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Trispalvę - į aukščiausią bokštą Raimondas GUOBIS

Tradiciškai, paminint 1945 
m. vasario 16-ąją Storių kal-
no bokšte trispalvę iškėlusių 
Lietuvos partizanų žygį, kas-
met su Anykščių moksleiviais, 
gimnazistais bei jaunaisiais 
šauliais einame į pagarbios at-
minties žygį. 

Šiemet su Dariaus ir Girė-
no šaulių kuopos jaunaisiais 
šauliais patraukėm kairiuoju 
Šventosios krantu žemyn iki 
Puntuko ir trispalvę pirmą 
kartą iškėlėme šiuo metu gar-
siausiame lajų tako bokšte.

Dariaus ir Girėno šaulių kuopos jaunieji šauliai žygyje.  

Pasak Aukštaitijos siaurojo gele-
žinkelio direktoriaus pavaduotojo 
technikai Vismanto Užalinsko, tai 
būtų 7 metrų ilgio saulės energija 
varoma transporto priemonė, ga-
linti vežti 30 keleivių. „Didžiau-

sias traukinio greitis būtų apie 25 
kilometrai per valandą, - sakė V. 
Užalinskas. – Jis per Anykščių re-
gioninį parką važiuotų tyliai, girdė-
tųsi tik ratų bildesys. Jo aštuonios 
baterijos būtų sumontuotos ant sto-

Į Rubikius važiuos saulės 
traukinys Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Tikėtina, kad dar šiemet ar kitąmet iš Anykščių į Rubikius kur-
suos elektrinis traukinys. Tai būtų pats moderniausias, ekologiš-
kiausias saulės energija varomas siaurojo geležinkelio traukinys, 
vienas iš nedaugelio pasaulyje. 

go, jos gamintų reikiamą elektros 
kiekį net ir apniukusią dieną. Be 
abejo, traukinys turėtų akumulia-
torius, kuriuos įkrauti būtų galima 
ir iš elektros tinklo. Traukinys be 
sustojimo turėtų nuvažiuoti apie 
25 kilometrus“. Direktoriaus pava-
duotojo nuomone, dar vienas toks 
traukinys galėtų būti Panevėžyje ir 
vežioti ekskursantus. 

Šios idėjos autoriai – V. Užalins-
kas ir Aukštaitijos siaurojo geležin-
kelio kultūrinio turizmo padalinio 
vadovas Gintaras Šileikis - teigia, 
kad pasaulyje tokių traukinių yra, 
tačiau jie retenybė. Kol kas trauki-
nys tik brėžiniuose, tačiau su par-
tneriais: viešąja įstaiga Siaurojo 
geležinkelio klubu ir Kauno tech-
nologijos universitetu - jau ieškoma 
įmonių Panevėžyje, kurios apsiimtų 
tokį traukinį pagaminti. Tikima-
si, kad projekto įgyvendinimu bus 
sudomintos Panevėžio ir Anykščių 
rajono savivaldybės. Tiesa, kiek 
kainuos unikalus traukinys, idėjos 
autoriai pasakyti negalėjo. Saulės 
traukinio eksploatacijos pradžia 
planuojama 2016-2017 metais.

Toks saulės energija varomas  traukinys šią ar kitą vasarą turėtų 
važinėti tarp Anykščių ir Rubikių. 

Traukiniai, naudojantys saulės 
energiją, pasaulyje jau važinėja. 
Antai tarp Antverpeno (Belgija) ir 
Vokietijos sienos ant tunelio stogo 
sumontuota 16 000 saulės baterijų, 
kurių energija naudojama elektri-
niams traukiniams, saulės energiją 
naudojantys traukiniai kursuoja 
Italijoje, o štai Amerikoje kuria-
mas saulės energija varomas už 
garsą greitesnis traukinys, kuris tu-
rėtų kursuoti tarp vienų didžiausių 
pasaulio miestų San Francisko ir 
Los Andželo. Projektuojamas virš-
garsinis traukinys lėktų tuneliu.

Gintaras Šileikis siekia, kad 
į Rubikius važiuotų saulės 
energija varomas traukinys.

Autoriaus nuotr.

„Varžos matas“ dirba su „ESO“
Michailo Baliucko įmonė 

„Varžos matas“ šiuo metu at-
lieka kelių miestelių elektros 
oro kabelių keitimą požemi-
niais kabeliais.

Trumbatiškis 
klestėjo, 
kol veikė 
geležinkelis

Tarpukario tradicijos dar negrįžo
Gintautas ZABIELA, arche-

ologas: „Manau, kad su jau-
nimo šventimu – viskas gerai. 
Problema, kad ne pats jauni-
mas organizuoja, kaip švęsti.“

Vizitas. Rajono meras Kęstutis 
Tubis ketvirtadienį išvyksta į už-
sienio komandiruotę. Baltarusijoje, 
Smurgainiuose, bus pasirašyta miestų 
bendradarbiavimo sutartis, aptartos 
verslo plėtros galimybės ir bendra-
darbiavimo veiklos.

Konkursas. Mero pavaduotojas 
Sigutis Obelevičius ir savivaldybės 
administracijos direktorė Veneta Ver-
šulytė ketvirtadienį dalyvaus savi-
valdybės raštingiausio valstybės tar-
nautojo konkurse, skirtame lietuvių 
kalbos dienoms.

Arboristai. Šiandien Anykščių 
menų inkubatoriuje - menų studijoje 
Lietuvos arboristų asociacijos atsto-
vai papasakos apie medžių priežiū-
ros ypatumus. Arboristo tikslas – ne 
išpjauti medį, bet padaryti taip, kad 
jis būtų saugus aplinkai. Esant  pa-
lankiam orui, planuojama pademons-
truoti genėjimo techniką.

Gaisrai. Praėjusį penktadienį 
ugniagesiai rajone skubėjo gesinti 
dviejų gaisrų.  Skiemonių seniūnijos 
Gečionių kaime degė vasaros virtu-
vė. Išdegė vasaros virtuvės vidus ir 
viduje buvę namų apyvokos daiktai.
Anykščiuose, Piliakalnio gatvėje, 
gaisras kilo mediniame priestate. Su-
degė priestatas, apie 1,5 kub. m pju-
venų, apdegė 3 kub. m malkų. 

Laimėjimas. „Teleloto“ Aukso 
puodą, kuriame buvo 120 259 eurų, 
praėjusį  sekmadienį laimėjo žmogus, 
bilietą pirkęs Anykščiuose, parduotu-
vėje „Iki“.

Mūšiai. Anykščių bibliotekoje buvo 
žaidžiamas antrasis pavasario sezono 
„Auksinio proto“  turnyras, kuriame 
po 85 taškus surinko Svėdasų rink-
tinė „Varpas“ bei „Vienaskaita“. Net 
keturios Anykščių komandos patenka 
į geriausiųjų Lietuvoje trisdešimtuką. 
Aukščiausią 6-ąją vietą užima „Vie-
naskaita“ (160 taškų). „Varpas“ – 15-
as (151 taškas), „Šį kartą neatvyko“ 
ir „Nikė“- 19 ir 20 vietose. Lietuvoje 
žaidžia apie 250 komandų.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 15,90 Eur.
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spektras

Temidės svarstyklės

Įranga nupirkta už projekto „Bi-
bliotekos pažangai 2” lėšas, kurį 
dalinai finansavo Lietuvos naciona-
linė Martyno Mažvydo biblioteka 
bei  Kultūros ministerija. Iš viso bus 
skirta  kiek daugiau nei 22 000 eurų. 
Už šias lėšas taip pat žadama įkurti 
grafikos ir dizaino kūrybinę erdvę.

Šio projekto vadovė Jorė Visocky-
tė „Anykštai“ pasakojo, kad projekto 
esmė – suteikti erdvę ir įtraukti kuo 
daugiau vietos jaunuolių užsiimti 
muzikine kūryba. Tiesa, čia laukiami 

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Bibliotekos rūsyje atidaryta 
garso įrašų studija

Praėjusių metų pabaigoje Anykščių L. ir S.Didžiulių viešosios bi-
bliotekos rūsyje įrengta profesionali garso įrašų studija, kuria nemo-
kamai gali naudotis tiek mėgėjai, tiek ir profesionalūs muzikantai.

ir bet kokio amžiaus anykštėnai.
Bibliotekos rūsyje įrengta garso 

įrašų studija jau pasinaudojo garsus 
šalies diskotekų vedėjas DJ Saga, 
Anykščiuose kuriantis hip – hopo mu-
zikos atlikėjas Pogrindis, čia įrašytos 
ir šalia miesto Kalėdų eglės skambė-
jusios pasakos apie Anykščius.

Garso įrašų studija, pavadinta 
„Idėjų LABAS“, visų norinčiųjų 
laukia nuo antradienio iki ketvirta-
dienio. Jos darbo laikas - nuo 14 iki 
18 valandos.

Šia garso įrašų studija visi norintieji gali pasinaudoti nemoka-
mai.

Postai. Per dešimtmetį mūsų ša-
lies vyriausybių nariai iš postų virto 
ir dėl smulkių, ir dėl gėdingų skan-
dalų bei partinių intrigų. Ministrai 
būdavo priversti patys rašyti atsis-
tatydinimo pareiškimus ir tik retas 
sulaukdavo interpeliacijos. Minis-
trų kabineto stabilumas didele dali-
mi priklauso ir nuo Seime turimos 
daugumos, todėl dirbti socialdemo-
krato Gedimino Kirkilo “diriguo-
jamoje” Vyriausybėje (2006-2008 
m. ) buvo kur kas rizikingiau, negu, 
pavyzdžiui, vadovaujamoje kon-
servatoriaus Andriaus Kubiliaus 
(2008-2012 m.) ar socialdemokrato 
Algirdo Butkevičiaus. 

Įžvalga. Judės svyruodama, kaip 
laivas per bangas, tačiau nenuskęs. 
Taip apie Ukrainą kalba buvęs 
Lietuvos ambasadorius šioje šaly-
je Petras Vaitiekūnas ir mano, kad 
Kijevas turėtų nepaleisti Europos 
rankos. (...) “A.Abromavičius at-
vėrė ne tik neteisėtos įtakos, oligar-
chinių įpročių, korupcijos skaudulį, 
jis atvėrė ir galimybių langą. Ne tik 
nuo Ukrainos, bet ir nuo Europos 
laikysenos priklausys, kiek Ukraina 
sugebės pasinaudoti šia galimybe 
keisti oligarchinį korupcinį veiklos 
modelį”,- sakė buvęs Lietuvos am-
basadorius Petras Vaitiekūnas. 

Emeritas. Prieš trejus metus va-
sario 11- ąją pasaulį sukrėtė popie-
žiaus Benedikto XVI pareiškimas 
apie atsistatydinimą iš Katalikų 
bažnyčios vadovo pareigų dėl pras-
tos sveikatos. Tapęs emeritu, jis itin 
retai palieka savo namus Vatikano 
kalvose, vengdamas preteksto kil-
ti diskusijoms dėl dviejų popiežių. 
Atsistatydinęs Benediktas XVI jau 
trejus metus gyvena privačiai, bu-
vusiame vienuolyne, jį aptarnauja 
kelios moterys, ne vienuolės, o įža-
dus davusios pasaulietinio institu-
to atstovės. Jo korespondenciją ir 
ryšius su išoriniu pasauliu tvarko 
asmeninis sekretorius vokietis arki-
vyskupas Georgas Gensvainas. 

Įvertino. Nuostabi Dominikos 
gamta, svetingi žmonės ir iš Lietu-
vos atskrieję įvairių keliamų skan-
dalų purslai. Tokios nevienspalvės 
buvo Algirdo ir Janinos Butkevi-
čių atostogos, iš kurių jie grįžo šią 
savaitę. (...) “Tiems, kurie mums 
apkartino atostogas, pasakyčiau tie-
siai - tai kryptingas, tendencingas ir 
gerai parengtas puolimas. Neabejo-
ju, kad ir atostogų laikas buvo pasi-
rinkta neatsitiktinai - kai esi išvykęs 
beveik dviem savaitėms, esi toli nuo 
Lietuvos, apsiginti daug sunkiau. Ir 
puolimo priežastį puikiai žinau - 
anksčiau tvarkingai svyravusi kai-
rėn-dešinėn politinė švytuoklė jau 
kusi laikas tvirtai įstrigusi”, - sakė 
J.Butkevičienė. 

