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paroda. Rugsėjo 25 d. (penk-
tadienį) 16:30 val. Sakralinio meno 
centre (Vilniaus g. 11, Anykščiai) ati-
daroma Alfonso Dargio paroda „Vaiz-
duotės užrašai“ iš Lietuvos dailės mu-
ziejaus rinkinių. Atidaryme dalyvauja 
– aktorė, poetė Birutė Mar ir birbyni-
ninkas Egidijus Ališauskas. Parodos 
kuratorės Ilona Mažeikienė ir  Regina 
Urbonienė. Renginys nemokamas! 
Paroda veiks iki lapkričio 18 d.

Skaidru. Naujos kadencijos rajo-
no Tarybos suformuota Antikorupci-
nė komisija, vadovaujama Raimundo 
Razmislavičiaus, kol kas negavo nė 
vieno skundo dėl galimų korupcijos 
apraiškų. Nesant priežasties tyrimui,  
komisija dar nė karto nesirinko.

Konkursas. Ruošiami dokumentai 
Andrioniškio seniūnijos seniūno kon-
kursui ir jis netrukus bus skelbiamas. 
Dabar laikinai seniūnijai vadovauja 
seniūno pavaduotoja Laima Repeč-
kienė. Priminsime, kad Andrioniškio 
seniūno darbo vieta atsilaisvino šias 
pareigas užėmusiam Sauliui Rasalui 
tapus savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotoju.

Latviai. Latvijos Marupės savi-
valdybės administracijos direktorius 
ir dar 34 asmenys lankėsi Anykščių 
rajono savivaldybėje. Latviai domė-
josi Tarybos veikla, rinkimų sistema 
Lietuvoje renkant savivaldybių tary-
bas, tiesioginiais mero rinkimais, ga-
limybe bendradarbiauti sporto srityje. 
Svečiai lankėsi ir medžių Lajų take. 

Egzaminas. Šiemet Teisingumo 
ministerija jau devintus metus iš ei-
lės organizuos tradicinę Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės globojamą 
visuotinę žinių pasitikrinimo akciją 
– Konstitucijos egzaminą. Jį laikyti 
kviečiami visi Lietuvos piliečiai. Pir-
masis egzamino etapas įvyks rugsėjo 
29 d., antrasis – spalio 13 d

Festivalis. Šiandien, antradienį, 
17.30 Anykščių koplyčioje – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre vyks XIX 
aukštaitijos vargonų muzikos festi-
valis. Koncertuoja Utenos senosios 
muzikos ansamblis VOX ANIMAE 
(vad. Virginija Šeduikienė). Koncerte 
skambės XVI-XXI amžiaus sakralios 
giesmės ir pasaulietinės dainos. Ren-
ginys nemokamas.

Rajono pakraštėlyje, šeši ki-
lometrai vieškeliu nuo Skiemo-
nių pietryčių kryptimi, abipus 
to paties vieškelio išsidėsčiusios 
Voversio kaimo sodybos. Už gy-
venvietės kelias virsta lauko ke-
liuku, nes čia pat jau Molėtų ra-
jono kaimeliai. o prie Voversio 
besišliejančiuose mūsų rajono 
Paberėžių, Ožionių, Geniūnų, 
Remeikių kaimeliuose, Kudoriš-
kio, Milžinkapio viensėdžiuose 
gyventojų vos po keletą belikę. 
Voversys tarp jų bene didžiau-
sias, pasak Skiemonių seniūno 
pavaduotojos Birutės Kirkienės, 
jame gyvenamąją vietą dekla-
ruoja 31 gyventojas, tačiau ato-
kiame kaime nėra 
apleistų sodybų.   

Kaimo gyventojai pasiilgę autobuso…
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Voversio  daugiabučio gyventojai Rimantė ir Vitoldas Maciulevičiai su anūkais Indre ir Augustu. 

„Anrestui“ - bėdos iš visų pusių
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Didžiausiai Anykščių rajono statybinei bendrovei UAB „An-
restas“ – neramus metas. Anykščių rajono apylinkės teisme prieš 
„Anrestą“ dėl laiku neatliktų darbų bylinėjasi Anykščių ir Jona-
vos savivaldybės, tik po sąskaitos areštavimo anykštėnai statybi-
ninkai atsiskaitė  su UAB „SANISTAL“.

Pirma byla – dėl Burbiškio 
grupinio gyvenimo namų

Anykščių savivaldybės admi-
nistracija į teismą kreipėsi  dėl 
Burbiškio grupinio gyvenimo 

namų rekonstrukcijos. UAB 
„Anrestas“ darbų neatliko pagal 
nustatytus terminus, todėl Anykš-
čių savivaldybės administracija 
statybinei bendrovei pateikė 15 
tūkst.796 eurų ieškinį. 

Jonavos savivaldybė su „An-
restų“ bylinėjasi dėl Bukonių 
daugiafunkcio centro rekonstruk-
cijos. Sprendžiant pagal bylos 
eigą Bukonyse darbai buvo at-
likti laiku, bet ilgokai nebuvo su-

tvarkyti darbų perdavimo aktai, 
todėl „Anrestui“ imta skaičiuoti 
delspinigius.

Dėl Burbiškio grupinio gyvenimo namų rekonstrukcijos termino 
nesilaikymo UAB „Anrestas“ Anykščių savivaldybės adminis-
tracija pareiškė 15 tūkst. 796 eurų ieškinį.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

UAB „Anrestas“ darbų tempai 
ir kokybė, matyt, pagreitino 
savivaldybės administracijos 
Vietinio ūkio ir turto valdymo 
skyriaus vedėjo Alberto Miški-
nio išėjimą į pensiją.

UAB „Anrestas“ direktorius 
Jakovas Leonovas apie jo 
firmos santykius su rajono 
valdžia nekalba.

Cepelinus lietuviai valgo ir valgys
Elmininkų bandymų stoties 

direktorius Kęstutis Rainys 
sako, kad nepaisant palyginti 
nepalankių orų, bulvių derlius 
nėra blogas.

Nereiks net kometos...
Alvydas DIEČKUS, rubi-

kietis, stebintis orus: „Gal tik 
primiršom. Anksčiau taip pat 
buvo įvairių orų.“

Pagerbė rašytoją 
ir kunigą
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Temidės svarstyklės
Sumušė. 2015-09-15, apie 6 

valandos 30 minučių, Anykš-
čiuose, Statybininkų gatvėje, 
1944 metais gimusią moterį 
jos buto virtuvėje sumušė kartu 
gyvenanti dukra, gimusi 1976 
metais.

Smurtas. 2015-09-20, apie 14 
valandų 10 minučių, namuose, 
esančiuose Troškūnų seniūni-
joje, sugyventinis, gimęs 1963 
metais, naudojo fizinį smurtą 
sugyventinės, gimusios 1975 
metais, atžvilgiu. Po įvykio vy-
riškis iš namų pasišalino.

spektras
propaganda. Lietuvos užsie-

nio reikalų ministerija, matyt, 
siekdama mūsų piliečius pripra-
tinti prie būsimų pabėgėlių srau-
tų, jau pasitelkė mokslininkus. 
URM užsakymu Mykolo Rome-
rio universiteto (MRU) moks-
lininkų grupė, vadovaujama 
MRU Teisės fakulteto dekanės 
profesorės Lyros Jakulevičienės, 
atliko pabėgėlių poveikio mūsų 
valstybei įvertinimą. Pabėgėlio 
visuomeninė, ekonominė bei 
kitokia vertė, kaip ir dera pagal 
tokį valdžios užsakomąjį tyrimą, 
yra kuo puikiausia. 

Kapai. Kas palaidotas Aušros 
Vartų gatvėje esančios Švč. Tre-
jybės bažnyčios kriptoje? Ar tai 
XVII- XVIII amžiaus vienuolių, 
garsių parapijiečių, pirklių, baž-
nyčios geradarių palaikai? Ar 
pavyks surasti bazilijonų ordino 
įkūrėjo Juos Veljamino Rutskio, 
kuris gali būti paskelbtas šven-
tuoju, kapą? Atsakymo į tokius 
klausimus antrą savaitę ieško 
Vilniaus universiteto Istorijos 
ir Medicinos fakultetų specia-
listai, atliekantys tyrimus Švč. 
Trejybės bažnyčioje, kur greta 
pagrindinio altoriaus rasta krip-
ta su palaikais. Iš kriptos iškelti 
pirmieji palaikai. Manoma, kad 
jų iš viso gali būti apie 100. 

Laimėjimas. Iš Plungės kilu-
si 18-metė dvyliktokė Gabrie-
lė Raudytė kartu su komanda 
rugsėjo pradžioje iš Maskvoje 
vykusio talentų festivalio “Nau-
jasis pasaulis” Lietuvai parvežė 
“Grand prix”. Pasak Gabrielės, 
pasitikėjimo netrūko, tačiau to-
kios sėkmės vis tiek nesitikėjo. 

Žala. Klaipėdos apygardos 
teismas pagaliau ėmė nagrinėti 
didžiulės apimties baudžiamąją 
bylą, kurioje narpliojama per 20 
mln. eurų žalos bendrovei “Klai-
pėdos nafta” padarymo raizgaly-
nė. Tarp kaltinamųjų yra ir bu-
vęs “Klaipėdos naftos” vadovas 
Jurgis Aušra bei buvęs Šiaulių 
banko Klaipėdos filialo valdyto-
jas Andrejus Vaičiulis. 

Grasino. Šiaulių apylinkės 
teismas sulaukė dviejų grasina-
mo pobūdžio laiškų. Rašliavos, 
pasirašytos 24-erių metų moters 
ir 25-erių vyro, adresuotos šio 
teismo Baudžiamųjų bylų sky-
riaus teisėjui Aleksandrui Pry-
gunkovui. Jei pavyks nustatyti 
abiejų laiškų autorius, jiems grės 
nelaisvės iki 6 metų bausmė. 

