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Rašys linkėjimus Lietuvai
Kovo 11-osios Akto signatarė
Irena Andrukaitienė yra viena
iš Baltijos Kelio 25-mečio renginių organizatorių.

2 psl.
šiupinys
DONELAIČIO NAKTIS. Šventinį penktadienį, liepos 25-ąją,
Anykščiuose nuo 23 val. užbaigs
pusiaunakčio literatūros ir muzikos
valanda Antano Vienuolio sodyboje-muziejuje „...aš tav daugiaus pasakysiu...“ (K. Donelaitis)“, skirta
Kristijono Donelaičio 300-osioms
gimimo metinėms. Muziejaus svečiai: aktorius Dainius Svobonas,
solistai Rita Preikšaitė ir Tomas
Ladiga, solistas ir klarnetininkas
Valdas Andriuškevičius bei pianistė Beata Vingraitė.

Gyventojai
prašė, kad
renovuotų juos

anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt
Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Po biblioteka slepiasi senovinė
krosnis
XVI amžiaus krosnies restauracija kainuos 40 000 litų.
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Gamtos grožis slypi ir piktžolėse

Aurelija KARALIŪTĖ

Piktagalio - Kuniškių kaimo bendruomenės moterys - floristinio kilimų klojimo konkurso veteranės. Kiekvienais metais nuo
pat konkurso pradžios kilimus kuriančios klojėjos sunkaus darbo
nebijo ir sako, kad kilimų klojimas joms kaip iššūkis ar kaip niekaip nesibaigianti liga, nes vieną kartą užsikrėtusios jos niekaip
negali atsispirti norui kloti kilimus.

PARODA. Liepos 25 dieną
(penktadienį) 16 valandą. Anykščių koplyčioje - pasaulio anykštėnų kūrybos centre - dailininko,
kultūros ir meno veikėjo, klasiko
Antano Žukausko kūrybos darbų
parodos atidarymas. Koncertuos
pianistas Daumantas Kirilauskas.
KONCERTAS. Liepos 25 dieną.
(penktadienį) 18 valandą. Anykščių
Šv. Mato bažnyčioje festivalis „12
muzikos savaitgalių Anykščiuose“.
Šv. Kristoforo kamerinio orkestro
koncertas. Meno vadovas ir dirigentas prof. Donatas Katkus.
Atlaidai. Liepos 26 dieną 17
valandą Alantoje vyks koncertas,
skirtas Šeimos metų ir kunigo Sigito Sudento 25 – osioms kunigavimo metinėms paminėti. Giedos
Mokslų akademijos choras su operos solistais Irena Milkevičiūte,
Ieva Prudnikovaite, Deividu Steponkumi. 18 valandą – šv. Mišios.
Liepos 27 dieną – apaštalo Jokūbo
atlaidų iškilmės prasidės 10 valandą šv. Mišiomis.

Šiemet floristinių kilimų klojėjų kūrinys simbolizuos gyvybę.
Nuotraukoje kilimų klojėjos - (iš kairės) Daiva Šišlienė, Renata
Krikščiūnienė ir Vilma Kučienė kartu su savo pagalbininkais –
Faustu ir Migliumi Krikščiūnais.

2011 metais Piktgalio - Kuniškių kaimo moterys laimėjo pirmą
vietą, paklojusios neįprastą kilimą iš piktžolių. Tamsi spalva - tai
ne aguonos, kaip daugelis manė, o rapsai.

Kaimas, kuriame augo Vilniaus meras

6 psl.

Jonas JUNEVIČIUS
Rytis KULBOKAS

Netoli Anykščių įsikūręs Vėjeliškių kaimas. Kaime gyvena mažiau nei penkiasdešimt
gyventojų ir, nors Vėjeliškių
nežymi joks ženklas, tačiau
žmonės jo ir nepasigenda: „Ramiau gyventi“, - juokauja vėjališkiečiai.

Punšas. Lietuvos prekybos centruose turėtų pasirodyti naujausias
“Anykščių vyno” produktas “Vasaros punšas”. 8,5 laipsnių stiprumo
gėrimas gaminamas iš vyšnių ir
obuolių. Jį dera gerti atšaldytą, į
gėrimą pripjausčius kokių nors vaisių. Litras “Anykščių vyno” punšo
kainuoja apie 7 litus.
Švara. Anykščių pirties bilieto
kainą siūloma didinti nuo 14 litų
iki 24 litų 16 centų. Brangiau prausis ir svėdasiškiai. Šio miestelio
pirties bilieto kaina turėtų kilti nuo
6 litų 15 centų iki 11 litų 40 centų.

Medelynas pergyveno ištisas
epochas
Įvažiavus į Vėjeliškį į akis krinta seno ūkinio pastato griuvėsiai.
Pasirodo, kaime bent jau nuo XIX
amžiaus stovėjo dvaras, priklausęs
dvarininkams Karosams.

Regina ir Rimantas Juozelskiai džiaugiasi anūku Dovydu.
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Gyventojai prašė, kad
renovuotų juos
Antradienio vakarą savivaldybės delegacija bandė įtikinti
Anykščių Šaltupio 10 ir 12 namų gyventojus dėl renovacijos. Susirinkimas buvo karštas visapusiškai - ir oras, ir žmonių nuotaikos
rodė, kad gali būti ir kruša, o iš kantrybės išvesta savivaldybės
darbuotoja šaukėsi Dievo.

Savivaldybės darbuotojai, vadovavusiai pristatymui, Loretai
Pesliakienei susitikimas kainavo nemažai nervų.
Autoriaus nuotr.

Šie namai du kartus pateikė skirtingus sąrašus - pirmas už
renovaciją, antras - prieš. Dabar
savivaldybės atstovai bandė išaiškinti, kiek kainuotų šių namų
renovavimas gyventojams, pateikdami dvi skirtingas sąmatas. Bandė nesėkmingai, nes aplinkos ministras Valentinas Mazuronis buvo
žadėjęs šiuos namus išvis išmesti
iš sąrašo, kai gyventojai kreipėsi
į jį, mat namuose energijos suvartojimo norma nesiekia numatytų
renovuoti namų. Todėl dabar kilo
nepasitenkinimas, kad gyventojai
vėl įtraukiami į neaiškų balsavimo
procesą, kad vėl bus kviečiami
po vieną pasirašyti ir t.t. Beje, ne
visi techniniai dalykai gyventojams buvo aiškūs, sakykim, kas
tai yra rekuperacinė sistema, kurią
gyventojai vadino „reanimacine“
sistema. Netrūko ir ironijos. Kalbant investicinio plano rengėjams,
į vieną iš rengėjų žmonės kreipėsi:
„Pone inžinieriau, ar negalėtumėt

Rašys linkėjimus Lietuvai
Per Anykščių miesto šventę, liepos 26 dieną, anykštėnai ir miesto
svečiai kviečiami rašyti linkėjimus Lietuvai. Linkėjimų rašymas
– įvadinė Baltijos Kelio 25-mečio minėjimo dalis. Palinkėjimus
Lietuvai ant specialių Baltijos Kelio simbolika papuoštų lapų bus
galima parašyti Vyskupo skvere šeštadienį, nuo 9 iki 13 val.
Baltijos kelio 25-metį Lietuva, Latvija ir Estija minės rugpjūčio 23-ąją.
Istorinę1989 m. rugpjūčio 23 – ąją
gyvoji dviejų milijonų žmonių gran-

dinė sujungė tris sostines – Vilnių,
Rygą ir Taliną.
Kovo 11-osios Akto signatarė, viena iš respublikinės Baltijos Kelio pa-

minėjimo renginių organizavimo darbo grupės narių Irena Andrukaitienė
„Anykštai“ sakė, kad rugpjūčio 23-ąją
visų šalies savivaldybių atstovai vėl
rikiuosis Baltijos Kelyje. Anykštėnai 1989-aisiais į Baltijos Kelią stojo
Vilnius-Panevėžys autostradoje, keli
kilometrai prieš Panevėžį. Signatarė
prisiminė, kad prieš 25-erius metus
į Baltijos Kelią išvažiavo keliolikos
kilometrų ilgio anykštėnų automobi-

spektras
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
mūsų renovuoti bent 20 metų? Ot,
tai būtų dalykas, ir paskolą spėtume
išsimokėti“. O savivaldybės darbuotoja, vadovavusi pristatymui,
Loreta Pesliakienė turėjo atsakinėti
į klausimus ir aiškinti, kad jai tikrai
nereikia, kad namai būtų renovuoti. „Gerai, Dieve mano, nenorite jūsų teisė, bus susirinkimas, galėsit
pasirašyti“,- kalbėjo tarnautoja.
Dabar po poros savaičių vėl bus
rengiamas susitikimas, kur gyventojai turės balsuoti, ar nori renovacijos.
Komunalininkų atstovas, besirūpinantis renovacija, Alvydas
Gervinskas gyventojų klausiamas,
kodėl ne dabar surenkami atsisakymai, aiškino, kad „gyvename
teisinėje valstybėje ir procedūros
turi būti išlaikytos“. Gyventojų tai neįtikino, jie įžvelgė tame
klastą, kad „bus gaudomi po vieną“. Kol kas dauguma šių namų
gyventojų pasiryžę nerenovuoti
pastatų.
lių kolona – pirmieji automobiliai jau
buvo Troškūnuose, o paskutinieji dar
tik išvažinėjo iš Anykščių.
Rugpjūčio 23-ąją Baltijos Kelyje
vėl sustojusius šalies savivaldybių
atstovus aplankys 1989-ųjų renginio organizatoriai, vyks savotiška
sąšauka. 1989 –ųjų Baltijos kelio organizatoriai surinks visus linkėjimus
Lietuvai, kurie bus susegti į didžiulę
Baltijos Kelio Knygą. Ši Knyga turėtų būti saugoma vienoje iš Gedimino
pilies, nuo kurios ir prasidėjo Baltijos
kelias, salių.

