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Niūronys: trijų Jonų pasaka
Niūronys - vienas nuosta-

biausių Anykščių krašto kai-
mų, šviesiose, smiltėtose, žie-
mą vasarą šilais žaliuojančiais 
šilais aukštumose išsibarstęs. 
Kadaise Burbiškio dvarui 
priklausęs, nuolatinė poniš-
kų medžioklių vieta, senovėje 
net meškomis turtinga. Beveik 
900 hektarų plotas, o gyvento-
jų visuomet neypatingai daug 
buvę - 1923 m priskaičiuota 30 
sodybų su 164 sodiečiais, dabar 
sodybų net šiek tiek daugiau 
bet prieš trejus metus tik 67 gy-
ventojai tebuvę. Kaimas žymus 
net dviem muziejais ir visais 
laikais čia gyvenusia, gyvenan-
čia ir gal gyvensiančia Biliūnų 
gimine.Nenustebkite - jus pavežios pats Jonas Biliūnas.

Kone pusę milijono kainavusi Daumantų 
atodanga liko be keliuko
Valstybės saugomas gamtos paveldo objektas - Daumantų atodanga, esanti netoli Kavarsko - geriausiai pasiekiamas Šventosios upe 

plaukiantiems baidarininkams. Ratuotiems rajono svečiams ją pamatyti vis dar sunku, nes nėra jokių nuorodų ir normalaus kelio. O 
esantis kelias eina per privačią ūkininko Alberto Grigaliūno žemę. 

Anykščių regioninio parko 
direktorius Kęstutis Šerepka 
sako, jog savivaldybė „tru-
putį neįvykdė pažado“.

Vietoj keliuko per lauką ūki-
ninkas Grigaliūnas pagei-
dauja kąsnelio žemės prie 
Kavarsko už-
tvankos.Daumantų atodanga ilsisi be lankytojų.

KONCERTAS. Birželio 27 d. 
(šeštadienį) 18 val. Anykščių koply-
čioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre (Vilniaus g. 36) vyks trečia-
sis festivalio “Muzikos savaitgaliai 
Anykščiuose” koncertas, kurio metu 
savo programą pristatys ansamblis 
„Trio Colors“ – Ugnius Dičiūnas 
(obojus), Robertas Šidiškis (fago-
tas), Anastasija Avdejeva (fortepi-
jonas). Programoje: A. G. Previn, F. 
Poulenc, M. Savickio, Z. Bružaitės 
kūriniai.

Nedraugaus. Pirmadienį rajono 
Tarybos komiteto posėdyje Darbo 
partijai atstovaujantis Alfrydas Savic-
kas pareiškė, jog jis rajono Tarybos 
Antikorupcinėje komisijoje kartu su 
socialdemokratu Viliumi Juodeliu 
nedirbs. V.Juodelį Tarybos sprendimu 
siūlyta skirti šios komisijos pirminin-
ku, o A.Savicką pavaduotoju. „Arba 
aš traukiuosi, arba tegul ieško kito pa-
vaduotojo“, – sakė A.Savickas.

Muzika. Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direktorės 
Venetos Veršulytės įsakymu paskir-
tas finansavimas Anykščių rajono 
savivaldybės priemonės „Religinių 
bendruomenių veiklos programa“ 
2015 metų projektams. Finansavimą 
gavo 5 religinių bendruomenių pro-
jektai, jiems išdalinta 10 000 eurų, 
iš jų didžioji dalis (6500 eurų) skir-
ti muzikai, t.y. Kavarsko ir Traupio 
bažnyčių vargonų remontui.  1800 
eurų skirta Anykščių bažnyčios vi-
daus remontui, 1200 eurų - Paežerių 
cerkvės stogo remontui, o dar 500 
eurų - Burbiškio bažnyčios saugos 
ir priešgaisrinės signalizacijos įren-
gimui.

Atsinaujina. Ketvirtadienį per ra-
jono Tarybos posėdį prisieks nauja 
Tarybos narė - 52 metų ŽŪK “Žalioji 
lanka” vadovė Nijolė Barkauskienė. 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
atstovė Taryboje pakeis savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio skyriaus 
vedėju dirbti pradėjusį ir todėl de-
putato mandato atsisakiusį Antaną 
Baurą. 

Nuotrauka. fotografijų laidotu-
vėms skenavimas, retušavimas ir di-
dinimas iki A4 formato (su rėmeliais) 
10,10 EUR/34,87 Lt

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykštėnė 
klasiko knygą 
iliustravo 
ženklais

Jonines švęsti privalo ne tik Jonai
Marijus RINDZEVIČIUS, 

verslininkas, „Nykštietiško tri-
atlono“ sumanytojas: „Joninės 
– tai tradicija, tai – Rasos šven-
tė ir ko gero labiau turėtų būti 
kaip Rasų šven-
tė, o ne Jono.“

Traupio ūkininkas laimi prieš 
Viliją Ramonienę

Ūkininkui Ramūnui Norei-
kai Panevėžio apygardos teis-
mas priteisė per 30 tūkst. eurų 
už atliktas paslaugas bei per 5 
tūkst. eurų byli-
nėjimosi išlaidų.
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spektras

Temidės svarstyklės
Priežastis. 2015-06-19 

Anykščių r. PK pradėtas iki-
teisminis tyrimas dėl vyriškio, 
gimusio 1933 m., gyv. Anykš-
čiuose, Liūdiškių g., mirties 
priežasties nustatymo.

Pavogė. 2015-06-19, apie 
19 val. 40 min., parduotu-

vėje, esančioje Anykščiuose, 
nuo prekystalio buvo pavogtas 
trumpam be priežiūros palik-
tas mobiliojo ryšio telefonas. 
Nuostolis – 200 eurų.

Kyšis. 2015-06-22 2 val. 52 
min. Leliūnų k., Pakalnės g., 
38-erių metų vyras, siekdamas 
išvengti administracinės atsa-

Pabėgėliai. ES paliepus, mūsų 
šalis atvers duris šimtams pabėgė-
lių iš karščiausių pasaulio taškų. 
Buvęs Migracijos departamento 
direktoriaus pavaduotojas, o nū-
nai - nepriklausomas migracijos 
ekspertas Dainius Paukštė sako 
net neabejojantis, kad Lietuva 
privalės priimti pabėgėlius. To-
kia prievolė už narystę ES, už 
gautą struktūrinių fondų para-
mą. Nemokamas sūris gi tik pe-
lėkautuose. Ir už tą patį vėliau 
ar anksčiau tenka susimokėti.  

Emigrantai. Iš Londono į 
Kauną atskridę du neblaivūs 
lietuviai oro uoste elgėsi chuli-
ganiškai, triukšmavo ir išplūdo 
pasieniečius. Vienas vyras, šla-
pinęsis viešoje vietoje, Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos (VSAT) 
pareigūnų buvo tramdomas pa-
naudojant imtynių veiksmus. Se-
kmadienį popiet Kauno oro uoste 
nusileido lėktuvas iš Londono. 
Juo atskridęs neblaivus 29-erių 
Jungtinėje Karalystėje gyvenantis 
Lietuvos pilietis, nepriėjęs doku-
mentų patikros vietos, ėmė triukš-
mauti ir šlapintis viešoje oro uosto 
pastato vietoje. Atskubėjusius ir jį 
sulaikiusius pasieniečius vyras 
ėmė plūsti necenzūriniais žodžiais 
ir pradėjo priešintis. VSAT parei-
gūnai jį apramino panaudoję jėgą 
ir imtynių veiksmus.

Ginklai. Konservatoriai sua-
bejojo, ar pernai masiškai Šaulių 
sąjungos gretas papildę Liberalų 
sąjūdžio veikėjai tai darė nuo-
širdžiai, nes jie Seime nepalaikė 
siūlymo leisti šios organizacijos 
savanoriams namuose laikyti au-
tomatinius ginklus. Opozicijai 
priklausantys konservatoriai savo 
politinių partnerių Seime pasige-
do balsuojant dėl įstatymo patai-
sų, kurios leistų šauliams apsi-
ginkluoti. Pataisos numatė, kad 
jie namuose galėtų laikyti ne tik 
organizacijai priklausančius au-
tomatinius ginklus bei šaudmenis, 
bet ir patys jų įsigyti - taip esą ne 
tik būtų parodytas pasitikėjimas 
savanoriais, bet ir visuomenė būtų 
realiai įtraukiama į šalies gynybą. 

Tragedija. Šeštadienio rytą 
Ignalinos rajone dėl galimo dujų 
nuotėkio nugriaudėjęs sprogimas 
pasiglemžė namo šeimininkų gy-
vybes. Anot Policijos departa-
mento pranešimo, nelaimė Navikų 
kaime įvyko apie 9.00 val. 71-erių 
metų moters ir jos 74-erių metų 
vyro name dėl galimo dujų nuotė-
kio (rastas atsuktas dujų balionas) 
įvyko sprogimas. Kilęs gaisras su-
naikino pastatą. Gaisravietėje rasti 
stipriai apdegę namo šeimininkų 
kūnai. Aplinkybės aiškinamos.

Paminklas. Seimui 2016-uo-
sius paskelbus Prezidento Kazio 
Griniaus metais apsižiūrėta, kad 
jo paminklas Mondžgirėje (Kazlų 
Rūdos savivaldybė) neturi šeimi-
ninko, nes vis dar “priklauso” jau 
penkerius metus nebeegzistuo-
jančiai Marijampolės apskrities 
viršininko administracijai. Todėl 
pasirūpinti paminklu, kurio pos-
tamente ilsisi K.Griniaus palaikai, 
nėra kam. Senojo kelio Kaunas-
Marijampolė pašonėje augančioje 
maumedžių giraitėje, netoli nuo 
K.Griniaus gimtojo Selemos kai-
mo, trečiasis Lietuvos valstybės 
prezidentas, miręs 1950 metais 
Čikagoje (JAV), buvo perlaidotas 
1994-ųjų spalio 8 dieną. 

Pristatydama A.Baranausko 
knygos iliustracijas, L.Uzdraitė 
džiaugėsi, kad pasaulio anykštė-
nų iniciatyva jos darbai sugulė į 
knygą. „Norėjau padaryti darbą ne 
blogiau nei didieji grafikai. Knygą 
apipavidalinti buvo nelengva, teks-
tą skaičiau ne pažodžiui, o įsiklau-

Anykštėnė klasiko knygą 
iliustravo ženklais

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

21-asis garsiausio anykštėno poeto, vyskupo Antano Baranaus-
ko “Anykščių šilelio” leidimas iliustruotas anykštėnės. Simboliš-
ka, kad poeto vardo vidurinę mokyklą baigusi profesionali dai-
lininkė iliustratorės karjerą pradėjo drąsiu žingsniu: iliustravo 
klasiko kūrinį. Loretos Uzdraitės iliustruotas “Anykščių šilelis” 
buvo pristatytas penktadienio vakarą Anykščių koplyčioje–pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre.  

sydama, ką nori pasakyti poetas. 
Knygoje sugulė ne realistinės ilius-
tracijos, tekstas iliustruotas žen-
klais“, – apie savo darbą pasakojo 
autorė ir pridūrė: „Knygą reikia 
kurti taip, kad į ją būtų galima įeiti 
kaip į rūmus, ne kaip į tvartą“.

Menų magistrės išsilavinimą 

Dailininkės Loretos Uzdraitės kurtų grafikos darbų idėja parsi-
vežta iš Romos.

Antano Baranausko „Anykš-
čių šilelį“ dailininkė skaitė 
ne pažodžiui, o įsiklausyda-
ma, ką poetas nori pasakyti. 

Autorės nuotr.

turinti L. Uzdraitė trumpai papa-
sakojo, kad idėja iliustruoti būtent 
“Anykščių šilelį” jai gimė studi-
juojant Vilniaus dailės akademijo-
je, gavus užduotį. 

Autorė dėkojo knygos sutik-
tuvėse dalyvavusiems tėvams už 
palaikymą ir jiems padovanojo 
pirmąjį savi iliustruotos knygos 
egzempliorių.

Taip pat buvo pristatyta ir 
L.Uzdraitės kurtų grafikos darbų 
paroda “Fragmentai”. „Parodos 
tema – ornamentai. Mintis išsiru-
tuliojo man grįžus iš Romos, kur 
didelį įspūdį paliko antikinės kolo-
nos. Taip kilo mintis eiti per silu-
etą, reliatyviai. Piešdama paukštį, 
siluetą puošiau ornamentu“, – sakė 
dailininkė.

Renginyje koncertavo styginių 
kvartetas „Projektas A“, savo pasi-
rodymą pradėjęs nuo W. A.Mocarto 
III-osios Zalcburgo simfonijos.

Autorę sveikino A.Baranausko ir 
A.Vienuolio-Žukausko memoriali-
nio muziejaus direktorius Antanas 
Verbickas, Seimo narys Sergejus 
Jovaiša, rašytojas Rimantas Vana-
gas, klasės draugai.

Žiukas ir buvęs Vermachto karys 
Liudvikas. Žuvusiųjų atminimui nu-
skambėjo katalikiškasis „Viešpaties 
angelas”, „Tu neverk, motušėle”, “ 
Lietuvos partizanai”  ir garbingasis 
mūsų himnas.

