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Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį galite 
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis.

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

Daugiausia skundų – dėl tvarkos 
kavinėse Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto produktų inspektoriai teigia, kad rajono viešojo maitinimo įstaigose, 
prekybos centruose bei maisto parduotuvėse per pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuotas vos vienas kitas pažeidimas. Be planinių pati-
krinimų, maisto produktų inspektoriai karts nuo karto sulaukia ir vartotojų skundų, į kuriuos reaguojama nedelsiant. Apie tai, kokia 
situacija rajono viešojo maitinimo įstaigose bei parduotuvėse, „Anykšta“ kalbėjosi su Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos vyriausiąja specialiste – maisto produktų inspektore Asta Bartuliene.

Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė – maisto produktų inspektorė Asta Bartulienė 
lankantis kavinėse pataria atkreipti dėmesį į joms po patikrinimų  suteiktų „kavos puodelių“ skaičių.

Liudiškiai pamažu tampa Anykščių priemiesčiu 

Vos 3 kilometrai į pietus nuo 
Anykščių driekiasi Liudiškių 
kaimas. Pasak Anykščių se-
niūnijos seniūno Eugenijaus 
Pajarsko, gyvenamąją vietą 
šiame kaime deklaruoja 79 
asmenys. Kadangi miestas čia 
pat, Liudiškiai pamažu virsta 
Anykščių priemiesčiu – pato-
gus susisiekimas, o po darbų 
smagu grįžti į sodybą...

Aktorė Dalia Michelevičiūtė vis grįžta į senelių sodybą, kad pro vaikystės langą pažvelgtų į besikei-
čiantį Liudiškių kaimą.

Vakancija. Kelis metus UAB 
„Anykščių vandenys“ direktoriaus 
pavaduotoju buvęs Algirdas Daukša 
nuo rugsėjo nebedirba šioje įmonėje. 
Prieš tai A. Daukša yra vadovavęs 
kitai savivaldybės įmonei – UAB 
„Anykščių šiluma“. UAB „Anykščių 
vandenys“ direktoriaus pavaduotojo 
darbo vieta kol kas yra neužimta.

Eismas. Minint Europos judrumo 
savaitę, savivaldybė ir Anykščių vi-
suomenės sveikatos biuras nurodė, 
kaip Anykščiuose bus organizuoja-
mas automobilių eismas. Rugsėjo 
16,18,20 ir 22 dienomis į automobi-
lius kviečiami sėsti tik tie gyventojai, 
kurių automobilių valstybinis numeris 
baigiasi skaičiumi 0,2,4,6,8. Rugsėjo 
17,19 ir 21 dienomis automobiliais 
kviečiami važiuoti tik tie gyventojai, 
kurių automobilių valstybinis nume-
ris baigiasi skaičiais 1,3,5,7, 9. Rug-
sėjo 22 dieną gyventojams apkritai 
siūloma atsisakyti automobilių.

Akcija. Miškininkai kviečia pabū-
ti elnių vestuvių girioje klausytojais. 
Miškų urėdijos paskyrė po du rugsėjo 
vakarus, kada pakvies pasiklausyti 
„Elnių vestuvių serenadų“. Būtina 
registruotis iš anksto el.pašto adresu 
info@amu.lt arba pas girininką Laimį 
Trumpicką telefonu (8-686) 11375.

Gaisras. Šeštadienį Viešintose 
gaisras kilo ūkiniame pastate. Atvi-
ra liepsna degė ūkinis pastatas. Nuo 
degančio pastato dar užsidegė ir šalia 
stovėjusi medinė lauko virtuvė. Per 
gaisrą nudegė ūkinio pastato stogas,  
4 rulonai šiaudų, įvairūs ūkio apyvo-
kos daiktai. Apdegė rąstinės sienos, 
32 rulonai šieno ir 25 kub. m malkų. 
Pavyko apsaugoti gyvenamąjį namą.

Remontas. Utenos apskrities vals-
tybinė mokesčių inspekcija infor-
muoja, kad Utenos AVMI Mokestinių 
prievolių skyriaus Anykščių poskyry-
je (J. Jablonskio g. 30, Anykščiai) dėl 
vykdomo elektros tinklo remonto, 
2016 m. rugsėjo 14 d. nuo 08:30 iki 
12:00 val. elektra nebus tiekiama,  tad 
mokesčių mokėtojams bus teikiama 
tik bendroji informacija.

Mišios. Šiandien 18 valandą Janony-
se, Mergelės Marijos apsireiškimo ko-
plyčioje, vyks šventos mišios. Bus mel-
džiama sveikatos ir Dievo palaimos.

Neliko valdiškų pinigų – 
neliko ir komandos

Algirdas ANANKA, tre-
neris: „...tik pavadinimas 
buvo „Anykščių“, bet nebu-
vo Anykščių komanda. “

Į Anykščius 
užsuko kurtieji 
magai iš viso
pasaulio

Vaižganto premija - vienuoliui 
pranciškonui

Rašytojas, publicistas, kunigas 
vienuolis pranciškonas (OFM) 
Julius Sasnauskas tapo penkio-
liktuoju respublikinės Vaižganto 
premijos laureatu.
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Naujasis prestižinės Vaižganto 
premijos laureatas gimė 1959 me-
tais Vilniuje. Dar tebesimokydamas 
A.Vienuolio vidurinėje mokykloje 
pradėjo bendradarbiauti su rezistentais 
Viktoru Petkumi ir Antanu Terlecku ir 
pasišventė antisovietinei pogrindinei 
veiklai. 1976 metų lapkričio mėnesį 
už Rasų kapinėse per Vėlines kovose 
už Lietuvos nepriklausomybę žuvusių 
karių pagerbimą milicijos darbuotojų 
buvo sulaikytas ir sumuštas. 

J. Sasnauskas buvo vienas iš Lietu-
vos laisvės lygos (LLL) įkūrėjų ir ak-
tyvių narių, jis padėjo leisti pogrindi-
nę antisovietinę spaudą, platino LLL 
dokumentus, kuriuose protestuota 
prieš Lietuvos okupaciją, rusifika-

Vaižganto premija - vienuoliui pranciškonui
Kandidatai. Vyriausioji rinki-

mų komisija vakar paskelbė galu-
tinius kandidatų į Seimą sąrašus, 
kuriuose šiemet - 1416 politikų, 
arba 10 pretendentų į vieną parla-
mentaro kėdę. Prieš ketverius me-
tus jų buvo gerokai daugiau - 13,6 
į vieną vietą.  

Paminklas. Planuojama, kad 
jau kitais metais Palangoje stovės 
dainininkui Stasiui Povilaičiui at-
minti skirtas objektas. Palangiškiai 
ir miesto svečiai kviečiami išsakyti 
savo nuomonę, kuris iš konkursui 
pateiktų darbų labiausiai tinka įam-
žinti maestro Stasio Povilaičio atmi-
nimą. Iš viso sulaukta 7 pasiūlymų. 
Jie eksponuojami Palangos miesto 
savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 

Skola. Didžiojoje Britanijoje 
bankrutavęs ir atsikratęs milijoni-
nės skolų naštos buvęs kelių po-
licininkas Raimundas Šuopys su 
šeima tęsia bylinėjimosi maratoną. 
Tačiau bylos nagrinėjimas apelia-
cine tvarka ėmė strigti jau pirma-
me posėdyje.  Finansų piramidės 
meistrais vadinami R.Šuopys, 
Lilija Šuopienė ir Laura Šuopytė 
nuosprendį dėl pradangintų mili-
jonų išgirdo šiemet gegužę. Kauno 
apylinkės teismas Šuopių trijulę 
pripažino kaltais dėl sukčiavimo 
ir dokumento suklastojimo. Nu-
kentėjusiuosius labiausiai šokira-
vo teismo skaičiavimas, kuriuo iš 
1,16 mln. eurų skolų liko vos 300 
tūkst. eurų. 

Reikalai. Korupcija - tai orga-
nizuotas tinklas, todėl pavieniai 
demaskuoti korupcijos atvejai 
nėra laimėjimas. Nors tokie skan-
dalai yra gera proga praskaidrinti 
gyvenimą. Korupcijos apraiškos 
glaudžiai siejasi su vertybinėmis 
nuostatomis ir patirtimi. 79 proc. 
lietuvių mano, kad be kyšių reika-
lų nesutvarkysi. Tad jokios antiko-
rupcijos priemonės nepadės, jeigu 
jos bus pavienės, o valdžia nekels 
visuomenei pasitikėjimo. 

Priežastys. Priežasčių, kodėl 
jaunuoliai linksta į nusikaltimus, 
reikia ieškoti šeimoje, teigia speci-
alistai. Mykolo Romerio universi-
teto Psichologijos katedros profe-
sorės Ritos Žukauskienės žodžiais, 
ryšys tarp kriminalinės patirties tu-
rinčių tėvų ir jų niekuo dėtų vaikų 
aiškinamas tuo, kad tokiose šeimo-
se vaikai auga skurdžiau. Geriau-
sias kovos su nepilnamečių nusi-
kalstamumu būdas - užkirsti kelią 
jaunų pažeidėjų atsiradimui. 

Nafta. Klaipėdos apygardos 
teisme toliau buvo nagrinėjama 
baudžiamoji byla, kurioje įvairūs 
įtarimai yra pateikti buvusiems 
valstybinės AB “Klaipėdos nafta” 
vadovams, su ja dirbusios “Naftos 
grupės” savininkui ir darbuoto-
jams bei vienam eksbankininkui. 
Procesas bus pratęstas tik po mė-
nesio, nes prokurorai prie jos norė-
tų pridėti net 6 tomus papildomos 
medžiagos, kurią pavyko gauti iš 
Šveicarijos teisėsaugininkų. Teisė-
sauga įtaria, jog išskirtines verslo 
sąlygas “Klaipėdos naftos” (KN) 
terminale neteisėtai susikūrusios 
“Naftos grupės” savininkai ir va-
dovai gaudavo “milžiniškus virš-
pelnius” ir per pačių valdomas “of-
šorines” kompanijas klastodami 
dokumentus juos pasisavindavo su 
bendrininkais imituodami investi-
cijas bei paskolas Lietuvoje. Taip 
esą buvo išvengta daugiau kaip 2 
mln. eurų pelno mokesčio. 

Praeitą savaitę posėdžiavusi  konkurso vertinimo komisija, nu-
sprendė respublikinę literatūrinę Vaižganto premiją skirti rašy-
tojui, publicistui, kunigui- vienuoliui pranciškonui (OFM) Juliui 
Sasnauskui už šiemet išleistą knygą „Kaip buvo pradžioje“ bei 
pastarųjų metų publicistinę veiklą.

ciją, sovietinės valdžios įsigalėjimą. 
Aktyviai bendradarbiavo pogrindžio 
žurnale „Dievui ir Tėvynei“. Kartu su 
kitais disidentais 1979 metais J. Sas-
nauskas pasirašė 45 pabaltijiečių me-
morandumą“, buvo vienas iš garsaus 
1987 metų  mitingo prie Adomo Mic-
kevičiaus paminklo organizatorių. 
1979 metais už antitarybinę veiklą jis 
buvo suimtas, o 1980-aisiais  nuteis-
tas pusantrų metų laisvės atėmimo 
bausme, papildomai skiriant penke-
rius metus tremties. Iš pradžių ka-
lintas KGB kalėjime Vilniuje, vėliau 
ištremtas į Tomsko sritį. Iš tremties į 
Lietuvą sugrįžo 1986 metų vasarą, o 
1987-aisiais įstojo į Kauno tarpdiece-
zinę kunigų seminariją. Įšventintas į 

Julius Sasnauskas buvo vie-
nas iš Lietuvos laisvės lygos 
(LLL) įkūrėjų ir aktyvių narių, 
jis leido pogrindinę antisovie-
tinę spaudą.

delfi.lt nuotr. 

kunigus 1992-aisiais. 1994-1997 me-
tais gyveno Kanadoje. 

1996 metais davė vienuolio pran-
ciškono įžadus. Šiuo metu jis yra 
Vilniaus Šv.Pranciškaus Asyžiečio 
(Bernardinų) bažnyčios kunigas. Vie-
nuolis pranciškonas (OFM) Julius 
Sasnauskas dar vadovauja katalikų 
radijo „Mažajai studijai“, aktyviai 
reiškiasi publicistikoje, rašo ir lei-
džia knygas. Be Vaižganto premija 
įvertintos publicistinės knygos „Kaip 
buvo pradžioje“, jis dar yra išleidęs 
publicistikos rinkinį „Malonės akro-
batika“, knygą „Dar kartą-žmogaus 
sūnus: sakymai ir postilės“ ir kt. 2012 
metais kun. Juliui Sasnauskui įteiktas 
Vilniaus miesto savivaldybės apdova-
nojimas- Šv. Kristoforo statulėlė “Už 
meilę Vilniui ir vilniečiams”. 