- ANYKŠTA

Mero patarėjas raikė dobilieną
Antradienį žemės ūkio bendrovės „Elma“ laukuose Elmininkų
kaime vyko rajoninės artojų varžybos, kuriose įprastiniais plūgais arė ir mero patarėjas, „valstietis“ Antanas Baura. Iš viso
varžėsi 6 artojai: Nerijus Bieliūnas, Rimantas Žiezdrys, Kęstutis
Opulskis, Virginijus Bikus, Gintaras Čiapas ir Antanas Baura.
Varžybų pradžią plaktuko dūžiu
į noragą paskelbė rajono meras
Sigutis Obelevičius. „Ne paslaptis, kad nuo arimo, žemdirbystės
kultūros nemaža dalimi priklauso

ir būsimas derlius. Linkiu visiems
varžybų dalyviams pasimokyti vieniems iš kitų. Tokios varžybos – tai
dar vienas žingsnelis į aukštesnius
derlius, į tai, kad anykštėnai žem-

dirbiai yra tarp geriausių Lietuvoje“, - sakė S. Obelevičius.
Mero patarėjas A. Baura juokavo, kad jis ne tik vyriausias arimo
varžybų dalyvis, bet ir pirmosios
vietos laimėtojas tradicinių plūgų
kategorijoje, nes kiti artojai žemę
raikys apverčiamaisiais plūgais.
Renginio metu UAB „Dotnuvos
projektai“ demonstravo naujausią
techniką.
Paklaustas, ar rajono artojų var-

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

žybų nugalėtojas dalyvaus respublikinėse varžybose, žemės ūkio
skyriaus vedėjas Antanas Katliorius sakė, jog tam reikia daug pinigų, kurių rajono žemdirbiai neturi,
todėl niekas nedalyvaus respublikinėse arimo varžybose, o rajono
artojų varžybos surengtos dėl žinių
gilinimo...
Gražiausiai lauką suarė Debeikių
seniūnijos Čekonių kaime ekologinį ūkį turintis Nerijus Bieliūnas.

Troškūnų kavinėje – nelegali darbuotoja
Pareigūnai nustatė, kad šių
metų birželio 14 dieną R. Ribokienės įmonėje be darbo sutarties

virtuvėje dirbo Vaidlonių kaimo
gyventoja Vaida Jančiūnienė.
Kavinės savininkė pažeidimą

pripažino, aiškino, kad įvyko nesusipratimas, nes nelegali darbuotoja atėjo pasižiūrėti, kaip vyksta
darbas, pabandyti dirbti virtuvėje.
„Sutvarkius dokumentus V. Inčiūnienė bus įdarbinta“, - Anykš-

Temidės svarstyklės

policijos pareigūnams aiškinantis
įvykio aplinkybes, juos įžeidinėjo
necenzūriniais žodžiais, spardė policijos tarnybinį automobilį, sugadino Anykščių policijos komisariatui
priklausantį turtą, kurio vertė 1310
Lt.
Kaltinamasis savo kaltę pripažino ir paaiškino, jog serga tam tikra
liga, todėl ne visus savo veiksmus
atsimena.
Anykščių rajono apylinkės teismas už minėtus nusikaltimus A. Iloniui skyrė 10 mėnesių terminuoto
laisvės atėmimo pataisos namuose.
Dirbiniai. Gautas D. L., gimu-

sios 1970 metais, gyvenančios Kavarske, pareiškimas, kad liepos 21
dieną pastebėjo, jog iš jos namų
dingo juvelyriniai dirbiniai. Žala
– 1 000 litų. Tą pačią dieną sulaikyta ir uždaryta į areštinę įtariamoji
vagyste R. B., gimusi 1970 metais,
gyvenanti Anykščiuose, Liudiškių
gatvėje.
Mušė. Liepos 22 dieną apie
0valandų 20 minučių Anykščiuose,
Vairuotojų gatvėje, bendrame koridoriuje rastas gulintis J. J., gimęs
1967 metais, gyvenantis Panevėžyje, Tulpių gatvėje. Atvykę medikai
J. J. išvežė į ligoninę. Iš bendrabu-

Už nelegaliai dirbusią darbuotoją Troškūnų kavinėje jos savininkei Romai Ribokienei skirta 500 Lt bauda.

Mušė sugyventinę ir mažametį sūnų
Būdamas apsvaigęs nuo alkoholio Naujųjų Elmininkų kaimo
gyventojas Audrius Ilonis kartu
su bičiuliu pavogė D.B. priklausančio automobilio valstybinio
numerio ženklus ir keturis automobilio ratų gaubtus.
Taip pat A. Ilonis skriaudė savo
artimuosius: du kartus smogė
sugyventinei kumščiu į galvą, o
mažametį sūnų trenkė į sieną. O

čių rajono apylinkės teisme
pažadėjo kavinės savininkė R.
Ribokienė, kuri prašė atsižvelgti
į sunkią finansinę padėtį ir skirti
jai kuo mažesnę baudą.

čio į ligoninę buvo pristatytas ir
M. U., gimęs 1995 metais, kuris
paaiškino, kad jį ir J. J. sumušė tie
patys asmenys, kai jie abu rūkė.
Į Anykščių r. PK pristatyti E. K.,
gimęs 1988 metais, registruotas.
Jonavoje, A. Kulviečio gatvėje, ir
J. J., gimęs 1983 metais, gyvenantis Jonavoje, Lietavos gatvėje.
Smurtas. Gautas I. S., gimusios
1974 metais, gyvenančios Anykščiuose, Valaukio gatvėje, pareiškimas, kad liepos 21 dieną jos vyras K. S., būdamas apsvaigęs nuo
alkoholio, kilusio konflikto metu
prieš ją naudojo fizinį smurtą.

-ANYKŠTA

Vadas. Šiandien sostinės Katedros aikštėje vyks iškilminga
Lietuvos kariuomenės vado pasikeitimo ceremonija - generolą leitenantą Arvydą Pocių pakeis naujas kariuomenės vadas generolas
majoras Jonas Vytautas Žukas. Pagal tradiciją Lietuvos kariuomenės
vado regalijos yra skeptras, kariuomenės vėliava ir kariuomenės vado
ženklas. Pirmąjį kariuomenės vado
ženklą turi atsargos generolas majoras Jonas Andriškevičius, ženklą
su numeriu „02“ - atsargos generolas majoras Jonas Algirdas Kronkaitis, „03“ - atsargos generolas
leitenantas Valdas Tutkus.
Euras. Vyriausybė antradienį
patvirtino Prekių ir paslaugų kainų
nurodymo litais ir eurais reikalavimus ir jų laikymosi priežiūros
tvarkos aprašą. Juo nuo šių metų
rugpjūčio 22 dienos turės vadovautis prekių pardavėjai ir paslaugų
teikėjai, skelbdami kainas dviem
valiutomis. Smulkieji prekybininkai, prekiaujantys turgaviečių vietose, kur nereikalaujama naudoti
kasos aparato, informaciją apie
prekių kainas turės nurodyti žodžiu, tačiau raštu privalės pateikti
lito į eurą perskaičiavimo kursą.
Pinigai. Vyriausybės vadovo Algirdo Butkevičiaus teigimu, pagal
pirminius skaičiavimus bazinė
pensija ir draudžiamosios pajamos
gyventojams nuo kitų metų bus
didinamos 10 litų. „Pensijos bus
didinamos tik nuo kitų metų, įvertinus rudenį finansines galimybes,
nes džiaugtis pajamų planų viršijimu būtų rizikinga, matant įtemptą
geopolitinę padėtį“, - kalbėjo Ministras Pirmininkas.
Pensijos. Pagal tarptautinės finansinių paslaugų bendrovės „Allianz“ pateiktą Pensijų sistemų
stabilumo indeksą (PSI) Lietuva
tarp 50-ties išsivysčiusių pasaulio
valstybių užima 18-ąją vietą. Tuo
tarpu kaimyninės Latvijos sistema
tapo 9-ąja stabiliausia ir vadinama
pirmąja tarp Rytų Europos šalių.
Stabiliausia pasaulyje vadinama
Australijos pensijų sistema, antroje
vietoje - Švedija, trečiojoje - Naujoji Zelandija. Aukščiausius reitingus
užėmusių šalių dešimtuke taip pat
išsirikiavo Norvegija, Nyderlandai,
Danija, Šveicarija, JAV ir Kanada.
Metai. Vyriausybė patvirtino
kultūrinių ir edukacinių renginių
programą 2015-aisiais, minint
Etnografinių regionų metus. Programoje numatyta kitąmet organizuoti konferenciją „Etninė kultūra
šiuolaikinių kultūros formų fone“,
rengti studentų folkloro festivalį
„O kieno žali sodai‘ bei tradicinio
dainavimo, muzikavimo, amatų
stovyklą jaunimui, rengti tarmiškiausio pavadinimo lietuviško
gaminio konkursą. Tarp Lietuvos
regionuose kitąmet numatytų renginių - geriausiai tradicijas puoselėjančios etnografinio regiono seniūnijos rinkimai, profesinių mokymo
įstaigų mokiniams skirtas projektas „Lietuvos kulinarijos ir etninio
paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“, įvairių dalykų mokytojų,
integruojančių etninę kultūrą, kvalifikacijos tobulinimo seminarai
ir kūrybinių laboratorijų ciklas.
Kiekvieno regiono nacionaliniuose
ir regioniniuose parkuose bus organizuojamas etnokultūrinių renginių
ciklas: konferencijos, tradicinės
šventės, renginiai, populiarinantys
etnokultūrines regionų tradicijas.
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spektras
Nuostaba. Po spėjamo Malaizijos oro bendrovės keleivinio lėktuvo numušimo Rytų Ukrainoje
vienas „Malaysia Airlines“ orlaivis
sekmadienį buvo nukreiptas skristi pro pilietinio karo siaubiamos
Sirijos oro erdvę. Alternatyviam
skrydžio maršrutui pritarė Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
(ICAO). Be to, Sirijos oro erdvė
nėra uždaryta. Toks sprendimas
socialiniuose tinkluose internete
sulaukė nuostabos. Kai kurie internautai kėlė klausimą, ar „Malaysia
Airlines“ nori prarasti dar vieną
lėktuvą.
Laivai. Jungtinės Valstijos
griežtai sukritikavo Prancūzijos
planus perduoti Rusijai „Mistral“
tipo desantinius laivus. „Mes manome, kad niekas neturėtų tiekti
ginklų Rusijai“, - pabrėžė pareigūnė. JAV vyriausybė praėjusiomis
dienomis atitinkamą savo poziciją
išsakė Prancūzijos užsienio reikalų ministrui Lorenui Fabiusui
(Laurent Fabius). Prieš tai jau britų premjeras Deividas Kameronas
(David Cameron) kritikavo Prancūzijos planus parduoti Maskvai
du desantinius laivus. Prancūzijos prezidentas Fransua Olandas
(Francois Hollande) pareiškė, kad
pirmasis „Mistral“ laivas Rusijai
bus perduotas spalį. Tačiau antrojo laivo perdavimas esą priklausys
nuo Maskvos pozicijos Ukrainos
konflikte.
Pozicijos. Prorusiški separatistai palieka savo pozicijas Donecko
priemiestyje, Ukrainos rytuose, ir
traukiasi į miesto centrą, informavo Ukrainos kariuomenės pareigūnai. Pasak gyventojų, sukilėliai,
siekiantys nepriklausomybės nuo
Kijevo, išsikasė apkasus Donecko centre, šalia pagrindinio miesto universiteto, kur jie šiuo metu
gyvena studentų bendrabučiuose.
Ukrainiečių ginkluotosios pajėgos,
perėmusios aplink Donecką ir Luhanską esančių kaimų ir priemiesčių kontrolę, privertė separatistus
atsitraukti į šiuos du pagrindinius
bastionus. Gyventojai pasakojo
naktį girdėję bombardavimus, artilerijos sviedinys pataikė į chemijos
gamyklą Donecke, kilo gaisras.
Pasak pareigūnų Kijeve, naktį į
trečiadienį mūšiai taip pat vyko
Luhanske.
Sankcijos. JAV prezidentas
Barakas Obama (Barack Obama)
ir Nyderlandų premjeras Markas
Rutė (Mark Rutte) telefonu aptarė
papildomas sankcijas Rusijai. B.
Obama ir M. Rutė taip pat diskutavo apie įtariamą Rusijos paramą
prorusiškiems separatistams Ukrainos rytuose. Europos Komisija
šiandien pristatys naujas sankcijas,
nukreiptas prieš Rusijos finansų ir
gynybos sektorius.
Santykiai. JAV ir Vokietija pradėjo procedūrą, skirtą išspręsti
nesutarimus dėl žvalgybos informacijos rinkimo. Šie nesutarimai
apsunkino dviejų artimų sąjungininkių santykius ir lėmė, jog Vokietija išsiuntė iš šalies Centrinės
žvalgybos vadybos (CŽV) vadovą
Berlyne. Iniciatyvos imtasi po prezidento Barako Obamos (Barack
Obama) ir kanclerės Angelos Merkel (Angela Merkel) vyriausiųjų
patarėjų pokalbių Berlyne.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Šveicarams kepsnys turi būti nei per
arvydas.l@anyksta.lt
didelis, nei per mažas
Arvydas LINGAITIS

