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Prisiminimas. Rugsėjo 19 d. 
(šeštadienį) 12 val. Anykščių koply-
čioje - Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre (Vilniaus g. 36) vyks renginys 
„Prisiminkime Anykščių bažnyčios 
vargonininką Petrą Garšvą“. Sve-
čiuose: Regina Bartkienė (Garšvaitė), 
Petras Garšva, Arvydas Navalinskas 
(P. Garšvos žentas), kun. kan. Petras 
Budriūnas. Renginyje dalyvaus varg. 
Rimvydas Griauzdė ir jo įkurtas ka-
merinis choras „Salve Cantus“. Ren-
ginys nemokamas.

Vaižgantinės. Šiemetinė respu-
blikinė literatūrinė Juozo Tumo – 
Vaižganto premija bus įteikta poetui 
ir publicistui Donatui Petrošiui už 
2014 metais išleistą esė knygą „Kaip 
negalima gyventi“. Premija bus tei-
kiama šeštadienį, rugsėjo 19 dieną, 
Malaišiuose per „Vaižgantines“. 
D.Petrošius yra keturioliktasis šios 
premijos laureatas. 

Laikinieji. Iš 11 Anykščių savival-
dybės adminsitracijos skyrių vedėjų 
– 4 yra laikinieji. Nuolatinių vadovų 
neturi Investicijų ir projektų valdy-
mo, Vietinio ūkio ir turto valdymo, 
Socialinės paramos ir Centralizuoto 
vidaus audito skyriai.

Darbas. Buvęs Anykščių A. Vie-
nuolio progimnazijos režisierius Eri-
kas Druskinas praeitą savaitę pradėjo 
dirbti Rokiškio kultūros centro direk-
toriumi. 

Išgelbėjo. Lajų takas išgelbėjo 
pirmą porą. Niūronyse išsinuomoję  
žirgus turistai sumanė pajodinėti, o 
vaikinas – pasipiršti, deja, romantiką 
nutraukė arklys, pačiu svarbiausiu 
momentu ėmęs spardytis. Po tokios 
nesėkmės vaikinas nusprendė piršly-
bas surengti ramesnėje aplinkoje ir 
pasipiršo išrinktajai ant Lajų tako.

Teatras. Praeitą savaitgalį Anykš-
čių kultūros centro teatras buvo išvy-
kęs į teatrų festivalį „Baltijos rampa“ 
Saaremos saloje (Estija), kur suvaidi-
no latvės Maros Zalite dramą „Mar-
garita“ (režisavo Jonas Buziliauskas). 
Anykštėnai iš karto buvo pakviesti į 
dar du teatrų festivalius Rygoje ir Je-
kabpilyje. Spektaklyje vaidina pats 
režisierius, jo žmona Evgenija Gne-
dova ir anykštėnas Tomas Pajuodis.

GYVENTOJŲ PRIĖMIMAI
Kviečiame registruotis į Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie 

Žemės ūkio ministerijos organizuojamus gyventojų priėmimus ir 
konsultacijas Jums rūpimais, aktualiais žemės tvarkymo klausimais. 
Anykščių rajone gyventojus priims NŽT direktorė Daiva Gineikaitė. 

Priėmimai vyks:
Rugsėjo 30 dieną (trečiadienis ), 10:00 val., NŽT Anykščių rajono 

skyriaus patalpose, J.Biliūno g.19, Anykščiai, 27 kab. 

Registruotis į priėmimus galite telefonu 8 706 85106

Kunigiškiuose istorija susitinka 
su dabartimi

Svėdasų seniūnijoje yra dveji Kunigiškių kaimai. Kunigiš-
kai I kaimas įsikūręs Rokiškio pusėje, o Kunigiškių II  kai-
mą galima pasiekti, važiuojant nuo Svėdasų Utenos link.

Kunigiškių I kaimas, esantis už  8 kilometrų į šiaurės ry-
tus nuo Svėdasų, įsikūręs kairiajame Malaišos upelės kran-
te. Kaimas ribojasi su Svėdasų seniūnijos Kraštų, Gykių, 
Gudonių, Malaišių ir Vaitkūnų kaimais, taip pat Rokiškio 
rajono Kamajų seniūnijos Ažubalių kaimu. Kunigiškiai I 
yra seniūnaitijos centras, turi tris gatves: Kunigiškių, Ąžuo-
lų ir Dirbtuvių. Priklauso Svėdasų parapijai. 

1923 metų gyventojų surašymo duomenimis, čia buvo 40 
sodybų su 219  gyventojų. 2001-aisiais buvo priskaičiuoja-
ma 57 sodybos, kuriose gyveno 126 žmonės. Šiuo metu so-
dybų čia išlikę tiek pat, tačiau nuolatinę gyvenamąją vietą 
Kunigiškių I kaime deklaruoja vos 44 gyventojai. Natūroje 
gyventojų yra žymiai daugiau. Kunigiškiuose retai kur pa-
matysi tuščią, negyvenamą sodybą, o ištuštėję namai bema-
tant nuperkami. Ypač pagyvėja Kunigiškiai vasaros metą, 
kuomet atostogauti pas artimuosius sugrįžta jų vaikai, anū-
kai, kai suvažiuoja pailsėti čia sodybas nusi-
pirkę miestų gyventojai.

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Kritusias kainas kompensuoja 
geras derlius
Džiaugsmą rekordiniu derliumi ūkininkams temdo kritusios grūdų supirkimo kainos, kurias diktuoja rinka. Beje, derlius geras ir 

Amerikoje, Australijoje. Tad stambieji ūkininkai, turintys galimybę grūdus sandėliuoti, jų parduoti neskuba ir laukia geresnių laikų. 

Piktagalio elevatoriaus vadovas Romualdas Žebuolis sako, kad šiemet supirkta 2 tūkst. 500 tonų grūdų daugiau negu 
pernai, o ūkininkai parduoti grūdus tebeveža. 

Greitai bus penkios dešimtys metų, kai Danutė ir Kazys Baltuškos pasuko 
bendru šeimyninio gyvenimo keliu.

http://www.anyksta.lt

Vairavo 
neblaivūs

Jauniausiam neblaiviam vai-
ruotojui 19 metų, vyriausiam – 
62-eji metai.  

Dvigubai daugiau moksleivių 
nuėjo dirbti 

4,3 proc. šiųmečių abiturien-
tų nieko neveiks.

Lūšys jau - ne retenybė
Raimundas RAZMISLAVI-

ČIUS, Troškūnų medžiotojų 
būrelio vadovas: „Mūsų būre-
lio vyrai matė einantį vilką, bet 
jo nušauti negalėjo. “
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Temidės svarstyklės
Pinigai. 2015-09-02, apie 20 

valandų 5 minutės, Kavasko se-
niūnijoje pastebėta, kad buvo 

patekta į namo vidų ir iš piniginės 
bei voko dingo pinigai. Nuostolis 
– 230 eurų.

 Alyva. 2015-09-02 Troškūnų 
seniūnijoje iš elektros transforma-

spektras

Šiemet Anykščių rajono moky-
klas baigė 235 abiturientai: Jono 
Biliūno gimnazija baigė 177, Svė-
dasų Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazija 24, Kavarsko vidurinio ug-
dymo skyrių -18, Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnaziją – 16 abiturien-
tų. Iš jų 224 gavo mokyklos bai-
gimo atestatus, o 11 moksleivių 
gavo pažymėjimus (10 J.Biliūno 
gimnazijos ir 1 Svėdasų J.Tumo-
Vaižganto gimnazijos mokinys). 
Beje, nė vienas rajono abituri-
entas negavo brandos atestato su 
pagyrimu. Ir praeitais metais to-
kių mokinių nebuvo, o štai 2013 
metais  atestatus su pagyrimu 
gavo 4 abiturientai.  Nė vienas 
Kavarsko ir Troškūnų mokyklų 
mokinys neįstojo į universitetus, 
jie rinkosi kitas aukštąsias moky-
klas – kolegijas. Į kolegijas įstojo 
4 kavarskiečiai ir  8  troškūnie-
čiai. Beje, iš 8 į kolegijas įstojusių 
troškūniečių 6 įstojo į mokamas 
vietas.  

Beje, stojančių į universitetus ir 

Dvigubai daugiau moksleivių 
nuėjo dirbti 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Jau aiškūs 2013-2014 m.m. abiturientų stojimo į aukštąsias mo-
kyklas rezultatai. Dauguma abiturientų stojo į aukštąsias moky-
klas, o trys pasirinko karinę tarnybą. Dvigubai daugiau abituri-
entų iš karto ėjo dirbti. 

kolegijas skaičius mažėja.  2015 
m. įstojo 59,1 proc., 2014 m. - 65,6 
proc. abiturientų, 2013 m. - 63,4 
proc.  Studijuoti aukštosiose pasi-
rinko 31,9  procento visų abituri-
entų. Tai 7 procentais mažiau nei 
pernai. 

2015 m. į universitetų valsty-
bės finansuojamas vietas įstojo 
22,1 proc. nuo bendro abiturientų 
skaičiaus, į kolegijas - 18,3 proc. 
“Žinoma, norėtųsi, kad didesnė 
dalis abiturientų įstotų į valstybės 
finansuojamas programas”, - sako 
Švietimo skyriaus vedėja Vida Di-
čiūnaitė. Nežymiai padidėjo profe-
sinių mokyklų populiarumas. Šie-
met į šias švietimo įstaigas pasuko 
43 abiturientai (18,3 proc.). 2014 
metais tokių buvo 36 (16,3 proc.). 

Mažiau mokinių šiemet stojo 
ir į aukštąsias mokyklas ar kole-
gijas užsienyje. Tik 4 biliūniečiai 
nusprendė laimės ieškoti užsienio 
aukštosiose (2014 m. tokių buvo  
10). 

Rugsėjo 1-ąją. 77,4 proc. 2015 

Iš šiemet Anykščių Jono Biliūno gimnaziją baigusių abiturientų 4 
laimės nusprendė ieškoti užsienio universitetuose.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
metų laidos Anykščių abiturientų 
pradėjo mokytis, 17 proc.- dirbti, 
o  4,3 proc. teigė nieko neveiks. 3 
mokiniai pasirinko  karinę tarnybą 
- vienas iš jų Krašto apsaugos sa-
vanoris, 2 - kariai.

Šiemet, palyginus su ankstes-
niais metais, dvigubai padaugėjo ir 
tų, kurie iš karto ėjo dirbti. Iš bai-

gusiųjų jau dirba: Lietuvoje (sk., 
proc.) – 24  (10,2 proc.) (2014 m. 
-5,4 proc.), užsienyje (sk., proc.) - 
16 (6,8 proc.) (2014 m. -7,2 proc.). 
Tiesa, ne visi mokiniai, baigę mo-
kyklas, metėsi į akademinę ar kitą 
aktyvią veiklą. Nieko neveikia-ne-
simoko ir nedirba (sk., proc.) 10 
(4,3 proc.) (2014 m.- 4,97 proc.),

Pagerbė. 779-ąjį gimtadie-
nį švenčiantys Šiauliai pagerbė 
naująjį miesto garbės pilietį, pa-
saulinio lygio operos grandą te-
norą Virgilijų Kęstutį Noreiką, 
kuriam šio mėnesio pabaigoje 
sukaks 80 metų. Garbės piliečio 
regalijos maestro įteiktos per iš-
kilmingą pagerbimo ceremoniją 
Ch.Frenkelio viloje. Šiauliuose 
gimusiam ir vaikystę čia pra-
leidusiam V.K.Noreikai garbės 
piliečio titulas suteiktas už ypa-
tingus nuopelnus ir pastangas bei 
išskirtinį indėlį į miesto kultūros 
plėtrą bei aktyvią visuomeninę 
veiklą. Maestro tapo jau 38-uoju 
Šiaulių miesto garbės piliečiu.  

Pagrobė. Lietuvoje negirdė-
tas įvykis - ligotą 6 metų vaiką 
Vilniaus miesto vaiko teisių ap-
saugos skyrius slapta atėmė iš 
motinos ir atidavė į globos na-
mus dėl to, kad “mama per daug 
rūpinosi vaiku”. Motina keturias 
paras nežinojo, kur yra be vais-
tų likęs jos vaikas. Iš niekada 
neteistos, negeriančios, išsila-
vinusios, jokiomis ligomis ne-
sergančios, tvarkingai gyvenan-
čios ir vaiku besirūpinančios 42 
metų Kristinos Kareckienės be 
jokio įspėjimo rugsėjo 4 dienos 
pavakare buvo atimtas vaikas.  

