
67-ieji leidimo metai 2015 m.  spalio 6 d., antradienis.

   

šiupinys

5 psl.

6 psl.

2 psl.2 psl. 3 psl.

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 80/8960

http://www.anyksta.lt

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58

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

Seimas prieš savaitę balsavo už tai, 
kad medžiotojai galėtų naudoti iki šiol 
daugiausiai prie karinės ir specialiųjų 
pajėgų amunicijos priskirtą įrangą, 
tačiau iki galutinio įteisinimo liko dar 
vienas balsavimas, kuris turėjo vykti 

Anykštėnai pritarė nacionalinio 
saugumo silpninimui Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Karinės technologijos ateina į civilių gyvenimą. Seimas tęsia naktinių taikiklių naudojimo me-
džioklėse įteisinimo procedūrą. Abu anykštėnai Seimo nariai tam pritarė. 

Naktiniai taikikliai medžioklėje Europos Sąjungos šalyse leistini naudoti tik Čekijoje, Latvijoje ir 
Jungtinėje Karalystėje. 

Nepaisant skirtingų politinių barikadų pusių, abu Seimo nariai anykštėnai: Sergejus Jovaiša ir Ri-
čardas Sargūnas pasisakė už naktinių taikiklių legalizavimą medžioklėje. Kol kas tik šernų.

praėjusį ketvirtadienį, tačiau užstrigo. 
Įstatymo pakeitimą inicijavo soci-

aldemokratas Algimantas Salamaki-
nas argumentuodamas būtinybe me-
džioti šernus, kad sustabdyti afrikinio 
kiaulių maro plitimą. 

Seime prieš savaitę vykusiame bal-
savime, parlamentarai medžiotojai 
buvo raginami nusišalinti nuo bal-
savimo, bet jie to nepadarė. Nenusi-
šalino ir medžiotojas S.Jovaiša. Abu 
anykštėnai Seimo nariai įstatymo 

pakeitimui pritarė. Darbietis Ričar-
das Sargūnas balsavo kaip dauguma 
Darbo partijos frakcijos parlamentarų 
(iš 17 narių 12 buvo „už“), o Sergejus 
Jovaiša Tėvynės sąjungos frakcijoje 
liko mažumoje (iš 20 narių pritarė 5).

 Klausimą „stūmė“ socialdemo-
kratai, kurių net 21 iš 25 balsavo už 
leidimą naudoti taikiklius. 

Tačiau kyla klausimas, ar pataisoms 
būtų pritarta, jei nuo balsavimo būtų 
nusišalinę Seimo nariai – medžioto-
jai, nes pritariančiųjų persvara buvo 
tik 3 balsai (45 – „už“, 27 – „prieš“, 
15 – susilaikė).

Naktinių taikiklių priešininkai 
pabandė atsigriebti praėjusį ketvirta-
dienį. Seimui liberalai pateikė pasiū-
lymą, kad etikos komitetas įvertintų 
ar balsavime gali balsuoti Seimo 
nariai medžiotojai. Seimas pritarė, 
kad savo išvadas išsakytų komitetas. 
Balsavime R. Sargūnas nedalyvavo, 
o S. Jovaiša, vienintelis konservatorių 
frakcijoje svarstymui Etikos ir proce-
dūrų komisijoje, nepritarė. Jis balsuo-
damas susilaikė, o susilaikymo balsai 
realiai priskiriami prie nepritariančių 
pasiūlymui.  Tačiau Etikos ir proce-
dūrų komisija jokio interesų konflikto 
neįžvelgė. Seimo nariai, kad medžio-
tojai galėtų matyti tamsoje, galės 
balsuoti lemiamame balsavime, kuris 
numatomas kitame Seimo posėdyje.

2008-2009 metais Anykščių 
rajono mokyklas lankė 4 271 
mokinys, o dabar rajone mo-
kosi tik 2 455 mokiniai. 

Mokinių rajone sumažėjo 
dvigubai

Savižudis 
paprašė 
cigaretės...

Apie sostinę – daugiau nei atsargiai 
Dainius ŽIOGELIS, Lietu-

vos socialdemokratų partijos 
Anykščių skyriaus pirminin-
kas: „Kad Anykščiai vieni tap-
tų Europos kultūros sostine, 
manau, visiškai nerealu.“

Verslas. Paskaičiuota, kur blogiau-
siai sekėsi verslui Lietuvoje pirmąjį šių 
metų pusmetį. Anykščių rajonas nepa-
teko nei geriausių, nei nepalankiausių 
verslui. Statistika rodo, kad nesėkmės 
labiau persekiojo įmones, įsikūrusias 
Klaipėdoje, Visagine bei Vilniuje. Ma-
žiausiai patyrusių mažiausiai bankrotų, 
areštų ar praradusių visus darbuotojus 
verslų buvo Druskininkų, Rokiškio 
bei Kaišiadorių savivaldybėse. 

Tvarkė. Šeštadienį ugniagesiams 
teko padirbėti šakėmis. Traupio ugnia-
gesiai siųsti šalinti kažkieno kelio at-
karpoje Levaniškis - Baleliai pamestų 
ir išsivyniojusių dviejų šiaudų rulonų, 
kurie trukdė saugiam eismui. Ugniage-
siai šiaudus nuo važiuojamosios kelio 
dalies pašalino. Kas pametė rulonus ir 
jų nesusirinko – neaišku.

Komisija. Anykščių savivaldybės 
administracijos direktorės Venetos 
Veršulytės įsakymu sudaryta paraiškų 
medžiojamųjų gyvūnų daromos ža-
los prevencinių priemonių diegimui 
Anykščių rajone vertinimo komisija. 
Komisijai vadovauja administracijos 
direktorės pavaduotojas Saulius Ra-
salas, į sudėtį įeina ūkininkas Žilvinas 
Augustinavičius (jam nesant - ūki-
ninkas Romualdas Kubaitis), Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Antanas Baura, 
aplinkosaugininkas Arnoldas Kaza-
kevičius, miškų kontrolės specialistas 
Justas Kuprys, medžiotojų ir žvejų 
skyriaus atstovas Almantas Žvirblis.

Mykolinės. Sekmadienį Traupyje 
vyko Mykolinės. Buvo galima pa-
sigrožėti darbais iš rudens gėrybių, 
žmonės klausėsi vicemero, gamtinin-
ko Sigučio Obelevičiaus paskaitėlės 
apie rudens augalus, kurių uogos, deja, 
ne visų valgomos. „Kai kurios tinka-
mos tik uošvienei...“, – juokavo gamti-
ninkas. Parodytas Janinos Savickienės 
spektaklis „Klastingi guzikai“, vaidino 
Traupio, Levaniškių aktoriai-mėgėjai. 

Kelionė. Savivaldos dienos pro-
ga rajono vadovai šeštadienį rengia 
ekskursiją į Latviją. Informaciją apie 
valdininkų išvyką į užsienį niekur ne-
skelbiama.

Sveikinimas. Primename, kad per 
laikraštį galite pasveikinti savo arti-
muosius. Sveikinimo kaina – 15,90 
Eur.

Viešintos ilgisi Germanavičių
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Spalio pradžioje aplankius Viešintas, miestelis gyveno savo 
įprastą gyvenimą. Tiksliau pasakius, atrodė, jog negyvena – tuš-
čios gatvės, nors oras gražus, bet žmonių, triūsančių apie savo 
namus, irgi beveik nematyti. O iš tų, kuriuos sutikau, dauguma 
labai gailėjo žuvusių režisierių Galinos ir Vytelio Germanavičių. 

Ramutė Pavilonienė prie tėvų namo, kuriame užaugo penki vaikai.

Gyveno poetas 
Antanas Strazdas

Apie Viešintas surinkta daug istori-
nės medžiagos, gal tik reikėtų primin-
ti, kad tai miestelis Anykščių rajone už 
19 kilometrų nuo Anykščių, šalia ke-
lio Anykščiai–Kupiškis. Pavadinimą 
miestelis gavo iš netoliese telkšančio 
nemažo Viešinto ežero, kuris yra tre-
čiasis pagal dydį Anykščių rajone, jo 
ilgis – 2,5 kilometro ir plotis 1,1 kilo-
metro. Ežeras gana seklus, vidutinis jo 
gylis – vos 2,85 metro. Dabar Viešin-

tos – seniūnijos centras. Viešintų dva-
ras minimas nuo XVI amžiaus. 1591 
m. jo savininkas Francas Kulvietis 
gavo privilegiją steigti miestelį, rengti 
turgus ir taip nukonkuravo už 5 kilo-
metrų esantį Jurgiškio miestelį. 1743 
m. miestelyje buvo 33 sodybos.

1897 m. Viešintose gyveno 741 
gyventojas, 1923 m. – 528, 1959 m. 
– 478, 1970 m. – 543, 1979 m. – 569, 
2001 m. – 383 žmonės.
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Temidės svarstyklės
Mušė. 2015-10-02 apie 20 

valandų 5 minutės namuose, 
esančiuose Anykščių seniūnijo-
je, moterį, gimusią 1981 metais, 
sumušė neblaivus (2,7 promilės) 
sugyventinis, gimęs 1976 metais. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į laikino sulaikymo patalpą.

Mušė II. 2015-10-02 apie 23 va-
landos 30 minučių, į namus, esan-
čius Skiemonių seniūnijoje, grįžęs 
neblaivus (2,08 promilės) vyras, 
gimęs 1978 metais, smurtavo prieš 
žmonos dukrą, gimusią 1999 me-
tais. Įtariamasis sulaikytas ir užda-
rytas į laikino sulaikymo patalpą.     

Automobilis. 2015-10-02 apie 
6 valandą pastebėta, kad iš kiemo, 

spektras

esančio Svėdasų seniūnijoje, pa-
grobtas automobilis. Nuostolis – 
19 768 eurai.

Mušė III. 2015-10-03 apie 19 
valandą Viešintų seniūnijoje, sū-
nus, gimęs 1991 metais, būdamas 
neblaivus (2,14 promilės), pradėjo 
priekabiauti ir konfliktuoti, puolė 
smaugti motiną, spyrė tėvui į vei-
dą. Sūnus sulaikytas ir uždarytas į 

areštinę.
Plūgas. 2015-10-04 apie 2 va-

landą 55 minutės pastebėta, kad iš 
laukų, esančių Troškūnų seniūni-
joje, pavogtas plūgas, kuris rastas 
apverstas ir įklimpęs į žemę už 
150–200 metrų nuo jo buvimo vie-
tos. Nuostolis tikslinamas. Sulai-
kyti ir į areštinę uždaryti du 31-e-
rių ir 24-erių metų amžiaus vyrai.

Kaip „Anykštai“ pasakojo 
Anykščių ugniagesių gelbėtojų 
viršininkas Saulius Slavinskas, 
sekmadienio vakare ant Anykščių 
siauruko tilto stovintis vyras gra-
sino nušokti į Šventąją. Atvykę 
ugniagesiai pradėjo su juo megzti 
pokalbį, o vienas gelbėtojas pasi-
ruošė šokti į vandenį ir gelbėti, jei 
vyras nuo tilto vis tik būtų šokęs. 

Vis dėlto ugniagesiams ir prie jų 
prisijungusiems policijos pareigū-
nams, pavyko vyrą nuraminti ir atkal-
bėti nuo bandymo nusižudyti. 1977 
metais gimęs vyras aprimo, pareigū-

Savižudis paprašė cigaretės...
Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Ugniagesiams gelbėtojams savaitgalį teko padirbėti psicholo-
gais. Tarnyba gavo pranešimą, apie nuo Anykščių geležinkelio 
tilto grasinantį nušokti vyrą.

nų paprašė cigaretės ir atsitraukė. 
Gelbėjimo operacija truko apie 

40 minučių. Pasak S.Slavinsko, 
ugniagesiai gelbėtojai tokioms si-
tuacijoms specialiai neruošiami, 
tačiau, pasak viršininko, tokioje 
situacijoje daug padeda bendraž-
mogiškos savybės - bendravimas ir 
išklausymas.

Ugniagesių gelbėtojų viršininkas 
pasakojo, kad nepamena atvejo per 
savo tarnybos metus Anykščiuose, 
jog ugniagesiai dalyvautų savižu-
džio atkalbinimo operacijoje.

Beje, sekmadienis, jei žvelgti 

Utenos apskrities mastu, pasižy-
mėjo dideliu ugniagesių iškvietimų 
ne gesinimo, o pagalbos suteikimo 
žmonėms skaičiumi. Dažniausiai 
per parą apskrities ugniagesiai 

Sekmadienio vakare žmogaus gyvybės galėjusi pareikalauti dra-
ma rutuliojosi ant Anykščių siauruko tilto.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

dalyvauja kokioje vienoje opera-
cijoje, ar jų visai nebūna, tačiau 
sekmadienį tarnyba įvairią pagal-
bą, kaip kad buto durų atidarymą, 
suteikė net 5 kartus.

Rajono švietimo skyriaus 2008- 
2009 metų statistinės lentelė rodo, 
kad tais mokslo metais Anykščių 
rajono mokyklas lankė 4 271 mo-
kinys, o dabar rajone mokosi tik 2 
455 mokiniai. Juos moko 289 mo-
kytojai. 

