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Mičionys - tuštėjantis Inkūnų parapijos 
aruodas Raimondas GUOBIS

Mičionis kadaise vadindavę 
pačios jauniausios krašte, 1942 
- iais įkurtos, Inkūnų parapijos 
aruodu. Nemažai gyveno čia 
žmonių ir jie buvo ne tik suma-
nūs, darbštūs, bet ir savajai baž-
nyčiai dosnūs. Žiloje senovėje 
kaimas priklausė kunigaikščių 
Radvilų Svėdasų dvarui, 1657 
m. jame buvo aštuoni kiemai, 
1923 m. aštuoniose sodybose 
gyveno 125 gyventojai, o štai 
prieš porą metų priskaičiuota 
dvi dešimtys nuolatos begyve-
nančių. Visai netoli Šventosios 
upė, nuostabūs jos skardžiai, 
jaukios kapinaitės ir smagiai, 
bičiuliškai į kupetaites palei 
senąją kaimo ūlyčią susispietu-
sios sodybos. 

Linksmiau vasarą Mičionių senolei Stanislavai Gražienei, gali pasidžiaugti dar visai maža proanū-
ke Goda ir giminaičių mergaite Elina.

Po linksmybių „Puntuko” viešbutyje penki jaunuoliai buvo išvežti į Anykščių policijos komisariatą. 
Autoriaus nuotr.

Viešbučio kambarį užliejo 
krauju
Naktį iš penktadienio į šeštadienį apie 4 valandą viešbutyje „Puntukas” susimušė dvi girtų anykš-

tėnų kompanijos. „Renginyje” dalyvavo apie 15 asmenų. 
Penki neblaivūs 1990–1996 m. gimę asmenys Anykščių policijos pareigūnų buvo sulaikyti ir už-

daryti į areštinę. 

Viešbučio kambarys, kuriame 
vyko muštynės, atrodo kaip po 
karo – išdaužtas balkono durų sti-

gerti. O besilinksminant, paryčiais, 
tarp jaunuolių kilo muštynės. Pa-
sak Anykščių rajono Kriminalinės 
policijos skyriaus viršininkės Auš-
ros Staškevičienės, baliuje dalyva-
vo ir merginos, tačiau visi penki 
sulaikytieji – vaikinai. Panašu, kad 
rimčiau sužeistų per muštynes nėra 
– pirmadienį niekas iš nukentėju-
siųjų nebuvo parašę pareiškimų 
policijai. Tad, jaunimas, matyt, bus 
baudžiamas tik už viešbučio turto 
suniokojimą.

Viešbutyje šventę asmenys gau-
siai vartojo stipriuosius gėrimus, 
alų, bulvių traškučius ir labai daug 
„Coca-colos“.

„Anykšto“ žurnalistui paskam-
binus telefonu, kuris skelbiamas 
ant viešbučio durų, atsiliepusi dar-
buotoja sakė, kad nuostolius įver-
tins direktorė Rima Kuligauskienė, 
kuri pirmadienio vakare turėtų 
grįžti iš atostogų.

Panašu, kad viešbutis „Pun-
tukas” yra gera vieta jaunimo 
pasilinksminimui. Internete skel-
biama, kad nakvynės kaina jame 
nuo „50 litų”. O naktimis admi-
nistracijos darbuotojų, juolab 
kokios nors apsaugos, viešbutyje  
nelieka, galima švęsti kol kas nors 
policiją iškvies. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

klas, išvartyti baldai, nurautos durų 
rankenos, kambaryje telkšo kraujo 
klanai, krauju aptaškytos ir sienos. 

Panašu, kad dvi kompanijos už-
sisakė kambarius viešbutyje „Pun-
tukas“ tam, kad turėtų „plotus“ pa-

Teisėja ruošiasi 
Marijono 
Mikutavičiaus 
liudijimui

Gyventojai nenori, kad jų interesus 
gintų Marijona Fergizienė

Lajų takas kviečia

Politikė, į Anykščių rajono 
Tarybą kandidatavusi Marijo-
na Fergizienė įsitikinusi, kad 
gindama savo ji tuo pačiu gynė 
ir namo gyven-
tojų interesus.

Komandiruotė. Anykščių rajo-
no savivaldybės vicemeras Sigutis 
Obelevičius šiandien išvyksta į ko-
mandiruotę Vokietijoje. Jis daly-
vaus parodoje BUGA 2015, kur yra 
įrengtas ir Anykščių teminis sodas. 
Šį sodą sukūrė anykštėnė floristė, 
gėlių salono „Lanka“ vadovė Eu-
genija Sudeikienė. Vicemeras Vo-
kietijoje viešės iki rugpjūčio 11 d. 

Ministrė. Ketvirtadienį Svėdasų 
seniūnijoje lankysis Žemės ūkio 
ministrė Virginija Baltraitienė. 
Pagrindinis vizito tikslas – aptarti 
situaciją dėl vilkų Anykščių rajono 
ūkininkams padarytos žalos. Susi-
tikti su ministre į Svėdasus vyks ir 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis. Jis prieš susitikimą su mi-
nistre apsilankys pas ūkininką Sta-
nislovą Pikčiūną, kurio avelių ban-
dą birželio mėnesį išpjovė vilkai.  

Prezidentė. Penktadienį iškil-
mingoje Lajų tako atidarymo ce-
remonijoje galbūt dalyvaus pati 
Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Šiandien Lajų 
taką turėtų apžiūrėti Prezidentūros 
Protokolo skyriaus darbuotojai – 
po jų vizito Prezidentė nuspręs, ar 
vykti į Anykščius.

Greitai. Vakar vakare anykštėnas 
Giedrius Titenis plaukė Kazanėje 
vykstančio Pasaulio čempionato 100 
m krūtine rungties finale ir finišavo 6 
- as. Į finalą jis pateko trečiu rezultatu. 
Pusfinalyje G.Titenis pagerino jam pa-
čiam priklausiusį Lietuvos rekordą.  

Pasitraukė. Penktadienį rajo-
no vadovai atsisveikino su Ka-
varsko seniūno pavaduotoja Ele-
na Kalibatiene. Į pensiją išėjusi 
E.Kalibatienė seniūno pavaduotoja 
dirbo nuo 2003 metų, o iki tol ji va-
dovavo Kavarsko seniūnijai.

Stambėja. Žemės ūkio naudme-
nų ir kitų plotų deklaravimas vyko 
nuo balandžio 13 d. iki liepos 10 d. 
Šiemet mūsų rajone pateikta 3 413 
paraiškų, jose deklaruotas plotas - 
77 795,37 ha. Pareiškėjų kasmet 
mažėja. Palyginti su 2014 metais, 
šiemet pateikta 143 paraiškomis 
mažiau, bet deklaruotas plotas pa-
didėjo beveik 1 428 ha. 

Rugpjūčio 7 d. 15 val. 
Anykščių šilelyje, prie Puntu-
ko akmens, įvyks Medžių lajų 
tako atidarymas. 
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spektras

Temidės svarstyklės

Padirbo. 2015-07-31 apie 
14 val. 40 min. banke, esan-
čiame Anykščiuose, J. Biliūno 
g., inkasuojant  pinigus buvo 

rasta, kaip įtariama, padirbta 50 
eurų kupiūra.

Apvogė. 2015-08-01 apie 18 
val. 50 min. pastebėta, kad iš 
garažo, esančio Anykščių r. sav., 
Kavarsko sen., pagrobta 160 

Knygoje, dedikuotoje savo anū-
kui - dideliam traktorių gerbėjui 
Tomukui, močiutė D. Dilytė - Staš-
kevičienė trumpomis įtaigiomis isto-

Pasakos ne tik apie traktorių Raimondas GUOBIS

Garsi lietuvių ir antikinės literatūros tyrinėtoja Dalia Dilytė 
Staškevičienė sumaniai savo anūkams pasakojanti apie pasaulio 
įdomybes, jau jų dvasią šiek tiek apšarvavusi pasakomis apie Lie-
tuvą, ėmė pasakoti apie taip pat nemažiau įdomius traktorius ir 
kitus ūkiškus dalykus, be kurių mūsų pasaulis negali egzistuoti. 
Ir taip gimė dar viena, šiemet leidyklos „Sofoklis“ išleista knygelė 
vaikams „Pasakos apie traktorių“.

rijomis porina apie kaimo sodybas, 
malūnus, traktorius ir kitokius žemę 
įdirbančius bei derlių nuimančius 
mechanizmus, net apie senąsias vė-

tykles, spragilus, apie arimą, šiena-
pjūtę, gyvulių pasaulį, rugiapjūtę, net 
šiukšliavežes. Apie išvirtusį medį, 
kadaise žiemomis nesuvokiamai di-
dingu baltumu, gausybę pasaulį už-
verčiantį sniegą, išdykėlius zuikius. 
Pamokoma globoti žemę maitintoją, 
nuostabiąją augaliją ir gyvūniją – ar-
tojas, vagodamas galingais plūgais 
jautrus, - pastebėjęs paukščio lizdą, 
su meile, išmintingai jį aplenkia – lai 
užauga, skrajoja ir savo giesmėmis 
linksmina paukšteliai.

Kaip ir dera knygos viršelį 
puošia traktorius.

l dyzelinio kuro, taip pat nuo 
dviejų medžio tekinimo staklių 
pagrobti du varikliai bei vienas 
tekinimo staklių gaubtas. Nuos-
tolis tikslinamas.

Pagrobė. 2015-08-02 apie 0 

val. 50 min. Anykščių r. sav., 
Anykščių sen., pastebėta, kad 
išdaužus automobilio priekinį 
šoninį stiklą iš vidaus pagrobta 
rankinė su joje buvusiais daik-
tais. Nuostolis – 250 eurų.

Už nesantaikos kurstymą video-
klipe „Šėtone, prašau“ teisiami troš-
kūniečiai broliai Vaidotas ir Mantas 
Grincevičiai bei jų pusbrolis Gie-
drius Sasnauskas per teismo procesą 
dar labiau išgarsėjo. Trijulės lyderis 
V.Grincevičius šalies žiniasklaidos 
priemonėms dalina interviu, savait-

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Dvidešimties metų teisėjos stažą turinti, buvusi Anykščių rajo-
no apylinkės teismo pirmininkė Zita Gavėnienė kartu su jos tei-
siamais „youtuberiais“ tapo Lietuvos žiniasklaidos žvaigžde.

galį jis pasirodė muzikos festivalio 
„Granatos Live“ Rumšiškėse sceno-
je. Atlikęs savąją „Šetone, prašau“  
V.Grincevičius buvo nuneštas polici-
jos – šis vaidinimas aliuzija į „yotube-
rių“ nemalonumus su teisėsauga.

Teisiamieji, regis, mėgaujasi juos 
užgriuvusia šlove, tuo tarpu žinias-

klaidos dėmesio centre atsidūrusi 
teisėja Z.Gavėnienė dėmesiu nesi-
džiaugia. Z.Gavėnienė „Anykštai“ 
sakė, kad per savo dvidešimties metų 
teisėjavimo praktiką turėjo nepaly-
ginamai sudėtingesnių, rezonansinių 
bylų, tačiau niekada nebuvo tiek ži-
niasklaidos dėmesio. Teisėja sakė, jog 
jaučiasi žiniasklaidos spaudžiama pri-
imti troškūniečiams palankų sprendi-
mą, tačiau tikino, kad spaudimas jos 
sprendimui įtakos neturės. „Išklausė-

me eksperto, pradėjome klausyti liu-
dininkų. Galbūt dar naujus ekspertus 
kviesimės.“ – dėstė teisėja. 

Rugsėjo 25-ąją Anykščių rajono 
apylinkės teisme liudys dainininkas 
ir publicistas Marijonas Mikutavi-
čius. Tokio lygio žvaigždės liudijimų 
Z.Gavėnienė dar nėra girdėjusi. Tei-
sėja šypsojosi, kad moraliai jau ruo-
šiasi M.Mikutavičiaus atvykimui, nes 
paskui jį į Anykščius turėtų atvažiuoti 
ir būrys žurnalistų.    

