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Surdegio miestelis ir kaimas 
Troškūnų seniūnijoje - už 10 ki-
lometrų į šiaurės vakarus nuo 
Troškūnų. Įsikūręs į šiaurės rytus 
nuo siaurojo geležinkelio Panevė-
žys–Anykščiai linijos. Vakariniu 
kaimo pakraščiu teka upelė Va-
šuoka – Viešintos kairysis inta-
kas, per miestelį teka upelė Šaka 
– dešinysis Vašuokos intakas. 
Ribojasi su Petkūnų, Važdėlių, 
Pasausių, Mitošiūnų, Mitrų, Jo-
varų, Umėnų, Šlapių, Pakapės ir 
Miškalaukio kaimais, Zavadiškio 
viensėdžiu.Nors ir pensininkė, Aldona Bernadišienė yra aktyvi Surdegio visuomenininkė, pastaruoju metu va-

dovauja atidirbinėjantiems už pašalpas žmonėms.

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Gegužės 29 – birželio 1 d. visus anykštėnus ir miesto svečius SPA VILNIUS Anykščiai kviečia 
pasimėgauti SPA procedūromis ir išbandyti vandens ir masažų malonumus.  

Tik šį savaitgalį sezono pradžios pasiūlymas Anykščių miesto gyventojams ‑ iškirtinė galimybė išbandyti 
įvarias procedūras su 15 % nuolaida.

Perkantiems procedūrų už 100 Lt – dovanojame apsilankymą mineralinio vandens baseino ir 
pirčių komplekse, treniruoklių salėje.   Rezervuotis iš ankso:   tel. +370 381 50102

Atidirbti už pašalpas pensininkė 
ragina rimbu ir meduoliu

Nebebus gėda prieš tremtinius Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį anykštėnas verslininkas Mindaugas Sargūnas vietoj pietų kartu su trimis bičiuliais pjovė ir rovė žoles aplink tremti-
niams skirtą kryžių šalia senųjų Anykščių kapinių. Vyras šią akciją surengė impulsyviai, tuoj pat, kai tik perskaitė žinutę portale 
anyksta.lt. apie tai, kad paminklas apžėlęs piktžolėmis.

Keturi anykštėnai per pusvalandį sutvarkė piktžolėmis apaugusią Anykščių tremtinių 
atminimui skirto kryžiaus teritoriją prie senųjų Anykščių kapinių. Akcijos iniciatorius, 
jaunas verslininkas, anykštėnas Mindaugas Sargūnas (centre) į talką 
pasikvietė bičiulius Irmantą Agafanovą ir Eglę Laurinaitytę.

Neigia. Rajono vyriausioji architek-
tė Daiva Gasiūnienė neigia „Anykšto-
je“ pasirodžiusią informaciją apie tai, 
jog Vienuolio gatvėje topoliai galėjo 
nudžiūti dėl ten vedamo dujotiekio 
ar vandentiekio. „Paskutiniai kasinė-
jimo darbai toje vietoje buvo atlikti 
prieš 30 metų. Žinoma, kad žmogus, 
numarinęs medžius, neprisipažins tai 
padaręs ir bėdą vers kam tik nori“, - 
„Anykštai“ sakė D.Gasiūnienė.

Patikslino. „Sodros“ Utenos 
skyriaus registrų skyriaus vedėja 
Danguolė Bernotienė, reaguodama 
į praėjusio šeštadienio „Anykštos“ 
publikaciją „Vieniems technologi-
jos – kančia, kitiems – progresas“, 
patikslino, kad nuo gegužės 1 dienos 
pranešimus „Sodrai“ reikia pasirašyti 
saugiu elektroniniu parašu todėl, kad  
jie turėtų juridinę galią ir po 50 metų. 
„Teikiamus elektroninius dokumen-
tus pasirašius elektroniniu parašu bus 
pagrindas nustatyti, skirti ar mokėti 
pensijas bei kitas valstybinio sociali-
nio draudimo išmokas”.

Garbė. Andrioniškio seniūnijos 
garbės piliečio vardą siūloma suteikti 
Romaldui Budreikai už indelį atku-
riant Andrioniškio seniūniją. 

Dalininkas. Anykščių rajono savi-
valdybė ketina tapti Viešosios įstaigos 
„Euroregiono Ežerų kraštas direkto-
rato biuras“ dalininku ir iš rajono biu-
džeto skirti 11 tūkst. 701 litą ir 60 cen-
tų šios viešosios įstaigos veiklai. Šios 
įstaigos dalininkais yra Ignalinos, 
Švenčionių, Utenos, Visagino, Zarasų 
ir Kupiškio rajonų savivaldybės. 

Briuselin. Ignalinos rajonui grei-
čiausiai teks rinkti naują merą. Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 
iškovojo vieną Europos parlamento 
mandatą, o sąrašo lyderis Ramūnas 
Karbauskis pareiškė, kad į Briuselį 
nevažiuos, užleisdamas kelią antruo-
ju likusiam Ignalinos merui Broniui 
Ropei. B.Ropei išvykus į Briuselį, 
Ignalinos meru turėtų būti dabartinis 
vicemeras Henrikas Šiaudinis. Jis 
B.Ropės bendrapartietis, o „valstie-
čiai“ Ignalinos Taryboje turi daugu-
mą.

Kopijuojame. Vienos kopijos iki 
A 4 formato kaina 25 ct.

Apskundė 
rajono rinkimų 
komisiją

Kalėjimai – tik visuomenės 
atspindys

Pranciškonas kunigas Arū-
nas Peškaitis anykštėnams pa-
sakojo apie kalinimo sąlygas 
Lukiškėse . 

Kurortiniai Anykščiai – 
valkatų miestas

Ramybės gatvės 1 namo rūsy-
je kilusio gaisro dūmus pirmieji 
pajuto pirmo aukšto gyvento-
jai, kurie iš skudurų krūvos iš-
nešė be sąmonės 
buvusią moterį.

      



 

KONKREČIAI

spektras

2014 m. gegužės 29 d.

   Temidės svarstyklės
Sulaužė nosį

Už tai, kad miegančiam lovoje 
M.M. teisiamasis Marius Dobro-
volskis sulaužė nosį, Anykščių 
rajono apylinkės teismas jam sky-
rė laisvės apribojimą 6 (šešiems) 
mėnesiams, įpareigojant neatly-
gintinai išdirbti 80 valandų svei-
katos priežiūros, globos ir rūpy-
bos įstaigose per 6 mėnesius nuo 

nuosprendžio įsiteisėjimo dienos,  
per laisvės apribojimo laikotarpį 
kiekvieną dieną nuo 22 iki 6 val. 
būti namuose, be bausmę vykdan-
čios institucijos žinios nekeisti gy-
venamosios vietos. M. M. civilinį 
ieškinį patenkinti iš dalies ir pri-
teisti iš M. D. nukentėjusiojo M. 
M. naudai 500 Lt neturtinei žalai 
atlyginti. Nuosprendis per 20 dienų 
nuo jo paskelbimo dienos, gali būti 
skundžiamas Panevėžio apygardos 

teismui per Anykščių rajono apy-
linkės teismą.

Šautuvas. Gegužės 15 dieną 
policijos pareigūnams atliekant 
įvykio vietos apžiūrą Viešintų se-
niūnijoje., M. M., gimusiam 1979 
metais, gyvenančiam Panevėžyje, 
Kniaudiškių gatvėje, priklausan-
čios sodybos kieme buvo rastas 22 
kalibro šautuvas. Kam priklauso 
surastas šautuvas, nustatinėjama. 

Mušė. Gautas R. Š., gyvenan-
čio Anykščiuose, Ramybės ga-
tvėje, pareiškimas, kad gegužės 
27 dieną apie 12 valandą pas jį 
į namus atėję M. K. (neblaivus, 
4,87 prom.), gimęs 1991 metais, 
ir G. K. (neblaivi, 3,15 prom.), 
gimusi 1992 metais, gyvenantys 
Anykščiuose, Ramybės gatvėje, 
sumušė jį ir pagrobė apie 400 
litų. Įtariamieji M. K. ir G. K. už-
daryti į areštinę. 

Išplėstas mobiliojo 
interneto tinklas

„Tele2“ 3G tinklo aprėptis dabar 
yra beveik 91 proc. Lietuvos teri‑
torijos (signalo stiprumas – ‑105 
dBm). Vartotojams tai užtikrina 
galimybę laisvai naršyti „Tele2“ 
mobiliajame internete praktiškai 
visur šalyje.

Operatorių tinklo aprėpties mata‑
vimus atliekanti Ryšių reguliavimo 
tarnyba (RRT) paskelbė, kad nuo 
praėjusių metų pabaigos „Tele2“ 
tinklas išsiplėtė į dar dešimtadalį 
Lietuvos. Tai yra antras didžiau‑
sias 3G tinklas Lietuvoje. 

„Stengiamės siūlyti ne tik ge‑
riausią kainą, bet ir aukštą koky‑
bę. Tam tinklą toliau plečiame. 
Mobiliojo interneto kainas nuolat 

PR „Tele2“ mobilusis internetas – 
jau beveik visoje Lietuvoje

Mobilusis internetas jau greit visiems bus toks pat būtinas kaip 
skambučiai ar SMS žinutės. Remiantis telekomunikacijų bendro-
vės „Tele2“ statistika, per pastaruosius dvejus metus mobiliojo 
interneto duomenų vartojimas Lietuvoje išaugo net penkis kartus. 
Per tą laiką mobiliuoju internetu ėmė naudotis 2,5 karto daugiau 
žmonių nei 2012 m. 

Matydama tokį mobiliojo interneto populiarumą, bendrovė „Tele2“ 
toliau plečia savo 3G ryšio tinklą ir užbaigė jau įdiegtos mobiliojo 
interneto įrangos atnaujinimą. 

mažiname, todėl jis tampa būtina 
paslauga. Turime užtikrinti, kad 
žmonės nepermokėdami galė‑
tų naršyti visur“, – sakė Petras 
Masiulis, „Tele2“ generalinis direk‑
torius.

Baigtas mobiliojo tinklo 
modernizavimas

Vykdydama 3G ryšio tinklo plė‑
trą, „Tele2“ užbaigė ir jau įrengto 
viso mobiliojo ryšio tinklo moder‑
nizavimą. Nuo 2012 m. balandžio 
iki šių metų gegužės bendrovė 
atnaujino 870 bazinių tinklo stočių 
ir įrengė 150 naujų. Iš viso į tinklo 
modernizavimą „Tele2“ investavo 
daugiau nei 77 mln. litų.

„Tele2“ tinklas dabar yra ypač pa‑
žangus. Dalį modernizavimo nau‑

Stengiamės siūlyti ne tik geriau-
sią kainą, bet ir aukštą kokybę. 
Tam tinklą toliau plečiame ir sten-
giamės užtikrinti, kad žmonės ne-
permokėdami galėtų naršyti visur“, 
– sakė Petras Masiulis, „Tele2“ 
generalinis direktorius.

dos klientai jau pajuto. Mobilusis 
ryšys ir internetas yra kokybiškes‑
ni, padidinome tinklo aprėptį ir pa‑
tikimumą. Didžiąją dalį modernaus 
tinklo privalumų atskleisime ateity‑
je – naujausios technologijos leis 
paslaugas klientams siūlyti už ge‑
riausią kainą“, – teigė P. Masiulis.

Atnaujintas „Tele2“ 3G ryšio tin‑
klas sparčiu mobiliuoju internetu 
už sumažintą kainą leidžia naudo‑
tis dar didesnei daliai Lietuvos gy‑
ventojų. Tai ypač svarbu populia‑
rėjant išmaniesiems telefonams. 