Jautriai apie Skiemonių krašto 
partizanus, Medvėgalio būrio vyrus, 
kartu kovojusį čeką Janą Gustavą, 
jų žūtį tais pačiais 1945 m., kalbėjo 
buvusi rezistentė, anykštėnė, poli-
tinė kalinė Prima Petrylienė.  Apie 
savo tėvą J.Biliūną - Žolyną, šeimos 
persekiojimus, netektis ir iki šiol 
besitęsiančius istorijos klastojimus, 
neteisingus gandus, visiems žinomą 
istoriją, tikriausią pramaną apie neva 
jų sodybos klojime avino sudaužytą 
žydišką veidrodį, pasakojo Andrio-
niškyje gyvenanti Julija Kamins-
kienė. Partizano J.Janukėno sesuo, 
Niūrinių kaimo gyventoja Julija Me-
džiuolienė padeklamavo čia palaido-
tiems vyrams skirtą eilėraštį. Žuvęs 
vokietis savųjų nesulaukė - Vokieti-
jos ambasadorė Juttai Schmitz buvo 
pakviesta į renginį, bet nei pati at-
vyko, nei ką pasiuntė. Liudviko 
atminimui buvo perskaityta maldą 
vokiškai. Renginyje kalbėjo Anykš-
čių Dariaus ir Girėno šaulių kuopos 
vadas Vytautas Jakniūnas, rajono vi-
cemeras Sigutis Obelevičius.

Jaunų ir vyresnių šaulių garbės 
sargyba, gražiausiomis vasaromis 
gėlėmis nukloti partizanų kapai ir 
jaukiai spindinčios žvakutės. Bei 
truputis kartėlio, kad renkasi į tokius 
paminėjimus nelabai daug žmonių 
- mažoji kaimenė, bet didžiuma ne-
siskubina dėl tėvynės ir jos gynėjų 
pagerbimo laiko gaišti, ir jaunimo 
beveik nematyti...

Senosios sodybos klojime, jaukio-

Žolyno vyrus prisiminus... Raimondas GuoBIS 

Šeštadienio popietę Niūronių kaimo kapinaitėse ir Arklio mu-
ziejaus etnografinėje sodyboje prisiminti ir pagerbti prieš 70 
metų - 1945 m. birželio 23-ąją žuvę Jono Biliūno-Žolyno būrio 
vyrai bei kiti Anykščių krašto partizanai.

Buvo skaitomas daugiau nei pustrečio šimto tais išskirtinais 
metais žuvusių laisvės karių sąrašas, skambėjo maldos ir giesmės, 
žodį tarė žuvusiųjų giminės, istorikai.

je pilkšvoje vėsoje, apie tas 1945-ųjų 
birželio dienas pasakojo buvęs Žoly-
no būrio partizanas bei ryšininkas 
Juozas Biliūnas, armonika pritariant 
skambėjo pokario dainos. Sodietiš-
kos vaišės su šutintomis bulvėmis, 
lašinukais, sviestu, duona kasdiene 
ir kitomis gėrybėmis, dainos teisin-
gos ir mintyse kadaise Lakštučio 
suskurti ir šiandien aktualūs poemos 
“Fariziejams” žodžiai. Tribūnos, fa-
riziejiški šauksmai ir palengva įsi-
smelkianti užmarštis  to, ką jie krau-
ju aplaistė...

politinei padėčiai pasikeitus Lietuva 
vėl bus laisva. Trakiniai, Juodgiris, 
Voversys – Anykščių krašto vietos, 
kur žemė buvo gausiai palaistyta pa-
triotų krauju. 

Minėjime buvo perskaitytas 268 
partizanų, žuvusių 1945 metais, 
sąrašas - vardai, pavardės ir slapy-
vardžiai, nuolat perkertamas malda 
skambančių šlovinimo ir pagarbos 
žodžių. Plačiau kalbėta apie 1945 
metų  birželio 23-osios dramą Niū-
ronyse, kai mūšio lauke krito būrio 
vadas Jonas Biliūnas - Žolynas, 
Jonas Janukėnas, Jurgis Jakniū-
nas, Vladas Maksimavičius, Kazys 

Ilgiausią metų dieną, prieš pat 
Jonines, Anykščių A.Baranausko 
ir A.Vienuolio muziejaus iniciaty-
va buvo prisimintas Jonas Biliūnas 
ir jo vyrai, niūroniečių patriotišku-
mas.

 Čia pat,  Pavarių girininkijoje, 
tarpukariu buvo šaulių būrio centras. 
Dar 1941 m. karingi vyrai neįleido 
įvažiuoti tremtinius medžiojančių 
sovietinių kareivių ir aktyvistų būriui 
- medžiais užvertė kelią, įnirtingai ir 
sėkmingai apšaudė. Kuomet 1944-
ųjų vasarą sovietai vėl sugrįžo, dau-
gybė vyrų ėmė slapstytis miškuose, 
kovoti prieš okupantus ir tikėtis, kad 

Patriotiškas šaulių ir buvusių tremtinių maršas Niūronių kaimo 
gatve. 

Emociškai ir istoriškai svar-
bus partizanų artimųjų žo-
dis. Iš kairės Jono Janukėno 
sesuo Julija Medžiuolienė ir 
Jono Biliūno - Žolyno dukra 
Julija Kaminskienė.

Autoriaus nuotr.

komybės už Kelių eismo taisy-
klių pažeidimą (vairavo dviratį 
neblaivus (1,94 prom.), Utenos 
apskr. VPK Anykščių r. PK pa-
reigūnams davė 10 eurų kyšį. 
Vyras uždarytas į areštinę. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas pagal 
Lietuvos Respublikos baudžia-
mojo kodekso 227 str. 4 d.

Mušė. 2015-06-21 apie 15 
val. 30 min. Skiemonių sen., iš 
matymo pažįstamas neblaivus 
(0,96 prom.) vyriškis, gimęs 
1984 m., alaus buteliu trenkė 
per galvą vyriškiui, gimusiam 
1984 m. Buteliu trenkęs asmuo 
sulaikytas ir uždarytas į arešti-
nę.
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komentarai

SAVAITGALIO DISKUSIJA

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

spektras

Genijai. Kas dešimtas trimetis Vo-
kietijoje jau naudojasi internetu, rodo 
atliktas tyrimas.  Trejų-aštuonerių 
metų vaikų grupėje reguliariai prie 
kompiuterio sėdasi 1,2 mln. vaikų. 
Statistiniu požiūriu tai yra kas trečias 
šios amžiaus grupės vaikas. Apie tai 
rašo “Rheinische Post”, remdamasis 
Vokietijos pasitikėjimo ir saugumo 
internete instituto (DIVSI) duomeni-
mis. Vyresni vaikai internete, be kita 
ko, naršo informacijos. Tuo tarpu tri-
mečiai žiūri vaizdo medžiagas, žai-
džia arba klausosi vaikiškų dainelių, 
tarkim, “Youtube” portale.

Parama. Didžiosios Britanijos 
premjeras Deividas Kameronas įspė-
jo ministrus, neva šie turės paremti 
šalies likimą Europos Sąjungoje 
(ES), arba palikti jo vadovaujamą 
vyriausybę. Apie tai pranešė britų 
leidiniai “Guardian” ir “Telegraph”. 
“Jei norite būti vyriausybės dalimi, 
turite pritarti nuomonei, kad mes 
ketiname vesti derybas su Briuseliu, 
organizuoti referendumą ir kad visa 
tai duos sėkmingų rezultatų”, - D. 
Kameronas sakė reporteriams. “Kie-
kvienas vyriausybės narys pasirašė 
programą, išdėstytą konservatorių 
manifeste”, - Didžiojo septyneto 
(G7) viršūnių susitikimo kuluaruose 
teigė D. Kameronas.

Paleidžia. Dauguma vokiečių yra 
už Graikijos pasitraukimą iš euro zo-
nos. Instituto “YouGov” atlikta ap-
klausa rodo, kad 58 proc. responden-
tų norėtų, jog bankroto link artėjanti 
šalis atsisakytų euro. 28 proc. yra už 
tai, kad Graikija liktų euro zonoje. 
14 proc. apklaustųjų šiuo klausimu 
nuomonės neturėjo. 49 proc. vokie-
čių mano, kad Graikijos pasitrauki-
mas ir euro zonos yra tikėtinas, 41 
proc. - kad mažai tikėtinas.

Kova. Kinijos prezidentas Si 
Dzinpingas patvirtino savo įsiparei-
gojimą sumažinti nuolatinį skurdą 
šalies kaimuose. Praėjo vos kelios 
savaitės po to, kai keturių neturtin-
go regiono vaikų savižudybė šalyje 
sukėlė visuotines diskusijas. Nepai-
sant spartaus ekonomikos augimo 
per pastaruosius du dešimtmečius, 
skurdas išlieka Kinijos problema, 
ypač kaimo vietovėse, kur darbo 
vietų trūkumas skatina darbingo 
amžiaus suaugusius vykti dirbti ki-
tur ir palikti namuose vaikus bei pa-
gyvenusius žmones. Keturi vaikai, 
mirę šį mėnesį Bijie mieste, skur-
džioje pietvakarių provincijoje Gui-
žou, ir buvo laikomi vadinamaisiais 
“užmirštaisiais” vaikais - iš viso to-
kių priskaičiuojama 60 mln.

Sankcijos. Europos Sąjunga vie-
neriems metams pratęsė Krymui 
taikomas ekonomines sankcijas. Tai 
sakoma oficialiame ES Ekonomikos 
ir finansų tarybos (ECOFIN) prane-
šime. Taikant šias sankcijas, drau-
džiama įvežti į ES teritoriją Kryme 
pagamintą produkciją, Europos arba 
Europoje įregistruotos kompanijos 
neturi teisės pirkti nekilnojamojo 
turto arba verslo Kryme, finansuoti 
Krymo bendrovių arba teikti joms 
paslaugų. Taip pat draudžiamas visų 
rūšių turizmas, įskaitant kruizinių 
lainerių lankymąsi pusiasalio uos-
tuose, jeigu to nereikalauja krizinė 
situacija. Be to, neleidžiama tiekti 
Krymui tam tikrų prekių ir techno-
logijų (pavyzdžiui, tokiose srityse 
kaip transportas, telekomunikacijos, 
energetika).

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Švenčių užtenka 
ir be Joninių

Laimis TRUMPICKAS, Vį 
Anykščių miškų urėdija Mi-
kierių girininkijos girininkas:

- Nelabai švenčiame. Negal-

Jonines švęsti privalo ne tik Jonai
Joninės – tradicinė lietuvių šventė, iki krikščionybės atsiradi-

mo Lietuvoje vadinta Rasų švente. Šios šventės naktis yra trum-
piausia metuose, dėl to lietuvių buvo mistifikuota, sureikšminta, 
manyta, kad tą naktį vyksta stebuklai. Manyta, kad Joninių naktį 
surinktos žolelės turi ypatingų gydomųjų galių, netekėjusios mer-
ginos iš nusipintų vainikėlių spėdavo ateitį, o vidurnaktį visi eida-
vo ieškoti paparčio žiedo.

Artėjant trumpiausiai nakčiai, klausėme anykštėnų, ar jie šven-
čia Jonines? Gal Joninės – tik Jonams? Ar šia proga nepasigenda-
ma renginių Anykščiuose?

voju, kad Jonines turi švęsti tik 
Jonai, bet užtenka tų švenčių. 
Tiek, kiek yra renginių šia pro-
ga, tiek man ir užtenka. 

Reikia išsaugoti 
tradicijas

Marijus RINDZEVIČIUS, 
verslininkas, „Nykštietiško tri-
atlono“ sumanytojas:

- Manau, reikalinga, kitais 
metais žadam visus anykštėnus 
pakviesti su visomis tradicijo-
mis švęsti Jonines. Planuojame 
padaryti renginuką, nes manom, 
kad tradicijas reikia išsaugoti. 
Kadangi Anykščiuose ne visa-
da tenka švęsti Jonines, tai ne-

galiu pakomentuoti, ar užtenka 
renginių, ar ne, bet tokių ryškių 
nepastebėdavau. Manau, kad Jo-
ninės – tai tradicija, tai – Rasos 
šventė ir, ko gero, labiau turėtų 
būti kaip Rasų šventė, o ne Jono. 
Su visom senosiom tradicijom, 
kurias reikia išsaugoti. 

Joninės – prie 
laužo

Rita BABELIENĖ, Anykščių 
menų centro direktoriaus pa-
vaduotoja:

- Be abejo, švenčiame. Šven-
tė reikalinga visiems – juk tra-
dicijos, trumpiausia naktis. Mes 
kaime visada švenčiame – kūre-

nam laužą, pernakt sėdim. Aš tik 
už tai! Mes patys ypatingų tra-
dicijų nesilaikom – anksčiau jų 
daugiau buvo – vyrai per laužus 
šokinėdavo, kitokių pramogų 
susigalvodavom. Dabar pasėdim 
prie laužo, padainuojam – švęsti 
susirenka pusė kaimo. 

