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Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
 portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Skelbs miesto erdvių sutvarkymo 
idėjų konkursus Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Rudenį Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbs miesto erdvių sutvarkymo idėjų konkursus. Tikimasi, kad specialistai 
pateiks savo koncepcijas, kaip pertvarkyti kvartalą šalia autobusų stoties, Dainuvos slėnį bei apžvalgos aikštelę ties šviesoforu prie 
„Bikuvos“ parduotuvės.    

Viliamasi, kad lėšos kūrybinių idėjų konkursams, o vėliau ir toms idėjoms įgyvendinti bus gautos iš Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų per tikslinių teritorijų finansavimo programos įgyvendinimą.  

760-asis Malaišių ruduo Vytautas BAGDONAS

 Svėdasų seniūnijos ir parapi-
jos Malaišių kaimas įsikūręs prie 
Malaišos upelės, tad spėjama, 
kad nuo jos vardo ir kilęs vietovės 
pavadinimas. Vos du nuolatinius 
gyventojus turintys Malaišiai ri-
bojasi su Svėdasų seniūnijos Sa-
vičiūnų, Kalniečių, Kunigiškių, 
Gykių ir Rokiškio rajono Kama-
jų seniūnijos Juodonių kaimais. 
Rugsėjo 19-ąją Malaišiuose vyks 
tradicinis respublikinis renginys 
- „Vaižgantinės“. Lietuvių litera-
tūros klasiko, visuomenės veikėjo, 
kanauninko Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimtinėje jau septintą kartą 
organizuotas renginys šiemet bus 
skiriamas Malaišių  paminėjimo 
istoriniuose šaltiniuose 760-osioms 
metinėms.

Šalia svėdasiškio menininko Aleksandro Tarabildos kompozicijos, skirtos Vaižganto apysakos „Dėdės 
ir dėdienės“ veikėjams neseniai nusifotografavo Vaižganto kūrybos personažų įamžinimo Malaišiuose 
iniciatorius kraštietis doc., dr. Juozas Lapienis su savo giminaite aktore Agne Šataite, kuri už „Dėdėse 
ir dėdienėse“ atliktą Severiutės vaidmenį 2015 metais buvo apdovanota „Auksiniu scenos kryžiumi“.   

Teritorija prie Turizmo informacijos centro ir autobusų stoties, rajono vyriausiosios architektės Daivos Gasiūnienės 
teigimu, yra miesto vizitinė kortelė.
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Rečitalis. Rugsėjo 11 d. (penk-
tadienį) 17 val. Sakralinio meno 
centre (Vilniaus g. 11) su programa 
„Mažorinis/fortepijonas“ koncertuos 
pianistas, Lietuvos Muzikos ir Tea-
tro akademijos fortepijono katedros 
docentas, dažnai apibūdinamas kaip 
vienas ryškiausių, universaliausių ir 
produktyviausių pianistų šalyje Dau-
mantas Kirilauskas. Renginys nemo-
kamas. Programoje: Johann Sebastian 
Bach, Ludwig Van Beethoven.

Delegavo. Anykščių rajono ta-
ryba į vietos veiklos grupės valdybą 
atstovauti Anykščių savivaldybės 
interesams delegavo vicemerą Sigutį 
Obelevičių, administracijos direktorę 
Venetą Veršulytę ir savivaldybės 
darbuotoją Mantą Vaičiulevičių. 
Taryba taip pat iš valdybos atšaukė 
ankstesnėje kadencijoje deleguotą 
buvusį vicemerą Donatą Krikštaponį.

Aukcionas. Penktadienį Anykščių 
rajono savivaldybė aukcione pardavė 
dvi prekybos vietas prie Medžių lajų 
tako. Kaip „Anykštai“ sakė Anykš-
čių rajono meras Kęstutis Tubis, abi 
prekybinės vietos parduotos trejiems 
metams. Pirmoji vieta parduota už 
460 eurų, antroji - už 415 eurų mėne-
siui. Kaip pavyzdį meras pateikė, kad 
vieta „mums esant, bet dar nevaldant“ 
buvo parduota už 493 eurus trejiems 
metams, tai yra maždaug 33 kartais 
pigiau, nei aukciono metu.

Gaisringumas. Nors Anykščių 
rajonas pastarosiomis dienomis lie-
taus sulaukė jau ne kartą ir buvo at-
šauktas draudimas rajono miškuose 
lankytis žmonėms, tačiau pagal Lie-
tuvos hidrometeorologinės tarnybos 
pateikiamus pirmadienio duomenis, 
Anykščių rajone vyrauja ketvirtos 
klasės miškų gaisringumo pavojus iš 
įmanomų penkių. 

Išdykavo. Šeštadienį, prieš vi-
durdienį, bendruoju pagalbos tele-
fonu paskambinęs asmuo pranešė, 
jog kilo gaisras Anykščių miesto 
M.Valančiaus g. 4 namo trečiajame 
aukšte. Buvo išsiųsti du ugniagesių 
gelbėtojų automobiliai bei greitosios 
pagalbos ekipažas. Nuvykus į vietą 
paaiškėjo, kad pranešimas yra mela-
gingas. M.Valančiaus g. 4 namo bu-
tai – bendrabučio tipo, namas garsėja 
prasta reputacija.

Trakiniuose 
rinkosi 
„partizanai“

Po mūšio pievoje liko gulėti 
„lavonai“.

Anykščiai išskirtiniai neliks...
Antanas BAURA, Lietuvos vals-

tiečių ir žaliųjų sąjungos Anykš-
čių skyriaus pirmininkas: „Jei kai 
kuriems migrantams net Austrija 
per prasta – gerovės jie ieško Vo-
kietijoje, tai, manau, mes turime 
perdėtų baimių.“

Anykštėnai į japonų festivalį 
atsivežė kelmų

Anykštėnai Justė Kamaraus-
kaitė, Mantas Tartilas ir Rena-
ta Paramonova „Litexpo“ par-
odų salėje. 
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Temidės svarstyklės
Sūnus. 2015-09-06 apie 15 

valandų 30 minučių Troškūnų se-
niūnijoje, jaunuolis, gimęs 1994 
metais, sudavė neblaiviam (3,55 
promilės) tėvui, gimusiam 1968 
metais, per veidą. Sūnus sulaiky-
tas.

 
Vazonas. 2015-09-06 gautas 

moters, gimusios 1958 metais, gy-
venančios Anykščių seniūnijoje, 
pareiškimas, kad neblaivus (1,11 
promilės) sutuoktinis, gimęs 1954 
metais, sudaužė vazoninę gėlę, 
kitą metė į ją, bet moteris smūgio 
išvengė. Vyras sulaikytas.

Renginys prasidėjo senosiose 
Trakinių kaimo kapinaitėse, kurio-
se buvo pagerbti Lietuvos laisvės 
kovotojai. Vėliau vyko diskusijos, 
buvo skaitomos paskaitos, kon-
certavo  bardas Giedrius Ambra-
zevičius su grupe, o vakaro kon-
certe pasirodė „Kamanių šilelis“. 
Dizaineris Giedrius Paulauskas 
mini parodoje „Nėra istorijos be 
uniformos“ pristatė partizanų 
uniformas ir ekipuotę, veikė Lie-
tuvos kariuomenės technikos ir 
ginkluotės paroda bei Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimų centro knygynėlis. 
Karo rekonstrukcijos klubas „Gre-
nadierius“ tradiciškai „surengė“ 
partizanų mūšį su NKVD-istais. 
„Grenadieriaus“ kolektyvo vai-
dintas veiksmas vyko 1947 metų 
vasario 9 dieną, per rinkimus į 

Trakiniuose rinkosi 
„partizanai“

spektras
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį Kurklių seniūnijoje, Trakinių kaime, vyko tradicinis tė-
vynę mylinčių žmonių sąskrydis „Trakinių partizanai 2015“. 11-oji, 
kiekvienų metų pirmąjį rugsėjo šeštadienį vykstanti, šventė, buvo 
rekordinė. Sprendžiant tik pagal suvalgytos kareiviškos košės kiekį 
– pavyko “įsisavinti” 400 porcijų, tad svečių buvo gerokai daugiau. 
Juk vieni tik trumpam užsuko, kiti eilėje prie košės nestovėjo...

LTSR aukščiausiąją tarybą. Par-
tizanai gyventojams (žiūrovams) 
išdalino atsišaukimus, kuriuose 
reikalaujama nedalyvauti rinki-
muose, vienintelis kandidatas į 
LTSR aukščiausios tarybos depu-
tatus prisistatė rinkėjams, pas kelis 
„kaimiečius“ buvo rasti partizanų 
atsišaukimai ir šie buvo „sušaudy-
ti“. Spektaklio kulminacija – mū-
šis tarp NKVD-istų ir partizanų. 
Partizanai mūšį laimėjo, ant pie-
vos liko gulėti žuvusiųjų “kūnai”. 
Per mūšį prapliupo lietus, tačiau 
kovos imitacija su garsiais šūviais 
ir lavonais buvo efektinga. Vaikai, 
po mūšio „lavonams“ dar nespė-
jus atsikelti, puolė rinkti gilzių. 
Į Trakinius atvyko istorikas pro-
fesorius Alfredas Bumblauskas. 
Jis gerą valandą atsakinėjo į iš 
Kurklių kilusio istorijos moks-

Po mūšio pievoje liko gulėti „lavonai“.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

lų daktaro Norberto Černiausko 
klausimus. Trakinių mūšis įvyko 
1945 metų birželio 27 dieną.  Prie 
Trakinių miško NKVD kareiviai 
apsupo Alfonso Bagdono–Aro 
būrio partizanus, kautynėse žuvo 
30 partizanų. 

