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Jaunimas keliavo partizanų takais

Naujai paskelbtame policijos
sulaikytų neblaivių vairuotojų
sąraše – 8 pavardės.

„OVC Consulting“ konsultantė psichologė Mirolanda
Trakumaitė: „Net ketvirtadalis
žmonių stresui įveikti naudoja
raminamuosius vaistus“.

žygyje „Algimanto apygardos
partizanų takais“ dalyvavo daugiau nei 160 jaunųjų tėvynės patriotų.
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šiupinys
KONCERTAS. Gegužės 10
dieną (šeštadienį), 18 valandą,
Sakralinio meno centre (Vilniaus
g. 11) festivalio „12 muzikos savaitgalių Anykščiuose” atidarymo
koncertas. Pasirodys Vilniaus šv.
Jonų bažnyčios GOSPEL choras.
Vadovė Kristina Žaldokaitė. Koncertas nemokamas.

Nemokėjo dalintis – avino negaus
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
Anykščių rajono savivaldybės salėje antradienį vyko
seniūnų sueiga, kurioje buvo
aptartas pasiruošimas rinkimams, šventės „Bėk bėk, žirgeli“ naujienos. Seniūnai sužinojo, kad šventei turi pinti
vainikus ir juostas, o savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas
Patumsis pageidavo avižas žirgams apšlakstyti vynu.

Minėjimas. Penktadienį, gegužės 9 dieną, 10 valandą, Anykščių
karių kapinėse rengiamas pergalės
prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare 69- ųjų
metinių minėjimas ir žuvusiųjų
pagerbimas. Organizatoriai kviečia visus norinčius dalyvauti.
Priežastys. Balandį anykštėnai dažniausiai mirė dėl širdies
ir kraujagyslių ligų (29 žmonės).
Antroje vietoje - vidaus organų
vėžiai (6 žmonės). Balandį buvo
ir tragiškų mirčių - du žmonės pasikorė, du paskendo, trijų žmonių
mirties priežastis - trauma. Mirusių vyrų amžiaus vidurkis - 72
metai, moterų - 77.
Erkės. Erkės tampa aktyvios,
kai oro temperatūra siekia 7 laipsnius šilumos. Prasidėjęs erkių aktyvumo periodas trunka iki spalio
mėnesio. Jau dabar žmonės iš miškų ir net miesto parko parsineša
erkių.

Plakatų neplėšo, nes
jų ir nekabina
Sueigos pradžioje buvo aptarti
reikalai ir pasiruošimas artėjančiam rinkimų maratonui, kalbėta
apie galimas technines problemas.

Apie per 2012 metų šventę „Bėk bėk, žirgeli“ Darbo partijos laimėtą ir nepasidalintą aviną politikai
nepamiršta iki šiol.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Paežerės kaimas paviliojo verslininkus

Teatras. Gegužės 8 – 10 dienomis Plungėje vyks tarptautinis
festivalis „Melpomenės sapnas“.
Jame dalyvaus Troškūnų teatro
studija „MES“ su spektakliu „Trečias brolis“.

Klykūnų kaimas yra vos 9
kilometrai nuo Anykščių per
Burbiškį Utenos link, prisišliejęs prie pietvakarinio Rubikių
ežero pakraščio ir Anykštos ištakų, išsidėstęs abipus asfaltuoto Anykščių – Mačionių kelio jis
ribojasi su Burbiškio, Bijeikių,
Senųjų Rubikių kaimais. Pasak Anykščių seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, kaime
gyvenamąją vietą deklaruoja
16 gyventojų. Dėl ežero ir išskirtinai gražaus kraštovaizdžio čia kuriasi verslininkai.

Grupė. Liepą Anykščių Dainuvos slėnyje vyksiančiame alternatyviosios muzikos festivalyje
„Velnio akmuo“, roko muzikos
scenoje gros olandų grupė „Birth
of joy“. Tai dar viena iš grupių,
kurią paskelbė festivalio organizatoriai.
Sveikinimai. Primename,
kad per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 50 litų.

Laiminga močiutė ir promočiutė Anelė Tylienė.
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Parodoje – trijų seniūnijų
kryždirbystė

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Antradienį Anykščių viešosios bibliotekos salėje buvo atidaryta
fotografijų paroda „Anykščių krašto kryždirbystė: Anykščių, Debeikių, Viešintų seniūnijos“.
Parodoje demonstruojama per
vasaros ekspediciją surinkta dokumentinė medžiaga apie šių seniūnijų teritorijos kapinėse esančius
kryžius, paminklinius akmenis,
stogastulpius. Parodą pristatė Vilniaus dailės akademijos Kauno
dailės fakulteto lektorė, kraštotyros
ekspedicijų „Sakraliniai paminklai
Troškūnų seniūnijoje“ (2011 m.) ir
„Sakraliniai paminklai Andrioniškio ir Svėdasų seniūnijose“ (2012
m.) iniciatorė ir organizatorė,
mokslų daktarė Jolanta Zabulytė.
Ji susirinkusiems vardijo kryžių ir paminklų tipus, išskirdama
retesnius egzempliorius. Anot jos,
kapinių kryžiai, nors daryti iš geležies ar akmens, taip pat reikalauja
priežiūros, nes laikas ir žmonės
naikina šį paveldą.
Ekspedicija aplankė šių trijų seniūnijų ribose esančias veikiančias ir
neveikiančias kapines, į ekspedicijos
sudėtį buvo įtraukti tose seniūnijose
gyvenantys moksleiviai, kuriems
apsilankymas kapinėse irgi buvo
naudingas. Pavyzdžiui, viešintiškiai
sakė, kad apžiūrėjo sentikių kapines,
į kurias šiaip neužsukdavo.
Daktarė J. Zabulytė sakė, kad
Anykščių rajono kapuose yra uni-

kalių darbų, kurių kitur nelabai
rasi, o, pasak jos, Anykščių kapinėse yra ypatingas kaltas kryžius,
stovintis ant Pačinskų giminės
kapavietės, kurį būtų galima dėti į
visus katalogus, populiarinančius
Anykščius.
Parodos atidaryme dalyvavo ir
anykštėnas Jonas Juodelis, kurio
tėvas prisidėjo prie šio paminklo
pastatymo, tad parodos pristatymas
virto ir įdomia istorijos pamokėle.
Tarmiškai ir šelmiškai pasakodamas J. Juodelis parodė, kaip buvo
kuriamas šis paminklas, o tuo pačiu
ir papasakojo tėvo istoriją. „Pradėsiu nuo tėvo. Koldūniškiuos buvo
keturi kiemai ir visi – Juodeliai.
Tėvas nuėjo užkuriom, šalimais
gyveno Pačinskas Jonas, komarninkas, amatininkas, o tėvas buvo
Kavolis, tai jie abu darė paminklą.
Pačinskas vadovavo, o tėvas gavo
kelis geležinkelio bėgius, apkapojo ir kalė. Bet tai buvo prieš Pirmą
pasaulinį karą. Paskui tėvas išėjo į
caro armiją, kariavo, iš Austrijos
parėjo pėsčias. Kai ten rusai gavo
į skūrą, jis pasislėpė vandens malūne ir pralaukė, kol praeis frontas.
Kai išlindo, austras sako: „Iš kur
čia ruskis“? Austras paėmė jo rū-

Parodą pristatė mokslų daktarė Jolanta Zabulytė, kuri yra viena
iš dviejų specialistų Lietuvoje, tyrinėjančių kryždirbystę.
Autoriaus nuotr.
bus, davė drobines kelnes, puntį ir
dalgį ir pasakė: „Eik namo“. Tėvas
namo ėjo mėnesį ir tris dienas“,pasakojo J.Juodelis.
Beje, daktarė J. Zabulytė sakė, kad
dabartiniai kalviai kažkodėl vengia
senųjų kryžių formų. „Esu pati kalbėjusi, kodėl jie nedaro, sako, kad
brangu“, - aiškino J. Zabulytė.
Parodos atidaryme kalbėjo ir
moksleiviai, dalyvavę ekspedici-

Anykštėnai Londone grumsis
dėl trečios vietos

joje, tik jie nebuvo iškalbūs, bet
pripažino, kad po senųjų lankymo
dabartinės kapinės jiems visai nebegražios. Muziejaus kuratorius
Tautvydas Kontrimavičius moksleiviams įteikė po knygą, o J. Zabulytė žadėjo, kad kai bus aplankytos visos seniūnijos, pasirodys ir
knyga apie kryždirbystę Anykščių
rajone. Paroda veiks iki birželio 6
dienos.

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anglijos lietuvių krepšinio lygoje (BLKL) žaidžiantys BC
„Anykščiai“ pusfinalyje susigrūmė su reguliariojo sezono nugalėtojais BC „Daumantai“. Fortūna nebuvo anykštėnų pusėje, bet
reguliariojo sezono nugalėtojams pasipriešinta garbingai.
BC „Anykščiai“ pusfinalyje
susitiko su jau pažįstamu ir galingu varžovu BC „Daumantai“.
Pirmosiose pusfinalio rungtynėse (žaidžiama iki dviejų pergalių)
BC„Anykščiai“ rezultatu 80:70 nusileido BC „Daumantai“. Gegužės
2 dieną buvo žaidžiamos antrosios
pusfinalio rungtynės. Kaip praneša „Anykštai“ komandos vadovas
Dalius Šližys, pirmasis BLKL Didžiosios taurės finalo dalyvis jau
aiškus. Šį kartą BC „Daumantai“
pergalę iškovojo rezultatu 75:71
(27:26, 12:17, 19:19, 17:9).
Pirmas kėlinys vyko taškas į

tašką, bet antrame kiek geriau sužaidė anykštėnai ir įgijo 5 taškų
persvarą. Po ilgosios pertraukos ją
ir toliau sėkmingai saugojo iki pat
4 kėlinio vidurio. Tačiau čia, pasak
D.Šližio, jau savo žodį tarė „Daumantai“. Nenorėję žaisti dar vienų
varžybų jie sugebėjo sužaisti likusias 5 minutes geriau už varžovus,
uždarė visus kelius savojo krepšio
link, o patys, nors ir sunkiai, bet
rinko taškus ir taip išplėšė pergalę
iš „Anykščių“.
Anykštėnams pritrūko tik trupučio sėkmės, nes pasak D.Šližio, „likus 4 sekundėms dar buvo šansas

BC „Anykščiai“ komandos vadovas Dalius Šližys „Anykštai“ sakė,
kad iki trečiųjų pusfinalio varžybų Anglijos lietuvių krepšinio lygoje
komandai pritrūko sėkmės.
išlyginti rezultatą, bet iš po krepšio
nepataikė „Anykščių“ žaidėjai ir
per likusį laiką varžovai sugebėjo
įmesti 2 taškus. Daugiausiai taškų anykštėnams pelnė: R. Alekna
(19), T. Bagdonas (17, 11 atkovotų
kamuolių), G. Indzelis (14, 9 atk.

