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KONCERTAS. Liepos 11 
d. (šeštadienį) 18 val. Sakrali-
nio meno centre (Vilniaus g. 11, 
Anykščiai) festivalio „Muzikos 
savaitgaliai Anykščiuose“ koncer-
tas. Dalyvauja kamerinis ansam-
blis „Vilniaus Arsenalas“: Laima 
Šulskutė (fleita), Rolandas Romos-
lauskas (altas), Sergejus Okruš-
ko (klavesinas). Solistai: Julija 
Stupnianek (sopranas) ir Tomas 
Tuskenis (baritonas).

Negalia. Kas dešimtas anykštė-
nas turi negalią. Anykščių rajono 
savivaldybėje 2014 m. gyveno 2 
852 neįgalūs asmenys, iš jų – 129 
vaikai. Neįgalūs asmenys rajone 
sudarė 10,6 proc. visų rajono gy-
ventojų.

Karjera. Socialdemokratų parti-
jos narė Rūta Miškinytė nebedirba 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Vaiko teisių apsaugos sky-
riuje. Savivaldybės administracija 
paskelbė konkursą, ieško naujo 
vyriausiojo specialisto, dirbsian-
čio vietoj R.Miškinytės. Tiesa, su 
R.Miškinyte, matyt, nebuvo po-
litiškai susidorota - mergina kyla 
karjeros laiptais, ji tapo Anykščių 
rajono apylinkės teismo teisėjo 
padėjėja. O LSDP Anykščių sky-
rius prarado partijos narę - teismų 
sistema yra depolitizuota, teisėjai, 
teisėjų padėjėjai negali būti partijų 
nariais. 

Netektis. Praėjus kelioms die-
noms po rajono Tarybos nario Vy-
tauto Galvono laidotuvių, mirė jo 
motina Stasė Galvonienė. „Lietu-
vos ryto“ žiniomis, sunkiai sirgusi 
garbaus amžiaus moteris taip ir ne-
sužinojo apie sūnaus žūtį. Anykštė-
nė bus laidojama šiandien.

Atostogos. Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos Vietinio 
ūkio ir turto valdymo skyriaus ve-
dėjas Albertas Miškinis vis dar nėra 
atleistas iš darbo, nors pats pasipra-
šė atleidžiamas, parašė pareiškimą. 
Tiesa, A.Miškinis ir nedirba – dabar 
jis atostogauja. 

Sveikinimas. Primename, kad 
per laikraštį „Anykšta“ galite pa-
sveikinti savo artimuosius. Sveiki-
nimo kaina – 15,90 Eur.

Šeimyniškėliai: kaimas, Mindaugo Voruta 
ir jos valdovai Raimondas GUOBIS

Didysis romantikas, Anykščių krašto istorijos populiarintojas ir po-
etiškų, legendomis skambančių jos versijų kūrėjas rašytojas Antanas 
Žukauskas - Vienuolis dar 1934 metais rašytuose „Anykščių padavi-
muose“ pasakoja apie dvare, neva stovėjusiame ant Kalitos kalno, da-
bar moderniais pramanais išgarsėjusio, gyvenusį karaliaus Mindaugo 
palikuonį bajorą Nykštį, jo didžią, narsiais sūnumis turtingą šeimyną 
ir visos tos elitinės vyrijos žūtį 1435 m. rudenį Pabaisko mūšyje prie 
Ukmergės, tragiškame dėl sosto besivaržančių kunigaikščių Švitrigai-
los ir Žygimanto kariaunų susirėmime. 

Bet šitų gražių legendų pradžių pradžia buvo legendinė Voruta - di-
dingas piliakalnis, stūksantis Šeimyniškėlių kaimo laukuose.

Šeimyniškėlių kaimo jaunatviškos vasaros akimirka: Augustė 
Kamarauskaitė ir Justė Sokolavaitė.

Priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos pranešime nurodoma, kad 
Debeikių seniūnijos Katlėriškių 
kaime žuvęs ūkininkas V.K. buvo 
prispaustas ruloninio preso būgno, 
kuris atkeltas rankomis. Tuo tar-

Per Valstybės dieną – 
dvi tragedijos Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Liepos 6-ąją, pirmadienį, kai Lietuva minėjo Valstybės dieną, žuvo du anykštėnai.  60-metis Skie-
monių seniūnijos gyventojas žuvo per gaisrą, o 26-erių Debeikių seniūnijos ūkininkas rastas negy-
vas laukuose šalia traktoriaus.

pu Anykščių rajono policijos ko-
misariato vyresnysis specialistas 
Petras Pumputis „Anykštai“ sakė, 
kad ikiteisminį tyrimą atliekantys 
policijos pareigūnai kol kas netu-
ri jokių argumentų teigti, kad jau-

nas vyras tikrai žuvo. „Lavonas 
rastas šalia traktoriaus be išorinių 
sužalojimų.“ – „Anykštai“ sakė 
P.Pumputis. Tiesa, pasak jo, ar 26-
erių vyras mirė savo mirtimi, ar 
visgi buvo sužeistas, atsakys tik 

teismo medicinos ekspertai.
V.K. kūnas rastas anksti ryte – 6 

valandos 55 minutės. Vyras laukuo-
se vienas presavo šieną. Kol kas 
neaišku, ar jis dirbo per naktį, ar į 
laukus išvažiavo anksti ryte. Polici-
jos pareigūnai šeimos narių antra-
dienį dar nebuvo apklausę, kalbinti 
tik nelaimės vietą matę liudininkai, 
kurie ir nurodė, kad žuvusiojo kūnas 
nebuvo prispaustas. Teigiama, kad 
pirmieji V.K. kūną rado jo šeimos 
nariai, kurie nesulaukė jo sugrįžtant 
ir atvažiavo ieškoti.

Debeikių seniūnas Alvydas Si-
monavičius „Anykštai“ sakė, kad 
V.K. ir jo tėvai turi atskirus ūkius. 
Pasak seniūno, jaunuolis neseniai 
vedė, pirkosi techniką. „Tvarkingas, 
jaunas ūkininkas. Baisi tragedija.“ – 
kalbėjo A.Simonavičius. Seniūnas 
neabejojo, kad vyras buvęs blaivus. 
„Kažin, ar jis apskritai kada yra gė-
ręs.“ – svarstė A.Simonavičius.

O Skiemonių seniūnijoje, Pūs-
talaukio kaime savo name, sude-
gęs 60-metis vyras, matyt nelaimę 
susiieškojo pats. Gaisras kilo po 
vidurnakčio, gaisrininkus iškvietė 
kaimynai. Spėjama, kad ugnis kilo 
nuo neužgesintos paties žuvusiojo 
cigaretės.

Sudegęs vyras gyveno vienas. 
Skiemonių seniūnas Stasys Stepo-
nėnas „Anykštai“ kalbėjo, kad žuvęs 
vyras toli gražu nebuvo blaivininkas, 
o kaimynai jau senokai nerimavo, 
kad jo gyvenimo būdas gali tapti ne-
laimės priežastimi.      

Beje, Pūstalaukių gyventojai, žiū-
rėję iš kur važiuoja gaisrinės automo-
biliai, stebėjosi, kad ilgiausiai kelio į 
gaisrą ieškojo saviškiai – Skiemonių 
gaisrininkai. 

Ugniagesių gelbėtojų pranešime nurodoma, kad Debeikių seniūnijos laukuose jaunas vyras buvo prispaus-
tas ruloninio preso būgno, tuo tarpu Anykščių rajono policijos komisariato vyresnysis specialistas Petras 
Pumputis teigia, kad mirusio kūnas rastas šalia traktoriaus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščiuose 
atkasti dar 
vieni griaučiai

Padidinus minimalią algą, nukentės 
smulkieji verslininkai

Rita KRIPAITIENĖ „Anykščių 
rajono vartotojų kooperatyvas“ 
vadovė: „Tiesiog atskaičiuojama 
daugiau pinigų į biudžetą, o ma-
žiausiai galvojama 
apie žmogų.“

Nuo smūgio stulpas lūžo kaip
degtukas

Juostininkų kaime automobi-
lis sankryžoje neįsuko į posūkį 
ir „Audi A4 Quattro“ neiš-
gelbėjo net tai, kad ji varoma 
visais keturiais 
ratais. 
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Temidės svarstyklės
Pinigai. 2015-07-03 apie 11 va-

landą Anykščiuose, Taikos gatvėje, 
po nepažįstamos moters apsilanky-
mo, 95-erių metų vyras namuose 
pasigedo 800 eurų.

Tyrimas. 2015-07-04 Anykščių 
policijoje pradėtas ikiteisminis tyri-
mas dėl vyro, gimusio 1968 metais, 
mirties priežasties nustatymo.

Kaulai. 2015-07-04 apie 18.00 
valandą Anykščių seniūnijoje, na-
muose, kasant duobę grindyse, iš-
kasti žmogaus kaulų fragmentai.

Konfliktas. 2015-07-05 apie 16 va-
landą Troškūnų seniūnijoje, konflikto 
metu, vyriškis, gimęs 1967 metais, 
panaudojo fizinį smurtą prieš savo 
sutuoktinę, gimusią 1970 metais Įta-
riamasis sulaikytas ir uždarytas į areš-
tinę.

Smurtavo. 2015-07-05 apie 20 va-
landų 30 minučių Viešintų seniūnijoje, 
konflikto metu, neblaivus (2,92 prom.) 
vyriškis, gimęs 1991 metais, panau-
dojo fizinį smurtą prieš savo neblaivų 
(2,83 prom.) tėvą, gimusį 1960 metais. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į 

areštinę.
Sudegė. 2015-07-06 apie 2 valandą 

Pustalaukių kaime, užgesinus gaisrą 
name, rastas apdegęs 59-erių metų vyro 
kūnas. Gaisro priežastis nustatinėjama.

Piniginė. 2015-07-05 apie 15 va-
landą Anykščiuose, A. Baranausko 
aikštėje, parduotuvėje, ant lentynos, 
25-erių metų vyriškis paliko piniginę. 
Po 10 minučių grįžęs jos jau neberado. 
Nuostolis – 400 eurų.

Šautuvas. 2015-07-06 4 valandą 52 
minutės į Anykščių policiją kreipėsi 
45-erių metų vyras, kuris pranešė, kad 

tą pačią dieną apie 4 valandą Anykš-
čių rajone, Skudų kaime, šalia kelio 
Viešintos-Papiliai, medžiotojų bokš-
telyje, pasigedo be priežiūros palikto 
jam priklausančio 16-to kalibro me-
džioklinio lygiavamzdžio šautuvo su  
dviem šoviniais. Nuostolis nustatinė-
jamas.

Presas. 2015-07-06 apie 6 valandą 
50 minučių Katlieriškių kaimo teri-
torijoje, prie veikiančio traktoriaus 
„Zetor Proxima 90“, rastas ruloninio 
preso sužalotas 26-erių metų vyro 
kūnas.

AB „Balticsofa“ jau kurį laiką 
dairėsi patalpų Anykščių apylin-
kėse. Pradžioje buvo preliminariai 
sutarta su verslininku Vygantu Šli-
žiu dėl jo patalpų, esančių Anykš-
čiuose, nuomos, tačiau paskui nu-
spręsta kraustytis į kaimą. 

AB „Balticsofa“ Anykščiuose, 

Danų įmonė įsikūrė šalia 
Katlėrių 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šalia Katlėrių, Kurklelių kaime, gamybą pradėjo danų įmonė AB „Balticsofa“. Danai iš anykštė-
no Artūro Dūmano išsinuomojo fermos pastatus, juos rekonstravo ir juose surenka baldus.