„Negaliu dabar pasakyti tikslaus 
skaičiaus, kiek 2008-2009 mokslo 
metais rajone dirbo mokytojų, ta-
čiau jų buvo apie keturis šimtus. 
Mokytojų skaičius negali mažėti 
taip tolygiai, kaip mokinių, nes 

Mokinių rajone sumažėjo 
dvigubai

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Per krizės metus Anykščių  rajone beveik dvigubai sumažėjo 
mokinių, o vietoj 12 savarankiškų mokyklų ir 18 pradinio ugdy-
mo skyrių liko tik 10 savarankiškų mokyklų ir 1 Raguvėlės pra-
dinio ugdymo skyrius. 

pamokos vyksta, kai klasėje sėdi 
ir keli moksleiviai“, - „Anykštai“ 
sakė Anykščių savivaldybės Švie-
timo skyriaus vedėja Vida Dičiū-
naitė.

Vedėja sako, kad į mokyklas 
rugsėjo 1-ąją pastaraisiais metais 
ateidavo kasmet maždaug dviem 
šimtais mokinių mažiau. 

Tik šie metai buvo išimtis, kad 
atėjo 13 pirmokų daugiau, nors 
bendras pirmokų skaičius rajone 
vis tiek lieka tragiškai mažas – 

173.
Paklausta, kaip vertina tokį 

drastišką mokinių mažėjimą ra-
jone, Švietimo skyriaus vedėja 
sakė, kad  šalies mastu Anykščiai 
neatrodo kažkaip išskirtinai. „Tik 
valstybės politika gali išspręsti šią 
problemą, atskiros savivaldybės 
sprendimai vargu ar gali turėti ko-
kios reikšmės. O priežastys? Net 
sunku ir įvardinti. Tai ir atsivėręs 
pasaulis, migracija ir socialinės 
problemos“ ,- svarstė V. Dičiūnai-
tė. - Taip pat vyksta ir visuomenės 
vertybių metamorfozė. Žmonės 
skiekia daugiau ekonominės nau-
dos savo asmeniniame gyveni-
me“.

Švietimo skyriaus vedėja 
Vida Dičiūnaitė vakar su 
Tarptautinę mokytojų dieną 
švenčiančiais rajono moky-
tojais lankėsi Lajų take (eks-
kursiją vedė vicemeras Sigu-
tis Obelevičius) ir klausėsi 
koncerto kultūros centre.

Bankrotas. Nuo penkerių iki 
trejų metų trumpinama bei pa-
prastinama fizinių asmenų ban-
kroto procedūra. Pasak ūkio mi-
nistro Evaldo Gusto, šiuo metu 
fizinį asmenų bankrotą, Lietuvoje 
veikiantį nuo 2013 m., apsunkina 
ilgos procedūros, pagal įstatymą 
galinčios tęstis iki 5 metų, ir tai, 
kad bankrutuojančiam asmeniui 
galima atimti visą turtą, ir jis ne-
tenka galimybės vykdyti bet ko-
kią individualią veiklą. Vyriausy-
bei remiantis Europos Komisijos 
rekomendacijomis dėl fizinių as-
menų nemokumo buvo paruoštos 
įstatymo pataisos - trumpinamas 
bankroto laikas, bankrutuojan-
tiems gyventojams, kurie užsiima 
individualia veikla, siūloma leisti 
papildomai skolintis šiai veiklai.

Krepšelis. Vyriausybė pasitari-
me patvirtino Švietimo ir mokslo 
ministerijos parengtą eksperi-
mentinę mokymo lėšų apskaičia-
vimo ir paskirstymo metodiką, 
kuri nuo 2016 m. sausio 1 d. bus 
įgyvendinama penkiose minis-
terijos atrinktose savivaldybėse. 
Pagal šią metodiką bendrojo, iki-
mokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo finansavimo principas 
yra kitoks negu mokinio krepše-
lio. Ugdymo lėšos skaičiuojamos 
ir skiriamos klasei, o kitoms mo-
kymo reikmėms, pavyzdžiui, mo-
kymo priemonėms, – kiekvienam 
mokiniui. Tikimasi, jog tai padės 
išsaugoti adekvatų mokyklų fi-
nansavimą, mokyklose stiprės 
ugdymo kokybė, neliks konkura-
vimo tarp mokyklų dėl kiekvieno 
mokinio krepšelio.

Pataisos. Spalio 1 d. įsigaliojo 
Policijos rėmėjų įstatymo pakeiti-
mai, kuriais siekiama efektyvinti 
policijos rėmėjų veiklą, skatinti 
asmenis tapti policijos rėmėjais 
ir aktyviai dalyvauti formuojant 
saugią aplinką.  Šių metų birželio 
9 d. priimtos įstatymo pataisos 
numato, kad policijos rėmėju ga-
lės tapti ne jaunesnis kaip 18 metų 
mokantis lietuvių kalbą Lietuvos 
Respublikos pilietis ar Lietuvos 
Respublikoje nuolat gyvenantis 
kitos Europos Sąjungos valstybės 
narės pilietis, turintis ne žemesnį 
kaip vidurinį išsilavinimą, pagal 
asmenines ir moralines savybes 
tinkantis būti policijos rėmėju. 
Be policijos rėmėjų, įstatyme 
įtvirtinami garbės policijos ir 
jaunieji policijos rėmėjai. Garbės 
policijos rėmėjai galės savo noru 
padėti policijai švietėjiška, inte-
lektine veikla, teisėkūros inicia-
tyvomis, idėjomis ir pasiūlymais 
viešosios tvarkos bei visuomenės 
saugumo srityje.

Įšalas. Didžiausius inves-
tuotojus į Lietuvos ekonomiką 
vienijanti asociacija „Investors’ 
Forum“ pristatė investuotojų lū-
kesčius šiam politiniam sezonui. 
Svarbiausias jų - naujo socialinio 
modelio priėmimas. „Pasenęs, 
nelankstus darbo santykių regla-
mentavimas yra vienas didžiau-
sių Lietuvos investicinio klimato 
trūkumų. Naujasis socialinis mo-
delis leistų šalies gyventojams 
daugiau užsidirbti ir padėtų pri-
traukti užsienio investuotojus, 
todėl jo priėmimui turi būti ski-
riamas didžiausias dėmesys ir su-
telkta visa politinė valia“, - sakė 
asociacijos „Investors’ Forum“ 
vykdomoji direktorė Rūta Sky-
rienė.

Vėl veiks žurnalistų mokyklėlė
„Anykštos redakcija“ vėl atidaro jaunųjų žurnalistų mokyklė-

lę. Mokytis žurnalistikos kviečiami 6-12 klasių mokiniai.
Pirmasis šių metų susitikimas vyks šiandien, spalio 6 dieną 15 

valandą „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29).

Jaunųjų žurnalistų mokymai ir 
šiemet vyks kartą per savaitę. Jiems 
paskaitas skaitys ir praktinius užsi-
ėmimus ves UAB „Anykštos redak-
cija“ žurnalistai.

„Anykštos“ jaunųjų žurnalistų 

mokyklėlės lankymas yra laisvas 
ir demokratiškas – tie, kuriems pir-
mieji užsiėmimai nepatiks, galės 
ramiai ir nesislapstydami pabėgti.

Užsiėmimai nemokami.
Daugiau informacijos telefonu 

(8-687) 25892. 
-ANYKŠTA

Šiais metais renginyje dalyvavo 
15 ansamblių iš Panevėžio, Kupiš-
kio, Utenos, Rokiškio bei Ignalinos 
rajonų.

Sekmadienį Debeikių seniūnijos Leliūnų kaime vyko tradicinis vokalinių ir romansinio dainavi-
mo kolektyvų festivalis – konkursas „Rudens dainų mozaika“.

Griauzdė. 
Renginį vedė rajono Tarybos 

narė Gabrielė Griauzdaitė.
Komisijos sprendimu geriausiu 

vokalinio dainavimo ansambliu 
tapo svečiai iš Panevėžio rajono – 
Miežiškių kultūros centro moterų 
vokalinis ansamblis „Vėjūnė“ (va-
dovė Lina Kairytė).

Romantinio dainavimo katego-
rijoje pirmoji vieta skirta taip pat 
svečiams  – Ignalinos rajono Dūkš-
to romantinės muzikos kvartetui 
(vadovė Dangutė Urbonienė).

Panašu, kad tokie komisijos 
sprendimai tikrai nenuvylė ren-
ginio dalyvių. Vieno Anykščių 
rajono ansamblio moterys juoka-
vo, kad tenka dalyvauti tiek daug 
konkursų, kad belikę užkariauti tik 
Euroviziją...

Kita stotelė Iš Leliūnų –  
Eurovizija Robertas ALEKSIEJūNAS

Festivalio – konkurso dalyvių 
pasirodymus stebėjo ir vertino 
Anykščių kultūros centro direk-
torė Dijana Petrokaitė, etnografė 

Regina Stumburienė, muzikos 
pedagogas Stanislovas Aglins-
kas bei Anykščių šv.Mato baž-
nyčios vargonininkas Rimvydas 

Organizatorių padėką gavo Anykščių kultūros centro Kavarsko skyriaus romansinio dainavimo an-
samblis ( vadovė Leda Kazokienė).



SITUACIJAIŠ ARTI 

  
2015 m. spalio 6 d.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. 

spektras

Tas pats, kas 
dalyvauti loterijoje

Antanas BAURA, Valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos Anykščių sky-
riaus lyderis:

 „Kai pagalvoji, žmonės perka 
loterijos bilietus, nors tikimybė lai-
mėti yra nedidelė, bet tai žmonių 
neatbaido, viltį turi. Tapti Europos 
kultūros sostine tikimybė daug di-
desnė, nei loterijoje laimėti. Kiek 
suprantu, iš Lietuvos dalyvaus dau-
giau savivaldybių, konkurencija 
bus didelė. Žinoma, Anykščiai yra 
tam tikra prasme „ant bangos“, bet 
Vilniaus pavyzdys, kuris buvo, jis 
nėra sektinas ta prasme, kaip buvo 
taškomi pinigai, jų neskaičiuojant. 
Juo labiau kad tai buvo virsmas iš 
2008 į 2009, krizės požymiai jau 
buvo, bet, deja, nebuvo įvertin-
ta, kad bus labai sudėtinga. Šalia 
gražių dalykų buvo ir negražių. 
Visada reikia mokytis iš padarytų 

Apie sostinę – daugiau nei atsargiai 
Prieš trejus metus buvę Lietuvos kultūros sostine Anykščiai 

užsimojo kur kas plačiau – rajonas bandys tapti 2022 metų Eu-
ropos kultūros sostine. Jei pasiseks, kultūros sostinės renginiams 
savivaldybė gautų 1,5 milijonų eurų išmoką. Tačiau ar to užtektų 
– didelis klausimas.

Europos kultūros sostine iš Lietuvos miestų buvo tapęs tik Vil-
nius. 

Kaip manote, ar realu Anykščiams tapti Europos kultūros sos-
tine ir ar reikia stengtis ja tapti?

klaidų, todėl ši įgyta patirtis labai 
daug reiškia.

Kad anykštėnai bent jau teikia 
paraišką, išreiškia tokį norą, verti-
nu labai pozityviai. Ar yra galimy-
bės? Sakyčiau, kad yra, bet, ma-
nau, labai nedidelės. Kita vertus, 
tai yra „namų darbų“ darymas. Net 
nelaimint, būtų padaryti ateičiai 
svarbūs darbai. Juolab, kad į šį da-
lyką įsijungtų kultūros žmonės, in-
telektualinis potencialas. Nors ver-
tinu, kad vilties tikrai nedaug, bet 
kodėl nepabandžius? Juk net pats 
bandymas jau yra Anykščių vardo 
garsinimas. Vertinu pozityviai, bet 
ir tuo pačiu metu ir realiai. 

Ar pakels rajono biudžetas? Ma-
nyčiau, kad atrinkus kelias kandi-
datūras, vienas iš vertinimo krite-
rijų turėtų būti tas, koks yra pačio 
miesto įsipareigojimas. Manau, 
kad jei tikiesi, jog tau kažkas duos, 
o pats neprisidėsi, tai turbūt svajo-
ti apie pergalę net neverta. Tačiau, 
kaip pradėjau nuo loterijos, taip ir 
baigsiu – nors labai nedidelė, bet 
tikimybė išlieka“. 

Didžiausia 
Anykščių 
problema?

Arūnas LIOGĖ, Anykščių ra-
jono tarybos narys: 

„Nors esu rajono Tarybos na-
rys, jokios informacijos apie tai 
neturiu. Žinau tiek, kiek praneša 
žiniasklaida, dar kažką girdėjau 

viena ausimi. Kažkodėl Tarybos 
narių nuomonės niekas neklausė. 
Girdėjau, kad kažkas kažkur važia-
vo, kažkur dalyvavo. Pamenu, kad 
kažkada Utena, kaip urbanistinis 
miestas, kažkur Kinijoje kažkokį 
prizą laimėjo. Nežinau, kokia iš to 
nauda. Klausimas, ar jis naudingas 
tik tam, kad vadovai kažkur nuva-
žiuotų? Čia tik kaip pavyzdys dėl 
naudingumo. Kas inicijuoja Eu-
ropos kultūros sostinės konkursą? 
Europos Komisija? Klausimas, ar 
tai visuomeninė iniciatyva ir kiek 
tai kainuos mūsų biudžetui? Na, 
gausim pusantro milijono, o kas 
toliau? Kiek reikėtų prisidėti pačiai 
savivaldybei? Daugybė neatsakytų 
klausimų. Taip, garsintų Lietuvą 
ir Anykščius, bet manau, kad su 
mažiausiom sąnaudom Lietuvą ir 
Anykščius labiau garsina mūsų 
plaukikas Giedrius Titenis, pia-
nistės Paulina Dūmanaitė ir Milda 
Daunoraitė. Noriu pasakyti, kad 
vienas asmuo gali garsinti ne ma-
žiau nei renginys.