Ant vienintelės dabar esančios 
Trakinių kaimo sodybos laiptų pri-
sėdusi tremtinė, visuomenininkė 
Prima Petrylienė sakė vaikystėje 
ant tų laiptų sėdėjusi. P.Petrylienė 

augo Sungailos kaime (Skiemo-
nių sen.) už kelių kilometrų nuo 
Trakinių. Ji sakė 1945 m. birželio 
27-ąją atsimenanti. Tą rytą girdė-
josi baisūs trenksmai ir kulkos-
vaidžių kalenimai. „Pusė žuvusių 
partizanų buvo mano pažįstami.“ 
„Trakinių partizanų“ renginį orga-
nizuoja jauni istorikai anykštėnai 
– daktaras N.Černiauskas ir dokto-
rantas Mindaugas Nefas. Plačiau - 
šeštadienio „Anykštoje“.

Į šį japonų kultūros festivalį iš 
Lietuvos buvo pakviesta 13 meni-
ninkų ir amatininkų, kadangi vie-
noje iš salių vyko bendra japonų ir 
lietuvių dizaino mugė. 

Džiugu, kad iš tų 13 menininkų 
net 3 - iš Anykščių – stiklo dir-
binius festivalyje pristatė Justė 

Anykštėnai į japonų festivalį 
atsivežė kelmų

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Rugsėjo 4- 6 dienomis Vilniaus „Litexpo“ parodų rūmuose vyko  
IV-asis japonų menų festivalis. Į šį renginį pakviesti ir anykštėnai 
menininkai, reziduojantys Anykščių menų inkubatoriuje.

Kamarauskaitė, rankines „Nida“ 
– Nijolė Ida Davainė, o „Gamtos 
pilnatvės“ gaminius pristatė Re-
nata Paramonova.

 Pirmą kartą Japonijos menų 
festivalyje vyko dizaino mugė, 
kurioje lietuvių bei japonų me-
nininkai pristatė savo kūrinius. 

Akordeono virtuozas vilnos nevels
Anykščių menų inkubatoriuje rugsėjo 11-12 dienomis vyks 

„WOOL FEST LT“. Tai vilnos vėlimo menui skirtas  festivalis,  
padėsiantis veltinį pažinti kitaip. Jame savo knygą pristatys vieš-
nia iš Pietų Korėjos, apsilankys ir  akordeono virtuozas Martynas 
Levickis. Tiesa, pastarasis vilnos nevels, o koncertuos.

Šis festivalis – baigiamoji da-
lis vilnos vėlimui skirtų seminarų  
„Vilnos festivalis, kuris prasideda 
penktadienį, sulaukė netikėtos sė-
kmės. Vilna dabar ant bangos“,- 
sakė menų inkubatoriaus vadybi-
ninkė Kamilė Bitvinskaitė. Ji teigė, 
kad žmonės aktyviai registruojasi į 
festivalį, ir ne tik anykštėnai – ne-
mažai žmonių atvyks iš aplinkinių 
rajonų.

 Renginys įdomus tuo, kad jame 
gali lankytis ir mėgstantys velti, ir 
tie, kurie nori išplėsti savo akiratį.  
Rugsėjo 11 dieną (penktadienį) 12 
valandą festivalis prasidės velti-
nio dirbtuvėmis profesionalams su 
Inga ir Kęstučiu Samušiais,  19 va-

landą vyks viešnios iš Pietų Porė-
jos Lee Eun Young knygos „Felt+“ 
pristatymas bei Artūro Bražiūno 
tapybos darbų parodos atidarymas, 
o rugsėjo 12 dieną „WOOL FEST 
LT“ prasidės nuo 10 valandos. 
Kūrybines dirbtuves ves Lietuvos 
dizainerių sąjungos narė, pelniusi 
prestižinį „RedDot“ apdovanoji-
mą Rita Kaupelienė bei doc. Jovita 
Dargienė ir kiti profesionalai. O 18 
valandą numatyta veltinio rūbų ir 
aksesuarų kolekcijos pristatymas 
bei akordeono virtuozo Martyno 
Levickio koncertas. 

Festivalį remia Kultūros taryba, 
informacinis rėmėjas – „Anykšta“.

-ANYKŠTA

Kyla. Būsto įperkamumo indeksas 
Vilniuje kilo antrą ketvirtį iš eilės, tuo 
tarpu nuomos pajamingumas buvo 
aukščiausio lygio per pastaruosius 
10 metų. “Swedbank” ekonomistai 
teigia, kad šie veiksniai lems tolesnį 
aukštą aktyvumą būsto rinkoje, tačiau 
nemažėjanti naujų butų pasiūla ir lė-
tai augančios statybų sąnaudos turėtų 
slopinti kainų augimą. Vilniuje antrąjį 
šių metų ketvirtį atotrūkis tarp kainų 
ir atlyginimų toliau mažėjo, o būsto 
paskolų palūkanoms pasiekus naujas 
istorines žemumas, būsto įperkamu-
mo indeksas Vilniuje pasiekė 133,2 
- aukščiausią lygį per 10 metų.

Migrantai. Šimtai piktų Buda-
pešto stotyje jau kurį laiką įstrigusių 
migrantų pradėjo rinktis daiktus ir 
prisiekinėja, kad į Vieną eis pėsčio-
mis. Skanduojančius ir švilpiančius 
migrantus, kurių didžiąją dalį sudarė 
jauni vyrai, Vengrijos policininkai 
stebėjo iš šalies. Nelegalai sako, kad 
jiems nusibodo jaustis tarsi kalėjime 
ir jie yra nusiteikę 240 km atstumą iki 
Vienos įveikti pėsčiomis. Ši migran-
tų grupė sparčiai didėja, sukeldama 
įtampą. 

Degtinė. Kariuomenės vado ini-
ciatyva Krašto apsaugos ministerija 
(KAM) siekia panaikinti įstatymu 
įtvirtintą draudimą karinėse ir suka-
rintos tarnybos įstaigose bei jų teri-
torijose vartoti alkoholinius gėrimus. 
Dabartinis Alkoholio kontrolės įstaty-
mas nurodo, kad vartoti svaigalus ka-
rinėse ir sukarintos tarnybos įstaigose 
bei jų teritorijose draudžiama. KAM 
atstovų aiškinimu, dabar, kai Lietuva 
yra NATO ir Europos Sąjungos narė, 
labai suintensyvėjo ir išsiplėtė tarp-
tautinis karinis bei civilinis bendra-
darbiavimas, sulaukiama aukščiausio 
lygio užsienio valstybių pareigūnų 
vizitų. Per įvairius renginius esą pri-
valu pakelti taurę tauriųjų alkoholinių 
gėrimų, todėl karinėse teritorijose tai 
daryti draudžianti tvarka “vienareikš-
miškai netikslinga”. 

Pareigūnė. Penktadienio naktį 
Radviliškyje žuvo 20-metė policijos 
pareigūnė Ligita Baniulytė. Rug-
pjūčio viduryje priesaiką tarnauti 
Lietuvai davusi ir darbą Radviliškio 
rajono policijos patrulių rinktinė-
je pradėjusi kuršėniškė tapo girto 
vairuotojo auka. Vienturtės dukters 
neteko tėvai. Naktį į penktadienį L. 
Baniulytė su dviem kolegomis stab-
dė ir tikrino nuo Panevėžio pusės į 
Radviliškį įvažiuojančias transporto 
priemones. Kol jos kolega vienam 
pažeidėjui rašė protokolą, policinin-
kė patikrinimo procedūrai atlikti su-
stabdė automobilį “Ford Mondeo”.  

Greitis. Klaipėdos vairuotojams 
teks pamiršti greitį. Nuo šiol nežinia 
kokiomis dienomis ir nežinia kuris 
matuoklis uostamiestyje veiks be jo-
kių nuolaidų. O tai reiškia, kad baudą 
teks mokėti greitį viršijus vos 1 km/
val. Tikėtina, kad tokia tvarka mies-
tiečius pagaliau privers laikytis eismo 
taisyklių ir greičio neviršyti bent nu-
statytose vietose. Skaičiuojama, kad 
Klaipėdoje veikia trys greičio ma-
tuokliai. Tačiau kuris iš jų bus sure-
guliuotas, taikant tik vieno kilometro 
tolerancijos ribą, policija nepraneša. 
Kol kas nuspręsta, kad matuoklis be 
nuolaidų veiks tik vieną dieną per sa-
vaitę. Tačiau nežinomą - kurią. Tokia 
vairuotojų drausminimo idėja kilo po 
rugsėjo 1-ąją atlikto eksperimento. 
Vien antradienį visoje šalyje greičio 
matuokliai užfiksavo 18 tūkst. pažei-
dimų. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

„Dalyvaudami parodose Japoni-
joje pamatėme, kad vienetiniai, 
išskirtiniai kūriniai tikrai traukia 
japonų dėmesį ir ten gali atrasti 
savo nišą.Todėl į šio festivalio Di-
zaino mugę pakvietėme dalyvius, 
kurių kūriniai pasižymi subtilia 
estetika, novatoriškai traktuoja-
momis mūsų tradicijomis bei ne-
nuobodžiu dizainu“ – teigė Salo-
no “Jaukūs namai” direktorė Asta 
Kavaliauskaitė.

Anykštėnai kartu įsikūrė vienoje 
vietoje, o motyvą pasirinko gam-
tinį – atsivežė ir kelmų, ir samanų. 
„O, turbūt viskas iš Anykščių ši-
lelio“,- klausė žmonės“,- juokėsi 
anykštėnai. 

Tris dienas vykusiame festivaly-
je vyko įvairios veiklos – arbatos 
gėrimo ceremonija, buvo supa-
žindinama su haiku poezija, mo-
terų kaligrafija, ikebanos, origami 
menu. Vyko paskaita apie japonų 
mąstymo būdą ir komunikacijos 
etiką, pristatyti kovų menai – ken-
do, aikido, japoniškos lėlės kokes-
hi ir dar daug įvairių dalykų, kurie 
pasaulyje reprezentuoja Japoniją.
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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. 

