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Rudens dvelksmas senuosiuose 
Malaišiuose   Vytautas BAGDONAS

Rudeniškomis spalvomis 
kaskart vis labiau nusidažo 
etnografinio Malaišių kaimo, 
esančio Svėdasų seniūnijos pa-
kraštyje, apylinkės.

Storai nuklotas medžių lapais kelias per Malaišių „ūlyčią“, tiktai vieni medžiai dar 
tebežaliuoja, kiti jau stirkso pliki.

Vienas pirmųjų lapų neteko 
didžiulis uosis, augantis Ma-
laišių sodžiaus pradžioje.

nių dalyviai pasitraukė link pre-
kybos centro „Senukai“. 

Ant šaligatvio pažirusios sti-
klo šukės bylojo, kad muštynių 
dalyviai patyrė ir materialių 

Medžių lajų tako aplankyti atvykę 
latviai įsivėlė į muštynes Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščiuose, šalia prekybos centro „Maxima“, kilo masinės muštynės, kurių metu nu-
kentėjo Latvijos Respublikos pilietis. Latviai buvo atvykę pasižiūrėti Medžių lajų tako.

nuostolių.
Anykščių rajono policijos ko-

misariato Kriminalinės policijos 
skyriaus viršininkė Aušra Staš-
kevičienė „Anykštai“ sakė, kad 
į muštynes įsivėlė septyni Latvi-
jos Respublikos piliečiai.

Į policiją kreipėsi tik vienas 
nukentėjusysis, gimęs 1994 me-
tais. Kartu su juo į policijos ko-
misariatą atvyko ir liudytojas.

Kiek tautiečių šiose muštynė-
se atstovavo mūsų šaliai ir dėl 
kokių priežasčių jos galėjo kilti, 
policija neatskleidžia, nes vyks-
ta ikiteisminis tyrimas.

 „Latviai į Anykščius buvo at-
vykę aplankyti Medžių lajų tako 
ir kitų lankytinų Anykščių kraš-
to objektų“, - „Anykštai“ sakė 
A.Staškevičienė.

Lajų tako lankymas provokuoja ir tarptautines muštynes.

ekipažai. Pasak įvykio liudinin-
kų, jame dalyvavo daugiau nei 
dešimt jaunuolių, buvo girdėti 
šūksniai latvių, lietuvių bei rusų 
kalbomis. Po kurio laiko mušty-

Konfliktas šalia prekybos cen-
tro įsiplieskė maždaug apie 19 
valandą, į įvykio vietą netrukus 
atvyko policijos pareigūnų bei 
greitosios medicinos pagalbos 

PARODA. Anykščių rajono ne-
įgaliųjų draugija kviečia aplankyti 
rudeninę rankdarbių parodą - par-
davimą. Paroda vyksta V. Kudirkos 
g. 14 (įėjimas iš kiemo pusės) nuo 
8 val. iki 15 val. darbo dienomis.

Paveldas. Siekdama išsaugoti 
išskirtinius Troškūnų miesto užsta-
tymo bruožus bei charakterį, urba-
nistinę struktūrą, Kultūros paveldo 
departamento pirmoji nekilnoja-
mojo kultūros paveldo vertinimo 
taryba Troškūnų miesto istorinei 
daliai suteikė teisinę apsaugą. Jai 
nustatytas  regioninis reikšmingu-
mo lygmuo.

Sprogmuo. Šeštadienį Debei-
kių seniūnijoje aptiktas sprogmuo. 
Pranešama, kad ariant žemę rastas 
daiktas, panašus į sprogmenį. At-
vykę išminuotojai identifikavo, kad 
rastas II-ojo pasaulinio karo artile-
rijos sviedinys (37 mm). Sprogmuo 
kėlė pavojų, todėl sunaikintas vie-
toje. Niekas nenukentėjo.

Jubiliejus. Šiandien   Anykščių 
menų inkubatoriuje organizuoja-
mas Jaunųjų miško bičiulių sam-
būrio sąskrydis, skirtas Jaunųjų 
miško bičiulių sambūrio įkūrimo 
40-mečiui paminėti. Renginio 
metu vyks Jaunųjų miško bičiulių 
sambūrio narių varžybos, protmū-
šis, eko ir kūrybinės dirbtuvės, 
kareiviškos košės valgymas, su-
sirinkusiuosius linksmins grupės 
“Neteisėtai padaryti” aktoriai.

Dovana. Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos bendruomenė gimnazi-
jos 95-erių metų įkūrimo proga nuo 
rajono mero Kęstučio Tubio gavo 
4000 Eur. Už šiuos pinigus gimna-
zija pirks tautinius drabužius.

Bendradarbiavimas. Rajono 
Tarybos prašoma pritarti bendra-
darbiavimo sutarčių pasirašymui 
tarp Anykščių rajono ir Seinų 
(Lenkija)  savivaldybių. Taip pat 
planuojama bendradarbiauti su 
Smurgainių (Baltarusija) rajono 
vykdomuoju komitetu.

 
Sveikinimas. Primename, kad 

per laikraštį galite pasveikinti 
savo artimuosius. Sveikinimo kai-
na – 15,90 Eur.

Medinė pilis ant Šeimyniškėlių 
rašytojui - kaip herojiškas simbolis

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas: „Jei tik bus imtasi veiksmų, 
tai būtų visai normalus objektas. 
Svarbiausia, kad būtų mažiau 
šnekama, o dau-
giau daroma.“

Ir tada buvo Žalgiris
Butėnų kryžkelę papuošė tautiniais 

simboliais papuoštas karių ir teisiųjų 
globėjo Šv. arkangelo Mykolo stogas-
tulpis.

Kultūros sostinės 
ženklas – tarsi 
alaus baras
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Temidės svarstyklės
Pavogtas. 2015-10-17 apie 1 

valandą pastebėta, kad iš kiemo, 
esančio Svėdasų seniūnijoje, pa-
vogtas automobilis „Audi 80“. 
Apgadintas automobilis rastas 
netoli Grikiapelių kaimo. Įtaria-
masis, gimęs 1993 metais, sulai-
kytas.

Kortelė. 2015-10-11, apie 10 
valandą, vyriškis, gimęs 1951 
metais, gyvenantis Anykščiuose, 
Statybininkų gatvėje, pastebėjo, 

kad po pažįstamų asmenų apsilan-
kymo iš namų dingo marškiniai 
ir juose buvusi banko mokėjimo 
kortelė. 2015-10-10, 8 valandos 37 
minutės, iš sąskaitos paimta 100 
eurų.

Smurtavo. 2015-10-17, apie 13 
valandą, Anykščiuose, Statybinin-
kų gatvėje, namuose neblaivi (2,56 
promilės) dukra, gimusi 1972 me-
tais, smurtavo prieš motiną, gimu-
sią 1941 metais. Įtariamoji sulai-
kyta ir uždaryta į areštinę.             

Grasino. 2015-10-17, apie 20 

spektras
Kalba. Europos nacionalinių kal-

bų institucijų federacija Helsinkyje 
vykusioje metinėje konferencijoje 
nutarė, kad švietimas ir viešosios 
paslaugos nelegalams iš Azijos ir 
Afrikos būtų teikiamos jų gimtosio-
mis kalbomis. Baisiausia, kad visa 
arba beveik visa tai gali būti įgy-
vendinta ir Lietuvoje, nes tam labai 
pritaria Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos pirmininkė Daiva Vaiš-
nienė. Nors daugiakalbystė šalyje ir 
nėra įteisinta. Pasak D. Vaišnienės, 
būtina pabėgėlius, kurių per dvejus 
metus mes turėsime priimti mažiau-
siai 1 105, išmokyti lietuvių kalbos 
pagrindų, nes, nemokant kalbos, 
bus sunku juos ir įdarbinti.

Palyda.  Algirdą Butkevičių daž-
niau nei jo pirmtakus per vizitus į 
užsienį ir išvykose po Lietuvą lydi 
sutuoktinė. Ponia Janina Butkevi-
čienė sako, kad su vyru oficialiuose 
renginiuose dalyvauja visada, kai 
yra kviečiama. Praėjusią savaitę 
pora viešėjo Milane, kur pasaulinė-
je parodoje “Expo 2015” dalyvauja 
ir Lietuva. Kiek anksčiau pora su 
oficialiu vizitu lankėsi Izraelyje. 

Dvasios. Konstitucinio Teismo 
pirmininkas Dainius Žalimas pa-
reiškė, kad bendravimas su dvasio-
mis šioje institucijoje yra normali 
praktika. Tuo visai nereikėtų stebė-
tis. Svarbu, kad teisėjai bendrautų 
su gerosiomis, o ne piktosiomis 
dvasiomis. Anot pirmininko, tai 
nėra joks šamanizmas. Su blogosio-
mis dvasiomis teisėjai nebendrauja, 
tik su gerosiomis, tokiomis kaip 
vaiduoklis Kasparas. 

Padangos. Jau trečiadienį šalies 
Vyriausybė svarstys Susisiekimo 
ministerijos siūlymą drausti va-
žiuoti vasarinėmis padangomis tik 
žiemos mėnesiais, o lapkritį ir kovą 
vairuotojams leisti parinkti apavą 
automobiliams savo nuožiūra, atsi-
žvelgiant į meteorologines sąlygas. 
Susisiekimo ministerijos Saugaus 
eismo departamento Saugaus eismo 
skyriaus vedėjo Vidmanto Pumpu-
čio teigimu, tokį siūlymą inspiravo 
tai, jog pagal šiuo metu galiojan-
čią tvarką mūsų šalies vairuotojai 
apauti automobilius žieminėmis 
padangomis privalo gerokai anks-
čiau, nei į Lietuvą ateina žiema.  

Motina. Sunku įsivaizduoti si-
tuaciją, kad mamai ligoninėje ne-
būtų leidžiama aplankyti į komą 
nugrimzdusio sūnaus. Tai patyrė 
buvusio Kauno teisėjo Almanto Li-
sausko 83 metų mama Marija Kriš-
tanienė. Jai neleidžiama pasimatyti 
su komos ištiktu sūnumi, nes tokia 
jo sutuoktinės valia. Jai paklūsta ir 
ligoninės medikai. Keisčiausia, kad 
pagal įstatymus jie teisūs, tačiau 
situacija sunkiai suvokiama sveiku 
protu. Prieš metus įvykus nelaimin-
gam atsitikimui namuose, praeityje 
garsus Kauno apylinkės teismo tei-
sėjas A. Lisauskas paniro į komą. 

Suėmė.  Buvęs žlugusio Airijos 
banko “Anglo Irish Bank” vadovas 
Deividas Dramas suimtas Jungti-
nėse Valstijose pareigūnams gavus 
ekstradicijos procedūrą pradedantį 
arešto orderį. D. Dramas sulaikytas 
ir šiuo metu yra Bostone. Po to, kai 
2009 metais “Anglo Irish Bank” 
atsidūrė ties finansinio bankroto 
riba, jis buvo nacionalizuotas ir 
pervardintas. Jo generalinis direk-
torius tuomet išvyko į JAV. Bosto-
no teismo sprendimu jis patrauktas 
atsakomybėn už susidariusias 10,5 
mlrd. eurų vertės banko skolas.

