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galite užsisakyti

Ankstyvą rytą susipliekę anykštėnai buvo jau gerokai girti.

Bajorai: kurortiniai Pajeriai ir dar šis tas Raimondas GUOBIS

Visai šalia Svėdasų, vaka-
ruosna, prie miestelio žemių 
prigludę, kalvomis ir slėniais 
banguojantys iki pat tamsia-
akės Jaros tėkmės, miškeliais 
išgražinti, pamarginti driekia-
si  vieno didžiausių parapijos 
kaimų - Bajorų - laukai. 

Vardą kaimas, matyt, bus 
gavęs dėl dvaro artumo, mat 
daugelis buvusios „dvarskos“ 
žemės atiteko šio kaimo ūki-
ninkams. Nemenkai čia jų 
krutėdavę: 1923 m. gyventojų 
surašymo metu 48 sodybose 
gyveno 183,  o dabar telikę apie 
šešiasdešimt bajoriškių.

Petronėlė Dagytė savo gyvenimą pašventė darbui mokykloje, poezijai ir ...

Kruvinas konfliktas tarp anykštėnų – 
dėl nepatikusio žvilgsnio

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šeštadienio rytą Anykščius sukrėtė kruvinas konfliktas. Vairuotojų gatvėje, automobilių stovėji-
mo aikštelėje, šalia maisto prekių parduotuvės „Vaidlonė”, peiliu sužalotas 45-erių vyriškis.

Konfliktas apie 11 valandą tarp 
anykštėnų, vieno Vairuotojų gatvės 
bendrabučio gyventojų,  įsiplieskė 
skirtingose gatvių pusėse. Vienoje 
gatvės pusėje vyrai buvo trys, kitoje 
– vienas. 

„Nepatiko žvilgsnis. Ne taip 
pasižiūrėjo. Nuo to ir prasidė-
jo santykių aiškinimasis”, - apie 
nelaimės užuomazgas pasakojo 
Anykščių rajono policijos komi-
sariato vyresnysis specialistas Pe-
tras Pumputis.

Netrukus vieno anykštėno rankose 
pasirodė peilis, kuris smigo į 45-erių 
metų vyro nugarą.

30-metis užpuolikas  jau nuo anks-
tyvo ryto buvo neblaivus, jam nusta-
tytas 1,76 prom. girtumas.

„Įtariamasis daug kartų teistas už 
smurtinius nusikaltimus, vagystes. 
Jis neseniai grįžęs iš įkalinimo įstai-
gos, jam vėl buvo pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas dėl vagystės”, - pasakojo 
P.Pumputis.

Visi konflikte dalyvavę vyrai poli-
cijai yra žinomi ir su ja turėję vieno-
kių ar kitokių reikalų.

Nepraranda. Lajų takas nepra-
randa populiarumo ir rudenį. Praeitą 
savaitę juo pavaikščiojo 8 700 žmo-
nių, o šeštadienį vėl buvo kilometri-
nė automobilių eilė. Gudručiai ne-
paisę ženklo „Sustoti draudžiama“ 
ir pervažiavę griovį automobilius 
palikę ant miško paklotės sulaukė 
pareigūnų dėmesio.

Festivalis. Anykščiuose pavasarį, 
per Teatro dieną, planuojama rengti 
respublikinį vaikų ir jaunimo teatrų 
festivalį „Dvi aukso paukštės“. Šis 
festivalis bus skirtas atminti režisie-
riams Galinai ir Vytautui Germanavi-
čiams. Šio projekto autorė mokytoja 
Nijolė Šaltenytė. Rernginiai vyktų  
keliose mokyklose. Lėšų festivalio 
organizavimui tikimasi gauti iš Lie-
tuvos kultūros tarybos.

Lyderiai. Anykščių rajone me-
džiotojai per 9 mėnesius sumedžiojo 
beveik 1 300 šernų. Pasak Anykščių 
maisto ir veterinarijos tarnybos vir-
šininko Dainiaus Žiogelio, šalyje 
daugiau šernų yra sumedžioję tik 
dar trijų rajonų medžiotojai. Beje, 
ūkininkai nepaskerdė nė tūkstančio 
kiaulių, tad medžiotojai juos gerokai 
aplenkė.

Važinės. Šią savaitę Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis mažai 
bus Anykščiuose. Vakar jis Vilniuje 
susitiko su Čekijos ambasadoriumi, 
šiandien ir trečiadienį meras daly-
vaus išvažiuojamame Lietuvos savi-
valdybių asociacijos valdybos tary-
bos posėdyje Birštone, ketvirtadienį 
- Lietuvos turizmo forume Vilniuje, 
o penktadienį Vilniuje meras švęs 
savo buvusią profesinę šventę – da-
lyvaus Kriminalinės policijos dienos 
minėjime.  

Knyga. Tradiciniuose „Metų kny-
gos rinkimuose“ į geriausios lietu-
vių autorių knygos suaugusiesiems 
nugalėtojų kategoriją pretenduoja ir 
iš Anykščių kilęs rašytojas Valdas 
Papievis su knyga „Odilė, arba Oro 
uostų vienatvė“.

Prenumeratorių žiniai. Nuo  šeš-
tadienio, spalio 31 dienos, laikraštį 
„Anykšta“ prenumeratoriai redakci-
joje šeštadieniais galės atsiimti nuo 
8 val. 30 min. iki 12 valandos.

Kitąmet siaurukų 
garvežiai iš visos 
Europos
atpūškuos 
į Anykščius

Kam apsimetinėti?
Sigitas KINDERIS, Anykščių miškų 

urėdijos urėdas, medžiotojas: „Gamto-
je tarp medžiotojo ir gyvūno turi išlikti 
pusiausvyra, o naktinio matymo optika 
suteiktų didelį pranašumą medžioklė-
je.“

Kiekvienas pieno litras didina 
nuostolį

Kooperatyvo „Žalioji lanka“ 
direktorė Nijolė Barkauskienė  
sako: „Tendencija tokia, kad 
lietuviškas pienas reikalingas, 
bet nebereikalin-
gas gamintojas.“
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Temidės svarstyklės
Priežastis I. 2015-10-23 

Anykščių policijoje pradėtas iki-
teisminis tyrimas dėl vyriškio, 
gimusio 1941 metais, gyvenusio 
Troškūnų seniūnijoje, mirties 
priežasties nustatymo.

Telefonas. 2015-10-23 apie 15 
valandų 30 minučių Anykščiuose, 
J. Biliūno g., 31, persirengimo kam-
baryje pavogtas 37-erių metų vyriš-
kiui priklausantis mobiliojo ryšio 
telefonas. Nuostolis – 187 eurai.

Siurblys. 2015-10-23 apie 19 
valandą Debeikių seniūnijoje, pa-

spektras

stebėta, kad nuo kieme stovinčio 
traktoriaus pavogtas kuro siurblys. 
Nuostolis – 200 eurų.

Nesusisiekia. 2015-10-25 gau-
tas 20-mečio jaunuolio, gyvenan-
čio Debeikių seniūnijoje, praneši-
mas, kad nuo spalio 16 d. negali 
susisiekti su 41-erių metų motina, 

kuri išvyko į užsienį.
Priežastis II. 2015-10-25 

Anykščių policijoje pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl 79-erių 
metų moters, rastos savo namuo-
se, esančiuose Anykščiuose, J. 
Biliūno gatvėje, mirties priežas-
ties nustatymo.                                

Iš Europos siaurųjų geležinkelių 
organizacijos suvažiavimo, vykusio 
netoli Prancūzijos sostinės Paryžiaus 
įsikūrusiame Pitivjė (Pithiviers) mies-
telyje, Aukštaitijos siaurojo geležin-
kelio atstovai grįžo kupini įspūdžių.  
Kaip sakė įstaigos Kultūrinio turizmo 
padalinio vadovas Gintaras Šileikis ir 
direktoriaus pavaduotojas Vismantas 
Užalinskas, išvykos tikslas buvo pri-
statyti po metų Panevėžyje, Anykš-
čiuose bei Biržuose vyksiančio 26-
ojo suvažiavimo programą.

Kitąmet siaurukų garvežiai iš visos 
Europos atpūškuos į Anykščius

Kitais metais, spalio pradžioje Lietuvoje vyks Europos siaurų-
jų geležinkelių 26-asis suvažiavimas. Dalis suvažiavimo renginių 
numatyti ir Anykščiuose. 

Pasak VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” Kultūrinio turizmo 
padalinio vadovo Gintaro Šileikio, tokio didžiulio renginio Lietuvoje 
dar nėra buvę, todėl aukštaičiams didelė garbė ir atsakomybė jį or-
ganizuoti.

laimis kAVOliūnAs

Ji Prancūzijoje buvo patvirtinta, 
tad kitų metų spalio pirmą savaitgalį 
anykštėnai bei miesto svečiai galės 
ne tik grožėtis senaisiais garvežiais, 
bet ir  jais pasivažinėti.

G.Šileikis su kolega  V. Užalinsku  
pastebėjo, kad prancūzai ypatingą 
dėmesį skiria senajai technikai – turi 
unikalių 19-ojo amžiaus pabaigos ir 
20-ojo pradžios garvežių, vagonų, 
tramvajų,  muziejuje galima pama-
tyti unikalią žibintų kolekciją. Visi 
pageidaujantieji galėjo pasivėžinti  

įvairiais savadarbiais riedmenimis 
– nuo žoliapjovės, galinčios va-
žiuoti bėgiais, iki dviviečių kėdžių, 
lekiančių bėgiais įspūdingu 40 km 
per valandą greičiu,o per paradinį 
visų transporto priemonių važiavimą 
ypač įspūdingai atrodė keturių gar-
vežių kolona su garsiniais signalais.

Į kitais metais vyksiantį Europos 
siaurųjų geležinkelių organizacijos 
suvažiavimą laukiama atvykstant 
dalyvių iš maždaug 20 šalių.

„Pirmiausia turime prikelti ir išleis-

VšĮ “ Aukštaitijos siaura-
sis geležinkelis” Kultūrinio 
turizmo padalinio vadovas  
Gintaras Šileikis sako, kad 
į suvažiavimą turėtų atvykti 
svečių iš maždaug 20 šalių.

Užsieniečiams turėtų patikti 70 km ilgio arba viena ilgiausių Euro-
poje siauruko trasa ir teatralizuotas traukinio užpuolimas.

Pagrobtieji. Lietuva kol kas ne-
turi naujos informacijos apie Nige-
rijoje pagrobtus lietuvių ir ukrai-
niečių jūrininkus, sako Vyriausybės 
vicekancleris Rimantas Vaitkus, 
tačiau pabrėžia, kad laivo įgula sau-
gi.  „Jokių papildomų naujienų ne-
turiu. Tyla iš tos pusės. Tiktai tiek 
galiu pasakyti, kad penktadienio 
vakarą susisiekiau su laivu. Laivo 
įgula yra saugi ir šiandien turėtų pa-
sikeisti laivo kapitonas, ir turėtų būti 
atskraidinta nauja įgulos dalis, kad 
laivas galėtų išplaukti“, - Vyriausy-
bėje žurnalistams pirmadienį sakė 
R. Vaitkus. Anot vicekanclerio, kol 
kas neturima informacijos apie pa-
grobėjų prašomą išpirką ar pateikus 
reikalavimus.

Pabėgėliai. Lietuvai nerandant 
priimti tinkamų pabėgėlių iš Itali-
jos ir Graikijos, jau kitais metais į 
mūsų šalį gali atvykti 70 pabėgėlių 
irakiečių iš Turkijos. „Šiandien mes 
nusprendėme priimti 70 žmonių, 
kurie pagal Europos Tarybos spren-
dimą bus perkelti iš trečiųjų šalių; 
juos nuspręsta perkelti iš Turkijos“, 
- sakė vidaus reikalų viceministras 
Elvinas Jankevičius. Turkija pasi-
rinkta, nes yra NATO valstybė, są-
lyginai nebrangūs logistikos kaštai, 
Lietuva turi ambasadą Turkijoje ir 
gali atlikti kokybišką atranką, be to, 
didelę pagalbą pažadėjo Vilniaus 
arkivyskupija, turinti patirtį atren-
kant į mūsų šalį atvykstančius ira-
kiečius. 

Nuomonė. Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė mano, kad, iš-
laikant valdžių atskyrimo principą, 
Seimo narys neturėtų būti ministru. 
Konstitucijos dienos proga susitiku-
si su Gruzijos, Latvijos, Ukrainos, 
Moldovos ir Lietuvos Konstitucinių 
Teismų pirmininkais, parlamento 
vadovė pažymėjo, kad, jos nuomo-
ne, vienintelė Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos „spraga“ - galimybė 
vienu metu būti ir parlamentaru, ir 
ministru. Pasak Seimo Pirmininkės, 
taip galimai pažeidžiamas valdžių 
atskyrimo principas.

Parama. Vyriausybė iš savo re-
zervo skyrė 77 tūkst. 823 eurus vals-
tybės pagalbai suteikti Lietuvos pi-
liečiams, lietuvių kilmės asmenims 
ir jų šeimos nariams, pareiškusiems 
norą persikelti į Lietuvą iš Ukrainos 
Krymo autonominės respublikos, 
Sevastopolio miesto, Donecko ir Lu-
hansko sričių. Dalis lėšų – 50 tūkst. 
418 eurų – bus skirta Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijai minėtųjų 
asmenų integracijai, 15 tūkst. eurų 
– Užsienio reikalų ministerijai per-
keltinų asmenų kelionės ir sveikatos 
draudimo išlaidoms padengti.