Rašytojas, publicistas, kunigas 
vienuolis pranciškonas (OFM) Julius 
Sasnauskas tapo penkioliktuoju res-
publikinės Vaižganto premijos laure-

atu. Jis bus pagerbtas per “Vaižganti-
nes” Vaižgantio gimtajame Malaišių 
kaime ateinantį šeštadienį, rugsėjo 
17-ąją.              -AnYkŠTA

Anykščių menų inkubatorius 
kiekvienais metais rudenėjant ren-
gia kūrybinių industrijų festivalius, 
kurių metu siekia regioną supa-
žindinti su įvairiomis kūrybinių 
industrijų šakomis. Pirmasis fes-
tivalis sulaukęs didelio anykštėnų 
susidomėjimo – WOOL FEST LT, 
buvo skirtas vilnai. Šių vadinosi 
GLASS FEST LT, skirtas stiklo bei 
šviesų menui, juk Anykščiai garsūs 
kvarcinio smėlio klodais.

Festivalio metu buvo galimybė 

Pagiedoję su anykštėnais norvegai Arffin Nergard ir Rune Fin-
borud plojo kitiems chorams. 

Autoriaus nuotr. 

Su anykštėnais giedojo merai iš Norvegijos
Šeštadienį Anykščių kultūros centre vyko pasaulietinės ir sa-

kralinės chorinės muzikos festivalis „Chorų skambesy!“, kurį or-
ganizavo muzikos mokytoja Rita Uturytė ir Anykščių kamerinio 
choro „Salve Cantus“ vadovas Rimvydas Griauzdė. Laukti sve-
čiai – vyrų choras iš Norvegijos - neatvyko, tačiau festivalis sulau-
kė buvusio ir dabartinės Us komunos merų, kurie dvi norvegiškas 
giesmes sugiedojo su festivalio šeimininkais. 

Į festivalį atvyko chorai iš Kupiš-
kio, Zarasų, Pasvalio ir Vilniaus. La-
bai lauktas choras iš Norvegijos, su 
kuriuo Anykščių kamerinis choras 
„Salve Cantus“ draugauja jau 20 metų 
ir jau yra vieni pas kitus svečiavęsi, 
negalėjo atvykti, tačiau atvyko Us ko-
munos buvęs meras Arffin Nergard ir 
dabartinė merė Rune Finborud. 

„Salve Cantus“ pasirodymą pradė-
jo E. Fagertun giesme „Kyrie Elei-

son“ ir į savo būrį pakvietė svečius. 
Abu Norvegijos merai norvegiškas 
giesmes giedojo su anykštėnais. Nor-
vegai Anykščiuose viešėjo 4 dienas. 
Merė Rune Finbourd Anykščiuose ir 
Lietuvoje viešėjo pirmą kartą, o jos 
kelionės draugas Anykščiuose yra 
buvęs ne vieną kartą.  

Koncerto pabaigoje visi penki cho-
rai atliko 5 kūrinius iš respublikinių 
dainų švenčių repertuaro. 

Prancūzų, anglų ir vokiečių kalbas mokantis rajono meras Kęs-
tutis Tubis kultūros centro scenoje demonstravo, kad susikalbėtų 
ir dar viena – gestų kalba.                                   Autoriaus nuotr.

Į Anykščius užsuko kurtieji magai iš viso pasaulio
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Praėjusį penktadienį Anykščių kultūros centre vykusiame Pa-
saulio kurčiųjų magijos festivalio renginyje kartu su iliuzionistais 
scenoje triukus demonstravo ir rajono meras Kęstutis Tubis.

Į sceną K. Tubį pasikvietė iliu-
zionistų pora iš Jungtinių Ameri-
kos Valstijų. Negirdintys magai su 
publika bei meru bendravo vertėjo 
pagalba, tačiau K. Tubio paprašė 
su jais „kalbėtis“ gestais. „Tikras 
kurčias!”, - komplimento iš iliu-
zionistų sulaukė meras K. Tubis, 
demonstravęs, kad net ir rankų 
pirštų pagalba galima surasti ben-
drą kalbą.

Kurčiųjų magijos festivalio da-

lyviai į renginį vėlavo beveik visą 
valandą, tačiau susirinkusieji jų 
kantriai laukė. Į Anykščius iš Pa-
nevėžio svečiai atvyko siauruku.

Pasirodymus Anykščiuose de-
monstravo Lietuvos, Anglijos, 
Vokietijos, Indijos bei Jungtinių 
Amerikos Valstijų kurtieji iliuzio-
nistai.

Pasaulio kurčiųjų magijos fes-
tivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse 
surengtas pirmą kartą.

Anykštėnai žaidė šviesomis ir stiklu
Anykščių menų inkubatoriuje– menų studijoje (AMI) rugsė-

jo 9-10 dienomis vyko festivalis GLASS FEST LT, skirtas stiklo 
bei šviesų menui. Festivalį užbaigė vienos populiariausių Lietuvos 
elektroninės muzikos grupės– GOLDEN PARAZYTH koncertas. 

dalyvauti stiklo bei šviesų insta-
liacijų kūrybinėse dirbtuvėse su 
stiklo meistru Mark Eckstrand, 
AMI rezidente Juste Kamarauskai-
te bei VDA dėstytoja doc .dr. Ieva 
Paltanavičiūte. Kartu su Rūta Un-
draite – Mikalauskiene anykštėnai 
galėjo pasimokyti šviesų kūrimo 
meno, o su stiklo meistre J. Kama-
rauskaite mažiausieji dalyviai kūrė 
sekretus ir turėjo galimybę pajus-
ti kaip per žaidimą gimsta menas. 
Festivalį užbaigė vienos po-

puliariausių Lietuvos elektro-
ninės muzikos grupės GOL-
DEN PARAZYTH koncertas.   
Paprašyta įvertinti festivalį AMI 
vadybininkė Kamilė Bitvinskaitė 
teigė, kad festivalio idėja pasitei-
sino. „Nors neplanavome, tačiau 
turėjome surengti net dvi žmonių, 
kurie kūrė sau papuošalus, grupes. 
Buvo klausytojų iš Latvijos, kitų 
Lietuvos vietų. Beje, vokietis  Till 
Pöhlmann pirmą kartą buvo Lietu-
voje, jis specialiai atvyko į festiva-
lį. T. Pöhlmann teigiamai atsiliepė 
apie Anykščius ir apie patį Menų 
inkubatorių“,- kalbėjo K. Bitvins-
kaitė.  

-AnYkŠTA

Šviesų dailininkas iš Vokie-
tijos Till Pöhlmann surengė 
pasirodymą Anykščiuose.

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. 

@ Ona: „Gydytojo toks darbas 
stengtis, kad ligonis pasveiktų. Už 
tai gydytojas ir gauna algą. Gal įtei-
sinkim vokelius ir valytojoms, kad 
A. Baranausko skverą kas rytą gra-
žiai mums nušluotų.”

@ X – man: „Kategoriškai ne. 
Valstybė turi rūpintis, kad sunkius 
mokslus ilgą laiką krimtęs ir labai 
atsakingą darbą dirbantis žmogus 
gautų gerą atlyginimą, jam nereiktų 
dirbti per keletą vietų tam, kad gy-
venti oriai. Ir čia ne tik apie medici-
nos darbuotojus eina kalba.”

@ Rasa: „Pritariu Tamstai. Nor-
malioj valstybėj už dovanų priė-
mimą didesnės nei 10 eurų vertės 
(pvz. saldainiai, vynas, šokoladas) 
gresia dideli nemalonumai. Nei 
gydytojams,nei mokytojams dova-

Kyšiai – gėda ne tik politikams
Ką manote apie pasiūlymus įteisinti gyventojų pinigines „dova-

nas“ medikams? Svarstoma, kad pinigus pacientai galėtų skirti 
konkrečiam medikui, tačiau anonimiškai, o nuo „dovanos“ būtų 
atskaitomi mokesčiai valstybei. Ar atsidėkojate medikams pinigi-
nėmis „dovanomis“? O gal  tų „dovanų“ šiais laikais medikai jau 
nebepriima?

nos negali viršyt šios sumos.”

@ Tomas: „Tokiame amžiuje, 
Demokratijos Valstybėje mokėti 
KYŠĮ..medikams.!!!   NUSIKAL-
TIMAS !!!!!!!!!!!!!!!! Mes juk jau 
sumokam mokesčius,kiekvieną mė-
nesį JAU atskaitote! Pamirškite apie 
vokelių kyšius Gėda turi būti val-
džiažmogiams.Nepirkite auksinių 
šakučių ir tt.o pakelkite medikams 
algas.Nebevokite iš mūsų !”

@ Laisvutė : „Buvau skubiai pa-
guldyta į ligoninę,sūnui išsiunčiau 
žinutę, kad man į ligoninę atvežtų 
pinigų. Kada sūnus atvežė pinigus, 
pasiteiravo kam man jų taip pri-
sireikė, pasakiau,kad noriu atsily-
ginti daktarui, o čia ir likau sūnaus 
nesuprasta. Aišku jokių pinigų jis 
man nepaliko, tik paaiškino, kad aš 

neteisingai galvoju ir paaiškino kad, 
galima atsidėkoti parašyti gražų laiš-
ką ligoninės vyriausiajam gydytojui 
ir nurodyti, kuriam gydytojui ar sky-
riui už kokius nuopelnus dėkojate.”

@ šimtą kartu sakiau: „Atleist 
visą vyriausybę ir seimą su visa pre-
zidentūra. Pažiūrėkit, kokius šposus 
svarsto. Pasaulio pabaiga. Įteisins 
kyšius. Tai gal dar kasos aparatus 
pastatysit pas daktarus? O kaip ky-
šių įteisinimas policininkams? Ir ten 
reikia kasos aparatus sustatyti visose 
mašinose. Bet įdomiausia būtų kur 
pastatysit kasos aparatus Seimo na-
riams? Be to, jie kyšių net neima, jie 
tik “skolinasi” butui pirkti. ”

@ R. Gižinskas: „Jeigu man 
patinka ANYKŠČIŲ ligoninė, tai 
kodėl aš negaliu pervesti sąskaitą, 
nurodant daktaro pavardę. Taigi. 
Jei ši ligoninė man nepatinka - tai 

nereiškia, kad blogi daktarai V. An-
driukaitis visiškai teisus.”

@ Mindaugas: „Apgailėtina yra 
valstybė, kuri stengiasi išsaugoti 
gydytojus kad šie dėl ubagiškų algų 
neemigruotų siūlydama pacientams 
remti juos kyšiais. Daktarams rei-
kia pakelti algas dvigubai, o visiems 
valdininkams (ypač merams ir jų pa-
vaduotojams) sumažinti 2 kartus.”

@ Medikai: „Daugelio gydy-
tojų atlyginimai geri, jei ligoninės 
vadovybės nepirks taupymo lakštų, 
kurių negali pirkti, ir tada gydytojų 
atlyginimai ir be kyšių bus geri. Be 
to, savivaldybės visada finansais re-
mia medicinos įstaigas. KYŠIAI NE 
TIK POLITIKAMS GĖDA.TOKIA 
MŪSŲ NUOMONĖ.”

(Komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)

Diena. Kasmet rugsėjo 10 d. mini-
ma Pasaulinė savižudybių prevenci-
jos diena. Pagal nusižudžiusių asme-
nų skaičių 100 tūkst. gyventojų vis 
dar lenkiame didžiąją daugumą ES 
valstybių. Pasaulinės sveikatos orga-
nizacijos duomenimis, pasaulyje kas-
met nusižudo apie 800 tūkst. žmonių. 
Tikėtina, kad per metus iš gyvenimo 
pasitraukti bando dar bent 25 kartus 
daugiau asmenų.