@ €: „Ką galima pasakyti apie 
mokytojus. Ogi nieko. Jų nėra. Kal-
bėti galima nebent apie mokytojas. 
Ką apie jas galima pasakyti? Taip pat 
nieko. Dabartinių nepažįstu nė vie-
nos. Ar verta kalbėti apie tas kurios 
mane mokė? Bet tai buvo labai se-
niai. Ar buvo vidurinėje kurios įstrigo 
iš gerosios puses? Vat įstrigusių tai ir 
nėra, bet yra tokių, kurias įsiminiau 
ir kurios nebuvo blogos. Bet tokie ir 
vertinimai pagal paauglio galvelę. O 
štai specialybės mokytojas įstrigo ne 
vienas. O kriterijus kodėl įstrigo yra 
tas, kad jie buvo savo srities fanatikai. 
Puikiai žinojo dėstomą dalyką, matė 
jo grožį, žavėjosi ir svaigo nuo jo. Jie 
ne mokino mus, o stengėsi mums pa-
rodyti tai, ką patys mato. Bet tai jau 
buvo mokytojai. Vyrai.

@ Alvydas Janickas: „Moky-
klų tuštėjimo metas tęsiasi. Tautinės 
mokyklos koncepcija taip ir liko tik 

Savivaldybė dar 
nesvarstė

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras: „Kiek galim priimti, 
tiksliai ir nežinom, ir dar negal-
vojom. Tačiau kažkiek migrantų 
tikrai atvyks į Lietuvą. Ar juos tu-
rės išsidalinti savivaldybės, ar bus 
skirtos kvotos – tikrai nežinau. 
Šis klausimas nebuvo svarstytas 
nei Lietuvos savivaldybių asoci-
acijoje, nei jokios kalbos nebuvo 
iš Vidaus reikalų ministerijos. 
Savivaldybė gavo raštą iš Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
apie Ukrainoje gyvenančius lietu-
vius ar lietuvių kilmės ukrainie-
čius (ypač tuos, kurie nukentėjo 
nuo karo Ukrainoje), kiek jų ga-
lėtų apsigyventi Anykščių rajone. 
Raštas buvo konkretus – kiek yra 
laisvų butų, kiek galėtume apgy-
vendinti ir panašūs duomenys. 

Anykščiai išskirtiniai neliks...
Europą purtant didžiausiai pabėgėlių krizei nuo Antrojo pasaulinio 

karo laikų, Europos šalys susitarė imigrantus išsiskirstyti tarpusavyje. 
Lietuvai skirta kvota – 325 migrantai per dvejus metus, tačiau politi-
kai jau prabilo apie kur kas didesnius skaičius. 

Neabejingas emigrantų problemai liko ir popiežius Pranciškus. Ka-
talikų bažnyčios vadovas paragino kiekvieną Europos parapiją, religi-
nę bendruomenę, vienuolyną ir šventovę priglausti po šeimą. 

„Anykšta“ klausia, kaip manote, kiek imigrantų galėtų priimti 
Anykščių rajonas? 

Dėl kitų šalių pabėgėlių – nieko 
nebuvo. Kiek jų galėtume priimti?  
Žiūrint kokia būtų situacija, kiek 
būtų norinčių. Vienas iš patarėjų 
gavo mano pavedimą rinkti šią in-
formaciją. Kalbėsim su seniūnais, 
skyrių vedėjais, kiek galėtume pri-
imti, kiek turim socialinių būstų ir 
panašius klausimus aptarsime. 

Kiek žinau iš buvusios darbo-
vietės tvarką, pabėgėliai pirmiau-
siai laikinai būna apgyvendinami 
pabėgėlių centre Pabradėje. Imi-
grantai nurodo, kodėl ir iš kur 
pabėgo. Centre jie gyvena, kol 
identifikuojamos jų asmenybės, 
sutvarkomi dokumentai, pati-
krinama, ar tai ne nusikaltėliai. 
Viską reikia patikrinti, nes gal 
tai karo nusikaltėlis? Per Šenge-
no informacinę sistemą jie tikri-
nami – ar nėra deportuoti iš kitų 
valstybių ir panašūs duomenys. 
Sistema veikia ir, manau, kad pa-
reigūnai savo darbus padarys. 

Kol kas migrantų problema sa-
vivaldybėje konkrečiai nenagri-
nėjama. Jei gausim dokumentus 
iš ministerijų ar Vyriausybės, tada 
nagrinėsime. Tam moraliai ruo-
šiamės, galvojam, kaip būtų, bet 
viskas, kaip ir sakiau, vyksta per 
užsieniečių registracijos centrą“.

Jei reikės, 
apgyvendins

Petras BANIULIS, Anykščių 
parapijos klebonas, dekanas: 
„Matyt, emigrantai labiau nori 

gyventi Vokietijoje, o ne Da-
bužiuose ar Anykščiuose. Na, 
Anykščiai gal dar iš bėdos... Juk 
ir mūsų emigrantai nori geresnio 
gyvenimo, gyventi mieste, kur 
nėra molio, o yra plytelės.

Tačiau tikrai ne visi emigran-
tai ieško turtingesnio gyvenimo, 
nors visi norime gyventi geriau, 
kai kurie iš tiesų bėga nuo karo. 
Juk Sirijoje dabar gyvenimas ti-
krai ne rožėmis klotas. Mes gal 
nebeatsimename tų karų, bet tai 
tikrai labai baisus dalykas. 

Jei reikės kažką daryti, dary-
sim. Reikės žiūrėti, kas bus to-
liau. Žmogiškumas turi būti pas 
visus ne paskutinėje vietoje ir 
negali atstumti to, kuris eina su 
ištiesta ranka, nors kartais reikia 
ir perlipti per save“. 

Pavyzdžių jau 
buvo

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
buvęs Anykščių rajono vice-
meras: „Kad priimtume, tam 
reikia atitinkamų minimalių 
sąlygų, juk nemiegos jie lau-
ke... Juo labiau kad pabėgėliai 
atvyksta su šeimomis. Sąlygas 
reikia paruošti, juk tikrai yra 
apleistų pastatų, ypač kaimuose. 
Taip galėtume padėti išspręsti 
šią problemą, juk kai žudo, mo-

teris prievartauja, o trejų metų 
vaiką rodo paskendusį – mes, 
kaip krikščioniška šalis, turime 
padėti tiems žmonėms. Manau, 
kad kokį šimtą žmonių galėtu-
me priimti. Žinoma, su mini-
maliais reikalavimais. Turim 
dešimt seniūnijų, kiekvienai 
būtų galima juos išsidalinti. Na, 
žinoma, Anykščiuose būtų ga-
lima apgyvendinti daugiau nei 
Andrioniškyje. Manau, kad jie 
galėtų integruotis į gyvenimą – 
juo labiau, kad statybose reikia 
daug nekvalifikuotų darbo ran-
kų. Tai padėtų spręsti darbuoto-
jų trūkumo problemą ir mums, o 
žinant, kad pabėgėliai net moka 
nemažus pinigus už jų atgabe-
nimą į Europą, tai rodo, kad jie 
savo šalyse turėjo gerus darbus, 
kuriems reikia žinių. Žinoma, 
integracijai kliūtis būtų kalbos 
nemokėjimas.

Man teko važinėti po musul-
moniškus kraštus, ten tikrai yra 
daug sąžiningai ir sunkiai dirban-
čių žmonių, o yra tokių šalių, ku-
riose per dieną dirbantis uždirba 
tik vieną ar du dolerius. Manau, 
kad jie laikytųsi mūsų normų ir 
įstatymų, jų būtų mažai ir mūsų 
gyvenimo nepakeistų.

Manau, kad į žmones reikia 
žiūrėti su viltim. Pažiūrėkite, 
kaip Vokietija juos sutinka – su 
maisto produktais ir džiaugsmu. 
Juo labiau kad ir mes turime daug 
pavyzdžių – karaimai, totoriai, 
sentikiai. Visi jie atvyko į Lietu-
vą ir čia integravosi“.

“Geriems visur gerai ir visi aplink geri…”
Praėjusį savaitgalį portale anyksta.lt kvietėme diskutuoti apie 

mokytojus ir mokyklas. „Ar Jums reikšmingi buvo mokytojai? 
Ar už savo pasirinktą gyvenimo kryptį esate dėkingi (o gal pyks-
tate) mokytojams? Ką manote apie mokyklas ir Lietuvos švietimo 
sistemą? Gal apskritai nei mokytojai, nei mokyklos, nei visa švie-
timo sistema nėra jau tiek reikšmingi asmenybės ugdymui? Juk 
auksas ir pelenuose žiba?“ – klausėme skaitytojų. 

popieriniuose projektuose. 25 metus 
vykdomai švietimo reformai galo ne-
matyti. Nuo šios reformos pavargo ir 
mokytojai, ir mokiniai. Tvyro įtampa, 
stresas, nežinia rytojumi. Sulaukėme 
dienų, kai valstybei nebereikalingi 
mokytojai. Mokytojai visuomenės 
šviesuliai puošia Darbo biržos bedar-
bių gretas. Vykdoma totali globaliza-
vimo politika. Šiandien jau pavojinga 
vadinti save lietuviu, “kalama” kad tu 
esi Europos pilietis, tavo valstybė ne 
Lietuva, o Europos Sąjunga. Vis dėlto 
pasaulyje tuščia vieta ilgai neužsilie-
ka. Afrikiečių ordos, mokančios tūks-
tančius eurų už pergabenimą žmonių 
gabentojams, ieškančios socialinio 
gerbūvio bet kokia kaina, jau pasi-
rodė Europoje. Reik manyti, kad šie 
potencialūs “gyventojai” neaplenks 
ir mūsų krašto. Tikėkimės, kad bent 
artimiausiu metu “Anykštos” porta-
le” nepasirodys diskusija „Ką manote 

apie musulmonų mokyklas-medre-
ses“?