Vairavo neblaivūs
vus (0,56 prom. – lengvas). Jam
paskirta 1 tūkst.lt bauda ir atimta
teisė vairuoti 12 mėn; Eugenijus Bartaševičius (1967), vasario
19 dieną Vaidlonių kaime vairavo automobilį neblaivus (1,18
prom. – lengvas). Jam paskirta 1
tūkst.200 Lt bauda ir atimta teisė
vairuoti 14 mėn; Mantas Petraitis
(1983), kovo 9 dieną Anykščiuose,

A.Vienuolio gatvėje vairavo automobilį neblaivus (0,7 prom. – lengvas). Jam paskirta 1 tūkst.Lt bauda ir atimta teisė vairuoti 12 mėn;
Darius Kadžionis (1992), vasario
27 dieną Ažuožerių kaime vairavo
automobilį neblaivus (1,2 prom.
– lengvas).Jam paskirta 1 tūkst.
Lt bauda ir atimta teisė vairuoti
12 mėn; Paulius Keibas (1993),
kovo 9 dieną Anykščiuose, Storių
gatvėje vairavo automobilį neblaivus (1,99 prom. – vidutinis). Jam

paskirta 2 tūkst.lt bauda ir atimta
teisė vairuoti 24 mėn; Vygandas
Domikaitis (1964), kovo 8 dieną
Mediniškių kaime vairavo automobilį neblaivus (0,92 prom. –
lengvas). Jam paskirta 1 tūkst.Lt
bauda ir atimta teisė vairuoti 12
mėn; Algis Didžiulis (1981), kovo
4 dieną Anykščiuose, J.Biliūno
gatvėje vairavo automobilį neblaivus (2,04 prom. – vidutinis). Jam
paskirtas 22 parų administracinis
areštas ir konfiskuota transporto
priemonė (pakartotinai per vienerius metus vairavo neblaivus).

Žala – 3 076 litai.
Telefonas. Gautas V. N., gimusios
1976 metais, gyvenančios Kavarsko
seniūnijoje, pareiškimas, kad mokykloje dingo jai priklausantis mobiliojo ryšio telefonas. Žala – 1 111 litų.
Kyšis. Gegužės 6 dieną apie 15

valandą 30 minučių Anykščių rajone, Varkujų kaime, S. K. (gimęs
1972 metais), siekdamas išvengti
administracinės atsakomybės už
Kelių eismo taisyklių pažeidimą
(automobilį vairavo neblaivus (1,53
prom. alkoholio) ir neturėdamas

vairuotojo pažymėjimo), Utenos
aps. VPK Anykščių r. PK pareigūnui ir Panevėžio apygardos probacijos tarnybos vyr. inspektoriui
davė 200 litų kyšį. S. K. uždarytas
į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Naujai paskelbtame policijos sulaikytų neblaivių vairuotojų sąraše – 8 pavardės
Evaldas Šabanskas (1987),
vasario 15 dieną Anykščiuose,
A.Vienuolio gatvėje vairavo automobilį neblaivus (0,54 prom. –
lengvas girtumas). Jam paskirta 1
tūkst.Lt bauda ir atimta teisė vairuoti 12 mėn; Žydrūnas Limantas
(1971) 2013 metų gruodžio 20
dieną Anykščiuose, J.Biliūno gatvėje vairavo automobilį neblai-

Temidės svarstyklės
Pastoliai. Policijoje gautas pranešimas, kad darbininkai, vykdantys
Anykščiuose esančio pastato išorės
remonto darbus, gegužės 2 dieną
paliko pastolių dalis, kurių, atvykę
į darbą gegužės 5 dieną, neberado.

k.) , M. Eimantas, N. Eimantas - po
9 taškus.
BC „Anykščiai“ dabar teks žaisti dėl 3-4 vietos, varžovas yra nežinomas, nes dar nesibaigė kitos
pusfinalio poros BC „Klevas“ ir
BC „Kyborgai“ kova.

spektras
Rinkimai. Trečiadienį ir ketvirtadienį galimybę balsuoti Prezidento rinkimuose savivaldybėse turės
tie asmenys, kurie rinkimų dieną
negalės atvykti į rinkimų apylinkes atlikti savo pilietinės pareigos.
Balsuoti iš anksto gali bet kuris
rinkėjas - jam reikia atvykti į savivaldybės administracijos pastatą
trečiadienį ar ketvirtadienį nuo 8
iki 20 valandos. Su savimi reikia
turėti pasą arba asmens tapatybės
kortelę. Pageidautina, bet nebūtina, turėti rinkėjo kortelę. Savivaldybės rinkimų komisija gali
šią kortelę atspausdinti iš naujo.
Vokais iš anksto balsuoja rinkėjai
namuose, specialiuose paštuose,
ligoninėse, globos ir rūpybos įstaigose, kalėjime, karinėse misijose.
Tikisi. Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė tikisi, jog šalies
prezidento rinkimuose prireiks
antro turo. Jos teigimu, jeigu dabartinė šalies vadovė Dalia Grybauskaitė vėl bus išrinkta per
pirmąjį balsavimą, kaip tai įvyko
2009 m., tai parodys, jog Lietuvoje demokratijos lygis nėra aukštas.
„Tikiu, kad antras ratas bus. Ir
labai noriu, kad būtų. Jeigu antrą
kadenciją prezidentą išrinktų per
pirmą turą, tai pas mus su demokratija kažkas tikrai yra ne taip“,
- sakė L. Graužinienė. Dabartinė
Seimo Pirmininkė pati dalyvavo
2009 m. prezidento rinkimuose,
kuriuose surinko 3,57 proc. rinkėjų palaikymo ir aplenkė vienintelį kandidatą Česlovą Jezerską.
Statistika. Nuo 1991 iki 2014
m. Lietuvoje išleista 85,7 tūkst.
pavadinimų knygų ir brošiūrų,
kurių metinis tiražas sudarė 265,9
mln. egzempliorių. t. y. vienam šalies gyventojui vidutiniškai tektų
90 išleistų knygų ir brošiūrų. 2013
m. šalyje išleista 3 356 pavadinimų knygų, iš jų 1 398 grožinės
literatūros knygos. Daugiausiai
buvo išleista Lietuvos autorių
knygų - 669, Jungtinių Valstijų 231, Jungtinės Karalystės - 131,
Rusijos - 65, Vokietijos - 50 pavadinimų knygų. Išleista po vieną
Argentinos, Indijos, Islandijos,
Turkijos autorių grožinės literatūros knygą. 2013 m. išleistas 121
žodynas, žinynas, enciklopedija.
Ukraina. Kandidatas į Ukrainos prezidentus Petro Porošenka
paragino Europos Sąjungos (ES)
ir JAV pareigūnus imtis naujų
sankcijų prieš Rusiją, jei ši ir toliau rems separatistinį referendumą Donecko srityje. „Jei Rusija
rems referendumą, reikia absoliutaus sutarimo dėl gerai koordinuoto trečiojo sankcijų etapo iš ES ir
JAV“, - ragino Berlyne viešintis
P. Porošenka prieš susitikimą su
Vokietijos kanclere Angela Merkel. Donecko regiono separatistai
tvirtina, kad panašų į Krymo referendumą ketina rengti gegužės
11 dieną. Tuo tarpu ES Vadovų
tarybos prezidentas Hermanas van
Rompėjus paragino Rusiją nebedidinti įtampos Ukrainoje. „Raginame Rusiją susilaikyti nuo tolesnių
žingsnių destabilizuojant padėtį
Ukrainoje ir įsitraukti į diplomatines pastangas krizei spręsti, - kalbėjo ES atstovas. - Tolesnės destabilizavimo pastangos užtrauks
papildomas sankcijas“.
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Ričardas Sargūnas: valdžia nuo
žmogaus nuėjo per toli
„Anykšta“ kalbino Anykščių-Kupiškio vienmandatėje apygardoje į Seimą išrinktą anykštėną Ričardą Sargūną. Pasak Seimo
nario, Mažeikių naftos pardavimas „Williamsui“ buvo tik gėlytės
palyginus su statomu dujų terminalu.

Ričardas Sargūnas sako, kad ūkininkams Europos Komisija pakels
išmokas kaimų plėtros sąskaita, todėl ūkininkai turėtų jausti moralinę pareigą labiau padėti vietos bendruomenei.
- Jūs į Seimą išrinktas Anykščių- kai gaunam tik pusę išmokų?
Kupiškio vienmandatėje apygar- Kalbant apie referendumą, juk
doje. Kokios aktualijos susijusios tai ne tik žemės pardavimo klausu Anykščiais svarstomos Seime?
simas. Tai ir gyventojų pritarimo
- Jei apie Anykščius – Anykščių klausimas dėl žemės iškasenų, dėl
vyno gamyklos ateities (arba akci- parašų reikalingų skelbti referenzų) klausimas. Viena pusė kalba, kad dumui sumažinimo iki 100 tūksreikėtų maksimaliai mažinti natūra- tančių... Kokia Jūsų pozicija, kaip
liems vynams akcizus, tada gamykla referendume planuojat balsuoti?
galėtų iš ekono- Referendume
minės duobės
balsuosiu
už tai,
...Mes mokam mokam, o
pakilti, bet kita
kad žemė nebūtų
tik paskui mums pasakys už parduodama užpusė sako - yra
biudžeto forma- kokią kainą galim pirkti...
sieniečiams. Dėl
vimo politika,
iškasenų – Konsfiskalinės drausmės įstatymas. Jei titucija labai aiškiai sako, kad žemės
sugadini vieną pusę, tada griūna ir gelmės yra valstybės nuosavybė. Vis
kita pusė: socialinės išmokos, me- tik turtai nėra neišsemiami, turi būti
dicinos finansavimas, visas biudže- labai taupiai naudojami ir saugomi.
to tvarumas. Į siūlymus reikia labai Todėl nematau nieko blogo dėl reatsargiai žiūrėti su paskaičiavimais į ferendumo. Bet kitas klausimas –
priekį, platesniu masteliu.
100 tūkstančių parašų referendumui
- Tai vyno gamykla imasi lobiz- skelbti gal ir yra mažai. Pas mus
mo, bando išgyventi?
demokratiškumas dažnai būna gana
- Jie stengiasi. Atrodo, yra žen- siauras – man reikia, o kiti manęs neklų, kad ta gamykla turėtų pradėti domina. Gal turėtų būti daugiau pastabilizuotis. Galų gale ir sunkumai rašų, nei 100 tūkstančių. Bet ką pakilo ne dėl pačios gamyklos kaltės. rodė referendumo situacija? – Koks
Norėtųsi, kad kolektyvas vėl augtų, yra didelis valdžios nenoras leisti
paversti metalo laužo krūva tokią žmonėms dalyvauti valstybės valgamyklą būtų nusikaltimas. Seime dymo darbe, kad jie galėtų pareikšti
yra Aukštaitijos parlamentarų grupė. savo valią. Visokių kabliukų ieškojo
Šiuo klausimu mes bandysim būti – grafologinių visokių, mikroskopilobistais (Seime jau vyko balsavi- nių klaidų, kad kažkas ne taip pasiramas dėl akcizų vynui sumažinimo, šė. Paskui metama kaip karšta bulvė
jame R.Sargūnas balsavo, kad akci- į Seimą – tegu jis priima sprendimą.
zai būtų mažinami bei posėdyje sakė Tai ne Seimas turėtų padaryti, o Vykalbą, - red.pastaba).
riausioji rinkimų komisija.
Kita aktuali tema Seime buvo reKokius du signalus pasiuntėme
ferendumo klausimas. Teko bendraut žmonėms? 300 tūkstančių parašų susu referendumo organizatoriais, ne rinkti yra didžiulis darbas. Konsersykį einant į darbą teko skambinti vatorių ir socialdemokratų aljansas
varpu, kuris kabo prie Seimo ir kelia pasiekė, kad referendumas būtų nuvisą Lietuvą. Galų gale, visi Seimo keltas į birželio 29 dieną. Išeina, kad
nariai prisiekė saugoti šalies teritori- mes nepasitikime savo piliečiais. Kai
nį vientisumą. Tai jei taip, ar nebega- reikia išrinkti į Seimą – žmonės geri,
lioja mūsų Konstitucija? Tuo labiau, o kai jau išrinko – galim nebekreipti
kad Europos Komisija Lietuvą yra dėmesio į jų valią.
apgavusi, galima taip sakyti. Kai
Kitas dalykas – iš biudžeto, kad
buvo vykdomos derybos dėl stojimo referendumas bus rengiamas ne su
į Europos Sąjungą buvo pasakyta, rinkimais į Europos Parlamentą,
kad nuo 2014 metų Lietuvos ūkinin- prarandame 14 milijonų litų. Sakokai gaus tas pačias išmokas kaip ir me, kad nėra pinigų biudžete, o ką
Vakarų Europos ūkininkai. Ką rodo darome? Dėl 25 milijonų teko kovoti
statistika? 2013 metais Lietuvos ūki- Seime, kad nuo liepos būtų pakelti
ninkai gavo 53 procentus, lyginant kultūrininkų atlyginimai. O dabar 14
su Vakarų Europos ūkininkais, iš- milijonų metam į balą.
mokų. Nėra net argumentų, atsipra- Na, kas eis balsuoti per patį
šymų, kad taip yra. Kaip mes galim atostogų piką? Panašu, kad socibūti konkurencingi Vakarų rinkose aldemokratai su konservatoriais

