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Už šalies karinių Jeigu būtų jo valia, skulptūras
Perkūno dievaičio dienos pasaka
pajėgumą plėtrą dovanotų...
Nuostabioji, vis dar
Rita
BABELIENĖ,
Anykščių
bus atsakingas
pasauliu besižavinti
menų centro direktoriaus pavaFilimona Vazulienė
anykštėnas
duotoja: „Jei pritartų rajono arsu proanūke Dovile.
chitektai ir paveldosaugininkai,
skulptūros buvusių kapinių vietoje labai gražiai
atrodytų...“

3 psl.

2 psl.
šiupinys
Atlaidai. Jononių kaimo (Vyžuonų
parapija, Debeikių seniūnija) kapinių
kalne, buvusioje Jaugelių dvaro bažnyčios vietoje, rugpjūčio 12 d. 15 val.
Šv. Mišiomis prasidės šv. Lauryno
atlaidų šventė. Dvasinė - istorinė homilija, procesija, Raimondo Guobio
piešinių paroda „Žemė žuvų ženkle“,
bendri pavakariai su linksmomis istorijomis ir dainomis.

5 psl.

Javapjūtė vėluoja, bet derlius
žada būti gausesnis linas.b@anyksta.lt
Linas BITVINSKAS

Žemdirbiams neramus laikas - artėja derliaus nuėmimo metas. Kadangi vėlavo pavasaris, vėluoja ir javapjūtė. Nors orai kol kas nieko gero nežada, šiemet grūdinių kultūrų derlius Lietuvoje turėtų būti didesnis.
Anykščių rajone ūkininkai laukia, kol pradžius dirvos.

Karjera. Artėjant naujiems mokslo metams, Lietuvos darbo biržos
duomenų bazėje – nė vieno pasiūlymo pedagogams dirbti Anykščių rajone. Tik kiemsargiui Traupio pagrindinėje mokykloje. Darbas puse etato,
neatskaičius mokesčių alga – 190
Eur. Prieš keletą metų mokykla taip
pat ieškojo kiemsargio. Pasidomėjus
darbo specifika, paaiškėjo, kad kiemsargiui tektų ne tik mokyklos kiemą
šluoti, bet ir padirbėti Traupio botanikos sode.
Kelionė. Mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius antradienį vyks į Seinus (Lenkija) dalyvauti kasmetiniame
tarptautiniame vargonų festivalyje.
Maistas. Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos Anykščių skyrius
informuoja, kad Anykščių miesto ir
Anykščių seniūnijos gyventojams
maisto paketai bus išduodam rugpjūčio mėn. 16-18 dienomis nuo 9.00
iki 14.00 val., adresu: Vilties g. 24,
Anykščiai. Informacija teikiama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos
Anykščių skyriaus tel.: (8-381) 5-3463; (8-610) 39314.
Maras. Liepos 27 – rugpjūčio 3
d. afrikinis kiaulių maras nustatytas
dviem šernų gaišenoms Svėdasų ir
Anykščių seniūnijose.
Atliekos. Rajono gyventojai labai
prastai rūšiuoja komunalines atliekas
ir pokyčių nematyti. Tai jau nebe pirmus metus konstatuoja tiek komunalininkai, tiek ir rajono vadovai. Savivaldybėje vykusioje seniūnų sueigoje
kalbėta, kad situacija tik šiek tiek geresnė mieste.

Jei ir toliau išliks nepalankios gamtinės sąlygos, grūdų derlius, kuris žada būti gausus, gali sumažėti. Nukentės ir pati grūdų kokybė.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Birželio ir liepos mėnesiais vidutinė oro temperatūra buvo apie
15 laipsnių, dėl dažnų kritulių yra
drėgmės perteklius, todėl derliaus
nuėmimas Lietuvoje prasidėjo tik
rugpjūčio pradžioje. Debeikių seniūnijos seniūnas Alvydas Simonavičius
teigė, kad javapjūtė vėluoja apie 10
dienų, palyginus su ankstesniais metais. „Kažkur javapjūtė prasidėdavo
apie šv. Oną. Šiandien važiuodamas

mačiau dar tik pirmą kombainą. Vienas debeikietis ūkininkas pradėjo
kulti žieminius miežius, kitų dar nesimato“,- sakė A. Simonavičius. Jo teigimu, nors drėgmės buvo gausu, kad
laukai būtų labai įmirkę, Deveikių
seniūnijoje nesimato. „Aišku, grūdų
kokybė dar nėra gera, nes kasdien palynoja“, - teigė A.Simonavičius.
Kad javapjūtė jau prasidėjo, nors
ir nedrąsiai, patvirtino ir kito rajono

pakraščio – Skiemonių - seniūno
pavaduotoja Birutė Kirkienė. O štai
Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas ketvirtadienį sakė, kad jų
seniūnijoje kol kas nieko nevyksta.
„Keli ūkininkai bandė pjauti rapsus,
paskendo. Dabar laukia, kol pragiedrės, dirvos pradžius“, - padėtį Kavarsko seniūnijoje apibūdino
A.Gansiniauskas.
Troškūnų seniūnijoje, kaip sakė

seniūno pavaduotoja Gina Petraškienė, ūkininkai pradėjo kulti tik rapsą.
„Konkrečių duomenų neturime, bet
javapjūtė vyksta labai vangiai. Ūkininkai skundžiasi, kad įmirko dirvos,
laukia. Žinoma, šiemet vėlavo sėja,
atitinkamai vėluoja ir javapjūtė“, sakė G. Petraškienė.
Tuo tarpu Svėdasų seniūnijos seniūno pavaduotojas Rolandas Pajarskas juokavo, kad viena varna - dar
ne pavasaris. „Ne, Svėdasuose dar
neprasidėjo. Vienas žmogus kūlė miežius, o kiti ūkininkai dar laukia, - sakė
R.Pajarskas. – Kiek girdžiu, ūkininkai
sako, kad jeigu bus palankios gamtinės
sąlygos, derlius turėtų būti neblogas.
Dabar šiek tiek kviečius išguldė vėjai,
bet tai nieko tokio. Jeigu tik orai leis,
derlius bus gausesnis negu pernai“.
Beje, gausesnio derliaus laukiama
ir visoje Europoje. Grūdinių augalų derlius pagal naujausias Europos
Sąjungos šalių derliaus prognozes –
304,8 mln. tonų grūdų, maždaug 3,5
proc. daugiau nei pernai. Lietuvoje,
pagal Žemdirbystės instituto prognozes, grūdų derlius turėtų būti apie 8
proc. didesnis nei praėjusiais metais.
JAV žemės ūkio departamento prognozėmis, kviečių derlius dėl sausros
daug mažesnis bus JAV (20 proc.),
Kazachstane (13 proc.) ir Ukrainoje
(6 proc.), tačiau didesni derliai prognozuojami Turkijoje ir Rusijoje.
Kol kas dar yra pakankamai didelės
pasaulyje sukauptos kviečių atsargos,
kurių pusė - Kinijoje. Dėl mažesnio
kviečių vartojimo pasaulyje kitų metų
jų atsargos turėtų padidėti beveik 2
proc. Pasaulinės grūdų kainos turėtų
išlikti tokios pačios arba šiek tiek mažesnės, negu pernai.

Pasaulio jaunimo imtynių čempionate –
imtynininkės iš Troškūnų staigmena
Tamperėje (Suomija) vykstančiame pasaulio jaunimo (iki 20
m.) imtynių čempionate staigmeną pateikė Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos mokinė Greta Čeponytė. Aštuoniolikmetė pirmoje svorio kategorijos iki 72 kilogramų kovoje ant menčių paguldė 2014 metų jaunių olimpinių žaidynių vicečempionę Tugbą
Kilic iš Turkijos.

Gaisras. Pirmadienį Svėdasų seniūnijos Bajorų kaime sudegė daržinė. Daržinės viduje sudegė apie 10
kub. m medienos, 3 tonos šieno ir
buvę daiktai.

Greta Čeponytė pasaulio
jaunimo (iki 20 m.) imtynių
čempionate laimėjo 8 vietą
iš 20 dalyvių.

Ketvirtfinalyje tokio rango varžybų debiutantė nusileido kanadietei Dejah Anelai Slater.
Deja, vėliau kanadietė netapo
Gretos gelbėtoja – Panamerikos
vicečempionę pranoko pasaulio
jaunių čempionė japonė Yasuha
Matsuyuki ir „neištraukė” trenerio Algirdo Pupkio auklėtinės į
paguodos turnyrą.
„Žinoma, labai džiaugiuosi

Gretos pasirodymu. Tai jos pirmi
metai jaunimo grupėje, ji dar turės du bandymus. Manau, ši patirtis pravers ateity, o, kalbant apie
čempionatą Tamperėje, tai Greta, ko gero, padarė maksimumą.
Žinant, kad į Suomiją ji išvyko
tiesiai iš sukarintų trijų savaičių
bazinių savanorių mokymų, reikalauti aukštesnio rezultato būtų
naivu, - apie savo auklėtinės da-

lyvavimą čempionate telefonu
pasakojo treneris A. Pupkis. - Po
varžybų su gera nuotaika grįžtame į namus, kur tęsim treniruočių procesą ir pasiruošimą rugsėjį
Klaipėdoje vyksiančiam pasaulio
kariškių čempionatui.“
G. Čeponytė yra Lietuvos moterų imtynių jaunimo rinktinės
narė. 2015 metų Lietuvos imtynių
čempionate ji yra iškovojusi antrąją vietą, jaunimo pirmenybėse
taip pat buvo antra. Imtynininkė
yra ir kitų tarptautinių turnyrų prizininkė bei nugalėtoja.
G. Čeponytė turi seserį Rimgailę, kuri taip pat yra imtynininkė.
-ANYKŠTA
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Pėsčiąją partrenkė greitosios
pagalbos automobilis

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį, apie 11 val. 15 min., Anykščių Vilniaus gatvėje, pėsčiųjų perėjoje ties buvusiu buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatu, su švyturėliais ir garsiniu signalu į įvykio vietą skubantis
greitosios pagalbos automobilis dešiniuoju sparnu ir veidrodėliu
kliudė pėsčiąją. Moteriai pėsčiųjų perėjoje pagalbą suteikė tos
pačios greitosios pagalbos automobilio medikai.

Pasak įvykio liudininkų, moteris pati kalta, kad nepraleido su
švyturėliais į skubų iškvietimą
važiuojančio greitosios pagalbos
automobilio. „Ji turėjo įsitikinti,
kad eiti per gatvę saugu, o ne pulti po automobilio ratais. Jai dar
gerai baigėsi, galėjo žūti“, - įvykį
komentavo jį matę praeiviai. Dėl
patirtų traumų moteris nuvežta į
Anykščių ligoninę.
Įvykį tiria policijos pareigūnai.
Vairuotojai piktinosi dėl Kelių
eismo taisyklių nepaisančių pėsčių-

jų, nes įvykiuose pėsčiųjų perėjose
beveik visada kalti būna vairuotojai, nors Kelių eismo taisykles
dažnai pažeidinėja pėstieji ir dviratininkai. Neretai pėstieji į pėsčiųjų
perėjos važiuojamąją dalį žengia
net nežvilgterėdami į vieną ar kitą
pusę. Policijos pareigūnai primena,
kad „įžengti į važiuojamąją dalį
pėstiesiems leidžiama tik po to, kai
jie įvertina atstumą iki artėjančių
transporto priemonių ir jų greitį, ir
įsitikina, kad tai saugu ir nebus trukdoma transporto priemonėms“.

Didžiojo kaimo
diena

Į skubų iškvietimą su švyturėliais ir garsiniu signalu vykstančio
greitosios pagalbos automobilio medikams teko suteikti pirmąją
pagalbą jų nepraleidusiai ir kliudytai moteriai.
Autoriaus nuotr.

Raimondas Guobis

Šeštadienį Butėnuose prie Svėdasų švęsta tradicinė Butėnų diena. Didžiojo kaimo gyventojai, išeiviai ir šį kaimą mylintys dalyvavo istorijos pažinimo žygyje, tarėsi kapinių panteone, žaidė
„čižiką“ ir „nakties kine“ žiūrėjo filmą apie kaimą bei jo gyventojus. Nors šiemet susirinko labai nedaug žmonių, bet jie laiką
praleido puikiai.