Reikia susidėlioti akcentus. 
Anykštėnams yra žymiai skaudes-
nių problemų, kurias reikia spręs-
ti. Yra daugybė tęstinų problemų, 
kurios šiai dienai neišspręstos, 
prieš rinkimus prisižadėję esam 
visi. Jas visų pirma reikia spręsti, 
o ne galvoti apie Europos kultūros 
sostines. Na, nebent mums, kaip 
anykštėnams, dalyvavimas Euro-
pos kultūros sostinės konkurse yra 

pati aktualiausia problema. Tada 
taip“.

Vieniems – 
misija 
neįmanoma

Dainius ŽIOGELIS, Lietuvos 
socialdemokratų partijos Anykš-
čių skyriaus pirmininkas: 

„Aš neturiu jokios oficialios in-
formacijos, niekas nei klausė, nei 
informavo. Mačiau tik turbūt jūsų 
puslapyje, kad kažkas kažkur va-
žiavo, o gal prie vadovų darbotvar-
kės buvo keli sakiniai pridėti.

Kad Anykščiai vieni taptų Euro-
pos kultūros sostine, manau, visiš-
kai nerealu. Jungtiniame variante su 
kitais kurortais, ar kitomis savival-
dybėmis, žinoma, jei jungtis leidžia 
nuostatos, bandyti būtų galima ir net 
būtų realu. Anykščiai kokį nors ren-
ginuką galėtų padaryti. Nemanau, 
kad vieni kažkuo galime taip nuste-
binti europinę komisiją, kad suteiktų 
Europos kultūros sostinės vardą. Pa-
menu, kaip buvo vykdomas Vilnius 
– Europos kultūros sostinė projektas, 
buvau nuvažiavęs pažiūrėti fejerver-
kų, mačiau tą vamzdį, kuris iki dabar 
stovi. Nežinau, kultūriniai dalykai 
man tolimesni, tai ne mano kompe-
tencijos dalykai, palieku juos tiems, 
kurių tai sritis“. 

-ANYKŠTA

Saugos. Pirmadienį vyku-
siame Vyriausybės pasitarime 
preliminariai sutarta, kad Sei-
mo viešbučio apsauga patikima 
Valstybės departamentui (VAD), 
o ne kitai Vidaus reikalų minis-
terijai pavaldžiai institucijai. 
Vidaus reikalų ministro Sauliaus 
Skvernelio teigimu, Seimo rū-
mai ir parlamentarų viešbutis tu-
rėtų būti suprantami kaip vienas 
kompleksas, kurio apsauga turi 
rūpintis ta pati institucija - VAD. 
„Seimo viešbutyje gyvena 71 
Seimo narys, ir iškilus grėsmei 
šiam pastatui arba sutrikdžius 
veiklą, Seimas negalėtų susi-
rinkti ir vykdyti savo funkcijos“, 
- sakė S. Skvernelis.

Sulaikė. Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) Kauno valdybos 
pareigūnai pradėjo ikiteisminį 
tyrimą dėl Nacionalinės žemės 
tarnybos (NŽT) Druskininkų 
skyriaus vedėjos galimo kyšinin-
kavimo. STT pareigūnai turi duo-
menų, kad šio skyriaus vadovė už 
kyšius padėdavo asmenims su-
tvarkyti tam tikrus dokumentus ir 
juos konsultuodavo. Pirmadienį 
jos darbo vietoje atliktos kratos, 
paimti tyrimui reikšmingi doku-
mentai. Sulaikyti ir keli asmenys, 
įtariami papirkimais

Baigėsi. Klaipėdos uoste ofi-
cialiai baigėsi kruizinis sezonas. 
Simboliška, kad jį vainikavo 
laivas „Aida Cara“, taip pat ir 
pradėjęs šį kruizinį sezoną. Šiuo 
laivu atplaukė 1186 keleiviai.  
Pernai į Klaipėdą atplaukė 63 
laivai, kuriais atkeliavo 57 797 
svečiai. Šiais metais sulaukta 
51 laivo ir 60 202 keleivių. Tiek 
daug keleivių nebuvo sulaukta nė 
vienais ankstesniais metais. Per 
šį kruizinį sezoną surinkta 671 
tūkst. eurų rinkliavų - tai sudaro 
apie 1,5 proc. visų uoste surenka-
mų rinkliavų.

„Madagaskaras“. Spalio 11-
ąją, Vilniaus mažajame teatre 
bus rodomas jubiliejinis 300-a-
sis „Madagaskaras“. Po spekta-
klio - diskusijų vakaras, kuriame 
dalyvaus Vilniaus universiteto 
Istorijos katedros vedėjas prof. 
Alfredas Bumblauskas, Istori-
jos fakulteto prodekanė Loreta 
Skurvydaitė, doc. Eligijus Rai-
la, režisieriai Rimas Tuminas ir 
Gabrielė Tuminaitė, dramaturgas 
Marius Ivaškevičius, kompozito-
rius Faustas Latėnas.

Protestai. Savaitgalį Rytų Sak-
sonijoje vykusioje demonstracijo-
je prieš migrantų apgyvendinimą 
Vokietijoje dalyvavo tūkstančiai 
žmonių. Susirinkusieji prie Čeki-
jos sienos suformavo „gyvą sie-
ną“.  Į taikią demonstraciją prie 
Čekijos sienos susirinko daugiau 
nei 2 500 žmonių. Šeštadienį apie 
1 000 žmonių dalyvavo „tyliaja-
me žygyje“ Chemnico mieste. Jie 
protestavo prieš ketinimus pabė-
gėlių stovyklą atidaryti buvusioje 
jaunimo stovykloje, kažkada pri-
klausiusioje Vokietijos Demokra-
tinės Respublikos (VDR) jaunųjų 
pionierių organizacijai. Panaši 
demonstracija įvyko ir Giorlice, 
joje dalyvavo 500 žmonių, kurių 
šūkis buvo „Giorlicas apsigins“. 
Per šią demonstraciją nukentėjo 
du pareigūnai. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

@ Ona: „Pastebiu, kad policinin-
kai mandagesni, pasitempę labiau. 
Man policija patinka labiau nei mi-
licija“.

@ Jonas: „Ką čia lyginti! Prie ruso 
buvo tvarka. Dabar laksto girti keliais 
ir traiško mažus vaikus. Siaubas, kai 
pažiūriu Krivicko laidas“

@ Lol: „Pas juos akcijos pastoviai, 
tik nuolaidų netaiko. Gali net teisių 
neturėt, svarbu vairuok blaivas“.

@ Aš už: „Man geriau sava polici-
ja. Labai gražūs pasitempę vyrai. Pri-
sistato, kai sustabdo, paaiškina, kodėl 
sustabdė. Džiaugiuosi, kad policijoje 
tvarka. Ne taip, kaip kitose valdiškose 
įstaigose, kur nepakrutina piršto, kol 
nedavei vokelio“.

@ Nekenčiu: „Buvau plėšiamas 
- paskambinau, pasakė įvykis užre-
gistruotas ir toliau miega. Gerai, kad 
kudašių išnešiau, būtų gal užmušę, 
nes sušoko per kelius langus. Kaime 
iš policijos pagalbos vargu ar naktį 
sulauksi“.

@ X – man: „Visko būna polici-

Koks tautietis, toks ir pareigūnas
Jau ketvirtis amžiaus, kai policija nebėra milicija. Per tą laiką 

milicijos kartą pakeitė nauja karta ar jau net nepriklausomybėje 
gimę pareigūnai. Todėl internetinio naujienų portalo www.anyks-
ta.lt lankytojus savaitgalio diskusijoje kvietėme diskutuoti apie po-
licijos darbą. Klausėme, kaip vertinate, ar mūsų policiją jau galima 
pavadinti vakarietiška, o policininkai  - draugai ar baubai?

joje, visokių pasitaiko ir tarp polici-
ninkų, bet iš esmės policijos darbą 
vertinu gerai. Labai smarkiai yra pa-
žengta nuo tų laikų, kai kūrėsi mūsų 
policija, kai ši institucija žengė savo 
pirmuosius žingsnius. Su profesine 
švente pareigūnai! Linkiu, kad laikui 
bėgant būtumėte dar arčiau žmonių, o 
žmonės arčiau jūsų, daugiau tarpusa-
vio supratimo ir pilietiškumo. Norė-
tųsi, kad valstybė įneštų didesnį indė-
lį tobulinant policijos darbinę bazę ir 
daugiau dėmesio skirtų policininkų 
socialinėms garantijoms ir aišku at-
lyginimams, kurie šiai dienai yra per 
maži. Na ir aišku kartu skirtų nemažą 
dėmesį kovai su korupcija, kyšininka-
vimu, nes prieš įstatymą visi ir visose 
situacijose turi būti lygūs“.

@ Va: „Kad valstybė juos laiko 
vergais, biudžeto rinkėjams normalių 
atlyginimų sumokėti nenori“.

@ Magija atsakymas Va: „Nieko 
sau vergai! Keturiasdešimtmečiai vy-
rai išeina į pensiją. Nebloga vagystė“.

@ Rm atsakymas Magija: „Bet 

iki pensijos irgi reikia kažkaip gy-
venti, šeimas išlaikyti, o darbas tikrai 
nelengvas“.

@ Jooo: „Dėl blogų ar neatsakin-
gų žmonių porą kartų teko susidurti 
su policija. Nustebino mandagumas 
ir supratingumas. Manau, kad daug 
reiškia elementarus žmogiškas man-
dagumas, kaip pats su jais elgsiesi. 
Tačiau žinau porą atvejų, kai jų dar-
bas sukėlė klausimų. Tačiau, tikė-
kimės, tai buvo negeros išimtys. Su 
švente Jus, pareigūnai“!

@ €: „Mūsų rajone policija padarė 
didžiausią pažangą. Tapo didžiausia 
valdiška kontora pagal tūrį, pagal 
plotą ir pagal sukištus pinigus. Poli-
cininkai taip pat padarė šiokią tokią 
pažangą, bet aiškiai ir suprantamai 
prisistatyti dar neišmoko. Veiklos 
metodai, deja, vis dar labiau panašūs 
į policinei valstybei būdingus, kurioje 
į visus žmones žiūrima, kaip į nusi-
kaltėlius“.

@ Naras atsakymas €: „Buvęs 
policininkas Anykščių rajono me-
ras siūlo pensininkus policininkus į 
valstybės tarnybą priimti ne konkur-

so tvarka. Kitaip sakant, kaip didelę 
vertybę. Man tai atrodo juokinga. 
Valstybė vyrus dėl sugadintos sveika-
tos anksti išleidžia pensijon ir dar turi 
rūpintis, kad seni pirdylos žulikų iš-
tampytais nervais užimtų darbo vietas 
vietoj jaunų ir išsilavinusių“.

@ Vertintojas: „Anykščių parei-
gūnai patys geriausi. Mandagūs, tvar-
kingi ir gražūs“.

@ Haier: „Kiek kartų teko būt 
Anykščiuose, tiek kartų ir buvau su-
stabdytas pareigūnu. Kadangi pats 
šiuo momentu studijuoju teisę ir poli-
cijos veiklą žinau kaip turi elgtis tikras 
pareigūnas, kiekvieną kartą buvau 
sustabdytas skirtingų pareigūnų, visi 
buvo šaunūs, prisistatė kaip reikia, ne-
sikabino prie to, ko nėra, ne visur taip 
būna. Dažniausiai nori, kad tik išmest 
20eu, prisikabina dėl nesąmonių, o čia 
tikrai šaunūs. Nežinant kelio parodė, 
kur važiuot link Lajų tako. Šaunus pa-
reigūnai Anykščiuose“.

(Komentarų kalba netaisyta,- red.
past.)

-ANYKŠTA
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Jubiliejinį renginį įžanginiu žo-
džiu salėje, papuoštoje dailininko 
A. Staneikos tapytu Alės Rūtos 
portretu, pradėjo, o paskui ir vedė, 
Maironio lietuvių literatūros mu-
ziejaus direktorė rašytoja Aldona 
Ruseckaitė. 

Prisiminimais apie savo šviesios 
atminties motiną rašytoją Alę Rūtą 
pasidalijo iš JAV į Lietuvą prieš 
daugiau kaip du dešimtmečius su-
grįžusi, Kaune gyvenanti  ir vertėja 
dirbanti  Vijolė Elena Arbas. 