„Atvykstantiems renginių organi-
zatoriams leidžiama afišas kabinti ant 
kiekvieno stulpo, o saviems – ne. Ir 
tada sakoma, kad jie labai gerai re-
klamuoja savo renginius, o vietiniai 
organizatoriai - prastai “, - pastebėjo 

Ant stulpų reklamuotis leidžiama tik svetimiems
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Kultūros darbuotojai skundžiasi, kad į miestą atvykstantys 
renginių organizatoriai turi daugiau privilegijų.

režisierė Jolanta Pupkienė.
Mero patarėjas Kęstutis Indriūnas  

teigia, kad ši problema esą yra neiš-
sprendžiama.

„Mes jų negalime nubausti“,- įtiki-
nėja  K.Indriūnas.

Savivaldybės Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė „Anykštai” sakė, kad į ją 
niekada nesikreipė vietos renginių or-
ganizatoriai dėl reklamos ant stulpų.

„Tokiomis priemonėmis rekla-
muoti renginių jiems tikrai nepatar-
čiau. Reklamai mieste yra skirti penki 
šviečiantys stendai, skelbimų lenta 

šalia kavinės „Erdvė“, apvalus sten-
das A.Baranausko aikštėje”, - primi-
nė D.Gasiūnienė.

Įvairių koncertų organizatoriai iš kitų 
miestų ne tik nukabinėja visus Anykš-
čius afišomis, tačiau vėliau jų ir nesusi-
renka.Praktika rodo, kad atsakingų už 
tvarką šioje srityje tiesiog nėra.

Stulpų priežiūrą vykdo UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“.

Čia galėjai paragauti ir obuolių ar 
moliūgų pyrago, kitų įvairių gardė-
sių, išgerti žolelių arbatos, nusipirkti 
šviežių sūrių, lašinių, kaimiškoje 
krosnyje iškeptos naminės duonos ar 

Svėdasiškių derliaus kraitė Vytautas  BAGDONAS

Sekmadienį, spalio 18-ąją, po šventų Mišių svėdasiškiai dar nesku-
bėjo namo, o suko į vietos kultūros namus. Čia Anykščių kultūros cen-
tro Svėdasų skyrius organizavo tradicinį renginį „Derliaus kraitė“.

saldžių „babkų“. Buvo ir įvairių mez-
ginių, suvenyrų, gaminių iš veltinio. 
Greitai pirkėjai išgraibstė Aldonos 
Žilytės iš Daujočių iškeptas didžiu-
les ir labai skanias bandas, paklausūs 

buvo ir svėdasiškės Elenos Bublienės 
slėgti sūriai, gardus obuolių pyragas. 
Bitininkas Vydmantas Juodelė siūlė 
medaus, Daujočių kaimo gyventoja 
Julė Bražiūnienė į mugę atsivežė na-
minės duonos ir medaus, Rimantas 
Šukys iš Gykių pardavinėjo lašinius, 
prisipažinęs, kad jie jau paskutiniai, 
nes kiaules teko išskersti dėl gręsian-
čio afrikinio kiaulių maro. Daugelis 
pirko rankų darbo atvirukus, kuriuos 
sukūrė svėdasiškė Ona Jėckienė. Bū-
riavosi žmonės ir prie įvairiaspalviais 
veltinių gaminiais nukrauto stalo. Ne-
seniai Svėdasų bendruomenė vykdė 
šalies projektą, kurio metu mokėsi 
gaminti veltinio dirbinius. Arbata, 
saldumynais visus vaišino, su mugės 
dalyviais bendravo ir pati Svėdasų 
bendruomenės pirmininkė Asta Fjell-
birkeland su kitais bendruomenės 
nariais. 

Skambiomis dainomis tradicinio 
renginio dalyvius linksmino Anykš-
čių kultūros centro Svėdasų skyriaus 
meno mėgėjų kolektyvas, vadovauja-
mas Rožės Lapienienės.

Mugė šurmuliavo ir lauke. Čia 
„šeimininkavo“ jau nebe svėdasiš-
kiai, bet iš kitų šalies vietovių atvykę 
prekeiviai. Šiemet kaip niekad daug 
buvo privežta ir vaismedžių, vaiskrū-
mių, dekoratyvinių augalų sodinukų, 
kuriais tiesiog buvo nukrauta erdvi 
aikštė šalia seniūnijos ir kultūros 
namų pastato. Žmonės domėjosi au-
galais, juos apžiūrinėjo, konsultavosi, 
kaip reikia sodinti, prižiūrėti, auginti 
vieną ar kitą sodinuką. Tačiau pirkti 
neskubėjo. Apžiūrinėjančių, „akis 
beganančių“ netrūko ir šalia molinius 
puodus, dubenis, vazonus gėlėms bei 
kitokius dailius gaminius pardavinė-
jančio vyriškio. Bet ir čia retas kuris 
ką nors pirko. O priežastis buvo aki-
vaizdi, nes čia kainos buvo, švelniai 
tariant, tikrai „prieinamos“. Kaip 
tame anekdote: priėjai, pasižiūrėjai 
ir nuėjai... Tiesiai šviesiai tariant, tiek 
augalų, tiek molio dirbinių, o ir kai 
kokių maisto prekių kainos buvo per-
nelyg didžiulės, gerokai iškeltos. Ne 
vienas svėdasiškis piktinosi, kad tai, 
kad litas apsukriai buvo „paverstas“ 
euru, kiek pernai litų kainavo viena 
ar kita prekė, dabar ji jau parduodama 
už tiek pat eurų.

Kasmet naminės duonos, medaus į mugę atsiveža Julė Bražiū-
nienė (kairėje).

„Šiuo metu viešojoje erdvėje pa-
sirodo žinučių, kad blogai įrengta 
betono trinkelių danga tarp gatvės ir 
dviračių tako. Šioje vietoje rangovas 

technologiniais sumetimais trinkeles 
sudėjo tam, kad įrengiant asfaltbeto-
nio dangą nebūtų išjudinti gatvės ir 
vejos bortai. Šios trinkelės bus per-

Įrodinėjama, kad Žiburio gatvėje viskas gerai
Įpusėjusi Anykščių  Žiburio gatvės rekonstrukcija jau spėjo su-

silaukti įvairiausių vertinimų. Kalbas apie tariamą darbų broką 
bandoma išsklaidyti.

klotos“,- praneša savivaldybė.
Žiburio gatvėje jau įrengtas ap-

švietimas, šaligatviai, gatvės ir dvi-
račių tako pagrindai, pakloti gatvės 
asfaltbetonio sluoksniai, išasfaltuotos 
nuovažos į kiemus. Kitais metais bus 
išasfaltuotas dviračių takas, sustatyti 
kelio ženklai ir atliktas gatvės hori-

zontalus ženklinimas, įrengti atitva-
rai tarp važiuojamosios gatvės dalies 
ir dviračių tako, pasodinti medžiai, 
įrengti suoliukai. Bendra sutartinė 
objekto kaina 357 437,53 Eur. Dar-
bus vykdo AB „Panevėžio keliai“.

Šiuo metu Anykščiuose dar tvar-
koma ir Taikos gatvė.   

         -ANYKŠTA 

valandą, namuose, esančiuose De-
beikių seniūnijoje, jaunuolis, gi-
męs 1992 metais, grasino nužudyti 
savo motiną, gimusią 1957 metais. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Priežastis I. 2015-10-17 Anykš-
čių policijoje pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl vyriškio, gimusio 1956 
metais, rasto pastate, esančiame 
Kavarsko seniūnijoje, mirties prie-
žasties nustatymo.             

Konfliktas. 2015-10-17, apie 
19 valandą, namuose, esančiuose 

Anykščiuose, Kęstučio gatvėje, 
konflikto metu neblaivus sugy-
ventinis, gimęs 1981 metais, prieš 
moterį naudojo fizinį smurtą. 
Neblaivus (1,62 promilės) įta-
riamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Priežastis II. 2015-10-19 
Anykščių policijoje pradėtas iki-
teisminis tyrimas dėl vyriškio, 
gimusio 1960 metais, rasto savo 
namuose, esančiuose Debeikių 
seniūnijoje, mirties priežasties 
nustatymo.

Žymus krepšininkas, dabartinis 
Seimo narys S.Jovaiša Anykščių 
skyriuje tik 12 balsų persvara įveikė 
„krikščionių“ sparno atstovą, signa-
tarą Joną Šimėną. Pastarąjį politiką 
palaikė „krikščioniškasis“ partijos 
skyriaus flangas, jį palaikančią kalbą 
pasakė „krikščioniškosios“ dalies at-
stovas Valentinas Patumsis. Anykščių 
rajono vicemeras, partijos skyriaus 
pirmininkas Sigutis Obelevičius bei 
viešnia Seimo narė Rasa Juknevičie-
nė laikėsi neutralios pozicijos.

Savaite anksčiau vykusiame visuo-
tiniame Kupiškio konservatorių susi-

Ir anykštėnai už Sergejų Jovaišą
Penktadienį vykusiame Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių 

demokratų Anykščių skyriaus visuotiniame susirinkime anykš-
tėnai konservatoriai kandidatu į Seimą Anykščių–Kupiškio apy-
gardoje nusprendė kelti Sergejų Jovaišą.

rinkime S.Jovaišai sekėsi daug len-
gviau nei gimtuosiuose Anykščiuose. 
„Gudrusis lapinas“ sulaukė beveik 
vieningo kupiškėnų skyriaus palaiky-
mo ir 84–16 įveikė J.Šimėną.  

Pasaulio ir Europos čempio-
nas, dviejų olimpiadų prizininkas 
S.Jovaiša į 2012-2016 m. kaden-
cijos Seimą pateko pagal partijos 
sąrašą daugiamandatėje apygardoje 
- per rinkėjų reitingavimą buvo ge-
rokai kilstelėtas į sąrašo viršų. 2012 
m. Anykščių-Kupiškio apygardoje 
kaip konservatorių atstovas varžėsi 
J.Šimėnas, kuris antrajame ture pra-

laimėjo „darbiečiui“ Ričardui Sargū-
nui. S.Jovaiša nesėkmingai kovojo 
Prienų-Birštono apygardoje. Daugia-
mandatėje apygardoje S.Jovaiša iš 35 
vietos pakilo į 23-ąją (3389 pirmumo 
balsai), o J.Šimėnas iš 53 vietos - į 
43-ąją (1272 pirmumo balsai). Seimo 
nario mandatą 2012 metais užtikrino 
27-oji vieta TS- LKD kandidatų po-
rinkiminiame sąraše.

