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Automobilių
stovėjimo
aikštelę
asfaltuos
kitąmet

2 psl.
šiupinys
Pamaldos. Skiemonių Švč.
Mergelės Marijos bažnyčioje Visų
šventųjų dieną šv. Mišios už gyvuosius ir mirusiuosius vyks 14
val., o Vėlinių dieną šv. Mišios bus
aukojamos 12.30 val.

Anykščių našlaičiai iškeliauja net į
Naująją Zelandiją

Vasariškos saulės nutviekstoje virtuvėje valandėlei susimąstė seniausia Vilkabrukių gyventoja Janina Prievelienė.

Savivaldybės Vaiko teisių
apsaugos skyriaus vedėja Laima Zukienė sakė, kad vaikai iš
šeimų paimami tik labai išskirtiniais atvejais.

10 psl.

3 psl.

Siauriausia riba

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt
Spalio ir lapkričio sandūroje tarsi susiaurėja riba tarp Jų ir tarp
Mūsų.
Atrodo dar visai neseniai, vos keletą dešimtmečių atgal, kaimuose
buvo įprasta velionį į amžinąją kelionę paruošti namuose – artimieji jį
nuprausdavo, patys aprengdavo įkapėmis, šarvojimo patalpos sienas
uždengdavo gedulingomis austinėmis „kapomis“, budėdavo prie mirusiojo karsto per naktį... Dabar jau įprasta, kad visu tuo pasirūpina
laidojimo paslaugas teikiančios firmos, o į paskutinę kelionę vis dažniau išlydimos urnos su velionio pelenais, o ne karstas...
Apie laidojimo papročių kaitą nuo seniausių laikų iki dabar, apie
gedulo nešiojimo tradiciją, kapų puošybą ir ...mirties baimę kalbėjausi
su įvairių kartų ir profesijų anykštėnais.

Darbštuoliai. Šiandien šaukiamame Anykščių rajono savivaldybės tarybos posėdyje planuojama
svarstyti šimtą klausimų. Tai labai
daug, nes įprastai posėdyje Taryba
svarsto tik pusę tiek klausimų.
Kelsis. Svarstoma iš dabartinės
būstinės Anykščiuose (Vilniaus
gatvėje) į kitas patalpas iškelti
ugniagesius gelbėtojus. Juos norima iškelti į atokesnę vietą. Vienas
iš variantų – buvęs „Lesto“ pastatas.

Mūsų pareiga neleisti
vulgarizuoti tradicijų

Kolona. Netoli Puntuko, Anykščių šilelyje iškilo pirmoji medžių
Lajų tako kolona. Takas ties medžių
viršūnėmis vingiuos 300 metrų ir
ves į bokštą, nuo kurio lankytojai
galės pažvelgti į Anykščių šilelį.

Prof. Antanas TYLA, istorikas,
Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas:
„Į vis populiarėjantį laidojimą urnoje žiūriu be jokių kompleksų. Tai pačių
žmonių pasirinkimas. Esu laidojęs urnose gerbiamus, žinomus žmones: istorikę Vandą Sruogienę, literatūrologę,
pedagogę Meilę Lukšienę ir kt. Nejaučiu, kad urna atėmė mirusiuosius iš
brangių žmonių albumo.
Vis daugiau lietuvių gyvena miestuose ir prie jų augantys nekropoliai
iškels laidojimo vietų koncentracijos
problemą. Žmonės pasirinks, kaip ją
spręsti...
O urbanizacija keičia atsisveikinimo su mylimais ir artimais žmonėmis
tradicijas, papročius. Tai natūralus
procesas. Nereikėtų jo skubinti ar

Taiklūs gamtosaugininkai.,,Zala
arms“ šaudykloje vyko respublikinės aplinkos apsaugos valstybinę
kontrolę vykdančių pareigūnų šaudymo iš tarnybinio ginklo pratybos. Komandą sudarė 5 pareigūnai,
kurie iš tarnybinių ginklų šovė po
16 šūvių į taikinį. Trečius metus iš
eilės nugalėtoja tapo uteniškiai.
Nevadovaus. Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs Sodininkų bendrijos „Šilelis“ pirmininkės,
Anykščių policijos komisariato
kriminalinės policijos skyriaus
tyrėjos Sigitos Mačytės – Šulskienės skundą, nutarė palikti galioti Anykščių apylinkės teismo
sprendimą. Juo pripažintas teisėtas
sodininkų Dariaus Šermukšnio ir
Vytauto Mažvylos reikalavimas,
iš visuotinio susirinkimo, kuriame
bendrijos pirmininke buvo išrinkta S.Mačytė – Šulskienė, priimtus
sprendimus pripažinti neteisėtais.
(Arvydas LINGAITIS „Sodininkai nenori vadovės policininkės“,
„Anykšta“, 2014-06-12).

Vilkabrukiuose geriau negu Čikagoje

Sakralinio centro veidas blizgės stiklu

dirbtinai stabdyti. Mūsų pareiga neleisti vulgarizuoti tradicijų ar atsirandančių naujovių. Pats neturiu laiko
galvoti apie mirtį - tai labai natūralu ir
neišvengiama“.

7 psl.

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščių menų centre (Sakraliniame centre) buvo pristatomi projekto - kūrybinės dirbtuvės darbai, skirti šio centro aplinkai pakeisti. Trys grupės architektų už 34 tūkstančius litų penkis savaitgalius kūrė, kaip turėtų atrodyti Menų centras ateityje.
Vieni statinį matė pakištą po stiklu, kiti – apmuštą medžiu.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“
numeris išeis antradienį (lapkričio 4
d.). Redakcija šeštadienį nedirbs.

Naujas įvaizdis Anykščių senamiestyje, bet labai jau skandinaviškas.

Architektų vizijose – po stiklu pakištas visas Sakralinio centro pastatas.
Autoriaus nuotr.
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KONKREČIAI

Arvydas LINGAITIS

Automobilis nukirto medį

arvydas.l@anyksta.lt

Antradienį apie 15 valandą 10 minučių Anykščiuose, J.Biliūno gatvėje, nuokalnėje prie cerkvės miesto centro link važiuodamas automobilis „Peugeot 306“ tapo nevaldomas, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, nukirto pakelės medį, o šonu dar kliudė apšvietimo stulpą.
Avarija, pirminiais duomenimis,
įvyko pagyvenusiam vyriškiui sušlubavus sveikatai. Jis ir keleivė
greitosios pagalbos automobiliu
išvežti į Anykščių ligoninę.
Patikslintais duomenimis, važiuojant vairuotoją ištiko šokas,
nes prieš tai jam dirbant sode įgėlė
vabzdys. Vyras jau išleistas iš ligoninės. Su juo važiavusiai moteriai
lūžo ranka. Keleivė gydoma ligoninėje.

Nors autoįvykis, kuriame sužalotas žmogus, turėtų būti įskaitinis,
tačiau vakar dienos policijos įvykių suvestinėje jis neskelbiamas.
Paklaustas, kodėl apie avariją nėra
oficialios informacijos, Anykščių
rajono policijos komisariato viršininkas Rimantas Čepulis „Anykštai“ sakė: „Informacija registruota,
atliekamas aplinkybių patikslinimas. Patikslinus aplinkybes, bus
priimtas procesinis sprendimas“.

Automobilio nulaužto medžio ir užvirtusio ant variklio dangčio
šakas nupjaustė ugniagesiai gelbėtojai ir patraukė medį į šoną.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Automobilių stovėjimo aikštelę
asfaltuos kitąmet
Anykščiuose, Antano Baranausko aikštėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, šalia buvusio buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato, knibžda statybininkai. Jie atnaujina automobilių stovėjimo
aikštelę, šaligatvius.

Panevėžio kelininkai iš pažiūros nedideliame objekte dirba pasitelkę daug technikos ir kelias dešimtis darbininkų.
Autoriaus nuotr.

Kalėdoms jau pasiruošta

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Nors bendrovės „Panevėžio keliai“ statybininkai dirba sparčiai,
eismas miesto centre būna šiek tiek
komplikuotas, tačiau techninių avarijų išvengta. Statybininkai jau kloja
šaligatvius, sudėjo bordiūrus. Kaip
pastebėjo Anykščių rajono vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė,
automobilių stovėjimo aikštelė jau
nebeatitiko šių dienų reikalavimų.
„Aikštelė nežymiai padidės šaligatvių
sąskaita, tuo pačiu bus pakloti ir nauji
šaligatviai, kurie taip pat taps platesni
ir patogesni “, - „Anykštai“ sakė D.
Gasiūnienė.
Anykščių rajono savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas
Algirdas Žalkauskas sakė, kad automobilių stovėjimo aikštelės atnaujinimas kainuos 414 000 litų. „Bus
pakeisti šaligatviai, apšvietimas, išlyginta aikštelė, tačiau asfaltavimo darbai liks kitiems metams“,- pastebėjo
A. Žalkauskas.
Kai kurie vairuotojai nėra patenkinti dėl panaikinamos važiuojamosios gatvės dalies nišos prieš buitinio
gyventojų aptarnavimo kombinatą ir
dėl to vos susiaurėjančios Vilniaus
gatvės. Pasak jų, žiemą, kai bus sniego, tikėtina, bus neįmanoma sustoti
ties „Jaros“ parduotuve arba sustoję
automobiliai trukdys eismui.

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščių naujų vėjų bendruomenės vyrai rūpinasi, kad anykštėnai prieš Naujuosius galėtų atsikratyti visų bėdų. Jie nepagailėjo jėgų ir laiko ir jau paruošė bluką, kuris tradiciškai pastatomas
ir sudeginamas prieš Kalėdas.
Naujų vėjų bendruomenės pirmininkas Juozas Kvedaras sakė, kad
mintis paruošti bluką kilo bendruomenės suėjime. Taigi, bendruomenės vyrams miške reikėjo rasti medį,
kuris išvirto su visomis šaknimis, juk
blukas - tai visų pirma kelmas. „Medį
mums padovanojo Anykščių miškų
urėdija, radome su visomis šaknimis
išvirtusias egles“,- pasakojo J. Kvedaras. Vėliau jau pargabentas kelmas
virto bluku – ant jo išraižė runas ir
visokius piešinius, šiems darbams
vadovavo Lukas Pelegrimas. O dabar
jau paruoštas laukia, kada bus pastatytas Anykščiuose. „Jį pastatysime,

Temidės svarstyklės

Smurtavo. Spalio 27 dieną apie
11 valandą neblaivus (1,12 prom.)
sugyventinis, gimęs 1983 metais,
gyvenantis Kurklių seniūnijoje,
konflikto metu naudojo fizinį smurtą moters, gimusios 1982 metais,
atžvilgiu. Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
Daiktai. Spalio 27 dieną apie 14

kai liks savaitė iki Kalėdų, o sudeginsime prieš Kūčias“,- sakė J.Kvedaras.
„Iš tikro mes paruošėme ne vieną,
o du blukus. Vienas iš jų iškeliavo į
Biržus. Jį padovanojome Biržų bendruomenei, su kuria draugaujame“,pasakojo J.Kvedaras.
Reiktų tik pridėti, kad bluku lietuviškoje tautosakoje vadinamas apeiginis kelmas, per kurį trenkus pagal
senovės lietuvių papročius prieš Kūčias atsikratoma blogų emocijų, neišsipildžiusių lūkesčių, nuodėmių. Pirmą kartą blukai buvo pastatyti 2012
metais Vilniuje, Panevėžyje ir Anykščiuose.
valandą pastebėta, kad
iš sodybos Kavarsko seniūnijoje pavogti įvairūs
namų apyvokos daiktai.
Žala – 413 litų.
Negrįžta. Spalio 14
dieną iš namų Debeikių
seniūnijoje išėjo vyriškis, gimęs 1963 metais,
ir iki šiol nesugrįžo.

Bendruomenės pirmininkas Juozas Kvedaras pats pjovė medį
blukui.
Naujų vėjų albumo nuotr.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dingusio
be žinios 51 metų Kazio Aukštuolio, kuris šių metų spalio 14 dieną
išėjo iš Aknystos socialinės globos namų, esančių Anykščių r., Debeikių sen., Aknystos k., nenustatytą kryptimi ir nesugrįžo. Teisėsaugos pareigūnams vyras žinomas. Kazys Aukštuolis apie 175-180
cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių, trumpų plaukų. Buvo
apsirengęs mėlynos spalvos striuke, mėlynomis džinsinėmis kelnėmis, avėjo juodos spalvos batais. Asmenis, mačiusius ar žinančius
dingusio be žinios buvimo vietą, prašome pranešti Anykščių r. PK
telefonu (8 381) 58 140 arba bendruoju pagalbos telefonu 112.

spektras
Reguliacija. Seimo narys, profesorius Stasys Brundza, priklausantis
“Tvarkos ir teisingumo” frakcijai,
siūlo įvesti degalų kainų valstybinį
reguliavimą ir kontrolę, įpareigojant
Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją parengti ir pateikti
Vyriausybei valstybės reguliuojamų
degalų kainų nustatymo principus.
Jis taip pat ketina kreiptis į energetikos ministrą su pasiūlymu keisti
Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais
skystais produktais taisykles, nustatant, jog didmeninės ir mažmeninės
prekybos naftos produktais įmonės
būtų įpareigotos viešai skelbti naftos
produktų pardavimo kainas.
Parašai. Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
(TS-LKD) frakcija ir Lietuvos liberalų sąjūdis (LLS) inicijuoja interpeliaciją vidaus reikalų ministrui Dailiui Alfonsui Barakauskui ir pradeda
rinkti parašus. „Korupcinių įtarimų
lydimą viceministro Gedimino Černiausko atsistatydinimą vertiname
kaip pavyzdį vidaus reikalų ministrui Dailiui Alfonsui Barakauskui,
kad, viešumoje iškilus kompromituojamiems faktams, nieko nelaukiant reikia pačiam atsistatydinti.
Savo ruožtu Ministras Pirmininkas
Algirdas Butkevičius iš jo ryžtingai
to turėtų pareikalauti. Tačiau Premjero pasimetusi laikysena sukelia įtarimų, kad A. Butkevičių kažkokios
neaiškios aplinkybės sulaiko nuo tokių sprendimų“, - sako Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius.
Traukiasi. Žydrūnas Plytnikas,
kurio atžvilgiu teismas yra konstatavęs, jog jo veiksmai dėl privataus pobūdžio ginčo buvo veikiami interesų
konflikto, traukiasi iš Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktoriaus pareigų. Jo atsistatydinimo prašymą tenkins tiek Premjeras, tiek Prezidentė.
„Premjeras pateikė Prezidentei prašymą dėl Ž. Plytniko atleidimo, nes
Ž. Plytnikas pateikė Premjerui prašymą atstatydinti iš VPT vadovo
pareigų“, - sakė Premjero Algirdo
Butkevičiaus atstovė spaudai Evelina Butkutė-Lazdauskienė.
Parama. Valstybinė mokesčių inspekcija pranešė paramos gavėjams
ir politinėms partijoms pradedanti
pervesti paramą, kurią gyventojai
skyrė nuo savo 2013 m. sumokėto
gyventojų pajamų mokesčio (GMP).
Gyventojai įvairias organizacijas
kasmet gali paremti skirdami 2 proc.
GMP. Iš viso šiemet beveik 488
tūkst. gyventojų nusprendė paremti įvairias organizacijas, skirdami
joms 44,4 mln. litų. Pernai 489 tūkst.
gyventojų prašė paramai skirti 44,1
mln. litų. Dosniausi lietuviai buvo
gyvūnus globojančioms viešosioms
įstaigoms: VšĮ „Penkta koja“ gaus
267 349, VšĮ „Lesė“ - 247 744, VšĮ
„SOS gyvūnai“ - 205 009 litus paramos.
Vokietija. Vokietija imasi priemonių, gerinančių karo tarnybos
sektorių, įskaitant didesnį atlyginimą ir geresnes sąlygas karo tarnybų
darbuotojams, turintiems šeimas.
Vokietijos kanclerės Angelos Merkel kabinetas trečiadienį priėmė 22
priemones, kurios kainuotų 300 mln.
eurų kasmet. Vokietija 2011 metų
liepą panaikino privalomą karinę
prievolę ir perėjo į savanorišką karinę tarnybą ir šiuo metu vykdo ilgalaikį reformų planą.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Ar tikite,
kad atplaukus
„Independence“
šildymas pigs?
Kalbino ir fotografavo
Jonas Junevičius

Regina RAMANAUSKIENĖ, Anykščių miesto gyventoja:
- Sunku pasakyti. Juk šitokia
didelė to laivo nuomos kaina.
Manau, laivas tik sudarys konkurenciją „Gazpromui“, taigi,
būsime nepriklausomi. Kita
vertus, Lietuvoje kainos kaip
Europoje, o atlyginimai neįtikėtinai maži. Valdžia dėl to nieko nedaro. Pensininkai dirba, o
jauniems nėra darbo, jie į užsienį išvažiuoja. Gal tai todėl, kad
ir LR Seime daug pensininkų.

Artūras GRYBAS, Naujųjų
Elmininkų gyventojas:
-Neįsivaizduoju. Girdėjau,
laivo nuomos kaina už dieną ar
ne pusę milijono litų kainuoja.
Tad, vargu, ar galės pigti šildymas dujomis. Gal tą laivą reikėjo pirkti? Atlyginimai Lietuvoje maži, darbą rasti sunku.
Nebe tie laikai, kai prievarta
įdarbindavo.

Arūnas AVIŽA, fotografas:
- Ką lietuviai turi savo – tai
būna brangiausia. Turėjome atominę elektrinę, už elektrą mokėjom brangiau nei kaimynai, Lietuvoje dirba „Mažeikių nafta“,
bet už degalus mokame brangiau
nei kitos Baltijos šalys. Niekas
čia nepigs. Mokėsim kaip mokėję, jei ne dar brangiau.
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Anykščių našlaičiai iškeliauja
net į Naująją Zelandiją
Neseniai Troškūnų K.Inčiūros gimnazijoje įvykęs dviejų šeštokų
išpuolis prieš ketvirtos klasės mokinį paskatino „Anykštą“ pasidomėti, kaip apskritai rajone ginami vaikai, su kokiomis bėdomis jie
susiduria ir kur iškeliauja netekę tėvų. Apie tai žurnalisto Arvydo
LINGAIČIO interviu su Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Laima ZUKIENE.