Vežėjai. Rusijos Federacijos 
generalinis konsulas Klaipėdoje 
Aleksandras Gračiovas informuo-
tas, jog Rusijos vežėjų situacija 
Lietuvos uostamiestyje po truputį 
normalizuojama. Vienos kompa-
nijos vilkikas, kurio vairuotojas, 
įtariama, nusižudė, jau išgabeno 
krovinį jo gavėjui. Daugiau nei 
du kilometrus nusidriekusios maž-
daug 300 Rusijos vilkikų eilės uos-
to prieigose neliko - didžioji dalis 
išplukdyta keltais, o likę įleisti į 
Jūrų perkėlos terminalo teritoriją. 
(...)Rusijos generalinis konsulas 
A. Gračiovas visa tai, kas pada-
ryta sprendžiant šios šalies vežėjų 
problemą Klaipėdoje, vertina kaip 
pozityvius žingsnius. 

Kaip ir pernai, stoties viršininkui 
teko pasukti galvą,  juk Anykščių 
siauruko muziejuje besilankantys 
labai greit pamiršta ar bent jau 
primiršta gyvenimo sunkumus, rū-
pesčius ir jų veidai pirmapradėmis 
šypsenomis žydi, džiaugsmingas 
atvirumas su smalsumu susipi-
na. Šypsenų buvo tūkstančiai, bet 
viršininkas tam ir yra viršininkas, 
kad apsispręstų ir įsakymą parašy-
tų. Praėjusių metų nominantėmis 
tapo Elvyra Novicka iš Vilniaus ir 
Sarah Davenport iš Londono - lie-
tuviškos kultūros Vilnijos krašto 
lenkaitė ir lietuviškai nuoširdi ir 
tautiškai strazdanota airė, kilusi iš 
Belfasto, muziejų lankiusios kartu.

Elvyra - muitinės Vilniaus oro 

Nominuotos  linksmiausios Raimondas GUOBIS

Jau tradicija tampa vasario 14-ąją skelbti Anykščių siaurojo 
geležinkelio muziejaus Stoties viršininko nominaciją - išrinkti 
linksmiausius ir smalsiausius 2015 metų sezono lankytojus. Kaip 
ir pernai, linksmučių titulus pelnė moteriškaitės. Diplomai šiemet 
keliaus į Vilnių ir į Londono priemiestį Brightoną.

uoste tarnautoja, muziejuje lankėsi 
ne pirmą kartą, o štai Sarah čia už-
suko pirmąsyk, gyvenimo džiaugs-
mu ir šypsena širdinga švytėjo. Ji 
iš Šiaurės Airijos, bet jau kelerius 
metus gyvena Brightone, netoli 
Londono, darbavosi bare padavėja, 
dabar jau vadybininkė, svajojanti 
apie savą biznį. 

Pasikalbėjome apie jos ekologi-
nę savanorystę, net kompozitorių 
Andrių Loidą Veberį, kuris lankėsi 
bare ir jai nepatiko, nes labai jau 
„pasikėlęs“ pasirodė. Taip lietuviš-
ka airės šypsena, strazdanų inkliu-
zai ir žodžiai, kad geresniame mu-
ziejuje ji dar nebuvusi. Angliškai 
stilizuojant: „Čia buvo geriausias 
nuotykis muziejuje...“ 

Linksmos linksmiausių iš linksmiausių šypsenos - Elvyra Novic-
ka (kairėje) ir Sarah Davenport.

Autoriaus nuotr.

Vagystės. Nuo 2016-01-15 
iki 2016-01-31, iš medienos 
sandėliavimo vietovių buvo pa-
vogti 45 kubiniai metrai malki-
nės medienos. Nuostolis – 795 
eurai. 2016-02-12 apie 12 val. 

pastebėta, kad įsilaužta į ūkinį 
pastatą Svėdasų seniūnijoje, iš 
kur pavogti įvairūs įrankiai. Taip 
pat iš kieme stovinčių savivarčių 
pavogtas kuras ir sulaužytos spy-
nelės. Nuostolis tikslinamas.

Apiplėšimas. 2016-02-13, apie 
8 val., Anykščių rajono policijos 

komisariate gautas pranešimas 
telefonu, kad išlaužus parduotu-
vės Kavarsko seniūnijoje sieną, 
pavogti stiprieji alkoholiniai gė-
rimai, tabako gaminiai, šaldyta 
mėsa ir dešros. Pavogtų daiktų 
kiekis ir padaryti nuostoliai tiks-
linami. Neblaivus (2,69 prom.) 

39-erių įtariamasis sulaikytas.
Smurtas. 2016-02-13 apie 

23 val.  Troškūnų seniūnijo-
jen  neblaivus 50-metis vyriš-
kis konflikto metu du kartus 
kumščiu sudavė neblaiviai 52-
ejų sugyventinei. Įtariamasis 
sulaikytas.

„Varžos matas“ dirba trijuose 
dideliuose objektuose Utenos ra-
jone, Zarasų rajone Antalieptėje. 
Rudenį pakloti 7 kilometrai elek-
tros kabelio Debeikiuose. Netru-
kus gali būti pradėti darbai Svėda-
suose, kur „Varžos matas“ laimėjo 
konkursą 8 kilometrų elektros oro 
linijų pakeitimui į požeminius ka-
belius. Tiesa, pasak M. Baliucko, 
Svėdasuose po sukastu sniegu kai 
kur likęs pašalas, todėl neskuba-
ma rausti griovių.

M. Baliuckas kalbėjo, kad dar-
bų užtenka ir jo įmonei, ir antra-
jai to paties profilio Anykščių 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

„Varžos matas“ 
dirba su „ESO“

Elektros įrangos montavimu užsiimanti Michailo Baliucko įmo-
nė „Varžos matas“ džiaugiasi elektrikams palankia žiema. Apie 95 
proc. Anykščių įmonės darbų - dideli valstybinės įmonės AB “ESO“ 
užsakymai –  elektros oro linijų keitimas į požemines linijas.

įmonei UAB „Anykščių energe-
tinė statyba“. Juolab kad elek-
trikai dirba ne tik savame, bet 
ir aplinkiniuose rajonuose – 100 
kilometrų atstumas nuo Anykš-
čių, M. Baliucko teigimu, yra 
riba, kurios geriau neperžengti, 
nes išauga logistikos išlaidos. 
Verslininkas aiškino, kad daž-
nai problemas užsakovams ke-
lia konkursus laimėję svetimi, 
iš toli turintys važinėti rango-
vai, kurie atlikdami užsakymus 
stengiasi kiek įmanoma taupyti 
ir ima samdyti vietinius „auksa-
rankius“.    

Michailo Baliucko įmonė „Varžos matas“ šiuo metu atlieka ke-
lių miestelių elektros oro kabelių keitimą požeminiais kabeliais.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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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

Jubiliejus. Šiaulių miesto, 
Šiaulių ir Joniškio rajonų merai 
Artūras Visockas, Antanas Beza-
ras ir Gediminas Čepulis Lietuvos 
Respublikos Ministrui Pirminin-
kui, Finansų ir Kultūros ministe-
rijoms išsiuntė raštą prašydami 
skirti lėšų Saulės mūšio pergalės 
įamžinimo memorialiniam kom-
pleksui Joniškio rajone užbaigti. 
Merai tikisi, kad šis svarbus visai 
Lietuvai simbolis sulauks deramo 
valstybės dėmesio. 

Knyga. Filosofu, dėstytoju ir 
rašytoju prisistatantis kaunietis 
Tomas Kavaliauskas gerokai su-
drumstė dvasininkų gyvenimą, 
parašęs prieštaringai vertinamą 
knygą apie Kauno kunigų semi-
narijos gyvenimą, kurioje fan-
tazija susimaišiusi su realybe. 
Knyga intriguoja, nes pats auto-
rius tuometėje Tarpdiecezinėje 
Kauno kunigų seminarijoje studi-
javo 1989-1990 m. Jo knyga “Du 
šimtai brolių, altoriaus laukian-
čių” vadinama romanu, tačiau 
jame tikrovės nuotrupos gerokai 
sumišusios su autoriaus fanta-
zija. Skaitytoją knyga smarkiai 
klaidina, nes sudaromas įspūdis, 
tarsi viskas paimta iš tikrovės, 
nors iš tikrųjų tai tik fantazija. 
Liūdniausia, kad tose fantazijose 
- konkretūs ir lengvai atpažįsta-
mi asmenys”,- pastebėjo Kauno 
arkivyskupas emeritas Sigitas 
Tamkevičius. 

Objektas. Kam skandalinga-
jam Rusijos piliečiui Jurijui Bo-
risovui prireikė Lietuvoje slapta 
įsirengti įspūdingo dydžio šau-
dyklą ir kas joje treniruojasi? At-
sakyti į šiuos klausimus taip pat 
sunku, kaip ir patekti į šį pogrin-
dinį statinį Trakų rajone. Valsty-
bė valstybėje. Taip būtų galima 
pavadinti nuolat ginkluotų auto-
matininkų saugomą beveik 150 
hektarų plotą užimančią sodybą 
Trakų rajone. Čia yra ne tik sraig-
tasparnių nusileidimo aikštelė, 
lėktuvų kilimo takas, bet ir vie-
na ilgiausių Europoje privatiems 
savininkams priklausanti nelega-
li požeminė šaudykla. Dydžiu ji 
gali konkuruoti net su ginklų ga-
mintojų valdomomis šaudyklo-
mis. Policija apie nelegalią šau-
dyklą žino, tačiau, atrodo, bijo 
įžengti į šią teritoriją, oficialiai 
priklausančią bendrovei “Geovi-
ka”, tačiau faktiškai - įtakingam 
Rusijos gynybos ministerijos val-
dininkui Jurijui Borisovui. 

Trūkumas. Maždaug 4 mlrd. 
JAV dolerių gali būti pavogti iš 
Malaizijos valstybei priklausan-
čio fondo, nurodo prokurorai. 
“1MDB” fondas buvo įkurtas 
2009 metais finansuoti didelio 
masto naujus ekonominės ir so-
cialinės plėtros projektus. Apie 
tai praneša BBC. Pernai Šveica-
rijos pareigūnai pradėjo tyrimą, 
aptikus daugiau kaip 11 mlrd. 
JAV dolerių siekiančią “1MDB” 
fondo skolą. Generalinis Šveica-
rijos prokuroras nurodė atsiradus 
“rimtų duomenų, kad fondai ga-
lėjo būti neteisėtai pasisavinti iš 
Malaizijos valstybinių bendro-
vių”. Dalis lėšų buvo perkeltos 
į bankų sąskaitas Šveicarijoje, 
priklausančias buvusiems Ma-
laizijos viešojo sektoriaus parei-
gūnams, dabartiniams Jungtinių 
Arabų Emyratų pareigūnams.

Parengta pagal 
ElTA informaciją

@ Magija: „Jeigu duoda iš Kelių 
fondo, kodėl nepaėmus... O žiedo 
centre galės pastatyti dvi molio bo-
bas su užrašu - Anykščiai - Europos 
kultūros sostinė.”

@ Nuomonė: „Reikalinga. Pa-
keltis Tubį galės nukreipti reikiama 
linkme iš kur atvežė. Tai yra atgal į 
Vilnių.”

@ Kelininkas: „Žiedinė tikrai 
nereikalinga, bet reikia sutvarkyti 
esamą ir būtinai pašalinti krūmus 
bei medžius, nes atvažiavus nuo 
Troškūnų ir sukant į Anykščius nie-
ko nematyti, ypač kai nedega švie-
soforas, tai tikrai avarinė situacija, 

Kiekvienam rajono kaimui – 
po žiedinę sankryžą!