Sprendimas. Svarbiausias už-
davinys Sirijoje yra likviduoti 
terorizmą, ir tik paskui bus ga-
lima kalbėti apie naują konsti-
tuciją ir būsimą šalies valdžią. 
Tai sekmadienį transliuotame 
interviu JAV televizijos kanalui 
CBS pareiškė Irano prezidentas 
Hasanas Rouhanis. “Šalį, kurios 
didelę dalį okupavo teroristai ir 
kurioje vyksta masinės žudy-
nės, priversti palikti milijonai 
žmonių. Kaip galima kovoti su 
teroristais be tos pačios šalies 
vyriausybės paramos ir pagal-
bos? Kaip mes galime kovoti su 
teroristais be valdžioje esančios 
vyriausybės?” - pažymėjo H. 
Rouhanis, atsakydamas į klau-
simą apie būdus krizei Sirijoje 
sureguliuoti.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Mokslininkas „Anykštai“ sakė, 
jog šiųmetis derlius yra mažesnis 
nei pernai ar užpernai, tačiau ne 
toks tragiškas, kaip buvo 1992-
1994 metais, kai derlingumas tesie-
kė 9 tonas bulvių iš hektaro. „Šie-
met tie, kurie sodino ankstyvąsias 
arba vidutinio ankstyvumo bulves, 
prieš tai jas padaiginę, o jas daž-
niausiai ir sodina savo sklypuose 

Cepelinus lietuviai 
valgo ir valgys

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Taip optimistiškai kalba apie šiųmetį „antrosios lietuviškos 
duonos“ – bulvių derlių Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų cen-
tro Elmininkų bandymų stoties direktorius Kęstutis Rainys. Pa-
sak jo, nors sąlygos nebuvo palankios, nerimauti nėra pagrindo 
– bulvių užteks.

Elmininkų bandymų stoties 
direktorius Kęstutis Rainys 
sako, kad nepaisant paly-
ginti nepalankių orų, bulvių 
derlius nėra blogas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

žmonės, sulaukė neblogo derliaus. 
Birželio mėnuo bulvėms buvo pa-
lankus – drėgmės pakako, tempe-
ratūra, nors buvo mažesnė, tačiau 
leido suformuoti bulvėms stiprią 
ir gyvybingą šaknų sistemą. O štai 
vėlyvesnių veislių augintojai pate-
ko į tą 5 savaičių ekstremalių orų 
laikotarpį. Sausra nebuvo paskelb-
ta, buvo tik ekstremalūs orai. Bet 

Respublikinės literatūrinės Vaiž-
ganto premijos, įsteigtos Lietuvos 
rašytojų sąjungos, Lietuvos žur-
nalistų sąjungos ir Nacionalinės 
žurnalistų kūrėjų asociacijos, lau-
reatą paskelbė rašytojas Mindaugas 
Nastaravičius ir Lietuvos žurnalistų 
sąjungos pirmininko pavaduotojas 
Rolandas Meiliūnas. Jie įteikė ir 
premiją, laureato diplomą bei dai-
lininko Stasio Makaraičio sukurtą 
vardinį medalį poetui, publicistui 
Donatui Petrošiui už 2014 metais 
leidyklos „Alma litera“ išleistą ese-
istikos knygą „Kaip negalima gy-
venti“. Svėdasų seniūnijos įsteigtą 
septintąją Vaižganto mažąją premi-
ją „Už nuopelnus Svėdasų kraštui“ 
seniūnas Valentinas Neniškis įteikė 
Svėdasų Šv.Arkangelo Mykolo pa-
rapijos klebonui kun. Vydui Juškė-
nui, ganytojiškas pareigas šiame 
krašte atliekančiam nuo 2006-ųjų 
metų. Abu laureatai  buvo papuošti 
svėdasiškių nupintais ąžuolo lapų 
vainikais, susilaukė gausybės svei-
kinimų, gėlių puokščių, suvenyrų.

Pagerbė rašytoją ir kunigą Vytautas BAGDONAS

Rugsėjo 19-ąją Svėdasų seniūnijos Malaišių kaime vyko tradi-
cinės - jau septintosios - „Vaižgantinės“, kuriose buvo įteiktalite-
ratūrinė Vaižganto premija. 

Padėkojęs už Vaižganto premiją, 
iš Šilalės rajono, Bijotų, garsėjan-
čių Dionizo Poškos „Baubliais“ 
kilęs D.Petrošius trumpai papasa-
kojo apie savo kūrybinį kelią ir pa-
deklamavo vieną iš naujausių savo 
eilėraščių. Atsidėkodamas už  pa-
gerbimą kun. V.Juškėnas linkėjo vi-
siems ieškoti ir savo širdyse nešioti 
deimančiukus, kuriuos sudėjus dar 
labiau išgražėtų Tėvynė Lietuva... 

„Vaižgantinių“ metu buvo pagerb-
ti ir žmonės, kurie rūpinasi senuoju 
Malaišių kaimu. Atminimo dovanas 
Svėdasų seniūnas V.Neniškis įteikė 
malaišiečiams Rimantai Adomaitie-
nei (Grižaitei), Irenai Bartusevičienei 
(Nakutytei), Kęstučiui Antanėliui, 
Vytautui Nakučiui. O už tai, kad Ma-
laišiai vis pasipuošia įspūdingomis 
skulptūromis, meniniais akcentais, 
padėkota kraštiečiui gerbėjui doc., 
dr. Juozui Lapieniui, buvo nepa-
mirštas ir vienas iš 120 liepų alėjos 
Vaižganto 120-ųjų gimimo metinių 
proga sodinimo iniciatorių doc., dr. 
Gvidas Kazlauskas. 

Tęsiant „Vaižgantinių“ tradicijas, 
iš patrankos nuaidėjo trys saliutai: 
pirmasis saliutas už Tėvynę Lietu-
vą, antrasis - už garbingo jubiliejaus 
sulaukusius Malaišius ir malaišie-
čius, trečiasis- už visus „Vaižganti-
nių“ dalyvius ir Vaižganto premijų 

laureatus. 
Šią šventę po rudenėjančių Ma-

laišių liepomis organizavo Svėda-
sų seniūnija, Vaižgantiečių klubas 
„Pragiedrulys“, Anykščių kultūros 
centro Vaitkūnų skyrius ir Svėdasų 
krašto muziejus. 

Prie paminklo Vaižgantui nusifotografavo svėdasiškių nupintais 
ąžuolo lapų vainikais abu naujieji laureatai: Svėdasų parapi-
jos klebonas kun. Vydas Juškėnas (kairėje) ir poetas, publicistas 
Donatas Petrošius

Simonos BAGDONAITĖS nuotr.            

tokie orai turėjo kitą pusę – šiemet 
praktiškai nebuvo bulvių maro“,- 
apie orų įtaką derlingumui kalbėjo 
K.Rainys. 

Jo teigimu, natūralu, kad šiemet 
bulvių gumbai gali būti kiek smul-
kesni, tačiau vietinė rinka bus pa-
sotinta.  „Rėkia apie blogą derlių 
tie, kurie eksportuodavo bulves 
į Rytų rinkas, o dabar neteko tos 
galimybės. Iš kitos pusės, reikia 
pripažinti, kad jaunosios kartos ra-
cionas yra pasikeitęs, bulvės juos 
mažiau domina, tad problemos 
nematau, bulvių Lietuvai tikrai už-
teks“,- teigė K.Rainys. 

Šeštadienį 19 val. 45 min. star-
tavo pirmasis ralio lyderių auto-
mobilis, važiavęs išties meis-
triškai ir žiūrovams dovanojęs 
kvapą gniaužiančių akimirkų.  
Pusantro rato kartodromo trasos 
su „Subaru Impreza“ Vyčio Pau-
liukonio ir Audronio Gulbino 
ekipažas įveikė per 1,38 min., 
ir tai kurį laiką buvo geriausias 
rezultatas, tačiau Anykščių rajo-
no mero taurę iškovojo trečiąją 

Anykščių kartodrome kovojo dėl 
mero taurės

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienio vakarą  ralio „Aplink Lietuvą-2015“ dalyviai Anykš-
čių kartodrome slalomo varžybose kovojo dėl Anykščių rajono 
mero taurės ir taip reikalingų galutinei pergalei sekundžių.  

vietą ralyje užėmęs irgi „Subaru 
Impreza“ važiavęs Tomo Rama-
nausko ir Valdo Laurinkevičiaus 
ekipažas, beje, iškovojęs ir Kau-
no miesto mero taurę. Nuo Lie-
tuvos respublikos Prezidentės 
taurę iškovojusio V. Pauliukonio 
ir A. Gulbino ekipažo jie atsiliko 
vos 53,6 sek.  

Ralyje Kaune startavo beveik 
70 dalyvių, tačiau įveikę 1140 
kilometrų finišavo 53 ekipažai.  

Stebėti ralio kartodrome susirinko nemažai anykštėnų.
Autoriaus nuotr. 

Ralio lyderiai slalomo rungtyje kartodrome žiūrovams dovanojo 
kvapą gniaužiančių akimirkų. 
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komentarai

savaitgalio diskusija

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

Kelius valė 
„Stalinecai“

Alvydas DIEČKUS, rubikie-
tis, stebintis orus: „Gal tik pri-
miršom. Anksčiau taip pat buvo 
įvairių orų. Gal kokiais 1967- 
aisiais taip pat buvo labai dideli 

Nereiks net kometos...
Praėjusios vasaros antroji pusė išsiskyrė sausra ir karščiu, tem-

peratūros buvo artimos Lietuvos karščio rekordams, o kai kada 
atskirų dienų rekordus net viršijo. Rugsėjis vis dar neįprastai šil-
tas – pavyzdžiui, praėjusį ketvirtadienį Anykščių hidrometeoro-
logijos postas užfiksavo 28 laipsnių šilumą.

Kas vyksta gamtoje? Kaip manote, ar klimatas iš tiesų keičiasi, 
ar buvę karščiai - tai žmonių sąlygotos klimato kaitos pasekmė, o 
gal tai natūralus gamtos ciklas?

karščiai, o apie 2002 metus dur-
pynai taip degė, kad jų nespėjo 
gesinti. Įvairių orų buvo ir įvai-
rių dar bus. Taip, kad oras būtų 
vienodas, nebus. Tačiau žiemos, 
matau, kad pasikeitė, jos dabar 
mažiau sniegingos, o kai buvom 
vaikai, kad į mokyklą nueitu-
me, kelią reikėjo valyti „Stali-
necais“, nes silpnesni traktoriai 
nepajėgė. Pavasarį taip pat buvo 
didesni polaidžiai, vanduo net 
šniokšdavo. Kritulių sumažėjo 
ir vasarą. Žinoma, prie klimato 
kažkiek prisideda ir žmogus, juk 
ir automobiliai, ir elektrinės – 
visa tai susideda. 