Meilė. Kalėti iki gyvos galvos 
už dviejų sūnų nužudymą nuteista 
ir su vyru išsiskyrusi Alma Bru-
žaitė jau nebevieniša. Lukiškėse 
ji ištekėjo už kito žudiko, irgi ka-
linčio iki gyvos galvos. Laisvės 
atėmimo bausmę iki gyvos gal-
vos atliekanti 41 metų A.Bružaitė 
susituokė su tame pačiame ka-
lėjime irgi iki gyvos galvos ka-
linčiu keturių žmonių žudiku 44 
metų Rolandu Svirbutavičiumi. 
Nors nuteistieji iki gyvos gal-
vos dažniausiai kali kameroje 
po du, sutuoktiniai A.Bružaitė ir 
R.Svirbutavičius negali gyventi 
po vienu stogu - tam prieštarauja 
kalėjimo taisyklės. Tačiau jie gali 
gauti keturių valandų intymius 
pasimatymus kartą per du mėne-
sius.

Avarija. Praėjus savaitei po 
tragiško įvykio Radviliškyje, kai 
visiškai girtas vilkiko vairuotojas 
kliudė ir mirtinai sužalojo po-
licijos patrulę, Šiauliuose - dar 
viena avarija, galėjusi pasibaigti 
dviejų žmonių žūtimi. Ją sukėlė 
neblaivus ilgametis Šiaulių aps-
krities policijos kriminalistas 44-
erių Andrius Ančiulis. Pareigū-
nas vairavo nuosavą automobilį, 
avariją padarė ne tarnybos metu, 
laisvadienį. 

Rusija. Kandidatai iš valdan-
čiosios partijos “Vieningoji Rusi-
ja” iškovojo gubernatorių postus 
visuose 21 regionuose. Pirmadie-
nį paskelbti rezultatai atskleidė, 
kad tik vienas iš 21 “Vieningo-
sios Rusijos” kandidatų į guber-
natoriaus postus surinko mažiau 
nei 50 proc. rinkėjų balsų. Pavyz-
džiui, Kemerovo srities guberna-
toriumi buvo perrinktas Amanas 
Tulejevas, surinkęs 96,69 proc. 
balsų. Iš viso Rusijos vietos rin-
kimuose galėjo dalyvauti 59 mln. 
rinkėjų. Nepriklausomi stebėtojai 
užfiksavo tūkstančius pažeidimų, 
įskaitant šimtus papirkinėjimo 
atvejų.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

toriaus pavogta 60 litrų transfor-
matorinės aušinimo alyvos. Nuos-
tolis – 179,20 eurai.

Plytos. 2015-09-11, apie 9 va-
landą, Kavarsko seniūnijoje nuo 

nenaudojamo pastato sienos din-
go 3 000 baltų plytų, 500 stogo 
dangos vienetų ir medinės stogo 
konstrukcijos. Nuostolis – 1 110 
eurų.

Vidas Kizys (g.1970 m.) 2015-
06-30 Anykščiuose, A. Vienuolio 
g., vairavo automobilį būdamas 
neblaivus. Vidutinis  girtumas 
(2,34 prom.) Paskirta 579 Eur 
bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 24 mėn. 

Albertas Ramanauskas (g.1971 
m.) 2015-06-23 Anykščių r., Le-
vaniškių k., vairavo automobilį 
būdamas neblaivus. Vidutinis 
girtumas ( 1,96 prom.). Paskir-
ta 585 Eur bauda ir atimta teisė 
vairuoti transporto priemones 25 
mėn.

Romas Dilys (g.1953 m.) 
2015-06-29 Anykščių r., Sterkiš-
kio k., vairavo automobilį būda-
mas neblaivus (sunkus girtumas 
– 3,19 prom.) ir neturėdamas tei-
sės vairuoti. Paskirta 1 165 Eur 
bauda.

Vairavo neblaivūs
Anykščių rajono policijos komisariatas skelbia naują neblaivių 

vairuotojų sąrašą. Jame 14 asmenų. Sąraše - vien vyrai. Jauniau-
siam neblaiviam vairuotojui 19 metų, vyriausiam – 62-eji metai.  
Daugaiusiai išgėręs vairuotojas „įpūtė“ 3,19 prom.

 Tadas Trečiokas (g.1996 m.) 
2015-06-18 Anykščių r., Svėdasų 
mstl.,  vairavo automobilį būda-
mas neblaivus (lengvas girtumas 
– 1,04 prom.), neturėdamas tei-
sės vairuoti, nepakluso policijos 
pareigūnų reikalavimui sustoti. 
Paskirta 1 158 Eur bauda.

Romualdas Tuskenis (g.1952 
m.) 2015-06-23 Anykščių r., 
Skiemonių mstl.,  vairavo auto-
mobilį būdamas neblaivus (len-
gvas girtumas - 0,49 prom.). 
Paskirta 289 Eur bauda ir atimta 
teisė vairuoti transporto priemo-
nes 12 mėn.

Ramutis Anulevičius (g.1963 
m.) 2015-06-11 Anykščių r., Pa-
raisčių k.,  vairavo automobilį 
būdamas neblaivus (vidutinis 
girtumas – 1,82 prom.)  ir netu-
rėdamas teisės vairuoti.. Paskirta 

1 158 Eur bauda. 
Vytautas Kavaliauskas (g.1962 

m.) 2015-05-10 Anykščių r., 
Kurklių II k., vairavo mopedą 
būdamas neblaivus (lengvas gir-
tumas – 0,54 prom.) ir neturėda-
mas teisės vairuoti. Paskirta 1 
158 Eur bauda. 

Tomas Vizbaras (g.1991 m.) 
2015-06-23 Anykščių r., Papilių 
k., vairavo automobilį būdamas 
neblaivus (vidutinis girtumas 
-2,04 prom).ir neturėdamas tei-
sės vairuoti. Paskirta 1 200 Eur 
bauda.

Donatas Bitinas (g.1988 m.) 
2015-07-05 Anykščių r., Juos-
tininkų k., vairavo automobilį 
būdamas neblaivus (vidutinis 
girtumas – 1,72 prom.) ir pada-
rė eismo įvykį. Paskirta 1 158 
Eur bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 36 mėn.

Ramūnas Tamošiūnas (g.1988 
m.) 2015-07-08 Anykščių r., ke-
lyje Anykščiai-Troškūnai-Pane-
vėžys, vairavo automobilį būda-
mas neblaivus (lengvas girtumas 

– 0,97 prom.) ir neturėdamas 
teisės vairuoti. Paskirtas 25 parų 
administracinis areštas ir konfis-
kuota transporto priemonė.

Modestas Stasiulionis (g.1994 
m.) 2015-07-09 Anykščiuose, 
Žiburio g., vairavo automobilį 
būdamas neblaivus (lengvas gir-
tumas - 0,52 prom.). Paskirta 289 
Eur bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 12 mėn.

Povilas Šiktarovas  (g.1972 
m.) 2015-07-09 Anykščių r., 
Burbiškio k., vairavo traktorių 
būdamas neblaivus (lengvas gir-
tumas- 0,95 prom.).Paskirta 289 
Eur bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 12 mėn.

Vytautas Mackevičius  (g.1969 
m.). 2015-07-05 Anykščių r., 
Aulelių k., vairavo mopedą bū-
damas neblaivus (vidutinis gir-
tumas – 1,74 prom.) ir neturė-
damas teisės vairuoti. Paskirta 1 
158 Eur bauda. 

Arminas Bareika (g. 1994 m.).  
Anykščių r., Skiemonių k., vaira-
vo automobilį būdamas neblaivus 
(vidutinis girtimas – 1,67 prom.) 
ir neturėdamas teisės vairuoti. 
Paskirta 1 158 Eur bauda.

Pagal Lietuvos hidrometeoro-
logijos tarnybos pateikiamą in-
formaciją, pirmadienį Anykščių 
rajono miškuose vyrauja IV klasės 
(didelis gaisrų pavojus) gaisringu-
mas. Aukščiausią klasę – V (labai 
didelis gaisrų pavojus) miškai 

Pavojus dar neišnyko...
Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Nors jau praėjo beveik dvi savaitės nuo draudimo fiziniams as-
menims lankytis miškuose atšaukimo, tačiau hidrometeorologai 
Anykščių rajono miškus vis dar išskiria.

buvo pasiekę rugpjūčio ir rugsėjo 
sandūroje. Anykščių savivaldybės 
administracijos išleistas draudi-
mas fiziniams asmenims lankytis 
miškuose buvo pasirašytas prieš 
mėnesį, rugpjūčio 13, o atšauktas 
rugsėjo 3 dieną.

Įdomu tai, kad Anykščių miškai, 
pagal pateikiamą hidrometeorologų 
informaciją, išsiskiria iš aplinkinių 
savivaldybių, nes visose aplinkinė-
se: Panevėžio, Kupiškio, Rokiškio, 
Utenos ir Ukmergės - miškų gaisro 
rizika įvertinta II klase (nedidelis 
gaisrų pavojus). 

Kaip „Anykštai“ komentavo 
Anykščių miškų urėdas Sigitas 
Kinderis, hidrometeorologų pateik-

ta informacija nėra klaida, Anykš-
čių rajono miškuose iš tiesų vis dar 
sausa: „Lietus ne visur tolygiai nu-
lijo, be abejo, sausa pušynuose, iki 
trečios klasės vis dar „nepereina“, 
- apie situaciją miškuose kalbėjo 
urėdas.

S.Kinderis taip pat atkreipė dėme-
sį, kad žmonės miškuose turi būti 
ypatingai atsargūs, o ypač durpynuo-
se, nes jie vis dar nepermirkę.  
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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. 

@ 0v8: „Kam kur kurdinti ? Tiek 
taku turim.Tegul ir vaikšto jais O 
be to, kai patys lietuviai emigruo-
ja.Tai mes nieko nedarom, kad jie 
grįžtų.Tad kam tada ką daryti dėl 
svetimšalių...?Čia būtent ryškėja 
ydingas vienpusis neišgrynintas o tik 
primestinis mastymas !“

@ Kaimietis: „Kaimuose pilna 
tuščių gyvenamųjų namų, nuo kolū-
kių laikų likusių visokių pastatų. Ir 
Anykščių mieste visokių tuščių pas-
tatų galima surasti. Paremontavai, 
patvarkei ir tegu gyvena. Bet kažin 
ar jie norės gyventi kaimo vietovėse. 
Jie reikalaus kuo geresnių gyvenimo 
sąlygų, visokių lengvatų, o dirbti tai 
tikriausiai nelabai bus linkę. Mu-
sulmonams tai reikės dar ir mečetes 
pastatyti, kurgi jie melsis. Siūlau pra-
dėti bažnyčiose rinkti aukas mečečių 
statybai.“

@ Juozelis: „Reikia seniūnams, 
seniūnaičiams duoti įpareigojimus 
suregistruoti visus butus, namus kur 
kiek žmonių gyvena. Daug kur yra 
visiškai tuščių namų arba gyvena po 
vieną žmogų. Iš kai kur išvažiavę po 
kelis šeimos narius uždarbiauti užsie-

nin. Ten, kur gyvena tik po vieną ar 
du žmones reikia įkelti po kelis pa-
bėgėlius. Tegu gyvena. Nereiktų tada 
dejuoti, kad kaimai, miesteliai sensta, 
kad nebėra kam dirbti, vaikus gimdy-
ti. Kaip bus gerai- kaip mat gyven-
tojų padaugės. Aš abiem rankom už. 
Tuščia vieta ilgai nebūna. Jei lietuviai 
išvažinėja, atvažiuos Lietuvon kitų 
tautybių žmonės.“

@ Slovakija: „Žaviuosi slovakų 
premjeru, kuris viešai ir kategoriškai 
priešinasi į savo valstybę priimti pa-
bėgėlius iš musulmoniškų šalių. Te-
gul jie braunasi į Saudo Arabiją arba 
Jungtinius Arabų emyratus, nes ten 
jų kultūra vienoda. Vienok minėtos 
turtingos šalys tinginių pabėgėlių taip 
pat neįsileidžia, todėl jie kažin kieno 
suorganizuoti (greičiausiai Putino) 
tuntais ir plūsta į Europą. Palaikau 
dainininką Dragūną, kuris viešai Lie-
tuvos valdžiai pasiūlė pirmiau susi-
grąžinti į šalį emigravusius lietuvius, 
negu svaigti apie tinginius arabus, ku-
rie ne po vieną tūkstantį eurų sumo-
kėjo mafijozams už jų pargabenimą į 
Europą./.../“

@ Reikia priimti: „Su laiku gal 

ir patiems lietuviams teks prievarta 
bėgti iš Lietuvos (taip jau yra buvę), 
kas tada? Jei dabar nepriimsime 
pabėgėlių, tai prireikus ir mūsų 
nelauks niekur. Juk nenumirsime 
pasidalinę duona su tais keliais 
šimtais ar tūkstančiais pabėgėlių. 
Jei negaila jums suaugusiųjų,tai 
bent jau pagailėkite vaikų.“

@ X – man: „Niekas nesako, kad 
nereikia kreipti dėmesio į pabėgėlių 
problemas. Bet nereikia užmiršti 
ir savų žmonių. Ketvirtadienį prie 
Seimo ir Vyriausybės vyko mi-
tingas, kuriame buvo pasisakoma 
prieš kai ne kurias naujas įstatymų 
pataisas Darbo kodekse. Šiam klau-
simui būtina skirti ypatingą dėme-
sį. Tegul neužmiršta tiek valdan-
tieji, tiek esantys opozicijoje kaip 
du tūkstančiai devintųjų pradžioje 
po priimtų nepopuliarių sprendi-
mų žemyn nulėkė tiek premjero 
A.Kubiliaus, tiek ir Seimo pirmi-
ninko A.Valinsko reitingai. Kitais 
metais jau Seimo rinkimai, taip, kad 
nelipkite ant grėblio ponai seimūnai, 
bei Vyriausybės atstovai, liaudis už 
metų tikrai atsimins kokius įstaty-
mus pateikėte ir priėmėte. Valdžia 
turi dirbti ją išrinkusiems. Jei bus 
priimti nevykę įstatymai kviečiu 
ateinančiuose Seimo rinkimuose 
nebalsuoti už juos priėmusius , iš-
imtinais atvejais ignoruoti ir jų ats-
tovaujamas partijas. Tegul žino jie, 
už kokią Lietuvą Mes kovojome. 
Žmonės būkite atidūs, šią situaciją 

savo politinei naudai gali išnaudoti 
visokio plauko perėjūnai ir intrigan-
tai, žiūrėkite nepasigaukite. Saugo-
kitės netikrų pranašų kurie ateina 
pas Jus avies kailyje, o viduje yra 
plėšrūs vilkai.“

@ Robkė: „Tegu už eroposojuzo 
pinigus sutvarko buvusios ligoninės 
pastatą, tada galima ir priimti nabagus 
iš svetur..Bet ką čia ir kalbėti-pirmiau 
reikia pasirūpinti savais ubagais, o po 
to galvoti, kur svetimus dėti“.