paprasčiausiai referendumą ban- regioninį dujų terminalą, tokiu atvedo sužlugdyti.
ju Latvija lengva ranka sutiko, kad
- Reikia surinkti 50 procentų gy- elektros kabelis per Baltijos jūrą iš
ventojų plius 1 žmogaus aktyvumą, Švedijos eitų per Lietuvą. Dabar
kad referendumas įvyktų (reikia apie latviai kalba, kad mes bandom gu1,3 milijono žmonių). Kelias partijas, drauti. Jei būtų statomas regioninis
kad toks skaičius žmonių gali ateiti terminalas, jis būtų finansuojamas
balsuoti, baugina. Kas gali paneigti iš Europos Komisijos pinigų, o mes
tikimybę, kad tos partijos nori, kad padarėme lokalinį projektą ir finankuo mažiau žmonių ateitų balsuoti suojam patys iš savęs. Vienas dalyį Europos Parlamento rinkimus, kad kas, kiek valstybė į terminalą pinigų
nebalsuotų žmonės už kitas partijas? sukiš, o kitas dalykas, kad viskas
- Jei rinkimai bus neaktyvūs, guls ant vartotojų pečių.
keletas partijų (ypač socdemai ir
- Ar neatsitiks taip, kad dujos
konservatoriai) turinčių nuolatinį dar labiau pabrangs?
rinkėjų būrį, iš to išloš...
- Apie ką ir kalbu. Mes dabar turi- Nežinau, kas mano teoriją gali me VIAP‘ą, jei ne jis už elektrą mopaneigti. Juo labiau, kad politologai kėtume ne beveik 50, o 40 centų. Lyjau pasakė, kiek vietų kuri partija giai tas pats bus ir su dujomis. Buvo
turi laimėti Europos Parlamento rin- kalbama, kad atsivešim Kataro dujų
kimuose. Taip yra pagal scenarijų, iš šeichų, galų gale ir amerikiečiai
todėl su rinkimais nevyksta referen- gali pradėti eksportuoti dujas, bet kai
dumas.
uždėsim laivo išlaikymo ir kitus moO kas yra tautos identitetas? – Tai kesčius, nenoriu būti blogu pranašu,
valstybės sienos, kalba ir valiuta, bet nežinau, kiek jos bus pigesnės.
na, dar armija kaip atributas. Mes Gali būti ir taip, kad rusai pamatę,
dabar beveik nieko nebeturim. Liko kad dujas atveža pigiau nei jų, staiga
dar kalba ir mūsų pinigas litas, kuris sumažina kainą. Kas tada?
buvo ambicingas tikslas. Jis turėjo
- Bet jei dujų kaina net gali pabūti padengtas aukso ir užsienio va- kilti, tai Anykščiams perspektyvos
liutos atsargom.
visai liūdnos... Tuo labiau, kad nie- Tad paaiškinkite – kodėl taip kas negarantuoja, jog pastačius
siekiama įsivesti eurą? Argumen- biokuro katilinę šildymas tikrai
tas, kad nereikės keisti valiutų kainuos mažiau...
keliaujant, nepakankamai įtikina- Bet kokiu atveju, jei ir atpigs dėl
mas.
biokuro, tai bus labai nežymūs po- Dėl to žmonės sutaupytų 80 mi- kyčiai. Molėtai, Ignalina, Utena, kulijonų litų, jei už keitimą nebereikėtų riuose stovi biokuro katilai, laimėjo,
mokėti bankams, tačiau, kai skaitai bet ir pas juos brangs. Reikėjo statyti
apie bankų siūlomus produktus pa- kuo anksčiau. Dirbdamas rajono Taaiškėja, kad vienos kontinento dalies ryboje, jau pirmą kadenciją sakiau,
bankai, kurie užvaldė Lietuvą, pa- kad reikia kuo greičiau statyti biokureiškė, kad jų produktų kaina labai ro katilinę. Bet man buvo pasakyta
smarkiai auga.
labai aiškiai –
Kas
gaunasi?
meras sakė, kad
...Europos Komisija Lie- mes turim skolą
Tie 80 milijonų,
kuriuos
sako tuvą yra apgavusi...
beveik 14 miliišlošim, bus paijonų dar už tas
mami kitu būdu.
dujines katilines, kurias viena parti- Kiek teko girdėti, Seime buvo ja propagavo ir statė. Sakė, kad kol
kalbama apie dujų terminalo au- paskolos neatiduosim, jokių šansų
ditą, kad pagal galimų aferų mas- nebus. Bet kažkodėl pradeda galvoti.
tą tai gali būti tolygus Mažeikių Tačiau traukinys jau nuvažiavo.
naftos gamyklos pardavimui?
- Anykščių valdininkai „gerąją
- Netolygus – „Williams“ buvo žinią“, kad Anykščių rajonui greimažas žiedelis. Esu dirbęs specia- čiausiai bus suteiktas probleminės
lioje komisijoje Seime tirti buvusios teritorijos pavadinimą tiksline teVyriausybės energetinei politikai. ritorija keičiantis statusas, pasitiBuvo žiūrėta, ar racionaliai daryti ko ovacijomis. Kaip Jums atrodo,
sandoriai. Kas gaunasi? – Nuomo- ar dera kurortas ir probleminė
jam laivą iš norvegų 10 metų, viena teritorija?
diena kainuos apie 500 tūkstančių
- Na, Druskininkai to nebijo. Ir aš
litų. Ir taip 10 metų. Po to mes įgy- nebijau. Jei norim išorinio įvaizdžio,
jam teisę jį nusipirkti. Mes mokam tai sakysim, kad čia visi gerai gyvena
mokam, o tik paskui mums pasakys ir jiems nieko nereikia. Ką dauguma
už kokią kainą galim pirkti. Grubiai, politikų daro nuvažiavę į užsienį –
visas laivas kainuoja apie 750 mili- aiškina, kad labdaros mums nereijonų litų. Bet kai komisija pažiūrėjo kia. Aš iš Danijos jau ne vienus meanalogijas, į kitų šalių panašaus tipo tus vežu labdarą, tai man sako, kad
laivus, tai yra atvejų, kad valstybės žmonės net iš Vilniaus atvažiuoja ir
yra nupirkusios du laivus už 560 mi- danams sako, kad čia nieko nereikia,
lijonų litų. O čia vienas už 750 mi- kad Lietuva turtinga šalis, ES narė.
lijonų. Aišku, negalima lyginti laivo Na, jiems gal kitaip atrodo.
su kitu laivu, yra daug pakeitimų, bet
Išoriškai, gal statusas atrodo ne
čia, grubiai kalbant, dviguba kaina. kaip, bet gauni naudą. Pavyzdžiui,
Todėl iškyla galimų aferų mastas.
konkursuose tokiems rajonams skiTuo labiau, kad vykdom eilę pro- riami papildomi balai.
gramų (tokių kaip renovacija), kurios
- Bet ar neišnyksta rajono valturi sumažinti dujų vartojimą. Dujų džiai noras gerai dirbt, jei prioriterminalo (laivo) pajėgumas bus apie tetas – probleminis rajonas?
3 – 4 milijardų kubinių metrų per
- Vienas konservatorių, Kęstutis
metus. Lietuva šiuo metu per metus Masiulis pasiūlė idėją, aš ją palainaudoja apie 3,5 milijardo kubinių kiau, kad rajono meras, vicemeras ir
metrų dujų. Jei einam mažinimo lin- ilgainiui administracijos direktorius,
kme – dujų tiek nebereikės. Europos kurie vadovauja rajono vystymuisi,
Komisijos planavo statyti Latvijoje jų atlyginimas priklausytų nuo rajo-
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no vidutinio atlyginimo dydžio. Yra
baimių, kad „aš nieko negausiu“,
bet dalis atlyginimo būtų fiksuota,
o dalis priklausytų nuo rezultatų ir
būtų paskata. Dabar, rajono mastu, niekas nesuinteresuotas, kažką
vystyti jau vien dėl to, kad kiek
trūksta lėšų ateina iš šalies biudžeto... Bet čia jau žmogaus teisių
gynėjai įsijungia, kad, neva, pažeidžiamos žmogaus teisės. Bet kaip
įvesti motyvacinį mechanizmą?
Šis mechanizmas daug kur yra,
stambios firmos, korporacijos taiko
motyvacinį mechanizmą. Žmonės
patenkinti ir sėkmingai dirba. Visi
juokėsi rinkimuose iš Darbo partijos, kad žadėjome pakelti minimalų
atlyginimą, bet jis bus dar labiau
pakeltas ir greitu laiku. Daugiau bus
išmokų, daugiau bus ir surenkama į
biudžetą. Reikia siekti, kad pakėlus
atlyginimą darbdavys nemažintų
darbuotojui etato.
- Ar bando Anykščių savivaldybė per Jus „stumti“ projektus,
gauti informaciją ir panašiai?
- Iš pradžių turėjau pats prašyti,
pats siųsti informaciją. Nežiūriu rajono mastu pasiskirstymo į politines
jėgas. Jei daroma rajonui, tai daroma
visiems mūsų žmonėms. Stengiuosi
kur įmanoma padėti. Dabar, jau įvykęs faktas, apie pusę milijono gauna
naujoji Anykščių biblioteka, tam, kas
nebuvo numatyta pirminiam projekte. Labai gerai, kad radom bendrą
kalbą su rajono valdžia ko reikalauti,
ką daryti, kokiais keliais eiti. Antras
dalykas kas pavyko – skirti lėšas,
apie 200 tūkstančių, Anykščių baseino švieslentei. Teko būti ne vienose
tarptautinėse varžybose, sėdėjome
su jo ekscelencija Valdu Adamkumi,
tai jis sako, girdžiu, kad kažkas šūkauja, bet ar jūs suprantat ką sako?
Aš nelabai.
Toliau – skirtas geltonasis autobusiukas Anykščių A.Baranausko
pagrindinei mokyklai. Buvo kitokių idėjų, norinčių buvo 140, o
gavo respublikoje tik 40. Pavyko
pasiekti, kad Anykščiai gautų. Dar
turiu idėją, kurią vystau, stengiuosi, kol kas šviečia tik 2016 metais,
bet stengiuosi, kad įvyktų anksčiau
– tai, kad būtų įrengtas J.Biliūno
gimnazijos stadionas. Jei pavyktų,
tai išeitų labai šiuolaikiškas stadionas. Šiam stadionui visi dokumentai
paruošti ir padaryti, juos man meras
perdavė. Kai paruošta – kita kalba
nei, kad net nežinai kiek kainuotų.
- Esate iš Anykščių rajono –
kaimiško rajono. Turėjote pastebėti, kad tie kaimai, kuriuose yra
kokia nors įstaiga atrodo daug
šviesesni. Manau, kad negalima
vien taip žiūrėti – gauna iš valstybės pinigus, yra išlaikytiniai,
todėl reikia uždaryti...
- Paimkim, kad ir Staškūniškį.
Žmonės skundžiasi. Biblioteka yra,
bet ambulatorijos nėra, vaistinės
nėra net Kurkliuose. Kur žmogui
nusipirkti vaistų? – Tik Anykščiuose arba Ukmergėje. Dar paštai dabar
daro reformas ir lyg tai žada naikinti
skyrius, kurie dirbdavo kelias valandas, neišsilaiko... Sakome, kad
valdžią stengiamės priartinti prie
žmogaus, bet praktiškai taip toli
nuėjo valdžia nuo žmogaus... Mes
net nesaugom to, kas liko! Paskui
ateina neviltis, o žmonės galiausiai
prasigeria.
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Stresas panašus į druską
„SPA Vilnius Anykščiai“ komplekse vyko konferencija „Sveikas
darbuotojas. Kokia nauda ir vertė įmonei?“. Joje kalbėjo vienos
didžiausių konsultavimo ir mokymo bendrovės „OVC Consulting“ konsultantė psichologė Mirolanda Trakumaitė, kuri atkreipė dėmesį į streso poveikį bei atsparumo jam prevenciją.
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daug, jis užsitęsia, kenčiame, susergame, sumažėja darbingumas.
Žmonės jaučiasi pervargę, jiems
sunku susikaupti, įsidėmėti faktus, sutrinka loginis mąstymas.
Šiai būsenai gali būti būdingas
vadinamasis perdegimo sindromas – fizinio bei dvasinio išsekimo būsena. Tačiau jei nebūtų
streso, negalėtume produktyviai
dirbti“, - kalbėjo psichologė.
Darbe stresas nėra norma

