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Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

TEATRAS. Rugpjūčio 17 d. 
(ketvirtadienį) 21 val. Anykščių 
koplyčioje - rankų šešėlių teatras 
„Budrugana Lietuva“. Spektaklio 
pavadinimas: „Keturi metų lai-
kai“, režisierius - Gela Kandelak, 
aktoriai - Eglė Agota Matulytė, 
Agnė Aleksiejūnaitė, Greta Do-
vydaitytė, Adelina Skalandytė, 
Ingrida Voverytė, Erikas Ribokas, 
Domas Šiaulytis, Jaunius Balčiū-
nas, Martynas Tomas Gucevičius. 
Renginys nemokamas. 

Nedarbas. Rugpjūčio 1 die-
ną Utenos teritorinės darbo biržos 
Anykščių skyriuje buvo registruoti 1 
560 bedarbių ir jie sudarė 10,6 proc. 
rajono darbingo amžiaus gyventojų. 
Lyginant su paskutiniais nedarbo ro-
dikliais, nedarbas išaugo 0,5 proc.

Darbas. Prieš artėjančią rugsėjo 
1-ąją, Svėdasų Juozo Tumo–Vaiž-
ganto bei Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijos skelbiasi ieškančios di-
rektoriaus pavaduotojo ugdymui. 
Troškūnų gimnazijoje taip pat yra 
laisva darbo vieta anglų kalbos 
mokytojui, o Svėdasų gimnazijoje 
– fizikos mokytojui. 

Rinkimai. Turizmo departa-
mentas vasaros pradžioje paskelbė  
„Patraukliausios Europos turisti-
nės vietovės“ rinkimus. Paraiškas 
pateikė 33 miestai, tarp jų – ir 
Anykščiai.

Smurtas. Sekmadienį į policiją 
kreipėsi  vyras (g. 1982 m.) (nusta-
tytas 4,09 prom. girtumas) ir pra-
nešė, kad  apie 11.23 val. Svėdasų 
seniūnijos Grikiapelių kaime brolis 
(g. 1979 m., nustatytas 3,05 prom. 
girtumas) trenkė į veidą, taip sukėlė 
fizinį skausmą. Įtariamasis sulaiky-
tas.  Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Sekmadienį, apie 21.24 
val., Skiemonių seniūnijos  Mažei-
kiškio kaime, pirtyje, rastas  vyro 
(g. 1959 m.) kūnas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Po rekordinio karščio maudė liūtis
Šeštadienį, rugpjūčio 12 d., užfiksuotas šios vasaros karščio rekordas – oro temperatūra Anykščiuose vidurdienį siekė 33,5 laipsnio. 

Nuo karščio žmonės gelbėjosi vandenyje, Rubikių ežero pliažuose besimaudančiųjų tankis buvo kaip Palangoje. Vakare ir naktį lietus su 
žaibais ir perkūnija nuplovė dienos karštį, sinoptikų prognozuota audra Anykščių rajone žymesnių nuostolių nepridarė. 

Nuo karščio šeštadienį žmonės gelbėjosi prie ežerų ir upių. Rubikių ežero pakrantė. 

Telefoninis sukčius apsimetė 
policijos pareigūnu

Policija praneša, kad 1944 me-
tais gimusi anykštėnė telefoninio 
sukčiaus skambučio sulaukė apie 
13.50 val. Vyriškis prisistatė poli-
cijos pareigūnu ir anykštėnę infor-
mavo, kad ši galimai atsiskaitė už 
komunalines paslaugas suklasto-
tais pinigais. Sukčius pranešė, kad 
tuoj atvažiuos policijos pareigūnas 
ir patikrins jos turimus pinigus. 
Pinigus atvykusiam vyriškiui mo-
teris atidavė net nekreipdama dė-
mesio, kad šis nevilkėjo policijos 
pareigūno uniformos.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato Veiklos skyriaus viršininkė 
Aušra Staškevičienė „Anykštai“ 
sakė, kad tokie atvejai, kai telefo-
niniams sukčiams žmonės atiduo-
da nemažas pinigų sumas, stebina.

„Nuostabą kelia pasitikėjimas 

sukčiais ir noras didžiulis atiduoti 
savus pinigus. Nežinau, iš kur tas 
naivumas mūsų žmonių. Nesu-
prantu aš to. Šitiek informacijos 
skelbiama apie sukčiavimo atve-
jus. Ir „Anykštos“ laikraštyje bei 
portale anyksta.lt skelbta apie tai 
ne kartą“, - pastebėjo A. Staškevi-
čienė.

Beje, patys sukčiai – taip pat 
pernelyg neišradingi ir dažniausiai 
naudojasi jau ne kartą išbandytais 
apgavysčių metodais.

„Praktiškai sukčiai, kurie iš žmo-
nių vilioja pinigus, jie daugiausiai  
prisistato policijos pareigūnais 
arba bankų darbuotojais“, - atkrei-
pė dėmesį A. Staškevičienė.

Sekmadienį, rugpjūčio13d., Anykščiuose telefoninis sukčius iš 
Ramybės gatvės gyventojos išviliojo 300 eurų. Nusikaltėlis veikė 
prisidengdamas policijos pareigūno vardu.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršinin-
kė Aušra Staškevičienė atkreipė gyventojų dėmesį į tai, kad gry-
nųjų pinigų iš gyventojų nerenka nei policijos pareigūnai, nei 
bankų darbuotojai.

Pažadai vienokie, 
realybė – visai 
kita

Viešintų 
kraštotyrininkas 
vis dar džiaugiasi 
naujais 
atradimais

Pinigus siūlo naudoti, 
kad gyventojai naudą pajustų

Prima PETRYLIENĖ, Anykš-
čių rajono Garbės pilietė, apie 
balsų skaičiavimo įrangos pir-
kimą: „Kai Taryboje 25 nariai, 
manau, tokia įranga yra praban-
gos dalykas. “
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Ambasados. Vyriausybė planuoja 
peržiūrėti diplomatinio atstovavimo 
tinklą. Manoma, kad gali būti atsisa-
koma kai kurių mūsų šalies ambasa-
dų Europos šalyse, stiprinant dėmesį 
ekonomiškai sparčiai augančioms 
valstybėms Azijoje, Afrikoje, Pietų 
Amerikoje.  

Automobiliai. Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) valia 
iš parlamentinėms reikmėms skirtų 
lėšų nuomotis automobilių Seimo 
nariai nebegali devynis mėnesius. 
Pradžioje kilusi nepasitenkinimo 
banga pamažu atlėgo, bet reforma-
toriškos nuotaikos niekur nedingo. 
Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų frakci-
jos narys Sergejus Jovaiša įsitikinęs, 
kad nepasiteisino draudimas Seimo 
nariams nuomotis automobilius iš 
parlamentinei veiklai skirtų lėšų. 
Todėl jis pasiūlė kitą išeitį. Konser-
vatoriaus nuomone, siekiant, kad au-
tomobilis būtų nuomojamas darbui, 
o ne prabangai, pakanka nustatyti 
tam skiriamų lėšų limitą iki pusės 
parlamentinėms išlaidoms gauna-
mos sumos. 

Kryžiai. Sibire neseniai iškilo dar 
devyni lietuviški kryžiai. Po dviejų 
savaičių kelionės į Irkutsko sritį, su-
tvarkę lietuvių amžino poilsio vietas 
Tulūno bei Nižneudinsko rajonuose, 
grįžo 16 jaunuolių.  Ši projekto „Mi-
sija Sibiras“ ekspedicija buvo dvy-
liktoji. Misijos dalyviai ankstesniais 
metais jau lankėsi lietuvių tremties ir 
įkalinimo vietose Rusijoje, Kazach-
stane ir Tadžikistane. Jaunimo eks-
pedicijos sutvarkė apie 90 lietuviškų 
kapinių, susitiko ir aplankė Sibire 
gyvenančius lietuvius. Lietuvoje su-
rengė per 800 pristatymų. 

Vatikanui. Netrūksta besistebin-
čių, kodėl Žolinė, arba Švč. Merge-
lės Marijos ėmimo į dangų diena, 
yra viena iš valstybinių švenčių, per 
kurias Lietuvoje nedirbama. Rug-
pjūčio 15-oji tapo valstybine švente 
ir ne darbo diena pagal 2000 metais 
pasirašytą Lietuvos sutartį su Šven-
tuoju Sostu. Mūsų šalis įsipareigojo 
ne darbo dienomis skelbti visus se-
kmadienius ir šešias šventes. Žolinė 
- viena jų. Švč. Mergelės Marijos 
ėmimo į dangų dieną skelbti valsty-
bine švente, kurios metu nedirbama, 
Šventajam Sostui dar yra įsipareigo-
jusios Lenkija ir Portugalija. 

Kelnaitės. Pravieniškių pataisos 
namuose į ilgalaikį pasimatymą su 
vyru ėjusi sutuoktinė jo neaplankė, 
o į policijos komisariatą turėjo vyk-
ti be kelnaičių. Jose aptikta narko-
tikų. Pravieniškių pataisos namuose 
bausmę atliekantį vyrą aplankyti 
nusprendusi 43 metų D. T. parei-
gūnus nustebino kvaišalų slėptuve. 
Nežinia, ar moteris vartė kalendo-
rių, bet narkotinių medžiagų pri-
kištomis kelnaitėmis į pasimatymą 
ėjo Tarptautinę apatinių drabužių 
dieną. Su vienuolika kartų už va-
gystes teistu sutuoktiniu atvykėlė 
nebesusitiko.

 
Skenduoliai. Savaitgalį ugnia-

gesiai iš vandens telkinių ištraukė 
dviejų žmonių kūnus, pranešė Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo de-
partamentas. Šeštadienį Šakių rajone 
esančiame Jančių kaime iš tvenkinio 
ugniagesiai ištraukė dvylikamečio 
kūną. Sekmadienį Ignalinos rajone 
esančiame Ilgio ežere pranešta apie 
galbūt nuskendusį žmogų. Iš trijų 
metrų gylio ištrauktas 1966 metais 
gimusio vyro kūnas.

Po šv. Mišių, kurias kartu su 
Anykščių klebonu Petru Baniuliu 
aukojo kunigas iš Seinų Zbigniew 
Bzdak ir Karsakiškio  (Panevėžio 
r.) bažnyčios klebonas Jonas Mor-
kvėnas, vyko trečiasis festivalio 
koncertas, kuriame meistriškai 

vargonavo svečiai iš Lenkijos. 
Koncertą pradėjo Varšuvos ir 

Krokuvos muzikos akademijų 
profesorius Jozef Serafin virtuo-
ziškai atliktu Marian Sawa kūriniu 
„Šokių paveikslėliai“. Profesorius 
Anykščiuose per pianisto, vieno 

iš festivalių organizatoriaus, kon-
certmeisterio Stanislovo Aglins-
ko rengiamus festivalius vieši jau 
septynioliktąjį kartą. 