@ Aniger: „Savo vaikus anūkus 
išvarėm į Ispaniją, Airiją, Angliją o 
svetimos kultūros žmones priims. Ar 
taip turi būti.“

@ Liberalė: „Mano požiūris li-
beralus - juos maitinti, apgyvendinti 
duoti pinigų, o anykštėnai lai badauja 
ir skursta.“

@ Nevaidink (atsakymas į libe-
ralė): „Tavo pažiūros labai KGB-is-
tinės. Svarbu, kad būtų blogiau, tuo 
geriau ponui Putinui ir kitiems KGB 
atstovams.“

@ Alvydas Janickas: „Gerbiamie-
ji, manau, nesureikšminkim labai šios 
problemos. Esame tolerantiška tauta, 
kuriai yra artimos krikščioniškos ver-
tybės. Kaip žinia Artimuosiuose Ry-
tuose ir Sirijoje tikrai neįvyko jokia 
stichinė nelaimė. Tarpusavio karai ir 

kariniai konfliktai ten vyksta nuola-
tos, visą šimtmetį. Ankstesniu laiku 
į Europą emigruodavo maža dalis 
emigrantų iš Artimųjų Rytų. Manau 
visą košę šiame reikale užvirė vo-
kiečiai, pasakę azijiečiams - atvykit, 
priimsim, apgyvendinsim, aprūpin-
sim. Tenkinsim 95 % visų pateiktų 
prašymų apsigyvent. Na, ganėtinai 
pasiturintys ekonominiai migrantai, 
gavę žinią, nieko nelaukę, gebantys 
už jų pergabenimą sumokėti iki 10 
tūkst. dolerių, pajudėjo link Vokieti-
jos ir Švedijos. Labai mus nuramina 
tai, kad šių ekonominių pabėgėlių ne-
domina net tokios ganėtinai pasiturin-
čios šalys kaip Austrija ar Danija, jau 
nekalbant apie tokias nepasiturinčias 
Europos Sąjungos šalis, kaip Lietuva, 
Rumunija ar Bulgarija. Ekonominių 
emigrantų tikslas turtingos socialinės 
gerovės šalys Vokietija ir Švedija, ten 
mokamos dosnios pašalpos ir kitos 
socialinės išmokos ir teikiamos soci-
alinės garantijos./.../“

@ Vivo: „Į Anykščius reikėtų ke-
liasdešimt virėjų, padavėjų ir paprastų 
darbininkų. Jei vietiniai nenori dirbti, 
kodėl nepabandžius atsivesti iš kitur. 
Ot būtų pavyzdys norintiems malti 
š ir per pirmą mėnesį uždirbti 1000 
eurų.“

-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta - 

redakcijos pastaba)
   

Keista, kodėl ne 
visiems

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, medžiotojas: „Šiuo klausimu 
neturiu tokios vienareikšmiškos 
tvirtos nuomonės. Daugiau kaip 
dešimt metų medžioju Kurklių me-
džiotojų būrelyje, bet per visą tą 
laiką vilko neteko matyti. Būrely-
je kalbėjo, kad prieš kokius trejus 
metus medžiotojai matė į būrelio 
teritoriją užklydusį vilką, bet tada 

Lūšys jau - ne retenybė
Šią vasarą Anykščių rajono ūkininkams daug nuostolių pridarė 

vilkai. Ypač nukentėjo vienas Svėdasų seniūnijos ūkininkas, kuris 
per tris vilkų puolimus neteko apie šešiasdešimt avelių. 

Panašios bėdos Anykščių rajono gyventojus kankino ir užper-
nai – tų metų vasarą net pririšti šunys dingdavo iš sodybų, jau 
nekalbant apie avis. Daug gyventojų, baimindamiesi būti užpulti 
vilkų, bijojo eiti į mišką. 

Reaguodama į vilkų išpuolius, Anykščių savivaldybė dar liepos 
mėnesį Aplinkos ministerijos išprašė leisti medžioti vilkus. Mi-
nisterija išimties tvarka išdavė keturis leidimus Anykščių rajono 
medžiotojams, bet ne visiems, o tik konkretiems asmenims. Ta-
čiau ne veltui sakoma, kad vilkai protingi, puikiai prisitaikantys 
plėšrūnai – nė vienas jų iki šiol nesumedžiotas...

„Anykšta“ klausė, kaip manote, ar reikia taip griežtai riboti vil-
kų medžioklę, kaip yra dabar, o gal vilkų medžioklės draudimus 
reikėtų supaprastinti?

nuostolių nebuvo užfiksuota. Todėl 
negalima sakyti, kad gamtoje vil-
kai labai paplitę. Tačiau tokie atve-
jai kaip prie Svėdasų tikrai labai 
skaudūs. Vilkų populiacijas, kurios 
kelia grėsmę, reikia sumažinti. Ge-
rai, kad daromos tokios akcijos, 
kaip specialūs leidimai sumedžioti 
vilkus, juk žmonės patiria labai di-
delių nuostolių. Gerai, kad nuken-
tėjusiems padeda valstybė. Man tik 
keista pasirodė, kad tik tam tikrai 
grupei medžiotojų, o ne visiems 
leista nušauti vilkus. Juk vilkas ne-
pasirodys konkrečiam medžiotojui 
ir dar tam tikru metu. Dar, manau, 
kad ūkininkai ir medžiotojai turė-
tų aktyviau bendradarbiauti, kaip 
bendradarbiauja saugodami pasė-
lius nuo šernų.

Vilkus gamtininkai vadina „miš-
ko sanitarais“, todėl jų pernelyg iš-
medžioti taip pat negalima. Nema-
nau, kad jų yra labai daug gamtoje, 
tiesiog tam tikri atvejai būna labai 
matomi, jautriai visuomenės pri-
imami. Vilkų medžioklės bendra 
tvarka, kai tam tikras skaičius lei-

džiamų sumedžioti vilkų skiriamas 
regionui, nepasiteisino. Limitas 
labai greitai išnaudojamas, vilkas 
gali būti nušautas visai kitame ra-
jone. Tačiau, kaip ir sakiau, labai 
gerai, kad Aplinkos ministerija 
reaguoja į situaciją ir leidžia su-
medžioti vilkus ten, kur tuo metu 
reikia.

Dar norėčiau pasakyti, kad daug 
problemų kelia sulaukėję šunys, 
bet jiems šaudyti net leidimo ne-
reikia“.

Ateina į kiemus

Valentinas NENIŠKIS, Svė-
dasų seniūnijos seniūnas: „Šiaip 
pritariu Broniaus Bradausko nuo-
monei, kurią jis išsakė, kai lankėsi 
su ministre seniūnijoje, kad vilkus 
reikia aktyviau medžioti. Jei, sa-
kysime, vilkė per metus atsiveda 
keturis ar penkis jauniklius, o iš-
gyvena tik du, tai ir tai vilkų skai-
čius jau padvigubėja. Tačiau tie, 
kurie saugo vilkus, remiasi euro-
piniais standartais. 

Nežinau, kaip vertinti leidimus 
tiems keturiems medžiotojams, 
kuriems leista sumedžioti vilkus 
– reikėtų leisti medžioti visiems, 
gal kitam pasisektų, juk vilką su-

medžioti nėra taip paprasta, tai ir 
medžiotojui prestižas.

Seniau rengdavo varymus su 
vėliavėlėmis, tada vilkų sume-
džiodavo. Dabar nebedaro. Dėl 
kiaulių maro? Taip, maras būtų di-
desnė blogybė, juk pas mus tokie 
kiaulių kompleksai stovi, baisu 
pagalvoti kas būtų, jei į juos kiau-
lių maras įsimestų...

Be to žinomo atvejo, kai ūkinin-
ko aveles vilkai pjovė tris kartus, 
visai šalia to arealo, buvo dar vie-
nas atvejis. Tada vilkai papjovė 
tris ar keturias avis. Buvau nuva-
žiavęs apžiūrėti, matosi, kad tai 
tikrai ne šunų darbas. 

Ar sunerimę žmonės? Nekalba, 
kad į miškus bijo eiti, bet tie, kurie 
laiko gyvulius – sunerimę. Ypač 
žinant, kad trečią kartą aveles vil-
kai užpuolė pačiame tvarte ir tik 
tai, kad avelės išvertė duris ir iš-
bėgiojo, leido daug jų išsigelbėti. 
O tas tvartas stovi ne kur nors lau-
kuose, o sodybos kieme. Vadinasi, 
vilkai ateina iki pačių pastatų“.

Medžiotojai 
vilką matė

Raimundas RAZMISLAVI-
ČIUS, Troškūnų medžiotojų 
būrelio vadovas: „Jei kalbėti 
apie saugomus gyvūnus, ypač 
plėšrūnus, mes dažniausiai pa-
vėluojame. Pavyzdžiui, lūšis yra 
saugoma, bet lūšį pamatyti me-
džiotojams pasidarė vos ne kas-
dienybė. Na, bent jau kas savaitę 
kas nors iš medžiotojų ją pamato, 
o varomojoje medžioklėje kokia 
nors lūšis išbėga beveik visada. 
Ši situacija rodo, kad situacija 
su saugomų rūšių reguliavimu ne 
visada veikia taip, kaip norime. 
Nežinau, kaip kituose regionuose, 

bet pas mus - mažėjanti stirnų po-
puliacija. Manau, kad dėl to kaltas 
yra ir lūšių skaičiaus didėjimas. 
Medžiotojai yra radę panašu, kad 
lūšių sudraskytų stirnų jauniklių 
likučių. Jei prieš kokius ketverius 
metus savo plotuose skaičiavome 
tris-keturias lūšis, tai dabar skai-
čiuojame virš dešimties. Plėšrūnų 
populiacijai didėjant, jiems reikia 
daugiau maisto.

Situacija su vilkais dar aštresnė. 
Man absurdiškai atrodo leidimas 
vilką nušauti tik kai kuriems me-
džiotojams. Mūsų būrelio vyrai 
matė einantį vilką, bet jo nušauti 
negalėjo. Manau, kad leidimas nu-
šauti vilką tėra bandymas raminti 
ūkininkus. Ar kas nors iš būrelio 
medžiotojų turi teisę nušauti vil-
ką? Ne, mūsų būreliui leidimas 
neduotas.  

Absurdas ir kad medžiotojai vil-
kus gali medžioti pagal tam tikras 
kvotas regionui. Gal reikėtų perei-
ti prie licenzijavimo ar dar kokios 
kitos tvarkos? Koks vilkų kiekis 
gyvena gamtoje, aiškiai matosi 
iš situacijos. Aplink Troškūnus, 
kur yra mūsų medžioklės plotai, 
vilkai kiekvienais metais užpuola 
kokį naminį gyvulį. 

Manau, kad vilkų medžioklės 
tvarka turėtų būti lankstesnė, o 
medžioklės kvotas reikėtų padi-
dinti“.

-ANYKŠTA

Lietuviams patiems yra tekę bėgti…
Portale anyksta.lt praėjusį savaitgalį skaitytojai diskutavo apie 

galimus pabėgėlių srautus į Lietuvą. 
“Kokia Jūsų nuomonė apie pabėgėlių priėmimą? Jei Lietuvai 

(ir Anykščių rajonui) derėtų priimti pabėgėlius, kur juos geriau-
sia būtų įkurdinti?”  - klausėme portalo anyksta.lt skaitytojų. 