AB „Balticsofa“ buvusioje fermoje įkurtame baldų surinkimo ceche įdarbins 70-80 anykštėnų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

tame pačiame pastate, kur įsikū-
ręs prekybos centras „Bikuva“, 
jau treji metai turi siuvyklą. 
25 anykštėnės siuva medžiagi-
nes sofų ir sofų-lovų detales. 
E.Sadauskas aiškino, kad ati-
darant siuvyklą Anykščiuose 
pagelbėjo tuometinis vicemeras 
Donatas Krikštaponis, o įmonės 
plėtra mūsų rajone vyksta kaip 
grandininė reakcija - iš siuvy-
klos Anykščiuose sofų detales 
nuvežti iki Katlėrių yra daug pi-
giau, greičiau ir paprasčiau nei į 
kitą Lietuvos pakraštį.

AB „Balticsofa“ visą paga-
mintą produkciją – minkštus 
baldus – eksportuoja. Dauguma 
gaminių iškeliauja į Skandinavi-
jos šalis.

Pradinė AB „Balticsofa“ in-
vesticija į Kurklelių cechą buvo 
apie 100 tūkst. eurų. Cecho 
plėtra, tolesnės bendrovės in-
vesticijos, pasak įmonės gamy-
bos direktoriaus E.Sadausko, 
priklausys nuo anykštėnų noro 
dirbti. „Reikia daugiau investici-
jų, bet viskas priklausys nuo to, 
kaip mums seksis surinkti darbo 
jėgą.“ – aiškino verslininkas. 

gaminamos, jos vežamos iš kitų 
bendrovės cechų bei verslo par-
tnerių ir iš paruoštų detalių suren-
kami baldai. E.Sadausko teigimu, 
„Balticsofa“ gali būti naudinga ir 
smulkiems Anykščių verslinin-
kams, su jais sudaryti sutartis dėl, 
pavyzdžiui, sofų kojų gamybos.

Apie 30 žmonių jau įdarbinta. 
Pasak AB „Balticsofa“ gamybos 
vadovo Evaldo Sadausko, rudenį 
Kurklelių ceche turėtų dirbti 70-
80 žmonių. Bendrovė tikisi dar-
buotojus susirinkti aplinkiniuose 
kaimuose ir Anykščių mieste.

Kurkleliuose baldų detalės ne-

Daugiausiai skaitytojų – 17,2 
proc.- nurodė, kad pirmiausiai 
perskaitė žurnalisto Ryčio Kul-
boko „13 klausimų Sauliui Rasa-
lui“. 12,1 proc. surinko redaktorės 
Gražinos Šmigelskienės skiltis; 

Skaitomiausias tekstas – 
interviu su Sauliumi Rasalu
Po to, kai skaitytojus pasiekė antrasis šių metų žurnalo „Aukš-

taitiškas formatas“ numeris, portale anyksta.lt uždavėme tradici-
nį klausimą: Ką pirmiausia perskaitėte naujame žurnalo „Aukš-
taitiškas formatas“ numeryje?

8,1 proc. – muziejininko Raimon-
do Guobio publikacija „Sentikiai: 
Lietuvoje suradę savąją tėvynę...“, 
7,1 proc. šio autoriaus tekstas ilius-
truotas senomis nuotraukomis – 
„Skiemonys senose fotografijose“. 

Po 6,1 proc. skaitytojų balsų gavo 
žurnalisto Vidmanto Šmigelsko 
analitinis tekstas rubrikoje „Be 
diktofono“ bei trumpos žurnalo 
žinios.

Priminsime, jog UAB „Anykš-
tos redakcija“ žurnalą, skirtą Ute-
nos regionui, „Aukštaitiškas for-
matas“, leidžia nuo 2007-ųjų. Šis 
numeris- jau 64-asis.

„Aukštaitiškas formatas“ kainuo-
ja 1 eurą 16 centų. Jis parduodamas 
visose Utenos regiono prekybos 
vietose bei Vilniuje, Panevėžyje, 
Kupiškyje ir Ukmergėje. 

-ANYKŠTA

Pienas. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) 
vicepirmininkas Bronius Markaus-
kas teigia, kad nerandant susitari-
mo tarp Lietuvos pieno gamintojų 
ir perdirbėjų, pieno gamyba rudenį 
šalyje gali kristi iki 50 procentų. 
Tuo tarpu pieno perdirbėjų siū-
loma ilgalaikės sutarties schema 
gamintojų netenkina. Ketvirtadienį 
po diskusijos su pieno gamintojais 
ir perdirbėjais, Premjeras Algirdas 
Butkevičius ir žemės ūkio ministrė 
Virginija Baltraitienė teigė, kad dėl 
sezoniškumo atsirandantį lietuviš-
ko pieno perteklių galėtų sumažinti 
ilgalaikės sutartys. Tuomet perdir-
bėjai ir gamintojai teigė nesutarę 
ne dėl pieno kiekio, bet dėl kaino-
daros, kuria remiantis pienas būtų 
superkamas.

Medaliai. Devintosiose Balti-
jos šalių jaunių sporto žaidynėse 
Brandenburge (Vokietija) Lietu-
vos sportininkai iškovojo net 132 
medalius - 27 aukso, 42 sidabro 
ir 63 bronzos. Lietuviai Vokie-
tijoje dalyvavo 11 sporto šakų 
varžybose - imtynių, bokso, dziu-
do, irklavimo, baidarių ir kanojų 
irklavimo, lengvosios atletikos, 
sunkiosios atletikos, plaukimo, 
futbolo, rankinio ir dviračių spor-
to. Tarp pusantro tūkstančio daly-
vių mūsų šalies atstovų nebuvo tik 
buriavimo ir tinklinio turnyruose.

Nuomonė. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė teigia, kad rengda-
ma referendumą dėl kreditorių pa-
siūlymų, Graikijos vyriausybė ži-
nojo, koks bus žmonių atsakymas, 
nors piliečiams iki galo nebuvo 
paaiškintos šio referendumo pase-
kmės. Prieš išvykdama į neeilinę 
euro zonos šalių vadovų tarybos 
posėdį, D. Grybauskaitė teigė, kad 
klausimai liepos 5 d. vykusiam re-
ferendumui buvo suformuluoti ti-
kintis tik vieno atsakymo. „Tai iš-
ties nėra sąžiningas kalbėjimas su 
savo žmonėmis. Ir būtent to mes, 
Europos Sąjungos šalių vadovai, 
pasigendame. Negalima meluo-
ti savo žmonėms norint žinoti jų 
nuomonę, reikia sakyti visą tiesą 
ir, svarbiausia, jos teigiamas ir 
neigiamas pasekmes“, - kalbėjo 
šalies vadovė.

Medicina. Kas penktas suaugęs 
Lietuvos gyventojas per pastaruo-
sius trejus metus naudojosi kokio-
mis nors medicinos paslaugomis 
kitose Europos Sąjungos (ES) 
šalyse. Beveik pusė suaugusiųjų 
žino, kad jie turi teisę į nemoka-
mą medicinos pagalbą kitose ES 
šalyse ir tik 10 proc. galvoja, kad 
už būtinąją medicinos pagalbą už-
sienyje jie turi sumokėti patys. Tai 
paaiškėjo po Europos Parlamento 
nario Valentino Mazuronio užsa-
kymu atliktos reprezentatyvios 
gyventojų apklausos sveikatos ap-
saugos klausimais.

Lygybė. Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius kreipėsi į 
šalies savivaldybes ragindamas 
veiksmingiau ir rezultatyviau 
įgyvendinti Moterų ir vyrų ly-
gių galimybių įstatymo nuosta-
tas. Šiemet patvirtinta Valstybinė 
moterų ir vyrų lygių galimybių 
2015-2021 m. programa, skirta 
nuosekliai, kompleksiškai ir sis-
temingai spręsti moterų ir vyrų 
lygybės problemas visose srityse, 
tad Premjeras kviečia savivaldy-
bes dalyvauti įgyvendinant šios 
programos tikslus ir uždavinius 
įvairiose srityse.

Praėjusį šeštadienį, tvarkydami 
neseniai įsigytą namą, jo gyvento-
jai susidūrė su nemaloniu radiniu: 
kasę grindyse duobę, rado joje 
žmogaus griaučių fragmentus. Į 
įvykio vietą atvykę pareigūnai, 
kaulus išsivežė ekspertizei.

Pasak Anykščių rajono policijos 
komisariato vyresniojo specialisto 
Petro Pumpučio, tyrėjai nustatys, 
kodėl būtent toje vietoje yra kau-
lai, kokia mirties priežastis, iš ko-
kio laikmečio jie yra. 

Anykščiuose atkasti dar 
vieni griaučiai

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Vos prieš mėnesį atkasus griaučius šalia „Anykščių vyno“ ga-
myklos, mieste rasti dar vieni žmogaus kaulai. Šįkart – tvarkant 
privatų namą.

„Gali būti, jog tai – karo auka. 
Ar toje vietoje galėjo būti kapai, 
nežinau“, – sakė P. Pumputis ir pri-
dūrė, kad tokių radinių aptinkama 
ir dažniau, tačiau įvykiai tiesiog 
neiškyla į viešumą.

Paklaustas, ar buvo rasti vieno 
žmogaus griaučiai, specialistas tei-
gė, kad greičiausiai – vieno, tačiau 
daugiau faktų paaiškės po eksper-
tizės.

Šįkart žmogaus griaučiai teismo 
medicinos ekspertų buvo paimti visi.

Anykščių rajono policijos komisariato vyresnysis specialistas 
Petras Pumputis sakė, kad griaučius, rastus po privataus namo 
grindimis, pasiėmė ekspertai: jie nustatys, nuo ko žmogus mirė 
ir kodėl griaučiai atsidūrė būtent toje vietoje.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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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

@ Alvydas Janickas: „Kiek dar 
liko Lietuvos? Jos liko ir išliks tau-
tos branduolys - mokytojai, kultūros 
darbuotojai, žemdirbiai, darbinin-
kai. Lietuvos istorijos sunkmečiais 
Lietuva istorijoje išliko kaimo žem-
dirbių dėka. Tikrai ne sulenkėjusios 
Lietuvos bajorų inteligentijos šlėktų 
Žečpospolitoje, tikrai ne surusėjusių 
lietuvių bajorų ir dvarininkų carinė-
je Rusijoje ir ne sukomunistėjusių, 
sukagėbistėjusių kolaborantų dėka 
Sovietų Sąjungoje. Lietuva išliks 
tikrai ne su eurobriuselėjusių biu-
rokratų dėka. Visa Lietuvos istorija 
neįsivaizduojama be rezistencijos - 
tylaus, kantraus ir kieto vidinio pa-
sipriešinimo prievartai, okupacijai 
ir neteisybei. Vidinis lietuvio oru-
mas - kiek tai išsaugosime, tai yra 
mūsų išlikimo pamatas ir pagrin-
das. Šiandien savo orumo egzaminą 
laiko Graikija, tikiuosi jį išlaikys, 
kitais metais savo orumo egzaminą 
dėl pasilikimo Europos Sąjungoje 
laikys britai. Europos Sąjunga, kaip 
ir kitos egzistavusios sąjungos ir im-
perijos, neilgaamžės. Būkime orūs 
ir stiprūs ir pasiruošę permainoms. 
LIETUVA, TAUTA, TAUTIŠKU-
MAS, TAUTINIS ORUMAS. Su 
Valstybės diena!“