Koncertą tęsė profesoriaus mo-
kiniai Krzysztof Musial, Jakub 
Woszczalski, Pawel Przybyla.

Po koncerto atlikėjai buvo apdo-
vanoti gėlėmis, padėkos žodį jiems ir 
festivalio organizatoriams tarė Lietu-
vos Seimo narys Antanas Baura. 

Pirmadienio vakare vyko pasku-
tinis festivalio koncertas, kuriame 
grojo jaunieji atlikėjai iš Lenkijos.  

Finišavo tarptautinis vargonų muzikos festivalis
jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Sekmadienio, rugpjūčio 13 d., vakarą artipilnėje Anykščių šv. Mato bažnyčioje po vakarinių šv. Mišių vyko priešpaskutinis tradicinio, 
jau 17-ojo, tarptautinio vargonų muzikos festivalio „Iuniores Priores Organorium“ koncertas, kuriame grojo profesorius iš Lenkijos 
Jozef Serafin ir jo mokiniai. 

Vargonuoja Varšuvos ir Krokuvos muzikos akademijų profeso-
rius Jozef Serafin. 

Atlikėjai po koncerto prie didžiojo Anykščių šv.Mato bažnyčios 
altoriaus.                                                              Autoriaus nuotr.

kuriuos turėjo deklaruoti. Teismas 
mano, kad G.Kildišienės skundas 
nepagrįstas.

Pasak teismo, pareiškėja nepa-
neigė komisijos nustatytų aplinky-
bių ir jokių duomenų nepateikė.

Šis sprendimas per mėnesį gali 
būti skundžiamas Lietuvos vyriau-
siajam administraciniam teismui. 

Pradėti tyrimą VTEK nusprendė 
sausio pabaigoje savo iniciatyva pa-
gal žiniasklaidoje skelbtą informaciją, 
kad tuometinė „valstiečių“ seniūno 
pavaduotoja G. Kildišienė važinė-
jo automobiliu „Range Rover“, jį iš 
koncerno lizingu siekė išsipirkti jos 
mama. Koncernas priklauso frakcijos 

Teismas atmetė buvusios Seimo narės 
Gretos Kildišienės skundą
Vilniaus apygardos administracinis teismas praeitą ketvirta-

dienį atmetė Anykščių-Panevėžio apygardoje į Seimą išrinktos 
buvusiosios parlamentarės, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos 
atstovės Gretos Kildišienės skundą dėl Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos sprendimo (VTEK), kuriuo ji pripažinta pažei-
dusi teisės aktus nedeklaruodama, kad naudojosi „Agrokoncer-
no“ automobiliu. „Skundas atmestas“, – BNS sakė teismo atstovė 
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė.

seniūnui, „valstiečių“ vadovui Ra-
mūnui Karbauskiui. Žiniasklaidoje 
besirutuliojant šiai istorijai, taip pat 
paskelbus apie G.Kildišienės atžvil-
giu vykdytą bei nutrauktą ikiteisminį 
tyrimą, politikė atsisakė Seimo man-
dato, taip pat Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos (LVŽS) vicepirmi-
ninkės pareigų.

VTEK narys Virginijus Kana-
pinskas yra sakęs, kad sutartis su 
G. Kildišienės  motina buvo vie-
nintelė tokio pobūdžio „Agrokon-
cerno“ sutartis 2016-aisiais, be 
kita ko, G.Kildišienei atstovauja 
advokatas Evaldas Valčiukas, ku-
ris yra ir „Agrokoncerno“ atsto-
vas. Šis advokatas G. Kildišienei 
atstovavo ir teisme.

Be to, V.Kanapinsko teigimu, R. 
Karbauskis yra viešai pripažinęs, 
kad būtent G. Kildišienei padėjo 
įsigyti automobilį, o mašiną po-
litikė esą naudojo parlamentinei 
veiklai. Komisija taip pat nurodė 
į viešai skelbtą informaciją, jog 
„Agrokoncernas“ buvo sudaręs 

Buvusiosios parlamentarės, 
Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų partijos atstovės Gretos 
Kildišienės skundą teismas 
atmetė.

 Byla nagrinėta rašytinio proceso 
tvarka.

Sprendimą dėl G. Kildišienės 
VTEK paskelbė kovo 8 dieną.

„Teismas pripažino, kad ginčija-
mas VTEK sprendimas yra teisėtas 
ir pagrįstas. Byloje neginčytinai 
buvo nustatyta, jog pareiškėja ne-
deklaravo duomenų, kad ji naudo-
josi automobiliu, kuris priklausė 
bendrovei“, – BNS sakė bylą nagri-
nėjusios teisėjos Jolantos Malijaus-
kienės padėjėja Inga Lipnickienė.

Konstatuota, kad pareiškėja pa-
žeidė Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymą, nedeklaravusi duomenų, 

sutartį su G. Kildišienės šeimos 
įmone „Greta Gretos“ – kad su-
tartis buvo, posėdyje nepaneigė ir 
G.Kildišienės advokatas.

Neseniai paskelbta, kad 
G.Kildišienė palieka Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Daug 
dėmesio viešojoje erdvėje sulau-
kė „valstiečių“ lyderio Ramūno 
Karbauskio bei neseniai kny-
gą išleidusios eksparlamentarės 
G.Kildišienės susitikimas su vie-
šųjų ryšių ekspertais.

-AnYkŠTA

„Labai jaučiasi elementaraus ūkiš-
kumo mieste trūkumas. Pažiūrėkime 
į paprasčiausius darbus. Šaligatviai 
apaugę augmenija, pastoviai einant 
reikia lankstytis ar juos apeidinė-
ti. Yra gatvių, kuriomis važiuojant 
automobilį siekia krūmai ar šakos. 
Dainuvos slėnis, kur vyksta festiva-
liai ir žmonių srautas būna didžiulis, 
šaligatvis ne per vieną vietą ir ne per 
dvi yra susiaurėjęs, kur gali praeiti 
tik vienas žmogus, nes medžių ša-
kos nenugenėtos. Gatvių remontai 
vyksta, tai nesugebama net tvarkin-
gai ženklų sukabinti. Visa savaitė 

Kęstučio gatvėje stovintis ženklas 
apylanka nukrypęs ir rodo į dausas. 
Neužtenka rūpintis tik pačiu miesto 
centru, jog gyventojai vertintų tei-
giamai savivaldybės darbą“, - paste-
bėjo rajono Tarybos narys, liberalas 
Mindaugas Sargūnas.

Darbo partiją palikęs rajono Ta-
rybos narys Alfrydas Savickas savo 
pasipiktinimą nukreipė į kylančias 
kainas.

„Kainos iškilo. Buvo žadėta, kad 
nieks nesikeis ir galbūt, kad net bus 
mažesnės kainos. O išaugo, tikrai 
viską pralenkė euras. Kurios mums 

Pažadai vienokie, 
realybė – visai kita
Šią savaitę lyg susitarę keletas rajono Tarybos narių... piktinosi. 

Vienas  - tvarka Anykščių mieste, kitas – šalies valdžia.

buvo nuimtos kompensacijos vals-
tybės tarnybos, negrąžintos po šiai 
dienai. Toks ir nepasitenkinimas 
turbūt. Ir kai visi kalba, kad viskas 
atpigs, kainos nepasikeis, dabar jau 
viską perlipo euras. Aš pažiūrėjau tik 
kokie veidai, kurie žadėjo, atrodo, ir 

Butkevičius. Aš dabar jau neprisi-
menu, mano paskyroje ištrinta visai. 
Žmonės nepragyvena. Blogai. Mais-
to produktai kiek pabrango. Ir viskas 
kyla ir kyla. Nežinau, kada viskas čia 
pasibaigs“, - kalbėjo A. Savickas.

-AnYkŠTA

Rajono Tarybos nariai sunerimę - liberalas Mindaugas Sargū-
nas mano, kad  Anykščių valdžiai trūksta ūkiškumo, o Darbo 
partiją palikusį Alfrydą Savicką piktina augančios kainos.
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savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

Vaikinai. Juodkalnijoje vyks-
tančio Europos jaunučių (iki 16 
metų) vaikinų krepšinio čempi-
onato trečiojo turo rungtynėse 
A grupėje sekmadienį Lietuvos 
rinktinė 70:62 (18:17, 13:18, 
17:17, 22:10) įveikė Izraelio krep-
šininkus ir iškovojo antrąją perga-
lę. Edvino Justos treniruojamai 
Lietuvos rinktinei 21 tašką pelnė 
Laurynas Vaištaras, 18 - Mare-
kas Blaževičius (17 atk. kam., 6 
klaidos, 4 blokai), 8 - Modestas 
Kancleris (10 atk. kam.), po 6 - 
Erikas Jermolajevas ir Nojus Pan-
kratjevas (8 atk. kam.), 5 - Adas 
Šimonis, 4 - Lukas Kreišmontas, 
2 - Ąžuolas Tubelis.

Nežais. Bulgarijos žiniasklai-
da praneša, kad Europos futbolo 
asociacijų sąjunga (UEFA) tre-
joms rungtynėms diskvalifikavo 
Razgrado „Ludogorec“ klubo ir 
Bulgarijos rinktinės žaidėją Mar-
selinją (Marcelinho). Tai reiškia, 
kad 32-ejų metų natūralizuotas 
brazilas negalės žaisti su Mari-
jampolės „Sūduva“ Europos lygos 
atrankos atkrintamajame etape. 
Tokios bausmės Razgrado koman-
dos atakuojantis saugas susilaukė 
dėl per Čempionų lygos atrankos 
rungtynes su Beer Ševos „Hapoel“ 
(Izraelis) gautos raudonos korte-
lės, kai jau per teisėjo pridėtą laiką 
(90+5 min.) nesusivaldė ir smogė 
varžovų žaidėjui į veidą.

Aukos. Viskonsino valstijoje trys 
vyrai buvo nušauti sekmadienį per 
vieną automobilių lenktynių rengi-
nį, pranešė vietos šerifas. Kenošos 
apygardos šerifas Davidas Bethas 
(Deividas Betas) sakė, kad policijai 
apie šaudymą per drago lenktynes 
trasoje „Great Lakes Dragaway“ 
buvo pranešta apie 19 val. vietos 
(pirmadienį 3 val. Lietuvos) laiku. 
Pasak D.Betho, incidentas įvyko 
prie maisto kiosko, kur minėtus 
tris vyrus iš arti pašovė kitas vyras. 
Du iš pašautųjų mirė įvykio vieto-
je, o trečiasis – pakeliui į ligoninę. 
Šerifas sakė, kad mažiausiai du iš 
nušautųjų gyveno Ororos mieste 
Ilinojaus valstijoje. Pasak šerifo 
biuro, į lenktynes „Larry’s Fun 
Fest“ buvo susirinkę daugiau kaip 
5 000 žmonių.