Pačiuose Anykščiuose rengi-
nių nelabai yra – dabar pabuvi-
mas organizuojamas Niūronyse. 
Manau, kad būtų smagu, jei ir 
anykštėnams būtų organizuo-
jama kokia šventė, pavyzdžiui, 
Dainuvos slėnyje. Nors, kai pa-
galvoji, Anykščiuose ir taip yra 
įvairiausių švenčių, o kiekvieną 
jų suorganizuoti ne taip jau ir 
paprasta – viskas kainuoja. 

-ANYKŠTA

@ Logiška: „KGB valdo infor-
maciją. Bus labai veiksminga komi-
sija.“

@ Lll: „Nesąmones daro, nes nie-
ko nebijo. Rinkimai jau buvo ir gali-
ma treilinti iki kitų rinkimų, o mums 
atrodo nuobodu nebus, nes pradeda 
įdomiai kažkaip. Su verslo fondu 
pridarė nesąmonių, su Bauros kon-
kursu ir nieko jiems, tai dabar rašo 
neskaitydami, ką surašo. Aš manau 
kad visiems giliai dzin, kas tose ko-
misijose, kas vogė, tas vogs ir prie 
komisijų.“

@ Maša: „Pamiršote, kad ben-
druomenės neva deleguotas{?!) 
Valentinas Patumsis yra ne šiaip pa-
tumsis, o buvęs Kapitono pavaduo-
tojas savo davatkiška šypsena lydė-
jęs ir palaikęs Kapitono darbus. Aš 

KGB ir tarybiniais metais 
kovojo prieš korupciją...
Naujai sudaromai Anykščių 

rajono tarybos Antikorupcinei 
komisijai turėtų vadovauti soci-
aldemokratas, rajono Tarybos 
narys, KGB rezervo kapitonas 
Vilius Juodelis. V.Juodelio pa-
vaduotoju Antikorupcijos ko-
misijoje bus Seimo nario, KGB 
rezervo vyresniojo leitenanto 
Ričardo Sargūno padėjėjas, 
Darbo partijos atstovas rajono 
Taryboje Alfrydas Savickas. O 
viena iš komisijos narių bus li-
beralė, KGB majoro Fatijaus 
Loginovo našlė Žana Loginova. 

Portalo anyksta.lt savaitgalio 
diskusijoje skaitytojų klausė-
me, ką jie mano apie tokios su-
dėties Antikorupcinę komisiją.  
Diskusija buvo karšta, iki pir-
madienio vidurdienio buvome 
sulaukę 97 komentatorių nuo-
monės. 

atsimenu, kad jam ir Andrukaitienės 
pjudymas, ir “informacijos teikimo 
tvarka žiniasklaidai tik su elektroni-
niu parašu” buvo didžiausias gėris. 
Tarp kitko, šitas bendruomenės at-
stovas vadovavo savivaldybės vie-
šiesiems pirkimams. AČIŪ AČIŪ už 
“Anrestą”!“

@ DĖL KGB KAPITONO: „Pa-
gal komisijos nuostatų 13 ( !!! ) punktą  
“Taryba Komisijos pirmininką mero 
teikimu skiria iš Tarybos narių. Jei-
gu yra paskelbta Tarybos mažuma 
(opozicija), Komisijos pirmininko 
kandidatūras meras teikia savival-
dybės tarybos mažumos (opozici-
jos) siūlymu reglamento nustatyta 
tvarka.” Opozicija ( mažuma ) pri-
valo pakeisti savo teikimą ir neteikti 
KGB į pirmininko postą.“

@ ???  (atsakymas į: DĖL KGB 
KAPITONO): „Tai tik dar kartą įro-
do, ką tokį skiria. Praeitą kadenciją 
komisijos pirmininku buvo Gižins-
kas. Jis - socialdemokratas, o jie buvo 
valdantys. Tai kaip buvo pasiekta, 
kad savus kontroliuotu savi?“

@ O čia klausimas (atsakymas 
į: ???): „Išeitų tada anoje Taryboje 
nebuvo opozicijos nes Antikorup-
cinės komisijos pirmininku turėjo 
tapti Pakeltis arba Razmislavičius, 
bet ne Gižinskas, jeigu pagal Ta-
rybos reglamentą šios pareigos 
priklauso opozicijai. Bet niekada 
negirdėjau, kad Pakeltis, Razmis-
lavičius ar koks ar Žemaitis būtų 
viešai suabejoję Gižinsko, kaip už-
grobusio Antikorupcinės komisijos 
pirmininko postą, padarytomis išva-
domis. Gal kas žino kitokių faktų? 
Antra, logiškas faktas kad Antiko-
rupcijos komisijai turi vadovauti 
opozicija niekaip nepaaiškina, kodėl 
šioje komisijoje bus V. Patumsis ir 
Ž.Loginova, kurie yra valdančios 
daugumos partijų nariai.“

@ Čia atsakymas (atsakymas į: 
o čia klausimas): „Minėti asmenys 
į komisiją deleguoti bendruomenės. 
Galimai KGB KAPITONO valdo-
mam rajonui buvo naudinga turėti 
komisijos pirmininką iš savų.“

@ Naudinga atsakymas (į: čia 
atsakymas): „Liberalų-konservų 
valdžiai naudinga valdyti Antikorup-
cinę komisiją, kuri pagal idėją turėtų 
būti suinteresuota akylai stebėti rajo-
no daugumos veiklą, o esant reikalui 
inicijuoti patikrinimus. Delegavus 
daugumos partijų narius Patumsį ir 
KGB karininko našlę liberalę iškrei-
piama komisijos esmė.“

@ ili 0v8: „Tik bailiai bailius ....
tegano!“

@ Kilmė iš Anykščių:  „Paskai-
čiau komentarus ir pakraupau. Kokio 
lygio žmonės čia gyvena ir komen-
tuoja. Ar jūs asmeniškai pažįstat tuos 
žmones, kurie paskirti į šią komisiją. 
Tai jums iki kai kurių iš tos komi-
sijos narių kaip iki kosmoso. PVZ. 
V.Juodelis - kultūringas, protingas, 
išsilavinęs, tolerantiškas, mandagus, 
simpatiškas. Argi jis vienas Lietu-
voje teisingai ar ne, bet siejamas su 
KGB.Jei jūs buvote normalus pilie-
tis, tai jums ta KGB niekada nekliu-
dė ir jūs jiems nebuvote įdomus. Tai 
ko čia nuolat tame portale reiškiatės. 
Užsiimkite kažkokiu normaliu vi-
suomenei naudingu darbu ir būsite 
savimi patenkintas ir kitiems neatro-
dysite kažkoks nesubrendęs.“

@ Ona (atsakymas į: kilmė iš 
Anykščių): „Va va ... ir socdemų 
kandidatas į Seimą Alvydukas Žala 
sakė, kad KGB nieko nedarė, tik ga-
myklas prižiūrėjo.“

@ Bent: „Gerai, kad tai ne etikos 
komisija.“

@ Oba: „Komisijai, manau, 
trūksta tik Štirlico.“

@ Jomajo: „Gal tai saliamoniš-
kas sprendimas. Tik ar pavyks klau-
simas. Su korupcija kovoti kažkaip 
reikia. Tam reikalingi žmonės su tam 
tikrais polinkiais. KGBistai sovieti-
joje irgi kažkuo panašiu užsiiminė-
jo. Tiesa nelabai sėkmingai nes ir 
patys buvo nieko prieš naudotis tuo 
kas nuo korupcionierių nubyra. Ko 
gero nepavyks nes tokia komanda 
sėkmingai kovoti galėtų nebent su 
opozicijos korupcionieriais tik ne su 
savais. O papurtyti tai labiausiai rei-
kėtų saviškius socdemus.“

@ Jomajui: „Butkevičiaus vyriau-
sybė siekdama išsaugoti savo partie-
čių garbę ir laisvę privertė į komisijos 
pirmininkus teikti socialdemokratų 
pasirinktą asmenį. Socialdemokratai 
geresnio nei ž kapitonas nerado.“

@ Jonas: „Tubis skaito VISUS 
dokumentus, po kuriais pasirašo. 
Čia gudrus ėjimas, ne kiekvienam 
suprast.“

(Komentarų kalba netaisyta)
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Iš traupiečio reikalavo 
trečdalio milijonų litų

Ieškovė V.Ramonienė teismo prašė 
iš R.Noreikos priteisti 327 tūkst. 121 
litą  (beveik 95 tūkst. eurų) nuostolių 
atlyginimui bei 6 proc. dydžio meti-
nes palūkanas. V.Ramonienė ieškiny-
je ir teismo posėdyje su savo atstovais 
įrodinėjo, kad atsakovas ūkininkas 
R.Noreika neteisėtai nutraukė su ja 
sudarytą paslaugų teikimo sutartį, ne-
tinkamai atliko sutartyje numatytus 
darbus, dalies darbų visiškai neatliko, 
paėmė ir negrąžino ieškovės turto 
(žieminių kviečių sėklos, dyzelino), 
dėl ko ieškovė patyrė tiesioginius ir 
netiesioginius nuostolius, kuriuos at-

Traupio ūkininkas laimi prieš 
Viliją Ramonienę

Panevėžio apygardos teismas iš Telšių rajone ūkininkaujančios Vilijos Ramonienės traupiečiui ūkinin-
kui Ramūnui Noreikai priteisė daugiau nei 30 tūkstančių eurų už atliktas paslaugas bei per 5 tūkst. eurų 
bylinėjimosi išlaidų. Į teismą su ieškiniu kreipėsi pati V.Ramonienė, R.Noreika parašė priešieškinį. Tiesa, 
šis teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, V.Ramonienė parašė apeliacinį skundą.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

sakovas privalo ieškovei atlyginti bei 
sumokėti sutartines netęsybas.

Pagal V.Ramonienės sutartį su 
V.Noreika pastarasis 2013 metų rude-
nį turėjo apsėti 350 ha, aparti – 250 
ha ir 100 ha žemės nuskusti. Teismo 
sprendime rašoma, jog pagal sutartį 
R.Noreika įsipareigojo darbus atlikti 
šitaip:  “Arimą su 5 korpusu vartomu 
plūgu su tankintuvu, sėjimą 4 metrų 
diskine sėjamąja su priekiniu žemės 
dirbimu, skutimą diskiniu skutiku iki 
12 cm darbinio gylio”, o V.Ramonienė 
įsipareigojo “pateikti kurą bei sumo-
kėti sutartimi sutartą kainą - 94 000 
Lt ir 17 740 Lt PVM “

Ieškovė teismui teigė, kad iki 
2013 spalio 5 dienos, kuri buvo nu-

rodyta sutartyje, atsakovas buvo 
užsėjęs 219,70 ha, suaręs 222 ha, ir 
nuskutęs 41,67 ha žemės plotą, taigi 
apdirbti buvo pastebimai mažesni 
plotai nei nurodyta sutartyje. Be to, 
V.Ramonienė teisimui aiškino, kad 
R.Noreika sėdamas grūdus sumaišė 
dvi sėklas ir išsėjo gerokai daugiau 
grūdų nei priklauso, taip pat ji aiški-
no, kad anykštėno ūkininko traktoriai 
kuro naudojo daug daugiau nei turėtų 
sunaudoti. 

Darbų baigti neleido
pati užsakovė?

Atsakovas ūkininkas R.Noreika 
procesiniuose dokumentuose, teis-

mo posėdyje kartu su savo atsto-
vais nesutiko su ieškovės ūkininkės 
V.Ramonienės ieškiniu, prašė ieški-
nio netenkinti, motyvuodamas, kad 
jis tinkamai įvykdė su ieškove pasira-
šytą paslaugų teikimo sutartį, sutarti-
mi numatytus darbus atliko kokybiš-
kai, o sutartis buvo nebaigta vykdyti 
ir atsakovo nutraukta tik dėl ieškovės 
V.Ramonienės kaltės, kuri kreipėsi į 
policiją, apkaltindama atsakovą pa-
vogus perduotą sėti žieminių kviečių 
sėklą bei dyzelinį kurą. Traupiečio 
ūkininko teigimu, V.Ramonienė su-
kūrė tokias sąlygas sandėlyje, kad 
jo darbuotojai su turima technika 
negalėjo pasikrauti žieminių kviečių 
sėklos, o susisiekti ir išspręsti sėklos 
paėmimo problemos nebuvo galima, 
nes ieškovė nebendravo telefonu, 
buvo išvykusi iš savo ūkio, kuriame 
buvo atsakovas su savo darbuotojais 
ir technika.

V.Noreika teismui teigė, kad 
V.Ramonienė nustatytu terminu ne-
atsiskaitė už atliktus darbus ir teismo 
prašė iš jos priteisti 90 tūkst. 411 litų 
(26 tūkst. 206 eurus) skolos bei 23 
tūkst. 507 litus (6 tūkst. 813 eurų) 
delspinigių.

Teismas atliko kruvina darbą

Regis, susikivirčijusių ūkininkų is-
torija yra banali – arba vienas blogai 
žemę suarė, arba kitas nusprendė pir-
mojo sąskaitą pataupyti. Tačiau teis-
mui aiškinantis, kas teisus, teko atlikti 
kruviną darbą. 