Orus ir įvykius žymiuosi nuo 
1963 metų. Kokia bus žiema?  
Pasakysiu rugsėjo 29 dieną. Tą 
dieną reikia stebėti vėjo kryptį“.

Popiežius 
atkreipė dėmesį

Stanislovas KRUMPLIAUS-
KAS, buvęs Anykščių kle-

bonas: „Ne veltui popiežius 
Pranciškus išleido enciklika 
„Laudato Si“, joje yra daug pa-
mokymų apie gamtą ir apie 
žmogų. Ekologija ir gamta labai 
svarbūs dalykai. Gamta yra Die-
vo kūrinys, žmonija ją gavo kaip 
Dievo dovaną, tačiau ją nioko-
ja ir teršia. Todėl gamta taip ir 
atsiliepia. Gamtą reikia tausoti, 
kiekvienas iš mūsų yra kaltas už 
gamtos niokojimą.

Nueikite į mišką – ko tik ten 
neprimėtyta! Nuėjau grybauti 
ir miške radau išmestą visą au-
tomobilio saloną. O kiek kitų 
šiukšlių? Ar žmonės nenori mo-
kėti už šiukšles? O kiek teršalų 
išmetama transporto? Tai ar po 
to reikia stebėtis dėl įvairių ka-

taklizmų, dėl rūgščių lietų?
Dar pastebiu, kad pas mus 

miškus teršia labiau nei greti-
mose valstybėse – nei Lenkijoje, 
nei Vokietijoje, net ir Baltaru-
sijoje nemačiau tokių šiukšlinų 
pakelių. 

Aš pastebiu, kad klimatas 
kito: žiemos buvo kaip žiemos – 
su sniegu ir ledu, o vasaros buvo 
kaip vasaros – su griaustiniu ir 
karščiu. Tokios anomalijos, kaip 
gėlės pražydusios žiemą, buvo 
labai retos, tokių dažnų anoma-
lijų, kaip yra dabar, net nepame-
nu“. 

pajus vaikai ir 
anūkai

Alvydas JANICKAS, akty-
vus anykštėnas: „Šie metai pa-
saulinės hidrometeorolgų asoci-
acijos pripažinti kaip karščiausi 
metai per visą stebėjimų istoriją. 
Tai didžiulis įspėjimas, kad rei-
kia pradėti keisti savo gyvenimo 
būdą. 

Aišku, kad didele dalimi kli-
mato kaitai  įtaką daro žmonių 
veikla, juk vis daugiau į atmos-
ferą išmetama anglies dvideginio 
ir nereikia kaltinti saulės ar mė-
nulio. Didžiulius kiekius anglies 
dvideginio išmeta Kinija, JAV, 
kuri, kaip atrodo, net nėra pasi-
rašiusi Kioto protokolo. Prieš dvi 
savaites JAV prezidentas Bara-

kas Obama lankėsi Aliaskoje. Jis 
susipažino, kaip stebimas ledynų 
tirpimas. Ištirpus ledynams kils 
vandenyno lygis. Jei nesustab-
dysime anglies dvideginio išme-
timo ir nesustabdysim Brazilijos 
miškų kirtimo, eisim į susinai-
kinimą, nereikės jokių kometų, 
pasekmės gresia katastrofa. Dėl 
didžiulio anglies dvideginio kie-
kio atsiranda šiltnamio efektas. 
Jo poveikį ypač pastebime – vie-
ną savaitę gali būti +15 šilumos, 
o jau kitą savaitę karštis gali 
būti +30 laipsnių. Baisu, kad 
kai suvoksim pasekmes, jau bus 
per vėlu. Skaudžiausia bus ne 
mums, o mūsų vaikams ir anū-
kams, jiems teks pajusti visas 
pasekmes. Nelaukim, kad mūsų 
vaikai ir anūkai mus keiktų už 
tai, kad nemylėjome gamtos“.

-ANYKŠTA

@  Ona: „Ką čia diskutuoti? 
Tvarka yra tvarka, liga yra liga. 
Nuo ligų reikia gintis.“

@  Provokacija: „Manau, kad 
Europos Sąjungos senbuvės taip 
sau konkurencinę erdvę švarina. 
Nėra čia ko kelti galvas. Amžina 

Kiaulių maras – dirbtinė problema?
Praėjusį savaitgalį portalo anyksta.lt skaitytojus kvietėme dis-

kutuoti apie afrikinį kiaulių marą. Mat Anykščių rajone užfik-
suotas antras afrikinio kiaulių maro atvejis. Medžiotojai mero 
Kęstučio Tubio individualiame medžioklės vienete „Pelyša“ nu-
šovė maru sirgusį šerną. Vasarą buvo nustatyta, jog Jaros upėje 
rastas nugaišęs šernas sirgo kiaulių maru. Abu Anykščiuose nu-
statyti kiaulių maro atvejai - Šimonių girios apylinkėse. 

„Dėl kiaulių maro prevencijos Lietuvoje baigiamos išpjauti 
ūkininkų kiaulės, apie marą daug rašoma ir kalbama. Ką apie šią 
problemą manote Jūs? Baisu Jums dėl šito maro?” -  klausėme 
skaitytojų.

vokiečių svajonė išvalyti Pabaltijį 
nuo vietinių gyventojų vykdoma 
100 procentų.“

@  Prajuokino (atsakymas į 
provokacija): „Jei vokiečiai už-
krėtinėja kiaules, tai kada jie pradės 
užkrėtinėti arklius, žąsis ir ožkas?“

@  Drasuolis: „Aš ne kiaulė, ko 
man bijoti?“

@  Anykštėnė: „Ne.Baisiausiai 
gąasdina Pakeltis su Tubiu, kurie 
nevykdo rinkiminiu pažadu.“

@  Aš balsavau už tai (atsa-
kymas į: anykštėnė): „Pažadas 
priversti valdininkus dirbti vykdo-
mas. Pažadas organizuoti konkur-
sus vykdomas. Pažadas neversti 
pavaldžių darbuotojų stoti į partiją 
vykdomas.“

@  Nemanau: „Ar Henrikas dar 
gyvas?“

@  Islamizacija: „Man atrodo, 
kad šitas kiaulių maras yra dirbti-
nas - ruošiamasi Europos islamiza-
vimui, jau nebeliks kiaulių, o mu-
sulmonai juk kiaulienos nevalgo. 
Dirbtinė problema.“

@  Va: „Eiline afera maras, iš-
naikinti ūkius.“

@  Nu: „O Vosinta vis smirda?“
@  Augis: „Baisu, kai žmonių 

kiaules liepia išpjauti o šernams tas 
pats, aš galvoju, kad kvailystė“.

@  X – man: „Taip, gąsdina bet 
koks maras, kaip ir kita bet kokia 
“kvaraba” atklydusi į mūsų kraš-
tus, ar tiesiog pasireiškusi kuriam 
nors pasaulio krašte, nesvarbu pul-
tų ji gyvūnus, gyvulius ar žmones. 
Nes tai jau reiškia papildomas iš-
laidas ir nuostolius, pareikalauja 
gyvybių. Ir kas galėtų paneigti, 
kad tokiais atvejais besinaudoda-
mi visuotine panika ir nežinojimu 

iš to nebando pasipelnyti įvairaus 
plauko maklioriai, nepraleisdami 
progos įkišti ranką ir į mokesčių 
mokėtojų kišenę?“

@  Pritariu (atsakymas į: X - 
man): „Atsiminkite socdemų ger-
biamo veterinoriaus planą pripirkti 
vielos ir aptverti sieną.“

@  X – man: (atsakymas į pri-
tariu): „Ne, ten turbūt pajuokavo. 
Valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba tiesiogiai nesprendžia klau-
simų, susijusių su pasieniu, tiksliau 
konkrečios pasienio ruožo vietos 
lokalizavimu, jos aptvėrimu.“

(Komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)

-ANYKŠTA

Damoklo kardas virš „Anresto“ 
kabo ir dėl Anykščių J.Biliūno 
gimnazijos pastato rekonstrukcijos. 
Milijonų vertės projekto terminai 
kelis kartus buvo nukeliami, tačiau 
statybininkai nespėjo atlikti darbų 
ir po visų pratęsimų. Naujos rajo-
no valdžios netenkino ir J.Biliūno 
gimnazijos rekonstrukcijos darbų 
kokybė – buvo išreikalauta, kad  
„Anrestas“ savo lėšomis perdažytų 
mokyklos koridorius. Meras Kęs-
tutis Tubis jau kurį laiką „Anykš-
tai“ kalba, jog dėl gimnazijos pas-
tato  rekonstrukcijos statybininkai 
sausi iš balos neišlips – per teismą 
bus bandoma išsireikalauti delspi-
nigius ir už šį objektą.

„Anrestui“ - bėdos iš visų pusių
Sąskaita areštuota dėl kuklios 

sumos

Dėl UAB „Anrestas“ 3 t8kst. 
767 eurų skolos UAB „SANIS-
TAL“ Anykščių rajono apylinkės 
teismas rugpjūčio 20-ąją buvo 
pritaikęs „laikinąsias apsaugos 
priemones“ (matyt, areštavęs 
sąskaitą), tiesa, rugpjūčio 28-ąją 
laikinosios apsaugos priemonės 
buvo panaikintos, nes „Anrestas“ 
sumokėjo skolą. 

Problema su verslo partneriais, 
regis, buvo išspręsta, tačiau bylinė-
jimasis dėl mažesnės nei 4 tūkstan-
čių eurų sumos rodo, kad „Anres-
tas“ išgyvena ne pačius geriausius 
laikus.

Neramus metas savivaldybės 
„statybininkams”  

K.Tubiui tapus meru 3 Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
Vietinio ūkio ir turto valdymo sky-
riaus specialistai gavo nuobaudas, 
o skyriaus vedėjas Albertas Miški-
nis atsisveikino su pareigomis. Te-
oriškai A.Miškinis išėjo į pensiją, 
bet praktiškai – jo pasilikti darbe 
rajono valdžia neįkalbinėjo, regis, 
jam nebuvo išmokėta ir išeitinė 
kompensacija.

Dabartiniai rajono vadovai ne-
skelbia, kam ir už ką skiria nuobau-
das. Tačiau savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Veneta Veršulytė, 
kurios įsakymais baudžiami valdi-

ninkai, „Anykštai“ pripažino, kad 
Vietinio ūkio ir turto valdymo sky-
riaus specialistų gautos nuobaudos 
bent jau iš dalies siejasi su „Anres-
to“ darbu.

