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Primename, kad per mūsų laikraštį 
galite pasveikinti savo artimuosius 

vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. 

Sveikinimai

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

2 psl. 3 psl. 6 psl.

Žurnalistus pusryčių pakvietė į gamtą
Gegužės 7-ąją, Spaudos atga-

vimo, kalbos ir knygos dieną, 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai rajono žiniasklaidos 
atstovus pakvietė kartu papus-
ryčiauti. 

Pusryčių vieta iki paskuti-
nės minutės nebuvo atskleista 
– žurnalistai pakviesti susitikti 
automobilių stovėjimo aikštelė-
je šalia Laimės žiburio. Į susi-
tikimą atvyko keturi žiniasklai-
dos atstovai.

Žurnalistai kartu su Anykščių rajono savivaldybės vadovais buvo pakviesti fotografuotis rankose 
laikant su savivaldybės parama išleistas anykštėnų knygas.

Adelės AGLINSKAITĖS nuotr.

Robertas ALeKSIejūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Medikų kvietimą ministerija 
ignoravo Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Penktadienį Anykščiuose, „Nykščio namuose“, vyko Lietuvos ligoninių asociacijos, kuriai vado-
vauja Anykščių ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas, visuotinis susirinkimas – konferen-
cija. Medikai tikėjosi išgirsti atsakymus ir paaiškinimus iš Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai 
pavaldžių įstaigų į ligoninėms aktualius klausimus. Tačiau ministerija kvietimą ignoravo.

Seimo narys Antanas Matulas spėjo, kad iš 
miestų ir miestelių Anykščių ligoninei fi-
nansavimas sumažintas labiausiai dėl „ša-
kojimosi“.

Aukščiausi pareigūnai neatvyko

Į Lietuvos ligoninių asociacijos 
susirinkimą – konferenciją atvyko 
per 20 ligoninių vyriausiųjų gydytojų 
arba jų įgaliotų pavaduotojų. 

Asociacija norėjo iš sveikatos mi-
nistro Aurelijaus Verygos ir ministe-
rijai pavaldžių institucijų, vykdančių 
sveikatos sistemos politiką ir priežiū-
rą, vadovų išgirsti atsakymus į klausi-
mus apie numatomą ligoninių tinklo 
pertvarką, išsiaiškinti neaiškumus dėl 
finansavimo ir dėl medikų atlyginimų 
kėlimo, jaunų specialistų pritraukimo 
į rajonus.  Kaip „Anykštai“ sakė aso-
ciacijai nuo 2009 metų vadovaujantis 
D.Vaiginas, į konferenciją kvietė tiek 
ministrą A.Verygą, tiek Valstybinių 
ligonių kasų, tiek Valstybinės akre-
ditavimo sveikatos priežiūros veiklai 
tarnybų atstovus, tiek Seimo Sveika-
tos reikalų komitetą. Tačiau su medi-
kais aptarti rajoninių ligoninių veiklai 
ypač svarbių klausimų neatvyko nei 
ministras, nei kuris nors kitas mi-
nisterijos atstovas, o iš viso Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto, kuriame 
dirba ne vienas medikas, teatvažiavo 
vienintelis konservatorius Antanas 
Matulas.  Į susitikimą atvyko ir Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto 
laikinasis Karjeros centro vadovas 
Linas Šablinskas.

Kvietimą išgirdo Ligonių kasos, 
kurios į konferenciją delegavo Šiau-
lių teritorinės ligoninių kasos vadovą 
Remigijų Mažeiką.

Anykščių rajono vyriausiasis gydytojas Dalis 
Vaiginas Lietuvos ligoninių asociacijai vado-
vaujantis nuo 2009 metų, sakė, kad sveikatos 
apsauga nėra verslas. 

Dekretas. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasirašė dekretą, 
kuriuo paskyrė keturis naujus 
narius į Lietuvos nacionalinio 
radijo ir televizijos (LRT) tary-
bą. Į tarybą pateko ir Anykščių 
rajone augęs, įvairius projektus 
mūsų krašte įgyvendinantis is-
torijos mokslų daktaras Norber-
tas Černiauskas.

Suvažiavimas. Anykščių ra-
jono meras Kęstutis Tubis at-
einantį šeštadienį  dalyvaus 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų XXIII 
suvažiavime Vilniuje. Priminsi-
me, kad K.Tubis Anykščių rajo-
no meru išrinktas kaip Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdžio 
kandidatas.

Gaisras. Gegužės 5 dieną 
Troškūnuose, Traupio gatvėje, 
degė du ūkiniai pastatai ir vieno 
aukšto rąstinis namas su palėpe. 
Namo palėpės patalpa  išdegė 
visiškai, aprūko visos namo pa-
talpos. Medinis ūkinis pastatas, 
su priblokuotu pastatu, sudegė, 
apdegė kito ūkinio pastato kam-
pas.

Parama. Nevyriausybinių 
organizacijų sektoriaus stipri-
nimui šiemet iš rajono biudže-
to skirta 18 tūkst. 212 Eur. Už 
šiuos pinigus planuojama plėto-
ti 27 projektus.

Paroda. Anykščių L. ir 
S.Didžiulių viešojoje bibliote-
koje atidaryta Anykščių šv.Mato 
bažnyčios liturginių  drabužių 
paroda.Gegužės 10 dieną, ke-
tvirtadienį, 17.15 val., parodą 
pristatys Anykščių šv.Mato baž-
nyčios klebonas Petras Baniulis.

Knyga. Šiandien 11 valan-
dą Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje rašytojas 
Antanas Drilinga pristatys šie-
met išleistą romaną „Jau saule-
lė...“

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

Ūkininkai 
kviečiami 
sudaryti žemės 
valdymo sutartis

Ar siaurukas neturi šeimininko? Ir vienas 
lauke karys VASILIJUS JAKOVLEVAS, 

UAB „Vassi“, kuriai Rubikiuo-
se priklauso „Žuvienės pašiū-
rė“, direktorius: „Mums bus 
naujas spyris galvoti apie nau-
jų pramogų pasiūlymą.“

„Šiuo metu, pasak profesoriaus 
V. Radžvilo, „mums belieka tik 
viešumas.“



  
KONKREČIAI 2018 m. gegužės 8 d.

spektras

Temidės svarstyklės vus (nustatytas 2,82 prom. gir-
tumas) vyras (g. 1999 m.) lai-
kydamas rankoje peilį grasino 
nužudyti neblaivų (nustatytas 
2,24 prom. girtumas) tėvą (g. 
1954 m.). Pradėtas ikiteisminis 

tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į areštinę. 

Smurtas. Gegužės 4 dieną apie 
14.00 val. Anykščių seniūnijos 

Juškonių kaime nepilnametei 
mergaitei (g. 2001 m.) iš matymo 
pažįstama moteris (g. 1946 m.) su 
ranka trenkė į veidą, taip sukėlė 
fizinį skausmą. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Grasinimas. Gegužės 5 die-
ną apie 18.00 val. namuose 
Kavarsko seniūnijos Domeikių 
kaime  konflikto metu neblai-

Būtent todėl Žemės ūkio minis-
terija šioje srityje siekia pokyčių ir 
ragina visus ūkininkus, dirbančius 
jiems nuosavybės teise nepriklau-
sančią žemę, dėl tokio žemės val-
dymo sudaryti rašytines nuomos ar 
panaudos sutartis su sklypų savi-
ninkais. Ūkininkai, deklaruojantys 
žemės ūkio naudmenas ir norintys 
gauti  avansines tiesiogines išmo-
kas, iki spalio 1 d. turi atnaujinti 
žemės ūkio valdos duomenis Valdų 
registre taip, kad tų ūkininkų, kurie 
deklaruoja iki 5 ha žemės, dekla-
ruojami plotai sutaptų ne mažiau 
kaip 50 proc. su valdoje nurodytu 
plotu, o jeigu dirbama daugiau nei 
5 ha, tuomet 70 proc. 

Tokius pareiškėjus, kurių nu-
rodyti valdomi plotai valdoje bus 
mažesni negu nustatyti procentai 
(pvz., deklaruojančiųjų iki 5 ha – 
49 proc., deklaruojančiųjų daugiau 
kaip 5 ha – 69 proc.), deklaruojant 
pasėlių plotus, pasieks priminimas, 
įspėjantis, kad šiuos duomenis bū-
tina ištaisyti iki spalio 1 d. Nespė-
jusieji to padaryti, valdų duomenis 
galės tikslinti iki gruodžio 31 d., 
tačiau tokiu atveju avansinė iš-
moka jiems bus mokama kartu su 
pagrindine.

Žemės ūkio ministerija atkrei-

pia dėmesį, kad paramos už žemės 
ūkio naudmenas ir kitus plotus bei 
gyvulius paraiškose bei 2016–2020 
metų tiesioginių išmokų adminis-
travimo bei kontrolės taisyklėse 
numatyta, jog pareiškėjas pareiš-
kia žinantis, kad prašyti paramos 
už deklaruotą plotą gali tik tuo 
atveju, jeigu turi ir Nacionalinei 
mokėjimo agentūrai (Agentūra) 
galės pateikti šio ploto žemės val-
dymo teisės įrodymo dokumentus, 
taip pat galės įrodyti, jog ūkyje 
(valdoje) vykdoma žemės ūkio 
veikla. Kitaip tariant, Agentūrai 
paprašius, pareiškėjas turės pateik-
ti žemės valdymo teisės įrodymo 
dokumentus (nuosavybės, nuomos 
ar panaudos sutartis) ir įrodymus, 
kad deklaruojamuose plotuose 
vykdo žemės ūkio veiklą. 

Nuo 2018 metų asmenims, lai-
kinai naudojantiems valstybinę 
žemę, patiems nereikės pateikti 
sutarčių, pagrindžiančių valstybi-
nės žemės sklypų nuomą, nes do-
kumentus dėl laikinojo naudojimo 
Žemės ūkio ir kaimo verslo centrui 
(ŽŪIKVC) pateiks Nacionalinė 
žemės tarnyba prie Žemės ūkio 
ministerijos.

Atkreiptinas dėmesys, kad že-
mės ūkio paskirties žemės nuomos 

Ūkininkai kviečiami sudaryti žemės valdymo sutartis
Prasidėjus pasėlių deklaravimui vis dažniau susiduriama su 

problema, kai valdos duomenys nesutampa su deklaruojamų 
plotų duomenimis. „Žodinės žemės nuomos sutartys – tai plačiai 
paplitusi praktika, tačiau ūkininkas visuomet rizikuoja. Siekda-
mi juos apsaugoti, raginame visus sudaryti rašytines nuomos ar 
panaudos sutartis. Taip sumažinsime riziką, kad žemės savinin-
kas gali bet kada nutraukti žodinę sutartį. Šiandien daugiau kaip 
50 tūkstančių ūkininkų yra panašioje situacijoje, kai valdos duo-
menys nesutampa su deklaruojamų plotų duomenimis “, – sako 
žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

ir (ar) panaudos sutarčių, kurios yra 
įregistruotos Nekilnojamojo turto 
registre, taip pat nereikės pristatyti 
ŽŪIKVC (Centras), šios sutartys 
Centrą pasieks automatiškai. Beje, 
visos žemės ūkio paskirties žemės 
nuomos ir (ar) panaudos sutartys 
gali būti pasirašytos laisva forma ir 
jos turėtų būti pateiktos deklaruo-
jant žemės ūkio naudmenas. Pa-
vyzdines nuomos sutarčių formas 
bus galima rasti Žemės ūkio mi-
nisterijos, Nacionalinės mokėjimo 
agentūros prie Žemės ūkio minis-
terijos svetainėse bei Žemės ūkio 
ir kaimo verslo centro registro ir 
Ūkininkų ūkių registro portaluose.