Nuo didžiojo kryžiaus prasidėjusio
žygio maršrutas driekėsi pro Magazino pievą, senąsias dirbtuves, kiaulides,
Juzos miškelį, mitologinio Apydėmės
akmens vietą, akmenuotu Narunčio

upelio slėniu, tikriausiu kalnų upelio
„kanjonu“. Prisiminta Mačeikų šeima, tremtis, jų kadaise įkurta bežemių
rusų kolonija, žmonių „Zasranavka“
vadinta. Močiaraisčio legendos, Šv.

Jono Krikštytojo koplytstulpis ties
didžiojo kelio tiltu per Naruntį. Šv.
arkangelo Mykolo stogastulpis ir legendinio vado Žalgirio bei butėniečių
partizanų atmintis. Barono vilos lankymas, penkiais gandrais pažymėtos
turizmo sodybos įdomybės, įdomūs
pokalbiai su mus priėmusiu Tomsko
universiteto docentu Albertu Baronu.
Po vidurdienio atokvėpio su poguliu
ar be jo susirinkome kaimo kapinių kalnelyje, kur protėvių apsuptyje tarėmės,
kaip gyvensime toliau, kaip kaimą gaivinsime, kaip Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį minėsime. Nusprendėme

restauruoti jau gerokai aptrupėjusį 1940
metais kaimo moterų - katalikių pastatytą visuomeninį kryžių.
Populiariausią berniokišką žaidimą
„čižiką“ bandėme žaisti bendruomenės namų kieme. Nelabai sekėsi, bet
buvo smagu - treniruosimės.
Nakties kine daugiau negu tris valandas žiūrėjome mano 1993, 1995
metais “mekišku” stiliumi filmuotą
filmą apie mūsų kaimą ir jo gyventojus. Tolimi vaizdai, kuriuose šmėsčiojo, išmintingai šnekėjo, net barėsi
seniai mirę žmonės, žadino atmintį,
norą dalintis prisiminimais.

Už šalies karinių pajėgumų plėtrą bus atsakingas anykštėnas
Lietuvos Respublikos ryšio karininko
NATO štabe pareigas. Plk. V. Šiaučiulis turi įgijęs patirties vykdant ilgalaikių karinių pajėgumų, ginkluotės įsigijimų planavimą, karinės technikos
ir įrangos plėtrą, kai 2010-2014 m.
Šiaučiulis tarnybą krašto apsaugos vadovavo tuometiniam Ginkluotės ir
sistemoje pradėjo 1990 metais tuo- valdymo sistemų departamentui.
metiniame Krašto apsaugos departaPlk. V. Šiaučiulis yra baigęs Gemente. Karininkas yra tarnavęs kaip nerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
KAM Lauko kariuomenės brigados akademiją, Baltijos gynybos koledže
ryšių tarnybos viršininkas, LK kuni- Jungtinį vadų ir generalinio štabo
gaikščio Vaidoto Tiesioginės para- karininkų ir aukštesniųjų karininkų
mos logistikos bataliono vadas, ėjęs kursus. Už puikiai atliekamą tarnybą

yra apdovanotas įvairaus lygmens
krašto apsaugos sistemos apdovanojimais, tarp jų Lietuvos kariuomenės
medaliais „Už pasižymėjimą“, „Už
nuopelnus“.
Krašto apsaugos ministerijos Pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius taip pat yra atsakingas už karybos srities standartizavimą, jis atlieka
ir Lietuvos kariuomenės transformacijos vadovo ir Nacionalinio ginkluotės direktoriaus funkcijas.

jui (gimusiam 1999 m.), gyvenančiam Svėdasų seniūnijos Grikiapelių kaime, nustatytas sunkus
girtumas (2,99 prom. alkoholio).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.
Gaudynės. Šeštadienį, apie
23.20 val., Viešintose, Anykščių

šonkaulio lūžimas bei nugaros
trauma, todėl asmuo išgabentas į
Panevėžio ligoninę.
Vagystė. Rugpjūčio 5 dieną,
apie 16.50 val., Skiemonių seniūnijos Mačionių kaime, Vaisiutiškio gatvėje, iš parduotuvės nuo
prekystalio buvo pavogtas moters
(g. 1967 m.) mobiliojo ryšio telefonas „LG“, kurio vertė 300 eurų.

Nuo rugpjūčio 1 d. krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus pareigas paskyrė anykštėną pulkininką Valdą Šiaučiulį.
V. Šiaučiulis bus atsakingas už ilgalaikį karinių pajėgumų, ginkluotės ir
krašto apsaugos sistemos planavimą,
karinės technikos ir įrangos plėtrą.
Iki paskyrimo į pareigas plk. V.
Šiaučiulis ėjo gynybos atašė Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės
Airijos Karalystėje pareigas. Plk. V.

Temidės svarstyklės

Mirtis. Šeštadienį, apie 15
val.,Troškūnuose, Žilvičių gatvėje, ūkiniame pastate rastas vyro
(g. 1985 m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vairuotojas. Sekmadienį, apie
21.07 val., Zarasuose, Vytauto
gatvėje, sustabdyto patikrinimui
automobilio „Audi 80“ vairuoto-

Alus. Premjeras Saulius Skvernelis pabrangino alų, bet pats nevengia
spręsti reikalų prie bokalo. Prie alaus
įvyko ir neoficialus susitikimas su
bene svarbiausiu Lenkijos politiku
Jaroslavu Kačynskiu, jame ponas
Skvernelis gavo tiek namų darbų, kad
iki šiol vengia važiuoti į Varšuvą. Rudenį, kai ponas Skvernelis dar nebuvo premjeru, jis susitiko su J. Kačynskiu viename Varšuvos restorane. Prie
alaus išdėstyta, kokius namų darbus
reikia atlikti: ir koncernui „Orlen“ padėti, ir dvikalbius užrašus prastumti.
Dar ne visi namų darbai atlikti, todėl
premjeras Varšuvos vengia.
Skulptūros. Per dvejus metus Vilniaus miesto savivaldybė taip ir nesugebėjo apsispręsti, ką toliau daryti
su sostinės Žaliojo tilto skulptūromis,
ir panašu, kad 2015-ųjų liepą nuo
sostinės Žaliojo tilto entuziastingai
nukeltos, jos dar ilgai rymos miesto
tvarkymo bendrovės „Grinda“ kieme sustatytuose narvuose. Mat pats
meras Remigijus Šimašius dar žiemą
užsiminė, kad, be galimybės skulptūras perduoti Lietuvos dailės muziejui,
svarstoma ir alternatyva skelbti viešą
kūrinių saugojimo konkursą.
Vaikas. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje (KUL) penktadienį
buvo paliktas, manoma, 2 mėnesių
berniukas. Gimdymo skyriaus prieigose paliktą kūdikį 14.40 val. surado
skyriaus slaugytoja. Pasak gydytojos
Vaivos Galvosienės, berniukas atrodo
sveikas, sveria 5,4 kilogramo - pagal
svorį ir spėjama, koks jo amžius. Vaikelis paliktas krepšyje, kuriame buvo
sauskelnių, mišinuko, rūbelių.

Mažam „čižiko“ čempionatui pasibaigus - Vidmantas Jakubonis
(kairėje) ir Raimondas Guobis.
Autoriaus nuotr.

Istorijos pažinimo žygio dalyvių, kurių dauguma iš garsios Vilučio - Kanivolo giminės, stabtelėjimas atminties kalnelyje prie
„Barono vilos“. Iš kairės: Dania, Edita, Regina, Renata, Albertas Baronas ir mažasis Augvidas

spektras

gatvėje, policijos stabdomas nestojo motociklas „Suzuki“, vairuojamas 1980 metais gimusio
panevėžiečio. Viešintų seniūnijos Ažubalių kaimo žvyrkelyje
vairuotojas nesuvaldė motociklo,
nuvažiavo nuo kelio ir apvirto.
Vyrui nustatytas 1,64 prom. girtumas. Anykščių ligoninės Priėmimo skyriuje vairuotojui įtartas

-ANYKŠTA

Karas. Šiauliuose, Dvaro gatvėje
įsikūrusiame Lietuvos kariuomenės
Karo prievolė ir komplektavimo tarnybos Šiaulių regioninio Karo prievolės ir komplektavimo skyriuje girtas
vyras sumušė uniformuotą pareigūnę.
42 metų smurtautojui nustatytas 2,21
promilės girtumas. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Nuomonės. Prokuratūra nebesusigaudo, ar už sunkius nusikaltimus
kalėti iki gyvos galvos nuteistas ir
bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime atliekantis Kauno nusikalstamo pasaulio autoritetas Henrikas Daktaras, pravarde Henytė,
pagaliau atvirto į žmogų. Nors Vilniaus miesto apylinkės teismas liepos
7 d. konstatavo, kad H. Daktaras jau
pasitaisė ir likusią bausmę švelnesnėmis sąlygomis gali atlikti Pravieniškėse, o Henytės perkėlimui apylinkės
teisme neprieštaravo ir Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė Danutė Mekionienė, jos kolegos Mariaus
Zupkausko įsitikinimu, Henytė esą
nė velnio nepasitaisė. M. Zupkausko
teigimu, tam, kad nuteistasis iš kalėjimo būtų perkeltas į pataisos namus,
visas būtinas sąlygas jis turi atitikti
realiai.
Gaisras. Panikos apimti gyventojai spruko iš vieno aukščiausių
Dubajaus dangoraižių, šiame pastate įsiplieskus jau antram gaisrui per
pastaruosius dvejus metus. Gaisras
beveik 337 metrų aukščio dangoraižyje „The Torch“ („Deglas“), kuris
anksčiau buvo aukščiausias pasaulyje
gyvenamasis pastatas, įsiplieskė apie
1 val. vietos (penktadienio vidurnaktį
Lietuvos) laiku. Ugnis išplito daugiau
kaip 40-yje aukštų pastato vidurinėje
ir viršutinėje dalyje. Nuo dangoraižio
į gatvę krito nuolaužos, o į gatvę išbėgę kai kurie gyventojai beviltiškai
stebėjo šį vaizdą ir verkė.
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spektras
Sulaikė. Vienas Didžiosios Britanijos kompiuterinio saugumo
ekspertas, giriamas kaip žmogus,
padėjęs sustabdyti išpirkos reikalaujančio viruso „WannaCry“ plitimą, Jungtinėse Valstijose buvo apkaltintas sukūręs žalingą programą,
skirtą bankų sistemoms atakuoti.
Marcus Hutchinsui (Markui Hačinsui), žinomam slapyvardžiu „Malwaretech“, kaltinimai buvo iškelti
liepos 12 dieną ir vėliau paviešinti
Viskonsino federalinių tarnybų.
Ketvirtadienį M.Hutchinsas buvo
sulaikytas Las Vegase, kur praeitą savaitgalį vyko kompiuterinio
saugumo specialistų konferencija
„Def Con“. Kitų IT saugumo tyrėjų „Twitter“ žinutėse sakoma, kad
britas buvo areštuotas, kai ruošėsi
grįžti į Jungtinę Karalystę.
Protestas. Prieš naujausias JAV
sankcijas Rusijos atžvilgiu protestuoja ne tik Maskva. Vokietijos
užsienio reikalų ministras ir Austrijos kancleris paskelbė bendrą pranešimą, kuriame jie teigė, kad šios
priemonės sugriovė Vakarų vienybę dėl Ukrainos. Buvęs Vokietijos
diplomatas Wolfgangas Ischingeris
laikraštyje „The Wall Street Journal“ parašė, kad naujosios sankcijos
„pakenks Europos energetikos saugumui ir sugadins JAV santykius su
Europa“ Rusijos naudai.
Nedarbas. Ispanijoje praėjusių
metų antrąjį ketvirtį nedarbo lygis
sumažėjo iki 17,22 proc., ketvirtadienį praneša verslo naujienų portalas „MarketWatch“, remdamasis
šalies statistikos agentūros duomenimis. Pirmąjį 2017 metų ketvirtį
nedarbo lygis Ispanijoje buvo didesnis - 18,75 proc., skelbia statistikos agentūra. Nuo tada, kai šalis
pasitraukė iš gilios recesijos, šalies
ekonomika sparčiai kilo, šalyje
buvo sukurta nemažai darbo vietų.
Metinis Ispanijos ekonominis augimas 2015 ir 2016 metais siekė 3,2
proc., ir ekonomistai prognozuoja,
kad šiemet šalies ekonomika taip
pat išaugs daugiau nei 3 procentais,
savo prieaugiu pralenkdama daugumą didžiųjų euro zonos ekonomikų.
Gaisras. Nedidelėje kepykloje
Vietnamo sostinėje kilo gaisras,
kurio metu žuvo aštuoni darbininkai, o dar du žmonės patyrė sunkių
sužalojimų. Gaisras pyragus kepančią kepyklą Hanojaus priemiestyje
nuniokojo šeštadienio rytą, pranešė
valstybinis laikraštis „Tuoi Tre“.
Gaisrą užgesinti gelbėtojams užtruko daugiau nei valandą. Laikraščio
teigimu, pirminė apžiūra parodė,
kad gaisras kilo dėl suvirinimo darbų atsiradusių kibirkščių, nuo kurių
užsidegė lubos.
Uždaro. Didžiosios Britanijos ir
Olandijos naftos bei dujų korporacija
„Royal Dutch Shell“ pranešė sustabdžiusi gamybą didžiausioje Europoje naftos perdirbimo gamykloje po
kilusio gaisro, praneša AFP. Gaisras
kilo liepos 29 d. vakare Roterdame,
gamyklos elektros pastotėje. Ugniagesiams pavyko lokalizuoti gaisrą
sekmadienio rytą, 7.00 val. Lietuvos
laiku. „Shell“ uždaro visus objektus
gamyklos teritorijoje“, - sekmadienį
vakare agentūrai pranešė bendrovės
atstovas, pažymėjęs, kad gamyklos
eksploatacijos sustabdymui ir pakartotiniam darbų paleidimui gali „prireikti net kelių dienų“.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Jeigu būtų jo valia, skulptūras
dovanotų...
Prie ūkininkų brolių Valdemaro ir Audriaus Juškų šiltnamių
Vėjališkių kaime guli daugiau kaip dvi dešimtys medžio skulptūrų, kurių dauguma yra sukurtos anykštėnų menininkų. Jas ūkininkai parvežė iš buvusių tragiškai žuvusio politiko, LR Seimo bei
Anykščių rajono tarybos nario, Anykščių krašte gimusio ir augusio, Vytauto Galvono buvusių valdų Margių tvenkinių komplekse,
Kalvelių kaime (Vilniaus r.). Šios skulptūros galėtų papuošti bet
kurią Anykščių krašto erdvę, tad jų likimas turėtų rūpėti ne tik į
Anykščius jas pargabenusiems ūkininkams, bet ir Anykščių šviesuomenei, rajono valdžiai, nes šie meno kūriniai galėtų įprasminti
ne tik anykštėno V. Galvono atminimą, bet ir vieną iškiliausių medžio skulptorių, tragiškai žuvusį Joną Tvardauską, kurio darbų
yra tarp atvežtųjų.
„Anykšta“ klausė, kokioje Anykščių miesto ar rajono erdvėje
galėtų būti pastatytos šios skulptūros?

