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Elektrinių statybos: prieš vėją
nepapūsi

Petras PUMPUTIS, Utenos
apskrities vyriausiojo policijos
komisariato darbuotojas:
,,Gerai, kad jie gina savo
interesus ir galbūt jie savo interesus ir apgins."

3 psl.

šiupinys
Koncertas. Birželio 15 dieną

(šeštadienį) 16 valandą Anykščių
kultūros centre bus paminėtas YAMAHA muzikos mokyklos 5 metų
gimtadienis. Įėjimas laisvas.

Muzikos
gelmės
praveria širdį

Seniūnijų
žaidynėse
sulaukta ir
diskvalifikacijos

4 psl.

8 psl.

Verslininkai atgailauja.
Kęstutis Tubis į teismą eis vienas
Baigtas ikiteisminis tyrimas,
kuriame buvęs Anykščių rajono
meras Kęstutis Tubis kaltinamas prekyba poveikiu. K.Tubio
byla perduota į Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmus. Už
prekybą poveikiu Baudžiamasis
kodeksas numato baudą arba
areštą, arba laisvės atėmimą iki
penkerių metų.
Ikiteisminio tyrimo pradžioje
įtarimai buvo pareikšti ir dviem
Anykščių verslininkams, tačiau
jie į teismą eis tik kaip liudininkai. Verslininkai geranoriškai
bendradarbiavo su teisėsauga ir
pripažino savo padarytas nusikalstamas veikas, todėl tyrimas
jų atžvilgiu buvo nutrauktas.

Klausysis. Anykščių

rajono
meras Sigutis Obelevičius birželio
11 d. Seime klausysis Prezidentės
Dalios Grybauskaitės metinio pranešimo.

Pieva. Birželio 8 dieną Troškūnų seniūnijos Nakonių kaime, Uosių gatvėje, sudegė į krūvą sukrauti
krūmai ir išdegė apie 5 arus žolės.
Medis. Birželio 7 dieną Debeikių seniūnijos Pūstinkos kaime ant
važiuojamosios kelio dalies buvo
nuvirtęs medis. Panaudojus buksyravimo lyną, nuvirtęs medis buvo
nutemptas į šalikelę.
Mokysis. Anykščių rajono vadovai birželio 13 dieną Anykščių
menų inkubatoriuje dalyvaus renginyje apie korupciją „Pagrindiniai
iššūkiai ir priemonės korupcijos rizikoms savivaldybėse suvaldyti“.
Vargsta. Utenos rajono taryba

nesugeba suformuoti rajono valdžios. Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja skiriant
socialdemokratę Zitą Rigelevičienę, už ją balsavo 12 iš 24 posėdyje
dalyvavusių deputatų. Taigi, vieno
balso pritrūko. Ateinantį ketvirtadienį. Utenos meras Alvydas Katinas antrą kartą siūlys balsavimui tą
pačią kandidatūrą.

Etatai. Trečiojo Anykščių rajono mero patarėjo etatas kol kas yra
laisvas. Pagal valdančiosios koalicijos susitarimą, ši darbo vieta atiteko
socdemams, tačiau partijos Anykščių
skyriaus pirmininkas, vicemeras Dainius Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, jog
nėra kur skubėti. ,,Gal 20 etatų Savivaldybėje laisvų. Reikia ieškoti Statybos, Kultūros skyrių vedėjų, bent
vieno iš seniūnų. Kuo greičiau užimti
patarėjo etatą nėra mūsų prioritetas“.
Priminsime, jog mero Sigučio Obelevičiaus patarėjais jau dirba konservatorė Gabrielė Griauzdaitė - Patumsienė ir ,,valstietis“ Dalis Vaiginas.

Buvęs Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis kaltinamas, jog iš verslininkų reikalavo paramos savo
visuomeniniam rinkimų komitetui. Dabar K. Tubis - Rajono tarybos opozicijos lyderis.

Geriausia gyventi po savuoju dangum
ir ant savo žemės

5 psl.
Lina DAPKIENĖ

Su Kavarske gyvenančia buvusia medicinos seserimi, buvusia
bažnyčios choriste, sodų rišėja Elvyra Ona Abramoviene kalbėjome apie tai, kas jautru iki pat širdies gelmių, iki didžiulio, žodžiais
nenusakomo skausmo...
76 metų, išlavintos atminties moteris atvirai papasakojo apie
ištrėmimą į Sibirą – skaudžią patirtį, dėl kurios, rodos, jau išlietos visos ašaros. Mums bekalbant, jos byrėjo tiek pašnekovei, tiek
man... Tai istorija, verta gero romano puslapių.

,,Esu dalyvavusi tradicinių sodų parodoje Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Paroda vadinosi „Sesė sodų sodina“. Eksponavom savo surištus sodus. Paukščiukų, panašiai surištų, tai esu mačiusi viename vienuolyne. Atsimenu, jie buvo sudėti į krepšį, ant
šienelio, ir taip gražu man pasirodė, taip gražiai jie ten tupėjo! Dabar jau organizuojamos sodų rišimo pamokos, o kai
aš pradėjau rišti, pinti, tai bandymų keliu eiti teko ", - pasakoja Elvyra Ona Abramovienė.

5 psl.
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Į komunalinį ūkį brukasi idealistai?
Savo veiklą baigia Anykščių savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjos Audronės Savickienės vadovaujama UAB Anykščių komunalinis ūkis valdyba.
Pasikeitus įstatymams, Savivaldybės valdomų bendrovių valdybose nebegalės būti savivaldybių administracijos darbuotojų
bei savivaldybių Tarybų narių.
Iki šiol Anykščių savivaldybės įmonių valdybų narių darbas nebuvo apmokamas. Tačiau,
paskelbus informaciją, kad pretendentai gali siūlytis į Anykščių komunalinio ūkio valdybą
- norinčių atsirado daugiau nei

reikia.
Anykščių rajono vicemeras
Dainius Žiogelis ,,Anykštai“
sakė, kad į Anykščių komunalinio ūkio valdybą registravosi net
pretendentas iš Utenos. ,,Kitą
savaitę plėšime vokus. Kažką

Mielieji anykštėnai,
Birželio 14 oji Gedulo ir vilties
diena.
Prieš 78 m. prasidėjo masinis Lietuvos žmonių trėmimas į Sibirą.
Būkime verti tų, kurie ištvėrė ir nepalūžo.
Žvelgdami į juoda juosta perrištą Trispalvę,
iš visos širdies pagerbdami savo laisvės gynėjus, nepamirškime: šiandien – ne tik gedulo, bet ir vilties diena ateities Lietuvai.
Išsaugokime tautos atmintį!
LR Seimo nariai
Antanas BAURA,
Sergejus Jovaiša

reikės galvoti apie užmokestį
valdybos nariams. Komunalinis
ūkis dirba nuostolingai, o tantjemos valdybos nariams gali būti
mokamos tik iš pelno. Bet žmonės neturėtų dirbti už dyka“,kalbėjo D.Žiogelis.
Jis dėstė, kad aplinkinių rajonų
komunalinių paslaugų teikėjų valdybose pageidauja darbuotis dešimtys pretendentų. Kodėl žmonės
nori veiklos visuomeniniais arba
beveik visuomeniniais pagrindais,
D. Žiogelis ,,Anykštai“ dėstė atsakymo neturįs.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vicemeras Dainius Žiogelis
nesupranta kodėl anykštėnai tokie iniciatyvūs.

Mielieji anykštėnai,
Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, mintimis
grįžtame į 1941-ųjų vasarą, paženklintą netekties
ir išsiskyrimo skausmu.
Mes kartu gedime ir prisimename šimtus tūkstančių sudaužytų vilčių ir
neišsipildžiusių svajonių,
palaužtų likimų.
Ši diena mums reiškia ir
skausmą, ir viltį, nes lietuvių tauta nebuvo nugalėta: jos laisvės troškimas buvo stipresnis už nežmoniškus išbandymus.
Reiškiu nuoširdžią pagarbą žmonėms, nekaltai nukentėjusiems nuo persekiojimų ir tremties. Jų auka
mus įpareigoja kiekvieną dieną saugoti žmogiškąjį
orumą ir branginti laisvę.
Anykščių rajono savivaldybės meras
Sigutis Obelevičius

BIRŽELIO 14 - osios - GEDULO IR VILTIES DIENOS
MINĖJIMO PROGRAMA
10.00 - Šv. Mišios Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje.
11.00 - Vėliavos pakėlimo ceremonija prie paminklo Laisvei A. Baranausko
aikštėje.
11. 55 - KARTŲ SAMBŪRIS Anykščių siaurojo geležinkelio stotyje.
• Visuotinė tylos minutė.
• Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos styginių orkestras (vad. Kristi
na Domarkienė).
• A. Baranausko pagrindinės mokyklos moksleivių poetinė kompozicija
„Žmonės kaip paukščiai“.
•Pilietinė iniciatyva „ Tremties vaikų žaislai.“

Temidės svarstyklės

Smurtas. Birželio 8 d., apie
21.00 val., Anykščių r., Rubikių
k., vyras (nustatytas 1,37 prom.
girtumas), (g. 1952 m.) pranešė,
kad jo brolis (nustatytas 1,98 prom.
girtumas), (g. 1961 m.) smurtavo,
sukeldamas fizinį skausmą. Vyras
sulaikytas ir uždarytas į Utenos
aps. VPK areštinę.

Grasino. Birželio 7 d., apie
18.30 val., į kiemą, esantį Anykščių
r., Viešintų sen., Paežerių k., su automobiliu BMW atvažiavo vyras,
gyv. Anykščių r., Viešintų mstl., ir
išsitraukęs iš automobilio ginklą
nusitaikė į pranešėją (g. 1961 m.)
bei grasino, kad ją nušaus. Pas vyrą
buvo rastas Airsoft šautuvas. . Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos
aps. VPK areštinę.

Žemdirbiams bus išmokėtos kompensacijos
už sausros padarytus nuostolius
Žemės ūkio ministerija kompensuos žemdirbiams dėl 2018 m.
sausros patirtus nuostolius.
Kompensacijoms skirta 8,5 mln. eurų. Jos bus pradėtos mokėti
liepos mėnesį.
Parama skirta žemdirbiams, kurių 2018 metais dėl sausros
patirti augalininkystės produkcijos nuostoliai sudarė ne mažiau
kaip 30 proc. pareiškėjo bendros vidutinės metinės 2015–2017 m.
produkcijos vertės pagal visus taisyklėse nurodytus augalus.
Taip pat mokama vienkartinė
išmoka gyvulininkystės (galvijai,
arkliai, kiaulės, avys, ožkos) ir
paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, laikantiems 1 ir
daugiau sutartinių gyvulių. Tikslūs kompensacijų dydžiai paaiš-

kės surinkus visas paraiškas ir bus
tvirtinami atskiru žemės ūkio ministro įsakymu.
Prognozuojama, kad augalininkystės sektoriuje vidutinė išmoka
gali siekti apie 8 Eur/ha, o gyvulininkystės – apie 7 Eur/SGV.