Ūkininkai, išsinuomodami že-
mės sklypus arba dirbdami juos 
panaudos pagrindais be jokių do-
kumentų, neretai nėra apsaugo-
ti nuo galimų rizikų: savininkas 
gali bet kada pareikšti pretenzijas 
į savo nuosavybę, tad ūkininkas 
gali patirti nuostolių. Sudarytos 
sutartys – puiki galimybė ūkinin-
kui sutarti dėl konkrečių terminų, 
kiek jis valdys žemės sklypą, kiek 
galės investuoti į dirvožemio geri-
nimą, o ilgalaikėje perspektyvoje 
– spręsti ir sėjomainos klausimus. 
Be to, Žemės ūkio ir kaimo verslo 
centro tvarkomoje Valdų registro 
duomenų bazėje sukaupti žemės 
sklypų teisėto naudojimo sutarčių 
duomenys padės greitai išsiaiškin-
ti asmenis, turinčius teisę valdyti 
plotus ir išvengti konfliktų, nagri-
nėjant ginčus dėl tiesioginių išmo-
kų skyrimo.

Svarbu žinoti:
• Ūkininkai, deklaruojantys že-

mės ūkio naudmenas ir norintys 
gauti avansines tiesiogines išmo-
kas, iki spalio 1 d. turi atnaujinti 

žemės ūkio valdos duomenis Valdų 
registre taip, kad tų ūkininkų, kurie 
deklaruoja iki 5 ha žemės, dekla-
ruojami plotai sutaptų ne mažiau 
kaip 50 proc. su valdoje nurodytu 
plotu, o jeigu dirbama daugiau nei 
5 ha, tuomet 70 proc. 

Tokius pareiškėjus, kurių nu-
rodyti valdomi plotai valdoje bus 
mažesni negu nustatyti procentai 
(pvz., deklaruojančiųjų iki 5 ha – 
49 proc., deklaruojančiųjų daugiau 
kaip 5 ha – 69  proc.), deklaruojant 
pasėlių plotus, pasieks priminimas, 
įspėjantis, kad šiuos duomenis bū-
tina ištaisyti iki spalio 1 d. Nespė-
jusieji to padaryti, valdų duomenis 
galės tikslinti iki gruodžio 31 d., 
tačiau tokiu atveju avansinė išmo-
ka jiems bus mokama kartu su pa-
grindine.

• Nuo 2018 metų asmenims, 
laikinai naudojantiems valstybinę 
žemę, norint įregistruoti ją Valdų 
registre, patiems nereikės pateikti 
dokumentų, pagrindžiančių valsty-
bės žemės sklypų nuomą, nes do-
kumentus dėl laikinojo naudojimo 
Žemės ūkio ir kaimo verslo centrui 
pateiks Nacionalinė žemės tarnyba 
prie Žemės ūkio ministerijos.

• Iki 2019 m. pasėlių deklaravi-
mo pradžios ūkininkai turi visiškai 
atnaujinti savo valdos duomenis 
ir sudaryti žemės nuomos ar pa-
naudos sutartis, jeigu dirba žemę, 
nepriklausančią jiems nuosavybės 
teise. 

• Žemės ūkio ir kaimo verslo 
centras visiems pareiškėjams išsiųs 
trumpąsias žinutes,  primindamas 
apie valdos duomenų atnaujinimą, 
todėl pareiškėjai raginami dekla-
ruojant pasėlius atnaujinti ir savo 
asmeninius kontaktinius duome-
nis.

Kaip ir dera gudriems kariams, 
tarsi norėdami suklaidinti priešus 
netikėtai pakeitėme žygio kryptį, 
žengėme ne Šimonių girios link, 
tačiau spėriai smukome į menkes-
nius šilus į rytus nuo miestelio. Šis 
dešimties kilometrų  Tigro „šuo-
lis“ buvo smagus. Per rausvu mo-
liu švytinčias Moliakalnio kalvas, 
slėnius drėkinančius versmynus 
įžengėme į pavasario spalvomis 
švytintį ir paukščių balsais skam-
bantį mišką. Ėjome smėlėtomis ke-
liutėmis, takeliais bei nuo Radvilų 
sprukusio švedų generolo Brinde-
lio vardu pavadintu keliu. Kopėme 
į nuardytą smėlio kalvą, Taurakal-
nį, prisiminėme čia buvusį senkapį 
kasinėjusį dr. Joną Basanavičių. 
Minėjome ir pamiškio vienkiemyje 
žuvusį laisvės karį Bronių Bražiū-
ną - Vaidilą, žengdami Kartakalnio 
pakraščiu - 1863 m. sukilimą bei 
kartais pasivaidenančią grybaujan-
čią moterį. Miliūniškyje stebėjo-
mės senu senu, jau veik sunykusiu 
klojimu, buvom pavaišinti Vosintė-

lio ežero žuvimi. 
Šimtamete alėja nusileidome prie 

ežero, peržengėme sraunia srove iš 
jo besiveržiantį Vosintos upelį ir 
stabtelėjome skaidriojo ežero pa-
krantėje. Truputį atokiau, užuovė-
joje, sukūrėme partizaniškai mažą 
lauželį, kurio liepsnose pasikepi-
nome dešrelių ir gardžiai papieta-
vome. Stovyklavietėje kalbėjomės 
apie partizanus, apie legendinį A. 
Milčiuką - Tigrą, skaitėme jo die-
noraščių ištraukas: „Partizano, sto-
jusio į žūtbūtinę kovą, gyvenimas 
nepavydėtinas. Priešui lietuvis turi 
būti žiaurus ir negailestingas. Nuo 
senovės lietuviai čia gyveno, kovo-
jo su priešais, todėl ir mes, neuž-
miršdami savo protėvių žygių, turi-
me mylėti ir ginti savo tėvynę. Mes 
trokštame ir siekiame laisvės savo 
tautai. Ryžtingai ir nenuilstamai 
veikdami, sutelkę visas jėgas, mes 
nugalėsime šį raudonąjį milžiną, 
kuris anksčiau ar vėliau turės nu-
sprogti dėl savo klastingų, kruvinų 
darbų. Didelė gėda tam, kuris įpu-

Žengėme Tigro taku...
Šeštadienį beveik dvi dešimtys Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto 

gimnazijos jaunųjų šaulių kartu su vadove Regina Žvirbliene ir 
kraštiete Dalia Dilyte - Staškevičiene, man kelią rodant, keliavome 
Tigro taku. Žygis buvo skirtas prieš 50 metų žuvusiam svėdasiš-
kiui, partizanui Albinui Milčiukui - Tigrui (1922 - 1968) atminti.

Raimondas GUOBIS

sėjus kovai pasitrauks iš jos, pali-
kęs kovos lauke savo brolius. Nors 
tokių pasitaiko mažai, bet vis dėlto 
atsiranda. Toksai nevertas nešioti 
garbingą lietuvio vardą“.

Bendražygė dr. Dalia Dilytė - 
Staškevičienė papasakojo apie 

savo knygą “Gedimino paslap-
tis”, kurioje rašoma apie laiko 
mašina į viduramžių bei pokario 
pasaulius persikeliančius šių lai-
kų vaikus bei jų išgyvenimus ir 
tapsmą tikriausiais savo tautos 
patriotais. 

Žygio Tigro taku dalyviai stabtelėjo prie šimtamečio klojimo.
Autoriaus nuotr.

Kandidatūra. Premjeras 
Saulius Skvernelis šios savai-
tės pabaigoje ketina pateikti 
teisingumo ministro kandida-
tūrą Prezidentei. „Aš tikiuosi, 
kad šią savaitę pavyks suderin-
ti kandidatūrą ir galbūt pateik-
ti Prezidentei“, - žurnalistams 
pirmadienį sakė S. Skvernelis. 
Anot Premjero, tai yra Lietuvos 
socialdemokratų darbo partijos 
(LSDDP) kandidatas. „Žinoma, 
tai yra atsakomybė pagal susi-
tarimą pirmiausiai šios politinės 
jėgos, ir mes pirmiausiai su par-
tijos vadovybe esame kandidato 
ar kandidatų paieškoje“, - sakė 
S. Skvernelis.

Taryba. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasirašė dekretą, 
kuriuo paskyrė keturis naujus 
narius į Lietuvos nacionalinio 
radijo ir televizijos (LRT) tary-
bą. Nuo gegužės 11 d. LRT ta-
rybą papildys buvusi valstybės 
kontrolierė, ekonomistė, audito-
rė Giedrė Švedienė, žurnalistas, 
vienas iš portalo „15min.lt“ įkū-
rėjų, buvęs naujienų agentūros 
BNS vadovas Tomas Balžekas 
bei istorijos mokslų daktaras 
Norbertas Černiauskas. Advo-
katė ir teisininkė Giedrė Las-
tauskienė Prezidentės skiriama 
antrai kadencijai. Nauji LRT 
tarybos nariai skiriami 6 metų 
kadencijai.

Vizitas. Gegužės 7-9 dienomis 
užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius lankysis Uzbekista-
no Respublikoje. Ministras į vi-
zitą vyksta Uzbekistano užsienio 
reikalų ministro Abdulazizo Ka-
milovo kvietimu. Anot praneši-
mo, ministrą L. Linkevičių lydės 
Lietuvos verslo delegacija. Su 
Uzbekistano verslo atstovais bus 
surengtas apskritojo stalo susiti-
kimas. Tai - pirmasis užsienio rei-
kalų ministro vizitas Uzbekistane. 
Lietuvos ir Uzbekistano diplo-
matiniai santykiai užmegzti 1992 
metų rugpjūčio 5 dieną. Uzbe-
kistanui yra akredituota Lietuvos 
ambasada Maskvoje, o Lietuvai - 
Uzbekistano ambasada Rygoje.

Sulaikė. Vilniaus apskrities 
policijos komisariato duomeni-
mis, sekmadienio rytą, 5.00 val., 
gautas pranešimas, kad oro uos-
te aviacijos saugumo pareigūnai, 
atlikdami Slovėnijos piliečio 
Arpado Strakos (gim. 1970 m.) 
patikrą, rankiniame bagaže rado 
šovinį. Įtariama, kad tai revolve-
rio „S&B Special“ šovinys.

Užstojo. Konservatorių lyderis 
Gabrielius Landsbergis užstoja 
į skandalą įsivėlusią Preziden-
tę Dalią Grybauskaitę. Politikas 
gina teisę į politikų privačius po-
kalbius. Tačiau, komentuodamas 
„valstiečių“ reiškiamas preten-
zijas Prezidentei, neabejoja, kad 
jei būtų paviešintas „valstiečių“ 
lyderio Ramūno Karbauskio ir 
buvusios Seimo narės Gretos Kil-
dišienės susirašinėjimas, kiltų ne 
mažesnis ažiotažas. „Nuoširdžiai 
nesuprantu, kas yra tragiško pri-
vačiuose pokalbiuose kalbėtis 
apie dalykus, kurie vyksta Lie-
tuvoje“, - penktadienį tiesioginės 
transliacijos feisbuke metu sakė 
G. Landsbergis. Konservatorius 
ironizavo, kad jei R. Karbauskis 
kalbasi su kitais politikais, tai jo 
pokalbiai turėtų būti ne mažiau 
įdomūs visuomenei.



Nieko 
negirdėjo...

INDRĖ TRAKIMAITĖ –ŠEŠ-
KUVIENĖ, Valstybinio turizmo 
departamento laikinoji direktorė:

Tikrai nieko apie griūvančius 
„Aukštaitijos siaurojo geležinkelio“ 
bėgius negirdėjau. Nei Anykščių ra-
jono savivaldybė, nei Anykščių tu-
rizmo ir verslo informacijos centras 
mūsų apie tai neinformavo. Apie 
šią problemą mes sužinojome tik iš 
„Anykštos“. Tikiu, kad turistų srautai 
dėl tų poros mėnesių, kai siaurukas 
bus uždarytas, jie nenukentės. Nebus 
tokio drastiško sumažėjimo. Būna 
visko ir prieš turistinį sezoną, ir jo 
metu. Dabar reikėtų ne kaltų ieškoti, 
nedramatizuoti, o ieškoti, kad siauro-
jo geležinkelio reisai būtų atnaujinti.