Nacionalinė mokėjimo agentūra svarsto Traupio seniūnijos Levaniškių kaimo ūkininko Petro Kairio investicinį projektą, kurį
nutarus finansuoti, už maždaug milijoną litų būtų pastatyta nauja ferma mėsiniams limuzinų veislės galvijams.

Kairių limuzinų veislės galvijų mėsa keliauja ir ant išrankių
šveicarų stalo.
Autoriaus nuotr..

Ūkininkas Petras Kairys džiaugiasi moderniu užsienietišku traktoriumi, kuriam įsigyti yra gavęs ES ir Lietuvos finansinę paramą.
P. Kairys su šeima vysto mišrų ūkį:
jame auginama apie 100 limuzinų
veislės mėsinių veislinių galvijų bei
sėjamos grūdinės kultūros.
Anksčiau ūkininkas veislines telyčias parduodavo į Baltarusiją, bet
šiuo metu, P. Kairio duomenimis, ten
rinka yra užsidariusi dėl politinių motyvų. Galvijus ūkininkų šeima augina
jau aštuonerius metus. Ieškoti rinkų,
kur parduoti gyvulius, P. Kairiui padeda Mėsinių galvijų augintojų gerintojų asociacija, kurios narys yra ir
Levaniškių kaimo ūkininkas.
„Dabar telyčias perka šveicarai.
Bet jiems reikia galvijų nei didesnių,
nei mažesnių, o konkretaus svorio,
kurio ribos siekia apie 50 kg (svoris

turi būti nuo 480 kg iki 550 kg). Jie
išsirenka geriausias, gražiausias ir
skerdžia Biržų skerdykloje „Agaras“,
iš kur geriausią mėsą išsiveža, o tą,
kuri jiems netinkama, palieka. Šveicarų tikslas - kepsnį gauti iš nugarinės
atitinkamų matmenų – nei per didelį,
nei per mažą“, - „Anykštai“ pasakojo ūkininkas P. Kairys, pridurdamas,
kad iš jo bandos užsieniečiai išsirinko
sau tinkamus kelis jautukus.
Ūkininkas aiškino, kad limuzinai nėra reiklūs laikymo sąlygoms.
„Mes jų nelepiname. Vasarą ganome
ganykloje ir papildomai duodame
laižomų druskų su mineralinėmis
medžiagomis. Taip laikomi galvijai
per parą priauga apie 1 kg svorio.

Koncentruotų pašarų duodame tik
penimiems buliams, o karvėms žindenėms jų neduodame“, - sakė P.
Kairys.
Ūkininkas džiaugiasi, jog dabartinės Vyriausybės žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna prioritetine
žemės ūkio šaka laiko būtent gyvulininkystę. „Kaip tik šiuo metu
Nacionalinėje mokėjimo agentūroje
svarstomas mano projektas, pagal
kurį prašau finansinės paramos naujam gyvulininkystės pastato statybai.
Projekto vertė – apie 1 mln. Lt. 50
proc. investicijoms reikia skirti savų
lėšų“, - sakė tikįs, kad jo projektas
bus palaimintas ir dar šiemet prasidės
naujo tvarto statybos, P. Kairys.
Kartu su sūnumi P. Kairys dirba
apie 400 ha žemės. „Mano augalininkystės ūkis yra ekologiškas, auginami
rugiai, avižos, kviečiai, skirti gyvulių
pašarams“, - sakė ūkininkas.
Kairiai yra pasinaudoję finansine parama ir anksčiau pagal įvairias
žemės ūkio verslo skatinimo progra-

Po biblioteka slepiasi senovinė krosnis
Viešosios Anykščių bibliotekos rūsyje pluša restauratoriai atkurdami archeologinių kasinėjimų metu rastą XVI amžiaus krosnį. Archeologijos mokslų daktaro Gintauto Zabielos teigimu, ši
krosnis senesnė už Vilniuje, Maskvos namuose, esančią krosnį.
Tai – didelė vertybė, kurios restauracija kainuos 40 000 litų.

Kol atliekami restauracijos darbai, krosnies pakurų angą prilaiko plytos.
2008-aisiais metais suprojektuotos naujosios viešosios Anykščių
bibliotekos vietoje vyko archeologiniai kasinėjimai. Juos atliko
archeologė Elena Pranckėnaitė.
Kasinėjimų metu buvo aptikta keramikos, stiklo, metalo ir kitokių
dirbinių liekanų, taip pat buvo atrasta ir krosnis, sumūryta iš akmenų, kurių rišamoji medžiaga – molio skiedinys.
Krosnis cilindro formos, ji buvo
įkasta į žemę apie 90 centimetrų.
Tyrinėjimų metu buvo padarytas
krosnies skersinis pjūvis, siekiant
išsiaiškinti jos konstrukcines ypa-

tybes. Po archeologinių tyrinėjimų
krosnis buvo iškelta numatant ją
eksploatuoti būsimos viešosios bibliotekos patalpose.
Didžiąją dalį senosios XVI amžiaus krosnies restauravimo projekto išlaidų finansavo Kultūros vertybių apsaugos departamentas, taip pat
dalinai prisidėjo ir Anykščių miesto
savivaldybė. Krosnies restauracijai,
pasak Anykščių savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vedėjos Daivos Gasiūnienės, reikėjo per 40 000 litų. Lėšas pavyko
gauti pateikus KVA departamentui
paraišką ir laimėjus konkursą. „Įdo-

mu yra tai, kad krosnis dabar stovi toje vietoje ir tokiame pačiame
aukštyje, kur ir buvo rasta. Žinoma,
tam šiek tiek reikėjo pakoreguoti
patį pastato projektą, kad žmonės,
įėję pro pagrindinį įėjimą, iškart
pamatytų krosnį“, - kalbėjo D. Gasiūnienė. Bibliotekos grindyse jau
įrengtas stiklinis langas, pro kurį
atsiveria vaizdas į krosnį iš viršaus.
Šios idėjos sumanytojas - architektas Vytenis Daunoras. „Net pats
doc. dr. Gintautas Zabiela teigia,
kad Anykščiuose rastoji krosnis
datuojama anksčiau už Maskvos
namuose, Vilniuje, esančią krosnį.
Tai tik parodo, kokia didelė vertybė
ši krosnis yra“, – tikino D. Gasiūnienė.
Atrastąją krosnį restauruoja Dainius
Stankevičius ir Genadijus Vobolevič.
Restauratoriai prie krosnies pluša jau
dvi savaites, tačiau darbo dar liko
daug: „Tai yra unikalus objektas, todėl restauruodami jį – neskubėsime“,
– tikino restauratorius D. Stankevičius. Atkurdami krosnį restauratoriai
jos nekeičia, stengiasi išlaikyti kuo
autentiškesnę. Kasinėdami krosnies
viduje esantį smėlį restauratoriai rado
ir šukių, ir kaulų liekanų: „Gal šioje
krosnyje buvo žiedžiami puodai, gal
gaminama valgyti. Tiksli krosnies
paskirtis nežinoma“, - tikino vyrai.
Iškritusius iš krosnies akmenis restauratoriai grąžina į jų buvusią vietą:
„Tiksliai žinome, kur kuris akmuo
turi būti, nes prieš tai viskas buvo
užfiksuota fotografijose“, – kalbėjo

mas. „Esame įsigiję šienavimo technikos, traktorių... Daug praėjome tų
programų... Be ES ir Lietuvos valstybės paramos ūkininkauti būtų žymiai
sunkiau. Bet ne kiekvienas turi galimybę parengti tinkamą projektą. Jam
keliami dideli reikalavimai, todėl ir
aš samdausi firmą, kuri man parengia
paraiškas finansavimui gauti“, - apie
tai, jog gauti finansinę paramą nėra
taip paprasta, kaip kai kam gali atrodyti, sakė P. Kairys
Ūkininkas aiškino, jog tuomet, kai
griuvo kolūkiai ir žemės ūkio bendrovės, kaimo gyventojai buvo pilni
entuziazmo dirbti savo ūkiuose. „O
dabar kas pasidarė? Karvę galima pamatyti retai kur. Žmonėms tiesiog neapsimoka smulkiuose ūkeliuose dirbti. Melžti vieną karvutę ir nešti pieną
į punktą žmonėms brangiau atsieina,
negu kad gaunama kaina už produkciją. Jeigu kokia nors bobutė savo išlaidų neskaičiuoja, tai dar turi karvę“,
- kaip į žemės ūkio verslą žiūri kaimo
žmonės, pasakojo P. Kairys.