Savivaldybės Vaiko teisių
apsaugos skyriaus vedėja
Laima Zukienė sakė, kad
vaikai iš šeimų paimami tik
labai išskirtiniais atvejais.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
- Kada ir iš ko Vaiko teisių apsaugos skyrius sužino apie smurto atvejus mokyklose ir kokių
veiksmų imasi?
- Troškūnų atvejis, labai gaila,
bet nėra vienintelis. Apie smurtą
mes paprastai sužinome iš policijos. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas
mūsų paprašo platesnės medžiagos
apie šeimą. Mes vykstam į vietą ir
aiškinamės plačiau, kaip ir su kuo
gyvena vaikas, kas jo tėvai, kokia
jo paties asmenybė. Surinkta medžiaga pateikiama Vaiko gerovės
komisijai prie savivaldybės. Vaiko
teisių apsaugos skyriaus darbuotojai šiai komisijai teikia išvadą,
ką tikslinga būtų tam prasižengusiam vaikui skirti. Tai gali būti
minimalios priežiūros priemonės
(įpareigojimas mokytis, specialistų
konsultacijos, tam tikromis valandomis būti namuose, nebendrauti
su kokiais nors asmenimis ir pan.).
Šios priemonės taikomos nuo 3 iki
6 mėnesių. Jei minėtos priemonės
neveiksmingos, galima kalbėti apie
kitokią vaiko priežiūrą – išvežti į
socializacijos centrus.
- Ką vaikas turi padaryti, kad
jis būtų išvežtas, liaudiškai tariant, į internatą?
- Turi būti ne vienas teisėtvarkos
pažeidimas, nedaromos jokios išvados. Mūsų skyrius dirba daugiau
ne su vaikais, bet dėl vaikų, su jų
tėvais. Nusikaltęs vaikas nebūtinai
turi būti iš socialinės rizikos šeimos. Iš 25 atvejų, kai mes rinkome
medžiagą apie situaciją šeimose,
tai tik 7 atvejai priskirtini socialinei
rizikai. Vienas vaikas iš tų 25 pakliuvo į globos namus, nes paaiškėjo, kad nėra kam jį auginti.
- Kiek vaikų išvežta į socializacijos namus?
- 2012 metais 3 vaikai... 12 vaikų iš viso skirtos priemonės, ir tik
6 buvo iš socialinės rizikos šeimų.
Dabar žadame išvežti dar 2 vaikus,
jeigu jie savo elgesyje nieko nekeis. Dažniausiai dėl to būna kalti

suaugusieji, kurie tų vaikų nemato,
su savo atžalomis, pasak statistikos,
per parą bendrauja vidutiniškai tik
7 minutes. Kai vaiko gerovės komisijoje sėdi vaikas, tėvas ir mama,
tai taip gerai matosi, kad tai yra
tiesa. Daugėja vaikų su emocinio
elgesio sutrikimais, kai kurias atvejais – psichikos ligomis.... Ir sėdi
prieš tave vaikelis, ir tu matai, kad
jo nepasiekia elementarūs žodžiai,
jis nelabai suvokia, ką padarė.
- Ar yra atvejų, kad dėl smurto
mokykloje tėvai vaikus perkelia į
kitą ugdymo įstaigą?
- Čia jau Švietimo skyriaus kolegių reikėtų klausti...Tai ne mūsų
kompetencijos ribos. Aukos yra ne
tik nukentėjusieji, bet ir taip vadinamos „mušeikos“. Matom, kad
vaikai pikti, jautrūs, hiperaktyvūs,
neišgirsti... Tai ir galvojame, kad
tas, kuris mušėsi, gyvena bejausmėje aplinkoje arba toj aplinkoj,
kur juo nesidomi, arba yra draskomi vidinių konfliktų... Ateina pas
mus 15–16 metų paauglių tėvai,
mūsų nei matyti, nei girdėti, ir sako:
„Darykit, ką norit, nes jūs esate
vaiko teisės, aš nesusitvarkau, man
pačiam su tuo vaiku yra pavojinga
gyventi. Belieka pasakyti: „O kur
jūs buvot 15 metų“... Nei mes, nei
mokykla nepasuksime to mygtuko,
dėl kurio vaikas staiga pasikeistų.
- Kiek rajone yra socialinės rizikos šeimų ir kiek jose vaikų?
- Socialinės rizikos šeimų turim
132, vaikų jose – 288. Dėl girtavimo yra 78 šeimos, dėl socialinių
įgūdžių stokos – 50. Mums, kaip
specialistams, dažnai būna baisesnis šis 50–ukas. Išgėręs tėvas kai
kada išsipagirioja ir jis tą vaiką priglaudžia, turi su juo ryšį, pasikalba,
kartu meškerioti nueina ir vaikui ką
nors skanaus nuperka. Jeigu žmogui trūksta socialinių įgūdžių, tai
yra gerokai prasčiau: žmogus nemoka elementarių higienos, buities
dalykų susitvarkyti, nesugeba nueiti į bet kokią įstaigą, nemoka nueiti
net pas gydytoją ir pasakyti, ką jam
skauda. Juolab, kad apie vaiką nemoka pasakyti. Jo yra sutrūkinėję
santykiai ne tik su kaimynais, konfliktiniai santykiai su artimiausiais
žmonėmis, keičiasi sugyventiniai,
žmogus nemoka elementariai gyventi socialinio gyvenimo.
- Kiek atvejų, kai vaikas paimamas iš šeimos dėl netinkamų
vaikui gyvenimo sąlygų?
- Kelerius metus tie skaičiai beveik nesikeičia ir svyruoja nuo 20
iki 30 vaikų. Jeigu iš daugiavaikės
šeimos paimi, pavyzdžiui, 6 vaikus,
štai tau ir iš karto statistika.
- Ar vaikai perduodami globėjams?
- Tai Anykščiams labai skaudi tema. Tik didmiesčiuose yra
globos procesas, paimant vaiką į
šeimas, aktyvus. Gal tai lemia pas
mus žmonių susvetimėjimas, pragyvenimo lygis – beveik neturime
vaikų, kuriuos paimtų globoti kas
nors (dažniausiai giminės), o jie
apgyvendinami globos namuose.
Du trys atvejai, kai vaiko globa

nustatoma artimiems giminaičiams
per metus iš 25. Retais atvejais giminaičiai vaiku susidomi, kai jau
jis būna globos namuose. Tuos dalykus labai sunku pakeisti, kartais
galvojama, kad valstybė už vaiko
globą mažai moka pinigų (520 Lt,
savivaldybė dar yra nustačiusi atitinkamus priedus prie šios sumos
už vieną vaiką papildomai 260 Lt
ir t.t.) Bet ne pinigais viskas yra
matuojama. Keičiasi vertybės visuomenėje: nėra artimų santykių,
susvetimėjimas, nėra produktyvių
santykių su kaimynais arba su giminėmis.
- Kiek rajone įvaikinimo atvejų?
- Įvaikinama po 1-2 vaikus, ir
ne rajone. Net ne Lietuvoje tie vaikai lieka. Šiemet vienas berniukas
išvažiavo į Italiją. Toliausias taškas – Naujoji Zelandija. Ten - trys
mūsų mergaitės. Tik prieš trejusketverius metus viena šeima vaiką
įsivaikino mūsų rajone. Įvaikintas
vaikas prilygsta savam ir už jį jau
pinigai nemokami. Lietuviai nori
talentingo, gražaus, gebančio, nekeliančio daug rūpesčių. Jeigu bet
trupučiuką yra specialių poreikių, iš
karto – ne. Užsieniečiai turi kitokį
medicininių paslaugų tinklą, todėl
jie nesibaido vaikų ir su specialiais
poreikiais. Ir kuo mažesnį vaiką tu
įsivaikinsi, tuo turėsi daugiau galimybių jį formuoti kaip asmenybę.
Todėl dažniausiai įvaikinami iki
trejų-penkerių metų amžiaus vaikai. O pas mus buvo vienas atvejis,
kai užsieniečiai įsivaikino 14 metų
mergaitę, tai šis atvejis buvo visoje
šalyje kaip didžiausia sensacija.
- Kiek yra vaikų, kurių tėvai išvykę uždarbiauti į užsienį? Kaip
gyvena šie vaikai? Ką jie jaučia?
- 30- 40 vaikų bylų yra, kuriems
nustatytos laikinosios globos. Bet
ar visi kreipiasi, nežinia.Tėvai patys iš užsienio turi išlaikyti savo
vaikus, nes laikini globėjai pinigų
negauna. Negerai, kai tie vaikai
paliekami. Jie būna pikti, jautrūs,
neišgirsti, nesuprasti, pilni ilgesio,
turi daugybę neatsakytų klausimų.
Ar suaugusieji jam visada paaiškina, kur važiuoja, kiek ten bus,
ko važiuoja, kada grįš... Vaikams
kartais atrodo, kad jie iš viso yra
palikti visam laikui. Ar užtenka
kasdieninio telefoninio ryšio? Ar
pokalbių per „skaipą“? Vaikas
jaučiasi paliktas. Atsimenu, kaip
viena mergaitė buvo palikta pas
močiutę. Išdaužo ir išdaužo kaimynų langus. Pamatėm, kad tai buvo
tylus protestas, susikaupusi neigiamų jausmų išraiška. Mama suprato
ir grįžo iš užsienio... Vaikas savo
elgesiu tarytum pasako, kad geriau
šalia jo būtų tėtis ir mama, o ne
jam iš užsienio siunčiami uždirbti
pinigai.
- Kokiais atvejais vaikas staiga
gali būti paimtas iš šeimos?
- Kai gauni pranešimą, kad mažametis paliktas vienas, sušalęs,
nevalgęs, kelinta para nėra tėvų.
Tai tuomet reikia užtikrinti vaiko
būvį šįvakar, šią dieną ir pan. Kitas
atvejis, kai tėvai girtauja, dūžta langai, mušamasi... Tuomet vertini, ar
toje aplinkoje yra blaivių asmenų.
Ar yra tuo momentu yra tvarkingas
kaimynas, kuris prisiimtų atsakomybę. O jei nėra jokių variantų, tai
ir paimi vaiką kieno nors trumpalaikei globai iki trijų parų.

savaitės citatos
Nei Rusijos, nei KGB kadrų,
protu nesuprasi...

Kęstutis INDRIŪNAS, architektas, liberalsąjūdietis, apie
paslaptimi paverstus darbus savivaldybėje, už kuriuos mokami
priedai:
„Man keistas net pats klausimas...“
Ji ir skiriasi - Anykščiuose
valdžiai nepatinkančių
žmonių dar nešaudo...
Ričardas SARGŪNAS, Seimo
narys, apie paslaptimi paverstus
darbus savivaldybėje, už kuriuos
mokami priedai:
„Savivalda nuo savivalės turėtų skirtis...“
O karvės vardas ne
Koalicija?
Valentinas PATUMSIS, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, apie pomėgį melžti karvę:
„O karvė yra normali, tačiau,
žinot, gyvulys pripranta, kitų neprisileidžia...“
Ultra modernus krikdemas!
Valentinas PATUMSIS, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, apie pomėgį melžti karvę:
„Suprantu, jog priimtina, kad
moteris melžtų karvę, bet laikai
keičiasi...“
O naujoms vedyboms jauna kaimyno žmona
Daiva MATONIENĖ, Aplinkos viceministrė, apie renovaciją:
„Geriausia motyvacija renovavimui yra kaimynystėje renovuotas namas...“
O yra ir diversinė taktika,
kaip griauti pasitikėjimą
valstybe...

Audrius BITINAS, mokslų
daktaras, buvęs viceministras:
„Be to, yra ir tarptautinių dokumentų įpareigojimai užtikrinti
spaudos laisvę bei visuomenės
teisę susipažinti su valdžios (savivaldos) darbu...“
Taip ir gimsta siaubo
pasakos...
Sigutis
OBELEVIČIUS,
Anykščių savivaldybės meras,
apie tai, kaip turėtų atrodyti
Menų centras:
„Kaip biologas, aš kai ką juose
sukryžminčiau...“

ŽMONĖS

2014 m. spalio 30 d.

Dievdirbys ir jo anūkas –
linas.b@anyksta.lt
prasilenkę laike
Linas BITVINSKAS

Rašytojas Rimantas P. Vanagas išleido naują knygą. Produktyvumu stebinantis „gyvasis klasikas“, kaip jį vadina Anykščiuose,
šį kartą ėmėsi „savo genties“ – parašė knygą apie savo senelį dievdirbį Petrą Blažį, su kuriuo gyvenime taip ir nesusitiko, „Gyvenimas pagal Petrą“. Rašytojas savo senelio gyvenimą kūrė iš nuotrupų, o knygos pradžioje mįslingas įrašas - „iš šeimos biblijos“,
kalbantis, kad senelio ir anūko ryšys ne mažiau sakralus, negu
dievdirbio palikti darbai.

Rašytojas Rimantas P. Vanagas pasakojo, kad turėjo nemenkai
palaukti, kol muziejai nemokamai suteikė jo senelio darbų fotokopijas. Nuotraukas rašytojas gavo tik parašęs tokio turinio
laišką: „Man jau 65 metai, paskubėkite“.

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Prieš gerus penketą metų
gūdžią sausio naktį pabudau
persmelkta keisto jausmo –
„mirštu“ pagalvojau. Nieko
neskaudėjo, bet buvo be proto
baisu... Kaip tai nutiks? Kas
bus po to? Ar baisu mirti?
Mane naktį iš miegų pažadino tarsi iš niekur atsiradęs begalinės baimės mirti
jausmas. Tomis akimirkomis
reikėjo tik vieno – žmogaus,
kuris sėdėtų šalia. Taip – tą
tamsiausią nakties valandą,
kada žmonės šiltuose pataluose
jaukiai nugrimzdę į sapnus,

Neišlikusi net nuotrauka
Rašytojo senelis kryždirbys ir
dievdirbys Petras Blažys, nuo kurio gimimo praėjo jau 150 metų,
kilęs iš Anykščių rajono Vaišviliškių kaimo. Žinoma tiek, kad
tarnaudamas carinėje kariuomenėje prarado sveikatą, tad vertėsi
medžio darbais. Darydavo viską,
ko žmonėms reikia, dažniausiai
– kryžius. Jo 1917-1921 metais
darytų kryžių buvo Šlavėnų, Vikonių, Peslių kaimuose ir kapinaitėse, Andrioniškio miestelyje.
Deja, laikas buvo negailestingas
meistro darbams – praktiškai yra
išlikę tik tie darbai, kurie saugomi Lietuvos nacionaliniame ir
M.K.Čiurlionio muziejuose.
„150 metų ne man, o Petrui Blažiui, man tik teko laimė būti jo anūku, į šitą knygą sudėjau viską, ką
žinojau, ir net daugiau“,- juokavo
R.Vanagas, antradienį pristatydamas naująją savo knygą Anykščių
koplyčioje. Rašytojas pasakojo,
kaip nelengvai jam sekėsi rinkti medžiagą apie savo senelį. Vis
dėlto, dėl sunkumų nesigaili,
R.Vanagas teigė, kad šios knygos
rašymas jam buvo ištisas atradimų
maratonas – nuo surastų senelio
darbų iki nežinomos medžiagos.
„Nuo „dievų skaptoriaus“ Petro
Blažio mirties praeis nei daug,
nei mažai – devyniasdešimt metų.
Stovėsiu pamėgtoje Peslių įlankėlėje, „melničiavietės“ ir bevardžio
upelio dešinėje, su meškere rankoje, stebeilysiu į raibuliuojančiu
vandeniu slenkančią plūdę ir galvosiu: argi teisinga, kad vaikaičiui
neduota nė akimirkai žvilgtelti į
savo senelį, močiutę? Juk aš atsiradau tik po Antrojo pasaulinio,
taigi su savo seneliu Petru Blažiu
„prasilenkiau“ dvidešimt aštuoneriais, su Ona Blažiene – ketveriais
metais“, - dar 2011 metais publikuotame apsakyme „Kryžiadirbio
prisikėlimas“ apie savo senelį rašė
R.Vanagas.
Pasak rašytojo, jam neduoda ra-

Žemė nenustojo suktis... Mirties
kada net katės jaukiai snaubaimę pakeitė netektį užpildęs
džiančios prieš rusenantį židinį
liūdesys...
tingi pramerkti akis, šaukiausi
Apie mirtį galvojau ir per
žmogaus, tam kad pasakytų:
praėjusias Vėlines, pirmą
„Mirsi, bet tikrai ne dabar, po
kartą degdama žvakes ant Madaugelio metų, savo lovoje,
mos kapo. Persmelkė keistas
apsupta vaikų ir anūkų, ir,
jausmas – nenoriu čia būti, nežinoma, su murkiančia kate
noriu dalyvauti šiame spektašalia“. Tas laukiamas sakinys
klyje, kai prie kapo ateini tada,
turėjo magišką galią – išgirsti
kai tai parodo kalendoriaus
patvirtinimą iš šalia esančio
lapelis... Bet
– lyg gauti
garantiją bent
...Norėtųsi, kad bent žinau viena,
jau vienai
mintimis pabuvus kartu kasmet vis
tiek tai darynakčiai...
su mus palikusiais bran- siu, nes taką į
Kaip
giausiaisiais, taptų len- kaimo kapines
netikėtai tą
gviau priimti tiek audrų, parodė Mama.
šaltą žiemos
Prisimenu,
naktį pabutiek gyvenimo dėsnius...
kaip purškiant
dau sukausšaltam laptyta mirties
kričio lietui, su šešiais baltais
baimės, taip pat netikėtai – gal
didžiųjų chrizantemų žiedais
pavasarį, rudenį, o gal tokią
su Mama važiavom aplankypat žvarbią žiemos naktį – ta
ti Jos tėvų kapų... Tik tada,
baimė dingo. O gal ta baimė
priešingai nei dabar, nekilo
susitraukė iki vos įžiūrimo tašklausimas, kodėl jie? Kodėl
kelio, užsilikusio kažkur širdies
patys brangiausi buvo atimti?
kamputyje, išlydint į Amžinybę
Gražų atsakymą radau
brangiausius... Stovėdama
skaitydama budistų vienuolio
prie Mamos karsto supratau,
Ajahn Brahm alegorinę istoriją
jog nieko nenutiko... Mano
„Krintantys lapai“. Istorija
asmeninis pasaulis sudužo, bet

mybės tai, kad nėra išlikusios nė
vienos R.Blažio nuotraukos. Tiesa, yra viena bendra fotografija,
kurioje turėtų būti ir jis, kur užfiksuotos vestuvės Blažių giminėje,
tačiau nelikę nė vieno gyvo žmogaus, kuris pasakytų, kuris iš jų
rašytojo senelis. „Kiekvieną veidą
apžiūrėjau su padidinamuoju stiklu, tačiau negaliu šimtu procentų
garantuoti, kuris yra mano senelis.
Fotografiją vežiau į Šiluvą parodyti kunigui Eduardui Simaškai,
kuriam buvo 102 metai, į Ukmergę tokiai 97 metų moterytei. Prisimint prisimena, papasakoja, bet
kai ateina fotografijos eilė – nepažįsta“, - pasakojo R.Vanagas.
Senelio portretą sukūrė iš
pasakojimų
Kadangi tikslaus senelio portreto R.Vanagas neturi, jį sukurti
turėjo iš pasakojimų. Į knygą, kurioje gausu P.Blažio darbų fotokopijų, įdėjo ir apsakymą, kurio siužetą savyje nešiojo apie 20 metų.
Jame skaitytojas ras, kaip turėjo
atrodyti garsusis kryždirbys, remiantis prisiminimais ir anūko
meile.
„Petras Blažys – aukštas, nuo
aukštumo net gunktelėjęs, įdubusiais žandais, kumptelėjusia
nosimi vyras. Jis sėdi savo pamėgtoj vietoj, ant gryčios slenksčio, lekuoja sunkiai, skleisdamas
nesuprantamus garsus, nors akys
šviesios, žvalios, plaukai ir antakiai – kaip degutas. Gryčia stovi
galu, tai yra dviem langais, į upę,
o ši – kaip kokia didmiesčio gatvė: prunkščia, šoka „kazoką“ per
akmenis, net ir naktį blizga veidrodiniais langais, kutena ausį paslaptingu šnabždesiu... Už kokio
pusšimčio metrų, tiksliau, už gelsvo smėlio plynės – Simanavičiaus
trobesiai, kapinėlės, arčiau upės
– Janulio gryčytė, pirtis, gumbuota pušis. Palyginti su dulksvom,
neaprėpiamom Turkestano platumom, perdžiūvusiais kalnais,

kurių papėdėse kerojo milžiniški
platanai ir tvoskė pirties drėgme –
ir velnio lįst į tokį pragarą! – koks
mažutis, jaukus, švelnus šitas pasaulėlis!“, - apsakyme „Kryžiadirbio prisikėlimas“ apie senelį
pasakojo R.Vanagas.
„Daugiau, matyt, šioje srityje
nieko nebepadarysiu, nes sudėjau
į knygą daugiau negu žinojau. Kai
paimu į rankas 100 metų šv.Petro
statulėle, nuglostytą rankų ir laiko,
man tai tikrai sakralus daiktas“,
- apie savo senelio kūrybą kalbėjo R.Vanagas. Beje, jis sakė, kad
Ažuožeriuose, Aldonos Šilinienės
kieme, tebestovi P.Blažio darytas
kryžius. „Viskas nubyrėję, tik du
tokie sukryžiuoti daiktai teliko,
bet stovi“,- kalbėjo R.Vanagas, ko
gero, turėdamas omenyje, kad šis
kryžius geriausiai iliustruoja anūko ir senelio santykį – susikirtimas
įvyko, bet detalių išlikę tik žymės.

pasakoja, kaip paprastas miško
vienuolis medituoja šiaudinėje trobelėje kažkur džiunglių
viduryje. Staiga vieną vakarą
prasideda smarki musoninė
audra. Pradžioje buvo girdėti, kaip nuo medžių krinta
plėšiamos šakos. Paskui jau ir
medžiai su šaknimis pradeda
virsti... Vienuolis visą naktį
nesumerkė akių, bijodamas,
kad jo šiaudinė trobelė gali
neatlaikyti audros.
Tačiau prieš pat aušrą, audra
nurimo. Su pirmaisiais saulės
spinduliais vienuolis ryžosi išlysti iš trobelės pažiūrėti, kokią
žalą padarė audra. Daugybė didelių šakų, taip pat du stamboki
medžiai gulėjo visai šalia trobelės durų. Tačiau vienuolio dėmesį patraukė ne tie su šaknimis
išrauti ir ant žemės riogsantys
medžiai, bet nesuskaičiuojama
gausybė lapų, storai apdengusių
miško paklotę.
Dauguma ant žemės gulinčių
lapų buvo seni ir parudavę,
nugyvenę ilgą gyvenimą. Tarp
jų buvo ir nemažai pageltusių
ir net keletas žalių lapų. Kai
kurie iš jų buvo tokios sodriai

žalios spalvos, kad rodės, jog
vos prieš keletą valandų buvo
išsprogę iš pumpurų. Ir tą akimirką vienuolis suprato mirties
prigimtį.
Kai mirties audra plūsteli
į mūsų šeimas, ji paprastai
nusineša senuosius, „dėmėtuosius rudus lapus“. Ji taip pat
pasiima nemažai gyvenimo kelią įpusėjusių žmonių, kaip tie
geltoni medžio lapai. Miršta ir
jaunų žmonių – pačiame savo
jėgų žydėjime, panašiai kaip
tie žali lapai. Bet kartais mirtis
iš gyvenimo išplėšia ir būrelį
vaikučių, lygiai kaip gamtos
audros nuo šakų nuplėšia jaunas atžalas...
Lygiai kaip ir audros, tokie
patys yra ir gyvenimo dėsniai...
Šiomis dienomis mirusiųjų
miestai paskęs gėlių žieduose,
žvakių jūrose, tiesa, ant kai kurių kapelių vasarą bujojusias
piktžoles pakeis tik nurudavę ir
šalnų pakasti stagarai...
Norėtųsi, kad bent mintimis
pabuvus kartu su mus palikusiais brangiausiaisiais, taptų
lengviau priimti tiek audrų,
tiek gyvenimo dėsnius...