Teismo sprendime yra Telšių me-
teorologijos tarnybos duomenys, 
koks oras ir koks žemės drėgnumas 
buvo tomis dienomis, kai R.Noreika 
arė V.Ramonienės laukus. Taip pat 
teismas analizavo ir duomenis, kaip 
sėklos dygo ir kiek jų buvo išsėta 
ūkininkės V.Ramonienės laukuose 
Telšių rajone -  vieni mokslininkai su-
dygusias sėklas laukuose skaičiavo, 

Iš Telšių rajone ūkininkaujančios Vilijos Ramonienės traupiečiui ūkininkui Ramūnui Noreikai 
Panevėžio apygardos teismas priteisė per 30 tūkst. eurų už atliktas paslaugas bei per 5 tūkst. eurų 
bylinėjimosi išlaidų.

nuotraukos iš interneto.

kiti duomenis analizavo. 
Teismas apklausė ir daugybę liu-

dininkų, kurie teismui aiškino, kaip 
dygsta sėklos, kokios būna sėjamo-
sios, kokios sėklų sunaudojimo nor-
mos ir t.t. Taip pat teismas uždavė 
kausimus ir Lietuvos žemdirbystės 
institutui.

Išanalizavęs visas aplinkybes, Pa-
nevėžio apygardos teismas konstata-
vo, kad  „Paslaugų teikimo sutartis 
nutraukta dėl ieškovės V.Ramonienės 
veiksmų, t.y. dėl jos nepakankamo 
kooperavimosi ir bendravimo su at-
sakovu R.Noreika, nepagrįsto nepasi-
tikėjimo atsakovu.“

„Ieškovė teigė, kad iki 2013-10-
06 atsakovas buvo išsėjęs 58 t, todėl 
likusių 96 ha jam niekaip nepavyk-
tų apsėti iš likusio 15,5 t kiekio ta 
pačia 210 kg/ha norma. Pagal ieš-
kovės duomenis, atsakovas R. No-
reika  iš tikro likusius 96 ha pasėlius 
galėjo apsėti vidutine 161,458 kg į 
ha sėklos norma, t.y. mažesne nei 
buvo sutarta sėti po 210 kg į ha. At-
sakovas R.Noreika didesnę išsėjimo 
normą į 1 ha teisino persisėjimais 
laukų galuose, laukų skirtingomis 
konfigūracijomis, sėjimu į šlapią 
dirvą, kas iš tikro, remiantis liudy-
tojų parodymais, gali būti pateisina-
ma didesniu sėklos kiekio išsėjimu, 
tačiau ieškovė V.Ramonienė nerodė 
geranoriško bendradarbiavimo ir 
kooperavimosi su atsakovu, ge-
ranoriškai ir be pykčio nebandė 
išsiaiškinti tikrųjų didesnių sėklos 
išsėjimo kiekių priežasčių ir/ar 
aplinkybių, tuo labiau, kad ieškovės 
sandėlyje sėklų pakrovimo procesai 
filmuojami, ūkyje nuolat dirbo ap-
saugos darbuotojai, kurie neinfor-
mavo ieškovės apie sėklos išvežimą 
už ūkio teritorijos, todėl išsiaiškinti 
didesnės sėklos normos išsėjimo ir/
ar neišsėjimo priežastis buvo rea-
lios galimybės“, – rašoma Panevė-
žio apygardos teismo sprendime.

Apie tai, kad sunku rasti šią 2013 
metų rudenį už daugiau nei 400 tūks-
tančių litų,  panaudojus Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos įgyven-
dinto projekto lėšas, sutvarkytą ato-
dangą, ne kartą skundėsi ir anykštėnai. 
Atodanga verta dėmesio, nes čia yra 
įrengti laiptai, apžvalgos aikštelė, prie-
plauka, sutvarkyti du šaltiniai, o upės 
šlaite galima apžiūrėti slūgsančius 

uolienų sluoksnius, susiformavusius 
maždaug prieš 1,8 – 0,8 milijonus 
metų.

Vietiniai gyventojai skundėsi tuo, 
kad jie priversti dirbti gidais, nupasa-
kojančiais, kaip rasti atodangą.  

„Žmonės, kurie rūpinosi šiuo objek-
tu, „pamiršo“, jog kažkokiu būdu 
turistai dar turi iki jos nusigauti. Kas 
paklausia, parodau, kaip iki Dauman-
tų atodangos nusigauti. Tačiau juk 

nestovėsiu pakelėje kaip koks gyvas 
ženklas“,- paskambinęs į redakciją 
skundėsi kavarskietis („Dirbu nuoro-
da“,- Anykšta“, 2015-06-09).

Ties Daumantų kaimu esanti ato-
danga nežymima jokiomis nuorodo-
mis, o žvyruotas kelias pusiaukelėje 
baigiasi. Toliau link jos reikia vykti 
vietomis suartu lauko keliuku arba 
juodųjų serbentų lauku, priklausančiu 
ūkininkui Albertui Grigaliūnui. Šią 
situaciją aiškinosi „Lietuvos ryto“ žur-
nalistė Daiva Zimblienė.

„Mūsų savivaldybė – tarsi kokia 
neišdžiūstanti bala“, – sakė Kavarsko 
miestelyje gyvenantis ūkininkas Al-
bertas Grigaliūnas. Per jo ekologišką 
7 hektarų ploto juodųjų serbentų lauką 
eina maždaug puskilometris nežvy-
ruoto kelio, vedančio iki Daumantų 
atodangos.

„Šį pavasarį išmaltą keliuką sūnus 
vietomis suarė ir norėjo palyginti, 
tačiau gerai padaryti neišėjo – tad 
dabar lygiagrečiai, per serbentyną 
išvažinėtas dar vienas keliukas“,- kal-
bėjo A.Grigaliūnas“, - rašoma Daivos 
Zimblienės straipsnyje  „Daumantų 
atodanga vis dar sunkiai pasiekiama 
lankytojams“. 

Problemos esmė tokia, kaip sako 
Anykščių rajono savivaldybės Archi-

tektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė, jog žemėtvarkinin-
kai kelią, vedusį prie atodangos, atida-
vė ūkininkui. „Kai atsirado galimybė 
įrengti atodangą, mes kartu su meru ir 
vicemeru (tada Anykščių meras buvo 
Sigutis Obelevičius, o vicemeras Do-
natas Krikštaponis,- red.past.) nuvyko-
me ir sutarėme, kad mes sutvarkome 
atodangą, o savivaldybė – kelią. Kaip 
matom, savivaldybė truputį pažado 
neįvykdė“,- teigė atodangos „šeimi-
ninkas“ Anykščių regioninio parko 
direktorius Kęstutis Šerepka.

 Tuo tarpu D.Gasiūnienė teigė, kad 
kalti žemėtvarkininkai. „Kai mes pa-
norome ten daryti normalų kelią ir 
pajudinome popierius, paaiškėjo, kad 
žemėtvarkininkai nepaliko servituto ir 
su visu tuo keliuku žemę atidavė ūki-
ninkui“,- sakė D.Gasiūnienė.

  „Kol nebus sutvarkytas kelias, ne-
bus gero privažiavimo iki atodangos, 
jokų nuorodų ir ženklų nestatysime. 
Nesinori žmonių nukreipti ten, kur jie 
nepravažiuos, patirs nepatogumų ir 
nemalonumų... Anykščių regioniniam 
parkui keliai nepriklauso. Dar prieš 
ketverius metus su Anykščių rajono 
valdžia buvo susitarta, kad mes su-
tvarkysime atodangą, o savivaldybė – 
kelią“, – aiškino, kodėl nėra nuorodų, 

direktorius K.Šerepka.
Jo teigimu, norinčių pamatyti ato-

dangą yra. „Nepasakyčiau, kad srau-
tas gausus, bet teiraujasi“,- kalbėjo 
K.Šerepka. 

Tuo tarpu ūkininkas Albertas Griga-
liūnas sakė, kad norėtų, jog kelias būtų, 
bet teigė, jog nesusikalba su valdinin-
kais „Jau daugiau nei metai, kaip siū-
lau savivaldybei nors atsimatuoti, kiek 
mano žemės keliui įrengti paims – juk 
man tai viską reikia deklaruoti. Sun-
kiai sekasi su valdininkais bendrauti. 
Iš pradžių jie tikina, jog nesusitvarkė 
dokumentų, o paskui teisinasi, kad 
neturi pinigų.“,- rašoma D.Zimblienės 
straipsnyje. 

Ūkininkas mainais į kelią iki Dau-
mantų atodangos norėtų gauti prie Ka-
varsko užtvankos esantį valstybinės 
žemės sklypą.

D.Gasiūnienės teigimu, reikalai jau 
netrukus turėtų pajudėti - savivaldybė 
skelbė konkursą kadastrinių matavimų 
paslaugoms pirkti. Jo laimėtojas jau 
yra ir birželio pabaigoje su ta įmone 
bus pasirašyta sutartis bei pradėti že-
mės matavimo darbai. 

O iki to laiko vietiniams nuorodo-
mis dar teks padirbėti. Beje, paklaus-
tas, ar tiki, kad problema gali būti 
greitai išspręsta, K.Šerepka nesiėmė 
prognozuoti. „Kiek žinau, su ūkinin-
ku vis vyksta derybos, bet nesiimu 
prognozuoti, kiek užtruks procesas, 
tikiuosi, kad kol sutvarkys, atodangos 
įrangos atnaujinti neprireiks“,- sakė 
K.Šerepka. 

Kone pusę milijono kainavusi Daumantų 
atodanga liko be keliuko

Kol kas Daumantų atodangą geriausia pasiekti plaukiant baidare. 
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tautos balsas

Savo nuomonę  išsakykite paskambinę į „Anykštą“ (8-381)  5-82-46,  

Nėra Biliūno gatvės

Imu telefoną, surenku numerį, 
skambinu į seniūniją. Prisiskambinti 
nepavyko. Vasaromis, žinoma, Niū-
ronyse gyventojų gerokai padaugėja 
- čia pati nuostabiausia vieta šiltame-
čio atostogoms, kūrybai, įkvėpimui ir 
meilei sugauti. Vienkiemiai ir senoji 
kaimavietė, kurioje spindintis šlove 
gyvuoja Arklio muziejus. Vertai ir tei-
singai pasielgta vieną iš trijų Niūronių 
gatvių pavadinus Klemenso Trajecko 
vardu, taip pagerbiant teisingą ir ti-
kintį žmogų, sėkmingą „amerikoną“, 
sumanų ūkininką, Sibiro tremtinį, 
kurio sodyboje kūrėsi pirmosios eks-
pozicijos. Jonui Biliūnui gatvės jau 
neskyrė - juk ir taip žinomas, sodyba- 
muziejus jo atmintį skleidžia, jo dva-
sią jauti žvalgydamasis ir klajodamas 
po miškus ir klonius numylėtus. Kal-
bėti nuolat verta apie garsųjį Biliūnų 
Joną ir kitų Jonų - bendravardžių ir 
bendrapavardžių - nepamiršti.

Širdies jautrumo testas

Iš poetiškos sodžiaus pasaulio iš-
ėjęs, mokslų siekęs Jonas Biliūnas 
nuolat galvojo kaip pasiekti „Laimės 
žiburį“, kaip padaryti, kad žmonės 
laimingesni taptų ar net visi laimin-
gi jaustųsi, kad žemė rojumi žydėtų. 
Teisingumo kaip ir daugybė visuo-
menės darnos esmę suvokusių švie-
suolių šaukėsi. Savo kailiu juto, kas 
yra alkis, šaltis, kiti nepritekliai, kai 
giminės valią perlenkęs, kunigu mo-
kytis nepanoręs ir tėviškės pagalbos 
nesulaukdamas aukštesnių mokslų 
Liepojos gimnazijoje siekė. Studijuoti 
komerciją panoręs veikiai  metėsi vi-
sai į kitą sritį, į tikrąjį pašaukimą -  pa-
suko profesionalaus literatūros kūrėjo 
keliu. Deja, klastinga ir geriausių pa-
saulio vaikų negailinti džiova pačioje 
jaunystėje užsmaugė, nedaug tespėjo 
parašyti, bet viskas, kas jo plunksnos 
surašyta, didžia žodžio grožio galybe 

Niūronys: trijų Jonų pasaka

spinduliuoja ne tik lietuviams, bet 
viso pasaulio literatūros mylėtojams 
šviesą dovanoja. Britų Karališkosios 
Akademijos parengtame geriausių 
pasaulio novelių rinkinyje kaip du 
deimantai spindi J.Biliūno vaizdeliai 
„Brisiaus galas“ ir „Kliudžiau“. So-
džiaus pasakojimai apie senoviniu 
papročiu šeimininko nušautą nuse-
nusį ir nebereikalingą šunį Brisių ir 
Amerikos prerijų indėnu besijaučian-
čio berniūkščio paleistos strėlės per-
vertą, mirtinai sužeistą katytę.

 „Kliudžiau” yra pats tikriausias 
širdies jautros testas - jei beskaityda-
mas apsiverki, tai viskas gerai, o jei 
ne, tai gal ne širdį, bet akmenį krūtinėj 
nešioji.