Žaidimas. Įkvėptas populiaraus iš-
maniesiems įrenginiams skirto žaidi-
mo “Pokemon Go”, vienos Belgijos 
pradinės mokyklos direktorė Avelina 
Greguar sukūrė žaidimą, kuriame 
reikia ieškoti ne mažųjų monstrų, o 
paslėptų knygų. “Reuters” praneša, 
kad per keletą savaičių žaidimas pri-
traukė dešimtis tūkstančių žaidėjų.  
“Pokemon Go” naudoja vartotojo 
GPS duomenis, o belgų žaidimas, 
pavadinimu “Chasseurs de livres” 
(“Knygų gaudytojai”) žaidžiamas 
socialinio tinklo “Facebook” grupė-
je. Žaidėjai paskelbia knygos nuo-
traukas ir užuominas, kur ją paslėpė. 
Knygą radę ir perskaitę žmonės turi 
vėl ją paslėpti. “Pertvarkydama savo 
biblioteką supratau, kad knygoms ne-
beturėjau vietos. Kandanti su vaikais 
esu žaidusi “Pokemon Go”, man šovė 
mintis sukurti kažką panašaus su kny-
gomis”,- sakė A. Greguar. 

Bausmė.Didžiausios Bangladešo 
islamistinės partijos lyderiui ir fi-
nansuotojui, žiniasklaidos magnatui 
Mirui Kvasemui įvykdyta mirties 
bausmė, skelbia BBC. M. Kvasemas 
pakartas už karo nusikaltimus per 
1971 m. konfliktą su Pakistanu dėl 
nepriklausomybės. 63-erių baglade-
šietis priklausė islamistinei “Jamaat-
e-Islami” partijai. Mirties bausme jis 
nubaustas prieš dvejus metus. Tarp 
jam priskiriamų karo nusikaltimų yra 
nužudymai ir kankinimai. M. Kvase-
mas buvo suiimtas 2010 m. ir nuteis-
tas 2014 m. Jis atsisakė prašyti pre-
zidento malonės, nes toks procesas 
būtų reikalavęs kaltės prisipažinimo.

Stebi. Prancūzijos premjeras Ma-
nuelis Valsas perspėja, kad šalyje gali 
įvykti nauji teroro išpuoliai. Nepai-
sant to, jis mano, kad buvusio prezi-
dento Nikolia Sarkozi pasiūlymai dėl 
saugumo yra netinkami siekiant su-
sidoroti su iššūkiais, rašo “Reuters”. 
Saugumas Paryžiuje buvo sustiprin-
tas po to, kai Prancūzijos teisėsauga 
išardė “Islamo valstybės” įkvėptą te-
roristų grupuotę, planavusią įvykdyti 
ataką sostinės geležinkelio stotyje. 
Sekmadienį duodamas interviu “Eu-
rope 1” radijui ir “Itele” televizijai 
Prancūzijos premjeras M. Valsas pa-
reiškė, kad “šią savaitę buvo užkirs-
tas kelias dviem išpuoliams”. Pasak 
premjero, šalies policija ir žvalgybos 
tarnybos stebi 15 tūkst. asmenų, kurie 
buvo radikalizuojami.

Merai. Dėl įtariamų ryšių su kur-
dų kovotojais Turkijos vyriausybė 
iš darbo atleido 24 vietos merus. 
Prezidentas Redžepas Tajipas Er-
doganas (Recep Tayyip Erdogan) ir 
toliau po sužlugdyto liepos 15-osios 
karinio perversmo vykdo opozicijos 
šalininkų valymą, praneša agentūra 
“Deutsche Welle”.  Pietryčių regione 
išsidėsčiusioms 24 savivaldybėms 
vadovavo vietiniai prokurdiškos 
opozicinės Liaudies demokratinės 
partijos (HDP) nariai. Tai trečia di-
džiausia partija šalies parlamente.  
Visose savivaldybėse paskirti nauji 
pareigūnai. 

Parengta pagal 
Bns informaciją

Svarbiausia - 
ugdyti savus

Arvydas KRIKŠČIŪNAS, tre-
neris:

- Nebelieka Anykščių koman-
dos, už kurią žaisdavo ne anykštė-
nai. Tai nėra didelė blogybė. Nuo 
to, kad nebėra vilniečių, kurie žais-
davo Anykščių vardu ir siekdavo 
„kapeikos“ iš anykštėnų, nebūdavo 
jokios naudos Anykščių krepšiniui. 
Mes turime ugdyti savo krepšinin-
kus ir iš jų „lipdyti“ komandos pa-
grindą. Kai nebėra valdiškų pinigų, 
nebėra ir komandos. Iš valdiškų 
pinigų lengva prisisamdyti krepši-
ninkų ir galima būti geriausiu net 
Europoje. Tačiau reikia galvoti 
apie vietinius. 

Kad Anykščiuose nėra krepši-
nio, netiesa, nes viską parodo ra-
jono pirmenybės, kuriose žiūrovų 
būna daugiau, nei turėjo komanda. 
Pavyzdžiui, mažų miestelių lygoje 
žaidžia Kavarsko komanda, į var-
žybas susirenka pilna salė žiūrovų. 
Vietinius palaikančių ir krepšinį 
suprantančių yra labai daug, ma-
nau, kad treneriai išugdys koman-
dą, kuri galės, sakykim, gerai žaisti 
ir apskrities varžybose. Nesvarbu 
kokiame lygyje žaidžia rajono ko-

Neliko valdiškų pinigų – 
neliko ir komandos
Iš trečios Lietuvos krepšinio lygos pasitraukus „KKSC – Volu-

pis“ komandai, mūsų mieste nebeliko nė vienos profesionalios ar 
pusiau profesionalios komandos, rungtyniaujančios šalies pirme-
nybėse. Anykščių krepšininkai yra du kartus tapę Lietuvos an-
trosios lygos pirmenybių prizininkais.

„Anykšta“ klausė, kaip vertinate, kad Anykščiai nebeturės 
savo krepšinio komandos? Ar tai reiškia, kad anykštėnai „neser-
ga“ krepšiniu?

mandos, svarbu, kad jose žaistų 
vietiniai žaidėjai. Anykščiai - ne 
tas miestas, kuris gali išlaikyti 
profesionalią komandą, juk nėra 
pramonės, kuri galėtų ją remti.

Teisinių 
galimybių nėra

Žilvinas OVSIUKAS, trene-
ris, Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro direktorius: 

- Tai visiškai nereiškia, kad 
anykštėnai „neserga“ krepšiniu. 
Tai, kas įvyko, yra pirmiausia klu-
bo veikla, jo reikalas. Kodėl, dėl 
kokių priežasčių, klubas neprista-
tė komandos pirmenybėms, to rei-
kia klausti klubo vadovybės.

Sporto centras, visų pirma, 
stengsis ugdyti vaikus. Centras 
nėra to klubo steigėjas, remti klu-
bą galimybių turbūt ir teisiškai 
nelabai galėtų, nemanau, kad ir 
kitais metais galimybė tai daryti 
atsiras. 

Sunku
iš naujo pradėti

Juozas RATAUTAS, aktyvų 

gyvenimo būdą propaguojantis 
anykštėnas: 

- Vertinu neigiamai. Visi “ser-
gam” už krepšinį, buvo smagu ste-
bėti rungtynes. Kai krepšinis pas 
mus buvo aukštesniame lygyje, 
buvo ir entuziazmas. Labai svarbų 
vaidmenį komandoje atlieka vado-
vas, treneris. Jei jis spinduliuoja 
entuziazmu, tai ir pinigai nebūna 
svarbiausiu veiksniu. 

Anykštėnai domisi krepšiniu, 
kiek prisimenu, jis visada buvo 
mėgstama tradicine sporto šaka. 
Jam visada buvo skiriamas didžiu-
lis dėmesys, todėl man ir yra keista, 
kad dabar jis aptilęs ir nebesimato 
to entuziazmo. O žaidėjai, jei jų 
neskatina, labai greitai „prigęsta“. 

Jei komandoje anykštėnų buvo 
mažai, tai tokį dalyką vertinu nei-
giamai. Suprantu, kad koks įžaidė-
jas, be kurio rezultato nepasieksi, 
jei nėra vietinio, gali būti ir ne 
anykštėnas, bet dauguma turėtų 
būti anykštėnai. Žinoma, galima 
kažkiek pateisinti, juk vis tiek gina 
Anykščių garbę. Manau, kad svar-
biausia ugdyti jaunąją kartą. Ti-
kiuosi, kad pasitraukimas tėra lai-
kinas, kad atsiras entuziastų, kurie 
vėl suburs komandą, tačiau pradėti 
vėl iš naujo yra sunku. Nors ir kitos 
sporto šakos yra labai svarbios, ne 
tik krepšinis. Juo labiau kad sąly-
gos treniruotis jau yra puikios, tik 
reikia noro ir gero organizatoriaus. 
Į pinigus sporte žiūriu atsargiai, 
jie reikalingi įrenginiams, salėms, 
inventoriui – sporto bazei plėtoti. 
Dabar, kai trečioj lygoj žaidžian-
tiems pradeda mokėti atlyginimus, 
na, nežinau... Tai jau suverslėjimas. 
Anykščiuose eiti į treniruotę kaip į 

darbą, tai atrodo keistai. 
Esu už tai, kad žmonės sportuo-

tų, juk taip jie įgyja užsiėmimą ir 
išsisprendžia daug problemų. Ta 
pati girtavimo problema, jaunimo 
laisvalaikio užimtumo ir kitos, juk 
ir sveikas gyvenimo būdas yra la-
bai svarbus. 

Reikia ugdyti 
savus

Algirdas ANANKA, treneris:
- Aš manau, kad tik pavadinimas 

buvo „Anykščių“, bet tai nebuvo 
Anykščių komanda. Už Anykščius 
žaidė net vilniečiai. Manau, kad ir 
Anykščiuose yra neblogų trenerių, 
kurie pajėgūs paruošti tokio lygio 
sportininkus. 

Tikiuosi, kad kitais metais ko-
manda grįš į lygą, tikiuosi, kad 
turėsime tikrą Anykščių komandą, 
už kurią “sirgsim” ir džiaugsimės 
jos pergalėmis. Sutinku, kad tikė-
tis, jog paruoš Lietuvos čempio-
nus, turbūt nereikia, bet regiono ly-
giui sportininkus paruošti treneriai 
pajėgūs. Jaunimas tikrai mėgsta 
krepšinį, lanko būrelius, tik reikia 
su juo dirbti. 

Manau, kad sportui reikia fana-
tizmo, atsidavimo. Kokia garbė 
nuo laimėjimo, jei žinai, jog kaž-
kam sumokėjai, kad jie už mus 
pažaistų? Aš visą gyvenimą esu 
sporte, bet nesuprantu, kokia iš to 
garbė? Išeina, kad laimi tie, kurie 
geriausiai moka. Deja, sporte to 
jau yra per daug. Pamenu, Vladas 
Garastas yra sakęs, kad jau regi-
onų lygoje sportininkai neturėtų 
būti samdomi. Reikia ugdyti savo 
jaunimą, nes matosi, kad jau imam 
atsilikti nuo kitų šalių sportininkų. 
Jei neugdysim savų sportininkų, 
tai nebeturėsim ir gerų nacionali-
nių rinktinių.

-AnYkŠTA
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horoskopas
AVINAS. Aktyvus, įspūdžių ku-

pinas laikas. Pajusite savyje daugiau 
aistros, kūrybingumo. Tačiau ši diena 
gali atnešti ir sunkių išbandymų. Kuo 
daugiau norėsite, tuo mažiau gausite, 
ypač jei tuos norus reikšite nenuošir-
džiai arba įžūliai.

JAUTIS. Nelengvas laikas. Rei-
kalai ir santykiai gali susipainioti ir 
pablogėti. Kiekvienas kaltins kitus, 
tik ne save. Pažeidžiamos sutartys, 
trūkinėja santykiai. Lengva patekti 
pareigūnų nemalonėn, susigadinti re-
putaciją. Saugokitės traumų. 

DVYNIAI. Vizitai, pokalbiai gali 
ir džiuginti, ir stebinti. Degsite noru 
pralenkti kitus originalumu, išradin-
gumu ar pan. Tačiau bus sunku iš-

vengti finansinių problemų, o gal ir 
sankcijų. Pasisaugokite agresijos.

VĖŽYS. Kažkiek gali keistis 
planai, susiję su investicijomis, nuo-
savybe. Galbūt prisiminsite, kad 
nesumokėjote mokesčių, draudimo. 
Neprovokuokite pavojingų situaci-
jų - galima skaudžiai nukentėti arba 
sužaloti kitus. 