Dievdirbio Petro Blažio
drožtas šv.Petras skaičiuoja
jau antrą šimtmetį.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (k).
8.00 Girių horizontai.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
9.25 „Aivenhas“.
9.50 „Čaplinas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Brolių Grimų pasakos.
22 s. „Raudonkepuraitė“.
11.45 Mokslo ekspresas.
12.00 „Indijos laukinės gamtos
paslaptys. Dykumų liūtai“.
13.00 „Puaro 13“. N-7
15.00 „5 minutės laisvės“.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą).
16.15 Krepšinis. LKL čempionatas. Kauno „Žalgiris“ Klaipėdos „Neptūnas“.
18.00 Keliai.Mašinos.Žmonės.
(k).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Vardas tamsoje“. N-7
23.00 Legendos. N-7
0.00 Auksinis protas (k).
1.10 „Senis“. N-7
2.10 „Puaro 13“ (k). N-7
3.45 Pasaulio panorama (k).
4.10 Savaitė (k).
5.05 Bėdų turgus (k).
6.30 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
6.55 „Nenugalimieji II“.

7.20 „Agentas Šunytis“.
7.45 „Šegis ir Skūbis Dū“.
8.10 „Vėžliukai nindzės“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC.
10.00 KINO PUSRYČIAI.
„Tarzanas“.
11.45 „Klik! Arba gyvenimas
pagreitintai“. N-7
13.55 „Mano puikioji auklė “.
N-7
15.00 „Didingasis amžius“. N-7
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 „Alfa“ savaitė.
19.30 Lietuvos balsas.
21.45 „Druska“. N-7
23.50 „Kloja“. N-14
1.40 „Pirmieji metai. Pasitikime
protėvius!“ (k). N-14
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Mano mažasis ponis“.
7.25 „Smurfai“.
8.00 „Didvyrių draugužiai“.
8.30 „Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą“.
9.00 Sportuok su mumis.
9.30 Laikas keistis.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Aristokratės“.
13.00 „Nimės sala“. N-7
14.50 „Dauntono abatija“. N-7
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. N-7
17.20 Ekstrasensai tiria. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.00 Savaitės komentarai.
19.30 Lietuvos talentai 2014.
21.30 „007 Kazino Royale“.
N-7
0.25 „Išsisukinėjimai“. N-7
7.00 „Ekstrasensų mūšis“. N-7

7.55 Nacionalinė loterija.
8.00 Pirmas kartas su žvaigžde
(k).
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu.
10.00 Sekmadienio rytas.
10.50 Gamta iš arti.
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Nacionalinė Geografija.
Pavojingi susitikimai“. N-7
13.00 „Džiunglių princesė
Šina“. N-7
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
17.00 „Brolis už brolį“. N-7
18.00 „Ekstrasensų mūšis“.
N-7
19.00 „Netikra vienuolė“. N-7
21.00 „Grubus žaidimas“. N-14
23.00 „Kai nesiseka, tai nesiseka“. N-14
6.50 „Mylėk savo sodą“ (k).
7.45 „Nuotakos siuabūnės“.
8.40 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Duok leteną!“.
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos
pasaulis“.
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“. N-7
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Goko stiliaus paslaptys“.
16.35 „Būrėja“ (k). N-7
17.05 „Viengungis“.
19.05 „Deividas Bleinas.
Gatvės magija“.
20.00 „Nustebink mane“.
21.00 „Inspektorius Džordžas

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Pasaulio panorama (k).
11.30 Savaitė (k).
12.00 Gyvenimas (k).
13.00 „Mažasis princas“.
13.25 „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 5“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
14.05 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“. N-7
17.10 „Didysis Gregas“. N-7
18.15 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.50 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.50 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Teisė žinoti.
21.55 Tautos balsas.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Tautos balsas.
22.30 Keliai.Mašinos. Žmonės.
23.10 Vakaro žinios.
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „5 minutės laisvės“ (k).
1.00 „Senis“. N-7
2.00 Laba diena, Lietuva (k)
3.45 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
4.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (k).
5.20 Teisė žinoti (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.

7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris I“.
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
(k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Laukiniai laukiniai vakarai“
(k). N-7
10.55 „La troškinys“ (k).
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.30 „Ogis ir tarakonai“.
13.40 „Monstrai prieš ateivius“.
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7
20.25 Nuo...Iki...
21.30 Žinios.
22.10 „Mentalistas“. N-7
23.10 „Judantis objektas“. N-7
0.10 „Gyvenimas pagal Harietą“.
N-7
1.05 „Farų šeima“. N-7
2.00 „Slapti reikalai“. N-7
6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Simpsonai“. N-7
7.20 „Virtuvė“. N-7
7.50 „Brazilijos aveniu“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“. N-7
11.00 „Šrekas. Ilgai ir laimingai.“.
N-7
13.00 „Bailus voveriukas“.
13.30 „Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą“.
14.00 „Slibinų dresuotojai“. N-7
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios
19.30 VIRAL’as. N-7
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7
21.00 „Farai“. N-14

21.30 TV3 vakaro žinios.
22.10 „Kerštas“. N-14
23.10 „Specialioji jūrų policijos
tarnyba“. N-14
0.10 „Greislendas“. N-14
1.10 „Skandalas“. N-14
2.00 „Daktaras Hausas“. N-14
6.00 Sveikatos ABC.
6.45 Gamta iš arti (k).
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
N-7
8.00 „Ekstrasensų mūšis“. N-7
9.00 „Brolis už brolį“ (k). N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“. N-7
11.55 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Jokių kliūčių“. N-7
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
18.55 „Detektyvė Džonson“. N-7
20.00 Naktis ir diena. N-7
21.00 Savaitės kriminalai. N-7
21.30 „Apgalvota žmogžudystė“.
N-14
23.55 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.50 „Detektyvė Džonson“ (k).
N-7
1.45 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.45 Bamba TV. S
6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“.
8.10 „Didysis filmukų šou“.
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių
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Džentlis. Atostogų stovykkla“.
N-14
22.45 „Internetinis žudikas“.
N-14
0.25 „Goko stiliaus paslaptys“
(k).
KULTŪRA
8.05 Dainų dainelė 2014.
9.30 Dvarai ir likimai. 4 d. (k).
10.00 Septynios Kauno dienos.
10.30 Didžioji Lietuva. Lietuvių
kalbos istorija (k).
11.00 Kasdienybės aitvarai.
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Našlaičių dainos. 1998
m.
12.45 Linksmoji knyga.
13.10 Mūsų miesteliai. Kražiai.
2 d.
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 Opera „Pilėnai“ Trakų
pilyje.
16.00 Uždekime Vėlinių žvakelę. 1998 m.
16.30 „Nerami kelionė po
Augustino Savicko minčių ir
spalvų sodus“
17.00 „Sinopsis be pabaigos.
Antanas Šurna“.
18.00 Žinios (su vertimu į gestų
kalbą, k).
18.15 Rusų gatvė.
18.45 ...formatas (k).
19.00 Atrask ir didžiuokis.
Rašytojas Sigitas Parulskis.
19.50 Leonardas Bernsteinas.
Mišios.
21.45 „Sveiks, svieteli margs“.
23.00 Panorama (k).
23.30 Džiazo muzikos vakaras.
0.30 Vaidmenys. Kosto
Smorigino jubiliejinis koncertas.
5.15 Krepšinio pasaulyje su

Vidu Mačiuliu (k).
5.45 Apie žūklę (k).
6.15 Autopilotas (k).
6.45 Valanda su Rūta (k).
8.20 KK2 (k). N-7
9.05 Dviračio šou (k).
9.35 KK2 (k). N-7
10.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
10.45 Pasivaikščiojimai su
Ingrida Šimonyte. VDU karta
(k).
11.15 KK2 (k). N-7
12.00 Yra kaip yra (k). N-7
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 Dviračio šou (k).
14.00 Valanda su Rūta (k).
15.40 24 valandos (k). N-7
16.40 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų portretai“.
17.15 Apie žuklę (k).
17.45 Šefas rekomenduoja.
18.15 Nuo...Iki.. (k).
19.10 Mes pačios.
19.40 „Alfa“ savaitė.
20.10 Pagalbos skambutis (k).
N-7
21.00 „Gamtos tiltai“.
22.00 „Susitikimas su vaiduoklias“.
23.00 Tauro ragas (k). N-7
23.30 Ne vienas kelyje (k).
23.55 24 valandos (k). N-7
0.50 KK2 (k). N-7
1.30 Nuo... Iki... (k).
2.15 Yra kaip yra (k). N-7
3.05 KK2 (k). N-7
3.50 Autopilotas (k).
4.20 Tauro ragas (k). N-7
4.50 Yra kaip yra (k). N-7
8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Oliverio tvistas.
11.00 „Kovotojai nindzės“. N-7

12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
13.00 Oliverio tvistas.
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Iš peties“. N-7
16.00 „Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.05 „Naktis ‘Roksberio’ klube“. N-7
21.00 „Bobo užkandinė“. N-14
21.55 „Formulės – 1“ pasaulio
čempionato Didžiojo JAV prizo
lenktynės.
0.00 „Trapučio parkas“. N-14
0.25 „Kietašikniai“. S
7.50 Sąmokslo teorija. N-7
8.50 Gyvenu čia.
9.50 Namų daktaras.
10.25 Vantos lapas. N-7
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Girių takais.
12.00 VMG kulinarinis žurnalas.
13.00 „Čiapajevas. Aistra gyventi“. N-7
15.20 „Mikropasauliai“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Mikropasauliai“. N-7
17.00 Žinios.
17.30 Šeima - jėga!
19.00 Žinios.
19.30 „Laukinių kačių nuotykiai“.
20.00 Pasaulis X. N-7
21.00 Žinios.
21.30 „24/7“.
22.30 Nusikaltimas ir bausmė.
N-14
23.30 „Paramedikai“. N-14
1.50 „24/7“.
2.30 Nusikaltimas ir bausmė.
N-14
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biuras“.
9.00 „Zoro“.
9.25 „Antinas Gudruolis“.
9.50 „Įspūdingasis Žmogus voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Viengungis“ (k).
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Paskutinis skautas“. N-14
23.00 „Klientų sąrašas“. N-7
23.55 „Dūmas“. N-14
0.55 Sveikatos ABC.
KULTŪRA
8.00 Brolių Grimų pasakos.22 s.
„Raudonkepuraitė“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva. (k).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Šventadienio mintys.
12.15 Amžinybės keliu.
Vyskupas Jonas Viktoras
Kalvanas (k).
13.05 „Pranciškus - popiežius iš
Naujojo pasaulio“ (k).
14.00 Atrask ir didžiuokis.
Rašytojas Sigitas Parulskis. (k).
14.50 „Prisilietimai“.
15.20 Arti. Toli (k).
16.00 Gimtoji žemė.
16.25 Girių horizontai.
16.50 Kaimo akademija.
17.20 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Žinios. Ukraina.(k).
18.00 Rusų gatvė.
18.30 Septynios Kauno dienos
(k).

19.00 LRT Kultūros akademija.
Ilja Laursas. Verslas naujai. Kaip
pritraukti investicijas. 1 d
19.45 Durys atsidaro.
20.15 Tūkstantmečio akimirkos.
20.45 2014-ieji - Teatrų metai.
Teatras.
21.30 „Spalvos švytėjimas“.
22.00 „Prisilietimai“ (k).
22.25 „Robas Rojus“ (k). N-14
0.40 Panorama (k).
1.10 Dėmesio centre (k).
1.25 Kultūros savanoriai (k).
5.50 Padėkime augti (k).
6.15 Sekmadienio rytas.
6.50 „Pagalbos skambutis“ (k).
N-7
7.35 Krepšinio pasaulyje su Vidu
Mačiuliu (k).
8.05 Apie žūklę (k).
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Mes pačios.
9.30 Žinios.
10.05 Ne vienas kelyje (k).
10.35 „Alfa“ savaitė (k).
11.05 24 valandos. N-7
12.10 Valanda su Rūta (k).
13.50 Mes pačios (k).
14.15 Autopilotas (k).
14.45 Yra kaip yra. N-7
15.45 KK2 (k). N-7
16.30 „Alfa“ savaitė (k).
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt
10.00 „Gelbėtojai
Havajuose“. N-7
11.00 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7

12.00 „Kastlas“. N-7
13.00 „Simpsonai“. N-7
13.30 „Naujokė“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“.
N-7
16.00 „Ryšys“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Kastlas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Naujokė“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-14
21.30 „Nepaprasti rusiški kadrai“.
N-7
22.00 „Amerikietiška siaubo
istorija“. N-14
23.00 „Akis“. S
1.00 „Dingusiųjų paieškos grupė “. N-7
7.35 Namų daktaras.
8.05 Vantos lapas. N-7
8.35 Girių takais.
9.05 Šiandien kimba.
9.35 Kitoks pokalbis.
10.35 Nuoga tiesa. N-7
11.35 Pasaulis X. N-7
12.35 „24/7“.
13.35 Gyvenu čia. Šalčininkai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 Namų daktaras.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.40 „Vangelija“. N-7
19.55 „Kulinaras“. N-7
20.55 VMG sala.
21.00 Nuoga tiesa. N-7
22.00 Reporteris.
22.50 Pasaulis X. N-7
23.50 „Dingęs pasaulis“ N-7
0.55 Reporteris.
1.40 Lietuva tiesiogiai.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k).
12.00 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k).
13.00 „Aivenhas“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.10 „Didysis Gregas“. N-7
18.15 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.50 Emigrantai.
19.55 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Specialus tyrimas.
21.55 Lietuva gali.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Lietuva gali.
22.30 Durys atsidaro.
23.10 Vakaro žinios.
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Indijos laukinės gamtos
paslaptys. Dykumų liūtai“ (k).
1.00 „Senis“. N-7
2.00 Laba diena, Lietuva (k).
3.45 Stilius (k).
4.35 Emigrantai (k).
5.20 Specialus tyrimas (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris
I“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 „Bukas ir Bukesnis“ (k).
N-7
10.55 Lietuvos balsas (k).
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.30 „Ogis ir tarakonai“.
13.40 „Monstrai prieš ateivius“.
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7
20.25 Pagalbos skambutis.
N-7
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Klastotė“. N-14
23.55 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
0.50 „Farų šeima“. N-7
1.45 „Slapti reikalai“. N-7
6.30 Teleparduotuvė.
6.45 „ Simpsonai“. N-7
7.50 „Virtuvė“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“. N-7
11.00 „TV Pagalba“. N-7
13.00 „Bailus voveriukas“.
13.30 „Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą“.
14.00 „Slibinų dresuotojai“.
N-7
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę. N-7
20.30 „Pasmerkti“. N-7
21.00 VIP. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios
22.10 „Nematoma riba“. N-14

23.20 „CSI kriminalistai“. N-14
0.15 „Greislendas“. N-14
1.10 „Skandalas“. N-14
2.05 „Daktaras Hausas“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k). N-7
8.00 Naktis ir diena. Vilnius
(k). N-7
9.00 „Netikra vienuolė“ (k).
N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“
(k). N-7
11.55 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Jokių kliūčių“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
18.55 „Detektyvė Džonson“.
N-7
20.00 Naktis ir diena. Vilnius.
N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 „Iki dugno!“. N-14
23.15 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.10 „Detektyvė Džonson“
(k). N-7
1.05 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
2.05 Bamba TV. S
6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“.
8.10 „Didysis filmukų šou“.
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
9.00 „Zoro“.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Emigrantai (k).
12.00 Specialus tyrimas (k).
12.35 Lašas po lašo (k).
12.45 Žingsnis po žingsnio (k).
13.00 „Mažasis princas“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“. N-7
17.10 „Didysis Gregas“. N-7
18.15 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą).
18.50 Gyvenimas.
19.50 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Auksinis protas.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Auksinis protas.
23.10 Vakaro žinios.
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Kankinimai“.
0.35 „Senis“. N-7
1.00 Popietė su Algimantu
Čekuoliu (k).
2.00 Laba diena, Lietuva (k).
3.45 Legendos (k).
4.35 Gyvenimas (k).
5.25 Durys atsidaro (k).
6.00 Labas vakaras, Lietuva
(k.).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris I“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7
9.55 Yra kaip yra (k). N-7
11.00 KK2 (k). N-7
11.55 Nuo...Iki... (k).
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Monstrai prieš ateivius“.
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7
20.25 „Gyvenimo receptai“.
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Apalūza“. N-14
0.30 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
1.25 „Farų šeima“. N-7
2.20 „Slapti reikalai“. N-7
6.35 Teleparduotuvė
6.50 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Virtuvė“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“. N-7
11.00 TV Pagalba. N-7
13.00 „Bailus voveriukas“.
13.30 „Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą“.
14.00 „Slibinų dresuotojai“.
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV3 Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios
19.30 „Kvieskite daktarą!“. N-7
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7
21.00 „Žvagulio klanas“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.05 Vikingų loto.
22.10 „Elementaru“. N-7

23.10 „Pelkė“. N-14
0.10 „Greislendas“. N-14
1.10 „Skandalas“. N-14
2.00 „Daktaras Hausas“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
8.00 Naktis ir diena. Vilnius.
N-7
9.00 „Amerikietiškos imtynės“
(k). N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“.
N-7
11.55 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Jokių kliūčių“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“.
N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
18.55 „Detektyvė Džonson“.
N-7
20.00 Naktis ir diena. Vilnius.
N-7
21.00 „Farai“. N-7
21.30 „Vasara Genujoje“. N-14
23.20 „Vampyro dienoraščiai“.
N-14
0.15 „Detektyvė Džonson“ (k).
N-7
1.10 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7.
6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“.
8.10 „Didysis filmukų šou“.
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
9.00 „Zoro“.
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9.25 „Antinas Gudruolis“.
9.50 „Įspūdingasis Žmogus voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Viengungis“. N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Sfera“. N-7
23.30 „Dūmas“. N-14
0.30 „Įstatymas ir tvarka“. N-7

18.45 Prisiminkime. Šoka
Jūratė ir Česlovas Norvaišos.
19.00 Mūsų dienos - kaip
šventė.
20.30 Mokslo sriuba.
20.45 Istorijos detektyvai. N-7
21.30 Naktinis ekspresas.
22.00 „Vardas tamsoje“ (k).
N-7
23.35 „Nerami kelionė po
Augustino Savicko minčių ir
spalvų sodus“ (k).
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 2014-ieji - Teatrų metai.
Teatras. (k).
1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės.

KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija.
8.35 „Mažasis princas“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva. (k).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Septynios Kauno dienos
(k).
12.15 „Sveiks, svieteli margs“
(k).
13.30 „Dubysos spindesiai“
(k).
13.50 Mūsų miesteliai. Kražiai.
2 d. (k).
14.45 Gimtoji žemė.
15.15 LRT Kultūros akademija. Ilja Laursas. Verslas naujai.
Kaip pritraukti investicijas. 1
d. (k).
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“ (k).
17.10 Smegenų paslaptys.
Marselis Prustas.
17.20 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Žinios. Ukraina. (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Kankinimai“.