Panašu, kad savivaldybės „staty-
bininkai“ baudžiami už „Anresto“ 
toleravimą. Deja, lazda turi du ga-
lus – spaudžiant „Anrestą“, tikėti-
na, kad įmonė negriebs daryti dau-
giau objektų nei pajėgia ir darbus 
stengsis atlikti laiku ir kokybiškai, 
tačiau gali atsitikti taip, kad apskri-
tai šios firmos neliks ir paskutiniai 
Anykščių statybininkai emigruos į 
Angliją ar Norvegiją.

UAB „Anrestas“ direktorius Ja-
kovas Leonovas, “Anykštos” pa-
klaustas apie firmos perspektyvas 

ir santykius su valdžia, situaciją 
komentuoti atsisakė.

Stringa ir renovacija

UAB „Anrestas“ renovuoja 8 
Anykščių daugiabučius. UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
specialistas, atsakingas už dau-
giabučių renovaciją Alvydas Ger-
vinskas,  „Anykštos“ paklaustas, 
kaip „Arestui“ sekasi „renovaci-
jos fronte“, sakė, kad džiaugtis 
nėra kuo, bet labai ant anykštėnų 
statybininkų jis ir nepyko. Pasak 
A.Gervinsko, „Anrestas“ nė vieno 
namo renovacijos nespėjo atlikti 
pagal nustatytus terminus, tačiau 
tie terminai buvo pernelyg su-
spausti. „Neturiu didelio nerimo, 
kad jie darbų neužbaigs”, – dėstė 
A.Gervinskas.  

(Atkelta iš 1 p.)
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tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite paskambinę į 

„Anykštą“ (8-381)  5-82-46,  

(Atkelta iš 1 p.)
Per šimtmetį kaimas sumažėjo
5 kartus

Skiemonių seniūnijai ir parapijai 
priklausantis kaimas praeito šim-
tmečio pradžioje turėjo per pusantro 
šimto gyventojų. 1923-iaisiais kai-
me buvo įkurta pradžios mokykla, 
kuri veikė iki 1973-ųjų, o 1930-ai-
sias, kaip teigiama Anykščių krašto 
vietovių žinyne, kaimą išskirsčius į 
38 vienkiemius, jam    priklausė 423 
ha žemės. 

Pokaryje kaimas beveik ketvirtį 
amžiaus, nuo 1951-ųjų, buvo „Ki-
birkšties“ kolūkio centrine gyven-
viete, priklausė Skiemonių kolūkiui, 
kol šis iširo. Pasak seniūno pavaduo-
tojos, kaime nėra bendruomenės, 
tačiau kaimiečiai gražiai sugyvena 
ir pagal išgales tvarko savo sodybas. 
„Kaime ūkininkauja gražiai sody-
bą susitvarkę jauna Astos ir Arūno 
Kriogų šeima, šiek tiek atokiau vien-
kiemyje  - Aloyzas Šinkūnas, tačiau 
dauguma gyventojų jau senyvo am-
žiaus“,  - pastebėjo B.Kirkienė. 

Prižiūrėti sodybą padeda
vaikai

A. ir A.Kriogų sodyboje, deja, ra-
dau užrakintas duris. Gal šeiminin-
kai buvo laukuose ar į miestą reikalų 
tvarkyti išvažiavę. Pavažiavus iki 
kaimo galo, akis užkliuvo už kitos 
gražios sodybos, kurios kieme prie 

Kaimo gyventojai pasiilgę autobuso…

dar žydinčių rudeninių gėlių triūsė 
ir pati šeimininkė – minėtų ūkininkų 
teta Janina Kriogienė. 

Voversyje gimusi ir augusi mote-
ris, prieš aštuonerius metus Anapilin 
išlydėjusi vyrą Vytautą,  savo vai-
kystės kaimą prisimena buvus didelį 
ir gražų. „Turėjom savų muzikantų 
ir dainininkių, - prisiminė. - Čia pat, 
už namo, kokios gegužinės būdavo! 
Ne taip seniai autobusas beveik iki 
mano trobos atvažiuodavo, dabar 
gi nėra kaip tuos pačius Skiemonis 
pasiekti. Užmoki, tai kas nors pave-
ža...“ Kaimo senbuvė teigė, kad ne 
jos vienos, o ir kitų kaimiečių pagei-
davimas būtų, kad bent vieną ar dvi 
dienas per savaitę į kaimą atvažiuotų 
autobusas, nes jauni turi automobi-
lius, o seniems pėsčiomis ar dviračiu 
Skiemonis, ką jau ten Anykščius, 
sunku pasiekti. O juk reikia apsipirk-
ti, kažkaip gydytojus pasiekti. 

J.Kriogienė džiaugėsi savo aukš-
tuosius mokslus baigusia dukra 
Giedre, į užsienį didele mašina važi-
nėjančiu sūnum Saulium, anūkėmis 
ir proanūkiu. Visi jie stengiasi, kad 
sodyba būtų jauki, graži, tad savait-
galiais ir per atostogas jie atvažiuoja, 
nupjauna žolę, tvarko aplinką. 

Šalia J.Kriogienės sodybos - iš-
vaizdus paminklinis kryžius, ku-
riame įamžintos septynių apylinkių 
laukuose 1945–1947 metais žuvusių 
Lietuvos partizanų Jono Kairio,  Se-
rapino Kvaselio, Broniaus ir Petro 
Morkūnų, Jono Ruzgaus, Drilingos 

ir Vito Žičkaus pavardės. Šio įam-
žinimo iniciatore buvo Anykščių 
rajono garbės pilietė, tremtinė Prima 
Petrylienė, o kryžių padarė meistras 
Bronius Tvarkūnas. 

Pasak J.Kriogienės, vienas 
P.Petrylienės brolis su jos broliu 
Napoleonu buvo ištremti į Sibirą. 
„Dešimt metų Norilske išbuvęs Na-
poleonas džiaugėsi sveikas sugrį-
žęs ir įsikūrė Vilniuje“, - pastebėjo 
J.Kriogienė, priminusi, kad jis nuo-
latinis svečias kaime, juolab kad čia 
pat ant kalnelio namelį susirentė ir 
vasaroja Napoleono dukra, kuri yra  
žymi atlikėja. 

Beje, J.Kriogienės sodyboje rastas 
dubenėtas akmuo, kuris galbūt nau-
dotas apeigoms dar pagonybėje. Mo-
teris prisiminė, kad kažkokie ukmer-
giškiai norėję akmenį pagrobti, bet 
laiku į šią istoriją įsiterpė brolis.  

Besišnekučiuojat iš gretimos ir 
taip pat kruopščiai prižiūrimos sody-
bos atėjo kaimynė. Moteris neslėpė, 
kad ją sudomino J.Kriogienės kieme 
nematytas žmogus, tad atėjusi pasi-
domėti, ar čia ne koks senų žmonių 
skriaudikas. Uteniškiai Genovaitė ir 
Algirdas Mackai nusipirktą sodybą 
gražina jau 7 metus ir patenkinti, 
kad jos šioje vietoje labai norėję ir 
jų vaikai.

Džiaugėsi gerais kaimynais

Bene seniausia kaimo gyventoja 
Ona Atkočienė su dukra Vanda Le-

leivienė pagal savo išgales darbavosi 
daržuose. O.Atkočienė čia atitekėjo 
1947–aisiais iš gretimo Ožionių kai-
mo, tačiau vyrą amžino atilsio paly-
dėjo jau prieš 20 metų. 

Moterys džiaugėsi kaimo ramy-
be, gerais kaimynais. „Ramu, jo-
kių vagysčių, kaimynais bet kada 
galima pasikliauti“, - sakė iš sos-
tinės pas mamą gyventi sugrįžusi 
V.Leleivienė. 

Moterys išsakė tą pačią proble-
mą, kad seniems žmonėms ver-
kiant reikia, kad bent kartą kitą 
per savaitę į Voversį atvažiuotų 
autobusas. Deja, panašu, kad į šį 
kaimiečių pageidavimą niekas ne-
reaguoja, arba jo net nežino...

Ūkininkavimas eina į pabaigą

Voversyje yra ir vienas nuo ko-
lūkmečio užsilikęs, kaip sakė jo 
gyventojai, amžinai remontuojamas 
daugiabutis. Jame gyvena Riman-
tės ir Vitoldo Maciulevičių, Genės 
Zakarkienės, Reginos Matukienės ir 
Sigito Kiaušo šeimos.   

R. ir V.Maciulevičiai dar laiko 
keletą karvių, šiek tiek ūkininkau-
ja, tačiau, kai tokios kainos, tai tas 
ūkininkavimas, pasak jų, „eina į 
pabaigą“. Jie naudojasi kadais bu-
vusios kaimo parduotuvės pastatu 
ir sakė, kad nuolat veikianti par-
duotuvė neišsilaikytų, juolab kad 
du kartus per savaitę į kaimą at-
važiuoja autoparduotuvė. Jų nuo-

Senolė Ona Atkočienė su dukra Vanda Leleiviene. Kaimo senbuvės Janinos  Kriogienės sodyba - viena gražiausių Voversyje. 

Paminklinis kryžius žuvu-
siems Lietuvos partizanams 
pastatytas 2005 metais (auto-
rius - Bronius Tvarkūnas). 

Į sodybos kieme rastą dubenėtą akmenį telpa beveik kibiras vandens. 

mone, autobusas, užuot keliolika 
minučių stovėjęs stotelėje Skie-
monyse, galėtų bent porą kartų 
per savaitę atvažiuoti iki Voversio. 
„Galėtų bent jau pabandyti“, - sakė 
R. Ir V.Maciulevičiai. 

Onos Atkočienės troba statyta 1925–aisiais.                                 Autoriaus nuotr. 

Labai sudomino informacija apie 
dieną be automobilio. Ir anksčiau 
esu apie ją girdėjusi, bet niekada ne-
atkreipiau dėmesio. O šiemet suži-

Ir aš automobilį paliksiu namie
nojau, kad ir Anykščiuose tokia die-
na bus organizuojama. Susidomėjau. 
Vairuoju automobilį jau seniai ir be 
jo savo gyvenimo neįsivaizduoju. 

