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Ikimokyklinio amžiaus vaikus mokytis šiose programose:
“Robis” 4-16 mėn. kūdikiai;
“Mažyliai ir muzika” 1,5-4 metų vaikai;
“Muzikos šalis” (klavišiniai instrumentai) 4-6 metų vaikai.

Registruokitės į nemokamas demonstracines pamokas adresu: 
www.muzikosmokykla.lt, tel. (8-610) 47945.

Nuo amžinojo kryžiaus iki kalakutų
Ten, kur platų lauką, išsitie-

susį nuo Šventosios, perkirtusi 
iš Svėdasų Anykščių link ve-
danti plento juosta leidžiasi į 
slėnį, kur mėlynuoja stambio-
mis žuvimis turtingas tvenki-
nys, kairėje baltais mūrais ir 
dailiai dažytomis medinukėmis 
trobomis išsistatęs didžiulis 
Leliūnų kaimas. Gyventojus 
surašant 1923 - iais buvę 33 so-
dybos su 179 sodiečiais, dabar 
kiemų beveik šimtas, o žmonių 
jau daugiau nei trys šimtai. Bet 
ir sena, ir nauja čia puikai su-
gyvena ir dera.

Vladislovo Tamošiūno paukštyne išaugintų kalakutų mėsa - kunigaikščių stalo vertas šventinis patiekalas.

J.Biliūno gimnazijos stadiono 
rekonstrukcija truks... ketverius metus

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Rugsėjo 1-ąją į rajono mo-
kyklas planuoja sugužėti 2 475 
mokiniai. Didžioji dalis vyres-
nių klasių moksleivių bus kon-
centruota Anykščių J.Biliūno 
gimnazijoje. Ši mokymo įstaiga 
naujus mokslo metus vėl pasi-
tinka statybomis, o visapusiškai 
sportuoti mokyklos stadione 
šiemet į gimnaziją ateinantys 
mokiniai galės tik tada, kai 
jiems jau skambės paskutinis 
skambutis, mat pagal sutartį 
numatyta, kad rekonstrukcijos 
darbai vyks iki 48 mėnesių....  

Iš Noriūnų Kupiškio rajone atvykusi UAB „Nodama“ technika kol kas tik griauna sovietmetį atitar-
navusius metalinius sporto įrenginius  ir stumdo grumtą.

Autoriaus nuotr. 

Padėjo žvejyboje – padės ir statyboje
Alvydas JANICKAS, aktyvus 

anykštėnas: „...jei baudos už 
pastatų nepriežiūrą būtų koks 
tūkstantis ar trys tūkstančiai 
eurų, tada pamatytume, kaip 
greitai reikalai 
pajudėtų“.

Pirmasis juostininkiečių susi-
tikimas įvyko daugiau nei prieš 
šimtą metų...

Atidengė stogastulpį pirmajam 
knygnešiui

Direktorės. Konkursus laimėjusios 
naujosios A.Baranausko pagrindinės 
mokyklos ir A.Vienuolio progimna-
zijos direktorės Dalia Kugienė ir Jur-
gita Banienė mokykloms vadovauti 
pradės tik rugsėjo 7-ąją. Per rugsėjo 
1-osios iškilmes oficialiais mokyklų 
vadovais dar bus pavaduotojai, lai-
kinai einantys direktoriaus pareigas 
- Gintaras Daugėla (A.Baranausko 
pagrindinė) ir Egidijus Šilaika 
(A.Vienuolio progimnazija).

Svečiai. Šešios rajono mokyklos 
rugsėjo 1-ąją sulauks rajono vado-
vų dėmesio. Meras Kęstutis Tu-
bis sveikins Troškūnų ir Anykščių 
J.Biliūno gimnazijų bendruomenes, 
vicemeras Sigutis Obelevičius lan-
kysis A.Baranausko pagrindinėje 
mokykloje, savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Veneta Veršulytė 
– A.Vienuolio progimnazijoje, jos pa-
vaduotojas Saulius Rasalas planuoja 
suspėti aplankyti Svėdasų gimnaziją 
ir Debeikių pagrindinę mokyklą.   

Riteris. Anykščių rajono taryba, 
rugsėjo 3-ąją rinks labiausiai vietos 
savivaldai nusipelniusį Tarybos narį. 
Juo turėtų tapti vicemeras Sigutis 
Obelevičius, kuris turėtų būti siūlo-
mas apdovanoti Lietuvos savivaldy-
bių asociacijos „Auksinės krivūlės“ 
riterio ženklu. 

Konferencija. Praeitą penktadienį 
Anykščių savivaldybėje vyko Lietu-
vos politinių kalinių ir tremtinių są-
jungos konferencija. 

Gelbėjo. Ugniagesiai gelbėtojai 
šeštadienį Anykščiuose talkininkavo 
medikams padėdami jiems patekti į 
1936 metais gimusios moters butą. 
Panaudoję laužtuvą, ugniagesiai duris 
atidarė ir įleido medikus.

Miškai. Hidrometeorologai ir to-
liau Anykščių rajono miškus priski-
ria prie pavojingiausios, 5-tos miškų 
gaisringumo rizikos, klasės.  

Riedslidės. Ignalinoje, rugpjūčio 
29-30 vyko Lietuvos vasaros slidi-
nėjimo čempionatas. Sportininkai 
dvi dienas varžėsi riedslidžių traso-
se. Susumavus dviejų dienų varžybų 
rezultatus jaunių grupėje nugalėtoja 
tapo S.Adamonytė. J.Drūsys bendro-
je vyrų įskaitoje užėmė 3-ąją vietą.     

Baltakio įpėdinis 
aplankė tėvoniją

Edmundas Putrimas išsisku-
bino į Šiluvą krikštyti garsiojo 
krepšininko Jono Valančiūno ir 
jo žmonos Eglės pirmagimio.
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spektras

Temidės svarstyklės
Pistoletas. 2015-08-28,  apie  20 

valandų 30 minučių, Laviškio kai-
me 41-erių metų vyras daržinėje 
rado pistoletą su dėtuve ir 6 šovi-
niais. Ginklas paimtas. Aplinkybės 
aiškinamos.

Priežastis. 2015-08-28 Anykš-
čių policijoje pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl vyriškio, gimusio 1962 

metais, gyvenusio Anykščiuose, Kal-
no gatvėje, mirties priežasties nusta-
tymo.

Sprogmuo. 2015-08-28 dieną, 8 
valandos 7 minutės, Troškūnų se-
niūnijos Vaidlonių kaime vyriškis, 
eidamas palei Juostos upelį, laukuose 
rado 75 mm artilerijos sviedinį. 8 va-
landos 56 minutės išminuotojai spro-
gmenį neutralizavo vietoje.

Vogė. 2015-08-29, apie 13 valan-
dą, Anykščių seniūnijoje pastebėta, 
kad pavogtas elektrinis piemuo ir 
automobilinis akumuliatorius. Nuos-
tolis – 180 eurų.

Priežastis II. 2015-08-29 Anykš-
čių policijoje pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl vyriškio, gimusio 1952 
metais, rasto savo namuose Troškūnų 
seniūnijoje, mirties priežasties nusta-

tymo.
Turizmas. 2015-08-30 apie 2 

valandą, išdaužus kaimo turizmo 
sodybos, esančios Svėdasų seniū-
nijoje, vieno iš namelių stiklą, buvo 
įsibrauta į vidų ir pavogti įvairūs 
papuošalai, grynieji pinigai, pasai, 
kompiuteris, mobiliojo ryšio telefo-
nas. Trys asmenys patyrė 3 080 eurų 
nuostolį.

Nežuvo. Per savaitę - rugpjūčio 
21-27 dienomis - Lietuvos keliuose 
mirtimi pasibaigusių eismo įvykių 
nebūta - nežuvo nei vienas žmogus. 
93 žmonės buvo sužeisti. Lietuvos 
kelių policijos tarnybos duomenimis, 
per savaitę, pirminiais duomenimis, 
įvyko 72 eismo įvykiai, kuriuose 
nukentėjo žmonės. Dėl eismo įvykių 
pradėti 36 ikiteisminiai tyrimai. Ne-
blaivūs vairuotojai, pirminiais duo-
menimis, sietini su 3 eismo įvykiais.

Tragedija. Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės nuomone, tragedija 
Vilijampolės socialinės globos na-
muose, kur žuvo pro langą iškritęs 
vaikas, įvyko dėl to, kad Vyriausybė 
nesiima globos namų pertvarkos. 
Vyriausybės nariai laikosi priešingos 
nuomonės. Policija tiria, kokiomis 
aplinkybėmis Vilijampolės sociali-
nės globos namuose pro langą iškri-
to ir žuvo 11-metis. 

Pabėgėliai. Jungtinių Tautų (JT) 
duomenimis, nuo sausio Vidurže-
mio jūra Europą pasiekė daugiau 
kaip 300 000 pabėgėlių. Beveik 200 
000 jų išsilaipino Graikijoje, apie 
110 000 - Italijoje. 2 500 migrantų 
per pavojingą kelionę žuvo. Tokius 
skaičius penktadienį pateikė JT Pa-
galbos pabėgėliams organizacijos 
(UNHCR) atstovas, kuriuo remiasi 
agentūra AFP. Šie skaičiai yra daug 
didesni nei pernai: per visus 2014-
uosius suskaičiuota 219 000 pabėgė-
lių, į Europą atvykusių Viduržemio 
jūra.

Civiliai. Per Saudo Arabijos va-
dovaujamos koalicijos antskrydį Je-
mene, medikų duomenimis, žuvo 36 
civiliai. Aukos yra fabrike šiaurinėje 
šalies dalyje dirbę žmonės, praneša 
agentūra „Reuters”. Nuo kovo Sau-
do Arabija Jemene su šalimis sąjun-
gininkėmis atakuoja husių sukilėlių 
pozicijas. Jau penktadienį per aljan-
so oro smūgius Taizo mieste žuvo 65 
asmenys, dauguma jų - civiliai. Lie-
pą Vakarų Jemene subombardavus 
pieno fabriką taip pat žuvo 65 žmo-
nės. Karas Jemene iki šiol nusinešė 
daugiau kaip 4 300 gyvybių.

Bomba. Reaguodamos į Rug-
sėjo 11-osios išpuolius, Jungtinės 
Valstijos svarstė galimybę smogti 
Afganistanui branduolinį smūgį. 
Tai vokiečių žurnalui „Der Spiegel” 
pareiškė tuometinio Vokietijos kan-
clerio Gerhardo Šrioderio patarėjas 
Michaelis Šteineris. „Amerikiečiai 
tada sakė, kad neatmeta jokios ga-
limybės”, - teigė jis. Susitikęs su 
JAV prezidento patarėja nacionali-
nio saugumo klausimais Kondoliza 
Rais, M. Šteineris pasakojo „su-
pratęs, kad tai buvo daugiau nei tik 
žodžiai”. Jie esą iš tikrųjų svarstė 
visas galimybes, buvo parengti do-
kumentai. Tačiau 2001 metų spalį 
JAV pradėjo karinę operaciją Af-
ganistane su įprastine ginkluote. 

Aptarė. Vokietijos kanclerė An-
gela Merkel, Prancūzijos prezidentas 
Fransua Olandas ir Rusijos vadovas 
Vladimiras Putinas šeštadienį telefo-
nu aptarė krizę Ukrainoje ir pasisakė 
už visiškas paliaubas nuo rugsėjo.
Jie pareiškė savo paramą „naujoms 
intensyvioms pastangoms pradė-
ti veiksmingas paliaubas”, Berlyne 
sakė Vokietijos vyriausybės atstovas 
Štefenas Zeibertas. Nepaisant ofici-
aliai galiojančio ugnies nutraukimo, 
Rytų Ukrainoje pastaruoju metu vyko 
įnirtingi mūšiai tarp vyriausybinių da-
linių ir prorusiškų separatistų.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Gatvėje dabar dulkės, sudėtin-
gas pėsčiųjų ir automobilių eis-
mas, nes nuimta asfalto danga, 
o būsimų šaligatvių kontūrai tik 
ryškėja. Pasak Anykščių rajono 
savivaldybės specialistų, gatvė 
bus išasfaltuota, pakloti nauji ša-
ligatviai ir dviračių takas, įreng-
tas naujas modernus ir taupus 

Žiburio gatvė bus moderni ir patogi
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Duobėtą, apirusiais šaligatviais Žiburio gatvę Anykščiuose  ak-
cinės bendrovės „Panevėžio keliai“ statybininkai išardė ir žada 
padaryti tinkamą eksploatacijai iki pirmųjų šalčių. Tačiau visų 
darbų šiemet atlikti jie nesuspės. Darbus baigti panevėžiečiai pri-
valo iki kitų metų birželio 30 dienos. Gatvės rekonstrukcija kai-
nuos 357 tūkstančius eurų. 