@ Alvydai, (atsakymas į: Al-
vydas Janickas): „Lietuva kasdien 
vis labiau mėlynuoja nuo briuseli-
zaciijos, jaunimo tėvai lietuviškumu 
nebeauklėja, jie darosi naujos kartos 
„pionieriais – komjaunuoliais“, vai-
vorykštiniais kosmopolitais, akty-
viai naikinančiais bet kokio tautiš-
kumo likučius. Už savo „europines 
laisves“ šitie jaunieji išgamiukai 
pasirengę Tėvą, Motiną parduot. 
Jie jau ir mūsų kaimus savo tėvams 
parodyt ir prieš kaimynus „pasigirt“ 
atsiveža suodinus mišrūnus- pabai-
sas, Ar TOKIU keliu eidama Lietu-
va liks Lietuva? Reikia kuo skubiau 
stabdyt briuselizaciją ir palaipsniui 
atstatyti SAVO VISŲ Valstybės 
sienų apsaugą. O už Lietuvos išda-
vystę (emigraciją) įvesti mokesčius( 
baudas) - tegu susimoka bent po 
30.000- 50.000 litų nuo vienos gal-
vosi į biudžetą (tame tarpe Sodrai) 
ir, jei čia taip blogai ir nieko patys 
nenori keisti, kad būtų geriau, tegu 
nešdinasi negrįždami. Tegu perkasi 
svetimas pilietybes, tegu šliaužioda-
mi prisiekinėja Meilę kitoms valsty-
bėms (kaip koks Ilgauskas) , tik tegu 
Lietuvai grąžina Lietuvos pilietybę. 
Nes normalūs ir visaverčiai Piliečiai 
gyvena SAVO valstybėje.“

@ kas tiesa (atsakymas į: Al-
vydai,): „Kas tiesa,tas ne melas. 
Skaudžios tiesos pažėrėt nemažai. 
Jei norit susipykt su draugais, gimi-
nėm paklauskit jų - ką reiškia būti 
Lietuvi?.Vat suprasit, kad lietuvių 
Lietuvoj liko gal keli tūkstančiai, 
kiti -lietuvakalbiai ir tiek, trokštan-
tys MIGRUOT, IŠTIRPT, NUTAU-
TĖT.“

@ ili 0v8: ( atsakymas į: Al-
vydas Janickas): „VISKAS 
STRUKTURIZUOJASI! Aišku, 
demagogams to nesuprasti !O šiaip 
gan paprasta...Lietuva taps tiesiog 
integraliu dariniu...“

@  TAi bent gerovė: „Jau pui-
kus, tai puikus pasidarė tas mūsų 
gyvenimėlis Lietuvoj, kad nuo tokio 
„puikumo“ net nemaža dalis mūsų 
tėvynainių jau ėmė ir apsigyveno, 
kas Anglijoj, Airijoj ar Norvegijoj, 
o Lietuvos mylėti pasiliko: mus 
valdantieji,varguoliai ir pensininkai. 
Lietuvoje mūsų valdžia jau įvykdė 
didžiulę reformą: kiek tik sugebėta, 
viskas išparduota, gal nemažai ir iš-
vogta. Visi turtai liko mūsų ponams, 
tik bendra trispalvė mums atliko.“

@ Rasa: „Jau 20 metų Lietuvą 
žagina politbanditų social-kon-
serv-liberastų biudžetininkų Gauja. 

Gaujai nepriklausantys visi kiti likę 
piliečiai- beteisiai, bevaliai elemen-
tai. Gaujai „piliečiai“ reikalingi tiek, 
kiek jie ateina prie urnų. Bet prieš 
ateinant tiems elementams prie 
urnų, 90 proc. jų yra užnuodijami 
psichotropinėmis priemonėmis. Dėl 
to Gauja be didelių porinkiminių 
nuostolių sėkmingai užvaldžiusi 
šalį jau 20 metų. Jų savi-išsaugoji-
mo priemonės kur kas brutalesnės ir 
galingesnės net už sovietinių komu-
nistų. Tai vat taip ir gyvenam (eg-
zistuojam) IŠVALSTYBINAMOJ 
Lietuvoj.“

@ Lietuvis: „Jei esat skolin-
gi kaimynui milijoną eurų, tai jūs 
priklausomi nuo to paties kaimy-
no valios ir diktuojamų sąlygų. O 
Lietuva skolinga 58 milijardus litų 
Vakarų šalims. Tai ar Lietuva ne-
priklausoma?“

@ Anykštėnas: „Stebiuos ir 
neatsistebiu tokiais „perliukais“: 
„Žemės pardavimo užsieniečiams 
reikėjo neriboti nuo pat pradžių“....
Lietuva turi būti patogi visiem,tik 
ne lietuviam...“

@ Nesvaikit: „Pasakyti, kad 
Lietuva lietuviams yra nusikalti-
mas valstybinės reikšmės“

-ANYKŠTA

Teleloto Lošimas Nr. 1004 Data: 2015-07-05
Skaičiai: 74 47 29 75 57 45 68 36 11 60 43 27 62 69 19 58 39 04 40 50 72 

02 01 08 64 32 54 52 12 70 15 42 03 24 37 (keturi kampai) 18 55 22 10 14 
(eilutė) 38 61 28 71 25 (įstrižainės) 73 09 (visa lentelė)

Papildomi prizai 0120873 Automobilis “VW Passat” 0064621 Automobilis 
“VW Passat” 0195775 Automobilis “VW Passat” 018*893 Dviratis “Minerva” 
007*253 Fotoaparatas “Nikon” 016*501 GPS navigatorius “GoClever” 
0200699 Kelialapis į Kretą 0328221 Kelialapis į Kretą 0211087 Kelialapis į 
Maljorką 052*538 Kepsninė “Outwell” 004*631 Kokteilinė “Philips” 044*241 
LED televizorius”TV-Star” 0275163 Motoroleris “Mosca Fava” 0132710 
Motoroleris “Mosca Fava” 0479744 Motoroleris “Mosca Fava” 051*511 
Pakvietimas į TV studiją 036*167 Pakvietimas į TV studiją 042*698 
Pakvietimas į TV studiją 047*501 Planšet. kompiuteris “eSTAR” 0470987 
Porinis kelialapis į Palangą 0267966 Porinis kelialapis į Palangą 0525747 
Porinis kelialapis į Palangą 0269391 Porinis kelialapis į Palangą 0306899 
Porinis kelialapis į Palangą 009*504 Pripučiamas čiužinys “King” 009*719 
Šaltkreipšis “Outwell”

Apdovanojimas. Penktadienį, 
liepos 10-ąją, asociacijai “Lietuvos 
neįgaliųjų forumas” bus iškilmingai 
įteiktas Europos piliečio apdova-
nojimas. Europos Parlamento (EP) 
įsteigtas apdovanojimas kasmet 
skiriamas Europos Sąjungos (ES) 
šalių žmonėms ar organizacijoms, 
reikšmingai prisidėjusioms prie ES 
idėjų ir vertybių įgyvendinimo. Nors 
apdovanojimas įsteigtas 2008 me-
tais, “Lietuvos neįgaliųjų forumas“ 
- pirmasis istorijoje jo laimėtojas iš 
Lietuvos. Jį nominavo EP narė Vi-
lija Blinkevičiūtė. Iš viso minėtam 
apdovanojimui šiemet buvo pateikta 
per 100 įvairių organizacijų ir asme-
nų iš įvairių ES valstybių, o apdova-
nojimai skirti 25 šalių atstovams.

Orderis. Jungtinės Karalystė iš-
davė orderį areštuoti buvusius ban-
ko „Snoras“ akcininkus Raimondą 
Baranauską ir Vladimirą Antonovą. 
Vyrai turėjo būti perduoti Lietuvai, 
tačiau vėliau paaiškėjo, kad jie din-
go. Pirmadienį V. Antonovo advo-
katai pranešė, kad jų klientas, pa-
žeisdamas jam skirtas kardomąsias 
priemones, pabėgo į Rusiją. Lietuva 
jau trejus metus siekia ruso V. Anto-
novo ir jo verslo partnerio lietuvio R. 
Baranausko ekstradicijos. Vyrams 
nepavyko blokuoti sprendimo juos 
perduoti Lietuvai, kur jie kaltinami 
dėl banko „Snoras“ galimo turto 
pasisavinimo, apgaulingo apskaitos 
tvarkymo, dokumentų klastojimo, 
piktnaudžiavimo, turto iššvaistymo 
ir pinigų plovimo. Kilus įtarimams, 
2011 metų lapkričio 16 dieną „Sno-
ras“ buvo nacionalizuotas. Lapkričio 
24 dieną paskelbtas banko bankro-
tas.

Migrantai. Į Graikijos Lesbo salą 
atvyko rekordinis migrantų skaičius. 
Šeštadienį ten atvyko 1 600 migran-
tų. Policijos pareigūnai dirba 24 
valandas per parą, tačiau per dieną 
įmanoma užregistruoti tik 300-500 
atvykėlius. Remiantis Jungtinių tautų 
(JT) duomenimis, šiais metais birželį 
į Lesbo salą atvyko daugiau migran-
tų nei pernai per visus metus. Birželį 
ten išsilaipino apie 15 tūkstančių o 
2014 metais- 12 187 migrantai. Les-
bo s aloje gyvena kiek daugiau nei 
86 tūkstančiai gyventojų.

Prieš. Europos Komisijos (EK) 
pirmininkas Žanas Klodas Junke-
ris antradienį pareiškė pasisakan-
tis prieš Graikijos pasitraukimą iš 
euro zonos, nors graikų dauguma 
tarė „ne“ tarptautinių kreditorių 
siūlomoms paramos sąlygoms per 
sekmadienį vykusį referendumą. 
„Labai norėčiau, kad „Grexit“ sce-
narijaus būtų išvengta, - sakė Ž. K. 
Junkeris Europos Parlamente Stras-
būre, likus kelioms valandoms iki 
neeilinio viršūnių susitikimo Briuse-
lyje dėl krizės Graikijoje. - Europos 
Sąjungoje kai kas atvirai pasisako už 
tai, kad Graikija pasitrauktų iš euro 
zonos. Mano patirtis rodo, kad per-
nelyg supaprastinti sprendimai daž-
nai būna klaidingi sprendimai“.

Prancūzija. Prancūzija „negali 
rizikuoti“ ir leisti, kad Graikija pa-
liktų euro zoną, nes tai turėtų įta-
kos visoms pasaulio ekonomikoms, 
pareiškė antradienį šalies ministras 
pirmininkas Manuelis Valsas Pran-
cūzijos radijui, pridurdamas, kad 
pagrindas susitarimui pasiekti yra.  
„Prancūzija padarys viską, kad Grai-
kija liktų euro zonoje, nes būtent ten 
ir yra jos vieta,“ - sakė M. Valsas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Pirmiausia 
reikia galvoti 
apie žmogų

Rita KRIPAITIENĖ, įmonės 
„Anykščių rajono vartotojų ko-
operatyvas“ vadovė:

-Tokia realybė: viskas brangs-
ta, turi kilti ir atlyginimai. Tai yra 
normalu. Bet: jeigu kyla minimali 
alga, turi kilti ir neapmokestina-
mas minimumas. Jeigu Vyriausybė 
galvoja apie žmogų, tai tegu pir-
miausia ir galvoja apie žmogų. Čia 
– simbolika, nes žmogus gauna ti-
krai ne tiek, kiek jie pakelia. 