@ Z2Z (atsakymas į Alvydas Ja-
nickas): „Visiškai pritariu ir norėčiau 
papildyti: vakar per kažkurias žinias 
paskelbė, kad kiekviena parapija turi 
priimti bent po vieną musulmonų šei-
mą, tad mūsų rajone turėtume sulauk-
ti jų ne vieno. Į kokią mokyklą eis jų 
vaikai? Kokia kalba mokysis?“

@ €: „Pone Janickai. Šiame reikale 
gerokai susipainiojot tikrais priimda-
mas menamus ir išsigalvotus dalykus.“

@ Deja: „Gaila, bet absoliučiai di-
džiosios dalies mokytojų Mokytojais 
pavadinti jau nebegaliu. O gaila.“

@ Audrone: „Mokytojas visa-
da buvo ir bus šviesuliu, vedančių 
į tikrąjį gyvenimo kelia.Visada dė-
kinga lietuvių kalbos mokytojams 
A.Paršiukaitei ir a.a.T.Kazlauskui, 
kurių dėka visą savo gyvenimą mėgs-
tu knygas. Manau, kad žmogus be 
rašto-žmogus be ateities. Dabarti-
niam jaunimui palinkėčiau atitraukti 
akis nuo telefonų, kompiuterių, ir 
nors kartą per savaitę paimti į rankas 
knygą ir paskaityti.“

@ Kaip sakoma: „žuvis pūna 
nuo galvos, manau ir dar vienoje mo-
kykloje reikia direktorę keisti, nes, 
manau, nesusitvarko. O mokytojų 

yra visokių, bet daugiau manau yra 
tokių kurie tik dėl algos sėdi, ir tikrai 
nedaug tų kuriuos Mokytoju galima 
pavadinti. Pavardžių neminėsiu.“

@ musculus gluteus maximus: 
„Deja, yra tokių mokytojų (švietimo 
darbuotojų), katros pasižymi itin kon-
servatyviu mąstymu, nelankstumu, 
stokoja išminties, nepažįsta gyveni-
mo, yra atsilikusios nuo šiandienos 
keliais dešimtmečiais. Nekalbu apie 
visas, bet tokios kelios yra. Šiuo metu 
nemokytojauja, išėjo į biurokratinę 
švietimo sritį.“

@ Tai reiškia: „Papletkavokim“ 
viešai. Gėda!“

@ Mama (atsakymas į: tai reiš-
kia): „Gerai parašyta - auksas ir pele-
nuose žyba. Nuostabi asmenybė yra 
Anykščių muzikos mokyklos moky-
toja Irena Meldaikienė. Kiek talentų 
ji atrado! O ir menkesnių  muzikinių 
gabumų vaikas pas ją mokydamasis 
yra mylimas ir vertinamas, nes pir-
miausia ji mato žmogų. Ačiū mielai 
Mokytojai, linkiu jai sveikatos ir kan-

trybės. Prieš daugelį metų ji mokė 
mano dukrą, iki šiol prisimename jos 
duotas ne tik muzikos, bet ir inteli-
gencijos , mandagumo pamokas.

@ Ona (atsakymas į „tai reiš-
kia“): „O Jūs „nepletkavokit“. Pasi-
naudokite proga ir viešai , savo pa-
varde, padėkoti žmonėms, kurie Jus 
su Jūsų mylimais tėveliais tokiu kul-
tūringu žmogumi išaugino. Dar tiktų 
padiskutuoti apie mokymo krūvį, 
milžinišką programą ir menkutę Jūsų, 
kaip pedagogo, algą. Arba negabų 
jaunimą ir nedėmesingus tėvelius. 
Kažkodėl iš stebėjimų internetinėje 
erdvėje esu tikra, kad esate pedago-
gas. Prie straipsnių apie mokyklą, o 
ypač Vienuolio gimnaziją, rašomi 
panašūs grubūs komentarai, o vėliau 
prokuratūra išaiškina ir viešai paaiš-
kėja, kad čia mokytojų ir net direkto-
rių kompiuterių produktas.“

@ Kokia: “Kokia visuomenė, toks 
ir požiūris į viską. Geriems visur ge-
rai ir visi aplink geri, blogiems -visur 
bus aplinka kalta ir visi blogi.“

-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta - 

redakcijos pastaba)
   

Pagrindinis 
uždavinys – 
užkirsti kelius

Antanas BAURA, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirminin-
kas: „Kadangi mes esame Eu-
ropos Sąjungos dalis, iš narystės 
gauname daug naudos (pavyz-
džiui, jei į ES iždą įnešam eurą, 
o gaunam kokius penkis ar šešis 
grąžos), negalim sakyti, kad mes 
niekuo dėti. Šiuo klausimu turime 
solidarizuotis su kitomis valsty-
bėmis, turim priimti tikrai ne tris 
šimtus, o daugiau pabėgėlių. 

Tačiau pagrindinis klausimas, 
kad ES viršūnės nesiima kon-
krečių žingsnių, kad sustabdytų 
imigracijos kelius. Ne kiekvienas 
migrantas gali būti pabėgėliu. Tai 
labai svarbu, kai tarp pabėgėlių 
iš karų purtomų Sirijos ar Irako 
bando pabėgėliais prisistatyti mi-
grantai iš kitų šalių. Jie neturėtų 
būti priimami. 

Nemanau, kad Anykščiai tu-
rėtų būti išskirtiniai. Neatmetu 
galimybės, kad pabėgėlių bus 
ir Anykščių rajone. Kitas klau-
simas, kiek jų savo ateitį matys 
Anykščiuose? Gal tie, kurie iš 
tiesų bėga nuo karo, liks Lietuvo-
je... Jei kai kuriems migrantams 
net Austrija per prasta – gerovės 
jie ieško Vokietijoje, tai, manau, 
mes turime perdėtų baimių“.

-ANYKŠTA 
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tautos balsas

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

Malaišių vardas - karaliaus 
Mindaugo dokumentuose

Daugelis tiek šiuose kraštuo-
se gyvenančių, tiek atvykstančių 
aplankyti Vaižganto tėviškės yra 
įsitikinę, kad Malaišiai - tai sena, 
nuo „smetoninių“ laikų išlikusi 
„ūlyčia“. Iš tiesų, Malaišiai dvel-
kia istorine praeitimi. Neatsitiktinai 
kaimas įtrauktas į valstybės saugo-
mų objektų sąrašą, apie 1840-1850 
metus statytos kai kurios šios vie-
tovės trobos paskelbtos respubliki-
nės reikšmės istorijos paminklais. 
Bet Malaišiai - ne vien carizmo ar 
prieškario Lietuvos laikus menanti 
vietovė. 

Be abejo, kiekvienas, pasukda-
mas nuo kelio Kraštai-Vaitkūnai 
rodyklės kryptimi link Malaišių, 
pastebi kryžkelėje esančią dailią 
medinę skulptūrą su išraižytais 
skaičiais. Iš Utenos rajono Taura-
gnų krašto kilęs Vilniuje gyvenan-
tis mokslininkas ir tautodailininkas 
doc., dr. Romualdas Šimkūnas šią 

760-asis Malaišių ruduo

skulptūrą sukūrė prieš dešimtmetį- 
2005-aisiais, minint Malaišių 750-
ąjį jubiliejų. 

Pirmą kartą rašytiniuose šalti-
niuose Malaišių (Maleysine) vardas 
lotyniškai paminėtas 1255 metų 
spalio mėnesį, kuomet pirmasis ir 
vienintelis Lietuvos karalius Min-
daugas pasirašė dokumentą, kuriuo 
kai kurios Sėlių krašto vietovės, 
tarp jų ir Malaišiai, buvo perduotos 
valdyti Livonijos ordinui. Livoni-
jos ordino kronikose, bylojančiose 
apie Lietuvos valdovų diplomatiją 
ir priverstinius sandorius su am-
žinais priešais - kalavijuočiais ir 
kryžiuočiais - Malaišiai minimi ir 
vėlesnių metų dokumentuose (šiuos 
dokumentus galima rasti kalbininko 
Kazimiero Būgos „Raštuose“ (1961 
m.), Lietuvos istorijos instituto lei-
dinyje „ Mindaugo knyga. Istori-
jos šaltiniai apie Lietuvos karalių“ 
(2005 m.) ir kt.). 

Kokių nors išlikusių ženklų, kad 
šičia gyveno sėliai, iki mūsų dienų 
neišliko. Tačiau po šią etnografinį 
kaimą primenančią vietovę pasi-

žvalgyti verta.

 Medžius tenka genėti, o 
Vaižganto biustą „prausti“

Kas keliauja į Vaižganto gimti-
nę, būtinai pravažiuoja 120 liepų 
alėją, kuri buvo pasodinta 1989-
ųjų rudenį, minint rašytojo gimimo 
120-ąsias metines. Kaimo pradžioje 
šalia buvusios Tumų sodybvietės 
pasitinka dailus ąžuolinis kryžius, 
išskobtas tautodailininko doc., dr. 
Romualdo Šimkūno. Čia, kur ka-
daise stovėjo Tumų troba, už akme-
nų ir metalo konstrukcijų tvoros ant 
juodo granitinio postamento stovi 
skulptoriaus Bernardo Bučo sukur-
tas Vaižganto biustas. Netoli masy-
vaus akmens, „Juodžiaus kelmu“ 
vadinamo, prieš keletą metų iškilo 
svėdasiškio menininko Aleksandro 
Tarabildos sukurta originali medžio 
skulptūra, įprasminusi Vaižgan-
to apysakos „Dėdės ir dėdienės“ 
veikėjus. Toliau besimatantys se-
nutėliai pastatai kvieste kviečia, 
viliote vilioja pasivaikščioti  kaimo 
„ūlyčia“.Vaižganto gimtinę prižiū-
ri Svėdasų seniūnija. Aukštaūgius 
medžius prieš kurį laiką apgenė-
jo anykštėnai komunalininkai ir 
Svėdasų girininkijos darbuotojai. 
Už socialines išmokas viešuosius 
darbus atliekantys ar laikinai Dar-
bo biržos įdarbinti piliečiai čia at-
siunčiami nušienauti žolę, sugrėbti 
nukritusių medžių lapų, atlikti kitų 
darbų. Šį rugsėjį  jiems teko itin at-
sakinga užduotis: reikėjo nuvalyti 
nuo samanų, kerpių, dulkių, purvo 
apnašų Vaižganto biustą. „Nupraus-
ti“ akmeninį paminką buvo patikėta 
vaitkūniečiui Karoliui Misevičiui, 
jam talkino kunigiškietis Jonas 
Samsonovas. Vaižganto gimtinę 
žymintį šviesios atminties tautodai-
lininko Jono Tvardausko sukurtą 
medinį ženklą vasarą atnaujino ma-
laišietis Kęstutis Antanėlis. Seniūno 
Valentino Neniškio rūpesčiu čia tu-
rėtų atsirasti nauji suoliukai.