Naujos ir modernizuotos „Tele2“ 
bazinės ryšio stotys išsiskiria ma‑
žesnėmis sąnaudomis ir lanks‑
čiu technologiniu pritaikymu. 
Priklausomai nuo klientų poreikių 
skirtingose vietovėse, jos gali būti 
naudojamos kaip 2G, 3G, 4G ir 
dar tik kuriamų ateities ryšio kartų 
stotys. Ateityje „Tele2“ tai leis nau‑
jos kartos ypač spartaus 4G (LTE) 
ryšio paslaugas pradėti teikti be di‑
desnių investicijų ir už gerą kainą. 

Plačiau apie „Tele2“ ryšio plė‑
trą ir paslaugas galima sužinoti 
artimiausiame bendrovės salone 
arba nemokamu trumpuoju nume‑
riu 117.

Planai. Išrinktasis Europos Par-
lamento narys Antanas Guoga sako 
negalįs garantuoti, jog Parlamente 
išbus visą kadenciją, ir priduria, kad 
dalyvaus Seimo rinkimuose ir, jei 
pasiseks, -Lietuvos politiniame gy-
venime. „Tai priklausys nuo žmonių 
valios. Jei žmonės norės ir balsuos, 
jeigu turėsiu gebėjimų ir būsiu tam 
pasiruošęs, tai kodėl ne, reikia to 
siekti“, - kalbėjo A. Guoga.

Pozicija. Darbo partija sutiktų su 
biudžeto pataisomis, didinant lėšas 
gynybai, tik tokiu atveju, jeigu kar-
tu būtų daugiau skiriama ir pensi-
joms. Tokią poziciją, neslėpdama 
skepticizmo dėl būtinybės šiemet 
krašto apsaugai rasti papildomus 
130 mln. litų, išsakė šios partijos 
vadovė Seimo Pirmininkė Loreta 
Graužinienė. 

Internetu. Du ministrai - tei-
singumo Juozas Bernatonis ir su-
sisiekimo Rimantas Sinkevičius 
- Seimui siūlo įteisinti balsavimą 
internetu, mat dalis gyventojų esą 
nori gyventi moderniai ir valdžią 
rinkti nenulipdami nuo sofos. 
Tačiau didžiosios valstybės šios 
idėjos atsisako, nes kol kas tech-
nologijos neapsaugo nuo rinkimų 
rezultatų klastojimo. Pavyzdžiui, 
Olandija, Suomija, Vokietija, Airi-
ja, išbandžiusios balsavimą inter-
netu, jo atsisakė, nes kilo keletas 
viešų skandalų. 

Norėtų. Per Europos Parlamen-
to rinkimus rinkėjų į trečia vietą 
išreitinguotas Seimo narys „tvar-
kietis“ Petras Gražulis nesiima 
spėlioti, ar jam tektų vykti į Briu-
selį, tačiau susiklosčius tokioms 
aplinkybėms, jis būtų linkęs dirbti 
Europos Parlamente (EP). „Būčiau 
linkęs važiuoti į Briuselį, bet tarsi-
mės su partija“,- sakė P. Gražulis. 
Tokia galimybė atsirastų, jeigu į 
EP išrinktas aplinkos ministras 
Valentinas Mazuronis atsisakytų 
savo vietos ir liktų ministru. „Kol 
V. Mazuronio sprendimas nėra ži-
nomas, nėra ko spėlioti“,- tvirtino 
P. Gražulis.

Nerekomenduoja. Užsienio 
reikalų ministerija Lietuvos pilie-
čiams rekomenduoja nevykti į Li-
biją, kurios teritorijoje yra didelė 
ginkluotų išpuolių ir susirėmimų 
grėsmė. Lietuvos piliečiams, esan-
tiems Libijoje, rekomenduojama 
išvykti iš šalies. Likusius Libijoje 
ar į šalį atvykusius piliečius minis-
terija įspėja, kad Europos Sąjungos 
(ES) ambasados riboja savo vei-
klą ir neteikia įprastų konsulinių 
paslaugų ES piliečiams. Vis dėlto 
nutarusiems vykti į Libiją, reko-
menduojama įsitikinti, ar turite ga-
liojančius kelionės dokumentus.

Pesimistai. Savo galimybes nors 
kiek sutaupyti per ateinančius 12 
mėnesių gyventojai vertino pesi-
mistiškiau nei balandį. Nors kiek 
sutaupyti per artimiausius 12 mė-
nesių tikėjosi 34 procentai gyven-
tojų, o balandį jų buvo 4 proc. dau-
giau, rodo Statistikos departamento 
duomenys. Šį rodiklį atsvėrė op-
timistiškesnės bedarbių skaičiaus 
kitimo prognozės, todėl Vartotojų 
pasitikėjimo rodiklis gegužę, pa-
lyginti su balandžiu, nepasikeitė ir 
buvo minus 12. Gegužę 20 proc. 
gyventojų tikėjosi artimiausius 12 
mėnesių bedarbių skaičių mažė-
siant, o 36 proc. prognozavo, kad 
jis augs. Balandį taip sakė atitinka-
mai 19 ir 45 proc. apklaustųjų.

Savo skunde Z.Navickas teigia, 
kad rinkimų komisijose dirba prak-
tiškai be pertraukos nuo pat Ne-
priklausomybės paskelbimo, bet 
tik dabar pirmą kartą „susidūrė su 
apygardos komisijos nekompete-
tingo darbo apraiškomis“.

 „Didžiausias nesusipratimas 
įvyko, kai rinkėja eidama prie ur-
nos susivokė, kad pažymėjo ne tą 
kandidatą, už kurį norėjo balsuoti 

Apskundė rajono rinkimų komisiją
Aulelių rinkimų apylinkės narys Zenonas Navickas Vyriausia-

jai rinkimų komisijai parašė skundą dėl Anykščių rajono rinki-
mų komisijos nekompetetingo darbo. 

ir, neįmetusi į urną biuletenių, pa-
prašė: „Sugadinau biuletenį, ne 
tą pažymėjau... Ar negalite duoti 
kito?“ Apylinkės pirmininkė ne-
būdama užtikrinta, jog galima 
pakeisti ir norėdama pasitikslinti, 
telefonu susisiekė su apygardos 
komisijos pirmininku, o aš paė-
miau Prezidento rinkimų įstatymą, 
sakydamas: „Bent jau anksčiau ti-
krai buvo galima, reikia pasitikrint, 

kas parašyta įstatyme“. Greitai ra-
dau 56.4. punktą, kuriame aiškiai 
ir nedviprasmiškai parašyta, kad 
komisija turi pakeisti biuletenį, ta-
čiau komisijos pirmininkė iš karto 
persakė apygardos kategorišką 
„Ne, negalima“. Man aiškinant, 
kas parašyta įstatyme, pirmininkė 
perdavė telefoną, kad pats pakal-
bėčiau su apygardos pirmininku. 
Kai pradėjau sakyti, kas parašy-
ta įstatyme, apygardos komisijos 
pirmininkas kategoriškai pareiškė: 
„Aš apygardos pirmininkas ir atsa-
kau už rinkimus, nereikia klausyt, 
kas kur ką pasakoja...“  Toliau ne-

klausiau, tik pasakiau: „Ačiū, viso 
gero, aiškinsiuos Vilniuj...“ Pa-
skambinau jau seniai visuomenėje 
rinkimų sinonimu tapusiam VRK 
pirmininkui, kuris paaiškino, kad 
viskas aiškiai parašyta įstatyme ir 
turime daryti taip, kaip parašyta, o 
ne skambinėti į apygardą“ – skun-
de Vyriausiajai rinkimų komisijai 
rašo Z.Navickas. 

Savo rašte jis išdėstė ir daugiau 
nesusipratimų, kilusių tarp apylin-
kės ir rajono rinkimų komisijos. 
Visą Z.Navicko skundą galite rasti 
portale anyksta.lt.      

-ANYKŠTA

Lietuvoje prezidentą rinko 47,31 
proc., Anykščių rajone – 46,84 proc. 
rinkėjų. Praktiškai visi į rinkimus 
atėję žmonės pildė arba bent ėmė ir 
Prezidento, ir Europos parlamento 
rinkimų biuletenius. Lietuvoje Euro-
pos parlamento rinkimuose dalyva-
vo 47,29 proc. rinkėjų, taigi vos 0,02 

Rinkėjų aktyvumas - 
skirtingas

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienį vykusiuose Prezidento ir Europos parlamento rin-
kimuose dalyvavo mažiau nei pusė Lietuvos gyventojų. 

proc. mažiau nei Prezidento rinki-
muose. Anykščiuose 0,02 proc. buvo 
aktyviau balsuojama už būsimus Eu-
ropos parlamento narius.   

Negaliojančių biuletenių skaičius 
Prezidento ir Europos parlamento rin-
kimuose stipriai skiriasi. Prezidento 
rinkimuose negaliojančių biuletenių 

Lietuvoje buvo 1,99 proc. (Anykščių 
rajone – 1,65 proc.), o Europos par-
lamento rinkimuose atitinkamai 5,55 
proc. ir 6,05 proc.

Aktyviausiai balsavo Vilniaus 
(53,03 proc.), kurortų (Birštono 
(53,83 proc.), Neringos (57,03 proc.), 
Palangos (53,50 proc.) ir lenkiškieji 
rajonai (Šalčininkai (57,13 proc.), 
Vilniaus rajonas (53,65 proc.). O 
labiausiai rinkimai buvo neįdomūs 

Visagino gyventojams, kur balsavo 
vos 37,10 proc. rinkėjų.

Anykščių rajone didžiausias akty-
vumas buvo Šovenių (59,12 proc.), 
Aulelių (58,93 proc.) ir Andrioniškio 
(58,02 proc.) apylinkėse. Tuo tarpu 
Debeikių, Šlavėnų, Dabužių, Janu-
šavos, Svirnų, Šerių, Troškūnų apy-
linkėse balsavo mažiau nei 40 proc. 
rinkėjų.

Anykščių miesto apylinkėse rin-
kėjų aktyvumas taip pat buvo labai 
skirtingas – Janydžių apylinkėje 
balsavo 54,44 proc., Senamiesčio – 
49,90 proc., Ažupiečių – 49,01 proc, 
Liudiškių 45,81 proc. rinkėjų.    

2013 metų lapkričio 11 dieną 
svečiuodamasis pas J.Š., iš jos 
namų pavogė nešiojamąjį kompiu-

Tris kartus atėjęs svečias apvogė šeimininkę
Vienerių metų laisvės atėmimo bausme nuteistas Algirdas Go-

deliauskas teismui aiškino, jog tris kartus vogė, nes buvo girtas: 
„blaivus to nebūčiau daręs“.

terį, kurio kaina 400 Lt, mobiliojo 
ryšio telefoną, kainavusį 180 Lt, 
450 Lt grynais.

Lapkričio 29 dieną svečiuo-
damasis pas tą pačią moterį 
A.Godeliauskas pavogė kitą mobi-
liojo ryšio telefoną ir 180 Lt gry-
nais.

2014 metų sausio 14 dieną nu-
ėjęs pas tą pačią pažįstamą, iš jos 

pavogė 1800 Lt kainavusį televi-
zorių.

Teismas nukentėjusiajai J.Š. pri-
teisė 850 Lt turtinę žalą, už kurią 
A.Godeliauskas prižadėjo atidirbti 
pataisos namuose.