Po remonto Žiburio gatvė taps erdvi ir patogi automobilių, pės-
čiųjų ir dviračių eismui. 

Autoriaus nuotr. 

LED apšvietimas, prie gatvės bus 
įrengtos automobilių stovėjimo 
vietos.

Žiburio gatvės rekonstrukcijai 
lėšas skyrė Lietuvos automobilių 
kelių direkcija, nežymia dalimi 
prisidėjo rajono savivaldybė. Ga-
tvės remontas kainuos 357 tūks-
tančius eurų. 

Vyžuonų šv.Jurgio bažnyčioje 
šv.Mišių šventimui kartu su vieti-
niu klebonu Eugenijumi Stoleronka 
vadovęs pasaulio lietuvių katalikų 
išeivijoje dvasinis ganytojas prela-
tas Edmundas Putrimas, atvykęs iš 
Toronto, pažymėjo, kad sugrįžimai į 
tėvų, senelių žemę, ypač pirmą kar-
tą, visuomet malonūs, jam ypatinga 
laimė lankytis tėvonijos parapijoje, 
melstis toje bažnyčioje, kur per am-
žius protėviai meldėsi, matyti žmo-
nes tos bendruomenės, kurioje ir jie 
gyveno. Prisiminė savo senelį Juozą 
Putrimą, kuris XX amžiaus pradžioje 
išvyko į JAV laimės ieškoti, prasi-
gyvenęs sugrįžo į Lietuvą, o prelato 
tėvas Mindaugas besitraukdamas nuo 
šalį vėl okupuojančių sovietų pateko 
į svetingąją ir išganingąją Ameriką, 
apsigyveno Kanadoje. Kalbėjo apie 
nuolatos žmogų lydintį pasirinkimą 
- kur ir kaip gyventi, išlaikyti savo 
tautiškumą, tikėjimą, papročius ar jų 
netekti.  Garbus svečias padėkojo už 
šią likimo dovaną sugrįžti į senelių 

Vyskupo Pauliaus Baltakio įpėdinis aplankė tėvoniją Raimondas GUOBIS

Giminės lizde, savo senelio Juozapo Putrimo gimtajame Vil-
kabrukių kaime, lankėsi Pasaulio lietuvių išeivijoje ganytojas 
Edmundas Putrimas. Jis dalyvavo sekmadienio pamaldose Vy-
žuonų bažnyčioje, po to bendravo su kraštiečiais bei lankė kultū-
rines, istorines tėvonijos vietas.

žemę ir pažadėjo, kiek įmanoma daž-
niau čia apsilankyti.

Susipažinęs su bažnyčios, miestelio 
bei parapijos istorija bei įdomybėmis, 
prelatas su bendrakeleiviais užsuko į 
Vyžuonų kapines, kur pasimeldė už 
savo protėvius, pokario partizanus 
ir visus čia besiilsinčius. Senuoju 
keliu per Kunigiškius atvyko į savo 
giminės lizdą – Vilkabrukių kaimą, 
giminaičių Onos ir Juozo Putrimų so-
dybą. Čia jį pasitiko šeimininkė Ona 
Putrimienė, gausi jos šeima, pulkas 
giminaičių, šiandienos kaimo gyven-
tojų, palaimingai šypsojosi ir 94 metų 
senolė Janė Prievėlienė. Kiekvienam 
paspaudęs ranką, išklausė sveikinimo 
žodžių ir buvo apdovanotas dideliu 
lietuviškos duonos kepalu. Dauge-
lis net ir ašarą braukė, pratarė, kad 
susitikti giminaitį Edmundą buvo jų 
svajonė.

Seklyčioje susėdus, užkandus pre-
latas E.Putrimas trumpai nupasakojo 
savo šeimos gyvenimo odisėją - tėvų 
kelionę iš DP stovyklų Vokietijoje į 

Kanadą, kūrimąsi Toronte, savo brolį 
Joną, kuris daug padėjo deramomis 
apsaugos sistemomis aprūpinti susi-
kūrusios nepriklausomos Lietuvos 
parlamentą ir kitas svarbias įstaigas, 
apie savo pašaukimą, studijas Ro-
moje, apie tapsmą taip pat anykš-
tėno, iš Troškūnų parapijos kilusio 
vyskupo Pauliaus Baltakio įpėdiniu. 
Pajuokavo, kad jau 11 metų gyvenąs 
„čigonišką“ gyvenimą, kasmet apie 
keturis mėnesius praleidžia kelionėse 
po visame pasaulyje išsibarsčiusias 

lietuvių bendruomenes. Pastebėjo, 
kad kur mes bebūtume, turime išlikti 
lietuviais ir savo tapatybę saugoti. 

Deja, truputį daugiau nei valandą 
pabuvęs, prelatas E. Putrimas išsi-
skubino į Šiluvą krikštyti garsiojo 
krepšininko Jono Valančiūno ir jo 
žmonos Eglės pirmagimio. „Aš juos 
sutuokiau, o dabar, kaip ir žadėjau, 
jų sūnelį Joną pakrikštysiu“, - tarsi 
dėl tokios trumpos viešnagės atsi-
prašinėdamas į automobilį įsėdo 
garbus svečias.

Susitikti su garbiu svečiu susirinko beveik visi Vilkabrukių kai-
mo gyventojai ir didelis būrys giminaičių.

Autoriaus nuotr.

Modernaus meno kūrinys „Suval-
gytos žuvys“ pakabintas Anykščių 
mieste po A.Baranausko tiltu. Anykš-
čių menininkų asociacijos projektą 
„Skulptūrų takas“, kurio rengėjai 
norėjo įamžinti Kristijono Donelaičio 
300–ąsias gimimo metines, realizavo 
Ž.P.Smalskas, kuris sukūrė ir pagami-
no keturių žuvų galvų skulptūras, ar-
chitektė – savivaldybės Urbanistikos 
ir architektūros skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė. Ž.P. Smalskas sako, kad 
D.Gasiūnienė padėjo išrinkti vietą, 
kur kabinti kūrinį, parinkti aukštį ir 
t.t. „Ją įrašiau, kad žmonės negalvotų, 
jog aš čia vienas darau, ką sugalvoju. 
Skulptūroms buvo pasiūlytos kelios 

Menas, kurio atvykėliai nekritikuoja, nes nemato
Jeigu dėl daugelio meninių objektų anykštėnai gali drebėti, 

kaip juos įvertina miesto svečiai, tai dėl šio gali būti ramūs – nes 
jo paprasčiausiai neras tie, kam nereikia. Anykštėnas poetas, ar-
chitektas, politikas Žilvinas Pranas Smalskas po tiltu pakabino 
skulptūrų ansamblį. Užklydę turistai stebisi neįprastoje vietoje 
atsidūrusiomis skulptūromis. 

vietos, o D.Gasiūnienė išrinko šitą“, 
- sakė Ž.P. Smalskas.

Projekto įgyvendintojas teigia, kad 
modernioms skulptūroms reikėjo ir 
netradicinės aplinkos, todėl buvo pa-
sirinkta tilto per Šventąją patiltė, temą 
padiktavo vieta, nes žvejai mėgsta 
šitą vietą, o K.Donelaitis kūrinyje 
„Metai“ rašė apie vandenį: „...taipgi 
namai žuvių...“. Poema „Metai“ su-
daryta iš keturių dalių. Todėl projekto 
rengėjai sumanė pagaminti keturias 
skulptūras, vaizduojančias simbo-
lines žuvis. Ž.P. Smalsko teigimu, 
skulptūrų ansamblis „Suvalgytos žu-
vys“ panašus į žuvų trofėjų kolekci-
ją, taigi tarsi priekaištas žvejams, nes 

daug žuvų rūšių baigia išnykti. 
Anykščių menininkų asociacijos 

projektą „Skulptūrų takas“ parėmė 
Lietuvos kultūros rėmimo fondas. 
Ž.P. Smalskas sako, kad visa projek-
to sąmata yra 8 tūkstančiai litų. „Iš jų 
apie 1,5 tūkstančio kainavo medžia-
gos skulptūroms. “Daugelis klaidin-
gai įsivaizduoja, kad Kultūros rėmi-
mo fondas skiria pinigus skulptūroms 
pirkti, tačiau tai pinigai veiklai, kad 
menininkai degtinės negertų“,- aiški-
no Ž.P. Smalskas.  Skulptūrų gamyba 
truko apie du mėnesius. Buvo suvi-
rintas metalinis karkasas, o vėliau ant 
jo buvo tempiama medžiaga. 

Paklaustas, ar ilgaamžės šitos 
skulptūros, Ž.P. Smalskas pasakojo: 
„Buvo toks šposas, kad kabinant vie-
na galva tik pūkšt vandenin ir plau-
kia. Išgriebėm, nieko neatsitiko, nors 
krito iš trijų metrų aukščio, vadinasi, 
atsparios. Kad išsilaikys  bent trejus 
metus, garantuoju“. O dėl vandalų? 
„Su kirviu, žinoma, bet ką gali su-

naikinti, bet šiaip jos atsparios smū-
giams. Jeigu akmenimis nenudaužys, 
tai tikiuosi, kad kabės ilgai. Galvoju, 
kad gal ir paukščiai per pravertas 
žuvų galvas skraidys. Ir tegu“,- sakė 
Ž. P.Smalskas. 

Beje, Ž.P. Smalskas sako, kad su-
laukęs ir piktų atsiliepimų apie savo 
skulptūras. „Man svarbūs žmonės 
skulptūras giria, bet yra ir tų, kurie 
peikia“,- neslėpė Ž P.Smalskas.

-ANYKŠTA

„Projektas „Skulptūrų takas“ 
yra tęstinis, todėl yra galimybė 
kitais metais vėl kažkur Anykš-
čiuose skulptūras statyti“,- sakė 
Žilvinas Pranas Smalskas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Kas tas aktas ?

Alvydas JANICKAS, akty-
vus anykštėnas: 

„Reikia labai džiaugtis, kad 
viskas pasibaigė labai laimingai. 
Bet įžvelgiu ir teigiamus poslin-
kius – žmonės ima nebetylėti, 
kalba, formuojasi pilietinė pozi-
cija. Ačiū Dievui, kad pilietinė 
pozicija atsiranda.

Tokių pastatų, kurie gali kelti 
pavojų, yra daugiau. Baudos per 

Padėjo žvejyboje – padės ir statyboje
Anykščiuose – tiesiog skandalinga situacija: prieš savaitę ant 

šaligatviu ėjusios moters tik per plauką nenukrito plytų luitas. 
Nuo pastato Vilniaus g.22 sienos, beveik miesto centre, atitrū-
kusios plytos pažiro moteriai prie kojų. Įdomiausia, kad žmonės 
apie šią problemą kalba seniai, internetiniame naujienų portale 
www.anyksta.lt jau daugiau nei prieš du mėnesius buvo įdėta ži-
nia apie pavojų praeiviams keliantį pastatą, tačiau situacija nie-
kuo nepasikeitė. „Anykštą“ Anykščių savivaldybėje tikino, kad 
pastatas yra privatus, jo savininkai buvo kviesti atvykti į savi-
valdybę dėl šio pastato, bet atvykti jie nesiteikė, dėl neprižiūrimo 
pastato jiems surašytas ne vienas aktas. Tik „Anykštai“ kreipusis 
asmeniškai į „Norfos“ direktorę, pastatas pagaliau buvo bent jau 
aptvertas „Stop“ juosta.