LIŪTAS. Nenustygsite vietoje. 
Viskas jums bus įdomu. Tik pasi-
stenkite neįkyrėti tiems, kuriems jūsų 
draugija nelabai reikalinga, kurie nori 
išsaugoti savo privatumą. Saugokitės 
traumų, nuostolių.

MERGELĖ. Produktyvus darbas 
neš neblogas pajamas. Deja, ne kie-
kviena rizika apsimokės. Svarbu ne-
padaryti lemtingų klaidų. Neįprasta 
organizmo reakcija gali priversti jus 

pagalvoti apie sveikatą, naują gyve-
nimo būdą. 

SVARSTYKLĖS. Pasižymėsite 
ypatingu kūrybingumu. Stengsitės 
apimti keletą veiklos sričių vienu 
metu. Skubėdami, rizikuodami galite 
kažką sugriauti iš to, kas jums svarbu. 
Saugokitės traumų.

SKORPIONAS. Darbe iš jūsų 
gali būti reikalaujama atsikratyti senų 
stereotipų, veikti drąsiau, išradingiau. 
Tačiau jums trūks ryžto, galite jaustis 
pavargę nuo kasdieninių problemų, 
nestabilumo. 

ŠAULYS. Būsite linkę demons-
truoti drąsą, net įžūlumą, bet kokia 
kaina siekti norų išsipildymo. Galimi 
skandalai ir labai įtemptos situacijos, 
gresiančios rimtais nemalonumais ar 
net pavojais sveikatai.

OŽIARAGIS. Kai kurie praktiniai 
klausimai spręsis ne itin sklandžiai. 
Didelė tikimybė, kad pareikalavę to, 
kas jums turėtų priklausyti, susidursi-
te su atviru ar klastingai užmaskuotu 
priešiškumu. 

VANDENIS. Gali kilti noras ben-
drauti, flirtuoti net su tais, nuo kurių 
anksčiau stengėtės laikytis atokiau. 
Tuo pačiu augs kūrybinės ambicijos 
ir energija. Kita vertus, daug praloši-
te, jeigu rūpinsitės vien savimi ir as-
menine nauda.

ŽUVYS. Tikriausiai nesinorės 
viešumo, nervins apkalbos, bet kokia 
intervencija į asmenines paslaptis, 
privačius reikalus. Oponentų verčiau 
neerzinkite, į ginčus nesivelkite. Jei-
gu turite laiko, užsiimkite menine kū-
ryba, atsipalaiduokite.

 pro memoria

Anykščių seniūnijoje

Marija TVASKIENĖ, 
gimusi 1924 m., mirė 09 05

Kavarsko seniūnijoje

Laima ASAČIOVA, 
gimusi 1959 m., mirė 09 03

Rimantas PAULIUKONIS, 
gimęs 1980 m., mirė 09 04

Svėdasų seniūnijoje

Antanas KULVIETIS, 
gimęs 1939 m., mirė 09 06

Virtuvės darbuotojai 
vengia galvos apdangalų

„Dažniausi – ženklinimo pažeidi-
mai, kai viešojo maitinimo įstaigos 
pasigamina kokių nors pusgaminių 
ir jų atitinkamai nepaženklina. Atėjus 
patikrinti, mes, pavyzdžiui, nežino-
me, kada kavinėje iškepti šaldytuve 
esantys blyneliai, kurie vartotojams 
bus pateikiami su įdarais, todėl mums 
atsekti, ar jie yra švieži, sudėtinga“, 
- pasakojo A. Bartulienė, teigdama, 
kad tai yra vienas pagrindinių kavinių 
pažeidimų, kurį gan sunku išgyven-
dinti.

Dar viena problema – kavinių vir-
tuvės darbuotojai gamindami maistą 
vengia dėvėti galvos apdangalus, to-
dėl nenustebkite, jei ragaudami keps-
nį jame rasite plauką.

„Dėl galvos apdangalų mes ko-
vojame pastoviai. Manau, kad šią 
problemą išgyvendinsime“, - sakė 
A.Bartulienė.

Tvarką kavinėse 
išduoda „puodeliai“

Anykščių valstybinės maisto ir ve-
terinarijos tarnybos vyriausioji speci-
alistė – maisto produktų inspektorė A. 
Bartulienė sakė, kad vartotojams apie 

kavinių higieną situaciją geriausiai 
atspindi viešojo maitinimo įstaigoms 
suteikiami „puodeliai“. Inspektoriai 
vertina bendrą kavinės higienos bū-
klę, savikontrolės sistemos įgyven-
dinimą, patiekalų gaminimo tech-
nologijas, įrangą, produktus, žaliavų 
atsekamumo užtikrinimą, personalo 
kaitą, gautų pagrįstų skundų skaičių, 
veiklos sustabdymo atvejų skaičių. 
Pagrindinis vertinimo kriterijus yra 
higiena, kuri vertinama balais: 1 ba-
las — nepatenkinama higienos bū-
klė, 2 balai — patenkinama, 3 balai 
— vidutinė, 4 balai — gera, o 5 balai 
— puiki higienos būklė. Kuo daugiau 
vertinamai įmonei skiriama „puode-
lių“ — tuo ji geresnė. Po įvertinimo 
įmonė lipduką su reitingu privalo pri-
tvirtinti gerai matomoje vietoje.

„Tos kavinės, kurios turi keturis ar 
penkis „kavos puodelius“, jose pa-
kankamai švaros ir higienos. Tose, 
kurios turi du ar tris „kavos puode-
lius“, situacija liūdnesnė“, - pastebėjo 
A. Bartulienė.

Deja, bet įvardinti konkrečių kavi-
nių pavadinimų, kurias dėl netvarkos 
geriau aplenkti, Anykščių valstybinės 
maisto ir veterinarijos maisto produk-
tų inspektoriai vartotojams įvardinti 
negali.

„Mūsų patikrinimų informacija yra 
konfidenciali“, - sakė A. Bartulienė, 

pridurdama, kad kavinės per metus 
yra tikrinamos tik vieną kartą.

Skundžiasi net dėl žolelių 
skonio...

Kai kurios rajono viešojo maitini-
mo įstaigos tikrintojų sulaukia ir daž-
niau, nes kavinių lankytojai taip pat 
nelinkę tylėti.

„Randa plauką kepsnyje. Skun-
džiasi, kad porcijų dydžiai neatitinka 
kainos. Paskutinį kartą gavome skun-
dą, kad kepsnyje žolelių skonis buvo 
ne toks, koks joms yra būdingas. Mes 
reaguojame, važiuojame ir tikriname. 
Ragaujame patys tas žoleles ir verti-
name, ar jos tinkamo skonio, ar ne“, 
- apie savo darbo subtilybes  reaguo-
jant į vartotojų skundus, pasakojo A. 
Bartulienė.

Batono ir dešros galiojimo
laikas pasibaigti nespėja

Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos vyriausiosios 
specialistės A. Bartulienės teigimu, 
miesto prekybos centruose tvarka pa-
lankamai gerai. Liūdniau – nedidelė-
se kaimų parduotuvėlėse.

„Jeigu savininkas turi vieną nedi-
delę parduotuvę, ten tvarka yra geres-
nė, bet jei jis turi daugiau parduotu-

Daugiausia skundų – dėl tvarkos kavinėse

Susirinkę pėsčiomis nukelia-
vome iki senosios Mykolo Pakš-
to sodybos. Čia pas savo pusbro-
lį Mykolą Pakštą iki pat 1939 
- ųjų dažnai lankydavosi prof. K. 
Pakštas. Jam atminti ant senos 
trobos sienos atidengėm laikiną 
atminties lentutę - vėliau pada-
rysime solidesnę. Užsukome ir į 
pašvenčių gyventojų panteoną - 
kapinių kalnelį, kur pasimeldėm 
ir uždegėme ant aukuro žvake-
lę ir nusileidome į pakalnę, kur 
improvizuotoje, gamtinėje salė-
je vyko mokslinė konferencija 
“Šventoji - mūsų lemties upė “.

Prisiminiau žymiausio svėda-
siškio Juozo Tumo-Vaižganto 
surašytus pastebėjimus, apie šią 
šventą pašvenčių žemę, apie tą 
nepaprastą dvasią. Geologijos 
profesorė Ona Kondratienė pa-
sakė, kad didelė laimė vėl būti 
tame slėnyje, kur prieš tūkstan-

Šventosios upės pavilioti Raimondas GUOBis

Šeštadienį Butėnų kaime pirmą kartą švęsta Šventosios diena. 
Vyko mokslinė konferencija, ragauta vietinių meistrų virta žuvie-
nė, atidengta atminimo lenta hidrologui bei politinės geografijos 
genijui, tautos mokytojui, profesoriui  Kaziui Pakštui, po Šventą-
ją plaukyta laiveliu senuoju būdu -  spiriantis kartimi.

tmečius buvo sustoję ledynai, 
kurių geologiniuose sluoksniuo-
se paliktą pasaulį ji nuosekliai 
tyrinėjusi. Tą vietą Jononių 
dvaro parko šlaite, besileidžian-
čiame į Šventąją, atsitiktinai 
suradęs žvalgymus vykdęs ge-
ologijos studentas lemtingais 
1962 - iais. O patį periodą Bu-
tėnų vardu pavadinusi ji. Rodė 
visokiausių žiedadulkių, porų 
pavyzdžius dirvožemyje stebu-
klingai išlikusius tūkstantme-
čius. Ši devintą dešimtį metų 
įpusėjusi moteris sužavėjo ener-
gija ir užsidegimu - juk ji atvy-
ko iš Vilniaus autobusu. 

Aldona Baubinienė, turėjusi 
prabilti apie didįjį archipelagą, 
daugiausiai salų - apie 135 - tu-
rinčią Lietuvos upę, negalėjo 
atvykti. Tad ją truputį vadavo 
anykštėnė, taip pat Šventąją ir 
jos intakus tyrinėjusi geografė 

Regina Morkūnaitė. 
Lietuvos geografų draugijos 

pirmininkė Genovaitė Kynė pri-
siminė prof. Kazį Pakštą ir jo taip 
svarbias tautos gyvybei išlaiky-
ti idėjas, vaizdžiai papasakojo 
apie Baltskandijos ekspediciją į 
Belizą, Centrinės Amerikos šalį, 
kurioje profesoriaus sumanymu 
turėjo susitelkti dauguma emi-
gracijoje gyvenančių lietuvių ir 
įkurti stiprią koloniją – „Dausu-
vą“. Ji kalbėjo apie upės vagą, se-
klumas, brastas, sietuvas, akme-
nynus, apie pakrančių pilkapius 
ir kitus paminklus, dievaičio 
Perkūno kalnus ir krikščioniškąją 
upės vardo kilmės legendą.

Vaišinomės Butėnų bendruo-
menės pirmininkės Lendrinos 
Meškauskaitės ir jos pagalbinin-
kių išvirta žuviene bene iš šešių 
rūšių žuvies.

Po to irstėmės po Mačeikos sie-
tuvą senoviniu būdu - irkluotojui 
į upės dugną spiriantis ilga egline 
kartimi. Pirmuoju reisu išplauku-
si G. Kynė kartu su kavarskiete 
Paulina Zukaitė ištiesė melsvą, 
tarsi  bangelę Lietuvos geografų 
draugijos vėliavą. 

Valtis, stilizuotomis žuvimis papuošti Šventosios vartai ir konfe-
rencijos dalyviai. Sėdi iš kairės: Genovaitė Kynė, Ona Kondra-
tienė, Paulina Zukaitė, Regina Morkūnaitė, aukščiau - Raimon-
das Guobis.                                                          Autoriaus nuotr. 

vėlių skirtinguose kaimuose, situacija 
valdoma truputį prasčiau“, - sakė A. 
Bartulienė.

Maisto produktų inspektoriai sako-
si tik kartais maisto prekių parduotu-
vėse aptinkantys pasibaigusio galioji-
mo maisto prekių.

„Tai dažniausiai nėra populia-

riausios prekės, dėl kurių galiojimo 
termino pasibaigimo žmonės galėtų 
apsinuodyti. Tarkim, dažnai būna iš-
ėję iš galiojimo prieskoniai, gaivusis 
gėrimas, kuris retai perkamas. Bato-
no, dešros, sviesto ar grietinės, kurių 
galiojimas būtų pasibaigęs, neranda-
me niekada“, - sakė A. Bartulienė.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

užjaučia

Žodžiai nepaguos, nenura-
mis, gal tik tyliai primins, kad 
esame kartu liūdesio valandą.