Čia tėviškę manančioje sodyboje, 
senmedžių ir šilo ūksmės bei ramy-
bės saugojamoje, dažnai susirenka 
žmonių daugybė, aidi smalsių vaikų 
balsai, girgžda svirtis ir skambėdamas 
liejasi iš gilaus šulinio pasemtas van-
duo. Atsigerti ar su džiaugsmu, gėry-
bių lemiančiu tikėjimu aplieti.  Kieme 
ir prie Beržų kalnelio stovi skulptū-
ros: aukštos ir mažesnės, ąžuolinės, 
tauriai nupilkėjusios ir jau minėtus 
kūrinius, ir tikra meilės bei gyveni-
mo baisiosios istorijos verpetuose 
paskandintą „Liūdną pasaką“ mena. 
Taip  visu ūgiu išsitiesusi, lazdele pa-
sirėmusi, pavargusi ir  savo amžinoje 
klajonėje stabtelėjusi Juozapota. Juk 
kadaise jos akys kaip žvaigždės spin-
dėjo, gyvenimo džiaugsmu ir šviesios 
ateities viltimi, o užgeso tada, kai am-
žinai pražuvo 1863 m. sukilimo ko-
von žengęs ir negrįžęs mylimas vy-
ras. Visko netekusios moters klajonės 
vis klausinėjant: „Ar nematėt mano 
Petriuko?..” Kiek nepamatuotai daug 
kartais kainuoja kilni auka už idėją, 
už tėvynės laisvę ir laimę, už laimės 
žiburį.

Kaip žolyną lauke...

Kilnios mirties, aukos mirties dal-
gis daugiausia jaunus, savo svajonė-

se gyvenančius pasišventėlius, kaip 
toj dainoj apdainuotus žolynus šaltis 
pakerta. Kaip pakirto ir pokario pa-
sipriešinimo prieš okupantus karius 
- Jono Biliūno - Žolyno būrio vyrus 
1945 metų ilgiausios dienos rytui 
auštant. 

Panašėjo į Šveicariją

Niūronyse buvo išaugusių daug 
tėvynę mylinčių ir ją su ginklu ginti 
gebančių vyrų. Daugybė jų priklausė 
Pavarių girininkijos tarnautojų su-
burtam šaulių būriui. Panašėjo tuo-
met tas kraštas į laisvųjų šaulių šalį 
Šveicariją - veik kiekvienoje troboje 
nors vienas tėvynės gynėjas gyve-
no. Jau pirmosiomis karo dienomis 
vienas Panevėžio laikraštis rašė apie 
niūroniečių ryžtą, apie tai, kad jie 
neįleido okupantų pajėgų į visiems 
brangų rašytojo J.Biliūno kaimą.

Sovietams vėl sugrįžus susifor-
mavusio partizanų būrio vadu, kaip 
ir dera, tapo vyriausias ir labiausiai 
karo reikaluose patyręs, buvęs nepri-
klausomybės kovų savanoris, šaulys 
Jonas Biliūnas.  Dar nebuvo praslin-
kę nė vieni šventos kovos metai, kai 
brėkštant sovietų kariuomenė už-
klupo Žolyno būrio vyrus Niūronių 
miške stovyklaujant. Traukėsi nuo 
keliskart gausesnio, į katilą supančio 
priešų būrio. Vieni krito miške, kitus 
nukirto per pievą bėgančius, keliems 
pavyko menkai kulkų kliudytiems ar 
visai sveikiems pasitraukti. Siaubu 
skambėjo šūvių aidas, toli švilpda-
mos skriejo kulkos ir greitai artimuo-
sius pasiekė žinia: nebėra jų sūnų, 
brolių gyvų. Nukautuosius surinkę 
suvežė į kapines, nuprausė kūnus, 
sudėjo į vietinio staliaus padarytus 
karstus. Labiausiai sumaitoti buvo 
vado J.Biliūno ir Jono Janukėno kū-
nai. Šis sužeistas į kojas priešams 
pakliuvo dar gyvas, bet barbarai iš 
Rytų jo nepagailėjo - sudaužė, su-
šaudė galvą, išbadė akis. Sudužo ir 
jo krikšto dukters Reginos svajonė, 

kada jai paaugusiai nupirks princesės 
vertus stiklinius batelius. Palaidojo 
tada į kaimo kapinių smėlio kapą dar 
ir Jurgį Jakniūną, Vladą Maksimavi-
čių, Kazį Žiuką ir buvusį Vermachto 
karį vokietį Liudviką. Žmonių buvo 
susirinkę daug, skambėjo sodžiaus 
giedotojų giesmės, bendros maldos, 
kažkas verkė, kažkas širdyje skaus-
mą spaudė, neaukštai, vos nesiekda-
mas pušų viršūnių praskrido orlaivis. 
Atminties nuotrupos gyvos atmin-
tyje. Į spalvingą, rūsčią, didingą ir 
pamokančią istorinę mozaiką pasa-
kotojai sudėlioja. Primena apie tai ir 
tvarkinga eile išrikiuoti karių kapus 
žymintys kryžiai.

Vienintelis, bet ne paskutinis 
Biliūnas

Visai šalia jaukių, akmens mūrų 
apjuostų kapinaičių, dar senojoje 
„ulyčioje“ tebestovi gal prieš pusan-
tro šimto metų iš rinktinių sienojų, 
pušų, iškirstų palankiausiu žiemos 
metu, ir Mėnulio virsmo supratimą 
vertinant. Negali nesistebėti rąs-
tų storiu ir grožiu - lauke jie tauriai 
nupilkėję, o viduje gintaro spalvos 
šviesa, šakų, šakelių inkliuzais išrai-
žyta, spinduliuoja. Tarsi šventovė, o 
ne paprasto ūkininko gryčia čia būtų. 
Šeimininkas Jonas Biliūnas statyto-
jo, senelio Mykolo sumanumu gėrisi, 
tėvo Jurgio tvarkingumą prisimena. 

Sėdi ir jis kaip kadaise jie abudu sė-
dėdavę po šventais paveikslais, gy-
venimo išmintį, atsiminimus nuosta-
biausius dosniai dalija. 

Žinoma, Biliūnų kadaise, kaip ir 
Rudokų, Janukėnų, labai daug buvę, 
o štai dabar baigia išnykt, o Jonas jau 
vienintelis ta istorine pavarde sodžiu-
je bepalaikantis. 

Gyvena ramų pensininko gyveni-
mą, kartais Anykščiuos pasižmonėti, 
pas gimines ar bičiulius nuvažiuo-
ja, kartais ir namie svečių sulaukia. 
Paklaustas apie „Bėk bėk, žirgeli“ 
šventę mosteli ranka -  nebuvo net 
nuėjęs, nes ką ten naujo pamatysi. 
Arklį gi ir pats laiko. Jau trečią de-
šimtį bebaigiančią seną kumelaitę, 
su kuria savo žemelėj viską pasidaro. 
Kelis metus ją pasikinkęs vežimaičiu 
muziejaus lankytojus pavežiodavo, 
tarmiškai pašnekėdavo, o kartais ir 
prasitardavo, kad esąs pats Jonas Bi-
liūnas. Laiko ir karvę, kuri gal Niū-
ronyse liko vienintelė, bet žada šitų 
taip reikalingų gyvulėlių nebelaikyti. 
Gana bus ir vištų, senoviškai rudų, 
po kiemą vaikštinėjančių, taip poe-
tingai kudakuojančių pulkelio, nes ir 
taip darbų pakanka, kartais ir tingisi 
nes jau „ton pusėn traukia“. Pamąs-
to, kad Biliūnai gal ir neišnyks, juk 
negali taip būti, gal kas nors iš jauno-
sios kartos Biliūniukų į senelių, tėvų 
žemę gyventi sugrįš.

-ANYKŠTA

Rašytojo sukaktys į memorialinę sodybą sukviečia žymiausių šių dienų kultūros darbininkų. Jono 
Biliūno 120-ųjų gimimo metinių akimirka: iš kairės -  anykštėnas Valentinas Patumsis, prof. Vikto-
rija Daujotytė, rašytojai Valentinas Sventickas ir Juozas Aputis, Alma Ambraškaitė, Violeta Juciu-
vienė, aktorė Birutė Marcinkevičiūtė ir jau iš atminties iškritęs jos kolega.

Besimeldžiančioji Julija Medžiuolienė klūpo prie brolio Jono 
Janukėno ir jo bendražygių kapo.

Socialinis teisingumas ir krikščionybės šviesa. Sovietų valdžios 
savu, vos ne revoliuciniu rašytoju laikytas Jonas Biliūnas laiš-
kus namiškiams pradėdavo katalikišku pasisveikinimu.

Raimondo Guobio nuotr.

Lietuvių literatūros klasiko, vi-
suomenės veikėjo kanauninko Juozo 
Tumo-Vaižganto gimtajame Malaišių 
kaime (Svėdasų sen.) AB „Lesto“ 
nurodymu neseniai apgenėtų liepų, 
augusių po elektros laidais, šakos pa-
liktos likimo valiai. Energetikai, nu-

Liepas apgenėjo, o šakas paliko
genėję medžius, visuomet pasielgia 
kaip kokie brokdariai. Jie niekuomet 
nepasirūpina šakų sutvarkymu, išve-
žimu, tai padaryti už juos turi kažkas 
kitas. 

Šakos tikrai netrukdo, jei apgenimi 
medžiai kur nors miškuose ar laukuo-

se. Betgi jos nuolat paliekamos ir gy-
venvietėse, ir miesteliuose, ir istorinio 
paveldo teritorijose. Šiuo atveju  krū-
vos šakų riogso ekskursijų ir turistų 
lankomos garsaus rašytojo Tėviškės  

teritorijoje. 120 liepų alėjoje, sodin-
toje Malaišiuose 1989–ųjų metų ru-
denį, minint Vaižganto 120-ąsias gi-
mimo metines, krūvos nupjautų, jau 
spėjusių apdžiūti šakų atrodo tikrai 

negražiai. Labai pravartu būtų, kad 
šakas genintys elektrikai savo darbo 
„vaisius“ atitinkamai sutvarkytų ir 
neužkrautų tų darbų kitiems. 

Vytautas BAGDoNAS,
Svėdasų krašto (Vaižganto)

 muziejaus muziejininkas
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Apie meną

horoskopas
AVINAS. Savaitę pradėsite opti-

mistiškai nusiteikę, linkę kurti, rizi-
kuoti, griebtis naujovių. Jums išties 
seksis, tačiau gali trukdyti nedori, 
nepatikimi asmenys, intrigos. Gali 
atsirasti painiavos dėl dokumentų, at-
siskaitymų. Vis dėlto tai puikus metas 
trokštantiems meilės, kūrybinių per-
galių, laimės, susijusios su vaikais. 

JAUTIS. Nuo pirmadienio porą 
dienų jums gali tekti rimčiau pasirū-
pinti tais, kuriuos mylite, globojate. 
Galbūt teks prisiimti atsakomybę už 
meilės nuotykio pasekmes. Tikriau-
siai sulauksite gerų rezultatų, jei užsi-
imate kūrybine veikla, organizuojate 
pramogas, renginius ar juose daly-
vaujate. Vis dėlto labiau prižiūrėkite 
vaikus, nes dėl jų gali kilti problemų, 
ypač Joninių išvakarėse. Galite gauti 
pasiūlymą, susijusį su darbu. 

DVYNIAI. Šią savaitę vis labiau 
į jūsų sąmonę skverbsis naujas polė-
kis, nauji planai. Pasukę galvą ir pa-

miklinę liežuvį tikriausiai pasieksite, 
ko trokštate. Tačiau iš artimų žmonių 
vietoj supratimo galite sulaukti keis-
tų priekaištų, trukdymų. Per Jonines 
ir po jų būsite linkę rizikuoti, leistis į 
nuotykius, avantiūras. Gali būti, kad 
užmegsite meilės romaną. 

VĖŽYS. Šiuo metu galima nauda 
iš reklamos, mokymų, originalaus 
verslo, internetinės prekybos ir kt. 
Netikėtai galite susitarti dėl kažkokio 
naujo darbo, užsakymo. Tačiau įma-
nomas ir netiesioginis jūsų sąžinin-
gumo ar kompetencijos patikrinimas. 
Be to, bus didesnis techninių nesklan-
dumų, avarijų pavojus. Per Jonines 
jums norėsis pabūti ramiai, su šeima, 
be didelio šurmulio ir viešnagių. 

LIŪTAS. Šią savaitę jums seksis 
siekti dominančio asmens palanku-
mo. Galite išleisti pinigų neįprastiems 
dalykams ir pomėgiams, išvykti į ke-
lionę, susipažinti su įžymybėmis. Vis 
dėlto būkite apdairūs, antraip patirsite 
nuostolių. Per Jonines galimas santy-
kių su draugais, giminaičiais atnau-

jinimas arba pagaliau suvoksite, kas 
jums trukdė geriau sutarti. 

MERGELĖ. Nuo pirmadienio 
galite patirti spaudimą kažką atlikti 
bet kaip, nesigilinant, nesiklausant 
sąžinės balso, leidžiantis į intrigas ar 
kt. Arba vargins neaiškumai, susiję su 
mokslu, darbu, sveikata. Po Joninių 
gali atsirasti skubių reikalų, susijusių 
su nuoma, nuosavybe, prekyba. Jūsų 
sprendimai padidins pinigines įplau-
kas, tačiau ir išlaidų neišvengsite. 