Kaip vertinate situaciją, jog bet kada miesto centre ant galvos 
gali užkristi plyta? Ar atsakingos institucijos tinkamai atlieka 
savo darbą? Ar sankcijos neprižiūrimų pastatų savininkams yra 
pakankamos? 

mažos, sankcijos per švelnios. 
Tačiau, jei baudos už pastatų 
nepriežiūrą būtų koks tūkstantis 
ar trys tūkstančiai eurų, tada pa-
matytume, kaip greitai reikalai 
pajudėtų. Tai pati veiksmingiau-
sia priemonė. Juolab, kad tokie 
pastatai dažniausiai priklauso ne 
kokiems socialiai remiamiems 
žmonėms, o verslo įmonėms ar 
jų grupėms. Verslininkai labai 
greitai sujuda, kai reikia mokėti 
baudas iš savo kišenės. Esu žve-
jys ir matau, kaip viskas pasi-
keitė į gerąją pusę, kai padidino 
baudas už brakonieriavimą.

Surašomi aktai? – O kas tas 
aktas? – visiškas nulis, jų gali 
surašyti ir penkiasdešimt. Ką tai 
pakeis?

Kitas dalykas ko reikėtų imtis 
– viešinti per žiniasklaidą, kad 
visuomenė matytų, kas tų nepri-
žiūrimų pastatų savininkai, gal 
net galėtų būti rubrikos, kaip yra 
su neblaiviais vairuotojais. Ma-
nau, kad tai labai greitai duotų 
efektą, pasiturintys žmonės labai 
jautriai žiūri į viešinimą“.

Gal reikia keisti 
valdininkus?

Zenonas MAMENIŠKIS, 
šaulys, aktyvus anykštėnas: 

„Pastatai savininkus turi, o 
įvairių komisijų, kurios turi kon-
troliuoti, prikurta daugybė. Tos 
komisijos ir valdininkai turėtų 
dirbti savo darbą. Manau įstaty-
mai palieka pakankamai plačias 
galimybes veikti, bet jei savinin-
kai visiškai nereaguoja, tai rei-
kia jiems skirti baudas. Tačiau, 
visų pirma, atsakingi už priežiū-
rą turi atlikti savo darbą, o jei to 
nesugeba padaryti – gal laikas 
juos keisti? Pavyzdžiui, jei po-
licininkas nematys, kas vyksta 
gatvėse ir nereaguos – ar jis bus 
geras policininkas? Ar jis galės 
toliau dirbti?“

Iniciatyvos gali 
imtis ir 
savivaldybė

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys: 

„Geri vadovai yra tie, kurie 
numato galimas neigiamas pa-
sekmes ir užkerta joms kelią. Be 
abejo, visi tokių pastatų ar kito-
kių įrengimų savininkai taip pat 
turi būti pilietiškai motyvuoti, 
kad jų valdomas objektas nekel-
tų pavojaus aplinkiniams.

Matome dvi problemas. Visų 
pirma – gal nenumatymas, antra 
– pačių, kurie valdo tą turtą, sa-
vininkų aplaidumas. Aš ir dabar, 
net privačioj valdoj, matau tokių 
pavojingų objektų, kurie kelia 
pavojų, jei jie bus netinkamai 
užkliudyti ar tiesiog kai ateis 
laikas, kai jie savaime grius ir 
padarys žalos. 

Kai paminėjau vadovus, turė-
jau omeny ir savivaldybės atsa-
komybę. Kita vertus, šiek tiek 
juos ginant, galiu pasakyti, kad 
visko nesužiūrėsi. Tačiau cen-
trines vietas bent jau apeiti, są-
žiningai patikrinti ir žinoti, kad 
ten nieko neatsitiks, būtų pravar-
tu. Reikėtų retkarčiais pažiūrėti 
kur kokie šaligatviai pavojingai 
išklypę ar kokios duobės atsi-
randa. 

Be abejo, labai norėtųsi, kad 
ir gyventojai savo skundais ak-
tyvuotų savivaldybę - gyventojai 
turi daugiau galimybių pamatyti 
kiekvieną smulkmeną. Tada, po 
kreipimosi, savivaldybė turėtų 
nedelsiant imtis priemonių ir iš-
taisyti esamą situaciją. 

Kokius svertus turi savivaldy-
bė? – Jei yra labai pavojinga si-
tuacija, gali kviesti savivaldybės 
įstaigų (pavyzdžiui, komunalinio 

ar vandens ūkio) specialistus, 
kad jie imtųsi ir sutvarkytų net 
nežiūrint į tai ar reaguoja savi-
ninkai, ar ne. Kai yra tikrai aiški 
grėsmė, ne popieriais ir reidais 
reikia žaisti, o imtis veiksmų. Po 
to gal būt pateikti savininkui tam 
tikrą sąskaitą už atliktą darbą, jei 
savininkai nereaguoja tinkamai, 
jei neįdeda pastangų, kad tokių 
pavojingų situacijų neliktų. 

Matyt, tai ir yra tas atvejis, 
kai matome per daug atsainumo 
valstybėje tiek iš vadovų, tiek iš 
savininkų pusės. 

Gerus darbus reikia daryti ne 
tada kai pirštu parodo, bet jei 
ir pirštu parodžius, kad kelia 
grėsmę aplinkiniams – jau būtų 
nusikalstama, jei nesureaguo-
ji. O kas po to ieškos kaltų, jei 
įvyks kokia nelaimė? Juk prie to 
pastato (Vilniaus g.22) vaikšto 
įvairūs žmonės, kas sustoja pa-
vėsyje, kas pastovi. Ir apskritai, 
turėtų būti griežtesnis valstybės 
požiūris į apleistus statinius, o 
ypač tose vietose, kur nepuošia 
miesto. Tiesiog manau, kad iš 
pradžių turėtų būti įspėjimas, po 
to baudos. Net jei iš viso nere-
aguoja, turėtų būti galima nu-
griauti, o sumokėti už darbus tu-
rėtų statinio savininkas. Tačiau 
pas mus vis dar yra požiūris „ne 
mano daržas, ne mano pupos“.

Kai kurias smulkmenas gali 
padaryti ir patys gyventojai. 
Prisiminiau, kaip man Vokieti-
joje teko spręsti vieną problemą: 
karštą vasaros dieną, privačioj 
teritorijoj prie namo, buvo pa-
liktas vilkšunis. Jis duso nuo 
karščio, neturėjo vandens. Aš 
perlipau per tvorą, atnešiau jam 
vandens, padėjau, jis atsigėrė. 
Šuo buvo pririštas prie grandi-
nės ir negalėjo pasitraukti nuo 
saulės, tai nuvedžiau jį į šešėlį. 
Pamatė kaimynė šuns savininkė, 
tai išgirdau piktų žodžių, kad 
kišuosi ne į savo reikalus, bet 
buvau pasikaustęs ir kontrataka-
vau atgal, kad pranešiu gyvūnų 
apsaugos draugijai. Tada savi-
ninkės tonas sušvelnėjo“. 

-ANYKŠTA

(Atkelta iš 1 p.)

J.Biliūno gimnazijos stadiono rekonstrukcija 
truks... ketverius metus

Prieš pat naujuosius moks-
lo metus prasidėjo Anykščių 
J.Biliūno gimnazijos stadiono 
rekonstrukcijos darbai. Panašu, 
kad gimnazistai neturės kur bė-
gioti ne tik šiemet, bet ir kur kas 
ilgesnį laiką. Rugpjūčio 12 dieną 
buvo sudaryta sutartis su Vilniuje 
esančia firma UAB “ROLANA”, 
kuri šiemet už beveik 230 tūks-
tančių eurų tvarkys visą J.Biliūno 
gimnazijos aikštyną. Jau išgriau-
tos sovietmetį statytos metalinės 
stadiono konstrukcijos, stumdo-
mas gruntas, iš žemės ištrauktos 
automobilių padangos. „Mere, 
mus jau „pielavoja“ dėl stadio-
no“,- susitikime su švietimo dar-
buotojais skundėsi biliūniečiai. 
„Tegu sako kas ką nori, o darbai 
turi vykti“,- sakė meras Kęstutis 
Tubis. 

O renovacija numatyta įspū-
dinga. Iš viso bus tvarkomas 34 

744 kvadratinių metrų J.Biliūno 
gimnazijos aikštyno plotas, iš jo 
bendras dangų plotas sudarys 9 
158 kv. m. Bėgimo takelių il-
gis - 333,30 m, dirbtinės futbolo 
aikštės dangos plotas - 5 068,00 
kv. m. Bus įrengtos krepšinio 
aikštelė, lauko teniso - tinklinio 
aikštelė (plotas - 648,00 kv. m). 
O pats aikštynas bus aptvertas 
2,6 metro aukščio ir 546 metrų 
ilgio tvora. Sutarties vykdymo 
laikas nurodomas 48 mėnesiai. 

Savivaldybės vietinio ūkio ir 
turto valdymo skyriaus vyriau-
siasis specialistas Algirdas Ba-
laišis sako, jog sutartis numatyta 
tokiam ilgam laikui todėl, kad 
darbai vyksta etapais. „Šiemet 
turime 230 tūkstančių eurų, už 
juos bus atlikti visi parengia-
mieji darbai, įrengtas drenažas, 
sudėti pagrindai dangoms“,- 
sakė A.Balaišis. Jis kalbėjo, jog 
bendra suma, reikalinga visai 

rekonstrukcijai, yra 693 tūkstan-
čiai eurų. „Tikimės pinigų gau-
ti iš Vyriausybės, taip pat ir iš 
Europos Sąjungos fondų“,- sakė  
A.Balaišis. 

Beje, pasižiūrėjus internete 
pati UAB “ROLANA” skelbia, 
kad ji turi tik 10 darbuotojų ir 3 
automobilius. Paklausus, ar to-
kia įmonė sugebės atlikti rekons-
trukciją, A.Balaišis teigė, jog 
UAB “ROLANA” vykdo jung-
tinę veiklą su UAB „Nodama“ 
iš Kupiškio – būtent jos nauja 
technika dabar tvarko stadioną. 
„Tikiuosi, viskas bus gerai ir 
turėsime nepalyginamai gerenį 
aikštyną, negu yra dabar“,- sakė 
A.Balaišis. 

Ši rekonstrukcija dar neprasi-
dėjusi sukėlė nemažai ginčų. Ne 
kartą rašėme, jog J.Biliūno gim-
nazijos nestandartinių išmatavi-
mų futbolo aikštę juos nestan-
dartinio ilgio bėgimo takai. Taip 

yra todėl, kad nėra galimybių 
stadiono išplėsti iki standartinių 
ribų.

Ypač įtempti biliūniečiams 
buvo pernykščiai mokslo me-
tai, kai vyko Anykščių J.Biliūno 
gimnazijos pastato renovacija, 
kurią vykdė UAB ,,Anrestas”. 
Renovacijos darbai turėjo baig-
tis praeitų metų spalio mėnesį, 
tačiau terminas buvo pratęstas 
iki sausio 16 dienos. „Iš esmės 
buvome situacijoje, kai niekas 
nuo mūsų nepriklausė. Pasiekėm 
susitarimą, kad pamokų metu 
nebūtų triukšmaujama, žinoma, 
jeigu reikėdavo kažkur pragręžti 
skylę, be kurios darbai sustotų, 
tai darydavo ir pamokų metu. 
Bet kad būtume dirbę dulkėse 
ir triukšme, kaip kad buvo rašo-
ma interneto komentaruose, taip 
tikrai nebuvo. Darbai pamokų 
metu vyko išorėje, o po pamokų 
– ir pastato viduje“,- komentavo 

situaciją gimnazijos direktorė  
Regina Drūsienė. 

Bet ir termino  pratęsimas ne-
padėjo – tik prieš rugsėjo pra-
džią darbai buvo baigti. „Isto-
rinis atvejis - UAB ,,Anrestas” 
pagaliau baigė gimnazijos re-
novacijos darbus“,- sakė meras 
Kęstutis Tubis. Paklaustas, ar 
savivaldybė taikys kokias sank-
cijas ar reikalaus delspinigių 
vėlavusiai įmonei, meras teigė, 
jog nenuolaidžiaus. „Be jokios 
abejonės, taikysime tai, kas nu-
matyta sutartyje. Kaip, beje, tai-
kome ir visiems kitiems“,- kad 
nepagailės „savos“ bendrovės, 
teigė K.Tubis. 

Renovacijos metu pastato vi-
duje pakeista apšiltinimo siste-
ma, elektros teikimo instaliacija, 
atnaujinta karšto vandentiekio 
sistema. Renovacijos metu apšil-
tinta 3794 kv.m sienų, 800 kv.m 
stogo, 839 kv.m grindų ir t.t. 
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@ Vietinis: „Tai kad mieste nėr 
kam valgyt. Pencinykai , o ir kiti tau-
pūs žmonės valgo namie. Tai ką tos 
kavinės turėjo maitinti kasdien iki 
lajų tako šizofrenijos? Ten tik pagrabų 
pietus dažniausiai ruošia.O štai dabar 
miestelį užgriuvo alkanų išbadėjusių 
lietuvių desantas“...