Praėjusią savaitę vykusiame rajono Tarybos posėdyje vėl sugrįž-
ta prie žiedinės sankryžos Anykščiuose, A.Vienuolio ir Troškūnų 
gatvių sankryžoje, įrengimo. Po mėnesio savivaldybė tikisi iš Lie-
tuvos automobilių kelių direkcijos gauti finansavimą A.Vienuolio 
gatvės rekonstrukcijai. Žiedinės sankryžos įrengimo projekto tai-
symui numatyti 6 000 Eur, tačiau kada realiai minėta sankryža 
bus įrengta ir ar apskritai bus įrengta, dar lieka daug klaustukų... 
Kaip manote, ar Anykščiuose reikalinga dar viena žiedinė sankry-
ža? O gal šio sumanymo reikėtų atsisakyti? Ar sutinkate su anks-
čiau vieno rajono Tarybos nario išsakyta mintimi, kad anykštėnai 
nelabai žino, kaip su ta žiedine sankryža elgtis?

Šia tema per savaitgalį portalo anyksta.lt skaitytojai parašė 
daugiau nei pusšimtį komentarų.

kurią jau senai reikėjo pašalinti. Tai 
elementaru ir kainuos labai nebran-
giai, gal padaryti papildomą kelio 
atšaką, bet žiedinė tikrai nereikalin-
ga, nes eismas nėra intensyvus, juk 
planuojamas dar aplinkkelis.”

@ Reikia daugiau: „Labai reikia 
žiedo Taikos- Kudirkos (prie poli-
klinikos), Norfa- poliklinika-gaisri-
nė sankryžoj, centre prie Maximos 
(vietoj sodo galima daryt didelę 
didelę), prie Anykštos pardes (prie 
Vienuolio mokyklos), prie posūkio 
į Niūronis, sankryžoj Vosgėliai- El-
mininkai, prie Čekonių, prie Leliū-
nų- Medinų, Kavarsko centre vietoj 

sodo, sankryžoj į Andrioniškį... Na, 
čia pradžiai tiek...”

@ Zenonas N.: „Baltam pasauly 
pilna tų žiedinių sankryžų ir niekam 
nekliūna - nebent ten nuvykusiems 
mūsų „kelių gaideliams“... Tik kur 
jos reikalingiausios, tai jau kitas 
klausimas. Prie Svėdasų tai mirtinai 
reikalinga!”

@ Anykštėnas: „Diskusija verta 
svogūnų  apdovanojimo. Disku-
tuojam ar reikalinga šuniui penkta 
koja,kada blusom kailis aptekęs. 
Manau, miesto kailį išvalykim.Ga-
tvės ir šaligatviai prašosi remonto. 
Stulpai vaiduokliai ant pėsčiųjų 
tako stovi. Chamiškai plaut pinigus 
nežmogiška, gerai pamąstykit prieš 
priimdami sprendimus.”

@ Aferistas: „Davai metro 
Anykščiuos prasukim. Būsim pirmi 
Lietuvėlėj, kaip bažnytkaimis su 
trim mašinom, žiedinių sankryžų 
čempionai. Jeigu ką, susisiekim, 
praplausim bapkes.”

@ Nomedas: „Kiek žiedų Kupiš-
kyje? Širvintose? Aplink Ukmergę? 
Visiems aišku, kad žiedas gerai. Tik 

ministerija visados skriaudė anykš-
tėnus neduodama pinigų. Jei pa-
sinaudojus tuo faktu, kokie kamš-
čiai buvo po lajų tako atidarymo 
važiuojant nuo Panevėžio, pavyks 
gauti lėšų bus l. gerai.|

@ Kita nuomonė: „Visiškai 
jums pritariu. Valdžiažmogiai taip 
diskreditavo statybų, o ypač kelių 
infrastruktūros idėją, kad tiesiog ne-
sitiki, jog sankryža reikalinga, kad 
pagerėtų eismas, o ne kad kažkam 
iš savivaldybės gerą pinigą įsisa-
vinti. Galima prisiminti, jau esančią 
absoliučiai nereikalingą ir tik kliu-
dančią žiedinę sankryžą prie kapi-
nių, idiotiškus, brangius ir tik eismą 
pavojingesniu darančius barjerus su 
neaišku kam pastatytomis salelėmis 
laukuose nuo Piktagalio sankryžos 
ir t.t. Nei cento idiotizmui ir gali-
mam grobstymui!”

@ Diagnozė: „Anykščiai jau vėl 
serga naujų žiedinių sankryžų dary-
mo liga.Norisi paklausti,kam taškyti 
pinigus dėl nereikalingoje vietoje ir 
naujų nesąmonių darymo.Jei nebus 
aplinkkelio, tai ir jokių naujų žiedi-
nių sankryžų tikrai nereikia. Kaip 
norit, kitaip sakant, nuo chroninio 
durnumo vaistų nėra.”

(komentarų kalba
 netaisyta,- red.past.)

-ANYKŠTA

Plaukų rautis 
nereikia

Rimantas VANAGAS, rašyto-
jas: 

- Tarpukario Anykščiuose buvo 
tradicijos žmonėms eiti į miestą. 
Nebuvo jokios specialios infras-
truktūros, bet žmonės, porelės 
vaikščiojo, net dainuodavo. Galvo-
ju, kas atsitiko, kad dabar anykštė-
nai apskritai į gatves nebenori eiti 
– juk net vasarą miestas tuščias. 

Dabar, kai kalbamės, žiūriu į taką 
palei Šventąją – nė vieno žmogaus. 
Vakare, kai uždegamos šviesos, 
žmonių taip pat beveik nebūna. 

Manau, kad žmonės tiesiog ne-
nori bendrauti, sėdi savo namuose 
kiekvienas susigūžęs. Nesakau, 
kad tai blogai, tiesiog yra kaip yra. 

O dėl valstybinių švenčių šven-
timo, tai manau, kad jas bent kiek 
išmokom švęsti, nebėra blogai, 
plaukų rautis dėl to nebereikia. 
Prieš kokius 7 – 10 metų, pamenu, 
kad toje pačioje Kultūros taryboje 

Kad ir kokia būtų valstybinė šventė – ar Valstybės atkūrimo, 
ar Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, ar Valstybės diena - su-
sidaro įspūdis, kad ji švenčiama tik formaliai. Pakeliama vėliava, 
vyksta saviveiklininkų koncertas ir šv.Mišios. Daugeliui žmonių 
šventė - tik nedarbo diena. Kai kuriose kitose šalyse savo nepri-
klausomybės dieną žmonės išeina į gatves nešini vėliavomis, links-
minasi ir kitaip rodo, jog jiems laisvė ir valstybė svarbios. 

„Anykšta“ klausė, kaip manote, kodėl lietuviai vis dar viešai 
nešvenčia valstybinių švenčių? 

svarstydavome, ką daryti, kad į vė-
liavos pakėlimą ateitų ne tik šauliai 
ir politikai, bet ir gyventojai. Da-
bar tos problemos nebėra – žmonės 
eina nevaromi, seneliai vedasi anū-
kus, susitinka, bendrauja.

Kita vertus, nežinau, kas Anykš-
čiuose galėtų išeiti švęsti į gatves, 
nes nebėra žmonių. Mano gyve-
namoje gatvėje turbūt kokia pusė 
namų tuščių. Žmonių mažėjimas 
– labai skaudus klausimas.

Jaunimas mažiau 
„įrėmintas“

Vida DIČIŪNAITĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės Švietimo 
skyriaus vedėja: 

- Manau, kad iš dalies turi įtakos 
tautinis mentalitetas. Lyginant su 
kai kuriomis kitomis šalimis, lietu-
viai yra gana santūrūs. O ir sovie-
tinė patirtis, kai žmones prievarta 
varė į gatves švęsti, manau, kai ku-
riems žmonėms dar neišnyko. 

Ar turėtų pasikeisti kartos? Tur-

būt taip, nors ir dabar mokyklose 
šventės švenčiamos kūrybiškai ir 
išradingai. Ateinanti karta gal ne 
taip „įrėminta“, laisvesnė. Manau, 
kad ateis laikas, kai valstybines 
šventes žmonės ims švęsti akty-
viau.

Šventimui sezonas 
netinkamas

Gintautas ZABIELA, archeo-
logas: 

- Nežinau, ar galima sakyti, kad 
švenčių nešvenčia, gal tik ne taip 
masiškai. 

Įžvelgiu kelias priežastis. Pir-
moji - yra trys valstybinės šven-
tės ir visos gali atrodyti panašios, 
žmonės tiesiog pasimeta, kuri iš jų 
turėtų būti pagrindinė, ne visi žino 
jų reikšmes, o ir Vasario 16-oji, ir 
Kovo 11-oji yra vos per mėnesį 
viena nuo kitos. Antroji priežastis 
- dvi iš trijų švenčių nelabai švęs-
ti tinkamu laikotarpiu - šalta ir tai 
turi įtaką. Trečioji - nacionalinis 
charakteris, nes lietuviai nelabai 
nori rodyti emocijas (labai gerai 
matosi per koncertus, jei lyginti su 
kokiomis pietiečių šalimis). Ke-
tvirtoji - praėjęs tarybinis laikotar-
pis. Per 50 metų užaugo dvi kartos, 
kurias įpratino švęsti formaliai, de-
klaratyviai.

Manau, kad su jaunimo šventimu 
viskas gerai. Problema, kad ne pats 
jaunimas organizuoja, kaip švęsti. 

Bandoma skatinti jaunimą imtis 
privačių iniciatyvų, bet pastangų 
yra gal dar per mažai.

Entuziazmo 
daugėja

Antanas BAURA, politikas, 
buvęs Seimo narys: 

- Gal daug įtakoja lietuvio cha-
rakteris, kad dvi šventės šaltuoju 
metų laikotarpiu, bet didžiuosiuo-
se miestuose teigiami poslinkiai 
jau gerai matomi. 

Pas mus jų dar mažai, bet ir tai 
jau taip pat yra. Jei grįžtume 10 – 
15 metų atgal, jaučiasi, jog šven-
čiama kitaip. Daugėja entuziaz-
mo ir, manau, kad su kiekvienais 
metais žmonės švęs vis aktyviau. 
Su kiekvienais metais matau tei-
giamus poslinkius, didėjantį po-
zityvą. Nesu iš tos kategorijos, 
kad šventę man turėtų organizuoti 
kažkas kitas. Šventę sau turi susi-
organizuoti patys žmonės. 

Ar tai ne protestas, kad ne tokios 
valstybės nori? Būčiau neteisus, jei 
sakyčiau, kad nėra taip manančių 
žmonių, bet tokių žmonių, kurie 
visada nepatenkinti, visada bus. 
Pažiūrėkite pačių demokratiškiau-
sių šalių žiniasklaidą – tose šalyse 
taip pat yra savų problemų. Tačiau 
visumoje aš linkęs matyti nuveik-
tus teigiamus darbus, pozityvą. 

-ANYKŠTA

Tarpukario tradicijos dar negrįžo
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Statys tris turbinas

Anksčiau Anykščių užtvan-
ką buvo išsinuomojusi bendro-
vė „Ekohesas“, kuri ruošėsi ant 
užtvankos statyti elektrinę, ta-
čiau prieš keletą metų sutartis 
su Anykščių rajono savivaldybe 
buvo nutraukta.

Dabar užtvankos šeimininkai 
yra UAB „Sontesa“, užtvanką iš-
sinuomavusi 99 metams.

Kaip pastebėjo šios iš atsinau-
jinančių šaltinių elektrą gaminan-
čios bendrovės direktorius Marius 
Andriulevičius, tikimasi užtvan-
koje ant Šventosios sumontuoti 
tris turbinas ir per metus gaminti 
apie 2 milijonus kilovatvalandžių 
elektros energijos. Kada turbinos  
bus pastatytos, tiksliai pasakyti 
direktorius negalėjo.

„Dėl turbinų statymo labai daug 
derinimų su įvairiom valdžios 
institucijom, - sakė direktorius. – 
Užtvanką mes remontuosime, mo-
dernizuosime žuvitakį, o aplinką 
tvarkome ir užtvanką prižiūrime 
jau dabar“. Paklaustas, ar nebus 
keliamas upės vandens lygis prieš 
užtvanką, ar per pavasario potvy-
nius nekentės sodininkų bendrijos 
nariai, kurie užtvanką dėl potvy-
nių keiksnoja ir dabar, direktorius 
teigė, kad vandens lygio kelti ne-
planuojama. 