M. Trakumaitė sakė, jog pagrindiniai streso šaltiniai darbe
yra net ne per mažas atlyginimas,
o didelis darbo krūvis. Stresą didina tai, kad vadovas nelinkęs
padėti arba per daug kontroliuoja, psichologinis smurtas bei vadovų patyčios, konfliktai. „Net
iki 30 proc. dirbančiųjų prisipažįsta nesugebantys suvaldyti
streso darbe. Didžiausią streso
poveikį patiria sveikatos apsaugos, švietimo, viešo administravimo ir socialinio sektoriaus
darbuotojai. Net ketvirtadalis
žmonių stresui įveikti naudoja
raminamuosius vaistus“, – statistiką pateikė M.Trakumaitė.
Pasak psichologės, darbe patiriamas stresas pateikia visą
puokštę neigiamų potyrių. Visų
pirma, žmogus ieško būdų, kaip
„OVC Consulting“ konsultantė psichologė Mirolanda Traku- įveikti stresą. Gaila, bet Lietumaitė sakė, kad Lietuvoje tik 60 procentų vadovų pavaldinių voje vieni iš populiariausių –
stresą laiko problema.
vartojami raminamieji vaistai,
rūkoma, girtaujama arba persiNevienpusis reiškinys
tojų streso ir problemų, kurios valgoma. „Pagal raminamuosius
susijusios su stresu, prarandama vaistus ir jų vartojimą Lietuva
Mirolanda Trakumaitė susi- 300 milijardų dolerių“,- sakė M. užima pirmą vietą Europoje“,rinkusiems vadovams vaizdžiai Trakumaitė.
sakė M. Trakumaitė.
rodė, kiek kainuoja darbuotoPsichologė stengėsi atskleisBeje, ji minėjo, kad nors įmojų stresas ir kodėl darbdaviams ti visas streso, kaip reiškinio, nės ir ieško būdų, kaip sumažinti
naudinga rūpintis darbuotojų puses. „Stresas
stresą
darsveikata. Pasak jos, stresas yra – tai išskirtinė
...Stresas yra varomoji b u o t o j a m s ,
natūrali žmogaus reakcija į si- būsena, iššūkis
jėga, ir tai kur kas geriau už įrengia kamtuacijas. Tai kažkiek panašu į arba grėsmė, kai
barius poildruskos poveikį maistui. Nedaug jaučiame įtam- rutiną, bet jeigu streso yra siui, bet dažstreso – mobilizuoja, suteikia pą, nemalonias per daug, jis užsitęsia...
nai atsitinka,
skonį gyvenimui, bet per didelis emocijas, esakad tai neišjo kiekis mažina darbingumą ir me sudirgę. Stresas yra varomo- eina į naudą. „Žmonės ateina ten
žaloja darbuotojus. „Paskaičiuo- ji jėga, ir tai kur kas geriau už ne pailsėti, o pakalbėti telefonu.
ta, kad per metus JAV dėl darbuo- rutiną, bet jeigu streso yra per Mes dabar 24 valandas per dieną

vietoj tabletės

Psichologai konfliktus apibūdina kaip numatomais tikslų ar
veiksmų nesuderinamumais arba
teigia, kad konfliktai yra priešiškumo būsena. Yra net tokia
vaikiška dainelė, kurioje skamba
žodžiai „..vėl susipykom, nesusitikom / bet taip gyvent nuobodu/,
... draugauti mažas tu pabandyk
ir dėl niekų nesipyk/ aha, matai
neišeina..“.
Konfliktai – nemalonus dalykas, bet, kaip ir sakė dainos
mergaitės, be konfliktų neišeina.
Taigi, bandysime trumpai peržvelgti, dėl ko kyla konfliktai ir
kaip mes galėtume juos stabdyti
ar sumažinti jų skaičių. Ir išvis –
ar gali būti geras konfliktas?

Vaizdžiai apie streso poveikį įmonėms.
pasiekiami, dažnai neturime drąsos išjungti telefono“,- apie moderniųjų ryšio priemonių poveikį
stresui kalbėjo psichologė.
Ragino keisti mąstymą
Kaip svarbiausius faktorius
stresui pranešėja įvardino negalėjimą kontroliuoti situacijos,
terminų spaudimas, per didelis
darbo krūvis, pokyčiai organizacijoje, atleidimo grėsmė, prasti
tarpusavio santykiai, grįžtamojo
ryšio trūkumas. Psichologė sakė,
jog yra pripažintos keturios nuolat atsinaujinančios energijos: fi-

Autoriaus nuotr.

zinė, emocinė, protinė ir dvasinė.
Todėl labai svarbu palaikyti balansą, neleisti stresui taip paveikti, kad „perdegtume“, kažkurioje
mūsų gyvenimo sferoje. „Yra nustatyta, kad iš 5 atvejų 3, kai žmonės eina pas gydytoją, yra būtent
dėl streso“,- problemos rimtumą
įvardijo psichologė.
Ji patarė darbo metu pasitelkti
įvairias atsipalaidavimo technikas: fizinius pratimus, atpalaiduojantį kvėpavimą, meditaciją...
Pranešėja sakė, jog mūsų galvos
apvalios yra todėl, kad mąstymas
galėtų keisti kryptį, todėl ragino
naudoti vaizduotę....

Ko galima pasimokyti iš katino Leopoldo

Kada Jūs paskutinį sykį esate su kuo nors susipykęs? O gal
dar geresnis klausimas būtų: ar atsimenate kada Jūs pirmą kartą atsidūrėte konfliktinėje situacijoje? Tikriausiai dauguma iš
Jūsų grįžtų į vaikystės laikus ir prisimintu kilusį konfliktą su
kiemo vaikais dėl kamuolio ar dėl kokio kito žaidimo. Pažvelgę
į vaikus, galėtume pasakyti, kad konfliktai į mūsų gyvenimus
tikriausiai ateina su pirmaisiais ištartais žodžiais ir lydi visą gyvenimą.
Būtinybė

Lietuviški streso įveikimo būdai.