Malaišių atminties sergėtoja

1923 metų gyventojų surašymo 
duomenimis, Malaišiuose buvo 14  
sodybų, kuriose gyveno net 105 
gyventojai. Dabar telikę 8 sodybos 
ir tik vienoje jų vienkiemyje visai 
šalia Anykščių –Rokiškio plen-

to nuolat gyvena dvi moterys. O 
Malaišių “ūlyčioje”, kur prabėgo 
būsimojo literatūros klasiko, pu-
blicisto, literatūros mokslininko, 
visuomenės veikėjo kanauninko 
Juozo Tumo-Vaižganto vaikystė ir 
gražiausi jaunystės metai, visos tro-
bos tuščios. Kai kurios atgyja tiktai 
šiltuoju metų laiku. Ilgą laiką čia 
pastoviai gyveno tiktai vienintelė 
garbaus amžiaus senutė Elena Gri-
žaitė, bet ir ji, sulaukusi 95 metų, 
šį balandį amžinojo poilsio atgulė 
Svėdasų kapinėse. Gilios senatvės 
sulaukusią teta iki pat jos gyvenimo 
saulėlydžio rūpinosi Kaune gyve-
nanti dukterėčia socialinių mokslų 
daktarė Rimanta Adomaitienė. Taip 
jau likimas lėmė, kad Rimantai teko 
pasirūpinti ir jau anksčiau mirusių 
tėvelio Antano, tetos Valerijos lai-
dotuvėmis. Ir mylimą vyrą Virginijų 
jai neseniai reikėjo palydėti į pasku-
tiniąją kelionę. Šitiek pergyvenusi, 
sunkumų ir vargų patyrusi moteris 
likimo negandoms nepasiduoda. Ji 
nuolat atvažiuoja į Malaišius, uoliai 
tvarko namus, sodybos aplinką, pri-
žiūri bites, augina gėles, rūpinasi, 
kad aplinkui būtų tvarkinga, gra-
žu, švaru. Bendraujant su Riman-
ta negali neužsikrėsti optimizmu, 
gera nuotaika. Rugsėjo pradžioje 
vėl teko su ja susitikti Malaišiuose. 
Vaišindama savo išpuoselėtų bitelių 
medumi, kurio stiklainį puošė užra-
šas: „Medus iš  Vaižganto gimtųjų 
Malaišių“, Rimanta dalijosi min-
timis apie tėviškės išsaugojimą, 
tvarkymą, išsakė rūpestį dėl kaimo 
likimo. Kadangi kai kurie seni me-
džiai jau kėlė grėsmę, lūžinėjančios 
šakos krisdavo ant pastatų stogų, ji 
samdė specialią techniką ir aukš-
talipius, kurie medžius apgenėjo. 
Gyvenamajame name pakeitė ava-
rinės būklės elektros instaliaciją. 
Kiek pajėgianti, tvarkosi pati, kai 
kuriems darbams pasamdo vietinius 
žmones, padeda draugės, atvažiuoja 
iš Kauno pagalbon ir sūnus Rimvy-
tas. (Pašnekovė patikslina, kad jos 
sūnaus vardas sudarytas iš dviejų 
žodžių Rima ir Vytas). Tiktai dukrai 
Rimgailei į Malaišius atvažiuoti bus 
ne taip lengva, nes ji studijuoja ir 
dirba tolimoje Australijoje. 

Sergėdama atmintį apie Malai-
šius, besirūpindama namais namu-
čiais, Rimanta stengiasi išsaugoti 
tėviškę. Ir kas žino, gal ateityje, kai 

išeis į užtarnautą poilsį, ji Kauno 
šurmulį visiems laikams iškeis į 
gimtojo sodžiaus ramybę...

Senojo kaimo laukia 
atgimimas?

Šią vasarą į tėviškę iš Naujosios 
Akmenės atvažiavęs Kęstutis An-
tanėlis išbuvo ilgėliau kaip kasmet. 
Jis čia remontavo tėvų namus, per-
tvarkė elektros instaliaciją, įsirengė 
vietinę kanalizaciją, vandentiekį, 
atliko daug kitų įvairių darbų. Ir ne-
atsitiktinai. Palikęs darbą cemento 
gamykloje, išėjęs į pensiją jis ketina 
įsikurti visam laikui Malaišiuose. 
Tai atsitiks tikriausiai greitai - po 
metų ar kitų. Toks vieno iš gausios ir 
garsios Malaišių Antanėlių giminės 
atstovų sveikintinas pavyzdys vil-
tingai nuteikia, kad ateityje senajam 
kaimui gali būti lemta atgimti...

Nors dabar Vaižganto gimtuo-
siuose  Malaišiuose nėra nuolatinių 
gyventojų, bet laukai aplinkui ne-
dirvonuoja, prie daugelio sodybų 
neželia piktžolynai. Tik vienur kitur 
gali pamatyti apleistus, neprižiūrė-
tus kiemus. Senelių ir tėvų žemę 
paveldėję malaišiečiai ją išnuomojo 
arba pardavė  sumaniam ūkininkui 
iš Kunigiškių kaimo Gintarui Šin-
kūnui, tad dabar aplinkui tvarkingi, 
gerai įdirbti, prižiūrėti, puikų derlių 
brandinantys laukai.        

     

(Atkelta iš 1 p.)

Gyvenu Debeikių seniūnijoje 
– mūsų keliai labai prasti. Grei-
deris gal tris kartus per metus 
tik pravažiuoja. O nuo Aušros 

Tegul susimažina algas ir bus pinigų
kaimo link Šileikių, į Antalgės 
pusę, automobiliu sunku bepra-
važiuoti. Sako – nėra pinigų, tai 
tegul valdžia susimažina algas ir 

skiria tuos pinigus kelių greide-
riavimui.

Juozas MIEŽIS iš Aušros kaimo  

Šį rugsėjį Vaižganto paminklas buvo valomas ir „prausiamas“, 
toks atsakingas darbas buvo patikėtas Karoliui Misevičiui ir Jo-
nui Samsonovui.

Naujojoje Akmenėje dabar gyvenantis Kęstutis Antanėlis ateityje planuoja 
sugrįžti į gimtinę ir apsigyventi Malaišiuose.

Dr. Rimanta Adomaitienė gimtuosiuse Malaišiuose suranda ramybę ir atgaivą, Tėviškę ji 
rūpestingai tvarko ir puoselėja.

Anykštėno tautodailininko 
Jono Tvardausko sukurtą 
meninę rodyklę šiemet at-
naujino malaišietis Kęstutis 
Antanėlis.
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kampas

Apie 
bulves

Teleloto Lošimas Nr. 1013 Data: 2015-
09-06
Skaičiai: 63 67 59 15 44 43 05 16 45 

61 58 25 18 24 49 52 72 73 55 64 07 53 
34 42 39 40 14 62 65 09 21 35 32 02 68 
(keturi kampai) 31 54 60 38 23 (eilutė) 46 
13 01 74 33 (įstrižainės) 04 11 41 75 27 36 
12 (visa lentelė)

Papildomi prizai: 0145395 Automobilis 
“Ford Fiesta” 0121339 Automobilis 
“Nissan Note” 013*358 Pakvietimas į TV 
studiją 021*688 Pakvietimas į TV studiją 
047*430 Pakvietimas į TV studiją.

 pro memoria

 
gimė

Grigas MISIŪNAS, 
gimęs 08 23

Tajus TURSA,
gimęs 09 01

Adas BANIŪKŠTIS, 
gimęs 08 16

Arūna STANIŪNAITĖ, 
gimusi 08 30

Sofija LOTYŠ, 
gimusi 08 28

horoskopas
AVINAS jus itin domins su vai-

kais, sportu, originaliais kūrybiniais 
sumanymais susiję reikalai. Siurprizų 
gali pateikti jūsų atžalos ar gerbėjai. 
Regis, sustiprės konkurencija darbe 
ar mokslo srityje. Galbūt konkurso 
būdu pretenduosite į naują darbo vie-
tą, į projekto finansavimą ar kt. Vargu 
ar galite tikėtis sąžiningumo ir objek-
tyvumo toje kovoje.  

JAUTIS kelias dienas aktyviai suk-
sitės savo kasdienių reikalų rate bei 
rūpinsitės aplinkinių reikalais, smal-
sausite, noriai dalinsitės informacija ir 
t.t. Galite sulaukti žinių, jeigu domina 
įsidarbinimo galimybės, komandiruo-
tė, kelionė, tarptautinis bendradarbia-
vimas, konferencija ar kt.  

DVYNIAI savaitę pradėsite gana 
aktyviai nusiteikę, viskuo domėsitės. 
Neblogai suksitės su informacija, 
reklama, transportu, ryšiais, mokslu 
susijusiose srityse. Tikėtini honorarai, 
sutartys. Vis dėlto dėl kūrybinių pro-
jektų, finansavimo klausimų, augan-
čios kartos elgesio bei poreikių gali 
tekti pasinervinti.  