Erdvių yra
pakankamai

Raimundas RAZMISLAVIČIUS, Anykščių rajono tarybos narys:
- Neteko būti prie Vytauto
Galvono tvenkinių, nesu matęs
tų skulptūrų, tad sunku ką nors
pasakyti. Manau, dėl skulptūrų
likimo lemiamą žodį turėtų tarti
dabartiniai jų savininkai broliai
Valdemaras ir Audrius Juškos.
Šiaip ar taip, tai yra Vytauto Galvono sukaupta meno kūrinių ko-

savaitgalio diskusija

lekcija, tad skulptūras pastačius
pirmiausia būtų įamžinti jų autoriai. Be abejonės, prie skulptūrų
turėtų būti kažkaip įprasmintas
ir buvusio kolekcijos savininko Vytauto Galvono vardas. Jis
juk tiek daug dirbo, stengėsi dėl
savo gimtojo krašto. Jeigu būtų
jo valia, jis nedvejodamas skulptūras dovanotų miestui. Erdvių
Anykščiuose tam yra pakankamai, tačiau, mano nuomone, labiausia tam tiktų miesto parkas.
Ten statant jas galima būtų grupuoti, parinkti tinkamas vietas.
Tai turėtų spręsti specialistai.

Gyvis: „Asfaltuot kaimo kelius
reiktų!”
Teofiliu-sebastjanas: „Šiais
pigių pinigų laikais būtinai reikia
juos leisti, aišku, efektyviai.”
Juozas: „Žinia, jog sutaupytas
milijonas ar keturi - nieko nesako. Gerai, jei atlikti visi suplanuoti darbai ir dėka sumanaus
vadovavimo, inovacijų taikymo
bei efektyvios kontrolės nemaža
dalis pinigų liko biudžeto kišenė-

nėra gerai. Girdėjau pamąstymus
jas statyti miesto parke, tačiau
ten skulptūrų jau yra pakankamai. Gal jos derėtų vadinamoje
Gaisrininkų saloje prie Šventosios upės, kurią taip mėgo Vytautas Galvonas ir norėjo padaryti
anykštėnų poilsio zona?

Skulptūros
kurtos aplinkai
prie vandens

Skaidrė RAČKAITYTĖ, Lietuvos tautodailininkų sąjungos
Anykščių skyriaus vadovė:
- Manau, kad galbūt geriausia
tas skulptūras būtų statyti kai-

Rita BABELIENĖ, Anykščių
menų centro direktoriaus pavaduotoja:
- Labai norėtųsi, kad Vytauto Galvono sodyboje buvusios
skulptūros papuoštų Anykščius.
Mano nuomone, šios skulptūros visai galėtų stovėti ir prie
koplyčios - Pasaulio anykštėnų
kūrybos centro teritorijoje, nes
nemaža dalis jų yra sukurtos
anykštėnų menininkų. Anykščių
menų centras jau nuo pat įkūrimo
dienos puoselėjo mintį čia įkurti
skulptūrų parką. Jei pritartų rajono architektai ir paveldosaugininkai, skulptūros buvusių kapinių vietoje labai gražiai atrodytų
(tarsi paminklai ant kapų). Taip
būtų įamžintas ir Vytauto Galvono, ir menininkų atminimas,
ir būtų sutvarkyta senųjų kapinių
teritorija.
-ANYKŠTA

Sutaupyti milijonai nieko nesako

Rajono vadovai giriasi, kad savivaldybės sąskaitoje šiuo metu
yra sukaupta virš 4 000 000 eurų. Opozicijai priklausantys socialdemokratai kritikuoja valdančiuosius ir ragina biudžete pinigus ne kaupti ir laikyti, o juos tikslingai leisti tvarkant gatves,
automobilių stovėjimo aikšteles, vaikų darželių pastatus. Ar sutinkate su tokiomis opozicijos pastabomis? Kaip manote, kodėl
rajono biudžeto pinigų neskubama leisti anykštėnų problemoms
spręsti? Kokiems tikslams siūlytumėte tuos pinigus leisti? O gal
valdantieji taupo pinigus savo nuolat augantiems atlyginimams
išsimokėti?
Deja: „Dabar Anykščiuose dirbama ne dėl anykštėnų. Turistai
dabar svarbiausi.”

Skulptūros
derėtų prie
koplyčios

Gal tiktų
Gaisrininkų
sala?
Žilvinas Pranas SMALSKAS, Anykščių menininkų
asociacijos pirmininkas:
- Esu pekeliui į Juodkalniją,
tad taip staigiai net negalėčiau
atsakyti, reikėtų pagalvoti. Kita
vertus, Anykščiai jau tampa paminklų miestu. Jeigu vienoje
nuotraukoje jų matosi bent du, tai

riajame Šventosios upės krante.
Ta erdvė yra pakankamai didelė, tad nesusidarytų per didelė
meno kūrinių koncentracija ir
būtų patogu jas derinti pagal tematiką ar autorius. Tuo labiau,
kad skulptūros kurtos aplinkai
prie vandens, tai ir nauja vieta
joms nebūtų visai svetima, Gal
dar galima būtų rasti vietą ir
miesto parke.

je. Ir labai blogai, jei tie milijonai liko sąskaitoje dėl neveiklumo, blogo planavimo ar žmonių
poreikių nežinojimo. Gerai, kai
mažinamos valdymo, struktūrų
išlaikymo išlaidos ir netoleruotina, kai taupoma didėjant skurdui,
socialinei atskirčiai ar investicijoms, skirtoms anykštėnų gerovei...
Smagu matyti merą tarp šokančių, dainuojančių ar švenčiančių,
tačiau jis daug reikalingesnis ten,
kur nelaimės ir bėdos, tarp kenčiančių nepriteklių žmonių.
Skaičiau, mus Zimbabvė aplenkė...”

Taigi: „Mano rinkimų programoje buvo punktas apie tai, kad
valstybė, įskaitant savivaldybes,
dalyvautų vystant ūkį, tai yra savivaldybė už savo pinigus kurtų
įmones, darytų verslą ir uždirbtų
pinigų gatvių ir pan. tvarkymui,
taip gyventojai turėtų darbo ir
pajamų. Bet prie dabartinės politinės sistemos kažin ar tai įmanoma, reikalingi sisteminiai pertvarkymai. O visi tie siūlymai,
kaip gatvių ir pan. tvarkymai - tai
pinigų išmetimas, žinoma, naudingas tik tuo atveju, kai nesugebama geriau pinigus investuoti.”

paskolas liks mažiausiai iki 2030
metų.”

Gal: „Gal savivaldybė šiomis
sukauptomis lėšomis sumoka
ŲAB „Anykščių šilumos“ milijonines paskolas už katilines ir
atpigina gyventojams šilumos
kainas. Kitaip daugiabučių gyventojams lažas mokėti šilumos

Nei jūsų: „Tušti paklausimai,
kas šaus į galvą, tą ir darys, vis
vien nieko protingo nepadarys.”

Tai: „Durniukai jūs, likę Lietuvoj, tokius pinigus paskirstys
taip, kad atkatais grįžtų, o realių
darbų nebuvo ir nebus.”
AA: „Pagalvokim, ką galima
buvo nuveikti už 4 milijonus
prieš metus ir dabar.”
Spėju: „Taupo pilies statyboms.”
Aš: „Investuoti į kaimą.”

-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta, red.past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Žirgai ir menas teikia džiaugsmą
„Anykščiai stengiasi būti draugišku miestu negalią turintiems
žmonėms“,- teigia Anykščių rajono socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Pleškienė.
Anykščiuose įsikūręs dienos centras kasdien priima iki 18 likimo nuskriaustų žmonių, čia dirbantys socialiniai darbuotojai
ne tik suteikia neįgaliesiems būtiną pagalbą, bet ir ugdo jų kūrybiškumą, plečia akiratį. Direktorė pripažįsta, kad didžioji dalis
centro globotinių yra sunkios negalios, tačiau, pasak jos, tai ne
kliūtis džiaugtis gyvenimu ar net dirbti.

Socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Pleškienė (viduryje)
bei Dienos centro asmenims su negalia socialinės darbuotojos.
Centras garantuoja
užimtumą visą dieną
J. Pleškienė pripažįsta, kad saugi aplinka likimo nuskriaustam
žmogui sukuriama tik tada, kai yra
įsiklausoma į jo poreikius. „Negali atitolti nuo žmogaus, turi matyti,
girdėti, įvertinti jo gebėjimus, pritaikyti aplinką, parinkti užimtumą,
bendravimo būdą“, - kalba direktorė. Paklausta, ar užtenka socialinių
darbuotojų tam, kad kiekvienas neįgalusis gautų dėmesio ir pagalbos,
J. Pleškienė džiaugiasi, kad kol kas
darbuotojai sugeba pasirūpinti visais.
Kaip dažnai negalią turintis žmogus
lankys centrą, priklauso nuo tėvų bei

globėjų sprendimų. „Yra tokių, kurie
nusprendžia, jog jų vaikas centrą lankys ne penkias, o dvi ar tris dienas.
Mes žinome, kada ir kiek žmonių pas
mus turi atvykti“, - sako direktorė.
Ryte darbuotojai susirenka neįgaliuosius iš viso rajono, atsiveža į centrą
Anykščiuose ir garantuoja jų užimtumą visą dieną. Vakare juos parveža
namo.
Neįgaliųjų dienos centre šiuo metu
lankosi 18 žmonių, dabar jų sulaukiama kur kas mažiau nei žiemą.
Vidutiniškai per dieną, ne atostogų
metu, centre galima pamatyti 12-13
lankytojų. Visi jie yra vidutinės arba
sunkios negalios, todėl Anykščių rajono socialinių paslaugų centro direk-

torė sako, kad apie profesijos suteikimą šiems žmonėms būtų galima tik
pasvajoti. „Vienam yra iššūkis pavalgyti neapsilaisčius, kitam – išmokti
nusiplauti rankas prieš valgį. Centre
praktiškai nėra nė vieno žmogaus,
kuris galėtų savarankiškai gyventi.
Jiems reikalinga kito žmogaus pagalba pačiuose elementariausiuose darbuose“, - dėsto J. Pleškienė.
Stengiasi išbandyti
naujas veiklas
Dienos centro darbuotojai visais
būdais stengiasi paįvairinti žmonių
su negalia kasdienybę, ugdo jų gebėjimus. Dažnai jie lankosi Anykščių
menų inkubatoriuje, kur dalyvauja
įvairiuose užsiėmimuose, pakeičia
aplinką ir išmoksta naujų dalykų pavyzdžiui, lipdyti iš molio. J. Pleškienė pastebi, jog iš pradžių inkubatoriuje reziduojantys menininkai
sutriko, kad pas juos ketina lankytis
neįgalieji, tačiau juos nuolat lydi
socialiniai darbuotojai, todėl streso,
pasak direktorės, jau seniai nebėra. Ji
džiaugiasi ir gerų žmonių dosnumu
– štai vienas verslininkas padovanojo neįgaliesiems dešimt kūrybinių
užsiėmimų. Verslininkas neįvardino
nei savo vardo, nei pavardės, tačiau,
pasak J. Pleškienės, tai buvo didžiulis
nuotykis centro lankytojams. Savivaldybė taip pat finansuoja kai kurias
papildomas veiklas.
Neįgalieji neretai vyksta į žirgyną
– keli raiteliai net yra laimėję prizines
vietas. „Kai kurie negali joti, tačiau
vis tiek kartu leidžia laiką, pajaučia
ryšį su gyvūnu“, - sako J. Pleškienė.
Ji prideda, jog su globotiniais vyksta
ir į kitus rajonus, visada galvoja, kaip
parodyti jiems kažką naujo ir įdo-

maus. Visai neseniai grupelė darbščiųjų centro lankytojų savo rankomis
pagamino angeliukus, kurie dabar
eksponuojami Angelų muziejuje. Pasak centro darbuotojų, dabar tai bene
patys populiariausi meno kūriniai
muziejuje.
Viena iš centrą lankančių neįgaliųjų yra Justina. Mergina pasakoja, jog
čia jaučiasi gerai, o jos mėgstamiausias užsiėmimas yra dėlionės. Daug
džiaugsmo Justinai teikia tos veiklos,
su kuriomis supažindina centro darbutojai - lipdymas iš molio, jodinėjimas žirgais. Mergina centre lankosi
kasdien, yra jau senbuvė, todėl sako,
kad visi čia susirinkę yra geri draugai
ir puikiai sutaria.
Negalia - ne visada kliūtis
darbui
Judėjimo negalią turintis žmogus, anot J. Pleškienės, dažnai turi
nemažai galimybių įsidarbinti. Ji
pati sako pažįstanti žmonių su negalia, kurie dirba programuotojais,

Agnė LIUBERTAITĖ

taip pat prekyboje. Tie, kurių negalia visiškai jų neapriboja, netgi dirba socialinių darbuotojų padėjėjais.
„Tas, kas nori, tikrai gali rasti darbą“, - sako pašnekovė. Direktorės
manymu, darbdaviams svarbiausia
yra arba bent jau turėtų būti gebėjimai, o ne fizinės savybės. Neįgaliųjų dienos centro darbuotojai nuolat
klausia pačių savo globotinių, ar jie
pajėgs kažką padaryti, ar tai jiems
nebus per sunku. Kai kurie pasirenka dirbti ne visą dieną, todėl svarbiausia, anot J. Pleškienės, įvertinti
savo galimybes.
Anykščiai, pasak socialinių paslaugų centro direktorės, yra draugiškas
miestas negalią turintiems žmonėms.
Paklausta, ar mieste, jos manymu, gatvės yra pritaikytos žmonėms su judėjimo negalia, ji sako, kad viso miesto
vienu metu sutvarkyti neįmanoma,
bet pokyčiai tikrai vyksta. „Kažkada
ateis laikas, kai mieste bus dar daugiau vietų, pritaikytų neįgaliesiems.
Stengiamės būti draugišku miestu“,
- kalba J. Pleškienė.

Centro lankytojai Justina ir Paulius labiausiai mėgsta dėliones.

Bendruomenė ir kraštiečiai gelbsti Užunvėžių mokyklą

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį Užunvėžių kaime vyko buvusių šio kaimo mokyklos mokinių ir mokytojų susitikimas,
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Ta proga ant mokyklos pastato atidengta atminimo
lenta, panaši į suglamžytą popieriaus lapą su datomis (autorius - Saulius Milašius), liudijanti čia
buvus mokyklą nuo 1940 iki 1975 metų. Ta proga buvo pagerbtas iš šios mokyklos fundatoriaus, iš
šio kaimo kilusio Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Stepono Kairio atminimas.

Mokykla atgyja - pirmo aukšto langai užkalti
plėvele, nušienauta teritorija.
Užunvėžių bažnytėlėje susirinkusiems buvusiems mokiniams ir
mokytojams šv. Mišias aukojo ir
atminimo lentą, kuri vėliau buvo
pritvirtinta ant mokyklos pastato, pašventino Kavarsko klebonas
Nerijus Vyšniauskas. Po šv. Mišių
koncertavo Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Mindaugas
Zimkus.
Susitikimo dalyviai, pagerbdami
Lietuvos Nepriklausomybės akto
signataro S. Kairio atminimą, prisimindami jo siekį mokyti kaimo
vaikus, inicijavusiam ir aukojusiam
Užunvėžių mokyklos statybai didelę sumą pinigų, sugiedojo tautiš-

Paminklinė lenta, “suglamžytas popieriaus lapas”, įprasmina Užunvėžių mokyklos likimą.

ką giesmę. Socialdemokratų partijos Anykščių skyriaus pirmininkas
Dainius Žiogelis priminė S. Kairio
asmenybės iškilumą, pabrėždamas,
kad būtent jis pataisė Nepriklausomybės aktą, įrašydamas, kad Lietuva yra nepriklausoma valstybė, o
ne sietina su Vokietija.
Nevėžos kaimų bendruomenės pirmininkė Vaida Žiogelienė
kvietė kraštiečius ir kaimo žmones stoti į bendruomenę, šiuo metu
vienijančia daugiau kaip trisdešimt
žmonių, nes tik taip galima rašyti
projektus ir išgelbėti Užunvėžių
mokyklą, kurią panaudai bendruomenė perėmė iš Anykščių rajono

savivaldybės.
Po to visi susitikimo dalyviai
popietę praleido Užunvėžių mokykloje, kurios pirmame aukšte
po paminklinės lentos atidengimo
ceremonijos vyko smagus buvusių
mokinių ir mokytojų pasibuvimas
prie vaišių stalo.
Mokykla Užunvėžių kaime buvo
atidaryta 1920 m. Onos ir Mykolo
Adamonių namuose. Iš kaimo kilęs Nepriklausomybės akto signataras S. Kairys, matydamas gimtojo kaimo žmonių norą mokyti savo
vaikus, paaukojo visą Kaune gautą
premiją – 8000 Lt - ir 1939–1940
m. buvo pastatyta mūrinė moky-

Danguolė Miliūnaitė Karvelienė ne tik Užunvėžių mokykloje
vaikus mokė anglų kalbos, tačiau prieš tai pati joje mokėsi ir
baigė septynias klases. Bronislava Šapolienė, Aukštakalnienė
buvo pradinių klasių mokytoja.
Autoriaus nuotr.

kla, kurioje mokėsi 55 vaikai. Mokyklos pastatas buvo pavyzdinis,
tokios mokyklos turėjo būti statomos visoje Lietuvoje, tačiau prasidėjo karas ir okupacijos...
Mokinių tėvų iniciatyva 1953
m. mokykla buvo reorganizuota į
septynmetę, 1962 – 1969 m. veikė
kaip aštuonmetė, joje dirbo 10 mokytojų, mokėsi beveik 100 vaikų.
Vėliau liko tik pradinė mokykla, o
1975 m. ir ši buvo uždaryta. Beje,
mokykloje slėpėsi Lietuvos partizanai Balys ir Jonas Lasiai, žuvę
1950 m., o juos slėpusi mokytoja
Marytė Morkūnienė buvo suimta ir
įkalinta.
Mokyklą uždarius, kurį laiką

pastate veikė biblioteka, parduotuvė, gyveno žmonės, paskui jis liko
nenaudojamas, apleistas. Daug pastangų gelbėdamas istorinį pastatą
nuo visiško sunykimo įdėjo Kurklių seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus.
Šiuo metu pastatą globoja Nevėžos kaimų bendruomenė, turinti
vilčių buvusios mokyklos pastatą
išsaugoti prasmingai veiklai.
Į jau antrąjį šios mokyklos mokinių ir mokytojų bei kaimo žmonių susitikimą susirinko beveik 60
žmonių, tarp jų 31 buvęs mokinys
ir 2 mokytojos.
Moksleiviškus metus visiems
priminė dvi linksmos mokinukės.
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Perkūno dievaičio dienos pasaka

Raimondas GUOBIS

Ta diena, kai visa didybe išsiskleidžia rugpjūčio gražumas, kai
laukai, pievos miškai jau artėjančio rudens pranašėmis - aukso, sidabro, ir nenusakomomis didžiojo ilgesio spalvomis spindi,
kai krinta lietumi žvaigždės, kai po didžiųjų karščių nusekusioje
upėje taip mirguoja pulkeliais linksmuolės žuvys, į tamsiai melsvas gelmes nužaibuoja marguolis lydys. Tuomet tad ponų Jaugelių valdomo Jononių dvaro bažnyčioje, pačioje XVIII amžiaus
pabaigoje pastatytoje, vykdavo Šv. Lauryno atlaidai. Kadaise
daugiau negu šimtu sodiečių gyvo kaimo gyvastį nūnai vos dvi
dešimtys žmogelių išlaiko, kapinėse šio ir kelių aplinkinių kaimų
žmonės laidojami, o gyvųjų pastangomis čia palengva atgimsta
Šv. Lauryno tradicija.