5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios. 2014 m.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
11.10 Nuo...Iki... (k).
12.00 Yra kaip yra (k). N-7
13.05 KK2. N-7
13.50 Dviračio šou (k).
14.15 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
14.45 Yra kaip yra. N-7
15.45 KK2 (k). N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“.
N-7
11.00 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
12.00 „Kastlas“. N-7

13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Naujokė“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7
16.00 „Ryšys“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Kastlas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Naujokė“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.35 UEFA Čempionų
lygos rungtynės. „Borussia
Dortmund“ – „Galatasaray
A.S“.
23.40 „Stebėtojas“. N-14
1.15 UEFA Čempionų lygos
apžvalga.
1.45 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
7.05 Reporteris.
7.55 „Likvidacija“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“. N-7
11.10 Reporteris.
12.00 „Spąstai tėčiui“.
13.10 „Pavojingiausi pasaulio
gyvūnai“. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.50 Laikas krepšiniui.
19.00 Europos taurė 2014.
Vilniaus „Lietuvos rytas“ Bandirmos „Banvit“.
21.00 Patriotai. N-7
22.00 Reporteris.
22.50 Nusikaltimas ir bausmė.
N-14
23.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
0.55 Reporteris.
1.40 Lietuva tiesiogiai.
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9.25 „Antinas Gudruolis“.
9.50 „Įspūdingasis Žmogus voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nematomas žmogus“.
N-7
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Mirtina tyla“. N-14
22.50 „Klientų sąrašas“. N-7
23.45 „Begėdis“. N-14
0.50 „Įstatymas ir tvarka“. N-7
KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija.
8.35 „Aivenhas“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva. (k).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Naktinis ekspresas (k).
12.15 Mūsų dienos - kaip
šventė (k).
13.45 „Sinopsis be pabaigos.
Antanas Šurna“ (k).
14.45 Girių horizontai.
15.15 Istorijos detektyvai. N-7
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“ (k).
17.10 Mokslo sriuba (k).
17.20 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Žinios. Ukraina (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Robertas Verba.
Maestro jaunesnysis“.
18.25 „Robertas Verba. Meilė
pražydo sekmadienį“.
18.40 „Robertas Verba. Sveika,

jaunyste!
19.00 Gintarinės batutos
meistrai. Dirigentas Juozas
Domarkas.
20.30 Mokslo sriuba.
20.45 Kultūros savanoriai.
21.15 ...formatas.
21.30 Naktinis ekspresas.
22.00 „Bet kuriuo keliu“. N-14
23.25 Moterų siluetai Lietuvos
istorijoje.
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 LRT Kultūros akademija.
Ilja Laursas. Verslas naujai.
Kaip pritraukti investicijas. 1
d. (k).
5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Pasivaikščiojimai su
Ingrida Šimonyte. VDU karta
(k).
11.10 Pagalbos skambutis (k).
N-7
12.00 Yra kaip yra (k). N-7
13.05 KK2. N-7
13.50 Dviračio šou (k).
14.15 Šefas rekomenduoja (k).
14.45 Yra kaip yra. N-7
15.45 KK2 (k). N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“.
N-7
11.00 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7

12.00 „Kastlas“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Naujokė“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“.
N-7
16.00 „Ryšys“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Kastlas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Naujokė“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.35 UEFA Čempionų lygos
rungtynės. „AFC Ajax“ – „FC
Barcelona“.
23.40 Europos pokerio turas. S
0.45 „CSI kriminalistai“. N-14
1.40 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
7.05 Reporteris.
7.55 „Likvidacija“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“. N-7
11.10 Reporteris.
12.00 Nuoga tiesa. N-7
13.05 Vantos lapas. N-7
13.35 „Asmeninis Stalino mašinistas“. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.40 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus”.
18.45 „Vangelija“. N-7
19.55 „Kulinaras“. N-7
21.00 Sąmokslo teorija. N-7
22.00 Reporteris.
22.50 Patriotai. N-7
23.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
0.55 Reporteris.
1.40 Lietuva tiesiogiai.
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Siauriausia riba
Visas žmogaus gyvenimas buvo savotiškas pasiruošimas mirčiai
Doc. dr. Gintautas ZABIELA, archeologas:
„Mirusiojo palaikų kremavimas – tai senas baltiškas
paprotys, gyvavęs Lietuvos didžiosios kunigaikštystės
augimo laikais iki baltams priimant katalikybę. Dabar
jis, skatinamas visai kitų priežasčių, po truputį atgimsta.
Žiūriu į jį kaip į vieną iš kūno laidojimo būdų, kurį iš
anksto gali pasirinkti žmogus. Tai neprieštarauja mūsų
tradicijoms, jo deramo atlikimo materialinė bazė irgi
sparčiai formuojasi. Juk - XXI amžius...
Laidojimo tradicijos irgi paveiktos bendrųjų visuomenės gyvenimo ekonominių dalykų. Rinkai įsiskverbus į šią sritį bei Lietuvoje realiai sunykus kaimui kaip
tokiam (tai, kas dabar paliko kaime, vargu ar galima
laikyti tradiciniu kaimu) senosios laidojimo tradicijos
irgi daugumoje sunyko. Tai būtų nieko bloga, jeigu lygiagrečiai formuotųsi kažkokios naujos tradicijos, keičiančios senąsias. Dabar gi daugiau matome tos pačios
rinkos nešamą susvetimėjimą, „perku-parduodu“ santykius perkeliant ir į grynai asmeninius paskutinio atsisveikinimo su mirusiuoju momentus. Tai nėra gerai,
tačiau ką ir kaip reikėtų keisti, manau, nežino niekas.
Ikikrikščioniškoje Lietuvoje, o ir klasikinėje katalikiškoje visuomenėje iki ją paveikiant sekuliarizaciniams procesams, visas žmogaus gyvenimas buvo savotiškas pasiruošimas mirčiai, kuri traktuota kaip
perėjimas į kitą, amžiną būvį. Archeologijoje tai liudija įkapės, kurios kartais kauptos nemažą gyvenimo
dalį ar net paveldėtos. Kasdieniame gyvenime tai reiškėsi tam tikrais moraliniais kriterijais, palaikiusiais
visuomenės savireguliaciją. Apie juos dažnai žinome labai nedaug ar galime tik įtarti pagal šalutinius kapuose fiksuojamus požymius. Vienas iš tokių yra šeimos ir giminės prioritetas. Mirusysis tarsi išeidavo į
susitikimą su anksčiau palikusiais šį pasaulį, pagal galimybes ir savo kūną paguldydamas greta jų...
O ar pats bijau mirties? Ne. Bijosime jos ar ne, vis vien su saule negyvensime, tad kam kiekvieną
dieną galvoti, kad saulę matai galbūt paskutinį kartą...“

Ligonio sakramentas – ne
mirties nuosprendis
Vydas
JUŠKĖNAS,
Anykščių rajono, Svėdasų parapijos klebonas:
„Mano supratimu, kiekvienas žmogus prieš mirtį
pats turėtų apsispręsti, kaip
norėtų būti palaidotas. Gyvieji teturėtų išpildyti paskutinį artimojo norą.
Žinoma, gerai, kad dabar
yra suteikiamos šarvojimo,
palaidojimo paslaugos. Juk
ir šiais laikais esama žmonių, kurie nebeturi artimųjų, neturi, kas galėtų pasirūpinti mirusiuoju ir išlydėti jį
į paskutinę kelionę. Pažįstu
ir tokių žmonių, kurie dar
laikosi senųjų tradicijų –
patys rūpinasi mirusiuoju
- nuprausia ir aprengia velionį įkapių drabužiais, budi prie karsto, išlydi iš namų. Nemanau, kad tai yra tradicijų
nykimas. Neretai firmų paslaugomis pasinaudojama tik iš dalies.
Kunigams dažnai tenka atsakyti į klausimą apie „paskutinį patepimą“... Dažnai
žmonės mano, kad suteikus „paskutinį patepimą“ arba ligonių sakramentą, žmogus
numirs. Tai nėra paskutinis sakramentas. Priešingai, jis suteikia stiprybės ir globos.
Artimieji neturėtų atimti iš žmogaus Dieviškosios vilties stiprėti.
Į klausimą, kaip geriausia pagerbti mirusįjį – gėlių puokštėmis, galybe žvakių, atsakysiu taip - gėles dovanokime gyviesiems, mirusiesiems – uždekime žvakutę kaip
vilties, šviesos, šilumos simbolį, dovanokime nuoširdžią maldą, kaip amžiną prisiminimą apie juos. Malda suteikia išganymą ir amžiną džiaugsmą.
Ar bijau mirties? Gyvenimas – ėjimas į amžiną džiaugsmą, į amžiną viltį. Iškeliauti
į Amžinybę su viltimi ir tikėjimu Dievu, su viltimi prisikelti Amžinajame gyvenime tikrai nebaisu. Jeigu dabar mes tikime Dievu, tai vėliau mes Jį sutiksime...“

Jei aš jau numiriau, tai velniam man tos
jūsų žvakės ir gėlės
Leonas ALESIONKA, gydytojas, buvęs Anykščių rajono meras:
„Atsakysiu taip – į palaikų kremavimą žiūriu normaliai. Kūnas karste lygiai taip pat supus, sudūlės ir,
priklausomai nuo to, kokioje žemėje palaidotas, lėčiau
ar greičiau virs dulkėmis - nieko iš jo neliks. Liepsna
tai padaro greitai, puvimas – lėtai. Tai koks gi skirtumas? O kolumbariumai man prie širdies nelimpa. Ir
nežinau, kodėl...
Apie senąsias tradicijas... Tos tradicijos buvo iš vargo, iš skurdo, tamsumo ir prisitaikymo. Panašiai namuose šarvojau ir laidojau motiną, o po keturių metų
- močiutę. Namuose ir gedulingus pietus teko ruošti.
Nors buvo kas padeda: mano nuostabūs kaimynai, mamos ir tėvo bendradarbiai, mano draugai, bet užgriūdavę laidotuvių rūpesčiai prislėgdavo, atimdavo daug
jėgų. Tėvą šarvojau jau laidojimo namuose. Gedulo pietūs arti 100 asmenų buvo Vyno fabriko valgykloje...
Mano kaimietė teta, senučiukė tėvo sesuo, piktinosi ir
nervavosi, kad tėvą ne namuose šarvojau, bet kai pamatė kiek žmonių kas dieną į laidotuves ateidavo ir
tėvuko aplankyti, ir manęs pagerbti, kiek gėlių atnešė,
kiek į kapus palydėti atėjo ir suvažiavo, pati pripažino
pasikarščiavusi ir supratusi, kad tiek žmonių namuose niekaip nebūtų sutilpę... Labai gerai, kad dabar
yra firmos. Viskuo, ir mirusiuoju, ir artimaisiais pagarbiai pasirūpina, palengvina laidotuvių naštą.
Labai gerai, kad atgyvenusias tradicijas tobulesnėmis keičia laikas.
Klausiat, ar laikas gydo netekties žaizdas? Gydo, dar ir kaip! Ir ašaras išdžiovina. Savo kailiu tai
patyriau, todėl žinau. Laikas iš ties visagalis. Ar daug kas atsimename artimųjų balsus, jų ištartus žodžius? Iš tiesų, išnykstame kaip dūmas neblaškomas vėjo... Tik antkapio raidės pažymi vietą, kurioje
baigta kadaise mylėjusio ir kentėjusio kūno kelionė. Tik prisiminimuose artimas žmogus išlieka, vis
aplanko, primena...
Glėbiais nešamos gėlės, žvakės - jei aš jau numiriau, tai velniam man tos jūsų žvakės ir gėlės, kurių
nematau! Kam man tos jūsų išbarbentos maldos, kurių negirdžiu? Jei negerbėte, kol gyvas buvau,
jei tada nedovanojote gėlių, gailėjote gero žodžio, kam man numirusiam tas „pagarbos spektaklis“,
kurį rodysite tik sau – juk jau nebe man... Jei nepamiršite mano žodžių ir darbų – štai ir visa pagarba,
ačiū...
Ar bijau Išėjimo? Gal, nežinau. Šiandieną nenoriu. Gyvenimu džiaugiuosi. Jei vargčiau, jei pusbadžiu gyvenčiau, jei skausmus kentėčiau, jei nebepasikelčiau, nebepaeičiau, jei protas aptemtų... tada
gal pats mirties šaukčiausi. Teko tokius ligonius matyti, jų kančias kiek įmanoma vaistais lengvinti.
Niekam tokios patirties nelinkiu. Juk pats gydytojas esu ir suprantu, kad jau kokius penkiolika metų
draugauju su dviem ligelėm, kurios kada nors mane iš šio gyvenimo pamažu išves. Nebent kitos, greitesnės ir įžūlesnės, jas aplenktų. Arba dar kas nors nelaukto užgriūtų. Visi juk einame tuo pačiu keliu,
kuris į mirtį veda. Ir kitaip nebus...

Mamytę ant rankų ir širdyje nešiojau 25 metus
Aldona DAUGILYTĖ,
mokytoja, Anykščių rajono
tarybos narė:
„Mano mamos kapelis papuoštas labai kukliai – dabar
žydi keturi šalčio nebijančių
našlaičių žiedai, Vėlinių dieną nunešiu pora žvakelių ir
kelis gėlių žiedus. Kai kam
net gali atrodyti per kuklus,
tas kapas, ar kad mamytės
nemylėjau... Bet 25 metus
ją ir tiesiogine, ir perkeltine
prasme nešiojau ją ant rankų
ir širdyje. Pastačiau jai paminklą – „Gedintį angelą“.
Dabar jau atrodo, kad galėjo
būti jis mažesnis, kuklesnis,
bet tada taip norėjau. Tarsi
pati suklupau po tuo Gedinčiu angelu iš skausmo...
Pati visada esu tik už kuklumą, tačiau nesmerkiu
žmonių, kurie prabangiai
puošia artimųjų kapus. Juk čia žmonių pasirinkimas... O gal ir sąžinė kada prabunda, kad nepakankamai buvo mylėtas gyvas, gal per
mažai gerų žodžių jam buvo pasakyta... Juk žmonės skirtingi – vieni
statosi prabangius rūmus, kitiems užtenka ir kuklaus būsto...
Mamytės netekau jau beveik prieš 30 metų. Tačiau ar laikas gydo?
Truputį gydo, ne taip aštru, ne taip skauda... Tačiau kartais atsitinka
taip, kad gatvėje – nesvarbu, kurioje pasaulio šalyje ar mieste – pamatau panašų žmogų, net širdį perveria... Tik suprantu – sapnuoju
atmerktomis akimis...
Savo Tėvelio visai nesu mačiusi, žuvo man dar mažytei būnant.
Tačiau, jeigu tik pasitaikytų bent menkiausia galimybę jį sutikti, pamatyti, keliais į bet kurią pasaulio vietą nueičiau...
Ne tik per Vėlines prisimenu savo mirusius artimuosius, pažįstamus, ir be progos jų kapelius aplankau... Manau, kad geriausia „dovana“ mirusiems ne glėbiai gėlių ar tos didžiulės žvakės, o prisiminimai, nuoširdi malda...“
(Nukelta į 8 p.)

IŠ PIMŲ LŪPŲ
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Kapinės man asocijuojasi su
kolektyviniais sodais

Laima JUZĖNIENĖ, Anykščių
J. Biliūno gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja:

Lina KAMARAUSKAITĖ – TAMOLIŪNIENĖ, verslininkė, kavinės „Paukštukas Pūga“ savininkė:
„Aš tik už palaikų kremavimą, jokių prabangybių, spektaklių ir .r.r. Trumpas atsisveikinimas, jokių šimto galvų šėrimų,
milžiniškų vainikų ir kitų nesąmonių. Man kapinės apskritai
asocijuojasi su kolektyviniais sodais, visiška beskonybė, o per
Vėlines dar baisiau - tos plastikinės gėlės...
Aš lankau kapus - tėčio per jo gimtadienį, močiučių per mamos dieną, o ir šiaip užsuku. Jei būtų įmanoma, mano artimieji būtų palaidoti ar jų pelenai išbarstyti mums priklausančioje
žemėje, jiems brangiose vietose, ko jie ir norėjo, bet, deja,
teko visiems į tą kolektyvinį sodą atgulti.
Apskritai, Vėlinės labai senovinė, su dvasiomis susijusi
diena, mirusiųjų diena yra kita. Nematau reikalo su visa banda lėkti į kapus, aš mėgstu spalio paskutinę dieną - su žvakėm
dvasių nuraminimui ir be kopūstų su plastikinėm ramunėm.
O juoda spalva yra klasikinė ir man su gedulu nesusijusi, aš
vadovaujuosi Coco Shanel nuostatomis...“

Laikas gydo skausmą, bet visiškai
išgydyti negali
Lukas PAKELTIS, verslininkas, Anykščių rajono tarybos narys:
„Kremavimas, visų pirma, yra žmogaus teisė pasirinkti ir,
dažnu atveju, velionio paskutinis noras prieš iškeliaujant...
Aš visada esu už žmogaus pasirinkimą ir absoliučiai nieko
blogo neįžvelgiu, kai nusprendžiama kremuoti palaikus.
Tą pasakymą, kad laikas gydo, žmonės dažnai kartoja...
Taip - laikas gydo, tačiau netikiu, kad gali išgydyti visiškai... Tiek tėvelių, tiek senelių kapai tikrai nėra užmiršti aplankom bei prižiūrim tiek su šeimyna ir artimaisiais, tiek
su tėvelių draugais...
Konkurencija kapinėse, kas pastatys aukštesnį ir didesnį
paminklą ar daugiau gėlių ant kapo pasodins? Tiesą sakant,
niekada neįsivaizdavau, kad apskritai galima konkuruoti
statant paminklus savo artimiesiems, juk tai taip toli nuo
tikrosios paminklo ir atminimo prasmės... Iš kitos pusės, tai
yra kiekvieno žmogaus valia, tačiau man vargiai suprantama, kadangi žymiai arčiau širdies yra kuklumas ir paprastumas“.

Savivaldybė turi užtikrinti
kokybišką atliekų tvarkymą

Anykščių rajone galioja tarifinė mokesčio už atliekų išvežimą
sistema. Miesto ir rajono seniūnijų gyventojams yra patvirtintos
minimalios metinės komunalinių atliekų susikaupimo normos.
Šiuo metu galiojanti 1 kub.m. komunalinių atliekų išvežimo kaina yra 67,91 Lt (19,67 eur.) Viršijus nustatytą metinę komunalinių atliekų susikaupimo normą, atliekų turėtojas turi mokėti už
kiekvieną papildomai išvežtą konteinerį.
Šią kainą sudaro atliekų surinkimo, jų vežimo į Utenos rajone
esantį Mockėnų sąvartyną ir sąvartyno priėmimo (vartų) mokestis.
UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ surenka, veža komunalines
atliekas iš Anykščių miesto ir rajono gyventojų, įmonių, organizacijų pagal „Komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos eksploatavimo
ir plėtojimo“ sutartį, pasirašytą
su Anykščių rajono savivaldybės
administracija.
Pasak UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktoriaus Kazio
Šapokos, šiuo metu atliekų surinkimo konteinerinė sistema apima

visą rajoną. Dėl didelės gyventojų
migracijos duomenys yra nuolat
tikslinami ir papildomi. „Ten kur
nėra galimybės aprūpinti gyventojus individualiais konteineriais
(vienkiemiai, maži kaimai, sunkiai
privažiuojamos vietos) pastatyti
bendri 1,1 m³ talpos atliekų konteineriai, kad būtų užtikrinta paslauga visiems gyventojams. Atliekų
rūšiavimo plėtojimui mieste ir rajono seniūnijose sudarytos palankios sąlygos“, - „Anykštai“ sakė
K.Šapoka. Anot jo, įmonė suinteresuota kuo mažiau atliekų šalinti sąvartyne, plėtoti atliekų rūšiavimą.
Anykščių mieste atliekų rūšiavimui pastatyti 1,1 m³ talpos antrinių

Gedulas - žmogaus
širdyje, o ne rūbe

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius Kazys
Šapoka teigia, jog komunalinių atliekų tarifinę sistemą
yra sunkau administruoti,
tačiau ji yra pranašesnė už
rinkliavinę sistemą, kadangi
skatina atliekų rūšiavimą.
atliekų konteineriai: stiklui, plastikui, popieriui, o rajono seniūnijų
gyvenvietėse stiklui ir plastmasei.
Iš Anykščių miesto individualių
valdų antrinės atliekos surenkamos
atskiro apvažiavimo būdu.