Anksčiau kandidatais iškelti „dar-
bietis“ Ričardas Sargūnas, liberalas 
Lukas Pakeltis bei socialdemokratė 
Auksė Kontrimienė. Beje, nedaug 
trūko, kad Anykščių–Kupiškio rinki-
minėje apygardoje būtų susirungę du 
žymūs sportininkai – socialdemokra-
tai iš pradžių svarstė kelti iš Kupiškio 
rajono kilusio olimpinio disko me-
timo čempiono Virgilijaus Aleknos 

kandidatūrą, bet vėliau šio plano atsi-
sakė ir iškėlė A.Kontrimienę.

-ANYKŠTA

„Gudrusis lapinas“ Sergejus 
Jovaiša pasiekė svarbią per-
galę vidiniame partijos „fron-
te“ – ir Anykščių skyrius kan-
didatu į Seimą nori matyti jį, o 
ne signatarą Joną Šimėną.
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savaitgalio diskusija

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

spektras

tai, iš kur bus finansavimas pilies 
statyboms. Jei iš rajono biudžeto, 
tuomet nežinau, kas ryžtųsi tokiam 
projektui. Jei būtų finansuojama 
kaip rekreacinis, kultūrinis, turisti-
nis objektas, kodėl ne? 

Traukinys šiek 
tiek pavėlavęs

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas:

- Manau, kad traukinys šiek tiek 
pavėlavęs, bet gal dar galima kažką 
padaryti. Aš esu nenusiteikęs prieš, 
projektas būtų visai įdomus. Gaila, 
kad jis kažkada buvo numarintas 
– tada ir pats pretendavau ten kaž-
ką daryti. Ir žemės sklypą pirkau, 
ir šalia piliakalnio bokštelį mano 
sklype pastatė. Vėliau pasikeitė 
valdžios ir entuziazmas išblėso...

Jei dabar vėl iniciatyva atsiran-
da, manau, reikia tik pasveikinti. 
Nemanau, kad pilis darkys vaizdą 
– buvo nuomonių, kad ir prie Pun-
tuko suniokos, o išėjo priešingai. 

Jei tik bus imtasi veiksmų, tai 
būtų visai normalus objektas. Svar-
biausia, kad būtų mažiau šnekama, 
o daugiau daroma.

-ANYKŠTA

Nafta. Saudo Arabijos komer-
cinės naftos atsargos rugpjūtį 
pasiekė 326,6 mln. barelių, arba 
aukščiausią lygį nuo 2002 metų. 
Liepą atsargos siekė 320,2 mln. 
barelių, o naftos eksporto apim-
tys, lyginant su liepa, sumažė-
jo nuo 7,28 iki 7 mln. barelių 
per parą, informuoja “RIA No-
vosti”. Kaip agentūrai “Blo-
omberg” sakė nepriklausomas 
britų analitikas Mohamedas 
Ramadis, “normalu stebėti tokį 
eksporto mažėjimą, nes rinka 
tampa vis konkurencingesnė, 
tuo tarpu Naftą eksportuojančių 
šalių organizacijos (OPEC) na-
rės parduoda naftą su nuolaida 
arba mažesnėmis nei siūlo Rija-
das kainomis”.

Nuostoliai. Juridinių ben-
drovių - “Bentham” ir “Quinn 
Emanuel” - advokatai pradėjo 
derybas su “Volkswagen” in-
vestuotojais iš Norvegijos ir 
Kataro dėl ieškinio prieš auto-
mobilių koncerną. Teisininkų 
duomenimis, investuotojų nuos-
toliai dėl “dyzelinio skandalo” 
siekia apie 40 mlrd. eurų. Apie 
tai rašo “The Telegraph”. Taip 
pat teigiama, kad naudodamasis 
programine įranga, iškreipian-
čia taršos duomenis, “Volks-
wagen” galėjo pažeisti Europos 
įstatymus. Vokietijos laikraštis 
“Bild” skelbia, kad Vokieti-
jos transporto ministras Alek-
sandras Dobrintas (Alexander 
Dobrindt) nusiuntė laišką su 
atitinkama informacija savo ko-
legoms iš ES.

Milijardai.  Bendrovei BP 
nurodyta sumokėti per 20,8 
mlrd. dolerių už naftos nuotėkį 
Meksikos įlankoje 2010 metais. 
JAV generalinė prokurorė Lo-
reta Linč pavadino sprendimą 
“stipriu atsaku į skaudžiausią 
ekologinę katastrofą per JAV is-
toriją”. 2010 m. balandį naftos 
platformoje “Deepwater Hori-
zon” nugriaudėjo galingas spro-
gimas, per kurį žuvo 11 žmonių, 
į Meksikos įlankos vandenis iš-
siliejo 4,9 mln. barelių naftos. 
Avarija tapo didžiausia ekolo-
gine katastrofa per visą JAV is-
toriją. Sustabdyti naftos nuotėkį 
pavyko tik 2010 m. rugpjūčio 4 
d.

Maldos. Zambijos preziden-
tas Edgaras Lungu (Edgar Lun-
gu) paragino šalies piliečius 
pasimelsti už nacionalinės va-
liutos - kvačos - kurso kilimą, 
praneša “Bloomberg”. Zambijos 
gyventojai, kurių 80 procentų 
sudaro krikščionys, turės mels-
tis sekmadienį. Tą dieną šalyje 
bus uždaryti visi barai, nakti-
niai klubai ir kitos pasilinksmi-
nimo įstaigos, taip pat nevyks 
nacionalinės futbolo asociacijos 
rungtynės. Mišios šia intencija 
bus aukojamos visos šalies baž-
nyčiose. Prezidento iniciatyva 
suskaldė visuomenę. Kai kurie 
veikėjai žada paremti E. Lungu 
raginimą. “Vyriausybės pastan-
gos pakeisti situaciją nedavė re-
zultatų, o būsimas degalų kainų 
didinimas tik pablogins padėtį. 
Mums reikalingas Apvaizdos 
įsikišimas”, - pareiškė “Gyve-
nimo duonos” bažnyčios vys-
kupas Džo Imakandas (Joe Ima-
kando).

Parengta pagal 
elTA informaciją

@ Įdomu: „O kaip yra su pa-
imta paskola už 15 Nefo katili-
nių? Ar ją Anykščių šiluma jau 
atidavė bankui? Jeigu ne, tai kiek 
milijonų dar liko? Ką meras Tu-
bis ruošiasi daryti su šita skola?“

@ X – man: „Šildymas atpigs, 
projektas pasiteisins. Svarbu iš-
analizuoti biokuro rinką ir pasi-
rinkti tinkamus tiekėjus. Mano 
nuomone, kas liečia šildymą, 
ateitis priklauso dujoms. Reikia 
derėtis, ieškoti pigesnių dujų.”

@ Stasė: „Miestas slėnyje.
Žmonės nesulaukia liberalsąjū-
diečių pažadų. Darosi pikti. Da-
baigti nepatenkintus rinkėjus gali 
tik dūmų kameroje, kuri vakarais 
ir naktimis apgaubs miestą.”

@ atsakymas į Stasė: „Iš 
biokuro katilinės emisijos (iš-

Bėk į kaimą, atpigs dvigubai
Praėjusį penktadienį Anykščiuose oficialiai atidaryta pirmoji 

biokuru kūrenama katilinė. Ar atpigs šildymas daugiabučių gy-
ventojams? Ar pajusime šio statinio naudą? O gal tai tik valdžios 
viešųjų ryšių akcija?

metimai į atmosferą) yra tikrai 
švaresni, nei Tamstos į aplinką 
išskiriamos emisijos (liaudiškai 
tariant - bezdalas). Prieš rašant 
vertėtų pasidomėti apie konden-
sacinį ekonomaizerį ir jo pa-
skirtį bei veikimo efektyvumą. 
Sėkmės studijuojant katilinių 
emisijų valymo įrengimus.”

@ durneliai jus: „Jei šildysit 
dujom, tai kaina ir bus tokia, ko-
kia yra. Blogiau, jei nesišildysit 
dujom, nes: 

1. mokėsit už naudojamą pa-
brangusį biokurą

2. mokėsit už biokuro katili-
nės išsipirkimą

3. Mokėsit BAUDĄ, kaip ir 
Jonavos Achema, už tai, kad ne-
sinaudojat dujomis, o konCer-
vų ir Grybauskės kaprizų dėka 
nupirktas ir prievarta įpirštas 
Lietuvai supergalingas ir nerei-

kalingas Durnių dujolaivis Kali-
pėdoj stovi be darbo perkrautas 
brangiom norvegiškom dujom. 

Sėkmės, jums, durneliai, ap-
mokant valdžiagrobių kaprizus. 
Tikiuosi, jums nuo gerų emocijų 
(juk gera jausti, kai gali pagel-
bėti valdiškų kaprizų apmokėji-
mui) bus tik šilčiau ir šilčiau.” 

@ Kaimietis: „Man 25 metai 
nepinga ir neatpigs.”

@ Miestelėnė: „Kaip pigs? 
Juk daug daugiau išleisiu pinigų 
vaistams nuo dūmų sukeltų ligų. 
Tragedija miesto ta katilinė. 
Nuodys.”

@ Pušynas: „Prašome kas 
nors gudresnis paaiškinti, kokiai 
katilinei dabar priklausome mes, 
Pušyno gyventojai [Storių gatvė], 
gyvenantys prie pat katilinės? 

Radiatoriai dieną vos drungni, o 
naktį visai atšąla, nors ir minu-
sinė temperatūra. Nebesupranta-
me, kas nutiko?Ar mūsiškė kati-
linė sumaišė dieną su nakčia, ar 
mus prijungė prie naujos biokuro 
katilinės?Žinome, kad Ramybės 
mikrorajone ir Biliūno g. butuose 
labai karšti radiatoriai, norime ir 
mes tos šilumos, o jos nėra, bet 
mokėsime kaip ir visi....tas pats 
buvo ir pernai metais.”

@ Sulauksit: „Aišku tik viena 
- šildymas brangs. Tiesa, vėliau. 
Dar nežinau nei vieno stambaus 
projekto, kuris žmonėms būtų 
naudingas. Netikiu, kad šis bus iš-
imtis. Plius dar nuodys dūmais.”

@ ATPIGO: „Man tai atpigo 
per pusę. Jau 10 metu, kai pabė-
gau iš miesto i kaimą. Moku tik 
už malkas.”

(komentarų kalba 
netaisyta,- red.past.)

-ANYKŠTA

Dar vienas 
traukos centras

Antanas BAURA, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
Anykščių rajono skyriaus pirmi-
ninkas:

- Keliu abi rankas už tai. Aš nesu 
tas, kuris mato piliakalnį ir sako, 
kad to užtenka. Jei pilyje bus ir 
edukacinės programos, atkurta 
aplinka, bus labai šaunu. Pažiūrė-
kite į Niūronis – ten už Europos 
Sąjungos lėšas įkurtas, ko gero, 
geriausias Lietuvoje senųjų amatų 
centras. Jei atsirastų investuotojai 
ir kažkas panašaus būtų įrengta pi-
lyje, būtų puiku.