Jononių kaimo merginos 1945-ųjų rugpjūtį. Pirmoje eilėje iš kairės: Vlada Guobytė, Albina Juozaponytė, Janina Miškinytė, Stasė Stasiukonytė, ...Varnaitė; antroje eilėje: Stefa Juozaponytė, Ona
Stasiškytė, Julija Stasiukonytė.
Nuotr. iš albumo

Nuostabioji, vis dar pasauliu besižavinti Filimona Vazulienė su
proanūke Dovile.
Šv. Lauryno atlaiduose
O kad taip gyvenęs bučiau prieš
šimtą metų, tai tikrai šį karštą sekmadienį sėdėčiau vidurdienio vėsoje Jononių dvaro bažnytėlėje, o
gal griežtai vyrų pusėje stovėčiau
kiek prisišliejęs prie pušinės kolonos, nuoširdžiai, visus rūpesčius ir
pasaulio tuštybes primiršęs dalyvaučiau pamaldose. Skambėtų giesmė
šventa, gailiai fisharmonija pritariant, kažkur visai prie Dievo stalo
sėdėtų ponas Jaugelis, spindėtų ant
jo piršto masyvus aukso žiedas, šalia
kiek palinkusi pamaldžioji jo ponia,
dukros, iš mokslų gimnazijoje grįžęs
atostogų sūnus.
Žilagalvis kunigas, keldamas
aukštyn spindinčią monstranciją,
kryžiaus ženklu laimintų. Klauptųsi
visi susirinkusieji - ne tik pilnutėlėje

bažnyčioje bet ir šventoriuje, žegnotųsi, dėkotų Viešpačiui.
Baltos moteriškų skaros, šviesūs
veidai, proga ką nors širdžiai mielą
sutikti ar bent jau pamatyti. Pulkeliai
čia pat po beržais besišnekučiuojančių ir į smuklę žengiančių. Paslaptinga prieblanda ir barzdotas, kiek
žilstelėjęs, nuolankus, bet gudrus
žydas vikriai kam kvortą, kam puskvortę įpilantis. Tuomet įgėrę vyrai
dainuoti imdavo, kad ir gerai įgėrę,
bet namo pareidavo ar arkliu parvažiuodavo - policija tuomet už tokias
linksmybes negriebdavo.
Kalno dvasia
Nebėra čia nei bažnyčios, nei netoli smuklės stovėjusios. Anksčiau, kai
dar laukus ardavo, toje vietoje plytgaliais su patamsėjusiomis žemėmis iš-

virsdavo - kultūrinis sluoksnis buvo.
Tik kapinių kryžiai po šlamančiais
beržų kupolais tyliai rymo.
Vadinsiu tą vietą Šv. Lauryno kalnu dar ir todėl, kad Lauryno diena
kadaise buvusi svarbiausia mūsų
galingojo dievo Perkūno garbinimo
diena. Žinoma, kai jis debesyse baltais žirgais pakinkytu vežimu dardėdavo, ne tik dangus, bet ir visa žemė
dundėdavo. O kai plieniniu botagu
mojuodavo - žaibai į žemę krisdavo.
Sako, kad jis taip velnią vaikydavosi, o pasitaikydavo ir tą nelabąjį
į požemius nublokšdavo ar visai
nutrenkdavo. Sakoma, kad ten, danguose, jis kartais dundėdavo akmens
girnomis žirnius maldamas.
Priešais už upės, jau Butėnuose,
stūkso Bobakalnis, kurio gelmėse
dažniausiai nakties tylumoje galima
išgirsti kažką girnomis malant. Bene
ten Perkūnas darbuojasi. O Šventojoje nardydami lydžiai, tarsi dievaitį
garbindami, spindinčiais šonais žaibuoja.
Tomis dienomis iš padangių meteorai spiečiais krinta ir šitą stebuklingą regimybę Šv. Lauryno lietumi vadina. Kur, jei ne ant Jononių
Šv. Lauryno kalno, šiais stebuklais
gėrėtis? Tai ir buvau ne kartą ten stebuklingąją naktį. Ir tikrai žvaigždės
krito, viena po kitos ypač tuoj po vidurnakčio Šv. Lauryno lietumi.
Senmotės pasakos

Jononių senolės piešiniuose - gražiausi žiedai.

tautos balsas
Kas per „šposai“, iš kur Janušavoje
atsirado Pienės upelis? Per Dauginčių
kaimą, Narbutus tekėjo Šniukšta ir

Aplankyk didžiųjų atlaidų dieną
šio krašto seniausius išmintingiausius, jų žinojimą pagerbk, paklausyk, ką pasakys tau, žemės klajūnui. Kuomet vėl sugrįžau ir giliau
pažvelgiau į savo tėvelio vaikystės
kaimą, dvarą, kurio paskutinioji gyventoja buvo mano močiutė
Konstancija, man ypatingai prabilo
paupės vienkiemio gyventoja, jau
devintą dešimtį persiritusi Filimona

Vazulienė. Bylojo apie čia kadaise
buvusį patį nuostabiausią, dabar tarsi
nunykusį, apsnūdusį ar apmirusį pasaulį, kalbėjo apie tai, kas čia buvo ir
ko čia nebėra.
Klausiausi ir likimui dėkojau, juk
pažinimas nepaprastas, kuomet girdi
apie didžiąją Valintos smuklę, klaidžius kelius, pro čia praūžusius karus,
paprastą ir tiek žavesio kupiną sodžiaus gyvenimą.
Senojoje sodyboje buvo jos dukra
Julė, viešėjo ir jos proanūkė Dovilė.
Jos bičiuliškumas, tyli ramybė, piešiniai popieriuje ir ant sienų - tarsi
tolimi ateities pasauliai. Taip tinkantis
to meto mano būsenai vardas, juk pažįstu dabar jau ne vieną tokiu vardu
šaukiamą, tuomet, kai tos tikrosios
tarsi ir nebėra, tarsi ji už debesynų
nuo manęs pasislėpė, iš ten, matyt, su
gardžiausiu ragaišiu neišviliosiu...
Žemės dvasia
Saulė tik patekėjo. Aplankė prisiminimas einant rasota pieva apie žebenkšties pusryčius tokį pat svaigų
rytą daugiau nei prieš tris dešimtmečius. Pjovėme tuomet su dėde Stanislovu paupės pievą ir staiga tarp
pradalgio krintančio skambėjimo
išgirdome gailų cypimą. Žebenkštis
ne ką už save mažesnę pelytę pusryčiams pjovė. Kai žengtelėjom arčiau,
pasibaidžiusi pasislėpė, iš vos vos
pastebimos žaizdelės lašėjo kraujas,
bet gaila jai buvo šviežieną palikti tik kiek pasitraukėme ir iš po akmenų išlindusi plėšrūnė pasižvalgiusi
grakščiai liuoktelėjo porą šuoliukų,
sugriebė pelytę ir slėptuvėje dingo.
Įstrigo tas tolimas vaizdas, jį teberegiu ryškiausiai.
Bet pasiklausykime, ką kalba
žemė, ką sako upė. Kaip tauro ragas
atskamba, aidų aidais šilais vienišas
karvės maurojimas, kažkur padangėse surėkia suopis, sušlama ties

„Šposai“ su vietovardžiais
Lašišos upelis, o Pienė teka per patį
Kavarską. Tas pats ir su Janušavos
pavadinimu – kadangi lenta, su užra-

šu Janušava, pastatyta Dauginčių kaime, tai šis kaimas kaip ir išnyko. Gal
būtų bent galima gatvę vieną palikti

šio kaimo vardu.
Alfonsas KERNAGIS,
Kavarskas

Akmenyne srovė, tamsiu šešėliu
juodai žalsvon gelmėn iš šviesios
seklumėlės neria šapalas...
Pasakos atšvaitai
Močiutės namų ramybė, taip gera
ten užsidarius palaimingoje vienatvėje tūnoti karštą vasaros popietę.
Lentynėlėje visada buvo knygų.
Esti jų ten ir dabar, tik jau kitokios,
ne pokarinės ar „smetoniškos“, bet
dabarties kokybės. Elgiuosi kaip
sodietis, Evangeliją skaitantis, atsiverčiu bet kurią vietą ir pataikau,
skaitau pasakaitę. Tarsi ir netinka ji
man... Užverčiu knygą ir prisimenu
Petro Armino Trupinėlio pamokymą apie mažos žuvelės laimę. Juk
mažesniu visur būti gerokai geriau,
negu dėtis didžiu. Juk geriau būti paprastu žmogeliu negu ponu. Kaip ir
tai mažai žuvelei, kuri krimtosi, kad
negali didelio, viliojančio jauko praryti, tačiau kuomet pamatė kaip tą
gėrį nugurkusi didžuvė buvo žvejo
sugauta, gyvybės neteko, džiūgavo,
kad ji labai maža...

Šv. Lauryno atlaidų maršalkos lazdos didybė - kankinimo įrankiai ir kančios
simboliai.

Autoriaus nuotr.

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.
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Kai NATO tampa Holivudu...

Leonas ALESIONKA
Sukūrė NATO aštuonių minučių
trukmės filmuką: „Miško broliai:
kova dėl Baltijos šalių“. Parodė. Pirmoji į jį oficialiai ir viešai reagavo
Rusijos užsienio reikalų ministerijos
atstovė spaudai Marija Zacharova. Ji
pareiškė, kad „miško broliai – organizacija, sukurta nepribaigtų fašistų
pagrindu“ ir kad „„šita organizacija,
sukurta nepribaigtų fašistų pagrindu
(iš esmės tų, kurie buvo nacių okupacinės valdžios pusėje: policininkai,
administracijos pareigūnai, SS formuočių kariai ir karininkai) surengė
daugiau, nei 3 tūkst. diversijų, kurių
aukomis tapo tūkstančiai taikių gyventojų“, – apie latvių miško brolius
pasakojo M. Zacharova. Jos teigimu,
už „Miško brolių“ šeštajame praėjusio
amžiaus dešimtmetyje stovėjo „Vakarų spec. tarnybos“, – tai esą įrodo daugybė dokumentų, tarp jų ir išslaptintų
Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA)
duomenų. Už tai Marija Zacharova tuoj pat kai kurių lietuvių veikėjų
buvo išvadinta „Kremliaus propagandos lakštingala“.
Skaitykime daugiau: „NATO filmas garbina Nacistų bendražygius
žydų žudikus“ – atataria jai ponas
Ramūnas Alaunis. „Naujame NATO
sukurtame propagandiniame filme
„Miško broliai: kova už Baltijos šalis“ iškilmingai menami nacistų kolaborantai, kurie žudė žydus holokausto
metu.“
„NATO sukurtame propagandiniame filme vaizduojami antitarybiniai
partizanai - „Miško Broliai“, kaip
„laisvės kovotojai”. Dokumentinis
filmas pasižymi dramatiškomis mūšio scenomis, lydimomis holivudine
muzika, kuriose rodoma su nacistais
susijusi ginkluota grupė, žinoma kaip
„Miško Broliai“, užpuolanti ir nužudanti tarybinius karius.“
NATO sukurtas dokumentinis
filmas „Miško broliai“ pradėtas rodyti 2017 liepos 11 dieną. Aš jį mačiau. Ne kartą ir ne du. Pamatykite
ir jūs: (https://www.youtube.com/
watch?v=h5rQFp7FF9c).Tikaštuonių
minučių filme iš tiesų, kaip rašo minėtas autorius, nei žodžio neminima,
kad daugelis „Miško Brolių“ anksčiau
kovojo Vokietijos Adolfo Hitlerio nacistinio režimo vardu.
Autorius teigia, kad: “Garsus Baltijos šalių žydų istorikas Davidas Katzas sako, kad šis filmas „akivaizdžiai
garbina Hitlerio pajėgas Rytų Europoje. NATO peržengia liniją, siūlydama
nacistinėms pajėgoms, tokioms, kaip

horoskopas
AVINAS. Seksis organizuoti, plėsti visuomeninius ryšius. Gali atsinaujinti pažintis su dominančiu asmeniu.
Galite sulaukti reikalingos pagalbos ir
padrąsinimų. Regis, pavyks išspręsti
rimtą problemą.
JAUTIS. Sėkmingas metas dalykinei veiklai. Visa galva pasinersite
į kasdienybės verpetą. Šiandieniniai
planai, norai turėtų būti perspektyvūs,
jei tik sugebėsite juos įgyvendinti.
Pokalbiai su įtakingais veikėjais nenueis perniek.