„Į mirusiojo palaikų sudeginimą
ir laidojimą urnose
žiūriu teigiamai. Juk
su laikmečiu keičiamės ir mes: tampam
atviresni pokyčiams,
prisitaikom prie realybės, keičiam ne tik
gyvenamąjį miestą,
bet kartais ir šalį...
Išsibarstę po pasaulį, nors po mirties,
pelenų saujele grįžtam į gimtinę...
Kalbant apie senuosius, kaime buvusius ypač giliai
įsišaknijusius laidotuvių papročius,
belieka tik daryti
išvadą - keičiasi ir
kaimas, jo žmonės,
tad kartu ir tradicijos. Nebeaprauda, nebegieda tris dienas ir naktis mirusiojo, kaip, kad mano
vaikystėje, laidojant močiutę Svėdasų krašte. Man, vaikui, atrodė, kad tai
buvo amžinybė… Tada buvo nevalia kažką keisti – griežtai turėjo būti,
kaip pas visus, kaip visų...
Dabar laidojimo firmų paslaugomis gali pasinaudoti tiek mieste, tiek
kaime gyvenantys žmonės.
Tai daug patogiau artimiesiems bei giminaičiams, juk dažnai pasitaiko,
jog gyvena vieni nuo kitų toli, kad grįžtų į gimtą kaimą ir viską suorganizuotų nuo A iki Z, pagal tradiciją. Tačiau, mano nuomone, jeigu tik buvo
išreikštas velionio pageidavimas, iš kur jis norėtų būti palydėtas į paskutinę
kelionę, jį reikėtų gerbti ir paisyti...
Sunku atsakyti į klausimą, ar laikas gydo netekties žaizdas. Kartais atrodo gydo…, o kartais tarsi replėmis suspaudžia širdį, kai tik pagalvoji: „O
jeigu būtų jie čia, tie brangūs artimieji, pašaukti į TEN ne laiku…“ Bet gal
liaudies išmintis yra galingesnė, nei mano patirtis….
Kalbant apie gedulo nešiojimą, pirmiausia, manau, reikia atsakyti į klausimą - gedulas viduje ar išorėje? Kiekvienas jį suprantam savaip, iš savo
varpinės... Teko gedulą nešioti baigiamojoje klasėje, mirus tėčiui. Paskui
ilgai nekenčiau juodos spalvos... Iki kito gedulo... Vėliau supratau, jog gedulas - širdyje, o ne rūbe... Jis nedeklaruojamas, neprimetamas kitam. Tai
tik TAVO pasirinkimas, kaip ir tik TAVO skausmas...“

Nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio
miesto ir rajono individualių valdų
gyventojams nemokamai išdalinti
mėlynos ir žalios spalvos plastikiniai maišai atliekoms rūšiuoti.
Mėlynos spalvos maišai yra skirti
plastiko, popieriaus, metalo atliekoms, žali – stiklui. Kartu su išdalintais maišais gyventojai gavo
pilną informaciją, kaip rūšiuoti
atliekas. Išrūšiuotos atliekos yra
nemokamai išvežamos pagal papildomo apvažiavimo grafiką.
Visos atliekos iš antrinių atliekų konteinerių ir atliekos iš maišų
patenka į rūšiavimo liniją, kur yra
suskirstomos į septynias atskiras
frakcijas ir išvežamos pakartotinam perdirbimui. Jos tampa įvairios produkcijos žaliava, taip mažinamas aplinkos teršimas, atliekos
nepakliūna į sąvartyną.
Paklaustas, kuo skiriasi nustatytas mokestis už komunalinių
atliekų tvarkymą, UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius
K.Šapoka sakė, kad tarifinę sistemą

yra sunkau administruoti, tačiau
ji yra pranašesnė už rinkliavinę
sistemą, kadangi skatina atliekų
rūšiavimą.
Aplinkos ministerijos Atliekų
departamento Atliekų valdymo
skyriaus vedėja Laura Zukė aiškina, jog nesvarstoma koks įmokos tipas yra geresnis ar blogesnis rinkliavą arba tarifą pasirenka
savivaldybė), svarbiausia, kad
savivaldybės užtikrintų tinkamą
komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugą, o mokestis už atliekų
tvarkymą neviršyti 1% namų ūkio
pajamų. „Pagrindinė savivaldybių
institucijų užduotis šioje srityje
– užtikrinti visuotiną, kokybišką,
vartotojui patogią ir prieinamą
komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugą“, - sakė L.Zukė, akcentavusi, jog sistema yra kuriama
siekiant tausoti aplinką, surinkti
kuo daugiau atliekų, skatinti žmonių sąmoningumą rūšiuoti atliekas, prisidėti prie juos supančios
aplinkos kokybės ir gerovės
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Šimonių girios tragedija:
išdavystės anatomija

Raimondas GUOBIS

Prieš 65 -ius metus, 1949 ųjų spalio pabaigoje ir pirmomis lapkričio dienomis sovietinis saugumas, padedant vietiniams parsidavėliams ir kariuomenei, praktiškai sunaikino bene stipriausią
Rytų Lietuvoje partizanų junginį - Algimanto apygardą.
Vaitojo giria, verkė žmonės brolių ir sesių nelygioje kovoje žuvusių.

Šimonių girios dramos dalyviai, Lietuvos partizanai: iš kairės Stasys Gimbutis - Tarzanas, Antanas Slučka - Šarūnas, Antanas
Starkus - Montė, Henrikas Danilevičius - Vidmantas ir Juozas
Leškys - Algis.
Taip, jau ėjo penktieji nelygios kovos su okupantais ir laisvės laukimo
metai - tikėtasi, kad susiklosčius palankiai tarptautinei padėčiai ir kilus
konfliktui tarp Rytų ir Vakarų valstybių, sovietų kariuomenė iš Lietuvos pasitrauks. Jau buvo daug aukų,
daug šlovingų, didvyriškų žygių,
pasiaukojimo akimirkų, tautos vienybės apraiškų, bet okupantai nuolat bandydami supriešinti lietuvius
su lietuviais palengva savo pasiekė.
Išdavystės.
Tą vasarą mūsų krašto partizanų
junginių vadas Antanas Slučka - Šarūnas buvo paskirtas Rytų Lietuvos
Karaliaus Mindaugo srities vadu,
glaudėsi savo vadavietės slėptuvėje
Jovaišų sodyboje netoli Andrioniškio. O priešas jau sėlino, jau klastingai artėjo.
Išdavikas. Iš kur jis? Iš mūsų pačių, iš netolimo sodžiaus jau prie
Anykščių, jaunas, nei trisdešimties
neturintis vyras, augęs nepriklausomoje Lietuvoje, mokęsis tautinėje
mokykloje, girdėjęs apie kunigaikščius, apie tautos didvyrius ir šlovingus jų žygius, garbę, pasiaukojimą.
Gal geriau būtų neminėti jo vardo,
gal geriau jis būtų ištrintas, nors ir
buvo kunigaikštiškas? Iš tiesų - Vi-

tas Kučys. Gal puikybė, gal grėsmė
laisvę prarasti, gal pomėgis išsiskirti,
būti reikšmingu, gal geidžiamas atlygis, patogaus gyvenimo perspektyvos. Buvo išvykęs į miestą, bet vėl
sugrįžo tėviškėn, tarsi norėdamas
laisvės kovotojams pagelbėti. Su jais
susibičiuliauti siekė, pačiam Šarūnui
tarnauti norėjo, bet šis lyg tai ką įtarė, nepasitikėjo. Tačiau palengva artėjo, gaudavo iš miško brolių vieną
kitą užduotį ir laukė savo valandos.
Nuolat palaikė ryšį su operacijai vadovaujančiais čekistais - rašydavo
šifruotus laiškus, neva mylimajai
Marytei.
Progos nepraleido, kai kartą į
sodybą užėjo iš Šarūno bunkerio
keliaujantis ryšių skyriaus vadas
Albinas Kubilius - Rugštymas su
bendražygiu Alfonsu Vildžiūnu - Vijokliu. Apsimetėlis suskato svečius
pavaišinti, ištraukė buteliuką, gal net
poniško gėrimo likerio, kuris buvo
užnuodytas paraližuojančiu bei migdančiu preparatu „Neptun – 20“.
Išgėrę vyrai veikiai sumigo, o atsibudo jau Kaune, saugumo rūsiuose.
Patyrę kankintojai laužė kaulus, kratė elektra, kitokiomis sadistinėmis
priemonėmis. Laikėsi kiek žmogaus
dvasinės ir fizinės jėgos valiojo. Pir-

masis palūžo, prasitarė, kad žino, kur
vadavietė, Vijoklis.
Jovaišų sodyboje tą ūkanotą rytmetį ruošėsi javų kūlei, vienas iš
brolių pjovė avį talkininkams pavalgydinti, kai iš visų pusių prigužėjo
kareivių. Išdavikas nurodė trobelės
sienoje paslėptą angą ir įsibrovėliai
sučiupo pirmojoje slėptuvėje tūnojusį komendantą Balį Žukauską - Princą. Išduota buvo ir tai, kad šiek tiek
paslinkus tuneliu yra antrasis bunkeris, kuriame ir glaudėsi pats Šarūnas
su žmona Joana Railaite - Neringa.
Pranešti, kad pasiduotų pasiuntė Juozą Jovaišą - Lokį, bet tas nesugrįžo.
Laukimas, priverčiama lysti į slėptuvę ryšininkė Eleonorą Jovaišaitė. Jai
vadas bylojo, kad greitai Lietuva bus
nepriklausoma, o moteris paprašė
susitikus pabučiuoti jos sūnelį. Bandė sprukti jau gerokai iškastu atsarginio išėjimo tuneliu, bet tą priešams
aptikus, susisprogdino. Niekas iki
šiol nežino, kur nudėjo tuomet išgabentus į Kauną žuvusiųjų kūnus.
Didžiausias saugumiečiams tekęs
grobis, jų manymu, daug žinantis
Princas. Mušė, kankino - praėjo
dvi paros ir jis parodė, kur kiti partizanai, - nelaimei girioje neblogai
orientavosi ir neseniai buvo lankęsis keliose slėptuvėse. Jas ir išdavė.
Vėliau buvę bendražygiai stebėjosi,
baisėjosi, kodėl nevedė į tas slėptuves, kurios jau apleistos, tuščios, kodėl parodė visai naujas, saugias, tik
tą rudenį įrengtas.
Ir vėl sunkvežimių riaumojimas
girios takais, elitinių sovietinio saugumo karių rikiuotės, karininkų
komandos. Pirmiausia, atakavo pa-

vojingiausio - Algimanto apygardos
vado, bebaimio kario, desantininko
Antano Starkaus - Montės buveinę. Ten užspiesti vyrai priešinosi,
atsišaudė gal dvi valandas, nuvertę
tunelio stogą ir taip pasidarę apkasą.
Kaleno tiek baimės bolševikams įvarydavęs vado kulkosvaidis „Brno“.
Žuvo visi laisvi, nenugalėti. Po to
dar viena slėptuvė, antra, dar vienas
išdavikas ir be kankinimų panoręs
„bendradabiauti“ - Stasys Gimbutis
- Tarzanas. Operacija tęsėsi ir Vėlinių dieną. Svėdasiškis Jurgis Trečiokas - Rytas vėliau prisimindavo, kai
tūnodami po žeme nerimastingai išgirdo ūžiant sunkvežimį, žingsnius,
pajuto, kad raunama ant angos augusi eglutė, kaip ji atsivėrė ir pasigirdo
šūksniai, raginantys pasiduoti. Rytas
iškišo savo „dešimtuko“ vamzdį ir
ėmė šaudyti, nusileido žemyn. Sesuo
Rozalija iš baimės pasimetusi nenorėjo gyventi, butėnietis Steponas Šukys - Mauzeris iššovė sau į smilkinį.
Pistoletas veikė puikiai - juk nuostabus mechanikas šis vyras buvo.
Besišaudant nugriaudėjo sprogimas
ir Rytas, netekęs sąmonės, sužeistas
pateko į priešų nagus. Žuvo tada pačių narsiausių sumaniausių žiedas,
apie kurį bekalbėtum - vis nepaprasta istorija, tikra praėjusių laikų
legenda. Pranas Galvydis - Valteris
iš Svėdasų, Albinas Pajarskas - Bebas, Albertas Žilys - Kęstutis, Juozas
Lapienis - Darius, Birutė Šniuolytė,
Drobčiūnų miško ūksmėje glaudęsi
ir išdavystės sunaikinti Alberto Nakučio - Viesulo būrio vyrai. Daugiau
negu trisdešimt, patys tikriausi Lietuvos kariai, laukę ir nesulaukę tėvy-

Archeologas Gintautas Vėlius (dešinėje) rodo
Andrioniškio seniūnui Sauliui Rasalui unikalaus,
bene vienintelio tokio Lietuvoje, bunkerio planą.

Praeitą šeštadienį partizanų bunkerio
kasinėjimų vieta buvo išlyginta.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Sakralinio centro veidas blizgės stiklu
(Atkelta iš 1 p.)
Daržinė paskatino
modeliavimą
„Tai visiška nerealu, bandymas
modeliuoti, kaip atrodytų Anykščių
centras. Šis projektas, skirtas parodyti, kaip sutvarkyti miesto viešąsias erdves. Vieta, kur stovi Menų
centras – yra pats miesto centras,
seniausia miesto vieta, kur ir gimė
Anykščių miestas (atidarant Menų
inkubatorių buvo sakoma, kad ten
seniausia Anykščių miesto vieta, red. pastaba). Svarbi ši vieta ne tik
geografiškai ar istoriškai, bet ir kultūriškai, nes čia susikaupusios kultūrinės įstaigos – bažnyčia, biblioteka,
todėl svarbu ją tinkamai suplanuoti“,- sakė Anykščių savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vedėja Daiva Gasiūnienė, pristatydama projektą.

Pristatyme dalyvavo trys architektų grupės, kurios paruošė atskirus projektus, kaip gali atrodyti
Sakralinio centro pastatas Šiemet
birželio-spalio mėnesiais UAB „Vilniaus archprojektas“ ir Anykščių
rajono savivaldybė, remiant Lietuvos kultūros tarybai, vykdė projektą - kūrybines dirbtuves „Anykščių
menų centro ekspo zona“. Projekto
tikslas, pasak rengėjų, įrengti menų
centro ekspo zoną, nes vidiniame
kieme stovi didelė medinė daržinė,
statyta sovietmečiu, kurios būklė
avarinė. „Reikia ką nors daryti su
ta griuvena“,- pristatyme sakė ir
Anykščių klebonas Petras Baniulis,
nes Menų centro pastatas yra parapijos nuosavybė.
Siūlo sutvarkyti visą aplinką
Sakralinio meno centro ir An-

gelų muziejaus vidiniame kieme
yra ir terasa, kurioje vasaros metu
vyksta įvairūs renginiai. Norėdami sukurti vientisą, darnią aplinką
(tarp daržinės, kiemo teritorijos bei
terasos), kūrybinių dirbtuvių dalyviai pasiūlė ir šios viešosios erdvės
transformavimo
architektūrinių
meninių idėjų.
Terasa bei Anykščių menų centro - Angelų muziejaus teritorija, jų
siūlymu, būtų pritaikyta renginių
organizavimui: koncertams, spektakliams, festivaliams ir pan.
Pirmosios grupės vadovas architektas Gintautas Blažiūnas siūlė
Sakralinio centro pastatui įrengti
papildomą stiklinį fasadą, kad ekspozicija ir pats pastatas „intriguotų
visą parą“. „Norėjome, kad pastatas
švytėtų ir būtų kaip brangakmenis,
kad jis būtų ryškus miesto dalies
akcentas. Muziejus ir jo kiemas tap-

nės aušros. Kitokia gal būtų Lietuva,
jei jų dvasia žmonėse tebegyventų,
daugiau , kuriems nepritrūktų ryžtingo ir sumanaus teisingumo.
Nepavydėtinas ir išdavikų likimas
- pasakojama, kad V. Kučys pasikorė, S. Gimbučio sovietai nepasigailėjo - sušaudė, o štai Princas, nors ir
pasakė didžių kankinimų neišlaikęs,
visą likusį gyvenimą bijo buvusiems
partizanams, politkaliniams, tremtiniams pažiūrėti į akis, nedalyvavo
nei viename pokario laikus primenančiame renginyje.
Ošia giria, visuomet žalia, gyva,
dar žymios slėptuvių duobės, tunelių
grioviai, stūkso pilki kuklūs paminklai. Kas tai - istorijos mokykla ar tik
egzotika be didesnio suvokimo - juk
tik menka tautos dalis jų principus
siekius pagerbdami gyvena, o kiek
tokių, kurie savo nedorais darbais išduoda. Ir kaip skaudu, kad ir tie, kurie, pasak Jurgio Urbono – Lakštučio,
žodžiu tribūnose šaukia apie šventus
idealus, bet ar išsaugojo Viešpats juose ką kovotojai krauju laistė.
Gražus sutapimas, kad šiais jubiliejiniais metais prieš keletą dienų Lietuvos Gyventojų Genocido
Tyrimo centro organizuota istorinė
archeologinė ekspedicija, kurios
metu buvo atkastas ir ištyrinėtas
Šarūno bunkeris Butkiškėse. Pasak
istoriko Daliaus Žygelio bei archeologo Gintauto Vėliaus, ši slėptuvė
buvo unikali, gal būt vienintelė Lietuvoje įrengta ne kaip įprasta iš viršaus užkasant duobę, bet įsirausus į
kalvą - šachtiniu būdu. Įdomu, kad
pagrindinė buveinė buvusi beveik
keturių metrų storio biraus smėlio
sluoksniu. Pagrindinis šių įrengimų autorius - jau minėtas Princas,
nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje tarnavęs inžinieriniame dalinyje. Jei būtų suspėję iškasti visą
50 metrų ilgio atsarginio išėjimo
tunelį, gal ir būtų pavykę tuomet
pasprukti. Deja.

tų kultūrinių renginių erdve, vienu
metu jis būtų ir atviras, ir uždaras“,kalbėjo G.Blažiūnas.
Antrosios grupės darbą pristatydamas architektas Saulius Pamerneckis
siūlė visą veiklą perkelti į Sakralinio
centro vidinį kiemelį - naujai būtų
suplanuotas įėjimas, o kiemelyje
praeivius intriguotų tarp pastatų matomas stiklinis Angelų muziejaus
fasadas.
Trečioji grupė, kurios darbą pristatė Ginas Štelbys, siūlė iš viso griauti
esamus ūkinius pastatus ir statyti iš
naujo. „Mūsų principas – kuo daugiau pastatų, kuriuose vyksta įvairi
veikla, ir kuo daugiau erdvės. Griaunam ir statom toje vietoje 6 mažų
pastatų kompleksą. O atvirą erdvę
siūlom „terasuoti“ pagal esamą landšaftą. Tai būtų erdvė miegoti, žaisti,
šokti“,- sakė G.Štelbys. Ši grupė siūlė fasadus padengti medžiu.

Meras „kryžmintų“ projektus
Anykščių rajono meras Sigutis
Obelevičius: „Kaip biologas, aš kai
ką juose sukryžminčiau. Belieka gauti vieną kitą milijoną ir įvykdyti“.
Menų centro direktorius Tomas
Tuskenis atkreipė dėmesį, kad ne
viskas siūlomuose projektuose atitinka Menų centro poreikius, nes
nenumatyta vietos veikloms, kurias vykdo įstaiga.
„Europos Sąjunga dabar skirs
lėšų ne atskirų objektų, kurie būna
išbarstyti tai vienoje, tai kitoje
vietoje, finansavimui, o kompleksiniam kažkurios miesto dalies
vystymui, kad pasikeitimas būtų
matomas. Kadangi Anykščių centras yra kompaktiškas, manau, kad
galimybių turime“,- kalbėjo meras
apie tai, ar tūkstančiai, išleisti projektui sukurti,virs kūnu.
Tiesa, apie tai, kiek reikia lėšų
išplėsti menų centrą pagal siūlomus projektus, niekas nekalbėjo.
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PASTOGĖ

Vilkabrukiuose geriau negu
Čikagoje

Raimondas GUOBIS

Pačiame mūsų rajono pakraštėlyje, prie Svėdasus su Utena jungiančio plento ties Žaliąja, prieš
pat tiltą į kairę pasukus, gal už trijų kilometrų smagiu smėliakeliu neriančiu kalvomis, kadaise užgaubtomis tamsių miškų, šviesiose Nasvės upelio pakrančių aukštumėlėse nuo senų laikų gyvuoja
Vilkabrukių kaimas.Visai netoli, už Šventosios, yra jau Utenos rajonui priklausantis, artimiausias
Vyžuonų miestelis, parapijos, kuriai priklauso ir šis kaimas centras.

kryžius, kurį kolūkio pirmininkas
nupjauti paliepęs, bet J. Galvonas
nepaklusęs, o kai tikėjimo ženklas
pažemėje papuvęs pavirto, nuvežė
jį ir įkasęs pastatė, pušimis apaugusiomis kaimo kapeliuose. Tolimas tai laikas, neišliko tas istorinis
kryžius, nors dar keli metaliniai,
seni, rodosi, amžini kryžiai kapavietes tebežymi. Sako ten kadaise
ir pasivaidendavo...
Ši diena ir išganinga
kaimynystė - bičiulystė

Vasariškos saulės nutviekstoje virtuvėje valandėlei susimastė seniausia Vilkabrukių gyventoja Janina Prievelienė.
Vilkapilviai ir stipruolis Kazickas
Pasak senų dokumentų, kaimas
kadaise vadinosi Bernotėnais, bet
vėliau, matyt, dėl vilkų gausos
jam prilipo Vilkabrukių vardas.
Tamsiais žiemos vakarais, dar ne
taip senais laikais, jie kaukdavo,
traliuodavo aplink vešėjusių miškų raistuose. Dar gi pasakojama,
kad caro laikais netoliese stovėjęs
kelių kaimų valstiečiams tarnavęs
nuo bado ir nederliaus gelbėjęs
grūdų sandėlis – „magazinas“, o
minimo kaimo sodiečiai ypatingai
dažnai prašydavo grūdų. Pyktelėjęs magazino prižiūrėtojas nuolat
niurnėdavo: „Ach, jūs, vilkapilviai...“ Prie Nasvės upelio, šalia
vieškelio, stovėjusi smuklė, kurioje taip pat ne vienas žmogelis prarasdavo saiką.
Geriausiais laikais, pasak 1923
m. surašymo, kaime buvo 28 sodybos, 130 gyventojų, grynai lie-

Pranas Daugilis - vienintelis Vilkabrukių kaimo vyras.

tuviškomis, gražiomis pavardėmis
šaukiamų: Kazickai, Putrimai,
Skardžiai, Prieveliai, Niauros,
Juozelskiai, Buitvydai... Vienas
Kazickas daug metų tarnavęs bernu pas Vyžuonų kleboną buvo nepaprastai stiprus, visi juo gėrėjosi,
o šeimininkas labai mylėjo, bet šis
kartą puikybės sugautas susilažino ir bandė sustabdyti Vyžuonos
upelės sukamo malūno ratą, bet
tas galingas mechanizmas sulaužė
narsuoliui kaulus, aplamdė tiek,
kad veikiai pasimirė. Visi stebėjosi
ir labai gailėjo, ypatingai klebonas,
kuris tais metais nupirktą ir bažnyčios bokšte pakabintą varpą pavadino Kazicku.
Ritosi per kaimą istorijos bangos, netolimame amžiuje net du didžiausi karai, po to pokaris, su trėmimais, gaudymais ir šaudymais
- 1945 m. balandžio 17 - ąją mūšyje su sovietine kariuomene žuvo
net 9 lietuviai partizanai, didžiavyrių žygį mena aukštoje pievoje pil-