Taikos gatvės dalis iki sankry-
žos su Salomėjos Neries gatve jau 
kapitaliai suremontuota anksčiau, 
vietoje išrautų pasodinti jauni 
medeliai. Dabar gatvė kapitaliai 
remontuojama iki pabaigos, iki 
sankryžos su Mindaugo gatve.

Gatvės remontas finansuoja-
mas kelių priežiūros ir plėtros 
programos lėšomis. Tam skirta 
266 tūkstančiai eurų. Gatvė bus 
padengta nauju asfalto sluoksniu, 
pakloti šaligatviai, vietoje išrautų 
pasodinti jauni medeliai.

Taikos gatvę remontuoja 
kapitaliai

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Anykščiuose, Taikos gatvėje, bendrovės „Termotaupa” darbi-
ninkai pjauna medžius, rauna kelmus ir ardo šaligatvius. Vyksta 
kapitalinis gatvės remontas. Darbų pabaiga numatyta kitų metų 
vasarą, tačiau statybininkai žada gatvę sutvarkyti dar šiemet. 

Dabar Taikos gatve transporto greitis ribojamas iki 30 kilometrų 
per valandą, nes gatvėje dirba žmonės.

Autoriaus nuotr. 

Pasak bendrovės „Termotau-
pa“ statybos direktoriaus Ro-
mualdo Vitkaus, Taikos gatvės 
remontas bendrovei šiuo metu 
bene didžiausias ir atsakingiau-
sias objektas.

„Suprantame, kad kol vyksta 
darbai, gyventojai jaučia šiokių 
tokių nepatogumų dėl išardytų 
šaligatvių, transporto greičio ri-
bojimo, tad stengsimės nelaukti 
kitų metų vasaros ir šaligatvius 
pakloti bei gatvę išasfaltuoti dar 
šiemet“, - sakė R. Vitkus. 

Utenos apskrities vyriausiausio-
jo policijos komisariato pareigūnai 
ištyrė 862 teisės pažeidimus (63,3 
proc. visų registruotų teisės pažei-
dimų). Statistiniai duomenys rodo, 
kad Utenos apskrityje nusikalsta-
mų veikų ištyrimas yra aukštesnis 
už šalies vidurkį (55,9 proc.).

Daugiausia ikiteisminių tyrimų 
buvo pradėta dėl vagysčių – 551. 
Ištirta 150 vagystės atvejų. Per 
penkerius metus Utenos apskri-
tyje 33 proc. sumažėjo bendras 

Nusikaltimų sumažėjo 15 procentų
Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate per 2015 

metų 6 mėnesius užregistruotos 1 362 nusikalstamos veikos, tai 
15,5 proc. mažiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Nusi-
kaltimų „topas“ nesikeičia jau daugelį metų – pirmauja vagystės, 
smurtas ir ekonominiai nusikaltimai.  

užregistruotų vagysčių skaičius.
Nustatyti 338 pažeidimai eko-

nomikai, verslo tvarkai, intelekti-
nei nuosavybei, finansų sistemai 
ir prekių, apmokestintų akcizi-
niais mokesčiais, srityje. Alko-
holio produktų, tabako gaminių 
ir degalų paimta mažiau, nei per 
atitinkamą 2014 m. laikotarpį. 
Per pirmąjį pusmetį iš nelega-
lios apyvartos buvo išimti 5 648 
cigarečių pakeliai (2014 m. – 12 
306), 715,555 litrai alkoholio 

produktų (2014 m. – 4 538,557 
l), 2 898 litrai degalų (2014 m. 
– 13 723,48 l). Dėl nusikaltimų 
finansų sistemai pastebimas nusi-
kalstamų veikų skaičiaus mažėji-
mas: 2015 m. registruotas 61, o 
2014 m. – 83 teisės pažeidimai. 
Šiek tiek užfiksuota daugiau 
smurto atvejų. Per I pusmetį Ute-
nos apskrityje buvo pradėti 156 
ikiteisminiai tyrimai dėl smurto 
artimoje aplinkoje (2014 m. 6 
mėn. – 135). 

Dėl sukčiavimo buvo pradėti 
95 ikiteisminiai tyrimai, ištirti – 
86 sukčiavimo atvejai. Pernai per 
tą patį laikotarpį buvo pradėti 92 
ikiteisminiai tyrimai dėl minėtų 
veikų. 

Per I šių metų pusmetį užregis-

truotos 86 nusikalstamos veikos, 
susijusios su narkotinėmis ar psi-
chotropinėmis medžiagomis, o 
praėjusių metų laikotarpiu – 74. 
Viešosios tvarkos pažeidimų – 56 
atvejai (2014 m. 6 mėn. – 91), iš-
tirtos 48 veikos. 

Šių metų pirmojo pusmečio 
laikotarpiu buvo registruoti 68 
sunkūs ir labai sunkūs nusi-
kaltimai, per praėjusių metų tą 
patį laikotarpį – 83 nusikalti-
mai. Pradėti 5 ikiteisminiai ty-
rimai dėl nužudymo, 8 – dėl 
sunkaus sveikatos sutrikdymo. 
Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato teritorijoje 
nustatyti 29 policijos pareigūnų 
papirkimo atvejai. 

-ANYKŠTA

Rinkimai. Vyriausybė nelinkusi 
pritarti grupės Seimo narių pareng-
toms Konstitucijos pataisoms, ku-
riomis norima įteisinti tiesioginius 
seniūnų rinkimus. Pasak Premjero 
Algirdo Butkevičiaus, siūlomoms 
pataisoms nepritaria pagrindinės 
asociacijos. „Galiu pasakyti, kad 
Seniūnų asociacija ir Savivaldy-
bių asociacija šitoms pataisoms 
prieštarauja. Jeigu mes esame de-
mokratinė teisinė valstybė ir jeigu 
darome administracinę reformą ir 
ypač, kuri susijusi su savivalda, 
mes vis dėlto pirmiausia turime 
atsižvelgti į kitų institucijų norą, 
pageidavimą ir į jų pasiūlymus“ - 
sakė Ministras Pirmininkas.

Skiepai. Siūloma įteisinti tris 
privalomuosius skiepus ir numa-
tyti pinigines baudas tėvams, atsi-
sakantiems skiepyti vaikus. Svei-
katos apsaugos ministerija siūlo 
numatyti privalomas vakcinas nuo 
poliomielito, tymų ir raudonukės 
visiems vaikams, išskyrus alergiš-
kus ar negalinčius būti skiepijami 
dėl kitų rimtų priežasčių. Skiepyti 
savo atžalas atsisakantiems tė-
vams grėstų administracinė atsa-
komybė - įspėjimai ar piniginės 
baudos iki 115 eurų. 

Maras. Žemės ūkio ministrė 
Virginija Baltraitienė teigia, kad 
be papildomų Europos Komisijos 
(EK) priemonių Baltijos šalys ir 
Lenkija nebus pajėgios sustabdy-
ti kiaulių maro plitimo. Ministrė 
kiaulių augintojus taip pat ragina 
būti sąmoningais ir griežtai paisyti 
biosaugos reikalavimų. Praėjusios 
savaitės pabaigoje pirmą kartą 
šiais metais kiaulių maro užkratas 
buvo aptiktas nedideliame ūkyje 
Jonavos rajone, kuris priskiriamas 
maro užkrato zonai, nes čia rasta 
nuo šio užkrato kritusių šernų. 
V. Baltraitienės teigimu, kiaulių 
maro išplitimas į ūkį rodo biosau-
gos reikalavimų nesilaikymą.

Pozicija. Su Ukrainos ekono-
minės plėtros ir prekybos ministru 
Aivaru Abromavičiumi susitikęs 
Lietuvos užsienio reikalų minis-
tras Linas Linkevičius teigė, kad 
svarbiausias dabartinės Kijevo 
vyriausybės uždavinys - tęsti ir 
baigti pradėtas reformas. Anot 
Užsienio reikalų ministerijos, L. 
Linkevičius pažymėjo, kad Lie-
tuva yra pasirengusi toliau teikti 
visokeriopą pagalbą Ukrainai jos 
reformų kelyje, ypač perduodant 
ekspertinę patirtį. Ministras at-
kreipė dėmesį, kad Ukraina turi 
istorinį šansą sugrįžti į Europos 
šeimą kaip visavertė ir gerbiama 
narė.

Kultūra. Siūloma patikslinti 
valstybės ir savivaldybės kultūros 
centrų vadovų priėmimą į pareigas 
ir jų veiklos vertinimą. Kultūros 
centrų įstatyme siūloma numatyti, 
kad kultūros centrų vadovai, dir-
bantys pagal darbo sutartį, į parei-
gas būtų priimami konkurso būdu 
penkerių metų kadencijai Vyriau-
sybės nustatyta tvarka. Pasibaigus 
kadencijai, kultūros centro vado-
vo, dirbančio pagal darbo sutartį, 
darbo sutartis būtų pratęsiama 
kitai penkerių metų kadencijai, 
neskelbiant konkurso į kultūros 
centro vadovo, dirbančio pagal 
darbo sutartį, pareigas, jeigu visi 
jo veiklos vertinimai praėjusios 
kadencijos metu buvo geri arba 
labai geri.

Teisėja ruošiasi Marijono 
Mikutavičiaus liudijimui
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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

@ Na: „Manau, kad savo turtą 
(šiuo atveju aveles) turėtų apsisau-
goti patys tų avelių savininkai. Juk 
čia trumpas laiko tarpas. Tegul budi, 
įjungia šviesas, na, žodžiu, saugosi 
kaip išmano. Manau, kad baisiausia 
ne vilkai, o mes patys su tokiais mąs-
tymais. Kažkas dar, ta proga, sovie-
tinės valdžios pasigedo. Bet gi, kiek 
pamenu, sovietiniais laikais nebuvo 
vilkams ką veikti prie sodybų, nebent 
pririštą perkarusį šunį papjaudavo.“

@ na dar (atsakymas į: na):  
„Manu, kad policija irgi nereikalin-
ga - tegu savo turtą ir gyvybę saugo 
patys gyventojai. Tegul budi, įjun-
gia šviesas, na, žodžiu, saugosi kaip 
išmano. Manau, kad baisiausia ne 
nusikaltėliai , o mes patys su tokiais 
mąstymais.“

@ Z2Z  (į: na): „Tokio durno ko-
mentaro seniai neteko skaityti... Ar, 
tamsta, nors kiek prisimenat sovieti-
nius laikus? Iš visų teiginių spėju, kad 
tamstai tik -iolika, na gal dar kokie 25 
metai.“

@ Magija: „Man labai gaila, kai 
užmušu zyziantį uodą arba sutraiškau 
erkę. Gyvybę sunaikinu juk, tačiau ką 
daryti? Gyvename gamtoje ir esame 
medžiotojai - jeigu ne mes, tai mus. 
Jeigu vilkai lenda į žmonių tvartus, 
vadinasi, jų prisiveisė per daug. O 
populiacijai išsaugoti užteks ir Sibiro 
miškų.“

Vilkų skaičių reikia reguliuoti
Portale anyksta.lt paskelbus žinią, kad po vilkų siautėjimo 

Anykščių rajone leista sumedžioti keturis šiuos plėšrūnus, pa-
sirodė vilkų gynėjų komentarai, jog plėšrūnų šaudyti negalima. 
Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje klausėme, ką skaitytojai 
mano apie vilkus ir jų gynėjus. 