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džia gali būti labai įdomi, tačiau 
aplinkybės nebūtinai klostysis tik 
sklandžiai. Kažkuo galite nusivilti, jei 
išgirsite užkulisines apkalbas, jei iš-
aiškės klasta, melas ar pan. Joninių iš-
vakarėse būsite nepakankamai atsar-
gūs ir galite pakenkti savo sveikatai, 
apsinuodyti svaigalais, būti apvogti ar 
kt. Per Jonines ir po jų pasižymėsite 
ypatingu jautrumu, tad galimos nea-
dekvačios reakcijos, nerimas. 

SKORPIONAS. Nuo pirmadienio 
porą dienų traukte trauksite aplinkinių 

dėmesį, lengvai pelnysite palankumą, 
ypač jei užsiimate įdomia veikla. 
Draugų ar vaikų Joninėms sugalvotos 
pramogos jums nebūtinai patiks. Ga-
limas nepageidaujamas susitikimas. 
Venkite tokių pagundų, kurių pase-
kmės gali būti apgailėtinos, o pagirios 
ilgos ir sunkios. 

ŠAULYS. Šią savaitę iš užsienio 
jus gali pasiekti svarbi informaci-
ja. Kažkas gali padėti jums išpildyti 
ypatingą troškimą. Vis dėlto jausite 
įtampą dėl įstrigusių darbų, neįvyku-
sių planuotų susitikimų ar rūpesčių 
namuose. Per Jonines susitikite su 
gerais bičiuliais, prasiblaškykite, ati-
trūkite nuo įgrisusių rūpesčių. Puiku, 
jei pavyks grąžinti ar atsiimti skolą. 

OŽIARAGIS. Šią savaitę pra-
dėsite, būdami pakilios ar bent jau 
filosofinės nuotaikos. Tikėtina džiu-
ginanti naujovė. Tačiau nedžiugins 
išsiblaškymas kelyje ir kitur, per kurį 
galima šį tą prarasti. Per Jonines na-
muose jausitės nejaukiai, tad būsite 
linkę rinktis ne tokią intymią aplin-

ką, eiti į viešą renginį ar kt. Vis dėlto 
galite apsigauti manydami, kad kitur 
smagiau, o nepažįstami žmonės jus 
geriau supranta. 

VANDENIS. Šią savaitę padvelks 
naujomis perspektyvomis, ypatin-
ga permaina. Regis, apsispręsite dėl 
paskolos, studijų, emigracijos, vedy-
bų ar skyrybų, arba tai padarys jūsų 
partneris. Galite prarasti saiką ir ne-
protingai išleisti daugybę pinigų. Per 
Jonines ir po jų jus itin domins kultū-
riniai renginiai, kelionės, bet kas, tik 
ne rutina ir namai. 

ŽUVYS. Šią savaitę turėtumėte 
gerai pagalvoti prieš ką nors žadėda-
mi, įsipareigodami. Nepanašu, kad 
pavyks išlaikyti paslaptyje meilės 
nuotykio, jei to tikitės. Iš anksto pa-
galvokite apie pasekmes. Galimos 
finansinės įplaukos arba išlaidos, 
susijusios su partneryste, palikimu, 
draudimu, paskolomis. Gali kilti no-
ras atsikratyti nereikalingų daiktų, 
keisti garderobą ar kt. 

-ELTA

Linas BITVINSKAS

Sklando mitas, kad grožis iš-
gelbės pasaulį, be to, menas tie-
siog neleidžia, kad žmogus gali 
būti blogas. Manau, kad viskas ne 
taip. Juk ir Adolfas Hitleris buvo 
menininkas. Dailininkas, tapy-
tojas. Praeitą savaitę aukcionas 
„Auktionshaus Weidler“ Vokieti-
jos mieste Niurnberge pardavė 14 
akvarelių, tapytų A.Hitlerio nuo 
1908 iki 1922 metų. Vokietijoje 
yra įstatymas, kuris draudžia na-
cizmo propagandą, o šias akvare-
les leista parduoti, nors jas ir tapė 
nacių vadas, dėl to, kad jose nėra 
jokios ideologijos. 

Suma už jo paveikslus nebuvo 
didelė - už visus 14 paveikslų su-
mokėta 450 tūkstančių dolerių. 
O brangiausia buvo akvarelė su 
Noišvainštaino pilimi, už ją pir-
kėjas iš Kinijos paklojo 110 tūks-
tančių dolerių. 

Mažai kas žino, kad prieš ei-
damas į politiką Vokietijos dik-
tatorius buvo dailininkas, jo 
plunksnai priklauso apie 3 tūks-
tančius paveikslų, tiesa, meno 
tyrinėtojai nemano, kad jie yra 
vertingi. Pastaraisiais metais pre-
kyba A.Hitlerio paveikslais Eu-
ropoje suaktyvėjo. Ironiška, kad 
A.Hitlerį, kaip dailininką, rėmė 
garsus žydų kilmės psichoanali-
tikas Zigmundas Froidas. 

Faktas, bet nei menas, nei 
geri darbai, kurie buvo atlikti 
A.Hitleriui, jo taip ir nepakeitė.
Štai kokie mes, žmonės, galim 
būti tvirtos valios.   

Carole Radziwill romanas 
„Tai, kas išlieka“ 

R o m a n a s 
atskleidžia ka-
rališkos dinas-
tijos Radvilų 
palikuonių ir 
Kenedžių gi-
minės likimus 
Lietuvos rašy-
tojų sąjungos 
leidykla prista-
to naują knygą 
– jaudinančią C. Radziwill autobio-
grafiją apie likimą, draugystę ir meilę. 
Romaną iš anglų kalbos vertė Aloyza 
Audra Lukšienė.

Knygos autorė, amerikiečių žurna-
listė ir rašytoja, atvirai ir jaudinančiai 
pasakoja savo gyvenimą, kuriame 
susipina karališkos dinastijos Radvilų 
palikuonių ir Kenedžių giminės liki-
mai. Kaip?... 

Kerolė (Carole Ann D iFalko) iš-
tekėjo už princo Antonio Radvilos 
(Anthony Stanislas Radziwill) ir 
artimai bičiuliavosi su jo pusbroliu 
Džonu Kenedžiu jaunesniuoju (John 
Kennedy Jr) ir jo žmona Karolina 
(Carolyn Bessette). Ji net neįsivaiz-
davo, kad 1999 metų vasarą neteks 
jų visų. Kerolės istorija primena pa-
saką ir šiurpią tragediją. Neeilinė jos 
karjera nuo neturtingos padavėjos iki 
ABC TV žinių prodiuserės, apdova-
notos trimis Emmy premijomis už re-
portažus iš fronto linijų (Kambodžos 
pabėgėlių stovyklų, Afganistano, Tel 
Avivo karinių blindažų). Santuoka 
su karališkos dinastijos kunigaikščiu 
Antoniu Radvila, prezidento Džono 
F. Kenedžio sūnėnu, suteikė jai prin-
cesės titulą, įvedė į senojo pasaulio 
Europos kilmingųjų ratą ir naujojo 
pasaulio Amerikos aristokratiją. 

Aldous Huxley romanas „Puikus 
naujas pasaulis“ grįžta!

„ P u i k u s 
naujas pasau-
lis“ – vienas iš 
geriausių XX 
a. romanų, šiur-
pus bet kokio 
universal ios 
laimės rėžimo 
simbolis. Praū-
žusios Vilniaus 
knygų mugės 
viena perkamiausių leidyklos kny-
gų, apsigaubusi nauju, Dovydo Čiu-
plio kurtu apdaru, vėl kviečia panirti 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido
į mums kuriamą fikciją... O gal jau 
tikrovę? (pirmasis knygos leidimas 
pasirodė 1932 metais). „Puikų naują 
pasaulį“ iš anglų kalbos vertė Graž-
vydas Kirvaitis.

Aldous Huxley (1894-1963) – vie-
nas talentingiausių ir įtakingiausių XX 
a. anglų rašytojų. Jo romanas „Puikus 
naujas pasaulis“ – sukrečianti ir pra-
našinga antiutopija. Joje įtaigiai vaiz-
duojama ateities visuomenė, kurios 
totalitarinė santvarka naikina žmogiš-
kumą, gyvenimo formų laisvę ir įvai-
rovę. Gluminęs ir šokiravęs daugelį 
tų laikų skaitytojų, „Puikus naujas 
pasaulis“ ligi šiol tebėra populiariau-
sias ir garsiausias autoriaus kūrinys. 
Žmonių klonavimas ir jo padariniai, 
rausvoje diskotekų prietemoje ap-
svaigusios nuo narkotikų poros, sek-
sas be meilės visų su visais, šeimos 
nykimas, materialinių gėrybių sudie-
vinimas, kolektyvinės isterijos prie-
puoliai, juodligės bombų sprogimai, 
„jausmų inžinerija“, arba valstybė, 
diktuojanti rašytojams ką rašyti – ką 
nors apie nieką (prisiminkime Stalino 
„sielų inžinierius“), požiūris, jog is-
torija – paistalai, jog mums nereikia 
senienų – visa tai pranašiškai aprašė 
talentingas rašytojas. 

Mes ir rūšiuojam, ir formuojam. 
Mūsų kūdikiai išpilstomi iš buteliukų 
kaip suniveliuotos būtybės, kaip alfos 
arba epsilonai, kaip būsimieji kanali-
zacijos tinklų darbuotojai arba būsi-
mieji [...] inkubatorijų direktoriai.

Vytautas Mačernis – jauniausias 
lietuvių literatūros klasikas 

Lietuvių li-
teratūroje buvo 
ir anksti ją ap-
leido nemažas 
būrys talen-
tingų, jaunų iš 
gyvenimo išė-
jusių rašytojų. 
Bet tik Vytautas 
Mačernis, teiš-
gyvenęs dvidešimt trejus metus, yra 
lietuvių literatūros klasikas, viena iš 
centrinių figūrų XX amžiaus vidurio 
literatūros istorijoje. Vardas, įeinantis 
į lietuvių literatūros lobyną. Vytauto 
Mačernio knyga Praeinančiam pa-
saulyje praeisiu Lietuvos rašytojų są-
jungos leidyklos leidžiamą Lietuvių 
literatūros lobyno XX amžiaus seri-
ją papildė minint literatūros klasiko 
85-ąją gimimo sukaktį. Antrasis šios 
knygas leidimas pasirodė šiemet. 

V. Mačernio poezija subrendo di-

džiųjų istorinių kataklizmų laiku, kai 
Lietuva neteko Klaipėdos, galiausiai 
ir nepriklausomybės, bet su skau-
džiom iliuzijom jos jaunos jėgos dar 
plūstelėjo į Vilnių, į istorinę savo sos-
tinę, į Vilniaus universitetą. Prigimtinį 
Vytauto mąslumą, sąmonės reflekty-
vumą atitiko egzistencijos filosofija.

V. Mačernis yra ciklų poetas; tai 
yra ir viena iš formaliųjų lyrikos fi-
losofiškumo žymių. Sekiama sukur-
ti erdvę, kurioje mintys bei vaizdai 
ryškėtų kartodamiesi, toltų grįždami, 
grįžtų toldami, įsitvirtintų. Pabaigtas 
vienintelis ciklas – „Vizijos“, peržiū-
rėtas, taisytas, mašinėle perrašytas 
1944 metų pavasarį, su ranka įrašyta 
dedikacija P. Jurkui. „Metų“ ciklą su-
daro metų laikų sonetai: „Rudens so-
netai“, „Žiemos sonetai“, „Pavasario 
sonetai“ ir du „Vasaros sonetai“.

Kazio Jankausko romanas 
„Vieškelyje plytų vežimai“ 

XX amžius“ 
netrukus pasi-
pildys naujas 
leidinys. Tai 
Kazio Jankaus-
ko romanas 
„Vie ške ly j e 
plytų vežimai“. 

Šis Kazio 
J a n k a u s k o 
(1906-1996) 
romano leidimas grąžina jam pelny-
tą vietą XX a. lietuvių prozos raido-
je. Vienintelį kartą išleistas 1938 m., 
sulaukęs palankių vertinimų, dingęs 
iš bibliotekų stumtas užmarštin dėl 
autoriaus likimo (sovietų nuteistas 
kirto šiaurės miškus 1951-1955 m.), 
romanas „Vieškelyje plytų vežimai“ 
nebuvo išblėsęs iš literatūros žinovų 
atminties. Vieškelio įvaizdis  atėjo į 
vėliau rašytą prozą. Poetinio realiz-
mo savitas kelias, „amžino studento“ 
meilės istorija, to meto visuomenės 
raidos peizažai – pakankamas pagrin-
das atversti mažai kieno lig šiol skai-
tytą lietuvišką romaną.