Paklaustas, ar nesiruošia nupirk-
ti ant užtvankos esančios kavinės 
„Bangelė“, direktorius šį gandą 
nei patvirtino, nei paneigė, tačiau 
prasitarė, kad ją nupirkus kavinės 
pastatas būtų griaunamas. 

„Be abejonės, jeigu mes su-
tvarkysime aplinką ir užtvanką, 

kavinės kaina pakils“, - svarstė 
direktorius.

Praeitą savaitę paaiškėjo, kad 
Sigito Uselio įmonei „Austėja“ 
priklausiusi kavinė „Bangelė“, 
gali būti, jog jau turi naujus šei-
mininkus. Anykštėnas S. Uselis 
buvo nekalbus ir situacijos neko-
mentavo.  

Priežiūrą patikėjo anykštėnui

Šiemet prieš ledonešį užtvanko-
je įvyko avarija. 

Vienas užtvankos skydas nu-
krito ant išbetonuoto užtvankos 
pagrindo ir per šią užtvankos dalį 
vanduo iš tvenkinio veržėsi beveik 
2 metrų storio srautu. Vandens ly-
gis prieš užtvanką nuseko ir per 
kitas užtvankos dalis vanduo ne-
betekėjo. 

Kaip pastebėjo užtvanką pri-
žiūrintis anykštėnas Robertas 
Audenis, kuriam bendrovė „Son-
tesa“ patikėjo šias pareigas, su-
gedo vienas užtvankos skydas, 
jis tiesiog buvo nuplėštas nuo 
varžtų ir nukrito ant išbetonuoto 
pagrindo. 

„Norint suremontuoti reduk-
torių, prireikė į nukritusio sky-

do vietą įdėti remontinį skydą, 
kuris toje vietoje užtvenkė van-
denį, - sakė R. Audenis. – Buvo 
išplėšti reduktoriaus varžtai ir 
skydas nukrito ant užtvankos 
dugno. Pasitelkus penkiolikos 
tonų galios automobilinį kraną 
iš Utenos, nes Anykščiuose to-
kio surasti nepavyko, į šią už-
tvankos dalį buvo įstatytas apie 
2,5 tonos sveriantis remontinis 
skydas, kuris vandens tekėjimą 
šia užtvankos dalimi sustabdė. 
Reduktorių pavyko pataisyti. Iš-
traukus remontinį skydą, įrengi-
nys vėl veikia“. 

Beveik visi apie 1980-ius pa-
statytos užtvankos įrenginiai, iš-
skyrus pakeistus trosus, yra seni, 
tarybinių laikų palikimas, tad ava-
rijų galima tikėtis ir ateityje. 

Pasak užtvanką prižiūrinčio 
anykštėno R. Audenio, 85 metrų 
užtvanka (iš jų 55,5 m po vande-
niu)  yra sudėtingas hidrotechninis 
įrenginys, kurį sudaro gelžbetonio 
užtvanka su penkiais valdomais 2 
metrų aukščio, 8 m ilgio vožtuvi-
niais skydais ir žuvitakis su dviem 
skydais. Anykščių užtvanką pri-
žiūri nagingas anykštėnas Rober-
tas Audenis.

Anykščių užtvankai prireikė remonto

Užtvanką prižiūri prieš tai 
devyniolika metų „Anykščių 
vyne“ kontrolės ir matavimo 
bei automatikos prietaisų 
meistru dirbęs anykštėnas 
Robertas Audenis. 

Šventosios užtvanka – sudėtingas hidrotechninis įrenginys.  
Autoriaus nuotr.  

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Prieš pat ledonešį sugedus vienam iš šešių Šventosios užtvankos Anykščiuose skydus valdančių 
įrenginių, vanduo veržėsi per vartus. Vandens lygis prieš užtvanką greitai nukrito ir per kitas už-
tvankos dalis vanduo nebetekėjo. Sugedusioje  užtvankos dalyje teko įstatyti vandenį sulaikantį 
skydą,  o įrenginį remontuoti. Remontinis skydas iš užtvankos jau ištrauktas. 

Užtvanką išsinuomojusi UAB „Sontesa“ užtvankoje ruošiasi statyti turbinas ir modernizuoti už-
tvanką, kurios įrenginiai yra dar tarybinių laikų, susidėvėję, tad gedimų gali pasitaikyti ir ateityje.

Remontinį skydą įstatyti ir ištraukti prireikė krano iš Utenos.

(Atkelta iš 1 p.)
Ryte buvo pradėję snyguriuoti, 

gero mažai kas tikėjosi, bet kai pa-
matė saulutė Anykščių aikštėje prie 
paminklo Laisvei susirinkusių jau-
nųjų šaulių būrį, tai tuoj iš dangaus 
aukso spinduliais nusišypsojo. 
Spėriu žingsniu žengėm Vilniaus 
gatve, prie kryžiaus šventoriuje 
pagerbėme 1863 m. sukilėlius, 
leidomės į Šventosios pakrantę ir 

Trispalvę - į aukščiausią bokštą

pėsčiųjų taku patogiai keliavome. 
Priekyje laisvės spalvomis žydėjo 
trispalvė. Miško takeliais, tiltais, 
kalnus ir slėnius jungiančiais laip-
tais, nuo jaunatviškos spartos net 
sukaitę, rausvais veidais ir šyp-
senomis paženklinti įveikėme iš-
tvinusį upelį, baltu švarumu spin-
dinčius sniegynus ir, įkopę į gal 
stačiausią pašvenčio kalną, pasie-
kėme Šventųjų ąžuolų slėnį. 

Prie dviejų užsilikusių šventų 
medžių stabtelėjome, apie kuni-
gaikščių Lietuvą, senlietuvių narsą 
ir pasaulio suvokimą kalbėjome ir 
net Perkūną dievaitį bandėme pri-
sišaukti. Puntuko akmuo - jo kuni-
gaikštiškas legendas, šventojo slė-
nio pasaką, Dariaus ir Girėno žygį 
prisiminėme ir dabarties jaunimui 

užšifruotų priesakų didžiavyrių 
testamente ieškojome.

Supratome visi, kad Jaunoji Lie-
tuva laukia iš mūsų naujų žygių, 
išminties ir ryžto...

Lajų tako metalinės konstrukci-
jos tiesiog drebėjo nuo darnių jau-
nųjų patriotų žingsnių. Uniformų 
žalumu, tamsiomis kepuraitėmis, 

Prie Puntuko akmens žygio dalyviai prisiminė jo kunigaikštiš-
kas legendas ir šventojo slėnio pasaką.

Vėjas išskleidė, suplazdeno trispalvę lajų tako bokšte.
Autoriaus nuotr.

šypsenomis marguojanti komanda  
- beveik keturios dešimtys, jei su 
manimi ir vadovais Rūta bei Remi-
gijumi. 

Prisiminėme 1945 m. partizanų 
žygį, šalia judraus vieškelio ant 
aukšto Storių kalno, bokšte, iškel-
tą laisvės vėliavą, okupantų kerštą 
- kariuomenės siausmą po miškus 
ir sodžius, kautynes, kuriose žuvo 
devyni vyrai, o jų garbei partizanų 
dainius Jurgis Urbonas - Lakštutis 
sukūrė dainą „Augino Šventoji di-
dvyrius”. 

Beveik po mūsų kojomis patvi-
nusia srove šniokštė Šventoji, o 
laisvas vėjas išskleidė, suplazde-
no trispalvę. Tuomet tėvynės gar-
bei sugiedojome giesmę „Lietuva 
brangi“ ir laisvai tėvynei sušukom 
tris kartus „valio“.

Nusileidę žemyn, dalydamiesi 
numalšinome troškulį ir alkį, bi-
čiuliškai pasikalbėjome. Šypsojosi 
Storių mergaitės Greta bei Dovi-
lė, čia pat ir Augustė, ir Marija, 
ir visuomet rimtas Vaidas, čia ir 
Monikutė, visų šaunuolių ir ne-
vardinsiu... Gardžiai ir sočiai lindo 
kurklietiški lašiniai iš Luko kupri-
nės.  

Tokiu pat smagiu ritmu, bet jau 
kitu keliu, per pačią Anykščių šile-
lio širdį, sugrįžom į Anykščius. 
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į 
„Anykštą“ 

(8-381)  5-82-46,  

Kaimo sergėtojas

Žiemos rytą kaime - spengianti 
tyla ir vienintelės automobilio vė-
žės šviežiame sniege. Sniego baltu-
me skęstančių trobų, netgi su bičių 
aviliais, dar yra, tačiau tik iš vienos 
trobos kamino rūko dūmai. Pasitiko 
Juozas ir Veronika Pretkeliai, kaimo 
sergėtojai tikrąja to žodžio prasme. 
Užpernai kaime dar trys šeimos gy-
veno, tačiau jaunas ūkininkas Valdas 
Kažukauskas tragiškai žuvo, žmona 
į Prienus žiemoti pas saviškius išva-
žiavo. „Ar besugrįš? - retoriškai klau-
sė J. Pretkelis. – Latvaičių šeimos 
vienam nariui mirus, antrasis žiemot 
pas ūkininką į Želvą išvažiavo.“ Ta-
čiau yra gimtinę branginančių. Nie-

Trumbatiškis klestėjo, kol 
veikė geležinkelis Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Iš Trumbatiškio iki seniūnijos centro Skiemonių - 15 kilometrų, iki Anykščių – 22 km, per tiesumą  
15 km iki Utenos, į kurią nuvažiuoti galima net 4 keliais. Kadaise klestėjęs Leliūnų parapijai pri-
klausantis kaimas nūnai beturi vieną nuolat gyvenamą sodybą. Kaimo aukso amžius prasidėjo XIX 
amžiaus pabaigoje, nutiesus siaurąjį geležinkelį, pastačius dviaukštę geležinkelio stotį, ir pasibaigė su 
geležinkelio mirtim. Sovietmečiu kaime virė gyvenimas, veikė kultūros namai, apylinkės vykdomasis 
komitetas, kolūkio kontora, parduotuvė. Dabar kaime beliko viena nuolat gyvenama sodyba.

kas neskuba atsikratyti sodybomis 
išmirus savininkams. Paveldėtojai 
stengiasi jas išlaikyti, prižiūri, gra-
žina aplinką ir stengiasi čia praleisti 
vasaros savaitgalius ir atostogas. An-
tai paskutiniojo siaurojo geležinkelio 
ruožo meistro sūnus Romas Matulis 
laiko bites, puoselėja sodybą prie pat 
sunykusios, išplėštos geležinkelio 
stoties, gėlėmis vasarą sodybą puo-
šia Nijolė Bražionytė-Kašėtienė. Čia 
ir mano gimtinė. Baigiau Narkiškio 
pradinę, mokiausi dabar griuvėsiais 
virtusiame Gečionių dvare, baigęs 
Leliūnų vidurinę, kuri visu kilome-
tru arčiau negu Debeikių, studijavau 
Kauno politechnikos instituto Vil-
niaus filiale. Čia gyveno mano tėvai 
Emilija ir Nikodemas. Po jų mirties 

sodyba niekada nebuvo palikta li-
kimo valiai. Turime butą Utenoje, 
tačiau čia žiemojame jau trečią žie-
mą.“ - pasakojo 30 metų Utenoje 
laboratorinių krosnelių gamykloje 
inžinieriumi dirbęs vyras. Jo mama 
Emilija kilusi iš gretimo Kilėviškių 
kaimo, o tėtis Nikodemas buvo ger-
biamas ir visiems labai reikalingas 
žmogus, mat buvo kalvis. Nors turė-
jo nemažai žemės, pastatų, į kuriuos 
vėliau viso kolūkio javai tilpdavo, 
išlaviravo, kad į Sibirą neišvežtų.  