VĖŽYS turėtų būti sėkminga, jeigu 
norite įsidarbinti, pakilti karjeros laip-
teliu, daugiau užsidirbti, gauti pelno ir 
t.t. Gali būti, kad partneris, namiškiai 
nerimaus dėl jūsų pasirinkimo ir jūs 
patirsite spaudimą. Geriausia būtų 
vadovautis savo nuožiūra, įsiklausant 

į vidinį balsą. Artimiesiems padėkite 
spręsti jų problemas, tačiau neužsi-
kraukite visko ant savo sprando. 

LIŪTAS savaitės pradžioje intuici-
ja, energija, kūrybinis įkvėpimas jums 
padės kuo sėkmingiausiai išlaviruoti 
bet kokiose situacijose. O jeigu dar 
sulauksite užkulisinės paramos, tai 
nesunkiai laimėsite konkurse, rungty-
je ar pan. Tik nesielkite lyg fanatikai, 
negirdintys aplinkinių, negerbiantys 
kitokios nuomonės. Neširskite dėl 
kritikos.  

MERGELĖ savaitės pradžia tu-
rėtų būti įdomi, o jūs nestokosite vei-
klumo, energijos. Turbūt nepritrūks ir 
žmonių dėmesio. Vis dėlto yra rizika 
kiek susigadinti įvaizdį, ypač jeigu 
reikšitės prieš publiką. Neįklimpkite 
į aferas, nes abejotinas pasipelnymas 
gali atnešti rimtų problemų. 

SVARSTYKLĖS galite pajusti 
augančias ambicijas, susijusias su 
numatomomis reformomis darbe, 
sporto varžybomis, konkursais ar kt. 
Noras laimėti skatins labiau pasiti-
kėti savimi, ieškoti bendraminčių, 
susitaikymo su priešininkais ar pan. 
Kita vertus, galite veikti klastingai, 
veidmainiškai, arba tokio elgesio su-
laukti iš kitų. . 

SKORPIONAS savaitė turėtų 
būti darbinga, įdomi. Galite išvykti 
į komandiruotę, stažuotę užsienyje. 
Bus šansas įsidarbinti. Tačiau gali 
būti bandoma kažkaip jums pakenkti, 

pakišti koją. Arba patys nevengsite 
regzti intrigų, ko nors siekti nelega-
liais būdais, be moralinių skrupulų, 
anonimiškai ar pan. Galvokite, ką 
kalbate, komentuojate ir rašote. . 

ŠAULYS nuo pirmadienio būsite 
gana azartiškai nusiteikę, linkę rizikuo-
ti, varžytis dėl meilės ar turto objekto, 
rungtis dėl prizo ar kito pasiekimo. Ne 
kiekviena avantiūra pasiteisins, bet ga-
limi ir laimėjimai. Gerų naujienų galite 
tikėtis, jei ketinate kur nors toli vykti ar 
laukiate svečių iš toli. 

OŽIARAGIS šią savaitę daug 
kas pageidaus jūsų draugijos. Regis, 
dalinsitės prisiminimais ir kai kurie 
žadins skaudžias emocijas. Paaštrės 
pojūčiai, susiję su meilės jausmais. 
Deja, sutarti su kita puse bus nelen-
gva. Galbūt teks mokėti uždelstus 
mokesčius, skolas. Laikykitės įsta-
tymų, instrukcijų. Neprovokuokite 

priešiškumo, pasisaugokite traumų. 
VANDENIS nuo pirmadienio 

gana aiškiai pamatysite, ką pirmiau-
sia turite padaryti, o ką galite atidėti 
ar perleisti kitiems. Galimi sportiniai 
pasiekimai. Šis tas gali pavykti, jei 
norite užmegzti romantiškus ar ben-
dradarbiavimo ryšius, užsitikrinti 
partnerių palaikymą, pratęsti sutartis. 
Tačiau dėmesio teks skirti sveikatai, 
įvaizdžiui. 

ŽUVYS ši savaitė bus gana palan-
ki intelektiniam darbui, mokymuisi, 
meilei, darbui, vaikų lavinimui. Pra-
vartu imtis naujų darbų ar dėl jų tartis, 
pasirašyti sutartis, pateikti ir gintis 
projektus, tartis dėl atlygio. Vis dėlto 
bus labai lengva prisidaryti problemų, 
jeigu stokojate pagarbos ir užuojautos 
kitiems. Nederėtų reikšti pretenzijų, 
įtarinėti, kritikuoti ir pan.

-ELTA

Anykščių mieste
Juzė KUGIENĖ, gimusi 1930 m., mirė  09 02
Regina KAVALIŪNIENĖ, gimusi 1972 m., mirė 08 31
Irena STANEVIČIENĖ, gimusi 1939 m., mirė 08 31
Saulius SARAKA, gimęs 1962 m., mirė 08 28
Anykščių seniūnijoje
Mindaugas REGIMANTAS, gimęs 1987 m., mirė 09 02
Debeikių seniūnijoje
Valdas  MIKALAJŪNAS, gimęs 1951 m., mirė 08 21
Algimantas SRAZDAS, gimęs 1933 m., mirė 08 27
Jonas RAŽANSKAS, gimęs 1924 m., mirė 08 30
Troškūnų seniūnijoje
Valentinas STANYS, gimęs 1952 m., mirė 08 29
Povilas KAMINSKAS, gimęs 1928 m., mirė 09 05

Linas BITVINSKAS

Pašaipiai Lietuva vadinama 
bulvių respublika. Išties, lietu-
vio meilė bulvėms yra neblės-
tanti. Jas valgo visomis pro-
gomis ir kartais net tris kartus 
per dieną. Sako, kad nesveika, 
bet dabar mokslininkai mano 
kitaip. Amerikiečiai nustatė, 
jog bulvės (bent jau keptos) yra 
puikus antidepresantas, kuris, 
beje, veikia labai greitai.

Buvo atliekami tyrimai su 
keliomis grupėmis žmonių. 
Jiems buvo rodomi Hirosimos 
vaizdai po atominio bombarda-
vimo, kurie nuotaikos nekėlė. 
Taip pat buvo demonstruojami 
ir kiti vaizdai, kurie tiriamuo-
sius veikė gniuždančiai. Po 
šito buvo fiksuojama tiriamųjų 
emocinė būklė. Vėliau buvo 
imamasi priemonių nuotaikai 
pakelti. Vienai grupei buvo 
duodama skaityti pramoginio 
tipo žurnalus, kitai – patiekia-
mos keptos bulvės. Tyrėjai nu-
statė, kad keptos bulvės su savo 
užduotimi susidorojo kur kas 
geriau negu žurnalai, nes tiria-
mųjų nuotaika greitai pagerėjo. 
Tuo tarpu skaitantys pramo-
ginius žurnalus savo nuotaiką 
pagerino labai nežymiai.

Taigi, brangieji, ne veltui sa-
koma, kad jei kamuoja bloga 
nuotaika, reikia pavalgyti. Ir 
nereikia jokių bananų ir avo-
kadų – mūsų lietuviškos bulvės 
depresiją išstumia žymiai grei-
čiau. 

Miesto vizitinė kortelė

Šalia stoties esantis kvartalas, kurį 
ketinama pertvarkyti, – teritorija, ap-
imanti krantinę prie Šventosios upės, 
A.Vienuolio gatvės dalį ties autobu-
sų stotimi ir esamą TIC-o pastato 
sklypą su automobilių stovėjimo 
aikštele priešais. Pasak Anykščių 
rajono vyriausiosios architektės D. 
Gasiūnienės, ši teritorija „pati svar-
biausia Anykščių miesto įvaizdžiui 
vieta: geriausiai apžvelgiama įva-
žiuojant į Anykščius, leidžiantis nuo 
kalno lanku, kur išnyra upė, bažny-
čia ir Anykščių senamiestis, ši vieta 
tarsi miesto vizitinė kortelė. “ 

Pačios autobusų stoties pastatą ir 
jai priklausančią teritoriją ketinama 
tvarkyti pagal kitą projektą. Anykš-
čių savivaldybė pateikė projektą 
Lietuvos kultūros tarybai ir gavo 
finansavimą architektų kūrybinėms 
dirbtuvėms organizuoti. Šios kūrybi-

Skelbs miesto erdvių sutvarkymo 
idėjų konkursus

nės dirbtuvės prasidės jau rugsėjį.   
  
Apžvalgos aikštelę sujungs
 su Šventosios krantu

Projektuodami miesto apžvalgos 
aikštelę ties Troškūnų gatvės san-
kryža architektai turėtų ją sujunti 
taku, vedančiu žemyn iki Šventosios 
upės kranto. Šiuo projektu būtų su-
jungti du pėsčiųjų tiltai (Birutės ir 
Būgos gatvių tiltas bei „Bangelės“ 
tiltas). Viliamasi, jog ateityje šis ra-
tas taptų mažąja žiedine Šventosios 
upės kairiojo ir dešiniojo kranto takų 
promenada. 

Pasak D. Gasiūnienės, tai būtų 
„socialinės gyvybės ir miesto ben-
druomeniškumo atspindys, magne-
tas investicijoms ir turizmui, orga-
niška miesto ir gamtos jungtis.“

Šio idėjų konkurso dalyviai galės 
reikštis ir siūlydami savo dešinio-
jo Šventosios kranto tako variantus 
tarp minėtų tiltų su kūrėjų įsivaiz-

duojamais mažosios architektūros 
elementais ir poilsio  ar komercijos 
erdvėmis.  

3,5 ha erdvė fantazijai

Dainuvos slėnio sutvarkymo idėjų 
konkurso dalyviai savo idėjų raiškai 

turės net 3,5 ha plotą. 
Rajono vyriausioji architektė kal-

bėjo, kad nemaža teritorijos dalis yra 
brandžiame pušyne, raiškiame gam-
tiniame kraštovaizdyje, labai išraiš-
kingame reljefe. 