-ANYKŠTA
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spektras

Svėdasuose šiemet Motinos diena 
paminėta išvakarėse, šeštadienio va-
kare kultūros manų scenoje Vaitkūnų 
kaimo saviveiklininkams suvaidinus 
Augustino Griciaus komediją „Apie 
vištas ir politiką“. Sekmadienį už 
gyvas ir mirusias motinas melstasi 
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. 
Tiek tą dieną skaitytos Evangelijos, 
tiek kun. Ramundo Simonavičiaus 
pamokslo pagrindinė mintis buvo 
meilė. Meilė Dievui ir žmogui.

Nepalyginamai gyvesni Moti-
nos dienos paminėjimai vykdavo 
tarpukariu. Mat Svėdasuose veikė 
gausios katalikiškos organizacijos, 
kurios inicijuodavo ir rengdavo  
katalikiškų, tautinių bei valstybinių 
švenčių paminėjimus. 

Įspūdingai Motinos diena minėta 
1937 - aisias. Tądien lietuvių katali-
kių moterų draugijos narės užpirko 
dvejas Šv. Mišias, o Sumos metu vi-
sos priėmė Šv. Komuniją. Po pamal-

dų surengta rinkliava neturtingoms 
motinoms bei vaikams paremti, vi-
karui Juozui Rožanskui vadovaujant 
tvarkinga eisena nueita į kapines ir 
ten melstasi už mirusias motinas. 
Vėliau pieninės salėje vyko iškil-
mingas paminėjimas, kurį surengė 
katalikiško jaunimo sąjungos „Pa-
vasaris“ nariai. 

Į šventės prezidiumą pakviestos 
katalikių moterų draugijos pirmi-
ninkė Ona Mozūrienė, iždininkė 
Emilija Juodviršienė, sekretorė 
Ona Balaišienė, vicepirmininkė A. 
Žemaitienė. Posėdis buvęs įspūdin-
gas, su daugybe sveikinimų, kalbų, 
pranešimų, eilėraščių deklamacijų. 
Bažnytinis choras sudainavo kelias 
dainas, kankliavo mergaitės pava-
sarininkės, griežė pavasarininkų 
pučiamųjų orkestras, kuriam ins-
trumentus nupirko minėta moterų 
draugija. Maža to, jau visai pavaka-
ryje vyko katalikių moterų suruoštas 

Raimondas GUOBISĮsimintina Motinos diena
Sekmadienį švęsta Motinos diena, katalikiška šventė, Lietuvo-

je pradėta minėti 1928 - aisias. Sovietmečiu sutraukyta, veik su-
naikinta skiepijant tarybinės moters dienos tradiciją, palengva 
vėl sugrįžo į tautos  gyvenimą, nors tokio entuziazmo bei užmojo 
kaip tarpukariu nepasiekia, nes jau nebėra šventę puoselėjančių 
pamaldžių moterų ir kitokių katalikiškų organizacijų.

Svėdasiškės motinos, jų vaikučiai bei klebonas Jonas Kraniaus-
kas tolimųjų 1932 - ųjų gegužę.

Nuotr. iš albumo

vakaras su moterų suvaidintu veikalu 
„Motinos meilė“. Puikiai pavykusio 
vakaro pelnas buvo skirtas kultūrai 
- parapijos skaityklai ir bibliotekai 
paremti.

Palyginus mūsų kultūrinį gyveni-
mą su buvusiuoju tarpukariu nori ar 
nenori ateina mintis, kad dabar mūsų 
kultūrinis gyvenimas skurdokas. 

Kažin ar dar kada nors sugrįšime į 
tarpukario Lietuvos lygį, ar sugrįš 
entuziazmas darbuotis visuomenei, 
dalinti ir dalintis. 

Visai nežiūrima 
siauruko reikalų

VASILIJUS JAKOVLEVAS, 
UAB „Vassi“, kuriai Rubikiuose 
priklauso „Žuvienės pašiūrė“, 
direktorius:

- Dėl uždraustų siaurojo geležin-
kelio reisų į Rubikius blogai ne tik 
man. Blogai visiems Anykščiams. 
Geležinkelio pylimas griūva tik 
dėl VšĮ „Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ laikinojo direktoriaus 

Vismanto Užalinsko apsileidimo. 
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ dalininkai – Susisiekimo 
ministerija ir Anykščių rajono sa-
vivaldybė – visai nežiūri siaurojo 
geležinkelio reikalų.V.Užalinskas 
tendencingai nusiteikęs prieš bu-
vusį „Aukštaitijos siaurojo geležin-
kelio“ direktorių Gintarą Kerbedį. 
Tai, kas tik buvo su juo susiję, jis 
viską nori sunaikinti. Aš nesuvo-
kiu, kodėl jis pjauna tą šaką, ant 
kurios sėdi? Jau rudenį visi žinojo, 
kad su siauruko bėgiais yra blogai. 
O mes, be abejo, nepražūsime. 
Mums bus naujas spyris galvoti 
apie naujų pramogų pasiūlymą.

Siaurukas turėtų 
rūpėti ir 
Vyriausybei

RIMANTAS SABALIAUS-
KAS, Debeikių seniūnijos kaimo 

Ar siaurukas neturi šeimininko?
Smūgis naująjį turizmo sezoną pradedantiems Anykščiams. 

Dėl geležinkelio pylimo nuošliaužų uždrausti siaurojo geležinke-
lio reisai į Rubikius. Kada šiuo ruožu vėl pūškuos traukinukas 
– nežinia. Kaip tai paveiks turizmo verslu užsiimančius versli-
ninkus? Ar tokie incidentai nėra tiesiog apsileidimas, rūpinantis 
siaurojo geležinkelio infrastruktūra?

turizmo sodybos „Tarp liepų“ 
savininkas:

- Kaip sakoma, kai dvi au-
klės, tada vaikas be galvos. Čia 
reikia spręsti, kad kažkas dėl 
„Aukštaitijos siaurojo geležin-
kelio“ turėtų lemiamą žodį. Tą 
lemiamą žodį turi turėti Anykš-
čiai. Manau, kad Panevėžyje 
siaurojo geležinkelio reikalai 
Anykščiuose rūpi mažiausiai. 
Čia tik dalininkų reikalai, net 
ne personalijų. Turėtų siauro-
jo geležinkelio reikalais labiau 
susirūpinti Vyriausybė, Turiz-
mo departamentas, jei jie dar 
turi interesų, kad regionuose 
būtų mažiau „bardako“. Nuo to 
priklauso ir turistų srautai, ir 
pinigai, regiono patrauklumas. 
Šalį valdantys „valstiečiai“ vis 
akcentuoja dėmesį regionams. 
Kur tas dėmesys dabar?

Susitikimas prasidėjo gan ne-
tikėtai. Žurnalistų laukę rajono 
meras Kęstutis Tubis ir savival-
dybės administracijos direktorius 
Audronius Gališanka išvydo į 
automobilių aikštelę užsuku-
sį lengvąjį automobilį ir iš jo su 
šiukšlių maišais išlipantį vyrą. Šis 
lyg niekur nieko ketino atsikratyti 
atliekomis, tačiau netrukus sulau-
kė rajono vadovų pastabų, kad jis 
elgiasi netinkamai, iš namų šiukš-
les veždamas į bendrojo naudoji-
mo konteinerius. Meras K.Tubis 
sakė išsiaiškinęs, kad šiukšles 

į šalia Laimės žiburio esančius 
konteinerius gabeno panevėžietis, 
sakė, kad pažeidėją nufotografa-
vęs ir perduosiantis jo nuotrauką 
komunalininkams.

Matyt, paskutinio įvykio pastū-
mėtas, meras K.Tubis susitikimo 
su žurnalistais jų profesinės šven-
tės proga, judėdamas pusryčių vie-
tos link, daugiausiai kalbėjo apie 
šiukšles bei šiukšlintojus.

Spaudos pusryčiai surengti pa-
keliui Laimės žiburio link, Anykš-
čių šilelio prieglobstyje, ramybės 
neduodant  įkyriai puolantiems uo-
dams. Žiniasklaidos atstovus pasi-

tiko čia jau laukianti savivaldybės 
vyriausioji specialistė kultūrai ir 
turizmui Audronė Pajarskienė. 
Pusryčių vietoje buvo įkurtas kny-
gynėlis su anykštėnų išleistomis 
knygomis, kaip dekoracija stovėjo 
senovinė spausdinimo mašinėle ir, 
žinoma, pusryčių stalas. Žurnalis-
tus rajono valdžia vaišino vieno 
kąsnio sumuštiniais, pyragėliais 
bei kava, kvietė fotografuotis ben-
droms nuotraukoms, rankose lai-
kant anykštietiškas knygas.

Nuo šiukšlių temos mero 
K.Tubio kalbos pakrypo apie nu-
matomą tvarkyti Laimės žiburį. 

K.Tubis pasakojo, kad ant sutvar-
kytos paminklo viršūnės numato-
ma įrengti šviečiantį žiburį, o kad 
jis būtų matomas iš toli, aiškino, 
kad dalį medžių teks iškirsti. Me-
ras sakė, kad tame nieko blogo ne-
matantis, nes nemažai medžių čia 
yra invaziniai arba pažeisti ligų. 

Po pusryčių Laimės žiburio pa-
pėdėje, žurnalistams parodytas 
naujai sutvarkytas Biržinės kelio 
ruožas. Rajono vadovai žurnalis-
tams įteikė ir dovanų – Anykščių 
menų inkubatoriuje gamintą paka-
bą su Anykščių miesto ženklu bei 
gėlių.

Žurnalistus pusryčių pakvietė į gamtą
(Atkelta iš 1 p.)

šimtas istorijų

Prioritetas. Gegužės 4-5 d. 
krašto apsaugos ministras Rai-
mundas Karoblis, dalyvaudamas 
Sofijoje (Bulgarija) vykusiame 
neformaliame Europos Sąjungos 
gynybos ministrų susitikime, su 
kolegomis aptarė saugumo ir ilga-
mečio biudžeto klausimus. Minis-
trai kalbėjo apie gynybos finansa-
vimą iš ES biudžeto. Šią savaitę 
pasirodė Europos Komisijos siū-
lymai dėl kito ilgamečio ES biu-
džeto (2021-2027), jame pirmą 
kartą kalbama apie finansavimą 
gynybos reikmėms. R. Karoblio 
teigimu, tai svarbi politinė žinutė, 
ypač svarbu, kad Komisija yra nu-
siteikusi skirti lėšų infrastruktūros 
gerinimui, siekiant paspartinti ka-
rinį judėjimą Europoje. „Karinio 
mobilumo gerinimas Europoje yra 
prioritetinis klausimas tiek NATO, 
tiek ES. Turime išnaudoti ES turi-
mus finansinius instrumentus. Tai 
bus svarbi tema artėjančioje Eu-
ropos Vadovų Taryboje birželį ir 
NATO viršūnių susitikime liepos 
mėnesį“, - sakė krašto apsaugos 
ministras.

Atmetė. Vilniaus apygardos 
administracinis teismas (VAAT) 
atmetė buvusio VĮ „Registrų cen-
tras“ Informacinių technologijų 
centro Infrastruktūros valdymo 
departamento viršininko Saulius 
Kvedaravičius skundą dėl Vy-
riausiosios tarnybinės etikos ko-
misijos (VTEK) jam konstatuoto 
pažeidimo. Teismo nuomone, 
teiginys, kad VTEK pirmiausia 
privalėtų asmenį įspėti apie būti-
nybę deklaruoti privačius intere-
sus, o pažeidimą konstatuoti tik 
šios pareigos nevykdant yra ne-
pagrįstas. Prevencinių priemonių 
taikymas įstatymo reikalavimus 
pažeidusiems asmenims priešta-
rautų teisingumo bei sąžiningumo 
principams, nes įstatymai negali 
nustatyti tokio teisinio reglamen-
tavimo, kuriam esant vieni asme-
nys būtų nepagrįstai išskirti iš kitų 
asmenų, šiuo atveju - privačius in-
teresus deklaruojančių sąžiningai, 
laiku ir tinkamai. 