Džiugu - susitiko linksmos ir mielos kaimynėlės - Ona Niaurienė
ir Vanda Juozelskienė.

kuojantis grakštus paminklas. Po
to buvo kolektyvizacija, nedidelis
„Bangos“ kolchozėlis. Ant kalno,
ištremtų Kazickų troboje, keletą
metų veikė vaikų nestokojusi, bet
1969 m. uždaryta mokyklėlė, prie
jos išstatytos fermos, klojimai.
Skaudžiai naujųjų laikų globalizacija palietė šitą pakraštėlį, ir dešimties gyventojų jau nebeliko.
Kryžius ir išsaugoti auksinukai
Kaimo pakraščiu tekanti ir visai
netoli ties derlingomis Gargažinės pievomis į Šventąją neriantis
Nasvės upelis ir mažiems, ir dideliems buvęs tikras stebuklas, mėgdavę ten vaikai pasitaškyti ir suaugę karštomis vasaros dienomis
pasimaudyti, dažnas ir meškerę
užmesdavo ar žolėse ir po akmenimis rankomis žuvelių sučiupti
gebėdavo, rimtesni vyrai pavasarį,
akmenimis vagą patvėrę, į paliktus
„vartus“ statydavo bučius ir sugaudavo lydekų, kuojų, vėgėlių ir kitokios žuvies gausybę.
Senojoje kaimo „ūlyčioje“ iki
šiolei tebežaliuoja keletas didingų
medžių, nors viename vis apsigyvena, kalena, gražiu skrydžiu žavintys gandrai.
Klevai galiūnai, pasigėrėtina šešiakamienė liepa, dabar jau vieno
kamieno po stiprios vėtros netekusi ir visai šalia pati seniausia, dviejų galų dar ir langines išsaugojusi
Fabijono Purtimo, visų Pabijonu
vadinto troba. Jų šeimą pokariu
ištrėmė į Sibirą, suskubo po medžiu puodynaitę auksinių monetų
pakasti, o kai sugrįžo, nors ir ne
iš karto, jau šaknimis apaugusią
surado ir nusipirko namą prie Vilniaus. O šiuose namuose gyveno
kiti, nemažai metų Jono Galvono
šeima, kurioje augo trys guvios,
juodbruvos, tėvu pasekusios mergaitės. Regina net neprasta poete
tapo, rinkinėlį „Turgaus superinės“
šiemet išleido. Buvęs prie namų ir

Visai šalia kapinaičių, storakamienių pušų kaimynystėje, sodybėlėje įsikūrusi Danguolė Skardžiuvienė. Jos vyras Antanas iš
tiesų buvo smagus vyrukas, vis
kokių nepiktų, o kartais rimtesnių
pokštų kaimynams ir pašaliečiams
iškrėsdavo, dirbo kolchoze, o po
to Utenos mėsos kombinate. Ir ten
jam sumanumo netruko, gebėdavo gerų dešrų „sukombinuoti“ ir
jomis aprūpindavo plačią apylinkę. Dažnoje šeimoje nuskambėdavo rūpestinga frazė: „Važiuoju
pas Untanioką „šliosų“ pirkti...“
Kombinatorius dažniausiai būdavo gerai nusiteikęs, o taurelę kitą
išlenkęs už paklausias prekes gautus pinigus plačiu mostu į kampą
mesdavo. Geri, kaip sako žmonės,
laikai buvę...
Danguolė iš Butėnų - jau našlė, vienintelė kaime dar didesnį
paukščių ūkį ir dar porą melžiamų
gyvulėlių, ožkų, belaikanti. Visas
džiaugsmas, kai atvažiuoja sūnūs,
suguža anūkai, jiems čia, šioje sodyboje, labai patinka. Kuomet namuose viena, vienatvę pergalėti padeda rūpestis gyvulėliais, kasdieniai
darbai, kartais dviratuku numinanti
į Butėnus, o visai dažnai į pačią Vilkabrukių gyvenvietę. Ten smagių
bičiulių moteriškių nestinga. Čia ir
seniausia kaimo gyventoja Janina
Prievelienė kruta, jau gerokai persiritusi devyniasdešimt, bet dar guvi,
pilna žavesio gyvenimu. Prisiminė
savo vaikystę, jaunystę, kai nuolat
į Vyžuonų bažnyčią bėgdavo, priklausė „angelaičiams“, deklamuodavo eilėraščius, padainuodavo. O
štai jos mama su dar dviem kaimynėm, taip gražiai parėkaudamos,
matyt, sutartinės tai buvo, dainavo
miestelyje sutinkant anos Lietuvos
ministrą pirmininką Juozą Tubelį.
Visi, suūžus padangėse orlaiviui,
smalsiai žvelgdavo, gal savas, karo
lakūnas Motiejus Garunkštis skren-

Tik žinantis ar atsitiktinai
užklydęs suranda kelią į senuosius kaimo kapelius.
da, gal prie smėlio maišelio pririštą
laišką numes...
Kaimynystėje tikra laimė, nuostabios kaimynėlės: iš vieno šono
Ona Putriemienė, iš kito - Ona
Niaurienė, kiek tolėliau - Vanda
Juozelskienė, kur buvusios, kur
nebuvusios ir krūvoje. Tradiciniai, ypatingi, ir su stipresnėmis
vaišėmis suėjimai dienomis, kai į
kaimą atvažiuoja autoparduotuvė.
Apsipirkusios moterėlės dažniausiai renkasi į jau savotišku „štabu“ tapusią Niaurienės trobą. V.
Juozelskienė štai pradeda pasakoti
apie sunkią vaikystę Ramuldavos
miškų vienkiemyje, vos ne našlaitės dalią ir atkaklų, jauną Debeikių kleboną, taip norėjusį, kad
jį jo gaspadine taptų. O. Niaurienė
apie nors nelengvą, bet linksmą
vaikystę netolimame kaime, savo
rūpestingą, darbščią, nuolat dainuojančią, o kartais ir eiles sudėdavusią motulę Juzę Gudonienę.
Viena kitai pritardamos prisiminė
poetiškus ir keistus kaimynus, šiek
tiek švepluojantį ir savo kalbomis
visus pralinksmindavusį Prievielį,
kolchozo valdybos narį, kuris išklausęs svariai pratardavo: „Ir aš
šitiaip misliju, pirmininke...“ Apie
jau Kunigiškių kaime gyvenusią
keistuolių Gražių šeimą, apie šiokį
tokį burtininką, raganių Samą, visokiais „čerais“ neįtikusius apdovanodavusį...
Kartais į tuos sambūrius užsuka
ir vienintelis kaimo vyras Pranas
Daugilis. Jau perkopęs aštuoniasdešimt, bet ypatingas, juk pas jį jau
kuris laikas gyvena, kur reikia automobiliu nuveža tikra „amerikonė“. Ji gimusi Čikagoje, čia atvyko
paviešėti pas Vilkaičius, patiko tas
kraštas ir pasiliko, pas Praną gyvena ir gyvenimu patenkinta - Čikagos dangoraižių ir svajonių šalies
didmiesčio malonumų nesiilgi.
„Šiūr, visur gerai, bet čia geriausia“- įtikinamai pareiškia.

Senosios „ūlyčios“ kampelis, pasipuošęs kamienų žiedu išsiskleidusia liepa.
Autoriaus nuotr.
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ketvirtadienis 2014 11 06
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“
(k). N-7
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 Auksinis protas (k).
12.30 Tautos balsas (k).
13.00 „Aivenhas“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.10 „Didysis Gregas“. N-7
18.15 Šiandien.
18.50 Tikri vyrai.
19.50 „Meilė kaip mėnulis“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dėmesio centre.
21.15 Svajonę turiu.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Svajonę turiu.
23.10 Vakaro žinios.
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Išgelbėti „Titaniką““.
1.00 „Senis“. N-7
2.00 Laba diena, Lietuva (k).
3.35 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai (k).
4.45 Tikri vyrai (k).
5.25 Lietuva gali (k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Mažieji Tomas ir
Džeris I“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 24 valandos (k). N-7
9.55 Yra kaip yra (k). N-7

11.00 KK2 (k). N-7
11.55 „Gyvenimo receptai“
(k). N-7
12.55 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Monstrai prieš ateivius“.
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.10 VAKARO SEANSAS
„Operacija „Kardžuvė““. N-7
0.10 „Gyvenimas pagal
Harietą“. N-7
1.05 „Farų šeima“. N-7
2.00 Sveikatos ABC (k).
6.35 Teleparduotuvė“.
6.50 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Virtuvė“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“. N-7
11.00 TV Pagalba. N-7
13.00 „Bailus voveriukas“.
13.30 „Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą“.
14.00 „Slibinų dresuotojai“.
N-7
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios
19.30 Ginčas be taisyklių.
N-7
20.30 „Pasmerkti 3“. N-7
21.00 Opiumas liaudžiai.
N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
21.55 Žalioji enciklopedija
22.10 „Kobra 11“. N-7
23.15 „Kaulai“. N-14

0.10 „Greislendas“. N-14
1.10 „Skandalas“. N-14
2.00 „Daktaras Hausas“.
N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas
(k)“. N-7
8.00 Naktis ir diena. Vilnius
(k). N-7
9.00 Muzikinė kaukė (k).
11.00 „Kalbame ir rodome“.
N-7
11.55 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Jokių kliūčių“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
18.00 Žinios.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“.
N-7
18.55 „Detektyvė Džonson“.
N-7
20.00 Naktis ir diena.
Vilnius. N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 „Vinetu. Taiklioji ranka“. N-7
23.20 „Vampyro dienoraščiai“. N-14
0.15 „Detektyvė Džonson“
(k). N-7
1.10 „Prokurorų patikrinimas“ (k). N-7
6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“.
8.10 „Didysis filmukų šou“.
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
9.00 „Zoro“.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“ (k).
10.00 „Namelis prerijose“.
11.00 „Meilė kaip mėnulis“ (k).
13.00 „Mažasis princas“.
13.30 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“.
14.00 Laba diena, Lietuva.
15.45 Žinios.
16.05 „Komisaras Reksas“.
N-7
17.10 „Didysis Gregas“. N-7
18.15 Šiandien.
18.35 Žingsnis po žingsnio.
Būstas.
18.50 „Kelias į laimę 2“. N-7
19.50 Duokit šansą.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Duokim garo!
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Duokim garo!
22.50 Specialus tyrimas (k).
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 „Kruvini pinigai“. N-S
2.00 „Senis“. N-7
3.00 Laba diena, Lietuva (k).
4.45 Duokit šansą (k).
5.10 Mokslo ekspresas.
5.25 Keliai.Mašinos.Žmonės
(k).
6.35 „Smalsutė Dora“.
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris I“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (k).
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7
8.50 Pagalbos skambutis. N-7
9.55 Yra kaip yra (k). N-7

11.00 KK2 (k). N-7
11.50 „Komisarai tiria“. N-7
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
13.25 „Ogis ir tarakonai“.
13.35 „Monstrai prieš ateivius“.
14.10 „Ugnis ir ledas“. N-7
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7
21.00 Norim dar! Su Radistais.
N-7
22.45 „Legionas“. N-14
0.40 „Našlaitė“. N-14
6.35 Teleparduotuvė
6.50 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Virtuvė“. N-7
9.00 „Daktarė Emilė Ouvens“.
N-7
10.00 „Aistros spalvos“. N-7
11.00 TV Pagalba. N-7
13.00 „Bailus voveriukas“.
13.30 „Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą“.
14.00 „Slibinų dresuotojai“.
N-7
14.30 „Simpsonai“. N-7
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.15 Euras 2015, 2014,
Lietuva.
18.30 TV3 žinios
19.30 „Ralfas Griovėjas“. N-7
21.40 „Geležinis žmogus“.
N-14
0.05 „Gynėjas“. N-14
1.50 „Nematoma riba“. N-14
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7

8.00 Naktis ir diena. Vilnius
(k). N-7
9.00 „Vinetu. Taiklioji ranka“
(k). N-7
11.00 „Kalbame ir rodome“.
N-7
11.55 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“
(k). N-7
14.00 „Jokių kliūčių“.
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
18.00 Žinios.
18.30 „Mitiajaus pasakėlės“.
N-7
19.30 „Amerikietiškos imtynės“. N-7
21.30 „Didvyrių era“. N-14
23.30 „Farai“ (k). N-14
1.00 „Prokurorų patikrinimas“
(k). N-7
6.50 „Keksiukų karai“ (k).
7.45 „Nugalėtoja“.
8.10 „Didysis filmukų šou“.
8.35 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
9.00 „Zoro“.
9.25 „Antinas Gudruolis“.
9.50 „Kapitono Vrungelio
nuotykiai“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“.
N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nematomas žmogus“.

9.25 „Antinas Gudruolis“.
9.50 „Įspūdingasis Žmogus
- voras“.
10.15 „Linksmieji žvėreliai“
(k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7
11.40 „Toks gyvenimas“. N-7
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nematomas žmogus“.
16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Tiltas“. N-14
23.15 „Sekso magistrai“.
N-14
0.10 „Užribis“. N-7
1.05 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
N-7
KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija.
8.35 „Mažasis princas“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva.
(k).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Naktinis ekspresas.
(k).
12.15 Koncertas. Leonardas
Bernsteinas. Mišios. (k).
14.05 Kasdienybės aitvarai
(k).
14.45 Kaimo akademija.
15.15 Kultūros savanoriai
(k).
15.45 ...formatas (k).
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“
(k).
17.20 „Neskubėk gyventi“.

17.45 Žinios. Ukraina. (k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Kritimas kaip skrydžio dalis“.
19.10 Mikas Petrauskas.
Operos „Birutė“ fragmentai.
19.30 VU studentų roko
opera. Teatromatika.
20.30 Mokslo sriuba.
20.40 „Neturto seserys“.
21.30 Naktinis ekspresas.
22.00 „Raudonmedžio rojus“.
23.00 „Tėvų kalbą pamilęs,save užmiršau. Kazimieras
Būga, 1879 -1924“.
23.20 Arti. Toli.
0.00 Panorama (k).
0.30 Dėmesio centre (k).
0.45 „Bet kuriuo keliu“ (k).
N-14
5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Autopilotas.
11.05 Šefas rekomenduoja
(k). N-7
11.35 Padėkime augti (k).
12.00 Yra kaip yra (k). N-7
13.05 KK2. N-7
13.50 Dviračio šou (k).
14.15 Tauro ragas. N-7
14.45 24 valandos. N-7
15.40 Nuo... Iki....
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Gelbėtojai
Havajuose“. N-7

11.00 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
12.00 „Kastlas“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Naujokė“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7
16.00 „Vestuvių muzikantai“.
N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Kastlas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“.
N-7
20.00 „Naujokė“. N-7
21.00 „Rezidentai“. N-7
21.30 „Rembo“. N-14
23.20 „Švarus dosjė“. N-14
1.35 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
7.05 Reporteris.
7.50 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus“.
7.55 „Likvidacija“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.10 Reporteris.
12.00 Šeima - jėga!
13.35 Patriotai. N-7
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.40 „Vangelija“. N-7
19.55 „Kulinaras“. N-7
21.00 Nusikaltimas ir bausmė. N-14
22.00 Reporteris.
22.50 Nuoga tiesa. N-7
23.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
0.55 Reporteris.
1.40 Lietuva tiesiogiai.
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16.30 „Linksmieji žvėreliai“.
17.00 „Keksiukų karai“.
18.00 „Meilė ir bausmė“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Midsomerio žmogžudystės XVI. Laukinė puota“.
N-14
22.45 SNOBO KINAS
„Anapus“. N-7
1.05 „Sekso magistrai“ (k).
N-14
KULTŪRA
8.05 Gustavo enciklopedija.
8.35 „Aivenhas“ (k).
9.00 Labas rytas, Lietuva. (k).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Naktinis ekspresas (k).
12.15 Vaidmenys. Kosto
Smorigino jubiliejinis koncertas (k).
14.00 „Raudonmedžio rojus“
(k).
15.05 Mokslo sriuba (k).
15.15 Legendos.
16.00 „Magiški fėjų Vinksių
nuotykiai 5“ (k).
16.30 „Namelis prerijose“ (k).
17.20 „Neskubėk gyventi“.
17.45 Žinios. Ukraina.(k).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 „Gintaro kelias“.
18.45 Akacijų alėja 2014.
19.40 „Neužtikrintas saugumas“.
20.00 Kultūra +.
20.30 Mokslo ekspresas.
20.45 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
21.30 Didžioji Lietuva. Lietuvių
kalbos istorija.
22.00 „Almantas Grikevičius.
Sadūto tūto“.
23.15 Prisiminkime. Šoka
Jūratė ir Česlovas Norvaišos.

(k).
23.30 „Sekmadienis toks, koks
yra“. N-7.
0.00 Panorama. (k).
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
(k).
1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Toli, palei šilą.
5.30 Info diena (k).
9.30 Žinios.
10.15 Dviračio šou (k).
10.40 Mes pačios (k).
11.05 Krepšinio pasaulyje su
Vidu Mačiuliu (k).
11.30 Apie žūklę.
12.00 24 valandos (k). N-7
13.00 Tauro ragas (k). N-7
13.25 Autopilotas (k).
13.50 Dviračio šou (k).
14.15 Padėkime augti (k).
14.45 24 valandos (k). N-7
15.40 Pagalbos skambutis.
N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 Info diena.
21.00 Alchemija LXVII. Lietuva
Light. VDU karta.
21.30 Dabar pasaulyje.
22.00 Info diena (k).
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Ugniagesiai gelbėtojai.
N-7
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“.
N-7
11.00 „Dingusiųjų paieškos
grupė“. N-7
12.00 „Kastlas“. N-7
13.00 „Rezidentai“. N-7
13.30 „Naujokė“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos lenkty-

nės“. N-7
16.00 „Vestuvių muzikantai“.
N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Kastlas“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Naujokė“. N-7
21.00 „Farai“. N-14
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai.
N-7
22.00 „Nepaprasti rusiški
kadrai“. N-7
23.00 Eurolygos rungtynės.
Kauno „Žalgiris“ - Kazanės
„Unics“.
0.50 „Stebėtojas“. N-14
7.05 Reporteris.
7.50 „Keliauk! Pažink!
Pasidalink! Ištisus metus”.
7.55 „Likvidacija“. N-7
10.05 „Komisaras Megrė“.
N-7
11.10 Reporteris.
12.00 Gyvenu čia.
Šalčininkai.
13.00 Sąmokslo teorija. N-7
14.00 „Laukinis pasaulis“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Dingęs pasaulis“. N-7
16.00 Žinios.
16.20 Šeima – jėga!
17.00 Žinios.
17.20 Šeima – jėga!
18.00 Reporteris.
18.40 „Vangelija“. N-7
19.55 Kitoks pokalbis. N-7
20.55 Pasaulis X. N-7
22.00 Didysis pasivaikščiojimas.
23.00 „Judantis taikinys“.
N-14
1.20 „Mančesterio detektyvės“. N-7
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k).
7.00 Emigrantai.
7.55 Specialus tyrimas (k).
8.30 Gimtoji žemė.
9.00 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
9.25 „Aivenhas“.
9.50 „Čaplinas“.
10.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11.00 Durys atsidaro (k).
11.30 Lietuva gali (k).
12.00 „Išgelbėti “Titaniką“
(k).
13.00 Istorijos detektyvai.
14.00 Tautos balsas (k).
14.30 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
15.00 Tikri vyrai (k).
16.00 Žinios (su vertimu į
gestų kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.30 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Auksinis balsas.
23.15 „37 lemtingos dienos“.
N-7
1.55 „Senis“. N-7
2.55 Istorijos detektyvai (k).
3.40 Auksinis balsas (k).
5.25 Gimtoji žemė (k).
6.30 „Peliukas Stiuartas
Litlis“.
6.55 „Nenugalimieji II“.