Diskusija buvo aktyvi –  savo nuomonę pareiškė per 60 skaity-
tojų - ir kaip reikiant karšta.
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laiškai

Tai pirmasis kūrybinių in-
dustrijų festivalis, kuris buvo 
surengtas Anykščių menų inku-
batoriuje. Planuojama, kad tokie 
festivaliai bus kasmetiniai, bus 
pristatomos vis kitos industrijos. 
Kaip sakė    Anykščių menų inku-
batoriaus direktorė Daiva Pere-
vičienė, sakė, kad vėlimas buvo 
pasirinktas todėl, nes Anykščiai 
turi senas vėlimo tradicijas, vei-
kė „Spartako“ gamykla.

Šis festivalis iš karto patraukė 
dėmesį, jį reklamavo nuspalvin-
tos ūkininko iš Kavarsko Žilvino 
Augustinavičiaus avys, kurios 
ganėsi prie Menų inkubatoriaus. 
Vienas anykštėnas pasakojo, kad 
pranešimą apie nuspalvotas avis 
Anykščiuose gavo iš... Izraelyje 
gyvenančio pažįstamo. Festivalis 
buvo ir tarptautinis, nes jame vyko 
viešnios iš Pietų Korėjos Lee Eun 
Young knygos „Felt+“ pristatymas, 
korėjietė vedė ir kūrybines dirbtu-

Madas demonstravo gimnazistės Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščių menų inkubatoriuje rugsėjo 11-12 dienomis vykęs „WOOL FEST LT“ - vilnos vėli-
mo menui skirtas festivalis baigėsi madų demonstravimu ir virtuozo Martyno Levickio koncertu. 
Anykščiuose buvo pristatytos dvi drabužių iš vilnos kolekcijos. 

ves. Beje, korėjietė pasakojo, kad 
jų šalyje avių yra gana mažai, todėl 
ir vėlimas yra pakankamai egzotiš-
kas užsiėmimas. 

Tiesa, šeštadienio vakarą atėju-
sius į madų kolekcijų pristatymą 
pasitiko jau natūralios spalvos 
avys. Jų nenulijo ir nenuprau-
sė – pagal festivalio sumanymą 
spalvotąsias aveles pakeitė na-
tūraliomis, norėdami parodyti, 
kad spalvos “sukeliavo” į Menų 
inkubatoriaus vidų. 

O viduje buvo šilta ir spalvin-
ga – dalis vilnos gaminių pasi-
tiko lankytojus parodoje, o ant 
podiumo buvo parodytos dvi ko-
lekcijos: veltinio meistrų sukur-
ta kolekcija “Miškas” ir Vytauto 
Didžiojo universiteto Mados di-
zaino specialybės studenčių ko-
lekcija “Grožio kultas”, kurias 
parengė Inga Samušienė, Jurgita 
Migonienė bei Gitana Vyšniaus-
kienė. Papuošalus kolekcijoms 

kūrė anykštėnė, Menų inkubato-
riaus rezidentė Justė Kamaraus-
kaitė. Modeliais pristatyme buvo 
J.Biliūno gimnazijos mokslei-
vės. Jaunųjų modelių kartais ne 
visai tvirtus žingsnius ant podi-
umo kompensavo entuziazmas 
ir jaunatviškas grožis. Padėti 
anykštėnėms demonstruoti ko-
lekcijas ir dizainerės atsivežė  
kelias merginas. 

Renginys buvo anšlaginis, ne 
visi į jį galėjo patekti, nes dėl 
vietų trūkumo organizatoriai 
nebepardavinėjo bilietų. Dalis 
žmonių į renginį atvyko ir iš kitų 
miestų. Kalbinta vilniečių šeima 
džiaugėsi, jog laiku sužinojo apie 
Anykščiuose vyksiantį renginį, 
stebėjosi aukšta jo kokybe, nes 
nesitikėjo provincijoje pama-
tyti nieko panašaus, ir, žinoma, 
M.Levickio grojimu. Festivalį 
rėmė Kultūros taryba, informa-
cinis rėmėjas – „Anykšta“.

2018 m., taigi mažiau nei už 3 
metų, Lietuvoje bus minimas mūsų 
Respublikos 100 metų jubiliejus. 
Dažnai tenka išgirsti kiek klaidin-
gą šios sukakties interpretaciją, kad 
neva minėsime Lietuvos valstybės 
100-metį. Tai yra netiesa, nes Lie-
tuvos valstybę turėjome vėliausiai 
nuo XIII a., o štai visiškai naujo 
pobūdžio valstybę – nacionalinę 
Respubliką – pavyko sukurti 1918 
m. vasario 16 d. Žinoma, šią datą 
galima pagrįstai vadinti ir Lietuvos 
valstybės atkūrimo jubiliejumi. Ta-
čiau šis straipsnis tikrai nėra skirtas 
aiškinti istorinių peripetijų ir Lietu-
vos Respublikos valdymo skirtumų 
nuo Abiejų Tautų Respublikos. Ar-
tėjant iškiliai progai, norisi kartu su 
visais anykštėnais pasitarti, ką mes 
galime ir turime atlikti dar iki 2018 
m. vasario 16-osios.

Net ir deklaravus Lietuvos nepri-
klausomybę 1918 m. vasario 16 d., 
laisvė ir valstybinis suverenumas 
savaime neatėjo. Šiuos dalykus rei-

Ką galime ir turime padaryti artėjant Lietuvos 
Respublikos 100-mečiui?

kėjo pasiekti, Vokietijos suvieny-
tojo Oto fon Bismarko žodžiais ta-
riant, „geležimi ir krauju“. 1918 m. 
pab. – 1919 m. pr. Lietuvoje prasi-
dėjo kovos dėl Nepriklausomybės, 
kurių metu kautasi su bolševikais, 
bermontininkais ir lenkais. Kovo-
mis su bolševikais ir lenkais glau-
džiai susijęs ir Anykščių kraštas. 
Nepaisant to, Anykščių rajone vy-
kusios kovos, kurios atnešė tikrą-
ją Nepriklausomybę, šiandien yra 
gerokai primirštos. Iki šiol nesame 
atkūrę istorinės teisybės ir grąžinę 
paminklo Kurkliuose žuvusiems 
už Lietuvos laisvę. Jo vietoje vis 
dar stovi „balvonas“. Tai tik ne-
didelis pavyzdys, kaip antrosios 
sovietinės okupacijos metais buvo 
pakeista istorinė atmintis, o mūsų 
laikais ji liko nepakitusi, dangstan-
tis, kad tai neva primena istoriją.

Žinoma, „balvono“ nuvertinimo 
operacija yra sudėtingas reikalas, 
todėl pakalbėkime apie tai, ką gali-
me padaryti be didelių pykčių, susi-

priešinimo ir netgi didelių finansų. 
Lietuvos Respublikos 100-mečio 
proga iškelta iniciatyva – buvusių 
Lietuvos valsčių centruose įamžinti 
iš jų kilusių arba miestelių kapinė-
se palaidotų Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių ir Vyčio kryžiaus 
kavalierių atminimą. Vienas iš šios 
iniciatyvos autorių ir koordinato-
rių yra žurnalistas, kolekcininkas 
Vilius Kavaliauskas. Dabartinia-
me Anykščių rajone iš viso buvo 
11 valsčių: Andrioniškio, Anykš-
čių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, 
Skiemonių, Surdegio, Svėdasų, 
Traupio, Troškūnų ir Viešintų.

Iniciatyvos autoriai siūlo buvu-
sių valsčių centrinėse aikštėse arba 
kitose garbingose ir visiems mato-
mose vietose pakabinti dvi atmini-
mo lentas. Lentų dizainą parengė 
skulptorius prof. Stasys Žirgulis. 
Kūrėjų savanorių ir Vyčio kryžiaus 
kavalierių sąrašai yra sudaryti ir 
patvirtinti. Pavyzdžiui, iš buvusio 
Anykščių valsčiaus yra kilę 66 

Lietuvos kariuomenės kūrėjai sa-
vanoriai – asmenys, savanoriškai 
prisijungę prie kariuomenės ir ofi-
cialiai pripažinti Krašto apsaugos 
ministerijos. Skaičiuojama, kad 
vienos lentos kaina turėtų būti apie 
200–300 eurų. Be to, iš Anykščių 
krašto yra kilę 6 Vyčio kryžiaus ka-
valieriai – asmenys, kurie ypač pa-
sižymėjo savo narsumu kariniuose 
veiksmuose.

Neabejoju, jog atėjo laikas visa-
me Anykščių rajone įamžinti mūsų 
laisvės gynėjų atminimą, t. y. įreng-
ti vietą, kuri bylotų, kad šiandienos 
ir ateities anykštėnai gerbia ir pri-
simena žmones, turėjusius tikslą iš-
saugoti Lietuvos nepriklausomybę. 
O tai juk yra vertybė, kuri niekada 
nedings. Skeptikai gali sakyti: ar 
juoda lenta su iškaltomis pavardė-
mis ką nors pakeis? Žinoma! Sigi-
tas Geda 1988 m. Sąjūdžio mitinge 
kalbėjo, jog kiekvienas iš mūsų 
turi kalbėti su mirusiais. Ir ne bet 
kaip kalbėti, o pasakyti jiems, „kad 

ir tas paskutinis žemės lopas po 
mūsų kojomis nėra tvirtas ir mes 
pabandysime tvirčiau įsispirti į jį, 
kad gražiai, tauriai ir paprastai ga-
lėtume gyventi ir mirti“. Tai gali ir 
turi būti mūsų, XXI a. anykštėnų, 
darbas, skirtas mūsų protėviams ir 
paliekamas ateities kartoms.

Taigi daugybė darbų jau yra at-
likta, liko labai nedaug. Tiesiog 
reikia imti ir susitelkti. Anykščių 
S. Dariaus ir S. Girėno šaulių kuo-
pa kviečia visus anykštėnus prisi-
dėti prie šios iniciatyvos ir iki 2018 
m. vasario 16 d. buvusių valsčių 
centruose įamžinti mūsų kraštiečių 
atminimą. Visus, kurie nori finan-
siniais ir žmogiškaisiais ištekliais 
paremti šį darbą, kviečiame rašyti 
akcijos koordinatoriui šauliui Min-
daugui Nefui elektroniniu paštu 
mindaugas.nefas@gmail.com arba 
skambinti telefonu (8-674) 32821.

Mindaugas NEFAS,
Anykščių S. Dariaus ir S. Girė-
no šaulių kuopos 2 būrio vadas

Šeštadienį Anykščių menų inkubatoriuje pristatytos kolekcijos, kurias kūrė dizainerės Inga Samušienė, Jurgita Migonienė bei Gitana Vyšniauskienė.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite paskambinę į 

„Anykštą“ (8-381)  5-82-46,  

(Atkelta iš 1 p.)
Garsi „karališko“ kaimo 
istorija

Kunigiškių kaimo būta „karališ-
ko“, kunigiškiečiams neteko vargti 
baudžiavos gadynėje. Čia jau po 
1863 metų sukilimo buvo pasta-
tyta mokykla, tapusi keliu į šviesą 
ištisoms kunigiškiečių ir aplinkinių 
kaimų gyventojų kartoms. Kuni-
giškių pradžios mokykloje mokėsi 
vėliau tapę įžymybėmis lietuvių li-
teratūros klasikas kanauninkas Juo-
zas Tumas-Vaižgantas, akvarelės 
meistras Kajetonas Skėrius, žymi 
išeivijos rašytoja Alė Rūta (Elena 
Nakaitė-Arbienė), mokytojo Juliaus 
Greimo šeimoje Kunigiškuose augo 
sūnus Algirdas, tapęs pasaulinio 
garso lingvistu, semiotikos mokslo 
kūrėju. Atstatytoje buvusioje Ku-
nigiškių pradžios mokykloje, kuri 
nuo 1930 metų iki pokario laikų 
vadinosi kanauninko Juozo Tumo-
Vaižganto vardu, jau dvidešimt 
aštuonerius metus veikia Svėdasų 
krašto muziejus. Šis pastatas- kultū-
ros paminklas. Yra Kunigiškuose ir 
dar vienas kultūros paminklas - tai 
1856-1860 metais statyta Eleono-
rai ir Jurgiui Čepams priklausiusi 
sodyba. Nuo 2005-ųjų šią istorine 
praeitimi dvelkiančią sodybą valdo 
ir rūpestingai tvarko ją nusipirkę 
vilniečiai Rūta ir Sigitas Stanevi-
čiai. Muziejaus kiemelį nuo 1989-
ųjų puošia kryžius. Tuomet kaimo 
kryžių, gausiai susirinkus kunigiš-
kiečiams, čia pašventino  Panevėžio 
vyskupijos vyskupas Juozas Preik-
šas. Kai senasis tikinčiųjų simbolis 
prarado pirmykštį savo grožį ir su-
puvo, prieš keletą metų  jo vietoje 
atsirado kitas - ornamentuotas ku-
nigiškiečio „meistro –auksarankio“ 
Jaroslavo Vetenkio sukurtas kaimo 
kryžius. Vėlgi gausiai susirinkus 
kaimo gyventojams, jį pašventino 
Svėdasų šv.Arkangelo Mykolo pa-
rapijos klebonas kun. Vydas Juš-
kėnas. Kunigiškių kaimo gale yra 
tebeveikiančios kapinės, kurioje 
amžinajam poilsiui atgula ne tiktai 
kunigiškiečiai, bet ir kaimynai iš 
Rokiškio krašto - Ažubalių kaimo 
gyventojai. Kapinėse palaidoti ir 
septyni Vytauto apygardos Vaižgan-

Kunigiškiuose istorija susitinka 
su dabartimi

to rinktinės partizanai, žuvę 1949-
aisiais. Jų atminimui kapinėse iškilo 
unikalus paminklas, suprojektuotas 
šviesios atminties vaitkūniečio ar-
chitekto  Broniaus Kazlausko. 