Politikai prideda žmogui kelis 
euriukus, o verslininkui prie to pri-
sideda dar 31 procentas „Sodros“. 
Sako, kad 25 eurais padidėjo at-
lyginimas. Tai prie to pridėkime 
dar 31 procentą. Žmogui visa tai 
nesijaučia, jis gauna tikrai ne tiek, 

Padidinus minimalią algą, nukentės 
smulkieji verslininkai

Nuo liepos 1 dienos minimali mėnesio alga padidinta 25 eurais-  
iki 325 eurų neatskaičius mokesčių. Tai jau trečias minimalios 
algos kėlimas nuo 2012–ųjų pabaigos: nuo to laiko minimalus at-
lyginimas bus padidėjęs 79 eurais. 

„Anykšta“ teiravosi vietos verslininkų – ar minimalios algos 
didinimas neigiamai neatsilieps jų įmonėms? Ar įmonės yra pa-
jėgios kelti darbo užmokestį? Ar politikai žmonėms netapo geri 
verslo sąskaita?

nes nekeliamas neapmokestinamas 
pajamų dydis. Tiesiog atskaičiuo-
jama daugiau pinigų į biudžetą, o 
mažiausiai galvojama apie žmogų.. 
Ir pas mus daug žmonių, dirban-
čių už minimumą – juk dauguma 
darbuotojų – pardavėjos. Tokia 
atlyginimų sistema – jis priklauso 
nuo išdirbio. 

Reikia didinti 
neapmokestinamą 
pajamų dydį

Audrius ZUZEVIČIUS, 
AB „Anykščių vynas“ vadovas:
-Apie įmonę komentuoti, deja, 

negaliu, neturiu tam įgaliojimų. 
Tačiau galvoju, kad tai bandymas 
prie kažko artėti, bet realiai tai – 
menkas padėjimas žmogui. Reiktų 
didinti NPD (neapmokestinamas 
pajamų minimumas), o ne atlygini-

mą. Tokie mano samprotavimai...

Smulkiems 
verslininkams 
skaudžiai atsilieps

Valentinas DILYS, 
UAB „Ripstas“ vadovas:
-Kaip neatsilieps? Aišku, kad 

atsilieps. Algas didinsim, kaip ir 
priklauso, ką darysi. O kaip toliau 
bus, nežinau. Mes atlyginimus kel-
ti esam pajėgūs tik su užsakovų 
pagalba, patiems nėra iš ko. Jei ne 
užsakovai, kokiam trečdaliui mūsų 
žmonių turbūt tektų rikiuotis prie 
darbo biržos... 

Tiems, kurie turi savo versliukus 
su keliais žmonėmis, tokia kaina jau 
yra per didelė. Didiesiems „mons-

trams“ gal ir nieko... Aš ne už tai, 
kad nereikia kelti algų, bet, matyt, 
žmonėms teks persiorientuoti. 

Juk suma ne 25 eurais padidėja. 
25 – tik Vyriausybės nustatyta suma, 
o kur dar „Sodros“ 31 procentas? 
Išeina beveik 33 eurai. Skaitmenine 
išraiška – juokas, bet mums jau išei-
na 9000 litų per mėnesį. Iš niekur jie 
neatsiranda. Man atrodo, kad darb-
daviui skurdžiau, nei žmogui iš to 
naudos. O valstybei gerai – vien iš 
mūsų kiek gaus. Svetimo skausmo 
nebūna ir nelabai kas suinteresuotas 
galvoti apie tai, kas bus. 

Dar atsiminkime, kiek valstybėje 
išlaikytinių. Mums reikėjo dviejų 
lygintojų. Iš darbo biržos gavome 
48 kandidatūras. Atėjo viena mote-
ris ir tai pasakė, kad čia nedirbs. Tai 
kam reikalinga ta darbo birža? Kam 
tie išlaikytiniai? Vesti statistikai? 
Kai įdėjau skelbimą į internetą, dar-
buotojų atsirado daugiau nei reikia.

Beje, jaunimas išvažiuoja, dirba 
po 12 valandų ir džiaugiasi, kad 
uždirba 5000 Lt. Ir čia tiek valandų 
tegu dirba, uždirbs tiek pat. Tereikia 
norėti dirbti.  

 -ANYKŠTA

Lietuva turi būti patogi visiems
Esame Europos Sąjungos nariais, nebeturime lito, leidome 

Lietuvos žemę pirkti užsieniečiams. „Pamažu prarandame vals-
tybingumą? O gal atvirkščiai - vis stiprėjame? Ar Lietuvos vysty-
masis atitinka Jūsų lūkesčius? Ar mėgstate kartoti: „Ne už tokią 
Lietuvą mes kovojome“? – šito portalo anyksta.lt savaitgalio dis-
kusijoje, prieš Valstybės dieną, klausėme skaitytojų.  
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Vėliavą kėlė moksleiviai

Po šv. Mišių Anykščių šv. Mato 
bažnyčioje prie paminklo „Lais-
vei“ susirinkusius anykštėnus pa-
sveikino Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis. Valstybės vėliavą 
pakėlė Jono Biliūno gimnazijos 
dešimtukais mokyklą baigusi gim-
nazistė, rajono fizikos, biologijos, 
matematikos olimpiadų laureatė, 
100 balų išlaikiusi lietuvių kalbos 
valstybinį egzaminą Rūta Pačins-
kaitė, šios gimnazijos III–osios 
klasės gimnazistas, mokinių parla-
mento narys, tarptautinių projektų 
dalyvis, Europos aviamodelių 
F1D klasės trečios vietos laimė-
tojas Algirdas Kalinovas, Svėdasų 
J. Tumo – Vaižganto gimnazijos 
moksleivė, skautė, rajono olimpi-
adų prizininkė Aušrinė Neniškytė 
ir A. Baranausko pagrindinės mo-
kyklos saviveiklininkė, pilietinės 
savimonės ugdymo renginių orga-
nizatorė Armina Raugaitė. 

Miestelėnams koncertavo 
Anykščių kultūros centro kolekty-
vai „Puella” (vad. Rūta Aglinskie-
nė), „Vijurkas” (vad. Jūratė Šim-
kienė), „Užgaidos” (vad. Regina 
Stumburienė).

Niūronyse žvangėjo ginklai, 
aidėjo šūviai

Kaip ir kasmet, per Valstybės 
dieną į Anykščius iš Panevėžio 
siauruku atvyko apie pusantro 
šimto dviratininkų, kurie keliavo 
Mindaugo keliu nuo Šeimyniškė-
lių iki Palatavio piliakalnių. Niū-
ronyse jie degustavo kulinarinio 
paveldo patiekalus ir stebėjo isto-
rinių kovų klubo „Viduramžių pa-
siuntiniai“ pasirodymą. Senovės 
kariai pademonstravo XIV - XV 
amžių riterių ginklus, kovėsi ir 
leido susirinkusiems rankose pa-
laikyti ginklus. 

Kovos epizodą pademonstravo 
Lietuvos kariuomenės Panevėžyje 

dislokuoto Karaliaus Mindaugo 
motorizuoto pėstininkų bataliono 
kariai. Lietuvos valstybės gimimo 
aušroje susikūrusio bataliono ka-
riai apginkluoti šiuolaikine karo 
technika ir ginkluote. 

Karūnuoti karalius sutrukdė 
lietus 

Tvankią dieną po pietų pra-
pliupo liūtis, dangų raižė žaibai, 
dundėjo griaustinis. Nors liūtis 
liovėsi, siauruku atvažiavę pa-
nevėžiečiai krovėsi dviračius ir į 
Palatavį, kaip buvo žadėta, neat-
važiavo. Kelios dešimtys anykš-
tėnų, tarp jų ir Kiaušagalio kaimo 
bendruomenė, šventusi kaimiečių 
susitikimą, 16 val. 30 min. žadėto 
„Mindaugo ir Mortos“ karūnavi-
mo neišvydo.

„Tautišką giesmę” giedojo su 
viso pasaulio lietuviais

21 valandą A. Baranausko aikš-
tėje, „Tautišką giesmę” traukė 
šimtai anykštėnų. 

Miestiečiai į aikštę šalia Kultū-
ros centro ir prie paminklo „Lais-
vei“ susirinko gerokai anksčiau, 
nes čia koncertavo grupė „Dro-
vuoliai”. Prieš 21 valandą sceną 
jie užleido grupelei Anykščių kul-
tūros centro darbuotojų, valdžios 
atstovų, anykštėnų. Tarp jų buvo 
ir Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis.

„Tautiška giesmė” - vienas iš 
simbolių, kuris mus vienija, - 
sakė Anykščių meras. - Prieikite 
arčiau, kad jaustume vienas kito 
petį”, - kvietė K. Tubis anykštė-
nus ateiti į aikštę ir iš kitos gatvės 
pusės. Anykštėnai vieningu choru 
sugiedojo „Tautišką giesmę” .

Toliau švęsti gausiai susirinku-
siems anykštėnams padėjo grupė 
“16 hercų”. 

Valstybės diena paminėta ant 
„ rubežiaus“

Valstybės (Mindaugo karūnavi-
mo) dieną jau nebe pirmą vasarą 
paminėta ant legendomis ir pada-
vimais apipinto Juodonių piliakal-
nio, esančio Rokiškio ir Anykščių 
rajonų, Kamajų ir Svėdasų seniū-
nijų sandūroje. 

Todėl čia, ant „rubežiaus“ susi-
rinko kaimynai iš dviejų rajonų: 
rokiškėnams priklausančių Kal-
vių, Juodonių, Taraldžių, Verks-
nionių, Kamajų ir kitų vietovių 
bei Anykščių rajonui priklausan-
čių Kunigiškių, Vaitkūnų, Malai-

šių, Gykių bei kitų kaimų. 
Ant Juodonių piliakalnio šven-

tinis renginys prasidėjo po 20 
valandos, keletą populiarių dainų 
atliko  neseniai susibūrusiai kantri 
muzikos grupė „Rubežius“, ku-
rios sudėtyje yra keletas muzika-
lių žmonių iš Kalvių ir Juodonių 
kaimų. 

Svėdasų krašto (Vaižganto) mu-
ziejaus muziejininkas, Vaižganto 
respublikinės literatūrinės premi-
jos laureatas, žurnalistas Vytautas 
Bagdonas gausiai susirinkusiems 
Valstybės (Mindaugo karūnavi-
mo) dienos dalyviams priminė 
kai kuriuos šalies valstybingumo 
faktus, susijusius su Juodonių pi-
liakalniu ir jo apylinkėmis. Čia 
aplinkui gyventa senosios baltų 
genties - sėlių, pirmasis ir vienin-
telis Lietuvos karalius Mindaugas 
savo dokumentuose jau XIII am-
žiuje yra minėjęs Malaišių, Kal-

 pro memoria
Anykščių mieste
Povilas ČEŠŪNAS, gimęs 1921 m., mirė 07 06
Anykščių seniūnijoje
Valentas KODIS, gimęs 1977, mirė 06 28
Kavarsko seniūnijoje
Janina KVIESKIENĖ, gimusis1933 m., mirė 07 01
Kurklių seniūnijoje
Polė AUKŠTUOLIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 06 29
Anelė KAUNIETIENĖ, gimusi 1925 m., mirė 07 03
Svėdasų seniūnijoje
Saulius TRANAS, gimęs 1959 m., mirė 06 30
Troškūnų seniūnijjoje
Eugenija STRIUKIENĖ, gimusi 1938 m., mirė 06 29

 
gimė

Martyna MINGAILAITĖ, gimusi 06 09
Benas JUCIUS,  gimęs 06 15

Valstybės dieną aidėjo šūviai ir 
trankėsi griaustinis Jonas JUNEVIČIUS

Vytautas BAGDONAS

Liepos 6- ąją kartu su visa tauta anykštėnai šventė Valstybės 
(Mindaugo karūnavimo) dieną. Tvanki diena po pietų prapliupo 
liūtimi, kuri sutrukdė ant Palatavio piliakalnio karūnuoti karalių 
Mindaugą ir Mortą. 

vių bei kitų vietovių pavadinimus. 
Štai, šią vasarą sukanka 760 metų, 
kai pirmą kartą istoriniuose šalti-
niuose buvo paminėtas Malaišių 
vietovės vardas, šiek tiek anks-
čiau tokį jubiliejų minėjo Kalvių 
kaimo gyventojai. Juodonių pilia-
kalnis susijęs ir su lietuvių lite-
ratūros klasiko, tautos šviesuolio 
kanauninko Juozo Tumo-Vaiž-
ganto vardu. Vaikystėje čia jis 
mėgo žaisti, o jau būdamas gar-
siu rašytoju, visuomenės veikėju, 
per atostogas ateidavo iš gimtųjų 
Malaišių čia pailsėti, pasigrožėti 
gamtos vaizdais.