 Elenos Viktorijos Nakaitės, 
pasivadinusios Ale Rūta, motina 
Emilija Sklėriutė buvo kilusi iš 
Svėdasų krašto, Kunigiškių kai-
mo.( Beje, jos krikšto tėvas  buvo 
Juozas Tumas-Vaižgantas). Būda-
ma 22-ių, ištekėjo už Jono Nako, 
apsigyveno vyro tėviškėje- Kama-
jų parapijos Rudžių kaime. Mėgo 
skaityti, dainuoti, buvo linkusi į 
poeziją, gerai nusivokė apie ūkį, 
gražiai tvarkė savo sodybą ir buvo 
tikra priešingybė savo vyrui, nors 
ir labiau mokytam, raštingesniam., 
tačiau kuris buvo mažiau praktiš-
kas. Pirmojo pasaulinio karo metu 
jų šeima, kaip ir daugelis kitų lie-

Rašytojos Alės Rūtos jubiliejus 
paminėtas su svėdasiškiais Vytautas BAGDONAS

Rugsėjo 25 dieną Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune 
iškilmingai paminėtos išeivijos rašytojos Alės Rūtos (Elenos  Vik-
torijos Nakaitės-Arbienės) (1915-2011) 100-osios gimimo metinės. 
Paminėti garsiosios savo kraštietės jubiliejinio gimtadienio į Kauną 
atvyko ir nemažas būrelis svečių iš Anykščių rajono.

tuvių šeimų, buvo nublokšta į Pe-
trapilį ( dabar Sankt Peterburgas). 
Ten jiems ir gimė pirmagimė du-
krelė, kurią tėvai pavadino Elena 
Viktorija, vėliau tapusi mokytoja 
ir rašytoja.  Na, o jau tos rašyto-
jos Elenos Viktorijos Nakaitės- 
Arbienės ir architekto Edmundo 
Arbo pirmagimė dukra Vijolė 
Elena gimė Antrajam pasauliniam 
karui baigiantis Vokietijoje, kur ši 
jauna  pabėgėlių iš Lietuvos šeima 
tuo metu gyveno. Jai motina yra 
pasakojusi, kad tuomet už Alpių 
žydėjo labai gražios pavasarinės 
gėlės vijolės, todėl tėvai tokiu 
vardu ir pakrikštijo, o antrą vardą 
suteikė lietuvišką-Elenos.

 Dalindamasi savo prisimini-
mais, Vijolė Elena Arbas pabrė-
žė, kad rašytoja Alė Rūta mylėjo, 
gerbė savąją motiną, jai skyrė ne 
vieną kūrinį,  visas brangiausiojo 
žmogaus paveikslas atsispindi ro-
mane „Motinos rankos“. 

Anykščių rajono vicemeras Si-
gutis Obelevičius kalbėdamas 
prieš auditoriją pasidžiaugė, kad 
Anykščių kraštas yra tiesiog išskir-
tinis, nes šita žemė išaugino labai 

daug talentingų rašytojų:  „Rašyto-
ją Alę Rūtą mes taip pat laikome 
sava, nes jos šaknys yra Svėdasų 
krašte“.

Svėdasų krašto (Vaižganto) mu-
ziejaus muziejininkas Vytautas 
Bagdonas papasakojo, kad Kuni-
giškių kaime tebestovinti senovi-
nės pradžios mokyklos pastatas, 
kuriame teko mokytis ir Elenutei 
Nakaitei. Ji Kunigiškuose kurį 
laiką gyveno pas motinos gimi-
nes ir čia lankė pradžios moky-
klą, Kunigiškuose apsilankydavo 
ir vėliau. Buvusios Kunigiškių 
pradžios mokyklos pastate jau 28 
metus veikia muziejus, kuriame 
yra ir ekspozicija, skirta rašytojai 
Alei Rūtai. Čia saugojama pačios 
rašytojos siųsti laiškai, jos dova-
notos nuotraukos, knygos. Mu-
ziejininkas pacitavo 2009 metais 
Alės Rūtos kartu su dukra Rasa 
atsiųstą sveikinimą: „Sveikiname 
Mielus kraštiečius Svėdasiškius, 
aukštaičius ir ...linkime, kad visi 
lietuviai, visa tauta gyventume 
vaižgantiška dvasia...“

Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus Išeivių literatūros 
skyriaus vedėja dr. Virginija Ba-
bonaitė- Paplauskienė, bendra-
vusi su rašytoja  nuo 1989-ųjų, 
įsitikino, kad  jinai per kūrybą, 
visuomeninę veiklą, patriotišku-
mą, stengėsi būti su Lietuva ir 
lietuviais, liko ištikima gimtajam 
kraštui. Kaip ir Vaižgantas, ji ieš-
kojo „deimančiukų“, džiaugėsi 

kitų autorių kūryba, kiekviena 
naujai išleista knyga.

 O pati Alė Rūta išleido per tris-
dešimt įvairių literatūrinių knygų, 
jai buvo nesvetima  poezija, rašė 
noveles, romanus, apybraižas.

Iš saulėtosios Kalifornijos, Los 
Andželo atvykusi rašytojos jau-
niausioji dukra dailininkė Rasa  
Emilija Ona Arbas-Chamberlain 
džiaugėsi , kad jai kaip menininkei 
teko garbė ir laimė iliustruoti vie-
nuolika Alės Rūtos knygų.

Labai gražiai įsikomponavo tarp 
pasisakymų Nacionalinio Kauno 
dramos teatro aktorės Aušros Ke-
liuotytės skaitomos Alės Rūtos 

kūrinių ištraukos ir smuikininkės 
Lijanos Žiedelytės atliekamos po-
puliariausios melodijos, kurias la-
bai mėgo ir rašytoja. 

Gausybės plojimų susilaukė 
Svėdasų folkloro ansamblis, va-
dovaujamas Rožės Lapienienės. 
Svėdasiškiai per oficialiąją dalį 
padainavo šešetą dainų, o rengi-
niui besibaigiant, pritariant smui-
kininkei L. Žiedelytei, atliko kom-
pozitoriaus S.Naujalio „Lietuva 
brangi“sukurtą pagal Maironio 
eiles. Svėdasų folkloro  ansambliui 
atsistoję pritarė visi minėjimo da-
lyviai. 

Iš Alės Rūtos tėvų gimtojo Ro-
kiškio rajono Kamajų seniūnijos 
Rudžių kaimo medaus atvežęs te-
nai savo biteles prižiūrintis Arvy-
das Matuzonis visus renginio daly-
vius apdalijo suvenyriniais medaus 
stiklainiukais.

  Maironio muziejuje veikia ra-
šytojai Alei Rūtai skirta paroda 
“Meilė gyvenimui ir žmonėms- 
nugali viską”. Ekspozicijoje - ra-
šytojos išleistos knygos, rodomos 
fotografijos, eksponuojami asme-
niniai daiktai, suvenyrai, laiškai. 

Muziejuje sukauptus Alei Rū-
tai skirtus fondus prieš jubiliejų 
papildė rašytojos dukros JAV gy-
venančios dailininkės Rasos Ar-
bas-Chamberlain dovanoti daiktai: 
motinos naudotas tautinis kostiu-
mas, daugybė tautinių juostų, ku-
nigiškiečio dailininko ( Alės Rūtos 
dėdės) Kajetono Sklėriaus tapytas 
paveikslas ir kiti vertingi daiktai, 
kurie taip pat eksponuojami šioje 
parodoje.

Prisiminimais apie motiną dalijasi iš JAV atvykusi Alės Rūtos 
dukra dailininkė Rasa Emilija Ona Arbas –Chamberlain, kurios 
dėka vertingais eksponatais pasipildė ir Svėdasų krašto (Vaiž-
ganto) muziejus

Ant prisiminimų knygos apie kunigiškiečius Skėrius pasirašo au-
tografą rašytojos Alės Rūtos dukra vertėja Vijolė Elena Arbas

Kaunietis poetas Petras Palilionis, džiaugdamasis svėdasiškių 
dainomis, dėkingumo žodžius išsakė ansamblio veteranei, bu-
vusiai mokytojai, Vaižganto mažosios premijos „Už kūrybinius 
nuopelnus Svėdasų kraštui“ laureatei Irenai Guobienei

Autoriaus nuotr.

tautos balsas

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

Per tris festivalio dienas pade-
monstruoti septyni užsienio ir tiek 
pat lietuviškų filmų, žiūrovai galė-
jo pamatyti režisieriaus Audriaus 
Stonio filmų retrospektyvą, paro-
dyti devyni Anykščių J.Biliūno 
gimnazijos kino klubo mokinių 
darbai. 

Su žiūrovais susitiko penki re-
žisieriai. Vienas iš jų - švedų reži-
sierius Magnus Gertten į Anykš-

Filmai – nuo moliūgų auginimo iki karo ašarų
Savaitgalį Anykščių koplyčioje septintąjį kartą vyko dokumen-

tinio kino festivalis EDOX, kuriame demonstruoti pripažinimo 
sulaukę užsienio ir lietuvių režisierių darbai. Savo programą pa-
demonstravo ir jaunieji Anykščių kino kūrėjai.  

čius atvežė ir naujausią savo filmą 
„Kiekvienas veidas turi vardą“. Šis 
filmas šiemet laimėjo festivalio 
publikos prizą. Beje, režisierius 
M.Gertten Anykščiuose lankosi jau 
antrą kartą, gyveno Anykščių SPA, 
publikai tvirtino labai susižavėjęs 
Anykščiais ir sakė jau žinantis, kur 
nori pasenti. 

Nominaciją VYGA, kuri skirta 
paminėti tragiškai žuvusiems te-

atro režisieriams Vytautui ir Gali-
nai Germanavičiams, šiemet skirta 
režisieriui Linui Mikutai už filmą 
„Pakeleivingi“, o žiuri prizas atite-
ko Audriui Stoniui už filmą religi-
ne tematika „Avinėlio vartai“. 

Anykštėnai gana aktyviai lan-
kė nemokamus festivalio filmus, į 
kai kuriuos sėdimų vietų Anykš-
čių koplyčioje faktiškai nebebuvo. 
Festivalį rengė „Studio Nominum“ 
ir VšĮ „Kino kontora“, finansavo  
Lietuvos kultūros taryba.  

Festivalio organizatorius Arū-
nas Matelis yra šiek tiek susijęs su 
Anykščiais – čia iki tremties gyveno 

jo tėvas Jokūbas. „Iš dalies šis fes-
tivalis yra dedikacija ir jam. Ir mes 
planuojame su šeima tose pat vieto-
se įsikurti“,- kalbėjo režisierius. 

Lietuvių režisieriai parodė, ką 
pamatė Lietuvos ežerų dugne, 
perteikė Hodžali miesto Azerbai-
džane tragediją, o Audrius Stonys 
pasakojo susirinkusiems, kaip 
buvo filmuojamas filmas „Skrydis 
per Lietuvą arba 510 sekundžių 
tylos“. Režisierius juokavo, kad 
užsakę per mėnesį nufilmuoti fil-
mą, biudžetininkai pageidavo, jog 
jame atsispindėtų visi metų laikai. 
Beje, filmuojant šį filmą į kamerą 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

pateko šeši uodai. A.Stonys sakė, 
jog vieno uodo iškrapštymas kai-
navo apie pusantro tūkstančio 
litų.  

Šeštadienį buvo parodyti devy-
ni jaunųjų Anykščių kino kūrėjų 
trumpametražiai filmai. „Vaikai 
labai patenkinti, jie patys išdrįso 
nueiti pasikalbėti su režisieriais, 
o santykis su jais užsimezgė la-
bai draugiškas ir motyvuojantis. 
A.Matelis sakė, kad biliūniečiai 
kasmet jį nustebina savo filmais“,- 
apie anykštėnų debiutą pasakojo 
J.Biliūno gimnazijos kino klubo 
vadovė Renata Miškinienė.

Labai mėgstu grybauti, į mišką 
einu vos tik atsiranda bent kiek 
laisvo laiko. Be to, ir gamta rude-
nį nuostabi – spalvoti lapai, dar 
kur ne kur galima išgirsti paukš-

Nekultūringi grybautojai
telio balsą ar pasigrožėti prabė-
gančiu laukiniu gyvūnėliu. 

Tačiau kaip tenka nusivilti, kai 
šitokį gamtos grožį užgožia žmo-
nių palikti šiukšlynai... Pakelėse 

vis dar galima „sutikti“ išmestų 
padangų, vaikiškų sauskelnių ar 
polietileninių maišelių. O ir gry-
bautojai ne visi kultūringi – tenka 
jų pramintais takais pasivaikščio-

ti – negana to, kad išdrasko gry-
bieną, tai dar ir popierėlių primė-
tyta.

Liūdina toks vaizdas. Labai 
norėčiau visų paprašyti miške 

elgtis kultūringai, kad ir patiems 
būtų gera dar kartą ateiti, ir prieš 
kitą negėda. 

Svėdasų seniūnijos gyventoja
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horoskopas
AVINAS tęsite įprastus darbus, bet 

tuo pačiu dairysitės pramogų, malo-
numų, lengvo uždarbio. Pasisaugo-
kite apgaulių, vagysčių, nekokybiškų 
pirkinių. Darbe saugokitės gamybinių 
traumų ir nepainiokite kolegų į intri-
gas. Galbūt gausite kvietimą į pobūvį, 
pramoginį renginį ar pasimatymą. 

JAUTIS ramybę trikdys ir opti-
mizmą mažins smulkios problemos, 
nesibaigiantys rūpesčiai. Tikriausiai 
paaiškės, ar galite pasitikėti savo 
draugais, kolegomis, vaikais. Galite 
sulaukti svarbaus telefoninio skam-
bučio ar pranešimo paštu. Daugės 
meilės pagundų, azarto. Ir meilė, 
ir žaidimai, sportas suteiks stiprių 
įspūdžių. Deja, piniginė gali gerokai 
ištuštėti. 

DVYNIAI stropiai skaičiuokite 
pinigus ir būkite apdairūs, jeigu rei-
kės tvarkyti turtinius, komercinius 
reikalus. Pasistengę galite nemažai 

nuveikti komercijos, tarpininkavi-
mo, žiniasklaidos, reklamos srityse. 
Tik nesutrikite, jei aplinkybės kaišios 
koją, pateiks dilemų. Saugokite doku-
mentus, pinigus, būkite atidūs kelyje. 