Deficitas. Saudo Arabijai ge-
rokai apkarpius išlaidas, šalies 
biudžeto deficitas šių metų pir-
mąjį pusmetį sumažėjo perpus, 
pareiškė šalies finansų ministerija 
ir pridūrė, kad prie to prisidėjo ir 
stabilizavusiosios naftos kainos. 
Kritus „juodojo aukso“ kainoms, 
itin konservatyvi karalystė ėmėsi 
diversifikuoti savo ekonomiką, 
kuri tradiciškai buvo priklausoma 
nuo naftos.  Šių metų pirmąjį pus-
metį biudžeto deficitas sumažėjo 
51 proc. iki 72 mlrd. rialų (19,2 
mlrd. JAV dolerių, 16,2 mlrd. 
eurų), paskelbė finansų ministe-
rija. „Tai lėmė valstybės finansų 
valdymo pagerėjimas, kurį savo 
ruožtu užtikrino ekonominių re-
formų įgyvendinimas pagal planą 
„Vizija 2030“, – pareiškė ministe-
rijos atstovas. Pagal šį planą nori-
ma vystyti Saudo Arabijos pramo-
nės ir investicijų bazę ir stiprinti 
smulkųjį bei vidutinį verslą sie-
kiant kurti darbo vietas ir mažinti 
priklausomybę nuo naftos ekspor-
to. Atpigus naftai, Saudo Arabijos 
biudžeto išlaidos įplaukas viršija 
nuo 2014 metų.

Juokingai: „Anykščiuos bran-
gu. Nes kainos čia sukeltos. „A la 
kurortas.”

Mama: „Gal gana Anykščiuose 
tų kavinių. Nėra kur normalių dra-
bužių nupirkti.”

Kokiu: Dar patarimu,kai taip 
viskas brangu,o i mokyklos kasmet 

Smegenų nenaudojimas 
sugrąžins į beždžionių lygį

Vos kelios savaitės lieka iki rugsėjo 1-osios – naujų mokslo 
metų pradžios. Tos kelios dienos iki rudens – didžiulis rūpestis į 
mokyklas vaikus leisiantiems tėvams. Reikia pasirūpinti naujais 
mokykliniais reikmenimis, darbužiais ir kitais mokyklai reikalin-
gais dalykais. Kiek į mokyklą kainuoja išleisti vieną vaiką? Kur 
jiems perkate reikalingus daiktus, drabužius - parduotuvėse, tur-
guje, o gal „pievelėje“? Gal turite pasiūlymų, kaip sutaupyti, kai 
viskas taip brangiai kainuoja?

vis daugiau reikalauja priemoniu 
ivairiausiu kaikuriu brangiu vado-
veliu nusipirkt ir tt..

Euge: „Palyginkit 1964 m. Iš 
vakaro vadovėlių stovėjom prie 
knygyno laiptų, kad kuo daugiau 
nupirktume reikalingų mokymuisi 
vadovėlių. Džiaugiamės gavę, už 

paskutinius tėvų pinigus. Niekas 
nesityčiojo, net minties nebuvo. 
Išlepom. Suprantu, brangu. O tada 
pigu buvo? Buvo ir nebuvo - nei 
pinigų, nei mokyklinių prekių. Ne 
Somalis. Badaujam? Norėsi - iš-
moksi.”

To-gege: „Senuolių svaigalai - 
kam tie vadovėliai, kam daugybos 
lentelė, jeigu yra logaritmai, kam 
ta gramatika - rašo ir verčia kom-
piuteriai ... Taip kad susigimdyk 
tuos vadovėlius - žinai kur ......”

Taigi: „Tam, kad žmonės de-
bilais nebūtų, kadangi smegenų 
nenaudojimas, nes yra tam kom-
piuteriai, robotai, kurie atlaisvina 
smegenis nuo darbo, žmones su-
grąžins į beždžionių lygį.”

Mmm: „300 eurų kainuoja mo-
kykla, o alga 350, tai kaip toliau 
gyvent?!”

LAPYS: „Nemanau , kad tas 
mokyklos lankymas kažką daug 
duotų... Gal iki trečios klasės - pi-
nigus pažinsi, pasirašyt mokėsi, ko 
daugiau ir reikia. Šautuvą duos ne-
mokamai, aprengs ir pašers ...”

(komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)

-AnYkŠTA

Užuojauta Povilui MAČIU-
KUI ir artimiesiems, netekus 
brolio, vyro, tėvelio Vytauto, 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

A. O . Mačialkinai, J. Kra-
sauskaitė, A.S. Šatrauskai, J. 
Baltrūnienė, A. ir R. Stašiai.

užjaučia

Užuojauta Sigučiui OBELE-
VIČIUI, mirus mylimai mamy-
tei. Žodžiai nepaguos, nenura-
mins, gal tik tyliai primins, kad 
esame kartu liūdesio valandą.

Vašuokėnų bendruomenė

Skaudžią netekties valandą 
užjaučiame ilgametį kolegą ir 
bendražygį Sigutį OBELEVI-
ČIŲ dėl mamos mirties. 

Gabrielius Landsbergis
Tėvynės sąjungos-Lietuvos 

krikščionių demokratų pirmi-
ninkas

Nuoširdžiai užjaučiame Sigutį 
OBELEVIČIŲ, mirus mylimai 
mamai.

,,Anykštos redakcijos” 
žmonės

Anykštėnai - ne 
pionieriai...

Antanas BAURA, Lietuvos 
Respublikos Seimo narys:

- Idėja pirkti tokią įrangą nebe 
nauja, ji svarstyta ir ankstesnės 
kadencijos Tarybos posėdžiuose, 
buvo aptarinėjama savivaldybės 
administracijoje. Dėl tokios įran-

gos rajono Tarybos posėdžių salėje 
įrengimo anykštėnai - ne pionie-
riai, ją turi dauguma rajonų. Tad 
jeigu jau priimtas toks sprendimas, 
jeigu tam tikslui skirti pinigai, be-
lieka organizuoti pirkimą. 

Problemų 
nekildavo ir 
be įrangos

Alvydas DIEČKUS, buvęs 
Anykščių rajono tarybos narys:

- Nežinau, ką ir besakyti. Kai 
buvau Anykščių rajono tarybos na-
riu ir dalyvaudavau posėdžiuose, 
suskaičiuoti Tarybos narių balsus 
problemų nekildavo ir be įrangos. 
Kita vertus, laikas bėga, viskas 

Pinigus siūlo naudoti, 
kad gyventojai naudą pajustų
Nors vieną kartą skelbtas Anykščių rajono tarybos posėdžių 

salės balsavimo – diskusijų su įgarsinimo ir vaizdo sistema vie-
šasis pirkimas buvo nutrauktas, Anykščių rajono savivaldybės 
administracija tokį pirkimą paskelbė vėl. Viešojo pirkimo įrangai 
pirkti apraše nurodoma, kad savivaldybės administracija pirks 
portatyvius pultus su mikrofonais bei balsavimo mygtukais, pro-
graminę įrangą balsavimo – diskusinės sistemos valdymui, val-
domą vaizdo kamerą, transliacijų serverį, vaizdo projektorių ir 
kitus posėdžių įgarsinimui bei transliacijoms internetu skirtus 
įrengimus. Kai kurie rajono Tarybos nariai yra pastebėję, kad 
tokia įranga gali kainuoti daugiau kaip 30 000 eurų ir svarstė, 
kad gal pinigus galima panaudoti kitoms reikmėms. 

„Anykšta“ klausė, ar būtina pirkti tokią įrangą, kai Anykščių 
rajono taryboje yra tik 25 nariai.   

keičiasi, tai gal tokia moderni įran-
ga rajono Tarybai suteikia daugiau 
solidumo? Gal nereikėtų pirkti 
tokios brangios, atsisakyti kai ku-
rių funkcijų. Pinigus tikrai galima 
panaudoti racionaliau, kad ir gy-
ventojai naudą pajustų. Ta proga 
noriu pastebėti, kad vasarą keliu 
į Rubikius važiuoja šimtai, tūks-
tančiai automobilių, o kelkraštis 
baisiai duobėtas, pavojinga prasi-
lenkiant... 

Nebalsuotų...

Prima PETRYLIENĖ, Anykš-
čių rajono Garbės pilietė, Lietu-
vos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos Anykščių skyriaus va-

dovė, buvusi Anykščių rajono 
tarybos narė:

- Man atrodo, kad nebūtina to-
kią brangią įrangą pirkti, juk mūsų 
rajone problemų daug ir pinigus 
racionaliai panaudoti yra kur. Kai 
Taryboje yra 25 nariai, manau, to-
kia įranga yra prabangos dalykas. 
Jeigu dabar būčiau rajono Tarybos 
nare, už tokios įrangos pirkimą ne-
balsuočiau. Beje, kai aš buvau ra-
jono Taryboje, mes, Tarybos nariai, 
atsisakėme dalies atlygio už darbą 
Taryboje dėl žmonių gerovės.

Pirkti naudinga

Alvydas GERVINSKAS, bu-
vęs meras, Anykščių rajono ta-
rybos narys:

- Įrangą, fiksuojančią rajono 
Tarybos narių balsavimą, kad ir 
gyventojai kiekvienu konkrečiu 
atveju galėtų sužinoti, už ką ir kaip 
balsavo jų išrinktas Tarybos na-
rys, pirkti būtų naudinga. Manau, 
tai pačių gyventojų patogumui. 
Dabartinė vaizdo transliavimo iš 
tarybos posėdžių salės kokybė 
yra labai prasta dėl techniškai ir 
morališkai susidėvėjusios įrangos, 
tad ją reikia pakeisti. Vėlgi, tai dėl 
pačių rajono gyventojų patogumo. 
Manau, kad šiuos mano minėtus 
įrengimus būtų naudinga pirkti ir 
dėl Tarybos narių, ir gyventojų pa-
togumo.  

-AnYkŠTA



  

2017 m. rugpjūčio 16 d.IŠ ARTI

(Atkelta iš 1 p.)