Aurelija KARALIŪTĖ

Daiva Gasiūnienė tikina,
jog atrastąja krosnimi turi
didžiuotis kiekvienas anykštėnas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
D. Stankevičius. Atstatydami krosnį
restauratoriai naudoja molį, kurį, remiantis atliktais tyrimais, daro tokį,
koks jis buvo. Aplink krosnį statoma
apsauginė sienelė, kuri ir apsaugos, ir
sutvirtins unikalųjį radinį.
Doc. dr. Gintautas Zabiela sako,
jog atrastoji krosnis – seniausias
materialus objektas, išlikęs Anykščiuose. „Ši krosnis parodo, kas
Anykščiuose buvo anksčiau. Krosnis unikali tuo, kad yra mažesnė už
tuo metu statytas. Ji datuojama šimtu
metų anksčiau nei Maskvos namuose, Vilniuje, esanti krosnis“, – pasakojo archeologas.
Remiantis istoriniais duomenimis,
po Anykščiais plyti ir senieji žydų
rūsiai. D. Gasiūnienė tikina, jog dabar Anykščių savivaldybė stengiasi
gauti lėšų rūsių paieškoms.
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Ðeim os abËc ËlË

Sportuojančių Anykščiuose
daugėja

Miglė GALVONAITĖ

Prieš penkerius metus Giedriaus Motiejūno pradėta iniciatyva,
subūrusi anykštėnus mankštintis kartu, tęsiasi ir šiandien. Anykštėnai ir miesto svečiai tris kartus per savaitę - antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais - yra kviečiami į rytinės mankštos
treniruotes miesto parke, o kartą per savaitę, trečiadieniais, gali
išbandyti šiaurietišką ėjimą Antano Vienuolio progimnazijos stadione.

Nijolė Radušienė mankštose
dalyvauja jau penkerius metus. Jos ir kitų Trečiojo amžiaus universiteto entuziastų
dėka treniruotės organizuojamos ir šiemet.
Idėja mankštintis Anykščiuose
kilo „Karatė klubo” mokytojui
vilniečiui Giedriui Motiejūnui.
Ketverius pastaruosius metus mankštas vesdavo jis pats.
Iškilus grėsmei, jog mankštų
projektas nutrūks, organizacinės iniciatyvos ėmėsi Anykščių
Trečiojo amžiaus universitetas.
Kaip teigė jo vadovė Nijolė Radušienė, buvo rašomas projektas
savivaldybei. Galiausiai Anykščių miesto vietos bendruomenės
taryba iš nepaskirstytų 2 proc.
gyventojų pajamų mokesčio, kuris atiteko savivaldybėms, skyrė

10 tūkstančių litų sveikatingumo plėtrai. Už šiuos pinigus
buvo nupirkta reikiama įranga
- šiaurietiškos lazdos, kilimėliai
mankštai - tad žmogus, atėjęs į
treniruotę, turi pasirūpinti tik
sportine apranga.
Nuo kovo vidurio iki pat birželio jogos treniruotės buvo vedamos vakarais Antano Vienuolio progimnazijos salėje. Atėjus
vasarai, mankštos persikėlė į
miesto parką. Šiemet mankštą veda nauja trenerė Skaidrė
Kvietkauskienė. Dar viena naujovė - šiaurietiško ėjimo treniruotės, kurios tapo prieinamos
kiekvienam savanoriui liepos
pradžioje ir jau spėjo sulaukti
didelio susidomėjimo.
„Vieni jau moka, kiti tas lazdas laiko tik pirmą kartą, nesuderina rankų, kojų, todėl kol kas
treniruojamės tik A. Vienuolio
progimnazijos stadione. Vėliau
galvojame pakeliauti takais upės
link”, – sakė S. Kvietkauskienė.
Rytinėje mankštoje daugiausiai
atliekami tie patys kvėpavimo,
tempimo, visoms kūno dalims
skirti pratimai. Kaip teigė trenerė, tokiais pratimais siekiama
prasitampyti, raumenis paruošti
darbui. Anykščių trečiojo amžiaus universiteto vadovė N.
Radušienė, jau penktus metus
dalyvaujanti treniruotėse, susidomėjusi mankštomis netgi ėmė
lankyti tradicinio karatė užsiėmimus: „Pradėjusi mankštintis
šešiasdešimties, jau turiu tris
diržus.” Kitai universiteto stu-

Jau penktus metus anykštėnai kviečiami mankštintis drauge gamtoje.
dentei, reguliariai vaikštančiai į
mankštas, pavyko išvengti problemų su širdimi. „Mankšta – tai
sveikata”, – sakė trenerė.
Pasak trenerės S. Kvietkauskienės, Anykščiuose sportuojančių daugėja, ypač vyresnio
amžiaus žmonių. Į rytinę mankštą susirenka vidutiniškai 10, į
šiaurietiško ėjimo treniruotes
kiek daugiau – apie 20 žmonių,
daugelis jų į treniruotes vaikšto
nuolatos, tačiau netrūksta ir naujokų. Dalyvių amžius svyruoja
nuo 20 – ies iki 60 – ies ir daugiau. Žmonių skaičių dažniausiai lemia oro sąlygos. „Žmogui
noras sportuoti turėtų būti įaugęs

į kraują, kad jis eitų mankštintis
per lietų. Tačiau kol kas rytais
orai buvo labai geri, saulėti, lynojo tik vieną kartą”, – pasakojo
S. Kvietkauskienė. Mažiau žmonių susirenka ir karštomis dienomis. Tačiau, kaip sakė trenerė,
dažniausia nedalyvavimo priežastis – tingėjimas keltis: „Sunkiausia atsikelti iš lovos ir ateiti,
po to viskas būna daug lengviau”
ir pridūrė: „Kai atsikeli nebeatrodo, kad taip anksti. Tada ir diena
ilgesnė, gali daugiau suspėti.”
Treniruotės grupėje, pasak N.
Radušienės, naudingos, nes daugelis žmonių vieni mankštintis
neprisiverčia. „Jei nori 45 minutes

Naujausiais Pasaulinės Sveikatos Organizacijos duomenimis,
pasaulyje kasmet užsikrėtusių virusiniu hepatitu A (VHA) yra užregistruojama apie 1,4 mln. atvejų,
virusiniu hepatitu B (VHB) – 240
mln., virusiniu hepatitu C (VHC) –
apie 150 mln. Kiekvienais metais
apie 600 tūkst. žmonių miršta nuo
hepatito B sukeltų komplikacijų,
o 350 tūkst. užsikrėtusių asmenų
miršta nuo kepenų pažeidimų.
Priklausomai nuo priežasties,
hepatitas gali būt:
infekcinis (sukeltas hepatito
A, B ar C viruso),
alkoholinis (piktnaudžiaujant
alkoholiu),
autoimuninis (kai genetinį polinkį turintiems žmonėms, sava
imuninė sistema ima žaloti kepenis),
vaistų sukeltas (dažniausiai

kepenų pažeidimą sukelia antibiotikai, nesteroidiniai priešuždegiminiai, priešgrybeliniai, prieštuberkulioziniai, kontraceptiniai,
citostatiniai vaistai, kai kurios
vaistažolės),
idiopatinis (kai priežastis lieka
neaiški).
Hepatito A virusu užsikrečiama fekaliniu-oraliniu keliu (per išmatomis užterštą maistą, vandenį,
rankas).
Hepatito B ir C virusais užsikrečiama per kraują ir kitus organizmo skysčius. Pagrindiniai užsikrėtimo keliai:
per kraują (leidžiantis
intraveninius narkotikus panaudotais švirkštais, perpilant užkrėstą
kraują ar jam patekus ant menkiausios žaizdelės, nesteriliais instrumentais darant tatuiruotes, manikiūrą, veriant auskarus, buityje
naudojantis bendrais skustuvais),

prasimankštinti savarankiškai, reikia pačiam žinoti nemažai pratimų.
O grupinėse treniruotėse tau pasako, kaip ką daryti, kaip kvėpuoti,
kuriai kūno daliai skirti pratimai.
Grupėse mankštintis tiesiog smagiau”, – pritarė S. Kvietkauskienė.
Treniruotės tęsis iki pat vasaros galo, ne išimtis ir Anykščių
miesto šventė. Rytinė mankšta
vyksta antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais 6:30 val.,
šiaurietiškas ėjimas – trečiadieniais 18:30 val. Abi treniruotės
trunka po vieną akademinę valandą (45 minutes). Sporto užsiėmimai numatomi ir rugsėjo
mėnesį.