VĖŽYS galite tikėtis žinios ar 
pokalbio, susijusio su nekilnojamuo-
ju turtu, investicijomis, draudimu, 
tiekimu, verslu, dominančia preke. 
Bus gana nelengva, jeigu trūksta su-
pratimo ir palaikymo iš aplinkinių, 
šeimos narių. Galite netekti kažko, 
kas jums svarbu. Nepraraskite saiko 
ir takto ginčydamiesi, kritikuodami 
tiek akivaizdžiai, tiek virtualiai. Ven-
kite rizikos kelyje, nes avarijų grėsmė 
išties reali. 

LIŪTAS jus gali varginti ir kelti 
nerimą užkulisiniai reikalai, intrigos. 
Galbūt teks pasirūpinti ligoniu arba 
patys skųsitės sveikata. Nepiktnau-
džiaukite svaigalais. Įtempę jėgas, 
galite šį tą gero nuveikti, visgi yra 
tikimybė, kad pridarysite klaidų arba 
beatodairiškai pasiduosite kitų įtakai. 

Galite patirti nuostolį, bet jis turbūt 
bus kažkaip kompensuotas. 

MERGELĖ neskubėkite imtis 
ko nors atsakingo, ypač jei tai jums 
kainuotų nemažai pinigų. Galbūt ne-
kaip jausitės dėl sveikatos sutrikimo, 
vaikų eibių, patirtos apgaulės. Tai gali 
kiek trukdyti verslo, finansų reika-
lams. Regis, stengsitės išsisukti nuo 
kontaktų su žmonėmis, kurie jums 
nekelia pasitikėjimo. Būkite toleran-
tiškesni kitokiai nuomonei, venkite 
intrigų. 

SVARSTYKLĖS pradėsite su ne-
kokia nuotaika ir savijauta, ypač jei 
nesiseka suplanuoti darbai ar nepa-
vyksta pagerinti asmeninių santykių. 
Gali atrodyti, kad antroji pusė, daly-
kiniai partneriai viską verčia ant jūsų 
pečių, naudojasi jumis arba negerbia, 
ignoruoja. Itin saugokite sveikatą, nes 
žalingi veiksniai ir stresas provokuos 
negalavimus. 

SKORPIONAS nusiteikite dar-
bams, nes neverta tikėtis, kad kažkas 

kitas viską padarys. Juo labiau, kad 
kiti priveltų klaidų, už kurias atsakyti 
tektų jums. Neiškraipykite faktų teik-
dami informaciją. Galite gauti žinią 
iš švietimo, socialinės ar teisėtvarkos 
institucijos. Jei vyksite į renginį, susi-
tikimą, turbūt patirsite įspūdžių, užsi-
megs draugystė ar simpatija. 

ŠAULYS
būsite linkę elgtis taip, kaip jums 

nebūdinga. Dėl naudos galite aukoti 
kai kuriuos principus ar net draugys-
tę, ramybę šeimoje. Arba ne jūs, o kas 
nors iš draugų, artimųjų nuvils savo 
neadekvačiu poelgiu. Kad ir kaip 
būtų, situacija jums neleis tūpčioti 
vienoje vietoje. Teks vikriai suktis, 
nes jei patys nesusiprasite, iš visų pu-
sių ragins kiti. 

OŽIARAGIS savaitė prasidės dir-
gliai, jei nevaldysite instinktų ir būsite 
priekabūs. Regis, atsiras kliūčių ban-
dant įgyvendinti dalykinius, finansi-
nius planus. Norite ar nenorite, teks 
derinti skirtingus interesus, o gal net 

kažko svarbaus atsisakyti. Nežiopso-
kite kelyje ir venkite neblaivių pake-
leivių. Nuo ketvirtadienio padaugės 
optimizmo, romantikos, nors turbūt 
neilgam. 

VANDENIS gali užgriūti kažko-
kie neplanuoti darbai arba pasireikš 
netikėtas sveikatos sutrikimas. Venki-
te piktnaudžiauti alkoholiu, tinkamai 
elkitės kelyje ir su elektra, technika. 
Neerzinkite kolegų bei konkurentų, 
ypač tyčia. Jei neiškrėsite kvailystės ir 
išvengsite nemalonumų santykiuose, 
tai rimtų problemų nekils. 

ŽUVYS iki savaitės vidurio grės 
nesusipratimai, nuoskaudos. Labiau 
prižiūrėkite savo vaikus. Nesileiski-
te į abejotinas avantiūras, saugokitės 
sukčių. Jei norite pasiskolinti pinigų, 
jums turėtų pavykti, tačiau atsako-
mybės našta prislėgs ne vien jūsų, o 
ir partnerio pečius. Regis, atsiras ga-
limybių kažką pakeisti meilės srityje, 
bet ir apsigauti itin lengva. 

-ELTA

Ne visada Viešintos buvo susi-
jusios su Anykščiais - 1919–1924 
m. Viešintos buvo Kupiškio apskri-
ties, 1924–1946 m. – Panevėžio aps-
krities, 1946–1950 m. – vėl Kupiškio 
apskrities valsčiaus centras. 1950–
1959 m. Viešintos buvo Troškūnų 
rajono, 1959–1995 m. – Anykščių 
rajono apylinkės centras. Viešintų 
seniūne nuo 2000 metų dirba Janė 
Každailienė. „Gyvenu Viešintose jau 
38 metus, čia dirbu ir jaučiuosi gerai,- 
sakė Viešintų seniūnė J.Každailienė,- 
Viešintos nelabai skiriasi nuo kitų 
miestelių. Gyventojų mažėja tiek se-
niūnijoje, tiek ir pačiame miestelyje.“ 
Priežastys, pasak seniūnės, tos pačios 
– gyventojų senėjimas, jaunimas, bai-
gęs mokslus, išvažiuoja ir nebegrįžta. 
Paklausta, ar nejaučia tendencijos, 
kad į Viešintas grįžtų čia gimę žmo-
nės ar kurtųsi nauji, seniūnė sakė: 
„Tokios statistikos nerenkame, tačiau 
nepasakyčiau, jog vyktų kažkoks di-
desnis judėjimas“.   

Viešintų praeitis pažymėta sma-
giu pramoniniu augimu ir po to 
sekusiais alinančiais kolūkmečio 
laikais, kai sukauptas turtas buvo iš-
švaistytas. 1921–1923 m. Viešinto-
se broliai Matas ir Mykolas Strolios 
pasistatė malūną, kuriame garinis, 
malkomis kūrenamas lokomobilis 

Viešintos ilgisi Germanavičių

suko įvairius įrenginius: malė grū-
dus, pjovė ir obliavo medieną, karšė 
vilnas, vėlė milą, gamino ir parda-
vinėjo elektros energiją. Nacionali-
zuotas malūnas veikė iki 1977 m., 
Viešintose veikė ir Kazimiero Tvas-
kaus vėjo malūnas, apie 1935 m. 
Viešintų miestelio pakraštyje buvo 
pastatyta pieno perdirbimo įmonė, 
veikusi iki 1966 m.

Viešintų bažnyčia savo pradžią 
skaičiuoja nuo XVIII amžiaus, o 
1831 m. pabaigoje Viešintų klebo-
nijoje gyveno ir buvo išlaikomas 
sunkiai sergantis kunigas ir poe-
tas Antanas Strazdas, kuris jaunystė-
je, 1796–1798 m., tarnavęs privačiu 
kapelionu ir Viešintų bažnyčioje tei-
kęs religines apeigas. 1902–1906 m. 
pastatyta nauja mūrinė neogotikinė 
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, kuri 
tebestovi iki šiol. 

Augina „aukštaitiškas“ karves
 
Viešintose gyvena rajono Tary-

bos narė, kooperatyvo „Žalioji lan-
ka“ direktorė Nijolė Barkauskienė, 
kuri teigia, jog Viešintose gyventi 
jai gera, nes ir užaugo čia, ir dirba, 
ir vaikus užaugino. Jos vyras Vir-
ginijus irgi kilęs iš tų pačių kraštų. 
N.Barkauskienė dabar atstovauja 
apie 400 kooperatyvo žmonių, kurių 

nemaža dalis yra senyvo amžiaus, 
pati taip pat turi pieno ūkį. „Auginu 
30 karvių. Visos - pieninės, per pusę 
žalmargės ir juodmargės“,- pasako-
jo N.Barkauskienė. Moters teigimu, 
ilgainiui ji grįžta prie „aukštaitiškų“ 
karvių – žalmargių. „Šios karvės 
daugiau auginamos Aukštaitijoje, jų 
pienas kokybiškesnis, taip pat paste-
bėjau, kad jas mažiau puola parazitai, 
jos ne tokios jautrios ligoms“,- aiški-
no N.Barkauskienė.

Su vyru jie užaugino tris vaikus, 
kurie jau visi paliko tėvų namus, 
tačiau čia dažnai sugrįžta pasisve-
čiuoti. „Matas – karininkas, tarnauja 
Rukloj, Aivaras dabar Anglijoj, bet 
tikiuosi, kad grįš, nes prie Vilniaus 
statosi namą, o Ugnė – Ukmergėje. 
Šiai dienai aš patenkinta, kad vaikai 
pasiekė tai, ko norėjo. Mes visada 
buvom kartu – aš raviu, ir vaikai 
ravi, nors jokio spaudimo jiems 
nedariau. Jie ir studijuodami turėjo 
darbelius. Ne todėl, kad nebūtų pi-
nigų, o kad norėjo būti nepriklauso-
mi. Ir dabar kai atvažiuoja, man ne-
reikia sakyti, ką jiems daryti – patys 
susiranda“,- sakė N.Barkauskienė. 
Su Germanavičių, kurie gyveno 
netoliese, teatru, jos vaikai nemažai 
pakeliavo, todėl ji sakė, kad Viešin-
toms Germanavičių mirtis – didelė 
netektis. 

Moteris parodė ir savo kiemą, kur 
sūnūs pasisodino savo ąžuolus. Prie 
namo įrengta ir poilsio zona, kurioje 
susodinti dekoratyviniai augalai, ba-
seinėlis, gandras. Paklausta, ar turėjo 
laiko vasarą pasėdėti čia ir pailsėti, 
N.Barkauskienė juokėsi ir purtė gal-
vą. 

Nebuvo ir nebus

Nors diena buvo saulėta, tik vieną 

moterį Viešintose pastebėjau darže 
dorojančią burokus. „Iš ryto buvau 
pas daktarą, dabar noriu daržus už-
baigti, mat „amerikonka“ baigia už-
eiti“,- sakė Stanislava Cemnickienė. 
Ji pati kilusi iš Traupio, bet su vyru 
Viešintose pasistatė namus ir užaugi-
no penkis vaikus. 

Paklausta, ar nors vienas iš penkių 
liko namuose, ji sakė, kad į gimtuosius 
namus vaikai sugrįžta tik paviešėti. 
„Trys gyvena Lietuvoje, o du – už-
sienyje. Ką padarysi, kad ne visiems 
Lietuvoje duonos užtenka. Na, duo-
nos gal ir užtektų, bet reikia žmogui ir 
daugiau. Geri vaikai, aplanko, vaistų 
atveža, pas daktarus nuveža“,- pasa-
kojo moteris. S.Cemnickienė sakė, 
jog daug metų vaidino teatre kartu su 
V.Germanavičiumi. „Vytelio nebėr, ir 
teatro nebėr. Nebuvo Viešintose ir ne-
bus tokių kaip Germanavičiai“,- liū-
dnai atsiduso S.Cemnickienė. 

Viešintos dar gyvuoja

Prie pagrindinės gatvės šimtametės 
trobos kieme triūsė dvi moterys. Se-
nelių prieš daugiau kaip šimtmetį sta-
tytoje troboje susitiko seserys Ramutė 
Pavilonienė ir Vlada Builienė. „Tėvai 
sodybą paliko man, aš čia atvažiavau 
iš Vilniaus ir gyvenu, bet apie Vie-
šintas daugiau gali papasakoti mano 
sesuo“,- sakė V.Builienė.

„Parašykit, kad Viešintomis esu 
labai patenkinta – tyku, ramu, gera 
gyventi. Niekada negalvojau, kad 
galima gyventi kažkur kitur“,- sakė 
R.Pavilonienė. Moteris gražiai tar-
miškai kalbėdama aprodė šimtametę 
trobą, pasakojo, kur ir koks „pėčius“ 
stovėjo, kaip ji pertvarkyta dabar. 
Taip pat ji aprodė ir ne ką jaunes-
nę klėtį, kurioje dar išlikę aruodai, 

sustatytos tėvuko alaus „bačkelos“ 
ir trikojis. „Užaugom šitam name 
penki vaikai, visi tebesam gyvi, su-
sieinam, pabendraujam. Viešintose 
žmonės irgi susirenka pabendraut, 
bando bendruomenė mus suburt, 
bet kad nelabai kas belikę. Bet užtat 
mokyklą turim, ambulatoriją, labai 
geras daktaras dirba Valdas Maci-
jauskas. Žodžiu, dar gyvuoja Vie-
šintos“, - pasakojo  R.Pavilonienė.

Režisierių kapas išsiskiria 
subtilumu

Viešintos turbūt išsiskiria ir tuo, 
kad juose veikia dvejos kapinės. „Iš 
viso seniūnijoje veikia ketverios ka-
pinės, o miestelyje dvejos. Viešintų 
senosios kapinės miestelyje veikia 
nuo XIX a. pradžios. Senosiose ka-
pinėse naujų kapaviečių nėra, tačiau 
yra šeimos kapavietės, į kurias vis 
dar laidojama“,- pasakojo seniūnė 
J.Každailienė. 