Su pareiškėjais, kurie atitiks taisyklių keliamus reikalavimus dėl
kompensacijų gavimo, susisieks savivaldybių ir seniūnijų darbuotojai.
Pareiškėjams, kuriems priklauso
kompensacijos, tereikės prie paraiškos Tiesioginėms išmokoms gauti
užpildyti atitinkamus langelius.
Paraiškas bus galima teikti iki
birželio 21 d.
Svarbu: informacija dėl sausrų
paraiškų pateikimo bus teikiama
bendruoju Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centro telefonu (8
5) 266 06 20 (pasirinkus 2 meniu
punktą).
Pranešimas spaudai

spektras
Pamokos. Bendrojo ugdymo
mokyklose likusias dvi birželio
savaites dėl karščių pamokos gali
nevykti, sako švietimo ministras
Algirdas Monkevičius.
„Artimiausias dvi savaites orų
prognozė labai nepalanki. Matome, kad tikrai neproduktyvu vesti
pamokas, kuomet tokios sąlygos.
Tačiau mokyklos neturėtų užverti
durų moksleiviams“, – žurnalistams
pirmadienį sakė A. Monkevičius.
Bustas. Nuo pernai rugsėjo startavus programai, skirtai padėti jaunoms šeimoms įsikurti regione, iki
gegužės pabaigos buvo išduotos
967 pažymos finansinei paskatai, iš
jų 615 šeimų gavo kreditus būstui
pirkti arba statyti, likusios šeimos
laukia kredito įstaigų sprendimų.
Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, šiuo
metu nėra šeimų, laukiančių eilėje. „Tai reiškia, kad jaunos šeimos
ir toliau gali kreiptis dėl subsidijų
būstui regione, tačiau, žinoma, visuomet reikia įvertinti savo finansines galimybes išmokėti kreditą už
būstą“, – pranešime sakė jis.
Nepripažįsta. Lietuvos užsienio
reikalų ministerija (URM) pirmadienį paskelbė, kad nepripažįsta
nuo Gruzijos atskirto Cchinvalio
regiono parlamento rinkimų. Anot
ministerijos, taip Rusija siekia
įtvirtinti šio regiono Pietų Osetijoje aneksiją. „Dar kartą raginame
Rusiją atšaukti neteisėtą Sakartvelo
Abchazijos ir Cchinvalio regionų
„nepriklausomybės“ pripažinimą,
visiškai įgyvendinti 2008 metų rugpjūčio 12 dienos paliaubų susitarimą, nedelsiant išvesti savo karines
pajėgas iš okupuotų Sakartvelo teritorijų ir konstruktyviai dalyvauti
Ženevos tarptautinėse diskusijose“,
– teigiama URM pareiškime, kur
vartojamas alternatyvus Gruzijos
pavadinimas.
Registracija. Konservatorė Gintarė Skaistė siūlo visose savivaldybėse įtvirtinti centralizuotą priėmimo sistemą į ugdymo įstaigas.
Švietimo įstatyme G. Skaistė siūlo
nustatyti, kad „priėmimas į valstybines ir savivaldybės ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo
ugdymo mokyklas organizuojamas
naudojant centralizuotą prašymų
pateikimo ir gyventojų informavimo informacinę sistemą, vadovaujantis nešališkumo principu“. Seimo narės siūlymu, centralizuotas
elektroninis priėmimas į švietimo
įstaigas visose savivaldybėse turėtų
pradėti veikti nuo 2021 metų gegužės 1 dienos.
Loterijos. Seime įstrigo valdančiųjų noras uždrausti jaunuoliams
iki 16 metų įsigyti loterijos bilietus ir dalyvauti įvairiose loterijose.
Loterijų įstatymo pataisos Seime
registruotos 2018 metų vasarį, bet
iki šiol jos nepristatytos parlamentarams. Jas inicijavęs „valstiečių“
frakcijos lyderis Ramūnas Karbauskis BNS sakė pataisų likimo
nežinąs, o socialdemokratų darbo
frakcijos vadovas Andrius Palionis
apgailestavo, kad „per darbus“ jas
pamiršo. Tačiau pastarasis sako,
kad pakeitimai yra svarbūs ir reikalingi. „Tėvai yra išreiškę poziciją,
kad yra svarbu (...) Čia yra prevencinė pusė, kad mes auginame lošėjų
kartą – nuo mažens vaikas gali dalyvauti loterijose, užaugęs eina į B
aparatus, paskui – į kazino“, – teigė
A. Palionis.

PIRMŲ LŪPŲ
IŠ
ARTI
SITUACIJA
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Geriausia gyventi po savuoju
dangum ir ant savo žemės

,,Mane erzina, kai žmonės bamba ir dejuoja dėl visko – visko jiems
per mažai, viskas negerai. O juk problema – pats žmogus! Reikia
juk ir savigarbos turėti. Mes Sibire nieko nesam prašę, kad ir kaip
sunku buvo... Patiko Jono Meko žodžiai, kad rojus yra dabar ir
čia, ir visur, o ypač – mūsų širdyse. Laimė yra ne vien turtai, žmogui tiek nedaug juk reikia. Gyvenimas – tik akimirka.", - kalba
Sibiro tremtį perėjusi Elvyra Ona Abramovienė.
(Atkelta iš 1 psl.)
- Elvyra, kaip Jūs gyvenate?
- Kaip gyvenu? Gerai. Gyvenu
Lietuvoj, po savu dangum, ant savosios žemės, ir tuo džiaugiuosi.
Jei ko nors trūksta, tai tik sveikatos. Niekada nenorėčiau niekur
išvažiuoti. Nėra gražiau ir geriau
kaip Lietuvoj. Kol eini, kol kojos
neša, tai ir sakyk, kad gerai gyveni. Visko pakanka. Vaikai sveiki,
anūkai sveiki, tuo ir džiaugiuosi.
Dažnai žmonės nevertina, kokios dabar gyvenimo sąlygos, nevertina mūsų gamtos grožio. Reikia apsidairyti, neskubėti, dažniau
pažvelgti į dangų. Sibire gamta
taip pat labai graži, net sibirinės
orchidėjos žydi, bet ten laužė gyvenimus.
- Jūsų šeima buvo ištremta?

komentarai

- Taip. 1949–1957-aisiais, į Irkutsko sritį, Ust Udinsko rajoną.
Kas turėjo per 20 hektarų, buvo
liaudies priešai. Tai buvo tautos
naikinimas, ne kas kita. 1941 metais vežė visus mokytojus, gydytojus, teisininkus, 1949-aisiais
– ūkininkus. Mano tėtis važiavo
Amerikon, užsidirbo, nusipirko
žemės... Nenoriu prisimint. Baisūs laikai. Tuoj pradedu verkt...
- Suprantu, kad emociškai labai sunku ir iki šiol skauda kaip
atvira žaizda... O jei pabandytumėte labai atsargiai, lyg iš kokio
istorijos vadovėlio faktus ar dokumentinę literatūrą skaitydama, prisiminti? Jūsų patyrimus,
prisiminimus apie tremtį - sunkiausią gyvenimo dalią - būtina
išsaugoti. Kur tuo metu gyveno-

te, kiek Jums buvo metukų, kai
teko išgyventi šią tragediją?
- Mano mergautinė pavardė –
Slavinskaitė. Esu gimusi 1943
metais Didžiakaimio kaime, Kurklių seniūnijoje (Anykščių raj.).
Turėjau du brolius. Tėvai turėjo
28 ha žemės Kurklių valsčiuje.
1946 metais kaime partizanai
nušovė kažkokį komunistą – politruką. Valdžia apkaltino stambesnius ūkininkus, kad padeda
partizanams. Surinko keliolika
šeimų ir išvežė į Pagelažių durpyną darbams. Tarp šių išvežtųjų
buvo ir mūsų šeima. Stribai nesnaudė: išgrobstė žmonių turtą, o
mūsų namą sugalvojo nugriauti,
nes buvo naujai pastatytas. Buvo
jau išėmę langus, duris. Kaimo
žmonės nusprendė gelbėti namą:
surinko iš mūsų kaimo ir aplinkinių gyvenviečių žmonių parašus,
nuvažiavo pas Kurklių mokyklos
direktorių, turėdami oficialų prašymą, kad padarytų Didžiakaimyje mokyklą. Taip pat pranešė
ir mano tėvams. Mama nuvyko
pas direktorių prašyti, kad atidarytų ten mokyklą, nes kitaip bus
nugriautas namas. Matyt, žmogus
buvo geras, ir mokykla buvo atidaryta.
1946 metais mūsų namuose
įkurtą mokyklą lankė apie 30
vaikų. Tai buvo mokinukai iš
Didžiakaimio kaimo ir iš kitų
netoliese esančių vietų. Pusę
mūsų gyvenamojo pastato ploto
užėmė klasė, o dar buvo virtuvė
ir du kambariai. Po metų mums
leido grįžti namo. 1947-iaisiais
viename kambaryje mokytoja gyveno, o kitame – mes: aš,
mano tėvai, mano brolis Jonas.
Tada man buvo 4 metai, o broliui Jonui – devyneri. Brolis

nė bazė - nekiltų klausimų. Aš
taip pat turiu sodybą ir visai nenorėčiau, kad už puskilometrio
nuo jos stovėtų vėjo elektrinė.
Atvažiuoju pailsėti, todėl visai
nepageidauju burzgimo ir mirgėjimo akyse.“

Kai iš tolo
žiūri - gerai
Michailas
BALIUCKAS,
įmonės ,,Varžos matas“ savininkas:
,,Ir veslininkus suprantu, ir
gyventojus. Dabartines ir būsimas problemas privalome
išspręsti teisiniu reglamnetavimu. Turi būti nustyti aiškūs
atstumai, reglamentuotas šešėliavimas. Būtų sutvarkyta teisi-