Suvoktas neteisingumas

Tikriausiai ne kartą yra teką
girdėti tokias gaidelės kaip
„Taip nesąžininga!”, „Mes nusipelnėme geresnio vertinimo/
atlygio...“, „Tai apiplėšimas!”.
Tokie komentarai dažniausiai
lydi konfliktus, kurie yra sukeliami dėl suvokto neteisingumo.
Žmonės teisingumą suvokia,
kaip indėliui proporcingo atpildo pasiskirstymą. Pabandykite
įsivaizduoti tokią situaciją...
Su draugu ar drauge nusprendėte vienas kitą palepinti šventiška, ypatinga vakariene. Jūs
valandų valandas ieškojote neįprasčiausių receptų, pirkote
brangiausius ir geriausius produktus, ilgai stovėjote prie viry-

klės ir surengėte nuostabų vakarą. Jūsų draugas ar draugė liko
patenkinti, o jūs laukiate vakaro,
kai jums bus atlyginta už jūsų
triūsą. Tačiau atėjus tam vakarui,
Jūs nusiviliate, nes Jūsų draugas
sugebėjo tik nupirkti šaldytą
picą. Taigi, jūsų įdėtas indėlis
į šventišką vakarienę neatitiko
gauto atlygio už tai.
Tada ir gali iškilti konfliktai.
Būtent jausmas, kad su Jumis
pasielgė nesąžiningai, ir sukelia
tai..Tenka pripažinti, kad mes
esame linkę reikalauti lygybės,
tačiau patys ne visą laiką jos laikomės.
Klaidingas suvokimas
Socialinės psichologijos šakos
atstovai vieną iš konfliktų kilimo priežasčių įvardiną klaidingą suvokimą. Jau ankstesniuose
savo straipsniuose esu minėjusi,
kad mes esame linkę save laikyti
„stiklu“- apie save galvoti, kaip
apie gerą trapią asmenybę, o apie
kitą esame linkę mąstyti kaip
apie „medį“. Negalvojame, kad
tas žmogus irgi gali būti trapus

ir pažeidžiamas. Tad konfliktų
metu mes esame linkę mąstyti
iškreiptai.
Klaidingo suvokimo teorijos
aiškintojai teigia, kad konfliktą
dažniausiai lemia nesuderinamų
tikslų, kuriuos supa klaidingas
priešininko motyvų ir tikslų, suvokimas. Konfliktuojančios šalys
paprastai viena apie kitą mąsto
veidrodinio įvaizdžio suvokimo
principu - tai abipusis požiūris,
kurio laikosi konfliktuojančios
šalys. Kiekviena iš šalių galvoja,
kad jie yra taikūs, nekalti ir geri,
o va priešininkai - agresyvūs,
nenorintys spręsti problemų ir
turintys ydų. Būtent toks požiūris trukdo spręsti konfliktus, o,
kas svarbiausia, - konfliktuojančios pusės viena kitos atžvilgiu
gali elgtis taip, kad patvirtintų
šią priešininko nuomonę.
Mūsų dalis konfliktuose
Apibendrinant galime konstatuoti, kad konfliktai yra pakankamai kasdieniškas ir neišvengiamas dalykas, prie kurio
sukūrimo nemažai prisidedame,

deja, ir mes patys. Įsiplieskus
konfliktui, svarbu nurimti, atsisėsti ir ramiai pagalvoti, ar
kartais tik nebūsiu suvokęs ko
neteisingai ir pernelyg jautriai
į kažką sureagavęs. O geriausia
priemonė gesinti konfliktus yra
nusiteikimas, kaip sakė katinas
Leopoldas: „Vaikai, gyvenkite
draugiškai!“.
Kamilė BITVINSKAITĖ
VU filosofijos fakulteto
IV kurso psichologijos
specialybės studentė
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Paežerės kaimas paviliojo verslininkus

Artūro Nacicko kaimo turizmo sodyboje darbuojasi ryšininkai ir net „Vilniaus keliai“.
Bronė Augustinienė su „Anykš- iki šiol dėl išskirtinai gražios vie- elektrinę, šiuolaikinėm medžiatos“ žurnalistu bendrauti nepa- tos tebevadina kadaise čia gyve- gom atstatė sienas ir įrenginėja
Vytautui Augustinui reikėtų socialinių darbuotojų dėmesio. Jo noro, Otano Verbicko nepavyko nusių Vingrių, nors jų ir vardų jau pašarų sandėlį.
Ežero pakrantės kaime besavirasti namuose, o Vytautas Augus- neprisimena. Dabar čia su šeima
jau nesušildo žydintis sodas...
tinas apsitūlojęs, tarsi žiemą, pa- įsikūręs verslininkas Nerijus Ver- ninkių pastatų nėra, tačiau ne visi
(Atkelta iš 1 p.)
dirbo traktorininku, aš – melžė- sitiko varganos sodybėlės kieme. telka. „Jau seniai tą sodybą nebe užgriėbę pastatus sugeba juos
Ėmė molį dvaro statybai
ja. Užauginome 3 dukras, kurių „Man šalta. Sveikata mano pras- iš Vingrių, galbūt jų giminaičių, paversti šiuolaikiniais ir funkciomažoji štai gyvena kartu, biti- ta, sunki liga kamuoja, - godojo buvo nusipirkęs mano senelis“, nuojančiais. Apie tai byloja buvęs
Kaimo pavadinimo kilmės vie- ninkauja, o kitos įsikūrė Kaune, vienas gyvenantis, taip ir nebuvęs - teigė N. Vertelka. Verslininkas fermos pastatas, į kurį žvelgdatiniai negalėjo paaiškinti, tačiau Utenoje. Jau sulaukiau 6 anūkų ir sukūręs šeimos, aštuoniasdešim- kaime nupirko buvusį begriūvan- mas negali suprasti jo savininko
spėliojo, kad gal tai nuo paeže- 6 proanūkių“, - džiaugėsi laimin- tmetis. – Iš 5 brolių ir 2 seserų, tį agroserviso kooperatyvo pasta- užmačių – gyvenamas namas,
rės paukščių klyksmo. Klykūnai gai susiklosdu belikę esam. tą, ant viso jo stogo įrengė saulės ūkinis pastatas ar dar kas.
...Sodybos
gyventojai Niekas manęs
minimi baudžiavos panaikinimo čiusiais vaikų
metais tarp kitų Burbiškio dvarui likimais gar- pasipiktino netikėtai su- neaplanko, visų
priklausiusių kaimų. Pasak Bur- baus amžiaus žinoję, kad jie jau gyvena užmirštas esu,
biškio agroserviso kooperatyvo, moteris.
nebe Klykūnų, o Burbiškio taip, matyt, teks
kurio dirbamų žemių yra kaime,
Va s a r o m i s
vienam ir nuvadovo Alvydo Diečkaus, dar sodyba klega kaime...
mirt“. Akivaizžymu duobės, iš kurių baudžiau- jaunais balsais.
du, kad šiam
ninkai kasė molį dvaro statybai. Pasak jos gyventojų, švęsti Kalė- garbaus amžiaus vyrui reikalinga
Tikėtina, kad kažkur šalia buvo dų, Velykų ir ypač gerosios namų socialinė pagalba, arba kad bent
gaminamos plytos. Kaip teigiama dvasios, močiutės, gimtadienių kas kartas nuo karto jį aplankytų,
Anykščių krašto vietovių žinyne, čia susirenka trys dešimtys ar- pasidomėtų, ar nereikia medikų
už 1963 m. sukilėlių lankymą- timiausių. „Visi keliai veda pas pagalbos. Vasarą jam lengviau.
si kaime kiekvienam ūkiui buvo močiutę“- šypsojosi A. Tylienės Ypač dabar, kai sodyboje žiedais
uždėta 50 rublių kontribucija. dukra Irena.
apsipylusios kriaušės. Senolis ti1923 m. 13 – oje kaimo sodyGiminaičius į sodybą, be abe- kino, kad labai skanios ir kvietė
bų gyveno 80 gyventojų. 1934 jonės, traukia ir netoliese tyvu- užsukti rudeniop.
m. kaimas buvo išskirstytas į liuojantis Rubikių ežeras. Tik
vienkiemius,189 hektarai žemės va, bėda, visi geriausi priėjimai
Bus antrasis SPA...
padalinta 15 ūkininkų. Kaime prie vandens lentom užkalti, tad
Eskizas ant statybininkų vagonėlio Klykūnų kaime...
buvo karčema, grietinės nugrie- maudytis tenka važiuoti vos ne
Kaimiečiai juokauja, kad ant
bimo punktas, dirbo medžio dešimtį kilometrų į Rubikių ar kalnelio, prie ežero, Serapino ir
drožėjas Petras Balaišis, šaukštų Kriokšlio poilsiavietes.
Genės Zarankų sodyboje išdymeistras Jurgis Čepokas.
Ir dar. Sodybos gyventojai pa- gę pastatai gali būti konkurentu
Sovietmečiu kaimas priklau- sipiktino netikėtai sužinoję, kad Anykščiuose neseniai atidarytam
sė anuomet ekonomiškai stipriam jie jau gyvena nebe Klykūnų, o SPA „Vilnius – Anykščiai“. S. ir
„Pergalės“, vėliau „Anykščių šilelio Burbiškio kaime. „Nei kas nors G. Zarankos savo sodybą pardakolūkiui, kol šis 1992 metas iširo.
mums ką sakė, nei mūsų klausė, vė prieš bene 8 metus. Ją įsigijęs
tik visai atsitiktinai sužinojome, šiaulietis verslininkas Artūras
Visi keliai veda pas močiutę
kad gyvename Burbiškio kaime Nacickas, sulaukęs Europos SąPagraužių gatvėje“, - teigė de- jungos paramos, čia kuria įspūPrie kelio jaukioje sodyboje šimtmečius Klykūnų kaime gy- dingą kaimo turizmo sodybą, su
gyvena viena seniausių šio kaimo venę ir staiga dėl valdininkų per- kuria vargu ar galės konkuruoti
gyventojų Anelė Tylienė su dukra tvarkų kaimo pavadinimo netekę kitame ežero gale kaimo turizmo
Irena, jos vyru Alfonsu, dviem gyventojai.
sodybą turintis vicemeras Donaanūkais Povilu ir Kristina. Sakytas Krikštaponis.
čiau, graži, tradicinė lietuviška
Senolis paliktas likimo valiai
Dar viena gražiai tvarkoma prie
šeima, kai gyvena ir puikiai suežero prigludusi sodyba atkreipia
Kaimo pastatai– abipus kelio į Mačionis.
taria trys kartos. Tikrasis šios ir
Dar viena šio kaimo senbuvė dėmesį. Paežerių gyventojai ją
pakalnytėje išlikusios senosios
trobos patriarchas, čia gimęs ir
gyvenęs Albertas Tyla jau senokai paliko šią žemę.
„Likimas mus suvedė tremtyje
Krasnojarsko krašte Bolšoj Ungut kaime, - prisiminė A. Tylienė. – Esu kilusi nuo Vilkaviškio,
Alvito. Ten irgi yra gražus ežeras,
kur mano vaikystės gulbės plaukiojo... Tėvai gal kokius 8 hektarus žemės turėjo, tačiau sodyboje
dažnai lankydavosi partizanai.
Kai 1948 metais ištrėmė, man tebuvo 13 metų. Susidraugavau su
tokio pat likimo vaikinu, Albertu
Taip vadinamą Vingrių sodybą, kurioje gyvena verslininko Nerijaus Vertelkos šeima, mena tik senas klojimas.
iš Klykūnų. Sukūrėm šeimą, 1958
Jono Junevičiaus nuotr.
– aisiais sugrįžom į jo tėviškę. Jis
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Nemokėjo dalintis – avino negaus
(Atkelta iš 1 p.)
Kiekviena seniūnija atsiskaitė, kas
pas juos tvarkoje, o kas ne. Išgyveno
tų seniūnijų, kurios rinkimų dieną
turės naudotis mobiliuoju internetu
atstovai, baimindamiesi, kad dėl per
didelio užimtumo gali nebūti ryšio.
Savivaldybėje informacinėmis technologijomis besirūpinantis Vytautas
Tumas davė pasiūlymą. „Kompiuteriai yra „pririšti“ prie bibliotekų, o
bibliotekos savaitgaliais nedirba, ar
nebūtų galima į rinkimų komisijas
įtraukti ir bibliotekininkes“,- sakė
V.Tumas. Į tai Anykščių savivaldybės
administracijos Bendrojo ir juridinio
skyriaus vedėjas Audronius Gališanka atsakė, kad į komisijas siunčia partijos. Matyt, teks bibliotekininkėms į
partijas stoti, kad nesužlugdytų rinkimų Anykščių krašte. A.Gališanka nurodė, ką daryti, jei vis dėlto, kas nors
atsitiks su interneto ryšiu ir komisijos
negalės perduoti rinkimų duomenų.
„Tokiu atveju, užpildžius protokolą
reikia eiti į vietą, kur yra internetas,
galima ir į Anykščius atvažiuoti“,sakė A.Gališanka.
Anykščių rajono mero patarėjas
Antanas Baura teiravosi seniūnų,
kaip vyksta rinkimų kampanija. „Ar
nenuplėšo plakatų“,- klausė seniūnų
A.Baura. „Tai kad nieks jų nekabina“,- atsakė iš karto keli seniūnai.
Žiedus šventei skins dirbantys
viešuosius darbus
Kultūros, turizmo ir komunika-