Nuo 1991 m. veikia ir naujosios 
Viešintų kapinės, kurios prisiglau-
dusios prie Viešintų miestelio. Šių 
kapinių centre įrengta religinių apei-
gų vieta, pastatytas masyvus medi-
nis drožinėtas kryžius. Netoli vartų 
- partizanų kapai – dvi kapavietės 
su akmeniniais paminklais. Kairėje 
centrinio kryžiaus pusėje – Germana-
vičių šeimos kapas, kuriame palaidoti 
režisieriai ir jų sūnūs. Iš aplinkinių 
kapų šis kapas išsiskiria meniškumu 
– kalto metalo užrašai, akmenimis 
grįsta kapavietė. „Germanavičių ka-
pas – močiučių nuopelnas, o pačius 
kapus prižiūrime mes, kiek leidžia 
galimybės. Germanavičių labai gaila 
– viena, kad žmonės išėjo pačiame 
žydėjime, antra, gaila ir kaip specia-
listų. Nebėra ir jų teatrų – teatras kurį 
laiką dar gyvavo, bet Vytelis pats buvo 
aktorius, tai daugumos spektaklių au-
tomatiškai nebebuvo kaip rodyti, kai 
nebėra pagrindinio aktoriaus“,- teigė 
seniūnė J.Každailienė.    

Kooperatyvo „Žalioji lanka“ direktorė Nijolė 
Barkauskienė sako, jog neturėjo laiko šiemet pa-
ilsėti prie savo namo esančioje pievelėje.

Režisierių Galinos ir Vytauto Germanavičių šeimos kapas.
Autoriaus nuotr. 

Viešintiškė Stanislava Cemnickienė darže do-
rojo gėrybes.

Kadaise čia buvo Viešintų buitinis kombinatas, dabar – pieno 
supirkimo punktas.  
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kampas

Apie 
maistą

PASTABOS PARAŠTėSE

Leonas ALESIONKA

Retai pirmadienis nebūna tik „sun-
ki“ diena. Retas tas pirmadienis, ku-
rio laukia visas pasaulis ir tikisi, kad 
nuo jame iš aukščiausios pasaulio 
tribūnos pasakytų žodžių bent jau per 
artimiausią de-
šimtmetį kas nors 
keisis ir mes gy-
vensime naujai. 
O būtent toks pir-
madienis šiemet 
išaušo rugsėjo 28 
dieną, kada į JTO 
Generalinę asam-
blėją suvažiavo 
pasaulio didie-
ji ir nuo to ką jie pasakys, o pasakę 
padarys, vienaip ar kitaip priklausys 
bene visų pasaulio valstybių kitoks 
gyvenimas. 

Man JTO tai vieta, kurioje kalba 
visi prezidentai, o klausomasi ir iš-
girstami tik vieno kito žodžiai. Aki-
vaizdu, kad šių metų Generalinės 
asamblėjos laukiama sensacija buvo 
Rusijos Federacijos prezidento V. Pu-
tino kalba ir jai pasaulyje daugiausia 
skiriama dėmesio. Pasaulio geopoli-
tinėmis temomis dažniausiai rašantys 
žurnalistai, kaip ir jomis pasisakantys 
ekspertai, vieningai juokauja maž-
daug taip: ką B.Obama sakė, bet taip 
ir nepasakė per 40 minučių, V.Putinas 
paprastai ir suprantamai išdėstė per 
15 minučių. Akivaizdu, kad labiau-
siai buvo laukiama ir atidžiausiai 
buvo klausomasi, ką pasakys būtent 
Vladimiras Putinas. Nekomentuosiu 
prezidentų pasisakymų, komentarų ir 
taip pakanka. Tiek Rusijos preziden-
tas, tiek ir Baltarusijos prezidentas 
A.Lukašenka, vertindami įvykius 
Sirijoje ir Ukrainoje, nors pirštais 
nerodė į nieką, vis dėlto aiškiai ir 
suprantamai išsakė tiesą į akis JAV 
ir kitoms Vakarų valstybėms apie jų 
kurtą ir prievarta eksportuotą „demo-
kratiją“ Tunise, Irake, Afganistane, 
Libijoje, dabar Sirijoje, Ukrainoje. 
Na, ir kas iš to „demokratinimo“ iš-
ėjo. Gal Irake taika? Gal ji Afganis-
tane? Gal Libija ir vėl klesti? Apie 
teisėtų valstybių vadovų nužudymus, 
apie valstybinių institucijų sunaiki-
nimus tose šalyse, apie chaosą ir tra-
gedijas, šimtus tūkstančių sunaikintų 

Importiniai prezidentų  žudymo ypatumai
gyvybių, sugriautas ekonomikas, 
pabėgėlių srautus. Toks nediplomati-
zuotas karčios tiesos sakymas į akis 
yra retas reiškinys JTO istorijoje. Ne-
jaugi taip pat Vakarų planuose Sirijos 
prezidentui H.Asadui yra numatytas 
S.Huseino, M.Kadafio likimas: nu-
versti ir nužudyti? Būtent Rusija ne-
leido sunaikinti nuverstojo Ukrainos 
prezidento V.Janukovičiaus, nelei-
džia liesti ir  Bašaro al-Asado, teisėto 
Sirijos vadovo, kurį palaiko, juo tiki, 
gina ir remia. Kas vakarams nepatin-
ka, tas rusams tinka? Na na...

Mes šį kartą pakalbėkime apie vie-
ną iš minėtų valstybių vadovų, pagal 
stebėtinai panašų į kitus „spalvotų 
revoliucijų“ ir „pavasarių“  scena-
rijus nužudytą Libijos prezidentą 
M.Kadafį. Pasinaudosiu internete ras-
ta medžiaga, kurią surinko ir į lietu-

vių kalbą išvertė 
gerb. Jonas Pe-
trevičius. Apie 
tuos jo pateikia-
mus dešimt fak-
tų, kurių bent jau 
aš tikrai nežino-
jau, apie Libiją, 
kuri anuo metu 
buvo valdoma, 
taip vadinamos 

M. Kadafio „diktatūros“. 
„Ką jūs pagalvojate,- klausia skai-

tytojų Jonas Petrevičius,- kai išgirsta-
te vardą Muamaras Kadafis (Muam-
mar Gaddafi)? Tironas? Diktatorius? 
Teroristas? Na, Libijos pilietis gali 
nesutikti, tačiau mes norime, kad Jūs 
patys tai nuspręstumėte.“ „Per 41 
valdymo metus, Muamaras Kadafis 
padarė keletą tikrai nuostabių dalykų 
savo šalyje ir nuolat ją bandė suvie-
nyti bei įgalinti visoje Afrikoje. Taigi, 
nepaisant to, ką jūs girdėjote per ra-
diją ar matėte žiniasklaidoje, Kadafis 
nuveikė galingus darbus, kurie vi-
siškai neatspindėjo žiauraus diktato-
riaus. Štai dešimt pastebėjimų, kurių 
jūs nežinojote apie Kadafio atliktus 
darbus Libijoje.“ O ar jūs, anykštė-
nai, tai žinojote? Ne? Prisipažinsiu, 
nežinojau ir aš. Menkai domėjausi 
Libija, nelabai gilinausi, pasitikėjau 
publikacijomis žiniasklaidoje, TV. Ir 
likau kvailiu! O tuo tarpu Libijoje, 
vos ne dykumų šalyje, praturtėjusioje 
iš naftos, vyko štai kas:  

„1. Libijoje namai laikomi natū-
ralia žmogaus teise. Kadafis savo 
Žaliojoje knygoje teigia: „Namai yra 
pagrindinis poreikis tiek individui, 
tiek šeimai, todėl namai neturėtų pri-
klausyti kitiems“. M. Kadafio Žalioji 
knyga yra lyderio politinė filosofija, ji 
pirmą kartą buvo paskelbta 1975 me-
tais ir buvo skirta skaityti visiems Li-
bijos gyventojams, ji net buvo įtrauk-
ta į nacionalinę programą.

2. Švietimas ir medicininė pagalba 
buvo nemokama. Kadafio vedama 

Libija galėjo pasigirti vienomis iš 
geriausių sveikatos priežiūros pas-
laugomis arabų ir Afrikos kraštuose. 
Taip pat, jei Libijos pilietis negalėjo 
patekti į norimą mokymo kursą ar 
būti teisingai gydomas Libijoje, jis 
buvo finansuojamas, kad galėtų vykti 
į užsienį. 

3. Kadafis atliko didžiausią pasau-
lio drėkinimo projektą. Didžiausia 
drėkinimo sistema pasaulyje, taip pat 
žinoma kaip puiki dirbtinė upė, buvo 
sukurta tam, kad vanduo būtų lengvai 
prieinamas visiems Libijos gyvento-
jams visoje šalyje. Šis projektas buvo 
finansuojamas Kadafio vyriausybės, 
pats Kadafis pavadino jį „aštuntuoju 
pasaulio stebuklu“.

4. Žemės ūkio verslą buvo galima 
pradėti nemokamai. Jeigu kuris nors 
Libijos gyventojas norėjo pradėti 
žemės ūkio darbus, jam buvo nemo-
kamai suteikiamas namas, žemės 
ūkio paskirties žemė, net gyvuliai ir 
sėklos.

5. Motinoms su naujagimiais buvo 
suteikiamos išmokos. Kai moteris Li-
bijoje pagimdydavo kūdikį, jai buvo 
suteikiama 5000 JAV dolerių savo ir 
savo vaiko poreikiams. ( O kokią pa-
šalpą, litais arba eurais skaičiuojant, 
gauna pagimdę mamos Lietuvoje 
šiandieną? Palyginkime. Ar galime 
bent pasvajoti apie tokias išmokas, 
kokias gaudavo pagimdžiusi libė? O 
juk mes ES...) 

6. Elektros 
energija buvo 
n e m o k a m a . 
Elektra Libijoje 
buvo nemoka-
ma, kas reiškia 
absoliučiai jokių 
elektros sąskai-
tų! (Kiek moki, 
lietuvi, už elek-
trą tu?)

7. Pigus kuras. Per Kadafio viešpa-
tavimą, benzino kaina Libijoje buvo 
nukritusi net iki 0, 14 JAV dolerių už 
litrą. (Kiek mokame šiandieną Lietu-
voje mes?)

8. Kadafis iškėlė išsilavinimo lygį. 
Prieš Kadafį tik 25 proc. Libijos gy-
ventojų buvo raštingi. Jis padidino 
šį skaičių iki 87 proc., iš jų 25 proc. 
įgavo aukštąjį išsilavinimą.

9. Libija turėjo savo valstybės 
banką. Libija buvo vienintelė šalis 
pasaulyje, kuri turėjo banko nuosavy-
bės teisę, kuri priklausė valstybei, kas 
reiškia, kad Libija galėjo suteikti savo 
piliečiams paskolas su nulio procentų 
palūkanomis pagal įstatymą ir jie ne-
turėjo išorės skolų.

10. Aukso dinaras. Prieš Tripolio 
rudenį ir jo priešlaikinę mirtį, Kadafis 
bandė įvesti vieningą Afrikos valiutą, 
pagamintą iš aukso. Sekant pėdomis 
vėlyvojo pradininko Marko Garvey, 
kuris pirmas pavartojo terminą „Jung-

tinės Afrikos Tautos“, Kadafis norėjo 
pristatyti ir prekiauti Afrikos aukso 
dinarais – šis veiksmas būtų sukėlęs 
pasaulinio lygio ekonominį chaosą.

Dinaras buvo plačiai priešinamas 
šiandienos visuomenės „elito“. Afri-
kos tautos būtų turėjusios teisę išbristi 
iš skolų ir skurdo bei atsiskaityti tik 
dinaru. Jie būtų galėję pagaliau pa-
sakyti „ne“ išoriniam išnaudojimui 
ir prašyti kiek panorėję už šios šalies 
vertingus išteklius. Buvo sakoma, 
kad aukso dinaras – tikroji NATO va-
dovaujamo sukilimo priežastis, kurio 
tikslas buvo išstumti lyderius.“ 

Skaitau ir pats negaliu patikėti, kad 
šitokį klestėjimo lygį buvo pasiekusi 
iki tol menkai žinoma Afrikos šalis. 
Dabar Libija visą tai prarado. Chao-
sas, pavojus gyvybei, nevaldoma ne-
tvarka. Kaip žmogui iš tokios tėvynės 
nebėgti ten, kur nors ir nesi laukia-
mas, bet bent jau saugu? 

Tai ar buvo Didžiosios Libijos 
Arabų Socialistinės Liaudies Dža-
mahirijos prezidentas Muamaras Ka-
dafis teroristas? Žvėris, kurį reikėjo 
sunaikinti ir nuversti? Už ką?  Kam 
neįtiko jo valdymas ir atlikti iš tiesų 
didingi darbai?  Gal, sakau, žodis „so-
cialistinės“ valstybės pavadinime kai 
kam rėžė ausis ir akis? O gal kad „per 
daug“ suartėjo ne su JAV ir ES, o su 
Maskva? Nenulenkė galvos prieš va-
karų pasaulio galinguosius ir sumo-

kėjo už tai savo 
gyvybe? 