Dėl brangios mamytės mir-
ties nuoširdžiai užjaučiame 
Dalę DRUSKIENĘ.

Kaimynai: Lina ir Valentas, 
Zosė, Angelė ir Napalys, Ro-
landa ir Saulius.

Liudiškių kaimas auga

Vos kirtus Anykščių-Liudiškių 
ribą, kaimas „pasitinka“ burzgiančia 
technika. Nemažame žemės sklype 
daromi keliukai, atsiras gyvenamie-
siems namams reikalinga infrastruk-
tūra – čia planuojamas statyti vieno 
– dviejų butų gyvenamųjų namų 
kvartalas. Sutikti darbininkai teigė, 
kad dar šiemet bus pabaigti darbai 
ir žemės sklypas, padalintas į ma-
žesnius sklypus, lauks naujųjų savi-
ninkų.

Faktai byloja, kad šis kaimas ne 
nyksta, kaip daugelis šių dienų Lie-
tuvos kaimų, o po truputį auga. 2001 
m. duomenimis, gyvenamąją vietą 
čia deklaravo 36 gyventojai, dar po 
dešimtmečio – 2011 m. – gyventojų 
skaičius padidėjo iki 46.

Nuo XIX a. pradžios žinoma, kad 
kaimas priklausė Anykščių parapijos 
klebonijai. Pagal 1801 m. klebonijos 

Liudiškiai pamažu tampa 
Anykščių priemiesčiu 

Anksti ryte Anykščių autobusų 
stotyje nedega nė vienas šviesos 
žibintas.Tik ir žiūrėk po kojomis, 
kad kur neužkliūtum už aptrupė-
jusios šaligatvio plytelės. Bandai 
tamsoje įskaityti autobusų grafiką 
– nieko nesimato. Ne geresnė situ-
acija autobusų stotyje ir vakarais, 

ypač kai tenka važiuoti paskuti-
niais autobusais. Ir tai ne tik nepa-
togumo, bet ir saugumo problema 
– tamsoje labai nejauku. Mačiau 
stoties teritorijoje yra įrengtos 
vaizdo stebėjimo kameros. Ką jos 
gali tamsoje užfiksuoti? 

Suprantu, kad kai kam krizė 

Anykščiuose užsitęsė ir galbūt nie-
kada nesibaigs. Jei jau taip, stotyje 
reikėtų pakabinti šviesos žibintą su 
judesio davikliu. Gal tokį galėtų au-
tobusų stočiai ir visiems autobusais 
keliaujantiems padovanoti savival-
dybė ar kuris kandidatas į Seimą?

studentas Arūnas

Pažinus šviesą, nebesinori gyventi tamsoje

inventorių Liudiškių kaime buvo 
Tado Pukenio, Andriaus Grinos, 
Jono Liogės, Petro Liogės, Stanis-
lovo Staikūno sodybos (tuo metu 
– dūmai), dar vienas valakas buvo 
laisvas. Nuo kiekvienos sodybos 
tuo metu reikėjo atidirbti kleboni-
jos dvare 3 dienas ir sumokėti 72,20 
auksinių činšo.  1923 m. kaime buvo 
16 sodybų – 88 gyventojai. 1927 m. 
kaimas buvo išskirstytas į vienkie-
mius, tuomet 170,87 ha žemės pada-
linta 17 savininkų.

Klemenso Kairio klėtelę 
pasiglemžė laikas

Liudiškiuose 1836 m. gimė ku-
nigas ir poetas Klemensas Kairys. 
1861 m. birželio 12 d. K. Kairys 
buvo įšventintas kunigu. 1861–1862 
m. jis buvo Rokiškio parapijos vika-
ras, 1862–1863 m. – Kauno gimnazi-
jos kapelionas ir tikybos mokytojas.

Gyvendamas ir dirbdamas Kau-

ne, konfliktavo su rusų valdininkais, 
energingai rūpinosi atgauti katali-
kams uždarytą domininkonų baž-
nyčią. Nekreipdamas dėmesio, kad 
naujieji gimnazijos rūmai buvo pa-
šventinti stačiatikių kunigo, pats ry-
tojaus dieną pašventino visus rūmus.

Per kratą Mintaujoje (dabar – Jel-
gava, Latvija) pas kunigą Šatinskį 
buvo rastas senas K. Kairio laiškas, 
plačiai aprašęs Sankt Peterburgo 
dvasinės akademijos auklėtinių li-
teratūrinę draugiją, kurioje aktyviai 
reiškėsi ir pats K. Kairys.

Carinė valdžia pasinaudojo pro-
ga įžiūrėti antivalstybinę veiklą ir 
K. Kairį už tai 1863 m. birželio 7 d. 
areštavo. Pustrečio mėnesio jis buvo 
išlaikytas Mintaujos kalėjime, nu-
gabentas į Vilnių ir be teismo, vien 
administraciniu įsakymu kaip pavo-
jingas valstybei asmuo buvo ištrem-
tas už Uralo.

Studijuodamas ir vėliau K. Kai-
rys parašė keletą romantinio pobū-
džio kūrinių lietuvių ir lenkų kalba, 
komponavo  melodijas savo eilėms, 
domėjosi lietuvių bendrinės kalbos 
kūrimu. Jo eilėraštis „Dienelė brėkš-
ta“ vėliau virto daina.

Kunigų seminarijoje Varniuose 
1856–1857 m. jis susidraugavo su 
Pranciškum Viksva ir Antanu Ba-
ranausku. K. Kairys suredagavo 
ir parengė spaudai A. Baranausko 
„Anykščių šilelį“, kuris buvo para-
šytas tarmiškai.

Gimtajame K. Kairio Liudiškių 
kaime, Šaltenių sodyboje, stovėjo, 
kaip spėliota, XIX a. vidurio klėte-
lė, nuo 1990 m. susieta su kaimy-
nystėje, kitapus kaimo kelio, gyve-
nusia Kairių šeima. Joje nuo 1993 
m. keletą metų veikė muziejinė K. 
Kairio ekspozicija, vėliau perkelta į 
A. Baranausko klėtelės gaubtą. Ap-
leista klėtelė 2012 m. pradžioje buvo 
išardyta.

Vasaras garbaus amžiaus
moteris leidžia kaime

Ne visada lengva kaime surasti 

žmogų, kuris su žurnalistais kal-
bėtų. Šį kartą pavyko „pirmuoju 
bandymu“. Gražiai sutvarkytoje 
sodyboje prie nedidelės trobelės ra-
dome drabužius plaunančią 86-erių 
moterį... Moteris ne tik maloniai 
kieme sutinka netikėtus svečius, bet 
primygtinai kviečia užeiti į vidų, 
mat naminiu medumi ir šviežiais 
agurkais pavaišinti norinti. Pasiro-
do, aplankėme Anykščių A. Bara-
nausko pagrindinės mokyklos kūno 
kultūros mokytojo Alvydo Bugenio 
mamą Bronę Bugenienę. Tik vasaras 
moteris leidžianti čia, Liudiškiuose, 
žiemos metu persikelia į Anykščius.

Pati yra kilusi iš Užunvėžio, o 
Liudiškiuose kurį laiką gyveno jos 
sesuo. Prieš trejetą metų jai mirus 
sodyba atiteko sūnėnui A. Buge-
niui. 

Paklausta, ar nebijanti viena sody-
boje šeimininkauti, garbaus amžius 
moteris sako, „kad kas gi ims senu-
tę...“ Nors vėliau papasakoja, kad 
kartą, naktį, buvo labai išgąsdinta 
beldimo į duris: „Atėjo kaimynas 
pasiskolinti 3 eurų, daviau – negi 
neduosi. Vaikai vakare išvažiavo, 
aš dar televizorių žiūrėjau, paskui 
jį išjungusi taip įmigau, tik girdžiu 
baladojas į duris, eina aplink namą 
ir daužos... Sakau, jau viskas, švie-
sos nedegiau, bijojau... Rėkiu, kas 
čia, sakykit, kas čia... Po kurio laiko 
nuėjo... Kitą dieną kaimynė klausia, 
ar niekas naktį nesibaladojo, mat iš 
jos 10 eurų pavogė. Pas kitus kai-
mynus vėl ėjo pinigų prašyt... Taip 
ir supratau, kas ten baladojosi...“

Papasakoja močiutė ir apie šiame 
kaime vykusią tragediją – savo noru 
prieš keletą metų vienas po kito iš 
gyvenimo išėjo trys vienos šeimos 
asmenys...

B. Bugenienė ypač džiaugiasi 
gera marčia, „prie tokios marčios 
šimtą metų gali gyventi. Ir mano 
seserimi amžiną atilsį kaip rūpino-
si... Septynis anūkus turiu, visi gerai 
gyvena, gerus darbus turi. Vis mane 
į svečius kviečiasi, buvau kelis kar-
tus, bet jau per sena važinėti...“

Aktorė Liudiškių nepamiršta

Visai prie pat kelio akį traukia dar 
viena graži, sutvarkyta sodyba – į 
Liudiškius kartas nuo karto, radusi 
laisvą minutę tarp daugybės darbų, 
repeticijų ir filmavimų grįžta garsi 
kino ir teatro aktorė Dalia Michele-
vičiūtė. Nors gimusi Alytuje, tėvams 
persikėlus gyventi į Anykščius – ma-
mos Elenos Michelevičienės gimtinę 
– jos ir trejais metais vyresnio brolio 
Raimundo vaikystė prabėgo Liudiš-
kių kaime.

Prieš mėnesį – rugpjūčio 6 d. – 
Liudiškiuose vyko atvira repeticija 
– koncertas, į kurį D. Michelevičiūtė 
kvietė atvykti bičiulius ir gimines iš 
Anykščių ir Liudiškių. 

Savo „Facebook‘o paskyroje D. 
Michelevičiūtė jautriai, kaip tik ji 
ir temoka, apie šį susitikimą rašė: 
„Kai krenta valiutų kursai, kyla kai-
nos - sunerimstame. Kai tirpsta lai-
kas – beveik nepastebime... Galime 
šimtais būdų taupyti laiką, o jo lieka 
vis mažiau. Kas dovanoja mums lai-
ką? – gerasis Dievas. Kas skaičiuoja 
mūsų vasaras? Kiek jų mums dar 
liko?..

Ilgesingai laukiame vasaros, o ji 
prabėga tarsi nebūtų buvusi... O vis 
tik mes buvome, o buvome todėl, 
kad susitikome ir, jei Dievas leis, dar 
sykį susitiksime ir šiais metais rug-
pjūčio mėnesio pirmos savaitės sa-
vaitgalį Liudiškių kaime, Raimundo 
ir Dalios Michelevičių ( buv. Baltrė-
nų, mūsų senelių sodyboj, mamytės 
Emilijos gimtinėje), pabūsime kartu, 
pasidalinsime tuo, kas esame, kuo 
gyvenome, ką kūrėme...

Liūdiškių vasaros idėja – gimė 
mano mylimam broliui Raimundui 
ir jo bičiuliui Arūnui A. prieš ketve-
rius metus.

Beveik prieš 700 metų Dantė 
„ Dieviškojoje komedijoje“ rašė: 
„Gyvenimo nuėjęs pusė kelio, 

aš atsidūriau miško tankmėje...“. 
Perfrazuojant garsaus poeto eilutes, 
drįstu tarti: „ gyvenimo nuėjęs pusę 
kelio, aš vėl panorau kurt dainas...“ 
– juokinga? Taip! – išties – džiugu! 
Bent mums, o jums?

Sakysite, na, ir kurk sau sveikas, 
jei esi toks keistas..., o kas klausys?

Nuostabiausia, kad atsiranda 
draugų, giminių, pažįstamų, ku-
rie noriai klauso... jie net drįs-
ta sakyti, kad tai jiems patinka. 
Nepretenduojame tapti niekuo kitu, 
tik savimi. Susirinkę į giminės ba-
lių taip pat mandagiai nutylime, kas 
buvo ne taip, kaip galėjo būtų geriau, 
(kokią dovaną (ne materialią!) - aš 
atnešiau?). Nesukame sau galvos. 
Džiaugiamės buvimu kartu ir tiek...

Tai mūsų dienos ir naktys, mūsų 
natos ir žodžiai...

Ar graudu ar džiugu, tai yra mūsų 
vasara...“

-AnYkŠTA

Bronė Bugenienė, nors ir ne nuolatinė Liudiškių gyventoja, 
puikiai sutaria su vietiniais, kaip pati sako, „ir pagrabus visus 
apeinanti...“

Vienose sodybose pasitinka liudiškiečiai, kitose ne mažesniais 
šeimininkais jaučiasi garsiai languose amsintys šunys... 

jono jUneViČiAUs nuotr. 