Po rekordinio karščio maudė liūtis
peratūra siekė apie 23 laipsnius. 
Rajono vandens telkiniuose buvo 
ankšta tikrąja to žodžio prasme. 
Pliažuose prie Rubikių žmonės 
gulėjo vienas šalia kito, vandeny-
je po kelias valandas neišbrisdami 
turškėsi vaikai. Iki ežero poilsia-
viečių ir pliažų nutįso pakelėse 
išrikiuotų automobilių eilės. 

Sinoptikai po karščio pranašavo 
audrą. Su vėjo gūsiais, žaibais ir 
perkūnija ji prasiautė visą Lie-
tuvą, be elektros palikdama virš 
7000 gyventojų. Elektros tieki-
mas buvo sutrikęs ir Anykščiuo-
se, trumpam ji buvo dingusi kai 
kuriose miesto dalyse, „Elmos“ 
kolektyviniuose soduose, kai ku-
riuose kaimuose. 

Liūtis greitai nuplovė karštį, 
pradėjus temti oro temperatūra 
tesiekė 20 laipsnių. Pasak P. Bu-
terlevičiaus, per liūties valandas 
sekmadienio vakarą ir naktį iškri-

to daugiau pusės  mėnesio kritulių 
normos. 

Hidrometeorologijos posto 
stebėtojas mano, kad rugpjūčio 
12–oji, kai oras įkaito iki 33,5 
laipsnio,  bus karščiausia šios va-
saros diena, tačiau tai nėra karščio 
rekordas, Anykščiuose yra buvę ir 
karščiau, tačiau tikslios karščio 
rekordo datos P. Buterlevičius ne-
prisiminė, žadėjo paieškoti stebė-
jimų registracijoje. 

Absoliutus karščio rekordas 
Lietuvoje buvo pasiektas 1994 
metų liepos 30 dieną Zarasuose, 
temperatūra pasiekė 37,5 laipsnio 
karščio. Europoje karščio rekor-
das – 48,5 laipsnio  registruotas 
1999 m. Italijoje, tačiau 1922 m. 
rugsėjo 13 d. Libijoje (Afrika) 
užregistruotas aukščiausios tem-
peratūros Žemėje rekordas 57,8 
laipsnio karščio laikosi iki šiol. 

-AnYkŠTA

Paslaptingame kalne buvo ge-
rokai vėsiau nei aplink artėjan-
čio lietaus ūkanomis apibarsty-
tame pasaulyje. Beržų vainikai 
pridengė aikštelę nuo saulės, o 
vėsino virš kalno lakiojęs sma-
gus vėjelis. Prie klevo bei ąžuo-
lo vainikais apipinto Šv. Antano 
paveikslo kopijos, čia prie 1789 
m. pastatytos bažnyčios vieto-
je įrengto altoriaus, Šv. Mišių 
šventimui vadovavo Vyžuonų 
Šv. Jurgio parapijos klebonas 
Eugenijus Staleronka. 

Vėliavnešių: brolių Vidmanto 
ir Leono Jankauskų bei Filimo-
nos Vazulienės anūko Dainiaus 
Miškinio - rankose vėliavos 
skleidėsi karališku raudonumu. 

Klebonas taip pat vilkėjo ryškiai 
raudoną arnotą, palaimintuoju 
arkivyskupą Teofilių Matulionį 
šių metų birželio 25-ąją Vilniu-
je paskelbiant vilkėtu, prisiminė 
šio garbingo mūsų tautos sūnaus 
bei Romos diakono Lauryno 
kankinystę už Kristaus tikėjimą. 
Giedojo operos solistas Tomas 
Ladiga. 

Procesija kapinių erdves, bu-
vusį legendinės ponų Jaugelių 
bažnyčios šventorių apjuosė tris 
kartus, nediduką kryžių nešė 
Laimutė, didingai skambėjo mar-
šalkos rankoje bronzinis varpas, 
spindėjo Kristaus kankinimo 
simboliais išpuošta lazda, vėjas 
plakė vėliavų šilką ir skambėjo 

Šv. Lauryno šventė beržų ūksmėje Raimondas GUOBis

Netoli Šventosios kalnu stūksančiose Jononių kaimo kapinėse rugpjūčio 13 dienos, šeštadienio, vi-
durdienį vyko tradicinė Šv. Lauryno šventė. Nors daugelį išgąsdino karščiausios metų dienos tvan-
kuma, tačiau susirinko nemenkas būrelis vietinių bei po pasaulį išsibasčiusių kraštiečių. Pamaldos 
su kankinystės taurumo dvasia, spalvinga, prasmingu raudonumu paženklinta procesija, piešinių 
paroda „Žemė žuvų ženkle“ ir jaukūs susitikimai.

giesmė. Pamoksle kalbėta apie 
kankinystę, gebėjimą laikytis 
savosios tiesos, neišsižadėti jos 
net mirties akivaizdoje ir savuo-
sius globoti, mylėti. Juk kaip 
kadaise budelių akivaizdoje Šv. 
Laurynas didžiausiu turtu pava-
dino varguolius, paprastus tikin-
čiuosius, taip ir tą kaitrią popietę 
mes suvokėme, kad didysis mūsų 
dienų turtas yra čia susirinkę 
žmonės. Pamaldas vainikavo di-
dingai nuskambėjusi palaiminga 
kančios prasme spinduliuojanti 
giesmė „Kur augai tu, šventasis 

kryžiaus medi...“
Susipažinta su ant istorinio 

tinklo sukabintų paveikslų pras-
mėmis: Šventoji, žuvys, istori-
jos toliuose spindintis pasaulis, 
įvykiai, žmonės, kuriuos dau-
gelis prisimena. Visi šventėje 
dalyvavusieji buvo apdovanoti 
plakatais „Aukštaitijos Švento-
ji“. Didysis pakermošys vyko 
svetingoje Pilkauskų sodyboje, 
jau Varkujų gyvenvietėje, tačiau 
istoriškai nemažam Jononių kai-
mui kadaise priklausiusioje že-
mėje. 

Rimties valandėlė bendrai fotografijai po  Šv. Lauryno atlaidų iškilmės pamaldų.

Šv. Mišių šventimui vadovavo 
Vyžuonų šv. Jurgio parapijos 
klebonas Eugenijus Stale-
ronka, juk Jononys priklauso 
šiai parapijai.

Diena pripildyta suvokimo, kad didžiausias turtas yra vardan 
tikėjimo, vardan bendrystės susirinkę žmonės.

Autoriaus nuotr.

Anykščių hidrometeorolo-
gijos posto stebėtojo Petro 
Buterlevičiaus, šeštadienį 
termometro stulpelis buvo 
pakilęs iki 33,5 laipsnio žy-
mos.

Autoriaus nuotr.

Prie Nevėžos ežero besimaudančių buvo kaip niekada daug.

Pasak Anykščių hidrometeo-
rologijos posto stebėtojo Petro 
Buterlevičiaus, šeštadienį termo-

metro stulpelis buvo pakilęs iki 
33,5 laipsnio žymos, o vanduo 
Šventosios upėje sušilęs iki 21,6 
laipsnio. Ežeruose vandens tem-
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tautos balsas

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

Jau dešimtą kartą Pavarių kaimo 
kraštiečiai buvo suvažiavę į Staške-
vičių vienkiemį, jau ištuštėjusiame 
IV-ųjų Pavarių kaimelyje prisiminti ir 
pagerbti Staškevičių giminę. 

Pagrindinis šios šventės iniciato-
rius yra kunigas prelatas Jonas Staš-
kevičius, gyvenantis ir dirbantis ki-
tame pasaulio krašte – Čikagoje, bet 
kiekvienais metais liepos mėnesį per 
Šv. Vincento atlaidus atvykstantis į 
Lietuvą, apsistoja jis Anykščiuose ar 
Kaune, aukoja Šv. Mišias ir meldžiasi  
už visą po pasaulį išblaškytą Staške-
vičių giminę.

Pavarių kaimelio centras yra netoli 
Anykščių -  girininkijos patalpose prie 

Pavarių akmens ir liepos. Ten dar gy-
vena žmonės. Palei vingiuotą Varių, 
kuris tęsiasi 17 kilometrų, buvo daug 
vienkiemių, todėl vietovės pavadintos 
I, II, III, IV-aisiais Pavariais. 

Pavarių vienkiemiai išsilaikė kiek 
daugiau nei 100 metų. Buvo sukurtas 
kolūkis, bet jis gyvavo tik 16 metų. 
Žemės buvo smėlėtos, nederlingos ir 
kolūkis bankrutavo. Žemes pardavė 
miškų ūkiui, III-ųjų ir IV-ųjų Pavarių 
žmonės išsikėlė į miestus arba kur 
derlingos žemės.

Liko tik kunigo Jono Staškevičiaus 
senelių Vincento ir Antaninos namai. 
Jie užaugino 6 vaikus: 4 sūnus ir 2 du-
kras. Sūnus Jonas tapo kunigu. Dirbo 

Žemaitijoje, buvo parapijiečių my-
limas. Nepatiko tuometinei valdžiai 
toks sąžiningas, pareigingas kunigas, 
todėl jį areštavo, ištrėmė į Sibirą. 
Tremtis palaužė kunigo sveikatą ir 
jis ten mirė 1955 m. Buvo palaido-
tas Peršino kapinėse, kurios buvo 
sulygintos su žeme, ir kapo nebeliko. 
Draugai ant jo kapo buvo pastatę bal-
tą kryžių, bet ir jis buvo sunaikintas.

Visa Staškevičių šeima buvo pa-
maldūs ir šviesūs žmonės, tikri ka-
talikai, mylintys Dievą ir Tėvynę. 
Sūnus Stasys sukūrė šeimą ir gyveno 
tėvų namuose, bet nenorėjo tarnauti 
sovietinėje armijoje ir dėl to išėjo par-
tizanauti ir buvo nušautas Romulda-

vos miške. Palaidotas kartu su kitais 
žuvusiais partizanais miške už Jono 
Biliūno gimnazijos. 

Kiti du vaikai gyveno Kaune, ten 
ir palaidoti. Staškevičių vaikaičiai iš-
važiavo į užsienį, kur dirbo, mokėsi. 
Du iš jų – Leonas ir Jonas tapo kuni-
gais. Taigi iš šios žemės kilę net trys 
kunigai. Gal todėl ši sodyba išliko 
nesugriauta, nesunaikinta. Ja rūpina-
si Staškevičių, Vincento ir Antaninos  
vaikaitis Jonas. Jis, gyvendamas toli 
už Atlanto, perstatė ir atnaujino na-
mus, kasmet atvažiuoja atostogauti 
į senelių sodybą. Suremontuotose 
patalpose vieną kambarį jis paskyrė 
bažnyčiai – ten laiko Šv. Mišias, kai 

Į kraštiečių šventę atvyksta iš anapus Atlanto
suvažiuoja visa Staškevičių giminė, 
nuoširdžiai už visus pasimeldžia.