Pasveikino. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasveikino jau vie-
nuoliktą kartą surengto Nacionali-
nio diktanto konkurso nugalėtojus 
ir organizatorius. Ceremonijoje 
Prezidentė padėkos raštus įteikė 
14 raštingiausių konkurso fina-
lininkų: 5 suaugusiesiems, 2 už-
sienio lietuviams, 6 mokiniams 
ir mokyklai. Diktanto nugalėtoja 
suaugusiųjų kategorijoje apdova-
nota Vilniaus universiteto Filo-
sofijos instituto doktorantė Živilė 
Pabijutaitė. Raštingiausia 2018 m. 
mokine tapo Marijampolės Rygiš-
kių Jono gimnazijos 4 klasės au-
klėtinė Ausmėja Uleckaitė.

Statistika. Mažiausiai neblai-
vių darbuotojų yra transporto sek-
toriuje, daugiausia - žemės ūkyje, 
rodo Vytauto Didžiojo universite-
to (VDU) atliktas tyrimas. Tyrimo 
duomenimis, savaitės diena, kai 
į darbą ateina daugiausiai ap-
girtusiųjų, yra pirmadienis. „Tai 
patvirtina, kad maždaug trečda-
lis alkoholį vartojančių asmenų 
jį vartoja žalingai: savaitgaliais 
išgeriant per daug ir gėrimą tę-
siant per ilgai“, - komentare teigia 
VDU Politikos mokslų ir diplo-
matijos fakulteto profesorė Ilona 
Tamutienė. 

Parengta pagal 
eLTA informaciją
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AkIRATIs

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

savaitgalio diskusija

Kitaip: „Iš nuotraukos ši aikš-
telė yra Šviesos gatvėje. Joje žai-
džia nemažai vaikučių, bet yra tik 
viena kliūtis, kad į šią aikštelę 
ant pievutės daro ir šunys, o ką jų 
šeimininkams juk negali priekaiš-
tauti, nes šunims viskas galima.“

Keliu nykščius !!!: „Žinoma 
draugiškas mietas! Labai drau-
giškai skatina emigruoti su visais 
vaikais į Eurosojūzą ! :) :) Ir net 
toliau...“

Optimistas: „Rajonas per me-
tus dėl darbingiausių žmonių 
emigracijos ir kone trigubai gims-
tamumą viršijančio mirtingumo 
netenka 800, t.y. 3% žmonių. Ką 
čia merdėjančiame rajone veikti 
jauniems ir išsilavinusiems, tu-
rintiems kažkiek ambicijų? Lėkš-
tes Turistams padavinėti?“

Tep tep: „Mindaugai, o kas 
trukdo pakviesti talkon šiuos 

viskuo nepatenkintus komenta-
torius, susimesti bent po dešimt 
eurų, nupirkti Bikuvoj keturias 
lentas ir sukalti smėlio dėžę, na 
ten, kur labiausiai jos reikia...“

AČIŪ LIBERALAMS: „Tuo-
jaus bus visas kompleksas žai-
dimo aikštelių miesto parke. Tai 
liberalų buvusių valdžioje nuo-
pelnas, jiems vieninteliems rūpėjo 
Anykštėnai ir jų vaikai. Jau prieš 
pusantrų metų projektas buvo 
baigtas, tik dabartinės valdžios 
buvo sustabdytas, matyt, pinigus 
taupė. Tik liberalai kovojo, kad 
atsirastų toks Biliūno aikštynas, 
miesto stadionas su teniso kor-
tais. Aišku, visus nuopelnus susi-
žers meras, toks visas laimingas. 
Tepadeda jam dievas.”

Kaimiečiai: „Ši diskusija kve-
pia diskriminacija. Kodėl akcen-
tuojama, ar Anykščių miestas 

Ar Anykščiai draugiškas miestas jaunoms šeimoms?
„Šiai dienai tikrai gėda, kokios sąlygos sudarytos vaikams 

augti mūsų miesto mikrorajonuose, kur gyvenančių žmonių 
tankis yra didžiausias. Nematau nei vienos žaidimų aikšte-
lės vaikams. Kartais atrodo, kad viskas yra daroma turistui, o 
saviems vaikams nesugebame net smėlio dėžės sukalti“, - pa-
stebėjo Anykščių rajono Tarybos narys Mindaugas Sargūnas. 
Kaip manote, ar Anykščiuose yra sudarytos pakankamos sąly-
gos jaunoms šeimoms  auginti vaikus? Su kokiomis problemomis 
dažniausiai mūsų mieste susiduria jauni tėvai? Ko mieste jiems 
labiausiai trūksta?

draugiškas jaunoms šeimoms? O 
kodėl niekas neklausia, ar mies-
teliai, kaimo gyvenvietės drau-
giški šeimoms, jaunimui, vai-
kams, senoliams? Ar yra kur nors 
įrengta vaikų žaidimo aikštelių, 
sporto stadionų, lauko estradų ir 
pan. dalykų? Viskas tik miestui 
ir miestiečiams. O kaimo žmogui 
lieka tik karvių uodegos, purvini 
plūgai ir alaus bambaliai. Reikia 
tarybos nariams ne asmeninius 
santykius suvedinėti, bet rimčiau 
susimąstyti, kaip gyvena kaimo 
žmonės, ar pasiekia kaimus auto-
busai, ar veikia kultūros, švieti-
mo, gydymo įstaigos, ką vakarais 
veikia jaunimas ir pan. O šita dis-
kusija - bevertė, nes ji aktuali tik 
miestiečiams.”

Ats.: „Labiausiai jauni tėvai ir 
pagyvenę tėvai ir jų vaikai susi-
duria su gaujos sindromu, kuris 
neišgydomas tiek politikų tarpe, 
tiek tarp biudžetinių įstaigų tar-
nautojų.”

Nuo pat: „Šventosios kairio 
tako pastatymo pliažas vaikams 
prie geležinkelio tilto taip ir ne-
atidarytas: nepastatomas sezonui 
tualetas, nepastatomi ribos van-
denyje plūdurai, privažiavimui 
nuo rusų cerkvės neužpilamos 
kelio duobės. Privažiuoja ten tik 

KĮK traktoriukas“.
Tam nuo pat: „Kaip pereiti per 

geležinkelio tilto pėsčiųjų taką su 
vaikais, jei laiptuose kas trečios 
pakopos nėra“.

Trigrašis: „Kaimuose vaikų 
žaidimo aikštelių pridaryti ant 
kiekvieno kampo. Kai taškė pini-
gus, kas nors fantazavo, kad ma-
mos su vaikais važiuos iš Pušyno 
į Andrioniškį pažaisti? Kiek teni-
sininkų Burbiškio kaime? Kiek 
krepšininkų Mačionyse?“

Dar kartą meru rinkite poli-
cininką: „Iš kaimo galėsit atva-
žiuot su vaikais pašaudyti strė-
lėmis į medinę feodalinę pilį...
pastatytą už jūsų visų kubiliškai 
surenkamus pinigėlius. Amžius 
policininkų nekeičia...“.

Jauniems ne! : „Savivaldybės 
atrankos komisija kaip į archyva-
ro pareigybę parinko vos ne pen-
sinio amžiaus be kompetencijos 
valdininko žmoną, o iš jaunų su 
išsilavinimu moterų tik pasity-
čiojo.“

-ANYKŠTA

Viena ligoninė – beveik kaip 
visos kartu sudėjus

Konferencijoje kalbėjęs Seimo na-
rys A.Matulas, pats vadovavęs Pas-
valio ligoninei, o vėliau Seimo Svei-
katos komitetui, negailėjo kritikos 
dabartinei šalies valdžiai. Susirin-
kusius ligoninių vadovus A.Matulas 
įspėjo, kad jų ligoninėms gresia ny-
kimas arba būti prijungtoms prie kitų 
ligoninių, o šalyje nėra regioninės 
politikos, tik centralizacijos projektų 
kopijavimas. Politikui atrodo, kad 
šalyje kuriama 2 – 3 miestų sistema. 
Pasak konservatoriaus, jei Pasaulio 
sveikatos organizacijai (PSO) patin-
ka ekonominiai rodikliai, dar nereiš-
kia, kad ligoninių reforma būtų gera 
paprastiems gyventojams, juo labiau, 
kad PSO yra visuomeninė organi-
zacija ir jos rekomendacijų laikytis 
nebūtina. Nesvarbu, kad ministrams 
nemalonu klausytis PSO kritikos, gal 
geriau kurti savą, gyventojams pa-
lankią sistemą. Politikas baiminosi, 
kad po reformos artimiausia ligoni-
nė, kurioje būtų teikiama reikalinga 
sveikatos paslauga, gali būti už ko-
kio šimto kilometrų nuo gyventojo 
namų. 

Seimo narys itin kritikavo norą 
optimizuoti ligoninių tinklą ir patei-
kė konkrečius skaičius, kiek kainuoja 
išlaikyti ligonines rajonuose. Pasak 

A.Matulo, visų rajonų ligoninių išlai-
kymas kainuoja 143 milijonus eurų, 
kai vien tik VU ligoninės Santaros 
klinikų kaštai valstybei siekia 111 
milijonų, o LSMU ligoninei Kauno 
klinikoms išlaikyti reikalinga apie 
122 milijonų eurų. „Apjungus visas 
rajonų ligonines nelabai ką laimėtu-
me“, - apie biudžeto lėšų taupymą 
kalbėjo A.Matulas pridurdamas, kad 
paslaugas vis tiek turėtų teikti kitos 
ligoninės, o iš administravimo kaš-
tų sumažinimo galbūt būtų galima 
sutaupyti kokį trečdalį sumos. „Bet 
kas tie 40 milijonų prieš milijardą?“, 
- retoriškai klausė Seimo narys kal-
bėdamas, kad sveikatos paslaugoms 
valstybė išleidžia per milijardą eurų. 

„Savivaldybės, galit netekti li-
goninių, susitelkit visi“, - stengtis 
išlaikyti ligonines rajonuose ragino 
A.Matulas. 

„Faktas, kad šiandien nieko nėra 
iš ministerijos – jis šokiruojantis“, 
- įvykį, jog apie rajoninių ligoninių 
problemas kalbėtis neatvyko ne tik 
kad ministras, bet net žemesnio ran-
go valdininkai, konstatavo Seimo 
narys.

Konservatorius pasakojo, kad vie-
nas pažįstamas gydytojas, po susiti-
kimo su sveikatos apsaugos ministru 
A.Veryga, suskaičiavo, jog ministras 
net 16 kartų nežinojo, kaip atsakyti į 
medikų klausimus.

„Aš įžvelgiu tendenciją, kad tos 

įstaigos, kurios daugiausiai „šakoja-
si“ (ir Anykščiai, ir Pakruojis, ir Pas-
valys), jų biudžetas, iš esmės, ir yra 
minusinis. Esate nuvaryti į minusą. 
Tai yra ženklas visiems kitiems“, - 
nesąžiningą ministerijos elgesį įtarė 
A.Matulas.

„Tie, kurie pakėlėte atlyginimus, 
ruoškitės, pateksite į „juodąjį“ sąra-
šą“, - ne ką geresnes visų rajoninių 
ligoninių perspektyvas įžvelgė poli-
tikas.

„Blogiausia situacija Anykščiuo-
se, ar jūs paslaugų netekote?“, - kal-
bėdamas apie ligoninių finansavimo 
pokyčius klausė A.Matulas. Beje, 
A.Matulo žiniomis, Anykščių ligoni-
nei, iš miestų ir miestelių ligoninių, 
finansavimas mažėja labiausiai, net 
116 tūkstančių eurų lyginant su per-
nai metais.