Kunigiškių I kaimas kunigo, kny-
gnešio Felikso Baltuškos, dailinin-
ko Kajetono Sklėriaus, Lietuvos ka-
riuomenės karininko Sibiro kankinio 
Alfonso Sklėriaus, mokslininko in-
žinieriaus Povilo Sklėriaus, rašytojo 
kunigo Jono Kuzmickio-Gailiaus, 
fiziko Balio Grigo, ekonomisto Al-
gimanto Juozo Čepo, mokslininkių 
agrocheminės Elvyros Pliupelytės, 
inžinierės-ekonomistės Algitos Ko-
vaitės-Miečinskienės ir kitų žymių 
žmonių gimtinė. 

                      
Kaip tie medžiai įaugo į 
tėviškės žemelę...

Taip pagalvojau, bendraudamas 
su kunigiškiečiais  senbuviais Da-
nute ir Kaziu Baltuškomis jų jau-
kios sodybos kieme tarp įvairias-
palviais žiedais pasipuošusių gėlių, 
šalia vaisius brandinančių obelų. 
Kazys Baltuška gimė Kunigiškuo-
se, Danutės Šukytės gimtinė kaimy-
niniame Gykių kaime. Abu jaunuo-
liai buvo pažįstami. Pabendraudavo 
ir prie darbų kolūkyje, kur Kazys 
dirbo mašinos vairuotoju, o Danutė 
triūsė laukininkystėje, susitikdavo 
ir šokiuose. Taip susitikimai, paben-
dravimai peraugo į draugystę, mei-
lę. 1967-aisiais jaunuoliai sukūrė 
šeimą. Kazys žmonelę tuomet par-
sivedė į nuosavus namus, kuriuos 
turėjo nusipirkęs iš savo sutaupytų 
pinigų iš tokios Subačiaus šeimos. 
Nuo to laiko šiuose namuose jie ir 
tebegyvena. Kazys pasakoja, kad  jo 
gimtieji namai stovėjo Kunigiškuo-
se kitoje vietoje, vienkiemyje,  bet 
melioracija tą sodybą, kaip ir dau-
gelį kitų, sunaikino. Tėvai tuomet 
išsigabeno į Svėdasus, brolis išėjo 
į kariuomenę, seserys ištekėjo, o jis 
pasiliko Kunigiškuose. Nusipirko 
sau namą, bet dar kelis metus ten 
negyveno. Kolūkio pirmininkas vis 
prašė, kad  tuščioje troboje apgy-
vendintų kokią šeimą, bet Kazys ne-
sutiko svetimų žmonių įsileisti. Vis 
svajojo apie savo šeimą ir dėl jos 
laikė tuos namelius... Taip ir tebegy-

vena jie šiuose namuose iki šiol, su-
laukė ir garbaus amžiaus. Išaugino 
dvi dukras, kurios po mokslų liko 
dirbti ir gyventi Kaune. Turi sukū-
rusios savo šeimas. Reda darbuojasi 
banke, Dalia dirba finansininke vie-
noje firmoje. Dažnai aplanko gim-
tuosiuose Kunigiškuose laukiančius 
jų savo tėvus, pradžiugina ir trimis 
anūkais. Pašnekovai pasidžiaugė, 
kad viena anūkėlė jau studentė, Vil-
niaus universiteto Kaune filiale stu-
dijuoja ekonomiką, antrakursė. 

Sąžiningai dirbę kolūkyje, po jo 
reorganizacijos Baltuškų šeima irgi 
nesėdėjo sudėję rankų. Pradėjo ūki-
ninkauti, augino grūdines kultūras, 
laikė net penketą karvių. Dabar jau 
sveikata, energija nebe ta. Augina 
tik keletą vištų ir šunį. Na, o žemę 
išnuomojo darbščiam vietiniam 
ūkininkui Gintarui Šinkūnui, tegu 
rūpinasi, sėja javus,  nes nenori, kad  
nedirbamoje žemėje  bujotų piktžo-
lynai, augtų krūmai. 

„Lipdo“ savo sodybą

Tądien, kai lankiausi Kunigiškuo-
se, buvo po lietaus, ore dar tvyrojo 
drėgmė. Todėl stambaus augalinin-
kystės ūkio šeimininką ūkininką 
Gintarą Šinkūną suradau namuose. 
Tvarkingai sustatyta technika „ilsėjo-
si“ netoli sodybos įrengtoje specialio-
je aikštelėje, o pats Gintaras tobulino 
neseniai suręstos jaukios  pirtelės vi-
daus apdailą. Užkalbintas ūkininkas 
mielai pasakojo apie savo ūkį. Iš viso 
dirba 270 hektarų žemės – nuosavos 
ir nuomojamos. Sėja grūdines kul-
tūras, rapsus, grikius, žirnius. Lau-
kuose dabar liko tiktai grikiai, kurie 
bus kuliami rugsėjo pabaigoje-spalio 
pradžioje. O šiaip visos kitos kultūros 
jau nuimtos. Pasak Gintaro, derlius 
šiemet džiugina, geresnis už ankstes-
nių metų. Jau pardavė apie 400 tonų 
grūdų, 100 tonų rapsų. Dar sandėlyje 
liko apie 400 tonų grūdų. 

Pašnekovas sakė, kad karšta va-
sara padėjo lauke išdžiūti grūdams, 
tad nereikėjo papildomai jų net 
džiovinti. Todėl bent jau galėjo nak-
timis pailsėti. O juk būdavo anks-
čiau taip, kad dieną grūdus kuli, o 
naktimis neini gulti, o jungi džio-

vyklą ir derlių džiovini. Gintaras ir 
pats darbuojasi, ir samdo nuo pava-
sario iki rudens vieną pagalbininką 
- kunigiškietį Petrą Buzėną. Gal ir 
daugiau žmonių samdytų, bet žie-
mai atėjus reiktų juos atleisti. Kaip 
šie tada pragyventų, iš kur gautų 
pajamų? Antai, jo darbuotojas Pe-
tras per žiemą su šeima pragyvena 
be didelio vargo, nes turi karvių. Be 
to, šiuolaikinę modernią, kompiu-
terizuotą techniką bet kam negali 
patikėti. Jauni žmonės gabūs, imlūs, 
greitai viską perpranta, bet tokie 
kaime nelieka, išvažiuoja mokytis, 
dirbti į miestus ar emigruoja. 

Šinkūnų sodyba yra  Kunigiškių 
kaimo pradžioje. Tvarkinga, gražiai 
prižiūrima. Šalia sodybos yra tven-
kinys, didelis sodas, neseniai pasta-
tyta ir dar tebeįrenginėjama pirtelė, 
yra įvairių ūkinių pastatų. „Niekur 
neskubame, mėgstame „lipdyti“ 
savo sodybą pamažu, vis pasitarda-
mi, pasišnekučiuodami“, - šypsosi 
G. Šinkūnas. Ir pasidžiaugia savo 
gražia šeima: Aulelių vaikų globos 
namuose dirbančia žmona Daiva, 
Kauno technologijos universitetą 
baigusia ir magistratūroje studijas 
tebetęsiančia, taip pat jau ir sava-
rankiškai finansininke dirbančia 
dukra Dovile bei Svėdasų J.Tumo-
Vaižganto gimnazijos vienuoliktoje 
klasėje besimokančia Greta...

Atrado antruosius savo namus

Negalėjau abejingai praeiti pro šalį, 
neužkalbinęs prie namų sode krituo-
lius obuolius berenkančios moters. 
Anksčiau ši sodyba priklausė Stasei 
ir Vytautui Šinkūnams. Po jų mirties 
paveldėjęs sodybą Šinkūnų sūnus ją 
pardavė. Obuolius berenkanti mote-
riškė prisistatė esanti  kaunietė Visija 
Jančaitienė. Jų šeima labai norėjo 
nusipirkti sodybą kaimo vietovėje. 
O Visijos motina Elena Rimkutė-
Bajorienė buvo kilusi iš Kunigiškių 
„pašonėje“ esančio Gykių kaimo, 
tad ir ieškojo sodybos  netoli moti-
nos tėviškės. O Kunigiškių kaime 
gyvena keletas moterų, kurios taip 
pat yra iš Gykių kaimo, pažinojo ir 
Visijos motiną, ir ją pačią, tad ir „pri-
rodė“ parduodamą Šinkūnų trobą. 

Pašnekovė  prisimena, kad nupirkta 
sodyba buvo gerokai apleista, teko 
nemažai paplušėti, kol viskas buvo 
išvalyta, išvežtos šiukšlės. Įsirengė 
kanalizaciją su valymo įrenginiais, 
pakeitė avarinės būklės elektros 
instaliaciją. Progai pasitaikius, vis 
su vyru ar viena atvažiuoja, pasi-
tvarko. Dukros dabar turi nemažai 
savų rūpesčių, tai į Kunigiškus kol 
kas ilgesniam laikui negali atvažiuo-
ti. Jų šeima čia įsikurti visam laikui 
neplanuoja, tačiau savaitgaliais, per 
atostogas Kunigiškuose labai gera 
pagyventi. Šneki moteris prakalbo 
ir apie keistoko savo vardo kilmę. 
Ji gimė Klaipėdoje, o tame krašte  
buvo įprasta vaikus vadinti prūsų 
kilmės ar pagonybės laikus menan-
čiais vardais. Taip vietinių žmonių ir 
buvo paskatinti tėvai pavadinti nau-
jagimę Visijos vardu...

Sutikau ką tik iš Svėdasų atvažia-
vusias ir su pirkiniais beeinančias 
Oną Pačinskienę ir Ireną Skukaus-
kienę. Ona kilusi iš Dzūkijos, jos 
vyras dabar jau šviesios atminties 
Arvydas – andrioniškietis. Gyveno 
jie Kauno krašte, tačiau norėjo apsi-
gyventi kitur. Mat ten, kur anksčiau 
gyveno, netoliese buvo televizijos 
retransliacijos bokštas, o vyras sirgo 
onkologine liga, tad baimintasi, kad 
visokios elektromagnetinės bangos  
nepakenktų sveikatai. Ieškojo so-
dybos prie gero kelio, ramioje vie-
toje. Jų dukra Rasa Grižienė gyvena 
netoli Kunigiškių, Pakalnynėje, ji 
ir pranešė apie parduodamą Rimkų 
sodybą. Taip Pačinskai apsigyveno 
Kunigiškuose. Ona suskaičiavo, kad  
jau  dvylikti metai kaip ji čia. Deja, 
vyrą sunki liga ir Kunigiškuose 
įveikė. Pašnekovė pasidžiaugė, kad 
kaime gyvena labai geri, draugiški 
žmonės ir pridūrė: „Tačiau ir pa-
tiems reikia būti gerais žmonėmis. 
Jeigu tu būsi kitiems geras, tai ir tau 
kiti bus geri...“  Tai minčiai pritarė 
ir Irena Skukauskienė, Kunigiškuo-
se gyvenanti jau 35 metus. Ji pati 
kilusi iš Žemaitijos-Šilalės rajono. 
Kai ištekėjo už kunigiškiečio Petro 
Skukausko, dabar jau irgi šviesios 
atminties, tai ir apsigyveno šioje 
vietovėje. Kad Irena – žemaitė, iš 
jos kalbos net sunku ir atspėti. 

Jau nusibodo tas krepšinis, 
jaunimas beveik kiekvieną nak-
tį neleidžia išsimiegoti. Šūkauja, 
rėkauja, jiems visai nesvarbu, kad 

yra žmonių, kurie miegoti nori... 
O dar kiek „švelnių“ žodžių pasi-
klausyt tenka, net ausys linksta! 
Argi negalima to krepšinio žiūrėti 

Kada baigsis krepšinis???
ramiai? Ar būtina rėkti taip, kad 
visas miestas girdėtų? Gi daugia-
bučiuose ir mažų vaikų yra...

Aldona R., anykštėnė

 Iš Kauno į savo sodybą Kunigiškiuose atvažia-
vusi Visija Jančaitienė turėjo gerokai paplušė-
ti, kol surinko gausiai prikritusius obuolius.