Kunigas Jonas dar yra ir meninin-
kas – visus stebina jo nutapytas se-
nelės Vincentos portretas bažnyčiai 
paskirtame kambaryje. Prelato Jono 
dėka, kieme pastatyta Šv. Vincento 
skulptūra, kitoje namo pusėje stovi 
naujas kryžius, skirtas prisiminti žu-
vusius šio kaimo partizanus. Kryžių 
pastatė Juozapas Pupeikis (Antanas 
Vilgošas). Kitas kryžius, skirtas žu-
vusiesiems priminti, stovi Stanislovo 
Bartaševičiaus žemėje

eugenija 
GReBniCkAiTĖ - PilinkienĖ

Viešintų kraštotyrininkas vis dar 
džiaugiasi naujais atradimais Agnė liUBeRTAiTĖ

„Užeikime į pavėsinę. Truputį tvarkausi, tai nelabai čia švaru“, - teisinasi kraštotyrininkas, biblio-
filas, visuomenininkas Algimantas Bekenis, kai aplankome jo sodybą Viešintų miestelyje. Bandau 
įžvelgti tą „betvarkę“, dėl kurios senolis taip atsiprašinėja, bet ją pamatyti sunku. Ant 84-erių A. 
Bekenio namo sienos kabo lentelė, teigianti, jog tai yra pati gražiausia sodyba – sunku nesutikti 
matant lygiai apkarpytas tujas ir išpuoselėtą kiemą. 

Viešintų miestelio šviesuolis 20 metų vaidino klojimo teatre, artimai bendravo su muziejininku ir 
etnografu Povilu Jurkštu, yra sudaręs keturias knygeles ir  džiaugiasi, jog ir šiandien gali keliauti ir 
atrasti dar nematytų vietų.

kraštotyrininkas labai mėgsta skaityti 
knygas, o keturias net pats yra sudaręs. 
Turi surinkęs ir dvi knygas dainų, ku-
rias kaupė nuo mokyklos laikų, tačiau 
pats dainuoti jau neberanda progos. 
„Dabar dainuoju tik pobūviuose, nes 
jų be dainų neįsivaizduoju. Išvaidinau 
klojimo teatre 20 metų, keliaudami 
visuomet dainuodavome“, - prisimena 
A. Bekenis. Pats bibliofilas pabrėžė, 
jog labiausiai prie širdies jam  grožinė 
literatūra ir knygos apie politiką, ypač 
pokario laikotarpį. Tačiau pastarąsias 
jis vertina kritiškai: „Ten yra daug  
melo. O tai, ką pasako žmogus, visa tai 
išgyvenęs, yra nesumeluota, tikra. Aš 
jais pasitikėjau, bet daug jau jų išėjusių 
į amžinybę.“

Gimtajame miestelyje 
pragiedrulių nemato

A. Bekenio sodyboje gausu įvai-

riausių eksponatų, įrankių, kurie 
suteikia jai išskirtinumo. Ant sienos 
matau ir muziejininko, etnografo Po-
vilo Jurkšto dovanotą paveikslą. At-
rodo, kad ir pats Viešintų šviesuolis 
nestokoja kūrybiškumo – ant pavė-
sinės lubų kabo paties sukurtos de-
koracijos – į maišelius nuo svogūnų 
sudėti keli šimtai butelių kamštelių. 
Paklaustas, iš kur tiek „turto“, A. Be-
kenis prisimena patį P. Jurkštą, kurio 
muziejų prižiūrėjo, tačiau pamatęs, 
kiek ten dar daug darbo reikėtų įdėti, 
norint viską sutvarkyti, atsisakė. Ne-
mažą dalį muziejuje buvusių ekspo-
natų kraštotyrininkas ištraukė tiesiog 
iš dulkių. Ant pašnekovo namo sie-
nos kabo ir lentelė, įrodanti, jog tai 
pati gražiausia sodyba miestelyje. A. 
Bekenis juokiasi, kad kaimynas pra-
šė lentelę atiduoti: „O aš jam sakau: 
tai reikia užsidirbt!“

Apie savąjį Viešintų miestelį A. 
Bekenis atsiliepia liūdnai. „Žmonių 
mažai, mūsų gatvėj vos 8 kiemai 
belikę, nėra kur ir nueiti. Nematyti 
jokių pragiedrulių, likę tik ūkininkai. 
Kokiu verslu čia galima užsiimti? 
Jaunimas išvažiavo, seneliai pasimi-
rė. Bet turbūt visur taip, ne tik Vie-
šintose...“

Nors Algimanto Bekenio balse 

Tarp įspūdingiausių krašto-
tyrininko eksponatų – kieme 
esantis velnias.

Kraštotyrininkas Algimantas Bekenis prie savo gražiausia paskelbtos sodybos Viešintose.

Algimanto Bekenio sodyboje gausu senovinių daiktų, daug jų – 
iš Povilo Jurkšto muziejaus.

Vasarą - kelionės, žiemą - 
knygos

Tačiau net  gyvendamas vienas  
A. Bekenis visuomet randa veiklos.  
Vasarą, kaip pats pasakoja, mėgsta 
sodinti gėles, keliauti po Lietuvą, at-
rasti naujų vietų: muziejų, paminklų, 
bažnyčių. Paklaustas, kur toliausiai 
Lietuvoje buvo nukeliavęs, Viešintų 
šviesuolis prisimena Smalininkus, o 
pati tolimiausia kelionė buvo į Kara-
liaučių. Tačiau A. Bekenis prisipažįsta, 
kad keliauti už Lietuvos bijodavo, nes 
nieko ten nepažinojo, nežinojo gatvių, 
todėl bijojo pasiklysti. „Kai tik turiu 
galimybę – keliauju. Ypač į šiaurę – 
ten jau mano tiek apvažinėta... Dabar 
labai noriu aplankyti jurtą iš vilnos, 
kuri yra Biržuose. Tik mano bėda ta, 
kad neturiu su kuo nufotografuot. 
Viską įsidedu čia (rodo į galvą, - au-
torės pastaba), arba užsirašau.“ Žiemą 

girdėjau ilgesį, nuo Viešintų šviesuo-
lio veido nė minutės nebuvo dingusi 
nuoširdi šypsena. Visi prisiminimai 
jam atrodo tokie brangūs ir artimi. 
„Greit ta jaunystė prabėga. Atrodo, 
kad visą laiką būsi jaunas ir gražus, 
bet pasižiūri į veidrodį -  jau nebe tas 
(juokiasi). Va, pasodinau tujas, atro-
do, buvo mažos eglutės, o dabar už 
namą aukštesnės. Reikėjo apkarpyt, 
bet net nepamačiau, kada užaugo.“

Norėčiau pareikšti padėką Anykš-
čių seniūnjos seniūnui Eugenjui Pa-

jarskui už  nugreideriuotus kelius. 
Šiuo metu nuimame derlių, keliai 

buvo labai duobėti.
Petras nAVikAs, Ažuožeriai

Prie vienatvės priprato

Algimantas Bekenis vienas 
gyvena jau 16 metų. Paklaus-
tas, ar vienam nebaisu, ramiai 
atsako: „Iš pradžių buvo baisu, 
dabar jau pripratau. Palaipsniui 
visi pripranta.“ Kraštotyrininkas 
turi sūnų, dukrą, du anūkus, se-
serį, todėl džiaugiasi, kad gali 
juos aplankyti ir pats neretai su-
laukia svečių. 

Galiausiai jis pabendrauja su 
draugais, kaimynais, todėl vie-
natve per daug nesiskundžia. 

Garbaus amžiaus šviesuolis 
prisimena, kad per gyvenimą 
jam teko dirbti pačių įvairiausių 
darbų, tačiau labiausiai jį traukė 
technika. Nuo 1950-ųjų A. Beke-
nis dirbo ir traktorininku, ir me-
chaniku, ir vairuotoju, galiausiai  
kapinių prižiūrėtoju.

Padėka už kelius
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kampas

Apie 
dėžutes

horoskopas
AVINAS. Sunku bus nustygti 

vienoje vietoje, norėsis kažko ypa-
tingo. Vienus iš jūsų trauks meilės 
nuotykiai, kitus - prabangūs daiktai 
ar kitos pagundos. Tikėtinas išlai-
davimas, pasidavimas netikusioms 
aistroms. 

JAUTIS. Bus sunkiau išlikti 
objektyviems, santūriems. Regis, 
būsite įtarūs, neprisileisite artyn 
net mylimų žmonių, draugų. Jums 
atrodys, kad kiti džiaugiasi dėl jūsų 
nesėkmių. 

DVYNIAI. Mėgstantys išgerti 
ar kitaip svaigintis artimos aplin-
kos žmonės bei intrigų rezgėjai, 
sukčiai gali sukelti jums rūpesčių. 
Stenkitės atskirti iliuzijas nuo ti-
krovės. Saugokite savas ir sveti-

mas paslaptis.

VĖŽYS. Regis, savo valią jums 
mėgins diktuoti kiti žmonės bei 
aplinkybės. Jumyse grumsis prieš-
taringi jausmai. Galbūt žaidžiate 
dvigubą žaidimą ir tai vargina. 
Vykite šalin negatyvias mintis ir 
nepasiduokite spaudimui. 

LIŪTAS. Užmegztos pažintys 
atrodys žavios, tačiau pirmas įspū-
dis gali būti apgaulingas. Mokėkite 
parodyti, kad vertinate aplinkinių 
dėmesį, tačiau nebūkite pernelyg 
patiklūs. 

MERGELĖ. Jeigu neturite gali-
mybės niekur išvykti, namuose vis 
tiek nesėdėsite. Vilios renginiai, 
norėsis pabendrauti su žmonėmis, 
kurie yra kartu su jumis keliavę ar 
turi ką papasakoti. Galimas intri-

guojantis pasiūlymas. 

SVARSTYKLĖS. Pajutę pra-
bundant kūrybines galias, pasą-
monės srautus, nesėdėkite rankų 
sudėję. Tik būkite apdairūs, jeigu 
netrokštate negatyvių pasikeitimų 
asmeniniuose santykiuose ir savo 
piniginėje. 

SKORPIONAS. Metas neblo-
gas, bet gali pasirodyti, kad kai 
kurie asmeniniai santykiai tarsi 
išsisėmė. Arba pasitaikys nevaldo-
mų situacijų. Kai kuriems tai išeis 
į gera, tačiau ne visiems. Kažkokie 
planai gali staiga pasikeisti. 