Mano mažajam broliukui buvo
tik du mėnesiukai. Mama verkia,
o reikia ruoštis kelionei. Tėtis
ruso kareivio išprašė, kad leistų broliuką Vilimą palikti, nes
kelio jis neištversiąs. Šiaip ne
taip leido palikti. Mama suvystė,
paguldė mažutėlį ant pagalvės,
peržegnojo ir sako mums: „Atsisveikinkit su Viliuku. Daugiau
niekada nepamatysit“. Kaimynė
Navickienė paėmė. Sakė, „jei nerasim mamos sesers Antaninos,
patys kaip nors užauginsim“.
Susodino į vežimą mane, tėtį su
mama ir išvežė į Kurklius. Tiek
rėkiau, tiek klykiau, kai vežė...
Liko namai, šuo staugiantis prie
tvarto, gyvuliai, nesavais balsais
baubiantys... Liko sodas, savi
laukai ir savas dangus, kuriuos
pamatysime negreit, nors tada
mums buvo pasakyta, kad veža,
kur baltos meškos ir kad mums
jau nieko nebereikės... Nežinau,
kaip mamos širdis neplyšo, per
prievartą palikus du savo vaikus:
Jonuką ir mažuliuką Vilimuką.
Mane visą laiką laikė apkabinus
ir vis kartojo verkdama: „Tavęs
tai nepaliksiu, nors mirsim kartu“.
Kurkliuose jau buvo privežta žmonių, bet vis dar vežė ir
vežė... Aplink – visų aimanos
ir verksmai. Kelias, kuriuo mus
vežė į Irkutską, nusėtas žmonių
kaulais... Valgyt, kiek kas buvo
įsidėjęs, nebėra... Vagone tamsu,
baisu, viršuj langelis grotuotas.
Pakelėj sustodavo, vyrams liepdavo eit į vieną pusę, moterims –
į kitą pusę savo reikalų padaryti,
o vagoną apžiūrėdavo ir išmesdavo visus, kurie nebegyvi. Man
iki šiol likusi uždarų patalpų fobija. Kūdikiai ir paliegę senukai
neištverdavo kelionės gyvuliniame vagone ir mirdavo. Juos kareiviai tiesiog laukuose išmesdavo iš vagono varnoms ir žvėrims
suėsti. Ešalonas lietuvių, latvių
sustodavo ir giedodavo „Marija,
Marija“...
(Nukelta į 5 psl.)

Elektrinių statybos: prieš vėją nepapūsi

Staškūniškio apylinkių gyventojai protestuoja prieš vėjo elektrinių parko statybas šalia šios gyvenvietės. Artimiausi namai nuo elektrinių bus tik už kiek daugiau nei 300 metrų. Staškūniškiečiams
neramu dėl elektrinių skleidžiamo garso bei šešėliavimo. Tačiau panašu, kad Lietuvos įstatymai reglamentuoja tik gyventojų namuose girdimą elektrinių garsą, kuris iki elektrinių statybų yra tik teoriškai
išskaičiuojamas. Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius sako, kad Anykščių rajone gali atsirasti
net šimtai elektrinių, verslininkai prašo, kad rajono valdžia keistų bendrąjį planą ir didintų teritorijas, kuriose leidžiama statyti vėjo elektrines.
Pašnekovų klausėme, koks jų požiūris į vėjo elektrinių statybas. Ar jos vienareikšmiškai yra gėris?

Reikia sutvarkyti teisinę
bazę

lankė mokyklą. Tėvai dirbdavo,
o mane palikdavo vieną. Atsimenu, buvo duryse, kiek aukščiau,
toks langelis, tai aš atsinešu taburetę, užlipu, per tą durų langelį visokias grimasas vaikams
rodau, juokinu klasėje esančius.
Mokytoja mane mylėjo, kadangi
gyvenome kartu. Sako: „Na, ir ką
gi su ja daryti?“ Pasodino mane
priekiniame suole ir aš pradėjau
mokytis. Šešerių kai buvau, jau
mokėjau skaityt, skaičiuot. Kai
Sibire tėčio kailinius paėmiau,
pradėjau utėles skaičiuot: imu
skaičiuodama ir po vieną metu
į ugnį. Iki 300 suskaičiavau, kol
skaičiuot atsibodo... Po metų tėtis mirė - likom dviese su mama.
Netrukus ir mama susirgo plaučių uždegimu...
O ar galite prisiminti pačią
išvežimo naktį?
1949 metais kovo 27 dieną
kaimynas Kulikauskas tėvams
pasakė, kad rytoj ruošiamas išvežimas į Sibirą, reikia bėgti, o
mano tėtis sako: „Kodėl aš turiu bėgti? Aš niekam nieko blogo nepadariau“. Kulikauskai tą
naktį pabėgo ir liko neišvežti.
Mano mama 27 dieną iš vakaro
brolį Joną su viena karve išsiuntė į savo tėviškę – Plaštakos kaimą (Anykščių raj.) – pas seserį,
mano krikšto mamą Antaniną. Ji
buvo netekėjusi. Mamai vidinė
nuojauta, matyt, pakuždėjo, kad
reikia sūnų išlydėti iš namų ir
kad karvė bus labai reikalinga
maitintoja. Tą 1949-ųjų kovo
28-osios naktį dar buvo tamsu.
Pasigirdo beldimas į duris. Tai
buvo stribai ir kariškis rusas. Labai baugu buvo, kai naktį suvirto
visi ginkluoti, prikėlė iš miegų.
Mama verkia, ir aš taip išsigandau, pamačiusi ginkluotus stribus, kad nesavu balsu pradėjau
klykti – niekas manęs negalėjo
nuraminti. Tada rusas kareivis
liepė atvesti kaimynę, kad mane
aprengtų ir išvežtų. Pasakė: „Jus
veža ten, kur baltos meškos, ir
jūs niekuomet nebegrįšit“.

Virgilijus VAIČIULIS, UAB
,,Anykščių šiluma“ direktorius:

,,Kadangi gyvenu Anykščiuose ir esu užtikrintas, kad šalia
mano namų elektrinės nepastatys, galiu sakyti - geras daiktas. Žinome, kad atsinaujinanti
energetika perspektyvi visomis
prasmėmis.
Kitas klausimas - koks jausmas, kai ta elektrinė atsiduria
tavo namo pašonėje? Nesidomėjau nei jų skleidžiamais garsais,
nei šešėliavimu. Todėl nedrįsčiau drąsiai sakyti, kad man tokia kaimynystė būtų priimtina.“

Labiausiai
kensminga
gyventi...
Petras PUMPUTIS, Utenos
apskrities vyriausiojo polici-

vėjo elektrinės sveikatai?
O kas nekenkminga? Labiausiai kensminga gyventi...“

Viskas čia gerai
jos komisariato darbuotojas:
,,Pasaulis globalėja, protestuok
neprotestavęs - nieko nepakeisi. Lietuvos teisinė sistema yra
integruota į europinę sistemą,
procesus lemia bendrieji teisiniai aktai ir direktyvos. Tačiau
natūralu, kad žmonės yra nepatenkinti, natūralu, kad protestuoja. Gerai, kad jie gina savo
interesus ir galbūt jie savo interesus ir apgins.
Bet velgi žiūrint plačiąja
prasme - elektrinių stumdymas,
matyt, galimas tik kilometrais.
Na nebus taip, kad Lietuvą užtversi ir padarysi kažkokia zona
be elektrinių.
Kita vertus, jeigu norime tingiai gyventi - negalime išvengti
inovacijų. Visą pasaulio progresą juk įsuko tinginiai.
Nors yra ir kitas posakis:
Kaip pasiekti, kad žmonės vėl
pradėtų bendrauti? Ogi nukirsti visą elektrą... Kenksmingos

Donaldas VAIČIŪNAS, buvęs
Anykščių rajono mero patarėjas:
,,Iš esmės esu už žaliąją energetiką. Vėjo elektrinės tinka bendram
Anykščių miesto kontekstui - žalias,
kurortinis miestas. Viskas čia gerai.
Kita vertus, gal vienos investicijos
padėtų pritraukti kitas investicijas.
Gal po vėjo jėgainių bus imtasi statyti elektrines iš kitų atsinaujinančių
energijos šaltinių. Anykščiams tai tik
į naudą. Anykščius žalioji energetika
turėtų daryti tik dar patrauklesnius.
Aišku, viskas turi būti daroma
,,sveiko proto ribose“. Vargu ar kas
norėtų, kad tą ,,malūną“ jo kieme
pastatytų.“
-ANYKŠTA
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Seniūnijų žaidynėse sulaukta ir diskvalifikacijos
Šeštadienį vykusias tradicines Anykščių rajono seniūnijų sporto žaidynes laimėjo Troškūnų komanda. Pirmą kartą seniūnijų žaidynių istorijoje sulaukta komandos diskvalifikacijos - paaiškėjo,
kad veteranų (40+) krepšinio turnyrą laimėjusios Anykščių seniūnijos komandoje pagal registraciją
žaidė 1991 - 1997 metais gimę vyrai.

Seniūnių trikovės nugalėtojų pakyla.

Rajono seniūnijų žaidynių nugalėtojais tapo Troškūnai, kurių dvasinis lyderis ir įkvėpėjas - imtynių
sporto meistras Arvydas Krikščiūnas (dešinėje).
Po seniūnijų žaidynių buvo gautos net dvi apeliacijos, tiesa, antroji, pateikta dėl svarsčių kilnojimo
varžybų, buvusi greičiau techninė
klaida, apsieita be diskvalifikacijos, tik pirmoji ir antroji komandos
apkeistos vietomis.
Jono Biliūno gimnazijos sporto
aikštyne bei ,,Nykščio namuose“
vykusiose Anykščių rajono seniūnijų žaidynėse dalyvavo visų dešimties rajono seniūnijų komandos.
Seniūnijų sportininkai rungtyniavo
krepšinio, tinklinio, futbolo, stalo
teniso, svarsčių kilnojimo, šaškių,
šachmatų bei smiginio varžybose.
Renginio pradžioje varžybų dalyvius sveikindamas rajono meras
Sigutis Obelevičius didžiausios sėkmės linkėjo ... Traupio seniūnijai,
kurios krepšinio veteranų komandoje pats žaidžia, o Anykščių kūno
kultūros ir sporto centro direktorius
Žilvinas Ovsiukas patarė varžybų
dalyviams įvertinti savo jėgas - juk
nepakeliamai karšta. Garsiausias
visų laikų Anykščių sportininkas,
Seimo narys Sergejus Jovaiša
kalbėjo Marijono Mikutavičiaus
žodžiais, tiesa, ne iš olimpiniu
himnu tapusių ,,Trijų milijonų“.
,,Pasveikinkim vieni kitus, juk tai
daryti šitaip verta“, - ne tiek kovos,
kiek malonaus laiko linkėjo dviejų
olimpiadų prizininkas S.Jovaiša.
Tiesa, kovų buvę daug, po kurių pergalę komandinėje įskaitoje
šventė sporto entuziasto Arvydo
Krikščiūno vedami Troškūnai. Pats
Arvydas žaidė krepšinį su Troškūnų
veteranais ir ši komanda užėmė antrąją vietą. Antrąją vietą bendrojoje
įskaitoje užėmė Kavarsko, trečiąją