P a s a k y s i u 
atvirai: labai 
norėčiau, kad 
per mūsų pre-
zidentės Dalios 
Grybauskaitės 
dviejų kadenci-
jų vadovavimo 
Lietuvos Respu-
blikai laikotarpį 

mes būtume pasiekę tokį žmonių 
pragyvenimo lygį, kokį buvo pasiekę 
ir per M.Kadafio vadovavimą turėjo 
Libijos žmonės. Deja, deja... Per 25 
laisvės metus turime minimalius at-
lyginimus, už kuriuos neįmanoma 
pragyventi ir kurie mus stumia emi-
gruoti lauk iš Tėvynės. Juk mums, 
matyt, lemta ten būti juodadarbiais, 
pigia darbo jėga. Per tuos pačius 25 
laisvės metus tesugebame turėti pen-
sijas, iš kurių  niekaip nepavyksta 
oriai ir garbingai leisti senatvės dienų. 
O kokios eilės pas gydytojus? Net 
už kompensuojamus vaistus žmo-
gus tiek primoki, kad maža niekaip 
neatrodo. Gal, sakau, todėl niekas į 
mus neeksportuoja „demokratinančių 
revoliucijų“, neužmušinėja akmeni-
mis ir nekaria mūsų teisėtai išrinktų 
prezidentų. Kam naikinti? Juk vieni 
patys išmirsime, kiti demokratiškai 
ir laisvai išsivaikščiosime. Norėčiau, 
kad būtų kitaip! O jūs?

situacija

Linas BITVINSKAS

Rudenį padaugėja visokių 
postringavimų apie maistą – 
kas sveika, ir kas ne. Nesvei-
ka tai, aišku, kas yra skanu ir 
mielai valgoma, o štai sveiki 
produktai amžinai sunkiai nu-
ryjami, sunkiai virškinami ir 
kelia susierzinimą vos į juos 
užmeti akį. Iš kitos pusės ne-
seniai atkreiptas dėmesys, 
kad, deja, serga ir miršta net 
sveiko maisto valgytojai. 

Tačiau be abejonės, kai ku-
rie produktai padės išlikti ilgė-
liau ant šitos žemės. Sakykim, 
aštrus maistas. Yra įvairių 
nuomonių apie aštrų maistą, 
ar jis naudingas žmogui, ar 
kenksmingas. Mokslininkai 
iš Kinijos atliko tyrimus šiuo 
klausimu. Jų verdiktas – val-
gote aštriai, gyvensite ilgai, 
nes aštrus maistas prideda 
metų. O pats geriausias aštrus 
prieskonis – čili pipiriukai. 
Šiame tyrime dalyvavo ne-
didelė Kinijos gyvento-
jų dalis – tik pusė milijo-
no, o tiriamųjų skaičius 
svyravo nuo 30 iki 79 metų.  
Tiesa, pagrindinė eksperimen-
to išvada ne tai, kad aštrus 
maistas turi kokių nors ste-
buklingų savybių, o ta, kad 
tiesiog sumažina širdies ligų 
riziką. 

O kas nemėgsta aštraus 
maisto, yra kitas būdas, JAV 
mokslininkai nustatė, jog 2 iš 
3 širdies ligų atvejų ir tiek pat 
psichikos ligų atvejų sukelia 
stresas. Vadinasi, mažiau ner-
vinkimės ir valgykim, ką tik 
norim.

(Atkelta iš 1 p.)

Anykštėnai pritarė nacionalinio saugumo silpninimui 

Naktiniai taikikliai neleidžiami 
naudoti, nes gali būti panaudoti 
agresijai prieš pačią valstybę ir 
baiminamasi padažnėsiančių bra-
konieriavimo atvejų. Jų įteisinimui 
nepritarė kelios aplinkosauginės 
organizacijos ir Aplinkos ministe-
rija. „Leidus medžioklėje naudoti 
naktinius taikiklius - medžiojant 
šernus tykojant - kontroliuoti, ar 
naktiniai taikikliai nenaudojami 
medžiojant kitus medžiojamuo-
sius gyvūnus, būtų neįmanoma.

Neužtikrinus kontrolės, Lietu-

vai kiltų didelės problemos dėl 
Europos laukinės gamtos ir gam-
tinės aplinkos apsaugos konven-
cijos (Berno konvencijos), kurią 
Lietuva ratifikavo 1996 m., ir 
1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyvos 92/43/EEB dėl natūra-
lių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos nuostatų gyven-
dinimo“, - kodėl iš aplinkosaugi-
nės pusės negalima leisti naudoti 
naktinių taikiklių, rašė Aplinkos 
ministerija.

Leidimui naudoti tamsoje lei-
džiančius matyti taikiklius ne-

pritarė net pačių medžiotojų or-
ganizacija. Lietuvos medžiotojų 
sąjunga „Gamta“, vienijanti be-
veik 5 tūkstančius medžiotojų, ne-
pritarė ne tik todėl, kad baiminasi 
padažnėsiančių brakonieriavimo 
atvejų, bet ir dėl galimos agresi-
jos prieš šalį: „Nacionalinis sau-
gumas. Tam tikrai asmenų grupei 
mes norime leisti turėti naktinio 
taikymo įrangą geresnę negu turi 
Lietuvos kariuomenė, o tai nėra 
pateisinama akivaizdžios agresi-
jos akivaizdoje“.

Panašu, kad puikiai šių ginklų 

priedų pavojų suprato ir Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos komiteto pirmininkas Artūras 
Paulauskas, kuris pasiūlė pataisą 
projektui, kad taikiklių pardavimą 
būtų galima labiau kontroliuoti ir 
atkreipė dėmesį: „Pastebėtina, kad 
naktiniai taikikliai suteikia ženklų 
pranašumą ne tik medžioklėje, ta-
čiau taip pat ir tamsiu paros (metu, 
- red.pastaba) veikiant prieš teisė-
saugos institucijas ar karines pa-
jėgas. Tai gali tapti reikšmingu 
faktoriumi didesnių neramumų, 
krizės ar kitų grėsmių nacionali-

niam saugumui atveju, jei didesnį 
tokių taikiklių kiekį turėtų priešiš-
kai nusiteikę asmenys“.

Kaip apibrėžia „Wikipedija“, 
naktinis taikiklis tai – optinis-
elektroninis taikiklis, skirtas tai-
kyti šaulių ginklus, prieštankines 
ir tankų patrankas. Naktiniai taiki-
kliai turi optinį-elektroninį keitiklį 
stiprintuvą, kuris stiprina silpną 
matomąją šviesą, ir/ar infraraudo-
nąją šviesą verčia į matomąją ir ją 
sustiprina. Paprastai jie kartu vei-
kia ir kaip teleskopiniai taikikliai 
(didina stebimą vaizdą).

...Ką jūs pagalvojate,- 
klausia skaitytojų Jonas 
Petrevičius,- kai išgirstate 
vardą Muamaras Kadafis 
(Muammar Gaddafi)? Tiro-
nas? Diktatorius? Teroris-
tas?.. 

...Per 25 laisvės metus 
turime minimalius atlygi-
nimus, už kuriuos neįma-
noma pragyventi ir kurie 
mus stumia emigruoti lauk 
iš Tėvynės. Juk mums, ma-
tyt, lemta ten būti juodadar-
biais, pigia darbo jėga...
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parduoda

 gimė
Emilija JANKAUSKAITĖ,
gimusi 09 24

Teleloto Lošimas Nr. 1017 Data: 2015-
10-04

Skaičiai: 04 60 25 45 22 15 12 33 65 
07 68 67 72 46 03 06 29 28 59 64 18 39 
30 71 19 11 62 61 21 24 73 38 69 40 54 
(keturi kampai) 02 41 57 37 09 (eilutė) 42 
10 51 27 34 (įstrižainės) 47 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0269239 Automobilis “Ford Fiesta” 

0486570 Automobilis “Nissan Note” 
043*479 Pakvietimas į TV studiją 
026*739 Pakvietimas į TV studiją 039*808 
Pakvietimas į TV studiją

 
pro memoria

siūlo darbą

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. Kaina 
nuo 400 EUR/t plius PVM 
(Kaina priklauso nuo kiekio!). Didesnį kiekį 
galime paimti (virš 15 t). AKCIJA: NUO 
SPALIO MĖN. 01 D. IKI 10 D. GRIKIŲ 
VALYMAS NEMOKAMAI! 

Tel.: 8-611-44130.
ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

perka
Brangiai – įvairius automobi-

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

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

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

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ka išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Tel.: (8-604) 84051, 
(8-605) 12103.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, technika

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

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

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

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn. 
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Kita

Brangiai - gintarinius šlifuotus 
karolius (iki 3000 Eur), gabalus, 
sages, apyrankes, pakabukus, 
vėrinius, kt. gintarinius dirbinius. 

Tel. (8-601) 00888.

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

Tel. (8-698) 46745.

Beasbestinis šiferis
Plieninės stogų ir 

sienų dangos
Keramikinė, betoninė 

čerpė
Stoglangiai

Plėvelės stogams ir 
sienoms

Plastikinės, medinės 
dalylentės

Viskas iš skardos
Skardos lankstymas

Atvažiuoja, 
paskaičiuoja. 

UAB „Stogvyga“, 
tel. (8-652) 49994.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

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.

Malkas kaladėmis, skaldy-
tas. Atraižas pakais, supjautas. 
Kaladukus. 

Tel. (8-622) 44850.

Ieško 2 kambarių buto geroje 
miesto vietoje, su vaizdu pro lan-
gus. 2 arba 3 aukštas. Gali būti ir 
be remonto. Siūlyti visus varian-
tus.

Tel. (8-677) 73210.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apy-
linkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Dovanoja

Gražią, juodą, gerai išauklėtą 
katytę.

Tel. (8-682) 14864.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Privačios psichologo konsulta-
cijos. Priima individualiai ir poras 
- šeimas.

Išsamensė informacija tel. 
(8-686) 87466.

Baldų gamyba virtuvės, spintos, 
lovos, prieškambario baldai. 

Tel. (8-690) 22690.

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

Tel. (8-683) 72277.

Kala dailylentes, šiltina, dažo, 
klijuoja plyteles, tvirtina plokštes. 
Valo kaminus. 

Tel. (8-611) 02788. 

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

Tel. (8-600) 78285.

Šiltina fasadus, tinkuoja, deda 
dekoratyvinį tinką. Dengia šlaiti-
nius stogus, atlieka skardinimo 
darbus. Vidaus remonto apdailos 
darbai.

Tel. (8-676) 52289.

Ilgastrėliu ekskavatoriumi kasa 
tvenkinius, valo senus. Kiti žemės 
kasimo, lyginimo darbai. 

Tel. (8-698) 86641.

Įmonei reikalingi 
tolimųjų reisų vairuotojai.

Pastovūs maršrutai: 

Italija-Rusija.
Laiku mokamas atlyginimas.

Tel. (8-698) 43683.

Siulome darbą 
operatoriams(-ėms)-
paruošėjams(-oms) 

laidų gamybos įmonėje. 
Kreiptis darbo dienomis nuo 
9.00 iki 17.00 val. telefonu: 
866218734

Anykščių mieste
Juozas BULOTA, gimęs 1919 m., mirė 09 29
Angelė LUKOŠEVIČIENĖ, gimusi 1936 m., mirė 09 30
Andrioniškio seniūnijoje
Gintaras VELUTIS, gimęs 1967 m., mirė 09 27
Anykščių  seniūnijoje
Bronius VITKEVIČIUS, gimęs 1932 m., mirė 09 29
Kavarsko seniūnijoje
Juozapas ŽUKAUSKAS, gimęs 1937 m., mirė 09 28
Kurklių seniūnojoje
Julionas ŠULCAS, gimęs 1955 m., mirė 10 01
Skiemonių seniūnijoje
Irena LATVAITIENĖ, gimusi 1945 m., mirė 10 01
Svėdasų seniūnijoje
Ona RALICKIENĖ, gimusi 1920 m., mirė 09 30
Aloyzas BUITVYDAS, gimęs 1944 m., mirė 10 02

Vyr. redaktorė
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Egzaminas medicinos moky-
kloje. Tema – kūdikio vystymasis. 
Dėstytojas klausinėja studento:

– Sakykite, ar galite išvardinti 
bent kelis motinos pieno privalu-
mus, lyginant su pieno mišiniais?

– Na… Motinos pieno nereikia 
virinti… Jis visada sveikas… Turi 
vitaminų… Ir… Ir… Labai gražiai 
įpakuotas!

***

- Kas tu?
- Geroji fėja.
- Kodėl tu su kirviu?
- Bloga nuotaika….

Visada pavykęs, greitas 
obuolių pyragas 

Ingredientai: 
6 šaukštas cukraus 
4 vnt. kiaušiniai 
4 šaukštai grietinės 
2 stiklinės miltų
1 šaukštelis sodos 
5 vnt. Obuoliai 
0,5 šaukštelis cinamono 
2 šaukšteliai vanilinio cukraus 
1 sauja  džiovintų spanguolių

Gaminimas
 Kiaušinius labai gerai suplakite 

su cukrumi. Grietinę sumaišykite 
su kepimo soda, sudėkite į kiauši-
nius, suberkite miltus, cinamoną, 
vanilinį cukrų ir gerai išmaišyki-
te. Obuolius nulupkite, išimkite 
sėklas ir supjaustykite. Suberkite 
į tešlą kartu su džiovintomis span-
guolėmis ir gerai išmaišykite. Teš-
lą supilkite į sviestu išteptą kepimo 
indą ir kepkite apie 20-25 minutes 
iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitė-
je.