ŠAULYS. Jums bus sunku išbū-
ti be darbo. Tačiau jei jo prisipla-
nuosite per daug, užbaigti iki galo 
gali nepavykti. Tikriausiai kai kam 
labai prireiks jūsų draugijos, palai-

kymo. Neatsukite nugaros. 

OŽIARAGIS. Įspūdžių, meilės 
poreikis skatins rizikuoti, provo-
kuoti. Jeigu pulsite ieškoti abejoti-
nų nuotykių, galite apsvilti sparne-
lius. Nenumokite ranka į neįprastas 
partnerio ar vaikų užuominas, neį-
prastą jų elgesį. 

VANDENIS. Šeimos poreikiai, 
artimųjų kaprizai neleis jums iš-
trūkti iš įprasto „voverės rato“. Vis 
dėlto vakaras turėtų būti romantiš-
kesnis, spalvingesnis. Tik būkite 
pakantesni artimam žmogui - tai 
padės išspręsite nesusipratimus. 

ŽUVYS. Tiek prisibendrausi-
te, kad liežuvis nudils arba pirštų 
galiukai nutirps nuo klaviatūros 
spaudymo. Vakare jau nesinorės 
net kelti kojos iš namų.

linas BiTVinskAs

Viskas priklauso tik nuo dėžu-
tės. Mūsų valstybė su korupcija 
kovoja išsijuosusi, ypač su ta, 
kuri telpa saldainių dėžutėse. O 
štai su korupcija alkoholio dė-
žutėse buvo kovota tik kartą ir 
tai nelabai sėkmingai, nes toliau 
ramu kaip baloje.  

Tačiau dėl saldainių, tai mes 
principingi.  „Vis dar pasitaiko 
gydytojų, maišančių dovanos ir 
kyšio sampratas. Daug kas galvo-
ja, kad jeigu pasveikęs pacientas 
nori atsidėkoti už darbą ir pado-
vanoti, tarkim, dėžę saldainių, tai 
nėra laikoma kyšiu. Primename: 
visos dovanos, kurias galima pri-
imti, paprastai gali būti dovanoja-
mos tik pagal tarptautinį protoko-
lą ar tradicijas, privačiu gydytojo 
laiku, jo draugų ir bičiulių. Bet 
koks materialinis paciento atsi-
dėkojimas už suteiktą gydymą 
negali būti laikomas dovana ir 
yra laikomas kyšio davimu“, – 
šiomis dienomis pareiškė viena iš 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
patarėjų.

Esą, remiantis Baudžiamuoju 
kodeksu ir teisine praktika, svei-
katos priežiūros specialistai pri-
lyginami valstybės tarnautojams, 
nes jie vykdydami savo pareigas 
teikia viešąsias paslaugas, turi 
administracinių įgaliojimų ir ati-
tinka kitus Baudžiamajame ko-
dekse numatytus reikalavimus. 
Tad jiems galioja gana griežtos 
taisyklės, neleidžiančios priim-
ti dovanų.  Žinoma, saldainius 
reikia gydytojui teikti tik „pagal 
tarptautinį protokolą“. Kaip var-
totojas, suprantu, kad jeigu nešiu 
latvių „Laima“ fabriko saldai-
nius, tai jau bus „pagal tarptautinį 
protokolą“.

Būtų galima dar svartyti, kas 
gerai, o kas ne, tačiau kai tikroji 
korupcija nešiojama ne saldai-
nių dėžutėse, tai atrodo tiesiog 
juokinga ir tiek. Tuo labiau, kad  
bandant įvesti tvarką, netvarka 
tik padidėja. Kažkodėl ta pati 
ministerija nelabai ką daro, kad 
sumažėtų eilės pas gydytojus, o į 
visokius tretinius lygius pacientas 
pakliūtų anksčiau, negu ištinka 
mirtis. O kol žmonės mirti neno-
ri, jie toliau neš dėžutes. 

Telefoninis sukčius apsimetė 
policijos pareigūnu

Anykščių rajono policijos komi-
sariato Veiklos skyriaus viršininkė 
A. Staškevičienė priminė, kad „pi-
nigų grynų niekas nerenka – nei 
bankai, nei policininkai“ bei patarė, 
kaip elgtis, sulaukus įtartino nepa-
žįstamojo telefoninio skambučio.

„Nesivelti į kalbas. Arba to-
kiems, kurie skambina ir praneša, 

kad kažkas atsiskaitė neva ne-
tikrais pinigais, per jų sąskaitas 
„vaikšto“ nežinia kokie pinigai, 
visiems pasiūlyti kreiptis pagalbos 
telefonu 112. Tokiu atveju skambi-
nantieji pokalbį  nutraukia ir nebe-
vyksta jokios diskusijos“, - patarė 
A.  Staškevičienė.

Pasak Anykščių rajono policijos 
komisariato Veiklos skyriaus vir-

šininkės A. Staškevičienės, šiemet 
panašių sukčiavimo atvejų policija 
registravo nedaug.

„Užkimba žmonių vis mažiau ir 
mažiau, tačiau vienas kitas per du 
ar tris mėnesius vis pasitaiko“, - 
sakė A. Staškevičienė.

Dažniausiai žmonės apgaunami 
norėdami įsigyti vieną ar kitą pre-
kę pagal internetiniuose portaluose 

skelbiamus skelbimus.
„Pinigus perveda, o prekės ne-

gauna. Iš tikrųjų žmonės turėtų su-
prasti, kad jeigu perka ne iš oficia-
lių internetinių parduotuvių, turėtų 
būti susitarimas toks – gavau pre-
kę, pervedžiau pinigus“, - kalbėjo 
A. Staškevičienė, pabrėždama, kad 
„jeigu patys savęs neapsaugosim, 
niekas mūsų neapsaugos.“

,,Užmirštas kalnietis”

Alistair Urquhart. „Užmirštas 
kalnietis: išgyvenimo drama japo-
nų nelaisvėje per Antrąjį pasaulinį 
karą.„ Vertėja Jurga Grunskienė. – 
Vilnius: Briedis [2017] – 312 p.

Leidykla „Briedis“ pristato se-
rijos „Antrasis pasaulinis karas“ 
naujieną – atsiminimus „Užmirš-
tas kalnietis“. Joje – neįtikėtina 
autoriaus Alisterio Urkharto (Alis-
tair Urquhart) išgyvenimo drama 
patekus į japonų nelaisvę.

Prasidėjus Antrajam pasauli-
niam karui, dvidešimtmetis škotas 
Alisteris Urkhartas buvo pašauktas 
į kariuomenę ir su Gordono kal-
niečių pulku išsiųstas į tuometinę 

Jungtinės Karalystės koloniją Sin-
gapūrą. Japonams užpuolus kolo-
niją, 1942 m. jis kartu su 120 000 
kitų karių pateko į japonų nelaisvę 
ir netrukus perpildytais krovini-
niais vagonais išvežtas į Birmą 
(dab. Mianmaras). Ten, kartu su su 
kitais belaisviais, jaunuolis buvo 
priverstas tiesti pražūtingąjį Mir-
ties geležinkelį ir tiltą per Kvė upę. 
Dirbdami vergiškomis sąlygomis, 
čia mirė daugiau nei 100 tūkst. 
žmonių...

Ištvėręs kankinimus, alinantį 
badą ir cholerą, visiškai išsekęs 
Alisteris po kelių mėnesių buvo 
išsiųstas į kitą belaisvių stovyklą 
Japonijoje vienu iš „pragaro lai-
vų“. Taip buvo vadinamas liūdnai 
pagarsėjęs kelių dešimčių surūdi-

naujos knygos jusių griuvenų japonų laivynas, 
skirtas gabenti atsargas ir belais-
vius į tolimiausius užkampius. 
Alisteriui nebuvo lemta pasiekti 
kelionės tikslo, nes į laivą patai-
kė amerikiečių torpeda. Dauguma 
plukdytų karo belaisvių, ištvėrusių 
vergovę ir badą prie Mirties gele-
žinkelio, žuvo. Tačiau Alisteriui 
pavyko išsigelbėti – jis penkias 
dienas vienui vienas plūduriavo 
ryklių knibždančioje Pietų Kinijos 
jūroje, kol jį rado banginių me-
džiotojai. Išgelbėtas jis galiausiai 
vis tiek buvo išvežtas į Japoniją ir 
priverstas sunkiai dirbti šachtoje 
prie pat Nagasakio. Po dviejų mė-
nesių amerikiečiai ant šio miesto 
numetė atominę bombą… 

„Užmirštas kalnietis“ – tai jautri 
paprasto į karą pašaukto jaunuolio 
išgyvenimo istorija. Patekęs į nelais-
vę Alisteris ištvėrė daugybę išbandy-

mų ir net tris kartus atsidūrė visai arti 
mirties. Šios knygos autoriui pavyko 
išsigelbėti, tačiau dauguma jo drau-
gų, karo belaisvių, žuvo...

X. Dolanas su garsiais prancū-
zų aktoriais sukūrė filmą pagal 
prancūzų dramaturgo Jeano Luco 
Lagarce’o (G. Varnas pastatė spek-
taklį pagal jo „Tolimą šalį“; Gyčio 
Ivanausko teatro monospektaklio 
„Programa“ atsiradimą įkvėpė jo 
kūryba ir gyvenimas) pjesę.

Nepagydoma liga sergantis 
rašytojas Luji (Gaspard Ulliel) 
12 m. nedrįso grįžti namo ir slė-
pė diagnozę nuo šeimos (J. L. 
Lagarce’as 1988 m. sužinojo, kad 

serga AIDS ir iki 1995 m. užbai-
gė pjesės rankraštį). Galiausiai jis 
nusprendė prisipažinti artimiau-
siems žmonėms apie ligą, bet ne 
visi šeimos nariai pasirengę at-
leisti Luji tokį ilgą atsiribojimą. Jo 
atvykimas išprovokuoja namuose 
chaosą. Mama (Nathalie Baye) 
stengėsi, kad šeima neišsibarstytų 
ir liktų vieninga. Meniškoji sesuo 
(Léa Seydoux) ir audringo charak-
terio brolis (Vincent Cassel) su in-
traverte žmona (Marion Cotillard) 

Anykščiuose – Kanuose apdovanoto filmo 
„Tai tik pasaulio pabaiga“ nemokamas seansas

„Kino pavasario“ žiūrovų geriausiai įvertintus filmus nemoka-
mai rodantis edukacinis projektas „Kino karavanas“ jau trečią 
kartą atvyksta į Anykščius. Rugpjūčio 24 d., 21.30 val., Kultūros 
centre įvyks dramos „Mamytė“ režisieriaus Xavier Dolano nau-
jausio filmo „Tai tik pasaulio pabaiga“ seansas.

mėgina neparodyti pagiežos ir už-
blokuoti negatyvius prisiminimus. 
Susitaikymui tereikia gebėjimo iš-
klausyti ir bent šiek tiek meilės.