21 valandą suskambo „Tautinė 
giesmė“. Renginyje dalyvavo ir 
gausus būrys svečių iš Anykščių, 
tarp jų anykštėnas Lietuvos Res-
publikos Seimo narys Ričardas 
Sargūnas, jo padėjėjas Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos narys 
Alfrydas Savickas ir kt. Liepsno-
jant įspūdingo dydžio laužui, ant 
piliakalnio sveikinimo žodžius 
tarė du Seimo nariai: anykštėnas 
R. Sargūnas ir rokiškėnas Vytau-
tas Saulis, taip pat buvęs Kamajų 
seniūnijos seniūnas, Rokiškio ra-
jono meras Vytautas Vilys, kuris 
yra tapęs „Kamajų Respublikos“ 
Prezidentu. „Kamajų Respubli-
kos“ Prezidentas paskelbė nau-
jieną, kad kasmet ant Juodonių 
piliakalnio Valstybės (Mindaugo 
karūnavimo) dieną bus pagerbia-
mas „Sėlių krašto šviesuolis“, tokį 
garbingą vardą suteikiant labiau-
siai pasižymėjusiam kultūrinio 
ir istorinio paveldo puoselėtojui, 
aktyviam visuomenininkui, krašto 
šviesuliui Kamajų arba Svėdasų 
seniūnijų gyventojui.

Liepos 6-osios vakarą ant Juo-
donių piliakalnio „Sėlių krašto 
šviesuolio“ vardas buvo suteiktas 
svėdasiškiui menininkui, medžio 
skulptoriui Aleksandrui Tarabil-
dai, kuris papuošė savo darbais ir 
Vaižganto gimtuosius Malaišius, ir 
netoliese esantį Juodonių kaimą.Niūronyse kovėsi „Viduramžių pasiuntiniai”. 

Griovys ties „Pasagėlės” ženklu – priedanga Lietuvos kariuome-
nės Karaliaus Mindaugo pėstininkų bataliono kariams. 

“Tautiškos giesmės” giedoti anykštėnai buvo susibūrę po trispal-
ve prie paminklo “Laisvei”.

Anykštėnai giedoti „Tautiškos giesmės“ atėjo šeimomis. 
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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tautos balsas Savo nuomonę  išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“ 

(8-381)  5-82-46,  

(Atkelta iš 1 p.)
Kaimo dvasia

Šeimyniškėlių kaimo kiemai men-
kai išsibarstę vienkiemiais, bet gau-
siai prie plento iš Anykščių Niūronių 
link tvarkingai išsirikiavę. 

Buvęs kaimas visai nemažas, mat 
vieta graži ir miestas netoliese, tad 
patogi vieta gyventi - 1923 m. mini-
mos 46 sodybos su 232 sodiečiais, o 
vėliau kaimo ribos perstumdytos, da-
lis žemių prie miesto priskirta, tad ir 
sodybų sumažėjo, prieš ketvertą metų 
gyventojai jau tik 69 buvę. 

Jau beveik nebėra senbuvių, dar 
kalno legendas, neįtikėtinus senovės 
nutikimus - paupiuose ir šiluose, vai-
duoklių siautėjimus vieškeliuose me-
nančių. Ieškok gi, žmogau, ir tikro-
sios istorijos palikuonių, surasi. Veriu 
trobos duris. Vienas, antras - visos jos 
čia tvarkingos, gal net prabangios, 
kol pagaliau pasiseka, o kartu ir ne-
pasiseka. Šneki moterėlė Elvyra šiek 
tiek apie kaimą paporino - prisiminė 
čia gyvenusius puikius senolius, ypač 
Antaną Tuskenį, kuris nuolat pas 
jos tėvuką apsikirpti ateidavo, labai 
mėgo „papolitikuoti“ - pasikalbėti 
apie rusus, amerikonus, buvusius ir 
esančius ar dar numatomus pasaulio 
įvykius.

Gyvenimas čia prie plento ir geras, 
ir neramus - vis reikia nuolat lekian-
čių automobilių triukšmus sugaudyti, 
ir saugotis, kad jie tarsi autostrada į 
Niūronis ir atgal lekiantys nenutrenk-
tų. Vasaros rytmetys, sugrįžtanti po 
vakarykštės liūties šiluma, ir šioks 
toks atokvėpis - juk gerokai sulaistė 
smiltyne vešančias daržoves. Traukiu 
fotoaparatą, fotografuosiu, bet mo-
teris paprieštarauja - fotografuok ką 
nors iš jaunesnių, kad ir jos anūkę - 
jauniausią kaimo gyventoją Augustę 
bei jos draugę Justę. Joms tai vasara 
tikras smagumėlis - kasdien po kelis 
kartus niurkteli į čia pat tekančios 
Šventosios vandenis.

Ne lašiniais, bet pupomis...

Vakaruosna bėgantis kelias šako-
jasi: dešinioji keliutė, šviesiu žvyr-
keliuku Lašinių link skuba, į miškus 
giliuosius veda, kairioji į Niūronis 
vilioja, bet mes grįžtame į kalnus, 
kur daugiau didybės ir šlovingos ku-
nigaikštiškos Lietuvos dvasios, nes 
juk senovės lietuvių kariai ir lašinių 

Šeimyniškėliai: kaimas, 
Mindaugo Voruta ir jos valdovai

nekirtę, tik pupomis pasisotinę mė-
sos prisišveitusius riterius skaudžiai 
sukuldavo, į pelkes amžiams sugrūs-
davo. Bet kodėl gi niekas pelkynuose 
iki šiol nei vieno užsikonservavusio 
šarvuoto vokiečio palaikų nesuran-
da? 

Kalno dvasia 

Jis didingas, žalias, kaip gyvastis 
tautinė. Sakoma, kad vienas didžiau-
sių Lietuvoje, dar XIII amžiuje sau-
gojęs Kunigaikščio Mindaugo sukur-
tos valstybės trapias sienas, čia pat 
Šventosios ir mažesnių upelių - La-
tavos, Maleišos pakrantėmis ėjusios. 
Šarvuoti, nuožmūs, klastingi buvę 
didieji priešai iš vakarų - kryžiuočiai 
ir kalavijuočiai. Bet Mindaugas taip 
pat visą išmintį savosios žemės pa-
saulio įvaldęs - pagonių žynys pano-
ręs vakarietiško gyvenimo principus 
suprasti ir priešus gudrumu nugalėti. 
Sugalvojo, kad krikščioniu tapęs gal 
pragaištingą teutonų potvynį sustab-
dytų, taiką ir naudingą sąjungininką 
kovoms su rytų galybėmis laimėtų, 
tad su Andriumi Štirlandu - Livoni-
jos ordino magistru sutaręs, kartu su 
savo žmona ir dvariškiais, pasekėjais 
artimiausiais pasikrikštijo, diploma-
tinius ryšius tiesiogiai su Roma, su 
pačiu popiežiumi Inocentu III už-
mezgė, be tarpininkų jokių klastingų 
ir kenksmingų. Tad tas pats Andrius 
veikiai ir karūnuotis padėjo, vysku-
pus sukvietė, karūnas iš Rygos atga-
beno. Gaila, kad neišliko dokumentų 
liudijančių, kokios gi tos karūnos 
buvo, kokie auksakaliai jas prabangą 
ir grožį derindami gamino. Neilgai gi 
teko pasidžiaugti laukta taika, ramy-
be, jaukiu karališku gyvenimu. Ku-
nigaikščiai, ypač žemaičiai, kaltino 
valdovą išdavus senuosius Dievus, 
ir kalavijuočius ties Durbe žiauriai 
sumušė, daugybę riterių kilmingiau-
sių į kapą pasiuntė.

Tuomet lietuviška kariauna savo 
ginklų galybę į Rytus kreipė, prieš 
rusėnus sėkmės pakerėti žygiavo. 
Mindaugas gi karalystėje pasiliko, jau 
buvo įsimaišiusi moteris, miško kely-
je sąmokslininkai savo sėbrų kitapus 
padedami valdovo sargybą išpjovė. 
Nepagailėjo ir paties karaliaus ir abu 
sūnus jo, sosto paveldėtojus, pas die-
vus išsiuntė - nutraukė dinastijos giją. 
Tik iš kur gi tas vienuoliškas prama-
nas - kunigaikštis Nykštys - tada išsi-

perėjo? Lyg tai kokiai kunigaikštytei 
ar paprastai baudžiauninkei jie savo 
sėklą įskiepiję buvo. Perversmui 
vadovavęs Daumantas turėjo pats 
gelbėdamasis sprukti pas rusus. Tie 
jie priėmė. Kaip narsiam, sumaniam 
Pskovą valdyt pavedė ir jis taip sė-
kmingai darbavosi, kad po mirties 
stačiatikių šventuoju Timofiejumi 
paskelbtas buvo. Kažkur to miesto 
lobyne jo kalavijas guli, bet tikrai jis 
Mindaugo karaliaus krauju nesutep-
tas, nes juk pats Daumantas rankų 
nesitepė - miklių vyrukų netrūko. Ne 
kasdien toks didingas žygis - nužudy-
ti karalių pasitaiko. 

Kunigaikštiškos dvasios 
valstietis

Kaimo žemių valdai priklausęs pi-
lies kalnas buvo pradėtas palengva, 
atsargiai judinti. Ganė ten gyvulius, 
šienaudavo, po truputį ardavo, sun-
kiai, ratais aplink kalną sukdamas, 
plūgą tempdamas arkliukas kinkuo-
davo. Bet gerai užaugdavo grikiai, 
kanapės, na ir bulvės, rugiai neblogai 
derėdavo.

Rašytojas Vienuolis tikino, kad 

kaimo žemes į vienkiemius skirstant 
nuo kalno dar parsivežė pilies akme-
nų, ąžuolinių sienojų likučių ir net 
senų plytų. Keletą metų noragais va-
gojamas kalnas vis tebebuvo status, 
vargiai įkopiamas, dirvožemis pilnas 
akmenų, plytų nuolaužų, ąžuolinių 
skalų, artojai suranda ir senovinių 
monetų, rūdžių suėstų kardų, žalvario 
sagčių, o pasikasus giliau yra pože-
minių urvų, akmeninių sienų. Šias 
istorijas rašytojui sumegzti daug pa-
gelbėjo nuostabus, švelnių pramanų 
nevengdavęs piliakalnio žemę, jam 
nuosavybe priklausiusią aręs ir javą 
sėjęs Šeimyniškėlių sodžiaus ūkinin-
kas Jonas Grimašauskas.