Kliudė lėtai važiuojantys

Konferencijoje šiek tiek vėluoda-
mas pasirodė ir Anykščių rajono me-
ras Kęstutis Tubis, kuris į ją atsku-
bėjo iš Kauno: „Kaunas yra toliau 
negu galvojom <...> ir labai daug 
lėtai važiuojančių asmenų važiavo 
įvairiomis kryptimis“, - dėl vėlavimo 
teisinosi Anykščių meras.

„Jei rajone labai didelis lyčių 
skirtumas, vyrai ar moterys patiria 
labai didelį stresą ir finansuoti reikia 
labiau. Kitaip nesuprantu kodėl“, - 

Medikų kvietimą ministerija ignoravo
K.Tubis piktinosi vienu iš rodiklių, 
kad medicinos finansavimas rajone 
turėtų priklausyti ne tik nuo gyvento-
jų skaičiaus, bet ir nuo jų lyties.

K.Tubis kalbėjo, kad į rajoną dirb-
ti atvykstantiems darbingo amžiaus 
gydytojams savivaldybė pasiruošu-
si suteikti būstus gyventi. „Pas mus 
eilių nei darželiuose, nei mokyklose 
nerasta“, - sąlygas Anykščiuose me-
dikams gyrė meras. 

Rajono vadovas teigė, kad ne-
labai įsivaizduoja, kaip Sveikatos 
apsaugos ministerija galėtų tapti 
Anykščių ligoninės, kurios steigėja 
yra Anykščių rajono savivaldybė, 
dalininke, nes kiekvieną sprendimą 
turėtų tvirtinti Anykščių rajono Tary-
ba. Kitas reikalas, jei ligoninę iš sa-
vivaldybės perimtų ministerija: „Bet 
aš kategoriškai prieš rajonų, regionų 
naikinimą. Buvo deklaruota vienaip, 
kad regionai vystysis, mes matome, 
kad visos įstaigos centralizuojamos“, 
- pridurdamas, kad centralizavimas 
į vieną miestą gali kelti grėsmę net 
nacionaliniam saugumui, kalbėjo 
K.Tubis. 

„Mes rėmėm mediciną, remiam ir, 
turbūt, remsim“, - apie savivaldybės 
nuopelnus medicinai kalbėjo meras 
sakydamas, kad Anykščių rajonas 
klesti ir net grąžina skolas.  

Seka Anykščių aktualijas

Konferencijoje paaiškėjo, kad kitų 
miestų medikai domisi Anykščių ra-
jono arba bent jau rajono ligoninės 
gyvenimu. 

Seimo narys A.Matulas kalbėjo, 
kad jis skaito Anykščių spaudą ir jam 
labai keista, kodėl Anykščių valdžia 
pykstasi su medikais, kai turėtų su-
remti pečius ir vieningai laikytis.

Panašų klausimą, dėl Anykščių 
ligoninės padėties, kad savivaldybė 
sudarė galimybes Anykščių ligoni-
nės dalininke tapti Sveikatos apsau-
gos ministerijai, Anykščių rajono 
merui K.Tubiui uždavė nuo pat 1975 
metų Joniškio ligoninei vadovaujan-

tis Edmundas Baltakis. 
„Mes nepasakėme, kad ministerija 

ateis. Gali būti bet koks dalininkas, 
galbūt tai būtų užsienio kompanija. 
Tai tik galimybė, tai tik praviri varte-
liai. Be mūsų žinios dalininkais nie-
kas netaps. Jei Taryba nuspręs, kad 
reikalinga, tai... sakykim taip – ką 
rašo spauda kartais visiškai skiriasi 
nuo tikrovės. Kaip dažnai skiriasi, 
turbūt kiekvienas ant savo kailio esa-
te patyrę“, - panašu, kad apeliuoti į 
asmeniškumus gydytojams pabandė 
meras. 

Beje, vienas iš gydytojų rezonavo 
į K.Tubio teiginį, kad jauniems gy-
dytojams savivaldybė suteiks būstus: 
„Mere, jūs galite ne vieną duoti – ne-
važiuos“.

Konferenciją baigė LSMU Kar-
jeros centro laikinasis vadovas 
L.Šablinskas. Universiteto atstovas 
pristatė galimybes, kad jauni medikai 
gali vykti semtis praktikos į rajonų li-
gonines, kad universitetas tai palaiko 
ir, vykdydami projektus, net padeda 
išsinuomoti būstą.

Abejoja, ar ką sutaupytų

Ligoninių asociacijos prezidentas 
D.Vaiginas, „Anykštos“ paklaustas 
apie sutaupomas lėšas panaikinus 
rajonines ligonines arba bent jau jų 
skyrius, abejojo, kad valstybė iš to 
sutaupytų, nes mažosios ligoninės tas 
pačias paslaugas atlieka pigiau, todėl 
dar klausimas ar valstybė finansiškai 
ką nors laimėtų. 

Gydytojas sakė esantis dėkingas 
Valstybinės ligonių kasos direkto-
rei Jūratei Sabalienei už prisidėjimą 
organizuojant konferenciją ir Akre-
ditavimo tarnybos direktorei Norai 
Ribokienei, kuri korektiškai pranešė, 
kad atvykti negalės, nes nespėja su-
derinti grafikų. 

„Sveikatos apsauga nėra verslas. 
Aš lyginu su gelbėjimo tarnybomis, 
policija, juk nesakysi, kad jei nėra 
nusikaltimų, tai nereikia ir policijos. 
Tada, juk, jei karas nevyksta, nerei-
kia kariuomenės. Čia tas pats – jei 
mažai ligonių, tai nereikia sveikatos 
įstaigų“, - kad ligoninės atlieka vi-
suomenei svarbią funkciją kalbėjo 

Konferencijoje dalyvavo per 20 ligoninių vadovų ir keletas valdžios atstovų.                      Autoriaus nuotr.
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Raimondas GUOBIS

Nuostabusis Augustinas

Jo tėvas dar prieš baudžiavos 
panaikinimą buvo laisvas - išsi-
pirkęs laisvę. Sumanus – valdė 
kaime valaką žemės, prie kurio 
dar pridūrė sėkmingai nupirktą 
iš Grikiapelių kaimo ūkininkų 
žemės gabalą, vadinamą Vilki-
ne. Augustinas lavinosi rusiško-
je „liaudies“ mokykloje Svėda-
suose, dėl gero būdo, sumanumo 
įgijo vertingų bičiulių, ryšių 
– sugebėjo išsisukti iš tarnybos 
caro armijoje, po to pats įsitaisė 
valsčiaus raštinėje. Vienu metu 
tarnavo ir viršaičiu, tuomet jau 
pats sprendė, kam karo tarnybon 
eiti, o kam namie pasilikti.  
 Senoliai pasakojo, kad noriai 
priimdavęs dovanas - kyšius, 
visus klausimus sprendęs ryžtin-
gai. Rodėsi, kad jis buvo gimęs 
vadovauti. Apie savo apsukrius 
darbelius dėl naivoko plepumo 
išsitarė karčemoje, žinia pasiekė 
aukštesnę valdžią ir Augustiną 
areštavo. Kelis mėnesius sėdėjo 
Ukmergės kalėjime, kol bičiuliai 
suskubo jį išteisinti ir išvaduoti. 

Jo sodyba senajame kaime 
stūksojo beveik centre. Namas, 
nors senovinio stiliaus, buvo 
milžiniškas, tiko susirinkimams 
ir kitoms visuomenės reikmėms. 
Kai sodiečių pageidavimu apie 
1910 m. Butėnuose buvo įkurta 
rusiška pradžios mokykla, butas 
jai bei mokytojui su šeima buvo 
skirtas šiuose namuose. Už patal-
pas gaudavo nuolatines įmokas, 
o mokytojai jį nuolat skųsdavo 
dėl nuomos sąlygų nesilaikymo 
– laiku neatlikto remonto, kitų 
nesklandumų, tačiau šiam kaip 
„žąsinui vanduo“ – valsčiuje jį 
visuomet užstodavo.

Mokytojo Bulmanovo dukra 
neapdairiai diendaržyje išpylė 

iš virdulio vis dar smilkstan-
čias anglis ir netikėtai įsiplieskė 
gaisras. Nors gesino subėgę viso 
kaimo vyrai - šulinius išsėmė, 
rugine rūgštimi ugnį liejo, tačiau 
didysis namas sudegė iki pama-
tų, teliko vienas kampas į gatvę.

Modernus namas

Naujai atstatytas namas buvo 
jau visai kitoks - juo visos apy-
linkės gyventojai stebėjosi - to-
kio namo tuomet visoje parapi-
joje nebuvo. Platus, aukštomis 
lubomis, erdviomis palėpėmis, 
balkonu bei stilingais priean-
giais puikavosi. Pats Augustinas 
beveik tuo pačiu laiku statėsi 
trobesius vienkiemyje - pačia-
me kaimo pakraštyje ties riba su 
Šlapiašiliu bei Liepagiriais, kur 
buvo po reformos gavęs beveik 
šimtą hektarų žemės. Deja, jis 
įgėrusių caro kazokų buvo nužu-
dytas - užpuolikai reikalavo pi-
nigų, tačiau nieko negavę žmogų 
sukapojo kardais.

 Vienkiemio žemę po karo pa-
sidalijo jo sūnūs Jurgis ir Balys, 
o ištaigingame name „ūlyčioje“ 
apsigyveno iš Rusijos sugrįžusi 
jų sesuo Janina Bražiūnienė su 
šeima. Dar tarpukariu ir ji, ir 
jos vyras pasimirė, vyresni vai-
kai emigravo į Argentiną, o tė-
viškėje pasilikęs jaunylis Jonas 
išvykdamas gyventi į Vilnių na-
mus pardavė, taip pat iš Butėnų 
kilusiam, neblogai melioracijos 
projektuose uždirbančiam, pra-
kutusiam kultūrtechnikui Dami-
jonui Prūsui. 

Pirkdamas jis investavo ir tar-
si sujungė savo sodybą su šalia 
gyvenusio uošvio Ciprijono Jan-
čio valda. Prūsai šiame name ne-
gyveno, keliolika metų nuomojo 
mokyklai, o sovietmečiu valdžia 

tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Gegužės trečią dieną Anykščių 
turgavietėje ant prekystalio pali-
kau piniginę su pinigais ir nuolaidų 
kortelėmis. Piniginę rado apvalaus 

kūno sudėjimo vyšnine suknele 
vilkinti moteris. Tai matė daržovė-
mis prekiaujantys žmonės.Vienas 
iš jų netgi man padėjo paieškot tos 

moters turguje, deja, jos surasti ne-
pavyko. 

Norėčiau, kad šiai moteriai pra-
biltų sąžinė ir ji grąžintų man pini-

ginę. Juk joje buvo mano vizitinė 
kortelė su telefono numeriu.

Anykštėnė
Pavardė redakcijai žinoma

Seno namo pasaka...
Kadaise čia buvo turtingiausio kaimo gyventojo Augustino 

Žvirblio sodyba, tikriausias kaimo rūmas – atrodytų, paprasto 
išplanavimo, tačiau bene 25 metrų ilgio ir dešimties metrų pločio 
troba, akmeninis tvartas bei kiti ūkio pastatai. Sodžiuje ji buvo 
įsprausta tarp čia pat gyvenusių kaimynų sodybų - iš rytų Anta-
nas Mačeika, iš vakarų - Juozas Prūsas - Ponas, visai šalia - kito-
je kelio pusėje - Žvirblio. Metams bėgant didysis namas sudegė, 
buvo atstatytas, tarpukariu parduotas, tačiau naujų šeimininkų 
nuomotas. Daug metų čia veikė mokykla, po to skaitykla, o dabar 
jis stovi pajuodęs, truputį apleistas, tačiau žavi savo šimtamečiu 
modernios trobos stiliumi ir savo istorijos pasaka. 

juo naudojosi beveik nemoka-
mai.