Vokietiją pasiekė 110 metų 
pabėgėlis iš Afganistano

Į Vokietiją su savo šeima iš Af-
ganistano atvyko aklas ir nebylys 
vyras, kuriam tariamai yra 110 
metų. “Devynių narių šeima se-
kmadienį pasiekė Pasau miestą”, 
- sakė federalinės policijos atsto-
vas. Antradienį šeima, kurioje yra 
keturi vaikai ir nėščia moteris, 
nuvežta į Degendorfą. Čia vyro 
duktė nurodė, kad jos tėvas gimęs 
1905 metų sausio 1-ąją. Vyro am-
žiaus patikrinti neįmanoma, nes 
šeima su savimi neturi jokių jo 
dokumentų. “Tačiau net jei vyrui 
būtų 90, pabėgimas būtų stebėti-
nas pasiekimas”, - teigė policijos 
atstovas. Vertėja tikino, kad šei-
mos pateikti duomenys gali būti 
teisingi.  Senolio dukters teigi-
mu, šeimos kelionė iš Baghlano 
truko mėnesį. Šimtametis buvo 
nešamas vyrų. Keturių kartų šei-
ma bėgo, nes jų gimtoji vieta tapo 
nesaugi. Tris brolius esą nužudė 
Talibanas. 

R. Kadyrovas pasiūlė 
uždrausti Čečėnijoje pernelyg 
atviras vestuvines sukneles

Čečėnijos vadovas Ramzanas 
Kadyrovas pasiūlė nebepardavi-
nėti pernelyg atvirų vestuvinių 
suknelių, praneša TASS.

“Pastaruoju metu pasidarė ma-
dinga dėvėti kaip Europoje per-
nelyg atviras vestuvines sukne-
les. Tai neteisinga ir neturi nieko 
bendra su čečėnų kultūra. Reikia 
viską daryti, kad būtų išsaugotos 
tautos tradicijos ir papročiai”, - 
sakė R. Kadyrovas. Jis paragino 
jaunavedžių salonus pereiti prie 
tautinių vestuvinių drabužių. 
“Jeigu jaunoji karta bus vei-
kiama svetimos ideologijos, tai 
gresia pavojus prarasti savo sa-
vitumą”, - paaiškino Čečėnijos 
vadovas.

Anksčiau R. Kadyrovas griež-
tai sukritikavo europiečių mora-
lines vertybes ir kultūrą bei pa-
ragino Rusijos piliečius nesekti 

Vakarų pavyzdžiu.

Mirė turkas, 47 metus
gyvenęs ligoninėje

Turkijoje mirė vyras, 47 me-
tus gyvenęs ligoninėje Bursos 
provincijoje šalies vakaruose, 
praneša “The Guardian”.

70 metų amžiaus Abdula Ko-
zanas (Abdullah Kozan) sirgo 
astma ir cukralige. Į ligoninę pir-
mą kartą jis pateko dėl smarkaus 
galvos skausmo 1968 metais, kai 
tarnavo armijoje.

Gydymo įstaigos vadovybė 
leido vyrui gyventi savo palato-
je, kadangi “jis neturėjo kur eiti 
ir gerai elgėsi su ligoninės per-
sonalu”.

Ligoninės administracija įre-
gistruodavo A. Kozaną kaip 
naują pacientą kiekvieną sykį, 
kai ateidavo laikas jį išrašyti. 

Atsirado įrodymų, kad vasarą
Marse teka sūrus vanduo

Mokslininkai teigia, kad Mar-
se yra ne tik sušalusio vandens, 
jo paviršiumi, bent jau vasaros 
laikotarpiu, teka ir sūrus vanduo, 
skelbia AP. Jų teigimu, pasku-
tiniai stebėjimai įrodo anksčiau 
iškeltą teoriją, kad tam tikrais 
Marso šlaitais sūrus vanduo teka 
kiekvieną vasarą.

Tamsūs ir platūs dryžiai ant 
Marso atsiranda šilčiausiais mė-
nesiais, o likusią metų dalį jų 
nematyti. 

Žinant, kad vanduo yra rei-
kalingas gyvybei palaikyti, šis 
atradimas gali reikšti ir daug 
daugiau. Mokslininkai sako, kad 
būtina atlikti tolesnius tyrimus, 
norint išsiaiškinti, ar Marse ga-
lima aptikti mikroskopinės gy-
vybės.

Tyrėjai duomenis, patvirtinan-
čius tekančio vandens egzistavi-
mą, gavo iš NASA zondo “Mars 
Reconnaissance Orbiter”, Marso 
orbitoje besisukančio nuo 2006 
m.

-ELTA

Vasarą Anykščių menų inkubato-
riuje į madų šou, kuriame demons-
truoti drabužiai iš veltinio, orga-
nizatoriai viliojo originaliu būdu. 
Jie iš vieno Kavarsko seniūnijos 
ūkininko atvežė ir pievelėje prie 
inkubatoriaus paleido keletą įvai-
riomis spalvomis išdažytų avelių. 
Spalvingi gyvuliai sulaukė nemažo 
dėmesio – anykštėnai keliavo prie 
inkubatoriaus, kad nusifotografuo-
tų prie violetinių ir rožinių avių.

Tačiau ir nesuspėjusieji įsiam-
žinti neturėtų labai nusiminti. Pa-

Nematyta „reklama“ ganosi prie Velžio
kelėje į Panevėžį, prie sankryžos į 
Velžį, visą vasarą ganosi išdažytų 
avelių banda. Tik stok ir fotogra-
fuokis – jokio kultūros renginio 
nereikia.

Beje, tai ne vienintelis Anykščių 
kultūrininkų nukopijuotas spren-
dimas. Ženklais išmarginti šieno 
rulonai prie Šeimyniškėlių pilia-
kalnio taip pat jokia naujiena. Prieš 
keletą metų rulonus su „Lonas“ 
čiužinių logotipu sėkmingai savo 
verslo reklamai naudojo anykštė-
nas  bardas Kazimieras Jakutis.

Neramūs laikai atėjo į Anykščių 
savivaldybę. Rajoną užplūdo šnipai 
ir visokie kitokie nedraugiški agen-
tai. Gal net rusai, gal net paties Vla-
dimiro Putino siųsti. Bent jau taip 
atrodo, nes savivaldybės administra-
cijos direktorė Veneta Veršulytė pa-
sirašė įsakymą, įtvirtinantį dispona-
vimo įslaptinta informacija tvarką.  

Tvarka įtvirtina taisykles ne tik 

Savivaldybę puola šnipai. Arba ateiviai
kaip elgtis su slaptais dokumentais, 
kokia tvarka juos dauginti ir nai-
kinti, bet ir jog juos galima siųsti 
naudojantis kurjerių paštu ar kad 
siuntos gali būti ne tik dokumentai, 
bet ir gaminiai ar dar kiti objek-
tai... Mistiška. Ypač apie įslaptintus 
objektus... Kas žino, gal kur Anykš-
čių rajone nukrito ateivių laivas ir 
jis bus tas „kitas objektas“? Gal ne-

žemiškas technologijas savivaldybė 
bando apsaugoti nuo šnipų? Tiesiog 
mistiška. O kai pamatai punktą, kad 
„Įslaptintus dokumentus, gaminius 
ir kitus objektus gabenantis asmuo 
privalo užtikrinti jų apsaugą nuo 
praradimo panaudodamas visas 
galimas priemones“, tai net baugu 
pasidaro. Kas tos „visos galimos 
priemonės“? Jei prireiks, šokti prieš 

ambrazūras ar popierius suvalgyti? 
Be padažo. 

Dar mistiškiau, kad nors už bendrą 
tvarką atsakinga Administracijos di-
rektorė ar jos įgaliotas asmuo, tačiau, 
pasirodo, direktorė leidimas dirbti su 
slapta medžiaga gali ir neturėti. 

Slapti dokumentai, gaminiai ir 
„kiti objektai“ gali cirkuliuoti ir už 
jos nugaros, be teisės žinoti, ką tokio 
slapto savivaldybė kuria...

sprintas
Krosas. Rugsėjo 29 dieną Anta-

no Baranausko pagrindinės moky-
klos sporto aikštyne vyko kasmeti-
nės Anykščių rajono pradinių klasių 
mokinių rudens kroso varžybos. 
Varžybose dalyvavo 70  mokinių. 
Nugalėtojai ir prizininkai atskirose 
amžiaus grupėse: 1-2 klasių mer-
gaitės (300 m) I vieta – Inesa Mar-
cinkevičiūtė (A. Baranausko pagr. 
m-kla), II vieta – Judrė Repčytė (A. 
Vienuolio progimnazija), III vieta 
– Žydrūnė Kepelinskaitė (A. Bara-
nausko pagr. m-kla). 1-2 klasių ber-
niukai (300 m): Nojus Šablauskas 
(A. Vienuolio progimnazija), Mijus 
Vilūnas (A. Vienuolio progimnazi-
ja), (A. Baranausko pagr. m-kla). 
3-4 klasių mergaitės (300 m): Urtė 
Stumbrytė (A. Vienuolio progim-
nazija), Samanta Asmantaitė (A. 
Baranausko pagr. m-kla), Gabija 
Kisieliūtė (A. Vienuolio progim-
nazija). 3-4 klasių berniukai (300 
m): Liudas Kuprys (A. Baranausko 
pagr. m-kla), Mikas Aviža (A. Bara-
nausko pagr. m-kla), Rokas Volko-
vas (A. Vienuolio progimnazija).

Krosas I. Rugsėjo 30 dieną An-
tano Baranausko pagrindinės mo-
kyklos sporto aikštyne, vykusiose  
Anykščių rajono mokinių rudens 
kroso varžybose,  dalyvavo 125 
bėgikai iš devynių rajono mokyklų. 
Nugalėtojai ir prizininkai atskirose 
amžiaus grupėse: 2002 m. gimusios 
ir jaunesnės mergaitės (500 metrų 
nuotolis) I vieta – Miglė Mincytė 
(Traupio pagrindinė mokykla), II 
vieta – Ieva Gudonytė (Troškūnų K. 
Inčiūros gimnazija), III vieta – Ais-
tė Lukavičiūtė (Viešintų pagrindinė 
mokykla). 2002 m. gimę ir jaunes-
ni berniukai (500 metrų nuotolis): 
Ugnius Spiečius (A. Baranausko 
pagrindinė mokykla), Edvinas Ši-
monutis (A. Baranausko pagrindinė 
mokykla), Dominykas Bugailiškis 
(A. Baranausko pagrindinė moky-
kla). 2001-2000 m.gimusios mer-
gaitės (500 metrų nuotolis): Rima 
Raišelytė (Troškūnų K. Inčiūros 
gimnazija), Kamilė Kvietkauskaitė  
(J. Biliūno gimnazija), Darija Jan-
kauskaitė (J. Biliūno gimnazija). 
2001-2000 m.gimę berniukai (1 000 
metrų nuotolis): Karolis Ramoška 
(J. Biliūno gimnazija), Paulius Ja-
nuškevičius (J. Biliūno gimnazija), 
Katinas Klaudijus (A. Baranausko 

pagrindinė mokykla). 1999 m. gi-
musios  ir vyresnės merginos (500 
metrų nuotolis): Irma Tomkevičiūtė 
(J.Biliūno gimnazija), Agnė Da-
mauskaitė (Kurklių Stepono Kai-
rio pagrindinė mokykla), Gabija  
Grimašauskaitė (Kurklių Stepono 
Kairio pagrindinė mokykla). 1999 
m.gimę ir vyresni vaikinai (1 000 
metrų nuotolis): Ąžuolas Bajora-
vičius (J.Biliūno gimnazija),  Os-
valdas Andrikonis (J.Biliūno gim-
nazija), Tadas Urbonas (J.Biliūno 
gimnazija).

Biatlonas. Rugsėjo 28 dieną, 
Riaubičiuose vykusiame atvirame 
Baltarusijos biatlono čempionate 
Lietuvos rinktinės sudėtyje dalyva-
vo ir du anykštėnai. Jaunimo gru-
pėje startavo Kotryna Vitkūnaitė, o 
jaunių - Linas Banys. Sportininkai 
rungtyniavo 7,5 km sprinto rungty-
je. Abu anykštėnai šaudykloje buvo 
taiklūs ir suko tik po vieną baudos 
ratą. Šioje rungtyje K.Vitkūnaitė iš-
kovojo bronzos medalį, o L,Banys 
tarp savo bendraamžių finišavo try-
liktas.

Medalis. Rugsėjo 30 dieną Riau-
bičiuose vykstančiame atvirame 
Baltarusijos biatlono čempiona-
te, estafečių 3x7,5 km lenktynėse 
anykštėnas Linas Banys Lietuvos 
komandos sudėtyje iškovojo bron-
zos medalį. Sportininką treniruoja 
Bronius Vitkūnas.

Angelai. Spalio 2 d. UAB spor-
to ir laisvalaikio centre „Nykščio 
namai“ vyko draugiškos krepšinio 
varžybos, skirtos paminėti  Kūno 
kultūros ir sporto  bei Angelų sargų 
dienas. Susitiko sporto darbuotojų 
komanda su policijos pareigūnų 
komanda. Po atkaklios kovos rezul-
tatus 59:54 nugalėtojais buvo pripa-
žinti  sporto darbuotojų komanda. 
Varžybose gražiausio metimo auto-
riumi buvo pripažintas kriminalinės 
policijos skyriaus vyresnysis tyrėjas 
Gintaras Rudokas, veržliausiu žai-
dėju pripažintas viešosios policijos 
skyriaus vyresnysis patrulis Andrius 
Auryla, atkakliausiu žaidėju pripa-
žintas viešosios policijos skyriaus 
viršininkas Valdas Palionis. Re-
zultatyviausiu žaidėju pripažintas 
kūno kultūros mokytojas Eugenijus 
Šilaika, kovingiausio žaidėjo titu-
lą iškovojo KKSC futbolo treneris 
Marius Valančiūnas, naudingiausiu 
žaidėju pripažintas KKSC imtynių 
treneris Algirdas Pupkis.