Tačiau vieną dieną į darbą ar parduo-
tuvę pėsčiomis tikrai galima nueiti. 
Bent jau aš taip ir padarysiu.

Rita G. Anykščiai
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kampas

Apie tradicijas

Teleloto Lošimas Nr. 1015 Data: 2015-09-20
Skaičiai: 70 61 73 47 18 69 01 29 26 71 46 53 15 65 62 54 57 12 02 08 59 67 13 21 

17 35 05 64 24 32 30 56 25 38 51 (keturi kampai) 14 55 49 10 45 (eilutė) 36 63 68 04 19 
(įstrižainės) 27 43 28 37 (visa lentelė)

Papildomi prizai
051*496 3D pagalvės “Dormeo Memosan” 035*427 3D pagalvės “Dormeo Memosan” 

005*979 3D pagalvės “Dormeo Memosan” 0113183 Automobilis “Citroen C-Elysee” 
0396762 Automobilis “Ford Mondeo” 0072142 Automobilis “Nissan Note” 0449399 
Automobilis “Renault Clio” 029*326 Dviratis “Minerva” 008*880 Fotoaparatas “Nikon” 
044*779 Fotoaparatas “Nikon” 020*779 Grybų džiovyklė “Adler” 000*426 Grybų džio-
vyklė “Adler” 023*601 Grybų džiovyklė “Adler” 003*769 Išmanusis telefonas “Samsung” 
028*338 Išmanusis telefonas “Samsung” 015*783 Kavos aparatas “Ariete” 038*776 
Kavos aparatas “Ariete” 019*904 Kavos aparatas “Ariete” 0248377 Kelialapis į Turkiją 
0031500 Kelialapis į Turkiją 0053149 Kelialapis į Turkiją 0401918 Kelialapis į Turkiją 
0314950 Kelialapis į Turkiją 057*136 LED televizorius “TV-star” 023*060 LED televizo-
rius “TV-star” 018*738 Nešiojamas kompiuteris “HP” 013*138 Pakvietimas į TV studiją 
006*276 Pakvietimas į TV studiją 009*267 Pakvietimas į TV studiją 054*763 Planšet. 
kompiuteris “Samsung” 010*688 Robotas-siurblys “Sencor” 053*000 Robotas-siurblys 
“Sencor” 052*979 Satino patalynės komplektai 026*513 Satino patalynės komplektai 
036*762 Satino patalynės komplektai 0571718 Savaitgalis Druskininkuose 0060143 
Savaitgalis Druskininkuose 0103868 Savaitgalis Druskininkuose 0231785 Savaitgalis 
Druskininkuose 0303638 Savaitgalis Druskininkuose 021*410 Šiaur. ėjimo lazdos 
“Frendo“ 008*101 Šiaur. ėjimo lazdos “Frendo“ 033*974 Šiaur. ėjimo lazdos “Frendo“ 
04**653 Turto draudimas 01**384 Vaizdo registratorius GoClever 056*691 Žingsniuoklis 
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Emilija GABRILAVIČIŪTĖ, gimusi 09 23

 pro memoria
Anykščių mieste
Genė TALAČKIENĖ, gimusi 1948 m., mirė 09 19
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Romualdas GRIŽAS, gimęs 1942 m., mirė 09 14
Traupio seniūnijoje
Janina JUODIENĖ, gimusi 1939 m., mirė 09 17

Linas BITVINSKAS

Žinoma, kad anksčiau gyventi 
buvo geriau, žmonės buvo geres-
ni, tradicijos buvo geresnės ir žolė 
žalesnė. „O laikai, o papročiai”, 
dejuodavo senovės romėnai, kai 
matydavo, kaip keičiasi visuomenė. 
Bet gilyn į praeitį lįsti ne visada pa-
tartina, nes galima aptikti ir ne visai 
suprantamų dalykų.

 Štai, kas atsitinka, kai žmonės 
pernelyg susižavi tautinėmis tradi-
cijomis. Ypač, jeigu mano, kad tik 
jos tautą nuo pražūtingo svetimų 
kultūrų poveikio apsaugo. Rusijoje, 
Permės krašte, nutarę įsiknisti į savo 
tautines šaknis, atgaivino seną kai-
mišką tradiciją – mėtymą... karva-
šūdžiais. Ir net surengė čempionatą. 
Na, žinoma, tradicijų puoselėtojų 
nuomone, geriau savas karvašūdis, 
negu svetima „Coca-cola“...  

Beje, kažkodėl patiems rusams 
tai nė kiek nepasirodė juokinga, 
renginį rėmė ... Kultūros ministe-
rija. Kurgi nerems, kai festivalio 
programa nurodo, kad šventė skirta 
„kaimo atgimimui, tautinių tradici-
jų puoselėjimui ir pagarbai joms“ ir 
t.t. Kitaip sakant, jeigu mėtaisi tais 
nurodytais daiktais į kaimyną, tai tu 
ne chuliganas, o tradicijų puoselėto-
jas. Permės Osinsko rajone vasarą 
vykęs karvašūdžio mėtymo (visa 
laimė, kad sauso)  čempionatas va-
dinosi „Linksmasis karoviakas“, o 
lietuviškai būtų „Linksmasis karva-
šūdis“. Mačiau ir nuotraukas - dė-
žėje sudėtas specialiai išdžiovintas 
“sporto” inventorius – karvių “bly-
nai”. Pabandykite įsivaizduoti kokį 
nors Lietuvos miestelį rengiant 
šventę tokiu pavadinimu. Turbūt po 
pirmo čempionato pusė gyventojų 
iškart kitur išsikraustytų.

Leonas ALESIONKA

Aiškino man mokytoja mokykloje, 
bet niekaip neaišku, kaip indoeuro-
pietiškai, o tai reiškia beveik senuoju 
indų sanskritu kalbanti baltų tauta lie-
tuviai, kaip ir latviai, taip toli nutolo 
nuo Indijos ir atsidūrė čia, prie šaltos 
Baltijos jūros. Ir, tardami žodį Dievas 
taip, kaip indai taria Deva, sustojo. 
O jei pasidomi genetiniais tyrimais, 
pamatai tokias tautų ir žmonių toli-
miausio judėjimo įdomybes, tokius 
atstumus ir variantus, kad ir visai 
žmogus gali susipainioti. Dzūkai at-
varė kažkur nuo bolgarų ir pasiliko su 
vyriškais genais čia? Eik tu sau...

Nuo ko bėgo mano protėviai, kas 
stūmė juos į šiaurę, kas puolė ir plė-
šė, kas vertė emigruoti taip toli? Rado 
tuščias žemes, ar patys kitus puolė, 
žudė, naikino ir užėmė jų vietą? Ko-
kią istoriją bepavartyki, Europos ar 
Azijos, Afrikos ar abiejų Amerikų – 
karai, plėšimai, epidemijos, religiniai 
fanatizmai ir trumpos taikos pertrau-
kos. Tik taip tesugebėjo gyventi ir 
išgyventi tautų, visokių rasių žmonių 
margumynas planetoje Žemė. Ir tū-
nome kukliai susitraukę mes, latviai 
ir lietuviai čia, prie Baltijos, krauju ir 
kančiomis šitą žemės plotelį sau iš-
laikę. Tūnome ir matome, kaip staiga 
prasidėjo visiškai naujas, nelauktas, 
neplanuotas Didysis afrikiečių – azi-
jiečių  tautų ir kultūrų kraustymasis į 
sočią Europą. Bet gal palikime šim-
tmečių istoriją istorikams, ir pakal-
bėkime apie visai nesenus įvykius, 
kuriuos atsimename, TV ekranuose 
bei laikraščių puslapiuose matėme, 
girdėjome, nerimavome. Štai buvusi 
turtinga Jugoslavija, kadaise krikščio-
niškai priiminėjo nelegalius pabėgė-
lius albanus, kurie gelbėjosi nuo stali-
nistinių Albanijos valdovų diktatorių 
Enver Hoxha ir Ramiz Alia teroro. 
Krikščionys serbai priėmė musulmo-
nus albanus ir apgyvendino šalia sa-
vęs Kosove. Kai Jugoslavija subyrėjo 
į keletą valstybių, Kosovas tapo Ser-
bijos dalimi. Ten ir serbams šventos 
religinės vietos, ten jų istorijos reli-
kvijos. Kuo viskas baigėsi? Karai, žu-
dynės, genocidas. JAV ir ES valstybių 
pastangomis, NATO bombarduojant, 
Kosovas buvo atplėštas nuo Serbijos 
ir iki šiol negrąžintas. Štai ir priglaus-
ki tu kad nori musulmonus... Ir pama-
nyk, koks dar sutapimas! Nuo seno 
Serbiją su kitų slavų pasauliu siejo 
bendra religija (Bizantijos – Graikijos 
krikščionys). O ypač su Rusija. Pri-
siminkite šitą detalę! Kai kam vaka-
ruose visada yra blogai, jei kam kitam 
su Rusija gerai!  Toliau Irakas. Kol jo 
vadovas Sadamas Huseinas draugavo 
su vakarais, o ypač JAV – viskas buvo 
gerai. Ir Sadamas, nežiūrint jo vado-
vavimo stiliaus ir žiaurumų, buvo 
geras. Bet vos tik Irako santykiai su 
JAV ir vakarais atšalo, vos tik šalis 
pradėjo draugauti su buvusia TSRS, o 
vėliau Rusija, prezidentas tapo „blo-
giuku“. Tuoj Irakas buvo apkaltintas 
branduolinio ginklo turėjimu, kitomis 
blogybėmis. O ypač blogas vakarams 
tapęs S. Huseinas. JAV ruošėsi karui, 

Didysis tautų kraustymasis
vakarai pritarė. Britų premjeras Tonis 
Bleiras vėliau prisipažins, kad JAV ir 
jos žvalgyba jį apgavo, atsiprašinės. 
Sadamas Huseinas šito karo nenorė-
jo. Jis gudriai ir iki paskutinės akimir-
kos žaidė diplomatiją, kad tik karo iš-
vengtų. Bet karas įvyko! Prezidentas 
žiauriai nužudytas. Beveik devyne-
rius metus trukęs JAV ir Irako karas 
nusinešė 162 tūkst. žmonių gyvybių. 
Nerado Irake masinio naikinimo gin-
klų! Ar dėl to tikrai reikėjo lieti kraują 
Artimuosiuose Rytuose? Dėl masinio 
naikinimo ginklo įtarimų tikrai nebu-
vo verta. Argi reikėjo versti visą Iraką 
kariauti vien dėl galimų teroristinių 
grupuočių demaskavimo? Tai dėl ko 
vis gi buvo nusitaikyta į Iraką? Dėl 
ko vis garsiau raginama sudrausminti 
kaimyninį Iraną? Atsakymai susiję su 
gyvybiškai svarbiais naftos  kontrolės 
siekiais. Irako karas, dar vadinamas 
antruoju Persų įlankos karu, prasidėjo 
2003 m. kovo 20 d. tarp JAV vado-
vaujamų sąjun-
gininkų ir Irako. 
Kodėl taikytasi 
būtent į Iraką? 
Kokį „gyvybi-
nį interesą“ net 
ir tūkstančių žmonių gyvybių kaina 
buvo pasiryžusi ginti JAV? Ir kuo čia 
dėti teroristai, kurių iki JAV okupaci-
jos Irake niekada nebuvo? Kas davė 
teisę JAV ir jos sąjungininkams ES 
karu pulti  Iraką?  Žinosi, Sadamai 
Huseinai, kaip draugauti su rusais! 
Toks pat likimas laukė ir prezidento 
V. Janukovičiaus Ukrainoje, tik va  
Rusijos prezidentas V.Putinas, kaip 
žinome, laiku pamaišė...