Visuomeninė veikla dažnai   
pranokdavo mokytojų 
tarnystę

Namas buvo tiek erdvus, tal-
pus, kad mokytojui jau nereikė-
jo ieškoti buto kur nors kitur - 
pusė pirmojo aukšto - mokyklos 
klasė, koridorius su drabužine, 
o kitoje pusėje - virtuvė, kam-
barys, kartais vasarą čia atvyks-
tančių šeimininkų reikmėms, ir 
kambarys mokytojų gyvenimui. 
Taip jau nutiko, kad tame bene 
1930 - 1950 metų laikotarpyje, 
kai mokykla veikė šiame name 
mokytojai buvo jauni, viengun-
giai žmonės. 

Stasė Mikliušytė, labai švel-
nios prigimties, mielai besišyp-
santi pilno veido moteris, kuri 
ne tik vaikučius mokė, bet ir 
buvo „Jaunosios Lietuvos“ kuo-
pelės vadovė, rengė su kaimo 
jaunimu vakarus, vaidinimus. 
Ją įsižiūrėjo Svėdasų valsčiaus 
sekretorius Pumputis ir po ves-
tuvių mokytoja kartu su vyru 
išvyko ten, kur Lietuva tarnybą 
skyrė ir siuntė. 

Atvykusi smarkuolė Apo-
lonija Gliaudelytė buvo retos 
elegancijos moteris. Švenčių 
progomis dabindavosi tauti-
niais drabužiais, kuriuos buvo 
pirkusi Kaune, parduotuvėje 
„Marginiai“. Dainuodavo, tru-
putį skambino gitara, mėgo 
gerą kompaniją, pobūvius, va-
karus su vaidinimais. Pati tuos 
pasilinksminimus organizuo-
davo, vakarėlių patalpoms - 
didelėje seklyčioje ar klojime 
apšviesti negailėdavo net savo 
primusinės lempos. Visuome-
ninė veikla dažnai pranokdavo 
mokytojos tarnystę, kartais net 
jai trukdydavo. Vaikų tėvai kar-
tais padejuodavo, kad mokymo 
lygis žemas, tačiau aukščiausia-
me lygyje buvo kultūra. Ištekėjo 
už šaunaus jaunikaičio - polici-
ninku tarnavusio sodiečio Petro 
Pakšto. Deja, karas, pokaris 

išblaškė ir suardė šeimą. Jai su 
vaikais teko tremtinių dalia, vy-
ras kalėjo lageriuose, o tėvynėn 
sugrįžo tik Lietuvai vėl tapus ne-
priklausoma. Vokietmetyje šiek 
tiek darbavosi mokytojas Anta-
nas Pliupelis, Matas Čiučkis... 
Šiame name tuoj po karo sovie-
tai įrengė propagandinį tašką, 
vadinamą klubu - skaitykla. Ten 
buvo rengiamos įvairios paskai-
tos, sodiečiai kviečiami paskai-
tyti sovietinių laikraščių, knygų, 
pažaisti šaškėmis bei šachma-
tais. Tą sovietizacijos inventorių 
vieną naktį atėję partizanai su-
rankiojo, kieme sukrovė į laužą 
ir sudegino. Čia buvo rodomas 
ir kinas. Pokario kovos palengva 
nurimo, o mokyklai pastačius 
atskirą namą, senasis rūmas iš-
tuštėjo...

Šimtametį namą ženklins 
lentelė

Paslaptingasis namas jau kelis 
dešimtmečius stovi tuščias. Vis-
ko ten buvę, nieko veik nelikę...

Kada ne kada šeimininkai at-
važiuodavo vasarą į tą trobą. 
Matyt, sulaukę pensijos planavo 
sugrįžti į Butėnus ir iki amžiaus 
pabaigos čia gyventi. Tačiau dar-
ganotą pavakarę, darbe Damijo-
ną kliudė traktorius ir gabusis 

butėnietis nuo sužalojimų pasi-
mirė. Po kurio laiko paskui vyrą 
į amžinybę išėjo ir žmona Juli-
ja. Metai bėgo, dabar tik, kada 
ne kada atvyksta dukra Danutė, 
tokia linksma, švelniai moteriš-
ka veik aštuonių dešimčių metų 
mėlynakė. Aplink kaimynai, 
tad niekas į trobą nebesibrauna, 
nors ir įsibrovę nieko nesurastų 
- nieko ten vertingo nebeliko, tik 
išorėje ir viduje sienos skyla, į 
žemę smenga..

Kuomet buvo viltingas visuo-
meninis sodžiaus prabudimas, 
kuomet turtingesni sodiečiai 
daug vilčių dėjo, norėjo tą seną, 
pajuodusį rūmą bendruomenės 
namams nupirkti. Tik dėl kainos 
nesulygo, labai brangi Prūsų pa-
likuonims ta vieta, taip pat kaip 
kadaise senelis Damijonas jie 
prisirišę. Butėnai jiems tebėra 
brangūs. Gal ir gerai, kad taip 
pasibaigė, nes tuo metu plačiai 
užsimojus, trobesys būtų buvęs 
rekonstruotas, pakeistas neat-
pažįstamai. O gal ir blogai, nes 
nežinia, koks dabar bus to isto-
rinio rūmo likimas. Šimtmečio 
proga esame sumanę ant jo sie-
nos pritvirtinti atminties lentutę, 
bylojančią apie tai, kad šiame 
Augustino name buvo tarpuka-
rio Lietuvos kultūros židinys bei 
tautos tvirtovė - mokykla.

Tikiuosi, kad sąžinė prabils

Aldona Gaigalaitė ir mieli mokinukai dar prieš 1950 – uosius.

Pusseserių ir pusbrolio Juozo draugėje antroji iš kairės Danutė Prūsaitė.  
Autoriaus nuotr. 

Nuostabusis namas Butėnuose.
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specialistas pataria

horoskopas
AVINAS. Galite išgirsti įvairių pa-

siūlymų bei komentarų iš pažįstamų 
žmonių. Regis, labai pasikliausite 
draugais, kolektyvo, komandos na-
riais, mylimu žmogumi, būsite linkę 
daug tikėtis iš jų. Kaip tik dėl to galite 
nusivilti. 

JAUTIS. Darbo, verslo srityje ga-
lite susidurti su tiekimo, pajamų, at-
siskaitymų, tam tikros įtakos proble-
ma. Neturėsite progos atsipūsti nuo 
darbų ir įtampos. Padidės ir aplinki-
nių reiklumas, kuris gali net kažkiek 
žeisti. 

DVYNIAI. Nerimą jums gali kelti 
su studijomis, užsieniu ar meile susi-
jusios aktualijos. Kai kas gali pakryp-
ti kitaip, nei tikėjotės. Jeigu turėjote 
rožinių iliuzijų, jos iš dalies subliukš.

VĖŽYS. Keistų peripetijų gali-
te neišvengti meilės srityje. Daugės 
abejonių dėl esamų santykių, ypač 
jei dominantis asmuo yra užsienyje 
ir ryšys labiau virtualus nei realus. 
Nesivelkite į finansines bei kitokias 
avantiūras.

LIŪTAS. Savaitės įvykiai panar-
dins jus į svetimus rūpesčius. Būkite 
atsargūs - kai kurie jūsų poelgiai gali 
atnešti netikėtų padarinių. Būsite lin-
kę pasiduoti meilės pagundoms.

MERGELĖ. Darbe besiklostanti 
situacija, santykiai kels dviprasmiš-
kus jausmus. Galbūt atrodys, kad prie 

jūsų keistai priekabiaujama ir sunku 
suprasti, ko tokiu būdu siekiama. 

SVARSTYKLĖS. Nusimato ben-
dri reikalai su žmonėmis, kurie jums 
daug reiškia arba reiškė. Jei esate iš-
vykę darbo reikalais, turbūt kils mei-
lės ir kitokių pagundų, norėsis nuoty-
kių. Malonumų ieškojimas plonins 
piniginę bei gali pakenkti sveikatai.

SKORPIONAS. Situacija bus 
gana nervinga, jeigu turėsite vikriai 
suktis, daug bendrauti. Kur kas labiau 
norėsis dėmesį skirti šeimai, namams, 

grožio puoselėjimui. 
ŠAULYS. Įvairių naujienų savaitė. 

Bus ir trikdančios informacijos, ypač 
susijusios su darbu, sveikata. Meilės 
reikalai ne itin džiugins, gali trūkti 
ramybės ir santarvės namuose. Pasi-
stenkite likti ramūs, nekonfliktuokite. 

OŽIARAGIS. Jums seksis pa-
pildomai užsidirbti. Nevenkite susi-
tvarkyti nuosavybės dokumentų, per-
žiūrėti komercinių, tiekimo, nuomos 
sutarčių. Susitikite su patinkančiu 
žmogumi. 

VANDENIS. Emocionalumas 
jums gali trukdyti ir tinkamai dirbti, 
ir adekvačiai elgtis darbe, viešumoje. 
Gali paaiškėti, kad kai kurie žmonės 
jumis manipuliuoja, bando pasinau-
doti. 

ŽUVYS. Jums stigs praktiškumo, 
racionalumo. Regis, pernelyg blašky-
sitės nuo vieno reikalo prie kito, nuo 
vienų santykių prie kitų. Arba atvirkš-
čiai, tapsite inertiški ir plauksite pas-
roviui, tarsi niekas nerūpėtų.

-eLTA

Nebus kurmių 
– bus kurkliai

Su pavasario žaluma nu-
bunda ir dar kai kas, kas so-
dininkams ir daržininkams la-
bai nepatinka. Tai – kurmiai. 
Pasirodo, prieš kovojant su 
kurmiais reikia pagalvoti ar 
tai daryti būtina, nes „perga-
lė“ prieš kurmius gali turėti 
skaudesnes pasekmes, nei jų 
neliečiant.

Apie kurmius ir kaip su jais 
kovoti pasakoja gamtininkas 
Sigutis OBELEVIČIUS.

„Aš, paprastai, „kovą“ su kur-
miais pralaimiu. Bet iš tiesų dar 
didelis klausimas, ar juos reikia 
naikinti. Jei jų nėra ypatingai 
daug, gyvena tik vienas kitas, o ir 
turite ne puoselėjamą veją, kurią 
kurmiarausiai gadina, gėlyną, jų 
tikrai nereikia naikinti. Kurmiai 
dirba sanitaro darbą, jei jų nebus, 
tai atsiras kurklių, grambuolių 
lervų – parazitų, kurie tiesiogiai 
graužia augalų šaknis. Jei žemės 
lengvos, kuriose gyvena daug 
kurklių, kurmis būna vienintelis 
kurklio priešas.

Esu pats išbandęs įvairias 
liaudiškas priemones, bet vis tik 
efektyviausias, net vienintelis 
efektyvus būdas, yra spąstai. Jų 
yra įvairių, bet gaudant kurmius 
reikia prisiminti, kad jų uoslė - fe-
nomenali. Jei kurmis užuos žmo-
gaus kvapą, tai tuos spąstus apeis. 
Įstatant spąstus viską reikia daryti 
kuo steriliau, kad neliktų žmogaus 
kvapų. 

Liaudiškos priemonės, kaip 
kad kišti karbitą į urvus, kaišioti 
„gazoliu“ suvilgytus skudurus (o 
ir dabar yra pirkti smarvių, kurias 
reikia įkišti su skuduru į urvus) 
nėra efektyvios. Kurmiai nebeis 
tik ten, kur bus įkištas tas skudu-
ras, bet išsikas kitą urvą. Todėl tai 
nėra išeitis.

Yra ir žiaurių būdų kovoti su 
kurmiais. Pavyzdžiui, kai žmonės 
leidžia vandenį į urvus ir juos už-
tvindo, naudodavo, pamenu, prie 
automobilio duslintuvo prijungtą 
vamzdį, kurį įkišdavo į urvą ir už-
vesdavo variklį. Bet kurmis – pro-
tingas padaras, jo urvų labirintas 
būna kelių aukštų, būna pridaręs 
įvairių kamerų. 