Pataisa. Asmenis, gaunančius 
bet kurios rūšies pensiją ar šalpos 
kompensaciją, bet įsigyjančius vers-
lo liudijimus, siūloma atleisti nuo 
sveikatos draudimo įmokos.  Tokią 
Sveikatos draudimo įstatymo pataisą 
Seimo posėdžių sekretoriate įregis-
travo Seimo narys konservatorius 
Jurgis Razma. Jo teigimu, priėmus 
siūlomą projektą, valstybės biudže-
tas lėšų sumažėjimo nepajaus.

Apdovanojimas. Prezidentei 
Daliai Grybauskaitei skirtas Maltos 
ordino apdovanojimas „Pro merito 
Melitensi“ su aukso grandine. Tai 
aukščiausias Maltos ordino apdo-
vanojimas, skiriamas už ypatingus 
nuopelnus skatinant labdaringą vei-
klą, savanorystę, humanitarines ver-
tybes ir paramą kenčiantiesiems. 

Avansinių išmokų dydžiai sieks 
iki 70 proc. numatytų išmokų ben-
drų sumų. Likusios išmokų dalys 
bus pradėtos mokėti nuo gruodžio 
1 d. ir bus išmokėtos iki kitų metų 
birželio 30 d.

Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus 

Tiesioginių išmokų gavėjai jau 
džiaugiasi pirmaisiais avansais

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Nuo spalio 16 dienos rajono ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms 
pradėti mokėti pirmieji tiesioginių išmokų už pasėlius bei pieni-
nes karves avansai.

vedėjas Antanas Baura „Anykštai“ 
sakė, kad tiesioginių išmokų gavė-
jams rajone turėtų būti išmokėti dau-
giau nei devyni milijonai eurų. Šią 
savaitę į jų sąskaitas pervesta bendra 
suma siekia jau 782 000 Eur.

Iš viso rajone į tiesiogines išmo-

kas pretenduoja 3400 fizinių bei 
juridinių asmenų, kurių bendras de-
klaruotas pasėlių plotas siekia 77, 8 
tūkst. ha.

Lyginant su 2014 metais, tiesiogi-
nių išmokų gavėjų skaičius sumažėjo 
– gauta 140-ia paraiškų mažiau, ta-
čiau pastebima tendencija, kad stam-
bėja ūkiai. Vien šiemet deklaruotų 
pasėlių plotai padidėjo 1,5 tūkst. ha. 
Keturių rajono ūkių deklaruoti plotai 

siekia po daugiau kaip 500 ha, kitų 
stambesnių – nuo 200 iki 300 ha.

Visiems tiesioginių išmokų gavė-
jams avansų išmokėjimai gali šiek 
tiek užtrukti, nes, kaip ir kasmet, iš 
Nacionalinės mokėjimų agentūros 
gauti sąrašai su aptiktais deklaracijų 
neatitikimais. Paraiškas priiminėju-
siems seniūnijų specialistams arti-
miausiomis savaitėmis taisant klai-
das teks ir vėl paplušėti.

ti į trasą garvežį – vieną iš didesnių 
savo vertybių. Užsieniečiams bus įdo-
mi ir ilga 70 km mūsų siauruko trasa, 
nes kitose šalyse telikusios trumpos 
trasos. Kelių šalių atstovai pageida-
vo atsivežti savo garvežius, žmonės 
jais galės pasivažinėti. Tikimės, kad 
atvažiuos latvių, estų ir rumunų gar-
vežiai“, – kalbėjo G.Šileikis.

Kitų metų spalio 8 dieną suvažia-
vimo dalyviai siauruku iš Panevė-
žio pajudės Anykščių link. Surde-
gio stotelėje jų lauks teatralizuotas 
traukinio užpuolimas (karo istorijos 
klubas,,Grenadierius“). Stabtelėję 
Troškūnų stotelėje jie riedės  Anykš-
čių link, kur ant Šventosios gele-
žinkelio tilto numatoma fotosesija 
ir garvežių demonstracinis važiavi-
mas. 

“Apsilankymą  Anykščiuose ir 
programą  parengsime   kartu su   
rajono meru Kęstučiu Tubiu ir mies-
telėnais. Anykštėnai ir jų svečiai 
turės puikią galimybę iki Rubikių 
pasivėžinti traukinuku su įvairiais 
garvežiais”,- “Anykštai” kalbėjo  
G.Šileikis. 

Kelių kadencijų Seimo nario G. 
Šileikio  nuomone, sėkmingą rengi-
nį galime organizuoti tik suvienijus 
visas kūrybingas jėgas. “Labai malo-
niai kviečiame visus teikti siūlymus, 
idėjas šiam svarbiam ir unikaliam eu-
ropiečių susitikimui” ,- ragino  Kultū-
rinio turizmo padalinio vadovas.

„Auksinių krivūlių“ apdovano-
jimai teikiami Lietuvos savival-
dybėms už geriausius pasiekimus 
įvairiose srityse – nuo socialinių 
iki karybos. 

Apdovanojimuose už indėlį Lie-
tuvos savivaldai, jos plėtrai ir sti-
prinimui teikiamas ir „Auksinės 
krivūlės riterio“ vardas rajonų  po-
litikams. Šiais metais nuo Anykš-
čių rajono savivaldybės riterio 
vardui gauti buvo siūlomas buvęs 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius. Jo kandidatūrą siūlė 
Anykščių rajono taryba mero Kęs-
tučio Tubio iniciatyva.

Priminsim, kad Rajono tarybos 
posėdyje „už“ nebalsavo tik vie-
nintelis, kaip nepriklausomas nuo 

Riteriu netapo...
Iš jubiliejinių dešimtųjų „Auksinių krivūlių“ apdovanojimų 

Vilniuje anykštėnai grįžo nieko nepešę. 

partijų deputatu išrinktas Arūnas 
Liogė.

Deja, S.Obelevičius riteriu ne-
tapo.

 „Auksinės krivūlės riterio“ var-
dai suteikti Lietuvos savivaldybių 
asociacijos prezidentui, Druskinin-
kų merui Ričardui Malinauskui, 
Seimo narei iš Utenos Mildai Pe-
trauskienei ir Rietavo merui An-
tanui Černeckiui. Beje, nors tokio 
įvertinimo jau yra sulaukę kelios 
dešimtys politikų, anykštėnų tarp 
jų dar niekada nebuvo.

„Auksinės krivūlės“ apdovano-
jimus įvairiose srityse pelnė kai-
myninės Anykščiams - Utenos ir 
Ukmergės savivaldybės.

-AnYkŠTA 
Konservatorius Sigutis Obelevičius netapo pirmuoju Anykščių 
politiku – riteriu.
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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

Informacija. Vyriausybė prita-
rė Ūkio ministerijos pakartotinai 
teikiamam Seimui Viešųjų įstaigų 
įstatymo pakeitimų projektui, ku-
riuo numatoma įpareigoti viešąsias 
įstaigas nuo 2017 m. lapkričio 1 d. 
teikti Juridinių asmenų dalyvių in-
formacinės sistemos (JADIS) tvar-
kytojui informaciją apie viešosios 
įstaigos dalininkus. Taip siekiama, 
kad viešosios įstaigos dirbtų skai-
driau. „Centralizuotas duomenų 
apie viešųjų įstaigų dalininkus 
kaupimas ne tik padidintų viešųjų 
įstaigų skaidrumą, bet ir prisidėtų 
prie teisėsaugos, mokesčių admi-
nistravimo institucijų funkcijų 
įgyvendinimo, padėtų suskaičiuoti 
turimą valstybės turtą”, - sako ūkio 
ministras Evaldas Gustas.

Pasveikino. Partijos Tvarka ir 
teisingumas pirmininkas Preziden-
tas Rolandas Paksas pasveikino 
Lenkijos partiją „Teisė ir teisin-
gumas“ bei jos lyderį Jaroslavą 
Kačinskį, ryškia persvara nuga-
lėjus aštuonerius metus Lenkijos 
politikoje įsitvirtinusią liberaliąją 
„Piliečių platformą“ ir užtikrin-
tai laimėjus parlamento rinkimus. 
„Džiaugiuosi, kad vienoje didžiau-
sių Europos Sąjungos valstybių 
nugalėjo mūsų bendraminčiai, 
kurie tvirtai ir nuosekliai laikosi 
eurorealistinės politikos krypties. 
Šiandien tokia laikysena ypač rei-
kalinga didėjant Briuselio pasime-
timui pabėgėlių krizės akivaizdo-
je”, - pareiškė partijos Tvarka ir 
teisingumas pirmininkas Preziden-
tas Rolandas Paksas.

Papirkinėjimas. Pasieniečiai 
sulaikė vilkiko vairuotoją kazachą, 
kuris Šengeno erdvėje išbuvo il-
giau nei leido jo turėta viza, ir už tai 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) pareigūnui bruko 20 eurų 
kyšį. Penktadienį VSAT Vilniaus 
rinktinės Padvarionių užkardos pa-
sienietis Medininkų punkte tikrino 
iš Lietuvos į Baltarusiją vykusio 
vilkiko su puspriekabe vairuoto-
jo, 49-erių Kazachstano piliečio, 
dokumentus. Užsienietis pateikė 
pasą, kuriame buvo 20 eurų. Kaip 
vėliau paaiškėjo, jis Šengeno er-
dvėje išbuvo 9 dienomis ilgiau nei 
leido jo turėta viza.

Neigia. Kremlius atmetė Niujor-
ke įsikūrusios žmogaus teisių orga-
nizacijos „Human Rights Watch“ 
tvirtinimus, kad per Rusijos oro 
antskrydžius Sirijoje galėjo žūti de-
šimtys civilių, skelbia Laisvosios 
Europos radijas. Kremliaus atsto-
vas Dmitrijus Peskovas pirmadienį 
reporteriams teigė, kad pastaruoju 
metu pasirodė daug „žiniasklaidos 
ančių“ ir „sąmoningų žinučių“ apie 
Rusijos oro antskrydžius Sirijoje, o 
šis „Human Rights Watch“ prane-
šimas, pasak D. Peskovo, veikiau-
siai yra vienas iš jų.

Darbas. Europos Sąjungos (ES) 
lyderiai per neeilinį susitikimą 
Briuselyje sekmadienį sutarė su-
kurti 100 tūkst. papildomų vietų 
pabėgėlių centruose. 11 ES vals-
tybių ir trijų Bendrijai nepriklau-
sančių šalių lyderiai sekmadienį 
susitiko aptarti, kaip kovoti su au-
gančiais skaičiais migrantų. Praė-
jusią savaitę Graikiją kone kasdien 
pasiekdavo po 9 tūkst. pabėgėlių. 
Tai didžiausi šių metų statistikos 
duomenys. 

Parengta pagal 
elTA informaciją

Kas nešaus?

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras, medžio-
tojas: 

„Vienareikšmiško atsakymo ne-
turiu. Naktinis taikiklis man, kaip 
medžiotojui, yra geras pagalbinin-
kas. Kai šviečia mėnesiena – man 
jokio naktinio nereikia, matau pa-
prastais žiūronais. Bet kai visiška 
tamsa – nieko nematai, gali tik gir-
dėti. Šventa taisyklė yra „nematai 
– nešauk“, nes gali ir žmogų taip 
nušauti. Pati naktinių taikiklių idė-
ja atrodė lyg ir gera – visus šernus 
iššaudysim ir tada maras sustos, ne-

Kam apsimetinėti?
Seimas lemiamame balsavime vis tik nepriėmė prieštaringai 

vertintų Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisų, kurio-
mis medžiotojams būtų leista naudoti naktinius taikiklius. Soci-
aldemokratų inicijuoto projekto pagrindinis argumentas buvo 
kova prieš afrikinį kiaulių marą. Nors iš pradžių abu anykštėnai 
Seimo nariai – Sergejus Jovaiša ir Ričardas Sargūnas pataisoms 
buvo pritarę, bet lemiame balsavime nei vienas jų nebebalsavo 
„už“: aktyviausiai Seime balsuojantis S.Jovaiša visai nedalyvavo 
balsavime, o R.Sargūnas susilaikė. 

„Anykšta“ medžiotojų klausė – ar reikėjo leisti naudoti nakti-
nius taikiklius medžioklėje?

bebus kur plėstis ir panašiai. Maras 
per fermas nebeina, bent jau aš ne-
girdėjau. Visos apsauginės priemo-
nės padarytos. Paprastai kiekviena 
liga kerta silpnesnį gyvūną. Gyvū-
nų kryžminimosi ratas pakankamai 
siauras, sukasi nedideliame rate ir 
kryžminasi giminingi. Atitinkamai 
jų genetika darosi neatspari. Todėl 
gal šios ligos ir šiek tiek suregu-
liuoja jų kiekį. 