Latvijos SS daliniai, savo moralinį
įteisinimą.“ D. Katzas taip pat tvirtina, kad: „Norėdami prisijungti prie
SS Latvijos nacistinių dalinių nauji
„partizanų kovotojai” turėdavo prisiekti Vokietijos Hitleriui.“ „Daugelis „Miško brolių” narių „buvo buvę
fašistai, įskaitant kai kuriuos žudikus,
1941 metais dalyvavusius Latvijos
holokausto genocide,” paaiškino Katzas ir tęsia: „Miško Brolių” grupuotės
paskirtis buvo sulaikyti Tarybų Sąjungos kariuomenės judėjimą į Vakarus
(sąjungoje su Jungtinėmis Amerikos
Valstijomis, Didžiąja Britanija ir sąjungininkais), kuri galėjo išlaisvinti
mirties stovyklas Vakaruose, NATO
„Miško brolių” garbinimas yra giliai
nerimą kelianti problema, nevykęs
Rytų Europos ultra-nacionalizmo ir
holokausto revizionizmas,”
Efraimas Zuroffas, žinomas antinacistų aktyvistas ir istorikas taip pat
pasmerkė NATO filmą „Miško Broliai”. „Problema, susijusi su NATO
filmo „Miško broliai” rodymu yra ta,
kad šie žmonės pristatomi kaip tikrieji
herojai su nepriekaištinga praeitimi,
kai iš tikrųjų daugelis jų holokausto
metu žudė žydus”, - sakė Zurofas. Kas
davė „Miško broliams“ moralinę teisę
žudyti civilius Lietuvoje?
Istorikas Samuelis D. Gruberis taip
pat pažymėjo, kad „didelės pinigų
sumos buvo išleistos tam, kad būtų
išsaugotos vietos, Lietuvoje susijusios
su „Miško Broliais”, kurių daugelis iš
jų buvo fašistų kolaborantai ir „žydšaudžiai“, kurie pabėgo į miškus 1944
metais, kad išvengtų Tarybinės kariuomenės puolimo. „Taip, paminklų
mes, miestuose ir miesteliuose, sočiai
pristatėme. Ir nugriovėme irgi su kaupu. Tik nei viena žydšaudžio pavardė
dar nuo tų paminklų granito nenutrinta. Ir ne tik žydšaudžio!
Na, gerai, NATO gal atsisakė kokios granatos ar raketos, auksinių
šaukštų ir šakučių ir, taip sutaupę pinigėlių, finansavo tą aštuoniaminutį filmuką. O kas jo scenarijaus autorius?
O kas režisierius? „NATO filmą apie
miško brolius filmavo SS gerbėjas“ –
rašo „Tuvcīņas organizācija Tēvijas
Sargi - Nacionālisti.lv“. Aš pavadinimą specialiai pateikiau latvių kalba!
Priminsiu, kad Tėvynės sargiai nieko
bendro neturi su „Diurex sargiais“.
Ant „Diurex“ sargių emblemos nėra
stilizuotos svastikos! Teigiama, kad
filmuojant šitą NATO finansuotą filmuką aktyviai dalyvavo latvių kariniai
rekonstruktoriai iš asociacijos „Latvių
šaulys“. Vienas jų Nordmund Erums.
Rašoma, kad jis prieš 5 metus, lydimas radikalaus latvių nacionalisto
Imant Paradnieks, legionierių „Vaffen
SS“ uniformas vilkėdami atvyko į vaikų darželį „Pelėdžiukė“ ir pravedė ten
„patriotizmo pamoką“. “Mixnews.
lv” pateikia ir tos pamokos nuotrauką!
Erums demonstruoja darželinukams
vokišką nacių kulkosvaidį, vadindamas jį “Latvių patriotų ginklu”. Negi
Latvijoje taip apdorojamos ir plaunamos latviukų darželinukų smegenys ?

O lietuviukų Lietuvoje? O estukų Estijoje? Kokiu keliu mes einame?
Kaip praneša fondas „Istorinė atmintis“, didvyriais vis garsiau skelbiami „Miško broliai“ Lietuvoje pokario
metais sunaikino 25 108 civilius asmenis! Latvijoje per tą patį laikotarpį sunaikinta – 2 208, o Estijoje – 887. Ir tai
neskaičiuojant žydų genocido aukų!
Viešpatie Dieve, nejaugi tai tiesa?
Portalas BaltNews.lt pažymi, kad
„vykstantis „miško brolių“, šlovinamų kaip didvyrių, apdainavimas, gali
pastūmėti lietuvišką visuomenę į susiskaldymą. Portale teigiama, kad be
buvusių tremtinių giminių egzistuoja
didelė grupė žmonių, kurie taip pat
ne pagal vadovėlių aprašymus žino,
kaip jų artimuosius, jų gimines „miško broliai“ sušaudydavo, sudegindavo
gyvus, korė, skandindavo šuliniuose.
„Išplėšti liežuviai, ant nugaros išpjaustytos penkiakampės žvaigždės tapo
pokario metų siaubo vizitinėmis kortelėmis.“ Minėtas portalas teigia, kad
vien tik vaikų ir paauglių, buvo žvėriškai sunaikinta virš tūkstančio. Ciniška skaičiuoti, bet išeina..., kad kas
tris dienas buvo sunaikinamas vienas
nepilnametis!
Portalas BaltNews.lt teigia, kad
Lietuvoje nutylimas ir slepiamas dar
vienas “miško brolių” veiklos faktas.
Tai tarp partizanų – “miško brolių”
labai plačiai vykusios diskusijos apie
„galutinį žydų klausimo sprendimą”.
Kuo tai virto Lietuvoje aprašyta ir Rūtos Vanagaitės knygoje „Mūsiškiai”.
Ar NATO vadas J.Stoltenbergas apie
šią knygą bent jau girdėjo? Ar su jo
sutikimu ir žinia filmuko „Miško broliai: kova dėl Baltijos šalių“ statytojais
buvo paskirti du Hitlerio SS šalininkai
„braliukai“ latviai?
Nuo pat Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atstatymo vyksta vis
įžūlesni bandymai iškraipyti II-jo pasaulinio karo istoriją, jos faktus. Vyksta įžūlėjančios pastangos menkinti
buvusios TSRS Raudonosios armijos
begalinių kančių, pralieto kraujo ir
milijonų pražudytų aukų kaina laimėta pergalė prieš fašizmą. Kelia galvas
visokio plauko neofašistėliai Europoje. Yra jų ir čia, Lietuvoje. Vokietijoje paaiškėja, kad yra bundesvero
karių, išsitatuiruojančių svastikas, o
tarp savo karinių daiktų laikančių Hitlerinės Vokietijos kariuomenės ir SS
dalinių atributiką. Ten kyla skandalas!
Atliekamos kratos, patikrinimai. O
kokie Vokietijos, NATO narės, kariai
buvo ir tebėra Lietuvoje? Kiek tarp jų
„svastikinių“? Tyla. O pamenate, kaip
prie vienos Vilniaus kavinės žiauriai
buvo nužudytas žinomas muzikantas,
kompozitorius? Tarp žudikų yra ir lietuviškiems „neonaciams“ priklausančių „svastikuotų“ snukių. Ne vienas
iš jų tarnauja Lietuvos kariuomenėje.
Ir net Garbės kuopoje, rikiuojamoje
aukštiems užsienio svečiams priimti. Pamiršome kaip, kieno rankomis
buvo nužudyta Indira Gandi, Indijos
ministrė pirmininkė? Laukiame tragedijos ir tarptautinio skandalo?

Kol mes varinėjame demagogiją
apie tai, gegužės 8 ar 9 dieną Lietuva
turėtų švęsti Pergalės dieną prieš fašizmą, Izraelio parlamentas priėmė įstatymą Pergalės prieš nacistinę Vokietiją
dieną švęsti gegužės 9 dieną! Kneseto
parlamentarai suteikė šventei oficialų
statusą ir ji bus švenčiama visame Izraelyje. Neabejoju, kad vieningi žydai
ją švęs ir visame pasaulyje. Įstatymo
projekto autorius. Oded Forer, Kneseto deputatas nuo partijos „Mūsų namai
Izraelis“ pasakė, kad šitoks parlamento žingsnis yra skolos gražinimas,
įamžinantis Pergalės dienos atminimą
būsimoms kartoms. O. Forer pabrėžė,
kad šita data negali būti pamiršta, kadangi virš 1,5 milijono žydų kariavo
TSRS ir jos sąjungininkų armijose
prieš nacistus.
Švietimo ministras, įtakingos partijos „Žydų namai“ lyderis Naftali
Bennett, pagerbdamas rusus, prabilo
Knesete rusiškai: „Šiandieną dar viena Pergalės diena!” Neabejoju, kad
žydų tauta geriausiai žino, kas juos
žudė II-me pasauliniame kare ir žodžiai genocidas, holokaustas, getas
jiems iki skausmo suprantami. Žino
ir kas juos išvadavo iš Buchenvaldų,
Treblinkų bei Salaspilių siaubo! Ir
nepamiršo, kas jų tautiečius, motinas ir tėvus, vaikus žudė Paneriuose
ir Molėtuose, Anykščiuose ir prie
Ukmergės, per visą Lietuvą šitaip! Ir
Latviją, ir Estiją... Po karo jau liejosi
savųjų kraujas. Lietuvis lietuvį, tėvas
sūnų, sūnus tėvą, brolis brolį, kaimynas kaimyną. Jau 27 metai kaip laisvi, dirba istorikai, dirba teisininkai, o
niekaip negalime atskirti patrioto partizano nuo bandito. Nepajėgiame ar
nenorine? Štai todėl ir atsiranda pseudoistorikų, vietinių „rašytojų“, kurių
dėka net su fašistais kolaboravusių,
nekaltų žmonių (ir ne tik žydų!)
krauju susitepusių, jų turtą vogusių,
nekaltus vaikus žudžiusių niekšų
vardai kalami paminklų granite kaip
didvyrių. Tie fašistų pakalikai, kurie
su besitraukiančiais vokiečiais bėgo
nuo TSRS armijos į Vokietiją, jos SS
stovyklose buvo paruošti diversinei
veiklai, apginkluoti ir permesti atgal
į Lietuvą, plėšę ir sadistiškai žudę
niekuo nekaltus civilinius gyventojus
taip pat tebelaikomi didvyriais? Štai
kiek neatsakytų (ir neatsakinėjamų)
klausimų sukelia menkas filmukas,
kurio statytojai atvirai skelbiasi SS
gerbėjais, o jų „kūryba“ apmokama
iš mūsų visų gynybai skiriamų nacionalinių valstybių – NATO narių
biudžetų lėšų.
Ponas Jensai Stoltenbergai, generalinis NATO sekretoriau, tikiuosi
supratote, kad NATO bandymas tapti
Holivudu, akivaizdžiai nepasisekė.
Ėmė ir prisvilo kaip pirmas blynas.
Į balą išmesti miltai bei kiaušiniai,
aiškiai padauginta druskos, o ir vanduo semtas iš užmaurėjusios istorijos
balos... Nereikia blaškytis. Dirbkime
kiekvienas savo darbą ir nenaudokime
ne pagal paskirtį pinigų, kurių NATO
niekada nėra ir nebus per daug .

DVYNIAI. Rimtai apsvarstykite
su galimomis permainomis susijusius
siūlymus. Rezultatas turėtų nenuvilti.
Sulauksite malonaus dėmesio iš nepažįstamo asmens. Galite gauti žinią
iš užsienio arba ruoštis į kelionę, renginį.
VĖŽYS. Palanku tvarkyti finansinius reikalus, įvairius dokumentus.
Gali pavykti susitarti dėl investicijos,
kreditavimo, atgauti skolą ar pan.
Pravartu ieškoti rėmėjų.
LIŪTAS. Gali būti, kad pasijusite
atakuojami neabejingai nusiteikusių
veikėjų. Regis, ir jums norėsis dalytis

meile, keistis naudingais patarimais.
O jeigu laukiate, kad kažkas išsispręstų savaime, tai bent jau neužkirskite
kelio sėkmei.
MERGELĖ. Darbe turėtų sektis
gana gerai. Galimas pasiūlymas dėl
geresnio darbo, derybos dėl atlygio
ar pan. Kita vertus, visko norėsis
pasiekti be pastangų ar minimaliai
dirbant. Jausite, kad senka energijos
atsargos, trūksta poilsio. Tausokite
sveikatą.
SVARSTYKLĖS. Daugės sportinio azarto, polėkio, kūrybinio įkvėpimo, vasaros pramogų bei atsipalaida-

vimo. Galbūt pajusite, kad jus mėgina
į savo gelmę įsukti aistrų sūkurys.
SKORPIONAS. Norėsite ramybės, būsite nepatenkinti, jei kiti žmonės įkyriai lįs į akis, reikalaus daug
dėmesio. Pernelyg neišlaidaukite namiškių poreikiams. Įsitikinkite, kad jų
norai nėra tušti ir beverčiai.
ŠAULYS. Puikiai susivoksite situacijose, nebus kliūčių susitarti dėl
aktualių dalykų, deramai sutvarkyti
svarbius reikalus, pristatyti straipsnį
ar kt. Galima nauda iš komercijos,
nuomos, reklamos.
OŽIARAGIS. Galite truputį pa-