 J. Pretkelis šeimą sukūrė prieš 46 
metus, užaugino dabar Šiauliuose 
gyvenantį sūnų Arvydą ir Vilniuje 
gyvenančią dukrą Giedrę. Sulaukė 
4 anūkų, kurių vilniškiai Ugnė ir Jo-
kūbas žiemos moksleivių atostogas 
leido pas senelius. „Jiems čia smagu, 
yra erdvės kur palakstyti“, - juokėsi 
senelis, pasidžiaugdamas, kad vaikai 
ir anūkai lanko, o sūnus prie didelio 
tvenkinio gražiausią pirtį surentė. 
Gyvulių J. ir V. Pretkeliai nelaiko, tik 
šunelį, kuris aploja į kaimą užklydu-
sį, tačiau į atkampų kaimą retai kas 
beužklysta, nebent autoparduotuvė. 
Nejučiom mintimis sugrįžome į šio 
kaimo praeitį. 

Į Vilnių važiuodavo traukiniu

Trumbatiškio kaimas suklestėjo 
dėl XIX amžiaus pabaigoje nutiesto 
siaurojo geležinkelio, čia pastaty-
tos geležinkelio stoties. Geležinke-
lis buvo labai svarbi susisiekimo 
priemonė, per Trumbatiškį kasdien 

pradundėdavo keli prekiniai ir ke-
leiviniai traukiniai, beveik pusė 
darbingo amžiaus kaimiečių dirbo 
prie geležinkelio. Praeito amžiaus 
pradžioje stotyje buvo vandens 
bokštas garvežiams papildyti vande-
niu, geležinkelininkų pirtis. Stotyje 
darbo padaugėjo atidarius į Angliją 
vežamų bekonų supirkimo punktą, 
Rubikiuose statant plytinę... 

J. Pretkelis prisimena traukinuku 
vakare išvažiuodavęs į Švenčionė-
lius, o iš ten antrą valandą nakties 
jau plačios vėžės traukiniu - į Vil-
nių. Iš Trumbatiškio nesunkiai ge-
ležinkeliu buvo galima keliauti į 
Lvovą, Peterburgą. „Prisimenu, iš 
Anykščių į Trumbatiškį ne kartą esu 
važiavęs prekiniu traukiniu, ties na-
mais mašinistas garvežį pristabdy-
davo ir aš iššokdavau“, - šypsojosi 
J. Pretkelis. 

Vartome storą šio krašto šviesuolės 
Aldonos Karkauskienės sudarytą ge-

nealoginės kraštotyros rinkinį „Gim-
tinė: mirę kaimai ir žmonių likimai“, 
kuriame ypač daug vietos skiriama 
Trumbatiškiui ir aplinkiniams be gy-
ventojų likusiems kaimeliams. 

Knygoje aprašoma ir netolima 
praeitis, kolūkmetis. Pasak J. Pret-
kelio, kolūkis buvęs „biednas“, bet 
dirbant kultūros namų direktore 
Bronei Seliukaitei, garsėjo kultūrine 
veikla. Jos kūrybiškumas, energija 
ir tuometės Trumbatiškio apylinkės 
pirmininkės Vlados Augustinienės 
parama į kultūros namus subūrė 
aplinkinių kaimų žmones. „Nepa-
tikėsite, tačiau Trumbatiškyje buvo 
pastatyta daugiau nei 100 spektaklių, 
daugybė koncertų, parodų, susitiki-
mų su žymiais žmonėmis, sidabrinių 
ir auksinių vestuvių, derliaus pabaig-
tuvių, Užgavėnių ir kitokių švenčių, 
- sakė J. Pretkelis. – Nors vos galą 
su galu sudurdami, tačiau žmonės 
aplink linksmai gyveno“.  

Nuvylė Venetos Veršulytės abejingumas Lietuvoje yra susiformavęs žmo-
nių sluoksnis, kurių pragyvenimo 
šaltinis yra kitų žmonių plėšimai. 
Jie pasėdi kalėjime, paskui būna 
išleidžiami į laisvę, kur vėl daro 
nusikaltimus, ir vėl „sėda“.

Man atrodo, kad reikėtų kalinius 

Kalinius reikia leisti atostogų
išleisti atostogų. Kam reikia juos 
maitinti kelis metus iš valstybės 
biudžeto? Tegul išeina atostogų, 
per kurias prisiplėšia, užsidirba ir  
tada jie su savo turtu vėl ramiai 
grįžta į kalėjimą.  

Robertas GRIŽAS, Daujočiai

Mane labai domina Anykščiuo-
se, Panevėžio gatvėje, esančios 
lūšnos, miesto „šedevro“, likimas. 
Bandžiau  į tai atkreipti tuometinės 
savivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėjos Venetos Veršu-
lytės dėmesį, tačiau nesėkmingai. 
Tas senelis, kur tame namelyje 
gyvena, kuris apkrautas visokiom 
šiukšlėm,  dar gyvas ar ne, nežinau. 
Kaip to žmogaus gyvenimas? Soc. 

rūpybos skyrius nesidomi juo. Ir 
reikėtų sutvarkyti tą šiukšlyną pa-
čiame Anykščių centre. Aš buvau 
užėjus, klausiau apie tai, kokias 
paslaugas jie teikia. Nemaloniai 
priėmė moterytė, kuri vadovauja 
soc. rūpybai. Reikia apie tokias 
paslaugas informacijos internete ir 
laikraštyje, kad būtų išdėstyta iš-
samiai, kokias paslaugas jie teikia 
neįgaliems žmonėms. Klausimas 

tikrai aktualus ir reikalingas. Kodėl 
buvusi soc.rūpybos skyriaus vado-
vė, kuri dabar dirba savivaldybėje, 
panelė V. Veršulytė, tiek metų ne-
sirūpino šiuo klausimu? Kiek yra 
parodoma abejingumo...

Irena GAVEIkIENĖ,
 buvusi lietuvos pensininkų 

draugijos „Bočiai“ Anykščių sky-
riaus pirmininko pavaduotoja

Iki šių dienų išlikusi dviaukštė geležinkelio stotis slepiasi krūmynuo-
se ir jau beveik nebėr žymių buvusio perono, geležinkelio sankasos. 
Bešeimininkiu turtu tapusi stotis, matyt, tiktų nebent malkoms...

Autoriaus nuotr. 

Kaime patinka ne tik Juozui Pretkeliui, bet ir jo anūkams Ugnei ir Jokūbui.

Žiemą kaimas stovi tuščias ir liūdnas, atgyja tik vasaromis. 

Nikodemas Pretkelis ant savo motociklo „Triumph“ apie 1955–
uosius metus.                             Nuotrauka iš asmeninio albumo
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kampas

 gimė
Danielė KORSAKAITĖ, gimusi 02 03

 pro memoria
Anykščių mieste
Genovaitė UŽTUPIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 02 09
Antanas NAVIKAS, gimęs 1929 m., mirė 02 05

Anykščių seniūnijoje
Ona VAIŠVILIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 02 12

Debeikių seniūnijoje
Genovaitė BURNEIKAITĖ, gimusi 1928 m., mirė 02 06
Kęstutis BABILIUS, gimęs 1950 m., mirė 02 09
Algimantas JAKŠYS, gimęs 1940 m., mirė 02 14

Skiemonių seniūnijoje
Jadvyga JUOČEPIENĖ, gimusi 1938 m., mirė 02 09

Svėdasų seniūnijoje
Zofija BUDREIKIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 02 11

Traupio seniūnijoje
Ona SRIOGIENĖ, gimusi 1941 m., mirė 02 12

Viešintų seniūnijoje
Nina JUPATOVA, gimusi 1934 m., mirė 02 11

horoskopas abejotinus pasiūlymus, nesivelkite 
į neaiškias pažintis. Gali būti, kad 
teks susirūpinti sveikata.

LIŪTAS. Kita vertus, situacija, 
kuri susiklostys, gali būti paini, 
klaidinanti. Gali būti, kad netikėtai 
keisis aplinkybės, nuotaikos, anks-
tesnį pritarimą keis nepritarimas 
arba atvirkščiai.

MERGELĖ. Bus kupina įtam-
pos, nelengvų pokalbių ir darbų. 
Nenuleiskite rankų. Jeigu reikia, 
keiskite taktiką, šiek tiek atsitrau-
kite, lukterėkite. 

SVARSTYKLĖS. Tikėtina už-
megzti kontaktus su įtakingais 
žmonėmis. Vis dėlto daug vilčių 
teikęs asmuo gali neskubėti išpil-
dyti pažado ar duoti konkretaus at-
sakymo į jūsų klausimą, prašymą.

SKORPIONAS. Gali šiek tiek 
susikomplikuoti situacija, susijusi 
su mokesčiais, muitais, buhalteri-
ne apskaita, paskolomis. Arba ju-
myse staiga sukunkuliuos meilės, 
pavydo ir panašių aistrų verpetas. 
Patartina nervus atpalaiduojančios 
procedūros.

ŠAULYS. Tikėtina kova dėl įta-
kos sferų, meilės objekto ar turto. 
Galimi nelaimingi atsitikimai, nu-
sikalstami veiksmai, nemalonūs 
juridiniai procesai. Reikės įtempti 
valią, kad neprarastumėte savitvar-
dos.

OŽIARAGIS. Geriausiai seksis 
kasdieniniai darbai, apie būsimus 
darbus bei perspektyvas irgi gali-
ma pagalvoti. Vis dėlto jūsų geri 
ketinimai gali iššaukti kritiką ar ne 
tokią reakciją, kokios tikėjotės.

VANDENIS. Galite pakliūti į 
pavojingas situacijas, jeigu pasi-
duosite pagundoms, savo silpny-
bėms. Dėmesį rodantis pažįstamas 
gali pasirodyti ne itin doras. Sau-
gokite nuo pavojų vaikus.

ŽUVYS. Jausite emocinę įtam-
pą, kamuos dvasinis nerimas. Svar-
bu, kad nepasiduotumėte provoka-
cijoms bei išliktumėte santūrūs, jei 
reikalai bei santykiai klostysis ne 
visiškai taip, kaip buvote susipla-
navę. 

-ELTA

AVINAS. Būsite nusiteikę ryž-
tingai, ypač jei jūsų veikla susijusi 
su informacijos gavimu ir jos ap-
dorojimu, moksline veikla. Rūpės 
išgirsti dominančio asmens požiū-
rį, įvertinti savo ar kitų galimybes. 
Kol kas neatverskite visų savo 
kortų. 

JAUTIS. Daugiausiai dėmesio 
skirsite piniginiams, turtiniams 
reikalams. Galbūt mėginsite su 
kažkuo dalytis įtakos sferas, ben-
drą turtą, kapitalą arba rūpinsitės 
nuoma, tiekimu. Į situaciją galite 
įpainioti ir tuos, kurie niekuo dėti.

DVYNIAI. Būsite itin jautrūs ir 
jausmingi. Energingai atakuosite 
dominančius asmenis, reikalausite 
dėmesio, konkrečių žingsnių. Savo 
komentarais galite šokiruoti aplin-
kinius. Įvertinkite galimas tokio 
savo elgesio pasekmes.

VĖŽYS. Svarbu nepervargti ir 
neprivelti rimtų klaidų. Jos labai 
tikėtinos, tad būkite atidūs. Ven-
kite triukšmo, šurmulio, atmeskite 

Apie 
kuklumą

Linas BITVINSKAS

Kuklumas ir karalius puošia. 
Smagu paskaityti, kaip Di-
džiosios Britanijos karalienė 
Elžbieta II iš žiemos atostogų 
Norfolke į Londoną grįžo pa-
prastu elektriniu traukiniu, už 
kelionę sumokėjusi 54,9 svaro. 
„Didelė garbė, kai karalienė 
važiuoja traukiniu. Aš paklau-
siau, ar jai patiko kelionę, ji 
atsakė teigiamai“,- žiniasklai-
dai sakė stoties viršininkas.  
Karalienė vyko pirmąja klase, 
beje, tai ne kokia nors reklaminė 
akcija – Jos didenybė traukinių 
paslaugomis naudojasi jau dau-
gybę metų ir karūna nenukren-
ta. Galima suprasti, kodėl bri-
tai taip vertina savo karalienę.  
Reiktų pridurti, kad ir Norve-
gijos karalius Haraldas V pasi-
žymi savo kukliu elgesiu, todėl 
irgi pelnė Norvegijos karalys-
tės gyventojų simpatijas. To-
kie pat kuklūs yra ir Švedijos, 
Danijos monarchai, kurie ir 
viešuoju transportu važiuoja, 
ir parodas visokias rengia ar 
žuvienę su tauta srebia. 