@ To: „Viskas gerai su tuo maiti-
nimu, o dėl kažkokio vieno, kuris pa-
stoviai tik kabinėtis sugeba, nereikia 
net dėmesio kreipti“.

@ Magija: „Aptarnavimas Anykš-
čiuose pakenčiamas. O va meniu... 
Picerijoje meniu nesikeitė paskuti-

Sutarimo internautai nepasiekė... 
Savaitgalį internetiniame naujienų portale www.anyksta.lt 

skaitytojus kvietėme diskutuoti apie maitinimą. Lajų tako lanky-
tojai pyksta, kad Anykščiuose nėra kur pavalgyti. Miestiečiams 
nepatinka ir viešojo maitinimo įstaigų aptarnavimo kokybė.

Klausėme, ką mano skaitytojai - ar iš tiesų šioje sferoje mūsų 
mieste yra blogai? Gal paprasčiausiai Anykščių svečiai neįverti-
na, kad mažo miestelio kavinėms nedera taikyti tų pačių kriterijų 
kaip Vilniaus Gedimino prospekto restoranams?

nius 10 metų“.
@ Ona: „Yra gerų vietų mūsų 

Anykščiuose. Pvz. „Paukštukas 
pūga“ verda gerą kavą. Ten labai 
brūngu, bet žmonių yra nuolatos. Iš-
eitų turi anykštėnai pinigų ir gali sau 
leisti gerti kavą už 2 eurus“.

@ Che atsakymas į Ona: „Kava 
- ne maistas, alkanam karbonado ne-
atstos“.

@ Anykštėnė: „Aptarnavimas 
geras,ir maistas normalus, tik va 
arba laukti kol maistą patieks - reikia 
daugiau nei 40 minučių, arba dienos 
metu nebespėja aptarnauti klientų. 

Keista, kad savininkai nepasiruošę, 
juk ir žmonėms reikia valgyti, ir savi-
ninkam biznis“.

@ Antanina: „Brangu. Mano nuo-
mone aptarnavimas ir maisto kokybė 
kainos neatitinka“...

@ Svečias: „Nuo kalbų niekas 
nesikeičia. Kaip nebuvo galima pa-
valgyti kurortiniuose Anykščiuose 
po dešimtos valandos vakaro, taip 
ir tebėra. Mokykitės iš braliukų la-
tvių. Buvau Ciesyje. Miestelis kaip 
Anykščiai. Tai ten po vidurnakčio dar 
dirba kavinės, kuriose gausi sriubos 
ir visą dienos meniu. Ten naktį verda 
gyvenimas“.

@ Svečiui: „Baikit lyginti. Anykš-
čiuose, jei laikysiu virėją po 22 va-
landos, jai turėsiu mokėti, o tikimy-
bė, kad darbo dieną apie 22 valandą 
kažkas ateis pavalgyt sriubos, labai 
maža. Neapsimoka“.

@ M: „Viskas čia gerai. Palangoj 
ar Nidoje dar tiek tenka laukti“.

@ Marija: „Gal jau nustokit pa-

galiau dėl visko zirzti, ir tas negerai, 
ir anas negerai. Gyvenime matyt 
problemų neturit, kad tokios smul-
kmenos tampa katastrofa. Tai kamš-
čiai trukdo, tai kotletas neskanus, tai 
žmonių mieste per daug. Nuvažiuokit 
i Paryžių, prie Luvro žmonės kelias 
valandas stovi kol patenka i vidų ir 
nieks jokių pretenzijų nereiškia, JAV 
žmonės po dvi valandas kelyje pra-
leidžia kol pasiekia darbą, ir kas? Ir 
nieko... Sėdėkit savo kaime, nelyskit 
i miestą, ir nereiks burbėt, kaip viskas 
blogai“.

@ X – man: „Visur skanu, bet na-
muose skaniausia“.

@ Virtuvės šefas: „Bus tų viešojo 
maitinimo įstaigų, kad tik valgytojų 
būtų“.

@ Teks įprasti prie turistų: „Iš 
tiesų, gero maisto Anykščiuose sunku 

rasti. Sakysit - nėra gerų virėjų? O ką 
padarėt kad jų būtų? Ne pasiteisini-
mas, kad per daug žmonių, ir virtuvė 
nespėja. Matyt atėjo laikas turėti 2 - 3 
dienos patiekalus, o ne 15 lapų me-
nių, iš kurio vis tiek nieko negausi. 
Sugalvokit naujus patiekalus, salotas 
ir bus gerai visiem. Turistai po įdomių 
ekskursijų pailsės, skaniai pavalgys, o 
vietiniai neblogai uždirbs“.

@ Tam keliautojui: „Ar įsivaiz-
duoji save, skambinantį į Nidą, Zara-
sus, į Trakus ir bandantį susitarti dėl 
pietų, ar vakarienės. Kas turėtų laiko 
išvardinti visus patiekalus, jų kainas ir 
ar pats suvoki, kad būtų neįmanoma 
atvykti tiksliai sutartu laiku. Manau, 
kad esi vienas iš kavinių savininkų, 
kurie nieko nenori keisti“.

(Komentarų kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

Juostininkiečių susitikimas pra-
sidėjo tradiciškai – šv.Mišiomis 
Juostininkų koplytėlėje, kurias au-
kojo Troškūnų klebonas Saulius 
Filipavičius. Beje, kadangi susiti-
kimai stengiamasi, kad vyktų kas 
penkerius metus, pastaruosius kar-
tus jie sutampa su S.Filipavičiaus 
kunigavimo jubiliejais. Juostinin-
kiečiai kunigą po šv.Mišių sveikino 
25 metų kunigavimo Troškūnų pa-
rapijoje, kuriai priklauso ir Juosti-
ninkai, jubiliejaus proga.

Po šv.Mišių kraštiečiai rinkosi 
buvusios mokyklos parke, kur pa-

Atidengė stogastulpį pirmajam knygnešiui Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Šeštadienį Troškūnų seniūnijos Juostininkų kaime devintojo kraštiečių susitikimo proga šalia trijų jau stovinčių stogastulpių ir 
akmens, žyminčio kaimo paminėjimo 400 metų jubiliejų, atidengtas naujas skulptoriaus Aleksandro Tarabildos ąžuolinis stogastulpis, 
galimai pirmajam Lietuvos knygnešiui.

gerbė visus pokario metais žuvu-
sius juostininkiečius. Pagerbimo 
ceremonijoje S.Filipavičius kalbėjo 
apie neramią padėtį pasaulyje, bet 
pastebėjo, kad tie, kurie bando su-
naikinti gyvybę, to negali padaryti, 
nes gyvybė galingesnė už blogį.

Beje, tradiciškai susitikime di-
delis dėmesys skiriamas prisiminti 
išėjusius kraštiečius. Šeštadienį 
vykusiame susitikime dalyvavo 
per šimtą dalyvių, bet daug labiau 
sukrečiamai atrodė faktas, kiek 
juostininkiečių mirė nuo praėju-
sio 2010 metais vykusio susitiki-

mo. Organizatoriai, pagerbdami 
per pastaruosius penkerius metus 
mirusius kraštiečius, ant skelbimų 
lentos pakabino jų pavardžių sąrašą 
su gimimo ir mirties datomis. Juos-
tininkiečių, kurie nebesulaukė šio 
kraštiečių susitikimo, net 50.

Pagrindinis devintojo kraštiečių 
susitikimo akcentas – stogastulpio 
nuo Juostininkų kilusiam, jei ne pir-
majam, kaip jį įvardino lenkų kalba 
rašytoje Lietuvos istorijoje istorikas 
J.Geniušas, tai bent jau vienam pir-
mųjų, knygnešiui Stanislovui Mi-
kalojui Račiūgai-Račiukui (1841 

– 1900). Stogastulpį, vaizduojantį 
rankose Martyno Mažvydo „Kate-
kizmą“ laikantį angelą, atidengė, 
kaip pats sakė, save iš dalies juos-
tininkiečiu laikantis skulptorius 
A.Tarabilda, knygnešio anūkė Bro-
nė Rečiūgaitė – Miselienė ir pa-
grindinis susitikimo organizatorius 
Arvydas Mačionis.

Iš to, kiek juostininkiečiams pa-
vyko surinkti duomenų apie kny-
gnešį S.M.Račiūgą, žinoma, kad 
jis gyveno Juostininkų kaimynys-
tėje Jočiūnų kaime. Knygnešys 
lietuviškus leidinius platino Ragu-

vos apylinkėse ir Kupiškio krašte 
1869–1870 metais. Buvo vyskupo 
Motiejaus Valančiaus ir Tilžės kata-
likų dekano Jono Zabermano ryši-
ninkas. 1871 metais buvo suimtas, 
kalintas Vilniuje ir visam amžiui 
ištremtas į Tomsko guberniją. Tuo 
metu M.S.Račiūga vadinosi vienu 
iš savo konspiracinių pavardžių – 
Račiukas. Knygnešys iš tremties 
pabėgo, grįžo su padirbtais doku-
mentais ir tapo Rečiūga. Beje, ne 
jis vienintelis kovojo prieš caro 
draudimus ir valdžią – 1905 metais 
jo sūnus dalyvavo sukilime ir buvo 
pakartas Šiauliuose.

Šeštadienį vykęs susitikimas 
buvo devintasis. Pirmasis juostinin-
kiečių susitikimas įvyko daugiau 
nei prieš šimtą metų, vėliau tra-
dicija buvo nutrūkusi iki pat 1973 
metų, kol juos atgaivino tuometinis 
laikraščio „Panevėžio tiesa“ redak-
torius Alfonsas Dagelis ir Anykščių 
milicijos valdyboje dirbęs Robertas 
Baltušnikas. Tame susitikime daly-
vavę kraštiečiai pasirašė po savotiš-
ka deklaracija - „Priesaku jaunajai 
juostininkiečių kartai“. Noras, kad 
susitikimas netaptų tik eiliniu pa-
sisėdėjimu prie stalo, o prisidėtų 
prie kaimo gražinimo ir garsinimo 
– pagrindinis juostininkiečių susi-
tikimų bruožas. Pavyzdžiui, vieno 
iš susitikimų proga buvo pastatyta 
autobusų stotelė, kito proga ji buvo 
atnaujinta, dar vieno susitikimo 
metu kaimas pasipuošė skulptoriaus 
Aleksandro Tarabildos skaptuotais 
stogastulpiais (kurių lentelės šio 
susitikimo proga buvo atnaujintos), 
vėliau išleista Juostininkų kaimui ir 
gyventojams skirta knyga, o 2010 
metais buvo atidengtas akmuo, žy-
mintis pirmąją rašytinio Juostininkų 
paminėjimo datą – 1610 metus.

Beje, viena Juostininkų gatvė 
pavadinta Vilniaus universiteto do-
cento Zenono Mačionio vardu. Jis, 
mirus A.Dageliui, iki savo mirties 
organizavo kraštiečių susitikimus.

Prisimenant Z.Mačionio indėlį į 
kaimo kultūros puoselėjimą viena 
iš Juostininkų gatvių buvo pavadin-
ta jo vardu. 

Pažymėtina, kad juostininkie-
čiai niekada neturėjo formalios 
bendruomenės, visi organizavimo 
rūpesčiai gula ant savanorių organi-
zatorių, kurie už tai negauna jokio 
atlygio.

Tradiciškai juostininkiečiai nusifotografavo bendrai susitikimo nuotraukai.

Stogastulpį Juostininkų centre atidengė knygnešio anūkė Bronė Re-
čiūgaitė–Miselienė, pagrindinis susitikimo organizatorius Arvydas 
Mačionis (kairėje) ir stogastulpio autorius Aleksandras Tarabilda.

Stogastulpį pašventino Troškūnų parapijos klebonas Saulius Fi-
lipavičius.

Autoriaus nuotr.