Pats taikiklis. Kas teikė projek-
tą formulavo, kad taikiklis būtų 
naudojamas naktimis tik šernų me-
džioklei. Įsivaizduokim, kad esam 
medžiotojai, turime naktinius tai-
kiklius ir išgirstam baubiant elnius. 
Pasakykit ranką ant širdies pridėję 
– ką, taikiklį nusuksit ir numesit 
žemėn, o tada prisisuksit ir šausit 
be taikiklio? Absurdas. Tikitės, 
kad medžiotojai bus tokie kilnūs, 
aristokratiški ir šventi, kad jie tą 
taikiklį trauks iš karto kišenėn ir 
į tą elnią net nepažiūrės? Tai kam 
tada apsimetinėti, kad taikikliai tik 
šernams, tik epidemijai suvaldyti? 

Antra – kai kurie taikikliai, de-
dami ant tų medžioklinių šautuvų, 
yra žymiai tobulesni, nei Lietuvos 
kariuomenės turimi naktinio maty-
mo prietaisai. Žiūrėkim dar toliau 
– o kiek girtų apsvaigusių akių žiū-
rėtų pro taikiklius? Pamenu, kad 
savanorių naujasis vadas buvo pa-
skelbęs, kad karinius ginklus sava-

noriams reikia leisti laikyti namuo-
se. Norim pokario metus grąžinti? 
Mažiausias konfliktas ar suirutė ir 
šie ginklai prabils. O kiek jų būtų 
atėję į pamiškes ir papildę brako-
nierių gretas? Gerai, kad sureaga-
vo aukštesnioji valdžia. 

Ar miškai nepavirstų skerdy-
kla? – Taip, medžiotojai taptų 
mėsininkais. Negali žmogus turėti 
neproporcingai didesnių galimy-
bių nužudyti žvėrį, nei kad reikia 
pusiausvyrai palaikyti. Negalima 
išnaikinti jokios gyvūnijos rūšies, 
taip pat ir šernų, net jei jie niokoja 
ūkininkų laukus. Gamtoje turi teisę 
gyventi visi, kaip ir visi turi teisę 
susirgti“.

Taikikliai pažeistų 
pusiausvyrą

Sigitas KINDERIS, Anykščių 
miškų urėdijos urėdas, medžio-
tojas: 

„Į naktinio matymo optikas žiū-
riu skeptiškai. Priimtas teisingas 
sprendimas jų neįteisinti. Gamtoje 
tarp medžiotojo ir gyvūno turi iš-
likti pusiausvyra, o naktinio maty-
mo optika suteiktų didelį pranašu-
mą medžioklėje.

Ar miškininkai randa brakonie-
riavimo ženklų miškuose? – In-

formacija apie brakonieriavimo 
ženklus manęs nepasiekė, todėl 
tvirtinti negaliu. Nemanau, kad 
įteisinus naktinio matymo optikas 
brakonieriavimas padidėtų, nes 
brakonieriui nesvarbu ar jo ginklai 
legalūs, ar ne“.

Taisyklės ir tvarka 
brakonieriams 
negalioja

Raimundas RAZMISLAVI-
ČIUS, buvęs Anykščių policijos 
komisaras, medžiotojas: 

„Turėjau poziciją, kad medžio-
klei pakanka tų priemonių, kurios 
yra dabar. Esu matęs tuos taiki-
klius, juos turėjęs rankose. Nak-
tiniai taikikliai pažeistų pusiaus-
vyrą, gyvūnai turi turėti galimybę 
apsisaugoti. Tokia mano pozicija 
buvo ir ji nekinta. Medžioklė ne 
tik šaudymas ir žudymas, tai tradi-
cijos, laiko praleidimo būdas, klau-
symas ir stebėjimas. 

Jei kalbėti apie techninių prie-
monių panaudojimą neteisėtai – 
jiems leidimų nereikia, taisyklės 
ir tvarka brakonieriams negalioja. 
Nemanau, kad dabar rinkoje tos 
priemonės necirkuliuoja“.

-AnYkŠTA

@ ką aš žinau?: „Nedirbau 
užsienyje, bet turiu gerų draugų 
ten. Jei, sako, nori gyventi pado-
riai, tai ir ten ne kas lieka, tačiau 
gyveni PADORIAI. Aišku, rei-
kia mokėti kalbą. 

Tačiau net ne atlyginimas, 
o tikros socialinės garantijos, 
pavyzdžiui Airijoje, yra nely-
gintinos. Pavyzdžiui, sušlubavo 
draugui sveikata, tai gydytojai 
daro visus įmanomus tyrimus, o 
radę vieną smulkmeną ją toliau 
narsto. Net jei ta smulkmena, už 
kurią pas mus net nedarbingumo 
lapelio negautum, pasitvirtintų 
- jis galėtų eiti iš darbo ir gau-
ti išmokas (tikras, o ne kaip pas 
mus) ir susitvarkyti sveikatą. To 
jau užtenka. 

O pas mus? Visų pirma niekas 
į tave dėmesio nekreips, kol ne-
nugriūsi, o kai nugriūsi sakys, 
kad pats kaltas, kad nesaugojai 
sveikatos, dabar sukis pats. O 
jei pasidarius blogai imsi ieš-

Rauda tie, kurie turi daug pinigų...
Šeštadienį  laikraščio „Anykšta“ puslapiuose skelbėme pasako-

jimą, kaip į užsienį uždarbiauti išvykę anykštėnai pateko į nesąži-
ningų darbdavių pinkles, o naujienų portalo anyksta.lt skaitytojų 
klausėme - galbūt ir jums teko susidurti su panašiomis problemo-
mis? Ar tiesa, kad uždarbiaujančiųjų užsienyje gyvenimas rožė-
mis klotas? O gal geriau rinktis kuklesnį gyvenimą Lietuvoje?

kotis priežasties - ims žiūrėti 
kaip į lygioj vietoj ieškantį ko 
nepametęs. Ir neras, nebent jau 
bus pažengę tiek, kad bus nebe-
išgydoma. Niekam nebus įdomu. 
Rašau iš tikrų patirčių. Aišku, 
kad gautum visas garantijas, toje 
pačioje Airijoje turi dirbti lega-
liai ir kvalifikuotą darbą. Kitu 
atveju būsi toks pat niekas, kaip 
ir čia.“

@ Ona: „Kaip „gera“ užsie-
nyje prieš porą metų Anykštoje 
išsamiai aprašė žurnalistas Vi-
dmantas Šmigelskas. Išsikirpau 
jo straipsnius ir parodžiau anū-
kui, kuris už 500 eurų nenori 
darbintis. Liepiau mokytis at-
mintinai, kad raskažius šiknos 
nedraskytų. Nepadėjo. Išdūmė į 
Angliją ir žinau, kad po 3 mėne-
sių darbo po 10 valandų ir gyve-
nimo barake po 7 ruošiasi mūsų 
erelis namo. Sako grįš pas ūki-
ninką, kur dirbo pirmiau.“

@ augis: „Lietuvoje kaip so-
vietmečiu ponams privilegijos 
tik labai slepiamos, o žmogeliam 
300 eurų, iš kurių neįmanoma 
pragyventi.“

@ Anykštėnė: „Čia, kad ir dir-
bi po 12 val. su 2,5 etato vis tiek 
šeimoje skurdas, badas ir pasto-
vus nepriteklius. Kol komunistai 
nebus paskelbti nusikaltėliais, 
niekas čia nepasikeis. Mes sku-
durynų-lupatynų vergai.”

@ Dalia: „Jei ponai milijonie-
riai liberalai ateis į Seimą kaip 
į savivaldybes, mums ragas. 
Skurdas, vargas ir pastovus ne-
priteklius.“

@ X-man: „ Stipriai eko-
nomiškai išsivysčiusios šalys: 
Jungtinė Karalystė, Airija, Nor-
vegija gali pasiūlyti platesnę 
darbo rinką nei Lietuva. Uždar-
bis užsienyje priklauso nuo to, 
kur įsitrinsi. Esmė tik ta, kad iš-
skėstomis rankomis nei Lietuvo-
je, nei ten niekas nelaukia. Tiek 

ten, tiek čia reikia arti jei nori 
užsidirbti. Nusiimkite rožinius 
akinius visi tie, kurie galvojate, 
kad išvažiuosite į užsienį, len-
gvai padirbėsite ir atsivešite mi-
lijonus. Už dyką niekur pinigų 
nedalina. O kas liečia visokius 
neaiškius įdarbintojus, kurių jūs 
nepažįstate asmeniškai ir neturi-
te konkrečių pavyzdžių kaip mi-
nėtų veikėjų dėka įsidarbino kiti 
žmonės, siųskite kuo toliau nuo 
savęs. Neturėdami aiškių įsidar-
binimo galimybių nepasirašinė-
kite jokių sutarčių ir jokių būdu 
neduokite pinigų avansu. Nieka-
da nebuvę ir nedirbę užsienyje, 
geriau pasikliaukite draugais ar 
pažįstamais, kurie jau ne viene-
rius metus uždarbiauja svečiose 
šalyse.“

@ Jonas: „Visi rauda, kad 
sunku pragyvent, pasižiūrėkit, 
kiek mašinų mieste ir kokios ei-
lės parduotuvėse, tai kuriam čia 
pinigų trūksta?“

-AnYkŠTA
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sako, kad smulkus ūkininkas nerei-
kalingas. Pasakyčiau tai pačiai pre-
zidentei – imk karvutę ir išgyvenk iš 
jos“,- sakė N.Barkauskienė.

„Vasarą atsisėdus suskaičiavau, 
kiek kainuoja kilogramo pieno sa-
vikaina, įtraukiant įvairius pašarus, 
pasiruošimą žiemai ir darbą. Išėjo, 
grubiai skaičiuojant, kad kilogramas 
pieno kainuoja 32 euro centus. O 
superka iš mūsų už kilogramą pieno 
mokėdami po 12 centų. Paskaičiuo-
kit, koks yra nuostolis. Negalima 
pelningai dirbti, jei litras vandens, 
ne mineralinio, o iš krano kainuoja 
brangiau negu pienas. Vasarą, per 
karščius, reta karvė duoda daugiau 
pieno negu išgeria vandens.Tik pagir-
dei – jau ir nuostolis. Todėl šiandien 
tų, kurie augina karvytes, darbas yra 
daugiau iš inercijos, iš pomėgio. Sa-
kau tiems, kurie laiko 1-2 karvytes, 
kad nors pasimankštinat – iš ryto, 
vakare pavaikštot, nes uždirbti nieko 
nebeina“,- teigė N.Barkauskienė.   

Jos teigimu, šiemet visi pieninin-
kai metus baigs su minusu. „Pliusas 
bus tik ūkininkų kantrybei, prisiriši-
mui prie gyvulio“,- apie metus kalba 
N.Barkauskienė.  

Rusijos dėl krizės nekaltina

Tiesa, moteris per ilgametę patirtį 
įsitikino, kad ne visi patiria nuos-
tolius, kurie susiję su pienininkys-
te. „Pamatysite, kai sausio mėnesį 
televizijos titruose praneša apie 
metinius rodiklius, perdirbėjai ro-
dys milijoninius pelnus. Sakykim, 
mums buvo žadėta, kad kainos kils 
nuo spalio mėnesio, bet dabar jau 
perdirbėjai kiša popieriukus, kad 
pienas pasaulyje 
pinga, sumažėjo 
sviesto paklausa 
ir t.t. Nesutinku, 
kad dėl krizės 
kaltas Rusijos 
embargas. Mūsų perdirbėjai į Rusiją 
tiekdavo maždaug 18 procentų pro-
dukcijos, dabar jau rado kitas rinkas, 
o pieno supirkimo kaina nukrito 40 
procentų. Be to, perdirbėjai vis tvirti-
na, kad jie atsiveža labai gero latviš-
ko ir estiško pieno. Galiausiai vienas 
iš perdirbėjų tiesiai pasakė, kad lie-
tuviškas pienas reikalingas tik vo-
kiškiems pieno milteliams atskiesti. 
Kad lietuviškas pienas nekokybiškas 
– tai nesąmonė, niekaip nesutinku“,- 
kalbėjo N.Barkauskienė.        

Gyvulininkystės padėtis Lietuvoje 
blogėja, tą liudija ir skaičiai. Bendras 
šalyje laikomų galvijų skaičius per 
pastaruosius 10 metų sumažėjo 10 
procentų, melžiamų karvių ir kiau-
lių – net per 30 proc. ir dar sparčiai 
mažėja. Šiuo metu šalyje laikoma 
694 tūkst. galvijų, apie 790 tūkst. 
kiaulių, 36 tūkst. arklių, 80 tūkst. 
avių ir 8 tūkst. ožkų. Turėdami per 

horoskopas
AVINAS nelabai seksis bendrau-

ti, ypač su augančia karta bei žodžių 
į vatą nevyniojančiais oponentais. 
Verčiau nesivelkite į abejotinas dis-
kusijas, ginčus, nes pristigę kantrybės 
galite pasielgti itin nederamai. 

JAUTIS lengva bus susipainio-
ti jausmuose, be reikalo įsižeisti ar 
įžeisti brangius žmones, pulti į de-
presiją. Galbūt paaiškės, kad save ap-
gaudinėjote, guodėtės iliuzijomis. Vis 
dėlto su jumis bus malonu bendrauti, 
tad situacija greitai taisysis. 