7.20 „Agentas Šunytis“.
7.45 „Šegis ir Skūbis Dū“.
8.10 „Vėžliukai nindzės“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 Mes pačios.
10.00 KINO PUSRYČIAI
„Ponas būrio mama“. N-7
11.45 „Ko nori gyvūnai“.
13.40 „Mano puikioji auklė“.
14.45 „Didingasis amžius“.
N-7
16.40 „Dvidešimt minučių“.
N-7
18.30 Žinios.
19.00 „Skūbis Dū“.
20.45 „Rizikinga erzinti diedukus“. N-7
23.00 „Įtėvis“. N-14
1.05 Norim dar! Su Radistais
(k). N-7
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Mano mažasis ponis“.
7.25 „Smurfai“.
8.00 „Didvyrių draugužiai“.
8.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
9.00 Statybų TV.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Tobula moteris.
10.30 Beatos virtuvė.
11.30 „Monstrų vidurinė mokykla“. N-7
12.45 „Ilgakojis Džekas atvyksta į Ameriką“.
14.10 Dauntono abatija. N-7
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“.
N-7
17.20 „Ekstrasensai tiria“.
N-7

18.30 TV3 žinios.
19.00 „Veidrodėli, veidrodėli“.
N-7
19.30 Filmo pertraukoje Eurojackpot.
21.10 „Kaubojai ir ateiviai“.
N-7
23.40 „Vienišos širdys“. N-14
1.45 „Vilties ranča“. N-7
7.00 „Jokių kliūčių“ (k).
8.00 „Amerikos talentai“ (k).
9.00 Laba diena. N-7
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Šefas rekomenduoja.
11.00 „Galiūnai“.
12.00 Arčiau mūsų.
12.30 „Mitiajaus pasakėlės“
(k). N-7
13.00 „Džiunglių princesė
Šina“. N-7
14.00 „Šeimynėlė“. N-7
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
N-7
17.00 „Brolis už brolį“. N-7
18.00 „Ekstrasensų mūšis“.
N-7
19.00 Muzikinė kaukė.
21.00 MANO HEROJUS
„Pranašas“. N-14
23.05 AŠTRUS KINAS „30
tamsos dienų“. S
6.35 Šio rudens valgiai (k).
7.10 „Sodininkų pasaulis“ (k).
7.45 „Nuotakos siuabūnės“.
8.40 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai“.
N-7
10.30 „Duok leteną!“.
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11.00 „Gepardų dienoraščiai“.
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos
pasaulis“.
12.00 „Mano virtuvė“.
12.30 „Penki ingredientai“.
13.00 Šio rudens valgiai.
13.30 „Sodininkų pasaulis“.
14.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „“Didžiosios Britanijos“
viešbutis“. N-7
16.35 „Būrėja“.
17.10 „Andrė“.
19.05 „Mano netikras sužadėtinis“. N-7
21.00 „NemaRUS kinas.
Muškietininkai po dvidešimties metų“.
22.25 „Atpildas“. N-7
0.50 „Nustebink mane“.
KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k).
9.00 Kultūrų kryžkelė (k).
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (k).
10.30 Keliaukim!
11.00 Arti. Toli. (k).
11.40 Žinios. Ukraina.
11.55 Futbolas. SMScredit.lt
A lyga. „Sūduva“ – „Kruoja“.
14.00 Lietuviškų vaikų knygų
iliustruotojai. Sigutė Ach.
14.30 Lietuvos nacionalinio
dramos teatro spektaklis
„Vindzoro šmaikštuolės.. 1,
2 d.“.
16.25 „Spalvos švytėjimas“
(k).
17.00 „Kritimas kaip skrydžio
dalis“ (k).
18.00 Žinios (k).

18.15 Moterų siluetai (k).
18.50 Muzika gyvai.
Tarptautinis festivalis
„Pokrovskije kolokola“.
20.15 „Aukštai gelmėse“.
21.05 Opera „Kornetas“.
23.20 Panorama (k).
23.50 „Prarasta, prarasta,
prarasta“.
1.20 Muzikos pasaulio
žvaigždės.
5.30 Info diena (k).
9.30 Info diena (k).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 Ne vienas kelyje (k).
14.00 Nuo... Iki... (k).
14.45 KK2 (k). N-7
15.25 Dviračio šou (k).
15.50 KK2 (k). N-7
16.30 Dviračio šou (k).
17.00 KK2 (k). N-7
17.45 Dviračio šou (k).
18.15 Sekmadienio rytas.
18.55 24 valandos (k). N-7
20.00 Alchemija LXVII.
Lietuva Light. VDU karta (k).
20.30 Autopilotas (k).
21.00 „Gamtos tiltai“.
22.00 „Susitikimas su vaiduokliais“.
23.00 Pagalbos skambutis
(k). N-7
23.50 Valanda su Rūta.
1.25 24 valandos (k). N-7
2.30 Yra kaip yra (k). N-7
3.30 Tauro ragas (k). N-7
8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt

10.00 „Iš peties“. N-7
11.00 Kovotojai nindzės. N-7
12.00 „Po pasaulį su Anthony
Bourdainu“. N-7
13.00 Oliverio tvistas.
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 Aukščiausia pavara.
16.00 Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.05 „Mano boso dukra“.
N-7
21.00 „Pavojingiausias karys“. N-14
22.00 „Džo“. N-14
23.00 „24 valandos“. N-14
0.00 „Rembo“. N-14
7.40 „Gvantanamo uždarymas“.
8.50 „Pasaulio lemtis“. N-7
10.00 VMG kulinarinis žurnalas.
11.00 „Spąstai tėčiui“. N-7
12.55 „Vangelija“. N-7
15.15 „Mikropasauliai“.
16.00 Žinios.
16.20 „Mikropasauliai“.
17.00 Žinios
17.30 Nuoga tiesa. N-7
18.35 „Laukinis pasaulis“.
19.00 Žinios.
19.30 „Laukinių kačių nuotykiai“
20.00 „Iššūkis“. N-7
21.00 Žinios.
21.30 „Netikęs auklėjimas“.
N-14
22.10 „Kruvina žinutė“. N-14
0.20 „Vorai“. S
2.20 „Spąstai tėčiui“. N-7

Prenumeratos kainos 2015 metams
Prenumeratorių laukia prizai !
Pagrindinis prenumeratos prizas -

benzopjūklas„Stihl“ MS 170.
Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.

Prizų steigėjas - A. Šimkaus firma (Vilniaus g. 14,
Anykščiai) – Masevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas
Anykščiuose.
Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite
savo vardą, pavardę ir adresą.
Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne
trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

3 mėn.
LT
EUR

12 mėn.
LT
EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“

62.16

18.00

124.32

36.00

220.98
(248.60)

64.00
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

51.78

15.00

103.56

30.00

196.81

57.00

„Anykšta“ šeštadieniais

41.43

12.00

82.86

24.00

138.11

40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse arba
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“

51.78

15.00

86.32

25.00

155.38

45.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

41.43

12.00

69.06

20.00

120.85

35.00

„Anykšta“ šeštadieniais

31.08

9.00

55.24

16.00

86.32

25.00

17.38

120.00

34.75

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
30.00

8.69

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus
2 numeriai
g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.
LT
EUR
anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti
„Aukštaitiškas formatas“
(8-381) 5-94-58.
2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šeštadieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

6 mėn.
LT
EUR

7.98

2.31

60.00

3 numeriai
LT
EUR
11.97

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

3.47

4 numeriai
LT
EUR
15.96

4.62

Rašome, kad Jūs žinotumėte!

KELIONĖS
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Keturi komunarai, neskaitant
vidmantas.s@anyksta.lt
„Peugeot“, Rusijoje
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Peterhofo rūmai ir parkas pradėti statyti tuo pat metu kaip ir Sankt Peterburgas.
(Pabaiga. Pradžia „Anykšta“
- 2014-09-25)
Peterhofe dirba visi
Sankt Peterburgas – vienas iš
keleto Europos miestų, į kurį važiuojant nereikia skaityti informacinių leidinių. Jau ir be papildomų
žinių aišku, kad Paryžiuje dera
aplankyti Eifelio bokštą, Mulen
Ružą, Luvrą ir t.t., Londone būtina pasižymėti prie Big Beno,
Tauerio tilto, Bekingemo rūmų,
Romoje privaloma pasižvalgyti
po Koliziejų ir Siksto koplyčią.
Sankt Peterburgo „privalomų“
objektų sąrašo neįveikėme net išsiskirstę – kur besi pirštu, ten įžymybė: Žiemos rūmai, „Aurora“,
Isakijaus soboras, Petropavlovsko
tvirtovė, Kunstkamera ir t.t.
Visi kartu važiavome į Rusijos
carų vasaros rezidenciją – Peterhofą. Petras I saloje statydamas
Krondštato tvirtovę, krante priešais salą nusprendė įsirengti vasarnamį, rusišką Versalį. Teigiama, jog caras parodė pirštu vietą,
kur turi būti jo rūmai, o inžinieriai
ilgai vargo, kol „caro pirštą“ patraukė į Peterhofo vietą, pajūrio
žemumą, kurią patogu „užmaitinti“ upių vandeniu. Mat caro rezidencijos esminis akcentas - fontanai, o XVIII amžiaus pradžioje
priversti fontanus dirbti nebuvo
taip paprasta kaip dabar. Carų vasaros rezidencijos statybos tęsėsi,
kol egzistavo carai, iki revoliucijos. Informaciniuose leidiniuose
teigiama, kad dabar nuolat vyksta
Peterhofo rūmų ir parko rekonstrukcijos, mat vokiečiai per karą
rūmus buvo užėmę ir trejus metus

juos griovė...
timis, ir voverė. Vien dėl voverės
Peterhofo rūmų komplekse ke- verta važiuoti į Peterhofą – ji kaip
liolika muziejų. Einant į kiekvie- šuo stovėdama ant dviejų kojų
ną iš jų tenka pirkti atskirus 10-20 prašo maisto, ima jį iš rankų ir čia
litų kainuojančius bilietus. Bilie- pat apkasa. Parke prikabinta stentas į esminį objektą – žemutinį dų, kuriais atkreipiamas turistų
sodą - kainuoja 3000 rublių (per dėmesys, kad Peterhofe dirba ir
20 litų SNG piliečiams) arba 4000 vagys, patariama saugoti pinigirublių (beveik 30 litų, ne SNG pi- nes ir asmens daiktus.
liečiams). Varžėmės, kam pavyks
parduoti Lietuvą už 7 litus... Ne
Kronštatas pasitiko krokodilo
iš taupumo, o iš sportinio intere- Genos daina
so... Rezultatas – dviems pavyko
išsižadėti tėvynės, dviems – nepaPetras I tuo pat metu statė ir
vyko.
Sankt Peterburgą, ir Peterhofą, ir
Caro sode visi dirba. Svarbiausi Petrozavodską, ir Kronštato tvirveikėjai – fontanai. Prie daugelio tovę. Į Kotlino salą, kurioje įsikūjų kuriamas kažkoks veiksmas. ręs Kronštatas, nuo 1983-ųjų galiVaikšto dvaro
ma nuvažiuoti.
...Kas įmeta monetą į ant Sala su žemynu
ponios, gal net
carienės, žino- aukšto postamento stovin- sujungta pylima, vienas ki- čio caro batą, to laukia mu, tiltais ir 2
tas Petras – su
kilometrų ilgio
didikais galima kažkoks džiaugsmas (koks tuneliu po Suouž pinigus nu- – nepasidomėjau)...
mijos įlanka.
sifotografuoti.
Kronštato
Galima ir nesifotografuoti... Ver- tvirtovė daugiau nei du šimtus
čiau užsiimti pinigėlių mėtimu metų saugojo Sankt Peterburgą
už bronzinio Petro bato aulo. Kas nuo priešų laivų, iki pat 1996 metų
įmeta monetą į ant aukšto pos- Kronštatas buvo uždaras karinis
tamento stovinčio caro batą, to miestas. Tačiau, internetinių šaltilaukia kažkoks džiaugsmas (koks nių teigimu, dabar didžioji dalis iš
– nepasidomėjau). Kelis fontanus 40 tūkts. karinio miesto gyventojų
valdo operatoriai. Vieno jų ope- ne tik, kad nėra kariškiai, bet ir
ratorius sėdi tiesiai už fontano, darbo saloje neturi – kas ryt vyksveidas jo ledinis, nesimato jokių ta darbuotis į žemyną.
valdymo įrenginių, tačiau to žmoYra toks žodžių junginys –
gaus valia apliejami turistai, kurie „Kronštato sukilimas“, bet teigiaranda ir užmina „stebuklingą“ ma, jog jokio sukilimo nebuvę.
akmenį. Už pinigus tvenkiniuose Neva 1921 metais prie pat revogalima pasigauti karališkų žuvų. liucijos lopšio Sankt Peterburgo
Upėtakiai suleisti į tinklinius nar- įsikūrusiame Kronštate bolševikai
vus, tie narvai įleisti į tvenkinius. pralaimėjo rinkimus ir šis įvykis
Tradicinė žvejyba vonioje...
buvo traktuotas kaip maištas, neva
Parke dirba ir balandžiai su an- Levas Trockis davęs nurodymą

Septyni Rusijos stebuklai. Internautai keliais balsavimo etapais rinko septynis Rusijos stebuklus. Į šią septyniukę pateko Peterhofo rūmai, Geizerių slėnis Kamčiatkoje, Mamajavo kurganas
Volgograde, Baikalo ežeras, Komijos uolos, Elbruso kalnas ir Vasilijaus soboras Maskvoje.

kariuomenei šiek tiek pašaudyti,
pabombarduoti salą. Taip sakant
profilaktiniais tikslais... O jau po
bombardavimo nepradėsi pasakoti, kad nebuvo Kronštate maišto.
Mes į Kronštatą atvažiavome
per miesto šventę. Oras kvepėjo
spragintais kukurūzais ir cukraus
vata. Iš lauko kavinių aidėjo patriotinė muzika. Iki šiol sovietinių laikų hitai man keldavo tik
džiaugsmą, kaip dinozauro prisikėlimas... Karo Ukrainoje fone
šitas džiaugsmas mažėja. Už tai
buvo labai miela girdėti kaip gatvės muzikantas traukė krokodilo
Genos dainelę iš seno multiko.
Kronštate gimė krepšinio treneris Aleksandras Gomelskis. Šis
miestas yra ir Rusijos premjero
Dmitrijaus Medvedevo uošvija.
Dar jautėm pareigą nuvažiuoti
ir iki Komarovo, pajūrio kurorto,
kurį devintajame dešimtmetyje išgarsino dainininkas Igoris Skliaras („Za niedielku do vtorovo, ja
ujiedu v Komarovo...“ „Savaitei
iki antros aš išvažiuosiu į Komarovo“).
Nuo Sankt Peterburgo centro
iki Komarovo – daugiausiai 30
kilometrų. Tačiau iki Žiemos karo

Komarovo buvo Suomijos teritorijoje ir pavadinimas kurorto buvo
visai ne Komarovo, Kelomeki.
Vladimiras Komarovas buvo
mokslų akademijos prezidentas,
1945 metais Kelomeki buvo pradėtas statyti akademikų vilų kompleksas. Akademijos prezidentas,
regis, ir nesulaukė kol jam bus
pastatyta vila Kelomeki – ėmė ir
numirė. Tačiau, 1948 m. kurortui
suteiktas jo vardas.
Ir dabar Komarovo yra vadinamasis Akademikų miestelis.
Nekilnojamasis turtas Komarovo
beprotiškai brangus, nuolatinių
gyventojų miestelyje – kiek daugiau nei 1000.
Rugpjūčio pabaigoje Komarovo
nerodė gyvybės ženklų – tuščios
pajūrio kavinės, tuščias pliažas.
Ir I.Skliaro į gyvenimą paleistas
„asmeninis naras“ niekam nebūtų
reikalingas...
Iš Sankt Peterburgo į Lietuvą
važiavome naktį. Prie sienos nebuvo jokios eilės, o muitininkai
naktį tingėjo mus tikrinti. Juolab,
kad grįžome ir mes, ir brangusis
„Peugeot“-as, įvažiuojant į Rusiją
sukėlęs pareigūnų įtarimus, kad
didžiojoje šalyje bus parduotas.

Sankt Peterburge Naujųjų lietuvių gatvėje pavyko rasti lietuvį.

Kotlino sala. Šioje saloje Kronštato miestas-tvirtovė. Sala yra
Baltijos jūroje 30 km į Vakarus nuo Sankt Peterburgo centro. Salos ilgis 12 km., maksimalus plotis – 3 km.
Manerheimo linija. 132-135 km. įtvirtinimai piečiau Vyborgo
miesto nuo Suomijos įlankos iki Ladogos ežero. Maršalo Karlo
Manerheimo garbei pavadintuose įtvirtinimuose buvo įrengtos
157 kulkosvaidžių ir 8 artilerijos ugniavietės. Per Žiemos karą
rusai užėmė Manerheimo liniją ir užgrobė dalį Suomijos teritorijos. Tačiau teigiama, kad šis įtvirtinimas ir K.Manerheimo sumanumas išgelbėjo suomius nuo visos šalies okupacijos. Per Žiemos
karą žuvo nuo 50 iki 150 rusų kareivių ir apie 25 tūkst. suomių.
Manerheimo linijos likučiai – Rusijos teritorijoje, didžiąją jų dalį
rusai po Žiemos karo sunaikino.

Rusijos premjero Dmitrijaus
Medvedevo uošvija Kronštatas.

Iki 1948 metų Komarovo buvo Kelomeki.
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Vėlėms čionai atkakus judėti
pradeda vėjas
Vėlinės – mirusiųjų šventė, kuri svarbi mums, bet joje ne mes esame aktyvioji pusė. Todėl nuo
seno buvo sakoma, kad „mes turime atlaikyti Vėlines“. Juk iš tikrųjų Vėlinės yra didžiulė atodanga,
mirusiųjų tėvų ir protėvių įžengimas į mūsų pasaulį. Gyvųjų ir mirusiųjų bendrijos sudaro tarsi
galingą dvipolę vienybę. Vieni čia, kiti - ten. Pasak tautosakos, vėlėms čionai atkakus judėti pradeda
vėjas, dėl to kiekvienos vėlinės yra vėjuotos. Gamta šiomis dienomis jungiasi prie mūsų, siųsdama
vėją.

Vėlinių puotas kapuose Lietuvoje pakeitė vėlinių žvakės.
Vėlinių ryšys su krikščionybe
Nors visiškai aišku, kad Vėlinės
yra pagoniška šventė, ji turi ir tam
tikrą krikščionišką rūbą. Pirmą kartą, kaip krikščioniška šventė, Visų
Šventųjų šventė buvo pradėta švęsti
IV a., kaip Visų Kankinių diena. Iš
pradžių tai buvo atskirų bažnyčių,
bendruomenių, bet ne visiems krikščionims privaloma šventė. Visų
mirusiųjų paminėjimo dieną, arba
Vėlines Izidorius Sevilietis (VII a.)
pasiūlė švęsti pirmą sekmadienį po
Sekminių. Anatolijus Macietis IX
a. pasiūlė Vėlines švęsti kitą dieną
po Visų Šventųjų šventės, o 998m.
Kliuni Vienuolyno abatas Odilis
pradėjo Vėlines švęsti lapkričio 2
d. Pamažu ši data išplito po visas
bažnyčias ir vienuolynus. Ir tiktai
1311 m. Vėlinių šventė oficialiai
įvedama į Romos katalikų liturgiją.
Visų Šventųjų šventė įteisinta dar
vėliau – 1480 m.
Matome, kad krikščioniškos
mirusiųjų paminėjimo šventės
data pritaikyta prie senųjų Vėlinių
datos.
Gyvieji ir mirusieji
Gyvieji eina į kapines mirusiųjų aplankyti, o prietaringi žmonės tiki, jog mirusieji ateina pas
gyvuosius. Žmonėse ir šiandien
galime išgirsti šiurpiausių pasakojimų apie numirėlių apsilankymą pas gyvuosius. Gal nieko
kito žmonės taip nebijo kaip numirėlių. Turbūt dėl to toks stiprus mirusiųjų garbinimo kultas.
Vėlinių kilmė siejama su lietuvių
tikėjimu, kad mirštant žmogui
nuo kūno atsiskiria vėlė, kuri paskui bendrauja su gyvaisiais, juos
lanko. Vėlių garbei rengiamos
šventės tradicija siekia pagonybės laikus. Ji būna rudenį, nuėmus nuo laikų derlių. Etnografai
teigia, jog mirusiųjų ir protėvių
kultas būdingiausias žemdirbių
tautoms. Per Vėlines ruošia vaišes