 Toliau Libija. Po II pasaulinio karo 
Libijos žemes pasidalino Prancūzija 
ir Jungtinė Karalystė, 1951 m. gruo-
džio 24 d. šalis, kaip Libijos Jungtinė 
karalystė, paskelbė nepriklausomy-
bę. Libijoje 1959 m. radus gausius 
naftos telkinius, šalies ekonominis 
ir socialinis lygis gerokai pakilo. 
Monarchas buvo nuverstas 1969 m. 
rugsėjo 1 d., o po karinio perversmo 
į valdžią atėjo Muamaras al Kadafis, 
buvo paskelbta Didžioji Libijos Ara-
bų Socialistinė Liaudies Džamahi-
rija. M. Kadafio valdymas tęsėsi iki 
2011 m., kai jis irgi buvo nuverstas. 
Vakarų, o ir lietuviškoji propaganda 
tada tvirtino, kad Muamaras Kadafis 
yra tironas, diktatorius, teroristas. Per 
41 valdymo metus Muamaras Kada-
fis padarė savo šalyje keletą tikrai 
nuostabių dalykų ir nuolat ją bandė 
suvienyti bei įgalinti visoje Afrikoje. 
Taigi, nepaisant to, ką mes girdėjome 
per radiją ar matėme žiniasklaidoje, 
Kadafis nuveikė galingus darbus, 
kurie visiškai neatspindėjo jo kaip 
žiauraus diktatoriaus. Kur jūs radote 
arabų pasaulyje, kad valdžioje būtų 
ne diktatorius, ne kietos rankos val-
dovas? Viskas buvo gerai šioje bene 
turtingiausioje nafta valstybėje, kol ji 
draugavo su JAV ir ES didžiaisiais. 

Bet vos tik Libija suartėjo su Rusija, 
vos tik joje atsirado rusų inžinieriai, 
specialistai, konsultantai, mokslinin-
kai, gydytojai vakaruose kai kam pa-
sidarė blogai. Ir vėl JAV, vėl ES vaka-
rai! Valstybėje sukiršinami žmonės, 
na o kas pinigais ir ginklais remia 
islamo teroristus, manau, ir aiškinti 
nebereikia. M.Kadafis nužudomas. 
Karas, tūkstančiai gyvybių ir suiru-
tės pragaras valstybėje, kurio valdžia 
iki šiolei nesuvaldo. Štai kodėl iš jos 
gelbėdamiesi šiandieną tūkstančiais 
bėga žmonės. Štai kokios „Vakarų 
demokratijos“ dovanėlės Libijai. 
Kas ir kam įkūrė Talibaną Afganis-
tane jau rašiau: Reiganas, JAV. Apie 
tai viešai papasakojo H.Clinton. Kad 
kenktų rusams, kad Čečėnijoje pra-
garą sukurtų. Rusai su šia JAV „do-
vanėle“ susitvarkė. Niekaip negalė-
jau anksčiau suprasti, kaip gali tokia 
valstybė kaip Rusija, XX a. antroje 
pusėje išduoti savo draugus, sąjungi-

ninkus? Serbija, 
Irakas, Libija... 
Kodėl preziden-
tas Dmitrijus 
M e d v e d e v a s 
tada pasirašė už 

taip vadinamą „neskraidymo zoną“ 
virš Libijos, kuri atvėrė erdvę NATO 
lėktuvams Libiją bombarduoti? Sil-
pna dar buvo Rusija po Jelcino lai-
kų „reformų“, po „perestroikinės“ 
suirutės ir krizės. Tačiau valstybė 
atsistojo ant kojų, sustiprėjo, ir, kaip 
ne kartą minėjau, aiškiai pasauliui 
pasakė: gana, ponai, daugiau jūs 
mūsų nebestumdysite. Štai Sirijoje 
taip pat turėjo pasikartoti Irako ir Li-
bijos scenarijus, o neišdegė. Rusija 
neleido. Putinas neleido! O čia dar 
kaukšt ir išlenda nauja „Islamo vals-
tybė“ ir visu žiaurumu rodo savąjį 
veidą ir taria savąjį žodį. Pragaras 
Sirijoje? Taip, pragaras, bet jau nebe 
toks, kaip Libijoje, Serbijoje ar Ira-
ke. Nauji iššūkiai suskambo. Viešai 
išpjaunami, išsprogdinami, narvuose 
skandinami tūkstančiai krikščionių! 
Ar kada nors taip buvo, ar bent pana-
šiai Europoje dėjosi? Taip, buvo, tik 
atvirkščiai. Ne taip jau baisiai seniai 
Ispanija yra buvusi musulmoniška. 
Musulmonų architektūra, kultūra ir 
dabar savo paminklais stebina pa-
saulį. Alhambros rūmai - pasaulio 
paveldo pasididžiavimas. Alhambra 
– maurų valdovų rūmų ansamblis 
pietų Ispanijoje, Andalūzijoje, greta 
Granados miesto. Rūmai pastatyti 
XVI a. Granados Emyrato valdovų. 
Statybos baigtos valdant sultonui 
Muhamedui V. Kur jie šiandienos Is-
panijoje? Kodėl ją valdo katalikiškas 
karalius? Kodėl musulmonai išžudy-
ti, išstumti, išvaryti? Ką ten nuveikė 
inkvizicija? Ir ne vien tik Ispanijoje. 
Arabai ir dabar krūpčioja prisiminę, 
kaip Europos riterių gaujos siaubė 
ir plėšė Jeruzalę, naikino musulmo-
nus. Tai vyko viduramžiais, o kaip 

XX – XXI amžiuose? Kokius pra-
garus arabams, libiams, irakiečiams, 
afganistaniečiams ir jų kaimynams, 
šiandieną sukūrė netikusi JAV ir jai 
paklusnios ES geopolitika? Man at-
rodo, kad būtent už šituos „vakarie-
tiškus pragarus“ šiandieną prasidėjo 
islamiškas kerštas vakarams! Matyt, 
Alachui trūko kantrybė. Musulmo-
nai sustiprėjo, jų irgi, kaip rusų, ne-
bepastumdysi. Amerikietiškai - va-
karietiškos demokratijos produktais 
islamo žmonių nebepamaitinsi... 
Žinoma, koks jų skonis. „Islamo 
valstybė“, kitaip „Irako ir Levanto 
islamo valstybė“, ginklu ir krauju, 
prievarta, žudydama krikščionis ir 
jiems nepaklūstančius kitokius mu-
sulmonus, vienija islamą išpažįstan-
čius į vieną galingą valstybę, galin-
čią keršyti vakarams. Ir net neslepia 
šitokių savo tikslų. Pagalvoju, o argi 
ne šitaip žiauriai, krauju ir kardu 
Mindaugas kadaise vienijo ir darė 
galingą Lietuvą? 

Manau, kad šitas masinis dešim-
čių tūkstančių pabėgėlių srautas į ES 
valstybes nėra vien tik spontaninis, 
nelegalų gabenimo verslu užsiiman-
čios mafijos verslas. Spėjama apie 
neva tik keturis tūkstančius islamo 
teroristų, gudriai įmaišytų tarp besi-
veržiančių į ES žmonių. Manau, kad 
jų bus dešimtys, šimtai tūkstančių, 
net daugiau. Strategiškai gerai supla-
nuota operacija! Paruoštų, užverbuo-
tų džihadui vykdyti, kad  reikiamu 
momentu ir reikiamoje vietoje būtų 
smogtas galingas smūgis visai Vaka-
rų sistemai. O juk mes, Lietuva, esa-
me tos sistemos dalis. JAV laikome 
galingiausiu ir rimčiausiu mūsų par-
tneriu, NATO mūsų saugumo garan-
tu. Jų sėkmė yra ir mūsų šiandienos 
sėkmė, jų klaidos yra ir mūsų klaidos. 
Kartu už jas mokėsime! Prasidėjo Di-
dysis XXI amžiaus Afrikos ir Azijos 
tautų kraustymasis į ES ir jis vyksta 
pasaulinės ekonominės krizės metu. 
Ir visai ne ačiū tiems, kurie visa tai 
neatsakingai sukūrė. Išgyvensime ar 
ištirpsime šiame procese mes, mažy-
tė, jau dvidešimt penkeri metai kaip 
svaigdama „Lietuva - lietuviams“ be-
kartojanti, bet tūkstančiais išsivaikš-
čiojanti tauta? 

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO
RUGSĖJO  MĖNESIO REPERTUARAS

Juozo Miltinio dramos teatras skelbia AKCIJĄ – “Pakviesk mane į teatrą!”. Net šešiems 
rugsėjo mėnesio repertuaro spektakliams – vienas bilietas galioja dviem asmenims! 