DVYNIAI gali pasitaikyti ir ma-
lonių, ir nekokių staigmenų. Be drau-
giško susitarimo įstrigsite vietoje ar 
net užleisite laimėjimo galimybę 

konkurentui. Derėtų vengti persitem-
pimo, intrigų, rizikingos skubos.   

VĖŽYS teks įtemptai dirbti ar mo-
kytis, o kantrybės jums gali pristigti. 
Gali nepasiteisinti sumanymas, susi-
jęs su įsidarbinimu, nuoma. Kita ver-
tus, jūsų pretenzijos į gerą atlyginimą, 
įvairius patogumus gali būti išties 
nerealios. Į dabartinę savo situaciją 
jums reikėtų pažvelgti tarsi iš šalies, 
išgirsti kitų vertinimus.  

LIŪTAS neišvengsite tam tikros 
sumaišties, netikrumo, sunku bus 
susigaudyti, kas teisūs ir kuo pasiti-
kėti, kad nesuklystumėte. Svarbu kuo 
realiau įvertinti aplinkybes bei kitų 
žmonių motyvus. Be to, klausykite 
sąžinės balso, būkite teisingi. Galbūt 
išryškės kūrybinio projekto vykdymo 

ar vaikų auklėjimo spragos. 
MERGELĖ veiks prieštaringos 

įtakos. Vienos jų skatins siekti teisin-
gumo, rodyti iniciatyvą, imtis ko nors 
naujo, kitos - neleis matyti tiesos, 
baugins galimais nuostoliais, ryšių 
nutrūkimais. Galite gauti žinią iš toli, 
arba išvykti į svečius ar kokią konfe-
renciją, paskaitą, renginį. 

SVARSTYKLĖS kažkokie įvy-
kiai gali užklupti jus nepasiruošusius. 
Žmonės, kuriuos remiate, gali jumis 
nedorai manipuliuoti. Pasistenkite 
objektyviai vertinti situaciją ir savo 
ryšius su kitais žmonėmis. Ši savaitė 
bus svarbi, jeigu tvarkote investicijų, 
palikimo, draudimo reikalus. 

SKORPIONAS galite pakliūti į 
situaciją, kurioje jausitės auka, arba 

turėsite ginti savo ar artimųjų inte-
resus. Galvoje suksis mintys apie 
permainas. Regis, labai aktualus bus 
meilės arba verslo partnerystės klau-
simas. 

ŠAULYS neblogai seksis kūrybi-
nė veikla. Augs jūsų apetitas turtui 
ir seksui. Netikėtumų gali pateikti 
draugai, gerbėjai arba vaikai. Savai-
tės viduryje gerų rezultatų ar naujienų 
galite tikėtis darbe. Galbūt pavyks 
įsidarbinti ar papildomai užsidirbti. 
Svarbu rūpintis sveikata. 

OŽIARAGIS suprasti kitus bei 
įgyvendinti planus jums gali trukdy-
ti kiek sustabarėjusios jūsų pažiūros, 
stereotipai bei kitų nekantrumas, 
skubinimas. Pasisaugokite traumų, 
vagysčių. Savaitės viduryje būsite 

Kiekvienas pieno litras didina nuostolį linas BiTVinskAs
linas.b@anyksta.lt

Rusijos embargas, pasaulinės pieno kainos padarė tiesioginę 
įtaką mūsų šalies pieno sektoriui. Lietuvoje pieno gamintojų pa-
jamos už parduotą pieną 2015 m. sausį–liepą buvo apie 30 proc. 
mažesnės, palyginti su 2014 m. atitinkamu laikotarpiu. Balti-
jos šalių ūkininkai gauna mažiausią kainą visoje ES (maždaug 
25 proc. žemesnė negu ES vidurkis).

Neseniai rajono Tarybos nare tapusi žemdirbių interesus atsto-
vaujanti kooperatyvo „Žalioji lanka“ direktorė Nijolė Barkaus-
kienė sako, kad tendencija tokia, jog lietuviškas pienas reikalin-
gas, bet nebereikalingas gamintojas.

2,8 mln. ha žemės ūkio naudmenų, 
galėtume auginti gerokai daugiau 
gyvulių. N.Barkauskienė sako, kad 
dabartinės pieno supirkimo kainos 
neišvengiamai dar praretins galvijų 
bandas. „Kai žmogus atsisako 2 kar-
vių, 9 karvių, tai jau nieko nestebina, 
tačiau kai išgirsti, jog likviduojamas 
80 karvių ūkis, darosi neramu“, - 
sakė N.Barkauskienė.

Beje, didelis paradoksas yra ir 
tai, kad lietuviški pieno produktai 
beveik nepinga. „Sakykim, lenkiški 
pieno produktai Lietuvoje pigesni. 
Anądien skambino vadybininkas iš 
Lenkijos. Lenkai pieną Lietuvoje su-
perka 3 euro centais brangiau negu 
moka lietuviai perdirbėjai“,- paste-
bėjo  N.Barkauskienė.

Pienininkų darbe būna 
ir stebuklų

Kooperatyvas „Žalioji lanka“ su-
renka pieną iš keturių rajonų žemdir-
bių, nors pradinis tikslas, kaip sako 
direktorė, buvo tik Viešintų seniū-
nijos vietinių ūkininkų subūrimas. 
„Pieną surenkame Anykščių, Kupiš-
kio, Molėtų ir Ukmergės rajonuose, 
yra pieno statytojų iš Utenos ir Jo-
navos rajonų. Man dirbti direktore 
dėl to yra lengva, nes aš nė vieno 
statytojo iš niekur neatsivedžiau, jie 
patys kooperatyvą susirado, be to ir 
išeiti gali bet kada. Todėl nė vienas 
negali man pasakyti, kad aš ką nors 
žadėjau“,- sakė kooperatyvo „Žalioji 
lanka“ direktorė. 

 „Dedame daug pastangų, kad pie-
nas būtų kokybiškas, tačiau, kai yra 
400 statytojų, atsiranda visokių žmo-
nių. Nors kartais kokybė ir nuo žmo-

nių nepriklauso, 
sakykim, vasarą 
ėmėm pastebė-
ti, kad piene per 
didelis vandens 
kiekis. Nors 

mūsų vedėjos dirba sąžiningai, atli-
kom tyrimus, kol išsiaiškinom, kad 
čia karštos vasaros stebuklas. Kai 
kurios karvių veislės taip reaguoja į 
karštį“,- sakė N.Barkauskienė.

Pasak direktorės, kooperatyvo 
veiklą tikrina daug įvairių institu-
cijų, bet kooperatyvas to visiškai 
nebijo, nes, pasak direktorės, kuo 
daugiau tikrintojų, tuo geriau, nes 
kiekvienas tikrintojas kai ko ir pa-
moko. Tačiau labiausiai žemdir-
biams trukdo nepagrįsti ir kitose 
Europos Sąjungos šalyse netai-
komi reikalavimai. „Nors vienoje 
srityje lietuviai pirmauja. Neišeina 
kitur, tai bent nepagrįstų ir žlug-
dančių reikalavimų srityje pirmau-
kim, - ironiškai sako kooperatyvo 
vadovė,- sakykim, buvau Italijoje, 
ten kaimas, tvartas, mėšlo krūva, 
netoli teka upelis, o štai pas mus 
reikalavimas  mėšlo krūvas vasa-

romis apdengti. O ten tokių reika-
lavimų net nėra“.

Pienininkams – lengvesni 
kreditai

Lyg ir dedamos pastangos palen-
gvinti šios srities žemdirbių padėtį, 
sakykim, 38 proc. visos susietosios 
paramos nukreipta pieno gaminto-
jams (2015 m. jiems numatyta 77 
Eur išmoka už pieninę karvę), pieno 
gamintojams skiriamos ir maksima-
lios galimos pereinamojo laikotarpio 
nacionalinės išmokos. 

Paskelbta, jog pienininkai galės ir 
lengviau skolintis. Žemės ūkio mi-
nisterija susitarė su Lietuvos centrine 
kredito unija ir Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondu, kad suteiks išskirti-
nį kreditavimą pieno gamintojams, 
kad pastarieji turėtų apyvartinių lėšų. 
Buvo patikslinti galiojantys teisės 
aktai, sudaryta galimybė gauti iki 80 
proc. kompensaciją už palūkanas, su-
mokėtas už kreditus trumpalaikiam 
turtui įsigyti. Taip pat sudaryta gali-
mybė gauti iki 80 proc. garantiją dėl 
kredito įstaigų teikiamų kreditų.

Lietuvos centrinė kredito unija, 
atsižvelgdama į susiklosčiusią žem-
dirbių situaciją, inicijavo 16 kredito 
unijų vykdomą bendrą pieno sekto-
riaus kreditavimo projektą. Pieno ga-
mybos verslu užsiimantys ūkininkai 
nuo šiol skirtinguose regionuose gali 
gauti trumpalaikius kreditus vieno-
domis sąlygomis. Paskolos gavimą 
gali palengvinti gautinių išmokų iš 
Nacionalinės mokėjimo agentūros 
įkeitimas – nereikia užstatyti nuosavo 
turto. Pieno ūkių savininkai dėl kredi-
to apyvartinėms lėšoms gali kreiptis į 
Anykščių kredito uniją. 

Paklausta, ar svarsto galimy-
bę pasinaudoti tokiu kreditavimu,  
N.Barkauskienė sakė, jog per visą 
kooperatyvo gyvavimo laiką stengėsi 
išsiversti be kreditų. „Ką svetimo pa-
imi, turi atiduoti. 11 metų dirbam be 
pašalpų, paramų. Dabar žiūriu, kad 
mes esam vienodai mokūs palyginus 
su tais kooperatyvais, kurie naudo-
josi visokiomis Europos Sąjungos 
finansinėmis priemonėmis“, - apie 
tai, jog nesvarsto ieškoti paskolų 
net ir „palengvinimo“ atveju, sakė  
N.Barkauskienė.

O ką ji mano apie pienininkystės 
ateitį? N. Barkauskienė sako, jog pie-
nas visada bus reikalingas, o Anykš-
čių rajonas, palyginus su kitais, dar 
„tvirtai stovi “ gyvulininkystės srityje. 
„Sakykim, Jonavoje tai išvis beveik 
nieko nėra, du kaimai – viena karvė, 
o Anykščių rajone gyvulininkystė 
išvystyta. Šiais laikais karvę melž-
ti galima jau tik turint pašaukimą. 
Tie, kurie iškentės šią krizę, kentės 
visom sąlygom, nes myli gyvulius, 
mėgsta šitą darbą“,- prognozavo  
N.Barkauskienė. 

vams užkeliami didžiuliai kokybės 
reikalavimai, o sakykim, tų pačių pie-
no perdirbėjų punktuose visai kitaip, 
net neaišku, kada vedėjos dirba. Kiek 
matau, perdirbėjai atsikrato smul-
kiųjų tiekėjų, uždaro punktus, spau-
džia kooperatyvus, kad būtų aukšti 
kokybės reikalavimai, kooperatyvai, 
savaime aišku, spaudžia savo narius, 
o taip dalis smulkiųjų ir nubyra, nes 
ne visi gali persitvarkyti, ne visi turi 
jėgų. Juk daugelis pieno statytojų yra 
vyresnio amžiaus. Kai nuvažiuoji 
pas 70 metų močiutę, tai ji apie gy-
vulį kaip apie vaiką pasakoja. Viskas 
linksta prie to, kad liks tik stambieji 
ūkininkai, tačiau ir jie nepasidžiaugs, 
nes jei neliks smulkiųjų ir kooperaty-
vų, tai perdirbėjai galės su jais daryti, 
ką tik nori“,- nelinksmais apmąsty-
mais dalinosi  N.Barkauskienė.

Pienininkai metus baigs 
su minusu

Kooperatyvo vadovę neramina ir 
tai, kad net valdžios viršūnės abe-
jingai žiūri į kaimą. „Visi mato, kad 
yra žlugdomas kaimas, tačiau niekas 
negali nieko padaryti. Net prezidentė 

Smulkus ūkininkas 
Lietuvai nereikalingas

Kooperatyvo „Žalioji lanka“ di-
rektorė N.Barkauskienė, paklausta, 
kas vyksta pieno sektoriuje, tik krei-
vai šypteli. „Mano nuomone, vyksta 
tikras kaimo naikinimas. Tendencija 
tokia, kad lietuviškas pienas reikalin-
gas, bet nebereikalingas gamintojas. 
Nebereikalingas smulkus ūkinin-
kas. Iš vienos pusės kiaulių maras ir 
žmonėms draudžia auginti kiaules, 
iš kitos pusės – pieno kainos. Žmo-
nėms nebeapsimoka auginti gyvulių. 
O tokia dviguba nelaimė ir naiki-
na smulkiuosius ūkininkus“,- teigė  
N.Barkauskienė.

Kooperatyve „Žalioji lanka“ būtent 
ir susibūrę smulkieji pieno tiekėjai. 
Šiam kooperatyvui priklauso apie 400 
žmonių, kurie pristato skirtingą pieno 
kiekį, o bendras kiekis, kurį koopera-
tyvas pristato pieno perdirbėjams, yra 
per 14 tonų. Nepaisant to, kooperaty-
vo žmonės už šį kiekį gauna tiek pat 
ar net mažiau negu stambus ūkinin-
kas, pristatantis tik 2 tonas pieno per 
dieną. „Pati sau galvoju, kad vyksta 
sistemingas naikinimas. Kooperaty-

Kooperatyvo „Žalioji lanka“ direktorė Nijolė Barkauskienė  pati 
turi karvių bandą, o vieną žalmargį veršiuką augina prie namų. 

nusiteikę meilei, pramogoms, sportui, 
laisvalaikiui kartu su vaikais. 