Filmo „Tai tik pasaulio pabai-
ga“ anonsas: https://www.youtube.
com/watch?v=XMfgNaqIIJU

Pasak projekto „Kino karavanas“ 
organizatoriaus Algirdo Ramaš-
kos, vienas iš pagrindinių projekto 
„Kino karavanas“ tikslų – kuo dau-
giau Lietuvos žiūrovų supažindinti 
su geru europietišku kinu. „Didžiu-
lio entuziazmo ir pagrindinio par-
tnerio „ŽEMAITIJOS – ilgaamžės 
tradicijos“ bei išmaniojo partnerio 
„Telia“ dėka geras kinas sklinda po 
šalį. Važiuojame rodyti filmų ten, 
kur žinome, kad mūsų laukia la-
biausiai“, – 2017 m. projekto turu 

džiaugėsi A. Ramaška.
Praėjusių metų „Kino karavano“ 

kelionė buvo itin sėkminga – įvyko 
50 nemokamų seansų, kuriuose ap-
silankė virš 10 tūkst. žmonių. Šie-
met projekto maršrute – 31 miestas, 
kur planuojama surengti 60 seansų.  

Apie „Kino karavaną“
Ketvirtą kartą organizuojamą 

„Kino karavaną“ judėti į priekį 
skatina noras kokybišką, autorinį 
kiną padaryti lengvai prieinamą 
kuo platesnei, įvairaus amžiaus au-
ditorijai, skirtingiems socialiniams 
sluoksniams. Supažindinant Lietu-
vos miestų ir miestelių gyventojus 
su naujausiais pripažintų kino me-
nininkų darbais, turtinamas kultū-
rinis Lietuvos regionų gyvenimas 
ir mažinama jų socialinė atskirtis.
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pro memoria
Anykščių mieste

Aldona DAUGILYTĖ, gimusi
1942 m., mirė 2017-08-07

gimė

parduoda

 

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

Tel.: (8-698) 19008, 
(8-612) 43733.

Superkame KARVEs, 
bUlIUs IR TElyčIAs 

„KREKENAVOs 
AGROFIRMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

brangiai visoje lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Dainiaus firma 
sUPERKA VERŠElIUs

auginimui. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 

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

Gaminame paminklus, antka-
pius, tvoreles. Kalame raides, 
portretus, kryžius. Atliekame indi-
vidualius užsakymus.

Šepetiškio k.  Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

UAb “TERMOTAUPA”
reikalingi gatvių statybos ir 

remonto
 - darbų vykdytojas,
 - meistras,
 - brigadininkas,
 - darbininkai.
 Tel. (8-687) 30318.

sveikiname Oną PURVĖNIENĘ, 
sulaukusią 95 metų, 

šiuo metu gulinčią Anykščių ligoninėje. 

linkime susitiprėti ir grįžti į namus.

Artimieji

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. Klientui pagei-
daujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 
val., tel.:  (8-622) 60349, 

(8-699) 60871, (8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir iš-
sikirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - įvairų mišką arba 
miška išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Skubiai - sodybą, namą, pas-
tatą ar didesnį žemės skly-
pą. Siūlyti įvairius variantus. 
Žinantys siūlykite. Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Įmonė - automobilius, mikroau-
tobusus, visureigius, atsiskaito iš 
karto, sutvarko visus dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Kita

Elnio, briedžio ragus, monetas, 
senovinius daiktus, gintarą, ginta-
ro karolius.\

Tel. (8-623) 95335.

Grūdus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.

Tel. (8-680) 85 841.

Kuras

Nebrangiai - beržines, juodalks-
nio malkas kaladėmis,

skaldytas. 
Tel. (8-630) 57490.

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

Tel.: (8-600) 63820,

Malkas. Turi alksnio, beržo, kle-
vo, drebulės. Pristatymas nemo-
kamas. 

Tel. (8-613) 11010. 

Kita

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, įvairius pašari-
nius miltus, sėlenas.Atveža.

Tel.: (8-611) 47343, 
(8-680) 96778.

Ūkininkas  svilintas kokybiškas 
SKANIAS kiaulių puseles. Greitai 
atveža.

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

Pjauna pavojingai augančius 
medžius prie pastatų, elektros li-
nijų, sodybose. Karpo, formuoja 
gyvatvores.

Tel. (8-644) 41260.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų įdėklai skarda 06 mm-
08 mm storio. Pristatomi kaminai. 
Mūrijimas, skardinimas. Stogų 
dengimas. 20 metų patirtis.

Tel. (8-612) 36705.

Agrokoncerno grupės įmonėms 
reikalingas statybos darbų vado-
vas.

Tel. (8-682) 97120.

Reikalingi pjūklininkai ir pagalbi-
niai darbininkai. Darbas Anykščių 
miškų urėdijos miškuose. Kreiptis 
tel. (8-656) 66773, (8-611) 55157.

UAb „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, b, bE, C, CE, C+CE  ka-
tegorijų vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2017 m. rugpjūčio 17 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus kursus (prasižengusiems vai-

ruotojams).  Dėl  A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairavimo 
kursų kreiptis telefonu 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 
29, Anykščiai. 

Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. 8 657 68156.

Dovydas VILKAS 08-02,

Kamilė PALUBINSKAITĖ 07-31

Tvarkinga moteris (be žalingų įpro-
čių) ieško darbo prižiūrėti moterį.

Tel. (8-610) 95989.

Reikalingas darbininkas dirbti ir 
gyventi sodyboje prie Anykščių.

Tel. (8-610) 82808.

Telefoninis sukčius apsimetė 
policijos pareigūnu
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anekdotas

sprintas

rugpjūčio 16-18 d. delčia.

mėnulis

šiandien

rugpjūčio 17 d.

rugpjūčio 18 d.

Rokas, Butvydas, Alvita, Jo-
kimas.

vardadieniai

Hiacintas, Jacintas, Saulenis, 
Mažvilė, Jackus.

Elena, Mantautas, Gendvilė, Ilo-
na.

oras

16

24

MOZAIKA

redaktorei nežinantNNN
Anykštėnai juokauja, kad ap-

linkui viskas nuolat kinta, prade-
dant bet kuo ir baigiant bet kuo 
prekybos centruose. Net kairysis 
Šventosios pėsčiųjų takas užse-
miamas jau ne pavasarį, kaip bu-
vome įpratę,  o vasarą. Pastovus 
ir nekintantis lieka tik amžinas 
gatvių remontas. 

Anykščių rajono savivaldybės 
užsakymu rudenį pardėtos knisti 
Šaltupio gatvės Anykščių Pušy-
no mikrorajone remontas per be-
veik metus nepanašu, kad artėtų 
prie pabaigos.

“Komjaunuoliai BAM -ą grei-
čiau pastatė”, - keikėsi vienas 
Pasaulio anykštėnas, pamatęs 
kaip atrodo Šaltupio gatvė. 

Komjaunuoliai BAM-ą pastatė greičiau

Krepšinis I. Anykščių KKSC - 
„Elmis” pateikė paraišką Reghionų 
krepšinio lygai ir po pertraukos 
vėl tikisi susikauti su pajėgiausio-
mis šaliies krepšinio komandomis.
Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centras paskelbė krepšininkų 
atranką.Į komandos žaidėjus gali 
pretenduoti, kaip skelbiama išpla-
tintose afišose, „visi Anykščių ra-
jono gyventojai, gimę 2001 m. ir 
vyresni“.

Krepšinis II. Anykščių „KKSC-
Elmis“ krepšinio komanda priimta 
į Regionų krepšinio lygą RKL). 
RKL sezonas prasidės spalio 27 
dieną. Prieš tai visos čempionate 
dalyvaujančios komandos rungty-
niaus pirmuose Lietuvos krepšinio 
lygos (LKL) rengiamos Karaliaus 
Mindaugo taurės turnyro etapuose. 

Ėjimas. Savivaldybėje viešėjo ir 
su rajono vadovais susitiko Anykš-
čiuose organizuojamo masinio ėji-
mo varžybų  organizatoriai. Tarp 
jų – ir Vlada Musvydaitė, Lietuvos 
lengvosios atletikos čempionė, ge-
rai pažįstama televizijos ir radijo 
laidų vedėja. Varžybų metu daly-
viai bus skatinami įveikti 15 000, 
10 000 arba 5 000ingsnių trasas.

Namibijoje dramblys 
mirtinai sutrypė medžiotoją 
iš Argentinos

Namibijoje dramblys mirtinai su-
trypė argentinietį, kartu su kitais me-
džiotojais sekusį šių gyvūnų kaime-
nę, pranešė šalies žiniasklaida.

Namibijos spaudos agentūros pra-
nešime sakoma, kad 46 metų Jose 
Monzalvezas (Chosė Monsalvesas) 
žuvo šeštadienį po pietų, privačiame 
laukinės gyvūnijos draustinyje, esan-
čiame už 70 km į šiaurės vakarus nuo 
Kalkfeldo miestelio.

Pranešime nurodoma, kad 
J.Monzalvezas, vienos naftos kom-
panijos darbuotojas, medžiojo drau-
ge su kitu argentiniečiu ir trimis Na-
mibijos piliečiais. Vienas dramblys 
juos puolė jiems nespėjus rasti vietos, 
iš kurios galėtų nusitaikyti ir šauti į 
žvėris.

J.Monzalvezas turėjo leidimą me-
džioti. Giminaičiams jau pranešta 
apie jo žūtį.

Ukraina privatizuos 
nacionalinę kino studiją, 
cirką ir virtinę kitų 
kultūros objektų

Ukraina ketina per artimiausius 
trejus metus privatizuoti nacionalinę 
kino studiją, cirką ir virtinę kitų kul-
tūros objektų.

„Į valstybinės reikšmės objektų, 
kurie bus privatizuoti 2017-2020 
metais, sąrašą įtraukta ištisa virtinė 
Ukrainos valstybinių cirkų bei kino 
studijų, įskaitant Ukrainos naciona-
linį cirką ir Nacionalinę Oleksandro 
Dovženkos kino studiją“, – sakoma 
leidinio „Zerkalo nedeli“ straipsnyje.