UAB “Ukmergės versmė” darbų vykdytojas Darius Butkevičius 
parodė detalųjį planą, pagal kurį bus suformuota keliolika skly-
pų.
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kampas

siūlo dabą

Tele Loto Lošimas Nr. 1066 Data: 2016-09-11
Skaičiai:  20 58 14 60 05 66 25 72 16 08 26 07 75 57 74 12 52 

71 59 32 73 04 43 55 36 67 01 61 56 46 50 37 64 15 09 68 40 34 
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 42 17 30 02 22 54 21 35 70 19 69 
38 41 (visa lentelė)

Papildomi prizai: 
0059541 10000 Eur 0235930 1250 Eur 0308958 200 Eur 0138399 

Automobilis “Toyota Corolla” 030*172 Pakvietimas į TV studiją 
014*388 Pakvietimas į TV studiją 002*519 Pakvietimas į TV studiją 
035*158 Pakvietimas į TV studiją

Apie 
skolas

 

UAB “Ukmergės melioracija” 
reikalingi vamzdžių klojėjai ir 
betonuotojai. 

Tel. (8-698) 41397.

Melžėjai - darbui  bendrovė-
je. Reikalinga darbo patirtis. 
Panevėžio r.  Alga pagal susita-
rimą. Suteikiamas gyvenamasis 
plotas. 

Tel.: (8-687) 58269, 
(8-687) 58237.

ieško darbo
Jauna moteris - darbo ilgesniam laikui.
Tel. (8-670) 14733.

Reikalingi 
suvirintojai, darbas 
- remonto darbai. 
Tel. (8-698) 46745.

Reikalingas
ekskavatorininkas.
Tel. (8-698) 46745.

Reikalingas transporto 
vadybininkas-ė, mokantis 
anglų arba vokiečių kalbą. 
Galima ir be patirties, ap-
mokome.     

CV siųsti: info@agrenta.lt. 
Tel. (8-686) 23411.

Nerandi darbo Anykščiuose? 
Važiuojame dirbti į besiple-
čiančią Panevėžio gamybinę 
įmonę, kuri gamina smulkias 
detalės. 

Telefonas pasiteirauti: 
(8-618) 35982.

linas BiTVinskAs

Daug kas piktinosi pasiro-
džiusiu garsiojo blynų kepė-
jo Eligijaus Masiulio aiški-
nimu, kad pareigųnų pas jį 
rasti 90 tūkstančių eurų yra 
paskola, kurią jis gavo no-
rėdamas nusipirkti nekilno-
jamojo turto. O aš tai tikiu. 
Pagalvokit logiškai – juk tai 
net ne milijonai. Tiek eilinis 
Lietuvos gyventojas laiko 
užsikasęs trilitriniuose savo 
darže. 

Štai Rusijoje vyko ana-
logiškas atvejis. Maskvoje 
priimtas sprendimas suimti 
Rusijos vidaus reikalų mi-
nisterijos Kovos su korup-
cija ir ekonominio saugumo 
valdybos Degalų ir energe-
tikos srities nusikaltimų pa-
dalinio vadovo pavaduotoją 
pulkininką Dmitrijų Zachar-
čenką. 

Rusijos tyrimų komiteto 
darbuotojai atliko kratą tiek 
D. Zacharčenkos bute, tiek 
ir darbo vietoje. Remiantis 
„Interfaks“ pateikiama in-
formacija, per kratą aptiktos 
120 mln. JAV dolerių (106,5 
mln. eurų) ir 2 mln. eurų su-
mos, rubliais tai būtų  8 mi-
lijardai. Beje, galutinė kon-
fiskuota suma dar net nėra 
žinoma, matyt, pareigūnai 
pasiklydo milijardus beskai-
čiuodami.

Žinoma tik tiek, kad pats 
sulaikytasis sako, kad pinigai 
ne jo ir jis čia niekuo dėtas. 
Irgi tikiu, po kelių mėnesių 
pasakys, kad irgi pasiskoli-
no, tuo labiau, kad įtaria, jog 
tie pinigai – banko. 

Bet iš esmės aš galvoju, 
kad būna laimingų žmonių 
ir ne. Laimingi žmonės net 
nežino, kad pinigai patys 
ateina ir pas juos įsikuria, o 
nelaimingi tik dirba, dirba ir 
dirba....   

leonas AlesiOnkA

Trys Baltijos sesės, Trys Baltijos 
tigrės ir dar ne kartą po tris kartu mi-
nimos Latvija, Lietuva ir Estija jau 
dvidešimt šešeri metai kaip tarpu-
savyje yra lyginamos, minimos nuo 
pat jų nepriklausomybių atgavimo ir 
išėjimo iš TSRS sudėties. Panašios, 
nors ir skirtingos savo istorija, liki-
mais, kultūra ir tradicijomis. Mažu-
lės valstybėlės – tikriau sakant kas 
iš jų beliko – jau antrą kartą istori-
joje tampa savarankiškomis, nepri-
klausomomis ir bando vystyti savo 
ekonomiką, vykdyti savo politiką, 
puoselėti savo tradicijas ir kultūrą. 
Ir Latvijoje, ir Estijoje, kaip ir Lietu-
voje, Baltijos kelio laikotarpiu buvo 
kalbama, kad jos visos trys vystys 
atvirą ir demokratišką politiką, ben-
draus ir su Rytais, ir su Vakarais, taps 
tiltais tarp tų Rytų ir Vakarų. Kad pa-
likusios vakarykštes istorijos skriau-
das, kokios jos bebūtų skaudžios, o 
praradimai dideli, žvelgs tik į priekį. 
Tik į ateitį. Pragmatiškumas, prii-
mamų sprendimų racionalumas ir 
abipusis naudingumas – štai kas už-
tikrins žmonėms taiką, gerą pragy-
venimo lygį ir orias  pensijas. Deja, 
deja, deja. 

Niekas tada net pikčiausiame sa-
pne nesapnavo, kad vos tik įstosime 
į ES ir į Šengeno erdvę, startuos, 
dešimtimis ir šimtais tūkstančių kas 
metai, jaunų gyventojų emigracija iš 
Visų trijų „Baltijos sesių“. Per visus 
26 nepriklausomybės metus vykdyta 
vis aršesnė, vis fobiškesnė ir tenden-
cingai kvailesnė antirusiška propa-
ganda, negalėjo neatnešti neigiamų 
pasekmių ekonomikai, turizmui, 
pragyvenimo lygiui. Šiandieną „ru-
sas puls“ yra toks pats niekingas pro-
pagandinis melas, kaip kad „įvedus 
eurą kainos nedidės“! Koks ir kieno 
tikslas mums meluoti ir taip primity-
viai gąsdinti? Tikslas įbauginti mus 
taip, kad nepanorėtume išsieuropinti 
„Breksito“ nutiestu keliu? Juk patirtį 
išeiti iš „imperijų“ turime. Girdi, vos 
tik išlįsite trys pelytės iš eurosojū-
zinių urvelių, tuoj rusiškas katinas 
Vaska jus tik capt ir praris! Manau, 
kad atsakymai į šiuos klausimus bei 
gąsdinimus jau artėja.

Bet pažvelkime iš arčiau ir pana-
grinėkime situaciją konkrečiau. Iš 
pirmo žvilgsnio atrodo, kad iki La-
tvijos senatvės pensijų rekordų lietu-
viams – kaip iki Mėnulio (rašoma 15 
min.lt).  Lietuvoje didesnę pensiją 
gaunantys senjorai nė iš tolo negali 
prilygti kaimynams latviams. „So-

Prarastų galimybių šalys
dros“ duomenimis, Lietuvoje tėra 
šeši žmonės, kurie gauna 1050–1150 
eurų mėnesinę pensiją, ir tai jau yra 
„lubos“. Lietuvoje daugiau nei 900 
eurų senatvės pensijas Lietuvoje 
gauna 32 žmonės, dar 12 – daugiau 
nei tūkstantį eurų. Palyginti su vi-
dutine pensija Lietuvoje (265 Eur), 
tai yra nemažai. Tačiau lietuviai nė 
iš tolo negali prilygti latviams pagal 
pensijų dydžių rekordus. Kaimyni-
nėje šalyje kai kurie senjorai gauna 
stulbinamo dydžio išmokas. Latvių 
portalas la.lv skelbia, kad vienas La-
tvijos gyventojas per mėnesį gauna 
19 tūkstančių eurų pensiją, remda-
masis Socialinio draudimo agen-
tūros duomenimis. Antroje vietoje 
– 6600 eurų dydžio pensija, trečioje 
– 6500 eurų. Kodėl kai kurie latviai 
gauna tokias dideles pensijas? 

„Pensija paskaičiuota pagal sumą, 
kuri buvo įnešta į socialinį biudžetą“, 
– paaiškino Latvijos žurnalistams 
vietinėje jų „Sodroje“. Jau skelbta, 
kad buvęs Latvijos prezidentas An-
dris Bėrzinis gauna maždaug 4500 
eurų mėnesinę pensiją. Tuo tarpu 
kadenciją baigęs Lietuvos prezi-
dentas Valdas Adamkus kas mėnesį 
gauna prezidentinę rentą, kuri suda-
ro pusę buvusio atlyginimo – apie 
3,8 tūkstančio eurų. Vadinasi, jo 
mėnesinės pajamos net neprilygsta 
Latvijos merų algoms! Nejaugi bra-
liukai šluosto mums nosis? Nejaugi 
Latvijoje tikras rojus? 

Neskubėkime pavydėti. Štai 
„Reuters“/„Scanpix“ teigia, kad  
Latvijos centrinės 
statistikos valdy-
bos duomenimis, 
Latvija skursta: 
70 proc. gyven-
tojų sunkiai sudu-
ria galą su galu, 
daugiau nei 70 proc. šalies namų 
ūkių trūksta pinigų kasdienėms iš-
laidoms. Pernai pinigų kasdienėms 
išlaidoms labai stigo 16,9 proc., 
stigo – 28,2 proc., šiek tiek stigo 
– 32,6 proc. Latvijos namų ūkių. 
Nesunkiai kasdienes išlaidas dengė 
17,1 proc., lengvai – 4,6 proc., be 
jokių problemų – 0,5 proc. namų 
ūkių. Minimalios namų ūkių paja-
mos visoms kasdienėms išlaidos 
padengti buvo 482,71 euro žmogui 
per mėnesį, jo realiai vidutinės pa-
jamos buvo 386,91 euro žmogui 
per mėnesį. 75,1 proc. namų ūkių 
pajamos nesiekė būtinos sumos. Ar 
tik ne čia priežastis, kad broliukai 
latviai vien per nekilnojamojo turto 
agentūrą Prian.ru parduoda net 5265 
nekilnojamojo turto objektus. O juk 
tai rūmai, vilos, namai, butai, pasta-
tai, dvarai ir kiti objektai. Išsivaikšto 
mūsų braliukai ir sesytės... Lietuviai 
tame pačiame saite parduoda tik  69 
objektus... O kur dar James edition, 
Sothebys, Tranio, kiti ?