Kai pagalvoji, kaip atrodo 
mūsų valdžia su savo apsaugi-
niais, tai skirtumas akivaizdus. 
Nors ką ten respublikinė val-
džia – kiekviena  savivaldybė 
savo merą ir bent jau viceme-
rą naujais automobiliais turi 
aprūpinti. Keista tik tai, kad 
karalienė važiavo traukiniu ir 
karūna nenukrito, o štai mūsų 
valdžia savo regalijas tik nau-
juose automobiliuose išsaugo. 
Prastesniuose išbarstytų.

Aldona Ruseckaitė

Žemaitės paslaptis: biografi-
nis romanas. Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2015. 232 p. 
978-9986-39-854-7.

Romane pateikiami lietuvių 
literatūros klasikės Julijos Be-
niuševičiūtės-Žymantienės-Že-
maitės (1845-1921) biografiniai 
fragmentai, paremti dokumentine 
medžiaga. Rašytojos gyvenimas 
buvo ilgas ir spalvingas, asmeny-
bė įdomi, iki senatvės gyvybinga. 
Iš gausių archyvinių faktų autorė 
pasirinko Žemaitės vėlyvos meilės 
liniją, pasiremdama jos laiškais, 
sukūrė dramatišką, skausmingą, 
bet ir šviesią, labai patrauklią is-

Naujos Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidyklos knygos 

toriją. Romane skleidžiasi klasi-
kės būdo bruožai, jos pažiūros į 
žmogų, tautą, istorinius įvykius, 
atveriamas mažai iki šiol žinomas 
Žemaitės gyvenimas Amerikoje, 
iš kurios grįžusi rašytoja tegyveno 
137 dienas, tačiau tos dienos buvo 
pilnos veiksmo ir netikėtumų. Įtai-
gia menine kalba autorė sukūrė pa-
skutinio dešimtmečio (1911-1921) 
Žemaitės gyvenimo vaizdą, naujai 
atrasdama jos asmenybės spalvų ir 
atspalvių, priartindama prie šiuo-
laikinio skaitytojo.

„Žymantienė nenutuokia Petraus-
ko klastos. Vyras nedegina nė vieno 
jos laiško, deda į krūvelę, jau bene 
pora dešimčių spintoje po marš-
kiniais pakišęs. Niekam nerodo, 
nesigiria, bet nedegina. Kodėl taip 
elgiasi? Ar nebijo, jeigu kas perskai-
tys, sužinos? Gal svarbus kiekvienas 
žodis, nori turėti, vis paskaityti, pa-
sitikrinti, kad jų meilė yra tiesa? Bi-
čiulė ne šiaip kaimo bobelė – rašy-
toja! Argi jam gyvenime kas berašys 
tokius laiškus, tokius žodžius? Kaip 
galėtų paleisti pelenais?.. 

Kai Julija sutinka Konstantiną, 
visada klausia, ar degina jos laiš-
kus, prašo žiūrėti į akis, prisiekti, 
kad taip darąs. Bet vyras šypsosi, 
pabučiuoja jai ranką, šelmiškai 
sako – betgi laiškai man skirti, da-
rau, ką noriu. Ak, tu, šokasi mote-
ris, neklausai manęs, tučtuojau de-
gink, gali išeiti į svietą! Na ir kas? 
Nepasiduoda jis, ko tamsta bijai, 
ar mes kokie vagys, ar žulikai? Ar 

kam rūpime? Kai Julija ima iš rim-
tųjų širsti, sako, jog gėda jai ir dėl 
savo metų, ir jam prieš žmones ne-
smagu būtų, jis numoja ranka, te-
priduria – gerai, gerai, nebijok...“. 
(Ištrauka iš knygos).

Romualdas Granauskas 

Baltas liūdesio balandis: po-
kalbiai ir esė. Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2015. 386 p. 
ISBN 978-9986-39-857-8. 

Minėdama 25-uosius veiklos 
metus Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla išleido savo 1000-ąją kny-
gą. Tai – Romualdo Granausko 
knyga „Baltas liūdesio balandis“. 
Apie šią knygą jos sudarytojas Va-

lentinas Sventickas:
„Šios knygos sumanymą ir apyti-

krę sandarą Romualdas Granauskas 
spėjo pasiūlyti pats. Esė apie klasi-
kus ir lietuviško žodžio gyvenimą, 
rinktiniai pokalbiai. Maždaug taip 
įsivaizdavo knygos centrą. Vėliau 
uolioji rašytojo žmona Genovaitė 
atnešė atspaudų, kopijų, dar vėliau, 
– ką pati užrašiusi. Iš didelės mar-
gaspalvės visumos pamažu klostė-
si tai, kas gali tilpti į vieną knygą. 
Tarkim, interviu su R. 

Granausku būta daugybės, teko 
rinktis. Ar yra čia niekur neskaity-
tų dalykų? Taip, tame skyriuje, ku-
ris parodo pokštaujantį klasiką.

Esė, kalbos, pokalbiai, pokštai – 
be abejo, tai tėra kūrybos viseto da-
lis, tačiau kaip tik toji dalis, kurioje 
rašytojui lemta atsiverti, atskleisti 
požiūrius, formuluoti, pagaliau 
kalbėti apie save. Čia ir bus šios 
knygos ypatingoji spalva. Jos mir-
gėjime R. Granauskas įspūdingas! 
Atsiverti... Tai, kas atsiveria, turi 
būti reikšminga ir įdomu. Yra.

Grįžtant prie esė. Kitaip nepasa-
kysi – Daukanto, Biliūno, lietuvių 
literatūros ilgametės kelionės at-
vaizdai čia sukrečiantys.

Visko ir visaip mokėjęs pašne-
kėti žemaitis savo stiliumi jau se-
nokai susitarė, kad pakalbėčiau 
prie jo kapo, o 2014 m. vasarą 
liepė sudaryti šitą knygą („pats jau 
nepajėgsiu“).“

Kaip užsimena V. Sventickas, 
leidykla ruošia R. Granausko kū-
rybos seriją, kurios apipavidalini-
mu rūpinasi dailininkė Deimantė 
Rybakovienė. Kita serijos knyga 
pasirodys dar šiemet ir tai bus apy-
saka „Kai reikės nebebūti. Mano 
draugo gyvenimas ir mirtis“.

(“liberalai savo idėjų lietuvai 
pristatymą pradėjo Anykščiuose”,- 
“Anykšta”, 2016-02-13). 

Pučiant pavasariniam vėjui, su-
aidėjo, sugūžėjo liberalai. Prasidėjo 
rinkiminis šou, kuris man priminė 
Darbo partijos renginius.  

Visai neseniai kultūros rūmuo-
se stalai būdavo nukrauti valgiais 
ir gėrimais, o kaimuose dalijami 
„kerzokai“.  Liberalai daro kitaip. 
Čia – blynai. Oficialus pretekstas - 
Užgavėnės, nors Morė prieš keletą 
dienų sudeginta, Užgavėnės atšvęs-
tos. Tačiau liberalai nusprendė, kad 

Liberalų fiesta Anykščiuose
šventę galima pakartoti ir kad blynų 
ir žaidimų niekada nebus per daug.

Kaip tarė, taip ir padarė. Kepė 
blynus, linksmino žmones, dalino 
rinkimų agitaciją. Blynus kepė ne 
bet kas, o Eligijus Masiulis, Seimo 
narys, kandidatas į ministrus pirmi-
ninkus, Kęstutis Tubis, rajono me-
ras, kandidatas į LR Seimą ir vidaus 
reikalų ministrus, ir Lukas Pakel-
tis, kandidatas į LR Seimą ir ūkio 
ministrus (statant gamyklą jam šis 
postas labai praverstų). Ši liberalų 
elitinė trijulė davė toną visam rin-
kiminiam šou. Liberalams į kaulų 

čiulpus įaugę, kad norint daug turė-
ti, reikia kažkiek ir duoti. Pernai per 
savivaldos rinkimus davė arbatos, 
šiais metais - blynų ir skrajutę su 
E. Masiulio abrozdėliu ir 6 tezėm. 
Įdomios tos tezės - įsipareigojimai. 
Partijos vardu pats vadas pažada pa-
našiai kaip savo laiku Viktor Uspa-
skich: atlyginimas perkops 1000 
eurų, pensininkai gyvens oriai, ma-
žės mokesčiai, didės darbo vietų, 
miesteliai taps patrauklūs gyventi, 
mūsų bus vėl 3 milijonai ir galų 
gale Lietuva taps išmania valstybe. 
Gaila, kad autoriai nepridėjo 7 spar-

nuotosios E.Masiulio tezės „kad tik 
durniai dirba už 5000 Lt“, many-
čiau, kad rudenį, per šv.Mato atlai-
dus, liberalai galės sukviesti žmo-
nes į naujos pilies menes. Čia galės 
vaišinti midumi, stumbro kepsniais, 
„Anykščių vynu“. Bus pats laikas, 
nes spalio 9-oji čia pat. Liberalai 
gerai perprato Viktor Uspaskich. 
Norint daug turėti, reikia kažkiek 
duoti ir žadėti. Tad žmonės 4 metus 
bus sotūs.

P.S. Tiktai kurie? Ar tie, kurie davė 
ir žadėjo, ar tie, kurie balsavo?

Romaldas GIŽINSkAS

rezonansas

naujos knygos
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“Teleloto” Lošimas Nr. 1036 Data: 2016-02-14
Skaičiai: 22 55 58 26 68 42 11 41 39 47 01 20 38 28 32 70 09 04 

02 07 35 36 53 64 54 52 27 08 03 50 40 59 69 48 46 34 66 13 (keturi 
kampai, eilutė, įstrižainės) 19 21 75 65 44 73 15 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0577368 Automobilis “Nissan Note” 0431275 Automobilis “Nissan 

Note” 0330171 Automobilis “Toyota Corolla” 056*252 Pakvietimas į 
TV studiją 043*594 Pakvietimas į TV studiją 018*908 Pakvietimas 
į TV studiją 006*343 Pakvietimas į TV studiją 0024068 Savaitgalis 
Druskininkuose 0040935 Savaitgalis Druskininkuose 0166307 
Savaitgalis Druskininkuose 0359928 Savaitgalis Druskininkuose 
0112964 Savaitgalis Druskininkuose 0249479 Savaitgalis 
Druskininkuose 0617715 Savaitgalis Druskininkuose 0363501 
Savaitgalis Druskininkuose 0134979 Savaitgalis Druskininkuose 
0283136 Savaitgalis Druskininkuose

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.30 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.70 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Grindų  betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 
Darbus atliekame greitai ir kokybiškai. 

Tel. (8-694) 40735.

Statybinių ir gamybinių atliekų 
surinkimas bei tvarkymas

UAB “Ekonovus” pastoviai vyk-
do statybinių ir gamybinių atliekų 
sutvarkymo paslaugas. Bendrovė 
klientų patogiam aptarnavimui gali 

pasiūlyti nuo 15 kub. m iki 33 kub. m talpos GAK tipo konteinerius, taip 
pat rūšiavimo priemones (didmaišius). Mes galime pasiūlyti  lankstų 
darbo grafiką, drauge rasime efektyvius atliekų surinkimo sprendimus 
bei pasiūlysime palankias kainas.

Bendrovės teikiama paslauga naudojasi Ukmergės, Utenos, 
Anykščių ir Molėtų savivaldybių įmonės bei gyventojai. 

Suteikus paslaugą UAB “Ekonovus” išrašo atliekų sutvarkymą 
patvirtinančius dokumentus. 