Tai jo arkliokas kartą įsmuko į 
kalne atsivėrusią duobę, buvusią 
stulpavietę, lakios vaizduotės tuoj 
pat paversta paslaptingu urvu ve-
dančiu į požemius su karaliaus Min-
daugo brangenybėmis. Kartą plūgu 
perplėšęs puodą išvertė lobį. Sida-
brinių lazdelių - kunigaikščių Lie-
tuvos pinigų - ilgaisiais vadinamų. 
Kol istorikai, muziejininkai sužinojo 
žmogelis veik visą sidabrą pardavė, 
išdalijo, vos viena svari brangme-
talio  lazdelė į Antano Baranausko 
klėtelės senienų rinkinį pateko, bet 
ir ta Antrojo pasaulinio karo suiru-
tėje pradingo. Tarpukariu taip ir ne-
iškovojo paminklosaugininkai, kad 
plūgai nustotų piliakalnio istoriją 
raikyti ir ardyti, arė dar ir po karo, 
kolchozmetyje, kol nuspręsta Vo-
rutą garbingai praeičiai, gegužinių 
vietoms, pagoniškų aukurų kūreni-
mui paskirti. J. Grimašauskas, nors 
savo karališkų valdų netekęs, vis dar 
legendų pasaulyje tebegyveno, pa-
mėgo jis moksleivius ir suaugusius 
turistus piliakalnio takeliais vedžioti, 
puikiausias, garbingas, tautinį pa-
sididžiavimą skatinančias istorijas 
regzti.

Sodyba jo glaudėsi piliakalnio pa-
pėdėje, netoli senųjų kapų Kapanica 
vadinamų, ilgoje, dviejų galų aukš-
taitiškoje gryčioje gyvenęs. Žmogus 
buvo ne prastas, vaikystėje gyvenęs 

karalių mieste Peterburge, iš kur po 
revoliucijos grįžo jau be jokių turtų tik 
su keliais rakandais, baldais, karališ-
ko stiliaus kėdėmis...Tad karališkojo 
piliakalnio savininkas šventadieniais, 
po pamaldų ir pasižmonėjimo Anykš-
čiuose sugrįžęs išsinešdavo krėslą į 
kiemą ir patogiai atsisėdęs, skrybėlę 
užsivožęs paskęsdavo mintyse. Seniai 
jau pasibaigė jo gyvenimo sapnas.

Gyvastis šiuolaikinė

Anykštėnai Atgimimo metais ypač 
kalną pamilę, kunigaikščių ir pačio 
karaliaus Mindaugo miesto šlovės 
įsigeidė. Negailėjo pinigėlių, daugiau 
nei dešimtį metų archeologai Gint-
austas Zabiela ir Tomas Baranauskas 
su kastuvais ginkluota pagalbininkų 
komanda kalno paslaptį spręsti bandė 
- ginklų, turtų, o gal pačios karūnos 
ieškojo. Didžiąją dalį ištyrinėjo, tai la-
biausiai ištyrinėtas piliakalnis šalyje. 
Puikiausia vieta pilaitę pastatyti. Bet 
tam kelių milijonų prireiktų ir kažin 
kaip pasikeitusius vaizdus liaudis pri-
imtų. 

Tačiau prieš keletą metų, kai 
Anykščius valdė jaunatviškasis me-
ras Darius Gudelis, atsikvietė jis į 
šventę Vilniaus merą, savo bičiulį 
Artūrą Zuoką, pergamentuose sudė-
liotus raštus tas pasirašė ir Vorutos 
pilies statybos globėju tapo. Pilis 
tarsi ir nebuvo pastatyta, nors nedi-
deli įtvirtinimai visai netoli didžiojo 
kalno, paplentėje atsirado. Bokštas, 
iš rąstų sunertos sienos, uždaras kie-
melis - puikiausia vieta viduramžių 
dvasią adoruoti. Muziejininkai tai 
ir daro, kasdien pulkais, grupelėmis 
lankytojų sulaukiantys pasakoja apie 
Mindaugo Lietuvos šlovę, apie tą 
dešimtmetį užtrukusią karalystės 
pasaką, gudrius kunigaikščius, jų 
užmojus, aistras ir atkaklius karius, 
žemdirbius lietuvius bei kantriąsias 
jų moteris. Pasididžiavimas - nei 
viena tokia maža tauta pasaulyje ne-
buvo sukūrusi taip neproporcingai 
didžiulės imperijos nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros. 

Žvelgia žmonės į subtilius baltiš-
kus papuošalus, tyrinėja menamos 
pilies maketą, bando šaudyti iš lanko, 
ragauja katile ant ugnies prišutintos 
žolelių arbatos, žvelgia į dangų, iš 
kur palaimingai, palankiai atsiliepia 
griausmu Perkūnas dievaitis.

Kovingąją, karališką dvasią menančios šventės akimirką išdykaujantys jos vaidilos - Žilvinas Smals-
kus ir Vytautas Germanavičius bei tolumose boluojantys susirūpinę rikių Alberto Pranskūno ir Gin-
tauto Eimanavičiaus veidai.

Jonas Grimašauskas patogiai įsitaisęs savo ka-
rališkame krėsle.

Autoriaus nuotr.

Šeimyniškėlių tyrinėjimas ant piliakalnio: da-
bar jau mires Henrikas Juzėnas (kairėje) ir 
Aloyzas Janušis.

Skiemonių kelias – tragiškas. Prak-
tiškai visas kelias nuo Biržinės iki 

Kur žiūri kelininkai?
Anykščių yra apdrabstytas skalda. 
Prasilenkiant su kitais automobiliais, 

skraido akmenys, galimybė saugiai 
prasilenkti - kaip į kosmosą nuskristi. 

Ir tik nereikia pasakoti, kad šitaip 
turi būti, jog skalda išpilta, rūpinan-
tis vairuotojų saugumu.

Anykščių rajono gyventoja 
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  kampas

horoskopas
AVINAS Porą dienų jums stigs 

aiškaus požiūrio, būsite linkę keistai 
interpretuoti situaciją. Derėtų saugoti 
sveikatą, įkaitus nesimaudyti šaltame 
vandenyje, nepiktnaudžiauti alkoho-
liu. Ateinančios dienos gali pareika-
lauti atsakingesnio požiūrio į pareigas, 
įstatymus. Mintys suksis apie pinigus, 
nekilnojamąjį turtą, statybas ar remon-
tą, dovanas. Turbūt pavyks kažką par-
duoti, išnuomoti. 

JAUTIS Nusimato naudinga iš-
vyka, svarbus pokalbis, susitarimas. 
Galimos neblogos permainos darbe ar 
kitur. Jums turėtų sektis beveik visose 
srityse, kur reikalingas kūrybiškas po-
žiūris, empatija, iškalba. Vis dėlto tikė-
tini ir interesų neatitikimai, trikdžiai, 

slaptos intrigos. 
DVYNIAI Beveik visą darbo sa-

vaitę nebus kada ilsėtis. Sėkmę lems 
jūsų veiksmų nuoseklumas, gebėjimas 
bendradarbiauti su kitais, kolektyvu. 
Galite gauti pakvietimą į bendramin-
čių ar draugo organizuojamą renginį. 
Tik nesusiviliokite abejotinais pasipel-
nymo būdais. 

VĖŽYS Jausite poreikį semtis ži-
nių, plėsti akiratį. Galbūt tvarkysite ke-
lionių reikalus, rūpinsitės stojimu mo-
kytis, viešėsite toli nuo namų ar pan. 
Naudinga gali pasirodyti kelionė arba 
bendras projektas su užsieniečiais. 
Galite atsidurti viešo dėmesio centre, 
gauti honorarą, dovanų, laimėsite pri-
zą ar kt. 

LIŪTAS Būsite įžvalgūs dėl to, 
kas susiję su pinigais, turtu, verslu. 

Gerai atliktas darbas, pademonstruota 
kompetencija neliks nepastebėti. Tiktų 
išsiaiškinti su partneriais ar draugais fi-
nansines problemas, aptarti skolinimo-
si, kreditavimo, paramos galimybes. 
Tikriausiai planuosite kelionę arba jau 
mėgausitės naujais įspūdžiais toli nuo 
namų. 

MERGELĖ Tiktų pasirašyti su-
tartis, prisiimti finansinius įsipareigo-
jimus, derėtis. Partneris arba dosnus 
rėmėjas gali jums padėti, tačiau psi-
chologiškai jums bus nelengva kažko 
prašyti. Galima kelionė į kurortą, pra-
moginį renginį, varžybas, pobūvį. 

SVARSTYKLĖS Gali išsispręsti 
aktualus klausimas, susijęs su darbu, 
verslu ar nuosavybe. Tarpininkavimas 
ar investicija turbūt pasirodys naudin-
gi. Tačiau kažką imdami, gaudami ga-

lite taip įsipareigoti, kad vėliau tapsite 
labai priklausomi. 

SKORPIONAS Žada romantišką 
polėkį, išaugusį kūrybingumą. Regis, 
sugebėsite suderinti intensyvią darbi-
nę veiklą bei pramogas, flirtus, sportą. 
Galima sėkmė varžybose, konkurse. 
Gana palankiai turėtų spręstis klausi-
mas, susijęs su įsidarbinimu, studijo-
mis arba sveikatos atstatymu. 

ŠAULYS Vikriai suksitės darbe, 
kartu stengsitės skirti pakankamai lai-
ko sau ir šeimai. Palankus metas skirti 
pasimatymus, susitikti su bičiuliais, 
gerbėjais, reikštis scenoje, projektinėje 
veikloje, keisti įvaizdį ir pan. Fortūna 
gali nusišypsoti meilėje arba loterijoje, 
žaidime, konkurse. 

OŽIARAGIS Šiuo metu nusimato 
renginių, susitikimų. Nepraleiskite pro 

ausis vertingos informacijos. Nuo tre-
čiadienio padaugės sentimentų šeimai, 
tėvams, praeičiai, gamtai. Mielai tvar-
kysite savo buitį, aplinką. Nusimato 
sėkmė pasirodymuose, sporte. 

VANDENIS Šią savaitę gana akty-
viai reikšitės visur, kur reikia taiklios 
minties ir protingo žodžio. Turbūt sek-
sis, jei užsiimate žiniasklaida, tarpinin-
kavimu, reklama, komercija. Gali būti, 
kad papildomai uždarbiausite arba 
kaip tik gausiai išlaidausite. 

ŽUVYS Savaitė palanki viskam, 
kam reikia iniciatyvos ir darbštumo. 
Regis, uoliai dirbsite, skaičiuosite, 
planuosite. Tikėtina materialinė nau-
da, pasipelnymas, tačiau piniginę teks 
paploninti dėl vaikų poreikių arba as-
meninio hobio. Galimi sportiniai, kū-
rybiniai laimėjimai.   -ELTA

Linas BITVINSKAS
Kaip žinia, kava nėra naciona-

linis lietuviškas gėrimas. Populia-
rėti ji ėmė tik antroje XX amžiaus 
pusėje. Ilgą laiką buvo gąsdinama, 
jog tuos, kurie mėgsta kavą, pakirs 
širdies ligos. Harvardo mokslinin-
kai apgynė kavos garbę ir orumą. 
Po tyrimų jie paskelbė, kad kava 
apsaugo žmogų nuo penkių sunkių 
susirgimų. Beje, reikia pabrėžti, jog 
tai kokios siaurų interesų grupelės 
darbas. Keletą metų tyrimai buvo 
atliekami su 130 000 savanorių, 
renkami duomenys. „Padidėjusios 
širdies ligų rizikos neišaiškintos 
net tiems asmenims, kurie laikomi 
užkietėjusiais kofemanais“,- pa-
skelbė gydytojas genetikas Robas 
Van Damas.