-ANYKŠTA
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Kalėjimai – tik visuomenės 
atspindys

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Nuteistasis iki gyvos 
galvos Arūnas
 

Pranciškonas A.Peškaitis lan-
ko kalinius, kurie yra nuteisti iki 
gyvos galvos už sunkius nusikal-
timus, Lukiškėse. Kunigas apibū-
dino Lukiškių kalėjimą ir tą sritį, 
kurioje dirba. „Lukiškių kalėjimas 
pastatytas 1904 metais, tuo lai-
ku tai buvo pats moderniausias 
kalėjimas Europoje, žinoma, per 
100 metų jis gerokai nusidėvė-
jo. Kalėjimas stipriai perpildytas, 
vienu metu vidutiniškai ten yra 
apie 1000 žmonių. Kamerinėje 
sistemoje nuteistieji iki gyvos gal-
vos sėdi vienutėse, toliau už smul-
kesnius nusikaltimus sėdi po 2-3, 
didžioji dalis Lukiškėse – tai žmo-
nės, laukiantys teismo“,- pasakojo 
A.Peškaitis, atskleisdamas ir kai 
kurias istorines detales, sakykim, 
kad kalėjimas buvo pastatytas caro 
Nikolajaus II laikais, prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą. „Įprasta vaizduoti 
šį carą kaip nevykusiai vadovavu-
sį kariuomenei, bet tame kare tarp 
savęs kariavo trys pusbroliai – Ru-
sijos caras, Vokietijos kaizeris ir 
Britų karalius. Yra išlikę kaizerio 
ir caro laiškai vienas kitam, nes 
jie buvo artimi žmonė, kuriuose 
jie sako, kad nieko negali, bus ka-
ras”,- pasakojo A.Peškaitis.

Vienuolį į kalėjimą pakvietė 
kaliniai, kurie klausėsi jo laidas 
iš „Mažosios studijos“. Prisipa-
žinęs, kad bijojo eiti į susitikimą, 
nes manė, kad susidurs su baisiais 
žmonėmis, jis pasakojo, kad tą 
kartą į susitikimą atėjo nedaug ka-
linių, kurie prisistatinėjo „nuteis-
tasis iki gyvos galvos“. „Kai atėjo 
mano eilė, pasakiau „nuteistasis iki 
gyvos galvos Arūnas - užsimezgė 
ryšys“,- pasakojo A.Peškaitis. 

Jis kalbėjo, kad žiniasklaida, 
pristato nuteistuosius kaip kaž-
kokius vampyrus ir maniakus, 
tuo tarpu vienuolis įsitikinęs, kad 
šie žmonės daugiau yra aplinky-
bių aukos, kurios dažniau gynėsi 
nuo aplinkos. „Sakykim, vaikinas 
nužudė tėvą, motiną ir brolį, jis 
taip save gynė, nes šeimoje buvo 
smurtaujama, Kalėdas ar Vely-

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko Pilietinės 
visuomenės instituto „Civitas“ diskusija „Tolerancijos ribos. Ka-
lėjimo patirtis“.

Pranciškonas kunigas Arūnas Peškaitis kalbėjo, kad visuomenė 
negali bausti kalinių blogomis kalinimo sąlygomis. 

kas jis sutikdavo ne namuose, o 
miške, nes taip buvo saugiau. Jis 
nutarė, kad toks gyvenimas yra 
pragaras, kurį reikia nutraukti. Pa-
klausite, kam nužudė neįgalų bro-
lį? Tam, kad nepapultų į Rokiškio 
ar dar baisesnį dispanserį, jis pats 
irgi bandė žudytis, bet jį išgelbėjo 
ir nuteisė. Pirmi pokalbiai su juo 
buvo baisūs, grįžęs iš jo surašy-
davau viską, bet ir dabar dar bijau 
paimti į rankas tuos lapus“,- aiški-
no A.Peškaitis.

Tolerancijos ribų nėra

Pasak vienuolio, tamsos kalė-
jimuose daug, iš jos išeiti nėra 
paprasta. „Kalėjimuose būna re-
liginiai atsivertimai, bet jie nėra 
dažni. Tolerancijos ribos? Toleran-
cija prasideda, kai Dievas, kaip aš 
tikiu, tapo žmogumi ir numirė už 
kiekvieną. Nėra žmogaus už kurį 
nebūtų pasiaukotą, nėra ir toleran-
cijos ribų“,- sakė A.Peškaitis.  

Tiesa, pats vienuolis nebuvo la-
bai tolerantiškas nei visuomenei, 
kuri nenori priimti kalinių taip, 
kaip jis mato, nei valstybinei įka-
linimo tvarkai. „Kaliniai sėdi ma-
žose kamerose, gamtinius reikalus 
atlieka viešai, praustis nėra kur. 
Blogos sąlygos sukelia neapykan-
tą, kurią kaliniai išsineša. Įstaigos 
neatlieka perauklėjimo vaidmens, 
valstybė kalta. Jeigu Anglijoje 
vienam kaliniui siūloma iki 18-os 

programų, tai Lukiškėse dirba tik 3 
psichologės ir 1 psichoterapeutas. 
Be to, Lietuva yra vienintelė Euro-
pos šalis, kurioje nėra perteisimo 
galimybės. O Lukiškės išvis keista 
vieta, kurią jau 20 metų ruošiamasi 
panaikinti, bet niekaip neuždaro-
ma“,- sakė A.Peškaitis. (Vienuolis 
nepaminėjo, jog yra Prezidentės 
dekretas, leidžiantis po 10 metų 
kalėjimo prašyti kaliniui sumažin-
ti bausmę,- aut.past.).

Vienuolio įsitikinimu, valstybi-
nė įkalinimo sistema, palaikanti 
perpildytuose kalėjimuose „vier-
chų – gaidžių“ kastinę sistemą 
nenori keistis, prižiūrėtojai patys 
bijo kalinių, turi savo „taksą“, o  
tai lemia, kad Lietuvoje palyginus 
daug žmonių papuola į kalėjimus 
dar ir dar kartą. 

Dirba tik trečdalis kalinių

Šiai nuomonei pritarė ir VšĮ 
„Teistų asmenų reintegracijos 
pradžia“ direktorė L. Šarkaitė, 
kuri sakė, kad jų įstaiga savano-
riškais pagrindais jau 6 metus 
dirba su žmonėmis, kurie palie-
ka įkalinimo įstaigas ar kali jose. 
„Vilniaus pataisos namuose kali 
per 600 žmonių, darbo vietų tik 
200, taigi dirbti gali tik trečdalis 
kalinių. Juos spaudžia ir skolos, 
sakykim, bendra Vilniaus patai-
sos namų kalinių skola yra 9,4 
milijono litų. Pas mus jau toks 

dėsningumas, kad vienam žmo-
gui lupami keli kailiai iš kar-
to“,- sakė L. Šarkaitė. Ji kalbėjo, 
kad iš kalėjimų žmonės neišeina 
geresni, sistema neatlieka savo 
funkcijų. „Jeigu žmogus papuo-
la čia antrą ar ketvirtą kartą, tai 
kokie čia pataisos namai, jeigu 
jo nepataiso?“, - retoriškai klau-
sė L. Šarkaitė. Vadovė minėjo, 
kad problemų yra tiek daug, kad 
ir jai kartais atrodo, jog sunku 
motyvuoti žmogų pradėti gyven-
ti dorai. „Sakykim, jaunas vyras 
turi eiti dirbti, bet tada iš jo at-
lyginimo 80 procentų atskaičiuo-
tų antstoliai, o jo žmona netektų 
išmokos, kadangi jis jau dirba, 
kompensacijų už šildymą ir t.t. 
Tiesiog nežinau kartais, kaip 
motyvuoti tokius žmones“,- sakė 
L. Šarkaitė. Ji kalbėjo, kad, kaip 
nevyriausybininkė, ieško žmonių 
ir organizacijų, kurios rūpintųsi 
kalinių integracija į visuomenę. 
„Visada sakau, kad jei jau neno-
rime padėti kitiems, padėkime 
patys sau – juk patys būsime sau-
gesni, jeigu jie nebegrįš atgal į 
kalėjimus“,- sakė L. Šarkaitė.

Žmonių į šią diskusiją Anykščių 
bibliotekoje susirinko nedaug, ta-
čiau diskusijos virė gana karštos. 
Ne visi anykštėnai sutiko, kad 
kaliniai yra labiausiai užmiršta 
ir nuskriausta visuomenės grupė. 
„Individualios įmonės vadovas 
irgi pensijai neužsidirba  - reikia 
pačiam mokėti papildomai“,- sakė 
rajono Tarybos narys Arūras Ša-
jevičius. Apie tai, kad negalima 
spręsti vienos visuomenės gru-
pės interesų kitų grupių sąskaita, 
kalbėjo savivaldybės Socialinio 
skyriaus vedėja Veneta Veršulytė. 
„Sakykim, socialinio būsto klau-
simas yra aštrus ne tik buvusiems 
kaliniams, bet jo trūksta ir kitoms 
grupėms“,- sakė V. Veršulytė. 

Beje, diskusijos metu buvo klau-
siama ir apie garsiąją kalinę Almą 
Bružaitę, kuri yra vienintelė moteris 
Lietuvoje nuteista kalėjimo iki gyvos 
galvos bausme už dviejų sūnų nužu-
dymą. A.Peškaitis sakė, kad lankan-
tis šią kalinę, bet kalbėjo nenoriai, tik 
sakė, kad ji keletą kartų bandė žudy-
tis, o žiniasklaida jos vaikų gyveni-
mą pavertė košmaru. „Žinant mūsų 
visuomenės patyčių lygį, galima 
įsivaizduoti, ką išgyveno Jonaičių 
vaikai. Aš sakau, kad kalėjimai yra 
tik mūsų visuomenės atspindys“, - 
apibendrino diskusiją A.Peškaitis.  
Diskusija vyko projekto „Telkiamės 
skurdo mažinti“ rėmuose, kurį įgy-
vendina Nacionalinis skurdo maži-
nimo organizacijų tinklas kartu su 
Pilietinės visuomenės institutu. Pro-
jektą finansuoja Europos Ekonomi-
nės Erdvės Finansinio Mechanizmo 
NVO programa Lietuvoje. Pagal šį 
projektą 2009 – 2014 metų laikotar-
piu Lietuvai skirta 84 milijonai eurų 
įvairiems projektams šalyje įgyven-
dinti.

Pranciškonas kunigas Arūnas Peškaitis anykštėnams pasakojo 
apie kalinimo sąlygas Lukiškėse . 

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos nuotr.

VšĮ „Teistų asmenų reinte-
gracijos pradžia“ direktorė 
Lina Šarkaitė sakė, kad jos 
šeimoje yra du pareigūnai, 
su kuriais dėl kalinių jai ten-
ka ginčytis. „Pasijutau čia 
kaip namuose“,- už diskusi-
jas dėkojo ji anykštėnams. 

Autoriaus nuotr. 

Gynyba. Siūloma įtraukti Va-
dovybės apsaugos departamentą 
(VAD) prie Vidaus reikalų mi-
nisterijos (VRM) į ginkluotųjų 
pajėgų sudėtį įvedus karo padėtį 
ar ginkluotos gynybos nuo agre-
sijos (karo) atveju. Tokias Va-
dovybės apsaugos departamento 
įstatymo pataisas ir jų lydimuo-
sius dokumentus įregistravo 
parlamentaras krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas. Pro-
jektuose siūloma numatyti, kad 
viena iš VAD prie VRM funkci-
jų - ginkluotųjų pajėgų sudėtyje 
ginti valstybę įvedus karo padėtį 
ar ginkluotos gynybos nuo agre-
sijos (karo) metu. „Tokiu būdu 
būtų stiprinama valstybės gyny-
binė galia ir plėtojamos ginkluo-
tosios pajėgos karo ar ginkluotos 
gynybos nuo agresijos metu, ka-
riuomenė būtų papildyta trūks-
tamais specialistais ir būtų su-
stiprintas kariuomenės funkcijų 
vykdymas“, - mano J. Olekas.