Kalbant apie skeptikus – jų visa-
da buvo ir bus. Atsiminkime Lajų 
taką – ne veltui buvo kviečiamos 
įvairios komisijos, vis posėdžiau-
jama, sprendžiama, ar tikrai sta-
tyti. O dabar šis takas – tikras fe-

Medinė pilis ant Šeimyniškėlių  
rašytojui - kaip herojiškas simbolis
Kone prieš dvidešimtmetį tuometinis Anykščių rajono meras 

Saulius Nefas iškėlė mintį statyti medinę pilį ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio. Dabartinė valdžia pasiryžo imti ir pilį pastatyti.

„Anykšta“ teiravosi rajono gyventojų: kaip manote, ar pilis 
yra reikalinga? Ar ji nesudarkys autentiško vaizdo?

nomenas, pritraukęs tokią gausybę 
turistų. 

Archeologas Gintautas Zabiela 
pilies vietoje atliko turbūt visus ga-
limus archeologinius kasinėjimus, 
ten buvo rasta viskas, kas buvo 
įmanoma rasti. 

Taigi, jei Anykščiuose atsirastų 
dar ir pilis, manau, miestas taptų 
dar didesniu traukos centru.

Pilis – tik
puošmena

Rimantas VANAGAS, rašyto-
jas, visuomenininkas:

- Man asmeniškai pilis patinka. 
Girdėjau nuomonių, kad ji nebus 
originali, bet daug dalykų mes at-
kuriame ir čia nematau nieko blo-
go. Kaip toji pilis atrodė, manau, 
specialistai tikrai žino. Beje, latviai 
turi panašią pasistatę. 

Man pilis - kaip herojiškas sim-
bolis. Pas mus prikimšta pramogų, 
o kad būtų tokių, kurios susijusios 
su istorija, gilesnių, nėra. Nema-
nau, kad pilis gali sudarkyti vaiz-
dą. Jei jau leidome pastatyti Lajų 
taką – inžinerinį geležinį monstrą 
– tai medinė pilaitė ant normalaus 
piliakalnio, manau, puošmena. Iš-
kasinėtas juk tas piliakalnis, ten 
nebėra ko ieškoti. 

Tokį dalyką matau kaip atviruką. 

Svarbu, kas 
finansuos

Irena ANDRUKAITIENĖ, pe-
dagogė:

- Jeigu mes atstatėme Valdovų 
rūmus, kodėl gi neatstačius pilies? 
Be abejo, kad pilis nebus tokia, 
kokia buvo. Tačiau specialistai jau 
yra padarę maketą ir įsivaizduoja-
ma, kaip toji pilis atrodė. 

Prieš keletą metų A.Vienuolio 
progimnazijos mokiniai buvo pa-
darę šios pilies medinį maketą. Tai 
buvo nepaprastai gražus darbas, 
mokiniai siekė atkurti kiek įmano-
ma autentiškesnį vaizdą. 

Manau, reiktų atsižvelgti ir į 
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Nuskambėjus Lietuvos himnui 
masyvų, su koplytėlėje stūksančia 
blogio slibiną kalaviju veriančio, 
sparnuota arkangelo Mykolo figū-
ra, paminklą iškilmingai pašventi-
no vyskupas J.Kauneckas.

Ir tada buvo Žalgiris Raimondas GUOBIS

Saulėtą spalio 17-ios popietę Butėnų kaimo kryžkelėje, daly-
vaujant daugiau nei dviem šimtam piliečių, Panevėžio vyskupas 
emeritas Jonas Kauneckas pašventino karių ir kovotojų už laisvę 
bei teisingumą globėjo Šv. arkangelo Mykolo stogastulpį, skirtą 
legendiniam vadui Žalgiriui ir Butėnų kaimo partizanams.

 Aidėjo patriotinės giesmės, skambėjo tauriausi žodžiai, saliuta-
vo skautai, pagarbą teikė jaunieji šauliai, didžiųjų pilietinių dory-
bių vardan dundėjo senovinės patrankos salvės, o sodyboje „Ba-
rono vila“ vyko istorinė konferencija „Ir tada buvo Žalgiris...“

 Ganytojo žodyje skambėjo pa-
sididžiavimas mūsų tautos didvy-
riais, teisiaisiais, kurių pėdomis 
kvietė sekti ir čia susirinkusį jau-
nimą. 

Butėniečiai Lolita ir Simonas 
paskaitė partizano Tigro kūrybos, 
žodį tarė partizano sūnėnas, iš 
Butėnų Šukių - Budreikų giminės 
kilęs, Sibire gimęs Lietuvos poli-
tinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
pirmininkas Gvidas Rutkauskas. 

Skambėjo tautiniais drabužiais 
švytinčių, šią vasarą susibūrusių 
dainai butėnietiškos kilties mote-
rų  ansamblio dainos „Tu neverk, 
motušėle”, „Jei ne auksinės vasa-
ros“... 

Dėkota ir sušukta valio mece-
natams Rūtai ir Petrui Baronams, 
stogastulpį sukūrusiam meistrui 
Vladui Gaidžiui, visiems pagal-
bininkams, Utenos ir Anykščių 
šauliams, Svėdasų gimnazijos 
skautams... Tris salves už partiza-
nus, laisvės ir teisingumo gynėjus, 
tėvynę Lietuvą bei mūsų Butėnus 
trenkė senovinė Anykščių Dariaus 
ir Girėno kuopos šaulių patranka.

Smiltėtu keliuku pasiekę Barono 
vilos rūmą susirinkusieji dalyvavo 
istorinėje - mokslinėje konferenci-
joje „Ir tada buvo Žalgiris“. Butė-
nietis, nūnai Anykščių muziejinin-
kas Raimondas Guobis apžvelgė 
pokario Butėnų istoriją, papasa-
kojo apie pirmąjį krašto partizanų 
vadą, matyt, iš Žemaitijos kilusį 
narsuolį, slapyvardžiu Žalgiris, 

kuris 1945-ųjų rudenį žuvo Kū-
drių palaukėje Butėnuose. Taip 
pat buvo prisiminti nuo sovietų 
slapstęsi, kovose dalyvavę ir žuvę 
vyrai: Petras Pakštas-Gintaras, 
Jonas Milčiukas, Steponas Šukys-
Gaidys, Albinas Milčiukas-Tigras, 
Vytautas Vilutis-Perkūnas, Jonas 
Žemaitis-Maumedis ir Povilas 
Baronas-Briedis. Pastebėta, kad 
būtent butėniečiai išeiviai pastatė 
didžiausius partizanams skirtus 
monumentus krašte: Aleksandras 
Žemaitis - Švč. Mergelės Marijos 
Kankinių karalienės koplyčią Ute-
noje, Zenonas Prūsas - didingą pa-
minklą Svėdasuose. 

Tomsko universiteto docentas, 
dr. Albertas Baronas atskleidė tra-
gišką savosios, Žalgirio būrio vado 
Povilo Barono-Briedžio, šeimos 
istoriją. Mokslininkas pasakojo 
apie tėvo kovą ir žūtį, senos mo-
tinos, žmonos ir penkių sūnelių 
golgotas Sibiro tyruose. Jis kalbėjo 
apie sovietų gebėjimą nutautinti, 
apie persekiojimus vien už kalbė-
jimą lietuviškai, apie stebuklingą 
likimą - galėjo ir sugebėjo moky-
tis, tapo istorijos mokslų daktaru, 
tyrinėjo archeologinius pamin-
klus, gilinosi į kultūros istoriją, 
darbavosi universitete. A.Baronas 
kalbėjo apie likimo dovaną vėl gy-
venti Lietuvoje, būti gimtuosiuose 
Butėnuose. 

  Žymus pokario tyrinėtojas dr. 
Arvydas Anušauskas bandė atsa-

kyti į pranešimo temoje iškeltą 
klausimą: ar galėjome išsilaikyti, 
sulaukti, ar galėjo sovietai tuoj 
po karo palankiai susiklosčius 

politinei padėčiai, gal net kilus 
kariniam konfliktui, pasitraukti iš 
Lietuvos? Istorikas pastebėjo, kad 
tokios viltys buvo tuščios, nes dar 
1943 m. Teherano konferencijoje 
sąjungininkai nutarė, kad po karo 
Baltijos respublikose šeimininkaus 
sovietai. 

Jaunosios kartos istorikas kur-
klietis  dr. Norbertas Černiauskas 
kalbėjo apie partizaninės kovos 
atmintį šiandien, viltingai pastebė-
jo, kad vis daugiau žmonių, ypač 
jaunimo, teisingai suvokia to meto 
istoriją, didžiuojasi tautos kova ir 
gebėjimu taip ilgai atsilaikyti kare 
su blogio imperija - Sovietų sąjun-
ga. Norėjosi dar daug ką pakviesti 
pakalbėti: ir istoriką, ir politkalinę, 
ir karininką ir dar kai ką - bet tas 
negailestingas laikas... Ir čia daina-
vo Butėnų moterys - spontaniškai 
pavadintos „Bobakalnio aidais“ bei 
Juškų šeimynos duetas, visi sutarti-
nai sugiedojome „Lietuva, brangi“.

Sodybos šeimininkai Rūta ir 
Povilas Baronai dėkojo likimui 
už Lietuvos nepriklausomybę, ga-
limybę kurti naują gyvenimą, už 
galimybę dalintis. Juk jų lėšomis 
iškilo didingas paminklas partiza-
nams, jų lėšomis padengtos kitos 
organizacinės išlaidos, jų namuose 
vyko konferencija, visi džiaugė-
si vienybe ir bičiuliškai vaišinosi 
žvėriena: elnio, šerno, danieliaus 
mėsa - pyragaičiais ir Utenos šau-
lių pateikta grikių koše.

 Už miško palengva leidosi sau-
lė, leidosi į širdis ir pajauta - jauku, 
ramu mums Lietuvoj.

Paminklą pašventino partizanų kapelionas, Panevėžio vyskupas 
emeritas Jonas Kauneckas, centre - Svėdasų parapijos klebo-
nas Vidas Juškėnas, o iš kairės šių eilučių autorius, muziejinkas 
Raimondas Guobis.

Butėnų kryžkelę papuošė 
tautiniais simboliais papuoš-
tas karių ir teisiųjų globėjo 
Šv. arkangelo Mykolo sto-
gastulpis.

Tyliam ir paslaptingam meistrui Vladui Gaidžiui dėkoja ir mece-
natas Petras Baronas.

Paminklo atidarymo iškilmės sutraukė ir jaunų žmonių.
Vlado ŠČiAVinskO nuotr.

Tiek žmonių seniai nematė Butėnų ulyčia.         