naujos knygos
Benedict
J. Groeschel, C.F.R.
„Dievo
ašaros“
Kaip ištverti
sunkų sielvartą ir sukrėtimą
Iš anglų kalbos vertė Jolanta
Jonynaitė-Kairienė
Liūdesys aplanko kiekvieną
žmogų, tačiau baisios nelaimės
ištinka tik kai kuriuos iš mūsų.
Jas ištverti galime tikėdami dieviškąja Apvaizda, Viešpaties
meile ir gailestingumu, matydami Kristaus kančios ir mirties
prasmę.
Krikščionybė vienintelė iš visų
religijų kalba apie Dievą, kuris
dėl mūsų iškentėjo neapsakomą siaubą – mirtį ant kryžiaus.
Sielvarto prislėgtas krikščionis
privalo suklupti kryžiaus papėdėje, kad rastų atsakymus, kurių
neįstengia pateikti joks kitas tikėjimas. Visos religijos mėgina
spręsti potrauminio streso problemą, visos susiduria su kančios ir blogio paslaptimi, tačiau

įvairūs
Nuoma
Išnuomoju 32 ha Storių kaime. 1
ha - 180 Lt/metus. Nebūtina mokėti iš karto.
Tel. (8-602) 84088.
Dovanoja
Gėlę juką.
Rimšos g. 16, Anykščiai,
Tel. 5-92-25.

cijos skyriaus darbuotoja Audronė
Taip pat planuojamas ir pašto
Pajarskienė seniūnams pristatė nau- trakto karietos pristatymas, kuri
joves, kurios bus šventėje „Bėk bėk, vyksta iš Daugpilio į Varšuvą. „Jūs
žirgeli“. „Šiemet seniūnijoms nieko mums esmę sakykit – koks bus
nereikės daryti, tik dalyvauti, o jūs – šventės alus?“,- neiškentė Andriokaip šventės ambasadoriai vietose“, niškio seniūnas Saulius Rasalas.
- seniūnams kalbėjo A.Pajarskienė. Beje, ir Svėdasų seniūnas ValentiVis dėlto, pasirodė, kad kai ką teks nas Neniškis atkreipė dėmesį, kad į
padaryti. „Iki šventės dar visas šventės programą įtraukta egzotiška
mėnuo, birželio 6 dieną kiekviena rungtis – „Jojančio barmeno rungseniūnija
turi
tis“.
pristatyti po 7
Šiemet šven...O ar avižas žirgams apmetrus nupinto
tėje vėl bus
laistys vynu?..
vainiko juostą ir
politikų rungtis
po du vainikus“„Niūronių gasakė A.Pajarskienė. „Diametras“,- liūnas“, nes, pasak A.Bauros, žiūroiš karto rėmė seniūnai. „Arkliams vai jos pasigedo. „Seniūnus raginu
nedėsim šiemet, baidosi, tik raitė- dalyvauti, na, neįsivaizduoju, kad
liams, be to, šiemet norėsime, kad Rasalas už liberalus nedalyvautų“,šventėje būtų žiedų, jūs gal pasaky- ragino A.Baura. „Aviną iš karto į
kit žmonėms, kurie dirba viešuosius tris dalis dalinkit“,- mestelėjo každarbus, priskinti gėlių. O vainikus kuris iš seniūnų, primindamas istoir gėles reikia atvežti į Niūronis“,- riją, kad politikai ankstesniais mesakė valdininkė.
tais nebuvo linkę dalintis. A.Baura
Pasak A.Pajarskienės, šių metų užtikrino, kad avino šiemet nebus,
šventė išsiskirs ir teatralizuota muzi- nes prieš tai su jo dalybomis buvo
kine misterija „Žirgas lietuvio būde“, problemų.
kurios režisierė – Jolanta Pupkienė.
Misterijoje dalyvaus apie 200 meno
Valentinas Patumsis vyno
mėgėjų“,- sakė A.Pajarskienė, žadėnegailėtų ir arkliams
dama, kad rajono meno mėgėjams,
dalyvausiantiems misterijoje, „bus
A.Baura sakė, kad jau gegužės
sudarytos sąlygos dalyvauti oriai“.
18 dieną Utenos rajone pasirodys
Kita naujovė – Niūronys sieks tą „Klajūnų klubo“ projekto dalyviai.
dieną tapti amatų sostine, nes etno- Jo metu dalyviai pašto karieta vyksgrafinės Niūronių sodybos kieme ta iš Sankt Peterburgo į Varšuvą
įsikurs amatų kaimelis, kuriame (Lenkija) senuoju imperatoriaus
sutilps visi 20 Lietuvoje sertifikuoti pašto traktu. Jie važiuoja pagal XIX
amatų centrai.
amžiaus pavyzdį atkurtomis karie-

kampas

Apie seksą

tomis – dviviete ir keturviete. „Iš
viso apie 20 žmonių vyksta“,- sakė
A.Baura.
Maršruto ilgis –1220 km. Bendra
projekto trukmė – 36 dienos. Projektu siekiama aktyvinti kultūrinius, istorinius ir tarptautinius ryšius su Baltijos regiono valstybėmis, paskatinti
į Lietuvą atvykti kuo daugiau turistų
iš Rusijos. Dalis šios kelionės vyks
per Anykščių rajoną, projekto dalyvių sutikimas numatytas Diktarų kaime“,- apie projektą kalbėjo A.Baura.
Pasak jo, teks pasirūpinti, kur paganyti arkliukus, avižų jiems. „Vienas
ūkininkas jau žadėjo duoti. Per dieną 10-čiai žirgų reikia 60 kilogramų
avižų“,- sakė A. Baura. . „O ar avižas
žirgams aplaistys vynu?“,- kažkodėl
mįslingai paklausė savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis, žiūrėdamas į tuštumą. „Vynu? Sakyčiau,
ne“,- atsakė kiek nustebęs A.Baura.
„O muškietininkai aplaistydavo...“,atsiduso V.Patumsis.
Nežinia, ar bus muškietininkų
tarp vykstančių į Varšuvą senuoju
traktu, bet gražiai sutikti juos verta,
nes greičiausiai kelionę fiksuos kino
kompanijos „LenFilm“ (Lenkija) ir
„Litfilm“ (Lietuva) bei sukurs apie
ją dokumentinį pilnametražį filmą
„Pašto trakto dienoraštis“. Beje, reiktų pridėti, kad šioje kelionėje turėjo
dalyvauti ir vienas anykštėnas. Su
„Klajūnų klubu“ į šią kelionę traktu
buvo suplanavęs vykti žuvęs režisierius Vytautas Germanavičius.

„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido
tik krikščionybė suteikia mums
galimybę savo nelaimės naštą
perkelti ant mūsų Išganytojo ir
Atpirkėjo pečių.
Ši knyga skirta visiems, kurie ištvėrė didelės širdgėlos ar
tragiško įvykio sukeltą kančią,
taip pat žmonėms, kurie artimai
susiję su kenčiančiais asmenimis ir kartu su jais išgyvena
jų sielvartą. Tėvas Benediktas padeda skaitytojui ištverti
tokių sukrėtimų padarinius,
atskleisdamas Kristaus kančios
ir mirties prasmę, duoda
nuoširdžių patarimų, pateikia
maldų, padedančių išgyventi
sunkų laikotarpį.
Saverio
Gaeta
“Dievas
užklumpa
netikėtai”
Popiežiaus
Pranciškaus
gyvenimas ir
mintys
Iš italų kalbos vertė Rasa Vabuolaitė

„Tikėjimas nėra dekoracija,
ornamentas. Gyventi tikėjimu
nereiškia pagražinti gyvenimo
trupučiu religijos, tarsi jis būtų
tortas, kurį reikia papuošti grietinėle. Tikėjimas reikalauja rinktis Dievą pagrindiniu gyvenimo
kriterijumi. Dievas nėra tuščias,
nėra neutralus. Dievas visuomet
pozityvus, jis yra meilė, o meilė
visada pozityvi! Po Jėzaus atėjimo į pasaulį neįmanoma gyventi
taip, tarsi Dievo nepažintume,
tarsi jis būtų abstraktus, tik nominali sąvoka. Dievas turi veidą
ir vardą: Dievas yra gailestingumas, Dievas yra ištikimybė,
Dievas yra mums visiems dovanojama gyvybė.“ Popiežius
Pranciškus
Populiaraus Bažnyčios temomis rašančio žurnalisto knygoje
atskleidžiamas išsamus popiežiaus Pranciškaus paveikslas.
Skaitytojas sužino, iš kokios šeimos jis kilęs, kokia jo gyvenimo
istorija, kodėl pasirinko Pranciškaus vardą. Antroje knygos dalyje, parengtoje pagal Vatikano
radijo medžiagą, pateikiamos jo
mintys apie tikėjimą, Bažnyčią,
šeimą, pašaukimą, kurias išsakė
jau būdamas popiežiumi.