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. 
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“ 

(8-381)  5-82-46,  

(Atkelta iš 1 p.)
Apie žemės vardus ir Braziliją

Jei nori kaimo dvasią pažinti, ke-
liauk pirmiausia pas vietinį, čia ir gi-
musį, ir gyvenusį žmogų. Jis tau pa-
sakys žemės išmintį ir paliudys laimę, 
į tą pačią žemę, iš kurios išaugai, ten 
pat ir vėl sugrįžti, grumstu pavirsti. 
Nors sunku čia tokių besurasti - per-
simaišė praeitame amžiuje žmonės, 
o dabar dar labiau maišosi, tad kuo 
toliau, vis sunkiau bus grynuolį ti-
kriausią, leliūnietį nuo pat šaknų, čia 
begyvenantį rasti. 

Laimingas kaimas, mat tėviškės 
kaimų istoriją ėmėsi rašyti aktyvus 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
mokytojas Gintaras Ražanskas, kuris 
nepatingėjo ir į archyvus nuvažiuoti 
ir kas esti aplinkui palesioti, ir gyvuo-
sius praeities bei dabarties liudinin-
kus, vertintojus pašnekinti. Kai kas 
gi ir man buvo iš anksčiau žinoma. 
Pavyzdžiui, kad senasis 1686 m. Svė-
dasų dvaro priklaususio kunigaikš-
čiams Radviloms inventorius saugo-
mas Mokslų akademijos bibliotekoje 
Vilniuje.

Tame sąraše tolimais metais Leliū-
nų kaime buvo 20 valakų žemės, ku-
rią dirbdami gyveno žmonės 27 sody-
bose, dūmais vadinamose. Kai kur po 
vieną, o kai kur ir po daugiau šeimų. 
Pavardės senos, bet dar ir šiandien su-
tinkamos - Kerpiškis, Paberalis, Utu-
rys, Staniulis, Meištas, Matulionis, 
Blauzdžiūnas, Mikėnas, Rimkūnas, 
Dagys, Lapė... Labai įdomūs žemių 
paribių, užusieniais vadinamų, var-
dai - Liepynė, Pareglynė, Akmena, 
Išmartovė, Šunyčiai, Kašavietė, Pa-
grundžiai, Gracė, Upiškis, Užalina, 
Kudriškiai, Berniškiai - tikra grožy-
bė, lietuviškas žemėvardžių skambe-
sys. Na, ir upeliai sraunieji neatsilieka 
Asiūklė, Bigulis, Akmena ir jau visai 
galinga, kadaise ne vieno malūno 
girnas savo vandenų jėga suskusi 

Nuo amžinojo kryžiaus iki kalakutų

Aknysta. Laukai taip pat su vardais, 
bet šitie jau paprasti, neįkvepiantys, 
nors tikrai poetiškai buvo vadinamos 
toli nuo kaimo „ūlyčios“ vešėjusios 
pievos - kaip tolima, sodžių jaunimo 
perteklių susiurbdavusi Brazilija.

Per kolchozus į laisvą 
gyvenimą

Užsimiršo palengva tie vardai, 
kai žmoneliai į vienkiemius bendrai 
naudotas žemes išsidalijo, dar labiau 
išsitrynė, kai sovietmetyje kolchozai 
susikūrė, kai iš sodybų vėl visus į 
gyvenvietes grūdo, galutinai nepri-
klausomos Lietuvos dvasią sunaikinti 
bandė. Nenorėjo žmonės to kolek-
tyvinio darbo, skurdo ir neteisybės, 
darbo su gribštavimu sumišusio ir 
dar sovietine propaganda apkaišyto, 
apdainuoto, iškraipyto.

Benediktas Ražanskas prisiminda-
vęs, kaip iš jo tėvelio Vincento į kol-
chozą paėmę du gražiausius eržilus - 
Kipšą ir Sudarą - riebią kumelę, keletą 
raguočių, “lineiką”, gerą važį, daugelį 
ūkio padargų, o vasarą dar nusipjovė 
kolektyvas ir pačių ūkininkų iš rudens 
pasėtus rugius. Eržilu važinėjo pats 
pirmininkas rusas Smertjevas, kama-
vo gyvulį be gailesčio, kol iš to vien 
skūra ir kaulai tepaliko. Ką čia ir be-
pasakysi, juk tų kolchozų jau nebėra 
daugiau nei dvidešimt metų. Galima 
porinti apie jų pabaigą ir neteisingą 
turto padalijimą. Daug kas norėjo kuo 
didesnį kąsnelį sugriebti, visai teisybę 
ir teisingumą pamiršę. 

Ūkis, dabar jau savas, žemės gaba-
lėlis ar platūs laukai - pragyvenimo ir 
prasmių šaltinis pats tikriausias. Vieni 
sėja javus, kiti augina bulves, melžia 
karves, slegia sūrius, dar kiti, kaip 
kad Guobužai, braškynus puikiausius 
įsiveisę, o štai Vladislovas Tamošiū-
nas visoje Lietuvoje ir net užsienyje 
artimajame garsus savo baltarusiškais 
kalakutais. Verta pasižvalgyti po jo 

paukštynus, šio to paklausti apie dar-
bą, sumanumą, žinojimą paukščių 
ūkio įdomybes...

„Dėl kiaulių maro žmonės susido-
mėjo paukščiais“ -  sakė V. Tamošiū-
nas. – Planavau Kalėdoms užauginti 
2000 kalakutų, tačiau beliko apie 
700, žmonės tiesiog išmeldė juos iš 
manęs...“. Beje, ūkininkas laikė 2000 
vištų.       

Gurmanams žinoma ir 
pažįstama

Jei kam reikia ypatingo skonio, pa-
gal sodietiškus, „smetoniškus“ recep-
tus keptų pyragų, tortų, kitokių gardė-
sių, visi iš tolimų apylinkių kreipiasi 
į Astą Baniūnienę. Praverkime nors 
kiek jos virtuvės paslapčių duris. Ko-
dėl, kaip? Žinoma, kaip kiekviena 
moteris lietuvė, dar mergaite būdama, 
pamėgo virtuvėje sukinėtis, motinai 
valgius ruošti pagelbėti ir pati jau ką 
nors pagaminti. Tad savo geru būdu, 
puikia nuotaika, sumanumu ir beribiu 
noru skaniai pagaminti pačia geriau-
sia apylinkėse šeimininke tapo. „Val-
gykit, valgykit, klebone, čia pačios 
geriausios kelių parapijų šeimininkės 
keptas pyragas – „Napoleonas“, - taip 
tad siūliau vaišintis Petrinėse Svėda-
suose viešėjusiam Pandėlio klebonui 
Kostui Balsiui. ėmė, ragavo ir pri-
pažino - iš tiesų nuostabus gardėsis, 
netikėtas skonis...

Dvasinio pasaulio krislai

Rupiau tektų sodiečius pavadinti 
debeikiečiais, mat Debeikių seniū-
nijai, na ir parapijai, priklauso šen 
ten nuo kalnelių, laukų erdvesnių 
matyti į dangų smingantys aukšti, 
smaili gotikinės šv.Jono Krikštytojo 
bažnyčios bokštai. Bet ne vienas jau 
įprato į Svėdasus važinėti sekma-
dieniais pasimelsti. Tai jau ir nėra 
didelė nuodėmė ar atsimetimas, nes 

abi parapijas tas pats klebonas Vydas 
Juškėnas administruoja, o choristai 
didesnių švenčių proga vis draugė-
je - tai vienoje, tai kitoje bažnyčioje 
gieda. Giedrios, gyvenimo prasmę 
perprantančios moterėlės,dažniausiai 
Valentinos Maluiškienės automobi-
liuku rytmetį: ar ruduo, ar žiema, ar 
šiltmetis - į Svėdasus sekmadieniais 
keliauja. Dainuoja dauguma jų ir 
kultūros namų liaudiškos muzikos 
ansamblyje. Kokios išradingos ir 
uolios vadovės - Irena Kuliavienė ir 
Vita Miškeliūnienė.  Ir įvairios, soli-
džios jų programos, dar ir muzikan-
tais bei nemenku jaunimo būreliu 
sustiprintos. Švyti prieš porą metų 
renovuoti kultūros namai, kur pui-
kiausios patalpos ir linksmybėms, ir 
gedulo valandai užklupus. Bibliote-
koje jauki tyla, Birutė Ražanskienė 
paslaptingai šypsosi, knygų visuo-
met stygius, ypač naujų, bet moka 
žmonės džiaugtis tuo, ką turi.

Žymesnių kraštiečių Leliūnai lyg ir 
neturi. Bet verta prisiminti apie dva-
sinį gyvenimą kalbant Matą Baniū-
ną, ne taip senai pasimirusį, daugiau 
nei devyniasdešimt metų išgyvenusį 
pranciškoną. Aukštesnio mokslo 
siekdamas nukeliavo net į Kretingą, 
į pranciškonų ordino išlaikomą gim-
naziją, kur ne tik mokslo šviesą, bet ir 
pašaukimą surado. Baigęs teologijos 
studijas, pagyvenęs naujokyne Itali-
joje, kunigu įšventintas 1940-iais toje 
katalikybės didybe spinduliuojančio-
je šalyje - Arezzo katedroje. Besi-
baigiant Antrajam pasauliniam karui 
pasitraukė į Vokietiją, vėliau apsigy-
veno JAV Grecno (Meino valstija), 
vienuolyne tarnavo ekonomu, vėliau 
buvo gvardijonas, rūpinosi knygų 
leidyba, net 32 metus administravo 
Niujorke leidžiamą lietuvių katalikų 
laikraštį „Darbininkas“. Pasigėrėtina, 
kad senatvėje sugrįžo į tėvynę Lietu-
vą ir savo dienas baigė brolių pranciš-
konų brolijoje.

Amžinas kaip tikėjimas

Visai paplentėje, prie veik nežy-
maus Lieknos upelio, laukelio pa-
šonėje, gal jau visą šimtmetį stūkso 
iš amžinos medžiagos - geležies 
- supintas, sukaltas koplytstulpis. 
Išlaikant stilistiką net kryželis su nu-
kryžiuotuoju iš geležies parudusios. 
Niekas jau tiksliai nebegali pasakyti, 
nei kada, nei kas tą amžinybę nukalė. 
Autorystė buvo priskiriama nagin-
gam Svėdasų kalviui Edvardui Kor-
sakui, bet neseniai vienas devynias-
dešimtmetis nuo Debeikių paporino, 
kad tai Meldučių kalvio, tikriausio 
meistro tvarinys. Tačiau tikrą tiesą jau 
težino Dievas.

Kulinarinio paveldo puoselėtoja, geriausia šeimi-
ninkė, ūkininkė Asta Baniūnienė.

Priešpaskutinėmis vasaros dienomis ant laiptų prisėdo leliūniečiai Elena ir Vytautas Milteniai. Elena į šį kaimą 
atsikėlė iš Svėdasų parapijos Kušlių kaimo, o Vytautas – iš Skiemonių, Pašilių. 1958 m. susituokusiai porai ne-
bedaug liko iki deimantinių vestuvių.    

Iš amžinos medžiagos pa-
darytas ir amžinam Dievui 
skirtas pakelės koplytstulpis.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Vieną dieną ėjau Anykščių 
J.Biliūno gatve pasigrožėti pi-
liakalniais ir gatvės pabaigoje 
užsukau į parduotuvę „Vojūrą“. 

Anykščiuose dar yra gerų žmonių 
Prie parduotuvės mane aplenkė 
gal 6 metų dvi mergaitės, tikriau-
siai atvykusios pasisvečiuoti čia 
pas gimines. 

Parduotuvėje mergaitės išsi-
rinko 4 porcijas ledų ir atsistojo 
prie kasos susimokėti. Pasirodė, 
kad trūksta mergaitėms kelių pi-

nigėlių. Netoliese prie kasininkės 
buvo ir parduotuvės savininkė 
Onutė Grumbinienė. Išgirdusi, 
kad mergaitėms trūksta šiek tiek 

pinigų, nuskubėjo į savo kabine-
tą ir už jas tuos centus sumokėjo. 
Mergaitės labai apsidžiaugė.

Anykščiuose dar yra gerų žmo-
nių, tokių kaip O.Grumbinienė. 

Virgilijus P.  

Rugpjūčio 14–ąją savo namo 
kieme išėjau gal pusvalandžiui į 
rūsį. Vienos namo durys buvo liku-

Netiria...
sios neužrakintos ir per jas kažkas 
įėjęs į namus iš spintos pavogė 550 
eurų. Kad į namus kažkas buvo įė-

jęs, matė ir kaimynė. 
Parašiau pareiškimą policijai, 

tačiau man atrodo, kad jie šios 
vagystės netiria. Nebuvo apie va-
gystę pranešta ir policijos įvykių 

suvestinėje, arba aš nepastebėjau. 