Kodėl kurmiai staiga prirausia 
kurmiarausių? Jų maitinimosi bū-
das toks – prisikasa daug urvų ir 
tuos urvus tiesiog apeina ir surenka 
ten įkritusius sliekus, grambuolio 
lervas ir panašiai. Bet po kažkurio 
laiko „derlius“ išsenka ir kurmis 
tada kasa naujų urvų labirintą ir 
vėl prikilnoja naujų kurmiarausių. 
Kurmis gali pradėti daryti naujus 
labirintus ir kai liūtys užlieja ur-
velius. Kai vedasi vaikus, jie taip 
pat pasidaro kelių aukštų urvus, 
kurių saugioje kameroje vedasi 
jauniklius“.  

-ANYKŠTA

Irena ANDRUKAITIeNĖ

Kelerius metus besitęsianti istorija, 
ištikusi Vilniaus universiteto Tarptau-
tinių santykių ir politikos mokslų ins-
titutą, baigėsi – profesorius Vytautas 
Radžvilas, pelnęs instituto vadovy-
bės nemalonę dėl savo pažiūrų, šioje 
mokslo šventovėje nebepageidauti-
nas. Istorija simptomiška, nes parem-
ta valdžios suteikiamos galios teise.

Siužetas paprastas, pažįstamas nuo 
sovietinių laikų - su nepaklusniais, 
visa galva iškilusiais virš kitų, susido-
rojama. Teoriškai lyg ir nebeturėtume 
su tokiu reiškiniu susidurti šiandieni-
nėje Lietuvoje, nes pakankamai daug 
laiko praėjo nuo to momento, kai 
užvėrėme sovietinio gyvenimo duris. 
Anais laikais visa, kas asocijavosi 
su tarpukario Lietuvos realijomis ir 
netilpdavo į sąvoką „tarybinis gyve-
nimas,“ buvo vadinama „buržuazine 
atgyvena,“ suprask – reiškinys, atė-
jęs iš anos, blogosios, „buržuazinės“ 
Lietuvos, kuriuo reikia kuo greičiau 
atsikratyti. 

Deja, bet ši praktika persikėlė ir į 
nepriklausomos Lietuvos gyvenimą, 
nes ir šiandien susiduriame su „va-
lymo“ apraiškomis. Tai gajus, atka-
kliai besilaikantis  reiškinys, kuris, 
palaikomas partinių interesų ar šiaip 
grupuočių, iki šiol tebeklesti ir sklei-
džiasi visomis įmanomomis formo-
mis, tarpsta įvairiose mūsų gyvenimo 
sferose. Jis parankus, nes praverčia, 
kai prireikia atsikratyti iškiliu, siste-
mai nepaklūstančiu žmogumi. Į tokių 
nepageidaujamųjų sąrašą gali pakliūti 
bet kas.

Iš viešojo diskurso keletą metų 
nesitraukė „radžviliada“ - Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santykių ir 

Ir vienas lauke karys 
politikos mokslų institute vykusi pro-
fesoriaus, habilituoto mokslų daktaro, 
filosofo, vertėjo, visuomenės veikėjo, 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio kū-
rėjo, politologo Vytauto Radžvilo eli-
minavimo istorija. Ji verčia suklusti, 
nes panašu, kad tampa tendencija. 

Formali šios istorijos radimosi 
priežastis – netinkamos profesoriaus 
pažiūros. Profesorius V. Radžvilas 
dalies studentų buvo apskųstas Tarp-
tautinių santykių ir politikos mokslų 
instituto administracijai, kad savo 
kursą „Europos idėja: tapatumai ir re-
prezentacijos“ dėsto pernelyg subjek-
tyviai, „euroskeptiškai.“ Kitaip sa-
kant - ne proeuropietiškai, kaip būtų 
pageidaujama. Kursas iš privalomojo 
tuoj pat buvo pakeistas į pasirenkamą-
jį. Skamba įsidėmėtinai, nes labai jau 
primena sovietinius laikus, kai buvo 
leistinos tik „tarybinės pažiūros,“ kai 
buvo skelbiama kova bet kokioms 
„nacionalizmo“ apraiškoms. 

Profesoriaus V. Radžvilo istorija 
aidu atkartoja 1958 – 1961 m. vykusį 
Vilniaus valstybinio V. Kapsuko uni-
versiteto Lietuvių literatūros katedros, 
kuriai tuo metu vadovavo Meilė Luk-
šienė, didįjį ideologinį „valymą.“ Ka-
tedra, kaip galimo nacionalizmo židi-
nys, buvo budriai stebima ir kai kurių 
kolegų (apie tai parašyta katedroje 
dirbusių atsiminimuose atvirai įvardi-
nant „stebėtojų“ pavardes), ir nuolat 
prižiūrima žmonių iš šalies. 1952 m. 
valdžią pasiekia Vytauto Kubiliaus ir 
Alfonso Bieliausko raštas, kuriame 
pranešama apie Lietuvių literatūros 
katedroje besiformuojantį branduolį, 
paremtą netinkamomis ideologinė-
mis nuostatomis, nesiderinančiomis 
su tarybinio dėstytojo pažiūromis. 

Prasideda garsioji katedros per-
sekiojimo byla. Ji svarstoma aukš-
čiausiose valdžios institucijose. Ka-
tedros vedėja Meilė Lukšienė kartu 
su kolegėmis dėstytojomis Vanda 
Zaborskaite, Irena Kostkevičiūte, 
Aurelija Rabačiauskaite apkaltina-
mos nacionalizmu, „studentų nacio-
nalistinių nuotaikų kurstymu,“ „ne-
atitikimu marksistinei ideologijai,“ t. 
y. nemarksistine dėstymo ir studentų 
ugdymo kryptimi ir viena po kitos 

pašalinamos iš katedros - beveik kaip 
liaudies priešai. 

Tais sunkiais laikais buvo ir kiti 
„valymo“ scenarijai. Vilniaus univer-
siteto Istorijos ir filologijos fakulteto 
dekanas, profesorius, kalbos istorikas, 
pasaulyje žinomas baltistas, universi-
tete įkūręs Baltistikos katedrą, įstei-
gęs ir šiandien tebeinantį Baltų kal-
botyros žurnalą „Baltistica,“ pelniusį 
tarptautinį pripažinimą, tarptautinių 
baltistikos konferencijų, vėliau tapu-
sių tarptautiniais baltistikos kongre-
sais, iniciatorius, LTSR Valstybinės 
premijos laureatas Jonas Kazlauskas 
1970 m. buvo pakviestas į Pensilva-
nijos (JAV) universitetą skaityti baltų 
kalbotyros kurso. 

Dabar visiems žinoma, kokiomis 
sąlygomis mokslininkai galėjo tais 
laikais išvykti į užsienį. Akivaizdu, 
kad profesorius J. Kazlauskas nesuti-
ko su jam iškeltomis sąlygomis, nes 
tų pačių metų spalio 8 d. iš ryto išėjęs 
į universitetą, į „Baltistikos“ redakto-
rių kolegijos posėdį, kurį pats buvo 
sukvietęs, į jį taip ir neatėjo. Dėsty-
tojo nesulaukė ir į paskaitas susirin-
kę studentai. J. Kazlauskas negrįžo 
ir namo. Dingo kaip į vandenį. Ir tik 
lapkričio 17 d. buvo rastas Neryje 
prie Žvėryno tilto. 

Tie drastiški laikai jau praeitis. Bet 
kai kurie susidorojimo metodai lieka 
tie patys, tik gal kiek modifikuojami, 
pritaikomi laikmečiui, bandant su-
teikti jiems tariamo demokratiškumo 
ar „akademinės būtinybės“ atspalvį. 

Žiniasklaida informavo, kad Tarp-
tautinių santykių ir politikos mokslų 
instituto administracija yra pateikusi 
siūlymą instituto Tarybai „nebeskelb-
ti konkurso į profesoriaus pareigas, 
kurių pareigybės numato politinės te-
orijos išmanymą“ ir kurias šiuo metu 
užima profesorius V. Radžvilas. Šios 
manipuliacijos reiškia tik viena - nuo 
naujų mokslo metų V. Radžvilo, kaip 
labai nepatogaus dėstytojo, institute 
neliks. 

Panašioje situacijoje 2006 m. buvo 
atsidūręs ir Vytauto Didžiojo univer-
siteto profesorius Leonidas Donskis. 
Iškėlęs į viešumą universitete susi-
klosčiusią ydingą praktiką ir spaudo-

je kritiškai pareiškęs, kad „Vytauto 
Didžiojo universitete turime feodalinį 
modelį: rektorius – dvarponis, dėsty-
tojai – baudžiauninkai,“ iš tuometinio 
VDU rektoriaus Vytauto Kaminsko 
gavo pasiūlymą atsistatydinti iš  VDU 
Politikos mokslų ir diplomatijos insti-
tuto direktoriaus pareigų. 

Tais pačiais metais viename iš in-
terviu L. Donskis yra pasakęs: „Nie-
kada negalėčiau būti žmogus, kuris 
turi rūmų kamerdinerio ar tarno psi-
chologiją ir yra ištikimas šeimininkui 
iki mirties.“

Savarankišką laikyseną – nesvar-
bu, ar akademinės, ar žemesnio rango 
biurokratija – sunkiai toleruoja. Biu-
rokratą siutina savo vertę žinančio 
ir prieš jį nesilankstančio žmogaus 
pozicija, ypač jei tas žmogus – inte-
lektualas.

Profesorius V. Radžvilas neseniai 
viešai kreipėsi į visuomenę, iškel-
damas vieną iš didžiausių Lietuvos 
bėdų. Jis teigia, kad „ Lietuvos vals-
tybė yra nustekenta ir yra griaunama 
būtent todėl, kad, nors joje yra pro-
tingų, kvalifikuotų, sąžiningų žmo-
nių, šią valstybę valdo vadinamosios 
„grupės draugų“, kurios daro viską, 
kad svarbūs viešieji reikalai būtų 
sprendžiami ne bendrojo gėrio, bet 
siauros grupelės žmonių interesais.“ 

V. Radžvilas atkreipia dėmesį į ke-
liamo klausimo aktualumą ir kviečia 
visus telktis bendrai kovai už visų 
mūsų teises: „Gindamas save, tikiuosi 
išviešinti problemą, kuri aktuali dau-
gybei Lietuos piliečių, tarp jų ir moks-
lininkų. Vieša paslaptis, kad daugelis 
jų, naudojant nešvarias susidorojimo 
technologijas, buvo pašalinti iš aukš-
tųjų mokyklų. Viliuosi, kad, jeigu ši 
mano kova bus sėkminga, bus galima 
sugrįžti prie šitų žmonių bylų, juos re-
abilituoti ir atstatyti teisingumą.“ 

Kova gali būti sėkminga ne tik 
pergalės atveju. Paradoksalu, bet ir 
pralaimėjimas kartais gali lemti sė-
kmę - priklausomai nuo to, kaip bus 
išnaudojamos susidariusios aplinky-
bės. Šiuo metu, pasak profesoriaus V. 
Radžvilo, „mums belieka tik viešu-
mas.“ Beje, viešumas buvo svarbiau-
sias ginklas ir Sąjūdžio laikais.
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siūlo darbą

įvairūs

perka

parduoda

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.

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.

brangiai superkame 
MIŠKus 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

AutOMObIlIŲ 
suPIRKIMAs

Tel. (8-614) 14777.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

brangiai superkame 
juodojo ir spalvoto 

metalo laužą. 
Sveriame elektroninėmis 

svarstyklėmis. Klientui pagei-
daujant, galime išsivežti. 

Technikos g. 6 E ir Račiupėnų 
k., Kupiškio r. 

Tel. (8-682) 69308.

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).

Gaminame paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kalame raides, 
tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius 
užsakymus.

tel. (8-627) 01727

VytAutO PAMINKlAI

Jūsų laukiame  kasdien šalia Anykščių esančiame  Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).                        