@ xy: „Ir aš manau, kad didžiausi 
avinai yra tik tie patys nanai, arai ar 
kiti į juos panašūs vilkų garbintojai, 
kurie beprotiškai išgyvena dėl vilkų 
kiekio reguliavimo, kurie jiems yra 
didžiausia vertybė, nesvarbu, kad jų 
perteklius gamtoje visuomenei daro 
didžiulę žalą.“

@ Niekas nepasikeis: „Ką nori 
manyk ar rašyk apie valdžios nežmo-
niškai veisiamą didžiulę vilkų bandą, 
nuo to niekas nepasikeis. Reik manyt, 
kol valdžioje sėdės visokie nevykė-
liai, tol ir nebus tvarkos. Kaip vilkai 
pjovė žmonių gyvulius, taip ir vėliau 
dar labiau pjaus, nes vilkų populiacija 
nereguliuojama. Ką reiškia toks lei-
dimas sumedžioti tik keturis vilkus 
visam mūsų rajonui, kai žmonėms 
jau vilkai padarė ir dar toliau darys 
nemažus turtinius nuostolius, tai yra, 
pjaus jų gyvulius. Labai kvailai atro-
do toks nevykėlės mūsų valdžios iš-
duotas leidimas sumedžioti tik keturis 
vilkus, kai jų yra gal koks šimtas. Prie 
tarybinės valdžios tokios betvarkės 
tikrai nebuvo.Vilkai visai išnaikinti 
nebuvo, o buvo tik reguliuojamas jų 
kiekis. Vilkų paliekama tiek, kad jie 
darytų kuo mažiausią žalą. Kartais 
buvo vilkai medžiojami ir ištisus me-
tus, jeigu jų būdavo per daug.“

@ X – man: „Taigi ne apie visišką 
vilkų išnaikinimą eina kalba. Tiesiog 
kažkiek proporcingai sumažinama 

šių gyvūnų populiacija, atsižvelgiant 
į jų daromą žalą. Kaip ten gyvenime 
yra, bet dažniausiai plėšriųjų žvėrių 
užtarėjai būna tie, kurie nėra nuo jų 
nukentėję.“

@ sutinku (atsakymas į: X - 
man): „Bet ar gali tai išaiškinti sek-
tantams?“

@ X - man (atsakymas į: sutin-
ku): „Nėra prasmės ir aiškinti, nes 
įsitikinimas didesnis tiesos priešas 
negu melas. Visais laikais buvo aiš-
ku, kad nepamatuota tolerancija ne 
tik kad nepadeda rasti bendros kalbos 
skirtingai mąstantiems žmonėms, bet 
ir pakursto nesantaiką, įneša nereika-
lingų papildomų neaiškumų. Ir čia ne 
tik apie plėšriuosius žvėris kalba eina. 
Aišku, gaila ir vilkų, bet norint vieno-
je vietoje kažką užstoti, kitoje - reikia 
atsitraukti.“

@ Na: „Manau, kad tik avinai gali 
galvoti, kad norint apgint aveles, rei-
kia išnaikinti vilkus“.

@ Kai: „Vilkų gynėjai padengs 
vilkų padarytus nuostolius, tai gal nu-
stos suokti nesąmones“.

@ Qwe: „Čia ne viduramžiai, kad 
populiacijas reikia tokiu būdu regu-
liuoti, šaudyti juos ištisus metus. Ne 
taip jau lengvai nušaunami, kaip kas 
išsivaizduoja.“

@ Pencinykas: „Na na ir dar rozų 
tik na. Labai gudras tomsta esi, kad 
tokes baikas čia rašinėji. Kų tu mis-

liji, negi prie ruso visi ubagai ir buva 
ir tik šunis laike ir vilkus jais peneja. 
Atlojsk, taip nusišneketi gali tik pre 
šitos valdžios dar gimi. Aš pats kaimi 
gyvenau ir tinai visus duntis savus jau 
seniai praedžiau.  Tai geriau nusma-
nau kakius gyvulius augina žmonės. 
Aš patc pre ruso auginau vistiek ir 
avelas, ir teliokus. Vienu kart vilkai 
apdroske telyčių. Apsiskundžiau. Ir 
medžiotajai tuoj raikalų sutvarke.  
Labiausei tik tuo laiku nukintedavo 
mono bulbos ir paselei tik no šernu, 
kurios ana valdžia vaise saviem po-
nam kad turetų kų medžiot ,bet vilkų 
teip nevaise. Buva manoma ,vilkai 
daro gamtai labai didelų žalų ir jų 
gausumų išretindavo. O, grait parais 
anukas ir vėl bars, kad lik tol ir rašyt 
letuviškai dar neišmokau. Na ku pa-
darysi mon ataina jau vokaras ir ma-
tyt ir nespėsiu išmokti. Tik supykstu 
,kad kai kure komentoriai man rodos 
jau nusišneka. Vilkų kiekį būtinai 
reikia kantraliuot ,o perteklių raikia 
sunojkint tai gumtos parazitai ir iš jų 
naudos nėra.“

(Komentarų kalba netaisyta)

-ANYKŠTA

Nenori. Gyventojų poreikis 
skolintis nedideles pinigų sumas 
mėnesiui ar keliems mažėja jau ke-
turis ketvirčius iš eilės. Per metus 
išduotų smulkių vartojimo kreditų 
(iki 290 eurų) sumažėjo beveik 
penktadaliu. Tokias tendencijas 
lėmė pastaraisiais metais vien 
tik į smulkiųjų kreditų ribojimą 
sutelktas reguliuotojų dėmesys, 
skelbia Lietuvos smulkiųjų varto-
jimo kreditų asociacija (LSVKA). 
Asociacijai priklausančios įmonės 
antrą šių metų ketvirtį suteikė 116 
tūkst. smulkiųjų kreditų - 18 proc. 
mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 
prieš metus.

Akcija. Maltos ordino pagalbos 
tarnybos (MOPT) savanoriai, glo-
bojantys vaikus savo įsteigtuose 
Vaikų dienos centruose, ragina 
galinčius padėti nepasiturinčiam 
vaikui baigti mokyklą. Vykdant 
akciją „Ir maža širdelė turi didelių 
idėjų“ vaikams renkamos kance-
liarinės prekės. 

Sprogimai. Prie dviejų bažny-
čių Naujosios Meksikos valstijos 
Las Kruseso mieste, kuris yra už 
80 kilometrų nuo JAV ir Meksikos 
sienos, sekmadienį pusvalandžio 
intervalu nugriaudėjo du sprogi-
mai. Kaip pranešė JAV policijos 
atstovai, per incidentus žmonės 
nenukentėjo.

Nepadėtų. Jeigu Vokietijos par-
lamentarai kolegų iš Prancūzijos 
pavyzdžiu sumanytų apsilankyti 
prie Rusijos prijungtame Krymo 
pusiasalyje, tai neprisidėtų prie 
Maskvos ir Vakarų nesutarimų 
įveikimo. Berlyne surengtoje 
spaudos konferencijoje tai pareiš-
kė oficialaus Vokietijos vyriausy-
bės atstovo pavaduotoja Kristianė 
Virc. „Abejotina, kad toks žings-
nis šiuo metu būtų indėlis į konf-
likto sureguliavimą“, - pažymėjo 
ji.

Grėsmė. Ispanijai iškils grėsmė 
sekti Graikijos pėdomis, jeigu ša-
lyje bus taikomos tos pačios griež-
to taupymo priemonės, pareiškė 
buvęs Graikijos finansų ministras 
Janis Varufakis. „Ispanai turėtų 
įvertinti šalies ekonominę ir so-
cialinę situaciją ir atsižvelgdami 
į šiuos vertinimus nustatyti savo 
valstybės poreikius, nepriklauso-
mai nuo įvykių Graikijoje ar kur 
kitur“, - pareiškė buvęs šalies fi-
nansų ministras.

Nepripažins. Turkijos prezi-
dentas Redžepas Tajipas Erdo-
ganas, kalbėdamas Pasauliniame 
Krymo totorių kongrese, pareiškė, 
kad jo šalis niekada nepripažins 
Rusijos įvykdytos Krymo anek-
sijos.

Derybos. Ukrainos užsienio 
reikalų ministras Pavlo Klimkinas 
naujienų agentūrai duotame inter-
viu ragino Rusiją pradėti vesti „ti-
kras derybas“. Pasak užsienio rei-
kalų ministro, Rusijos kariuomenė 
ir specialiosios pajėgos visa galia 
veikia sukilėlių kontroliuojamuo-
se Donecko ir Luhansko regio-
nuose. P. Klimkinas kaip pavyzdį 
pateikė neseniai Rytų Ukrainoje 
sulaikytą Rusijos specialiųjų pa-
jėgų pareigūną, kuris vairavo di-
delį sunkvežimį, prikrautą ginklų. 
Pasak ministro, tai tik vienas pa-
vyzdys iš daugelio.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Vilkų populiacija 
didėja

Sigitas KINDERIS, Vį Anykš-
čių miškų urėdija urėdas:

-Ne esminis dalykas, kiek leista 
sumedžioti, bet gerai yra tai, kad 
reaguojama į ūkininkų nusiskundi-
mus, sudaroma galimybė populia-
ciją pareguliuoti. 

Yra priešingos stovyklos: me-
džiotojai vilkus labai norėtų me-
džioti, o vilkų mylėtojai teigia, kad 
juos reikia saugoti. Tie žmonės, 
kurie pasisako už vilkų saugojimą, 
manau, yra jauni entuziastai, kurie 
turbūt dažnai net nėra matę to vil-
ko... Kaip bebūtų, galiu pasakyti, 
kad tiek Aplinkos ministerijos, tiek 
vilkų mylėtojų yra pripažįstamas 

Labiau reikia saugoti žmones, o ne vilkus
Šiemet vilkai ūkininkams pridarė rekordiškai daug žalos: vien 

Svėdasų ūkininkui papjovė 34 avis, o vėliau – dar 11. Siekiant 
apsisaugoti nuo tokių vilkų išpuolių, rajono meras Kęstutis Tubis 
kreipėsi į Aplinkos ministrą Liną Jonauską dėl leidimo medžioti 
vilkus išimtine tvarka. Ministras davė leidimą Anykščių rajone 
sumedžioti 4 vilkus. Juos nušauti leidžiama tik tam tikro būrelio 
tam tikram asmeniui. Pernai visoje Utenos apskrityje buvo leista 
nušauti 5 šiuos laukinius gyvūnus.

Klausėme anykštėnų: ar gerai, kad vilkų medžioklė yra riboja-
ma? Gal papildomų leidimų medžioti pilkuosius reikėtų kur kas 
daugiau? 

faktas, kad vilkų populiacija didė-
ja. Ją reiktų valdyti.

Reikia naikinti 
miško parazitus

Romualdas KUBAITIS, 
Anykščių rajono ūkininkų są-
jungos pirmininkas:

-Jeigu dega gaisras, reikia jį ge-
sinti. Ši problema pradėta spręsti dar 
prieš trejus metus, o vis dar daromos 
nesąmonės su vardiniais leidimais. 
Manau, kad žmonėms turėtų būti 
saugiau gyventi, o ne vilkams. Pa-
prastas pavyzdys: dega jūsų namas. 
Nekviesite Kavarsko gaisrininkų, 
nekviesite ir Anykščių, o prašysite 
pagalbos Panevėžio ugniagesių? Ši 
bėda tęsiasi jau treti metai ir niekas 

nieko nedaro. O dabar leido nušauti 
tik keturis vilkus ir dar tam tikriems 
asmenims. Atrodo, kad jį nušauti 
būtų labai didelė garbė... Atvirkščiai 
– vilką nušauti yra labai sunku. Turė-
tų būti visuotinė mobilizacija tiems 
parazitams naikinti.

Aš medžioju daugiau nei 20 metų. 
Kai vilkus šaudėm, nebuvo jokių 
ribojimų, buvo net premijos už jų 
naikinimą kaip miško parazito. Ir 
vis tiek jie gyvi. Manau, kad kiek 
bemedžiotum, jų neišnaikinsi. Mini-
malus jų kiekis yra, buvo ir bus. O 
specialiai juos saugoti – tas pats, kas 
saugoti varnas. 

Baltarusiai, latviai, estai, suomiai 
jų nesaugo. Ir ne tai, kad nesaugo – 
pamačius pėdsakus, jie medžiojami. 
O kas mes? Baltos varnos? Ar mūsų 
ūkininkai turtingesni?

Medžioti masiškai 
nereikėtų

Arnoldas KAZAKEVIČIUS, 
Utenos regiono aplinkos apsau-
gos departamento Anykščių rajo-
no agentūros vedėjas:

-Dėl leidimų skaičiaus – nežinau, 
ar tai gerai, ar blogai, tik manau, 
kad tie keturi leidimai nepadės, ka-
dangi čia ir viena šeimyna gali labai 
daug eibių pridaryti. Toks laikas, to-

kia gamta – vyksta vaikų mokymai 
ir nelabai kuo čia padėsi...