AR JŪS VISKĄ ŽINOTE APIE SAVO SVEIKATĄ?
Liepos 30 d. (trečiadienį), KOMPIUTERINĖ FUNKCINĖ SVEIKATOS DIAGNOSTIKA bus atliekama
Panevėžyje, Marijonų g. 27, prie BIČIOLIO prekybos centro (iš kiemo pusės, II a.). Priimami tik iš
anksto užsiregistravusieji telefonu: mob. (8- 682) 40857, darbo dienomis nuo 9.30-19.00 val.
Tad kviečiame visus - mažus ir didelius - daugiau sužinoti apie save.
Kompiuterinė funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?
Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, kad šios diagnostikos metu yra matoma kiekvieno organo ir
visų sistemų veikla.Pateikiama informacija, kokiose kūno vietose yra sutrikimai,vystosi ligos, vyksta uždegiminiai procesai, audinių pakitimai.Visi sveikatos duomenys yra matomi judesyje.Stebima, kaip funkcionuoja smegenys, skrandis, plaučiai, skydliaukė, inkstai, širdis, žarnynas, kokia stuburo ir sąnarių būklė, hormoninės sistemos veikla, ar yra kirminų, virusų, kurie sukelia lėtines ligas, alergijas ir chronišką nuovargį.
Didelis šios diagnostikos privalumas prieš kitas diagnostines programas yra tas, kad organizme vykstantys
pakitimai fiksuojami jau ankstyvoje stadijoje, kai dar nieko neskauda. O sudėtingais atvejais, kai žmogų
vargina skausmai ir ne viena liga, šios diagnostikos pagalba galima greičiau nustatyti negalavimo priežastis
ir skirti efektyvesnį gydymo būdą ar negaištant laiko nukreipti reikalingo specialisto konsultacijai.Todėl ir
profilaktiškai, ir įsisenėjusių negalavimų atveju funkcinė diagnostika atneš neabejotiną naudą kiekvienam.
Kompiuterinę funkcinės sveikatos diagnostiką jau aštuonerius metus atlieka Kauno Bioinformacinės
Medicinos konsultacijų ir diagnostikos centras „Žolių Salonas“.

Liepos 28 d. – Pasaulinė hepatito diena
Sergant hepatitu, pažeidžiamos kepenys. Priklausomai nuo
priežasties, jose gali atsirasti įvairūs pakitimai: normalios struktūros pasikeitimas, suriebėjimas, kepenų ląstelių (hepatocitų)
žūtis, jungiamojo audinio išvešėjimas. Ligai progresuojant gali
išsivystyti kepenų cirozė ir net vėžys.

Autorės nuotr.

lytinių santykių metu,
per placentą ar gimdymo metu (užkrečiamas naujagimis).
Pasekmės užsikrėtus, susirgus, tapus virusinio (-ių) hepatito (-ų) nešiotoju.
Imlumas visuotinas, persirgus
hepatitu B susidaro ilgalaikis
imunitetas (pasiskiepijus hepatito
B vakcina imunitetas išlieka iki
15 metų), persirgus C hepatitu
-   imuniteto trukmė ir stiprumas
neišaiškinti.
Dauguma susirgusiųjų ūminiu
virusiniu B hepatitu pasveiksta,
tačiau apie 2-10% suaugusiųjų,
30-50% vaikų iki 5 metų amžiaus,
80-90% naujagimių suserga lėtiniu virusiniu hepatitu B arba
tampa HBV infekcijos nešiotojais.
Esant simptominei infekcijai, 1%
atvejų liga gali komplikuotis žaibine eiga. Apie 30% sergančiųjų
lėtiniu hepatitu B po 10-30 metų
prasideda kepenų cirozė.
Apie 80% užsikrėtusiųjų HCV
vystosi lėtinis kepenų uždegimas.
Tuo metu žmogus gali nejausti

jokių ligos simptomų, tačiau hepatito C virusas slaptai ardo kepenų ląsteles, sukeldamas jose
uždegimą ir randėjimą. Po 10-20
metų nuo užsikrėtimo hepatitu C
20-30% ligonių susiformuoja kepenų cirozė. Sergančiųjų kepenų
ciroze po HB vyrų pirminis kepenų vėžys sudaro 20-25%, moterų
– 5-10%, po HC – 1-4 % ligonių.
Tarp sergančiųjų pirminiu kepenų
vėžiu 25-76% ligonių sudaro užsikrėtę HCV.
Hepatito B ir C profilaktika:
saugus lytinis elgesys (prezervatyvų naudojimas, vengti
didelės lytinių partnerių kaitos,
vengti atsitiktinių lytinių partnerių
bei lytinių santykių su komercinio
sekso darbuotojais)
nevartoti švirkščiamųjų narkotikų (arba vartoti saugiai, t.y.
turėti asmenines adatas ir švirkštus arba instrumentus naudoti tik
vieną kartą
nesinaudoti galimai infekuoto kito žmogaus krauju ar
kitomis organizmo išskyromis
užterštomis asmeninės higienos
priemonėmis (dantų šepetukai,

skustuvai, peiliukai ir pan.);
saugus medicininių bei  grožio paslaugų atlikimas (vienkartiniai instrumentai atliekant procedūras, daugkartinių instrumentų
dezinfekcija pagal galiojančias
higienos normas);
skiepai vaikams ir suaugusiesiems (tik nuo hepatito B);
Hepatito A profilaktika
Laikytis asmens higienos - pasinaudojus tualetu, prieš valgio
gaminimą, prieš valgant plauti
rankas su muilu.
Naudoti tinkamai termiškai
paruoštą maistą, prieš valgant vaisius, termiškai neapdorotas daržoves – nuplauti švariu tekančiu
vandeniu ir nulupti.
Naudoti saugų geriamąjį
vandenį. Keliaujant į virusinio
hepatito A endemines šalis, rekomenduojama vartoti tik fasuotą
geriamąjį vandenį.
Pagrindinė ir efektyviausia
specifinės virusinio hepatito A
profilaktikos priemonė – skiepijimas hepatito A vakcina.
Parengė: Ignalinos
visuomenės sveikatos biuro
Sveikatos stiprinimo specialistė
Natalija Kovalenko
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Kaimas, kuriame augo Vilniaus meras

Juozas Petraitis prisimena Vilniaus merą Artūrą Zuoką nuo vaikystės buvus guvų.

Vėjeliškių kaimo panelės eina maudytis.
(Atkelta iš 1 p.)
XX amžiaus pradžioje Karosai
užveisė didelį sodą ir medelyną.
Sodai ir medelynas nuo to laiko
tapo vienu svarbiausių su kaimu
siejamu objektu. Sodas ir medelynas pergyvenęs tarpukario nepriklausomybę, nacių okupaciją,
1949 metais buvo įjungtas į kolūkį,
vėliau priklausė Anykščių sodininkystės tarybiniam ūkiui, Ažuožerių
sodininkystės kolūkiui, o dabar
kaime įsikūrusiai žemės ūkio bendrovei „Anykščių vaismedžiai“.
Bendrovei vadovauja jau beveik
keturiasdešimt metų Vėjeliškiuose
gyvenantis Juozas Petraitis.
Vadovas „Anykštai“ pasakojo,
kad į Anykščių rajoną buvo paskirtas 1975 metais. Kiek vėliau
jis ėmė vadovauti medelynui. Nuo
1992 metų be medelyno bendrovė
ėmė auginti ir sodus.
Pasak J.Petraičio, pastaruoju
metu vaiskrūmių paklausa smarkiai krito, todėl medelyne šiuo
metu auginama apie 25 tūkstančius
vaismedžių.
Beje, medelyne ir soduose dirba
ne tik pats ūkininkas, bet ir trys jo
vaikai.
Kunigas, inžinierius ir meras
Iš Vėjeliškių kilo vyskupas Antanas Karosas ir inžinierius Klemensas Karosas. Jie gimė dar XIX
amžiaus viduryje. Šiuo metu pats
žymiausias vėjeliškietis - Vilniaus
meras Artūras Zuokas.
J. Petraitis „Anykštai“ pasakojo,
kad su dabartiniu Vilniaus meru
gyveno viename daugiabutyje:
„Zuoko tėvas pas mane dirbo arklininku, o motina paštininke. Nuo
vaikystės buvo šnekus vaikas, dirbo medelyne“,- prisiminimais apie
vieną ryškiausių dabarties politikų
dalinosi bendrovės vadovas.

sodybų mums duris atvėrė moteris
su vaiku. Ji sutiko papasakoti apie
gyvenimą šiame kaime ir pakvietė
tame pačiame name gyvenančią
draugę: „Mes neišskiriamos, visur
kartu“,- juokavo draugę Dalę Ivanauskienę pakvietusi Dainora Banevičienė.
Abi moterys pasakojo į Vėjeliškius atsikėlusios šiek tiek daugiau
nei prieš dvidešimt metų iš Janydžių.
Abi moterys prisiminė, kad atsikėlė į kaimą, kuriame dominavo
senukai, o namas, kurį tvarkė daugiausia savo rankomis, buvo „senas ir jau nurašytas griauti“.
Namas statytas 1926 metais ir su
juo susijusi viena kurioziška istorija. Moterys kalbėjo, kad draudimo bendrovė atsisakė drausti namą
motyvuodama namo senumu ir visiškai nekreipė dėmesio į tai, kad
pastatas puikiai renovuotas...
Moterys džiaugėsi, kad žiemą
kaimo keliukas būna gerai nuvalytas - „tikrai negalime skųstis“. Tai
jos sieja su tuo, kad dauguma kaimo gyventojų darbingi dirbantys
žmonės ir jie turi važinėti į darbą.
Beje, grįžtant prie kalbos apie
gyventojų amžių, abi moterys tvirtino, kad kaimas per dvidešimt
metų labai atjaunėjo. Kaime padaugėjo jaunimo, o gyventojų amžiaus
vidurkis, spėjo moterys, turėtų būti

apie 40 su trupučiu metų.
Abi moterys juokavo, kad gyvendamos Vėjeliškiuose neturi kuo
skųstis. Net kvapai nuo Piktagalio
fermų, Anykščiuose praminti „kurortiniais“, jau seniai nebesklinda.
Beje, emigracija neaplenkė ir šio
kaimo. Ūkininkas J. Petraitis juokavo, kad jaunimas yra iki 18 metų.
Vėliau jis paprasčiausiai išvažiuoja. Daug jaunų žmonių išvyksta į
užsienį, tačiau daug ir grįžta.
Vaikas, kuriuo vedina „Anykštos“ žurnalistus pasitiko D. Banevičienė, yra jos anūkas Vaitukas.
Jis gimęs Londone (Didžioji Britanija) ir jau nebus Lietuvos pilietis.
Anūkui dar nėra nė dvejų metukų,
bet jo mamos gimtuosiuose Vėjeliškiuose jis vieši jau antrą vasarą. Tačiau, nors Vaitukas gimęs
Didžiojoje Britanijoje, pasak jo
močiutės, jis labiau reaguoja į lietuviškus žodžius.
Kaimo senbuvis
Dar vienas sutiktas vėjeliškietis
- Rimantas Juozelskis. Jis gimė,
augo ir tebegyvena Vėjeliškių kaime. Vyras gerai prisimena dar nesugriuvusį buvusio dvarelio tvartą,
rudeninius ir pavasarinius šurmulius kaime, kai buvo pardavinėjami
vaismedžių sodinukai. „Į amžiną
atilsį išėję tėvukai Julius ir Bronė
vadinamajame medelyne dirbo, prisiminė R. Juozelskis. - Mama
jaunystėje gerai sueidavo su Gražina Ručyte - Landsbergiene, ponais
Laskauskais ir kitomis Anykščių

Trumpabangininko Alberto
Pipiro sodyboje stūkso galingos antenos.