VANDENIS  jums gali tekti aiš-
kintis dėl paskleistų gandų, iškraipy-
tos informacijos. Regis, jūsų argu-
mentai skambės neįtikinamai. Jums 
derėtų pasikonsultuoti su žinovais dėl 
reikalų, susijusių su verslu, nekilnoja-
muoju turtu. 

ŽUVYS nekantriai lauksite aktu-
alios žinios, informacijos, siuntinuko 
ar telefono skambučio. Galbūt teks 
skubiai ruošti straipsnį, reportažą, 
reklamą, interviu, parengti pristaty-
mą ar kt. Savaitės vidurys palankus 
prekybai, kūrybai, tarpininkavimui. 
Seksis mokytis ir mokyti. 

-elTA

...Šiais laikais karvę melž-
ti galima jau tik turint pa-
šaukimą... 
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

(Atkelta iš 1 p.)

Lygiai prieš pusę amžiaus, 1965 
metais, kada žuvo paskutinis Aukš-
taitijos partizanas Antanas Krau-
jelis – Siaubūnas, leidykla „Vaga“ 
pradėjo leisti nuotykinių knygų 
seriją „Drąsiųjų keliai”. Žinoma, su 
alkiu ir žavesiu skaitomos buvo ne 
visos knygos, mat leidėjams tuomet 
reikėjo atiduoti duoklę sovietinei 
ideologijai - dalis knygų tebuvo 
ideologizuoti, menko meninio lygio 
sovietinių autorių kūrinių, kuriuos 
leidžiant buvo galima „prastumti“ 

Drąsiųjų keliais
ir Vakarų Europos nuotykinės lite-
ratūros šedevrų. 

Kasmet buvo išleidžiama po 
dešimt knygų. Jau pirmaisiais me-
tais nudžiugo Artūro Kon Doilio 
„Užrašai apie Šerloką Holmsą“, 
Fenimoro Kuperio „Raudonasis 
korsaras“,  Žiulio Verno „Aplink 
mėnulį“, G.R. Richterio „Laivai, 
žmonės, tolimi kraštai“...

Ypatingai jaunuolių fantaziją vei-
kė knygos apie jūras ir vandenynus, 
dažnai net suvirpėdavo noras tapti 

jūreiviu bei daugybę nuotykių pa-
tirti. O kokios nuostabios Džeko 
Londono „Jūrų vilkas“, V. Riva Pa-
lasijos „Meksikos įlankos piratai“, 
Main Rido „Vandenyno klajūnai“, 
F. Kuperio „Jūrų burtininkė”, R. 
Merlio „Sala“, Rafaelio Sabatinio 
„Kapitono Blado kronika“...

Dar vienas istorijos puslapis - se-
rijoje išleistos knygos apie Šiaurės 
Amerikos indėnus.  F. Kuperio „Pi-
onieriai“, Tomo Main Rido „Oce-
ola seminolų vadas“, ir nepaprasto 

įtaigumo vokietės Lizelotės Vels-
kopf Henrich šešių knygų serija 
„Didžiosios lokės sūnūs“: „Harka“, 
„Kelias tremtin“, „Topas ir Haris“, 
„Sugrįžimas pas dakotus“, „Jauna-
sis vadas“ ir „Anapus Misurio“. Ar 
nepriminė šiek tiek susivokiančiam 
nedidelės dakotų giminės kova su 
baltaodžiais užkariautojais lietuvių 
kovos prieš pavergėjus tarpukariu, 
mūsų tautos tragiškos istorijos?

Jas paauglystėje tiesiog gaudė-
me, jos neužsigulėdavo bibliotekų 
lentynose, buvo skaitomos po kelis 
kartus, norintiems įsigyti jų visuo-

met pritrūkdavo, nors ir tiražai buvo 
didžiuliai. N. Trublainio „Škuna 
Kolumbas“ išleista 15 tūkstančių, 
o 77 numeriu pažymėta, 1973 m. 
skaitytojus nudžiuginusi D. Londo-
no „Jūrų vilkas“ net 25 tūkstančių 
tiražu. 

Raimondas GUOBIS 

Kaip seneliai atmindavo

Kuomet visi dar sename kaime, 
kaip kadaise išmintingas valdovas 
Žygimantas Augustas parėdė tebe-
gyveno ir žemę trijuose laukuose su-
tartinai sėjomainas taikydavi, gyvu-
lius bendrai ganydami ūkininkavo, 
tai kiekvienas pakraštėlis - laukas, 
pieva, miškelis, raistas ar slėnis sa-
vus vardus turėjo. Poetingai ir pa-
slaptingai, o kartais visai paprastai 
tas vieteles vadindavo, bet tie vardai 
padėdavo geriau susivokti po aukštu 
dangumi besidriekiančiame žemė-
vaizdyje. 

Bajorų ūlyčia visai netrumpai, 
užuovėjoje, patogioje lygumėlėje, 
buvo išsidriekusi į visai nemenką “kil-
basaitę” - čia trobos, ten klėtys, dar 
kitur klojimai iki pažemės nuleistais 
šiaudiniais stogais beveik susiliesda-
vo. Žmonės gi vėl savotišku vieniu ir 
pasaulio paslapčių supratimu, dievo-
baimingumu paženklinti gyvavo.

Sena knyga iš 1835 - ųjų, kurioje 
tvarkingai surašyti visi ten gyvenę: 
pavardės, ūkiai, šeimynos, paslėpti 
likimai, aistros, laimė ir širdagrauža 
bei tragingi nepasisekimai. Tuomet 

Bajorai: kurortiniai Pajeriai ir dar šis tas

buvę 19 dūmų - taip vadindavę bau-
džiavinius ūkius, su 149 gyventojais. 
Minima po tris Stukų ir Pilkauskų, 
du Gikių, bei Martinonių, Kaušpė-
dų, Niaurų, Gurnikų, Šilinių, Banių, 
Gimbučių, Zabarskų, Grigonių, Ba-
leišių ir Raščių kiemai.

Kurortiniai ir turistus 
priimantys Pajeriai

Reformą vykdant kaimo žemes 
į viensėdžių sklypus išdalijo. Prie 
Jaros upelio sklypus gavusieji tarsi 
išaugo į atskirą kaimelį, Pajeriais 
vadinamą. Ypatingai čia pasižymėjo 
Dagiai - mat senasis  Antanas Dagys 
buvo iš Jungtinių Valstijų grįžęs, ten 
Bostone ne tik dolerius gyvenimo 
tėvynėje svajonei kruopščiu darbu 
kaupęs, bet ir aktyviai  lietuviškosio-
se bendruomenėse dalyvavęs, net Šv. 
Kazimiero draugijai - drausmingai 
ir dailiai uniformuotai - priklausęs. 
Užsikalęs šiek tiek pinigų tautinio il-
gesio sugautas sugrįžo į tėvynę, Ba-
joruose nusipirko nemenką ūkį, vien-
kiemyje prie Jaros pasistatė puikius, 
“amerikono” vertus trobesius, kieme 
dailų koplytstulpį iškėlė, kunigui jį 
pašventinus, didelį būrį svetelių alu-

mi ir kitomis gėrybėmis “ pamylėjo”. 
Tad ir ūkininkavo su Dievo pagalba 
sėkmingai. Amerikoje įpratę ir čia 
priklausė katalikiškoms draugijoms 
-  Kotryna Dagienė buvo net Katali-
kių moterų skyriaus pirmininkė. Pa-
mėgę gegužines rengti būrė jaunimą 
ir savo namuose kultūringiems pasi-
linksminimams, stovyklaudavo pas 
juos ir Svėdasų parapijos angelaičiai 
ir pavasarininkai, 
gegužines, spor-
tiniais žaidimais 
paįvairintas, ren-
gė. Pajarių grožį 
pamėgę ir gry-
no pušyno oro, 
ramybės naudą 
suvokę Svėdasų 
miestelio žydai 
savaitei kitai 
kaip kurortuose 
apsigyvendavo 
Dagių namo erdviame kambaryje. 
Jiems paruošdavo sveiko sodietiš-
ko maisto, pramogai įtaisė supynes. 
Patenkinti žydai mielai litukais pa-
pildydavo ūkio pajamas. Apskritai 
Pajeriai savo upės grožiu prie eže-
rų įpratusius svėdasiškius, tamsios 
tėkmės amžinosios pasiilgusius, 
sekmadienio popietėmis būriais pri-
viliodavo, tik rinkdavosi jie šiek tiek 
pakrante žemyn - jau prie Vikonių 
ir Sliepsiškio krantus jungiančio til-
to. Nuostabūs būdavo tie popiečiai 
ir jauniems, ir vyresniems, ir visai 
mažiems.

Eiliuota Almos daina

Alma Švelnienė šiais laikais kai-
mo turizmo sodybą kurti bandė, sve-
čius priimdavo, bet šis užsiėmimas 
neypatingai sekėsi, nors turėjo ir ar-
klių pajodinėti, ir uogynus puikiau-
sius, grybavietes be skūpos parody-
davo, į Jaros maudykles palydėdavo, 
geriausią - šviesiausią, jaukiausią 
kambarį paskirdavo. Dabar lyg tai ir 
ji nebesireklamuoja, bet dailiosios li-
teratūros ar šiaip kultūros ir tikėjimo 
tiesų ieškojimo bičiulius visuomet 

priglaudžia.  Vaikų pulkelis, šiokios 
tokios poezijos vertas vyras, močiu-
tė - visas tad ir gyvenimas. Gražu, 
kai jau nevaliojanti dažniau švento-
vę aplankyti Antanina prieš didesnę 
šventę vistik išsiruošia išpažinties. 
Rimtu, susirūpinusiu veidu, matyt, 
kas buvo, ką pasakė, ką galvojo ap-
mąstydama, idant nieko nepamirštų 
nuodėmklausiui pasakyti...

Ūkis su gau-
sybe kačių, šunų, 
karvių, o kartais 
ir ožkų bei, ži-
noma, su arkliu. 
Dar ir vienas 
už kitą mielesni 
keturi vaikai, jau 
paaugliai.. 

Ir nuolatinės 
Almos kelionės 
- tai Svėdasuos 
į biblioteką, tai 

į Aulelius, kur darbuojasi vietinėje 
krautuvėlėje pardavėja. Visuomeni-
ninkės genas nuo senelių joje gyve-
na - vadovavo ir Lietuvai pagražinti 
draugijos Svėdasų skyriui, ir “Sie-
tuvos” literatus į kūrybinius vieške-
lius, naujas bičiuliškas erdves veda. 
Nepatingi vieną ar dvi moterėles, ei-
lėraščių dėliotojas, į savo automobi-
liuką įsisodinusi į kokią mūsų rajono 
vietelę, ar kokį netolimą jau gretimo 
rajono miestelį - Adomynę, Šimonis 
ar Kamajus nukeliauti. Ir renginys 
dažnas bibliotekoje, bendruomenė-
je be jos taikaus žodžio neapsieina. 
Gyvenimas, kaip poezija, gyvenimas 
- ieškojimas žmogaus ir Dievo suvo-
kimo. Tokie jos žodžiai: “ Beprotiškai 
spengiančią tylą blaško širdies plaki-
mas/ dūžis - sekundė. Plakas laikas./ 
Vėjas nupučia prasmę, kitą nuplukdo 
upė...”

Poetiškieji Pajeriai

Dagių išaugo dvi dukros: žemiška 
ir praktiška Antanina bei poetiškoji 
mokytoja Petronėlė. Baigusi mo-
kytojų seminariją mokytojavo čia 
pat, tėviškėje, Svėdasų mokykloje, 

kur mokslo šviesą skiepijo patiems 
mažiausiems - pradinukams. Gera, 
teisinga buvo mokytoja. Tuoj už-
griuvo laikai neramieji, praūžus 
frontui krašte siautėjo sovietiniai 
kariai bei vietiniai stribukai. Nuola-
tiniai persekiojimai, teroras ir baimė 
būt nužudytam, apiplėštam ir į Sibirą 
išgabentam. 

Petronėlė pasiliko gyvenime vie-
na, nedrąsiai atvirumo valandėlę 
prasitarusi, kad mylimąjį okupantai 
nušovė - buvęs Lietuvos partizanas. 
Tad pasiliko dirbti ir melstis prie 
tėvelių, prie sesers šeimos, permąs-
tant gyvenimą, dažnai užplūsdavo ir 
poetiškasis įkvėpimas - eiliavo apie 
tėvynę, apie pasaulio grožybes. Eiles 
padeklamuodavo, kai ką išspausdino 
svėdasiškių literatų draugijos “ Sie-
tuva” išleistose rinktinėse. Ir vien 
savų eilėraščių knygelę, mokytojos 
Irenos Guobienės originaliai ilius-
truotą, taip gražiai pavadintą “Au-
gau, augau ir užaugau” išleido. Na, 
paskaitykime kaip širdingai mokyto-
ja rašo: “Kur miegat, sūnaitėliai, / Ar 
girioj, ar laukuos, / Be jūsų, sakalė-
liai, / Motulę kas paguos? / Jau vė-
liava trispalvė / Kalne suplėvesuos, 
/ Tik niekas pas motulę / Su žirgu 
neatjos. / Be jūsų, sūnaitėliai, / Labai 
diena ilga / Ir ašarų neliko, / Aš vis 
vien viena...”