Nemanau, kad jų reikia leisti su-
medžioti daugiau. Vilkas yra toks 
gyvūnas – jei Lietuvoje liktų tik 
viena vilkų šeima, vis tiek ūkinin-
kams būtų daroma žala, kadangi tą 
avelę yra labai lengva sumedžioti... 
Juo labiau, kai yra visiškai kompen-
suojama vilkų padaryta žala, žmo-
nėms ji atlyginama šimtu procentų, 
tie vilkai nėra tokia didelė blogybė. 
Šiuo metu vilkai yra saugomi, tai 
priklauso nuo apskaitos, tuomet yra 
nustatomas limitas medžioklei. Lie-
tuvoje optimalus skaičius yra 250-
300 vilkų.

Tegu bijo vilkai

Janė KAŽDAILIENĖ, Viešin-
tų seniūnijos seniūnė:

-Nesu medžiotoja, todėl apie skai-
čių nieko negaliu pasakyti, bet ma-
nau, jei žmonėms gyvenimą vilkai 
apkartina, jų skaičių reikia reguliuoti. 
Jie pasidarė labai drąsūs, agresyvūs, 
žmonės nebeturi ką daryti... Žmones 
reikia labiau saugoti nei vilkus. Kiek 
jų turėtų būti, aš nežinau, bet manau, 
kad reiktų specialistams įsigilinti ir, 
jeigu iš tikrųjų vilkai daro žalą ir 
žmonės nuo to kenčia, reikia, kad ne 
mes bijotume, tegu bijo vilkai. 

-ANYKŠTA

@ „Ara”: „Na taip, gaila tų vil-
noninių avelių, bet dėl to šaudyt vil-
kus, tai neprotinga ir kvaila!!!!!! Juk 
tokia jau gamta, vilkai šitaip savo 
minkštus vilkiukus moko išgyventi. 
Juk jie nenueis ir nenusipirks par-
duotuvėje avienos!”

nuomonių ringe
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Gyventojai nenori, kad jų interesus 
gintų Marijona Fergizienė

„Anykštos” redakcija gavo 40 – ies J. Biliūno gatvės 18 namo 
gyventojų parašais patvirtintą pareiškimą, kuriuo namo gyven-
tojai atsiriboja nuo su Anykščių komunaliniu ūkiu ir „Anykščių 
šiluma” jau kelis metus kariaujančios šio namo gyventojos Ma-
rijonos Fergizienės veiklos. Pareiškimas adresuotas Anykščių ra-
jono merui Kęstučiui Tubiui, savivaldybės administracijos direk-
torei Venetai Veršulytei, bendrovių Anykščių komunalinis ūkis 
ir „Anykščių šiluma” direktoriams Kaziui Šapokai ir Virgilijui 
Vaičiuliui...

Aktyvios visuomenininkės, politikės, kandidatavusios į Anykš-
čių rajono Tarybą M. Fergizienės reakcija, sužinojus apie pareiš-
kimą buvo tokia: „Man nei šilta, nei šalta. Galit spausdinti”. Pa-
sak jos, gindama savo, ji tuo pačiu gynė ir visų namo gyventojų 
interesus, juk su jais gyvena tame pačiame name.

liai. Bandant su ja diskutuoti ir iš-
sakyti savo nuomonę, esame išva-
dinami debilais, nesubrendėliais, 
šiukšlėmis, varguoliais ir pan. 

3. Nesutinkame su M. Fergizie-
ne, kuri įvairiais būdais stengia-
si, kad UAB „Anykščių šiluma“, 
spręsdama mūsų gyvenamojo 
namo šildymo klausimus, vykdytų 
tik jos vienos reikalavimus. 

4. Nesutinkame su M. Fergi-
ziene ir prieštaraujame, kad apie 
mūsų gyvenamojo namo reikalus 
būtų skelbiama viešojoje erdvėje. 
Tai žemina mūsų orumą. Dėl šių 
M. Fergizienės niekuo nepagrįstų 
bei šmeižikiškų rašinių ir skundų, 
mūsų namas tapo pajuokos objek-
tu. Sumažėjo norinčių pirkti butus 
mūsų name. Dažnai buto pirkėjai 
klausinėja buto pardavėjų: „Ar ti-
krai ne Fergizienės namas?“.

5. Mes niekada nerinkome ir 
nerinksime M. Fergizienės namo 
įgaliota atstove dėl jos nesiskaity-
mo su gyventojais, nesugyvenamo 
būdo ir įžeidinėjimų. Nors M. Fer-
gizienė visais įmanomais būdais 
stengiasi tapti visagale namo val-

Politikė, į Anykščių rajono Tarybą kandidatavusi Marijona Fergizienė įsitikinusi, kad gindama savo 
ji tuo pačiu gynė ir namo gyventojų interesus

dytoja, nepritariame jos liguistai 
veiklai. 

Mes, Anykščių m. J. Biliūno g. 
18 namo gyventojai, neapsikęsda-
mi ilgus metus besitęsiančių įžei-
dinėjimų, viešojoje erdvėje nuolat 
pasirodančių niekuo nepagrįstų 
rašinių apie UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis ir UAB „Anykščių 
šiluma“ bei skundų į įvairias ins-
tancijas, atsiribojame nuo M. Fer-
gizienės nuomonės ir nepagrįstų 
skundų ir rašinių. 

Niekada niekas iš namo gyven-
tojų neįgaliojo M. Fergizienės kal-
bėti visų namo gyventojų vardu ir 
namo reikalus spręsti už mus. Ren-
kame savo namo įgaliotą asmenį ir 
juo pilnai pasitikėsime. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorės V. Ver-
šulytės prašome šį mūsų pareiš-
kimą išplatinti visiems Anykščių 
rajono Tarybos nariams.

Laikraščio „Anykšta“ ir interne-
to portalo „Nykščiai“ prašome šį 
mūsų pareiškimą paskelbti viešai. 

Po pareiškimu 40 parašų. 
-ANYKŠTA

Anykščių Jono Biliūno gatvės gyventojai suvienijo nuomonę 
apie savo kaimynę. 

Mus suskaičiavo
Anykščių rajono savivaldybėje daugiausia gyvena 52, 53 ir 55 

metų amžiaus asmenų. O 1 000 mūsų vyrų teko 1 136 moterys. 
Anykštėnus prieš Miesto šventę ir 575 miesto gimtadienį perskai-
čiavo ir specialų pranešimą spaudai parengė Lietuvos statistikos 
departamentas.

dybėje buvo 10 bendrojo ugdy-
mo mokyklų, kuriose mokėsi 2,6 
tūkst. mokinių ir dirbo 280 mo-
kytojų, 1 profesinio mokymo įs-
taiga, kurioje 2014–2015 mokslo 
metų pradžioje mokėsi 224 mo-
kiniai. 

Anykščių rajono savivaldybė-
je 2014 m. veikė 24 bibliotekos, 
15 kultūros centrų, šių centrų 84 
meno mėgėjų kolektyvuose buvo 
1 072 dalyviai. 2014 m. Anykščių 
rajono savivaldybėje buvo 2 mu-
ziejai, juose apsilankė 97 tūkst. 
lankytojų.

2015 m. sausio 1 d. duomeni-
mis, Anykščių rajono savivaldy-
bėje veikė 457 ūkio subjektai. 
Daugiausia – 24,1 proc. – didme-
ninės ir mažmeninės prekybos bei 
variklinių transporto priemonių ir 
motociklų remonto įmonių. Kiek 

mažiau buvo žemės ūkio, miški-
ninkystės ir žuvininkystės (10,9 
proc.), apdirbamosios gamybos 
(10,5 proc.), kitas aptarnavimo 
paslaugas teikiančių (10,1 proc.) 
ir statybos (6,8 proc.) įmonių. Pa-
lyginti su 2014 m. sausio 1 d. duo-
menimis, veikiančių ūkio subjektų 
skaičius Anykščių rajono savival-
dybėje sumažėjo 9,3 proc. 2015 
m. pradžioje 60,2 proc. veikiančių 
ūkio subjektų turėjo iki keturių 
darbuotojų, 17,5 proc. – nuo 5 iki 
9 darbuotojų, 4 ūkio subjektai tu-
rėjo nuo 150 iki 249 darbuotojų.

2014 m. Anykščių rajono savi-
valdybės apgyvendinimo įstaigos 
priėmė 13,5 tūkst. turistų (2013 
m. – 5 tūkst.), iš jų užsieniečių – 2 
tūkst. (2013 m. – 1,1 tūkst.). Dau-
giausia užsienio turistų sulaukta 
iš Latvijos (0,7 tūkst.) ir Rusijos 
(0,3 tūkst.). Viešbučių numerių 
užimtumas siekė 49,5 proc.

Anykščių rajono savivaldybėje 

daugiausia gaminama medinių 
gaminių (31 proc.), alkoholinių 
gėrimų (20 proc.) ir baldų (16 
proc.). Kasamas kvarcinis ir sta-
tybinis smėlis, gargždas, žvyras, 
gaminama kita skalda, naudoja-
ma betono užpildui. Gaminamas 
biokuras ir surenkamieji medi-
niai sodo nameliai, įvairus bal-
dai ir jų dalys. Tęsdami veltinio 
gamybos tradicijas, anykštėnai 
gamina neaustines medžiagas ir 
veltinio gaminius. Taip pat siuva-
mi drabužiai ir drabužių priedai. 
Gaminamas vaisių-uogų vynas, 
sidras ir obuolių sultys.

2013 m. pabaigoje tiesiogi-
nės užsienio investicijos (TUI) 
Anykščių rajono savivaldybėje 
sudarė 1 mln. eur. Per metus TUI 
Anykščių rajono savivaldybėje 
išaugo 0,9 proc.” – rašoma Lie-
tuvos statistikos departamento 
pranešime. 

-ANYKŠTA

Vidutinis mėnesinis bruto dar-
bo užmokestis Anykščių rajono 
savivaldybės įmonėse, įstaigose 
ir organizacijose, įskaitant in-
dividualiąsias įmones, 2014 m. 
sudarė 517,3 EUR (šalies ūkyje – 
677,4 EUR) ir per metus padidėjo 
25,5 EUR.

2014 m. pabaigoje Anykščių 
rajono savivaldybėje veikė 4 iki-
mokyklinio ugdymo įstaigos, ku-
rias lankė 578 vaikai, arba beveik 
2,2 proc. mažiau nei 2013 m. 100 
vaikų teko 104 vietos. 2014–2015 
mokslo metų pradžioje savival-

„2015 m. pradžioje Anykščių 
rajono savivaldybėje gyveno 26,4 
tūkst. gyventojų (Anykščių mies-
te – 9,8 tūkst.), arba 497 asme-
nimis mažiau (Anykščių mieste – 
168 asmenimis mažiau) nei 2014 
m. Dauguma gyventojų buvo dar-
bingo amžiaus – 58,3 proc., pen-
sinio – 29,5 proc., o vaikai iki 16 
metų sudarė 12,2 proc. Anykščių 
rajono savivaldybės gyventojų. 

2014 m. Anykščių rajono savi-
valdybėje buvo 10,6 tūkst. užimtų 
gyventojų – tai 19 proc. daugiau 
nei 2013 m. 

Pareiškimas
Dėl Anykščių miesto J. Biliūno 

gatvės 18 namo gyventojos Ma-
rijonos Fergizienės skundų.

Mes, žemiau pasirašiusieji 
Anykščių m. J. Biliūno g. 18 namo 
gyventojai pareiškiame:

1. Nesiskundžiame administra-
toriaus UAB Anykščių komunali-
nis ūkis darbu administruojant bei 
eksploatuojant mūsų daugiabutį 
gyvenamąjį namą ir UAB „Anykš-
čių šiluma“ darbu eksploatuojant 
ir prižiūrint mūsų daugiabučio gy-
venamojo namo šilumos tinklus. 
Esant reikalui, visus iškylančius 
klausimus sprendžiame geranoriš-
kai bendradarbiaudami su šiomis 
bendrovėmis. 