Lietuvoje žemiau skurdo ribos 
gyvena 560 000 gyventojų (20 proc. 
nuo visų). Tie dvidešimt procentų 

skaičiuojami nuo kokių visų? Nuo 
tų, kas dar liko Lietuvoje? Be to 
milijono (de jure ir de fakto), kuris 
emigravo? Mes pernelyg ilgai užsi-
sėdėjome skelbdamiesi „Pigios dar-
bo jėgos šalimi“, o Darbo kodeksas 
iki šiolei tebėra užstrigusių diskusi-
jų bei derybų objektas. Vos tik ES, 
bankrutavus Ukrainoje jos pernelyg 
lengvabūdiškai prastūminėtai „Rytų 
partnerystės programai“, kartu su 
JAV paskelbė sankcijas Rusijai, mes, 
mažytės valstybėlės, „Trys Baltijos 
tigrės“, kartu su didžiosiomis, sti-
presniųjų ekonomikų valstybėmis, 
privalėjome (Briuselinis solidarumo 
principas) tas sankcijas Rusijai taip 
pat paskelbti. Rusija trenkė atgal 
savosiomis sankcijomis ir jos per 
mažos niekam nepasirodė. Ar savo 
baldus, mėsą, pieną, grūdus, bulves, 
vaisius ir kitą pramonės produkciją 
tebesiunčiame į Rusiją? Ne, keliai 
užkirsti. Prakiši nelegaliai per Bal-
tarusiją – rusai sunaikins. Tonomis 
sunaikins. Dar daugiau: per Rygos, 
Talino, Ventspilio ir Liepojos uos-
tus Rusija atsisakė vežti krovinius 
(akmens anglį, naftos produktus). 
Nuostoliai žiauriai kirto Latvijos 
ir Estijos ekonomikoms. Jų uostai 
tušti. Štai estai turi įsigiję milijo-
nus eurų kainavusį galingą ledlaužį, 
kuris ne tik sėkmingai laužė ledus 
Talino uoste, bet buvo samdomas ir 
Peterburgo, ir kituose Rusijos uos-
tuose prie Baltijos, kad užtikrintų 
nenutrūkstamą laivybą žiemą. Le-
dlaužis uždirbdavo didelius pinigus 

Estijos biu-
džetui. Dabar 
jo rusams ne-
bereikia. Tegu 
sau rūdija Es-
tijoje pririštas 
prie gimtosios 

krantinės. Rusai pasistatė galingą ir 
modernų savo ledlaužį. Ir ar tik ne 
atominį? Juo ir užsitikrina sau reika-
lingą laivybą ne tik Baltijos jūroje. 
Ir žiemą, ir vasarą. Va, taip kartais 
sprendžiami tarpvalstybiniai reika-
lai su nenorinčiomis draugiškai ben-
drauti valstybėmis... 

Nors Klaipėdos uostas savo kro-
vos apimtimis bei ekonominiais 
rodikliais lenkia Rygą ir Taliną, pra-
radimai nuo tų JAV ir ES sankcijų di-
džiuliai. Jei tokios šalys kaip Čekija, 
Vengrija, Serbija, Italija, net Pran-
cūzija jau nebetyli, o jų visuomenės 
ir politikai vis garsiau kalba apie 
neefektingą ES politiką, kuri atneša 
žalą jų šalių ekonomikoms, kenkia 
gyventojams ir tik stumia valstybes 
į šaltąjį karą bei gilina ekonomines 
krizes. Jų prezidentai nedreba prieš 
Briuselį. Jie statosi sienas, kad ne-
bepraleistų į savo valstybes tūks-
tančiais plūstančių svetimšalių. Gi 
Lietuva ir dar dvi „Baltijos gražuo-
lės“, vis dar „antirusiškai pozuoja“ 
ir tebevaizduoja galingas, įtakingas 
ir reikšmingas. Štai Lietuva tyli kaip 
vandens į burną prisisėmusi ir tik 

puse balso prasitaria, kad Stokhol-
mo arbitražiniame teisme pralaimėjo 
prieš Rusiją. Tiksliau prieš „Gaz-
promą“. Teismas atmetė Lietuvos 
1,4 mlrd. eurų ieškinį „Gazpromui“. 
Taigi nežiūrint bravūriškų fanfarų, 
trimitavusių, kad rusiškų dujų kainos 
yra neva išpūstos, užkeltos ir netei-
singos. Konfliktas tarp „Lietuvos 
dujų“ ir „Gazpromo“ užsiplieskė 
2000 metais, kai „Gazpromas“ įsigi-
jo dalį kompanijos „Lietuvos dujos“ 
akcijų. Lietuvos valdžia po to priver-
tė tą dalį atgal parduoti. Stokholmo 
arbitražo teismas paskelbė, kad ter-
minas „teisinga kaina“ yra abstrak-
tus. Taigi, nuo 2016 birželio 22 die-
nos, kai apie tai buvo paskelbta, taip 
ir neišgirdau, o kiek tūkstančių eurų 
Lietuva sumokės minėtam Stokhol-
mo teismui, kiek rusams padengs by-
linėjimosi išlaidų ir kas už šitą cirką 
– politizuotą bylinėjimąsi – atsakys. 
Pradėjo bylinėtis konservatoriška 
Andriaus Kubiliaus vyriausybė, tęsė 
„socdomkratiška“ Algirdo Butke-
vičiaus vyriausybė. Taigi susimovė 
abi. Padaryta žala Lietuvos valsty-
bės biudžetui ir tai ne kažkokie ten 
kareiviški šaukštai su šakutėmis, po 
velnių! Ir nieko, kaltų nerasta. Tyla! 
Net prezidentė tyli. Pati gal šiame 
„stokholmiško susimovimo upelyje“ 
kojeles buvo įmerkusi? Įdomu vis 
dėlto. Nežinau, tai ir klausiu - negi 
teismai yra geriausia vieta derėtis dėl 
kainų?

Tačiau yra dalykų, kuriuos suvo-
kiu ir gerai žinau. Žinau, kad mūsų 
svajonės tapti ekonomiškai klestin-
čiomis, politiškai savarankiškomis, 
saugiomis ir patraukliomis investi-
cijoms, turizmui ir gyvenimui jose 
valstybėmis, realybe taip ir netapo. 
Mes tapome tik tokiomis, kokiomis 
mus vadina: „prarastų galimybių ša-
limis“. Kai niekaip neišsikapstome 
iš krizių, kai nusišnekame ir gyve-
name iliuzijomis, kaip į JAV, Brazi-
liją, Japoniją ar Kiniją, kaip arabams 
eksportuosime savo mėsą ir pieną, 
ir kad tai bus labai ekonomiškai 
paskaičiuota ir naudinga. Svaičioja-
me, kad tūkstančiai kilometrų iki tų 
šalių yra tik vieni niekai mūsų lietu-
viškoms galimybėms, kad viskas tik 
apsimokės... Ne, gana man klausytis 
tokių propagandinių paistalų! Juk 
tai tas pats, kas kortų lošėjų kompa-
nijoje pagadinus orą, nutaisyti reikš-
mingą miną: aš čia niekuo dėtas Ir iš 
viso: aš žirnių sriubos nevalgau... Po 
velnių! Betrūksta to, kad ir vėl pra-
dėtume statyti „Šviesų komunizmo 
rytojų“ penkmečiais per trejus me-
tus... Atsibodo kaip popso klausytis 
to „rusai puola“. Mane tai užkniso 
juodai. Nes kas gi susigundys net 
trimis jaunystės šviežumą, patrau-
klumą ir galimybes praradusiomis 
„tigrėmis“, kurios po „Briuselynę“ 
vaikštinėdamos tiek nušiuro, kad 
net į lietuviškų „senamiesčių kates“ 
vargu ar bepanašios. O juk galėjo 
būti ir kitaip!

...portalas la.lv skelbia, kad 
vienas Latvijos gyventojas 
per mėnesį gauna 19 tūks-
tančių eurų pensiją...
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įvairūs

Redaktorius

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.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,25 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juodo-
jo, spalvotojo metalo laužą, akumu-
liatorius, seną buitinę techniką ir 
elektroninę įrangą. Klientui pagei-
daujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

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

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

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

Sodybą, namą, sodybvietę, že-
mės - miško sklypą gražesnėje 
vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyve-
nimui. 

Tel. (8-698) 49854

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius, motociklus, mopedus, 
sunkvežimius, traktorius.

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai - įvairių markių automobi-
lius. Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trakto-
rius. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel.: (8-603) 40316, 
(8-609) 00890.

Kita

UAB „Tolmana“ brangiai juodą me-
talo laužą. Klientui pageidaujant pasi-
ima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, rapsus, žirnius. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Alytaus gamybos kartonines nau-
dotas vidaus duris.

Tel. (8-687) 78274.

Gaminame ir 
montuojame 
paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
tvarkome kapavietes. 
30 metų patirtis. 
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus 
(informacija tel. (8-657) 72987). 

Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET. 
Būtina išankstinė registracija tel. (8-657) 68156,

Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

Jauna moteris išsinuomotų dviejų 
kambarių butą ilgesniam laikui.

tel. (8-670) 14733.

Buitinės technikos  remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų 
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm  
skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 

Mini ekskavatoriaus paslaugos.
Tel. (8-606) 02944, Rokiškis.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Nekilnojamasis turtas

Namą N. Elmininkuose (2 a. mū-
rinis, ūkinis, 0,5 ha žemės, sodas, 
visos komunikacijos).

Tel. (8-685) 33738.

Kuras

Skaldytas lapuočių malkas. Turi ir 
sausų. Pristatymas nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

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

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

Beržines, juodalksnio malkas, 
kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Pirmamečių (ankstyvų, vidutinio 
ankstyvumo ir vėlyvų) desertinių 
veislių braškių kerų daigus.

Tel.: (8-650) 42647, (8-673) 38033.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir ge-
odezijos skyrius 2016-05-26 atliko kadastrniu matavimus sklypams, 
projektinis Nr. 518-1 ir Nr. 518-4, esantiems Anykščių r., Traupio 
sen., Burbiškio k. Kviečiame sklypo (kad Nr. 3476/0004:0027) sa-
vininko Romualdo Kiziaus turto paveldėtojus ir sklypo (kad. Nr. 
3476/0004:0029) savininkus Vitoldą Švenčionį ir Laurą Švenčionytę 
(Įtraukti į gyv. vietos neturinčių asmenų apskaitą) atvykti žemiau nu-
rodytu adresu dėl bendros sklypų ribos suderinimo 10 dienų laikotar-
pyje po paskelbimo spaudoje.

Kontaktinė informacija:  Konstitucijos pr. 23-401, A korpusas, LT-
08105 Vilnius,  tel. (8-643) 63666, evaldas.luksa@vzf.lt

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-09-22 10:00 val. 
Anykščių r. sav., Kurklių sen. Pakeršių k. atliks Lietuvos Respublikos 
skl. proj. Nr. 667-4 kadastrinius matavimus. Kviečiama gretimo sklypo 
kad. Nr. 3466/0002:0077 savininkės Tatjanos Vasilkovos paveldėtojus. 
Kontaktinė informacija: tel. (8-622)33631, justina.indrasiute@vzf.lt.

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiau-
lių skerdieną 40-50 kg tik kaimiš-
kai svilintos dujomis. Atvėsintos, 
subproduktai. Pristato nemokamai 
ir greitai. 

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

šiandien

rugsėjo 14 d.

rugsėjo 15 d.

rugsėjo 16 d.

rugsėjo 13 - 15 d. priešpilnis.

Barmantas, Barvydė.

vardadieniai

mėnulis

Sanita, Sanija, Santa, Eis-
vinas, Eisvina, Krescencija, 
Krescencijus.

Eugenija, Rolandas, Visman-
tas, Rimgailė, Nikodemas.

Eufemija, Kiprijonas, Korne-
lijus, Liudmila, Rimgaudas, Jo-
gintė, Kamilė, Edita, Kipras.

oras

+8

+18

redaktorei nežinantNNN

MOZAIKA sprintas

Visi, visi - jauni ir seni, pėsti ir važiuoti, apsiavę ir basi - esate laukiami  
 

TRADICINĖSE  „VAIŽGANTINĖSE “ !
Nuoširdžiai  visus  kviečiame į šią tradicinę  respublikinę  šventę,  vyksiančią  2016 m. rugsėjo 17 dieną, 

šeštadienį, nuo 13 val. lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo- Vaižganto gimtinėje - Anykščių 
rajono Svėdasų seniūnijos Malaišių kaime

„Vaižgantinių“ metu visi kartu :
x - Pagerbsime penkioliktosios  respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos laureatą ir  aštuntąjį 

Vaižganto mažosios premijos „Už nuopelnus Svėdasų kraštui“  laureatą, o taip pat įvairių konkursų daly-
vius, gimtojo krašto šviesuolius;

x - Pasiklausysime nuotaikingo koncerto, apžiūrėsime ant Malaišių senųjų pastatų sienų veikiančias 
fotografijų  parodas;

x - Sušilsime prie „Vaižgantinių“ laužo, įsigysime naujų leidinių „vaižgantiška“ tematika;
x - Maloniai pabendrausime po oficialiosios dalies prie bendrų suneštinių vaišių stalo.

Atvažiuokite, ateikite- nepasigailėsite!
Nuo 11 val. iki renginio pradžios bus galimybė aplankyti netoliese Kunigiškių kaime veikiantį Svėdasų 

krašto (Vaižganto) muziejų, apžiūrėti čia veikiančias naujas parodas ir ekspozicijas.
    