Rašytojas gimė 1906 m. lapkričio 
26 d. Šiauliuose. Per Pirmąjį pasauli-
nį karą didelė (be Kazio užaugo trys 
seserys ir penki jo broliai) Jankaus-
kų šeima nuklysta į Rusiją, gyvena 
Rostove prie Dono, kur dešimtmetis 
būsimas rašytojas, anot jo paties, jau 
bando pats užsidirbti duonai – valy-
damas garlaivio katilą ar nešiodamas 
žvejams jų tresto pranešimus. 1921 m. 
į Lietuvą grįžę pabėgėliai trumpai pa-
gyvena Panevėžyje. 1925 m. pradeda 

lankyti ir 1929 m. baigia suaugusiųjų 
gimnaziją. 1929 m. įstoja į Lietuvos 
(nuo 1930-ųjų – Vytauto Didžiojo) 
universitetą, rusų kalbos ir literatūros 
studijos užsitęsia iki 1943 m. (jau Vil-
niaus universitete). Studijos suvedė 
su Bernardu Brazdžioniu, Henriku 
Radausku ir kitais garsėjančiais jau-
nais rašytojais, aišku, ir su žymiais li-
teratais – universiteto profesoriais. Jis 
lanko Balio Sruogos teatro seminarą. 
Pats vis daugiau rašo, spausdina kūri-
nius periodikoje ir per nepilną dešim-
tmetį išleidžia penkias prozos knygas. 
(kai kurias – Janonio slapyvardžiu).  
Su pirmaisiais savo apsakymais ir ro-
manais K. Jankauskas įsiterpia į patį 
dinamiškiausią tarpukario lietuvių 
prozos, ypač – romano, dešimtmetį 
ir ryškiai išsiskiria ne tik sava impre-
sionistine ar visiškai individualia sti-
listika, ne tik reta ir savita tematika, 
bet ir visus jo kūrinius vienijančiu, 
tarsi vienui vienu protagonistu, auto-
riaus alter ego – tuo jaunuoliu roman-
tiku ir pirmojo romano Jaunystė prie 
traukinio. Anuometė kritika greitai 
pastebėjo – keičiasi romanų pagrin-
dinių personažų vardai, bet išlieka tas 
pats laisvo herojaus vidinis – indivi-
dualistinis ir idealistinis – vaizduotės 
pasaulis. Kas ir kaip jame gali matuo-
ti pačią aukščiausią vertybę – laisvę? 
Po karo 1946 m. pakviestas Valsty-
binės grožinės literatūros vyriausio-
jo redaktoriaus Valio Drazdausko, 
sugrįžta į Kauną, leidykloje pradeda 
dirbti verstinės literatūros redakci-
jos vedėju. Išleidžia naują apysakos 
„Juodojo milžino žmonės“ redakciją. 
1951 m. apkaltintas antitarybine vei-
kla nuteistas 25 metams.

Nuoširdžiai užjaučiame 
LORETĄ JANKŪNIENĘ 
mirus tėveliui.

 Anykščių rajono vartoto-
jų kooperatyvo administra-
cija

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

Nuolat perka

Moka PVM.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

(8-687) 93058, (8-616) 25401.PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME SPYGLIUOČIO 
RĄSTUS, 

ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: (8-686) 88713.
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8) 
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Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, prieka-
bas. Gali būti be T.A., nevažiuo-
jantys. Pasiima. Sutvarko doku-
mentus.

Tel. (8-631) 61411, 
(8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, 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.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - įvairų mišką arba 
mišką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63820.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Teikia miš-
kininkystės paslaugas.

Tel. (8-605) 27002.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs varian-
tai. Pasiūliusiems tarpininkams 
dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo 
paveikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai

Brangiai - automobilius įvairių 
modelių. Gali būti su T.A., va-
žiuojančius, nevažiuojančius. 
Atvyksta, sutvarko dokumentus. 
Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.                            

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Automobilius. Atvyksta į vietą, 
sutvarko dokumentus, atsiskaito 
iškart, automobilį pasiima patys.

Tel.: (8-673) 15315, (8-609) 31414.

Lengvuosius ir krovininius auto-
mobilius, taip pat pilnos komplek-
tacijos variklius. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Gyvuliai

Įmonė NIKSOFT - visus verše-
lius auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,33 Eur/4,59 Lt/kg), telyčias (1,45 
Eur/5,01 Lt/kg), bulius (1,55 Eur/5,35 
Lt/kg). Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

Dovanoja

Bulves.
Tel. (8-381) 79029.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Remontuojame minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, fotelius, kė-
des, kampus ir kt. Visiškai sutvar-
kome vidų, keičiame spyruokles, 
poroloną, gobeleną. Gaminame 
čiužinius pagal užsakymus. 
Pasiimame ir parvežame.

Tel. (8-610) 10341, 
www.atnaujinkbaldus.lt.

Šiltina pastatus - užpildo oro tar-
pus ekovata, termoputa, granulė-
mis, poliuretanu. 

Tel. (8-608) 66111.

Atlieka fasadų šiltinimo bei ap-
dailos darbus. Dirba savo ir užsa-
kovo medžiagomis. 

Tel. (8-600) 21938.

Dažo namus, namų stogus, 
plauna. Kala dailylentes, šiltina. 
Atveža medžiagas. 

Tel.( 8- 611)  02788. 

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės birželio 25 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Nekilnojamasis turtas

Prižiūrėtą, įrengtą sodybą 
Troškūnuose Vytauto g.41. Sodyba 
- geroje vietoje, netoli parkas, mo-
kykla, poliklinika, autobusų stotelė.  

Tel. (8-686) 80867.

Kuras

Malkas. 
Tel. (8-688) 16462.

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

Tel.: (8-600) 63820, 
(8-617) 20473.

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
atraižas pakais, supjautas, kaladu-
kus. Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

siūlo dabrą
Medienos gaminių įmonė UAB 

„BALTOM“, N.Elmininkų k. siūlo 
darbą. Profesijos apmokome darbo 
vietoje. 

Tel. (8-687) 47372.

Apsaugos įmonei reikalinga pulto 
operatorė (-ius). Reikalavimas: ne 
žemesnis kaip aukštesnysis išsi-
lavinimas, geri darbo kompiuteriu 
įgūdžiai. Privalumas  – rusų kalbos 
mokėjimas.

CV siųsti el. p.: stemauab@gmail.
com. Pasiteirauti tel. (8-696) 05222.

Kita

Širvintose sudarytas bičių šei-
mas, motinos Bakfasto veislės 
2015 metų, apvaisintos, galima su 
aviliu.

Tel. (8-615) 38489, Petras.

Vyriškis norėtų susipažinti su 
gera moterimi. Rašyti į Panevėžio 
miesto centrinį paštą Petrui Dilkai.

Vosgėlių k., priklydo taksų veis-
lės šuo.

Tel. (8-610) 00913.

Anykščiuose, birželio 20d., šeš-
tadienį, tarp 16:00 ir 17:30 val. ant 
pievos prie Dainų slėnio automo-
bilių stovėjimo aikštelės palikome 
Volvo V70 bagažinės uždangalą 
smėlio spalvos. 

Radusiems atsilyginsiu.  
Skambinti tel. 8698 77759. 

Andrioniškio lentpjūvė prekiauja 
statybine mediena, dailylentėmis, 
grindlentėmis.  Atlieka medienos 
pjovimo, obliavimo, transportavimo  
paslaugas.

Mob. Tel. 868738239, 
el. paštas Lavida@zebra.lt

Kita

Rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
smulkintuvus, vagotuvus, trąšų bars-
tomąsias, skutikus, vagotuvus, kulti-
vatorius, fezus, bulvių kasamas. 

Tel. (8-612) 57075.

Mėsa

Ūkininkas mėsinių kiaulių skerdieną 
4-5 kg, turi svilitų dujomis ir plikytų. 
Atvėsintos ir t.t Triušių skerdiena 1,5 
- 2,5 kg. Atveža nemokamai.

Tel. (8-686) 80994; (8-611) 34567.

 pro memoria
Anykščių mieste
Michailas KAMAROVAS, gimęs 1944 m., mirė 06 16
Anelė RAILIENĖ, gimusi  1927 m., mirė 06 19
Anykščių seniūnijoje
Petras GAVRILOVAS, gimęs 1964 m., mirė 06 19
Skiemonių seniūnijoje
Jonas PETRONIS, gimęs 1927 m., mirė 06 20 
Viešintų seniūnijoje
Jonas LAPEIKIS, gimęs 1930 m., mirė 06 16

gimė
Eligijus KAZLAUSKAS, gimęs 06 10 
Paulina ORLAITĖ, gimusi 06 05

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.75 EUR / 16,40 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
 3.65 EUR / 12,60 Lt/kg.
juodmargius buliukus -
2.10 EUR / 7.25 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.



  
2015 m. birželio 23 d.IŠ ARTI

MOZAIKAšiandien

birželio 24 d.

birželio 25 d.

birželio 26 d.

Agripina, Arvydas, Vaida, 
Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, 
Rūtilė, Ligitas.

birželio 23 - 26 d. priešpilnis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Jonas, Eivilitas, Eivilitė, Eivil-
tas, Janina.

Vilhelmas, Geistautas, Geis-
tautė, Baniutė, Vilius, Geisvyda, 
Geisvydas.

Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Po-
vilas, Jaunius, Viltautė.

oras

+12

+21

receptas

sprintas

Brokolių ir sūrio apkepas

Ingredientai:
1 kg Brokoliai
400 ml Vanduo
4 vnt. Kiaušiniai
200 ml Grietinėlė
200 ml Grietinė
150 g Fermentinis sūris
50 g Sūris su mėlynuoju pelėsiu
2 vnt. Svogūnai
pagal skonį Druska
pagal skonį Pipirai

Gaminimas
Į verdantį pasūdytą vandenį suber-

kite brokolių žiedynus. Virkite 5–6 
minutes (temperatūra – vidutinė), kol 
brokoliai suminkštės. Nuvarvinkite ir 
atidėkite į šalį. Kiaušinius sumaišykite 
su grietine ir grietinėle, 100 g tarkuoto 
sūrio ir sutrupintu mėlynųjų pelėsių 
sūriu. Susmulkinkite svogūnus ir su 
brokoliais dėkite į kiaušinių mišinį. 
Pagardinkite pipirais (jei reikia, ir drus-
ka). Išmaišykite ir sukrėskite į aliejumi 
pateptą kepimo formą. Kepkite 180 °C 
temperatūros orkaitėje 40–45 minutes. 
Išimkite iš orkaitės, užberkite likusį 
sūrį, palikite 10 minučių pastovėti ir 
patiekite.

redaktorei nežinantNNN

Vienas inžinierius pakliuvo į 
pragarą. Po kurio laiko jam ėmė 
nepatikti pragaro komforto lygis ir 
jis ėmėsi tobulinimų. Greit jis įren-
gė kondicionierius, oro gaiviklius 
tualetuose, eskalatorius ir t.t.

Dievas skambina Šėtonui:
– Na, kaip pas jus reikalai?
–Reikalai tiesiog nuostabūs. Mes 

dabar turime kondicionierius, oro 
gaiviklius, eskalatorius ir dar vel-
niai žino ką tas inžinierius įrengs 
artimiausiu metu.

– Ką? Pas jus yra INŽINIE-
RIUS!?! Klausyk, čia kažkokia 
klaida. Inžinieriai neturi pakliūti į 
pragarą. Tučtuojau atsiųsk jį man.

– Nė už ką! Man patiko turėti 
komandoje inžinierių.

– Tučtuojau pasiųsk jį pas mane 
į viršų arba spręsim bylą teisme!

– Hmm, ir kur gi tu tikiesi surasti 
juristą?

Birželio 20-osios LRT televizijos 
laidoje „Bėdų turgus“ viena ukmer-
giškė prašė finansinės paramos įsi-
gyti klausos aparatą savo kurtumo 
negalią turinčiam sūnėnui. 

Paaugliu besirūpinanti jo teta 

„Pagausėjo“ anykštėnų rašytojų šeima
Anykščiai  kartais pavadinami 

„Lietuvos rašytojų sostine“, nes  iš 
tikrųjų galima priskaičiuoti nemažą 
būrį kūrėjų, kuriuos „išugdė“ derlin-
ga Anykščių žemelė, kurie vienaip 
ar kitaip susiję su mūsų kraštu. Ne-
seniai anykštėnų talentų šeima „pa-
gausėjo“ dar vienu rašytoju - Petru 
Zobarsku. Toks faktas buvo paskelb-
tas 2014 metais vilniškės leidyklos 
„Briedis“ parengtame ir išleistame 
leidinyje „Anykščių regioninis par-
kas“.  Didelio formato informaci-
niame buklete-žemėlapyje, kurio 
leidimą parėmė Anykščių rajono 

savivaldybė, skyrelyje „Kultūros pa-
veldo objektai“ be kita ko skelbiama: 
„...Iš Anykščių kilę rašytojai Bronė 
Buivydaitė, Stasys Yla, Petras Zo-
barskas ir daugybė kitų...“ Nežinia, 
kas tokią informaciją pateikė ir kas 
tekstą redagavo, tačiau akivaizdu, 
kad netgi šioje vienoje eilutėje atsi-
rado daug netikslumų. Visų pirma, 
rašytoja, poetė, dramaturgė Bronė 
Buivydaitė  (1895-1984) kilusi visai 
ne iš Anykščių, o iš Svėdasų. Ki-
taip tariant, būsimoji rašytoja gimė 
Svėdasuose, tiktai paskui Buivydų 
šeima persikėlė gyventi į Anykščius. 