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

kapinėse arba namuose. Vaišėmis lyg mirusiųjų ar gyvųjų tarpininnorėdavo pasigerinti vėlėms, kad kai. Todėl elgetas lietuviai gerbė,
jos nekenktų. Paprotys valgyti maitino, davė išmaldą. Išsilaikė
prie kapų, palikti ant jų duonos, paprotys per Vėlines elgetoms
košės, kiaušinių, laistyti kapus dalinti maistą, už kuriuos prašo
pienu, medumi, vynu labiausiai melstis.
buvo paplitęs slavų, graikų, rumuLietuviai visada gerbė mirusiųnų tautose. Toks paprotys buvo ir jų atminimą, kapines laikė švenLietuvoje.
tomis ramybės vietomis, šimtmeSeni žmonės pasakoja, kad čiais išsaugojo ir iš kartos į kartą
anksčiau nebuvę papročio per Vė- perdavė pagarbos mirusiesiems
lines degti kapiir jų atminimo
...Buvo tikima, kad elge- papročius.
nėse žvakučių,
kaip šiais lai- tos turi paslaptingą ryšį su
Mirusiųkais. Anksčiau mirusiaisiais, yra lyg miru- jų pagerbimo
vėlėms būdavo
papročiai Liesiųjų ar gyvųjų tarpinin- tuvoje nuo sekeliamos puotos. Dar XIX kai...
niausių laikų
a. kai kuriuose
išliko iki šių
Lietuvos regionuose ir kituose dienų. Kaip žinoma, senovės lieEuropos kraštuose buvo paprotys tuvių tikėta, jog mirusieji po mirruošti kapinėse ar namuose vai- ties gyvena panašiai, kaip ir gyvi
šes, kviesti į jas savo mirusiuo- būdami, todėl, laidojant numirėsius. Pavakarieniavus pačiose lius, kartu su jais būdavo laidojakapinėse, jose būdavo paliekama mi ne tik brangesni jų papuošalai,
maisto vėlėms. Kartais kapai bū- bet ir svarbesni jų darbo įrankiai:
davo palaistomi medumi ir vynu. peiliai, kirviai, ylos, adatos, pjauVėliau ypatinga reikšmė priskirta tuvai, žuvininkystės įrankiai, auugniai. Manyta, kad ugnis pri- dimo prietaisai, verpstės ir kitokie
traukia vėles, tad joms degamos daiktai.
žvakės. Degindami žvakes gyvieji
Ilgiausiai Vėlinių šventimas pasusitaiko su mirusiaisiais.
gal pagoniškus papročius išliko
Dzūkijoje. Pagerbdami mirusius,
Ritualai išliko
žmonės melsdavosi prie valgiais
nukrauto stalo, ant kurio būdavo
Liaudies įsitikinimu, šią dieną padėta sėtuvė su uždegta žvake,
buvo pavojinga vykti į kelionę duonos kepaliuku ir kitu maistu,
arba net eiti naktį iš namų, ginti kurį vėliau išdalydavo elgetoms,
gyvulius ir naktį juos palikti lau- kad šie pasimelstų už vėles.
ke, nes numirusieji gali pakenkti.
Vakare susirinkusi prie stalo šeiVėlinės senovėje
myna melsdavosi, valgydavo tylėdama, netyčia nukritęs maistas
J.Dlugošas XV a. rašė apie rudens
buvo paliekamas toms vėlėms, šventes Lietuvoje, iškilmingai švęstas
kurių nebuvo kam pakviesti. Ant miškeliuose spalio pradžioje, nuėmus
stalo nakčiai palikdavo bendrų derlių. Į jas susirinkdavo visos apyvaišių, nes mirusieji ir toliau buvo linkės žmonės, atsinešdavo valgio ir
laikomi šeimos kolektyvo nariai, gėrimo. Jie pokyliaudavo kelias dieper bendrą maistą jie prisijungda- nas. Kiekvienas prie savo ugniavietės
vo prie bendrų rūpesčių. Kita die- aukodavo dievams, o ypač dievui
ną maistą išdalindavo elgetoms. Perkūnui, tikėdamiesi malonių ir paBuvo tikima, kad elgetos turi pa- stiprinimų mirusiųjų vėlėms.
slaptingą ryšį su mirusiaisiais, yra
Šventimą
namuose
aprašo

M.Strijkovskis XVI a. Spalio pabaigoje susirenka žmonės į vienus namus (suaugę ir vaikai). Stalą apdeda
šienu, jį užtiesia staltiese, padeda
kelis didelius kepalus duonos ir ant
stalo kampų pastato ąsočius alaus.
Po to dar atneša kito maisto ir aukoja dievui Žemininkui. Paskui visi
valgydami dainuoja ir groja ilgomis
dūdomis. M.Strijkovskis rašė, jog
ši šventė buvo vadinama Ilgėmis.
Žemininkas – tai Vėlių Dievas, požemio ir mirusiųjų dvasia. Šeimoje,
aplankius kapus, visi renkasi prie stalo vakarienės. Prieš valgymą šeimos
vyriausias narys ima kaušą, deda į jį
įvairių rūšių miltų, druskos ir kt. ir tai
beria į židinį, sakydamas: „Už visus
mūsų bičiulius“.
Vėlinių vaišių metu aplink stalą
uždegami žiburiai – žvakės ar kitokia
ugnis. Tai aprašo S. Rostovskis 1583
m. Jis dar pažymi, jog tuo metu žemaičiuose buvo labai gerbiami žyniai
- apeigų vadovai. Žynys kviesdavo
visus namų mirusiuosius, prašydavo
Dievų palaimos jų vėlėms, paskui
sėsdavo prie stalo ir pirmas padėdavo
po trikoju kąsnį vėlėms. Vėlėms vaišės duodamos per ugnį, t.y. beriama
ugnin arba pilama ant žemės.
Atlikę savo prosenelių vaišinimo bei pagerbimo apeigas, Vilniaus
krašto lietuviai, degindami ugnį ir
rūkydami tam tikras žoleles, kalbėdavo: „Prisimink ugnyje sudegusius,
vandenyje paskendusius, medžiu
užmuštus ir griaustiniu nutrenktus
ir pražuvusius. Ateikite jūs, vėlelės,
gerkite ir vaišinkitės su mumis.“
Vėlinių apeigų metu buvo pagerbiama ir deivė Veliona. Tai vėlių Deivė
– Motina.
Mirusiųjų gerbimo
papročiai Aukštaitijoje
Kupiškėnai iš senovės laikų yra
dideli mirusiųjų garbintojai. Šioje
apylinkėje dar ir šiandien sutiksime žmonių, kurie yra matę ir
girdėję, kaip tam tikros samdytos
raudotojos raudodavo prie numirėlių, kaip ir pagonijos laikais.
Yra dar ir tokių senelių, kurios
moka raudoti tas senovės raudas.

Kaip seniau, taip ir šiandien, dar
daug kas tiki, jog Vėlinių ir Visų
Šventųjų vakarą mirusiųjų vėlės
ateina savo artimų ir genčių aplankyti. Sako, Vėlinių vakarą ir naktį
galima susitikti su mirusiaisiais,
pasimatyti ir pasikalbėti kaip su
gyvais. Vėlinių vakarą, laukiant
mirusiųjų vėlių, pasirūpinama jas
tinkamai priimti ir pavaišinti.
Kupiškėnai ir panevėžiečiai,
Vėlinių išvakarėse laukdami apsilankančių savo namuose mirusių artimų vėlių, paklodavo
baltą ir minkštą patalą. Uždegdavo iš abiejų pagalvio šalių po
vieną pašventintą grabnyčią ir
klūpodavo prie lovos, laukdami
ateinančios mirusiojo vėlės. Jei
subraškėdavo lubos ar grindys,
reikšdavo, kad mirusieji atėjo.
Lietuviai, mylėdami savo mirusiuosius, per Visų Šventųjų ir Vėlinių šventę ruošdavo jiems, taip
pat gyviems žmonėms, vaišes. Į
tas vaišes pakviečiami giminės
ir kaimynai, kurie gieda gražias
giesmes ir mini mirusiųjų visokius
nuopelnus. Tikima, jog tose vaišėse apsilanko ir minimo mirusiojo
vėlė. Seniau prie stalo ir mirusiojo
vėlei būdavo paskiriama tam tikra
vieta, kur padėdavo net valgių
ir gėrimų. Vėlėms skirtų valgių
niekas neliečia, jie lieka ant stalo
per visą naktį. Jeigu stalas braška,
manoma, jog susirinkusios vėlės
vaišinasi. Jei rytmetį valgių ir gėrimų ant stalo nebėra, sakoma, jog
mirusiojo vėlė maloniai priėmusi
vaišes. Panevėžio apylinkėje Visų
Šventųjų vakarą žmonės eidami į
kapines, nešdavo vėlėms valgių –
varškės dubenį ir virtinių bei baltą
rankšluostį ir vandens galbūt vėlėms nusimazgoti. Tikima, jos tą
vakarą vėlės ateina prie kapo pavalgyti.
Anot kupiškėnų, ant slenksčio
negalima pagalio kirsti – vėlę perkirsi.
Surištos šluotos negalima deginti – vėlę sudeginsi.
Dabar gal ir aprimo vėlės ir
kitos šmėklos mūsų šventojoj žemelėj, bet seniau, matyt, jų būta
visur, o jau Vėlinių vakarą ir didžiausi drąsuoliai ne tik niekur
nėjo iš gryčios, bet ir gryčioj neapsiėjo be šventenybių.
Kupiškėnai sako, kad tam, kuris
bijo numirėlių, reikia atnešti nuo
kapo šermukšnių, išvirti ir duoti
išgerti, tada nustos bijoti.
Paruošė Linas BITVINSKAS

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987,
www.jonroka.lt
Renkamės spalio 30 dieną 17 val.,
Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

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.
Brangiai - mišką išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas.
Tel.: (8-682) 18972.
Brangiai - įvairų mišką ir apleistas žemes.
Tel. (8-677) 50498.
Mišką su žeme arba iššsikirsti.
Moka brangiai.
Tel.: (8-604) 84051,
(8-605) 12103.

parduoda

Nekilnojamasis turtas
Dviejų kambarių butą
Anykščiuose Storių gatvėje
(namas 1994 m. statybos, 2-as
aukštas, plastikiniai langai, šarvo
durys, įstiklintas balkonas, sandėliukas. Kaina 56 500 Lt/16363,53
EUR)
Tel. (8-650) 97517.
Kuras
Malkas.
Tel. (8-633) 56477.
Malkas.
Tel. (8-676) 02291.
Malkas, atraižas pakais, supjautas, kaladėmis (yra sausų).
Tel. (8-622) 44850.

Miškininkystės įmonė brangiai
- mišką su žeme arba biržes išsikirsti. Atsiskaito iš karto. Moka iki
40 000 Lt/11 585 EUR/ha.
Tel. (8-687) 23618.
Automobiliai, žemės
ūkio technika
Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius,
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Brangiai ir skubiai - įvairių markių (1930-2005 m.) lengvuosius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įv. techniką,
metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.
Gyvuliai
Arklį.
Tel. (8-620) 80915.
Bendra Lietuvos - Olandijos
UAB „Bartynco“ - veršelius auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

A K CIJA
K IE K V IENAM
nuo 10 % iki 50 %

Langai, durys, garažo vartai,
roletai, žaliužės, apsauginiai
stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

Arklį.
Tel. (8-651) 35688.
Karvę ir paršelius.
Tel. (8-683) 39440.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.
Įvairaus
amžiaus
arklius.
Atsiskaito iš karto, pasiima greitai.
Tel. (8-608) 01085.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

projektuojame, konsultuojame
Tel.: (8-698) 19008
(8-612) 43733
(8-687) 86324

Perkame GRIKIUS,
ekologinius
maistinius javus.
Tel.: 8 698 36704,
8 615 15353, 8 616 25417,
(8 45) 59 5600,
el. paštas info@agrolitpa.lt,
www.agrolitpa.lt

UA B „ B OVA R I S “
UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO
METALO LAUŽĄ,
AKUMULIATORIUS, ELEKTROS
VARIKLIUS, starterius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 14,60 Lt / 4.23 EUR /kg,
belgų telyčaites 10,60 Lt/ 3.07 EUR /kg.
juodmargius buliukus 5 Lt / 1.45 EUR /kg.
Tel. (8-678) 00255.

PERKA GRIKIUS.
Kaina 820-850 Lt/t
(237,49-246,18 EUR/t)

Tel. (8-611) 44130.
BRANGIAI PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Domina ir maži plotai.
Tel. (8-618) 60306.

įvairūs

Statybos, remonto darbai
Šiltiname pastatus - užpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
granulėmis, piliurentu.
Tel. (8-606) 85525.

Dovanoja
Rudą, tvarkingą katinėlį.
Tel. 5-11-43.

Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 metų, pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

siūlo darba

Malkas kaladėmis, atraižas, turi
sausų supjautų. Veža į rajonus.
Tel. (8-629) 76267.

Gyvuliai

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.

Įmonė PARDUODA
aukštos kokybės DURPIŲ
BRIKETUS KURUI.
Atveža.
Tel. (8-687) 25450.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
(8-617) 20473.

Aukštos kokybės fasuotą, nefasuotą akmens anglį. Gali atvežti
į namus. Užsakymai priimami ir
telefonu.
Adresas: Kalno g. 6, Anykščiai
(buvęs ūkininkų turgus), tel.
(8-601) 14751.
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VIŠTOS, VIŠTAIĖS! Lapkričio 2 d. (sekmadienį), paskutinį kartą šiais metais, prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis,
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis
vištaitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis
vištomis (kaina nuo 12 Lt/3,47 EUR), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų, prekiausime
kiaušiniais (tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00,
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose
7.25, Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55,
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, Čekonyse
15.30, Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50,
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. turguje)
16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45

pro memoria
Anykščių mieste
Marija TAMAŠAUSKIENĖ, gimusi 1951, mirė 10 26;
Anykščių seniūnijoje
Anelė JAKNIŪNIENĖ, gimusi 1922 m., mirė 10 25;
Debeikių seniūnijoje
Danutė Marijona PUDLAUSKAITĖ, gimusi 1939 m., mirė 10 17;
Kavarsko seniūnijoje
Birutė DANIŪNIENĖ, gimusi 1954 m., mirė 10 24;
Genovaitė Domicelė KUKTIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 10 27;
Kazimieras ŠILAIKA, gimęs 1956 m., mirė 10 24;
Svėdasų seniūnijoje
Danutė KAIRIENĖ, gimusi 1940 n., mirė 10 23;
Traupio seniūnijoje
Ona JANULYTĖ, gimusi 1930 m., mirė 10 25.

Ieškomas sunkvežimių remonto meistras, padangų montuotojas stabiliai dirbančioje įmonėje
Anykščiuose.
Daugiau informacijos
Tel. (8-610) 00543.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, draugams,
visiems kaimynams, Anykščių bibliotekos bei AB „Anykščių
kvarcas“ bendradarbiams, buvusiems AB „Anykščių vynas“ bendradarbiams, Darbo partijos bendrapartiečiams,
išreiškus nuoširdžią užuojautą sunkią netekties valandą,
palydint į paskutinę kelionę mylimą Mamą ir Žmoną Mariją
TAMAŠAUSKIENĘ.
Vaikai ir vyras

ieško darbo
Santechnikas, atliekantis visus
santechnikos darbus.
Tel. (8-606) 04167.

gimė
Anykščių rajone
užregistruoti naujagimiai

Mirta VAREIKAITĖ,
gimusi 10 23;
Edvardas KAMAROVAS,
gimęs 10 18.
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IŠ ARTI

šiandien
Liucilė, Volfgangas, Skirgaila,
Skirvydė, Edmundas, Darata,
Volfas.
spalio 31 d.
Benignas, Mąstvilas, Tanvilė,
Liucilė.
lapkričio 1 d.
Žygaudas, Milvydė, Andrius.
lapkričio 2 d.
Gedartas, Gedilė, Valentas,
Valys.
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Gėlėmis išreiškiame
savo jausmus
Kapinių floristiką mažiausiai veikia naujovės. Paklausta, ką
naujo floristai siūlo prieš Vėlines, gėlių salono Anykščiuose „Lanka“ savininkė Eugenija Sudeikienė sakė, kad gedulo ir vestuvių
tradicijos yra labiausiai konservatyvios.

lapkričio 3 d.
Hubertas, Martynas, Silvija,
Vydmantas, Norvainė.

mėnulis

spalio 30 - lapkričio 3 d. priešpilnis.

komentaras
anyksta.lt

„Sonata “:
„Mere, nedarykite klaidos,
nekeiskite patikrinto Kapitono į
Leitenantą. Nors jūs sakote, kad
labiausiai nenorite dirbti su beždžione, bet kaip MALONU JUS
MATYTI KARTU SU KAPITONU EINANČIUS, VAŽIUOJANČIUS, RAJONĄ VALDANČIUS
IR VARGUOSE PASKENDUSIUS. Jei yra tikra vyriška draugyste tik tarp Jūsų. Su baltu pavydu. P.S. Mano visi kaimynai
balsuos už gyvenančius alytuke.“

mįslė

„Esu balta ir visai nekalta, bet
šeimininkė vis mane kumščiuoja?“
Antradienio mįslės „Esu balta
ir visai nekalta, bet šeimininkė vis
mane kumščiuoja?“ atsakymas –
duoną minko.

oras
+5

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

„Kapinėms tinka vadinami formos stiliaus darbai. Šių kompozicijų forma aiški – keturkampis,
rombas, kryžius, širdis, ratas – amžinybės simbolis. Niekada neprašausite pasirinkęs vainiką - tai iš
mados neišeinanti klasika.”, - kalbėjo šalyje gerai žinoma floristė E.
Sudeikienė.
Gėlių ir žvakių spalvos turėtų
būti ramios, neutralios, nerėžiančios akies. Turintys savitą skonį
žmonės kartais renkasi spalvotas
gėles. Man, asmeniškai, taip pat
patinka spalvos, tačiau kapinėse
tinka tik švelnių, subtilių atspalvių gėlės ir žvakės. Gamtinės medžiagos kompozicijoje, padėtoje
ant kapo, gali labai derėti šviesi
violetinė žvakė, tačiau akį rėš purpurinė. Kapinių papuošimai turėtų
neerzinti akies nei formomis, nei
spalvoms, o būti santūrūs, ramūs,
saikingi. Jokiu būdu nekontrastingi“, - sakė E. Sudeikienė.
Floristei gražu cilindro formos
žvakės be stiklinio įdėklo, tačiau
rudenio vėjuose tokią žvakę uždegti labai sunku, todėl žvakės permatomuose stiklo įdėkluose kapinėse
beveik neišvengiamos.
„Patarčiau giminei prieš Vėlines
apsitarti ką kas neš į kapines, kad
nepadarytume prie kapo gėlių darželio ir puokščių kratinio. Kapas
atrodys kur kas estetiškiau, jeigu
ant jo bus padėta apgalvota kompozicija, o gėlės žiedai pamerkti į
tam skirtą vazą“, - pataria E. Sudeikienė.
Paklausta, ką mano apie ypač
kaimo kapinėse paplitusį būdą
eglės ar pušies šakelėmis uždangstyti kapus, floristė sakė, kad iš horizontaliai ir tankiai susmaigstytų
mažučių pušų šakelių galima sukuri estetišką vaizdą, o ir pasodinti
daugiamečiai augalai tokiu būdu
bus pridengti nuo šalčio.
„Tiks kapą papuošti konkorė-

žiais, erškėčio uogų šakelėmis,
viržiais. Nukarpytos viržių šakelės gražiai sudžiūna ir ilgai išlaiko
spalvą.“, - pataria floristė.
Prabangiausiai, žinoma, atrodo
gyvos gėlės, tačiau prieš kokius
15 metų į kapines imtos nešti ir
dirbtinės. Ką floristai mano apie
plastmasinėmis gėlėmis apkaišytus kapus?
„Nematau nieko blogo, jeigu į
gamtiškos medžiagos karkasą iš
spygliuočių ar samanų įdėta viena
kita dirbtinė gėlė. Dabar dirbtinių
gėlių yra tikrai kokybiškai pagamintų, spalvomis beveik neišskiriančių nuo gyvų gėlių. Atėjus žiemai, dirbtinės gėlės gali atrodyti
visai estetiškai, jeigu jos pastelinės, neryškios ir tinkamai įkomponuotos“, - sakė E. Sudeikienė.
Katalikiškame pasaulyje įprasta
prabangiau puošti ir šventoves, ir
kapus. Tuo tarpu protestantiškose
šalyse, kapinių vaizdas kitoks: vienodi paminklėliai, žalia veja, svyrantis augalas ar spygliuotis, vieta
pamerkti gėlės žiedui.
„Man gražu protestantų santūrumas, - sako E. Sudeikienė. – Tokius
kapus ir prižiūrėti lengviau, o mes
padarom darželius ir bėgam šluoti kas savaitę. Nepatinka kapinėse
man ir skalda, akmenukai. Kur
kas estetiškiau būtų kapavietę užsodinti besidriekiančiais augalais:
pachisandra, ožekšniais, čiobreliais ar užleisti šliaužiantį kadagį.
Žydinčioms gėlėms pakaktų palikti prie paminklo kokių penkiolika
centimetrų žemės. Kapinėms tinka
svyrantys, tarsi verkiantys medeliai – įskiepyti į pagaliuką maumedžiai, gluosniai.“
Kapinių lankymas gėlininkei
graži, svarbi tradicija, kuri neatsiejams nuo ryšio su gimine, nuo
pagarbos mirusiems.
„Žmonės dažnai sako, ai kam
čia tų gėlių prinešė – suvys, nušals
ir reiks išmesti... Bet juk per gėlės
žiedą lengviausiai pasakyti, kas dedasi širdyje, - sako žinoma gėlininkė. – Gėles į kapines juk nešam ne
tam, kad kapus papuoštume. Mes
siekiame gėle parodyti, kas dedasi mūsų širdyse – kad ilgimės, kad
mylime, kad prisimename...“
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė puola į
pesimizmą prieš Vėlines

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Kažkam esi minutė
Kažkam – tik valanda,
Bet gal geriau nebūti
Ir bus rami galva?

Nei laukti, nei padėti,
Nei suptis ant kėdės,
Nei juoktis, nei gedėti Ir neskaudės širdies.

Eini ir sau galvojiBeveik negyveni,
Ir nekrenta po kojom
Net lapai rudeny.

O taip norėtum kartais
Kažko tikrai aukščiau,
Bet kapinės su vartais
Kasdien ir man arčiau.