- Anykščių, ketvirtąją - viena mažiausių - Skiemonių seniūnija. 5-6
vietas pasidalijo Kurkliai ir Traupis,
septinta liko Svėdasų, 8-9 vietas užėme Viešintų ir Debeikių, dešimtąją
- Andrioniškio seniūnija.
Anykščių seniūnija laimėjo šaškių, šachmatų ir stalo teniso varžybas, Kavarskas - moterų tinklinio
bei vyrų krepšinio veteranų varžybas, Kurkliai - vyrų tinklinio varžybas, Skiemonys - moterų krepšinio,
Viešintos - smiginio varžybas.
Tradicinės seniūno trikovės varžybos, kurios neskaičiuojamos į
bendrą komandinę įskaitą, šį kartą
buvo ne visai sportinės. Varžybų
vyriausiasis teisėjas, biatlono treneris Bronius Vitkūnas, kaip ir dera
biatlonininkui, suderino du, regis,
nesuderinamus dalykus - sportą ir
protmūšį. Pradžioje seniūnai metė
baudas ir žaidė smiginį, o paskui

atsakinėjo į klausimus apie Anykščius. Varžybų organizatoriai stadione prikabinėjo vokų, kuriuose
laukė užrašyti klausimai. Seniūnai
turėjo surinkti kuo daugiau vokų
ir atsakyti į kuo daugiau klausimų,
pvz., ,,Kas yra aukščiau jūros lygio - Anykščių bažnyčios bokšai ar
Rubikių ežeras?", ,,Paukštis, daugiausia rašantis apie Anykščius?“,
,,Išvardykite visus anykštėnus
olimpiečius“. Seniūnai ir seniūnės
vargo prie krepšio - retai kuriam iš
dešimties bandymų pasisekė pataikyti bent tris. Tuo pat metu meras
S.Obelevičius, pasiprašęs baudų
metimo varžybose dalyvauti, be
konkurencijos įsūdė 8 metimus iš
10-ies.
Seniūnių moterų trikovės varžybas laimėjo laikinoji Viešintų seniūnė Eglė Sabaliaukienė, antrąją
vietą užėmė Traupio seniūnė Dai-

Šaškių varžybose korespondencinių šaškių didmeistris, paprastųjų šaškių sporto meistras Valdemaras Veršulis lengvai tvarkėsi
su varžovais.

Seniūnijų žaidynėse dalyvavo apie 300 Anykščių rajono gyventojų.

Varžybų vyriausiasis teisėjas Bronius Vitkūnas seniūnams surengė protmūšį apie Anykščius.
va Tolušytė, o trečiąją - laikinoji
Andrioniškio seniūnė Raminta
Čelkauskienė. Seniūnų vyrų varžybose geriausiai sekėsi laikinajam Anykščių seniūnijos vadovui
Juozui Šakaliui, antrąją vietą užėmė Svėdasų seniūnas Valentinas
Neniškis, trečiąją - Troškūnų seniūnas Antanas Jankauskas.
Anykščių rajono seniūnijų
žaidynėse iš viso dalyvavo apie
300 žmonių. Komandos - atski-

rų rungčių nugalėtojos - keliaus į
kitą, zoninį etapą. Zonų varžybų
nugalėtojai rungsis rudeniop vyksiančiuose Lietuvos seniūnijų žaidynių finaluose.
Visi seniūnijų sporto žaidynių
dalyviai gavo nemokamo maisto.
Už ,,Nykščio namų“ arenos mobiliąją virtuvę pasisatatęs Deivydas
Ramonas didžiuliuose katiluose
išvirė 240 kilogramų plovo.

-ANYKŠTA

Seimo narys Sergejus Jovaiša seniūnijų žaidynių dalyviams linkėjo gerai praleisti laiką.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius kartu su Traupio krepšinio veteranų komanda užėmė trečiąją vietą.
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Geriausia gyventi po savuoju
dangum ir ant savo žemės

,,Vieną staltiesę tai su mama Sibire nunėrėm. Mama rusėms nunerdavo, jei paprašydavo, ir parduodavo. Dar yra ir visokių kitokių servetėlių, mano išsiuvinėtų", - pasakoja buvusi medicinos
sesuo Elvyra Ona Abramovienė.
(Atkelta iš 3 psl.)
Utėlėm, blakėm buvom aptekę.
Grauždavo per naktis. Nebuvo dienos, kad mama neverktų. Privalėjom
tai išgyventi. Viltį visada turėjom. Ta
viltis ir gelbėjo... Rašydavau prašymus Malenkovui, Chruščiovui, Paleckiui – gal vaiko pasigailės? Gauni
atsakymą: „Teisingai išvežti, liaudies priešai, buožės“. Ir aš, šešerių
vaikas, buvau liaudies priešas...
Barake gyvenom su lietuviais.
Mes už Angaros buvom, o saulė tai
leidžiasi šitoj pusėj, kur Lietuva.
Susėdam ant laiptų ir dainuojam
tremtinių dainas - ir „Lietuva brangi“, ir himną. O kas gi supranta?
Tai rusams labai patikdavo. Rusai
buvo geri kaimynai, tai visada pirtin kviesdavo mus. Po pirties virdavo „Ivan čaj“ iš gauromečio. Sibire
caro laikais tą arbatą caras liepdavo
maišais paruošt kareiviams. Be to,
tais laikais ją eksportuodavo į užsienį, kai nebuvo kitų arbatžolių. Reikia
žinot, kaip paruošt. Lapų prirenki,
smarkiai sutrini, palaikai ant stalo.
Tada gerai sukemši kočėlu kietai į
stiklainį, kad neliktų nė kiek oro,
iki pat viršaus. Palaikai dvi dienas.
Svarbi yra fermentacija. Tada vėl
iškratai ir išdžiovini. Aromatas labai
geras. Auga ir Lietuvoje gaurometis. Jį mes tenai, Sibire, rinkdavom.
Reikia rinkti, kai pradeda žydėti.
Aštuonerius metus praleidau Sibire.
Nemačiau vaikystės - neturėjau jos.
Nuo septynerių metų, kai tėtis mirė,
daržus ravėjau, laisčiau, žvejojau,
maudžiausi Angaros upėje – niekas

manęs neprižiūrėjo, o galėjo bet
kada kas baisaus nutikti. Upė baisiai
srauni buvo. Viena eidavau uogauti,
keliaudavau į beržynėlį rinkti raudonikių. Vietiniai rinkdavo tik paliepes
ir ruduokes, o raudonikius šungrybiais vadino, sakydavo набрала
поганых (rus. k.). Ir malkas pjaudavau, skaldydavau. Kažkas, pamenu,
į mane žiūrėdamas, sakydavo „Kaip
voverė“. Į kolūkį ėjau dirbti, kad
nors kokio maisto turėtume.
Jodavau ant priekinio arklio - trimis arkliais pjaudavo javus. Reikėdavo jot ir žiūrėt, kad ant akmens
neužvažiuotų. Buvau gal trečioj
klasėj. Be balno, be nieko visą dieną
jodavau – nulipusi vos pareidavau
namo. Ir šieną veždavom vaikai raiti. Prie pavalkų pririštos dvi virvės
ir kartis. Pakiša tą kartį po kupeta,
apjuosia aplink kupetą, per viršų ant
tos karties ir tempi. Laukuose sukraudavo didžiulius kaip klojimus
šieno – tokias kauges, ir per žiemą
ten būdavo tas šienas, nes atlydžio
nebūna. Važiuodavom į salas šienauti. Arkliai patys nuplaukia. Pririša prie paromo (kelto – red. past.),
ir jie patys nuplaukia. Kokie 800
metrų, o upė srauni, gili... Pjaudavo
medžius. Gabendavo iš Jenisiejaus
į Igarką. Igarkoje buvo didelė medžio apdirbimo pramonė, po to gabendavo ledjūriu į užsienį.
Kai kapus kasdavo, reikėdavo
laužą kūrenti. Pačią pirmą žiemą
badas buvo. Kai dabar girdžiu dėl
visko bambančius ir besiskundžiančius dėl kažkokių niekų, tai,
lygindama su Sibiro metais, galė-

čiau atsakyt, kad aš kaip karalienė
dabar gyvenu. Sibire mokėmės rusų
kalba. Iki penktos klasės į vietinę
kaimo mokyklėlę ėjau, netoli buvo,
o nuo penktos klasės atstumas iki
mokyklos buvo 12 kilometrų, tad
apsigyvenau pas lietuvius tremtinius – jie geranoriškai sutiko priimti kartu į baraką gyventi be jokio
atlygio, jokio mėnesinio mokesčio.
Kaip savo vaiką priėmė. Po šeštadienio pamokų (pamokos ir šeštadieniais vykdavo) eidavau tuos 12
km pas sergančią mamą. Reikėdavo
jai malkų, vandens prinešti. Sekmadienį vėl išeinu atgal... Jei šalčio iki
minus 45, tada jau nebeeini į mokyklą. Kai pėstute nužingsniuodavau
tuos 12 kilometrų pas mamą, tiesiog krisdavau – nebegalėdavau nei
nusiauti, nei nusirengti. Lietuviai
mamai priekaištavo: „Kam tu leidi
ją į tą mokyklą? Geriau eitų kolchozan (kolūkin – red. past.) dirbt“.
Mokytoja buvo rusė tremtinė, jos
vyras – kariškis. Ji palaikė mane ir
kartojo: „Mokykis, kad nereikėtų
su kastuvu dirbti“. O mamai ta mokytoja, pamenu, sakydavo: „Kad ir
vien bulvę valgysi su druska, vis
tiek leisk vaiką į mokyklą“.
Gerai mokiausi. Niekas manęs
kaip nors neišskyrė iš viso būrio,
kad aš ne rusiukė. Mokytoja vis
prašydavo manęs, kad vaikus padabočiau (prižiūrėčiau – red. past.).
Drąsiai eidavau tuos 12 kilometrų.
Užsigrūdinusi buvau.
Labai sunku buvo, kai tėtis, visai
sumenkęs ir nusikamavęs nuo visų
išgyvenimų, nuo reumato ir nuo nepakeliamos naštos, mirė prie mano
akių... Tada zemliankoj (žeminėje
– red. past.) gyvenom. Parkrito tėtis prie manęs. Išlėkiau šaukdama,
rėkdama - bėgau ieškoti pagalbos...
Daug vyresnis tėtis buvo už mamą.
Ankstesniais laikais kaip būdavo?
Atvažiuoja į kiemą, superša, ir viskas.
- Ar po mirties Jūsų tėtis ir liko
ten, Sibire?
- Taip, liko - po vandeniu. Elektrinę pastatė, Fedorovskos kapines
apsėmė. Kaimas buvo iškeltas, o
kapinės pateko į vandens saugyklos
zoną. 1989 metais į nusiųstą paklausimą gavau paaiškinamąjį raštą ir
atsiprašymą kartu su užuojauta.
- O Jūs gyvenote barakuose?
- Taip, rytais ten vanduo būdavo
užšalęs. Kai eidavom gult, mama
plytą įkaitina, porą plytų suvynioja