Anykščiuose Bronė Buivydaitė pra-
leido ir dalį savo gyvenimo, čia iške-
liavo ir Amžinybėn. Kunigas, rašy-
tojas, dramaturgas, filosofas Stasys 
Yla (1908-1983) taip pat ne anykš-
tėnas, jis kilęs iš Kurklių krašto- Lu-
ciūnų kaimo.  Būtų kur kas aiškiau 
ir tiksliau, jeigu leidinyje būtų nu-
rodyta, kad šie rašytojai kilę ne iš 
Anykščių, o iš Anykščių krašto. Na, 
o jeigu norėta prie „iš Anykščių ki-
lusių rašytojų“ priskirti ir tuos, kurie 
gimė įvairiose dabartinio mūsų rajo-
no vietovėse, tai nežinia kodėl buvo 
nutylėtos kai kurių netgi labai garsių 

Labdaringi mūsų merai…
užsiminė, kad materialiai likimo 
nuskriausto vaikelio šeimą anks-
čiau parėmė Anykščių rajono meras 
Saulius Nefas, tiktai abejingi vaiko 
negaliai tėvai nesugebėjo tų pinigė-
lių panaudoti pagal paskirtį. TV lai-

doje su didele pagarba ir dėkingumu 
nuskambėjo buvusio mero S. Nefo 
kaip didelio geradario pavardė.

Kurį laiką leidinio „Pasaulio 
anykštėnas“ puslapiuose mirgėjo 
finansinio rėmėjo buvusio mero 
Dariaus Gudelio pavardė. 

Bet ne visuomet merų labdarys-
tės ir geradarystės sulaukia tokio 

Pagerbė. Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis susitiko 
su sunkiosios atletikos klubo 
„Heraklis“ sportininkais Gin-
tare Bražaite ir Arnu Šidiškiu, 
jų treneriu Algirdu Ananka bei 
Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro direktoriumi Kęstučiu 
Čepuliu. Abu minėti sportininkai 
laimėjo Lietuvos suaugusiųjų 
sunkiosios atletikos pirmenybes. 
G.Bražaitė  kovojo svorio kate-
gorijoje iki 75 kg. Sunkiaatletės 
rezultatas rovimo veiksme 85 
kg, stūmimo veiksme – 105 kg, 
dvikovėje – 190 kg. A.Šidiškis 
varžėsi svorio kategorijoje iki 
105 kg. Jis išrovė 161 kg, išstū-
mė  195 kg, ir dvikovėje surinko  
356 kg.

Šaškės. Savaitgalį Kupiškyje 
vykusį šaškių turnyrą, kuriame 
buvo kovojama dėl Seimo nario 
Ričardo Sargūno taurės, laimė-
jo anykštėnas Valdas Veršulis. 
Stasys Semėnas užėmė 12-ąją 
vietą. Moterų varžybose Zita 
Sriubienė užėmė trečiąją vietą. 
Varžybose dalyvavo 50 sporti-
ninkų iš 12 rajonų.   

Triatlonas. Iš Anykščių ki-
lęs, o dabar Vilniuje gyvenantis 
Gytis Junevičius savaitgalį da-
lyvavo Volgos-Valkos triatlone, 
kur sportininkai 1,9 km plaukė, 
90 km važiavo dviračiu ir 21,5 
km bėgo. G.Junevičius distanci-
ją įveikė per 4 val. 56 min. 23 
sekundes ir aplenkė daugiau nei 
pusę dalyvių. Šiose tarptautinė-
se varžybose dalyvavo per 200 
sportininkų. Iš 14 Lietuvos tria-
tloninkų buvęs anykštėnas buvo 
trečias.   

gero įvertinimo. 
Belieka prisiminti kaip buvo 

apjuodintas, į kokią skandalingą 
istoriją įveltas prieš rinkimus tuo-
metinis rajono meras Sigutis Obe-
levičius, finansiškai parėmęs nuo 
gaisro nukentėjusią vieną moterį, 
geranoriškai paskolinęs asmeninių 
lėšų... 

ir nusipelniusių rašytojų pavardės. O 
štai tokio rašytojo Petro Zobarsko nei 
Anykščiuose, nei Anykščių krašte iš 
viso nebuvo ir nėra. Matyt, „proto 
bokštai“, rengę šį tekstą, turėjo min-
tyje žinomą rašytoją, poetą, vertėją, 
knygų leidėją Stepą Zobarską (1911-
1984), kuris sėkmingai reiškėsi kū-
ryboje prieškario Lietuvos laikais, o 
vėliau gyvendamas išeivijoje. Tačiau 
vėlgi - S.Zobarskas buvo kilęs ne iš 
Anykščių, bet iš Svėdasų vlsč. Pa-
malaišio kaimo. Beje, Svėdasų kraš-
tas net neįeina į Anykščių regioninio 
parko teritoriją. 

Pasirodo, teisūs yra žmonės, su-
galvoję posakį “Iš didelio rašto išėjo 
iš krašto”…

Rekordas: Italijoje iškepta 
1,6 km ilgio pica

Kam, jei ne Italijai, turėtų atitek-
ti ilgiausios pasaulyje picos titulas? 
Todėl picų kepėjai iš visos šalies sa-
vaitgalį susirinko “Expo” parodoje 
Milane, kad iškeptų beveik 1,6 km 
ilgio ir 5 tonų svorio picą “Marga-
ritą”.

Rekordą patvirtino Gineso rekor-
dų knygos atstovas. Iki šiol ilgiau-
sios picos titulas priklausė Ispanijai, 
kurios meistrai pagamino 1,1 km 
ilgio patiekalą.

Žemės ūkio sąjunga “Coldiretti” 
tikisi, kad tai didelis indėlis siekiant, 
kad pica būtų įtraukta į UNESCO 
nematerialaus kultūros paveldo są-
rašą.

Vokietijoje kas dešimtas 
trimetis naudojasi internetu

Kas dešimtas trimetis Vokietijoje 
jau naudojasi internetu, rodo atliktas 
tyrimas.

Trejų-aštuonerių metų vaikų gru-
pėje reguliariai prie kompiuterio 
sėdasi 1,2 mln. vaikų. Statistiniu po-
žiūriu tai yra kas trečias šios amžiaus 
grupės vaikas. Apie tai rašo “Rhei-
nische Post”, remdamasis Vokietijos 
pasitikėjimo ir saugumo internete 
instituto (DIVSI) duomenimis.

Vyresni vaikai internete, be kita 
ko, naršo informacijos. Tuo tarpu tri-
mečiai žiūri vaizdo medžiagas, žai-
džia arba klausosi vaikiškų dainelių, 
tarkim, “Youtube” portale.

Australijoje dingęs katinas 
atsirado Didžiojoje Britanijoje

Didžiojoje Britanijoje rastas ka-
tinas, kuris buvo laikomas dingusiu 
Australijoje. Tai penktadienį pranešė 
“The Daily Mirror”.

Kaip pažymi leidinys, gyvūnas 
atsidūrė už 18 tūkstančių mylių (be-
veik 29 tūkstančių kilometrų) nuo 
savo namų.

Šią savaitę katinas, pavadintas 
Oziu, buvo aptiktas sode prie vieno 
iš namų Armos mieste Šiaurės Airi-
joje ir perduotas veterinarijos klini-
kai. Gyvuliukas buvo išsekęs. Dabar 

veterinarai jam padeda atgauti jėgas.
Paaiškėjo, kad Ozis turi mikrolus-

tą, įregistruotą Sidnėjuje 2000 me-
tais. Kaip gyvūnas atsidūrė Didžio-
joje Britanijoje, neaišku.

Prancūzija: vandalai išniekino
“Karalienės vaginą” Versalyje

Nežinomi piktadariai apipurš-
kė geltonais dažais Anišo Kapūro 
(Anish Kapoor) skulptūrinę kom-
poziciją “Nešvarus kampelis” (Dirty 
Corner), labiau žinomą kaip “Ka-
ralienės vagina” (Queen’s vagina), 
kuri eksponuojama Versalio rūmų 
teritorijoje.

Kaip pranešė ketvirtadienį “The 
Guardian”, dabar specialistai valo 
meno kūrinį.

Dažai buvo pastebėti trečiadienį. 
Policijai kol kas nepavyko susekti 
vandalų, dar neatsirado ir liudytojų.

Prancūzijoje valdančiosios So-
cialistų partijos atstovai pavadino 
vandalų veiksmus pasikėsinimu į 
saviraiškos laisvę. “Visiškai nepri-
imtina, kad menas, šis laisvės kom-
pasas, kentėtų dėl kai kurių žmonių 
tamsybiškumo”, - teigia jie.

Prieštaringai vertinama A. Kapūro 
darbų paroda buvo atidaryta birželio 
9 d. Skulptūra “Nešvarus kampelis” 
sukėlė karščiausius Versalio lankyto-
jų ginčus. Pavadinimas “Karalienės 
vagina” prilipo objektui po to, kai 
pats menininkas kaip tik šitaip api-
būdino savo 10 metrų aukščio ir 60 
metrų ilgio piltuvo pavidalo kūrinį.

JAV: ant dolerio banknoto 
pirmą kartą bus pavaizduota
moteris

Ant 10 dolerių banknoto bus pa-
vaizduota moteris. Kam konkrečiai 
bus suteikta ši garbė, Amerikos pi-
liečiai turės nuspręsti patys.

Tai trečiadienį žurnalistams pra-
nešė JAV iždo sekretorius Džeiko-
bas Lju (Jacob Lew).

“Nuo to laiko, kai buvo išleisti pir-
mieji banknotai, mes tik kelis sykius 
keitėme veidus ant kupiūrų, ir aš di-
džiuojuosi, kad naujosios dešimtinės 
bus pirmosios, ant kurių pirmą kar-
tą per daugiau kaip šimtą metų bus 

pavaizduotas moters veidas”, - sakė 
jis.

Dž. Lju patikslino, kad tokie pi-
nigai pasirodys 2020 metais, kai 
sukaks 100 metų nuo to laiko, kai 
buvo priimta JAV konstitucijos 19-
oji pataisa, suteikianti moterims tei-
sę balsuoti.

Kas bus pavaizduota ant bankno-
to, paaiškės tik šių metų pabaigoje. 
Pasak iždo sekretoriaus, amerikie-
čiai patys turės pasiūlyti tą, kuri įkū-
nija demokratiją šalyje. “Mes visus 
kviečiame apsilankyti mūsų tinkla-
lapyje ir įsijungti į diskusiją”, - sakė 
žinybos vadovas.

Šiuo metu ant 10 dolerių nomina-
lo banknoto vaizduojamas pirmasis 
JAV iždo sekretorius Aleksandras 
Hamiltonas (Alexander Hamilton), 
ėjęs šias pareigas prezidento Džor-
džo Vašingtono (George Washing-
ton) valdymo laikotarpiu.

Jauniausiam Švedijos princui
suteiktas Nikolo vardas

Švedijos princesės Madeleinės 
(Madeleine) naujagimiam sūnui 
duotas Nikolo Paulo Gustavo (Ni-
colas Paul Gustaf) vardas. Tai trečia-
dienį paskelbė karališkieji rūmai. Be 
to, berniukui suteiktas Ongerman-
lando hercogo titulas.

Prieš tai mažylio senelis, karalius 
Karlas XVI Gustavas (Carl XVI 
Gustaf), vadovaudamasis sena tra-
dicija, apie princesės Madeleinės an-
trojo vaiko vardą ir titulą informavo 
Švedijos vyriausybę.

Po savo vyresniosios sesers Le-
onor (Leonore) mažasis princas 
yra šeštasis Švedijos sosto įpėdinių 
eilėje. Trečiasis karaliaus vaikaitis 
gimė pirmadienį Stokholme, praėjus 
tik dviem dienoms po princo Filipo 
(Philip), Madeleinės brolio, vestu-
vių.

Berniuko tėvas yra amerikiečių 
finansininkas Kristoferis O’Neilas 
(Christopher O’Neill). Rudenį šeima 
iš Švedijos persikels į Angliją.

Kinija turi 4 mln. milijonierių

Kinijoje pernai gyveno 4 mln. 
milijonierių. Milijonas jų milijono 
dolerių (890 000 eurų) ribą pasiekė 
tik 2014-aisiais, rodo konsultaci-
nės bendrovės “Boston Consulting 
Group” (BCG) atliktas, tyrimas, ku-
riuo remiasi agentūra AFP.

Daugelio kinų turtas pirmiausiai 

išaugo dėl akcijų.
Daugiausiai milijonierių turinčių 

šalių sąraše Kiniją lenkia tik JAV. 
Jungtinėse Valstijose 2014-aisiais 
daugiau kaip milijono dolerių turto 
turėjo 7 mln. namų ūkių. Po Kinijos 
eina Japonija.

Tyrimo duomenimis, JAV 5 201 
namų ūkio grynojo turto dalis sudarė 
daugiau kaip 100 mln. dolerių. Kini-
joje šis rodiklis buvo 1 037.

-ELTA