Juozas BALAIŠIS,
Anykščių miesto Taikos g. 

gyventojas
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kampas

Apie 
skyrybas

 pro memoria

 
gimė

Grigas MIŠKINIS, 
gimęs 08 23

Anykščių mieste
Domicėlė JURGINIENĖ, gimusi 1928 m., mirė  08 29
Natalija STASIUKONIENĖ, gimusi 1946 m., mirė 08 27
Genė PETUCHOVIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 08 23

Anykščių seniūnijoje
Emilija RAŽANIENĖ, gimusi 1940 m., mirė 08 30
Vida BIKINAITĖ, gimusi 1958 m., mirė 08 29

Debeikių seniūnijoje
Rimantas PELEKAS, gimęs 1965 m., mirė 08 26 

Kavarsko seniūnijoje
Marijona AUKŠTUOLIENĖ, gimusi 1921 m., mirė 08 28

Svėdasų seniūnijoje
Benas BARONAS, gimęs 1944 m., mirė 08 22
Danutė URBAŠEVIČIENĖ, gimusi 1941 m., mirė 08 26
Bronius ŽEKONIS, gimęs 1926 m., mirė 08 25

Troškūnų seniūnijoje
Aurelija ANDRIUKEVIČIENĖ, gimusi 1961 m., mirė 08 24
Vidmantas Stasys MILAŠEVIČIUS, gimęs 1941 m., mirė 08 30

„GRADIALI ANYKŠČIAI“ gam-
tos ir poilsio parkas, plečiantis vei-
klai, pastoviam darbui  ieško naujų 
komandos narių. 
Šiuo metu laukiami: 
padavėjos (-ai) darbui restora-
ne, viešbučio administratorės 
(-iai), pagalbiniai darbininkai 
(-ės) ir virėjos (-ai).
martynas.vidziunas@gradiali.com

8 618 77400

Statybos įmonei reikalingi 
darbininkai prie apdailos dar-
bų Danijoje. 

Darbas nuolatinis, atlygis 
priklauso nuo darbo rezultatų.
 Tel. 8-622 08357

siūlo darbą
UAB “CESTA” firminėje mėsos 

gaminių parduotuvėje Vilniaus g. 1, 
Anykščiuose reikalinga pardavėja-
kasininkė. Pageidautina, turinti dar-
bo patirties prekybos srityje. Darbas 
slenkančiu grafiku. 

Tel. (8-611) 22573. 

Reikalinga moteris darbo dienomis 
kaime prižiūrėti senyvo amžiaus mo-
terį.

Tel. (8-686) 27638.

Linas BITVINSKAS

Šeima yra vieta, kur lytys 
susigrumia iš peties. Daugybė 
visokių moterų organizacijų 
mus, vyrus, kala prie vienos 
vietos ir vis aiškina, kad mes 
dėl visko kalti – tai šeimos ne-
saugom, tai mušam, tai gėlių 
neparnešam, tai vaikų neau-
klėjam, tai neglostom, tai ne 
ne tą vietą paglostom.  Ką su 
tokiais daryti –tik skirtis. Taip 
ir vyksta šiuolaikiniame pa-
saulyje. 

Amerikiečių sociologijos 
asociacijos mokslininkai užsi-
ėmė skyrybomis. Ir po tyrimo 
patvirtino, kad skyrybų ini-
ciatorės santuokoje paprastai 
daugumoje atvejų būna mo-
terys. Mokslininkai apklausė 
daugiau kaip 2000 žmonių, 
kurie anksčiau buvo vedę. 
Savanoriai atsakinėjo į klau-
simus apie šeimyninį gyveni-
mą nuo 2009 iki 2015 metų.  
Paaiškėjo, kad žmonos skirtis 
norą pareiškia 69 procentais 
skyrybų atvejų, o vyrai – tik 
31 procentu. Tyrimo autorius 
pabrėžė, kad visi šiuolaikiniai 
tyrimai rodo, kad skyrybų ini-
ciatorės vis dėlto yra moterys. 
Tai aiškinama vis didesne 
moterų įtaka visuomenėje. 
Savaime aišku, kad tai ir lyčių 
lygybės politikos išraiška.  

Beje, pastebėta, kad jeigu 
pora gyveno oficialiai nesu-
situokusi, nutraukti santykius 
vienodai trokšdavo abi pusės.

Leonas ALESIONKA

Ar daug čia seniokui reikia? Vos 
infarkto neįvarė man visokios al-
fos su delfiais: Natas mus palieka! 
Kareivukas Džonis, atvykęs ginti 
manęs nuo ruso Ivano, susikrauna 
savo karinius žaislus ir varo į JAV 
namo pas mamą. Pusė naikintuvų 
iš Zoknių irgi išvaro namo. Na, 
kad latvius ar estus palieka, tai 
man dzin – ir taip jie patys jau 
beveik išsilakstė po Europą tulikų 
kuopti arba vištų gaudyti. Jei kas 
ir beliko, tai jų rusakalbiai. Negi 
rusai puls rusus? Nu jau tikrai ne. 
O tuščias teritorijas ir patalpas 
užiminėti pats Dievulis liepia. 
Paskaitykite Ievą Simonaitytę ir 
jos “Aukštujų Šimonių likimą” ir 
viskas bus tamstoms aišku. Ieva 
Simonaitytė, jei kas nežinote, lie-
tuvių rašytoja, lyg kokia Klaipė-
dos krašto metraštininkė romane 
„Aukštujų Šimonių likimas“ per 
vienos giminės likimus atskleidė 
visą tragišką  Mažosios Lietuvos 
istoriją. Tuščios vietos ilgai neuž-
sibūna! Gerai jau, gerai, nežlium-
biu, bet kodėl mane palieka karei-
vukas Džonis Natas? Nebegins?

Tiesiog akyse matau, kaip jie, 
šiandienos JAV ir Rusijos ka-
reiviai, susėdo abudu,  būsimos 
pafrontės galimuose apkasuo-
se ir šnekasi kaip niekur nieko! 
Džonis dar ir šypsosi kai sako 
Ivanui, na tam, kuris yra žalias, 
kad gali tu sau, Vania, tą senioką 
lietuvį okupuoti jei nori.  Tai kad 
nenoriu, atsako jam Ivanas Žalia-
sis, kam man tas senis Alesionka 
reikalingas? Biednas kaip bažny-
čios, t.y. cerkvės, pelė! Bankų ir 
valiutos fondų valstybinėse sko-
lose paskendęs dūsta. Naftos vos 
lašas ir tas baigiasi, gintaro tik 
trupiniai, dujų nei kvapo, skalū-
nai tik svajonėse... Šprotai ir tie 
latviški.  Be „Eurosojūzo“ ir sko-
lintų pinigėlių nei kelių susitvar-
kyti, nei naujos atominės elek-
trinės pats pasistatyti negali. Ką 
jam pastatėme anuomet Visagine 
– tą kvaištelėjęs senis išlupinėjo, 
išardė... O žvyro ir gėlo vandens 
patys sočiai turime – štai vien tik 
Baikalas kiek talpina. Nors jau 
graikišką pensiją seniokas gau-
tų... Kam mums jį pulti? Jo vai-

Kodėl Džonis Natas grįžta namo?
kai, jo anūkai ir taip iš Tėvynės 
Lietuvos neša kudašių į ES,  tė-
vus ir senelius likimo valiai pali-
kę. Pats vienatvėje nusibaigs... 

Tai  kodėl gi tu, Džoni Natai, 
namo varai, - klausia Ivanas? O 
kaip gi man, Ivanai, nevaryti, jei 
net mano Pentagonas baimina-
si, kad nėra pasiruošęs karui su 
tavuoju Putinu? Kai JAV kariuo-
menė sutikrino skaičius, kaip šalis 
pasirengusi galimai didesnio mas-
to konfrontacijai su tavąja Rusija, 
– jiems nepatiko tai, ką pamatė. 
Tu paskaityk „The Daily Beast“. 
Viename  publikuotame straips-
nyje teigiama, kad per vasarą vyk-
dytos pratybos parodė, jog ilgus 
metus trukęs karas su terorizmu 
taip susilpnino logistines ir sau-
sumos kariuomenės galimybes 
karinių konfliktų metu, kad, jei 
Rusija įsiveržtų į vieną iš NATO 
šalių, tai šaliai būtų pypec... Kaip 
man, Vania,  jais netikėti, jei šią 
informaciją leidiniui patvirtino 
net du šaltiniai iš JAV Gynybos 
departamento? Karą prieš tą jūsų 
Putiną mes gal ir laimėtume, bet, 
jei konfliktas ilgalaikis, ko gero, 
prireiktų visko, ką turime. Supran-
ti, Ivanai, mes nesame taip pasi-
ruošę, kaip norėtume būti. Karai 
Irake ir Afganistane jau išnaudojo 
visą manosios JAV pasirengimą 
ilgalaikiams konfliktams. 

Užjaučiu tave, Džoni Natai, ir 
suprantu tavo rūpestį,- guodžia 
Ivanas Žaliasis. Įkalkim dar po 
vieną „Stoličnos“, po velnių! Mes, 
Rusija, turinti per 4 tūkst. bran-
duolinių ginklų, esame  tik trečio-
je vietoje pagal karines išlaidas, 
taupome. Mums, Džoni, iš tiesų  
vadovauja kietas ir nenuspėjamas 
prezidentas Putinas, o jūsų Penta-
gone nėra net sutarimo, kaip derė-
tų vertinti šią potencialią grėsmę. 
Nu, blyn!... Tavo JAV vis dar turi 
pranašumą daugelyje karinių sri-
čių, tačiau sutik, kad kai kur jos 
galimybės yra tikrai ribotos. Negi 
tiesa, kad tavo Pentagonas  ore vis 
dar turi remtis nusidėvėjusiais nai-
kintuvais? Ir kad kiltų problemų 
dėl jų aptarnavimo, o jūsų žvalgy-
binius lėktuvus tektų atitraukti iš 
kitų probleminių zonų? 

Wow, iš kur tu tai žinai? Žino-
ma, tu teisus Ivanai. Kaip teigė 
mūsų Gynybos departamento eks-
pertai, karinis konfliktas su Rusija 
nebūtų panašus į tuos, kuriuose 
JAV dalyvavo po Rugsėjo 11-o-
sios, JAV negalėtų naudotis savo 
nepalyginamu pranašumu, nes jo 
tiesiog nebūtų.  Anot jų, bet koks 
didesnio masto konfliktas su tokia 
valstybe kaip Rusija pareikalautų, 

kad JAV mobilizuotų visus turi-
mus žmogiškuosius ir techninius 
išteklius, o tai reikštų, kad žmo-
nės turėtų būti perkeliami iš kitų 
pasaulio vietų, taip dėl laiko sto-
kos neužtikrinant reikiamo jų pa-
rengimo.

Džoni, bet jei net tavo Penta-
gonas supranta, kad, žinoma, pati 
konflikto galimybė yra minimali, 
tai kam tada iš vis jūsų, t.y. JAV ir 
ES politikai eina tokiu įtampos ke-
liu? Štai pažiūrėk kas vyksta: per 
vienas NATO pratybas 15 tūkst. 
karių iš 19 šalių treniravosi kartu. 
Mano tėvynė Rusija į tai atsakė 
į pratybas pasiųsdama 80 tūkst. 
personalo. Anot ekspertų, tai pa-
rodo, kad NATO nėra pasirengusi 
atsakyti į Rusijos pajėgumus taš-
kuose, kurie tradiciškai laikomi 
strategiškai pažeidžiami. Tarp jų 
NATO pusėje minimos Baltijos 
šalys, Lenkija, o Rusijos pusėje – 
Arkties regionas, Kaliningradas, 
Krymas, kurį jūs laikote okupuotu 
ir pasienis su Estija bei Latvija.

Ivanai, supranti, o mums kas 
dieną sakoma, kad dar didesnių 
iššūkių kelia Rusijos aktyviai 
naudojama hibridinio karo tak-
tika, kuri į provokacinius veiks-
mus įtraukia specialiai parengtų 
pajėgų, vietinių nusikaltėlių, karo 
propagandą, kibernetinių puoli-
mų. JAV tiesiog gali susidurti su 
problema, kad nebus aišku, kaip į 
tokius veiksmus reaguoti ir ar re-
aguoti.