ir padeda gale, prie kojų... Mama
eidavo į taigą dirbt, šakų genėt. Toli
reikėdavo eiti, o valgyt ką gi įsideda? Tik duonos, nieko daugiau. Dėl
vitaminų stokos mamai vištakumas
prasidėjo, net apakus buvo, tai pradėjo žuvų taukus gert. Ir man jų
duodavo. Tokie šlykštūs buvo, kad
svogūnu užkąsdavau – kitaip net negalėdavau nuryt. Vėliau mamai grįžo regėjimas. Teta Antanina atsiuntė
mums į Sibirą šiek tiek ūgtelėjusio
broliuko Vilimuko, kurį dviejų mėnesių palikom išvykdami, nuotrauką. Buvo užrašyta: „Mamyte brangi,
atkeliavau pas tave, priglausk mane
prie savo meile liepsnojančios krūtinės.“ Kiek verkė mama, į tą nuotrauką žiūrėdama, koks nepakeliamas,
žodžiais nenusakomas skausmas...
Išsaugota ši nuotraukytė (atverčia
seną albumą – red. past.).
Paskui davė mamai antros grupės
invalidumą ir paleido. Buvo sausio
mėnuo. Tada ir grįžom. Parsivežiau
sergančią mamą anksčiau nei ji buvo
planavusi, man ji sakydavo: „Kai
baigsi mokslo metus, tada pradėsim
ruoštis išvykti“. O aš, tuos 12 kilometrų eidama vieną sausio mėnesio
dieną iš mokyklos, pagalvojau: „O
jei mano mama mirs iki pavasario?“ Grąžinau mokyklos knygas,
nusprendžiau kuo greičiau vežtis
mamą į Lietuvą. Mama barė, sakė:
„Tu gi antrus metus mokykloj liksi“,
bet už dviejų savaičių išvažiavom.
Taip, grįžusi čia, likau mokykloj antrus metus, nes lietuviškai mokėjau
rašyt, bet klaidų tai juk milijonai!
Mokytojai buvo labai tolerantiški.
Kai grįžom į tėvynę, pas tetą Plaštakos kaime metus gyvenom – kitur
neturėjom kur... Ėjau į Balninkų
vidurinę mokyklą. Paskui leido gyventi savo klėtyje, priešais mūsų
buvusį gyvenamąjį namą. Kaip sunku buvo mamytei matyti priešais tą
klėtį mūsų buvusį namą. Sakydavo:
„Išeinu iš lūšnos, pasižiūriu į savo
namą ir galvoju: pelenų krūva stovėtų, širdies taip neskaudėtų... Toje
klėtyje, lūšnoje, kaip pati sakydavo,
mama ir baigė savo dienas - mirė
1967- aisiais. Pamenu, pas rusus
gyvenom ir nebeturėjom nieko į
burną įsidėt. Šaukiau: „Mama, duok
valgyti, nes numirsiu!“ Jėzau, kaip
mamai buvo skaudu... Ir mama išėjo pro duris. Atnešė mažų bulvelių.
Tada dar rusė puslitriuką pieno atnešė. O kartą žiemą buvo parnešus
žvirblių. Ten, kur ji dirbo, fermoje,
buvo daug jų priskridę. Kai nieko
nėra valgyti... (prisiminimas vėl
užspaudžia gerklę – red. past.). Jau
daug vėliau susirgau gelta, o vaistų
tai jokių. Felčeris sako - duokit burokėlių, morkų, cukraus gabaliukais
valgyt. Davė mama daug cukraus.
Galvoju, „sirgčiau ir sirgčiau, kad

Verslininkai atgailauja. Kęstutis Tubis į teismą eis vienas
(Atkelta iš 1 psl.)
Apie ikiteisminio tyrimo pabaigą pirmadienį Panevežyje spaudos konferencijoje pranešė STT
Panevėžio valdybos viršininkas
Žydrūnas Krampalcas ir Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos
tyrimų skyriaus prokurorė Dalia
Markauskienė.
Pareigūnai spaudos konferencijoje sakė, jog ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad K. Tubis
galėjo pasinaudoti savo tarnybine
padėtimi, siekdamas naudos sau ir
savo vadovaujamam visuomeniniam rinkimų komitetui ,,Anykščių krašto labui“.
Manoma, kad iš dviejų verslininkų politikas reikalavo finansinės
paramos minėtam visuomeniniam

rinkimų komitetui, besiruošiančiam 2019 metų savivaldybių merų
ir tarybų rinkimams. Už tai jis žadėjo atsilyginti tam tikromis paslaugomis, tačiau jos, teisėsaugos
duomenimis, suteiktos nebuvo.
„Prekyba poveikiu yra laikoma,
baudžiamojo įstatymo prasme, nuo
tokių veiksmų kaip reikalavimo,
provokavimo, nuo pažado ir panašiai. Tai veika, kuri nereikalauja
žalos požymio“, – pirmadienį per
spaudos konferenciją Panevėžyje
sakė prokurorė Dalia Markauskienė. Įtariama, kad už paramą K. Tubis vieno iš verslininkų atstovaujamai bendrovei pažadėjo paveikti
Savivaldybės darbuotojus, kad šie
skubos tvarka atliktų visus veiksmus ir bendrovė galėtų išsinuomoti žemės sklypą bei gauti leidimus

vykdyti jame verslininko pageidaujamo aukštingumo statybas.
Už tai bendrovės atstovas galimai rado asmenį, kurio vardu į K.
Tubio vadovaujamo rinkimų komiteto sąskaitą kaip auka pervestas 1
tūkst. eurų. „Dėl kitų veikų viskas
vyko susitarimo stadijoje“, – sakė
prokurorė.
Iš kito Anykščių verslininko K.
Tubis taip pat reikalavo finansinės
paramos rinkimų komitetui. Už
tai, kaip įtariama, rajono vadovas
pažadėjo pagalbą, kad valstybės
lėšomis būtų sutvarkytas kelias,
kur yra įvažiavimas į verslininko
atstovaujamą bendrovę.
Per ikiteisminį tyrimą taip pat nustatyta, kad, norėdamas užsitikrinti
politinę paramą priimant kai kuriuos Anykščių rajono savivaldy-

bės tarybos sprendimus, K. Tubis
galėjo pažadėti vienam Tarybos
nariui pareigas Savivaldybės valdomoje įmonėje.
„Ikiteisminio tyrimo metu šiems
asmenims papasakojus visas nusikalstamos veikos aplinkybes, prisipažinus padarius nusikalstamas
veikas, taip esant duomenų manyti,
kad jie ateityje laikysis įstatymų,
jų atžvilgiu ikiteisminis tyrimas
buvo nutrauktas ir jie buvo atleisti
nuo baudžiamosios atsakomybės
pagal laidavimą“, – sakė D. Markauskienė. K. Tubis kaltės dėl jam
inkriminuotų nusikalstamų veikų
nepripažįsta.
Nusikaltimai vykdyti praėjusių
metų pabaigoje ir šių metų pradžioje. Tyrimą šioje byloje Specialiųjų
tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos

tik to cukraus man dar duotų“...
Iš kur turėjote pinigų kelionei
atgal?
Lietuviai, bėdai prispaudus, kažkaip prasimano. Nutarėm kartą su
mama, kad neisim kolūkin - eisim
uogaut. Buvo ir turtingesnių rusų,
kurie pirkdavo uogas. Juk reikia
pinigėlių ir veltiniams nusipirkti, ir nors kokiai medžiagai. Po tos
uogavimo dienos, kai nenuėjome į
kolūkį, sutikome kolūkio pirmininką, arkliu atjojantį, vėl buvo baisiau
nei baisu. Arklys piestu stojo. Ir aš
taip pat. Atsistojau priešais mamą ir
rėkiau, kiek galiu. Gyniau mamą...
Ir apgyniau. Visada mamą apgindavau. Mamai aš buvau išsigelbėjimas,
nes kitaip ji būtų palūžusi. Pirmieji
metai Sibire patys sunkiausi buvo
- badas, o vėliau pradėjom augint
daržus, bulvių pasisodindavom. Ten
juodžemis, mėšlo nereikia. Ir tokios didelės jos mums užaugdavo,
kad rusai klausdavo ir prašydavo
patarimo, kaip daryti, kaip auginti.
Paskui parduodavo mama šiek tiek
daržovių. Šiek tiek pinigėlių dėdė
iš Lietuvos atsiųsdavo, tai mama
tų pinigų neišleisdavo, kad pamažu
nors kiek sukauptume kelionei atgal
grįžt. Bet buvo metai, kai ir dėdė
kalėjime sėdėjo, nes per karą sudegino jo tėviškę, norėjo dėdė atstatyt,
tai samagoną (naminę – red. past.)
talkai darė.
Mūsų turtas buvo konfiskuotas, o
mūsų gyvenamajame vis dar veikė
mokykla, kiną rodė, o po kino šokiai
vykdavo. Jaunimo daug būdavo. Ir
mes su broliu buvom nuėję. Kartą atvažiavo politrukas skaityt paskaitos
ir sako: „Va šitam name irgi gyveno
liaudies priešai, kuriuos reikėjo raut
su šaknimis“. Viską girdėjom... Visi
sužiuro į mus, taigi supranta! Rovė.
Ir tėvus, ir vaikus. Net ir maži vaikai
– liaudies priešai. Siaubas. Dabar
niekaip nenutylėčiau, jokiu būdu.
Kaip vertinate mūsų laikus?
Kiek daug dabar į užsienį išvažiuojančių. Juk visi tie užsienyje
gyvenantys lietuviai vergauja. Jie
ten taip pat yra darbo jėga. Na, jei
tokia prasta finansinė padėtis, važiuok, užsidirbk, bet grįžk. Bet kad
jie lieka gyventi tenai! Galbūt mūsų
šeimos ištrėmimas man suformavo
tokį stiprų nusistatymą. Aš dėkoju
Dievui, kad esu Lietuvoje. Labai
nenorėčiau, kad nors vienas anūkas
išvažiuotų. Žmogų gyvenimas ir
sunkumai užgrūdina. Jei kuris sunkumų nepatyręs, tam gyvenime gal
ir sunkiau. Negirdėjom, kad Sibire
kas nors nusižudytų. Gelbėjo malda,
tikėjimas ir viltis. Ir daug dainuodavom lietuviškai, net rusai prašydavo
padainuot.
Nuoširdžiai dėkoju už
pokalbį.
pareigūnai atliko per keturis mėnesius. Politiko, kuriam galimai buvo
žadėtas darbas, bei verslininkų, kuriems buvo pareikšti įtarimai, duomenų teisėsauginkai neatskleidžia.
Primininsime, jog K.Tubis STT
pareigūnų buvo sulaikytas sausio
pabaigoje. Tuomet buvo skelbiama, kad jį STT pareigūnai sulaikė
namuose po pinigų perdavimo fakto. Pareigūnai atliko kratas Anykščių rajono biudžetinėse įmonėse
ir gyventojų namuose. K.Tubis po
trumpo arešto buvo paleistas. Teismo sprendimu, jam paskirtas trijų
mėnesių nušalinimas nuo pareigų,
apribotas bendravimas su tam tikrais
asmenimis, paimtas pasižadėjimas
neišvykti. Taip pat skirtas 10 tūkst.
eurų užstatas. Pastarosios dvi kardomosios priemonės nėra atšauktos.
-ANYKŠTA