2. Nesutikome ir nesutinkame su 
M. Fergizienės rašomais skundais 
į įvairias instancijas, nes ji nieka-
da nesitaria su namo gyventojais, 
veikia savarankiškai, laiko save 
neklystančia teisuole ir nori, kad 
namo gyventojai paklustų jos va-
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tautos balsas

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

(Atkelta iš 1 p.)
Milžinai ir mokslo šviesa

Kadaise pasakojo apie romius, 
taikius, ne tik per dienas darbuotis, 
bet ir pamąstyti, pasišnekučiuoti, 
pypkes parūkyti mėgusius milži-
nus Mikierį ir Mičionį. Jie į žardus 
aukštuosius pasirėmę kiekvienas 
savajame krante apie savas dūmas, 
savus regėjimus kitam pasakojo 
ir vis dūmus kvapniuosius tabako 
naminio Debesijos link leido. Mil-
žinų seniai jau nelikę, bet kaimai 
vardus jų saugo. Pavardės pačios 
lietuviškiausios – Ražanskai, Gra-
žiai, Šukiai......

Dar caro laikais veikusi darak-
torinė - slapta lietuviška mokykla, 
vėliau buvo atidaryta valdžios iš-
laikoma „liaudies mokykla“, nors 
ir rusiška, bet visgi šioks toks ži-
dinys švietimo. Susikūrus nepri-
klausomai Lietuvos valstybei čia 
atidaryta jau lietuviška pradžios 
mokykla, kur idealistiškai, tau-
tiškai nusiteikę mokytojai ne tik 
skaityti, rašyti, skaičiuoti, bet ir 
pasaulį, Tėvynę pažinti ir gerais 
piliečiais būti mokė. Mokytojas – 
kaimo inteligentas, šviesulys, ge-
bėjęs atsakyti į beveik visus, kas-
kart vis sudėtingesnius sodiečių 
sąmonę jaudinančius klausimus. 
Ypač gyvai buvę mokinukai pri-
simena tikrą Šventosios pakran-
čių šviesulį – iš Andrioniškio ki-
lusį mokytoją Juozą Paškevičių. 
Važinėjęs nedidučiu motociklu, 
grojęs gitara, kanklėmis, moki-
nius tiek mylėjęs, kad net per-
traukų metu neapleisdavęs - vis 
su jais, tai žaidžia, tai į paklau-
simus atsako, tai patarimų paže-
ria. Veronika Govedaitė taip pat 
sodiečių atmintyje užsiliko, mat 
ne tik mokė, vaidinimus ruošda-
vo, bet kursų patirtimi apsišarva-
vusi jauniesiems ūkininkaičiams 
žemdirbystės kursus rengdavo, 

Mičionys - tuštėjantis Inkūnų 
parapijos aruodas

būreliui vadovavo. Ne kartą jos 
pakviestas fotografas į sodžių 
buvo atvažiavęs. Pasiliko kelios 
nuotraukos, kurių vieną iš 1936 
m. dovanojo namų šeimininkei 
Šukienei, ant nugarėlės užrašė: 
„Pažiūrėjusios į šį „abrozdėlį“ 
prisiminsit ir tą laiką, kada Mi-
čionyse gyveno naujakurė ir, ku-
rią Jūs lankydavot, o tie apsilan-
kymai man buvo labai malonūs“.

Tapsmas parapijos „aruodu“

Kuomet 1939 - ųjų rudenį 
Anelė Šukienė, pelniusi vysku-
po Kazimiero Paltaroko pritari-
mą, pasikvietė į Inkūnus kadaise 
bažnyčią Debeikiuose stačiusį 
kun. Dominiką Mikšį, savo na-
muose įkūrė koplyčią, plačios 
apylinkės žmonės panoro jungtis 
į krikščionišką bendruomenę ir 
statyti bažnyčią. Didieji statybos 
darbai vyko nelengvais karo me-
tais. Dalį suvežtos, paruoštos me-
džiagos pagrobė sovietų valdžia, 

tačiau kraštą okupavę vokiečiai 
darbuotis netrukdė. Tad vadovau-
jant energingam kunigui Jonui 
Uogintui ir daugumai parapijie-
čių remiant, jau 1942 metų vėly-
vą rudenį naujoji bažnyčia buvo 
pašventinta garbingu Vilniaus 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
vardu. Mokėti meistrams teko ne 
tiek pinigais, kiek ypatinga ver-
tę turinčiais maisto produktais - 
grūdais bei „riebalais“, tuomet ir 
vėliau bažnyčios administratoriai 
nuolatos Mičionis pavadindavo 
Inkūnų parapijos aruodu. Dosnūs 
ir supratingi, bažnyčios reikaluo-
se padedantys žmonės tą vardą 
šlovingą kaimui pelnė. Ir parapija 
gyvavo, kunigas ne tik kurortine 
ramybe mėgavosi, bet buvo aprū-
pintas visomis gėrybėmis.

Šauniosios vargonininkės 
pasaka

Šventadienis nuplaudavo sa-
vaitės rūpesčius ir vargą. Gaivino 
susitikimas jaukioje bažnytėlėje - 
miškų šventovėje, visuotinės mal-
dos, susimąstymas ir rimtis pa-
virstanti į paguodą, nusiraminimą, 
viltį šviesiausią. Jaunimas susibū-
rė į chorą, o vargonininkas kiek 
pabuvęs vis į didesnį, žmonėmis 
turtingesnį miestelį išdumdavo. 
Tad klebonas dairėsi vietinio, jau 
niekur sparnų nekelsiančio kandi-
dato. Kunigas Sigitas Uždavinys 
prikalbino pabandyti vargonauti 
ir chorą vesti muzikalią Mičionių 
kaimo merginą Stasę Ražanskaitę. 
Šio to pamokė kiek apie muziką 
suprantantis kunigas, daug patarė 
atlaiduose viešėjęs vargoninin-
kas ir moteriškė uoliai ėmėsi ne-
lengvos misijos. Repetuodavo su 
choristais dažnai, kitomis dieno-
mis viena skubindavosi į bažnyt-
kaimį dviratuku ir uoliai lavino-
si, grodavo, giedodavo po kelias 
valandas. Šventadienio pamaldų, 

Pravieniškių pataisos namuose 
praleidau 60 parų. Per tą laiką per-
skaičiau Konstituciją ir sužinojau, 
kad valdžia turi tarnauti žmonėms, o 
ne mes jai. Tuo tarpu patekus į patai-
sos namus mačiau didelę neteisybę – 
mums per mėnesį turėjo mokėti po 3 
eurus, bet jų negavau, viską turėjau 

Per Anykščių miesto šventę 
vaikščiodama Šventosios krantine 
pastebėjau nemalonų vaizdą – iš 
šalia kavinės „Bangelė“ prie turė-
klų prirakinto šiukšlių konteine-
rio bėgo skysčiai. Visa tai atrodė 
labai neestetiškai ir antihigieniš-

Iš konteinerio bėgo skysčiai
kai. Miestą aplankė daug svečių, 
daugelis vaikščiojo Šventosios 
pakrante. Nejaugi net per Miesto 
šventę sudėtinga pasirūpinti bent 
elementaria tvarka..?

 Anykštėnė

Valdžia turi tarnauti žmogui
vežtis savo, net ir kriauklę kameroje 
suremontuoti. Be to, neleidžia atvež-
ti maisto, turi pirkti pačiuose patai-
sos namuose. Patarčiau kitiems, ku-
rie ten pateks, kovoti už savo teises. 

Negaliu nepaminėti ir Anykščių 
policininkų – jie mane paleido iš 
areštinės, ėjau namo keliu, tai patys 

ir nubaudė už tai, kad ėjau be atšvai-
to ir liemenės. Ar aš miškais turiu eiti 
ir iš kur aš iš areštinės paleistas galiu 
turėti atšvaitus?

Gintautas ACEVIČIUS, 
Traupio seniūnija

atlaidų metu choristų balsai pa-
galiau skambėjo darniai, kilniai, o 
jei kas ir ne taip balsą pakreipda-
vo, klaideles išpirkdavo neregėtas 
nuoširdumas.

Tarsi klebono būtume sulaukę

Panašiai sutikdamas pratarda-
vo man senasis, uolusis klebono 
Jono Labakojo zakristijonas Vy-
tautas Gražys. Kalbėdavomės apie 
nutolusį pasaulį, pamirštą Kiškio 
bažnyčią, primirštą ir tikrąją baž-
nyčią, tą kur jis zakristijonu tar-
nauja. Daug būdavo sekmadienių 
su pamaldomis - J. Labakojis ne-
tingėjo iš Andrioniškio atvažiuoti 
net tada, kai vos du trys žmoneliai 
pasimelsti susirinkdavo. Būdavo 
viskas iškilmingai, su teisingu bei 
pamokančiu pamokslu, kuris per-
sakytas neregėtai pasidaugina ir iš-
mintį dvasinių pamokymų plačiai 
paskleidžia. 

Buvo laikai, kai beveik kuopelę 
sudarę solidaus amžiaus keli mičio-
niečiai ėmė tikrojo Dievo ieškoti, į 
Malaizijos kilmės jahovistų tikėji-
mą pasinėrė. Patys į kurią nors tro-
bą susirinkę to tikėjimo paslaptis 
narpliojo, visokias knygeles, žur-
naliukus skaitydavo ir platindavo. 
Ir tų jau nebeliko, kaip ir katalikiš-
koji parapija vyskupo įsakymu šie-
met panaikinta buvo. Tai ir aruodo, 
matyt, nebereikia, juk vyskupija ir 
taip turtinga, kam tad jiems kuklu-
sis pašvenčių aruodas. 

Ši diena viltimi skleidžiasi

Kaimas: pakrypęs kadaise, o da-
bar patiesintas aukštas kryžius, iš 
S. Ražanskaitės kiemo dubeniuoti 
akmenys net į etnokosmologijos 
muziejų prie Molėtų išboginti. 
Kai kur įstatyti plastikiniai langai 
kičiniu žvilgsniu spindi, kitur dar 
solidžiai langinėm švyti. Močiutė 
Stanislava Gražienė pastebi, kad 

karvės gal tik penkios kaime pasi-
likusios - jos dukros ūkyje, bet ir 
ji su vyru nuolatos svarsto ir dar 
nesiryžta jų nebelaikyti. Mat šitie 
sodžiaus gyvuliai šiokią tokią ne-
priklausomybę teikia, visuomet 
puikiausią pieną, sviestą, sūrį do-
vanoja, bet dabar gi žmonės skai-
čiuoja ir suvokia, kad neverta, kad 
perdirbėjai metų metus be jokios 
gėdos kaimo žmonelius mulkina. 
Atsidūsta senoji, nusišypso, pasa-
koja, kad dar ir į bažnytėlę Inkū-
nuose kartais nukeliauja, ir Vin-
cento atlaiduose buvo - žmonių 
daug susirinko. Paprastą sekma-
dienį daugiausia nuvažiuoja į Svė-
dasus, mat ten klebonas ir garsiau, 
ir aiškiau šneka. Džiaugiasi vasa-
ros malonumas miestiečiai, kaime 
šiltmečiu gyventojų gal patrigu-
bėja. Atsidūsta, saule pasimėgauja 
žiemą besaulę pergyvenę vietiniai. 
Kiek ten jų tėra, bet kai kurie tikrai 
įdomūs. Nebegali laikyti karvės, tai 
imasi kokių rankdarbių. O štai Juo-
zas Dilys ėmė drožti. Kaimynams, 
saviesiems pirmiausia šaukštų, 
mentelių, o pagirtas, pasidrąsinęs 
jau ir į mugę Svėdasuose šį tą at-
vežė. Dar viena trobelytė, skliauto 
langelis etnografinis, jau kanapėtu 
skaistumu besiskleidžiantys jur-
ginų žiedai, o kur viena prie kitos 
kelios gryčios galus į vieškeliuką 
tiesia.

Zita Dilienė saulėtą paskutinę šių metų liepos popietę grįžo iš 
žvejybos Šventojoje. Linksmos ir šnekios meškeriotojos kibirėlyje 
keliolika nedidžiausių ešeriukų ir kuojų: „Galvos - katėms, vyrui 
neduosiu, o man bus beveik keptuvė - bus gardu ir pakaks“.