„Svarbus Dainuvos lauko renginių 
slėnio sutvarkymas ir pritaikymas 
kultūrinei viešajai veiklai, renginių 
organizavimui, aktyviam poilsiui, 
tarptautinių festivalių, miesto šven-
čių ir kitų masinių renginių organi-
zavimui, įrengiant šiuolaikines ren-
ginių reikmes atitinkančią estradą, 
terasas, kitą infrastruktūrą. Slėnyje  
jau susiformavusios pagrindinės zo-
nos, tačiau jas reikia modernizuoti 
pritaikyti ir vystyti”, – apie tai, kas 
turėtų būti daroma Dainuvos slėny-
je, aiškino D.Gasiūnienė. 

Teritorijoje būtų planuojami pri-
važiavimo, pėsčiųjų takai, aikštelės, 
mažosios architektūros elementai 
(suoliukai, šiukšliadėžės), aplinkos 
apšvietimas, vasaros estrados įren-
gimas (speciali dainų slėniams skirta 
įranga, dangos), želdiniai, interakty-
vūs informaciniai įrenginiai, stendai 
ir kt.

Anykščių rajono vyriausioji archi-
tektė D.Gasiūnienė tikisi, kad bus 
idėjų, kaip sutvarkyti miesto erdves, 
ir lėšų toms idėjoms įgyvendinti. 

Apžvalgos aikštelė šalia „Bikuvos“ parduotuvės turėtų tapti 
naujos miesto promenados dalimi.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Dainuvos slėnio pertvarkos idėjų konkurso dalyviai turės numatyti, kaip sutvarkyti 3,5 ha teritoriją.

(Atkelta iš 1 p.)
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Redaktorius

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę 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, že-
mės ūkio paskirties sklypą ar kitą 
nekilnojamą turtą. Atsiskaito gry-
nais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dosniai 
atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai  mišką su žeme arba iš-
sikirsti.

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

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

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

Brangiai įvairų mišką su žeme ir 
biržes išsikirsti. Apmoka notarų iš-
laidas.

Tel. (8-605) 27002. 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.

Perkame grikius 
(340 Eur/t plius PVM). 

Didesnį kiekį galime paimti (virš 15 t). 
Tel.: 8-611-44130.

Automobiliai, technika

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

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, motoci-
klus. 

Tel. (8-601) 53942.

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

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

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.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

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.

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

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

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. 

Kita

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

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

Valstybės įmonė Registrų centras
organizuoja žemės ir statinių masinio vertinimo dokumentų 

viešą svarstymą
VĮ Registrų centras, vykdydamas jam pavestas funkcijas, atliko žemės ir statinių masinį vertinimą bei 

parengė naujas žemės ir statinių masinio vertinimo ataskaitas. Informuojame, kad žemės ir statinių masinio 
vertinimo dokumentų viešas svarstymas vyks š. m. rugsėjo 21 d. -  spalio 2 d. Masinio vertinimo dokumen-
tai bei projektinės vidutinės rinkos vertės viešo svarstymo metu bus skelbiami VĮ Registrų centro interneto 
svetainėje www.registrucentras.lt.

Anykščių r., Ignalinos r., Molėtų r., Utenos r., Zarasų r. ir Visagino savivaldybių žemės ir statinių ma-
sinio vertinimo dokumentų viešas aptarimas vyks š. m. rugsėjo 22 d. ir rugsėjo 29 d. 8-12 val. bei rugsėjo 
24 d. ir spalio 1 d. 13-17 val. VĮ Registrų centro Utenos filiale (Kauno g. 20, Utena), 220 kabinete. 

Kviečiame dalyvauti ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus. 

VĮ Registrų centro Utenos filialo administracija

Šeima išsinuomotų dviejų - trijų 
kambarių butą Anykščiuose.

Tel. (8-655) 76135.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Baldų gamyba. Spintos slankiosio-
mis durimis, prieškambario, virtuvės, 
miegamojo. 

Tel. (8-601) 70304.

Atlieka kasimo darbus mini ekska-
vatoriumi.

Tel. (8-650) 63678.

Dovanoja

2 mėnesių mišrūnų šuniukus. 
Labai mieli ir sargūs.

Tel. (8-699) 88434, Janušava.

Tvarkingus, gražius kačiukus.
Tel. (8-674) 05125.

Pūkuotą margą 2 mėnesių katytę.
Tel. (8-610) 00913.

Skalbimo mašiną “Moliutka”.
Tel. (8-671) 66634.

Kuras

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

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

Kita

Nebrangiai - OPEL ASTRA 2000 
m. 2 l dyzelis, TA 2017-09-05, tam-
siai mėlynos spalvos, odinis salonas, 
autopilotas, kondicionierius, el. langai. 
Kaina 1250 Eur.

Tel. (8-647) 59686.

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.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Rugsėjo 10 d. (ke-
tvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, 
raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosio-
mis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 
8-616 50414). Kaina nuo 3,50 Eur. Svėdasuose 
14.45, Vikonyse 14.55 (prie sustojimo), Čekonyse 
15.05, Elmininkuose 15.15, N. Elmininkuose 
15.20, Anykščiuose 15.30 (prie pard. „Norfa“, 
senojo ūk. turgaus), Katlėriuose 15.45,Pašiliuose 
15.50, Skiemonyse 16.00, Staškūniškyje 16.20, 
Kurkliuose 16.30, Kavarske 16.45, Janušavoje 
16.50, Pienionyse 16.55, Repšėnuose 17.00, 
Traupyje 17.10, Levaniškyje 17.15.

Reikalinga moteris darbo dieno-
mis kaime prižiūrėti senyvo am-
žiaus moterį.

Tel. (8-686) 27638.

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų k. siūlo 
darbą. Profesijos apmoko darbo 
vietoje. Po apmokymo išmoka 
darbo užmokestį iki 450 EUR. 

Tel. (8-687) 47372.

AB „Balticsofa“, minkštų bal-
dų gamintoja, darbui Anykščių 
filialui ieško:

Stalių• 
Surinkėjų - pakuotojų• 
Siuvėjų• 

Visos socialinės garantijos. 
Laiku mokamas nuo darbo rezul-
tatų priklausantis atlyginimas.  

Telefonas pasiteirauti: 
(8-682) 13274.

AB „Balticsofa“ darbui 
Anykščiuose ieško 

sandėlininko:
Darbo pobūdis: Žaliavų ir ga-

tavos produkcijos sandėlio prie-
žiūra. 

Reikalavimai: Kompiuterinis 
raštingumas. Atsakingumas. 
Kruopštumas. Geri organizavimo 
ir planavimo įgūdžiai. Patirtis san-
dėliavimo srityje būtų privalumas.

Siūlome: Visas socialines 
garantijas. Laiku mokamą atly-
ginimą.

Telefonas pasiteirauti: 
(8-682) 13274. 

CV siųsti adresu: 
info@balticsofa.com

siūlo darbą
UAB “CESTA” firminėje mėsos 

gaminių parduotuvėje Vilniaus g. 
1, Anykščiuose reikalinga parda-
vėja-kasininkė. Pageidautina, tu-
rinti darbo patirties prekybos srity-
je. Darbas slenkančiu grafiku. 

Tel. (8-611) 22573. 
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Naujasis „Omnitel Connect“ 
maršrutizatorius toks mažas, jog 
lengvai telpa į kišenę. Todėl jį pa-
togu pasiimti keliaujant į sodybą, 
vykstant su draugais prie ežero ar 
pas gimines.

Šis maršrutizatorius pravartus ir 
turintiems keletą mobiliųjų įren-
ginių, kuriems reikia interneto, – 
vienu metu prie jo galima prijungti 
net iki 10 įrenginių. 

„Šiandien mobiliojo interneto 
vartotojai tvirtai žino – internetas 
jiems nuolat reikalingas ten, kur 
jie tuo metu yra: namie, darbe, 
gamtoje ir kelyje. Spartaus ir pati-
kimo interneto poreikis lemia au-
gantį kompaktiškų maršrutizatorių 
populiarumą – daugiau nei pusė 
„Omnitel“ parduodamų maršruti-
zatorių jau telpa į kišenę“, – sako 
Povilas Dapkevičius, „Omnitel“ 

Kišeninis „Omnitel Connect“ internetas – patogu 
tiek namie, tiek sodyboje
Bendrovė „Omnitel“ turi specialų pasiūlymą tiems, kam reikia 

spartaus ir patikimo interneto visur, kur jie bebūtų. Dabar kiše-
ninį „Omnitel Connect“ maršrutizatorių ir planšetinį kompiuterį 
„Lenovo Tab 2“ įsigysite vos už 0,29 euro centų pradinę įmoką, o 
kas mėnesį mokėsite ne daugiau nei pasirinkto plano mokestis.

Verslo vystymo skyriaus priva-
tiems klientams vadovas.

Spartus internetas – visuose
šalies kampeliuose

Lengvas ir kompaktiškas „Om-
nitel Connect“ maršrutizatorius 
veiks visur, kur tik yra „Omnitel“ 
3G ir 4G ryšys, o tai atitinkamai – 
net 99 % ir 80 % šalies teritorijos. 

Kartu su maršrutizatoriumi siū-
lomi duomenų planai „32“, „64“ ir 
„MAX“ naršymui suteikia po 32, 64 
ir 128 GB duomenų. Šio kiekio pa-
kanka net ir itin intensyviai besinau-
dojantiems internetu. Be to, viršijus 
nustatytą duomenų limitą, daugiau 
mokėti nereikės – planuose esanti 
išlaidų kontrolės funkcija apsaugos 
nuo papildomų išlaidų, tiesiog toliau 
naršysite sumažinta sparta.

Planšetinis kompiuteris ir 
maršrutizatorius – už itin 
palankią kainą

Šiuo metu siūlome pasinaudo-
ti specialiu pasiūlymu ir sudarius 
24 mėn. sutartį, įsigyti 4G LTE 
„Omnitel Connect“ maršrutizato-

rių „Huawei“ kartu su planšetiniu 
kompiuteriu „Lenovo Tab 2“ vos 
už 0,29 Eur pradinę įmoką. Negana 
to, pasinaudoję šiuo pasiūlymu, kas 
mėnesį už įrenginius ir planą mokė-
site ne daugiau nei jūsų pasirinkto 
plano „32“, „64“ arba „MAX“ mo-
kestis (nuo 20 Eur/mėn.).