Kai laukuose sumažėja darbų, ūkininkas 
Gintaras Šinkūnas skuba tvarkyti ką tik pa-
statytą pirtį.

Autoriaus nuotr. 

Irena Skukauskienė (kairėje) ir Ona Pačinskienė Kunigiškius 
vadina antraisiais savo namais ir džiaugiasi, kad aplinkui gyve-
na geri žmonės.
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kampas

Apie 
riebaliukus

horoskopas

siūlo darbą

(Atkelta iš 1 p.)

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

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.	

ŽŪB	 “Elma”	 reikalingas	agrono-
mas.	
Tel.	(8-682)	97420.

Linas BITVINSKAS

Riebaliukai apie liemenį ir 
kitas mūsų kūno vietas yra visų 
žmonių, o ypač moterų, priešai. 
Dėl jų bara gydytojai, liežuvau-
ja pažįstami, žodžiu, jie suteikia 
ir fizinių, ir moralinių kančių. 
Bet ne viskas taip blogai – šve-
dai nustatė, kad apkūnumas 
gali būti naudingas ir turi savo 
teigiamą pusę. Viena iš ligų, 
kurią tiesiogiai veikia apkūnu-
mas – reumatoidinis artritas.  
Tyrime dalyvavo daugiau kaip 
380 žmonių, kurių kūno masės 
indeksas daugiau kaip 25. Atli-
kus tyrimus nustatyta, kad ap-
kūnesni žmonės 40-60 procen-
tų rečiau serga reumatoidiniu 
artritu. O dabar svarbiausia da-
lis – moterims tai netaikoma...

Mokslininkai sako, kad šis 
skirtumas yra susijęs su tuo, 
kad vyrai gali turėti du tipus 
apkūnumo, o moterys – tik vie-
ną. Būtent antrasis, vadinama-
sis visceralinis apkūnumas, ir 
saugo vyriškąją žmonijos pusę 
nuo artrito. O moterims, kaip 
teigia mokslininkai, vis dėlto 
geriau nerizikuoti gintis rieba-
lais nuo artrito, todėl torčiukus 
geriau pakeisti į sporto salę. 

Priminsim, kad artritas yra 
pakankamai baisi ir sunki liga 
– tai sąnarių uždegimas, tei-
kiantis daug skausmo ir išsu-
kiojantis sąnarius. Maždaug 
vienas iš 100 žmonių rizikuoja 
susirgti šia liga. 

AVINAS kažkokį pavojų gali kelti 
konkurentai. Galimas juridinis pro-
cesas, derybos. Geriau stenkitės ne-
bendrauti su tais, kurių nemėgstate. 
Vis svarbesni bus finansinių įsiparei-
gojimų klausimai. Pravartu planuoti 
pajamas ir išlaidas, apskaičiuoti savo 
galimybes, peržiūrėti dokumentus, 
sutartis.

JAUTIS kelias dienas negalėsite 
atsiginti nuo smulkių rūpesčių ir išlai-
dų. Reikėtų itin saugoti sveikatą. Ne-
piktnaudžiaukite svaigalais. Apskritai, 
gana sklandžiai ir sumaniai tvarkysite 
kitų žmonių reikalus, tarpininkausite, 
advokatausite. Gali atsinaujinti nutrū-
kęs ryšys. 

DVYNIAI būkite labai atsakingi, 
priimdami sprendimus, susijusius su 
vaikais, meile. Seksualinės ar finansi-
nės avantiūros pasekmės gali pakenkti 
visai šeimai. Galite net nepastebėti, 
kad jumis manipuliuoja, naudojasi. 
Nors atrodysite darbštus, bet rimtiems 
darbams gali pritrūkti ir kantrybės, ir 
sveikatos, ir kompetencijos. 

VĖŽYS bus permaininga. Nusima-
to rūpesčiai dėl šeimos, namų, pinigų. 
Nederėtų piktnaudžiauti kitų pasiti-

kėjimu ir pataikauti savo silpnybėms. 
Nuo trečiadienio galite stipriau pajusti 
romantikos ir nuotykių alkį. Turėsite 
gerą vaizduotę ir galite kūrybingai pa-
dirbėti. 

LIŪTAS itin atsakingai vertinkite 
pateikiamą ir gaunamą informaciją, 
neskleiskite apkalbų. Gausybė reika-
lų, susijusių su įvairiais raštais, doku-
mentais, informacija, reklama, ryšiais, 
transportu, pagaliau taip įgris, kad no-
rėsis užsidaryti namuose, sukiotis prie 
puodų ir nieko negalvoti. Visgi galite 
tikėtis pasitenkinimo iš savo vaidmens 
kolektyviniame projekte ar kt. reikalų. 

MERGELĖ nederėtų prisiimti 
naujų įsipareigojimų. Jūsų noras kažką 
keisti asmeniniuose santykiuose ar gy-
venime artimam žmogui kels įtampą. 
Galite susidurti su tokiais asmenimis, 
kurie linkę gudriai manipuliuoti ir išvi-
lioti sau naudos. Neskleiskite paskalų, 
nesukčiaukite. Ir patys nebūkite nai-
vūs, patiklūs, kad neapsigautumėte. 

SVARSTYKLĖS įmanomi ne-
tikėtumai. Nesielkite aplaidžiai ar 
savanaudiškai profesiniuose ir asme-
niniuose reikaluose - tai neliks nepa-
stebėta. Gali susvyruoti jūsų pozicijos. 
Saugokitės traumų. Gali būti, kad teks 
grįžti prie nebaigto darbo ar seniau 

Didžiausias pagalbininkas
buvo gamta

Pasak Anykščių rajono Žemės 
ūkio skyriaus vedėjo Antano Bau-
ros, nuimta apie 92 procentai grū-
dinių kultūrų. „Ūkininkams nukul-
ti liko grikių, vėlesnės sėjos rapso, 
pupų ir žirnių laukus, tačiau kai 
kur dar matosi ir vasarinių kvie-
čių laukeliai, - pastebėjo A.Baura.  
– Šiemet derlius rekordinis, nors 
žemdirbiai ir linkę sumenkinti savo 
rezultatus. Didžiausias žemdirbių 
pagalbininkas buvo gamta. Metai 
buvo palankūs, ypač pati javapjūtė. 
Tokia sausra per derliaus nuėmimą 
išpuola retai“.  

Parduoti grūdų neskuba...

Troškūnų krašto ūkininkas, 
Anykščių rajono tarybos narys 
Raimondas Balsys, auginantis apie 
500 hektarų grūdinių kultūrų, apie 
šiuos ūkinius metus kalbėjo santū-
riai. Derlius geresnis gal 10 pro-
centų, o grūdų supirkimo kainos, 
lyginant su pernykštėmis, kurios 
jau pernai nebuvo didelės, šiemet 
ne mažiau kaip 10 procentų krito“, 
- sakė ūkininkas, kuriam galutinis 
rezultatas didelio džiaugsmo netei-
kia. Pusę grūdų R.Balsys pardavė 
Piktagalio kaime esančiam  UAB 
„Anykščių agrocentras“, o kitus iš-

Kritusias kainas kompensuoja 
geras derlius

valęs sandėliuoja ir tikisi parduoti 
palankesnėmis sąlygomis. Dabar 
R.Balsio ūkyje žieminių kultūrų 
sėjos įkarštis. 

Netoli Anykščių miesto ūkinin-
kaujanti Zita Eidrigevičienė teigė 
šiųmečio derliaus nepardavusi 
nė tonos grūdų. „Turime sandėlį, 
džiovyklą, - sakė ūkininkė. - Au-
giname per 100 hektarų grūdinių 
kultūrų. Didžiąją dalį žemės nuo-
mojame net ir mažais po 20 – 30 
arų sklypais, tad nuoma ir tokių 
sklypų dirbimas reikalauja daugiau 
sąnaudų. Prastai užderėjo vasarinis 
rapsas, tad kai viską suskaičiuoji, 
tai džiaugtis lyg ir nebelieka kuo. 
Ką padarysi, yra kaip yra“.

Svėdasų krašto ūkininkas Gin-
taras Šinkūnas augino 100 hektarų 
žieminių kviečių, 50 hektarų vasa-
rinių kviečių, 16 hektarų miežių ir 
24 hektarus žirnių. Ūkininkas tei-
gė, kad žieminių kviečių hektaras 
atseikėjo daugiau kaip 7 tonas, tad 
derlius išties džiugina. Apie pusę 
šiųmečių grūdų G.Šinkūnas išvežė 
parduoti į Rokiškį, likusiąją dalį 
sandėliavo ūkyje. „Kaina kritusi, 
tačiau ją kompensuoja didesnis 
derlius. Svarbu, kad ne nuostolis, 
visų pinigų neuždirbsi“, - šmaikš-
tavo ūkininkas. Jis jau penktus me-
tus augina žirnius. Jų derlius irgi 
geras, iš sertifikuotos sėklos laukų 
byra po 4 tonas iš hektaro, savos – 
3,5 tonos. Pasak jo, žirnius auginti 

apsimoka, už jų toną mokama apie 
200 eurų. 

Supirko 19 tūkstančių 
tonų grūdų

Dalį derliaus Anykščių rajono 
ūkininkai veža į Piktagalio kaime 
esantį elevatorių, kur jį superka 
UAB „Anykščių agrocentras“.

Pasak šio centro vadovo Romu-
aldo Žebuolio, grūdų priėmimo 
punktas buvo pasiruošęs  supirk-
ti anykštėnų užaugintą derlių. „6 
tūkstančius tonų grūdų talpina 

bokštai, dar 2 tūkst. tonų galime 
priimti į sandėlį, - sakė R. Žebuolis. 
– Pernai supirkome 16 tūkst. 500 
tonų, o šiemet jau - 19 tūkst. tonų. 
Ūkininkai grūdus tebeveža, - sakė 
R. Žebuolis. – Grūdus net buvome 
priversti pilti atviroje aikštelėje, o 
po to tvarkyti“. Kadangi elevato-
riaus bokštuose ir sandėlyje telpa 
tik 8 tūkst. tonų grūdų, didžioji da-
lis šiųmečio derliaus jau iškeliavo į 
Rygos uostą. Kur plauks anykštėnų 
užaugintas derlius, R.Žebuolis tei-
gė nesidomėjęs. 

Prie elevatoriaus atvažiavę ūki-
ninkai arba jų samdiniai karštomis 
darbymečio dienomis braukė pra-
kaitą ir turėjo pastovėti eilėje dulkių 
ir čia pat esančios kiaulių fermos 
srutų rezervuaro kvapeliu prisotintu 
oru. „Čia „Gindrėno Šanel“, pajuo-
kavo vienas, o kitas paklaustas, ar 
tenkina grūdų supirkimo kainos, 
pašmaikštavo, kad ir šuo kariamas 
pripranta... Dar vienas paantrino, 
kad grūdus gal būtų galima ir bran-
giau parduoti, tačiau čia agrokon-
cerno grupės elevatorius priima 
greičiau ir  nereikia toli važiuoti. 
Ankstų rytą darbą pradėjęs punktas 
dirbdavo, kol priimdavo paskutinę 
transporto priemonę su grūdais. 

Beje, javapjūtės pradžioje grūdų 
supirkimo kainos buvo šiek tiek di-
desnės. Kaip sakė R.Žebuolis, pra-
džioje už toną kviečių buvo mo-
kama nuo 126 iki 161 eurų, dabar 
-  nuo 112 iki 145 eurų, už miežių 
toną buvo mokama 128, dabar – 
112, rapso – 347, dabar dvidešim-
čia eurų mažiau, žirnių 192, dabar  
- dešimčia eurų mažiau. 

Iš elevatoriaus Piktagalio kaime grūdai keliauja į Rygos uostą.

Šiemet sausi grūdai į elevatorių atkeliaudavo tiesiai iš laukų.
Autoriaus nuotr. 

padarytos klaidos, ir pagaliau viską 
atlikti kaip pridera. O galbūt jums pa-
vyks kitus priversti kai ką atitaisyti, 
atsiskaityti. 

SKORPIONAS vargu ar bus ma-
loni. Galbūt patirsite slaptą priešišku-
mą, intrigas, kenkimą. Nesistenkite 
įsiteikti draugams ir nedalyvaukite 
kolektyviniuose susibūrimuose, jeigu 
norisi atsiriboti. Labiau įsiklausykite į 
giluminius sielos poreikius. Problemų 
gali sukelti ir artimo žmogaus būklė. 
Galite sužinoti paslapčių, kurios gal-
būt pakeis kai kurias jūsų nuostatas ar 
viltis. 

ŠAULYS gali prireikti rimtų argu-
mentų bendraujant su dalykiniais par-
tneriais, vadovybe. Turbūt neišvengsi-
te nesusipratimų. Abejotinų pramogų 
geriau būtų atsisakyti, nors jus aktyviai 
atakuos seni ir nauji pažįstami, draugai. 
Savaitės viduryje jau pasijusite pavar-
gę nuo šurmulio. Saugokitės sukčių. 