Aukštaitiškai aukštas, vis 
dar tvirtas senasis Mičionių 
ūlyčios kryžius.

Senojoje ūlyčioje trobos bičiuliškai, viena prie kitos glaudžiasi, 
kupetuoja.

Nūnai ištuštėjusioje Šukių troboje kelis dešimtmečius veikė Mi-
čionių pradžios mokykla.

Autoriaus nuotr.
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  kampas
Apie svorį

Leonas ALESIONKA
Kaip gerai, vai kaip gerai, kad mes 

savo istorijoje turėjome ir turime raš-
tingas moteris. Ir Šatrijos Raganą, ir 
Lazdynų Pelėdą, ir Žemaitę, ir Bitę, 
ir... Dalią Grybauskaitę. Jei pirmosios 
rašinėjo apie panelės Irkos tragedi-
ją arba kaip tą kunigo naudą velniai 
gaudo, ir tik lietuviškai lietuvių tau-
tai, tai Dalia, kaip manoma, mūsų 
„Raudonoji Dalia“, peršoko visas. 
Prezidentė pati, savąja tvirta ir kieta 
ranka (nemaišyti nei su geležine, nei 
su kauline) parkeriu surašė ir tiesiai 
į JAV visiems amerikiečiams išsiun-
tė atvirą laišką. Na gal ir ne parkeriu 
savo rankoje, o tik Turniškių kom-
piuteriu, na ne tiesiogiai, o per „The 
Wall Street Journal“, bet pati parašė 
ir amerikonams išsiuntė minėtą laiš-
ką. Ne jos padėjėjai, ne patarėjai ar 
kitokie oficialių kalbų rašytojai! Ir 
skaito dabar laimingi visi amerikonai 
tą laišką. Ir gerai! Bent kartą sužinos, 
kas čia per valstybė yra Lietuva, kuri, 
kaip ir JAV, net Prezidentą turi. Ir ku-
rios gynimui per NATO amerikietės 
vaikus gimdo. Juolab, kad ir proga 
patogi pasitaikė... Mat prieš 75-e-
rius metus JAV valstybės sekretorius 
Sumneris Wellesas paskelbė garsiąją 
Baltijos šalių aneksijos nepripažini-
mo deklaraciją, kuri reiškė, kad 1940 
m. TSRS įvykdyta Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos aneksija niekad nebuvo JAV 
įteisinta. Vat jeigu būtų įteisinę, tada... 
Bet dabar ne! O ši deklaracija ne šiaip 
sau kaukšt ir atsirado – ji buvo grįsta 
Briando-Kelloggo paktu, kuriuo atsi-
sakyta karo kaip politikos priemonės. 
Tuo viskas ir pasibaigė. Patriukšma-
vo kongresmenai, pasibučiavo ir to-
liau sau važiavo. O mes tuomet saulę 
iš rytų parsivežėme ir ilgiems metams 
tapome „Mažąja Amerika“ TSRS su-
dėtyje. Tai va...

Delfyje rašoma, kad „Šia proga 
Lietuvos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė parašė atvirą laišką „The Wall 
Street Journal“, kuriame priminė S. 
Welles deklaraciją, jos reikšmę Bal-
tijos šalims ir padėkojo Amerikos 
žmonėms“. Kažin keli šiandieniniai 
amerikiečiai žino, ar bent jau kada 
nors girdėjo apie tą paktą ir dekla-
raciją? O va dabar tai išgirs, kad: 
„Prieš septyniasdešimt penkerius 
metus Jungtinės Amerikos Valstijos 
pareiškė nepripažinsiančios Sovietų 
Sąjungos įvykdytos Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos aneksijos. Mano gimto-
sios šalies okupacija truko 50 metų, 
tačiau laisvės viltis padėjo mums 

Sakmė apie moteris, kurios rašė
išgyventi sovietinį siaubą. Šiandien 
Lietuva stipri ir laisva – mūsų šalis 
yra atsakinga tarptautinės bendruo-
menės ir visateisė Europos Sąjungos 
bei NATO narė“- amerikiečius D. 
Grybauskaitė informuoja ir, pirmiau-
sia, gerina jų geografines, o po to jau 
ir geopolitines žinias. Ir priduria: „ 
S. Welleso deklaracija suteikė mano 
žmonėms stiprybės ir vilties tęsiant 
nelengvą kovą už laisvę“. 

Va čia tai bent! Pasirodo, Prezi-
dentė turi nuosavų (mano!) žmonių, 
kuriuos ta S.Welleso deklaracija taip 
paveikė, bet, manau svarbiausia, jie 
žinojo tokį dokumentą egzistuojant. 
O mano jau a.a. tėvas, partizanų ry-
šininkas, nežinojo. Ir jo draugai par-
tizanai miške taip pat nežinojo. Jie 
laukė tos dienos, tos tikrosios karo 
pabaigos, kada svetimieji išeis, gyve-
nimas sugrįš į normalias vėžes. Kada 
vėl ūkininkų vaikai ars ir akės žemę 
kaip jų tėvai ir seneliai, nes taip nuo 
amžių buvę. Ir nesulaukė. Kas nežu-
vo miške žudydamas dažnai niekuo 
dėtus, niekšiškai apskųstus savo 
kaimynus, tėvus 
ir brolius, tas 
padėjo galvas 
Sibiro platybė-
se, lagerių siau-
be. Nes niekas 
šitiems, dažnai 
bemoksl iams 
kaimų bernams, 
į mišką nuo karo 
ir raudonosios 
armijos pasislė-
pusiems, šitaip 
išgyventi besitikėjusiems vyrams ir 
moterims, tiesiai nepasakė, kad jie 
pasmerkti būti taikiniais. Ir kad nie-
kas jų nevadavo, ir kad niekas neateis 
ir jų neišvaduos... „Išeikite iš miško, 
išsisklaidykite, užsimaskuokite, išli-
kite ir prisitaikykite, išgyvenkite tą 
pokario pragarą, nebežudykite nekal-
tų!“ – ne, niekas tokių žodžių jiems 
nesakė. Atvirkščiai! Mano tėvas dar 
iki Sąjūdžio man pasakojo, kaip 
kaime, nuošaliai nuo kitų sodybų 
buvusioje pirtyje prie kūdros, buvo 
slapta įsirengęs radiją. Klerkiančią ir 
blerbiančią nuo trukdymo stočių, bet 
gaudančią naktimis Amerikos ir ki-
tokius balsus, kurie vis kartojo žinias 
miškuose su išsivadavimo viltimi 
tūnantiems ir laukiantiems vyrams: 
„Laikykitės, kovokite, ateisime, iš 
Stalino, iš bolševikų išvaduosime. 
JAV ateis, Vakarai ateis. Jau eina! 
Ant Kalėdų bus. Ai, dar ant šių Ka-
lėdų nesuspėsime, bet va ant Velykų 
tai jau tikrai ateisime ir išvaduosi-
me.“ Tėvas perduodavo ką girdėjęs 
miškų vyrams. Ir vyrai tikėjo. Jie 
laukė. Ne kartą ne vienas jų vadų ir 
pats toje pirtyje „balsų“ yra klausę-
sis ir „geras žinias“ saviesiems par-
nešdavęs. Mano tėvas ir senelis irgi 
tikėjo ir laukė tų „vaduotojų“, nes 

prasidėjo priverstinis žmonių vary-
mas į kolchozus. Nestosi, buože, – į 
Sibirą tave, liaudies priešą. Kur tu 
žmogau bepasidėsi... Ir vieną dieną 
nebeišlaikęs spaudimo senelis sūnui 
pasakė: „Nieko nebus sūnau. Niekas 
neateis, niekas nevaduos. Ruzveltas 
su Čerčiliu mus pardavė Stalinui!“ 
Paraudojo per naktį seniokas, paū-
bavo rankomis už galvos susiėmęs, 
o rytą nuėjo ir „savo noru“ įstojo į 
kolūkį. Viską atidavė. Ir liepė sūnui 
išardyti tas prakeiktas amerikoniš-
kų balsų radijas, kurios šitiek vyrų 
miškuose ir kaimuose apdurnino ir į 
lagerių pražūtį pastūmėjo.  

Esu ir su tėvais, ir su močiute, dar 
studentu būdamas kalbėjęs apie šitą 
JAV ir kitų Vakarų valstybių apgau-
lę, kuria tikėjo ir į mirtį ėjo miškuose 
slėpęsi jauni Lietuvos vyrai. Aš klau-
siau tėvo, negi jis ir jo bendraminčiai 
vyrai miške buvo tokie naivūs, tokie 
durni, kad tikėjo, jog JAV ir Ruzvel-
tas, Didžioji Britanija ir Čerčilis, Jal-
tos konferencijos dalyviai ir antihi-
tlerinės koalicijos partneriai eis prieš 

Staliną? Puls 
TSRS ir ginklu 
„vaduos“ kažko-
kią ten Lietuvą? 
Ir dar Latviją su 
Estija? Nesąmo-
nė! Tėvai, negi ir 
tu šita apgaule ti-
kėjai? O jie tikė-
jo, kentėjo, šalo 
miškuose ir lau-
kė. Na dar kaip 
nors iki Velykų... 

Ir žiauriai buvo apgauti. Jau po Są-
jūdžio, jau nepriklausomybės laikais 
JAV ambasada Vilniuje oficialiai pa-
reiškė, kad niekada JAV vyriausybė 
tokių „išlaisvinimo“ pažadų pokario 
metais nėra niekam davusi. Soriukas, 
kitaip sakant, mieli lietuviai... Kaip ir 
gruzinai, ukrainiečiai, libiai, irakie-
čiai, afganai, sirai, kiti... Tai kas tada 
per Amerikos ir kitus „balsus“ mus 
durnino ir į aiškią mirtį falšyvais 
laisvės pažadais stūmė? Jie gal nu-
statyti, surasti, nuteisti? Tai kad nie-
kas ir neieškojo... Už žydų tautos ge-
nocidą kai kurios valstybės bent jau 
simboliškai atsiprašė Izraelio, pripa-
žino savo buvusių politikų ir vyriau-
sybių kaltę. Zurofo dėka iki šiol yra 
persekiojami ir teisiami naciai, kurių 
siautėjimo laikais sunaikinta milijo-
nai žydų. O kas išaiškino, surado ir 
nuteisė tuos, kurie per visokius „bal-
sus“, niekšiškai  apgaudinėdami lie-
tuvius jų gimtąja kalba, yra kalti už 
tūkstančių, genocidui prilygstančių, 
pasipriešinimo kovotojų mirtį? Ar 
atsiprašė mūsų Amerika bent jau už 
„Amerikos balso“ melą? O kiti „Va-
karai“? Negirdėjau.

Pasakysiu tiesiai: manęs, pakan-
kamai patyrusio politiko ir vals-
tybininko, popierinės deklaracijos 

nei šildo, nei maitina. Mūsų ne tik 
žodžiais karinga, bet pasirodo ir ra-
šanti Prezidentė, matyt, kūrybinio 
įkvėpimo pagauta, amerikiečiams 
rašo: „Per pastaruosius 25 metus 
įvykusi Lietuvos transformacija gali 
tapti puikiu pavyzdžiu kaimynams iš 
Rytų. „Mūsų šalyje buvo įgyvendin-
tos radikalios reformos, susitaikėme 
su praeitimi, prisiėmėme atsakomy-
bę už tragiškas tautos netektis ir taip 
paklojome pamatus šalies ateičiai.“  
Kas su kuo susitaikė? Iki šiol dar 
tylos siena reaguojama į tų žmonių, 
kurie su skausmu širdyse pasakoja, 
kaip „miško broliai“ be kaltės kaltus 
naikino jų tėvus, artimuosius, vaikus. 
Vieni mes juos visus „agulniai“ di-
dvyriais vadiname ir paminklus sta-
tome, kiti juos banditais tebelaiko ir 
paminklus sprogdinti kėsinasi. Kiek 
tokių žiaurių istorijų vien „Anykšto-
je“ papasakota. O kiek toje pačioje 
„Anykštoje“ ne tik rašoma apie bu-
vusius KGB darbuotojus ar agen-
tus, bet net žmonės, įrašyti į kažin 
kokius ten „rezervinius sąrašus“ yra 
pliekiami. Tai kas čia su kuo Anykš-
čių rajone susitaikė? Vieninteliam 
„generolui Vėtrai“ skirtą paminklinę 
lentą nuo Mokslų akademijos sie-
nos Vilniuje atrodo nuims. Mat šito 
neva didvyrio vardas suteptas žydų 
genocido krauju. O jei ne žydų, jei 
nekaltų lietuvių, rusų, lenkų krau-
ju suteptos „miškinių vaduotojų“ 
sąžinės ir rankos tai nieko? Tyla? 
Neverta dėmesio? Kaip ir „Armija 
Krajova“ banditizmas? Mat gerokai 
sumažėtų didvyrių sąrašai? Tai kas 
čia su kuo Lietuvoje susitaikė ir net-
gi, anot D.Grybauskaitės,  prisiėmė 
atsakomybę, a? Kam painioti susi-
taikymą su nutylėjimu ir kvailinti 
amerikiečius?