 
Junginys. Ukrainos ministrų 

kabinetas įgaliojo šalies gyny-
bos ministrą Michailą Kovalį 
pasirašyti sutartį su Lietuvos ir 
Lenkijos vyriausybėmis dėl ben-
dros Lenkijos, Lietuvos ir Ukrai-
nos karinės brigados sukūrimo. 
Ministras šį sprendimą pavadino 
labai svarbiu, pažymėdamas, kad 
Lenkija ir Lietuva yra NATO na-
rės, taigi Ukraina, priklausyda-
ma bendram kariniam junginiui, 
lygiuosis į Aljanso standartus. 
M. Kovalis taip pat patikslino, 
kad Ukrainos brigados dalis bus 
dislokuota Lvovo poligone ir 
vykdys tiek bendras užduotis, 
tiek pacifistines funkcijas karš-
tosiose pasaulio vietose. Minis-
tras tikisi, kad sutartis bus pasi-
rašyta artimiausią mėnesį.

Prašymas. Rusijos Federaci-
jos Taryba kreipėsi į Lietuvos 
Seimą, ragindama „apginti RF 
piliečio, Rusijos ginkluotųjų pa-
jėgų veterano Jurijaus Melio, su-
imto Lietuvos teritorijoje, teises 
ir laisves“. Dokumente pažymi-
ma, kad J. Melis buvo sulaikytas 
kovo 12 d. Panemunės-Sovetsko 
pasienio perėjoje ir paskui suim-
tas „dėl išgalvotų priežasčių“. 
Federacijos Taryba ragina Sei-
mą „prisidėti prie maksimaliai 
objektyvaus J. Melio bylos ty-
rimo be politizavimo ir istorinių 
sąskaitų suvedinėjimo, o tik tarp-
tautinės teisės normų pagrindu“. 
J. Melis yra vienas iš įtariamųjų 
ikiteisminiame tyrime dėl Sausio 
13-osios įvykių Lietuvoje.

Šūviai. Rytų Ukrainos Donec-
ko mieste vėl aidi šūviai. Virš 
miesto ratus suka naikintuvai. 
Donecko meras Aleksandras Lu-
kjančenka rekomendavo milijo-
ninio miesto gyventojams saugu-
mo sumetimais likti namuose bei 
nestovėti prie langų ar balkonuo-
se. Ukrainos vyriausybė regione 
vykdo „antiteroristinę operaci-
ją“ prieš prorusiškas jėgas, kure 
kontroliuoja didelę dalį miesto. 
Separatistai tvirtina atsikovoję 
oro uostą. Tačiau nepriklausomi 
šaltiniai to nepatvirtina. Netoli 
oro uosto saugumo pajėgos su-
stabdė ginklų prikrautą autobu-
są, sakė karinis atstovas Vladis-
lavas Selezniovas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Rūkė skudurų krūvoje

Gegužės 27 – osios naktį apie 3 
valandą 50 minučių ugniagesiai gel-
bėtojai skubėjo į daugiabutį Anykš-
čiuose, Ramybės g.1. Atvykus iš 
daugiabučio namo rūsio veržėsi dū-
mai. Sandėliuke degė šiukšlės. Iki 
atvykstant gelbėtojams, gyventojai iš 
uždūminto rūsio išnešė moterį (apie 
50 metų), kurią be sąmonės GMP 
medikai išvežė į gydymo įstaigą.

Pasak daugiabučio gyventojų, al-
koholio nevengianti asociali moteris 
turi butą, tačiau iš jo ją išvijo taip pat 
„bomžo“ kelią pasirinkęs moters sū-
nus su sugyventine. Todėl nuorūkas 
gatvėje rinkusi moteriškė apsigy-
veno skudurų krūvoje rūsyje. „Ten 
greičiausiai būdama neblaivi ir rūky-
dama ir sukėlė gaisrą“, - savo įvykio 
versijomis su „Anykšta“ dalijosi Ra-
mybės gatvės 1 namo gyventojai.

Kurortiniai Anykščiai – 
valkatų miestas Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Nors Anykščiuose pastatytas modernus apie 1 mln. litų kainavęs socialinių paslaugų centras, ku-
riame šiltai įsitaisiusios dirba socialinės darbuotojos, turinčios pasirūpinti bėdžiais, tačiau kaskart 
pasigirsta vis naujos istorijos apie asocialiai gyvenančių anykštėnų tragiškus likimus. 

Tuo tarpu Anykščių socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Pleškienė „Anykštai“ sakė, kad 
centras dirba tik su „ savo centro klientais, kuriems yra nustatytas socialinių paslaugų poreikis.“

Vyrą žaizdotomis kojomis 
nuvežė iki centro

Šių metų balandį Anykščiuose, 
prie MSV garažų kelias dienas vo-
liojosi sergantis ir supūliavusiomis 
kojomis J.J. Kai apie tai, jog niekas 
nesirūpina nelaimėliu „Anykšta“ 
pranešė Socialinių paslaugų centro 
direktorei Jolantai Pleškienei, ši su  
savo darbuotojomis nuvažiavo prie 
nepaeinančio J.J. ir įkalbinėjo jį va-
žiuoti į ligoninę. Tačiau dvokiantis 
vyras ne tik kad nevažiavo į ligoni-
nę, bet ir atsisakė vykti į socialinių 
paslaugų centrą nusiprausti. J.J. 
socialinių darbuotojų prašė 6 litų ir 
norėjo, kad jį pavežtų iki artimiau-
sios parduotuvės nusipirkti rūkyti. 
Galiausiai J.Pleškienei pavyko J.J. 
iš miesto pakraščio nuvežti į centrą, 
kur benamis vėl išėjo savos laimės 
ieškoti.

Lavoną graužė žiurkės

Vasario 3 dieną apleistos se-
nosios Anykščių ligoninės pasta-
tuose, viename iš kambarių, buvo 
rastas graužikų apgraužto 61 metų 
anykštėno R.M. kūnas. Nenaudoja-
mos ligoninės pastatus saugojusios 
bendrovės „Šerifai“ vadovas Rai-
mundas Razmislavičius „Anykš-
tai“ sakė, kad valkata vis būdavo 
išvejamas iš pastatų, bet po kurio 
laiko jis ten ir vėl sugrįždavo.

Puvo du mėnesius

2013 metų lapkričio mėnesį 
Anykščiuose, Šaltupio gatvėje,  
po už kavinės – baro „Kadagynė“ 
esančio pastato laiptais buvo ras-
tas 51 metų K.M. kūnas. Mano-
ma, kad ten mirusio vyro lavonas 
išbuvo nerastas apie du mėnesius. 

Neoficialiais duomenimis, po laip-
tais įsirengtoje landynėje pūvantį 
lavoną rado aplinką tvarkyti pradė-
ję žmonės. Juos pribloškė pamaty-
tas vaizdas: mirusiojo kūnas buvo 
pajuodęs, nepakitę tik plaukai, iš 
kurių ir atpažintas „bomžas“.

Supuvęs vyras mirė ligoninėje

2013 metų balandžio mėnesį į 
Anykščių ligoninės vidaus ligų 
skyrių iš Skiemonių seniūnijos Jo-
nydžių kaimo buvo paguldytas 44 
metų A. K. Vyrą į ligoninę atvežė 
greitosios medicinos pagalbos au-
tomobilis, kurį iškvietė bendruo-
menės atstovai.

„Atvežtas todėl, kad jis nevaikš-
to... Mes jį apžiūrėję pamatėme 
didžiules pragulas ant nugaros, 
šlaunų, kojų, sunkiai kalbėjo, buvo 
prislopintas, ištinęs, matėsi, kad 
gausiai vartojantis alkoholį, asoci-
alus, nedraustas... Mes aptvarkėme 
žaizdas (nuo to vyro sklido baisus 
pūvančio žmogaus kvapas, nes 
jame gilios trofinės, supuvusios 
opos, nežinia, iš kur jis ištrauktas), 
paguldėme, lašinome sistemas, 
leidome begales vaistų ir, nežiū-
rint mūsų intensyvaus gydymo, jis 
mirė...“, - tuomet „Anykštai“ sakė 
viena ligoninės gydytoja.

Landynėje sušalo vyras

2012 metų gruodžio mėnesį iš 
buvusios Anykščių pieninės pas-
tato (kur buvo parduotuvė, prekia-
vusi pieno produktais) dalyvaujant 
policijos pareigūnams, komunali-
ninkai išnešė maišą su jame esan-
čiu lavonu. Pastate, paverstame 
benamių landyne, mirtinai sušalo 
1950 metais gimęs R.S., neturėjęs 
nuolatinės gyvenamosios vietos.

Socialiniai darbuotojai 
kiekvieno rūsio neapžiūrės

Paklausta, ką reikėtų daryti, kad 
tokie atvejai daugiau nesikartotų, 

Ramybės gatvės 1 namo rūsyje kilusio gaisro 
dūmus pirmieji pajuto pirmo aukšto gyvento-
jai, kurie iš skudurų krūvos išnešė be sąmonės 
buvusią moterį.

Anykščių socialinių paslau-
gų centro direktorei Jolantai 
Pleškienei, ko gero, malo-
niau sėdėti gražiame kabi-
nete, negu ieškoti konkrečių 
nelaimėlių ir jiems teikti pas-
laugas.

Anykščių socialinių paslaugų centras mokes-
čių mokėtojams kainavo apie 1 milijoną litų, 
tačiau nuo skaudžių nelaimių miesto skurdžių 
jis negelbsti.

Anykščių socialinių paslaugų centro 
direktorė Jolanta Pleškienė „Anykš-
tai“ sakė: „Žmonės turėtų keisti savo 
gyvenimo būdą. Kad jie iš mūsų 
gautų socialines paslaugas, žmonės 
turi kreiptis ir parašyti prašymą. Jei-
gu jie nesikreipia, vadinasi, nereikia. 
Nė viena socialinė paslauga netei-
kiama per prievartą. Mes dirbame 
su savo centro klientais, kuriems yra 
nustatytas socialinių paslaugų po-
reikis. Tą poreikį nustato komisija, 
kuriai vadovauja Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Veneta Veršulytė. O 
šitos gaisre nukentėjusios moters aš 
nežinau net pavardės... Kodėl dau-
giabučio namo gyventojai abejingi? 
Kodėl bendruomenė abejinga ir tole-
ruoja tokius dalykus? Kiekvienas na-
mas turi pirmininką. Koks jų požiū-
ris? Koks Anykščių bendruomenės 
požiūris? Visuomenė turi signalizuo-
ti...Juk mes kiekvieno rūsio neapi-
bėgsime ir nepatikrinsime. Dirbame 
tik su tais, kuriems skirtos tikslinės 
paslaugos...“

Nebebus gėda prieš tremtinius aplink tremtinių kryžių, kitapus 
kelio žoles grėbstė moteris.

 Žurnalisto paklausta, ar ir ji 
darbuojasi visuomeniniais pa-
grindais, moteris dėstė, jog ji 
yra Anykščių komunalinio ūkio 
darbuotoja. Pasak moters, ko-
munalinio ūkio šienpjoviai dirba 
pagal planą – „šiandien šienavo 

vienoje kelio pusėje, rytoj pjaus 
kitą“... Nei iš šio, nei iš to atsira-
dę talkininkai didelio džiaugsmo 
moteriai nekėlė. „Mes juos išlai-
kom, tegul nors šiek tiek padir-
bėja“ – matyt, nusprendusi, kad 
talkininkai yra iš savivaldybės, 
burbėjo komunalinio ūkio dar-
buotoja.

Į „Anykštą“ trečiadienį kreipėsi 
buvęs anykštė-
nas, kuris an-
tradienį Anykš-
čiuose lankė 
tėvo kapą. Jis 
pa skambinęs 
„Anykštai“ sun-
kiai tvardė emo-
cijas. Vyras pamatė, kad skulptoriaus 
Jono Tvardausko kryžius, pastaty-

tas 1989 metais ir skirtas Anykščių 
krašto tremtinių atminimui, apaugęs 

piktžolėmis, te-
ritorija neprižiū-
rima. „Kadaise 
su vėliavom, su 
maldomis ėjo-
me jo atideng-
ti...“ - pasakojo 
vyras ir pasiūlė 

pažiūrėti į kitoje kelio pusėje esan-
čias tarybinių karių kapines, kurių 

teritorija sutvarkyta ir net aplink ka-
pinaites nušienauta. „Jei komunali-
ninkai tremtinių negerbia, galėtų 
pasirūpinti tremtinių vaikai. O gal 
jiems tai draudžiama daryti?“ - kal-
bėjo vyras.