IŠ ARTI

MOZAIKA
Vokietijos uoste dėl klimato
aktyvistų protesto atidėtas kruizinio laivo išvykimas
Berlynas, birželio 10 d. Viename

Vokietijos uoste nedideles valtis ir
laipiojimo įranga pasitelkę klimato
aktyvistai šešias valandas trukdė
išvykti kruiziniam laivui, taip pro-

savaitgalio diskusija
Ką manote apie automobilių kamščius Anykščiuose?
Vairuotojai, kurie priversti lūkuriuoti šalia ,,Bikuvos“ parduotuvės šviesaforo, dažnai pakeiksnoja rajono valdžią ir žiedinę
sankryžą įrenginėjančius rangovus. Ką manote apie automobilių
kamščius Anykščiuose? Žmonės nepatenkinti todėl, kad nebėra
daugiau problemų, ar visgi yra priežastis irzlumui?

Skaitytojas: „Kam tokiam kolchozui, kaip Anykščiai, dar tas žiedas? Yra keli šviesaforai ir gana“.
Atsakymas skaitytojui: „Tam,
kad nereiktų stovėti prie šviesaforo
ir leisti dūmų A.Vienuolio gatvės
gyventojams. Tam, kad galėčiau
saugiai naktį grįžti į Anykščius
nuo Piktagalio. Tam, kad kaimynė, nuvažiavusi į Ukmergę žinotų,
kaip įvažiuoti į žiedą“.
Anykštėnas: „Kam jis reikalingas, kam upės šlaitus išardė, kam
tas takas, juk miestas miršta, dar po
kiek metų čia bus atominių atliekų

sąvartynas už skolas Europai“.
Zana: „40 metų nebuvau Anykščiuose, vaje, kaip pasikeitė, tiesiog
didmiestis, čia gal tiltas per upę
toks įspūdingas“.
Vairuotojas: „Tenka važiuoti
pagal maršrutą ir per Anykščius.
Maršruto laikas yra griežtai kontroliuojamas, bet, deja, dėl tokių
nenumatytų kliūčių atsiranda nukrypimai nuo laiko. Taigi sutrinka
daugelio su tuo susijusių žmonių
veikla, kurie negali laiku gauti paslaugos, prekės ir panašiai. Objekte, kuriame vyksta statyba ir yra

2019 m. birželio 11 d.
testuodami prieš jo išmetamą anglies dioksidą, pirmadienį pranešė
policija.
Dėl maždaug 50 protestuotojų su
plakatais „Kruizai naikina klimatą“
sekmadienį surengtos akcijos buvo
atidėtas bendrovės „Holland America
Line“ valdomo laivo „Zuiderdam“ iš-

vykimas iš Kylio uosto Vokietijoje.
Laivas galiausiai išplaukė į Kopenhagą apie 22 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku, policijai neilgam sulaikius
46 aktyvistus; dalis jų užlipo į laivo
denį ir ant šalia uosto esančio krano
Aktyvistai protestavo prieš „katastrofiškus vietinius ir pasaulinius

kruizų padarinius“, taip pat prieš, jų
teigimu, prastas įgulos narių darbo
sąlygas.
Protestuotojai parašė socialiniame
tinkle „Twitter“, kad „kruiziniai laivai prisideda prie planetos atšilimo“
ir išmeta suodžių daleles, nusėdančias
Arkties ledynuose.

būtinybė nenutraukti eismo, tikrai,
matosi, trūksta tvarkos, įspėjamųjų,
nurodomųjų ženklų, darbo organizavimo, drausmės ir kontrolės.
Visiškai neaišku, kas vykdo darbus, kas prižiūri ir kieno atsakomybė“.
Pasiūlymą pateikęs 2017 spalio
mėn. : „Tai Tubio neūkiškumo rezultatas. Prieš kelerius metus buvo
žinoma, kad bus rengiama žiedinė
sankryža. Per tą laiką reikėjo pabaigti darbus, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę arčiau upės.
Ten suformavus eismą, Anykščių
- Kavarsko kryptimi galima būtų
važiuoti nejaučiant jokių statybos
nepatogumų. Seniai siūlyta padaryti apvažiavimą per buvusį Spartako kiemą. Reiktų iškirsti 16 krūmų, 1 vamzdžio perlaidai ir 68 m³
žvyro. Tada važiuodami iš miesto
centro, be jokio šviesaforo važiuotume per sankryžą ir prieš Lukoilą
nusuktume į Troškūnų pusę. Šviesaforas tarp Bikuvos ir Lukoilo reguliuotų tik vieną kelio pusę ( link
Kavarsko) tam, kad atvažiavę nuo
Kavarsko galėtų pasukti į kairę.
Sprendimai seniai aiškūs, bet Tubiui rūpėjo, tik kaip gauti pinigų
rinkimų komitetui“.

Bardakas!: „Pirmiausia turizmo verslo oligarchai privalo įrengti papildomai stovėjimo aikštelių,
nes gyventojai dūsta nuo teršalų,
patiria kamščius, praranda laiką ir
t.t. Kada bus Anykštėno kortelė?“

Vienuolio gatves gyventojams
nekas. Visą dieną sustojusi mašinų eilė birbina, o jie dūsta nuo
karščio ir negali atsidaryti langų,
nes gatvėje baisus smogas, vieni
nuodai, o čia mat - Šapokai dulka.
O savivaldai irgi tai kas, ne jie ten
gyvena ir nusiskundimų negauna,
nes vis tiek nieko nenuspręs, tik
visokiais išvedžiojimais užsiims,
užtai ir pagerėjimo nematyti, o
prieš rinkimus suokė, kad viskas
daroma bus gyventojų gerovei
kelt, bet tos gatvės gyventojams
nusimato tik kapai“.

sprintas
Jojimas. Birželio 8 dieną Vilniaus r. vyko konkūrų varžybos
,,Navickų taurė 2019“. S/K Mikadoras raitelės Gabrielė ir Augustė
Baužaitės iškovojo prizines vietas.
Augustė šoko 100 cm dviejų fazių
maršrute iškovojo 2-ąją vietą, o
Gabrielė 110 cm greitajame maršrute iškovojo 4-ąją vietą.
Žvejyba. Šeštadienį vykusiose
žvejų varžybose Panevėžyje, Ekrano mariose, Anykščių žvejai užėmė pirmąją vietą. Šįkart anykštėnų
komandos sudėtyje buvo Algirdas
Narbutas, nepailstantis ir labiausiai
tituluotas Anykščių krašto žvejys
Vytautas Lisauskas ir Dinas Šajevičius. Varžybos truko penkias
valandas su nedidele pertrauka.
Komandinėje įskaitoje Anykščių
komanda buvo pirma, antrą vietą
užėmė Biržų miesto žvejai, trečią
- panevėžiečiai. Asmeninėje įskaitoje pirmą vietą laimėjo Algirdas
Narbutas, sugavęs per keturis ki-

horoskopai
AVINAS. Buvote įtikinėjamas,
kad viskas gerai, todėl tokia opozicija jūsų siekiams savaitės viduryje jums yra netikėta. Dėl to
patirtas stresas netgi gali turėti
įtakos jūsų sveikatos būklei. Gal
jus paguostų žinia, kad galų gale
viskas baigsis gerai? Bet kuriuo
atveju, neskubėkite vardan šventos ramybės aukoti savo interesų.
JAUTIS. Savaitės pradžioje
pasirūpinkite buities reikalais, būkite atidesnis šeimos poreikiams.
Savaitei įpusėjus raskite laiko
palepinti ir save. Turėtų pagerėti
jūsų savijauta ir sutvirtėti pasitikėjimas savimi. Sekmadienį kažkas bandys jums sumeluoti ar kaip
kitaip jus apgauti.

DVYNIAI. Pirmoje savaitės pusėje senos pažintys padės išspręsti
finansines problemas. Didelių ilgalaikių projektų šią savaitę verčiau nepradėkite. Savaitgalį sunkią
minutę sulauksite labai vertingos
paramos ir supratimo iš šeimos
narių.
VĖŽYS. Vis dar neduoda ramybės finansinės problemos, bet jūsų
partnerio optimizmas pakels ir jūsų
dvasią. Savaitės viduryje gali nutrūkti santykiai su senaisiais verslo partneriais ir beveik tuo pačiu
metu užsimegzti nauji. Savaitgalį
ambicijos gali padaryti jums meškos paslaugą.
LIŪTAS. Kai kurie jūsų troškimai, jei bus įgyvendinti, gali
pakenkti jūsų reputacijai. Tikri
draugai bandys jus atkalbėti nuo

neapgalvoto žingsnio. Ketvirtadienį ar penktadienį jūsų principai ir
išdidumas reikalaus įsigyti daiktą,
kurio iš tiesų negalite sau leisti.
MERGELĖ. Prasideda nauja jūsų karjeros fazė, ilgainiui
leisianti pasiekti taip trokštamų
aukštumų. Pradžioje galite turėti
nemenkų finansinių sunkumų, teks
nemažai padirbėti, tikriausiai ir vakarais. Savaitgalį gali tekti tvirtai
ir galutinai apsispręsti, kas esate ir
kuo norėtumėte būti.
SVARSTYKLĖS.
Pirmomis
savaitės dienomis jus gali išduoti
žmogus, kuriuo tvirtai tikėjote. Padėdamas žmogui, pakliuvusiam į
bėdą, galite turėti nesusipratimų su
bendradarbiais ar šeimynykščiais.
Antroje savaitės pusėje jūsų galvoje gali gimti labai įdomių idėjų, bet