Salvės už partizanus.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

(Atkelta iš 1 p.)
Praeitą  savaitę dažną rytmetį lau-

kus ir klonius nubalindavo šalnų šar-
ma, o jei šaltuko nebūdavo- viską ap-
linkui padengdavo rūko marška. Bet 
saulės spinduliai greitai išsklaidydavo 
rūką, ištirpindavo ant žolės, paskuti-
niųjų gėlių žiedų, medžių lapų užsi-
traukusį leduką. Ir ištisomis dienomis 
iki pat pavakarių tie šviesūs, ryškūs ir 
malonūs, nors menkai tebešildantys 
saulės spindu-
liai dar džiugino 
laukuose triū-
siančius artojus, 
aplankyti lietu-
vių literatūros 
klasiko kanau-
ninko Juozo 
Tumo-Vaižgan-
to tėviškės atvykstančius  ekskursijų 
dalyvius ar pavienius turistus. O ir 
lankose besiganančioms karvėms, 
aplinkui dar šmirinėjantiems viso-
kiausiems žemės gyviams rudeniškai 
vėsią dieną saulės spinduliai – tikra 

Rudens dvelksmas senuosiuose Malaišiuose

atgaiva. 
Pasižvalgius nuo aukštesnės Malai-

šių kalvelės aplinkui, kaip ant delno 
atsiveria gražūs vaizdai. Antai, tolu-
moje medžių prieglobstyje stūkso pa-
slaptingas Juodonių piliakalnis, kiek 
arčiau- ant kalnelio matyti senosios, 
jau nebeveikiančios Malaišių kapi-
naitės, laukais vinguriuoja Malaišos 
upelė, palei vietinių žmonių vadina-
mą Pakalnynę eina kelio Anykščiai- 

Rokiškis juosta, 
kuria be perstojo 
važiuoja ir va-
žiuoja mašinos.

Malaišiai. Isto-
rine praeitimi al-
suojanti vietovė, 
kuriai šių metų 
spalio mėnesį 

„stuktelėjo“ garbingas jubiliejus - 
tiktai... 760 metų! Taip, taip. Būtent 
1255 metų spalyje pirmasis ir vie-
nintelis Lietuvos karalius Mindaugas 
savo raštuose pirmą kartą paminėjo 
Malaišių vardą. Ir vėliau šios sėlių 
genties gyvenamosios vietos pava-
dinimas lotynų kalba Maleisen, Ma-
leisine, Malaysen buvo minimas ne 
viename istoriniame dokumente. 

Dar  beveik žaliais, vos tik truputį 
gelsti pradėjusiais lapais ąžuolas- ga-
liūnas, augantis Tumų sodybos vieto-
je už akmens ir metalo konstrukcijų 
tvoros, visai šalia Vaižganto biusto, 
mane pasitiko praeitą savaitę. Aplin-
kui mėtėsi šiek tiek gilių, bet nedaug, 
ankstesniais metais jomis būdavo be-
veik nuklota žemė po ąžuolu. Visai 
dar žali, pirmųjų šalnų nepakąsti lapai 
puošė ir šalia automobilių stovėjimo 
aikštelės augančią obelį. Audros nu-
laužė obels viršūnę, atrodė, kad me-
džiui atėjo liūdna baigtis. Betgi ne- 
obelis liko gyva, toliau žaliuoja, tiktai 

šiemet ji nebepražiugino vaisiais. 
Žaliavo obelys ir Grižų sode, žalia 

buvo čia dar ir žolė. Rudens dvelks-
mo čia - nė motais. Tiktai bitutės jau 
neskraidė aplinkui, jos ramiai dūzgė 
aviliuose, kuriuos rūpestingai žiemai 
paruošė bityno šeimininkė darbščio-
ji Rimanta. Ji iš Kauno gana dažnai 
parvažiuoja į gimtuosius Malaišius - 
ir bitelėmis pasirūpinti, ir paveldėtą iš 
tėvų sodybą prižiūrėti...  

Neskuba atsisveikinti su lapais ir 
120 liepų, augančių alėjoje, pasodin-
toje pakelėje link Malaišių 1989-ųjų 
rudenį, minint Vaižganto gimimo 
140-ąsias metines. Tiktai žalumą čia 
keičia geltona ar ruda lapų spalva. 
Raudonais vaisiais visus pradžiugina 
šalia baltomis kolonomis papuošto 
Antanėlių namo auganti gudobelė, 
kuri liaudiškai vadinama „krakatūzu“. 
Saulės atokaitoje tarp žalių gudobelės 
lapų ryškiai raudonos uogos atrodo 
itin patraukliai, spindi, žėri tarsi kokie 
brangakmeniai. Tačiau šalnos negai-
lestingai pakando į vandenį vazose 
pamerktas gyvas gėles, padėtas prie 
Vaižganto paminklo ir ornamentuoto 
ąžuolinio kryžiaus.   

Geltonų, rausvų, rudų klevo lapų 
pribyrėję ant pievelės ir šalia masy-
vaus akmens, „Juodžiaus kelmu“ va-
dinamo, ir prie svėdasiškio menininko 
Aleksandro Tarabildos sukurtų skulp-
tūrų, įamžinusių Vaižganto apysakos 
„Dėdės ir dėdienės“ herojus, ir ant  
Malaišių „ūlyčios“ namų stogų. Jau  
nukritusių lapų sluoksnis kaupiasi ant 
Šinkūnų  kažkada gyventos trobos, 
dengtos „namų darbo“ čerpių stogu. 
Tačiau masinio lapų kritimo dar nėra, 
matyt, tik papūtus stipresniam vėjui 
jie visi pažirs žemyn. Užtat uosiai 
stovi pliki- nuogi. Visa jų lapija storai 
nuklojo aplinkui žemę, takus ir take-

lius, nugulė ant pastatų stogų. Ypač 
daug uosio karpytų lapų  nugulė ant 
Antanėlių ūkinio pastato stogo.   Vie-
tomis uosių lapų apklotas toks storas, 
kad net sunku juo vaikščioti. 

Vasaros metą gimtinėn suvažiuoja 
po šalies miestus išvažinėję malaišie-
čiai. Tėviškėje jie leidžia atostogas, 
savaitgalius. Orams vėstant, atėjus 
rudeniui kaimas ištuštėja. Todėl dabar 
čia tuščia, nyku, trobų duris puošia 
spynos, retai kada bepamatysi trum-
pam atvažiavusį vietinį gyventoją. 
Dažniau gali sutikti laikas nuo laiko 
atvažiuojančias ekskursijas.

 Praeidamas pro erdvią „dviejų 
galų“ Grižų šeimai priklausiusią tro-
bą ir labai įdomią senobinę klėtį, vis 

prisimenu prieš keliolika metų čia 
Lietuvos kino studijos filmuotą epi-
zodą meniniam filmui pagal Mariaus 
Katiliškio romaną „Miškais ateina ru-
duo“. Tuomet irgi buvo ruduo, krito 
medžių lapai, o kino kūrėjai džiaugėsi 
suradę tokius unikalius trobesius. 

Tuščias jau gandralizdis, iškeltas 
ant medžio stuobrio Nakučių sody-
boje, tušti aplinkui esantys inkilai. 
O medinė trobelė, paženklinta sava-
darbiu užrašu „Šiuose namuose lan-
kydavosi Juozas Tumas-Vaižgantas“, 
apsupta kol kas tebežaliuojančiais 
krūmais. 

Lauko keliu, kuriuo jau retokai kas 
bepravažiuoja, pasiekiu ir paskutinę 
Malaišių „ūlyčios“ sodybą. Šviesios 
atminties Marijonai Baronaitei pri-
klausiusi dar XVIII amžiuje staty-
ta gryčiukė šio spalio sulaukė. Bet 
pavasario vargu ar besulauks. Jau ir 
dabar troba kone sugriuvusi, į žeme-
lę beveik sulindusi. Dar koks mėnuo 
kitas, ir trobos neliks nė ženklo... Aki-
vaizdu, kad gyvenimo ruduo ateina 
ne vien tiktai žmonėms, bet ir pasta-
tams. 

Dvelkia jau rudeniu Malaišiai. Kol 
spalvų gama pasipuoš ir nuskries ant 
žemės medžių lapai, kol aplinkui įsi-
vyraus pilkuma, o ją pakeis sniego 
baltuma, praeis dar nemažai laiko. 
Dar ne vienam fotografui pasiseks 
įamžinti nepakartojamų vaizdų, dar 
ne vienam užklydusiam į Malaišius 
pavyks patirti malonių įspūdžių...

Rugsėjo pradžioje atgaivinti is-
toriniai traukinių reisai iš Romos 
glėbyje besiglaudžiančio Vatikano 
stoties Ferrovie Vaticana į popiežių 
vasaros rezidenciją Castel Gondol-
fe Italijoje.

Pirmąjį kartą beveik dvide-
šimties kilometrų liniją riedėjo 
istorinis, dabar muziejuje saugo-
mas  1915 m. gamybos garvežio 
Fs 625 - 017 traukiamas Italijos 

Popiežiaus traukinys ir... siaurukas
prezidento traukinys, kuriuo 1962  
spalyje iš Vatikano į Asyžių bei 
Loretą keliavo Vatikano II susi-
rinkimui besiruošiantis popiežius 
Jonas XXIII.

Nuo šiol istoriniu maršrutu rie-
dančiu, bet jau šiuolaikinio trauki-
nio kelionės bus organizuojamos 
kiekvieną šeštadienį. Bilietai kaš-
tuoja nuo 16 iki 40 eurų, tačiau jie 
suteikia ne tik kelionę, bet ir eks-

kursijas Vatikano muziejuose bei 
popiežiškų rūmų bei sodų lanky-
mą Castel Gondolfe, kur tarp dau-
gelio įdomybių eksponuojamos 
ir popiežių portretų rinkinys bei 
pontifiko Klemenso XII didžiulės, 
egzotiškos šlepetės. Išvykę apie 
11 valandą ryte, keleiviai sugrįž-
ta į Vatikano stotį jau vakare - 18 
val. Įdomus sutapimas, kad po-
piežių dvaras savo 55 ha plotu di-

desnis už pačią Vatikano valstybę, 
užimančią tik 44 ha, yra prie labai 
gilaus vulkaninės kilmės Albano 
ežero, tad šios kelionės šiek tiek 
primena mūsų siauruko vasarines 
savaitgalių išvykas prie Rubikių. 
Vatikano geležinkelis įkurtas tik 
apie 1934 m., kuomet buvo pasta-
tyti stoties rūmai, nutiesta 300 me-
trų ilgio linija, kuri išsprūdusi pro 
masyvius arkinius, tunelį prime-

nančius vartus sujungta su Italijos 
geležinkeliu. Tokias vėlyvas sta-
tybas lėmė Šventojo sosto vadovų 
neigiamas požiūris į geležinkelį, 
popiežius Grigalius XVI netgi vi-
duramžiškai pareiškė, kad kelias 
iš geležies - kelias į pragarą, nors 
jau XIX amžiaus pabaigoje Itali-
jos tikintieji puikiausiai naudojosi 
patogiais maršrutais riedančiais 
traukiniais piligriminėms kelio-
nėms.