Mary
Healy
„Vyrai
ir moterys
iš Edeno”
Jono Pauliaus II kūno
teologijos studijų vadovas
Iš anglų kalbos vertė Zigmantas Ardickas
Kiekvieno žmogaus širdyje
slypi troškimas mylėti ir būti mylimam, kurti patvarius santykius.
Knygoje pateikiamos nuorodos į
Šventąjį Raštą lytiškumo klausimais, pasakojama apie Dievo sukurtą ir žmonijos istorijos aušroje Edeno sode įkurdintą pirmąją
porą, dėstomas naujas požiūris į
Bažnyčios mokymą apie meilę,
seksą ir santuoką.

Linas BITVINSKAS
Varčiau Vinco Krėvės romaną „Raganius“. Mane prajuokino scena, kur vyrai kalbasi
prigulę per vidurdienio karštį.
„Vis ta Amerika, kad ji kur
galą gautų“,- sako vienas. „Ir
iš kur ji atsirado, mūsų laikais
jos nebuvo“,- maždaug taip
atsako kitas.
Tą patį būtų galima pasakyti ir apie seksą – mūsų
laikais jo nebuvo, o dabar jis
veržiasi per visur. Net jeigu
ir užsiimi nieko bendro su
erotika neturinčiais dalykais.
Štai vienas 64-erių metų Norvegijos žvejys netikėtai tapo
įžymybe, kai susipažino su
sekso žaislais. Nepagalvokite, kad jis kažkoks keistas
ar turi problemų. Netikėta jo
„sekso vadove“ tapo 5 kilogramų menkė, kurią skrosdamas jis rado ryškių spalvų
daiktą, kokio gyvenime nėra
matęs. Po konsultacijų paaiškėjo, kad tai falo imitatorius.
„Žvejoju nuo pat vaikystės,
bet tokių dalykų nemačiau“,spaudai apie sekso revoliuciją jūroje sakė senolis, - tai
man visiškai netikėta. Žuvis
turbūt tą ryškų daiktą palaikė aštuonkoju ir prarijo“.
Oranžinis sekso žaislas taip
sudomino pensininką, kad jis
sugalvojo teoriją, kad falo
imitatoriumi atsikratė turistė.
„Turbūt šitą įrenginį išmetė
turistė, kuri keliavo kruizu po
Barenco jūrą. Matyt, kelionės
metu dama taip juo nusivylė,
kad išmetė per bortą“,- aiškino žvejys. Žurnalistams jis
sakė, kad nežino, ką daryti su
tuo žuvies pilve rastu daiktu,
bet neatmeta galimybės, kad
dabar kolekcionuos viską, ką
ras žuvų viduje.
Jei jau jūroje tokie dalykai
vyksta, tai bijau pagalvoti, ką
galima rasti kapstantis darže.
Seksas – jis visur.

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamsis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuose.
Tel. (8-606) 14770.
Brangiausiai - miškus. Sumoka
notaro išlaidas.
Tel. (8-642) 22222.

parduoda
Nekilnojamasis turtas, miškai
Namą Anykščių miesto centre
Leliūnų g. 4 (62,11 kv. m, namas
uždengtas nauja šiferio danga, yra
šulinys, name 3 kambariai, kaina
33 000 Lt).
Tel. (8-676) 68658.
Komercinės paskirties patalpas (buvusi parduotuvė „Dovanų
namai“) J. Biliūno g. 7 (senosios
vaistinės patalpos, bendras plotas
55 kv. m, kaina 59 000 Lt).
Tel. (8-676) 68658.
Skubiai - dviejų kambarių 50 kv.
m. butą Anykščiuose, Statybininkų
gatvėje su virtuvės baldais. Nauja
santechnika ir elektros instaliacija,
tvarkingas.
Tel. (8- 610) 01303.

įvairūs
Andrioniškio lentpjūvė parduoda
ivairią statybinę medieną,vidaus,
lauko dailylentes, grindlentes, atlieka medienos pjovimo, obliavimo
paslaugas.
Tel. (8-687) 38239.
Rąstinių statinių statyba, medienos pjovimas. Parduoda pirtį (4x6
m).
Tel. (8-656) 51760.
Paslaugos
Šiltiname sienas ir grindis ekovata sausuoju ir šlapiuoju būdu. 1 kv.
m kaina 7 - 12 Lt.
Tel. (8-698) 47767.
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Miškininkysttės įmonė brangiai įvairų mišką su žeme arba biržes išsikirsti, beržo eglės, pušies rąstus ir
plonrąsčius.
Tel. (8-605) 27002.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves,
bulius, veršelius. Sveria. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme ar
išsikirsti, 7 000 - 35 000 Lt/ha, gali būti
malkinis.
Tel. (8-600) 29417.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.

Automobiliai, žemės
ūkio technika
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.  
Tel. (8-646) 17715.
Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius, mikroautobusus, visureigius. Pasiima, utilizuoja. Atsiskaito iš
karto.
Tel. (8-633) 39897.
Kombainus, traktorius, autobusus,
autombilius, įvairią techniką, metalo
laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.

Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/
kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius
(iki 5,10 Lt/kg).
Tel. (8-622) 09326.

UA B „ B OVA R I S “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt/kg,
belgų telyčaites 12,00 Lt/kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

Nuolat perka
Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Liesus galvijus, avis, arklius.
Tel. (8-603) 28418.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto,
sveria
elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Gyvuliai
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.
Mišką su žeme (be tarpininkų).
Tel. (8-609) 69823.
Žemės ūkio technika
POTINGER šienainio rinktuvą
su skleistuvais; vartytuvą (7 m);
grėblį (6 m); grūdų traiškytuvą su
maišytuvu; DELOVAL melžimo liniją 100 karvių.
Tel. (8-699) 62481.
Mažus šieno presus, žolės mulčiuotyvą, traktorių „David Brown“.
Tel. (8-687) 19254.

Sodinukai
Pomidorų ir kitų daržovių daigus.
Įvairias vasarines gėles apželdinimui. Išrašo sąskaitas - faktūras.
Tel. (8-600) 22483.
Kita
Visuotinės lietuvių enciklopedijos
24 tomą.
Tel. (8-686) 33036.
Dujas balionuose. Atveža nemokamai.
Tel. (8-615) 10109.
Kuras

Rotacines šienapjoves, smulkintuvus, purkštuvus, vartytuvus,
vagotuvus, lėkščiuotuvus, grūdų
valomąsias, šnekus, bulvių sodinamąsias, kasamąsias, kt.
Tel. (8-*612) 57075.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel. (8-600) 63820.

UAB 2 Vymonta gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir cinkuotos-alucinko skardos.
Darome lankstinius. Parduodame
gamintojo kainomis.
Kreiptis: Panevėžys, Kerbedžio
g.21,tel.: (8-606) 11964, (8-687)
97797.

Buitinės technikos remontas

Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu BOBCAT atliekame žemės
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono
daužymo darbus (yra paletinės
šakės). Atliekame lauko santechnikos darbus.
Tel.: (8-685) 27028, (8-618) 65358.
Kaminų valymas. Kaminų įdėklai.
Pristatomi kaminai. Suteikiama
garantija.
Tel. (8-670) 72997.

pro memoria
Anykščių mieste
Eugenija MISIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 05 03
Eugenija Elena KESTORIENĖ, gimusi 1940 m., mirė 04 25
Danutė SLAPŠIENĖ, gimusi 1948 m., mirė 04 24
Zita ARŠAUSKIENĖ, gimusi 1955 m., mirė 04 20
Anykščių seniūnijoje
Anelė DAGIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 04 24
Kavarsko seniūnijoje
Juozas BALAKAUSKAS, gimęs 1927 m., mirė 05 02
Skiemonių seniūnijoje
Valerija PIPIRIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 04 27
Marijona ADAMONIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 05 03
Svėdasų seniūnijoje
Vygandas JUŠKA, gimęs 1959 m., mirė 04 22
Alvydas TUSKA, gimęs 1958 m., mirė 04 23
Veronika ŠUKIENĖ, gimusi 1925 m. mirė 04 26
Traupio seniūnijoje
Jonas KIELA, gimęs 1922 m., mirė 04 23
Troškūnų seniūnijoje
Jūrena DEVEIKIENĖ, gimusi 1952 m., mirė 04 26
Antanas BINKYS, gimęs 1955 m., mirė 05 05
Viešintų seniūnijoje
Elena SENVAITIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 04-27

Rokiškio rajono
ŽŪB „Audrupio paukštynas“
nuo gegužės 8 d.
PARDUODA 12 mėn.
RUDAS DEDEKLES VIŠTAS.
Vienos kaina 6 litai.
Darbo laikas: darbo dienomis
9-16 val., šeštadienį 9-14 val.
Tel.:
(8-458) 6-52-48,
(8-606) 32240,
(8-683) 07083.

Uosines, beržines, juodalksnio malkas trinkomis, skaldytas.
Brangiai perka mišką.
Tel. (8-630) 57490.

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Remontuojame šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Važiuojame į iškvietimus,
suteikiame garantiją.
Kreiptis: Baranausko a. 14,
Anykščiai, tel. 5-15-61, (8-699)
65148, (8-689) 97341.
Taisome automatines skalbimo
mašinas, televizorius kliento namuose.
Tel. (8-630) 57575.

gimė
Anykščių rajone
užregistruoti naujagimiai

Elijus SAVICKAS,
gimęs 04 29
Vakaris JAKŠTAS,
gimęs 05 01
Kristupas STUKAS,
gimęs 05 04
Aironas PAULAVIČIUS,
gimęs 05 01
Kamilė GIEDRYTĖ,
gimusi 04 15
Smiltė VAICAKAVIČIŪTĖ,
gimusi 04 29
Lėja BERTAŠIŪTĖ,
gimusi 03 27
Kamilija ZAPELYTĖ,
gimusi 04 21

DĖMESIO!

Parduotuvėje „Šansas“ visą
gegužės mėnesį visų prekių
išpardavimas.
Nuolaidos iki 70 %.
Kviečiame apsilankyti!
S. Dariaus ir S. Girėno g. 5.
Darbo laikas:
pirmadieniais - penktadieniais nuo 9.00 iki 18.00 val.

siūlo darbą

UAB „ANRESTAS“
reikalingi

PIRKIMŲ VADYBININKAS
ĮVAIRIŲ SPECIALYBIŲ
STATYBININKAI

Gegužės g. 14, Anykščiai,
tel. 5-25-00

Iš nuotraukos
darome portretus
laidotuvėms
(iki A4 formato).

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

Nuotraukos su rėmeliais kaina – 35 litai.