Visiškai tave suprantu, Džoni. 
Gal mes ir remiamės vietiniais 
nusikaltėliais, tačiau jūs mus toli 
perspjovėte šioje srityje! Kas jei 
ne jūsų Obama remia islamistų 
kanibalus, kurie prieš telekame-
ras valgo tik ką nužudyto Sirijos 
kario kepenis? O Maidano per-
versmą juk jūs darėte „Dešiniojo 
sektoriaus“ ir „Azov“, išsidabi-
nusių stilizuotomis svastikomis 
ir SS ženklais šalmus bei savą-
sias uniformas, rankomis. Abu 
juk žinome, kad ekspertai lei-
diniui „The Daily Beast“  teigė, 
kad šiuo metu tik 33 proc. JAV 
karių yra parengti galimam ilga-
laikiam konfliktui su Rusija, kai 
minimalus skaičius turėtų būti 60 
proc.. Šaltojo karo metais Euro-
poje buvo dislokuota 250 tūkst. 
JAV karių, tačiau po operacijos 
Persijos įlankoje šis skaičius su-
mažėjo iki 91 tūkst. Šiandien šis 
skaičius siekia 31 tūkst., a ne?  
Skaičius šiek tiek padidėjo. Ko-
kiam velniui to reikia? Mus abu 
kiršinti ir provokuoti, kad ner-
vams neatlaikius, pradėtume III-
ią pasaulinį karą?

Žinai, Ivanai tu Žaliasis, o pas 
mus yra teigiančių, kad susirūpi-
nimo dėl JAV pasirengimo mažai 
tikėtinam konfliktui su Rusija 
priežastis yra tik noras išlaikyti 
stabilų JAV kariuomenės finansa-
vimą arba jį dar net padidinti! To-
kios nuomonės laikosi Lawrencas 
Korbas, kuris yra vyresnysis cen-
tro „American Progress“ specia-
listas ir susijęs su JAV prezidentu 
Baracku Obama. Jis dalyvauja 
Hillary Clinton prezidentinių rin-
kimų kampanijoje. Anot jo, jo-
kios pratybos neatspindi tikrovės 
ir pažymi, kad JAV gynybai iš-
laidžia 600 mlrd. JAV dolerių, o 
Rusija – tik 60 mlrd. Jo teigimu, 
Rusijos ginkluotė yra atsilikusi ir 
V. Putinui dėl susilpnėjusio rublio 
teko atsisakyti planų modernizuo-
ti Rusijos kariuomenę. Tam buvo 
numatyta skirti net 400 mlrd. JAV 
dolerių.

Taip, Džoni Natai, girdėjau, 
kad šis jūsų ekspertas teigia, kad 
„JAV kariuomenė šiuo metu yra 
susirūpinusi Rusija tiek pat, „kiek 
kažkada JAV laivynas buvo susi-
rūpinęs kinais“ tam, kad neleistų 
apkarpyti gynybos biudžeto“. Su-
tik, dažnai ekspertai ir tiesą pasa-
ko, a ne? 

O pabaigai tebūnie rimtai! Skai-
tytojau, nei tokios ruso su ame-
rikiečiu karių kalbos buvo, nei 
ką... Patiko straipsnis „Alfoje“ ir 
pamaniau, o kodėl jo nesudėjus į 
dviejų kareivių, kuriuos politikai 
ir jų nevykusi, pirmavimo ir stum-
dymosi dėl geopolitinės įtakos po-
litika daro priešais, lūpas?  Kad jie 
va taip paprastai susėstų, gramelį 
įkaltų ir pasišnekėtų. Ne kaip prie-
šai – kaip žmonės, kurie nenori nei 
žudyti, nei mirti. Nes gal taip būtų 
iš tiesų geriau? Pasvajojau, kaip 
tas susirūpinęs, dar antirusiškos 
propagandos paveiktas lietuvis se-
niokas, galvodamas, kad NATO su 
Vakarais traukiasi ir jį vieną palie-
ka...  O štai ką, pasiskaitęs „Alfa.
lt“ straipsnį „Pentagonas baimi-
nasi, kad nėra pasiruošęs karui 
su Putinu“, komentaruose apie tai 
parašė toks Rimantas:  „Seniai čia 
viskas aišku buvo, kaip ir visais 
laikais amerikonai moka tik sukir-
šinti ir žadėti pagalbą, o iš tikrųjų 
srėbsim košę vieni patys, kaip kad 
srėbėme pokaryje - o jankiai sėdės 
už Atlanto ir gaudys pelną iš kitų 
vargų ir nelaimių.“

Kitaip sakant, reikia suprasti, 
kad mus amerikonai „pamatrosi-
no“ ir pametė? 

Hm, na, gal ir tegu! Gerai jau, 
gerai,  bet vis dėlto paklausiu: ko-
dėl Džonis Natas grįžta namo? 

Nuoširdžiai užjaučiame 
gerbiamą Tarybos narį 
Alvydą GERVINSKĄ dėl 
mylimo tėvelio  mirties.

Anykščių rajono 
savivaldybės taryba

užjaučia
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Teleloto Lošimas Nr. 1012Data: 2015-08-30
Skaičiai: 63 70 67 51 61 57 04 08 65 26 69 60 17 20 53 43 52 01 62 75 21 44 45 36 

58 19 28 41 05 71 35 34 39 02 59 (keturi kampai)32 33 64 40 22 (eilutė)56 72 55 27 18 
(įstrižainės)09 31 06 68 03 42 25 16 (visa lentelė)

Papildomi prizai: 0286407 Automobilis “VW Passat” 0205707 Automobilis “VW Passat” 
033*539 Dviratis “Minerva” 017*145 Fotoaparatas “Nikon” 049*173 GPS navigatorius 
“GoClever” 0341581 Kelialapis į Kretą 0094789 Kelialapis į Kretą 0490006 Kelialapis 
į Maljorką 018*593 Kepsninė “Outwell” 051*400 Kokteilinė “Philips” 015*696 LED 
televizorius”TV-Star” 0343510 Motoroleris “Mosca Fava” 0552534 Motoroleris “Mosca 
Fava” 0368841 Motoroleris “Mosca Fava” 019*469 Pakvietimas į TV studiją 002*801 
Pakvietimas į TV studiją 014*351 Pakvietimas į TV studiją 011*720 Planšet. kompiute-
ris “eSTAR” 0086349 Porinis kelialapis į Palangą 0411230 Porinis kelialapis į Palangą 
0533838 Porinis kelialapis į Palangą 0369566 Porinis kelialapis į Palangą 0275825 Porinis 
kelialapis į Palangą 045*100 Pripučiamas čiužinys “King” 021*847 Šaltkreipšis “Outwell”

Gerbiami  pedagogai, vaikai ir jų tėveliai
                       

Nutvieksta rudenin įžengusios saulės spindulių ir džiuginan-
ti margaspalviais astrų, kardelių žiedais atskubėjo Rugsėjo 
pirmoji. Sveikiname Jus naujųjų mokslo metų pradžios proga 
linkėdami, kad jie būtų pilni pasitikėjimo, pagarbaus ir šilto 
bendravimo. Tegul šiais mokslo metais mus visus jungia dar-
nus darbas, bendri siekiai ir atradimai.

VšĮ „Kretingos maistas“

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.

Perkame grikius 
(330 EUR/t plius PVM). 

Tel.: 8-611-44130.

Tel.
: (8

-69
8) 

51
26

9

perka
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

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.

Brangiai  mišką su žeme arba 
išsikirsti.

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

Brangiai įvairų mišką su žeme 
ir biržes išsikirsti. Apmoka notarų 
išlaidas.

Tel. (8-605) 27002.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo 
paveikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai, technika

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios techni-
kos supirkimas visoje Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-629) 10247.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įv. techniką, 
metalo laužą, elektros variklius. 

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius 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.   

„Bartynco“ visus veršelius augin-
ti. Moka PVM. 

Tel. (8-680) 22009.

Be tarpininkų arklius, karves (iki 
1,20 Eur/kg), telyčias (iki 1,35 Eur/
kg), bulius (iki 1,40 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.  

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

Tauriojo Elnio medžioklę.
Tel. (8-675) 86050.

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

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

www.jonroka.lt
Renkamės rugsėjo 4  dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Rastas N. Bagočiūno atestacijos 
pažymėjimas.

Tel. (8-381) 5-14-71.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius.

Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Dengia, remontuoja stogus, sta-
to terasas, malkines, pavėsines, 
atlieka skardinimo darbus. Kloja 
laminatą, parketlentes, montuoja 
gipsą ir t. t.

Tel. (8-600) 78285.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Gyvuliai

8 pieninių karvių bandą. Kaina 
700 Eur už vnt., galima derėtis. 
Galima pirkti ir po vieną.

Tel.: (8-381) 7-89-41, 
(8-683) 26593.

Atlieka kasimo darbus mini eks-
kavatoriumi.

Tel. (8-650) 63678.

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

Tel. (8-674) 53153.

Baldų gamyba. Spintos slankio-
siomis durimis, prieškambario, vir-
tuvės, miegamojo ir kt. 

Tel. (8-601) 70304.

Dovanoja

2 mėnesių katinėlius.
Tel. (8-699) 19369.

Mėšlą.
Tel. (8-687) 81480.

Kita

Kombainą NIVA dalimis. 
Traktorius dalimis: MTZ-82, 
T-40AM, T-16, JUMZ. 6 t prieka-
bos ratus. 

Tel. (8-682) 11626.

Spalius apšiltinimui. Supakuoti. 
Pristato.

Tel.: (8-608) 41785, 
(8-658) 69775.
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Burvilė, Gytis.
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Steponas, Vilgaudė.
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Berta, Bronislovas, Bronislo-
va Grigalius, Sirtautas, Mirga, 
Bronislava.
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Penktadienį  Anykščių viešojoje 
bibliotekoje Anykščių meras Kęs-
tutis Tubis sveikino pedagogus su 
artėjančiais mokslo metais ir  sve-
čiams iš Pasvalio pristatė Anykš-
čių kraštą.  

 “Negalvokit, kad tik rašytojai 
ir poetai pas mus moka rašyti. Gy-
ventojai mums prirašo daug skun-

Literatūriniai Anykščiai 
nemiršta

Meras dirba 4 mėnesius, o švietimo darbuotojai linkėjo jam 
dirbti visus 4 metus ir nepabėgti  į Seimą.

Lino BITVINSKO nuotr.

dų, pasiūlymų, neleidžia mums at-
sipalaiduoti”,- šypsojosi K.Tubis. 
Tiesa, meras nepasakė, ar tie skun-
dai rašomi literatūriniu, ar banaliu 
kanceliariniu stiliumi. O juk jei 
būtų pacitavęs kokį eiliuotą skun-
dą „Mūs seniūnas labai prastas, ga-
tvėje vis guli rastas“, pasvaliečiai 
tikrai būtų pritrenkti.

horoskopas
AVINAS jus valdys emocijos ir 

jos vis kaitaliosis. Ir dėl impulsy-
vumo, ir dėl patiklumo galite prisi-
daryti problemų. Kita vertus, jūsų 
originalumas, spontaniškumas arba 
ypatingas mokslinis požiūris turėtų 
žavėti priešingą lytį. Galbūt kažkuo 
nudžiugins vaikai, tačiau jie bus 
linkę pagražinti savo pasiekimus ir 
planus. Kaip bebūtų, geriau per daug 
juos girkite nei per mažai. Savaitgalį 
būsite aktyvūs, linkę bendrauti, sve-
čiuotis, sportuoti. 

JAUTIS dienos tarsi slopins jūsų 
iniciatyvą. Galbūt kiti žmonės kažką 
vilkins, klaidins. Kita vertus, savo 
asmeninę erdvę mielai tvarkysite, 
dailinsite, o artimuosius - lepinsite, 
uoliai globosite arba patys sulauksite 
jų aktyvaus rūpesčio. Nuo trečia-
dienio viskas pajudės sparčiau, bet 
kartu išgaruos ir jūsų vidinė ramybė. 
Savaitgalį jus vilios gamta, žemiški 
malonumai. 