Objektų, kuriuos ketinama priva-
tizuoti, sąraše yra 893 valstybinės 
įstaigos, tačiau galiausiai jų skaičius 
turėtų siekti beveik 4 000. Norima 
privatizuoti Nacionalinį Ukrainos, 
Charkovo, Dnipro, Odesos, Kryvyj 
Riho ir Lvovo cirkus, Nacionalinę 
Oleksandro Dovženkos kino studiją, 
Ukrainos dokumentinių filmų studiją 
bei Ukrainos animacinių filmų studi-
ją.

Kaip pažymima leidinyje, šias įs-
taigas privatizuoti Ukraina įsiparei-
gojo pagal susitarimą su Tarptautiniu 
valiutos fondu. Tačiau nacionalinį 
statusą turinčių objektų pardavimas 
teisiniu ir politiniu atžvilgiu yra itin 
sudėtingas procesas.

Londono Didysis Benas 
nutils ketveriems metams

Londono Vestminsterio rūmų 
bokšto laikrodžio varpas Didysis Be-

nas nuo ateinančios savaitės nutils 
ketveriems metams, kol bus vykdo-
mi šalia parlamento rūmų stūksančio 
XIX amžiaus bokšto rekonstrukcijos 
darbai.

„Didžiojo Beno nutildymas yra 
ypatingas įvykis šiame itin svarbia-
me konservacijos projekte“, – pir-
madienį parlamento pranešime sakė 
Steve’as Jaggsas (Stivas Džagsas), 
kurio oficialus titulas yra „Didžiojo 
bokšto laikrodžio saugotojas“.

„Ši itin svarbi darbų programa ap-
saugos bokšto laikrodį ilgam laikui; 
ji taip pat apsaugos ir jo namus – Eli-
zabeth (Elzbietos) bokštą“, – teigė 
jis.

Tai bus ilgiausias laikotarpis, ku-
riam per savo 157 metų istoriją nu-
tils Didysis Benas. Šio varpo dūžiai 
pažįstami daugeliui pasaulio žmonių 
iš BBC radijo ir televizijos translia-
cijų.

Bokšto didysis varpas, vadinamas 
Didžiuoju Benu, sveria 13,7 tonos 
ir skamba kas valandą. Kas ketvirtį 
valandos taip pat suskamba keturi 
mažesni varpai.

Paskutinįkart prieš rekonstrukciją 
varpas suskambės rugpjūčio 21-ąją 
12 val. vietos (14 val. Lietuvos) lai-
ku, teigiama pranešime.

Kaip pranešama, iki 2021-ųjų 
bokšto laikrodis laiką rodys tyliai, 
bet varpai skambės svarbiomis pro-
gomis, tokiomis kaip Naujieji metai.

96 metrų aukščio Elizabeth bokš-
tas yra dažniausiai fotografuojamas 
Didžiosios Britanijos statinys.

Paprastai visas šis bokštas vadina-
mas Didžiuoju Benu, nors iš tiesų šis 
vardas priklauso tik varpui.

Pranešama, kad taip pat bus nuim-
tos, išvalytos bei sutaisytos ir likusios 
bokšto laikrodžio dalys: krumpliara-
čiai, rodyklės ir keturi ciferblatai.

Pernai buvo numatyta, kad šis 
projektas kainuos 29 mln. svarų 
(31,9 mln. eurų).

Kadangi laikinai neveiks laikro-
džio mechanizmas, jo rodykles su-
kios modernus elektrinis motoras.

Parlamentas informavo, kad kol 
bus taisomi, laikrodžio ciferblatai tu-
rės būti vienas po kito uždengiami.

„Vis dėlto, kad užtikrintume, jog 
visuomenė galėtų nusistatyti savo 
laikrodžius pagal šį, patį svarbiausią, 
laikrodį, vienas ciferblatas visuomet 
liks matomas per visą darbų laikotar-
pį“, – nurodė parlamentas.

Vokietijoje sumuštas 
nacių pasisveikinimą 
pademonstravęs amerikietis

Vokietijos policija sekmadienį 
pranešė, kad Drezdeno senamies-

tyje praeivis smogė girtam ameri-
kiečiui, kelis kartus parodžiusiam 
nacių pasveikinimą.

Policijos duomenimis, 41 metų 
amerikietis, kurio tapatybė neat-
skleidžiama dėl privatumo prie-
žasčių, šeštadienio rytą, apie 8 val. 
15 min. vietos (9 val. 15 min. Lie-
tuvos) laiku, patyrė nesunkių kūno 
sužalojimų.

Pareigūnų teigimu, amerikiečio 
kraujyje buvo nustatyta didelė al-
koholio koncentracija. Jo atžvilgiu 
pradėtas tyrimas dėl nacių simbolių 
demonstravimo.

Amerikiečiui smogęs vyras pasi-
šalino, jo ieško policija.

Tai jau antras atvejis šį mėnesį, 
kai užsieniečiai prisiverda košės 
Vokietijoje dėl nacistinio pasvei-
kinimo. Rugpjūčio 5 d. du kinų 
turistai buvo užfiksuoti besifotogra-
fuojantys prie Berlyno Reichstago 
pastato rodydami nacių pasveikini-
mą ir sulaikyti.

Malaizijos princesė per 
prašmatnią ceremoniją 
ištekėjo už olando

Vieno įtakingiausių Malaizijos 
sultonų duktė pirmadienį per praš-
matnią ceremoniją, surengtą laikan-
tis šimtamečių tradicijų, ištekėjo už 
savo sužadėtinio olando.

31 metų princesės Tunku Tun 
Aminah (Tunku Tun Aminos), vie-
nintelės Džohoro sultono dukters, 
ir 28 metų Denniso Muhammado 
Abdullah (Deniso Muhamado Ab-
dulos) jungtuvės vainikavo ilgiau 
kaip trejus metus trukusį romaną. Į 
islamą atsivertęs olandas ir princesė 
susituokė karališkosios šeimos rezi-
dencijoje šalies pietuose esančiame 
Džohor Bahru mieste pagal malajų 
musulmonų papročius.

Privačioje ceremonijoje dalyvavo 
artimi giminaičiai ir draugai. Jauni-
kis vilkėjo tradicinius baltus malajų 
vestuvinius drabužius, o nuotaka – 
baltą suknelę.

Dennisas Muhammadas speci-
alioje rūmų menėje užmovė ant 
Tunku Aminah piršto vestuvinį 
žiedą, pranešė karališkoji spaudos 
tarnyba. Pagal Džohoro valstijos, 
kurioje gyvena daugiausia musul-
monai, šimtmečių senumo vestuvi-
nius papročius jis taip pat davė jai 
simbolinį 22,5 ringito (maždaug 5 
eurų) kraitį, pora pagarbiai pabu-
čiavo rankas savo tėvams, tetoms ir 
dėdėms.

Vakare įvyksiantis priėmimas 
bus pagrindinis vestuvių renginys, 
jo metu bus surengta oficialaus pa-
sirodymo ceremonija. Į priėmimą 
pakviesta maždaug 1,2 tūkst. sve-
čių, o didžiuliame ekrane miesto 
aikštėje šventę stebės paprastų pi-
liečių minios.

Pastarosiomis dienomis vyko 
karštligiški pasirengimo darbai, 

rūmų teritorija ir pagrindinės gatvės 
buvo išpuoštos vėliavomis.

„Šįvakar veduosi žmoną ir du 
mažus vaikus į miesto aikštę stebėti 
tiesioginės vakaro iškilmių translia-
cijos, – naujienų agentūrai AFP sakė 
34 metų pardavėjas Azimas Moha-
madas Nurazimas. – Tai šventė vi-
siems džohoriečiams. Linkiu Tunku 
Aminah ir jos vyrui ilgo ir sveiko 
gyvenimo, tegul Dievas palaimina 
šią porą daugybe vaikų.“

Princesės sutuoktinis, kuris dabar 
dirba vienoje nekilnojamojo turto 
vystymo kompanijoje Džohore, 
gimė kaip Dennisas Verbaasas (De-
nisas Verbasas), o musulmonišką 
vardą priėmė 2015 metais atsivertęs 
į islamą.

Džohoro karališkoji šeima yra 
turtinga ir įtakinga, turi savo priva-
čią armiją, kuri yra vienintelė valsti-
jos armija visoje šalyje. Malaizijoje 
galioja unikalus susitarimas, pagal 
kurį šios musulmoniškos valstybės 
sostas kas penkeri metai pereina vis 
kitam devynių valstijų valdytojui. 
Valstijas valdo islamiškos karališ-
kosios šeimos.

Dabartinis Malaizijos monarchas 
yra sultonas Muhammadas V (Mu-
hamadas V) iš konservatyvios šiau-
rinės Kelantano valstijos; sostą jis 
perduos kitam 2021 metais. Tačiau 
mažai tikėtina, kad karaliumi kada 
nors taps Dennisas Muhammadas, 
nes valdytojai patys išsirenka, kuris 
iš jų užims sostą.

Ateina Petriukas pas tėvelį ir 
klausia:

– Tėveli, o kaip aš atsiradau?
Tėvas iškart nepasimeta:
– Na, matai, Petriuk, mes su tavo 

mamyte labai mylim vienas kitą ir 
eidami vieną naktį miegoti paside-
jom dubenį su vandeniu po lova, iš 
ryto atsikelėm, o ten tu buvai tam 
dubeny.

Na, Petriukas pasiima sesutę už 
rankos, paguldo į lovą, pasiima du-
benį, pripila vandens ir pats atsigu-
la. Na, iš ryto atsikelia, o dubeny 
tarakonas plaukioja, na, jis pasii-
ma tą tarakoną ir ašarodamas pas 
tėvus į miegamąjį užeina:

– Tėti, užmušk išsigimėlį, man, 
kaip tėvui, ranka nekyla.

***

Vyrukas, tarnaujantis armijoje, 
gauna laišką iš mylimos mergi-
nos: “… noriu išsiskirti… grąžink 
man mano nuotrauką…”. Kareivė-
lis susinervina, pereina per visus 
savo tarnybos draugus, surenka 
visų merginų nuotraukas, ir išsiun-
čia buvusiai draugei, rašydamas: 
“Atleisk, neatsimenu, kuri iš šių 
nuotraukų tavo. Saviškę pasilik, o 
likusias prašau grąžinti”.

 
***

Dideliame Hamburgo supermar-
kete prie informacijos biuro priei-
na moteris ir klausia:

– Ar į jus nesikreipė kartais 
mano vyras? Buvome susitarę čia 
susitikti, bet aš pavėlavau porą va-
landų.

– O kaip atrodo jūsų vyras, 
frau?

– Manau, turėtų atrodyti baisiai 
piktas.