Nuomonė: „Kam priklauso
reguliuoti šviesaforą, tegul taip
pareguliuoja, kad žalias signalas
degtų ilgiau. O pro darželį ir Muziejaus gatve skraidyti“, mielieji,
NEVALIA, nes kelio ženklų VISIEMS VAIRUOTOJAMS PRIVALU LAIKYTIS! Didmiestyje,
kai reikia pastovėti prie šviesaforų-niekas neieško būdų pakiemiais važinėti, tenka laukti. O
štai provincijoje kelių „ereliams“
turbūt užpakaliai dega, kad taip
skuba. Ačiū policininkams, kurie
kasdien gaudo pažeidėjus. O kaip
kitaip, mielieji?“
Aš tai: „Pro tą vietą kasdien
važineju po kelis kartus. Ilgiausiai
prastoviu tris praleidimus ir pravažiuoju. Man tai kas, bet tiems

Irma: „Mano darbas nuo 8
val., tai aš iš namų išvažiuoju 6
val.30 min. o po darbo išvažiuoju
18 val 30 min.. ir taip važininėju
kasdien, nors darbovietė vos už 3
km.ir man jokių kamščių ar taip
kažkokių nepatogumų nesudaro,
nepatingėkit, vairuotojai, anksčiau 1 val. atsikelti., o aš jau 2
metus važineju per šitą Troškūnų
g. Sankryžą“.
(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
logramus žuvies. Antroje vietoje
liko Biržų komandos lyderis Austrius Šešeika. Varžybose dalyvavo
14 žvejų, dominuojantis laimikis
– nedideli karšiai, plakiai, kuojos,
raudės ir aukšlės. Nuotraukų galerija portale anyksta.lt
Krosas. Ketvirtadienį Jono Biliūno gimnazijos stadione buvo
surengtos rajono mokinių kroso
varžybos. Savo meistriškumą demonstravo Antano Baranausko pagrindinės mokyklos, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, J.Biliūno
gimnazijos ir Antano Vienuolio
progimnazijos bėgikai. 2005 m.
gimusių ir jaunesnių mergaičių amžiaus grupėje triumfavo Samanta
Esmantaitė (A.Baranausko pagindinė mokykla), antroji vieta atiteko
Gabrielei Vanagaitei (A.Vienuolio
progimnazija), trečioji - Smiltei
Drevinskaitei (A.Baranausko pagrindinė mokykla). 2005 m. gimusių ir jaunesnių berniukų amžiaus
grupėje visus varžovus aplenkė
Kasparas Jodelis (A.Vienuolio projų įgyvendinimą verčiau kol kas
atidėkite.
SKORPIONAS. Žmogaus, su
kuriuo siejote savo planus ir iš
kurio tiek daug tikėjotės, nebėra.
Išsiskyrimas padės suvokti, koks
iš tikrųjų svarbus tas žmogus buvo.
Antroje savaitės pusėje teks prisiimti dvigubą atsakomybės naštą.
ŠAULYS. Pirmoje savaitės pusėje labai tikėtinas konfliktas su vaiku, turėsiantis ganėtinai ilgalaikių
padarinių. Kita vertus, tarnyboje
galite tikėtis paramos ir supratimo
iš vyresnybės. Jei sugebėsite bent
trumpam pamiršti savo problemas
ir atsipalaiduoti, savaitgalio viešnagė pas gimines bus puiki.
OŽIARAGIS. Savaitės pradžioje įsiklausykite į protingą seno

gimnazija), sidabro medaliu džiaugėsi Lukas Nimčiuk (A.Vienuolio
progimnazija), bronzos - Kristupas Girnius (A.Vienuolio progimnazija). Tarp 2003-2004 m.
gimusių amžiaus grupės berniukų
puikiai pasirodė Domas Jankauskas (K.Inčiūros gimnazija), antroji vieta atiteko Kiprui Gvozdui
(A.Vienuolio progimnazija), trečioji - Ryčiui Karaliui (J.Biliūno gimnazija). Tarp mergaičių triumfavo
Miglė Mincytė (Traupio pagrindinė
mokykla), antrąją vietą užėmė Viltė
Morkūnaitė (A.Vienuolio progimnazija), trečiąją - Eglė Savickaitė
(A.Baranausko pagrindinė mokykla). 2002 m. ir vyresnių vaikinų
amžiaus grupėje varžovams šansų
nepaliko Paulius Januškevičius
(J.Biliūno gimnazija), sidabro medalis atiteko Edvinui Šimonučiui
(J.Biliūno gimnazija), bronzos Rokui Markauskui (A.Baranausko
pagrindinė mokykla). Merginų
grupėje ant aukščiausio pakylos
laiptelio užlipo Fausta Repečkaitė
(J.Biliūno gimnazija).
draugo patarimą. Kelionė savaitės viduryje padės geriau suprasti
artimą jums žmogų. Penktadienį
ir šeštadienį pasistenkite kuo mažiau būti vienas. Sekmadienį bus
bandoma jūsų kantrybė.
VANDENIS. Nauja pažintis
duoda jums progą išsakyti savo
ilgai slėptus jausmus ir neduodančias ramybės baimes. Šis žmogus
labai tinka išklausyti jūsų išpažintį
ir duoti vertingą patarimą. Drąsiai
galite jam patikėti savo intymiausias paslaptis.
ŽUVYS. Esate dar nepasiruošęs
tokiems artimiems santykiams,
kokių siekia jūsų naujasis pažįstamas. Tai jus kiek gąsdina, bet ši
baimė išeis tik į gera. Tai, ką turite
padaryti šį savaitgalį, verčiau neatidėliokite kitai dienai.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349,
(8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Skubiai, brangiai (moka pasaulinėmis kainomis) - mišką. Siūlyti
įvairius variantus. Tarpininkams
atsilygins.
Tel. (8-608) 44340.
Brangiai mišką. Išsikirtimui arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.

Automobiliai
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.
Važiuojančius,
nevažiuojančius automobilius, visureigius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

Miškus, namus, sodybas, butus,
žemę. Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

Sodybą ar namą, mieste ar kaime. Siūlyti įvairius variantus. Gali
būti su mišku ir didesniu žemės
sklypu.
Tel. (8-646) 47841.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Vieno kambario butą Anykščių
m. Mūrinis, renovuotas namas 3
a. Plotas 36,41 kv. m. Plastikiniai
langai, šarvo durys, vamzdynas,
su baldais. Balkonas, 3 rūsiai.
Kaina 21000.
Tel. (8-610) 63658.

Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškovežiu.
Tel. (8-600) 63820.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

ROSS – 308 VEISLĖS
VIŠČIUKAIS BROILERIAIS
UŽAUGINTAIS BE ANTIBIOTIKŲ
Siūlome 1 – 5 savaičių paaugintus
viščiukus.
Prekiaujame penktadieniais ir šeštadieniais 13 - 15 val.Užubalių k.,
Raguvos sen., Panevėžio raj.
Informacija ir registracija tel. (8-613) 47475.

Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Brigada greitai ir kokybiškai dengia stogus, stato karkasinius pastatus, pristato visas medžiagas.
Ilgametė patirtis.
Tel. (8-687) 73069.
Tuščias šulinys? Valo, kasa, gilina šulinius. Hidroforo, vandentiekio pajungimas.
Tel. (8-646) 56967.

BRANGIAI PERKA
MIŠKUS IR APVALIĄ
MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

Dovanoja
Margą 4 mėnesių kalytę.
Tel. (8-648) 30917.

Kaminų įdėklai, pristatomi
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8
mm storio.
Kaminų remontas, galvutės
mūrijimas, skardinimas,
židinių statyba. Stogų dengimas.
Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705,
(8-652) 37118.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

Brangiai perkame

Superkame karves,
bulius ir telyčias

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

ąžuolinius rąstus

PERKAME

arba nuomojame žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių, Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
Tel. (8-687) 76191.

Malkas 3 m ilgio: alksnis 20 Eur,
drebulė - eglė 18 Eur, beržas 23
Eur už kub.m. Veža miškovežiu.
Tel. (8-620) 59821.
Gyvuliai
Žalmargę veršingą telyčią (veršiuosis rugpjūčio mėn.).
Tel. (8-607) 26844.
VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
BIRŽELIO 13 d. (ketvirtadienį) prekiausime
"Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, sparčiai augančiais
ROSS-309 veislės vienadieniais mėsinias broileriais, 1-23-4 savaičių paaugintais mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis (Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. rudomis,
raibomis,dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec.
lesalai. Jei vėluosime, prašome palaukti. Priimami išankstiniai užsakymai tel. (8-608) 69189.  
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, N.Elmininkai 15:50,
Anykščiai 16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis
16:20, Kavarskas 16:30, Svirnai 16:40.

ŠILŲ ŪKIS prekiauja

įvairūs

2019 m. birželio 11 d.

siūlo darbą
JAUNOS VIŠTAITĖS! Birželio 13 d. (ketvirtadienį)
prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius
pradedančiomis dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414).
Viešintose 11.20, Didžiuliškėse 11.25, Padvarninkuose
11.30, Andrioniškyje 11.35, Piktagalyje 11.45,
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus)
12.00, N. Elmininkuose 12.15, Elmininkuose 12.20,
Čekonyse 12.30, Debeikiuose 12.35, Varkujuose 12.45,
Svėdasuose (prie turgelio) 13.00, Auleliuose 13.10,
Mačionyse 14.20, Burbiškyje 14.30, Katlėriuose 14.40,
Pašiliuose 14.45, Skiemonyse 14.55, Staškuniškyje
15.15, Kurkliuose 15.25, Šlavėnuose 15.35, Ažuožeriuose
15.55, Pagiriuose 16.00, Dabužiuose 16.05,Janušavoje
16.15, Pienionyse 16.20, Repšėnuose 16.25, Traupyje
16.30, Laukagaliuose 16.35, Troškūnuose 16.45,
Mileikiškiuose 16.50, Juostininkuose 16.55, Titeikiuose
17.00, Kirmėliuose 17.05.

Mielus, išmokytus kačiukus.
Tel. (8-617) 57058.

Tel. (8-687) 30318.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2019 m. birželio 13 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.