Rašykite el.paštu: ukmerge@ekonovus.lt arba skambinkite 
tel.: 8 652 08237, 8 650 84344  ir gaukite geriausią pasiūlymą

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės vasario 18 d. dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Janroka“
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UAB „Anykštos redakcija“ 
priima skelbimus į šiuos 

laikraščius: 

„Gimtoji žemė“ 

„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“ 

„Kupiškėnų mintys“

„Molėtų Vilnis“

„Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“ 

„Utenis“

 „Utenos apskrities 

žinios“

 
gimė

Dominykas ŠAUČIŪNAS, gimęs 01 05
Kristianas SAVICKAS, gimęs 01 04
Edgaras VILUTIS, gimęs 12 29

 
pro memoria

Anykščių mieste
Kęstutis BURNEIKIS, gimęs 1952 m., mirė 01 07
Zinaida Veronika JUODELIENĖ, gimusi 1953 m., mirė 01 05
Bronė DIDIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 01 02
Domininkas Algirdas BURNEIKA, gimęs 1936 m., mirė 01 04

Anykščių seniūnijoje
Jonas ROZELIS, gimęs 1925 m., mirė 01 05

Debeikių seniūnijoje
Rima KISLAUSKIENĖ, gimusi 1945 m., mirė 01 01

Kavarsko seniūnijoje
Povilas DIGIMAS, gimęs 1957 m., mirė 12 31
Zenonas STANKEVIČIUS, gimęs 1948 m., mirė 01 07

Kurklių seniūnijoje
Aldona MAČIONIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 01 06

Svėdasų seniūnijoje
Morta Liucija RIMEIKIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 01 05

Traupio seniūnijoje
Sigita ŠEMELIŪNIENĖ, gimusi 1972 m., mirė 01 05

Viešintų seniūnijoje
Bronislava SAMAVIČIENĖ, gimusi 1922 m., mirė 01 07

“Teleloto” Lošimas Nr. 1031 
Data: 2016-01-10

Skaičiai: 18 44 21 03 26 29 
23 46 40 47 27 58 28 64 12 69 
53 57 49 07 63 34 71 59 13 52 
60 72 32 56 35 67 51 14 62 10 
33 04 (keturi kampai, eilutė, įs-
trižainės) 16 48 74 31 02 43 22 
73 11 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0436450 4000 Eur 0461390 

500 Eur 0087061 Automobilis 
“Nissan Note” 0404235 
Automobilis “Renault Captur” 
036*687 Pakvietimas į TV stu-
diją 035*480 Pakvietimas į TV 
studiją 037*777 Pakvietimas į 
TV studiją  009*358 Pakvietimas 
į TV studiją

perka

įvairūs

Portretas
Iš nuotraukos 

„Anykštos“
 redakcijoje

darome portretus 
laidotuvėms

 (iki A4 formato). 

Nuotraukos su 
rėmeliais 

kaina – 10,10 Eur.

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 - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.40 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.60 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.
ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkačius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

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

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

Automobiliai, dalys

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.

Automobilius. Įvairių markių, gali 
būti su defektais, netvarkingi. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-685) 66572.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Brangiai - įvairius automobilius. Gali 
būti su defektais, nevažiuojantys. 
Atsiskaito vietoje, sutvarko dokumen-
tus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Kita

Bendrovė - grūdus, pupas, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.

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 
sklypą ir medinį gyv. namą 60 kv.m 
bendr. ploto Anykščių r. Skiemonių 
sen. Žiogų k., 11 000 Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

Kuras

Malkas. Sausas, skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

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

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

Atraižas pakais ir supjautas. Malkas 
kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Ūkininkas nuolat - kokybišką mėsi-
nių kiaulių skerdieną puselėmis 40-
50 kg. Tik kaimiškai svilintos dujomis, 
atvėsintos. Subproduktus. Triušius 
ir jų skerdieną. Atveža nemokamai, 
greitai.

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

Įvairias naudotas plytas, plokštes, 
medieną. Pristato. 

Tel. (8-682) 92949.

Amonio salietrą (16,50 Eur/maišui), 
azofoską (20 Eur/maišui), amonio 
sulfatą (14 Eur/maišui), kitas trąšas. 
Pristato. 

Tel. (8-605) 49513.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės sausio 14 d. dieną 17 val. 
Liudiškių g. 29 UAB ,,Jonroka’’

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus.
Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET. 

Būtina išankstinė registracija tel. 8 657 68156,
Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

Brangiai pirksiu arba išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę Puntuko – Gražiavietės – Kurklių 

kadastrinėje vietovėje.
Mob. tel. (8-687) 76191

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

siūlo darbą
Žemės ūkio veikla besiverčianti 

įmonė - agronomui (-ei). 
Tel. (8-687) 76191, cv siųsti el. 

paštu: vygantas@anratas.lt.

ŽŪB “Elma” reikalingi gyvulinin-
kystės darbuotojai.

Tel. (8-682) 97420.
 
Ūkyje reikalingas fermos šėrikas 

– mechanizatorius, apgyvendina. 
Tel. (8-650) 86625.

Paslaugos

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Reikalingas autovežio vairuoto-
jas dirbti Europoje. 

Tel.: (8-655) 25778, 
(8-652) 52288.

Reikalinga šeima, neturinti žalin-
gų įpročių, dirbti ir prižiūrėti sody-
bą Zarasų rajone. 

Tel. (8-687) 80254.

Reikalingas žmogus, galintis 2 
savaites pavedžioti šunį.

Tel. (8-639) 86412.

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.,
penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.,
šeštadieniais nuo 8.30 - 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  0,50 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300 egz.       Užs. Nr. 1442

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
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„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58. mob. (8-690) 
10727.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: Sigita Pivorienė, tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239,
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835. 
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-82-46, mob. (8-675) 47714.
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius, tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

Vasario 23 d. 11 val. 
Jonavos kultūros centre organizuojamas 

išplėstinis Lietuvos pieno gamintojų 
asociacijos Tarybos posėdis. 

LPGA tarybos pirmininko Jono Vilionio 
vardu kviečiame dalyvauti visus, neabejingus 

Lietuvos pieno sektoriaus ateičiai.

Nemokamai matuojame stogus, 
darome sąmatas NMA, konsultuo-
jame stogų dengimo klausimais.

Tel. (8-652) 49994.

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

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

Jaunuolynus, iškirstas biržes, 
prastus menkaverčius miškus, 
mišką išsikirsti. Siūlyti įvairius 
variantus. Medienos traukimo pa-
slaugos.

Tel. (8-686) 92172

Automobiliai, dalys

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Automobilių ir kitokios techni-
kos supirkimas visoje Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

Galvijus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.  

Tel.: (8-687) 81536, 
(8-614) 01200.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

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

Kita

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, pupas, žirnius. 

Tel. (8-680) 85841.

įvairūs
Jaunasis ūkininkas išsinuomotų 

ž. ū. p. žemę Anykščių r. nuo 10 ha. 
Moka nuo 120 Eur/ha, avansu už 5 
metus. 

Tel. (8-612) 47316. 

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Baldų gamyba. Spintos slankiosio-
mis durimis, prieškambario, virtuvės, 
miegamojo ir kt.

Tel. (8-601) 70304.

Valo, tvarko krūmais, medžiais ap-
augusius laukus, grovius, pakeles. 
Visas atliekas išsiveža savo trans-
portu. Už kokybišką žaliavą moka 
pinigus.

Tel. (8-686) 92172.
Ilgastrėliais ekskavato-

riais kasame tvenkinius, 
valome ežerų pakrantes, 
griovius. Atliekame kitus 
kasimo darbus. 
Tel. (8-698) 46745.

DĖMESIO! Norite sužinoti apie savo ar artimųjų ateitį, permainas 
gyvenime, ar verslo sėkmę? Kas jūsų laukia 2016 metais? Jaučiatės 
blogai, nerandate ligos? 

Kreipkitės į LIETUVOS EKSTRASENSŲ MŪŠIO NUGALĖTOJĄ 
VANDĄ, kuri vasario 19 d.(penktadienį) atvyksta į Anykščius.

Būtina išankstinė registracija tel. (8-603) 30626.

Nekilnojamasis turtas

15,7 ha žemės sklypą Skiemonių 
sen. Smulkio k.

Tel.: (8-631) 13727, 
(8-698) 40231.

Skubiai - dviejų kambarių butą 
plytiniame name, patogiame aukš-
te (laisvas).

Tel. (8-698) 51269.

Kita

Ūkininkas nuolat - kokybišką 
mėsinių kiaulių skerdieną pu-
selėmis 40-50 kg. Tik kaimiškai 
svilintos dujomis, atvėsintos. 
Subproduktus. Triušius ir jų sker-
dieną. Atveža nemokamai, greitai.

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

Nuoširdžiai dėkoju Anykščių rajono savivaldybės ligoni-
nės personalui, gerb. medikams Loretai PRABIŠIENEI, 
Vidai BUBLIAUSKIENEI, Ričardui LAPINSKUI, Vygantui 
SAUGŪNUI ir Gražinai VASILIAUSKIENEI už laiku su-
teiktą pirmąją pagalbą, malonią priežiūrą. 

Romaldas ŠiRvys, Ukmergė 
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Prieš daugiau nei savaitę Anykš-
čių rajono policijos komisariate 
vyko renginys, skirtas visuome-
nei – policininkų darbo ataskaita 
už 2015 metus. Visuomenės, nors 
ji ir buvo kviesta per žiniasklaidą, 
į renginį prisirinko nelabai daug. 
Buvo du žurnalistai, trys politikai 
ir bent keturi seniūnai. O didžioji 
auditorijos dalis - patys policijos 
pareigūnai.

Šio renginio tikslas arba bent jau 
vienas iš tikslų buvo policijai pasi-
demonstruoti skaidrumą, atvirumą, 
vakarietiškumą... Tačiau viena gel-
tonkasė pareigūnė elgiasi greičiau 
rytietiškai nei vakarietiškai. Graži 
ilgaplaukė viešame renginyje są-
siuviniu ėmė dangstytis veidą nuo 
žurnalisto fotoaparato. Žinoma, 

Giulčita policijoje

dėl darbo specifikos pareigūnams 
kartais tenka slėpti veidus, tačiau 
tai paprastai daroma užsidedant 
kaukes. Ir šiuo atveju buvo galima 
į viešą renginį eiti su kauke – ne-
būtinai su ta juoda, nuobodžia, kur 
tik akims skylutės paliktos, galima 
su gražesne karnavaline, zuikučio 
ar fėjos...

Kita vertus, buvo toks senas 
rusiškas filmas „Baltoji dykumos 
saulė“, kur visos musulmonės mo-
terys slėpė veidus, o rusas karei-
vėlis prie vienos iš jų lindo ir vis 
prašė: „Giulčita, parodyk veidelį“.  
Galbūt, jei būtų veidelis matomas, 
nebūtų ir lindęs... Paslaptis visuo-
met prikausto dėmesį, kelia susi-
domėjimą, įtampą... Gal ir polici-
jos Giulčita turėjo tokį tikslą.   

Vienas iš būdų atkreipti į save dėmesį – žaisti slėpynes.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Vienas Novaruskis skundžiasi 
kitam:

– Žinai, nusipirkau naują teli-
ką… Tris tūkstančius žalių paklo-
jau. O kitą dieną katė ant teliko už-
šoko ir privarė į jį. Tai už remontą 
dar pusę palikau…

– O tai katę bent jau užmušei?
– Negaliu. Ji pusantro tūkstančio 

kainuoja.

***

Sutiko valstietis Dievą ir nuošir-
džiai pasišnekėjo:

– O Dieve, Tu mums toks geras 
 visko davei po du, tik šitą, patį 
smagiausią daikčiuką vieną.

– Tai kiek gi norėtum tų sma-
giausių daikčiukų? Paklausė Die-
vas.

– Nors penkiolika,  nesivaržyda-
mas paprašė valstietis.

– Gerai, tegul būna kaip nori,  
-atsakė Dievas. 

Ir valstietis pajuto,kad pas jį at-
sirado penkiolika daikčiukų. Vie-
nus pasikišo po diržu, kitus paliko 
laisvai kaboti, net ačiū nepasakęs 
norėjo sprukti, tačiau:

– Palauk, brangusis, kodėl bėgi? 
O kur dar 30 kiaušinių?