Raimondas GUOBIS 

Tipiškas rudens vaizdelis Malaišiuose: aplinkui tylu, ramu, tik-
tai daugėja medžių lapų.

120–ies liepų alėja pamažu jau keičia savo spalvą. 
Autoriaus nuotr.

Ištuštėjo gandralizdis prie 
Nakučių sodybos.

...Būtent 1255 metų spa-
lyje pirmasis ir vienintelis 
Lietuvos karalius Mindau-
gas savo raštuose pirmą 
kartą paminėjo Malaišių 
vardą...

Norėčiau paklausti, ką mūsų 
mylima „Anykšta“ žino apie para-
šų rinkimą dėl lietuvių kalbos? Ar 
žinoma, kad p. Baura yra paskirtas 
atsiimti parašų lapus iš Vilniaus? 
Ar pats p. Baura tai žino?

Parašai turi būti surinkti iki lap-
kričio 4 d. Kada spėsime? Gal rei-

Kada spėsime surinkti parašus?
kia pasitelkti moksleivius?

Gal „Anykšta“ gali kaip nors pa-
dėti suburti visus?

Margarita

„Anykštos“ komentaras:
„Turime 10 iniciatyvos „TAL-

KA už Lietuvos valstybinę kalbą“ 

parašų rinkimo lapų, prašom kreip-
tis, pasakysiu, kur užeiti“, – sakė 
Antanas Baura.

Iniciatyvos esmė – kad pagrin-
diniame paso puslapyje asmenvar-
džiai gali būti rašomi tik valstybine 
kalba pagal tarimą, o papildomų 
įrašų puslapyje ar kitoje tapatybės 

kortelės pusėje – kita paties pilie-
čio norima kalba.

Šiuo metu Seime užregistruotas 
įstatymas, kad taip rašyti leidžiama 
pirmame dokumento lape.

Reikia surinkti 50 tūkst. parašų, 
kad įstatymo pataisos projektas 
būtų pateiktas LR Seimui. 
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kampas
Apie meilę

horoskopas

 

gimė
Paulina ŽIOGELYTĖ, 
gimusi 10 05

Emilis ŠULSKIS, 
gimęs 10 08

Kajus DŪDĖNAS, 
gimęs 10 06

Lūna KAŽUKAUSKAITĖ, 
gimusi 09 11

 
pro memoria

Anykščių mieste
Rimantas ANIŪNAS, gimęs 1945 m., mirė 10 11
Antanas ADAMONIS, gimęs 1937 m., mirė 10 17
Vladislava SKADIENĖ, gimusi 1948 m., mirė 10 17
Alvyra ŠTEIMANTIENĖ, gimusi 1943 m., mirė 10 12
Vladas RUTKAUSKAS, gimęs 1942 m., mirė 10 18
Jevdokija RODIONOVA, gimusi 1928 m., mirė 10 14
Anykščių  seniūnijoje
Mykolas DRUSEIKA – RUŽEVIČIUS, gimęs 1942 m., mirė 10 15
Debeikių seniūnijoje
Tomas PLATŪKIS, gimęs 1978 m., mirė 10 15
Kavarsko seniūnijoje
Vytautas ŽUKAUSKAS, gimęs 1959 m., mirė 10 15
Kurklių seniūnijoje
Romaldas KAVALIAUSKAS, gimęs 1950 m., mirė 10 14
Vasilijus VASILKOVAS, gimęs 1939 m., mirė 10 11
Svėdasų seniūnijoje
Valentina SEDELSKIENĖ, gimusi 1933 m., mirė 10 15
Traupio seniūnijoje 
Stasys SADAUNIKAS, gimęs 1941 m., mirė 10 11
Viešintų seniūnijoje
Bronius JURKŠTAS, gimęs 1947 m., mirė 10 15

AR JŪS VISKĄ ŽINOTE APIE SAVO SVEIKATĄ? 
Šių metų spalio 22 dieną (ketvirtadienį)  

FUNKCINĖ SVEIKATOS DIAGNOSTIKA bus 
atliekama Ukmergėje, Kauno g. 18,  OPTIKA 
VIZIJA salono patalpose.

Šių metų spalio 27 dieną (antradienį)  
FUNKCINĖ SVEIKATOS DIAGNOSTIKA bus 
atliekama Utenoje, Aušros g. 11A,  OPTIKA 
VIZIJA salono patalpose.

 Priimami tik  iš anksto užsiregistravusieji te-
lefonu: mob. 8-682 40857, darbo dienomis nuo 
09.30 - 19.00 val. Tad kviečiame visus - mažus 
ir didelius daugiau sužinoti apie save.

Funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?

Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, 
kad šiuo tyrimu yra tiriama organų veikla, atliekant 
šią diagnostiką matoma kokiose kūno vietose yra 
sutrikimų, vystosi ligos, vystosi uždegiminiai pro-
cesai, audiniu pakitimai. Visi sveikatos duomenys 
yra matomi judesyje. 

Stebima kaip funkcionuoja smegenys, skrandis, 
plaučiai, skydliaukė, inkstai, širdis, žarnynas, ko-
kia stuburo ir sąnarių būklė, hormoninės sistemos 
veikla, ar yra kirminų, virusų, kurie sukelia lėtines 
ligas, alergijas ir chronišką nuovargį. 

Didelis šios diagnostikos privalumas prieš kitas 
diagnostines programas yra tas, kad organizme 

vykstantys pakitimai fiksuojami jau ankstyvoje sta-
dijoje, kai dar nieko neskauda. O sudėtingais atve-
jais, kai žmogų vargina skausmai ir ne viena liga, 
šios diagnostika galima greičiau nustatyti papildo-
mas negalavimo priežastis ir skirti efektyvesnį gy-
dymo būdą ar negaištant laiko  nukreipti reikalingo 
specialisto konsultacijai. Todėl ir profilaktiškai, ir įsi-
senėjusių negalavimų atveju funkcinė diagnostika 
atneš neabejotiną naudą kiekvienam.

Funkcinės sveikatos diagnostiką jau aštuo-
nerius metus atlieka Kauno Bioinformacinės 
Medicinos konsultacijų ir diagnostikos centras 
“Žolių Salonas”.

Linas BITVINSKAS

Apie pinigus ir apie meilę ga-
lima kalbėti ir kalbėti. Ypač apie 
meilę. Kiek žmonių – tiek meilės 
ir nemeilės istorijų. O kai kurie 
yra tiesiog priklausomi nuo šio 
jausmo – kaip drugeliai skraido 
nuo vieno žiedo iki kito. Ir galo 
nematyti.

Tiesa, meile, kaip tyrimų objek-
tu, susidomi laikas nuo laiko ir 
mokslininkai. Anglų mokslininkai 
atliko tyrimą ir priėjo išvados, kad 
jokios meilės iš pirmo žvilgsnio 
nėra. Neaišku, kaip su vyrais, bet 
moterys tai tikrai neįsimyli. Moks-
lininkai suskaičiavo, jog tam, kad 
moteris įsimylėtų, jai reikia šešių 
žvilgsnių.Be to, mokslininkai 
nustatė, jog jau po 45 sekundžių 
bendravimo moteris jau būna nu-
sprendusi, ar verta tęsti pažintį su 
vyru ar ne.

Beje, keista ir tai, kad moterys 
pirmiausia žiūri į vyro akis, o jau 
po to tik į tai, kaip atrodo vyro 
išorė ir ar jis turi vestuvinį žiedą. 
Paskui dailiosios lyties atstovės 
įvertina šukuoseną, rankas, avaly-
nę ir mokėjimą elgtis.

Vyrų vardu galiu mokslinin-
kams pareikšti – mes irgi griežtai 
pirmiausia žiūrim moterims į akis, 
o tik paskui į tai, ar ji turi vestuvinį 
žiedą, iš kokios mašinos išlipa ir 
kaip ji apsirengusi. 

Tačiau reikia pastebėti, kad įsi-
mylėjimas vis dėlto yra reguliuo-
jamas procesas. Jeigu reikia šešių 
žingsnių, vadinasi, pasirenkame 
patys, ar juos žengti, ar ne. 

AVINAS. Tikėtinas tam tikras 
psichologinis spaudimas. Pasistenki-
te būti visaverčiai komandos nariai 
ir nesikarščiuoti. Tikėtinas malonus 
flirtas, tarnybinio romano užuomazga 
arba tam tikra nauda per tarpininka-
vimą, labdarą, socialinę sferą, meną, 
nelegalią veiklą. 

JAUTIS. Galbūt sulauksite gero 
įvertinimo moksle, įtakingo asmens 
dėmesio, perspektyvaus pasiūlymo 
ar pan. Visgi būkite santūresni tarp 
svetimų žmonių, nes lengvai galite 
sukelti apkalbas ir gandus. Iš jūsų 
elgesio bus daromos išvados, kurios 
turės įtakos tolesnei karjerai. Turėtų 
pildytis meilės viltys. 

DVYNIAI. Šią savaitę galite gauti 
pasiūlymą, žadantį neblogas vers-
lo, finansines perspektyvas. Regis, 
būsite linkę į viską žiūrėti su išskai-
čiavimu ir gal net jums nebūdingu 
godumu. Nuo savaitės vidurio mintys 
jau suksis ir apie studijas, keliones, 
gal teks bendrauti su iš toli sugrįžusiu 
asmeniu. 

VĖŽYS. Šią savaitę, norite ar neno-
rite, teks derintis prie kitų žmonių. Gali 
būti, kad apims nenugalimas noras 
gundyti priešingą lytį, gausinti gerbėjų 
gretas. Bet kuriuo atveju, būsite nusi-

teikę žaismingai ir ryžtingai. Kažkokiu 
klausimu galite daryti stiprų spaudimą 
antrajai pusei, partneriui.   

LIŪTAS. Šią savaitę gana palanku 
įsitraukti į naują darbinę veiklą, kurti 
ar plėsti verslą, siekti didesnio uždar-
bio, geresnės darbo kokybės, o jeigu 
šie dalykai nėra aktualūs - tai labiau 
pasirūpinti sveikata, išvaizda. Jei tik 
galite, daugiau laiko praleiskite su 
antrąja puse.  

MERGELĖ. Šią savaitę galite ti-
kėtis kūrybinės sėkmės ir romantikos, 
jei bent kiek pasistengsite. Tačiau 
ten, kur reikia kruopščios analizės 
ir didelės protinės įtampos, tikėtinos 
apmaudžios klaidos. Periodo pabaiga 
palanki meilės pasimatymams, vaka-
rėliams, pramogų renginiams. Regis, 
gims rožinių iliuzijų. 