Tame pačiame name gyvenančios kaimynės ir draugės Dalė Ivanauskienė (kairėje) ir Dainora Banevičienė juokauja, kad jos
visada kartu.
įžymybėmis, rodos, buvo pas juos
tarnavusi. Dabar dirbu 8 hektarus
žemės. Vaikai užaugę. Va, vienas anūkas Dovydas iš Panevėžio „chebros” su močiute Regina
Vėjeliškių gatvele važinėjasi. Čia
sūnaus Deivido, Panevėžyje vadybininku dirbančio, vaikas dažnai
atostogauti atvežamas, o Dainius
tai toli gyvena - Anglijoje su šeima
įsikūrė. Ne taip dažnai tą anūkėlį
pamatom, o dabar jau pradžiugino,
kad dar vieno laukia”,- pasakojo
kaimo senbuvis.
R. Juozelskis sakė gerai prisimenantis dabartinio Vilniaus mero
tėvus, brolį. Draugauti su būsimu
meru lyg ir neteko, nes šis gerokai
jaunesnis buvo.
Paklaustas, ar R. Juozelskis ar
turi brolių, seserų, pašnekovas nusišypsojo ir paminėjo rajone gerai
žinomą politiką, Anykščių rajono
tarybos narį Romualdą Gižinską.

„Jis mano brolis. Esame vienos
mamos, tik jis kito tėvo”.
Radijo bangomis – aplink
pasaulį
Vieną kaimo sodybą puošia didelės antenos. Pasak kaimo gyventojų, jos atsirado į kaimą gyventi
2003 – iaisiais atsikėlus Albertui
Pipirui.
Vedęs Jurgitą Strumylaitę, jis atsikėlė gyventi į jos senelių namus.
Bendrovės „Termotaupa” technikos direktorius jaukiai įsikūrė ir,
suprantama, nepamiršo savo jaunystės pomėgio radijo bangomis
bendrauti su bendraminčiais iš viso
pasaulio. „Šių antenų siunčiami signalai gali pasiekti atokiausius Žemės kampelius”, - sakė A. Pipiras.
Beje, ši graži šeima augina du
sūnus - šeštoką Dominyką ir antroką Kasparą.

Namą drausti atsisakė
Vėjeliškiai išsiskiria dideliu
tvarkingumu. Tai pastebėjo ir didžiuodamiesi pasakojo visi sutikti
vėjeliškiečiai. Jie nepamena, kas
pradėjo tvarkymosi vajų, bet juokauja, kad technika, su kuria kaimo
gyventojai tvarkosi kiemus, netyla
nuo ryto iki vakaro.
Viename iš gražių Vėjeliškių

Buvusio Vėjeliškių dvarelio likučiai.

… sodyboje pražydo juka.
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Gamtos grožis slypi
ir piktžolėse

menais, išskyrus bendrą pomėgį kloti floristinius kilimus. „Visos esame kruopščios, tačiau menininkių,
turinčių tokį išsilavinimą, tarp mūsų
nėra. Viena buvusi siuvėja, aš esu buvusi mokytoja, kita ūkininkė, dar kita
psichologė ar buhalterė. Apskritai tai
mes visos – paprastos namų šeimininkės“, - juokavo D. Šišlienė.
Pagelbėti klojant kilimus kaimo
moterims sutinka ir jų vaikai.

kampas

Apie
popierių

Įdomiausia klausytis komentarų

Kilimo vaizdinį išdidina ir ant medžiagos perpiešia klojėjų bičiulė iš Anykščių, dirbanti statybose dažytoja.
(Atkelta iš 1 p.)
Kilimas privalo turėti prasmę
Pasiruošimo darbai Piktagalio Kuniškių kaime vyksta jau apie savaitę. Pirmiausia, kaimo bendruomenės
moterys turėjo nuspręsti, kokį kilimą
klos šiemet, kokią idėją kūrinys atspindės, ką jis reikš. „Mums dedant
kilimą visada reikia minties. Reikia,
kad kilimas kažką simbolizuotų,
reikštų, kitaip juk neįdomu. Žinoma,
kasmet būna ir tokių kilimų, kurie tiesiog gražūs, bet gilesnės prasmės juose nėra. Tarkime, kad ir pernai, vieną
kilimą dėjome norėdamos perteikti
tam tikrą mintį, o kitą vien dėl grožio
klojo mūsų vaikai“,- pasakojo bendruomenės vadovė Daiva Šišlienė.
Šiais metais kuniškietės ir piktagalietės klos kilimą, simbolizuojantį
gyvybę, kylančią iš saldaus sodo vaisiaus – obuolio, kurio viduje vietoj sėklos - širdis - meilės simbolis. „Į šį kilimą sudėta viskas: ir Adomo ir Ievos
nuodėmės motyvas, ir rudenėjant po
sodus pasklindantis prisirpusių obuolių kvapas“,- tikino D. Šišlienė.
Kokį kilimą klos, moterys nusprendžia pačios. Susirinkusios iš kelių sugalvotų kilimo marginimo variantų
klojėjos išsirenka vieną, patį tinkamiausią, visoms labiausiai patinkantį.
Ginčų būna, tačiau Vilma Kučienė
teigė, jog per tiek metų klojėjos jau
visos susiklausiusios, bendrą kalbą
visuomet randa.
Vargina sunkus darbas, bet dirbti patinka
Kilimui reikalingų žolynų moterys susirenka iš aplink kaimą esančių
laukų ir pievų. Būna, kad kai kurių
augalų pritrūksta, tuomet paskutinę
akimirką tenka bėgti atgal iki lauko,
būna, kad kokio norimo augalo visai
nepasiseka atrasti. „Važiuodamos iš
miesto namo mes dairomės į šonus
kaip išprotėjusios į visas šalis, kur
kas auga. Dar net kokią savaitę po
šventės žvalgaisi ieškodama, kur yra
tam tikrų augalų“, - pasakojo Renata
Krikščiūnienė.
Šiemet klojėjos kilimui naudos
penkiolika skirtingų augalų: „Kasmet stengiamės į kilimą įdėti vis kokį
naują augalą, kažkaip atnaujinti kilimą, kad nebūtų nuobodu“, - teigė D.
Šišlienė.
Nepaisydamos sunkaus darbo,
piktagalietės ir kuniškietės džiaugia-

si tiek pasiruošimo darbų šurmuliu,
tiek ir kilimo klojimu miesto centre.
„Būna visko, tai karpydamos kokias
šakelės juokauti nesustodamos pradedame, tai mūsų Rita kokią liaudies
dainą padainuoti kartu užveda, iš nuovargio net ir nusišnekėti kaip kokios
paauglės pradedame“, - juokavo D.
Šišlienė.
„Kilimo du ar trys žmonės nepadarys, čia svarbiausia komandinis
darbas, darnumas“, - tikino bendruomenės moterys.
Daug pasiruošimo darbams įtakos
daro ir oras: „Pamenu, vienais metais
taip lietus visas dienas lijo, o viską
reikėjo susirinkti, tai teko ir per liūtis į
pievas bristi“, - pasakojo D. Šišlienė.
Kasmet užima prizines vietas

nenorime taip paviršiumi plaukti, renkamės sunkesnį kelią, siekiame vis
kažką naujo parodyti, išlaikyti savo
kartelę aukštai“, - tvirtino D. Šišlienė.
Prieš porą metų laimėjusios pirmą
vietą moterys tikino, kad tada gaminusios kilimą vien tik iš piktžolių:
„Nusprendėme, kad ir piktžolės gali
kurti grožį. Juk gėlė ir taip natūraliai
yra graži, o mes užsibrėžiame tikslą
naudodamos tik piktžoles iškloti gražiausią kilimą - mūsų pastangos pasiteisino“, - pasakojo D. Šišlienė.
„Žinote, mes esame tokios šiek tiek
išprotėjusios, nes tik mes eidamos per
pievą galime iš nuostabos pasakyti
„Kokios gražios piktžolės!“ - juokavo
R. Krikščiūnienė.
Konkurentus vadina
kolegomis