Skubėkite į teatro kasą jau dabar.  Išsamiau apie akciją skaitykite: www.miltinio-teatras.lt

P. 25 d. 18 val. F.Goodrich, A.Hacket „VISADA TAVO. ANA FRANK“.
Režisierius Valerijus Jevsejevas. Dviejų dalių drama.

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO SVEČIAI:
DOMINO TEATRO GASTROLĖS

A. 22 d. 18 val. „PRIMADONOS“. Režisierius Oleg Šapošnikov. Tikroji Brodvėjaus 
komedija.

Bilietus platina teatro kasa ir www.bilietai.lt. Kasa dirba pirmadienį - šeštadienį nuo 10 
iki 18 val.Pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val. Sekmadienį nuo 11 iki 18 val. Pietų pertrauka 
nuo 14 iki 16 val. Kasos tel.: 584 614. Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą.

www.miltinio-teatras.lt, www.facebook.com/JuozoMiltinioDT 

PASTABOS PARAŠTėSE

...Strategiškai gerai supla-
nuota operacija! Paruoštų, 
užverbuotų džihadui vykdyti...
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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.

Brangiai įvairų mišką su žeme ir bir-
žes išsikirsti. Apmoka notarų išlaidas.

Tel. (8-605) 27002.

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.

Automobiliai, technika

Automobilius. Atvyksta į vietą, su-
tvarko dokumentus, atsiskaito iškart, 
automobilį pasiima patys.

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

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942. 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 - 
  5.05 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.90 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.80 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Perkame grikius 
(nuo 370 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.

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

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios technikos su-
pirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

„Bartynco“ - visus veršelius auginti. 
Moka PVM. 

Tel. (8-680) 22009.

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

Tel. (8-622) 09326.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

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.

Kita

Veikiančią įmonę (vykdančią veiklą 
ne trumpiau nei 5 metus) registruotą 
rajone. 

Tel. (8-686) 86065.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Butą.
Tel. (8-612) 19001.

Kuras

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

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

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

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.

OPEL ASTRA 2000 m., dyzelis, TA 
2017-09-05, universalas, odinis salo-
nas, autopilotas, kondicionierius, ka-
blys, multi vairas ir kt. privalumai.

Tel. (8-647) 59686

Bulvių kasamąsias, rotacines 
šienapjoves, lėkštinius skutikus, 
grūdų šnėkus, valomąsias, plūgus 
„Kverneland“, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Traktorių T16 su krautuvu ir mėšlo 
kratytuvą (6 t).

Tel. (8-615) 28656.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Rugsėjo 24 d. (ketvirtadienį) pre-
kiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 
mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėslio-
siomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis bei 
spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Kaina nuo 
3,50 Eur. Raguvėlėje 7.10, Juostininkuose 7.20, Troškūnuose 
(turgelyje) 7.30, Vašokėnuose 7.45, Surdegyje 7.55, Papiliuose 
8.00, Viešintose 8.10, Didžiuliškėse 8.20, Padvarninkuose 
8.25, Andrioniškyje 8.30, Piktagalyje 8.45, Anykščiuose (prie 
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 9.00, N. Elmininkuose 9.15, 
Elmininkuose 9.20, Čekonyse 9.25, Svėdasuose (prie turge-
lio) 9.45, Varkujuose 10.00, Debeikiuose 10.10, Rubikiuose 
10.20, Burbiškyje 10.25, Katlėriuose 10.35, Pašiliuose 10.40, 
Skiemonyse 10.50, Staškuniškyje 11.15, Kurkliuose 11.25, 
Šlavėnuose 11.35, Ažuožeriuose 11.55, Pagiriuose 12.00, 
Dabužiuose 12.05, Kavarske 12.15, Janušavoje 12.20, 
Pienionyse 12.25, Repšėnuose 12.30, Traupyje 12.40, 
Laukagaliuose 12.50, Levaniškyje 13.00.

Dovanoja

Paaugintus gražius kačiukus.
Tel. (8-674) 05125.

Britų trumpaplaukius kačiukus.
Tel. (8-687) 80611.

2 mėn. tvarkingus, draugiškus 
kačiukus.

Tel. (8-656) 41525.

2 mėn. vilko ir laikos mišrūnus 
šuniukus. Sargūs ir draugiški. 
Janušava.

Tel. (8-699) 88434.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Ilgalaikio permanentinio makiažo 
procedūra: antakiai 80 Eur, akys 
70 Eur, lūpos 80 Eur. Korekcija 30 
Eur. Būtina išankstinė registracija.

Tel. (8-616) 20756.

Elektros kabelių, lauko vanden-
tiekio ir kanalizacijos tinklų prastū-
mimas uždaru būdu nekasant 
grunto. 

Tel. (8-683) 72277.

Nebrangiai dažo namus. Mūrija 
krosnis ir židinius. Valo krosnis ir 
kaminus. 

Tel. (8-676) 01382.

Atlieka kasimo darbus mini eks-
kavatoriumi.

Tel. (8-650) 63678.

Pjauna žolę trimeriu, žoliapjove. 
Gali iškirsti krūmus, atvežti žvyro.

Tel. (8-621) 30354.

Ilgastrėliais ekskavatoriais ka-
same tvenkinius, valome ežerų 
pakrantes, griovius. Atliekame 
kitus kasimo darbus. 

Tel. (8-698) 46745.

Rugsėjo 25 d. į  Anykščius atvyksta  angiochirurgas  E. Vitkus 
iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams, ser-
gantiems:

 ● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu
 ● Aortos, klubinių arterijų, rankų ir kojų arterijų ligomis
 ● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis
Registruotis   tel. (8-698) 33653
Skambinti nuo 16 iki 18val.
Tyrimas mokamas.

siūlo darbą UAB “CESTA” firminėje mėsos 
gaminių parduotuvėje Vilniaus g. 
1, Anykščiuose reikalinga pardavė-
ja-kasininkė. Pageidautina, turinti 
darbo patirties prekybos srityje. 
Darbas slenkančiu grafiku. 

Tel. (8-611) 22573. 

ŽŪB “Elma” reikalingas agrono-
mas. 

Tel. (8-682) 97420.
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Susiginčijo trys vyrukai, kas yra 
tikras malonumas. 20-metis sako:

– Vyrai, malonumas – tai su jau-
na gražia mergina visą naktį pra-
leist! Čia ir yra tikras malonumas.

30-metis sako:
– Aišku tai tikrai neblogai, tačiau 

tikras malonumas – tai kur nors 
Havajuose, kur palmės aplink, pul-
kas mulačių, pliažas… Va čia tai 
tikras malonumas.

50-metis sako:
– Ką jūs čia vyrai šnekat… Ti-

kras malonumas tada, kai tu turi 
vilą(20-ies kambarių) ant kokios 
nors Kanarų salos kranto, prie jos 
stovi 600-asis mersedesas. Įsivaiz-
duokit: rytas, miegamajame miega 
tavo 20-metė gražuolė žmona, at-
sikeli, girdi kaip ošia jūra, išsiverdi 
puodelį kavos, pro langą matai – 
atvažiuoja džipas. Iš jo išlipa ke-
turi stambūs “Aro” pareigūnai su 
automatais ir skambina tau į duris:

– Atsiprašau, ar čia Pakrantės 
11?

O tu jiems sakai:
– Ot ir ne, čia Pakrantės 9…..

Du Anykščių rajono valdžio-
je esantys liberalai: mero patarėjas 
Kęstutis Indriūnas ir administracijos 
direktorės pavaduotojas Saulius Ra-
salas - į savo „Facebook“ profilius 
įsidėjo žemdirbiškus vaizdus. Tiesa, 
parašai po nuotraukomis paaiškina, 
kad arimai nuotraukose – visai ne pa-
siruošimas žiemkenčių sėjai, o mies-
to infrastruktūros gerinimas. S.Rasalo 
arimai – miesto turgaus aikštės lygi-
nimo preliudija, o K.Indriūno nuo-
traukose - vaizdai iš rekonstruojamo 
miesto futbolo stadiono.

Į savo „Facebook“ arimus – miesto 
stadiono vaizdą - įsidėjo ir rajono Ta-
rybos narys, Seimo nario Ričardo Sar-
gūno padėjėjas, „darbietis“ Alfrydas 
Savickas. Jis dar pakomentavo „LR 
Seimo nario R. Sargūno dėka.”…   

Taigi žemė, arimai lietuvius jungia, 
net jei jų pažiūros skirtingos.

Valdžios vyrai myli žemę

Čia užaugs būsimi Ronaldo. Svarbu dirvą laiku apsėti....
Nuotrauka iš „Facebook“-o

AVINAS numatoma ir šilto, ir šal-
to. Regis, džiugins su kūryba, scena, 
meile, vaikais susiję reikalai. Deja, 
nekokia situacija veikiausiai bus dar-
be, komandiruotėse ir pan. Padidės 
gamybinių traumų, avarijų tikimy-
bė. Konfliktiškai nusiteikę asmenys 
trukdys susikaupti veiklai, realizuoti 
planus, gal reikalaus kažką stabdyti, 
koreguoti.  

JAUTIS kelias dienas turėtų neblo-
gai sektis. Gali padvelkti slaptu meilės 
romanu, apimti meninis įkvėpimas, 
noras puošti namus ar pan. Iš užsienio 
gali grįžti išsiilgtas žmogus arba jūs 
leisitės į kelią ir patirsite stiprių įspū-
džių. Antra savaitės dalis turbūt bus 
sunkesnė. Rūpesčių kels auganti karta, 
dirglios moterys, ypač vyresnės pagal 
rangą ar amžių. Nederėtų rizikuoti 
santaupomis, darbu ir kt. 

DVYNIAI mintys vis suksis apie 

pinigus, mokesčius, indėlius ir pan. 
Gali būti, kad kils nesklandumų dėl 
ne visai tvarkingų dokumentų, atas-
kaitų ir kt. Vis dėlto kai kas skaidrins 
nuotaiką. Tai gali būti meilės flirtai, 
romantiškos pažintys internetu, seno 
gerbėjo pasirodymas akiratyje ar kt. 

VĖŽYS savaitė bus gana įtempta. 
Regis, nerimo sukels artimas žmogus 
ir jam teks skirti dėmesio žymiai dau-
giau nei paprastai. Deja, to nenorės 
suprasti kolegos ir kiti artimieji. Dėl 
dokumentų, susijusių su pinigais, in-
dėliais, paveldėjimu, kompensacijų, 
gali kilti nesklandumų. Pasistenkite 
nebūti per daug išlaidūs. Vis dėlto ge-
rai turėtų nuteikti atlygis už kūrybinę 
veiklą, suteiktą paslaugą, verslo ino-
vaciją, originalų projektą ar kt. 