SVARSTYKLĖS. Šią savaitę la-
bai jautriai reaguosite į menkiausią 
nepasisekimą, nepalankumą. Visgi 
jums seksis neblogai. Turbūt atsiras 
vilčių dėl materialinės padėties, mei-
lės santykių pagerėjimo. Seksis tvar-
kytis darbe ir namuose, spręsti šei-
myninius reikalus. Galite gauti keistą 
pasiūlymą, susijusį su darbu, sveikata 
ar įvaizdžiu. Verta pamąstyti. 

SKORPIONAS Tikriausiai daug 
bendrausite su artimos aplinkos 
žmonėmis, galbūt vyksite į netoli-

mą kelionę ar sudarysite neblogą 
sutartį. Turėtų sektis reikalai, susiję 
su mokslu, žiniasklaida, reklama. 
Tik reikėtų susilaikyti nuo negatyvių 
emocijų protrūkių, kritikos ir replikų. 
Saugokitės nelaimingų atsitikimų. 
Nuoširdžiai rūpinkitės šeima, namais. 
Meilės liepsna gali iš naujo įsižiebti, 
ir netgi skaisčiau. 

ŠAULYS. Nuo pirmadienio būsite 
nusiteikę tvarkyti verslo reikalus, ap-
tarti komercines, nuomos sutartis. Ki-
tiems atrodysite geranoriški, dosnūs, 
mokantys ir galintys atlikti praktinius 
darbus bei gauti apčiuopiamą naudą. 
Turbūt gausite lauktą laišką ar prane-
šimą. Į periodo pabaigą daugės atsi-
palaidavimo, dvasinio komforto. 

OŽIARAGIS.  Savaitės pradžio-
je jausite nenumaldomą nerimą. 
Sumaištį gali kelti kai kurie šeimos, 
verslo ar nuosavybės reikalai. Regis, 
labiausiai jums norėsis stabilumo, 
globos, jaukumo vidiniame bei išo-
riniame gyvenime. Į periodo pabaigą 
galite tikėtis svečių, susitikimų su se-
niai matytais žmonėmis, gerbėjais. 

VANDENIS. Stenkitės neprarasti 
savitvardos ir pasitikėjimo, jeigu teks 
demonstruoti kompetenciją, žinias, 
ginti reputaciją ar kt. Galite tikėtis 
naudos iš slaptos veiklos, labdaros. 
Visgi jums vertėtų kažkiek nusileisti 

ant žemės ir mąstyti racionaliau. Pa-
sisaugokite sukčių, aferistų. 

ŽUVYS. Iki savaitės vidurio jums 
neabejotinai seksis organizuoti, vado-
vauti, susipažinti ir bendrauti su įvai-
riausiais žmonėmis. Vėliau jau bus 
žymiai sunkiau konkrečiai apsispręsti 
dėl aktualių reikalų, santykių. Tačiau 
tiks pasinerti į meninę kūrybą, meilę. 
Nepiktnaudžiaukite alkoholiu, vais-
tais.                    -ELTA

Dvarininkams Tanskams pri-
klausiusiame Dabužių dvare ne-
didelė medinė, šiaudais dengta 
katalikų koplyčia buvo pastatyta 
apie 1800 m., joje tikintieji rinkda-
vosi gegužinių, birželinių pamaldų 
bei Vėlinių giedojimų ir mirusiųjų 
pagerbimo proga. Noras švęsti sa-
vojoje koplytėlėje valingus dabu-
žiečius kirbino senai, bet tik 1915 
m. rudenį pavyko gauti dvasinės 
vyresnybės pritarimą ir Šv. Luko 
dieną atvyko Anykščių vikaras 
Petras Račas. Iškilmingai šventus 
evangelisto, dailininkų globėjo Šv. 
Luko dieną kunigėlis dar kelias die-
nas pasiliko - apylinkėse pasirinko 
aukų su viltimi pamaldoms atvykti 
dažniau. Kelių ryžtingų Amerikos 
lietuvių bei Petrapilyje ir kituose 
carinės imperijos miestuose prasi-
švietusių ir vietinių žmonių ryžtu 
veikiai buvo pradėta kurti parapi-

Pirmųjų pamaldų šimtmetis Raimondas GUOBIS

Sekmadienį sukako šimtas metų kai 1915 m. spalio 18-ąją - Šv. 
Luko dieną - Dabužių dvaro koplyčioje pirmą kartą švęstos Šv. 
Mišios, kurių impulsas lėmė, kad per du dešimtmečius susikūrė 
nauja tikinčiųjų bendruomenė - parapija, buvo pastatyta bažny-
čia, susikūrė dvasinis, kultūrinis bei ekonominis centras - Dabu-
žių bažnytkaimis.

ja, nuolatos ėmė gyventi kunigas. 
Tikinčiųjų reikalais rūpinosi Jonas 
Baltušis, Mykolas Ruseckas, o uo-
liam administratoriui kun. Ignotui 
Bernotavičiui vadovaujant buvo 
pastatyta modernių formų raudonų 
plytų Kristaus Dangun Žengimo 
bažnyčia. Aukos naujai šventovei 
rinktos visoje Aukštaitijoje, subur-
tos visos reikalingos bažnytinės 
organizacijos, šaulių būrys, veikė 
pradžios mokykla, parduotuvė, 
atidaryta pašto agentūra, pastatyta 
viena didžiausių Lietuvoje pieninė. 
Geriausiais laikais bendruomenė 
vienijo beveik pusantro tūkstančio 
tikinčiųjų, tačiau karas, pokaris, 
sovietizacija ir jau naujosios nepri-
klausomos Lietuvos problemos be-
veik sunaikino parapinę struktūrą - 
žmonių sumažėjo gal iki 400, nuo 
1990 m. čia nebegyvena kunigas 
ir vis mažiau kam rūpi bažnyčios 

Šv. Luko atlaidai yra gerai, 
bet daug svarbiau kantriai ir 
garbingai nešti savo gyveni-
mo kryžių.

Autoriaus nuotr.

Kristaus, nešančio kryžių, 
skulptūra Dabužių dvaro 
koplyčiai yra dovanota rašy-
tojos Liudvikos Didžiulienės 
- Žmonos.

reikalai. 
Sekmadienį jubiliejinių Šv. Luko 

atlaidų šventimui vadovavo bažny-
čią aptarnaujantys Anykščių klebo-
nas kan. Petras Baniulis ir vikaras 
Nerijus Papirtis, procesijos nebu-
vo  -  mat susirinko kiek daugiau 
nei trisdešimt žmonių. Šių eilučių 
autorius apžvelgė Dabužių parapi-

jos istorijos įdomybes, pastebėjo, 
kad ši bažnyčia pastatyta iš visoje 
Lietuvoje surinktų lėšų. Prisiminė 
ir savo močiutę Uršulę Binkytę iš 
Gurskų, aukojusią du litus, ir de-
šimtinę mestelėjusį garsųjį prelatą 
Konstantiną Olašauską, ir Šeduvos 
žydą, davusį 30 centų. 

„Anykštos redakcija“ skelbia prenumeratos akciją
Iki lapkričio 1-osios 2016 metams  užsisakiusiems visos savaitės

 laikraščio „Anykšta“ numerius ir atsiimantiems juos redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
suteiksime penkių eurų nuolaidą!

 Su šia nuolaida laikraščio „Anykšta“ prenumerata kainuos 40 Eur, 
o pensininkams ir neįgaliesiems – 30 Eur. 

Drauge su metine „Anykštos“ prenumerata dovanų gausite žurnalą „Aukštaitiškas formatas“
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parduoda

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio plakatus

Teleloto Lošimas Nr. 1019 Data: 2015-10-18. Skaičiai: 26 73 35 66 19 05 39 49 62 
72 71 30 03 06 47 33 46 61 18 65 34 08 59 43 54 04 48 11 41 57 36 25 37 29 22 (keturi 
kampai) 20 58 75 17 60 (eilutė) 28 15 27 38 09 (įstrižainės) 14 10 55 (visa lentelė)

Papildomi prizai: 0425526 Automobilis “Dacia Duster” 0230026 Automobilis “Dacia 
Duster” 0493575 Automobilis “Dacia Duster” 025*499 Pakvietimas į TV studiją 047*520 
Pakvietimas į TV studiją 028*083 Pakvietimas į TV studiją

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 - 
  5.10 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 4.00 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.95 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Perkame grikius. 
Kaina nuo 400 
Eur/t plius PVM (kaina priklauso 
nuo kiekio!). Didesnį kiekį galime 
paimti (virš 15 t). 

Tel. (8-611) 44130.

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, 
šeštadieniais 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 mišką 
išsikirsti.

Tel. (8-613) 74861.

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

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, mikroau-
tobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-629) 10247.

Kombainus, traktorius, autobusus, 
automobilius, įv. techniką, metalo 
laužą. 

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Grindų 
betonavimas, 

paruošiamieji darbai. 
Darbus atliekame greitai ir kokybiškai. 
Tel. (8-694) 40735.

Spalio24 d.
(šeštadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
AKCIJA
RĖMElIAMS 

100 PROC. NUOlAIDA
(Mokėsite tik už stiklus ir įdėjimą).
BŪTINA REGISTRACIJA

optikoje arba 
tel. (8-655) 07882.

įvairūs
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

Pamatinius lauko akmenis (50 
vnt.)

Tel. (8-687) 37843.

Gražią, juodą, gerai išauklėtą 
katytę.

Tel. (8-682) 14864.

2 mėnesių šuniukus. Troškūnai.
Tel. (8-625) 86294.

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.

Išsamesnė informacija tel. 
(8-686) 87466.

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

Tel. (8-600) 78285.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

80  mm profilio langai
už 70  mm profilio  kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Nekilnojamasis turtas

4,49 ha (4,19 ha ariama, balas 
36.0, unikalus 3464-0002-0042) 
žemės sklypas ir medinis gyv.
namas 60 kv m bendro ploto 
Anykščių r. Skiemonių sen. Žiogų 
k., 11 000 Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

Dviejų kambarių butą Anykščiuose 
Vairuotojų g.

Tel. (8-600) 59169.

Butą.
Tel. (8-600) 59901.

Kuras

Nebrangiai - sausas eglines mal-
kas. 

Tel. (8-630) 57490.

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

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

Atraižas pakais, supjautas. Malkas 
kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Naują nenaudotą automatinę skal-
bimo mašiną “BEKO”. Kaina 250 
Eur.

Tel. (8-603) 25608.

Ūkininkas - mėsinių kiaulių 
skerdieną puselėmis 40-50 kg. 
Tik kaimiškai svilintos dujo-
mis, atvėsintos. Subproduktus. 
Triušių skerdieną. Atveža nemo-
kamai, greitai.

Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

Dovanoja laikos ir labradoro 
veislės mišrūnus

 šuniukus.
Tel. (8-622) 22629

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
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NNN
Kultūros 
sostinės 
ženklas – 
tarsi alaus 
baras
Anykščiams dairantis į 2022 –ųjų 

metų Europos kultūros sostinės ti-
tulą, priminta pasirūpinti ženklais, 
menančiais, kad 2012-aisiais mūsų 
miestas buvo Lietuvos kultūros sos-
tine.

Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos mokytoja 
Dangira Nefienė valdžios atstovams 
siūlė atkreipti dėmesį, kaip šie žen-
klai atrodo prabėgus vos trejiems 
metams.

„Aptrupėję, raidės nusilupę, ypač 
to stendo, kuris stovi šalia bažny-
čios“,- pastebėjo D.Nefienė.

...Režisierė Jolanta Pupkienė 
sako, kad šie ženklai yra nefunkcio-
nalūs, todėl reikėtų pagalvoti apie jų 
pritaikymą praktinėms reikmėms.

„Šiuos ženklus reikėtų perdaryti 
ir pritaikyti renginių reklamai“, - 
idėją mestelėjo J.Pupkienė.

Pasiūlymas, ko gero, vertas dė-
mesio, nes dabar Lietuvos kultūros 
sostinės ženklai, ypač tas, kuris sto-
vi prie bažnyčios, atlieka gan keistą 
funkciją.

„Po kiekvieno mėnesio dešimtos 
dienos ant tų suolų geriama.Ten 
alaus baras“, - piktinosi D.Nefienė.

Lietuvos kultūros sotinės ženklai 
miestelėnų dėmesio susilaukė ne 
mažiau nei garsioji šimtus tūkstan-
čių litų kainavusi opera. Už jų įren-
gimą ir pastatymą sumokėta per 36 
000 litų.

Laimi. Britanijos lietuvių krep-
šinio lygoje toliau galingai žaidžia 
„Anykščiai BC“. Antrajame ture 
„Iron Wolf“ atstovai patyrė tikrą 
košmarą akistatoje su „Anykščių“ 
ekipa. Nugalėtojų titulą ginantys 
anykštėnai dvikovą pradėjo spurtu 
14:0 ir jau pirmajame kėlinuke įgi-
jo triuškinamą pranašumą (30:10). 
Į nokdauną pasiųsti „geležiniai vil-
kai“ taip ir nesugebėjo pakilti, tad 
„Anykščių“ ekipa dar labiau nutolo 
ir galiausiai šventė įspūdingą per-
galę rezultatu 102:52. „Anykščiai 
BC“ taškus pelnė: Algis Matušaitis 
22, Audrius Damušis 19, Evaldas 
Virbalas 14. 

Biatlonas. Spalio 16 dieną Igna-
linoje vyko pradinio rengimo gru-
pių biatlono atviros pirmenybės. 
Buvo rungiamasi bėgimo ir šau-
dymo rungtyje. Vaikų iki 14 metų 
grupėje Gytis Mikoliūnas tapo nu-
galėtoju. Vaikų iki 12 metų grupėje 
Viktorija Kapancova užėmė 3 vie-
tą, o Lukas Žukauskas – 6 vietą. 

Sunkioji atletika. Spalio 16 
dieną Klaipėdoje vyko atskirų 
veiksmų sunkiosios atletikos čem-
pionatas. Anykštėnas Arnas Šidiš-
kis (svorio kategorija iki 105 kg) 
stūmimo rungtyje iškovojo 1 vietą, 
rovimo 2 vietą. Mindaugas Janulis 
(iki 94 kg) abejose rungtyse iško-
vojo 5 vietą, o Tomas Miškeliūnas 
(iki 56 kg) rovimo rungtyje užėmė 
4, o stūmimo 5 vietą.  

Nugalėtoja. Spalio 16 dieną 
Klaipėdoje taip pat buvo varžo-
masi ir dėl absoliučios nugalėtojos 
titulo. Dalyvavo 10 pajėgiausių 
Lietuvos sunkiaatlečių moterų. 
Absoliučia nugalėtoja pripažinta 
anykštėnė Gintarė Bražaitė. 

Šaškės. Daugpilyje (Latvija) 
vyko tarptautinis šaškių turnyras, 
kuriame varžėsi 40 dalyvių iš Bal-
tijos šalių. Anykštėnas V.Veršulis 
užėmė 2 vietą, o G.Čebyla užėmė 
11 vietą. Anykštėnė Zita Sriubienė 
tarp moterų užėmė 2 vietą. 

Imtynės. Anykštėnės gerai pa-
sirodė graikų-romėnų ir laisvųjų 
imtynių žaidynėse. Savo svorio ka-
tegorijose Greta Čeponytė užėmė 
2 vietą, o Monika Daukaitė, Greta 
Karosaitė, Rimgailė Čeponytė ir 
Evelina Jogėlaitė – 3 vietą.   

 
Anekdotas I. Dialogas tarp fut-

bolininkų. 
- Šiandien pelniau net du įvar-

čius! – džiūgauja vienas. 
- O kokiu rezultatu pasibaigė 

rungtynės?- klausia antrasis. 
- 1:1

Anekdotas II. Mokykla. Moky-
tojas vaikams duoda užduotį: 

- Pasakykit, koks įžaidėjas, ku-
rio pavardė prasideda raide „m”, 
išbėgs į aikštelę. 

Petriukas tuoj pat sušunka: 
- Mažutis! 
Kita užduotis: 
- Pasakyk, kas dar turėtų išbėgti į 

aikštelę, dabar iš „v” raidės. 
Petriukas: 
- Vėl Mažutis! 
Mokytojas supyksta, išvaro Pe-

triuką iš klasės ir duoda trečią už-
duotį: 

- O dabar pasakykite, ką 
R.Butautas išleis į aikštelę iš „g” 
raidės. 

Petriukas tyliai atidaro duris ir 
sušunka: 

- Gal Mažutį?!

sprintas

“Playboy” skaitytojai neišvys 
nuogų moterų nuotraukų

 
“Playboy” žurnalo leidėjai paskel-

bė, kad žurnalo skaitytojai nebeišvys 
nuogų moterų nuotraukų, skelbia 
BBC.

“The New York Times” informuo-
ja, kad tai yra viena iš reformų, ku-
rias vykdo žurnalo leidėjai. Anot JAV 
žurnalo savininkų, dėl interneto nuo-
gas kūnas nebėra toks įdomus, todėl 
pornografiniai vaizdai prarado savo 
komercinę perspektyvą.

Pagal oficialius duomenis, “Play-
boy” tiražas nuo 1970 m. sumažėjo 
nuo 5,6 mln. iki 800 tūkst. 

Žurnalas neatsisakys provokuoja-
mų moterų nuotraukų, tačiau visiškai 
nuogų merginų nuotraukos išnyks iš 
žurnalo puslapių. Sprendimas buvo 
priimtas praėjusį mėnesį per susitiki-
mą, kuriame dalyvavo žurnalo steigė-
jas ir vyriausiasis redaktorius Hiugas 
Hefneris (Hugh Hefner).

Žurnalo vadovybė pripažino, kad 
“Playboy”, pradėto leisti 1953 m., 
įnešti pokyčiai dabar pačiam žurnalui 
pakišo koją. “Dabar galima pamatyti 
bet kokius seksualius vaizdus paspau-
dus vieną mygtuką. Todėl tai jau pa-
sidarė nebeįdomu”, - sakė “Playboy” 
vykdomasis direktorius Skotas Flan-
dersas (Scott Flanders).

“Playboy” internetiniame tinkla-
pyje nuogybės jau uždraustos. Taip 

pasielgta ir dėl to, kad žurnalas galėtų 
tapti tokių socialinių tinklapių, kaip 
“Facebook” ir “Twitter”, dalimi. Pra-
nešama, kad dėl to tinklapio populia-
rumas išaugo keturis kartus. 

Indija: negyvu pripažintas vyras 
atsigavo prieš pat skrodimą

Indijoje benamis, oficialiai pri-
pažintas negyvu, atsitokėjo likus 
kelioms minutėms iki skrodimo, 
praneša AFP, remdamasis šalies pa-
reigūnais. Agentūros duomenimis, 
Mumbajaus policija sekmadienio 
rytą aptiko benamį vyrą be sąmonės. 
Pareigūnai jį nugabeno į ligoninę, kur 
medikai konstatavo vyro, kurio var-
das neskelbiamas, mirtį. “Velionio” 
kūnas buvo nuvežtas skrosti.

Kaip pareiškė žurnalistams Mum-
bajaus policijos atstovas Ašokas 
Dudhė (Ashok Dudhe), “prieš pat 
skrodimą vyras atgavo sąmonę”.

Pasak ligoninės vyriausiojo gydy-
tojo Sulemano Merčanto (Suleman 
Merchant), klaidą sąlygojo policinin-
kų veiksmai - pareigūnai pareikalavo 
apžiūrėti vyrą šalikelėje, o ne medi-
cinos įstaigoje. Policijos darbuotojai 
skubėjo todėl, kad turėjo užtikrinti į 
miestą atvykstančio Indijos premjero 
Narendros Modžio (Narendra Modi) 
saugumą. “Jeigu policininkai būtų 
leidę mano pavaldiniams apžiūrėti 
vyrą ligoninėje, šie tikriausiai būtų 

geriau susidoroję su užduotimi”, - ci-
tuoja AFP S. Merčanto žodžius. 

“Toyota” sieks pašalinti visus 
degalais varomus automobilius iki 
2050 metų

Japonijos automobilių gamybos 
milžinė “Toyota”, laikydamasi naujų-
jų aplinkosaugos standartų, teigia no-
rinti nustoti prekiauti beveik visomis 
savo įprastais degalais varomomis 
transporto priemonėmis dar iki 2050-
ųjų metų. Prekyboje liks tik hibridi-
niai automobiliai ir kuro elementais 
varomos transporto priemonės. Tokiu 
būdu bendrovė sieks radikaliai suma-
žinti kenksmingų dujų emisijas. Apie 
tai praneša naujienų agentūra AP.

“Toyota Motor Corp” ambicingą 
naują savo ateities viziją pristatė To-
kijo muziejuje trečiadienį. Bendrovės 
atstovai žadėjo raginti vyriausybes, 
antrines savo bendroves ir kitas ak-
cininkes iki 2050 metų sumažinti 
vidutinę dujų sklaidą į aplinką iš 
“Toyota” gaminamų automobilių 90 
proc., lyginant su 2010 metais re-
gistruotu lygiu. Japonijos gamintoja 
teigia, kad kasmetiniai degalais varo-
mų automobilių pardavimai iki 2020 
metų pasieks 30 tūkst. Manoma, kad 
iki šio laikotarpiu hibridinių automo-
bilių kasmetiniai pardavimai pasieks 
1,5 mln., taigi iki 2020-ųjų bendrovė 
viso bus pardavusi 15 mln. hibridinių 
transporto priemonių. Toks skaičius 
dvigubai viršija iki šiol visame pa-
saulyje parduotų tokių automobilių 
skaičių. 

-ELTA