Jau aštuntą kartą Anykščių floristinių kilimų konkurse dalyvaujančios
Konkurencijos tarp bendruomenių,
piktagališkės ir kuniškietės save va- dalyvaujančių floristinių kilimų kondina renginio senbuvėmis: „Esame kurse, klojėjos nejaučiančios. Moteveteranės. Dalyvaujame kiekvienais rys pasakoja, kad didesnė konkurenmetais nuo pat 2007-ųjų, kai tik vis- cija jausdavosi pirmaisiais konkurso
kas prasidėjo. Nepraleidome nė vienų metais. „Dabar konkurentus vadinametų“, - pasakojo R. Krikščiūnienė.
me kolegomis. Suprantame vieni kiKiekvienąkart
tus, užjaučiame,
moterų sudėti
„Žinote, mes esame to- nes žinome, kiek
kilimai užima kios šiek tiek išprotėjusios, kilimo klojimas
prizines vietas:
reikalauja darbo
„Visada liekame nes tik mes eidamos per ir kantrybės. Juk
įvertintos, tačiau pievą galime iš nuostabos ir
konkurentai
pirmą vietą lai- pasakyti „Kokios gražios tokius pačius varmėjome tik 2011 piktžolės!“
gus turi pereiti,
metais“, - sakė
kad sudėtų gražų,
D. Šišlienė. Ištvarkingą kilimą.
kovoti pirmą vietą, pasak kilimų klo- Kai nelaimime pirmosios vietos, žijėjų, yra sunku - vienais metais vertin- noma, nusiminame, bet juk ir kiti dirtojų komisija kreipia dėmesį į kilimo ba lygiai tiek pat daug“, - pasakojo D.
idėją, prasmę, vertina, ar tinkamai Šišlienė.
perteikta norima mintis, kitais - žiūri
Moterys teigė, kad su kitų bendruotik kaip buvo suderintos augalų spal- menių klojėjomis bendradarbiauja, jei
vos, ieško tiesiog gražaus vaizdinio, kam trūksta kokio augalo savame kaididesnį dėmesį kreipia į pačią kilimo me, jos mielai pagelbėja, sutinka, kad
klojimo techniką, o kažko prasmin- kas ir į Piktagalio - Kuniškių laukus
gesnio nepasigenda.
užsuktų. „Aišku, per daug nelendame
Moterys sako, kad dedant kilimą vieni į kitų „valdas“, bet bėdoje sutiniki paskutinės akimirkos nežino, koks kame pagelbėti,“ - teigė R. Krikščiūtas kilimas bus, todėl sunku iš anksto nienė.
nuspėti, pasiseks šiemet laimėti ar ne.
Tarp klojėjų ir buhalterės, ir psiRenkasi sunkesnį kelią
chologės
„Nemėgstame kartotis, niekada nebedarome to, ką jau darėme praeityje.
Žinoma, jei dalyvauji šiame konkurse
tik dėl prizinės vietos, tuomet gali eiti
lengviausiu keliu – iškloti kokią ryškiaspalvę gėlę, kuri trauktų žmonių
akį, ir visiems patiksi. Tačiau mes

Pokalbio metu buvo susirinkusios
ne visos bendruomenės kilimų klojėjos. Iš viso yra šešios floristės: Kristina Vildžiūnaitė, Rita Juozėnienė, Vilma Kučienė, Renata Krikščiūnienė,
Dalia Vildžiūnienė ir Daiva Šišlienė.
Visos moterys neturi jokio ryšio su

Klojant kilimą Anykščių centre
moterys būna apsuptos žmonių. Praeiviai ir miesto svečiai stebi visą floristinio kilimo klojimo procesą. „Tuo
metu, kai kloji kilimą ar jau pabaigus
darbą stovi prie savo kūrinio šalia,
įdomiausia klausytis, ką žiūrovai apie
jį galvoja. Komentarų būna įvairių,
vieni giria, kiti garsiai atsistoję bando
vaizdinio prasmę suprasti, dar kiti lygina su kitais“,- pasakojo V. Kučienė.
Klojėjos teigė, kad neigiamų ar piktų
replikų iš žmonių nėra girdėjusios:
„Kad išpeiktų mūsų kilimą tai dar
nėra taip buvę, bet pasako žmonės,
kad va antai ten gražesnis jiems, ar
kad šito minties jie nesupratę, kokia
ta mūsų kilimo prasmė jie niekaip
neperpranta. Kiti atvirkščiai, iš karto
pajaučia, ką norėjome savo kilimu
pasakyti“, - tikino R. Krikščiūnienė.
Pripažinimas Baltarusijoje
Neseniai, minint 70-ąsias Nepriklausomybės dienos metines, Kuniškių - Piktagalio kaimo bendruomenės moterys buvo pakviestos iškloti
floristinį kilimą Baltarusijoje. „2011
metais svečiai iš Baltarusijos buvo
atvažiavę čia, į Anykščius, ir mums
laimėjus pirmą vietą jie mus įsiminė.
Taigi, šiemet važiavome pas juos į
svečius pamokyti, ir kaip tuos kilimus
reikia kloti, ir kaip tokiam darbui pasiruošti“, - pasakojo D. Šišlienė.
Pasak R. Krikščiūnienės, bendruomenės moterys mielai važiuoja ir į kitus Lietuvos miestus atstovauti savo
apylinkei: „Kilimus jau teko kloti
Panevėžyje ir Zarasuose.“

Linas BITVINSKAS
Kaip teigia žinomas posakis – popierius iškenčia viską.
Ką įvaldėme, tą jau įvaldėme.
Vienas iš amerikiečių yra pasakęs, kad jokia JAV turėtų
būti nuostabi šalis tiems, kurie nemoka skaityti. Lietuvos
atveju yra atvirkščiai – kokia
nuostabi šalis mokantiems
skaityti. Popierinės mūsų ataskaitos skamba nuostabiai gražiai. Neįtikėtina, bet naujausiais tarptautinės profesinės
sąjungos konfederacijos duomenimis, Lietuva yra viena iš
tinkamiausių vietų pasaulyje
dirbantiems asmenims. 139
pasaulio šalyje buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo
siekiama išsiaiškinti, kokias
apsaugos priemonės bei sąlygos yra suteikiamos darbuotojams - pvz., galimybė įstoti į
profesines sąjungas, galimybė
gauti teisinę ir kitokias pagalbas, žmogaus teisių gerbimas
bei tinkamos darbui sąlygos
- asmens galimybė jaustis
laisvai bei išvengti smurto.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad
kitose šalyse skatinant darbuotojų darbingumą yra naudojamas smurtas ir grasinimai, tad dirbantys Lietuvoje
turi džiaugtis puikiomis sąlygomis. Tokiomis pat, kokiomis gali pasigirti tik Skandinavijos šalių piliečiai. Ar
tikrai? Tada kyla klausimas,
kodėl tiek daug išvažiuojančių iš Lietuvos, o tiek maža
atvažiuojančių?
Kaip sakoma, kas šuniui
uodegą pakels, jei ne jis pats.
Pasaulį gal ir apgausime, bet
kam apgaudinėti save?

užjaučia

Aldonai
CESEVIČIENEI
Liūdesio valandą,
mirus brangiam broliui,
tepaguodžia Jus ir visus
artimuosius mūsų nuoširdi užuojauta.

Kilimų „gamyboje“ mielai
dalyvauja berniukai - jauniausias klojėjų pagalbininkas trylikametis Miglius su
suvertais varnalėšų karoliais.
Autorės nuotr.

Vilkončienė, Šližienė,
Repečkienė, Bartkevičienė, Sebeikienė
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SKELBIMAI

Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Tai kas, kad šarma puošia plaukus,
Ir nuovargis slegia pečius.
Deimantinių vestuvių sulaukus,
Jums tariam gražiausius žodžius:
Sveikatos, stiprybės ir meilės,
Gyvenkit dar ilgus metus.
Šypsokitės, būkit laimingi,
Tegul džiugina Jus užaugę vaikai, anūkai ir
krykštauja proanūkiai linksmai.

Brangius tėvelius Aldoną ir Bronių PILKAUSKUS
deimantinių vestuvių proga sveikina

dukra, sūnus, anūkai ir proanūkiai

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis problemomis.
Atsiskaito grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai - mišką išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas.
Tel.: (8-682) 18972,
(8-600) 63820.

įvairūs

Pamesta

Pamestas nešiojamasis kompiuteris „Asus“. Radusiems dosniai
atsilyginsiu.
Tel. (8-682) 17198.
Paslaugos
Kloja trinkeles, kanalizacijos,
vandentiekio įrengimas, įrengia
kanalizacijos talpyklas, valymo
įrengimus. Pervežimo paslaugos.
Kasimo darbai.
UAB „Nerutis“,
tel. (8-675) 95505.

Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Brangiai - įvairų mišką su žeme
arba biržes išsikirsti. Apmoka notarų išlaidas. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-605) 27002.
Perka mišką su žeme arba išsikirsti.
Tel.: (8-604) 84051, (8-605) 12103.
Automobiliai, žemės ūkio
technika
Automobilių bei kitokios technikos
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja. Atsiskaito.
Tel. (8-633) 39897.
Brangiausiomis kainomis - automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys.Sutvarko dokumentus.
Pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įvairią techniką,
metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.
Gyvuliai

Kuras

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/
kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius
(iki 5 Lt/kg).
Tel. (8-622) 09326.
Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.
Bendra Lietuvos - Olandijos
UAB „Bartynco“ - veršelius iki 2
mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502.

UA B „ B OVA R I S “
Nuolat perka
Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt/kg,
belgų telyčaites 11,70 Lt/kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

Paruošiame dažymui. Dažome
stogus, namų fasadus, sodo namelius.
Tel. (8-679) 88635.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo
mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

siūlo darbą
UAB „CESTA“ firminėje mėsos
gaminių parduotuvėje Vilniaus g.
1, Anykščiuose, reikalinga pardavėja - kasininkė. Pageidautina
turinti darbo patirties prekybos
srityje. Darbas pagal slenkantį
grafiką.
Tel. (8-611) 22573.

Taisome automatines skalbimo
mašinas, televizorius, šaldytuvus
kliento namuose.
Tel. (8-643) 73772.

UAB 2 Vymonta gamina plienines stogų ir sienų dangas iš
spalvotos ir cinkuotos-alucinko
skardos. Darome lankstinius.
Parduodame gamintojo kainomis.
Kreiptis: Panevėžys, Kerbedžio
g. 21,tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.

parduoda

PERKAME ĮVAIRŲ MIŠKĄ
projektuojame,
konsultuojame
Tel.: (8-698) 19008
(8-612) 43733
(8-687) 86324

Reikalingas virėjas (-a).
Atlyginimas iki 2000 Lt.
Tel. (8-670) 53465.