LIŪTAS pradžioje būsite pasinėrę 
į darbus arba darbo paieškas, jeigu tai 
aktualu. Aktyviai rodysite iniciatyvą ir 
stebinsite aplinkinius. Ypač seksis vei-
kla, susijusi su užsieniu, TV, reklama, 

interjero projektais, originalia kūryba, 
fotografija ir pan. Nuo savaitės vidu-
rio aplink jus gali padaugėti sudirgusių 
žmonių, linkusių kritikuoti, šaipytis. 

MERGELĖ savaitę nesėdėsite 
rankų sudėję ir tikriausiai pasieksite 
neblogų rezultatų finansine prasme. 
Tačiau kai ką gali tekti taisyti, grįž-
ti prie nebaigto projekto arba versti 
vaikus, artimuosius, kolegas ištaisyti 
savo klaidas. Regis, jūsų pretenzijos, 
karščiavimasis kažkam labai nepa-
tiks. 

SVARSTYKLĖS savaitę dau-
giausiai dėmesio teks skirti šeimai, 
vaikams, mylimiems žmonėms. 
Regis, tai jums geriausiai ir seksis, 
nors gali pasitaikyti nesklandumų 
bendraujant su paaugliais bei perne-
lyg kategoriškais aplinkiniais. Meilės 
fronte įmanomi laimėjimai, netikėtos 
staigmenos. 

SKORPIONAS iki savaitės vi-
durio jums gali pavykti nemažai nu-

veikti, tad neatidėliokite būtinų reika-
lų ir kontaktų. Nuo ketvirtadienio jau 
stigs aktyvumo, konkretumo. Norėsis 
užsidaryti tarp keturių sienų savo na-
muose. Sumaišties gali sukelti gauta 
žinia, anoniminis skundas, komenta-
ras, avarinė situacija kelyje ar kt. 

ŠAULYS savaitė prasidės augan-
čiu noru ir poreikiu gyventi prašma-
tniau, sočiau, smagiau. To siekdami 
galite griebtis verslo, ieškoti komfor-
to prekių ar kt. Arba stengsitės pasi-
mėgauti tuo, ką turite, pasmaližiauti, 
pasidžiaugti meilės malonumais. 
Galima spontaniška pažintis, žadanti 
meilės romaną. Vis dėlto nepraraskite 
budrumo, nes padarytų klaidų padari-
niai neužtruks.  

OŽIARAGIS savaitė gali būti ne-
lengva dėl didelio darbo krūvio, emo-
cinės įtampos, sveikatos problemų ar 
kitų situacijų, kurias sudėtinga suval-
dyti. Galimos tam tikros transforma-
cijos. Galbūt teks kažkur toli vykti, 

gydytis senas žaizdas, taisyti senas 
klaidas ar pan. 

VANDENIS jus žavės įvairios pa-
slaptys, netikėtumai, intrigos. Būsite 
linkę veltis į slaptus nuotykius, nele-
galias avantiūras. Galite sužinoti apie 
simpatiško asmens jausmus jums, 
kažkuo susižavėti ar net spontaniškai 
pasipiršti. Vis dėlto bendra situacija 
bus nerami, ir tai gali paliesti jūsų 
interesus, ypač jeigu turite reikalų su 
užsieniu, švietimu, tarptautine preky-
ba, muitais. 

ŽUVYS iki savaitės vidurio pra-
vartu vikriai suktis ir kuo daugiau 
atlikti skubių reikalų, kartu neatidė-
liojant numatytų susitikimų ir pan. 
Nuo ketvirtadienio jau bus sunkiau 
darbuotis ir bendrauti, stigs energijos 
arba sumažės palankių galimybių. 
Galimi patikrinimai darbe, galbūt 
teks aiškintis dėl finansinių, techni-
nių, politinių ar kitų nesklandumų. 

-ELTA

Sprintas
Žaidynės. Rugsėjo 19 dieną, 

Utenoje vyko aštuntosios Lie-
tuvos seniūnijų žaidynių finali-
nės varžybos, kuriose dalyvavo 
daugiau kaip 1000 sportininkų iš 
52 savivaldybių ir 125 seniūnijų. 
Iš viso žaidynėse dalyvavo 12 
miestų ir 40 savivaldybių spor-
tininkai, atstovavę 125 seniūni-
joms. Dėl nugalėtojų vardų 11 
sporto šakų varžybose varžėsi 
net 175 komandos.  Anykščių 
rajono savivaldybei atstovavo 
trys komandos. Šaškininkų ko-
manda tapo varžybų nugalėtoja. 
Komandoje rungtyniavo Veneta 
Veršulytė, Valdemaras Veršulis, 
Stasys Semėnas. Senjorų krep-
šinio komanda dalinosi 5-8 vie-
tomis, šachmatininkai užėmė 16 
vietą.  Bendroje įskaitoje Anykš-
čių rajono savivaldybė užėmė 17 
vietą iš 40 seniūnijų.

Biatlonas. Rugsėjo 18 dieną 
Ignalinoje, Lietuvos jaunių, jau-
nučių ir vaikų biatlono pirmeny-
bėse, startavo jaunieji anykštėnai 
biatlonininkai. Vaikų iki 12 metų 
grupėje 3 km nuotolyje nugalėjo 
Lukas Žukauskas, antrąją vie-
tą užėmė Aurelijus Mikoliūnas. 
Mergaičių varžybose Viktorija 
Kapancova finišavo trečia. Vai-
kų iki 14 m. grupėje Gytis Miko-
liūnas užėmė antrą vietą. Jaunių 
grupėje 7 km nuotolyje Linas 
Banys finišavo ketvirtas.

Judės. Anykščiuose prasideda 
aktyviausia savaitė šiais metais 
– Lietuvos tautinis olimpinis ko-
mitetas (LTOK) ir Lietuvos olim-
pinė akademija kviečia dalyvauti 
projekte „Judėjimo savaitė“. Rug-
sėjo 21–27 d. visi Lietuvos mies-
teliai, mokyklos ir bendruomenės 
išjudins įprastą dienos ritmą ir 
dalyvaus masinėse mankštose bei 
bėgimuose. Šiemet „Judėjimo sa-
vaitė“ Anykščiuose sutrauks per 
750 žmonių – renginiuose daly-
vaus 7 mokyklų ir ikimokyklinių 
įstaigų mokiniai. Vaikai bėgs 
250, 500, 1000 ir 1988 metrų dis-
tancijas. 

premijos. Rajono Taryba ke-
tvirtadienį priims sprendimą, 
kuriuo 1400 eurų premiją skirs 
plaukikui Giedriui Titeniui. Jo 
treneriui Žilvinui Ovsiukui bus 
skirta 700 eurų premija. Pagal 
rajono Tarybos nustatytą spor-
tininkų premijavimo tvarką 
už aukštas vietas tarptautinėse 
varžybose skiriamos premijos. 
G.Titenis premijos sumą „susi-
rinko“ pasaulio plaukimo čempi-
onate Kazanėje. Treneriui pagal 
nustatytą tvarką skiriama 50 proc. 
sportininko premijos sumos. 

anekdotas. Dialogas tarp fut-
bolininkų. 

- Šiandien pelniau net du įvar-
čius! – džiūgauja vienas. 

- O kokiu rezultatu pasibaigė 
rungtynės?- klausia antrasis. 

- 1:1

Ukrainos prokurorai pradėjo 
tyrimą dėl 240 metų senumo vyno, 
kurį Kryme ragavo V. Putinas ir S. 
Berluskonis

Ukrainos prokurorai pasiruošę 
pateikti kaltinimus Rusijos okupuo-
tame Kryme įsikūrusio vyno fabriko 
direktorei už tai, kad ši atkimšo 240 
metų senumo vyno butelį Rusijos 
prezidentui Vladimirui Putinui ir 
buvusiam Italijos premjerui Silvijui 
Berluskoniui (Silvio Berlusconi), 
praneša “Laisvosios Europos radi-
jas”.

V. Putinas ir S. Berluskonis pra-
ėjusį savaitgalį praleido Kryme, 
kur aplankė senovinius griuvėsius 
ir labai vertinamą Masandros vyno 
fabriką.

Masandra, kuri buvo nacionali-
zuota po Rusijos įvykdytos Krymo 
aneksijos 2014 metais, savo kolekci-
joje turi daugiau nei 200 metų senu-
mo vyno.

Rusijos televizija užfiksavo, kaip 
S. Berluskonis, apžiūrinėdamas 
1775 metų “Cheres de la Frontera” 
butelį, paklausė fabriko direktorės 
Janinos Pavlenko, ar jis negalėtų pa-
ragauti šio prabangaus vyno. Savo 
ruožtu ši nedelsdama atkimšo vyno 
butelį buvusiam Italijos premjerui ir 
prezidentui V. Putinui.

Ukrainos žiniasklaida citavo 
Ukrainos generalinio prokuroro 

pavaduotoją Kryme Nazarą Cholo-
dnickį, kuris nurodė, kad J. Pavlenko 
netrukus bus pareikšti kaltinimai dėl 
turto išeikvojimo.

Prieš Krymo aneksiją Masandros 
vyno fabrike buvo penki 1775 “Che-
res de La Frontera” vyno buteliai. 
Du šio vyno buteliai buvo parduoti 
“Sotheby’s” aukcionuose 1990 ir 
2001 metais. Vieno butelio kaina - 
100 tūkst.-150 tūkst. dolerių. 

Švedijoje U2 koncertas 
atšauktas dėl ginkluoto gerbėjo

U2 koncertas Stokholme buvo at-
šauktas dėl ginkluoto žmogaus, kuris 
atėjo į žinomos airių grupės pasiro-
dymą su pistoletu, praneša Švedijos 
leidinys “Aftonbladet”.

Laikraščio duomenimis, incidento 
kaltininkas - policininkas. Prie įė-
jimo į “Globen” areną jis apsaugai 
paaiškino “pamiršęs palikti pistoletą 
darbe” ir buvo praleistas. Sužinoję 
apie ginkluotą U2 gerbėją rengėjai 
iškvietė policiją ir atšaukė koncertą. 
Tuo metu salėje buvo apie penkis 
tūkstančius žmonių.

“Rengėjai nusprendė nukelti kon-
certą į antradienį, rugsėjo 22-ąją, dėl 
nepakankamos saugumo kontrolės”, 
- paaiškino policijos atstovas. Infor-
macijos apie ginkluotą melomaną jis 
nekomentavo. 
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