Visiškai sutinku su Prezidente, kai 
ji rašo, kad: „Istorija mus moko, kad 
prievarta, spaudimas ir atviras šan-
tažas tik dar labiau skatina atkakliai 
siekti šių tikslų. Autoritariniams ir 
totalitariniams režimams niekada 
nepavyko ilgam atimti iš žmonių 
laisvės“. Ir kad  „demokratijos turi 
moralinę pareigą ir prievolę remti 
tuos, kurie pasirinko orumą ir demo-
kratiją, laisvę prekiauti ir keliauti, 
siekį saugiai ir gerai gyventi.“ Kaip 
ir laisvę pardavinėti, parsidavinėti, a 
ne?... Tik nemanau, kad prieš 75 me-
tus priimta ir mažai kam girdėta S. 
Welleso deklaracija iš tiesų atsklei-
džia JAV vaidmenį pasaulyje – stoti 
engiamųjų pusėn. Taip jau visada ima 
ir stoja, ką?  Ir jau kai D.Grybauskaitė 
rašo, kad: „Dabar mūsų eilė kartu su 
JAV pasmerkti pasaulyje vykdomą 
agresiją, okupaciją ir terorą“ (turi-
ma galvoje Ukrainą), prisimenant 
mūsų kai kurias lietuviškųjų politikų 
„geostrategines“ pastangas dar kartą 
suaktyvintai pavaryti jau 25 metus 
besitęsiančią antirusišką propagan-

horoskopas
AVINAS Kurį laiką jausite nema-

tomą užkardą, trukdančią jums būti 
suprastiems, įgyvendinti planus. Kaž-
kokio sandorio pasekmės gali būti ne 
tokios, kokių laukėte. Gali tekti aiškin-
tis dėl finansinės ar kitokios atsakomy-
bės, vertybinės orientacijos ar kt.  

JAUTIS Peržiūros pareikalaus se-
nos problemos. Gali sužlugti kai kurie 
jūsų planai arba atsiras laikinų kliūčių 
jiems įgyvendinti. Vis dėlto panašu, 
kad neišsigąsite painių problemų ir su-
gebėsite rasti jų sprendimo būdus. 

DVYNIAI Kelias dienas seksis 
neblogai, jeigu veiksite išvien su ko-
lektyvu. Atsisakykite savanaudiškų 
tikslų. Tikėtina, kad sutiksite seną pa-

žįstamą. Stenkitės išgirsti, kas sakoma 
“tarp eilučių”.  

VĖŽYS Turėtų ypač varginti įtemp-
ta atmosfera darbe. Būtina savitvarda, 
antraip situacija aštrės. Pasirūpinkite 
sveikata, mityba. Regis, kažkieno 
draugiškas patarimas išvaduos jus iš 
keblios situacijos ar padės kitaip į ją 
pažvelgti. 

LIŪTAS Stengsitės išspręsti užsitę-
susius sunkumus. Jeigu turite psicho-
loginių problemų, nesivaržykite kreip-
tis į psichologą ar tiesiog atverkite sielą 
artimam žmogui. Galbūt teks leistis į 
kelionę. Galima pažintis su užsienie-
čiu arba įstrigs įdomus epizodas. 

MERGELĖ Tam tikru būdu gali 
paaiškėti, kad viršijote savo galimy-
bes. Jus gali suerzinti partnerio egoiz-

mas arba apvilti žmogus, iš kurio ne-
mažai tikėjotės. Venkite nepamatuotos 
rizikos. Regis, aktualūs bus su morale, 
švietimu ar užsieniu, teisėtvarka susiję 
reikalai. Jūsų ambicijos kažką pasiekti 
ar padaryti savo jėgomis auga ir net sa-
vaitgalį nenuslūgs.

SVARSTYKLĖS Nuosekliai vyk-
dykite savo pareigas, tuomet viskas 
vyks sklandžiai. Turbūt labiausiai ne-
rimausite dėl pinigų, skolų ir šeimos 
gerovės. Būkite taupūs, planuokite 
išlaidas. Atsargiai elkitės su dokumen-
tais, kad jų nesugadintumėte. 

SKORPIONAS Būsite nusiteikę 
keisti kai kuriuos įpročius ar stilių, 
mitybos pobūdį. Įmanomi pasiūlymai 
bendradarbiauti ar būti partneriais. Ti-
kėtinos ir tokios situacijos, kurios gali 

pakenkti jūsų reputacijai, piniginei ar 
prislėgti sąžinę. Visgi jūsų troškimas, 
susijęs su įsidarbinimu, įvaizdžio, dar-
bo aplinkos ar technologijų moderni-
zavimu, gali pradėti pildytis. .

ŠAULYS Susitvarkykite darbo vie-
tą, namus. Pravartu paieškoti aukso vi-
durio ten, kur būtina suderinti šeimos 
narių interesus. Prieštaringų emocijų 
patirsite per vaikus, jaunimą. Galimi 
išbandymai ir meilės, kūrybos srityje. 
Galbūt užlies romantiškų prisiminimų 
banga, bet kartu atgis senos nuoskau-
dos. 

OŽIARAGIS Vargins šurmulys, 
nuomonių įvairovė. Kuo daugiau į ak-
tualų reikalą įsijungs žmonių, tuo sun-
kiau bus rasti bendrą kalbą ir racionalų 
sprendimą. Tačiau smulkius buitinius 

rūpesčius įveiksite nesunkiai. Visgi 
nepatartina imtis labai rimtų reikalų, 
nes jums stigs objektyvumo. 

VANDENIS Būsite linkę imtis 
veiksmų, kad gautumėte reikalingą 
informaciją ar kreditą namo statybai, 
verslo plėtimui ir pan. Naujienų galite 
sulaukti iš giminaičių, draugų. Regis, 
dėl to keisis planai, susiję su kelione, 
verslu, studijomis ar kt. Kontroliuokite 
savo kalbą, jei nenorite pakenkti drau-
gystei, santykiams. 

ŽUVYS Savo užsispyrimu gali-
te patys save įvaryti į aklavietę. Bus 
sunku susitaikyti su aplinkinių sava-
naudiškumu, nesiskaitymu. Tačiau 
jūsų įtaka žmonėms kur kas didesnė 
nei jums atrodo, tad negalite sau leisti 
elgtis nebrandžiai.                    -ELTA

Linas BITVINSKAS

Labiausiai dėl svorio pergy-
vena moterys, joms amžinai 
atrodo, kad jo per daug. Bet ir 
vyrai jautrūs šiuo klausimu. 
Vieniems svoris yra būtinas, 
sakykim, sumo imtynininkams, 
kitiems – trukdo. Makabriška 
istorija vyko Naujojoje Zelan-
dijoje, kur vyras, iš draudimo 
kompanijos negavęs pinigų svo-
riui mesti, paskelbė bado streiką 
prieš tokią neteisybę. Džeisonas 
Patersonas iš Rotorua miesto 
Naujojoje Zelandijoje badauti  
žadėjo tol, kol pasieks savo.

Jis tvirtina, kad svorio priau-
go vartodamas vaistus, o dabar 
chirurgai atsisako daryti jam 
stuburo išvaržos operaciją, kol 
Džeisonas Patersonas nenumes 
bent 50 kilogramų iš 130-ies. 
Vyriškis pageidavo skrandžio 
mažinimo operacijos, draudimo 
kompanija pasiūlė psichologą ir 
dietas. Konfliktas sprendžiamas 
badavimu. „Pirmas tris dienas 
buvo sunku, o dabar aš įsitrau-
kęs į badavimą visu 100 procen-
tų“, – sako vyriškis.

Žodžiu, vyriškis vienu šūviu 
nušaus du zuikius – ir paprotes-
tuos, ir svorio numes. Ko gero, 
iki reikiamos ribos per kokias 
dvi savaites ir nusigaus. Tačiau 
kyla klausimas, o kas jam tai 
anksčiau daryti draudė?

dą, nes Kremliaus žodžiais, neva, 
vis labiau pasaulyje tikima, aš su-
klūstu. Ir priimu šį atvirą Prezidentės 
laišką amerikiečiams kaip dar vieną 
nusižeminančio mažiuko bandymą 
įsiteikti galingajam vakarų dičkiui 
ir užtikrinimą, kad ir toliau jis girdės 
mūsų antirusišką „kiau kiau“. Matyt, 
tokia jau tos „Raudonosios Dalios“ 
dalia... „Nenorėčiau, kad ji taptų ir 
visų mūsų, „mažiukų, padlaižiaujan-
čių didžiajam šeimininkui“, dalia. 
Nes ir aš, tegu ir naiviai, bet tikiu, 
kad iš tiesų esame ori, savarankiška, 
su visais kaimynais gerai sutarianti 
valstybė, o ne neprotaujantis įrankis 
dėl pirmavimo ir įtakos pasaulyje, 
šiuo metu Ukrainoje besistumdančių 
JAV ir Rusijos rankose. Juk čia tau, 
lietuvi, visai ne „Irkos tragedija“, a 
ne... ?

...Aš klausiau tėvo, negi jis 
ir jo bendraminčiai vyrai miš-
ke buvo tokie naivūs, tokie 
durni, kad tikėjo, jog JAV ir 
Ruzveltas, Didžioji Britanija 
ir Čerčilis, Jaltos konferen-
cijos dalyviai ir antihitlerinės 
koalicijos partneriai eis prieš 
Staliną?... 
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pro memoria
Anykščių mieste
Bronislavas REPEČKA, gimęs 1940 m., mirė 08 01
Gediminas Augustinas BARANAUSKAS, gimęs 1939 m., mirė 08 01
Algimantas ŽEMAITIS, gimęs 1958 m., mirė 07 23
Irena Marija KALINDRAVIČIENĖ, gimusi 1937 m., mirė 07 26

Kavarsko seniūnijoje
Zita JASIKONIENĖ, gimusi 1956 m., mirė 07 29
Genė KAUNIETIENĖ, gimusi 1948 m., mirė 07 29
Valdas ŽVIKAS, gimęs 1973 m., mirė 07 27
Palmyra ŠAUČIŪNIENĖ, gimusi 1944 m., mirė 07 24

Troškūnų seniūnijjoje
Liucija BINKYTĖ, gimusi 1933 m., mirė 08 02
Vilmantas KAVALIŪNAS, gimęs 1953 m., mirė 07 26

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.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.90 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.80 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.80 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.
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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.

Brangiai mišką su žeme arba iš-
sikirsti. 

Tel.: (8-604) 84051, 
(8-605) 12103.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo 
paveikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656. 

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

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

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

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, 
atsiskaito iš karto.

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius augin-
ti. 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 ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

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

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

Kita

Bendrovė - grūdus. 
Tel. (8-680) 85841.

Rapsus, kviečius, rugius, kvie-
trugius, miežius, kmynus, žirnius, 
pupas. 

Tel. (8-638) 71971.

Kviečia bitininkus statyti avi-
lius grikių laukuose (Katlėriai, 
Anykščių raj.).