Rugsėjo pirmąją visi skubėjo į 
mokyklas, o ožkos atėjo į bibliote-
ką. Anykščių L. ir S. Didžiulių  vie-
šoji biblioteka iš pat ryto sulaukė 
raguotų svečių – poros ožkelių, 
kurios gulinėjo prie bibliotekos įė-
jimo arba slėpėsi po medžiais. 

Bibliotekininkai ėmėsi ieško-
ti, kas pasirūpintų pasimetusiais 
gyvūnais, mat anykštėnai, pama-
tę ožkas, nevaldė emocijų – tai 
švilpė, tai plojo rankomis, todėl 
galėjo atsitikti, kad ožkų kelionė 

Ožkos iš Storių atėjo 
paskaityti

Mokslo ir žinių diena išjudino ir ožkas, kurios atėjo į biblioteką. 
Lino BITVINSKO nuotr.

Kartą ponia Jonaitienė atėjo į 
bažnyčią pakalbėti su kunigu. „Ku-
nigėli, ką man daryti. Mano vyras 
kaskart per mišias užsnūsta.“ Ku-
nigas nieko nelaukdamas ir atsakė: 
„Jokių bėdų. Štai, imkit, šitą segtu-
ką, ir kai tik pamatysiu, kad jis jau 
užmigęs, duosiu jums ženklą ir jūs 
gerai jam įsekit į koją.“ 

Kitą sekmadienį, bažnyčioje 
ponas Jonaitis užmigo. Šitai pa-
stebėjęs, kunigas suriko „Ir kas dėl 
mūsų visų pasiaukojo?“ ir palink-
sėjo poniai. 

„Jėzus Marija!” sušuko vyras, 
gavęs gerą dozę segtuko. „Teisin-
gai, pone Jonaiti, Marija pagimdė 
mūsų išgelbėtoją“, - sako kunigas, 
nusišypsojęs moteriškei. 

Jonaitis vėl užmigo. Kunigas 
iškart pamatęs vėlgi surėkė: „Ir 
dėl ko mes čia esame?“ Jonaitienė 
vėl įsmeigė, ir tasai suklykė „Dėl 
Dievo...“ „Taip, mano vaike, dėl 
Dievo...“ 

Ilgai netrukus, jis vėl užmigo, tik 
šįkart kunigas nepastebėjo. Pagrei-
tinęs tempą, kunigėlis jau buvo ke-
lis kartus davęs signalus Jonaitie-
nei, bet ji vis pražiopsodavo. Galų 
gale kunigas suriko „Ir ką Ieva pa-
sakė Adomui, kai ji jam pagimdė 
99-ą vaiką?“ 

Ponia Jonaitienė įsmeigė segtu-
ką, ir vyras suriko: „Tu dar kartą 
įbesk tąą suknistą daiktą, ir aš jį 
perpus nulaušiu ir sukišiu tau į ši-
kną!“ 

„Amen“, - tarė žmonės.

Prestižinės JAV karo
akademijos kadetai 
susižeidė per pagalvių mūšį

Per didžiulį pagalvių mūšį, 
kurį pažymėdami vasaros praty-
bų pabaigą surengė prestižinės 
JAV karo akademijos kadetai, 
susižeidė mažiausiai 30 jaunųjų 
kariūnų, skelbia BBC. 

Vietos žiniasklaida praneša, 
kad mažiausiai 24 kadetai pra-
rado sąmonę, kai jiems buvo su-
duota pagalvėmis, prikimštomis 
kietų daiktų. Vienam kadetui 
lūžo koja, kitiems išnarinti pe-
čiai. 

Savo ruožtu Niujorke įsikūrusi 
Vest Pointo akademija tvirtina, 
kad niekas nepatyrė rimtų suža-
lojimų, ir visi kadetai jau grįžo 
vykdyti savo pareigų. 

Istorija apie dar rugpjūčio mė-
nesį įvykusį incidentą pateko 
į viešumą, kai “The New York 
Times” internete išplatino pa-
galvių mūšio vaizdo įrašą. Jame 
matoma didelė grupė akademijos 
kieme pagalvėmis besimušančių 
kariūnų su šalmais ir kitomis 
kūno apsaugomis. 

Toks kasmetis tradicinis nak-
tinis pasilinksminimas pristato-

mas kaip nekenksmingas būdas 
“garui nuleisti” po sunkių vasa-
ros pratybų.

Mįslingo nacių traukinio
Lenkijoje ieškos kariniai
ekspertai

Lenkijos gynybos ministras 
Tomašas Semoniakas (Tomasz 
Siemoniak) pažadėjo kariškių 
paramą ieškant šarvuoto Antrojo 
pasaulinio karo laikų vokiečių 
traukinio, kuris gali būti Žemu-
tinėje Silezijoje. Ministerijos 
atstovas Jacekas Sonta (Jacek 
Sonta) tviteryje pareiškė, kad 
ministras davė leidimą kariniams 
ekspertams ištyrinėti teritoriją 
aplink Valžbycho miestą.

Du iki šiol nežinomi vyrai 
- lenkas ir vokietis - prieš dvi 
savaites pareiškė, kad traukinys 
stovi požeminiame tunelyje. Nuo 
tada netyla spėlionė, kad trauki-
nys prikimštas nacių aukso.

Vroclavo valdžios atstovai, 
neturėdami tvirtų radinio įrody-
mų, pirmadienį paprašė kariškių 
pagalbos. Dabar teritorija prie 
geležinkelio tarp Vroclavo ir 
Valžbycho bus tyrinėjama grun-
to radarais, panašiai kaip ieškant 

minų. 

Ž. Depardjė nori gyventi
Baltarusijoje

Prancūzų aktorius Žeraras 
Depardjė (Gerard Depardieu) 
pareiškė norįs gyventi Baltarusi-
joje, kadangi jaučia simpatiją tos 
šalies prezidentui Aleksandrui 
Lukašenkai, praneša BBC.

“Šiuo metu gyvenu Italijoje. 
Artimiausiu metu vyksiu į Bal-
tarusiją, gyvensiu tarp krikščio-
nių. Ten gražu, o ir prezidentas 
yra geras žmogus”, - interviu 
prancūzų leidiniui “Le Figaro” 
sakė Ž. Depardjė.

Aktorius taip pat teigė, kad 
jam nepatinka Europos vysty-
mosi kelias, dabartiniai Europos 
lyderiai ir Europos Sąjungos 
(ES) santykis su migrantais ir 
ūkininkais.

Skandalingasis prancūzas lie-
pą lankėsi Baltarusijoje, kur su-
sitiko su prezidentu A. Lukašen-
ka. Šalies vadovas supažindino 
aktorių su žemės ūkiu ir išmokė 
jį dalgiu šienauti pievą.

Bėgdamas nuo didelių mokes-
čių gimtojoje Prancūzijoje, Ž. 
Depardjė 2013 m. priėmė Rusi-
jos pilietybę, kurią pasiūlė pats 
prezidentas Vladimiras Putinas. 
Gegužę leidiniui “Vanity Fair” 
aktorius teigė esąs “pasiryžęs 
mirti už Rusiją”.

-ELTA

Sprintas
Biatlonas. Estijoje vyko biatlo-

no Baltijos taurės varžybos, kuriose 
dalyvavo Estijos, Latvijos, Lietuvos 
ir Švedijos sportininkai. Lietuvos 
rinktinėje buvo 3 anykštėnai. Sprin-
to rungtyje L.Banys finišavo 3-as, 
R.Banytė – 7, D.Jankauskaitė – 10. 
Persekiojimo lenktynėse L.Banys 
užėmė 4, R.Banytė – 6 vietas.

Sunkioji atletika. Panevėžyje 
vykusiame sunkiosios atletikos tur-
nyre, skirtame miesto gimtadieniui, 
anykštėnė G.Bražaitė pagerino ša-
lies rekordus. Svorio kategorijoje 
+75 kg startavusi G.Bražaitė išrovė 
95 kg, išstūmė 112 kg ir dvikovėje 
surinko 207 kg – visi šie rezultatai 
yra nauji Lietuvos rekordai. Nugalė-
tojais savo svorio kategorijose tapo 
ir  T.Miškeliūnas, M.Janulis bei 
A.Šidiškis. M.Puodžiūnas užėmė 
2-ąją vietą, R.Skapas – 4-ąją. 

Seniūnijų žaidynės. Lietuvos 
seniūnijų žaidynių antrojo etapo 
varžybose, vykusiose Utenoje, da-
lyvavo šaškių, šachmatų, krepšinio, 
stalo teniso, tinklinio ir futbolo ko-
mandos iš Anykščių, Troškūnų ir 
Kavarsko seniūnijų. Į finalinį etapą 
pateko varžybų nugalėtojais tapę 
šaškininkai (V.Veršulytė, V.Veršulis 
ir D.Nargelas), antrąją vietą užėmę 
senjorai krepšininkai (V. Kestorius, 
D. Ridikas, S. Asačiovas ir N. Vil-
džius)  bei treti likę šachmatininkai  
(R. Kemeklis,  K. Lukoševičius bei 
S. Meškauskienė).     

į miestą būtų pasibaigusi po auto-
mobilio ratais. Bibliotekininkams 
į pagalbą atėjo „žaliasis patrulis“ 
Rolandas Lančickas, kuris perskai-
tė gyvulių registracijos numerius ir 
surado šeimininkus.  Pasirodė, kad 
porelė ožkų atvyko iš Storių kai-
mo, esančio už gerų 5 kilometrų 
nuo miesto. Anykštėnai juokauja, 
kad tai labai geri skaitytojai – me-
džiagas įsisavina giliai į vidų, o dar 
gali ir kokį nereikalingą krūmą nu-
graužti ir aplinką sutvarkyti. 