OŽIARAGIS nekoks metas reikšti 
pretenzijas, lįsti į akis valdžiai, biu-
rokratams. Maža vilties, kad pavyks 
išspręsti svarbią problemą, nors ir bū-
site dalykiški bei rimtai vykdysite savo 
įsipareigojimus. Nuo trečiadienio atsi-
ras progų susitikti su bendraminčiais, 
draugais. Prisiklausysite įvairių naujie-

nų, gandų, o ir patys neieškosite žodžio 
kišenėje, nestokosite fantazijos. 

VANDENIS nekelkite gyvenimui 
per didelių reikalavimų. Jeigu turėsi-
te reikalų su užsieniečiais, solidžiais 
veikėjais, nusiteikite nesusipratimams. 
Dirva gali pasirodyti neparuošta. Aps-
kritai, nebus lengva, jeigu teks atlikti 
sudėtingus, atsakomybės reikalaujan-
čius darbus, priimti sprendimus, reika-
lauti atsiskaitymo už paslaugas. 

ŽUVYS finansiniuose ir darbo rei-
kaluose nevengsite rizikos, o tam yra 
nekoks metas. Labiau saugokite tiek 
svetimą, tiek savo turtą, pinigus. Re-
gis, emocinę įtampą kels konkretumo, 
tikslumo, pažadų vykdymo reikalau-
jantys pašnekovai. Gali paaiškėti, kad 
prisikūrėte nerealių iliuzijų arba pri-
melavote kitiems. Neveidmainiaukite, 
nes teks atsakyti už savo veiksmus, pa-
žadus.                                         -ELTA
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 pro memoria

 
gimė
Nerdilė	BELOVAITĖ,	
gimusi	09	03

Anykščių mieste
Algirdas	KARALIUS,	
gimęs	1948	m.,	mirė	09	08
Debeikių seniūnijoje
Jonas	LIUTKUS,	
gimęs	1943	m.,	mirė	09	10
Skiemonių seniūnijoje
Vytautas	PALUBINSKAS,
	gimęs	1925	m.,	mirė	09	12

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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Tel.
: (8
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8) 
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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

Brangiai	–	mišką.	Išsikirsti	arba	su	
žeme.	Geras	atsiskaitymas!	
Tel.:	(8-682)	18972,	(8-600)	63820.

Skubiai	-sodybą,	namą,	butą,	žemės	
ūkio	paskirties	sklypą	ar	kitą	nekilno-
jamą	turtą.	Atsiskaito	grynais.	Domina	
įvairūs	variantai.	Pasiūliusiems	tarpi-
ninkams	dosniai	atsilygins.
Tel.	(8-670)	37592.

Meno kūriniai

Sovietinių	laikų	lietuvio	tapytojo	pa-
veikslą.
Tel.	(8-698)	51269.

Automobiliai, technika

Brangiai	 -	 automobilius,	 sunkve-
žimius,	 mikroautobusus.	 Gali	 būti	
daužti,	nevažiuojantys.	Pasiima.
Tel.	(8-646)	17715.

Brangiai	 ir	 skubiai	 -	 automobilius,	
mikroautobusus,	motociklus.	
Tel.	(8-601)	53942.

Važiuojančius	 ir	 nevažiuojančius	
automobilius,	 visureigius,	 mikroau-
tobusus.	Utilizuoja,	atsiskaito.
Tel.	(8-648)	67177.	

Automobilius.	Atvyksta	 į	vietą,	su-
tvarko	dokumentus,	atsiskaito	iškart,	
automobilį	pasiima	patys.
Tel.:	(8-673)	15315,	
(8-609)	31414.

Automobilių	ir	kitokios	technikos	su-
pirkimas	visoje	Lietuvoje.	Utilizuoja,	
greitai	pasiima,	atsiskaito.
Tel.	(8-629)	10247.

Kombainus,	traktorius,	autobusus,	
automobilius,	 įv.	 techniką,	 metalo	
laužą,	elektros	variklius.	
Tel.	(8-633)	60143.

Gyvuliai

Bendra	Lietuvos	 -	Olandijos	UAB	
„Bartynco“	-	veršelius	auginti.	Moka	
priedus.
Tel.	(8-614)	07502.

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

Agentas	Algirdas	–	veršelius,	kar-
ves,	 jaučius,	 prieauglį,	 avis.	 Moka	
6,	21	proc.	Atsiskaito	iš	karto,	sveria	
elektroninėmis	svarstyklėmis.
Tel.:	(8-687)	21828,
(8-675)	95128.

„Bartynco“	 -	 visus	 veršelius	 au-
ginti.	Moka	PVM.	
Tel.	(8-680)	22009.

Egidijus	 ir	Sandra	-	 įvairius	ver-
šelius.	 Sąžiningai	 sveria.	 Moka	
PVM.	Greitai	pasiima.	
Tel.:	(8-689)	15792,	
(8-651)	58506.				

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

Veikiančią	įmonę	(vykdančią	vei-
klą	ne	 trumpiau	nei	5	metus),	 re-
gistruotą	rajone.	
Tel.	(8-686)	86065.

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

Ilgastreliais ekskavatoriais ka-
same tvenkinius, valome ežerų 
pakrantes, griovius. Atliekame 
kitus kasimo darbus. 
Tel.	(8-698)	46745.

Anykščių	 turgelyje	 rasta	 ruda	
raktinė.
Tel.	(8-600)	01217.

Dovanoja

2	 mėnesių	 mišrūnų	 šuniukus.	
Labai	mieli	ir	sargūs.
Tel.	(8-699)	88434,	Janušava.

Juodą	 labai	 meilų,	 draugišką,	
tvarkingą	4	mėn.	juodą	katiną.
Tel.	(8-615)	18380.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai	 taiso	 skalbimo	 ma-
šinas,	 šaldytuvus,	 šaldiklius.	
Garantija	iki	2	m.,	pensininkams	-	
nuolaidos.	Vyksta	į	rajonus.	
Tel.	(8-644)	45610.

Paslaugos

Baldų	gamyba.	Spintos	slankio-
siomis	durimis,	prieškambario,	vir-
tuvės,	miegamojo.	
Tel.	(8-601)	70304.

Dengia,	remontuoja	stogus,	sta-
to	 terasas,	 malkines,	 pavėsines,	
atlieka	 skardinimo	 darbus.	 Kloja	
laminatą,	 parketlentes,	 montuoja	
gipsą	ir	t.	t.
Tel.	(8-600)	78285.

Dengia	 stogus,	 atlieka	 skar-
dinimo	 darbus.	 Šiltina	 fasadus,	
tinkuoja,	 deda	 dekoratyvinį	 tinką.	
Statybos,	remonto	darbai.	
Tel.	(8-676)	52289.

Atlieka	kasimo	darbus	mini	eks-
kavatoriumi.
Tel.	(8-650)	63678.

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Butą.
Tel.	(8-612)	19001.

Kuras

Lapuočių	malkas	(3,0	m	ilgio).	Veža	
miškavežiu.	
Tel.:	(8-600)	63820,	
(8-617)	20473.

Gyvuliai

Dvi	karves,	veršingą	telyčią,	5	mėn.	
telyčaitę.	
Tel.	(8-608)	21646.

Nebrangiai	-	8	karves.
Tel.	(8-617)	64295.

Karvę.	
Tel.	(8-654)	80343.	

Kita

UAB	“BITINARA”	nuolat	-	lietuviškų	
mėsinių	kiaulių	skerdieną	puselėmis	
40-50	 kg.	 Tik	 svilintos	 !	 Perkant	 1	
vnt.	2,70	Eur/kg,	perkant	2	vnt.	2,50	
Eur/kg,		subproduktų	rinkinys	8	Eur.	
Jautiena	 3,20	 Eur/kg.	 Triušiena	 7	
Eur/kg.	Atveža	nemokamai.			
Tel.:	(8-686)	80994,	(8-611)	34567.

Naudotus	 metalinius	 surenka-
mus	garažus	3	x	3	m.,	3	x	6,	3	x	9,		
3,5	x	6,	4	x	6	yra		ir	3	m	aukščio	
tinkantys	 traktoriams	 (kaina	 nuo	
350	Eur).	
Tel.	(8-687)	73343.

Bulvių	 kasamąsias,	 rotacines	
šienapjoves,	 lėkštinius	 skutikus,	
grūdų	šnėkus,	valomąsias,	plūgus	
„Kverneland“,	kt.	
Tel.	(8-612)	57075.

Spalius	 šiltinimui.	 Supakuoti.	
Pristato.
Tel.:	(8-608)	41785,
(8-658)	69775.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Rugsėjo 17 d. (ketvirta-
dienį)	prekiausime	Kaišiadorių	rajono	paukštyno	
vakcinuotomis	3-4-5-6	mėn.	rudomis,	 raibomis,	
baltomis,	pilkomis,	juodomis	dėsliosiomis	vištai-
tėmis	 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“,	se-
nojo	 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.
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rugsėjo16 d.

rugsėjo 18 d.

rugsėjo 17 d.

Eugenija, Rolandas, Visman-
tas, Rimgailė, Nikodemas.

rugsėjo 15 - 18 jaunatis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Eufemija, Kiprijonas, Korne-
lijus, Liudmila, Rimgaudas, Jo-
gintė, Kamilė, Edita, Kipras.

Juozapas, Stanislovas, Min-
gailas, Galmantė, Stefanija, Ste-
fa, Elita.

Robertas, Sintautas, Sintautė, 
Pranciškus, Pranas.

oras

+13

+16

redaktorei nežinant

NNN

Įeina naktį vagis į butą ir eida-
mas girdi, kaip kažkas sako jam: 

– Tave stebi Jėzus. 
Jis paeina toliau ir vėl girdi: 
– Tave stebi Jėzus. 
Paskui vagis pamato papūgą, 

kuri tupi ir jam vėl sako: 
– Tave stebi Jėzus. 
Vagis klausia papūgos: 
– Kas tu? 
– Aš - Mozė. 
– Koks kvailys tave taip pavadi-

no? 
– Tas pats, kuris kovinį šunį Jė-

zumi pavadino.

***

Traukinio kupe važiuoja gruzi-
nas ir negras. Kelionė netrumpa. 
Gruzinas išsitraukia iš krepšio la-
šinių šmotelį, pjausto ir su duona 
valgo. Negras taip smalsiai žiūri į 
tuos lašinius ir klausia: 

– Ponuli, a kas čia per daik-
tas??? 

– Nu lašiniai… 
– Pffff…. Čia tokie jūsų laši-

niai??? Va mes papjaunam hipopo-
tamą, va ten tai lašiniai, dvigubai 
didesni už šiuos!!! 

Gruzinas truputį susinervino, bet 
nusiraminęs išsitraukė kumpio ga-
balą, pasidėjo ant stalo. Negras vėl 
ima smalsiai klausinėt. 

– A kas čia toks??? 
– Kumpis!!! 
– Vaiii, čia tik toks jūsų vadi-

namas kumpis? Cha cha va mes 
papjaunam žirafą, va ten matytai 
kokio dydžio kumpiai, jūsiškius 
lenkia kelis kartus!!! 

Gruzinas išvis susinervino. Pa-
rūkė. Pamąstė ir ištraukė iš po sta-
lo arbūzą. Pastatė viduryje stalo ir 
atsisėdęs laukia negro reakcijos. 
Tas ir taip ir anaip žiūrėjo, niekaip 
nesupranta kas čia per daiktas. 

– O kas čia? 
– A va čia – mūsų agrastas!

SUSITIKIME TRADICINĖSE
„VAIŽGANTINĖSE “ !

Nuoširdžiai  visus  kviečiame į tradicinę  respublikinę  šventę, skirtą  
Malaišių vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 760-osioms  me-
tinėms, vyksiančią  2015 m. rugsėjo 19 dieną, šeštadienį, nuo 13 
val. lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo- Vaižganto 
gimtinėje - Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Malaišių kaime

„Vaižgantinių“ metu visi kartu :

 - Pagerbsime naujuosius laureatus - keturioliktosios respublikinės 
literatūrinės Vaižganto premijos laureatą ir  septintąjį Vaižganto ma-
žosios premijos „Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui“      lau-
reatą;

 - Šalia Juodžiaus kelmo pasidalinsime savo mintimis, apmąsty-
mais, prisiminsime Malaišių istoriją ir garsiausią malaišietį  Vaižgan-
tą;

 - Pasiklausysime koncerto, apžiūrėsime ant Malaišių senųjų pas-
tatų sienų veikiančias fotografijų parodas;

 - Sušilsime prie „Vaižgantinių“ laužo, įsigysime naujų leidinių 
„vaižgantiška“ tematika;

 - Maloniai pabendrausime po oficialiosios dalies prie bendrų su-
neštinių vaišių stalo, paragausime uteniškių šaulių išvirtos šauliškos 
košės...