Žurnalistams nuvažiavus prie 
kapinių, vaizdas tikrai buvo sa-
votiškas. Atrodė panašu į provo-
kaciją: tarybinių karių kapai ir 
pakelė šalia jų nušienauta, teri-
torija sutvarkyta, o tremtiniams 
skirtas kryžius apaugęs žolėmis. 
Šiuos vaizdus sudėjome į portalą 
anyksta.lt ir tuoj pat sulaukėme 
reakcijos...

Portale anyksta.lt perskaitęs 
žinutę apie piktžolėmis apau-
gusį tremtiniams skirtą kryžių 
prie senųjų kapinių, anykštėnas 
M.Sargūnas tuoj pat paskambino 
trims savo bičiuliams ir per pus-
valandį sutvarkė aplinką.

Visi keturi akcijos dalyviai yra 
liberalsąjūdiečiai. Kartu su Min-
daugu dirbo Eglė Laurinaitytė, 
Irmantas Agafanovas ir Lukas Pa-
keltis. Anykščių liberalų lyderis, 
rajono Tarybos narys, verslininkas 
L.Pakeltis dievagojosi, kad nedaro 
pigių viešųjų ryšių ir nesitiki taip 
užsidirbti tremtinių balsų. „Ne-
pervargom. O vaizdas dabar visai 
kitoks“ – dėstė jis.

M.Sargūnas tikino, kad jam irgi 
nereikia „politinių pliusiukų“. 
„Pajutau gėdą prieš tremtinius“ – 
kodėl puolė rauti piktžoles, sakė 
jaunas vyras.

Kai liberalai tvarkė aplinką 

Rajono Tarybos narys Lukas Pakeltis dievagojosi, kad šienauda-
mas jis nesiekia rinkėjų palankumo.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Autoriui: „1.Anykščius valdo KGB KAPITONAS. 2.Valdančioji social-
demokratų partija. 3.KGB mylintys meras. Daugiau valdovų nėra. Koks 
prizas už teisingą atsakymą ?“

Dėl prizo: „ Pagrindinis prizas - kelialapis į Taišetą. Papildomi prizai - 
kelialapiai į kitas kurortines vietoves - Zima, Birabidžaną, Ust Orda. Prizų 
gali tekti metus kitus palaukti.“

Gėda Pelėda: „ Ne visi tremtiniai ir politkaliniai dar išliko gyvi, jiems ir 
sveikata vargiai beleidžia padirbėti. O kur jaunimas? Jaunosios kregždutės, 
Šiauliai kur? Kryžius skirtas Tremtinių ir Politkalinių lagerių kančioms ir 
kovai atminti. Tai tikrai bene brandžiausias J. Tvardausko kūrinys. Negana 
to, kad tują priekyje kažkas “Įbogino”, bet ir piktžolynu užleido. Gėda ! Pora 
valandų jaunimo talkos ir pora buteliukų “Roundapo”. Jei konservatoriams 
tai jau nebešventa vieta, gal kitų partijų jaunimas, na tegu be partijų, tiesiog 
jaunimas, ima ir parodo, ko jie verti? Anykštėnai jūs anykštėnai......“

Teisingas pastebėjimas: „Atkreipiau ir aš į tai, kad ta vieta šiemet dar 
nematė pavasarinio tvarkymo. Tai apsileidimas. Reikia ne tik paravėti , bet 
ir patį kryžių pakartotinai antiseptikuoti ir perdažyti. Gražus ir prasmingas 
tas kampelis, ir į SPA važiuojantiems pasiturintiems klientams pakeliui.“

Senolis: „O ką apie tai mano savivaldybės Kultūros ir komunikacijos 
skyrius? Čia tipo dabar kultūra tokia prie paminklų dilges auginti? Įvaizdis 
kurorto toks.“

Tremtinio vaikas: „Aišku, kad liberalai šitai ir turėjo daryti. Ką dar 
Anykščiuose galima vadinti patriotais? Tėvynės sąjungą, kuri su KGB re-
zervu nuėjo?“

Palaikau: „Džiugu, jog dar kažką daro jauni žmonės. Reklama ne rekla-
ma, bet nesėdi koja ant kojos ir neverkia kaip čia viskas yra blogai.“

Komentatorių kalba netaisyta.

balsai internete (anyksta.lt):

... „Jei komunalininkai 
tremtinių negerbia, galėtų 
pasirūpinti tremtinių vaikai. 
O gal jiems tai draudžiama 
daryti?“ - kalbėjo vyras...
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2013 m. kovo 19 d. (Atkelta iš 1 p.)

PASTOGĖ

(Atkelta iš 1 p.)
Miestelyje 2000 m. buvo 108 sody-

bos – 268 gyventojai, 2011 m. – jau 
tik 158 gyventojai, 2014 m. – 90 gy-
ventojų. Surdegio kaime dabar gyve-
na 45 žmonės. Surdegio geležinkelio 
stoties gyvenvietėje –  3 namai ir 2 
gyventojai.

Miestelis nuo 2009 m. yra Surde-
gio seniūnaitijos centras. Nuo 2011 
m. Surdegyje yra Geležinkelio, Lie-
pų, Pušų, Saulės, Sodų ir Troškūnų 
gatvės.

Piemenys lauže kepė sūrį

Anykščių krašto vietovių žinyne 
rašoma, kad  Surdegio vietovės pa-
vadinimas kildinamas iš bendrinio 
žodžio „sudegęs“ ir pasakojimų, kad 
čia gyvulius ganę piemenys kepė lau-
že sūrį, bet kol sugaudė bandą, šis jau 
buvo sudegęs.

Surdegio dvaras minimas XV a., 
tuomet jį valdė Ščytaičiai ir Stavec-
kiai. Rašytiniuose šaltiniuose mini-
ma, jog 1510 m. vietinis dvarininkas 
Bogdanas Ščytas-Staveckis pastatė 
medinę Surdegio koplyčią, o gal ir 
bažnyčią, tik nežinia, ar ji buvo kata-
likų, ar stačiatikių, ar unitų. 1530 m. 
šalia koplyčios šaltinėlio apsireiškus 
Švč. Mergelei Marijai, ten buvo pa-
statyta Švč. Trejybės bažnyčia. Se-
najai medinei koplyčiai sudegus, apie 
1780 m. dvarininkas Ksaveras Siesic-
kis pastatė Surdegyje medinę katalikų 
bažnyčią.

XIX a. pradžioje Surdegio dvaras 
priklausė Koscialkovskiui, nuo 1845 
m. – Vincentui Tanskiui. Jam taip pat 
priklausė ir gyvenamieji namai prie 
vienuolyno. Surdegio kaimas augo 
prie šio dvaro, 1859 m. jame buvo 4 

sodybos ir 40 gyventojų, o 1896 m. 
Surdegyje jau gyveno 185 žmonės. 
XIX a. pabaigoje Surdegio dvaras 
priklausė Jelizavetai Komar, bet 1894 
m. jis buvo išparduotas dvidešimčiai 
savininkų ir sunyko.

Suteikė žvejybos teisę 
Rubikių ežere

Stačiatikių Šv. Dvasios vienuolynas 
Surdegyje buvo įkurtas XVII a. pra-
džioje dvarininkės Onos Staveckos-
Bilevičienės-Mlečkienės iniciatyva. 
Fundatorė jam padovanojo žemės, 
atidavė Važdėlių kaimą, perdavė nau-
doti Anykščių malūną ir suteikė žve-
jybos teisę Rubikių ežere. 1625–1636 
m. buvo pastatyti mūriniai rūmai su 
cerkve, kurioje įtaisytas stačiatikių 
stebuklingu laikytas Švč. Dievo Mo-
tinos paveikslas (ikona). 

Nuo XVII a. vidurio apie 200 metų 
Surdegio vienuolynas buvo vienas 
svarbiausių stačiatikių veiklos centrų 
ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir visa-
me Baltijos regione. XIX a. viduryje 
Surdegis buvo visos Kauno guber-
nijos stačiatikių dvasinis centras, iki 
1842 m. – vienintelė vieta Kauno 
gubernijoje, kur bendrauti būrėsi visi 
joje gyvenę rusai. Kai kurių šaltinių 
duomenimis, Surdegio vienuolyną 
gausiausiai rėmė ir išlaikė Rygos 
(Latvija) stačiatikių bendruomenė, 
neturėjusi savo cerkvės, jis taip pat 
gaudavo finansavimą iš carinės Ru-
sijos iždo.

 
Po bažnyčia trykštantis 
šaltinėlis turi stebuklingų galių

1917 m. vokiečių administracija 
Surdegio bažnyčią su buvusio vie-

nuolyno pastatais atidavė katalikams. 
Į Surdegį paskirtas kunigas filialistas 
Matas Nakas netrukus ją pašventi-
no Švč. Mergelės Marijos Ėmimo 
į dangų titulu. Iš pradžių bažnyčia 
buvo filijinė, nuo 1926 m.iki šiol yra 
parapijos centras, priklausė Raguvos 
dekanatui, dabar yra Anykščių deka-
nato parapija.

1918-1921 m.Surdegio bažnyčios 
kunigas filialistas Anicetas Meškaus-
kas suremontavo bažnyčios išorę, kad 
ji nebeprimintų cerkvės, sutvarkė po 
pastatu iki šiol trykštantį šaltinėlį, kurį 
tikintieji laiko turinčiu stebuklingų 
galių, aptvėrė šventorių. 1932 m.už 
parapijiečių aukas buvo nupirktas ir 
pakabintas varpas. 1934 m.Surdegio 
klebonas Juozapas Gendrėnas sure-
montavo bažnyčios vidų, įrengė naują 
altorių, 1937 m.buvo įrengti 10 balsų 
vargonai. 

Tituliniai parapijos atlaidai šven-
čiami per Žolinę – rugpjūčio 15 d., 
taip pat parapijoje žinomi Sekminių ir 
Šv. Barboros (gruodžio 5 d.) atlaidai. 

Surdegyje gimę šviesuoliai

Surdegyje 1928 m. gimė tautodaili-
ninkas, medžio drožėjas Vitalis Kirs-
nys, 1930 m. – kunigas Jonas Laba-
kojis, 1931 m. – aktorius Algimantas 
Masiulis, 1932 m. – ekonomistas Ar-
vydas Pajuodis, 1933 m. – mokslinin-
kas muzikologas Karolis Rimtautas 
Kašponis, 1935 m. – žurnalistas Al-
girdas Kratulis, 1940 m. – pedagogas 
ir publicistas Povilas Lapeikis, 1951 
m. – mokslininkas inžinierius Valenti-
nas Skaržauskas, 1966 m. – pedagogė 
ir visuomenininkė Violeta Mackelytė-
Zablockienė.

Pašalpas gaunantys gyventojai
 dirba naudingus darbus

Šių dienų Surdegio gyventojai, iš 
kurių dauguma neturi darbo ir pragy-
vena tik iš socialinių pašalpų, yra pri-
versti už 350 litų pašalpą per mėnesį 
atidirbti po 40 valandų visuomenei 
naudingus darbus.