kampas

Apie
rūpestį

Linas BITVINSKAS
Valstybės rūpestis yra pavojingas. Premjeras Saulius Skvernelis, kalbėdamas apie Vyriausybės
rūpestį gyventojais, ne kartą sakė,
kad šiemet pirmiausia bus pasirūpinta mažas pajamas gaunančiais,
o paskui jau ateis eilė vidutiniokams. Kaip tarė, taip ir padarė –
pirmiausia mažinamas apmokestinimas daugiau nei 6 tūkst. eurų
„į rankas“ gaunantiems žmonėms.
Pagalvojau, gal premjeras mano,
kad kiti uždirba daugiau? Bet ne,
nes savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paaiškino savo
rūpesčio priežastį. „Vakar net keli
Vyriausybės mokesčių pasiūlymus vertinantys komentatoriai
teigė, kad reforma „didins turtingųjų pajamas“. Na ne, to nebus.
„Turtingųjų“ – aš tai gal sakyčiau,
daug uždirbančių – pajamų nedidinsime. Mes tik dalinai sumažinsime jiems tenkančią mokestinę
naštą. Tai skirtingi dalykai. Dabar
prie esmės. Ką siūlome? Siūlome įvesti vadinamąsias „Sodros“
lubas daug uždirbantiems. Lubas tiems, kurių algos siekia 120
vidutinių darbo užmokesčių ir
daugiau. Jei paprasčiau – tiems,
kurie uždirba 6000 eurų ir daugiau „į rankas“, - rašė premjeras.
Ir dar pridėjo: „Mes įvedame
tiems „turtingiesiems“ „Sodros“
lubas. Nes kaip yra šiandien:
kuo daugiau tu uždirbti, tuo
daugiau turi mokėti „Sodrai“.
Motyvuoja tokia sistema, skatina?“, - klausė S. Skvernelis.
O, kaip sakydavo mano kaimynas, rupūže taukuota, tai bent naujiena - kuo daugiau uždirbti, tuo
daugiau turi mokėti „Sodrai“. O
jei labai daug uždirbi, tai jau nebemoki... O mus ar skatina, gerb.
S. Skverneli, tokia sistema?..
Akivaizdu, kad Lietuvoje daug
uždirbantys jau ėmė skursti, todėl
ir premjeras susirūpino. Juk kas
bus, jei išsigandę didelių mokesčių visokie valstybinių įmonių
direktoriai mes darbus ir išvyks į
Angliją narcizų skinti? To valstybė leisti negali. Suprantu.
sistūmėti pirmyn verslo srityje arba
kurdami asmeninį komfortą. Turbūt
kils įdomių ir naudingų idėjų. Regis,
gerų patarimų sulauksite iš įtakingo
ar turtingo pažįstamo.
VANDENIS. Būsite emociškai
jautrūs ir kūrybingi. Regis, nesitversite kailyje, kaip norėsis naujų įspūdžių
ir patirčių. Galite išmėginti save, keistis ir keisti savo aplinką.
ŽUVYS. Palankus laikas ramiems
užsiėmimams, menui, tingiam mėgavimuisi jūros vaizdu ir pan. Leiskite
sau atsipalaiduoti ir nejauskite dėl to
sąžinės graužaties.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-699) 60871, (8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
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Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko
dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Kviečius, miežius, kvietrugius, rapsus, avižas, rugius, žirnius, pupas,
kmynus.
Tel. (8-600) 60184.

Brangiai ir skubiai automobilius, mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

Grūdus. Atsiskaito
Išsiveža.
Tel. (8-680) 85 841.

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

iš

karto.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5
mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

Brangiai - įvairų mišką arba miška išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

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

Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Automobiliai
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Kita

Dainiaus firma

Elnio, briedžio ragus, monetas,
senovinius daiktus, gintarą, gintaro
karolius.
Tel. (8-623) 95335.

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Tel.: (8-670) 80384,
(8-650) 46919.

parduoda

Dviejų
kambarių
butą
Basanavičiaus g. (Pušyno mikrorajone). 1-as aukštas, balkonas,
šiek tiek sutvarkytas, paliekami
beveik visi baldai. Kaina 21 000.
Tel. (8-678) 08740.

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Kuras

Paslaugos

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Kita

Rugpjūčio 11 dieną į Anykščius atvyksta angiochirurgas E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams, sergantiems, :

Ūkininkas - svilintas, kokybiškas, SKANIAS kiaulių puseles.
Greitai atveža.
Tel. (8-686) 80994,
(8-611) 34567.

● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų.
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti nuo 17 iki 19val. Tel. (8-698) 33653

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, kukurūzus, įvairius pašarinius miltus, sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.

siūlo darbą
Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo
1300 svarų/mėn.
Tel. (8-615) 56480.
www.husband-wife.co.uk/darbas
Reikalingas darbininkas dirbti ir
gyventi sodyboje prie Anykščių.
Tel. (8-610) 82808.
Reikalingas meistras buto remontui. Sienų, lūbų dažymas,
plytelių klijavimas, santechnikos
darbai.
Tel. (8-673) 11320.

“Agrokoncerno” grupės įmonėms reikalingas statybos darbų
vadovas.
Tel. (8-682) 97120.

gimė

pro memoria
Anykščių mieste Vanda Lekauskienė 1947m., mirė 2017 - 08 - 01
„Anykštos“ redakcija kviečia mirusiųjų artimuosius, kurie nori, jog būtų paskelbta informacija apie mirtį, atsisveikinimą su velioniu, laidotuves, kreiptis elektroniniu paštu
anyksta@anyksta.lt, telefonu (8-381) 5-94-58 arba užeiti į redakciją.
Žinia apie mirusį žmogų bus paskelbta nemokamai laikraštyje „Anykšta“ arba,
jeigu bus pageidaujama, – naujienų portale anyksta.lt. rubrikoje „Pro memoria“.
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Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

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

“Tele loto” Žaidimas nr. 1113 Žaidimo data: 2017-08-06
Skaičiai: 10 25 02 44 01 67 74 75 05 16 26 20 08 32 71 58 07 69 35 53
36 41 29 73 66 50 60 28 15 18 04 62 33 56 49 54 21 38 (keturi kampai,
eilutė, įstrižainės) 27 55 45 42 48 11 51 61 63 37 09 14 43 (visa lentelė)
Papildomi prizai 024*856 30 Eur čekis degalams 009*664 30 Eur čekis degalams 040*156 Automob.šaldytuvas “Mobicool” 027*332 Automob.
šaldytuvas “Mobicool” 0190752 Automobilis “Peugeot 3008” 0038952
Automobilis “Peugeot 3008” 035*680 Dviratis “Azimut City Lux” 02**216
Išmanioji apyrankė “Elephone” 026*936 Išmanusis telefonas “Samsung”
0113151 Kelialapis į Italiją 0091708 Kelialapis į Kiprą 0373827 Kelialapis
į Kretą 008*892 Kepsninė “Landmann” 031*761 Kepsninė “Landmann”
029*435 Pakvietimas į TV studiją 027*382 Pakvietimas į TV studiją 013*397 Pakvietimas į TV studiją 015*176 Pakvietimas į TV studiją
018*340 Planšet.kompiuteris “Samsung” 0434007 Porinis kelialapis į
Palangą 0101304 Porinis kelialapis į Palangą 0398573 Porinis kelialapis į
Palangą 0099272 Porinis kelialapis į Palangą 0104139 Porinis kelialapis į
Palangą 0173423 Pretendentas į butą 0087198 Riedis “Polaris” 0292297
Riedis “Polaris” 000*606 Sodininko rinkinys “Fiskars” 008*906 Sodininko
rinkinys “Fiskars” 000*548 Terasos baldų komplektas 024*185 Terasos
baldų komplektas 023*889 Trintuvas “Nutribullet”
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Reikalingi pjūklininkai ir pagalbiniai darbininkai. Darbas Anykščių
miškų urėdijos miškuose. Kreiptis
tel. (8-656) 66773, (8-611) 55157.
UAB “TERMOTAUPA”
reikalingi gatvių statybos ir
remonto
- darbų vykdytojas,
- meistras,
- brigadininkas,
- darbininkai.
Tel. (8-687) 30318.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

Nekilnojamasis turtas

Buitinės technikos
remontas

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

įvairūs

Kaminų įdėklai skarda 06 mm08 mm storio. Pristatomi kaminai.
Mūrijimas, skardinimas. Stogų
dengimas. 20 metų patirtis.
Tel. (8-612) 36705.

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Dominykas, Tulgirdas, Daina, Elidijus, Gustavas.
rugpjūčio 9 d.
Romanas, Mintaras, Tarvilė,
Rolandas, Romas.
rugpjūčio 10 d.
Norimantas, Laima, Laurynas,
Asterija, Astra.
rugpjūčio 11 d.
Filomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvilė, Ligija.

mėnulis
rugpjūčio 8-11 d. pilnatis.