Atvažiuokite, ateikite- nepasigailėsite !
Nuo 11 val. iki renginio pradžios bus galimybė aplankyti netoliese 

Kunigiškių kaime veikiantį Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų, ap-
žiūrėti čia veikiančias naujas parodas ir ekspozicijas.

    Smulkesnė informacija teikiama tel. 8 682 33 024, 8 620 45 339

                           „Vaižgantinių“ organizatoriai:
Svėdasų seniūnija, Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“, Anykščių kul-

tūros centro Vaitkūnų skyrius, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus
„Vaižgantinių“ globėjas: Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričar-

das Sargūnas

                                        Rėmėjai:
Anykščių rajono savivaldybė, VĮ Anykščių miškų urėdija, Svėdasų 

girininkija, leidykla-spaustuvė „Utenos Indra“, Lietuvos šaulių sąjun-
gos Utenos plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-oji rinktinė, UAB „Alau-
ša“, Anykščių kultūros centro Svėdasų skyrius, kavinė „Pas Gedą“, 
UAB „Žaliadvaris“, kraštiečiai Bronius Budreika, Pranas Maišelis, 
doc., dr. Gvidas Kazlauskas, Danutė Peželienė, Milda Čepienė, Sigita 
Zobarskienė ir kt. 

                                 Informaciniai rėmėjai:
Laikraščiai „Anykšta“, „Utenos apskrities žinios“, „Utenis“, „Ute-

nos diena“, „Gimtasis Rokiškis“, „Pasaulio anykštėnas“, žurnalas 
„Aukštaitiškas formatas“, radijo stotis „Utenos radijas“, naujienų 
portalai: www.anyksta.lt, www.internetozinios.lt, www.bernardinai.lt, 
www.udiena.lt, www.apskritieszinios.lt, www.pasaulioanykstenai.lt., 
Anykščių turizmo informacijos centras

Sprintas
Riedslidės. Daugpilyje, Latvi-

jos vasaros slidinėjimo (varžybose 
riedslidėmis) čempionate anykštėnė 
F.Repečkaitė savo amžiaus grupėje 
iškovojo 3-ąją vietą. S.Adamonytė 
finišavo 4, P.Januškevičius ir 
K.Vaišvilaitė užėmė 5-ąsias vietas.

Biatlonas. Ignalinoje vyko biatlono 
Lietuvos vasaros čempionato II etapo 
bei olimpinio čempiono A.Šalnos 
taurės varžybos. Lietuvos čempionate 
jaunių grupėje L.Banys iškovojo 2-ąją 
vietą, moterų grupėje K.Vitkūnaitė 
finišavo 3, V.Strolia vyrų grupėje už-
ėmė 4-ąją vietą, o G.Mikoliūnas vai-
kų grupėje tapo varžybų nugalėtoju. 
A.Šalnos taurės varžybose L.Banys 
finišavo 2-as ir vos sekunde pralaimė-
jo nugalėtojui, D.Jankauskaitė buvo 
6, o G.Mikoliūnas – 3.

Bėgimas. Spalio 10-ąją rengiamas 
Algimanto apygardos partizanams 
atminti skirtas bėgimas. Bėgikai 
startuos partizanų žūties vietoje, prie 
Priepado (Priegodo) ežero Šimonių 
girioje, finišuos – Svėdasuose. Pa-
grindinės distancijos ilgis – 9 km. 
Startas – 12 valandą.

Krepšinis. Anykščių „KKSC-Vo-
lupis“ vyrų krepšinio komanda ir šia-
me sezone dalyvaus RKL A diviziono 
varžybose, kurios prasidės spalio 23 
dieną. Pasak komandos vyriausiojo 
trenerio Vaidučio Zlatkaus,  koman-
dos branduolys išliks tas pats kaip 
praėjusiame sezone, o jos komplekta-
vimas jau yra baigiamas. 

Kartais geriausia reklama ateina 
nekviesta ir neprašyta. Liepos pra-
džioje Troškūnų seniūnijos Juosti-
ninkų kaime, automobiliui „Audi“ 
neišsukus į posūkį ir išvarčius 
vaismedžius bei nukirtus elektros 
stulpo atramą, kaimas, atrodo, iš-
garsėjo. 

„Anykštos“ naujienų portalo 
publikuotas nuotraukas iš įvykio 
vietos per savo žinių laidą parodė 

Reklama... viena iš didžiųjų nacionalinių te-
levizijų, jas publikavo didžiausias 
šalies interneto portalas. Kitais žo-
džiais – išreklamavo.

Kad reklama veikia, gavo progą 
įsitikinti kiemo, kuriame po stulpo 
atrama įstrigo „Audi“ gyventojai. 
Siuntų kurjeriui teiraujantis, kaip 
rasti siuntos gavėją, pačiu tiksliau-
siu orientyru pasirodė ne namo nu-
meris, ne vieta, o istorija su automo-
biliu: „Ta vieta, kur įlėkė „Audi“?!, 
- kaip nušvitimas ištiko kurjerį ir 
daugiau jokių klausimų, kur prista-
tyti siuntą, jam nebekilo...

“The Beatles” grupės narys 
R. Staras aukcione parduos
 daugiau nei 800 savo daiktų

Gruodį “The Beatles” grupės narys 
Ringas Staras (Ringo Starr) ir jo žmo-
na Barbara Bach (Barbara Bach) auk-
cione parduos daugiau nei 800 jiems 
priklausančių daiktų, skelbia AP. Tarp 
daiktų bus ir retos grupės relikvijos, 
tokios kaip R. Staro būgnai, kuriais 
jis grojo per daugiau nei 200 pasi-
rodymų, ir “Rickenbacker” gitara, 
priklausiusi Džonui Lenonui (John 
Lennon), kurią jis vėliau perleido R. 
Starui.

Dar neregėto masto “The Beatles” 
grupei priklausiusių daiktų aukcioną 
organizuoja “Julien’s Auctions”. Jis 
vyks gruodžio 4 ir 5 d. Beverli Hilse, 
Kalifornijoje.

Pats atlikėjas sakė, kad ši idėja 
jam šovė po to, kai “The Grammy 
Museum “ muziejus, esantis Los An-
džele, paprašė jo surengti parodą apie 
savo asmeninį ir muzikinį gyvenimą.

“Viskas prasidėjo nuo to, kai per-
žiūrėjau daiktus, kurių, pasirodo, 
mes turime visame pasaulyje..., tada 
supratome, kad jų turime tikrai per 
daug”, - sakė muzikantas.

Prie to prisidėjo ir tai, kad pora par-
davė savo užmiesčio namą Anglijoje 
ir nebesinaudoja savo butu Monte 
Karle.

Galiausiai pora nusprendė, kad lai-
kas atsikratyti daiktų, kurių nebeturi 
kur dėti, taip ir kilo mintis surengti 
aukcioną.

Aukcione turėtų būti parduodamas 
pirmas R. Staro būgnų komplektas, 
kuriais atlikėjas grojo per daugiau nei 
200 pasirodymų. Jų kaina turėtų svy-
ruoti tarp 300 ir 500 tūkst. dolerių.

Dž. Lenono “Rickenbacker” gita-
ros, kuria atlikėjas grojo per “The Be-
atles “ kalėdinius pasirodymus 1964 
ir 1965 metais, kaina turėtų svyruoti 
nuo 600 iki 800 tūkst. dolerių. 

Platesnis aukcione parduodamų 
daiktų sąrašas bus paskelbtas lapkri-
čio 16 d. 

Meksikietė pagimdė septynetuką

Meksikoje moteris pagimdė septy-
netuką. Viena mergaitė po gimdymo 
mirė, pranešė Gvanachuato valstijos 
Sveikatos ministerija. Kūdikis tesvė-
rė 450 gramų.

Tai buvo pirmasis septynetuko 
gimimas valstijoje. Motina prieš tai 
gydėsi nuo nevaisingumo. 30 metų 
motinai prasidėjus sąrėmiams, vaikai 
26 neštumo savaitę gimė po cezario 
pjūvio operacijos.

Medikai paprastai mėgina daugia-
vaisius nėštumus išlaikyti iki mažiau-
siai 29 savaitės, kad padidintų kūdi-

kių šansus išgyventi. Gydytojai dabar 
kovoja dėl kitų naujagimių gyvybės. 
Trims mergaitėms ir trims berniu-
kams ligoninėje taikomas dirbtinis 
kvėpavimas. Jų svoris - nuo 550 iki 
650 gramų. 

Aukcione Didžiojoje Britanijoje 
parduodamas dinozauro skeletas

Plėšriojo alozauro skeletas parduo-
damas aukcione Didžiojoje Britanijo-
je, pranešama aukciono namų “ Sum-
mers Place Auctions” tinklapyje.

Aukciono organizatoriai tikisi par-
duoti dinozauro skeletą už 300-500 
tūkst. svarų (460-771 tūkst. dolerių). 
Aukcionas vyks lapkričio 25 dieną 
Bilingshersto miestelyje, Vakarų Sa-
sekso grafystėje.

Dinozauras gyveno juros periodu 
maždaug prieš 145-155 mln. metų. 
Dviejų metrų ilgio dinozauro jauni-
klis buvo rastas 2007 metais per ka-
sinėjimus Vajomingo valstijoje. Su-
augęs tokios rūšies dinozauras siekia 
8,5 metro ilgio.“Alozauras ir tirano-
zauras yra labiausiai žinomi plėšrieji 
dinozaurai. Šis alozauras dėl savo dy-
džio gali sudominti ne tik muziejus, 
bet ir prašmatnių viešbučių savinin-
kus “, - sakė aukciono namų vadovas 
Rupertas Van der Verfas (Rupert van 
der Werff). 

Rusija palaidos caro vaikų 
palaikus

Po kelerius metus trukusio ginčo 
dėl jų tapatybės Rusija Romanovų 
šeimos kape Sankt Peterburge palai-
dos caro vaikų Aleksejaus ir Marijos 
palaikus. Ceremonija planuojama 
spalio 18-ąją, penktadienį pranešė 
Rusijos vyriausybė.

Palaikai bus palaidoti Petro ir Po-
vilo katedroje, kur 1998-aisiais amži-
nojo poilsio atgulė ir caras Nikolajus 
II, jo žmona ir kiti trys vaikai. Caro 
šeimos palikuonių atstovas sakė, kad 
šeimos nariai norėtų dalyvauti laido-
tuvėse. 

2007-aisiais suradus sosto įpėdi-
nių Aleksejaus ir Marijos palaikus, 
jie buvo saugomi Valstybės archyve. 
Jie ilgai nebuvo palaidoti, nes Rusijos 
stačiatikių bažnyčia, kuri visą caro 
šeimą yra paskelbusi šventąją, neno-
rėjo pripažinti DNR tyrimo rezultatų.

Bolševikai caro šeimos narius ir jų 
tarnus sušaudė 1918-aisiais. Jų palai-
kai buvo sudeginti ir skubiai užkasti.

1991 metais paskutiniojo Rusi-
jos caro Nikolajaus II, jo žmonos ir 
dukterų Olgos, Tatjanos bei Anasta-
sijos palaikai buvo rasti. Spėjamai 
Aleksejaus ir Marijos palaikai aptikti 
2007-aisiais už 70 km nuo tos vietos, 
kur buvo užkasti kiti šeimos nariai. 

Kai buvo nužudytas, kraujo liga sir-
gusiam Aleksejui buvo 13 metų, o jo 
seseriai Marijai - 19. 

Titnagas išsikovojo Lietuvos 
nacionalinio akmens statusą

Lietuvos nacionaliniu akmeniu iš-
rinktas titnagas. Pasak Aplinkos mi-
nisterijos, per rinkimus jis minimalia 
balsų persvara nurungė gintarą. 

Nacionalinį akmenį rinko šiemeti-
nės Geologų dienos šventės dalyviai, 
Lietuvos geologų sąjungos svetainės 
lankytojai ir praėjusį lapkritį vykusio 
šios sąjungos suvažiavimo dalyviai.

Titnagas - kieta trapi kriaukliško 
lūžio uoliena. Jo gyslų ir gniutulų, 
pasak Lietuvos geologijos tarnybos 
direktoriaus Jono Satkūno, randama 
įvairaus amžiaus karbonatinėse uolie-
nose, o paviršiuje aptinkama moreno-
se, žvyrynuose.

Mūsų šalyje titnago gumburų ga-
lima rasti kreidos luistuose Nemuno, 
Merkio ir Jiesios upių atodangose. 
Daug šių gumburų ar jų skeveldrų 
yra Lazdijų, Varėnos, Šalčininkų ra-
jonų laukuose, žvyrynuose, upių pa-
krantėse. Ypač gausu titnago kreidos 
mergelio luistuose Varėnos rajone.

Nuo seniausių laikų iki geležies 
amžiaus titnagas naudotas rėžtukams, 
kaltams, kirviams, strėlių antgaliams, 
ietigaliams, vėliau - skiltuvams, gir-
noms ir kitokiems įrankiams gamin-
ti. 

-ELTA