Želė ir zefyrų suktinukai

Ingredientai:
Želė, 100 gramų
Vanduo, 100 mililitrų
Zefyrai, 100 gramų
Aliejus, 1 lašas

Gaminimo eiga:
Ištirpinkite želė miltelius karšta-

me vandenyje.
Sudėkite zefyrus, pakaitinkite 

mikrobangėje apie 30 sekundžių.
Išmaišykite iki vientisos masės 

ir supilkite į riebalais išteptą indą.
Suvyniokite ir supjaustykite su 

siūlu.

Biatlonas I. Anykštėnas biatloni-
ninkas L. Banys II jaunimo Olimpi-
nėse žaidynėse Norvegijoje 7,5 km 
sprinto rungtyje tarp 50 dalyvių užė-
mė 13 vietą.  Anykštėnas startuos dar 
ir 10 km persekiojimo lenktynėse.

Biatlonas II. V. Strolia dalyvavo 
JAV vykusiame pasaulio biatlono 
taurės etape. 10 km sprinto rungtyje 
anykštėnas finišavo 64-as, jam tik 9 
sek. pritrūko, kad patektų į perse-
kiojimo rungtį. Aukštesnę vietą su-
trukdė užimti trys netaiklūs šūviai 
šaudykloje.

Biatlonas III. K.Vitkūnaitė star-
tavo Slovakijoje vykusiame tarptau-
tinės biatlono sąjungos taurės etape. 
Startavusi moterų grupėje 15 km in-
dividualioje distancijoje su keturiom 
ugnies linijom, šaudykloje prašovusi 
tik kartą, anykštėnė finišavo 56.

Krepšinis. Anykščių KKSC „Vo-
lupis“ penktadienį  namuose 90-97  
nusileido  „Akmenės cementui“, o 
šeštadienį išvykoje 85-94 nusileido 
Tauragės KK. Penktadienį M.Urbutis 
pelnė 28, M.Prybylskis - 20 taškų, 
šeštadienį P.Leščinskas įmetė 19 taš-
kų. Anykščių KKSC „Volupis“ RKL 
A divizione užima 8-ąją vietą – 14 
pergalių, 13 pralaimėjimų.    

Sunkioji atletika. Marijampolėje  
vyko sunkiosios atletikos turnyras, 
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai. Turnyre dalyvavo sunkiosios 
atletikos sportininkai iš įvairių Lietu-
vos miestų. Keturi Anykščių KKSC 
sunkiaatlečiai iš turnyro grįžo su me-
daliais. Nugalėtojais tapo Ž. Tarulis 
ir T. Miškeliūnas, o G. Klimanskas ir 
R. Skapas užėmė antrąsias vietas. 

Šaudymas. Rajono mokyklų 
šaudymo iš orinių šautuvų koman-
dines varžybas laimėjo J. Biliūno 
gimnazijos I-oji komanda. Antrąją 
vietą užėmė šios mokyklos II-oji 
komanda, trečiąją – A. Vienuolio 
progimnazijos I-oji komanda.  Vai-
kinų asmeninėje įskaitoje nugalėjo 
L. Banys (J.Biliūno gimnazijos I ko-
manda), antrąją vietą užėmė V. Mo-
lis (Kavarsko mokykla), trečiąją G. 
Mikoliūnas (A. Baranausko pagrin-
dinė mokykla). Merginų varžybose 
nugalėjo A. Ališauskaitė (J. Biliūno 
gimnazijos II komanda), antrąją vie-
tą užėmė B. Liobytė, trečiąją – R. 
Liobytė (abi iš J. Biliūno gimnazijos 
I komanda) 

Krepšinis. Anykščių rajono krep-
šinio pirmenybėse pirmauja „Libe-
ralai“ (7 pergalės, 1 pralaimėjimas). 
Po jų rikiuojasi „Taifūnas“ (6 perga-
lės, 1 pralaimėjimas) bei „Svėdasai“ 
ir „Švietimas“ (po 5 pergales ir po 2 
pralaimėjimus).

Australijoje sergantis 
berniukas dienai tapo 
superherojumi

Jaunam cistine fibroze sergan-
čiam australui buvo suteikta proga 
Sidnėjų išgelbėti nuo “superblo-
giuko”, skelbia BBC.

Ketvirtadienį “Make-A-Wish” 
labdaros fondas devynmetį Dome-
niką Peisą (Domenic Pace) vienai 
dienai pavertė Geležiniu berniuku 
(Iron Boy).

Geležinis berniukas savo ar-
šiausią priešą Ultroną (Ultron) 
nugalėjo ant Sidnėjaus operos te-
atro laiptų, o susirinkusi minia jį 
palaikė. Prieš lemtingą kovą ma-
žasis didvyris dar spėjo išgelbėti 
“Make-A-Wish” fondo reporterę 
Haup Džoj (Hope Joy) iš Ultrono 
sėbro nagų.

D. Peisas sraigtasparniu skri-
do į policijos komisariatą, o iš 
ten greitaeigiu kateriu nuplaukė į 
Klarko salą gelbėti H. Džoj.

Berniukas palaikymo sulaukė iš 
“Geležinio žmogaus” (Iron Man) 
vaidmenį atliekančio JAV akto-
riaus Roberto Daunio jaunesniojo 
(Robert Downey Jr).

“Šiandien išsiunčiau labai ypa-
tingą berniuką atlikti slaptos mi-
sijos”, - savo “Tweeter” paskyroje 
rašė aktorius.

Jis taip patalpino vaizdo įrašą 
“Youtube”, kuriame kreipiasi į D. 
Peisą sakydamas, kad dabar jis 
yra oficialiai priimtas į “Keršyto-
jus” (The Avengers), superherojų 
komandą, kuriai vadovauja Gele-
žinis žmogus. 

Ispanijoje valstybės 
tarnautojas šešerius metus 
nepastebėtas nėjo į darbą

Ispanijoje valstybės tarnauto-
jas buvo nubaustas 27 tūkst. eurų 
bauda po to, kai daugiau nei še-
šerius metus nepastebėtas nėjo į 
darbą, skelbia BBC.

Choakino Garsijos (Joaquin 
Garcia) nebuvimas darbe buvo 
pastebėtas tik tada, kai jam buvo 
nuspręsta skirti apdovanojimą už 
ilgametę tarnybą.

69-erių sulaukęs Ch. Garsija tuo 
metu jau buvo išėjęs į pensiją. Vy-
ras kaltinimus neigė ir sakė darbe 
buvęs patyčių auka. Tačiau teis-
mas priėmė darbdaviams palankų 

sprendimą ir darbuotojui liepė su-
mokėti baudą. Ch. Garsijai skirta 
bauda yra lygi jo vienų metų atly-
ginimui atskaičiavus mokesčius.

Laikraščiui “El Mundo” Ch. 
Garsijos artimieji sakė, kad vyras 
apie savo pasitraukimą iš darbo 
delsė pranešti, nes turėjo rūpintis 
šeima ir bijojo, kad sulaukęs se-
nyvo amžiaus negaus kito darbo. 
Jų teigimu, Ch. Garsija retkarčiais 
trumpam apsilankydavo darbe.

Paaiškėjo visi “Aukščiausios
pavaros” laidos vedėjai

Jau paaiškėjo visi populiarios 
televizijos laidos “Aukščiau-
sia pavara” vedėjai. Naujausiais 
duomenimis, prie Kriso Evanso 
(Chris Evans) ir Meto Leblanko 
(Matt LeBlanc) prisijungs “For-
mulės-1” lenktynių komentatorius 
Edis Džordanas (Eddie Jordan) ir 
vokietė lenktynių vairuotoja Sabi-
na Šmic (Sabine Schmitz), skelbia 
BBC.

Apie automobilius reportažus 
rengiantis žurnalistas Krisas Haris 
(Chris Harris) ir televizijos pra-
nešėjas Roris Redas (Rory Reid) 
taip pat papildys laidos vedėjų 
komandą.

S. Šmic taps pirmąją laidos ve-
dėja moterimi per 15 metų. Pasta-
rąjį kartą laidą 2001 m. vedė Vikė 
Batler-Henderson (Vicki Butler-
Henderson).

Nauja pranešėjų komanda buvo 
sudaryta po to, kai pernai laidą 
paliko Džeimsas Mėjus (James 
May), Džeremis Klarksonas (Je-
remy Clarkson) ir Ričardas Ha-
mondas (Richard Hammond).

Dž. Klarksonas “Aukščiausią 
pavarą” buvo priverstas palikti po 
to, kai įsivėlė į konfliktą su vienu 
iš laidos prodiuserių. Vėliau su 
laida atsisveikino Dž. Mėjus ir R. 
Hamondas.  

Paskelbtas laimingiausių 
Europos miestų sąrašas

Europos Komisija paskelbė Eu-
ropos miestų, kurių gyventojai yra 
laimingiausi, sąrašą. Remiantis 
tyrimo rezultatais, pirmoji vieta 
atiteko Danijos miestui Olborgui.

Kaip pažymi laikraštis “The 
Independent”, į šį sąrašą pateko 
daugiausia maži miestai, o ne sos-

tinės.
Respondentai turėjo atsakyti, 

ar jiems patinka gyventi mieste, 
ar jie patenkinti sporto salių skai-
čiumi ir prieinamumu, transporto 
sistema. 

Paaiškėjo, kad Olborge 72 pro-
centai apklaustųjų labai patenkinti 
gyvenimu mieste, o 24 procentai - 
patenkinti. Vietos gyventojai ypač 
didžiuojasi Olborgo universitetu, 
savo simfoniniu orkestru ir gra-
žiomis krantinėmis.

Antrąją vietą užėmė Kopenha-
ga. Čia gyvenimu labai patenkinti 
67 procentai tyrimo dalyvių, o 28 
procentai - patenkinti. Tik 5 pro-
centai prisipažino, kad jiems ne-
patinka gyventi Danijos sostinėje.

Į lyderių trejetą pateko Reikja-
vikas. Paaiškėjo, kad 66 procentai 
jo gyventojų yra labai patenkinti, 
o 28 procentai - patenkinti gyveni-
mu didžiausiame Islandijos mies-
te. Apklaustieji džiaugėsi vaizdin-
gais kraštovaizdžiais ir ramybe.

Į sąrašą taip pat įtraukti Ciuri-
chas, Gracas, Oslas, Viena, Bel-
fastas, Antverpenas, Mančesteris, 
kiti miestai. 

„Eagles of Death Metal”: 
koncertas Paryžiuje - „šventa 
pareiga”

Kalifornijos roko grupė „Eagles 
of Death Metal”, kurios koncertą 
Paryžiuje praėjusių metų lapkri-
čio 13-ąją nutraukė kruvinas tero-
ro aktas, sugrįžimą į sceną Pran-
cūzijos sostinėje vadina „šventa 
pareiga”, praneša agentūra AFP. 

„Aš tai suprantu kaip šventą 
pareigą”, - per pasirodymą Stok-
holme šeštadienį pareiškė atlikė-
jas Džesis Hjuzas (Jesse Hughes). 
„Aš prisiimu šią Dievo duotą at-
sakomybę, - kalbėjo dainininkas, 
kuris su savo grupės kolegomis 
antradienį koncertuos Paryžiaus 
„Olympia” koncertų salėje. - Taip 
turi būti. Mūsų gerbėjams reikia 
to, ką mes darome”.

„Eagles of Death Metal” kon-
certas „Bataclan” koncertų salėje 
lapkričio 13-ąją tapo islamistų 
taikiniu. Trys teroristai čia nužu-
dė 90 žmonių ir šimtus sužeidė. Iš 
viso koordinuotų išpuolių serija 
Paryžiuje tada nusinešė 130 gyvy-
bių. „Bataclan” neveiks iki metų 
galo.

Koncertas Paryžiuje bus „daug 
daugiau nei tik šokiai”, - pabrėžė 
Dž. Hjuzas. Per išpuolį Paryžiuje 
nei jis, nei jo grupės kolegos ne-
nukentėjo.  

-ELTA