Kitas mokslininkas Dimitrijus 
Nikogosovas sudarė sąrašą ligų, 
nuo kurių kava – puiki profilak-
tika. Tačiau mokslininkai įspėja, 
kad kava yra tik profilaktika, o 
ne gydymo priemonė, todėl pa-
sveikti nepadės. Taigi, pora puo-
delių kavos padės apsisaugoti nuo 
Alzheimerio ir Parkinsono ligų, 
cirozės ir kitų kepenų sutrikimų, 
aritmijos ir cukrinio diabeto. Be to, 
kava lėtina organizmo senėjimą.  
Tačiau gydytojai pataria nesižavėti 
kava jau sergant aritmija, hiperto-
nija, kepenų ir skydliaukės ligomis 
bei nėštumo metu moterims. 

Beje, tai, ar žmogus mėgsta 
kavą, pasak mokslininkų, apspręs-
ta genetiškai, o ar du, ar šešis puo-
delius žmogus išgeria, efektas toks 
pat – kava greitai pašalinama iš or-
ganizmo. Gerkite į sveikatą.

Apie kavąNuo smūgio stulpas lūžo 
kaip degtukas Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį, apie 1 valandą 45 minutės, 
Juostininkų kaime, lengvasis automobilis sankryžoje neįsuko į po-
sūkį ir, nulėkęs nuo kelio, rėžėsi į namo kieme augančius krūmus 
ir medžius taip stipriai, kad juos net išrovė su šaknimis ir sulaužė. 
Maža to, kaip kokį degtuką perlaužė atraminį elektros stulpą.  

Tik atkėlus stulpą, automobilį buvo galima ištraukti.

Automobilis važiavo nuo Pane-
vėžio pusės. Du didelius slyvų me-
džius automobilis išrovė su šakni-
mis, jų kamienus sulaužė. Šakos, 
sutrupinto stulpo betono šukės ir 
nulūžusios „Audi A4 Quattro“ de-
talės pasipylė į namo kiemą. Griū-
nantys krūmai ir šakos užgriuvo 
ant namo kieme stovėjusio auto-
mobilio ir jį prispaudė, tačiau vė-
liau paaiškėjo, kad be kelių smul-
kių įbrėžimų jam žalos nepadarė.

Nukirstas atraminis elektros 
stulpas, nors ir pakrypęs į šalį, iš-
silaikė ant viršutinių tvirtinimo 
elementų. Jis liko stovėti įsirė-
męs į užstrigusios „Audi“ variklio 
dangtį. Nuo smūgio į stulpą kaime 
dingo elektra. Tačiau, nors avari-
jos vieta atrodė kraupiai, nei vie-
nas iš trijų automobiliu važiavusių 
jaunuolių (kurių, panašu, du buvo 
nepilnamečiai) nenukentėjo. Auto-
mobilyje sumontuotos oro pagal-
vės išsiskleidė.

Po avarijos kieme pasklido al-
koholio kvapas, o vėliau, dar iki 
atvažiuojant iškviestai policijai, 
pradėjo skambėti stikliniai bute-
liai. Vėliau kiemą tvarkantys gy-
ventojai prie avarijos vietos rado 
nugertą sidro „bambalį“.

Neaišku, kokiu greičiu lėkė ava-
riją patyręs automobilis, akivaiz-
du, jog greitis, kuris toje sankry-
žoje ribojamas iki 40 kilometrų per 
valandą, buvo smarkiai viršytas. 
Avarijos vietoje buvo kalbama, net 
apie sunkiai suvokiamus 170 kilo-
metrų per valandą. 

Tuo, kad avarijoje tiesiog stebu-
klingu būdu niekas nenukentėjo, 
stebėjosi ne tik vietiniai Juosti-
ninkų gyventojai, bet ir daug matę 
kai kurie avarijos pasekmių šalinti 
atvykę specialiųjų tarnybų darbuo-
tojai.

Beje, vairuotojas iš avarijos vie-
tos nebėgo, net pats skambino ben-

druoju pagalbos telefonu kviesda-
mas policiją.

Nors aukų buvo išvengta, tačiau 
darbo avarijos pasekmes šalinan-
čios tarnybos turėjo daug. Iš viso 
avarijos vietoje dirbo šeši automo-
biliai ir traktorius. Policija „stop“ 
juosta aptvėrė automobilį ir prie 
jo budėjo iki tol, kol „Audi“ iš-
vežė techninės pagalbos tarnybos 
automobilis. Beje, techninė pagal-
ba taip pat laukė kelias valandas, 
nes sudaužyto automobilio nebuvo 
galima traukti dėl į jį įsirėmusio 
stulpo. Tik atvažiavus elektrikams, 
kurie su specialia technika sulau-
žytą stulpą pakėlė į orą, „Audi“ au-
tomobilį avarinė tarnyba ištraukė 
iš įvykio vietos.

Beje, nors atrodo, kad į avarijos 
vietą buvo atvaryta daug technikos 
ir dirbo daug žmonių, stulpo atra-
mą keitę ir elektros tiekimą atsta-
tę darbuotojai kalbėjo, jog, jei ne 
šventinis savaitgalis ir ankstyvas 
metas, technikos ir žmonių būtų 
buvę dar daugiau. 

Panašios avarijos Juostininkų 
sankryžoje gana dažnos, virši-
jantys greitį automobiliai dažnai 
taranuoja teritorijas ir objektus 
šalia sankryžos. Vienoje avarijo-
je automobilis, taip pat lėkęs iš 
Panevėžio pusės, perlėkęs kiemo 
kraštu, net trenkėsi į gyvenamojo 
namo kampą. Kaip taisyklė, ava-
rijas sukelia kelio „nepažįstantys“ 
vairuotojai, kurie nepaiso greitį 
ribojančių ženklų, bet bando vis 
tiek įsukti į posūkį užuot nulė-
kę tiesiai keliu. Jokių saugumo 
priemonių (be ženklo, kad greitis 
ribojamas iki 40 kilometrų per 
valandą), kad apsaugoti gyven-
tojus nuo galimos tragedijos, o 
kelio nepažįstančius vairuotojus 
perspėti apie pavojingą sankryžą, 
nei kelininkai, nei savivaldybė 
nesiima. 

Per kokius metus, be šio savait-
galio avarijos, Juostininkų san-
kryžoje buvo susidūręs lengvasis 
automobilis su maršrutiniu „Auto-
veldos“ autobusu, o kitas lengvasis 
automobilis, taip pat neįsukęs į 
posūkį, numušė kelio ženklą ir iš 
įvykio vietos pabėgo.

„Audi A4 Quattro“ neišgelbėjo net tai, kad ji varo-
ma visais keturiais ratais. 

Daug sveriančiu ilgu stulpu darbininkai žonglira-
vo kaip kokia lazdele.

Ištraukus iš žemės įkastą nukirsto stulpo atramos dalį pa-
aiškėjo, kad sulaužyta ir po žemėmis buvusi stulpo dalis.

Autoriau nuotr.
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UAB „Anykštos redakcija“ priima skelbimus į šiuos laikraščius: 

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“ 
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
„Molėtų Vilnis“

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. 

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.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

PERKAME SPYGLIUOČIO 
RąSTUS, 

ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: (8-686) 88713.

Tel.
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Nulinguoja, nuklysta tie metai
Tartum gervės padangėj rudens
Tik širdy ir sieloj jų verpetai
Vis šilta ugnele rusens.
Jie primins, kiek dainų išdainuota,
Išdalinta širdies šilumos,
Kiek daug dirbta, mylėta, svajota
Tik nuklydęs jų aidas kartos.
Tegul šis jubiliejus švies ir žėrės
Nuostabia žvaigždele,
Tegul visas gyvenimas liesis
Džiaugsmo, laimės, sveikatos versme.

Stanislavą ŽEMAITIENĘ, gyvenančią Janušavos kaime, 
jubiliejaus proga sveikina 

vyras Jonas, duktė Janina, sūnūs Rimantas, Algimantas, 
anūkai Eurelija, Mantas, žentas Valdas.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, kaimynams, 
bendradarbiams ir visiems, kurie buvo kartu laidojant 
brangų vyrą, tėvelį ir senelį Mykolą AVILTĮ.

Žmona ir dukros

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

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

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

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Utilizuoja, atsi-
skaito.

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 automo-
bilius, taip pat pilnos komplektacijos 
variklius. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai - automobilius įvairių mo-
delių. Gali būti su T.A., važiuojančius, 
nevažiuojančius. Atvyksta, sutvarko 
dokumentus. Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.                            

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

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

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.

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

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

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.

Mėsa

Ūkininkas mėsinių kiaulių sker-
dieną 40-50 kg, turi svilitų dujomis 
ir plikytų. Atvėsintos ir t.t Triušių 
skerdieną 1,5 - 2,5 kg. Atveža ne-
mokamai.

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

Kuras

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

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

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

Plieninės profiliuotos stogų ir sienų dangos
Beasbestinis šiferis

Betoninė, keramikinė čerpė
Plėvelės stogams ir sienoms

Plastikinės ir medinės lauko dailylentės
Skardos lankstiniai

Tel. (8-652) 49994.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Brangiai perkame įvairų mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Paslaugos

Nuomoja namą su baldais 
Burbiškio km.

Tel. (8-676) 69399.

Dovanoja

1 mėn. kačiuką.
Tel. (8-656) 41525.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Nebrangiai atlieka statybos dar-
bus: namų dažymas, trinkelių dė-
jimas, plytelių klijavimas, laminato 
dėjimas bei kiti statybos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Kokybiški kaminų įdėklai. 
Pristatomieji kaminai (dvisieniai). 
Suteikia garantiją.

Tel. (8-674) 57976.

Montuoja “August ir ko” biologi-
nius nuotekų valymo įrenginius. 
Įveda vandentiekį, kanalizaciją, 
drenažą.

Tel. (8-639) 69837.

Mobiliu gateriu pjauna medieną. 
Tel. (8-618) 06174. 

Pjauna, mulčiuoja aukštą, seną 
žolę. Žolę, kupstus, aukštas pie-
vas paverčia mulčiu. Kaina nuo 
30-60 Eur/h.

Tel. (8-606) 78072.

siūlo darbą
Medienos gaminių įmonė UAB 

„BALTOM“, N.Elmininkų km. siūlo 
darbą. Profesijos apmoko darbo 
vietoje. 

Tel. (8-687) 47372.

Reikalingi E-kategorijos 
vairuotojai. 

Pagrindiniai maršrutai 
Lietuva-Skandinavija-Lietuva. 

Tel.: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411.

„Molėtų žinios“
„Mūsų Ignalina“ 
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“
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MOZAIKAšiandien

liepos 9 d.

liepos 10 d.

Vaitautas, Valmantė, Arnol-
das, Elžbieta, Elzė, Virginija, 
Virga.

liepos 8 - 10  priešpilnis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Marcelina, Veronika, Algir-
das, Algirdė, Leonarda,s Marcė, 
Vera.

Amalija, Prudencija, Rufina, 
Gilvainas, Eirimė.

oras

+14

+25

receptas

redaktorei nežinantNNN

Savivaldybės administracijos di-
rektorės pavaduotojas Saulius Ra-
salas tapęs viršininku ir pasidabi-
nęs varlyte, paparacių fiksuojamas 
jaunų ir gražių moterų draugijoje. 
Tiesa, valdininkas ne po naktinius 

Kol Anykščiai tik ruošiasi priimti 
užsienio turistus, Kurkliai jau de-
monstruoja pasirengimą. Kurkliuose 
užsienio turistai turėtų jaustis jaukiai, 
ypač turistai ... iš Gvinėjos.