DVYNIAI nestigs ūpo bendrauti, 
susitikinėti su žmonėmis, imtis vie-
šųjų ir visuomeninių reikalų. Pasitai-
kys intriguojamų kontaktų ir flirtų. 
Vis dėlto pagrindinius darbus darbe 

ir namuose būsite linkę atidėlioti. 
Nuo trečiadienio nebesinorės ne tik 
dirbti, bet ir būti šurmulyje. Pagei-
dausite atokvėpio.Galbūt teks kaž-
kuo pasirūpinti, slaugyti. Savaitgalio 
dienomis būsite emocingi, neramūs. 

VĖŽYS užgrius virtinė darbų. 
Bus ir nervingų, ir džiaugsmingų 
situacijų. Galbūt nudžiugins gautas 
honoraras ar geras atlygis už paslau-
gą, šauni dovana ar kito žmogaus 
nuoširdi padėka už jūsų dovaną. 
Nuo trečiadienio daugės ūpo būti 
įvykių sūkuryje, tarp žmonių. Turbūt 
paišlaidausite tam, kas malonu, bet 
nebūtina. Savaitgalį jūsų aktyvumas 
išblės, norėsis be rūpesčių patingi-
niauti. Ir tikrai nesidžiaugsite, patyrę 
spaudimą, raginimus ką nors daryti. 

LIŪTAS būsite darbštūs, energin-
gi, kūrybingi, linkę daug ką keisti, 
reformuoti. Ne visos jūsų idėjos 
pasiteisintų, tad neignoruokite kitų 
žmonių perspėjimų. Regis, noriai 
dalinsitės kelionių įspūdžiais, arba 
tuo, ką naujo išmokote, sužinojo-
te. Meilės romanas gali įsiplieksti 
užsienyje arba internetu. Ir mokslo 
metų pradžia pažers gausybę įspū-
džių. Savaitgalis bus draugingas. 

MERGELĖ savaitė prasidės rū-

pesčiais, veikiausiai, finansiniais, 
draudimo, buhalteriniais ir pan. 
Būkite atidūs, sudarydami sando-
rius, nes pasitaikys nedorų žmonių. 
Nekonkretūs sutarčių punktai gali 
būti interpretuojami skirtingai. Nuo 
trečiadienio jau kiek palankiau ieš-
koti teisybės. Augs ūpas mokytis. 
Savaitgalį neatsikvėpsite, nes beveik 
visą laiką teks skirti planuotiems ar 
neplanuotiems darbams, rimtiems 
reikalams. 

SVARSTYKLĖS  būsite ypač 
jautrūs aplinkinių nuomonei apie jus, 
jų simpatijoms ir antipatijoms. Gali 
nustebinti dominančio asmens neti-
kėtas poelgis ar pareiškimas. Kaip 
bebūtų, turėsite, kam pasiguosti ir su 
kuo paflirtuoti. Regis, atsiras pade-
dančių spręsti finansines ir psicho-
logines problemas. Jeigu sutuoktinis 
jūsų nesupras, rasite nusiteikusių 
suprasti ir paguosti. Savaitgalį galite 
vykti prasiblaškyti toliau nuo namų 
arba priimti svečius iš užsienio. 

SKORPIONAS savaitė prasidės 
darbais, darbeliais. Bedirbdami ir 
besidžiaugdami flirtais darbe, ne-
pamirškite pasidomėti, kaip sekasi 
jūsų vaikams, artimiesiems. Savaitės 
viduryje aktualūs gali būti su tarpi-

 

ninkavimu, kitų žmonių problemo-
mis susiję reikalai, kuriuos neblogai 
tvarkysite. Ir vis tiek kažkam nelabai 
įtiksite, arba patys būsite per reiklūs 
sau ir kitiems. Galimas įsimintinas 
susitikimas. Savaitgalį būsite psi-
chologiškai jautresni, daugiau gal-
vosite apie esamas ar galimas bėdas, 
išlaidas, santaupas. 

ŠAULYS jums ne iš karto parūps 
darbai, nes galvoje suksis mintys 
apie pramogas, pasimatymus, ren-
ginius, vaikus. Savaitės vidurys jau 
bus darbingas, tačiau kai kuriems 
projektams gali stigti kompetenci-
jos ar informacijos. Reikės vikriai 
suktis. Viskas turėtų pavykti, jei tik 
nesušlubuos sveikata. Savaitgalio 
planai labai priklausys nuo antrosios 
pusės pritarimo ar nepritarimo. 

OŽIARAGIS netingėkite pasirū-
pinti buitimi, kai ką paremontuoti, 
sutvarkyti, padėti šeimos nariams. 
Regis, stiprės grožio, harmonijos, 
meilės poreikis. Norėsis atsidėti kū-
rybai, sportuoti, skirti pasimatymus, 
užsiimti vaikų lavinimu. Savaitga-
lį tiktų nueiti į kirpyklą, grožio ar 
madų saloną, tvarkyti ir puošti save 
bei namų aplinką, augintinius. Ga-
lite susitikti su žmogumi, atvykusiu 

iš toli. 
VANDENIS didės noras mokytis, 

atnaujinti žinias, trauks kolektyvinis 
šurmulys, diskusijos, meilės nuoty-
kiai. Vis dėlto galite susidurti su rei-
kalavimais, kurie prieštarauja jūsų 
interesams. Galbūt teks ginti savo 
nuomonę. Pasistenkite ramiai išaiš-
kinti aplinkiniams, kad stengiatės 
kaip įmanydami, ir ne vien dėl sa-
vęs. Savaitgalį puikiai seksis kūrybi-
nė veikla. Tikėtini įvykiai, įspūdžiai, 
susiję su gerbėjais arba vaikais. Aps-
kritai būsite nusiteikę žaismingai. 

ŽUVYS galite gauti atlyginimą 
arba papildomai užsidirbti pinigų 
iš kokios nors veiklos. Tikriausiai 
bandysite pretenduoti į norimą dar-
bo vietą. Regis, tykos apgaulės, 
intrigos. Jeigu susidarys palankios 
aplinkybės, pamėginkite pasinaudoti 
suteikta naudinga informacija ir pa-
aštrėjusia komercine uosle. Galite 
sudaryti sutartį, teikti ar imti inter-
viu. Savaitgalio atkarpa bus atpa-
laiduojanti ir maloni, jeigu galėsite 
daugiau dėmesio skirti artimiesiems, 
iš širdies pabendrauti. Tik neper-
sistenkite ir nedarykite to, kas ne 
jūsų jėgoms. 

-ELTA 

Trečiadienį Lajų takas nedirbs. 
Oficialiai teigiama, kad tą dieną 
bus atliekama tako techninė pro-
filaktika. O gandonešiai pasakoja, 
kad reikia priveržti atsisukusius 
varžtus, pritvirtinti nulaužtas deta-
les. Nors iš esmės po sąvoka „tech-
ninė profilaktika“ būtent smulkus 
remontas ir gali būti užkoduotas.

Tačiau yra ir kitų tako laikino 
uždarymo versijų. Vieni šnekėtojai 
sako, kad palaipsniui nedarbo die-
nų vis daugės, nes kai tik Lajų ta-

Anykštėnai gaus poilsį nuo 
turistų

Trečiadienį ilsėsis ir Lajų takas, ir visi Anykščiai.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

kas veikia, prie jo grūdasi žmonės. 
Kaip prie Lenino mauzoliejaus. 
Pas Leniną užeiti galima tik kartą 
per savaitę, mauzoliejus veikia tik 
kelias valandas, todėl natūralu, kad 
kai tik jis atveria duris, tuoj prie 
Lenino susiburia eilės.

Kita Lajų tako uždarymo vienai 
dienai versija – išeiginės anykštė-
nams suteikimas nuo turistų. Tris 
savaites žmonės plūsta į mūsų 
miestelį - jau laikas bent trumpam 
pailsėti nuo svečių.   

Eina gatve mažas berniukas su 
mama. Blogas toks berniukas, ne-
doras. Mato - kanalizacijos šulinys 
atidarytas. Na, ir sako mamai:

- Mama, pažiūrėk, krokodilai 
dangumi skrenda!

Mama, net nežvilgtelėjusi į vir-
šų, pareiškia:

- Nešnekėk nesąmonių! Kroko-
dilai neskraido!

Apeina jie kanalizacijos šulinį ir 
keliauja toliau.

Po minutės juos pasiveja kaž-
koks fekalijomis aptekęs, šlapias 
vyras, griebia berniuką, purto ir 
šaukia:

- Berniuk, įsimink, gerai įsimink: 
krokodilai neskraido!

Sausros džiovinamos Lenkijos 
upės atskleidžia paslaptis

Lenkijoje jau kelias savaites taip 
karšta, kad sausra džiovina upes. 
Vyslos vanduo pasiekė žemiausią 
lygį nuo matavimų pradžios XVIII 
šimtmečio pabaigoje. Smarkiai nu-
sekusios ir kitos upės. Tačiau tai, kas 
liūdina ūkininkus, džiugina archeolo-
gus, rašo agentūra AP.

Nes upės atskleidžia dešimtmečius 
saugotas paslaptis. Bzuros upėje ne-
toli Kamiono miesto neseniai buvo 
aptiktas Antrojo pasaulinio karo laikų 
sovietinis lėktuvas. Greta jo dumble 
gulėjo dviejų įgulos narių kūnai.

Lėktuvo nuolaužos buvo nugaben-
tos į muziejų Višogrodo mieste. Jo 

direktorius pasakojo, kad liudininkai 
1945 metų sausį matė, kaip žemai 
skrendantis lėktuvas buvo numuštas. 
Jis pralaužė storą ledo sluoksnį ir nu-
skendo. Tada čia Vermachto daliniai 
traukdamiesi kovojo su sovietų pajė-
gomis.

Muziejaus direktorius sakė, kad už-
rašas ant valdymo pulto yra parašytas 
kirilica. Apie radinį bus informuota 
Rusijos ambasada. Galbūt aukų kū-
nus pavyks identifikuoti. Ambasados 
atstovė sakė, kad laukiama oficialaus 
pranešimo, tačiau radinys esą reikš-
mingas.

Vysloje prie Varšuvos praeiviai, be 
to, rado žydų antkapių fragmentų su 
hebrajiškomis raidėmis. “Žydų istori-
ja palaidota Vysloje”, - sakė žydų fon-

do “From the Depths” pirmininkas 
Džonis Danielsas (Jonny Daniels).

Antkapių liekanos greičiausiai 
buvo iš Brodno kapinių. Jos kažkada 
buvo paskutinioji poilsio vieta 300 
000 žmonių. Tačiau išliko tik 3 000 
paminklų. Likę per karą ir po jo buvo 
nugriauti. Jie, be kita ko, buvo naudo-
jami Vyslos krantams tvirtinti.

Alytus sieks fotografavimo 
rekordo

Kitą sekmadienį, rugsėjo 6 d. , 
Alytuje, Rotušės aikštėje vyks ma-
siškiausias fotografuojančių žmonių 
renginys Lietuvoje. Kuo daugiau da-
lyvių bus siekiama sukviesti į Alytaus 
Rotušės aikštę. Susirinkusieji vienu 
metu fotografuos vieną objektą, taip 
siekdami rekordo, kuris bus regis-
truojamas Lietuvos rekordų agentū-
roje “Factum”.

Dalyvių amžius neribojamas, fo-

tografavimo technologiją kiekvienas 
rinksis savarankiškai, tai reiškia kad 
galės būti naudojami įvairūs fotoa-
paratai, taip pat mobilieji telefonai ar 
planšetiniai kompiuteriai. Po rekordo 
siekimo mieste vyks pleneras, kurio 
metu dalyviai stengsis įamžinti Aly-
tų. Sėkmingiausias fotografijas pa-
teikusių konkursui nugalėtojų lauks 
prizai, jų darbai bus eksponuojami 
parodoje.

“Sieksime fotografuojančių vieno-
je vietoje masiškumo rekordo, vėliau 
fotografuosime Alytaus miestą, kad 
nuotraukomis parodytume, koks jis 
gražus išpuoselėtais skverais, parkais 
ir sodais, dviračių takais ir tiltais. Kad 
fotografams pasiūlytas temas būtų 
lengviau įamžinti, jiems padės Aly-
taus turizmo informacijos gidė. Mie-
lai lauksime visų fotografuojančių”, 
- sako vienas iš renginio sumanytojų, 
Alytaus fotografų klubo pirmininkas 
Stasys Šmigelskas.                   -ELTA