Gyvuliai
Du vieno mėnesio veršelius.
Tel. (8-624) 18666.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškovežiu.
Tel. (8-600) 63820.
Malkas kaladėmis, atraižas. Turi
supjautų. Veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.

pro memoria
Anykščių mieste
Robertas KAZLAUSKAS, gimęs 1940 m., mirė 07-22
Justinas BANIŪNAS, gimęs 1954 m., mirė 07-16
Andrioniškio seniūnijoje
Janina KELPŠIENĖ, gimusi 1922 m., mirė 07-20
Debeikių seniūnijoje
Alvydas LAURENČIKAS, gimęs 1943 m., mirė 07-17
Juozas DAGYS, gimęs 1928 m., mirė 07-18
Svėdasų seniūnijoje
Albinas MIKŠYS, gimęs 1927 m., mirė 07-16
Stanislava SABALIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 07-19

VASARo S
AKCIJA
nuo 10 % iki 50 %

Langai, durys, garažo vartai,
roletai, žaliužės, apsauginiai
stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

gimė
Anykščių rajone
užregistruoti naujagimiai
Aurėja SAKALAUSKAITĖ,
gimusi 07-16
Matas KVIESKA,
gimęs 07-15

Augalininkystės ūkyje reikalingas traktorininkas, grūdų sandėlio
darbuotojas. Suteikiu gyvenamąjį
plotą.
Tel. (8-644) 48887.
Įmonė SIŪLO DARBĄ
inžinieriui elektrikui.
Darbas kompiuteriu su programine įranga.
Taip pat darbą kvalifikuotiems elektromonteriams.
Gyvenimo aprašymą siųsti:
baliuckas@anyksciai.omnitel.net arba skambinti
tel. (8-699) 49980.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė,
Kristupas.
liepos 25 d.
Joakimas, Ona, Daugintas, Eigirdė, Jokimas.

mėnulis
liepos 24 - 25 delčia.

komentaras
anyksta.lt
„opa“:
„o tiems ariantiems ūkininkams
manau visai dzin, kas dabar meras
ir kas bus meru, už juos nė vienas
nesuars lauko ar nenukuls javų.
Mums, ūkininkams yra šlykščios
tos partinės rietenos seime ar tarp
komentatorių.“

mįslė
Gyvas – lavonas, numiręs –
raudonas?
Antradienio mįslės: „Pas kleboną vidury, pas bobutę yra dvi?“
atsakymas – b raidė.
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MOZAIKA
Rusija stiprina Juodosios jūros
flotilės pajėgas Kryme
Rusija pranešė trečiadienį pradėjusi plėsti ir modernizuoti Juodosios jūros flotilę Kryme ir siunčia
naujus laivus bei povandeninius
laivus, praėjus keliems mėnesiams
po Ukrainos pusiasalio aneksijos,
skelbia AFP.
“Šiandien mes pradėjome formuoti galingą Juodosios jūros flotilę, pasižyminčią visiškai kitokiu oro
aviacijos tarnybos, pajūrio raketų,
artilerijos dalinių bei jūrų pėstininkų
lygiu, - sakė Juodosios jūros flotilės
vadas Aleksandras Vitko. - Mes ruošiame bazes ir įgulas naujiems laivams ir povandeniniams laivams”.
Pasak A. Vitko, flotilės modernizavimas “padės pagrindą laivyno
tiek artimai, tiek tolimai ateičiai”.
Pagal sutartį su Ukraina, dar prieš
kovą Rusijai prisijungiant pusiasalį,
Rusijos Juodosios jūros flotilė turėjo bazę istoriniame Sevastopolio
mieste Kryme.
Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas antradienį Nacionalinio saugumo tarybos susitikime pažymėjo,
jog Maskva stiprins savo saugumą
siekdama pasipriešinti didėjančiai
NATO įtakai prie šalies sienų.
Šių metų gegužės 9-ąją minint
Pergalės dieną V. Putinas dalyvavo

karinio jūrų laivyno parade Kryme,
kur tūkstantinės minios susirinko
uoste stebėti karo laivų manevrus.
Gynybos ministras Sergejus Šoigu
sakė gegužę, kad Rusijos Juodosios
jūros flotilė šiais metais gaus naujų
laivų ir povandeninių laivų.
Šio mėnesio pradžioje Rusija
paskelbė apie Sevastopolio plėtros
planą iki 2030 metų, įskaitant elektrinės statybą siekiant sumažinti priklausomybę nuo Ukrainos elektros.
Be kita ko, pranešta apie ambicingą
projektą pastatyti Krymą ir Pietų
Rusiją jungiantį tiltą.
“Coca-Cola” Rusijos rinkoje
prarado 25 mln. JAV dolerių
Pirmojo 2014 metų pusmečio
ataskaitos rodo, kad JAV bendrovė
“Coca-Cola”, pertvarkydama savo
prekybos gėrimais verslą Rusijoje,
prarado 25 mln. JAV dolerių. Tokią
informaciją savo interneto svetainėje nurodo pati įmonė, rašo laikraštis
“Kommersant”.
Antrąjį šių metų ketvirtį “CocaCola” pardavimų apimtys Rusijos
rinkoje smuko 5 proc. Tuo pačiu
laikotarpiu pardavimai Eurazijoje ir
Afrikoje 5 proc. pakilo dėl palankių
prekybinių sąlygų Artimuosiuose
Rytuose, PAR ir Pakistane.
Visame pasaulyje “Coca-Cola”

pardavimų apimtys, antrojo ketvirčio duomenimis, padidėjo 3 proc., o
per visą pirmąjį šių metų pusmetį 2 proc. Tiesa, bendrovės pelnas per
pirmuosius šešis šių metų mėnesius
smuko 3 proc. ir pasiekė 23 mlrd.
JAV dolerių, o veiklos pelnas krito 2
proc. iki 5,5 mlrd. JAV dolerių.
Veiklos pelnas, lyginant su ankstesniais laikotarpiais, smuko ir dėl
vykdytų verslo Rusijoje pertvarkymų - šis žingsnis įmonei šalies
rinkoje sudarė 25 mln. JAV dolerių
vertės nuostolių.
Savo antrinę sulčių gamybos bendrovę Rusijoje “Nidan soki” “Coca-Cola” parduoti susiruošė šiais
metais, nes sulčių rinka Rusijoje
vien 2013-aisiais metais sumenko 5
proc. Bendrovę “Coca-Cola” už 276
mln. JAV dolerių įsigijo 2010 m. ir
tuo metu “Nidan” buvo laikoma
ketvirtąja pagal dydį sulčių gamintoja - jai priklausė 13 proc. rinkos.
Visgi išlaikyti populiarumo nepavyko: jau 2011 metais jos rinkos dalis

Ngujen Tu Tru (Nguyen Thu Tru)
gimė 1893 metų gegužės 4-ąją. Tai
rodo tuometinių prancūzų kolonialistų ir Vietnamo žinybų dokumentai, trečiadienį sakė Gineso rekordų
knygos atstovas. Senolė dabar turėtų būti įrašyta į Gineso rekordų knygą kaip seniausia Žemėje gyvenanti
moteris.
Iki šiol seniausia pasaulio moterimi buvo laikoma 116 metų Misao
Okava (Misao Okawa) iš Japonijos.
Gegužę pretenzijas į šį titulą pareiškė taip pat 116-os Peru gyventoja
Filomena Taipė Mendoza (Filomena Taipe Mendoza). Ji esą gimusi
trimis mėnesiais anksčiau už japonę.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija
birželio 26 d., šeštadienį,
KVIEČIA
9.00 – 13.00 val. linkėjimų Lietuvai rašymas,
skirtas Baltijos kelio 25-mečiui.
Vyskupo skveras 1, prie bibliotekos.

Kepta sprandinė
Ingredientai:
Kiaulienos sprandinė, 2
kilogramai
Druska, 2 arbatiniai šaukšteliai
Česnakai, 4 skiltelės
Vorčesterio padažas, 7
valgomieji šaukštai
Juodieji pipirai
Paprika, malta
Lauro lapai
Prieskoninės žolelės

oras

121 metų vietnamietė ko gero yra
seniausia pasaulio moteris.

ANYKŠČIŲ MIESTO ŠVENTĖ

receptas

Gaminimo eiga:
Kiaulienos sprandinę kruopščiai
nuplauti, nusausinti ir įtrinti prieskoniais, palikti valandai pastovėti
šaltai.
Dėti į kepimo rankovę, užrišti
galus ir kepti apie 1,5 val. 180°
laipsnių orkaitėje.
Pabaigoje rankovę galima prakirpti ir dar šiek tiek apskrudinti
mėsytę. Patiekti su mėgstamu garnyru.

tesiekė 9 proc., o 2012-aisiais - vos
6,9 proc.
121 metų vietnamietė ko gero
yra seniausia pasaulio moteris

10.00 ir 10.30 val. lėlių spektaklis „Ir vėl tas Rudikis“.
Režisierius Erikas Druskinas.
Vyskupo skveras 1, prie bibliotekos.
11.00 val. T.Baranausko, I.Baranauskienės ir A.Slapšio
knygos „Viduramžių Lietuvos viešpačiai“,
parodos „Viduramžių Lietuvos viešpačių portretai“
pristatymas.
Anykščių Sakralinio meno centras, Vilniaus g. 11.

tautos balsas
„Anykštoje“ skaičiau, kad per
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
skrydžio per Atlantą minėjimą lūžęs medis sugadino automobilį.

Norėjo sudaužyti velnio įrankį
Su humoru noriu pastebėti, kad
tai turbūt aukštesnių jėgų bandymas apsiginti. Juk Anykščių šilelyje stūkso Puntukas, kurį velnias
norėjo panaudoti kaip įrankį baž-

nyčios daužymui, o netoli akmens
kiekvienais metais vyksta muzikos
festivalis „Velnio akmuo“.
Taigi, aukštesnės jėgos norėjo
sudaužyti Puntuką, bet nepataikė...

Neliktų Puntuko, neliktų ir preteksto sunkiosios muzikos festivaliui.
Na, negi vyks „Velnio akmuo“, kai
Velnio akmens nebėra...

Antanas B.

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:

(8-381) 5-82-46, (8-381) 5-94-84, (8-381) 5-91-86.

„Anykštos“ prenumerata 6 mėnesiams
kainuoja nuo 87,75 Lt.

+28

negražina gyvenimo tiesiai ir apie viską!
Elektroninė prenumerata - perpus pigiau!
1 mėn. - 10 Lt.
Prenumeruokite www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto
skyriuose, PayPost kioskuose. Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.

+15

Prenumeratorių žiniai! Jei laiku negaunate mūsų
leidinių, informuokite tel. (8-605) 96555.