Poezija plius tapyba

Šilinių puikioji sodyba kažkaip 
neapdairiai iš savųjų rankų išslydo - 
mat jie šen ten išsisklaidė, kolchozas 
trobesius užėmęs tai vienus tai kitus 
pagyventi įleido, tad taip svetimiems 
ir pasiliko. 

Kuomet vėl Lietuva sugrįžo, kuo-
met žemes sugrąžino ir vėl laisvai 
ūkininkauti leido, labai broliai Juozas 
ir Donatas savosios tėviškės gailėjo. 
Donatas net savojoje žemelėje nedide-
lę trobelytę - namelį vasarai pasistatė 
ir čia kiekvieną vasarą mėnesį, o kar-
tais ir ilgiau pragyvendavo. Klajodavo 
miškais, uogaudavo, grybaudavo, sau-
lėlydžiais gėrėdavosi ir labai dažnai 
į rankas dailininko teptuką imdavo. 
Nuotaikingas, nors profesionalus ta-
pytojas buvo -  dirbo “ Aušros” gim-
nazijos Kaune dailės mokytoju. Kiek 
jis pasaulio šalių aplankė, kuomet ke-
liautojo dvasią savyje surado ir kasmet 
gaivino. Parsiveždavo ir eskizų, tad ir 
Italijos, Prancūzijos, ir Vidurio Azijos 
ir kitų pasaulių potyrius paveiksluose 
ir eilėse užkodavo. Pranašo balsu by-
lojo iš Romos, nuo Atlanto vandenyno 
krantų, apie tobulą pasaulį svarstė prie 
Vezuvijaus, žmogiškąją laimę jautėsi 
apčiuopęs Venecijoje. 

Bet vis gi gražiausiai rašė apie tė-
viškę, apie numylėtą Jarą, apie svėda-
siškius. Kas gi begali gražiau pasaky-
ti: “Įsitvėrėt nuo darbo apsunkusiom 
rankom / Į Vaižganto žemę, į molį į 
smėlį, / Sėlių ainiai seni svėdasiškiai / 
Pavasario dirvų šventi vyturėliai...”

Dagių sodybą tarpukariu papuošė šeimininkų ištikimybę katali-
kų tikėjimui įprasminantis originalių formų koplytstulpis.

Dailininkas ir poetas  Donatas Šilinis nuolat lankydavosi ir va-
sarodavo savo tėviškės kaime, nedideliame namelyje priešais Ja-
ros slėnį, Šimonių girią  ir saulėlydžio taką.

Alma Švelnienė su savo jauniausiomis “atžalėlėmis” ...

...Pajarių grožį pamėgę 
ir gryno pušyno oro, ramy-
bės naudą suvokę Svėdasų 
miestelio žydai savaitei kitai 
kaip kurortuose apsigyven-
davo Dagių namo erdviame 
kambaryje. Jiems paruošda-
vo sveiko sodietiško maisto, 
pramogai įtaisė supynes...
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PASTABOS PARAŠTėSE

 gimė
Joris BURAUSKAS, gimęs 10 04
Ugnė GUDELYTĖ,  gimusi 10 14
Aistė MATIUKAITĖ, gimusi 10 18
Agnius BUINAUSKAS, gimęs 10 13
Jogilė SKEMUNDRYTĖ, gimusi 10 14
Martynas KLIMANSKAS, gimęs 10 17

 
pro memoria

Anykščių mieste
Zofija BILIŪNIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 10 20
Debeikių seniūnijoje
Gediminas MATUZEVIČIUS, gimęs 1960 m., mirė 10 19
Troškūnų seniūnijoje 
Valdemaras DURASAS, gimęs 1936 m., mirė 10 18
Elena SAKALAUSKIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 10 18
Angelija TARABILDIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 10 22
Viešintų seniūnijoje
Valteris GALIAUSKAS, gimęs 1952 m., mirė 10 20
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linas BiTVinskAs

Nelaimės ateina neklaususios. 
Malonu, kai geri žmonės padeda 
nelaimėje ar padeda likviduoti 
avarijos pasekmes. Puikiausias 
to pavyzdys – Rusijos Saratovo 
srities Perekopnoje kaimo ben-
druomenė, kuri taip įsitraukė į 
nelaimės likvidavimą, kad jau 
savaitę neina į jokius darbus. 
Esmė ta, kad netoli šio kaimo 
apvirto sunkvežimis, vežęs 20 
000 butelių degtinės, vairuotojas 
pabėgo, suburbėjęs: “Tipo, imki-
te“, o gyventojai savo iniciatyva 
puolė valyti važiuojamosios ke-
lio dalies. Reikia paminėti, kad 
dauguma degtinės butelių nesu-
dužo, gandas apie tai pasklido 
plačiai ir greitai, taigi katastrofa 
virto didžiule švente. Perekopno-
je ir aplinkinių kaimų turtingesni 
gyventojai negailėdami mašinų 
suvažiavo per arimus į „degti-
nės oazę“ ir į bagažines krovė 
butelius, valydami kelią. Kaip 
žurnalistams sakė dar blaiviai 
padėtį sugebantys įvertinti šio 
kaimo gyventojai, degtinė pa-
sirodė padirbta, bet tai nemaišė 
linksmybėms. O štai neturintys 
mašinų kaimo gyventojai avari-
jos pasekmes likvidavo vietoje 
– ypatingos žurnalistų pagarbos 
nusipelnė vienas vyriškis, kurio 
silpnų jėgų nepakako palikti ka-
tastrofos vietos, tačiau jis prisi-
dėjo prie bendro darbo, įsitaisęs 
ant duženų krūvos, kur vietoje 
naikino nelemtąją degtinę. 

Perekopnoje kaime gyvena 
604 žmonės. Kitą dieną pas dau-
gelį kaimiečių užsuko apylin-
kės milicininkas, kuris ieškojo 
liudininkų ir degtinės vagių, ta-
čiau milicininkas po to dingo ir 
kažkodėl jau savaitę nepasirodo 
darbe. 

Beje, išgirdę apie katastrofą, 
į kaimą tuoj suvažiavo giminai-
čiai ir draugai, kurie kaimo gy-
ventojų nelankė daugelį metų. 
Žodžiu, likvidavimas tęsiasi jau 
didesnėmis pajėgomis. Matot, 
kiek daug gali žmonės, kai susi-
vienija, štai kur tikras pilietišku-
mo pavyzdys. 

leonas AlesiOnkA

Seniai seniai, labai seniai vienoje 
saloje tarp Indijos ir Kinijos sultonu 
dirbo toks bičas Šachrajaras. Visai 
nieko jis buvo vyriokas, bet vat ėmė 
durnelis ir apsiženijo. Visos bobos 
toje saloje  kaip bobos, o ta jo išrink-
toji „braškė“ ėmė ir „pavarė“ į šalį 
su kažkokiu ten vyruku. Taigi grįžo 
tas Šachrajaras iš sėkmingos karinės 
komandiruotės, prisiplėšęs turtų ir 
teritorijų, laimingas kaip šimtą eurų 
radęs, o čia tau bach ir naujiena: 
žmonelė tamstos didenybei ragus 
įstatė! Koks čia tau be kaifas kaip 
šitaip darosi? Sultonas Šachrajaras, 
šokiruotas žmonos neištikimybės, 
ją nužudo. Manydamas, kad ir visos 
kitos rūmų moterys yra neištikimos, 
įsako savo viziriui kasnakt atves-
ti jam nakčiai vis po naują žmoną. 
Naktį su ja sultonas praleidžia, at-
rodo viskas gerai, orgazmas ant in-
sulto-infarkto ribos, atrodo na ko dar 
gyvenime bereikia, o vis tiek sultono 
paliepimu paryčiui tą moterytę bu-
deliai nužudo.

Ir tęsiasi taip kasnakt, kol gudri 
vizirio dukra Šacherezada sukuria 
supergeostrateginį planą: ji pati  pa-
sisiūlo tapti kita žmona valdovui. Na 
visokie ten SPA, masažai, makiažai, 
psichologijos ir kitokios „logijos“ 
metodai... Po vedybų kiekvieną nak-
tį ji valandų valandas pasakoja jam 
visokias istorijas, o auštant nutraukia 
jas nepabaigusi ir valdovas norėda-
mas sulaukti pabaigos yra priverstas 
vis atidėti egzekuciją. Visi makiažai 
ir t.t. irgi padaro savo darbą. Istorijos 
pabaigoje Šacherezada jau buvo pa-
gimdžiusi sultonui tris sūnus, o tas, 
įsitikinęs, kad vaikai jo, kad žmona 
ištikima, tik tada atšaukė savo įsaką. 
Sako jie ilgai ir laimingai dar ir da-
bar gyvena...

Seniai seniai, labai seniai,- savo 
seksualiuoju aksominio skambesio 
balsu pradeda Šecherezada,- tolimo-
je Sirų šalyje gyveno toks valdovas 
Bašaras Asadas. Valdė jis sau, valdė 
tą Siriją, šalis normaliai gyveno, kol 
vieną dieną tas Bašaras nesusipyko 
su amerikosais ir jų prezidentais, 
nesusirinko žaisliukų ir nenuėjo 
draugauti su rusais. Atėjo jis pas tuos 
rusus su savo žaisliukais ir kuo toliau 
tuo labiau draugauja. Net visai kie-

Tūkstantis ir viena bei kitos naktys
tai susidraugavo! Labai tai nepatiko 
amerikosams. Ei, Bašarai, susilauksi 
ašarų, jei su mumis nedraugausi,- 
sako jam amerikosų vadas Barakas. 
Tu pasidairyk aplinkui, vaikine,  ir 
pamatysi, kas atsitiko irakiečių va-
dui Sadamui Huseinui arba kad ir 
libių vadui Muamarui Kadafiui, kai 
jie mūsų eksportinės demokratijos 
perpildytą draugystę išmainė į ru-
sus? O žinai kaip nuo serbų atskilo 
Kosovas, a? Mūsų darbas! Galvok 
rinkdamasis draugus, vyruti. Negal-
vosi link mūsų – gali sirų vadu ir 
nebebūti...  

Neklauso jų prezidentas Asadas ir 
savo varo! Girdi jis žinąs, kad politi-
nių krizių organizatoriumi Sirijoje ir 
Ukrainoje yra vienas ir tas pats „ar-
chitektas“. Jis rusų parlamentarams 
dar pridėjęs, kad galbūt ir yra skir-
tumų tarp krizės Sirijoje ir Ukraino-
je, bet „architektas“ čia vienas ir tas 
pats. Sako žinąs, kad tiek banderi-
niai nacionalistai Ukrainoje, tiek ir 
„Islamo valstybe“ besivadinančios 
teroristų grupuotės yra valdomos iš 
vieno centro. Ne tik taip sako, bet ir 
pirštu už Atlanto rodo. 

Duodamas interviu telekanalui 
Khabar TV Sirijos prezidentas Ba-
šaras Asadas pareiškė, kad jei Irano-
Irako-Sirijos ir Rusijos koalicija pra-
laimėtų „Islamo 
valstybės“ tero-
ristams, Sirijos 
valstybingumui 
nebeliktų jokių 
šansų išgyventi 
ir toliau egzis-
tuoti. Asadas 
įvertino karo 
veiksmais Sirijos teritorijoje pada-
rytą žalą 200 milijardų JAV dolerių. 
Kai palygini su Lietuvos šių metų 
biudžetu tai net žadą atima!

-Įdomūs dalykai, o valdove Šach-
rajarai, tame pasaulyje dedasi,- to-
liau pasakoja Šecherezada. 