Teleloto. Žaidimas nr. 1209 Žaidimo data: 2019-06-09 Skaičiai: 18 40 29 53 70 69 52 24 57 16 63 33
61 11 09 31 39 74 43 30 48 32 20 62 26 12 21 06 73 68 44 41 17 59 54 28 15 56 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 49 10 23 75 03 01 50 47 71 07 45 04 66 34 64 (visa lentelė) PrizaiŽaidimas Laimėjimas Laimėtojų
skaičius Užbraukus visą lentelę 9779.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 26.00€ 443 Užbraukus eilutę 2.00€
11363 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 9929 Papildomi prizai Bilietas Prizas 013*479 600 Eurų 032*859
Baseinas su filtru BESTWAY 023*535 Dviratis Azimut Classic 28" 0467722 Elektrinis paspirtukas Xiaomi
0458170 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0359356 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0098752 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0311325 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 034*365 Hamakas Spokey Zuni 018*573 Hamakas
Spokey Zuni 027*234 Hamakas Spokey Zuni 018*706 Hamakas Spokey Zuni 047*763 Išmanioji apyrankė
Xiaomi 038*032 Išmanioji apyrankė Xiaomi 044*395 Išmanioji apyrankė Xiaomi 027*241 Išmanioji apyrankė Xiaomi 022*735 Išmanusis tel. SAMSUNG J4 Plus 008*324 Kelioninių baldų komplektas 016*868
Knyga NEREGĖTA LIETUVA 023*137 Knyga NEREGĖTA LIETUVA 014*089 Knyga NEREGĖTA LIETUVA
014*552 Knyga NEREGĖTA LIETUVA 015*123 Lauko kepsninė Mustang 43cm 006*903 Lauko kepsninė
Mustang 43cm 041*320 Ledų gaminimo aparatas TRISTAR 036*439 Ledų gaminimo aparatas TRISTAR
0275711 Mercedes Benz GLA180 038*901 Pakvietimas į TV studiją 041*094 Pakvietimas į TV studiją
046*667 Pakvietimas į TV studiją 013*395 Pakvietimas į TV studiją 020*524 Planšetė LENOVO TB-7104F
0002350 Pretendentas į 120 000 Eur 032*136 Sodininko rinkinys GARDENA 017*636 Sodininko rinkinys
GARDENA 037*928 Trintuvas Nutribullet 009*855 Trintuvas Nutribullet

Reikalinga tvarkinga ir be
žalingų įpročių šeima gyventi ir prižiūrėti sodybą Molėtų r.
Mokamas atlyginimas, suteikiamas gyvenamas plotas.
Tel.: (8-656) 49075,
(8-656) 49070.

MB Vytauto paminklai

Ožkiukus.
Tel. (8-607) 12296.

Atliekame trinkelių,
bortelių klojimo
darbus.
Įrengiame privažiavimus, aikšteles, kelius.

Patikimas darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, be jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083.
www.superdarbas.com

Pjauna pavojingai
augančius medžius, geni
šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

gamina paminklus,
antkapius, tvoreles,
kala raides, tvarko
kapavietes. Atlieka
individualius užsakymus.
Tel. (8-627) 01727.
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IŠ ARTI

vardadieniai

šiandien
Barnabas, Tvirmantas,
Aluona, Flora.
birželio 12 d.
Anupras, Ramūnas, Dovė,
Kristijonas, Kristis, Vilma,
Kristė.
birželio 13 d.

2019 m. birželio 11 d.

Muzikos gelmės praveria širdį

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

Sekmadienį, birželio 9 -ą, Anykščių koplyčioje vyko Anykščių muzikos mokyklos moksleivės Faustinos Kiaušaitės rečitalis.
,,Anykštos“ pakalbinta keturiolikmetė pianistė sakė, kad pirmąjį savo solinį koncertą ji skiria
mylimiausiam žmogui – savo seneliui Jonui Kiaušui, kuris (stebėtinas sutapimas!) yra gimęs prieš
79 metus birželio 9 dieną, vidurdienį, taigi, tuo pat metu, kaip vyko Faustinos koncertas.

Antanas, Kunotas, Skalvė,
Akvilina.
birželio 14 d.
Rufinas, Valerijus, Labvardas, Almina, Bazilijus, Digna.

mėnulis

birželio 11 - 14 d. - priešpilnis

anekdotas
Stovi kareivių rikiuotė. Iš vienos
į kitą pusę vaikšto karininkas ir dalina eiliniams darbus. Vieno žmogelio paklausia:
- Kuo tu buvai, kai netarnavai armijoje?
- Padavėju,- sako eilinis.
- Gerai, tada tu eisi į virtuvę bulvių lupt.
Bet vienas kareivis mikčiojo ir jis
buvo taksistas. Karininkas klausia:
- Kuo tu buvai, kai netarnavai armijoj?
Tas norejo pasakyti, kad taksistu.
Sako:
- Ta..., ta-a... ta, ta, taaa...........
Karininkas neiškentęs:
- Na gerai, būsi kulkosvaidininku!

Projektas ,,Gyvo žodžio vakarai" šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje su aktore, režisiere Birute Mar.

Faustina Kiaušaitė su savo mylimiausiais – seneliu Jonu ir močiute Regina Kiaušais.

***
Važiuoja 3 draugeliai ant motociklo. Vidurinis labai mikčioja,
o ypač, kai susijaudina. Nu jie važiuoja autostrada ir vidurinis sako
vairuotojui:
- G.. g.. g.. g...
Vairuotojas sako:
- Ką? Greičiau? Gerai!
Jau lekia visom mašinom pro
šoną.
Vėl tas mikčius: ,,G..g..g.."
Vairuotojas sako:
- Dar greičiau? Jokių problemų!
Na jau mauna, kad net spalvos
liejasi! O tas mikčius vėl:
- G.. gr.. gražvydas nu.. nu..nukrito..
***
Gūdus miškas. Stovi iš rąstų suręsta trobelė. Pareina namo meškinai.
Tėtis meškinas storu balsu rūsčiai riaumoja:
- Kas valgė iš mano lėkštės?
Meškiniukas rėkia iš paskos:
- Kas gėrė iš mano puodelio?
Mama meškinienė atsisuka nuo
viryklės:
- Idiotai, aš dar neįdėjau.

,,Mano senelis negroja, tačiau
per LRT kultūrą jam patinka paklausyti koncertų. Senelis mėgsta
ir klasikinę muziką“, - apie vieną
svarbiausių savo solinio koncerto
svečių kalbėjo Faustina.
Muzikos jaunoji pianistė mokosi nuo aštuonerių. Muzikantui tai
kiek vėlyvas pradžios laikas, tačiau Faustinos pasiekimais galima
didžiuotis. Būdama devynerių, ji
jau sėkmingai dalyvavo konkursuose. Pats pirmasis konkursas
taip pat buvo pavadintas simboliškai - „Mažieji talentai“. Iš šio
tarptautinio konkurso Faustina
parsivežė pirmąjį laureatės diplomą. Padedant fortepijono mokytojai Irenai Meldaikienei, talentą
ji ugdė sparčiai: vienas po kito
pasipylė laimėjimai, kuriuos vainikavo muzikos konkursuose pats
aukščiausias - Grand Prix - apdovanojimas tarptautiniame konkurse „Jaunieji talentai“. Pirmąsias
vietas Faustina laimėjo tarptautiniuose konkursuose Prahoje bei
įvairiuose Lietuvos miestuose.
Šis pavasaris Faustinai buvo ypač
sėkmingas. Ji skambino Lietuvos
teatro ir muzikos akademijoje.

Faustina ,,Anykštai“ sakė nesiejanti savo ateities su muzika.
Ji užaugusi norėtų būti architekte
arba dizainere, todėl nuo rudens
ruošiasi vėl sugrįžti į Anykščių kūrybos ir dailės mokyklą ir mokytis
piešti.
Meniškos prigimties mergaitė (beje, ji pirmiausia išgarsėjo
kaip puiki skaitovė) 2017 metais
Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje
drauge su aktore ir režisiere Birute Mar dalyvavo projekte ,,Gyvo
žodžio vakarai“. Aktorė ir mokinė
tuomet skaitė Šatrijos Raganos kūrybą ir laiškų fragmentus.
Faustina muziką vadina pomėgiu, kuris jai padeda atsipalaiduoti,
nurimti.
,,Reikia pereiti per ,,sudėtinga“,
kad būtų smagu“, - filosofiškai atsakė į klausimą, ar nenuvargina valandos prie pianino, Faustina. ,,Esu
užsispyrusi, siekianti savo tikslo,
bet, manau, ir darbšti, mėgstanti
įvairias kūrybines veiklas“.
Faustinos gerbėjai, o jų charizmatiškoji muzikantė, skaitovė, šokėja Faustina turi ne vieną dešimtį,
bei melomanai praėjusį sekmadienį Koplyčioje turėjo gerą progą dar

kartą paklausyti jos atliekamų baroko epochos kompozitorių P. G.
Sandoni ir D. Scarlatti, romantizmo epochos žymiausių kompozitorių F. Schuberto, R. Schumanno
ir F. Chopino bei šiuolaikinių kompozitorių F. Poulenco ir H. VillaLoboso, taip pat lietuvių kompozitorių L. Niauronio ir J. Juozapaičio
kūrinių.
Beje, Faustina paskambino ir
anykštėno, savo mokytojos Irenos
Meldaikienės vyro, kompozitoriaus Balio Meldaikio ,,Lopšinę“.
Faustinos muzikos mokytoja I.
Meldaikienė ,,Anykštai“ sakė, kad
rečitalis - solinis koncertas, todėl jį
surengti nėra lengva, ypač jaunam,

dar muzikos mokykloje besimokančiam atlikėjui: jis turi būti parengęs didelę programą, kad vienas
grotų maždaug valandos koncertą.
,,Rečitalius rengia tie mano mokiniai, kurie išmoksta daug kūrinių, turi dideles koncertines programas, nepaisant jauno amžiaus.
Paskutinį, pernai vykusį rečitalį,
surengė vos keturias fortepijono
dalyko klases baigusi Elžbieta Bugailiškytė. Mintis surengti rečitalį
pribręsta pati savaime: kai pavasarį Faustinai pasiūliau sugroti solinį
koncertą, atrodė, jai buvo visai suprantamas dalykas - savo repertuare turėjo sukaupusi daug gražios
muzikos. Kiekvieno mano mokinio
rečitalis vis kitoks. O Faustinos rečitalis man buvo ypač svarbus tuo,
kad ji atliko didelę ir sudėtingą
programą, skambino brandžiai ir
išraiškingai, buvo drąsi ir ištverminga jam ruošdamasi“, - kalbėjo
mokytoja.
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Pianistė Faustina Kiaušaitė sako, kad ji žavisi buvusios Anykščių
muzikos mokykloje mokinės Mildos Daunoraitės artistiškumu ir
technika.

Faustinos muzikos mokytoja Irena Meldaikienė tvirtina, kad
Faustina labai empatiška, todėl su ja lengva bendrauti, malonu
kartu groti klasėje, taip pat ji nuo mažens labai savarankiška:
,,Pamenu, kai devynmetę Faustiną ruošiau pirmam konkursui,
visai nereikėjo jos skatinti daug groti, o namuose net atvirkščiai
- mama Kristina turėdavo šiek tiek pristabdyti dukrelę, priminti
jai, kad pailsėtų. Kai Faustina „užsidega“, jos nesulaikysi - ji
turi galingą entuziazmo užtaisą bei drąsą, pasiryžimą darbą atlikti iki galo ir kuo geriau.“.