Nuoširdžiai dėkojame kaimynams ir giminėms, bendradarbiams ir draugams, giedotojams, pasidalijusiems
su mumis begaliniu skausmu ir užuojauta, palydint į
amžinojo poilsio vietą mūsų mylimą tėvelį, senelį Joną
KIELĄ.
Dukros ir sūnus su šeimomis

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892 (Omnitel), (8-605) 96555 (Tele-2).
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, tel. 5-80-24, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-84, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Arvydas Lingaitis tel. 5-82-46, mob. (8-605) 19373;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-91-86, mob. (8-618) 25835;
Linas Bitvinskas, tel. 5-80-24, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46,mob. (8-679) 14209.
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija – tel. 5-80-24.
ketvirtadieniais,
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba:
šeštadieniais.
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos,
Redaktorius
penktadieniais 8.00 - 16.00,
spaudą šeštadieniais atsiimti nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt (prenumeratoriams – 1,31 Lt).
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3300				
Užs. Nr. 413
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.
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IŠ ARTI

vardadieniai

šiandien
Stanislovas, Viktoras, Džiugas,
Audrė, Mykolas, Stasys.
gegužės 9 d.
Beatas, Edita, Mingailas, Austėja, Grigalius.

mėnulis

gegužės 8 -9 d. priešpilnis.

komentaras
anyksta.lt

Jaunimas keliavo partizanų
takais

Raimondas Guobis

Savaitgalį Inkūnuose ir juos supančiuose Ramuldavos bei Šimonių girios miškuose vyko judėjimo Jaunieji Lietuvos Patriotai organizuotas patriotinis, orientacinis pėsčiųjų žygis „Algimanto apygardos partizanų takais“, kuriame dalyvavo daugiau nei 160 jaunųjų tėvynės patriotų, žygių mėgėjų iš visos Lietuvos.

„GERAS“:

„Nemyli raudonieji ,,Anykštos“. „Raudonosios Kregždutės“
– geras. Šaunuolis Lukas, nors
vienas Tarybos narys dar turi stuburą. Artėja rinkimai, tikėkimės,
kad liberalų sąjūdis laimės ,o jei
ne, tai siūlau savivaldybės pastatą perdažyti raudonai, tikrai dar
daugiau turistų turėtume“.
„Geltonas žaltys ant kaklo apsivyniojęs baubia?“
Antradienio mįslės: „Už arklį didesnis, už šunį mažesnis?“ teisingas atsakymas – balnas.
„Charčio“ sriuba
Ingredientai:
bazilikas,
pusė galvutės česnako,
juodųjų pipirų,
krapų,
1 morka,
1 raudonoji paprika,
petražolių,
2 pomidorai,
1 sauja ryžių,
1 didelis svogūnas,
0,5 kilogramo jautienos,
druskos,
1 čili pipiras.
Gaminimo eiga:
Mėsą supjaustykit kubeliais ir
apkepkit. Į verdantį vandenį (1,5
l) sudėkit mėsą ir ryžius. Svogūną, morką, papriką, čili ir nuluptus
pomidorus supjaustykit kubeliais ir
10 minučių patroškinkit keptuvėje.
Tada sudėkit daržoves į puodą,
įberkit druskos, juodųjų pipirų ir
uždengus pavirkit 20 minučių. Jei
maža aštrumo, įberkit maltų čili
pipirų.Baigus virti, užberkit kapotų česnakų ir smulkintų petražolių,
krapų ir baziliko (tinka ir džiovintas). Uždengus puodą, palaikykit
dar 15 minučių. Sriuba turi būti
tiršta ir labai aštri.

oras
+18

Pavargusios, bet laimingos anykštėnės - iš kairės: Gabrielė Svirkaitė, Martyna ir Evelina Eivaitės
bei Justina Svirkaitė.
Kaip pasakojo organizacinio komiteto narys Kęstutis Janavičius tokie žygiai rengiami jau šeštus metus,
judėjimas Lietuvos Jaunieji Patriotai
yra sukaupęs turtingą knygų apie
partizaninį karą biblioteką, sumaniai
pasinaudoja internete esančiomis žiniomis, liudininkų pasakojimais ir
parengia įdomius maršrutus. Nors jie
sportiniai, orientaciniai, bet pagrindinis tikslas pagerbti už tėvynės laisvę
žuvusius, aplankyti žūties ir bunkerių
vietas, sužinoti tos apygardos istoriją. Kasmet žygeivių - patriotų brolija gausėja, jungiasi vis nauji ir nauji
žmonės laukiantys tų nuostabių žygio
dienų.
Šeštadienio ryte Inkūnuose susirinkusius patraukė į dienos žygį
trumpesniu - 25 km arba ilgesniu 50
km. maršrutu, kurį įveikus po poilsio
laukė naktinis 20/35 km maršrutas.
Naudojantis spalvotais vietovės žemėlapiais reikėjo surasti atsižymėjimo taškus - slėptuvių arba kautynių
vietas, kur budintis partizaniškai pasirėdęs žmogus dar ir papasakodavo tos
vietos istoriją.
Pakalbinau troškūnietišką „Laukinių“ komandą. Jie visi dideli kelionių mėgėjai, patys jas organizuoja,
gal įsimintiniausias buvo žygis iš
Kavarsko į Troškūnus per drėgnus,
klaidžius Dabužių miškus, stengiantis
surasti legendinės Nevėžio upės ištakas. Ypatingai džiaugėsi partizanišku
žygiu jauniausias grupės narys Jau-

tautos balsas

nius Balčiūnas mažąją trasą užbaigęs
tryliktu, mat nepatingėjęs keletą kilometrų pabėgėt. Moteriškės pažymėjo,
kad žygiuoti pėsčiomis smagu, kad
vaikštant gražėja kojos, plečiasi pažinčių ratas.
Iš Mitašiūnų kilusi paslaptinga
linksmuolė Jurgita pasidžiaugė, kad
tokie žygiai vyksta, dalyvaujanti
ketvirtą kartą - jau žygiavusi Kazlų
Rūdoje, Pilviškiuose, Biržuose, čia
daugiau gaivinanti kūną, bet ir istoriją
giliau pažint „nepamaišys“.
Keturios jaunutės anykštėnės, dvi
poros sesučių - Martyna ir Evelina
Eivaitės bei Justina ir Gabrielė Svirakaitės nuėjo apie 30 km., pavargo,
bet jautėsi laimingos, kalbėjo, kad tai

partizanai jas vedė į priekį, neleido
sustoti...
Vakare žygeiviai susirinko į stovyklą, ilsėjosi palapinėse, miegmaišiuose, susėdę ant suoliukų, gaivinosi
prie laužo, ant ugnies kepė dešreles,
užkandžiavo, šnekučiavosi, vaikštinėjo. Vakaro „vinis“ - buvusios Algimanto apygardos ryšininkės Bronės
Pačinskienės pasakojimas apie pokario kovas, vadavietės sunaikinimą,
garsųjį vadą Antaną Slučką - Šarūną,
metus praleistus katorgoje ir džiaugsmą vėl Lietuvos laisvės sulaukus. Po
to Gedimino Storpirščio ir jo sūnaus
Ainiaus koncertas, dar truputį poilsio
ir naktinis žygis paslapčių pilnais pavasariniais miškais...

Miręs žmogelis atsiduria
prie Dangaus vartų, priešais
Šv. Petrą, šis jo klausia:
- Ar per savo gyvenimą padarei ką nors gero?
Žmogelis pagalvoja:
- Vieną dalyką padariau:
kartą miške užtikau gaują
banditų, besiruošiančių prievartauti jauną moterį. Priėjau
prie stambiausio iš jų, trenkiau
per veidą, išroviau auskarą iš
ausies ir liepiau visiems dingti iš čia.
- Tikrai? Ir kada tai buvo? nusistebi Šv. Petras.
- Prieš porą minučių, - atsidūsta žmogus.

Policininkai kelis kilometrus vejasi pažeidėjo automobilį, kol šis galiausiai sustoja.
Įpykęs patrulis pribėga prie
mašinos ir šaukia:
- Ar nematei ir negirdėjai,
kad liepėm tau sustoti?
- Atsiprašau, man pasigirdo,
kad sakėt: “Graži diena, ponas
ministre...”.
Policininkas:
- O gi tikrai, diena labai
graži.....
***
Trys šiaurės korėjiečiai
vienas kitam pasakoja, už ką
atsidūrė sunkiųjų darbų stovykloje.
- Aš kasdien į darbą vėluodavau 10 minučių, todėl nuteisė už sabotažą, - sako pirmasis.
- Aš kasryt į darbą ateidavau 10 minučių anksčiau, todėl pasodino už šnipinėjimą,
- sako antrasis.
Trečiasis:
- O aš į darbą visada ateidavau laiku, todėl apkaltino
nešiojant Pietų Korėjoje pagamintą laikrodį.
***

Pokario dramą atskleidė buvusi partizanų ryšininkė Bronė Pačinskienė. 				
Autoriaus nuotr.

Kiek dividendų išsimoka
savivaldybės įmonės?

Seniai bebuvau Anykščių turguje. Apsilankiau. Nusivyliau. Niekas nepasikeitę nė per nago juodymą. Nešiotų rūbų pardavėjų darbo
vietos kaip buvo taip ir liko ant
akmenukų.
Paskaičiuokime, pardavėja dirba
6 dienas savaitėje, moka už turgų
po 12 Lt. Dirba 50 savaičių. Per
metus už vietą turguje sumoka
3600 Lt. Ką gauna už tai. Darbo

vietą ant akmenukų ir žvyro.
Jeigu turgų aptarnautų Jonas ar
Petras, tuojau atsirastų, kas paskaičiuoja, kiek pinigų surenka, ar
efektyviai juos panaudoja. Pagal
darbo sutartį būtų nurodyta, kada ir
ką turguje turi pastatyti ar atnaujinti.
Anykščiuose jau keli metai turgų aptarnauja savivaldybės įkurta UAB „Anykščių komunalinis

ūkis“. Savivaldybė pagrindinė akcininkė. Negi pati iš savęs imsi reikalauti. Gal kada ir sukirba mintis,
kad būtų neblogai, kad Anykščiai
gražiai atrodytų, bet noras gauti
gerus dividendus yra didesnis. Kokius dividendus išmoka savivaldybės įmonės, kur jie naudojami,
gyventojai nežino ir nebūtina jiems
žinoti.
Marijona FERGIZIENĖ

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:
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***

***

mįslė

receptas

anekdotai

(8-381) 5-82-46, (8-381) 5-94-84, (8-381) 5-91-86.

Mieste viena šalia kitos stovėjo trys baldų parduotuvės.
Kartą parduotuvės iš kairės
savininkas pasikabino didžiulį plakatą “MAŽIAUSIOS
KAINOS”. Parduotuvės iš
dešinės šeimininkas į tai atsakė reklama “DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS”. Vidurinės
parduotuvės savininkui neliko
nieko kito, kaip tik pakabinti
užrašą “ĮEITI ČIA”.
***
Kas blogiau už kirmėlę obuolyje? Pusė kirmėlės
obuolyje.
***
Restorane klientas piktinasi:
- Padavėjau, šiose krabų salotose nėra nė vieno krabo!
Padavėjas:
- O kai gaunate Cezario salotų ir jose nebūna nė gabalėlio Cezario, irgi skundžiatės?