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai.  
Tel. (8-694) 40735.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuo-
tojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2018 m. gegužės 10 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB 

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

Reikalingas pardavėjas, galintis 
vairuoti. Prekyba du kartus per 
savaitę (Utenos r., Vyžuonų sen. 
– Vilnius). Automobilis duodamas. 
Tinka ir vyresnio amžiaus žmogus 
arba kaip papildomas darbas. 

Tel. (8-677) 49566.

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

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-686) 86702.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir 
įvairius rąstus. Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai - Lietuvoje miškus: 
brandžius, jaunuolynus. Žemę ap-
augusią krūmais. 

Tel. (8-625) 44123.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobilius

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus 
dokumentus. 

Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Automobilius, autobusus, vi-
sureigius. Atsiskaito iš karto, iš-
rašo utilizacijos dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Senus, traumuotus arklius ir 
kitus galvijus. Išsiveža patys.

Tel.: (8-641) 03389, 
(8-613) 95120.

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

“Bartynco” - veršelius auginti. 
Moka proc.

Tel. (8-680) 22009.

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

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

Kita

Kviečius, miežius, kvietrugius. 
Atsiskaito, išsiveža. 

Tel. (8-687) 58119.

Dovanoja

Čiužinį - lovą (22 cm aukščio).
Tel. (8-381) 5-39-51. 

Dingo

Gegužės 3 d. Kurklių sen. dingo 
juodos spalvos taksų veislės kaly-
tė. Radusiam atsilygins.

Tel.: (8-619) 41085, 
(8-381) 78809.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kokybiškai dengia stogus, stato 
karkasinius pastatus, tvarko pa-
matus, kaminus. 

Tel. (8-608) 09520.

Kuras

Skaldytas malkas, pjuvenas. 
Pristato. 

Tel. (8-675) 63191.

Kita

Braškių daigus.
Tel. (8-673) 46078.

Išvalytus, vasarinius, kviečius, 
miežius, kvietrugius, avižas, mi-
šinius, žirnius, pelėžirnius, vikius, 
lubinus, daugiamečių žolių sėklas. 
Beicuoja, atvyksta į namus.

Tel. (8-604) 90430.

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, mišinį, įvai-
rius pašarinius miltus, sėlenas. 
Atveža.

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

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

 Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Purkštuvus, frezus, lėkštinius 
skutikus, kultivatorius, plūgus, 
vagotuvus, rotacines šienapjo-
ves, bulvių kasamąsias, sodina-
mąsias, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Tele loto Žaidimas nr. 1152 Žaidimo data: 2018-05-06 
Skaičiai: 33 10 62 74 75 34 71 06 67 46 29 30 13 58 20 47 24 73 70 26 54 11 43 37 27 05 35 41 

14 49 23 36 55 12 59 42 72 51 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 17 53 68 25 48 22 65 44 07 08 50 
57 60 (visa lentelė)  

Papildomi prizai 01**672 “Delimmano” keptuvė Stone Expert 03**296 “Delimmano” keptu-
vė Stone Expert 001*140 “Dormeo” pagalvės ir antklodė 014*833 “Dormeo” pagalvės ir antklodė 
052*895 “Dormeo” pagalvės ir antklodė 048*217 “Dormeo” pagalvės ir antklodė 01**286 “Moteris” 
12 mėn. prenumerata 04**966 “Moteris” 12 mėn. prenumerata 02**454 “Wellneo” grožio prietaisas 
04**669 “Wellneo” grožio prietaisas 0444906 Čekis namų atnaujinimui 02**082 Daugiaf.prietaisas 
“Delimano” 0287840 Hyundai i20 05**599 Išmanioji apyrankė “Lenovo” 02**174 Išmanioji apyrankė 
“Lenovo” 053*518 Kelialapis į Palangą 044*262 Kelialapis į Palangą 026*947 Kelialapis į Palangą 
008*630 Kelialapis į Palangą 00**757 Langų valymo prietaisas “Rovus” 01**882 Langų valymo 
prietaisas “Rovus” 0464502 Nissan Pulsar 029*285 Pakvietimas į TV studiją 027*092 Pakvietimas 
į TV studiją 045*415 Pakvietimas į TV studiją 017*419 Pakvietimas į TV studiją 047*913 Planšet. 
kompiuteris “Lenovo” 051*794 Planšet. kompiuteris “Lenovo” 00**475 Plaukų džiovintuvas “Phillips” 
00**342 Plaukų džiovintuvas “Phillips” 039*902 Siuvimo mašina “Singer” 025*224 Siuvimo maši-
na “Singer” 015*645 Skalbimo mašinos “Beko” 023*631 SPA ir grožio procedūros 051*629 SPA 
ir grožio procedūros 03**603 Spin Spa kūno šepetys “Wellneo” 00**421 Spin Spa kūno šepetys 
“Wellneo” 03**285 Spin Spa kūno šepetys “Wellneo” 02**588 Spray šluota “Rovus” 01**730 Spray 
šluota “Rovus” 055*338 Televizorius “Samsung” 056*795 Trintuvas su priedais “Delimano” 018*740 
Trintuvas su priedais “Delimano” 039*170 Trintuvas su priedais “Delimano” 013*354 Trintuvas su 
priedais “Delimano”
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anekdotas

gegužės 8-11 delčia.

mėnulis

šiandien

gegužės 9 d.

gegužės 10 d.

gegužės 11 d.

Stanislovas, Viktoras, Džiu-
gas, Audrė, Mykolas, Stasys.

vardadieniai

Beatas, Edita, Mingailas, Aus-
tėja, Grigalius.

Antoninas, Putinas, Sangailė, 
Viktorina.

Mamertas, Skirgaudas, Miglė, 
Pilypas.

oras

+9

+22

MOZAIKA

sprintas
Sunkioji atletika. Balandžio 

27 dieną Anykščiuose vyko atvi-
ras miesto sunkiosios atletikos 
čempionatas. Varžybose dalyvavo 
Panevėžio, Rokiškio bei Anykš-
čių komandos. Devyni Anykščių 
sportininkai užėmė pirmąsias vie-
tas. Čempionais tapo: Nojus Jū-
rėnas, Žilvinas Tarulis, Eimantas 
Statauskas, Edvinas Baklanovas, 
Tomas Miškeliūnas, Arnas Ba-
klanovas, Mindaugas Lapinskas, 
Benjaminas Orlovas ir Deimantė 
Komar. Taip pat prizines vietas 
užėmė: Darius Komar, Bronius 
Zujevas, Arnas Staškevičius ir 
jaunoji 9 metų sportininkė Austėja 
Baklanova.

Plaukimas. Jau 20 metų gegu-
žės pirmąjį savaitgalį Anykščiai 
tampa plaukimo sostine. Šeštadie-
nį Anykščiuose baigėsi tris dienas 
trukęs jubiliejinis XX-asis tarp-
tautinis plaukimo sprinto festiva-
lis „Anykščiai-2018“. Į Anykš-
čius atvyko virš 600 plaukikų 
iš 7 šalių bei 46 klubų: Latvijos, 
Estijos, Baltarusijos, Moldavi-
jos, Lenkijos, Airijos ir Lietuvos. 
Pirmenybėse išdalintas 71 me-
dalių komplektas individualiose 
rungtyse, pasiekta 17 festivalio 
rekordų. Šios varžybos įdomios 
tuo, kad varžomasi 7 skirtingo-
se amžiaus grupėse, kur jaunieji 
plaukikai gali pamatyti pasaulinio 

Dukrytė klausia mamos:
– Mama, į ką aš esu panaši?
– Tu panaši į močiutę.
– O tu į ka esi panaši?
– O aš – į savo senelę.
– O senelė į ką yra panaši?
– Senelė yra panaši į prosenelę.
– Mama, ką mes visos kaip 
matrioškos vienodos?

***

- Mamyte, o tu turėjai svajonę?
- Turėjau!
- O dabar?
- O dabar ji sėdi šalia ir 
klausinėja!

Aukcione nuogo D. Trumpo
statula parduota už 
28 tūkst. dolerių

Aukcionų namai „Julien’s Auc-
tions“ pranešė, kad prieštaringai 

vertinama nuogą JAV prezidentą 
Donaldą Trumpą vaizduojanti 
statula Los Andžele vykusiame 
aukcione buvo parduota už 28 
tūkst. JAV dolerių.

Manoma, kad tai buvo vie-

lygio žvaigždes. Simonas Bilis jau 
pirmąją varžybų dieną 50 metrų 
laisvo stiliaus plaukime pagerino 
festivalio rekordą. 100 metrų lais-
vo stiliau rungtyje pasaulio čem-
pionas turėjo pripažinti Dano 
Rapšio pranašumą. Danas laimė-
damas prieš Simoną gerino festi-
valio rekordą ir su šiuo rezultatu 
tapo geriausiu varžybų plaukiku, 

laimėdamas pagrindinį prizą. Vy-
riausioje amžiaus grupėje tarp 
geriausių varžybų vaikinų antras 
buvo Andrius Šidlauskas, trečias 
– Deividas Margevičius. Visi šie 
Lietuvos rinktinės nariai intensy-
viai ruošiasi Europos plaukimo 
čempionatui. Vyriausių merginų 
tarpe pagrindinį prizą namo išsi-
vežė Maria Romanjuk iš Estijos 

klubo GARANT, pagerinusi 100 
metrų krūtine festivalio rekordą. 
Jai vos 0,05 sekundės pralaimėju-
si vilnietė, Lietuvos rinktinės narė 
Kotryna Teterevkova, laimėjo an-
tros vietos prizą, Dana Kolidzeja 
iš Rygos olimpinio centro – tre-
čios. Renginio iniciatyvą palaikė 
Anykščių rajono savivaldybė ir 
Lietuvos plaukimo federacija.

nintelis nenuniokotas tokios D. 
Trumpo statulos egzempliorius.

2016 metų rugpjūtį, kai D. 
Trumpas dar tik siekė tapti JAV 
prezidentu, nuogo jo statulos 
buvo pastatytos viešose vieto-
se Los Andžele, San Franciske, 
Niujorke, Sietle ir Klivlande bei 
sulaukė tarptautinio dėmesio.

Kiti keturi šios statulos „The 
Emperor Has No Balls“ egzem-
plioriai buvo konfiskuoti arba 
nunaikinti. Vienintelį egzem-
pliorių išsaugojo meno galerija 
Los Andžele „La Luz de Jesus 
Gallery“.

Statulą aukcione nusipirkęs 
antgamtinių reiškinių tyrinėtojas 
Zakas Bagansas ketina ekspo-
nuoti ją savo muziejuje Las Ve-
gase. 

Tailando avialinijos grąžino
pinigus keleiviui dėl per
ilgos pavardės

Tailando avialinijos „Thai Air-
ways“ grąžino pinigus keleiviui, 

kurio buvo paprašyta susimokė-
ti papildomai dėl to, kad jo ilga 
pavardė, praneša naujienų agen-
tūra dpa.

Avialinijų darbuotojai parei-
kalavo, kad į skrydį besiregis-
truojantis keleivis susimokėtų 
papildomai nes biliete įrašyta jo 
pavardė nesutapo su įrašu pase.

Keleivis, kurio tapatybė neat-
skleidžiama, sakė negalėjęs tin-
kamai įrašyti savo pavardės, nes 
registruojantis į skrydį „Thai 
Airways“ interneto puslapyje ri-
bojamas raidžių skaičius.

Avialinijos paskelbė grąži-
nusios žmogui pinigus ir ėmėsi 
priemonių, kad panaši problema 
nebepasikartotų. „Thai Airwa-
ys“ viceprezidentas avialinijų 
paskyroje „Facebook“ svetainė-
je išplatino atsiprašymą ir paaiš-
kino, kad registracijos formoje 
internete vardo ir pavardės lau-
kelyje galima buvo įrašyti tik 25 
simbolius. 

-eLTA