Smulkesnė informacija teikiama tel. 8 682 33 024, 8 620 45 339

Šventės organizatoriai:
Svėdasų seniūnija;
 Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“;
 Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius;
 Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus

Biatlonas. Ignalinoje vykusiose Lie-
tuvos vasaros biatlono pirmenybėse 
Anykščių biatloninkai iškovojo devynis 
aukso medalius, o jų treneris Bronius 
Vitkūnas pripažintas geriausios koman-
dos treneriu. Olimpietis Vytautas Strolia 
laimėjo ir vyrų sprinto, ir persekiojimo 
lenktynes, aplenkęs Lietuvos rinktinės 
lyderį Tomą Kaukėną. Du aukso meda-
lius varžybose laimėjo B. Vitkūno dukra 
Kotryna. Po du aukso medalius vaikų 
varžybose iškovojo Lukas Žukauskas ir 
Viktorija Kapancova. Jaunių varžybose 
anykštėnas Linas Banys sprinto rungty-
je finišavo tik 6-as, tačiau persekiojimo 
lenktynėse jis aplenkė visus anksčiau 
startavusius varžovus ir pelnė aukso 
medalį. Sidabro ir bronzos medalius iš-
kovojo Gytis Mikoliūnas. 

Stovykla. Biatlonininkai V. Strolia ir 
K. Vitkūnaitė šiomis dienomis su Lietu-
vos I rinktine išvyksta į treniruočių sto-
vyklą Riaubičiuose (Baltarusija), kiek 
vėliau atvyks ir antroji Lietuvos rinkti-
nė, į kurią pakviestas L. Banys. Pasak 
trenerio B. Vitkūno, Riaubičių treniruo-
čių bazė - viena geriausių Europoje.

Maratonas. Iš Anykščių kilęs triatlo-
ninkas Gytis Junevičius Vilniaus mara-
tone finišavo 47-as iš kelių tūkstančių 
dalyvių. Klasikinį maratoną (41 km 195 
m) jis nubėgo per 3 val.12 min. 52 sek. 

Pasitraukė. Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro direktoriaus pavaduoto-
ja Jolanta Česlikauskienė išėjo iš darbo. 
Pasak įstaigos vadovo Žilvino Ovsiuko, 
pavaduotojo etatas nebus naikinamas, 
naujasis pavaduotojas greičiausiai bus 
išrinktas per konkursą.

Sunkioji atletika. Rugsėjo 10 dieną 
Panevėžyje vyko tarptautinės sunkio-
sios atletikos varžybos. Šiame turny-
re dalyvavo komandos iš Vokietijos, 
Rusijos, Estijos, Latvijos ir, be abejo, 
Lietuvos. Anykščių komandai atstova-
vo septyni sunkiaatlečiai. Šių varžybų 
nugalėtoju tapo Arnas Šidiškis – svorio 
kategorijoje iki 105 kg iškėlė 150 kg ir 
išstūmė 170 kg. Antrąsias vietas savo 
svorio kategorijose užėmė Mindaugas 
Dilys, Tadas Pocius ir Mindaugas Janu-
lis, Trečiąsias vietas pelnė Tomas Miš-
keliūnas ir Matas Puodžiūnas. Ramūnas 
Skapas liko aštuntas.

Šaškės. Tarptautinis šaškių meistras 
anykštėnas Valdas Veršulis užtikrintai 
laimėjo Daugpilyje vykusį komercinį 
turnyrą. Varžybose dalyvavo šaškių 
meistrai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Baltarusijos. Iš 60-ies varžybų dalyvių – 
12 didmeistrių, 20 tarptautinių meistrų. 
V. Veršulis su trimis didmeistriais su-
žaidė lygiosiomis. Kitus šešis varžovus 
anykštėnas įveikė ir iš 9 galimų taškų 
surinko 7,5 tšk. Realu, jog po reitingo 
perskaičiavimo V. Veršulis taps tarptau-
tiniu didmeistriu.

„Vaižgantinių“ globėjas:
Lietuvos Respublikos Seimo narys 

Ričardas Sargūnas

Pagrindinis renginio rėmėjas:
Anykščių rajono savivaldybė

Informaciniai rėmėjai:
Laikraščiai „Anykšta“, „Utenos 

apskrities žinios“, „Utenos die-
na“, „Gimtasis Rokiškis“, žurnalas 
„Aukštaitiškas formatas“, radijo stotis 
„Utenos radijas“, naujienų portalai: 
„Anykšta“, „Interneto žinios“, „Utenos 
diena“, „ Utenos apskrities žinios“, 
„Pasaulio anykštėnas“.

Panašu, kad Anykščių savival-
dybės administracijos direktorės 
pavaduotojas per atostogas iške-
liavo į Europą.  Jo „Facebook“ pa-
skyroje įdėta šuns nuotrauka, prie 
kurios užrašyta: „Lenkijoje yra 
šuva panašus į Bobą.“

Šis užrašas priminė, kad ju-
moro jausmu garsėjantis S. 

Rasalas turi šunį, vardu Boba. 
Kiekvienas laisvas savo šunims 
vardus pasirinkti, bet konteks-
to nežinančius (t.y. nežinančius 
valdininko šuns vardo) kartais 
S. Rasalo elementarūs paaiški-
nimai gali išversti iš koto.  Net 
tokie ne patys grubiausi posa-
kiai kaip pvz.: „Nupirksiu Bobai 

kaulų“; „Tuoj paleisiu Bobą nuo 
pavadžio“; „Užsiundysiu ant ta-
vęs savo Bobą” skamba pakan-
kamai, švelniai tariant, nešvel-
niai. O sugalvoti galima ir dar 
baisesnių posakių…     

Buvo atvejis, kai po užrašo „Boba 
suėdė man širdį“ jo draugai ėmė jį 
guosti, kad „visos jos tokios“...

Saulius Rasalas Lenkijoje sutiko kitą Bobą...

Keturi iš dešimties vokiečių 
už milijoną sutiktų metus
atsisakyti sekso

Seksas yra pervertinamas, rodo 
Vokietijoje atlikta apklausa: dau-
guma vokiečių už milijoną eurų 
sutiktų metus laiko susilaikyti nuo 
intymių santykių. Tai nurodė ke-
turi iš dešimties respondentų (39 
proc.). Nuomonės tyrimo institutas 
„Yougov” pirmadienį pristatė kelių 
apklausų pinigų tema rezultatus. 
Jais remiantis, 27 proc. už pinigus 
atsisakytų vairuotojo pažymėjimo, 
informuoja agentūra AFP.

Tik 7 proc. apklaustųjų teigė, jog 
sutiktų už milijoną trejais metais 
anksčiau mirti. Du iš 100 respon-
dentų buvo pasiruošę už pinigus au-
koti vieną iš penkių savo pojūčių. Ir 
tik vienas iš šimto, anot apklausos, 
neprieštarautų už milijoną sėsti į ne-
įgaliojo vežimėlį.

„Yougov” nuo balandžio iki lie-
pos priklausomai nuo temos apklau-
sė nuo 1 000 iki 2 000 vyresnių nei 
18 metų amžiaus žmonių.

JAV: suimta moteris, iš 
pradžių susituokusi su savo
sūnumi, o paskui - su 
dukterimi

Oklahomos valstijoje suimtos 
motina ir duktė, kaltinamos kraujo-
maiša. 43 metų Patrisija Span (Pa-
tricia Spann) ir 25 metų Misti Span 
(Misty Spann) susituokė šių metų 
kovo mėnesį Komančio apygardo-
je, praneša JAV televizijos kanalas 
KFOR, remdamasis teismo posė-
džių protokolais.

Pareigūnai nustatė, kad Patrisija 
yra Misti biologinė motina.

Apie kraujomaišą buvo sužinota 
po to, kai Patrisijos vaikus aplan-
kė socialinių tarnybų darbuotojai. 

Misti ir du jos brolius augino senelė 
ir senelis, kadangi Patrisijai buvo 
atimtos motinystės teisės. Motina 
ir duktė pradėjo bendrauti po ilgos 
pertraukos prieš dvejus metus.

Patrisija per apklausą pareiškė 
nelaikanti savęs pažeidusia įstaty-
mą, kadangi jos vardas nenurody-
tas dukters gimimo dokumentuose. 
Vėliau paaiškėjo, kad šiai moteriai 
tai jau ne pirmas kraujomaišos atve-
jis. 2008 metais ji ištekėjo už vieno 
iš savo sūnų. Ši santuoka buvo anu-
liuota po dvejų metų.

Britė su 15 centimetrų 
ilgio barzda pateko į 
Gineso rekordų knygą

Jauna britė pateko į Gineso rekor-
dų knygą kaip moteris su ilgiausia 
pasaulyje barzda, praneša BBC.

Judėjimo už teigiamą požiūrį į 
kūną aktyvistė 24 metų Harnaam 
Kaur (Harnaam Kaur) serga reta 
liga, dėl kurios pernelyg auga plau-
kai. Merginos barzdos ilgis viršija 
15 centimetrų.

H. Kaur žurnalistams sakė, kad 
jos barzda - tai savotiškas atkirtis 
daug metų trunkančioms patyčioms 
iš jos išvaizdos.

Kovo mėnesį ji tapo pirmąja barz-
dota moterimi, išėjusia ant podiumo 
per Londono mados savaitę.

F. Merkurio vardu 
pavadintas asteroidas

Legendinis „Queen” atlikėjas 
Fredis Merkuris (Freddie Mercu-
ry) pirmadienį būtų šventęs savo 
70-ąjį gimtadienį. Ta proga Tarp-
tautinė astronomijos sąjunga (IAU) 
jo vardu pavadino asteroidą, savo 
svetainėje rašo grupės kolega Bra-
janas Mei (Brian May). Planetoidas 
„Asteroid 17473 Freddiemercury” 

yra tarp Marso ir Jupiterio orbitų, jo 
skersmuo - 3,5 km.

IAU sprendimas pavadinti as-
teroidą F. Merkurio vardu esą yra 
„ypatingos Fredžio įtakos pasau-
lyje pripažinimas”. „Tai tamsus 
objektas kosmose, atspindintis tik 
30 proc. šviesos. Reikia gana dide-
lio teleskopo jį pamatyti”, - rašo B. 
Mei, kuris pats yra astrofizikas. Jis 
taip pat turi savo vardo asteroidą - 
„(52665) Brianmay”.

„Asteroid 17473 Freddiemercu-
ry” buvo atrastas dar 1991-aisiais 
- tais metais, kai mirė „Queen” at-
likėjas. 

Kinija baigia statyti 
aukščiausią pasaulyje tiltą

Pekinas, rugsėjo 12 d. (AFP-
BNS). Kinijos inžinieriai baigė 
statyti tiltą, kuris, kaip tikimasi, bus 
pripažintas esantis aukščiausiu pa-
saulyje, pranešė vietos valdžia.

Beipandziango tiltas Kinijos pi-
etvakariuose virš upės iškilęs 565 
metrus, sakoma Guidžou provinci-
jos susisiekimo departamento pra-
nešime.

Taigi, jis yra aukštesnis negu tiltas 
per Sidu upę šalies vidurio regione 
esančioje Hubėjaus provincijoje, 
nurodoma sekmadienį paskelbtame 
pranešime.

Abu šio tilto galai buvo sujungti 
šeštadienį, pridūrė departamentas.

Tikimasi, kad 1 341 metro ilgio 
tiltas bus atidarytas šių metų pa-
baigoje. Jis sutrumpins keliones iš 
Liupanšujaus miesto Guidžou pro-
vincijoje į Suanvėjaus miestą kai-
myninėje Junano provincijoje – šį 
kelią bus galima nuvažiuoti nebe 
per penkias, o per tris valandas, pir-
madienį nurodė valstybinį Kinijos 
centrinė televizija.

Kinijoje yra keli kiti aukščiausiai 
virš žemės iškilę pasaulyje tiltai, 
bet aukščiausių tilto konstrukcijų 
rekordas priklauso Prancūzijoje 
esančiam 343 metrų aukščio Mijo 
viadukui.

Mergina ir vaikinas, kartu gyve-
nantys tame pačiame name, susi-
tinka lifte. Vaikinas pradeda:

– Žinot… Man nepatogu tai sa-
kyti… Bet aš dėl jūsų praradau 
ramybę, negaliu miegoti, naktimis 
vaikštau po kambarį, kaip šešė-
lis…

– Mmm… Na… Nežinau… Gal 
geriau pakalbėkite apie tai su mano 
tėčiu…

– Tai čia jis nuolat leidžia tą idi-
otišką muziką?