Amerikosai tiesiogiai pulti sirų ir 
nuversti jų prezidento negali. Laikai 
nebe tie, o ir sirų draugai rusai ne-
leidžia. Tai nutarė išbandyti seną ir 
Ukrainoje suveikusį scenarijų: pa-
remti pinigais opoziciją, išmokyti 
juos kaip reikia daryti perversmus 
bei „spalvotas revoliucijas“ ir iš-
bandyti visa tai dar ir Sirijoje. Jų va-
das Obama neva prasitaręs, kad tai 
opozicijai parengti sukišęs net 500 
mln. tų pačių JAV biudžeto dolerių, 
o rezultatas pišš... Nenuverčia jie to 
Asado ir gana! Na kur tai matyta? 
Įdomiai amerikosai su ES sugalvo-
jo kovoti su tais islamo teroristais. 
Kaip jie nekovoja, kaip nebombar-
duoja, o rezultatų nėra. Tipo bomba, 
turinti pataikyti ant to teroristo, kuris 
krikščionims galvas pjausto, gyvus 
degina, narve skandina arba Palmy-
ros mieste pasaulinio paveldo istori-
nes vertybes sprogdina, visada taip 

į šoną pasisuka, kad tik į ligoninę 
pataiko. Arba... taiko į teisėtą Sirijos 
prezidentą Asadą. Šitaip „demo-
kratiškai“ jį nuversti nori. Padėkite, 
paprašė prezidentas B.Asadas rusų. 
Jokių problemų, reikia pagalbos bi-
čiuli – tai ir bus ,- atsakė jam prezi-
dentas Vladimiras Putinas. O jau ką 
Putinas tarė, tą ir padarė. Kad pavarė 
iš savo aviacijos, kad trinktelėjo iš 
Kaspijos jūros laivų savo raketomis! 
Maža niekam nepasirodė. Vau... išsi-
žiojo vakarai. Čia dar Sirijos armija 
atsigavo ir priešams kad trinktelėjo. 
Strioko teroristams pilnos kelnės. 
Jie tik gaurus kad kerpasi, barzdas 
kad skutasi, net moteriškais rūbais 
rengiasi ir taip maskuodamiesi neša 
kudašių kas kur. Štai, išsigandę na-
cionalinės Sirijos armijos, teroristi-
nės grupiruotės Džebchat an-Nusra, 
Džeiš al-Jarmuk bėga į Jordaniją. Jie 
bijo Sirijos ginkluotųjų pajėgų suak-
tyvėjimo visuose frontuose ir Rusi-
jos aviacijos smūgių Damasko prie-
miesčiuose, Deir-ez-Zor ir Choms 
provincijose, Palmyros miesto priei-
gose. Virš 3000 teroristų bėgo į kai-
mynines valstybes. Gal ir į ES. Pas 
Merkel. O Rasafo, Rašdijos ir um-
al-Sinaa gyvenvietėse, kaip teigia 
agentūra RIA, 160 šitų sužvėrėjusių 
krikščionių žudikų sunaikinta. Dar 

be šito, sunai-
kintos dvi kolo-
nos islamistinių 
teroristų Sechni 
rajone prie Pal-
myros miesto, o 
artilerija užmušė 
17 jų prie el-Kar-
jeteino. 

Pirmadienį, spalio 5 dieną Sirijos 
kariniai malūnsparniai virš Rastano 
ir Talbisi gyvenviečių mėtė lapelius, 
kuriuose teroristams siūlė sudėti gin-
klus, o taikiems gyventojams – pa-
likti gyvenvietes. Nes šiose vietose 
artimiausiu metu turėtų prasidėti 
didžiulė karinė operacija teroristams 
likviduoti.

Šioje, bene pačioje įdomiausioje 
vietoje Šecherezada kaip ir kasnakt 
nutyla, kad rytoj savo vyrui, sultonui 
Šachrajarui galėtų pasakojimą pra-
tęsti...

Rytoj ir mes žinosime daugiau. 
Man niekaip iš atminties neišeina 
nufilmuotas vaizdelis, kuriame sėdi 
jaunas bernas uzbekas sprogmenų 
prikrautame šarvuotyje ir graudžiai 
verkia. Nenori jis važiuoti ir susi-
sprogdinti, šitaip nužudydamas kitus 
žmones. O jo bendrai teroristai aiški-
na apsiverkusiam uzbekų durneliui, 
kad Alachas jo jau laukia danguje 
vietą šalia savęs paruošęs. Nenori 
mirti berniokas! Bijo. Jam mylėti, 
šeimą kurti, vaikelius auginti pats 
laikas. O įklimpo kvailys ir kur be-
pasidėsi? Nuvažiavo, susisprogdino, 
kitus pražudė. O kiek tokių savižu-

džių fanatikų panaudota? Tūkstan-
čiai juk. Šimtai tūkstančių aukų. 

Atrodo Sirijoje islamiškuoju te-
rorizmu užsiimta rimtai ir jis bus 
sunaikintas. O tada ateis laikas kai 
kam iš valstybių ir jų politikų pa-
žvelgti į akis ir jų paklausti, kodėl 
tu tai padarei? Kad Reiganas ir JAV 
spec. tarnybos įkūrė ir finansavo Ta-
libaną žinome. Ir kam įkūrė žinome 
taip pat. Ar ne dėl tų pačių tikslų – 
kenkti Rusijai – įkurtas ir finansuoja-
mas dabartinis teroristinis judėjimas 
„Islamo valstybė“ ir ar tikrai ją įkū-
rė, išlaiko ir skatina (kaip teigiama) 
JAV manau greitai sužinosime. O 
kol kas  „Visame Irake esančiuose 
patikros punktuose kalbinti saugu-
mo pajėgų kariai sveikina Rusijos 
veiksmus po to, kaip jiems patiems 
net 16 mėnesių nepavyksta pasiekti 
žymių pergalių prieš Islamo vals-
tybę, rašo economist.com. „JAV ir 
jos koalicija nepadarė nieko. Dabar 
galiausiai turime realią koaliciją ir 
galimybę kovoti su Islamo valsty-
be“, - tvirtina policininkas, grįžęs po 
fronte praleisto mėnesio. Praėjusio 
mėnesio pabaigoje Irakas pasirašė 
dalijimosi slapta informacija sutar-
tį su Rusija, kuri įsiutino Ameriką. 
Vos po kelių dienų Rusijos genero-
lai Bagdado Žaliojoje zonoje, JAV 
ambasados kaimynystėje kartu su 
Amerikos regioniniais priešais (Ira-
nu ir Sirija) įkūrė operacijų valdymo 
štabą. Tuomet Rusija paleido raketas 
iš Kaspijos jūros per Irako oro erdvę 
į Siriją. Irako premjeras Haideras al-
Abadis, kreipėsi į Rusiją, kad ši iš-
plėstų savo Sirijoje vykdomą karinę 
kampaniją prieš Islamo valstybę ir 
Irako teritorijoje. Jo kariuomenė taip 
pat didžiuojasi ir turimais rusiškais 
tankais. Galiausiai kai kurie šalies 
pareigūnai netgi prakalbo apie oro 
bazės atidavimą Rusijai. „Mes no-
rime pilnos karinės sąjungos“, - pa-
tvirtino aukštas pareigas užimantis 
saugumo pareigūnas. JAV į situaciją, 
kad po to, kai ji išleido šimtus mili-
jardų dolerių ir paaukojo tūkstančius 
gyvybių, o Rusija vėl atgauna įtaką 
Irake, sureagavo tikrai skaudžiai: 
„Iki šiol Haideras al-Abadis elgėsi 
pareigingai, tačiau jo bandymai pa-
siekti Rusiją kartu su nevykdomomis 
reformomis, skirtomis kovoti su ko-
rupcija, skatina Vakarų galias ieškoti 
naujo, alternatyvaus vadovo.“

Nebetinka Vašingtonui ir šitas, 
teisėtai išrinktas premjeras? Va tai 
tau... Pakvipo dar viena „Spalvo-
ta revoliucija“, dar vienu „vakarų 
demokratijos eksportu“, dar vienu 
perversmu? Tik šį kartą jau Irake? 
Manau, kad jau gana! Laikas stabdy-
ti šitą „vakarietiško demokratinimo“ 
mašiną, kuriai nuolaidžiauja ES ir 
kuri valstybėms tik kraują ir kančias 
teatneša. O mes juk tokie maži Euro-
pos vidury...

Stabiliai veikianti įmonė AB “Vilkma” siūlo darbą 

Sukirpimo cecho vadovui
Reikalavimai:
Aukštasis techninis/technologinis išsilavinimas
Privalumai: 
Vadovavimo patirtis drabužių gamybos įmonėje 
Darbo kompiuteriu įgūdžiai
Iniciatyvumas, pozityvumas, atsakomybė, savarankiškumas ir gebė-

jimas dirbti komandoje.
Įmonė siūlo 
Įdomų ir atsakingą darbą perspektyvioje įmonėje, gerą atlyginimą,
apmokamos kelionės išlaidos.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu Deltuvos g. 21, Ukmergė, 
el.paštas Genovaite.Barysiene@vilkma.com, faksas (8-340) 63797 
tel.: (8-340) 60283, 60280.

siūlo darbą

...O jo bendrai teroristai 
aiškina apsiverkusiam uz-
bekų durneliui, kad Alachas 
jo jau laukia danguje vietą 
šalia savęs paruošęs. Nenori 
mirti berniokas! Bijo...
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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.

Gerbiamas Algirdai,

Gražiausių metų leiski palinkėti,
Te niekados nebus rudens.
Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti,
Ir laimė širdyje gyvens.
Giedrų dienų Tau linkime,
Daug sukakčių dar švęst,
Ilgų ilgiausių metų,
Ir laimėj bei džaigsme gyvent.

60-ojo jubiliejaus proga Algirdą GABĘ sveikina 
Kavarsko medžiotojų būrelio kolektyvas

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

Senus namo pamatus ir apie 10 
arų žemės sklypą (gali būti apleis-
ta sodyba).

Tel. (8-674) 69601.

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

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

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo pa-
veikslą.

Tel. (8-698) 51269.

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.

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.
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Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, drau-
gams, kaimynams, bendradarbiams - visiems, padė-
jusiems palydėti į paskutinę kelionę mums brangiausią 
žmogų - mamą Vladutę SKADIENĘ. Dėkojame už Jūsų 
parodytą pagarbą, atjautą, dėmesingumą, rūpestį ir pa-
galbą.

Dukra ir sūnus su šeimomis

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

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.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

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 bendr. ploto Anykščių r. Skiemonių 
sen. Žiogų k., 11 000 Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

Parduoda arba išnuomoja vieno 
kambario bendrabučio tipo butą (ats-
kira virtuvė ir tualetas, galima įsirengti 
dušą, Ramybės g. 16, III a.).

Tel. (8-677) 66588, Tomas.

Kuras

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

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

Lapuočių atraižas pakais, supjautas. 
Tel. (8-622) 44850.

Nebrangiai sausas eglines malkas. 
Tel. (8-630) 57490.

Kita

Ūkininkas - mėsinių kiaulių sker-
dieną puselėmis 40-50 kg. Tik kai-
miškai svilintos dujomis, atvėsintos. 
Subproduktus. Triušių skerdieną. 
Atveža nemokamai, greitai.

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

Naudotus metalinius surenkamus 
garažus 3 x 3 m., 3 x 6, 3 x 9,  3,5 x 
6, 4 x 6 yra  ir 3 m aukščio tinkantys 
traktoriams (kaina nuo 350 Eur). 

Tel. (8-687) 73343.

Didmeninė rūbų išparduotuvė 
Beržų g.10, Panevėžys. Dėvėti rūbai 
vienetais ir kilogramais. 

Tel. (8-648) 65080.

įvairūs
Ieško 2 kambarių buto geroje mies-

to vietoje, su vaizdu pro langus. 2 
arba 3 aukštas. Gali būti ir be remon-
to. Siūlyti visus variantus.

Tel. (8-677) 73210.

Dovanoja

Pūkuotą katinėlį ir linksmas katytes 
(2 mėnesių).

Tel. (8-656) 41525.

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

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Privačios psichologo konsultacijos. 
Priima individualiai ir poras - šeimas.

Išsamesnė informacija tel. (8-686) 
87466.

Šlifuoja naują, lakuotą parketą. 
Restauruoja senas dažytas grindis. 

Tel. (8-699) 94662.

Kaminų remontas, skardinimas. 
Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. Stogų 
dengimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Dengia stogus įvairia danga, skardi-
na vėjalentes, kraigus, kaminus. Kiti 
skardinimo darbai. Kala dailylentes, 
montuoja lietvamzdžius. 

Tel. (8-654) 97819.

Baldų gamyba: virtuvės, spintos, lo-
vos, prieškambario baldai. 

Tel. (8-690) 22690

Grindų 
betonavimas, 

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

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės spalio 29 dieną 17 val.,

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Remontuojame minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, fotelius, kėdes, 
kampus ir kt. Pilnai sutvarkome vidų, 
keičiame spyruokles, poroloną, gobe-
leną. Gaminame čiužinius pagal užsa-
kymus. Pasiimame ir parvežame.

Tel. (8-610) 10341.
www.atnaujinkbaldus.lt

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. 

Kita

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

Rapsus, kviečius, rugius, kvie-
trugius, miežius, kmynus, žirnius, 
pupas. 

Tel. (8-638) 71971.
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Pirmokėlis Vovočka sėdi pamo-
koje. O mokytoja klausinėja viso-
kių kvailų dalykų: 

- Vaikučiai, pasakykite, kaip loja 
šuniukas? 

Ranką pakelia Marytė: 
- Au au au! 
- Gerai, Maryte, sėskis. O kas ži-

note, kaip miauksi katytė? 
Ranką pakelia Onutė: 
- Miaaaau… 
- Gerai, Onute, sėskis. O kaip 

riaumoja liūtas? 
Ranką pagaliau pakelia Vovoč-

ka: 
- Tamsta mokytoja. Aš negaliu to 

pasakyti, bet jei norite, po pamokų 
jums asmeniškai parodysiu. 

Mokytoja pamąsto: “Cirkas iš-
važiavęs, zoologijos sodas – ki-
tame mieste… Na, įdomu, ką jis 
tokio parodys?”. Sutinka: 

- Gerai, Vovočka, parodyk. 
Po pamokų Vovočka nusiveda 

mokytoją (šiaip jau, jaunutę ir visai 
gražią) į savo namą ir paskambina 
į kaimyno duris. Atidaro didelis, 
apžėles, spintos pavidalo tipas: 

- Na, ko nori, Vovka? 
- Dėde Vania. Aš jums merginą 

atvedžiau. 
- Ką? AAAGGGHHR-

HHHHHRRRRAAAAARRRRR!!