Tel. (8-680) 54882.

Stovyklavietė įvairiems ren-
giniams. Nakvynė. Plaukimas 
Virinta - Šventoji nuo 5 Eur.

www.baidaresVirinta.lt, 
tel. (8-676) 35010 Rimas.

Dovanoja

Šviesiai rudus ir rainus 2 mėn. 
kačiukus.

Tel. (8-381) 5-17-46.

Juodai rainą katinėlį.
Tel. (8-610) 00913.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Šlifuoja naują, lakuotą parke-
tą, dažytas grindis. Kloja, lakuoja 
parketą. 

Tel. (8-699) 94662.

Medinių namų dažymas bei kiti 
statybos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Nebrangiai, kokybiškai dengia 
stogus, lanksto skardas. Sudaro 
sąmatas. Parūpina medžia-
gas. Įdėklai, pristatomi kaminai. 
Ilgametė patirtis. 

Tel. (8-652) 37118.

Miniekskavatoriaus darbai, pa-
matų liejimas, mūrijimas iš akme-
nų bei kiti statybos darbai. 

Tel. (8-674) 53153.

Mobiliu gateriu pjauna medieną. 
Atvyksta į namus. 

Tel. (8-620) 84419.

Nekilnojamasis turtas

Link Niūronių kaimo: sodą 
“Ąžuolo” bendrijoje (0,06 ha, 9500 
Eur) ir sklypą (1,68 ha, 18000 
Eur).

Tel. (8-619) 87093.

Kuras

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

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

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais, supjautas, kala-
dukais. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

siūlo darbą
Reikalingi trinkelių klojėjai su pa-

tirtimi. 
Tel. (8-657) 68044.

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Kita

Vištas ir triušius. 
Tel. (8-670) 43275.

Karvę ir veršingą telyčią.
Tel. (8-614) 96475.

Karves.
Tel. (8-618) 02795.

Miežius. 
Tel. (8-616) 56429, Utena.

gimė
Domantas URBONAS, 
gimęs 07 16

Redaktorius

UAB „Anykštos redakcija“ gali paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 dydžio plakatus
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Saudo Arabijos karalius 
nutraukė kontroversiškas 
atostogas Prancūzijoje

Saudo Arabijos karalius Salmanas 
(Salman) nutraukė atostogas Pran-
cūzijos Rivjeroje, kur jo saugumo 
sumetimais uždarytas paplūdimys 
sukėlė pasipiktinimo bangą, skelbia 
BBC. Užuot viešėjęs planuotas tris 
savaites, karalius Prancūzijoje pra-
buvo tik aštuonias dienas ir nutarė 
išvykti į Maroką. Pasak regiono pa-
reigūno Filipės Kastaneto (Philippe 
Castanet), su karaliumi išvyko be-
veik pusė iš tūkstančio jį lydinčiųjų 
asmenų.

Daugiau nei 100 tūkst. žmonių pa-
sirašė peticiją prieš viešo paplūdimio 
uždarymą Valorise. Paplūdimys įsi-
kūręs netoli privačios karaliaus Sal-
mano vilos. Prancūzijos pareigūnai 
sutiko jį laikinai uždaryti monarcho 
saugumo sumetimais. Šiuo sprendi-
mu besipiktinantys asmenys teigia, 
esą tai pažeidė Prancūzijos lygių tei-
sių įstatymus.

Savo ruožtu Saudo Arabijos šal-
tinis, kurį citavo naujienų agentūra 
“Reuters”, nurodė neva karaliaus iš-
vykimas atitiko monarcho atostogų 
programą ir nebuvo susijęs su žinias-
klaidoje pasirodžiusiomis žiniomis. 
Lieka neaišku, ar karalius planuoja 
šią vasarą grįžti į Prancūziją.

Žemaitiški cepelinai

Ingredientai: 
1 kg virtų bulvių, 
2 kiaušiniai, 
4 šaukštai miltų, 
druskos pagal skonį. 
Įdarui: 
250 g rūkyto kumpio 
Padažui: 100 g grietinės

Gaminimas 
Bulves nulupkite, išvirkite ir su-

grūskite. Kai košė atvės, įmuškite 
kiaušinius, suberkite druską ir mil-
tus, gerai išminkykite. Įdarui kum-
pį smulkiai supjaustykite. Iš tešlos 
darykite papločius, ant jų dėkite 
kumpį, gražiai apspaudykite, pa-
darykite pailgą kukulį ir virkite ge-
rai įkaitintame aliejuje, kol gražiai 
apskrus. Patiekite su grietine arba 
grybų padažu.

Susirinkusi šeima tariasi, kur 
praleisti atostogas. Sūnus ir sako:

- Aš su didžiausiu malonumu 
vykčiau ten, kur seniai nesu bu-
vęs.

- Puiku, - pastebi tėvas, - še porą 
litų ir eik į kirpyklą!

***

Mama pyksta ant sūnaus:
-Sūnau kodėl paleidai savo drau-

gui į galvą akmenį,-klausia mama.
-Jis iš manęs juokėsi,-atsako 

berniukas.
-Tai reikėjo pakviest mane,- su-

niurnejo mama.
-O ką, mama, būtum pataikius 

geriau?-paklausia berniukas.

Vietos gyventojus dar labiau papik-
tino paplūdimyje įrengtas liftas, jun-
giantis Salmano vilą su paplūdimiu. 
F. Kastanetas nurodė, kad liftas bus 
išardytas ateinančiomis savaitėmis.

Tiesa, ne visi buvo pasipiktinę 
Saudo Arabijos karaliaus vizitu. 
Dauguma prekiautojų šiltai sutiko 
monarchą ir jo turtingą palydą.

Tyrimas: 60 proc. respondentų 
miega su savo išmaniaisiais 
telefonais

Mobiliųjų telefonų savininkai vi-
same pasaulyje prisipažįsta: jie su 
savo išmaniaisiais telefonais miega, 
maudosi po dušu ir gaisro atveju pir-
miau gelbėtų aparatą, o ne šeimos 
katę. Tai rodo bendrovės “Motorola” 
apklausa, atlikta septyniose šalyse, 
kurioje dalyvavo daugiau kaip 7 000 
žmonių, praneša agentūra AFP.

60 proc. respondentų nurodė, kad 
su savo mobiliuoju telefonu miega. 
Daugiausiai tokių buvo Indijoje (74 
proc.) ir Kinijoje (70 proc.). 57 proc. 
savo išmanųjį nešasi į tualetą, pir-
miausiai - Kinijoje ir Brazilijoje.

Vienas iš šešių išmaniųjų telefonų 
savininkų aparatu naudojasi netgi 
stovėdamas po dušu. O daugiau kaip 
pusė (45 proc.) patikino, kad gaisro 
atveju gelbėtų ne savo katę, o tele-
foną.22 proc. apklaustųjų teigė, kad 

savaitgalį greičiau atsisakytų sekso 
nei savo išmaniojo telefono. 40 proc. 
atskleidė savo aparatui pasakojantys 
paslaptis, kurių nežino net geriau-
sias draugas. Apklausa vyko JAV, 
Didžiojoje Britanijoje, Brazilijoje, 
Kinijoje, Ispanijoje, Meksikoje ir 
Indijoje.

Prancūzijoje archeologai aptiko 
prieš 550 tūkstančių metų 
gyvenusio žmogaus dantį

Unikalų radinį aptiko archeologai 
per kasinėjimus Prancūzijos pietva-
kariuose. Kaip pranešė antradienį 
AFP, mokslininkų rankose atsidūrė 
dantis, priklausęs suaugusiam žmo-
gui, gyvenusiam prieš mažiausiai 
550 tūkstančių metų.

“Suaugusiojo - kol kas negalima 
patikslinti, vyro ar moters - dantis 
buvo rastas per kasinėjimus sluoks-
nyje, kurio amžių mes vertiname 
550 tūkstančių metų, kadangi tai-
kėme įvairius datavimo metodus”, 
- pranešė paleoantropologė Ameli 
Vjalė (Amelie Vialet).

Pasak specialistės, tai - didelis at-
radimas, kadangi Europoje aptinka-
ma labai mažai to laikotarpio žmo-
nių palaikų.

Priešistorinį dantį praėjusią savaitę 
aptiko jauni savanoriai, kurie padėjo 
archeologams profesionalams atlikti 
vasaros kasinėjimus prie Totavelio 
miestelio Rytų Pirėnų departamente. 
Ši vietovė jau ne pirmą kartą patei-
kia paleoantropologams sensacin-
gų radinių. 1971 metais viename iš 
urvų tos pačios gyvenvietės apylin-

Garsiausias Lietuvos kulinarijos 
kritikas Andrius Užkalnis apsilankė 
Kavarsko kavinėje „Šaltinis“ ir ją 
išgyrė. „Koldūnai, garsieji Kavars-
ko koldūnai (didelė porcija - €2,90), 
rankomis lipdyti (šeimininkas sako: 
„nėra dviejų vienodų“), kaip dideli 
brangakmeniai, su spirgučiais ir grie-
tine. Ypač džiugina spirgai – aš seniai 
neragavau jų tokių lengvučių, tokių 
traškių. Jie – lyg iškeptas oras ir kva-
pas. Ar valgėte kada kepto oro? O aš 
valgiau. Ar tai geriausi mano Lietu-
vos restorane ragauti koldūnai? Taip, 
manau, taip. “ – su A.Užkalniui nela-
bai būdinga meile apie Kavarsko kol-
dūnus „Delfyje“ parašė A.Užkalnis.

Panašu, kad po tokio garsiojo ku-
linarijos kritiko vertinimo Kavars-
ko seniūno Algirdo Gansiniausko 
kavinę „Šaltinis“ užplūs koldūnų 
valgytojai. Koldūnus lipdyti, matyt, 
teks ne tik virėjoms, bet ir pačiam 
seniūnui – žmogaus iš gatvės į darbą 
nepriimsi, nes gali sugadinti koldūnų 
reputaciją. O dabar jinai yra „Stiklių“ 
patiekalų lygyje, gal net aukščiau, juk 
A.Užkalnis „Šaltinį“ įvertino penkio-
mis žąsimis iš penkių. 

Kavarsko  
seniūnui teks eiti 
atostogų

kėse buvo aptikti 300-460 tūkstančių 
metų amžiaus archantropo palaikai.

Preneandertaliečiams priskiriamo 
“Totavelio žmogaus” kakta buvo 
žema, o viršutinis žandikalis smar-
kiai atsikišęs. Kaip nustatė moks-
lininkai, jis medžiojo ir naudojosi 
primityviais darbo įrankiais.

Futbolo legenda D. Maradona
apkaltino savo buvusią 
žmoną vagyste

Argentinos futbolo legenda Die-
gas Maradona (Diego Maradona) 
apkaltino buvusią žmoną Klaudiją 
Viljafane (Claudia Villafane) vagys-
te. Neva ji iš skandalingojo D. Mara-
donos banko sąskaitų pavogė beveik 
9 mln. dolerių, skelbia BBC.

Garsusis futbolininkas Argentinos 
televizijai sakė, kad K. Viljafane - jo 
vaikystės meilė - yra vagišė.

“Jei ji padarė tai, dėl ko mes bai-
minamės, deja, jai teks sėsti į kalė-
jimą”, - kalbėjo 54-erių Argentinos 
įžymybė.Moteris neigia jai mestus 
kaltinimus. Pora susipažino vargin-
game Buenos Airių rajone, dar prieš 
D. Maradonai tampant pasaulinio 
lygio žvaigžde.

Jųdviejų dukros Dalma (Dalma) 
ir Džanina (Giannina) socialiniame 
tinkle “Twitter” gynė savo motiną.

D. Maradona nuvedė Argentiną į 
pergalę per Pasaulio futbolo čempi-
onatą 1986 metais. Futbolo fanai ir 
ekspertai garsųjį sportininką vadina 
vienu geriausių visų laikų futbolo 
žaidėjų.

-ELTA

Žymiausias Lietuvos kuli-
narijos ekspertas Andrius 
Užkalnis Kavarsko koldūnus 
vadina tobulais.

Nuotrauka iš inetrneto