Miestelio stulpai nukabinti tris-
palvėmis vėliavytėmis, panašiomis 
į Lietuvos valstybines vėliavas. Bet 
Kurklių trispalvės panašios ir į Gvi-
nėjos vėliavas. Mat Lietuvos vėliavos 
spalvos gula horizontaliai, Gvinėjos-  
vertikaliai, o Kurklių - „impizavai“.

Pleibojus!

Raskite du skirtumus.

klubus su moterimis vaikšto, o ra-
jono Tarybos posėdyje dalyvauja, 
bet vis tiek gražu…

Iki administracijos direkto-
rės Venetos Veršulytės atostogų 
S.Rasalas sėdėdavo kartu su di-

rektore, tačiau, kai tik ši išvažiavo 
poilsiauti į šiltus kraštus, jos pava-
duotojas atsidūrė šalia jauniausios 
rajono Tarybos narės Gabrielės 
Griauzdaitės

Abiejose paparacio užfiksuotose 

nuotraukose už poros nugaros sėdi 
mero Kęstučio Tubio patarėjai. 
Vienoje nuotraukoje matosi Kęs-
tutis Indriūnas, kitoje – Donaldas 
Vaičiūnas. Matyt, meras juos siun-
čia S.Rasalo prižiūrėti.

Kurkliai pasitinka afrikiečius

Lietuvos vėliava Gvinėjos vėliava Kurklių vėliava

“Forbes” žurnalas paskelbė
turtingiausią šeimą JAV

Žurnalas “Forbes” paskelbė antrą 
metinį turtingiausių JAV šeimų rei-
tingą. Palyginti su praėjusiais metais, 
sąrašo lyderis nepasikeitė - tai Volto-
nų (Walton) šeima, valdanti prekybos 
centrų “Walmart” kontrolinį akcijų 
paketą. Jų turtas vertinamas 149 mlrd. 
dolerių - 3 mlrd. mažiau nei praėju-
siais metais. Antrojoje reitingo vietoje 
atsidūrė Kochų (Koch) šeima, valdanti 
“Koch Industries”, antrą didžiausią 
privačią bendrovę JAV. Trečią poziciją 
užėmė Mars (Mars) šeima, didžiausios 
pasaulyje konditerijos bendrovės savi-
ninkai. Marsų turtas vertinamas 80 
mlrd. dolerių.

Šių metų reitinge yra apie 30 naujų 
pavardžių, viena iš jų - Saklerių (Sac-
kler) šeima, valdanti skausmą malši-
nančio preparato “Oxycontin” gamin-
toją, taip pat Grynbergų (Greenberg) 
šeima, susikrovusi turtą iš “Skechers” 
sportinių batelių prekybos. Bendras 
visų “Forbes” reitingo narių turtas ver-
tinamas 1,3 trln. JAV dolerių.

JAV šeimos ieškojusi 
amnezija serganti 
moteris sulaukė gerų žinių

JAV, Kalifornijos valstijoje, rasta 
amnezija serganti moteris pradėjo in-
ternetinę kampaniją, kurios tikslas - at-
skleisti jos tapatybę. JAV žiniasklaida 
praneša, kad su moterimi susisiekė jos 
šeima, skelbia BBC. Sem (Sam) vardu 
pavadintą moterį vasarį ugniagesiai 
surado Pietų Kalifornijoje. Jos sukur-
toje “Facebook” paskyroje rašoma, 
kad visus moters prisiminimus galėjo 

ištrinti auglys. Interpolas įtraukė mote-
rį į tarptautinį dingusių asmenų sąrašą.

Moteris tikėjosi, kad “Facebook” 
sukurta paskyra padės surasti šeimos 
narius ar draugus. Sem papasakojo 
žurnalistams, kad medikai jai nustatė 
trečios stadijos kiaušidžių vėžį, todėl 
moteris baiminosi, kad ji mirs anks-
čiau nei išsiaiškins, kas ji tokia.

Atsiradus jos artimiesiems, paaiš-
kėjo, kad tikrasis 53-ejų moters vardas 
Ešli Menata (Ashley Menatta). Jos 
sūnėnas išgirdo istoriją apie amneziją 
sergančią moterį per televiziją, susiekė 
su mama, o ši paskambino į policiją.

Pradžioje dėl jos akcento manyta, 
kad moteris yra australė. Vis dėlto mo-
ters giminaičiai paaiškino, kad ji gimė 
Pensilvanijoje, turi seserų, kurios gy-
vena Kolorado ir Merilendo valstijose. 
Moteris ir ją prižiūrėjusi seselė “Face-
book” paskelbė sulaukusios gerų žinių. 
Jos padėkojo visiems, padėjusiems at-
rasti tikrąją E. Menatos šeimą.

Du britai 42 metus sveikino
vienas kitą tuo pačiu 
atviruku

Britai Ronas (Ron) ir Džefas (Jeff) 
42 metus sveikino vienas kitą gimta-
dienio proga tuo pačiu atviruku, prane-
ša “The Daily Mirror”. Vyrų pavardės 
neskelbiamos, tėra žinoma, kad jie yra 
giminaičiai. Kaip pažymi laikraštis, 
ši istorija galėjo prasidėti nuo pokšto, 
kadangi ant atviruko yra užrašas, ragi-
nantis jo neišmesti ir perduoti draugui. 
“Tai ekologijos amžius”, - skelbia kitas 
užrašas. Iš visko sprendžiant, pokštas 
virto rimta tradicija, ir vyrai nuo 1973 
metų ėmė sveikinti vienas kitą vienu ir 
tuo pačiu atviruku, rašo leidinys. Atvi-

ruko nuotrauką “Reddit” tinklalapyje 
paskelbė Rono ir Džefo giminaitis.

Vyresnioji B. Obamos dukra
tapo serialo “Merginos” 
filmavimo aikštelės asistente

JAV prezidento Barako Obamos 
(Barack Obama) vyresnioji dukra Ma-
lija (Malia) tapo serialo “Merginos” 
(Girls) filmavimo aikštelės asisten-
te. Šeštadienį savo 17-ąjį gimtadienį 
švęsianti mergina šias pareigas eis tik 
vasarą, pranešė TMZ. Leidinys pažy-
mi, kad tai jau ne pirmas M. Obamos 
darbas televizijoje. 2014 m. vasarą ji 
atliko praktiką kito serialo filmavimo 
aikštelėje. Tąkart buvo filmuojamos 
serialo “Išgyvenimas” (Extant) se-
rijos. Po šio darbo paauglė tvirtino, 
kad tai buvo viena geriausių patirčių 
jos gyvenime. Vyresnioji JAV lyde-
rio dukra ne kartą pasakojo apie savo 
norą dirbti pramogų industrijoje, mer-
gina teigė mėgstanti žiūrėti filmus ir 
televizijos serialus. Televizija HBO 
serialą “Merginos” pradėjo transliuoti 
2012 metais. Šiuo metu filmuojamas 
penktasis jo sezonas. Seriale pasako-
jama apie keturias kūrybingos sielos 
merginas iš Niujorko. Šis televizijos 
projektas iš dalies pagrįstas jo kūrėjos 
Linos Danam (Lena Dunham) biogra-
fija. Beje, 29-erių aktorė ir režisierė 
taip pat atlieka vieną pagrindinių vai-
dmenų šiame seriale. “Merginos” jau 
pelnė du “Auksinius gaublius” ir vieną 
“Emmy” apdovanojimą.

Norvegijoje 92 metų moteris
pabėgo iš senelių namų 
su savo draugu

Norvegijos Eidsvoldo mieste 92 
metų moteris pabėgo iš senelių namų, 
praneša “The Local.no”.

Socialinės įstaigos darbuotojai krei-
pėsi į policiją, kai medicinos seserys 

rado pacientės vaikštynę automobilių 
stovėjimo aikštelėje. Bet paieška buvo 
nutraukta paaiškėjus, kad norvegė pa-
liko kliniką dėl savo draugo švedo. Su 
savo 87 metų mylimuoju moteris iš-
keliavo į Švediją. “Tai tikrai labai jau-
dinanti meilės istorija”, - sakė senelių 
namų valdytoja Janka Holstad (Janka 
Holstad). Anot jos, bėglė nenusižengė 
įstatymui, bet pridarė rūpesčių perso-
nalui, kadangi nepranešė apie savo 
išvykimą.

Norvegė draugo namuose jau pra-
leido 10 dienų. Ji ketina grįžti į senelių 
namus savaitgalį.

Didžiosios Britanijos princesė 
Šarlotė buvo pakrikštyta 
Sandringame

Pirmą kartą po princesės Šarlotės 
(Charlotte) gimimo Kembridžo herco-
gas Viljamas (William) su hercogiene 
Keite (Kate) ir sūnumi Džordžu (Ge-
orge) viešumoje pasirodė visi kartu, 
praneša BBC.Mažosios princesės 
krikštynos įvyko Sandringame. Šarlotė 
buvo vežama tame pačiame vežimėly-
je, kuriuo kadaise važiavo du karalie-
nės Elžbietos II (Elizabeth II) vaikai.
Tūkstančiai gyventojų ir karališkosios 
šeimos gerbėjų stebėjo ir džiaugėsi šia 
ypatinga proga.

Prieš krikštynas karališkoji šei-
ma pranešė, kad Šarlotė turės penkis 
krikštatėvius, tai yra dviem mažiau nei 
turi jos brolis, princas Džordžas. Be to, 
nei vienas iš Šarlotės krikšto tėvų nėra 
iš karališkosios šeimos.

Krikštynos įvyko Marijos Magda-
lenos bažnyčioje, Sandringame. Cere-
monijoje dalyvavo karalienė, Edinbur-
go hercogas, princas Čarlzas (Charles), 
Kornvalio hercogienė, Keitės tėvai ir 
jos sesuo su broliu. Princo Viljamo ir 
jo žmonos Keitės dukrelę Šarlotę pa-
krikštijo Kenterberio arkivyskupas.

-ELTA

Stovi kelių inspektorius, žiūri – 
Land Cruiser lekia. Greitis – 200 
km/h. Policininkas stabdo, mašina 
sustoja. Inspektorius prieina, prisi-
stato. O pro langelį išlekia didelis 
kumštis ir trenkia policininkui per 
fizionomiją. Mašina nuvažiuoja. 
Atsigavęs policininkas apsidairo – 
Land Cruiser jau ir pėdsakai atša-
lo, o šalikelėje stovi berniukas su 
dviračiu ir žiūri į jį. Policininkas:

– Berniuk, tu matei numerį?
– Tokio numerio, dėde, aš net 

cirke nemačiau!

Pyragas su špinatų-varškės įdaru

Įdarui:

Muskatas
150 gramų fermentinio sūrio,
maltų juodųjų pipirų,
4 kiaušiniai,
125 gramai grietinės,
1 svogūnas,
400 gramų špinatų,
200 gramų varškės,
žiupsnelis druskos
Tešlai:
400 gramų kvietinių miltų,
200 gramų šalto sviesto,
1 arbatinis šaukštelis kepimo 

miltelių,
1 arbatinis šaukštelis druskos,
2 valgomieji šaukštai grietinės.

Gaminimo eiga:
Visus tešlai skirtus produktus 

sumaišykite su maišytuvu arba su-
minkykite rankomis.

Tešla išklojame kepimo formą.
Špinatus susmulkinti ir sumaišy-

ti su varške, kiaušiniais, grietine, 
smulkintu svogūnu ir prieskoniais.

Įdarą sudėti ant tešlos ir gausiai 
apibarstyti sūriu.

Kepti 180C laipsnių orkaitėje 
45-50 minučių.