Gegužės 22 dieną grupė moterų ir 
vyrų tvarkė teritoriją prie Surdegio 
bažnyčios: vieni šienavo pakeles, rin-
ko šiukšles, kiti į traktorinę priekabą 
krovė buvusios mokyklos pastato 
likučius. Nukreiptus atlikti visuome-
nei naudingą veiklą prižiūrėjo aktyvi 
visuomenininkė Aldona Bernadišie-
nė. „Iki pensijos dirbau felčeriniame 
punkte, o dabar jau kaip sena bobutė 
sutikau pavadovauti už pašalpas ati-
dirbantiems surdegiečiams, - „Anykš-
tai“ sakė A.Bernadišienė. – Bet pasa-

kysiu atvirai apie šitą „chebrą“. Kai 
tik gauna pašalpas, dvi savaites jie 
dirbti neateina, kol nepasibaigia pini-
gai. Kai artėja šventės ar rinkimai, tai 
aš juos gražiai maldauju ateiti tvarky-
ti aplinkos. Jie prižada, prisiekia, bet 
būna ir neateina. Nors mano darbas 
ne iš peties, bet be galo nervingas...“

Pasak ponios Aldonos, dirbti turin-
tys žmonės net neatsineša savo dar-
bo priemonių. „Dalgius imu iš savo 
vyro, kuris išplaka dalgius, tai tada ir 
yra galimybė apsišienauti miestelio 
teritoriją“, - guodėsi A.Bernadišienė.

Kaime, pasak A.Bernadišienės, 
likę tik pensininkai, vienas kitas dar-
bingo amžiaus žmogus ir mokyklinio 
amžiaus vaikai. „Jokios jaunimo vei-
klos Surdegyje nėra. Žmonių traukos 
centru liko tik bažnyčia ir biblioteka. 
Darbščius žmones kviečiasi dirbti 
stambūs ūkininkai Anveras Arzima-
novas ar Vladislovas Šeštokas, o tie, 
kurie dirba tik iki algos, niekur nepri-
tampa“, - apie gyvenimą nuošaliame 
Anykščių rajono kampelyje pasakojo 
A.Bernadišienė.

Pardavėja vargšams 
nuperka duonos

Surdegio miestelyje yra tik dvi par-
duotuvės: Anykščių vartotojų koope-
ratyvo ir ūkininko Sauliaus Černiaus. 
Pastarosios parduotuvės pardavėja 
sakė, jog apyvarta padidėja tuomet, 
kai žmonės gauna pašalpas, pensijas 
ar atlyginimus. „Daugiausia perka 
duoną, dešrą, pieną ir kitus pagrin-
dinius maisto produktus. Aišku, kaž-
kiek perka ir alkoholinių gėrimų. Da-
bar, kai sušilo oras, daugiau perkama 
vaisvandenių“, - vardijo pardavėja, 
nenorėjusi sakyti savo vardo.

Paklausta, ar gyventojai prašo pre-
kių skolon, moteris juokėsi: „Visko 
atsitinka... Jeigu matau, kad žmogus 
neturi nė cento duonai, tai aš jam nu-
perku ir taip pagelbėju“,  - tvirtino 
pardavėja.

Pasak pardavėjos, tie, kas turi auto-
mobilius, apsipirkti važiuoja į miestų 
prekybos centrus. Kaimo parduotu-
vėje lankosi tik tie, kas negali toliau 
išvažiuoti.

Pardavėja sakė, kad tarp dviejų par-
duotuvių vyksta konkurencija dėl pir-
kėjų, tačiau S.Černiaus parduotuvėje 
nėra ūkiškų prekių, todėl jų žmonės 
traukia į kooperatyvo parduotuvę.

Paprašė pirmininko, 
kad skirtų namą

Žolę dalgiu pjaunantis Vladas 

Bernadišius sakė visą gyvenimą dir-
bęs elektriku ir važinėjęs po įvairius 
miestus, o kai sukūrė šeimą, atsirado 
vaikų, paprašė Surdegio pirmininko 
skirti jam didesnį būstą ir taip apsigy-
veno Surdegyje. „Žmona jau neleido 
važinėti dirbti kitur, liepė būti „prie 
jos“, - juokėsi 70 – etis pensininkas.

Paklaustas, kaip vertina darbą ko-
lūkyje, V.Bernadišius pateikdamas 
skaičius palygino dabartinį pragyve-
nimą su kolūkio laikais: „Prie kolūkio 
buvo gera... Dviratis kainavo tik 70 
rublių, o dabar turguje kokį „tranda-
lietą“ be 300 litų neįpirksi. Kolūkyje 
uždirbdavau 150 rublių, bet jo vertė 
kokia buvo...“

V. Bernadišius sakė, kad turėjo ūki-
ninko pažymėjimą, 32 ha žemės, bet 
laikui bėgant ūkininkavimo atsisakė. 
„Reikia technikos turėti, sveikatos, 
vaikai gyvena Vilniuje, tai kam man 
ta žemė reikalinga. Tėvų žemę pasi-
dalinau su broliu ir savo dalį dabar 
nuomoju ūkininkui“, - aiškino senu-
kas.

Paklaustas, ar eis balsuoti antraja-
me Lietuvos prezidento rinkimų ture, 
V. Bernadišius sakė, kad dar neapsi-
sprendė. „Pirmame ture nepataikiau, 
o tie du, kurie pateko į antrą turą, man 
nė vienas nepatinka“.

Dabartiniai vaikai nežino 
savo pareigų

40 metų  Surdegyje matematikos 
mokytoja pradirbusi Bronė Andriko-
nienė sakė, kad seniau vaikai buvo 
daug drausmingesni, nes mokyklą 
lankė daugiausiai vargingai gyve-
nančių šeimų vaikai. O šiuolaikiniai 
– šiek tiek padaužos, gudresni, labiau 
išsilavinę, naudojasi įvairiomis tech-
nologijomis, bet nežinantys savo par-
eigų, tačiau gerai išmanantys teises. 
„Man senai taip atrodo, kad seniau 
viskas kitaip buvo“, - atsiduso  prieš 
14 metų savo darbinę veiklą baigusi 
mokytoja B.Andrikonienė.

Paprastai gyventojų sody-
bose kabo užrašai „Piktas 
šuo“. Tačiau Surdegyje su 
gerais žmonėmis gyvena ir 
geri šunys.

Autoriaus nuotr.

Vladas Bernadišius gerai gyveno kolūkyje, o iš tėvų paveldėtą 
žemę išnuomavo ūkininkui.

Visuomenei naudingą veiklą turintys atlikti Surdegio miestelio ir kaimo vyrai tvarko buvusios mo-
kyklos pastato likučius.

Surdegio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnytėlėje yra 
šaltinis, turintis stebuklingų galių.

Atidirbti už pašalpas pensininkė 
ragina rimbu ir meduoliu
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kampas      

įvairūs

Lietuvos ra-
šytojų sąjungos 
knygas jau ga-
lima įsigyti ir 
Anykščių knygy-
ne „Pegasas“

NAUJOS KNYGOS

Apie žmogų

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai! 
Mokome nauju automobiliu !!!

Teirautis tel.: (8-657) 72 987 
www.jonroka.lt.

Renkamės gegužės 29 dieną 17 val. Liudiškių g. 29, 
UAB „Janroka“ patalpose 

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8‑644) 45610.

Paslaugos

Pjaunu pavojingus medžius šalia 
pastatų, sunkiai prieinamose vie‑
tose. 

Tel. (8‑629) 79827.

Šiltiname pastatus ‑ užpildome 
oro tarpus ekovata, termoputa, 
granulėmis, poliurentu.

Tel. (8‑606) 85525.

Atliekame statybos ir remonto 
darbus: pamatai, sienos, vidaus 
ir išorės apdaila, renovacija, ger‑
būvis.

Tel.: (8‑698) 27768, 
(8‑655) 66234.

Išorės namų dažymas bei kiti 
statybos darbai.

Tel. (8‑647) 59686.

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.  

Mini ekskavatoriumi, mini krau‑
tuvu BOBCAT atliekame žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono 
daužymo darbus (yra paletinės 
šakės). Atliekame lauko santech‑
nikos darbus. 

Tel.: (8‑685) 27028, (8‑618) 65358. 

Dengia, remontuoja stogus, sta‑
to terasas, pavėsines, daržines ir 
t. t. Pasirūpina medžiagomis.

Tel. (8‑648) 86123.

Griauna pastatus, mala statybi‑
nes atliekas ir akmenis.

Tel. (8‑682) 92949.

AKCINĖS BENDROVĖS ,,LIETUVOS 
DUJOS“PANEVĖŽIO FILIALAS

Informuojame, kad 2014 metų III ketvirtyje planuojame vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų bendro 
naudojimo dujų sistemų techninę priežiūrą bei remonto darbus Anykščių mieste:

J.Basanavičiaus g. 1, K.Ladigos g. 38, Medžiotojų g. 21, 23, Muziejaus g. 16, Sodų g. 
1, 8, Šepetiškių g. 4, Šviesos g. 5, 12A, Vilniaus g. 52, 54. 

           
 Apie laikiną gamtinių dujų tiekimo nutraukimą vartotojai bus informuoti papildomai, ne vėliau kaip prieš 

5 darbo dienas iki darbų pradžios. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. 

            Telefonai pasiteiravimui Anykščiuose: (8 381) 5 93 48, 5 94 85, mob. tel. (8 699) 07834.

Linas BITVINSKAS

Kažkaip vis galvoju, kad netikiu 
minia, tikiu atskirų žmonių poelgiais. 
Būtent jie man įrodo, kad pasaulis 
– ne tokia jau bloga vieta gyventi. 
Viena istorija apie žmogų, kuris taip 
ir būtų likęs nežinomas, jeigu ne at-
sitiktinumas. 

Gegužės mėnesį Čekijos prezi-
dentas suteikė aukščiausią šalies 
apdovanojimą britui serui Nicholas 
Winton, kuris vos prasidedant II pa-
sauliniam karui 1939 metais iš Če-
kijos organizavo masinę vaikų, dau-
giausia žydų, evakuaciją į Britaniją. 
Aštuoni traukiniai iš Čekijos išvežė 
669 vaikus, kurie išvengė mirties na-
cių koncentracijos stovyklose. Beje, 
seras Nicholas Winton gegužės 19 
dieną atšventė 105-ąjį gimtadienį 
Čekijos ambasadoje..

Nicholas Winton, kurį daugelis 
vadina britų „Šindleriu“, už pastarąjį 
žinomas žymiai mažiau.  Jis niekada 
nepasakojo apie šį savo poelgį ir ne-
laikė savęs didvyriu. Visuomenė apie 
jį sužinojo tik 1988 metais, kai tele-
vizijos laida parodė jo susitikimą su 
keletu žmonių, kuriuos jis išgelbėjo 
ir kurie vadino save „Niki vaikais“. 
2002 metais jis gavo riterio titulą.

1939 metais biržos makleris, ku-
riam tebuvo 29-eri, atvyko į Čekiją, 
po dviejų mėnesių vokiečiai užėmė 

Sudetų kraštą. Nicholas Winton 
rimtai domėjosi politika ir norėjo 
būti įvykių liudininku šalyje, kur 
per akimirką būti žydu tapo mirtinai 
pavojinga. Jis ėmė susitikinėti su 
šeimomis ir sudarinėti vaikų sąrašą, 
kuriuos būtų galima išvežti. Pirmas 
traukinys pajudėjo kovo 14 dieną, li-
kus tik dienai iki Prahos okupacijos. 
Nicholas Winton grįžo į Britaniją ir 
sukūrė gelbėjimo operacijos planą 
– surado lėšų, šeimas, kurios turėjo 
priimti vaikus, sutvarkė biurokrati-
nes kliūtis. Jo rūpesčiu kiekvienam 
vaikui buvo garantuota pinigų suma 
lygi  2500 dabartinių svarų arba 
4220 dolerių, reikalinga kelionei.