Sveiki užkandžiai Helovinui

Ingredientai: 
6  bananai, 
30 g juoduojo šokolado

Gaminimas: 
Nedidelius bananus nulupkite ir 

perpjaukite pusiau. Juodą šokoladą 
ištirpinkite ir palikite kiek atvėsti 
(jis turėtų būti gana tirštas). Šiau-
deliu ar kulinariniu teptuku (gali-
ma naudoti ir kulinarinį maišelį) 
ant bananų išpieškite vaiduokliš-
kas akis ir burną.

“Facebook” įkūrėjas 
M. Cukerbergas atidarys 
pradinę mokyklą

Socialinio tinklo “Facebook” įkūrė-
jas Markas Cukerbergas (Mark Zuc-
kerberg) su žmona gydytoja pediatre 
Priscila Čan (Priscilla Chan) atidaro 
nemokamą pradinę mokyklą, kurioje 
vaikų ugdymo procesą stebės ne tik 
mokytojai, bet ir gydytojai. Apie tai 
M. Cukerbergas pranešė savo socia-
linio tinklo paskyroje.

M. Cukerbergo nuomone, lavi-
nimas ir sveikatos apsauga turi būti 
neatsiejami vaikų palydovai jų moky-
mo procese. “Sveikata ir mokymasis 
glaudžiai susiję. Jeigu vaikai serga, 
jiems daug sunkiau mokytis. Nema-
žai šalies vaikų ir mokytojų susiduria 
su prastos sveikatos padariniais kie-
kvieną dieną”, - teigiama pranešime.

P. Čan planuoja naujoje mokymo 
įstaigoje dirbti gydytoja pediatre ir 
pedagoge. 

Kaip skelbiama mokyklos tinklala-
pyje, mokykla bus atidaryta 2016 me-
tais. Joje galės mokytis vaikai nuo tre-
jų metų. Moksleiviams bus teikiamos 
medicinos paslaugos iki mokyklos 
baigimo, tai yra dvylikos metų. Mo-
kymo įstaiga kuriama Kalifornijos Ist 
Palo Alto mieste. Pirmaisiais moks-
leiviais taps vaikai iš nepasiturinčių 
šeimų. Pradinėje mokykloje veiks 
medicinos centras, skirtas mokslei-
viams ir jų šeimoms. Be to, čia bus 
prižiūrimos besilaukiančios moterys, 
pranešama mokyklos tinklalapyje.

2014 metais gegužę skelbta, kad 
M. Cukerbergas kartu su žmona skirs 
120 mln. dolerių iš nuosavų lėšų San 
Francisko ir jo apylinkių mokyklų 
plėtrai. “The Chronicle of Philanthro-
py” duomenimis, 2012 metais “Face-
book” vadovas su žmona užėmė antrą 
vietą dosniausių filantropų reitinge. 
M. Cukerbergas, kurio turtas vertina-
mas 26,7 mlrd. dolerių, 2012 metais 
paaukojo apie 500 mln. dolerių Sili-
cio slėnio bendruomenės fondui švie-
timo ir sveikatos apsaugos plėtrai. Jis 
taip pat įsteigė 100 mln. dolerių fondą 
“Startup: Education”, kurio lėšos taip 
pat skiriamos mokyklų plėtrai.

Itin retas atvejis: 
JAV gimė identiški trynukai

JAV, Merilendo valstijoje, Baltimo-
rės mieste gyvenanti pora susilaukė 
identiškų trynukų, kas, pasak gydyto-
jų, yra itin retas atvejis, skelbia AP.

Kristen Hjuit (Kristen Hewitt) 

ir Tomas Hjuitas (Thomas Hewitt) 
sulaukė šeimos pagausėjimo spalio 
6 dieną, tačiau Baltimorės ligoninė 
apie trijų identiškų mažylių gimimą 
pranešė tik šią savaitę. Moters gydy-
tojas Viktoras A. Chuzamis (Victor 
A. Khouzami) teigia, kad per daugiau 
nei 30 darbo metų ligoninėje jis dar 
nėra matęs identiškų trynukų.

Tomas III (Thomas III), Fineganas 
(Finnegan) ir Oliveris (Oliver) gimė 
po Cezario pjūvio operacijos, mamos 
pilve prabuvę kiek ilgiau nei 33 savai-
tes. Berniukų svoris svyravo nuo 1,4 
iki 2,3 kg. Tėvai džiaugėsi mažyliais 
ir teigė, kad tai ir palaima, ir kartu iš-
šūkis, kuriam jie yra pasiruošę.

Identiškas trejetukas gimė natū-
raliai, be medikų įsikišimo, o tokių 
atvejų, pasak medikų, būna vos vie-
nas iš dviejų milijonų. 

Vatikanas paneigė gandus 
dėl popiežiaus ligos

Trečiadienį Vatikanas paneigė 
Italijos žiniasklaidos skleidžiamus 
gandus, kad popiežiui Pranciškui di-
agnozuotas smegenų auglys, skelbia 
“Reuters”. Anot popiežiaus atsto-
vo Federiko Lombardžio (Federico 
Lombardi), dvasiškasis Tėvas kaip 
visada atlieka įprastines savo parei-
gas, o išgalvotų naujienų skleidimas 
tikrai nėra vertas dėmesio. Italijoje 
leidžiamas nacionalinis laikraštis 
“Quotidiano Nazionale” trečiadienį 
pranešė, kad 78 metų popiežius buvo 
slapčiomis sraigtasparniu nuskraidin-
tas į nedidelį Toskanos miestą, kuria-
me tariamai susitiko su gydytoju iš 
Japonijos.

Pasak laikraščio, po pontifiko ap-
žiūros buvo rasta pagydoma “nedide-
lė tamsi dėmė smegenyse”.

Pastaruosius mėnesius popiežiaus 
sveikata yra palyginti gera, vienintelis 
pontifiką kamuojantis negalavimas 
yra kojos skausmas, su kuriuo susi-
doroti jam padeda fizinė terapija.

Izraelis: restoranas siūlo 
nuolaidą žydams ir arabams, 
sėdintiems prie vieno stalo

Izraelio restoranas “Hummus Bar” 
siūlo nuolaidą žydams ir arabams, 
kurie pasirengę sėsti prie vieno stalo.

Kaip praneša “The Times of Is-
rael”, maitinimo įstaigos vadovybė 
mėgina propaguoti taikaus sambūvio 
principus šalyje didėjančios etninės 
įtampos fone. Restoranas yra Kfar 
Vitkino mošave netoli Netanijos 

miesto. Speciali 50 procentų nuolaida 
numatyta kiekvienai avinžirnių pas-
tos porcijai ant stalų, prie kurių žydai 
ir arabai sėdi kartu.

Savo reklamoje “Hummus Bar” 
teigia, kad lankytojai maitinami to-
kiais puikiais patiekalais kaip hu-
musas ir falafeliai. Be to, svečiams 
siūlomi nemokami humuso priedai, 
ir nesvarbu, kas yra klientai - “arabai, 
žydai, krikščionys, indai ar dar kas 
nors”. Pasak restorano atstovų, jų ak-
cija turi pasisekimą.

Kinijoje valdininkams 
uždrausta persivalgyti ir turėti  
nesantuokinių lytinių santykių

Kinijoje valdininkams uždrausta 
persivalgyti, žaisti golfą ir turėti ne-
santuokinių lytinių santykių, praneša 
“Reuters”.

Atitinkamas taisykles paskelbė 
Kinijos komunistų partija (KKP). 
Drausmės reikalavimai taikomi vi-
siems 88 milijonams partijos narių.

Šitaip KKP mėgina užkirsti kelią 
valdininkų korupcijai. Kinijos prezi-
dentui Si Dzinpingui (Xi Jinping) at-
ėjus į valdžią, šalyje prasidėjo aktyvi 
kova su kyšininkavimu. Per kelerius 
pastaruosius metus kelios dešimtys 
aukštų pareigūnų atsidūrė teisėtvar-
kos akiratyje arba buvo nuteisti lais-
vės atėmimo bausmėmis. Istorijos 
apie kyšius ir prabangų gyvenimą su-
kėlė didelį visuomenės nepasitenkini-
mą, kadangi šalies gyventojai mano, 
jog valdininkai turi kukliai gyventi ir 
būti moralinis pavyzdys.

Dabar, pagal reikalavimus, partijos 
nariai turi atskirti visuomenės ir savo 
privačius interesus, pirmiausia rūpin-
tis visuomenės reikalais ir pasiauko-
jamai dirbti. Teigiama, kad golfas ir 
rajumas į pažeidimų sąrašą įtraukti 
pirmą kartą. Daugelis Kinijos gyven-
tojų įsitikinę, kad golfas suteikia val-
dininkams galimybe sudaryti “šešė-
linius sandėrius” ir yra “nederamas” 
liaudies tarnams.

Amerikietis, kurio pagamintas 
laikrodis buvo palaikytas bomba, 
mokysis Katare

Keturiolikmetis musulmonas 
iš Teksaso Ahmedas Mohamedas 
(Ahmed Mohamed), kurio mokytoja 
jo pagamintą laikrodį palaikė bomba, 
su šeima kraustosi gyventi į Katarą. 
Paauglys sutiko su Kataro švietimo, 
mokslo ir bendruomenės vystymosi 
fondo pasiūlymu mokytis jo siūlomo-
je jaunų novatorių programoje. Be to, 
berniukui buvo skirtas visos stipendi-
jos finansavimas, skelbia BBC.

Rugsėjį 14-metis buvo sulaikytas, 
kai jo mokytoja paauglio sukurtą 

Reprezentuoja...

Rajono architektai Anykščių 
autobusų stotį įvardija kaip repre-
zentacinę miesto dalį, kurią ruo-
šiamasi iš esmės pertvarkyti. 

O kol kas ties autobusų stotimi 
kurortinius Anykščius reprezen-
tuoja štai toks autobusų stoties 
sustojimo ženklas.

Šokiai. Alytuje vykusiose Lietu-
vos sporto vilčių žaidynėse Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centrui atsto-
vavo Anykščių kultūros centro šokių 
kolektyvo „Verpetas“  komanda, ku-
rią sudarė penkios šokėjų poros. Tarp 
27 dalyvavusių komandų anykštėnai 
buvo dešimti ir pelnė rajonui 92 rei-
tingo taškus. 

Taurė. Anykščiuose, “Nykščio 
namuose” vykusiame sportinių šo-
kių konkurse „Rumbos taurė 2015“ 
sportinių šokių kolektyvo „Verpetas“ 
pora M. Spiečius ir Ž. Ovsiukaitė Lo-
tynų Amerikos šokių kvalifikacinėse 
varžybose iškovojo trečią vietą, o 
reitingo varžybose standartinių šokių 
grupėje taip pat buvo treti. Jaunių I E6 
grupėje L.Zumbrickas ir D. Pakalkai-
tė iškovojo septintąją vietą, o D. Bu-
gailiškis ir G. Pakalkaitė - devintą 
vietą. Vaikų E4 grupėje G. Mackevi-
čius ir V. Jasevičiūtė buvo apdovanoti 
antros vietos medaliais. 

Krepšinis. Sekmadienį Antano 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
sporto salėje Anykščių Kūno kultūros 
ir sporto centro jaunieji krepšininkai 
pralaimėjo Moksleivių krepšinio ly-
gos berniukų U 14 čempionato varžy-
bas rezultatu 56 – 72 Joniškio sporto 
centro komandai.  

Laimėjo. Vakar Mažų miestelių 
krepšinio lygos varžybose „Kavars-
ko“ krepšininkai įtikinamu rezultatu 
88 – 62 nugalėjo „Lėno – Taujėnų 
partizanų“ komandą. Kavarskiečiai 
pastiprinę komandą keliais naujais 
žaidėjais tikisi kovoti dėl MMKL 
medalių.

laikrodį palaikė bomba. Šis atvejis 
sulaukė didelio dėmesio sociali-
niuose tinkluose. Dalis teigė, kad su 
mokiniu buvo netinkamai pasielgta 
dėl jo vardo ir išpažįstamos religijos. 
Savo ruožtu Teksaso valstijoje esan-
čio Irvingo miesto pareigūnai gynė 
sprendimą dėl paauglio sulaikymo, 
tvirtindami, kad buvo sunerimę dėl 
mokinių saugumo. Po šio incidento 
berniuko šeima teigė sulaukusi daug 
pasiūlymų iš įvairiausių šalių, tačiau 
pasirinkusi Katarą, kur jau netrukus 
apsigyvens. A. Mohamedas teigė 
susižavėjęs šia šalimi, jam patiko 
Dohos miestas, kuris, pasak jo, labai 
modernus, įspūdį paliko mokyklos 
ir puikūs mokytojai. Pirmadienį 14-
metis genijus Baltuosiuose rūmuose 
susitiko su JAV prezidentu Baraku 
Obama (Barack Obama), be to, su-
laukė nuoširdžios paramos iš moks-
lininkų, politikų ir įžymybių, tarp jų 
ir “Facebook” įkūrėjo Marko Cuker-
bergo (Mark Zuckerberg). 
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