anekdotas
Kaltinamoji, įtariama pasisavinus didelę pinigų sumą, kalbasi su
savo advokatu:
– Jei aš pralaimėsiu bylą, būsiu
visiškai žlugusi.
– Viskas dabar teisėjo rankose,
miela drauge, – prataria advokatas.
– Ar padėtų, jei aš nusiųsčiau
teisėjui dėžutę gerų cigarų?
– Oi ne, mano miela drauge. Šis
teisėjas yra didis profesinės etikos
šalininkas. Toks veiksmas tik sukeltų jo didelį įniršį – gali net apkaltinti bandymu papirkti teismą.
Tiesą sakant, venkite net šypsotis
jam…
Po bylos svarstymo teisėjas paskelbė nuosprendį kaltinamosios
naudai. Ši atsisuko į savo advokatą
ir pratarė:
– Dėkui už jūsų patarimą su cigarais, jis tikrai padėjo!
– O taip, mano miela drauge, jei
būtumėt pasiuntusi, tikrai būtumėt
pralaimėjusi bylą
– Bet aš juk PASIUNČIAU
juos!
– Kaip?! Negi jūs tai padarėte?
– Be abejo! Ir todėl mes laimėjome bylą!
– Tada nieko nesuprantu…
– Tai juk taip paprasta… Aš pasiunčiau cigarus teisėjui, tačiau
pridėjau IEŠKOVO vizitinę kortelę…
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MOZAIKA
Amžius programavimui ne kliūtis: Japonijoje
programėles kuria 82 metų
moteris
Kai japonė Masako Wakamiya
(Masako Vakamija) pradėjo dirbti
banke, ji dar skaičiuodavo skaitliukais, o dabar ši 82 metų moteris yra
vyriausia amžiumi „iPhone“ programėlių kūrėja, padedanti pritaikyti
išmaniuosius telefonus pagyvenusių
žmonių poreikiams.
Supykusi, kad informacinių technologijų pramonė nelabai nori įtraukti į savo veiklą vyresnių žmonių,
moteris pati išmoko programuoti.
Tiems, kam per 60, privalo aktyviai
mokytis naujų įgūdžių, kad išliktų
aštraus proto, tvirtina M.Wakamiya.
„Kai sensti, prarandi daug dalykų:
savo vyrą, darbą, plaukus, regėjimą.
Minusų gana daug. Vis dėlto kai išmoksti kažką nauja – ar programuoti, ar groti pianinu – tai yra pliusas;
tai motyvuoja“, – sako ji.
„Kai tik pasiekiate savo karjeros
viršūnę, turėtumėte grįžti mokytis.
Interneto laikais, jei nustoji mokytis,
tai sukelia pasekmių kasdieniam gyvenimui“, – interviu naujienų agentūrai AFP sakė M.Wakamiya savo
namuose netoli Tokijo.
Kompiuteriais ji susidomėjo praėjusio amžiaus 10-ame dešimtmetyje, kai baigė dirbti banke ir išėjo
į pensiją. Ji pasakojo, kad pirmąjį
kompiuterį namuose įsirengė per kelis mėnesius; tai buvo BBS žinučių
sistemos, kurią vėliau išstūmė internetas, serveris. Kiek vėliau ji išmoko
valdyti „Microsoft“ kuriamas operacines sistemas, o tada ėmė mokytis
naudotis „Apple“ sukurtais kompiuteriais „Mac“ ir telefonais „iPhone“.
Japonė ne kartą prašė operacinių
sistemų kūrėjų pritaikyti jas vyresniems žmonėms, bet, nesulaukusi jų
susidomėjimo, darbo ėmėsi pati.
M.Wakamiya išmoko programavimo pagrindų ir sukūrė „Hinadan“
– vieną pirmųjų japoniškų žaidimų,
skirtų žmonėms, vyresniems nei 60
metų. Dabar moteris yra tokia populiari, kad „Apple“ šiemet pakvietė
M.Wakamiyą dalyvauti prestižinėje
konferencijoje „Worldwide Developers Conference“, kur ji buvo vyriausia dalyvė.
„Įkvėpimo šaltinis“
Sukurti programėlę „Hinadan“
(Lėlių laiptai) moterį įkvėpė kiekvieną kovą minima Lėlių šventė (Hinamatsuri), per kurią tam tikra tvarka
ant specialios platformos išdėliojamos puošnios lėlės, vaizduojančios
imperatorių, jo šeimą ir dvariškius.
M.Wakamiyos sukurtoje programėlėje reikia sudėlioti lėles į joms
skirtas vietas, bet tai yra sudėtingiau
nei gali pasirodyti, nes žaidėjas turi
prisiminti sudėtingą tradicinę dėliojimo tvarką.
Programėlė, šiuo metu veikianti
tik japonų kalba, buvo parsisiųsta jau
42 tūkst. kartų, o ją išbandę vartotojai
paliko šimtus teigiamų atsiliepimų.
Nors tokie skaičiai, palyginus su
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populiariausiomis Japonijoje programėlėmis, atsisiunčiamomis milijonus kartų, yra gana nedideli, vis
dėlto „Hinadan“ yra pakankamai
sėkminga, ir M.Wakamiya jau planuoja iki kitų metų šventės išleisti
šio žaidimo versijas anglų, kinų ir
galbūt prancūzų kalbomis.
Žaidimo sėkmė privertė pasaulines
technologijų kompanijas atkreipti
dėmesį į jo kūrėją, nors gana dažnai
šios industrijos atstovai diskriminuoja vyresnius žmones dėl amžiaus.
Kai kurios Silicio slėnio firmos asmenis, peržengusius ketvirtą dešimtį, jau laiko senais. Remiantis darbo
rinkos duomenis renkančios ir analizuojančios kompanijos „Payscale“
informacija, vidutinis „Facebook“
darbuotojo amžius yra 29, o „Apple“
– 31 metai.
Tačiau tarptautinės IT kompanijos
ir startuoliai pamažu pradeda suprasti, kokį ekonominį potencialą turi
vyresni darbuotojai.
M.Wakamiya pasakojo, kad jai
pavyko susitikti su kompanijos „Apple“ vadovu Timu Cooku (Timu
Kuku).
„Jis manęs paklausė, ką padariau,
kad būčiau tikra, jog vyresni žmonės galės naudotis ta programėle.
Paaiškinau, kad pagalvojau apie tai
programuodama: atkreipiau dėmesį,
kad senjorai praranda klausą ir regėjimą, be to, jų pirštai gali veikti nebe
taip gerai“, – prisiminė ji.
„Ponas Cookas pagyrė mane“, –
sakė ji didžiuodamasi. Programuotoja pridūrė, jog „Apple“ vadovas
jai pasakęs, kad ji yra „įkvėpimo
šaltinis“.
Nėra laiko ligoms
M.Wakamiya pripažįsta, kad „rašyti programavimo eilutes yra sunku“, bet ji labai nori išmokti daugiau
dalykų.
„Noriu iš tikrųjų suprasti programavimo pagrindus, nes dabar tik išmokau
tuos elementus, kurie buvo reikalingi
sukurti „Hinadan“, – sakė ji.
Daugiau kaip ketvirtadalis Japonijos gyventojų yra vyresni nei 65
metų. Manoma, kad iki 2055-ųjų
senjorų dalis populiacijoje išaugs iki
40 procentų. Vyriausybei sunkiai sekasi užtikrinti, kad gyventojai išliktų
aktyvūs ir sveiki – taigi, ir valdžios
atstovams ši aštuoniasdešimtmetė
yra tikras įkvėpimo šaltinis.
„Norėčiau, kad visi Japonijos senjorai būtų tokie pat motyvuoti (kaip
ji)“, – vienas pareigūnas sakė AFP.
M.Wakamiya sakė, kad jos galutinis tikslas yra sugalvoti „kitų programėlių, kurios būtų įdomios senesniems žmonėms ir padėtų perduoti
jaunimui kultūrą ir tradicijas, kurias
turime mes, senjorai“.
„Dauguma senų žmonių atsisakė
idėjos mokytis, bet faktas, kad kai
kurie (vėl) pradeda, naudinga ne tik
jiems, bet ir šalies ekonomikai“, –
teigė M.Wakamiya, būdama 75 metų
pradėjusi mokytis groti pianinu.
„Kasdien esu tokia užsiėmusi, kad
nė neturiu laiko ieškoti ligų“, – sakė
moteris, užsiminusi, kad jos gerą

redaktorei nežinant

Praėjusį savaitgalį Rumšiškių
liaudies muziejuje vykusiame festivalyje vienu metu užsidegė du
muziejaus ekspozicijai priklausantys istoriniai pastatai. 10 tūkstančių
žiūrovų sutraukusiame festivalyje
,,Granatos 2017“ dalyvavo ir būrys

sveikatą lemia aktyvus protas ir veiklos kupinas gyvenimas.
Vokietijos techno muzikos
festivalyje pagimdė moteris
Vokietijoje vykusiame technomuzikos festivalyje viena jauna moteris
šeštadienį pagimdė kūdikį.
Visuomeninis transliuotojas SWR
pranešė, kad 20-metė esą nežinojo
esanti nėščia, bet vėlai vakare festivalio palapinių miestelyje pagimdė
mergaitę.
Pietvakarių Vokietijoje esančioje buvusioje JAV karinėje bazėje
vykusio festivalio „Nature One“
organizatoriai sekmadienį pažadėjo
naujagimę, kai tik jai sueis 16 metų,
aprūpinti bilietais į festivalį visam
gyvenimui.
Gimdyvė su dukrele buvo išvežtos į netoliese esančią ligoninę. Kaip
pranešama, abi jaučiasi gerai.
Berlyne sulaikyti du Hitlerio
pasveikinimą imitavę kinų
turistai
Berlyne buvo sulaikyti du kinų
turistai, fotografavęsi priešais Reichstagą tiesiai iškėlę dešinę ranką
vadinamuoju Hitlerio pasveikinimu,
sakė sekmadienį policijos atstovė.
Šiuos turistus šeštadienį pastebėjo
patruliuojantys policininkai, kurie
matė kaip du kinai savo išmaniaisiais
telefonais fotografuoja vienas kitą,
rodydami draudžiamą gestą prie istorinio Vokietijos sostinės objekto.
„Pradėta byla dviem kinams, 36 ir
49 metų, įtarus juos antikonstitucinės organizacijos simbolių naudojimu“, – sakė naujienų agentūrai AFP
policijos atstovė.
Apklausti vietinėje policijos nuovadoje, jiedu buvo paleisti, sumokėję po 500 eurų užstatą.
Už antikonstitucinės organizacijos
simbolių naudojimą gresia kalėjimas
iki trejų metų arba bauda.
Pasak atstovės, minėti kinai, tyrimui vykstant, gali išvykti iš šalies; ir
jeigu teismas priskirs jiems piniginę
baudą, jų sumokėto užstato už paleidimą ko gero pakaks.
Bangladeše iš neįgaliuoju
apsimetusio vyro konfiskuoti
25 kg aukso
Bangladešo pagrindinio tarptautinio oro uosto pareigūnai sekmadienį
suėmė neįgaliuoju apsimetusį vyrą,
bendrininkavusį nedeklaravus gabenant 25 kg aukso.
Šis tauriojo metalo kiekis yra didžiausias aptiktas per vieną patikrinimą šiemet Bangladešo oro uoste. Pasak muitininkų, radinio vertė siekia
1,5 mln. dolerių (apie 1,3 mln. eurų).
Pastaraisiais metais šalis kovoja su
smarkiai suintensyvinusiais savo
veiklą aukso kontrabandininkais.
Muitininkams įtarimų sukėlė patikrinimo metu neįgaliojo vežimėlyje
sėdėjęs Jamilas Akhteras (Džamilas
Achteras), šiemet jau 13 kartų keliavęs į užsienį.
„Mūsų komanda jį apieškojo ir
rado po jo apatiniais prie šlaunų lipnia juosta pritvirtintus 250 luitų
aukso, kurie svėrė 25 kilogramus“,

– naujienų agentūrai AFP sakė oro
uosto muitinės atstovas Ahsanulas
Kabiras.
„Rasto aukso rinkos kaina yra 1,5
mln. dolerių. Tai yra didžiausias vienu kartu paimtas laimikis šiemet“, –
pridūrė jis.
Kiek anksčiau sekmadienį lėktuvo, atskridusio iš Singapūro, keleivių tualete pareigūnai rado dar šešis
kilogramus aukso, sakė A.Kabiras.
Jau ne pirmą kartą aukso kontrabandininkai, prisidengę neįgaliojo
vežimėliu, bando prasmukti pro
muitinę.
Pernai tame pačiame oro uoste
buvo suimtas tokiu pat būdu bandęs sukčiauti vyras. Jis į Bangladešą
mėgino nedeklaravęs įvežti 23 kg
aukso.
Bangladešas yra viena populiariausių šalių, per kurią į didžiausią
pasaulyje aukso paklausą turinčią
Indiją keliauja šio tauriojo metalo
luitai.
Per pastaruosius trejus metus Bangladešo oro uostuose pareigūnai jau
konfiskavo 1,5 tonos aukso. Dažniausiai jo gabendavosi keleiviai,
skrendantys iš Persijos įlankos šalių.
Nuo 2014 metų trijuose Bangladešo tarptautiniuose oro uostuose už
aukso kontrabandą pareigūnai suėmė daugiau kaip 100 žmonių, dauguma kurių – Bangladešo piliečiai,
uždarbiaujantys Persijos įlankos
valstybėse.
Kontrabandininkai nuolat ieško
vis kūrybingesnių darbo metodų: pareigūnai aukso lydinių netgi yra radę
paslėptų po žmonių oda.
Pareigūnų teigimu, į kontrabandos tinklus dažnai būna įsipainioję
stiuardesės, oro uosto darbuotojai,
valytojai ir korumpuoti apsaugos
tarnautojai.
Prie Japonijos artėjantis
taifūnas „Noru“ atokiose salose
nusinešė dvi gyvybes
Į Japonijos pietvakarius galingas
taifūnas „Noru“ neša liūtis ir stiprius
vėjus bei jau užmušė du žmones,
pranešė sekmadienį pareigūnai, perspėję apie nuošliaužų ir potvynių
pavojų.
Šešiasdešimt metų perkopęs vyras
atokioje Jakušimos saloje žuvo šeštadienį, kai stipraus vėjo gūsio parverstas jis susitrenkė galvą, nurodė
Gaisrų ir nelaimių vadybos agentūra.
Kitas vyras, apie 80 metų amžiaus,
gretimoje Tanegašimos saloje nuskendo taip pat šeštadienį; jis ėjo patikrinti savo laivo, bet buvo nupūstas
į vandenį, pranešė ta pati agentūra ir
Kagošimos prefektūros valdžia.
Sekmadienį 15 val. vietos (9 val.
Lietuvos) laiku taifūnas „Noru“
buvo ties pietine Kiūšiū sala, nurodė
Japonijos meteorologijos agentūra.
Iki 162 km per valandą siekiančiais vėjo gūsiais „Noru“ lėtai slenka
į šiaurės rytus, prognozuojama, kad
pietvakarių Japonijos kantą jis pasieks pirmadienį – tai tikriausiai bus
Šikoku sala.
Agentūra perspėja apie nuošliaužų, potvynių, liūčių, stiprių vėjų ir
aukštų bangų pavojų šalies pietvakariuose.

Brangiausias rugpjūčio langas

anykštėnų. Šie iš tikrai įsimintina
atrakcija pavirtusio muzikos festivalio socialinių medijų pagalba
transliavo įspūdžius ne tik iš britų
dainininkės Ellie Goulding pasirodymo (dainininkė atkreipė viso
pasaulio muzikos gerbėjų dėmesį

išleidusi dainą pavadinimu ,,Degti“ (angl. burn), bet ir iš tikrosios
laužų fiestos, festivaliautojus užklupusios 2 valandą nakties.
Iš pradžių anykštėnai dalinosi
linksmomis keturias dienas trukusio vakarėlio nuotraukomis, o po

vidurnakčio – 45 tūkstančius kainavusius apanglėjusių rąstų nuotraukomis. Beje, jomis dalintasi ne tik
populiariajame ,,Facebook“, bet ir
momentinių nuotraukų programoje
,,Snapchat“ (įkelti vaizdai matomi
nuo vos kelių sekundžių iki paros).