Daugeliu atveju jis turėjo klastoti 
dokumentus, iš viso iš Prahos išvyko 
8 gelbėjimo traukiniai, devintasis, 
turėjęs išgabenti dar 250 vaikų, ne-
bespėjo – Vokietija užpuolė Lenkiją 
ir visos sienos buvo uždarytos.Vo-
kiečių kareiviai neleido niekam sėsti 
į tą traukinį, praktiškai visi tie vaikai 
vėliau žuvo koncentracijos stovyklo-
se. Daugelis tų vaikų turėjo brolius ir 
seseris, kurie spėjo išvažiuoti anglų 
gelbėtojo dėka. Dabar gyvena apie 6 
000 „Niko vaikų“ palikuonių. 

Iki 1988 metų apie jo vaikų iš 
Čekijos gelbėjimo operaciją nieko 
nebuvo žinoma. Jo žmona aptiko al-
bumą su fotografijomis ir dokumen-
tais, kurie pasakojo apie evakuaciją. 
Vėliau šeimos draugas perdavė ap-
lanką BBC kompanijai, kuri susuko 
apie jį dokumentinį filmą. Šio filmo 
dėka jis galėjo susitikti su išgelbėtais 
vaikais. Jo garbei pastatyti paminklai 
JAV, Britanijoje ir Čekijoje. Jo vardu 
pavadinta maža planeta, kurią atra-
do čekų astronomai, nuo 2008 metų 
Čekija kelia jo kandidatūrą Nobelio 
premijai.

Nepaisant solidaus amžiaus, seras 
yra geros sveikatos ir aiškaus proto. 
Kai prieš operaciją jo paklausė ligo-
ninėje standartinio klausimo, jeigu 
sustotų širdis ar pageidautų, kad jį 
reanimuotų ar ne, jis negalvodamas 
sušuko: „Aišku, kad reanimuokit, 
gyvenimas, žinote, velniškai geras 
dalykas, aš noriu gyventi“. 

Nuoma

Išsinuomotume namą su pato‑
gumais ar dviejų kambarių butą 
pirmame aukšte Anykščiuose ar 
netoli miesto.

Tel. (8‑679) 45069.

Ken Follett. 

Žemės stulpai

Iš anglų kal-
bos vertė Aloyza 
Lukšienė. 

Išversta į dau-
giau nei trisde-
šimt kalbų, dau-

gybę savaičių išbuvusi įvairių šalių 
perkamiausiųjų sąrašuose (Vokie-
tijoje ją populiarumu aplenkė tik 
Biblija ir J. R. R. Tolkien „Žiedų 
valdovas“), patenkanti į pačių 
skaitytojų sudaromus per gyveni-
mą privalomų perskaityti knygų 
sąrašus (viename jų užima 27 vie-
tą iš 101), ekranizuota populiariu, 
įvairių apdovanojimų sulaukusiu 
televizijos serialu – tai faktai apie 
vieną žinomiausių šiuolaikinės 
epinės literatūros knygų, britų ra-
šytojo Ken Follett romaną „Žemės 
stulpai“ (The Pillars of the Earth). 

Rašytojas Ken Follett (g. 1949) 
išgarsėjo ir daugiausiai rašo trile-

Naujos Lietuvos rašytojų sąjungos knygos
rius, tačiau tarptautiniu bestseleriu 
tapęs didžiulis jo kūrinys „Žemės 
stulpai“ – istorinis romanas. Jame 
rašytojas vaizduoja gotikinės kate-
dros statybą viduramžių Anglijoje. 
Romano veiksmas trunka apie ke-
turiasdešimt metų ir per vaizduoja-
mą laiką Follettas leidžia skaityto-
jui juste pajusti, kaip buvo statoma 
viduramžių katedra. Aplink šią 
pasakojimo ašį sudėliojamas „pa-
noraminis“ viduramžių vaizdas 
– personažų gyvenimai, dramos, 
kasdienybė, istoriniai įvykiai, ka-
ralių, bažnyčios intrigos ir kovos.  

Čia daug tikrų XII a. Anglijos 
istorijos įvykių (imperatorės Mo-
dės ir karaliaus Stepono kovos dėl 
sosto, trintis tarp monarchų ir baž-
nyčios vadovų). Katedros statyba 
suveda skirtingų luomų ir interesų 
žmones, verda aistros, mezgamos 
intrigos, tarpsta smurtas. Statytojai 
– prioras Filipas, Tomas Statytojas, 
šio įsūnis Džekas ir kiti – idealistai, 
pasišventę didingos katedros idėjai, 
nepabūgę net vyskupo ir karaliaus 

intrigų ir smurto. 
„Žemės stulpai“ daugelį patrau-

kia tuo, kad šioje knygoje vidu-
ramžiai pavaizduoti per žmonių 
gyvenimus, labai ryškius, gyvus 
personažus, kitaip tariant, vidu-
ramžiai tarsi įgyja žmogiškąjį vei-
dą. Sunku nesižavėti rašytojo Keno 
Folletto fantazija ir kūrinio mastu 
(veikia 187 veikėjai, minimos 139 
vietovės).

Į personažų gyvenimus auto-
rius sugeba perkelti universalias, 
ir šiuolaikiniam žmogui supranta-
mas problemas. grindinis romano 
veiksmas, yra išgalvotas. 

Romanas gretinamas su Umber-
to Eco „Rožės vardas“..  
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siūlo darbą

Burbiškio agroserviso vadovui

Alvydui DIEČKUI

Gyvenimas - tai nesibaigiantis laukimas,
Jau atlikti ir dar nepradėti darbai.
Gyvenimas - tai amžinas siekimas
Suspėti padaryti tai, ko dar nepadarei.

Gražaus jubiliejaus proga sveikina

Burbiškio agroserviso kooperatyvo gyvulininkystės darbuotojai

Išsiskleidus gimtadienio puokštė
džiaugsmo spindinčiais žiedlapiais žiba,
nueitųjų dienų patirtis
jau sugulus gyvenimo knygon.
Tegul puslapių daug dar spalvingų
Jums atverčia ateinančios dienos,
ir žiedų dar daug daug išsiskleidžia - 
tarsi šypsenų laimės kasdienės...

Gražaus jubiliejaus proga sveikiname 
Burbiškio agroserviso kooperatyvo valdybos 
pirmininką Alvydą DIEČKŲ.

Dirbantieji

Brangiai ‑ įvairius automobilius, mi‑
kroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8‑631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia‑
torius, seną buitinę techniką ir elek‑
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš‑
tadieniais 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 tur‑
tą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis 
problemomis. Atsiskaito grynaisiais. 
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8‑670) 37592.

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

ELEKTROS VARIKLIUS, STARTE-
RIUS, gEnERATORIUS.
Vilties g. 4 f, Anykščiai

Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
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.

PERKAME SPyGLIUočIo 
RąSTUS, 

ATSISKAIToME IŠ KARTo.
Tel.: (8-686) 88713.

Žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuose.

Tel. (8‑606) 14770.

Brangiausiai ‑ miškus. Sumoka no‑
taro išlaidas.

Tel. (8‑642) 22222.

Miškininkystės įmonė brangiai ‑ 
įvairų mišką su žeme arba biržes iš‑
sikirsti, beržo eglės, pušies rąstus ir 
plonrąsčius.

Tel. (8‑605) 27002.

Mišką su žeme arba išsikirsti, apva‑
lią medieną. Teikiame miško kirtimo, 
traukimo bei pervežimo paslaugas. 

Tel. (8‑603) 44444.

Automobiliai

Brangiai ‑ automobilius, sunkve‑
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.   

Tel. (8‑646) 17715.

Automobilių ir kitokios technikos su‑
pirkimas Lietuvoje. Utilizuoja, greitai 
pasiima, atsiskaito.

Tel. (8‑638) 00155.

Važiuojančius ir nevažiuojančius au‑
tomobilius, mikroautobusus, visurei‑
gius. Pasiima, utilizuoja. Atsiskaito iš 
karto.

Tel. (8‑633) 39897.

Brangiai ir skubiai ‑ įvairių markių 
(1930 ‑ 2005 m.) lengvuosius auto‑
mobilius, visureigius, mikroautobu‑
sus. Bet kokios būklės.

Tel. (8‑601) 53942.

Kombainus, traktorius, autobusus, 
automobilius, įvairią techniką, metalo 
laužą, elektros variklius.

Tel. (8‑633) 60143.

Gyvuliai

Nuolat brangiai ‑ karves, bulius, te‑
lyčias. Atsiskaito iš karto, moka prie‑
dus.

Tel. (8‑656) 40439.

Brangiai ‑ galvijus: telyčias, kar‑
ves, bulius, veršelius. Sveria. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko 
dokumentus.

Tel. (8‑680) 41510.

Brangiai ‑ galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

Tel.: (8‑686) 54826, 
(8‑684) 40534.

Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/kg), 
telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius (iki 
5,10 Lt/kg). 

Tel. (8‑622) 09326.

Bendra Lietuvos ‑ Olandijos UAB 
„Bartynco“ ‑ veršelius iki 2 mėne‑
sių. Moka priedus.

Tel.:(8‑614) 07502, 
(8‑636) 42871.

Agentas Algirdas – veršelius, kar‑
ves, jaučius, prieauglį, avis. Moka 
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sve‑
ria elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel.: (8‑687) 21828,
(8‑675) 95128.

Viskas 

šiferiniams, 

skardiniams 

stogams. 

Tel. (8‑652) 49994.

Langai, durys (lauko, vidaus), 
įvairios žaliuzės, vartai, šiltnamiai 
“Klasika”. Nuolaidos iki 35 proc.

Tel. (8‑698) 81888.

Baldų gamyba. Virtuvės, prieš‑
kambario spintos slankiosiomis 
durimis ir kt.

Tel. (8‑679) 73552.

Nekilnojamasis turtas

55a. Vilniaus g. gale su projek‑
tais statyboms. (2 tvenkiniai, upe‑
lis, miškas). 300m. iki Spa‑Vilnius. 
Kaina 42000 Lt. 

Tel. (8‑633) 33361.

Dalį suremontuoto namo 
Anykščiuose (2 kambariai, virtuvė, 
koridorius, vonia, tualetas). Bendras 
plotas 40 kv. m., 3,2 arai žemės.

Tel.: (8‑685) 10959, 
(8‑689) 23940.

Tvirtą, mūrinį dviejų aukštų namą 
Anykščių rajone. Iš kiemo pusės 
atsiveria nuostabus vaizdas į Ilgio 
ežerą, puiki vieta gyvenimui bei 
poilsiui.

Tel. (8‑600) 19810.

Erdvų, didelį 4 kambarių butą 
Anykščiuose. Puikus pasirinkimas 
ieškantiems erdvaus bei komfor‑
tiško būsto.

Tel. (8‑600) 19810.

Kita

Vienfazius grūdų malūnus, ša‑
kniavaisių smulkintuvus, pieno se‑
peratorius, sviestamušes, vaisių 
‑ grybų džiovintuvus.

Tel. (8‑670) 60809, 
www.zagiena.lt

Kuras

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

Tel. (8‑600) 63820.

Parduodu traktorius su krautu-
vais : MASSEY FERGUSON,

FIAT, FORD, ZETOR - 6945 (dvitil-
tis), traktorių VOLVO  su dvigubais 
ratais ir ruloninį šieno presą VIKON, 
savivartę prikabinamą traktoriaus  prie‑
kabą  tinkančią vežti grūdams(20m3, 
llgis‑ 7,28,m, plotis‑2,38m.aukštis 
‑1,20m).Atvežame į vietą.  Biržai.

Tel. (8‑699) 31400.

Prancūzija ‑ Belgija, vežioti mažu 
autovežiu autobusus, komandi‑
ruotės 4‑6 sav. Atlyginimas 5000 
‑ 7500 Lt.

Tel. (8‑682) 61239.

UAB “CESTA”, 
21 metus veikiančiai mėsos 

perdirbimo įmonei, firminėje 
mėsos gaminių parduotuvėje 
Vilniaus g. 1, Anykščiuose,

 REIKALINGA PARDAVĖJA 
- KASININKĖ.

 
Pageidautina, turinti darbo 

patirties prekybos srityje. 
Darbas slenkančiu grafiku. 
Kreiptis tel. (8-611) 22573.

UAB „ANRESTAS“ 
reikalingi 

 dažytojai, tinkuotojai, 
plytelių klijuotojai ir kt. specialy-

bių statybininkai.
Gegužės g. 14, Anykščiai, 

tel. 5-25-00 

Anykščių mieste
Alfonsas BINKIS,  gimęs 1930 m., mirė 05 23
Bronė ŠULSKIENĖ, gimusi 1934 m., mirė 05 22
Statsė STIMBIRIENĖ, gimusi 1914 m., mirė 05 20
Anykščių seniūnijoje
Edvardas STALNIONIS,  gimęs 1926 m., mirė 05 14
Anelė PEČIULIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 05 26
Debeikių seniūnijoje
Leontina STRIOGIENĖ, gimusi 1934 m., mirė 05 23
Gienė PIVORAITĖ, gimusi 1945 m., mirė 05 24
Juozas Kęstutis OSCINAUSKAS, gimęs 1943 m., mirė 05 24
Kavarsko seniūnijoje 
Leonas GERALAVIČIUS, gimęs 1928 m., mirė 05 25
Troškūnų seniūnijoje
Gintaras BILEVIČIUS, gimęs 1979 m., mirė 05 21
Kęstutis BATUTIS, gimęs 1954 m., mirė 05 25

Judita KAZLAUSKAITĖ, gimusi 05 18
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šiandien

gegužės 30 d.

Teodozija, Algedas, Erdvilė, 
Magdalena, Magdė.

gegužės 29 - 30 d. jaunatis. 

vardadieniai

mėnulis

receptas

Ferdinandas, Joana, Žaneta, 
Vyliaudas, Jomilė, Žana.

oras

+6

+14

IŠ ARTI

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:
 (8-381)   5-82-46,  (8-381)   5-94-84,  (8-381)   5-91-86.

„Tremtinio vaikas“:

„Aišku, kad liberalai šitai ir tu-
rėjo daryti. Ką dar Anykščiuose 
galima vadinti patriotais? Tėvy-
nės sąjungą, kuri su KGB rezervu 
nuėjo?“

„A ir B sėdėjo palubėj. A nu-
puolė, B prapuolė, kas dar liko 
palubėj?“

Antradienio mįslės: „Karvelis 
burkuoja, o žvirbliai klausosi?“ 
teisingas atsakymas – mokytojas ir 
mokiniai. 

anekdotai   

***

Lėktuvui besileidžiant ke-
leivis pasikviečia stiuardesę ir 
klausia: 

- Kas ten matosi pro langą?
Stiuardesė: 
- Na, čia tik sniegas ant kal-

nų”. 
Keleivis atsisuka į žmoną: 
- Sakiau, kad sniegas, o tu - 

Graikija, Graikija...”.

***

Vyras ir moteris patenka į 
avariją. Abiejų automobiliai 
sumaitoti, bet per stebuklą nė 
vienas nesužeistas. 

Moteris: 
- Čia ženklas, kad turėtume 

būti draugiški ir nekaltinti vie-
nas kito. 

Vyras pritardamas linkteli. 
Moteris tęsia. 
- Oho, mano mašinoje liko 

nesudužęs vyno butelis. Čia 
ženklas, kad reikia išgerti už 
mūsų sėkmę. 

Vyras atidaro butelį, trukteli 
gerą gurkšnį ir paduoda mote-
riai. 

- Oi, ačiū, ne, aš gal palauk-
siu policijos... - atsako ši.

***

Žmogus užeina į gyvūnėlių 
parduotuvę nusipirkti papū-
gos. Beda pirštu į geltoną ir 
klausia, kiek ji kainuoja. 

- 2 000 litų, - atsako parda-
vėjas. 

- Kodėl tiek daug? - nustem-
ba žmogus. 

- Tai ypatinga papūga, ji 
moka labai greitai spausdinti 
mašinėle. 

Tada žmogus rodo į raudoną 
papūgą. 

- Ši kainuoja 5 000 litų. Ji 
moka spausdinti, atsiliepia į 
telefono skambučius ir moka 
rašyti, - aiškina pardavėjas. 

- O ta juoda? Ką ji daro? 
- Ji kainuoja 10 000 litų. Ne-

žinau, ką ji moka, bet kitos dvi 
ją vadina viršininke, - atsako 
prekeivis.

***

Vadovas sekretorei: 
- Kas tau sakė, jog vien dėl 

to, kad tave pabučiavau per 
Kalėdų vakarėlį, dabar gali 
atlaidžiai žiūrėti į savo parei-
gas? 

Sekretorė: 
- Mano advokatas.

***

Neša vilkas ir zuikis spintą į 
9 aukštą. 

Vilkas ir sako: 
- Zuiki, nubėk pažiūrėti, kiek 

aukštų liko.
 Zuikis nubėga, grįžta: 
- Turiu dvi žinias: gera ta, 

kad liko vienas aukštas, o blo-
ga - supainiojom laiptines...

***

Vilkas nusipirko karvę, o 
kiškis laikrodį. Bet vilkas ne-
mokėjo karvės melžti, o kiškis 
nepažino valandų. Vilkas pasi-
tyčiodamasis paklausė kiškio:

-Kiek dabar valandų?
-Laikas melžti karvę,-atšovė 

kiškis.

Jau vienuoliktus metus N. Elmi-
ninkų bendruomenė, kuriai vado-
vauja Diana Šermukšnienė, šventė 
šeimos dieną. Į šventę atvyko Skie-
monių, Leliūnų, Šerių, ir Debeikių 
bendruomenių atstovai, kurie atve-
žė ir menines programas. 

Skiemoniečiai parodė įdomų 
vaidinimą iš šeimos gyvenimo, 
moterų ansamblis padainavo kele-

Šeimos šventėje vaišinosi naminiais sūriais
tą dainų, Šerių bendruomenės, kuri 
yra viena seniausių Anykščių kraš-
te, moterys skaitė savo kūrybos 
eilėraščius, Debeikių ir Leliūnų 
moterų ansamblis padainavo kele-
tą dainų. 

Pasirodė ir N. Elmininkų ben-
druomenė – dainavo moterų an-
samblis, kuriame yra 15 moterų.  
Ansambliui vadovauja I.Kovolienė, 

solo gražiai atliko E.Tuskenienė. 
Po meninės dalies vyko įvairios 

varžytuvės, pasikeitimas dovano-
mis. O galiausiai šventės dalyviai 
vaišinosi naminiais sūriais, dešro-
mis, skilandžiais ir kitais naminiais 
valgiais.

Bronius PILKAUSKAS, 
N.Elmininkai

Greitai paruošiama pica 
keptuvėjė

Ingredientai:
2 kiaušiniai, 
9 valgomieji šaukštai kvietinių 

miltų,
4 valgomieji šaukštai majonezo,
1 stiklinė tarkuoto sūrio,
4 valgomieji šaukštai grietinės,
1 sauja pjaustytų svogūno laiš-

kų,
3 pjaustytos, virtos MAŽYLIŲ 

dešrelės.

Gaminimo eiga:
Į indą dėti miltus, grietinę, mušti 

kiaušinius ir viską gerai išmaišyti. 
Masė turėtų būti grietinės tirštu-
mo.

Įkaitinti keptuvę su riebalais ir 
pilti padarytą tešlą. Ant viršaus 
tolygiu sluoksniu dėti dešreles, 
svogūnlaiškius (dar galima dėti po-
midorų ar marinuotų agurkų). Kiek 
pakepti.

Dėti majonezo ir tolygiai berti 
sūrį (negailėti). Uždegti dangtį ir 
ant mažos liepsnos pakepti vos ke-
lias minutes.

„Kada tik keliu važiavau pro 
Trakus, man verkė iš skausmo 
širdis”, - rašė mūsų tautos dainius 
Maironis.

Šituos žodžius atsimenu, kai 
važiuoju į Ukmergę ir matau ne-
toli Staškūniškio kaimo buvusio 
Anykščių KGB vado Alvydo Ža-
los sūnaus šaudyklą, prie kurios 

Ginklai kegebisto šeimos rankose
savaitgaliais pristatyta prabangių 
limuzinų.

Esu gimęs tremtyje. Man ver-
kia iš skausmo širdis matant, kaip 
Lietuvai tapus nepriklausoma, so-
vietinio saugumo rankose atsidūrė 
ginklų verslai. Sakysite, kad vaikai 
neatsako už tėvų darbus. Teisingai, 
tačiau tuomet ir Kauno Daktarų 

gaujos šeimų nariams leiskime 
prekiauti šautuvais. Nesuprantu, ką 
galvoja Lietuvos saugumas – Puti-
nui pajudėjus į mūsų pusę neabe-
joju, kad senasis Žala ir jo agentai 
eitų su tais, kurie moka buvusiam 
kegebistui pensiją už suluošintus 
lietuvių gyvenimus. 

Petras V.

Dž. F. Kenedžio rezidencija 
parduodama už 38,5 mln. 
dolerių

Buvusio JAV prezidento Džo-
no F. Kenedžio (John F. Kenne-
dy) rezidencija, dar vadinama 
Žiemos Baltaisiais rūmais, par-
duodama už 38,5 mln. JAV dole-
rių, praneša “Realty Today”.

Namas įsikūręs Palm Byče, 
Floridoje. 1995 metais jis buvo 
parduotas už 4,95 mln. JAV do-
lerių kompanijos “Castle Harlan” 
vadovui Džonui Kaslui (John 
Castle), kuris vėliau rezidenciją 
restauravo.

Buvusio JAV prezidento tėvas 
Džozefas Patrikas Kenedis (Jo-
seph Patrick Kennedy) įsigijo šį 

namą 1933 metais už 120 tūkst. 
JAV dolerių. Šeima jame dažnai 
rengė įvairias šventes. Namo 
plotas sudaro per 1,4 tūkst. kv. 
metrų, jame įrengta vienuolika 
miegamųjų. 

“Metų kopenhagiečiu” 
išrinktas žirafą viešai 
išskrodusio zoologijos 
sodo direktorius

Kopenhagos zoologijos sodo 
direktorius Bengtas Holstas 
(Bengt Holst) prieš kelis mėne-
sius sukėlė pasipiktinimo audrą 
pasaulyje, kai nurodė papjauti 
sveiką žirafos jauniklį Marijų 
(Marius). Tačiau savo mieste 
jam nereikia baimintis dėl popu-

liarumo. Laikraščio “Politiken” 
skaitytojai B. Holstą išrinko 
“Metų kopenhagiečiu”, praneša 
agentūra AFP.

Žirafos nužudymas, viešas jos 
išskrodimas matant vaikams ir su-
šėrimas liūtams tarptautiniu mastu 
sulaukė kritikos. Zoologijos sodo 
direktorius netgi išgirdo grasini-
mų susidorojimu. Tačiau daugelis 
danų sutiko su B. Holsto argu-
mentas, kad gyvenimas nėra “Dis-
nėjaus filmas” ir kad tenka atimti 
gyvybę ir mieliems žvėreliams, 
kad būtų išvengta incuchto. 

“Metų kopenhagiečiu B. Hols-
tą išrinko 6 000 “Politiken” 
skaitytojų. “Aš tai suprantu kaip 
aiškią išraišką to, kad danai tei-
giamai vertina mūsų atvirumą 
ir sąžiningumą, kai pasakojame 
apie darbą zoologijos sode”, - 
sakė direktorius, Kopenhagoje 
atsiimdamas apdovanojimą.

-ELTA


