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Vanduo jau brangesnis už pieną Linas BITVINSKAS
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Vasara turėtų būti aukso amžius pienininkyste užsiimantiems 
žemdirbiams, juo labiau kad parduotuvėje pieno produktų kai-
nos pirkėjus nemaloniai stebina.  Dažnas pirkėjas linkęs net riboti 
savo poreikius, nes sviestas, varškė, sūriai sunkiai pakeliami šei-
mos biudžetui. Paradoksalu, kad žemdirbiams kiekvienas litras 
karvės išgertas vandens litras didina nuostolį. 

Kooperatyvo „Žalioji lanka“ direktorė Nijolė Barkauskienė 
sako, kad pagrindinis pienininkų privalumas, lyginant su kitais 
ūkininkais, kad pajamų jie gauna kas mėnesį.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Galvijų mažėja kasmet

Tiesa, pasirodo, kad žemdirbiai 
dėl kainų mažiausiai kalti, nes pa-
tys vos gali pragyventi iš to, ką 
gamina. Žemės ūkio ministerijos 
duomenimis, šios vasaros birželio 
mėnesį už litrą pieno supirkėjai 
žemdirbiams, gaminantiems pie-
ną, mokėjo apie 27 euro centus už 
litrą. Bet ir tai ne visiems – maž-
daug tiek gaudavo stambesni pie-
no tiekėjai, turintys ne mažiau kaip 
kelias dešimtis karvių. O tik porą 
karvučių laikantys žmonės už li-
trą pieno gavo apie 19 euro centų. 
Tiek supirkėjai temoka smulkie-
siems. Už tokią sumą parduotuvė-

je galima nusipirkti tik stiklą mi-
neralinio. Pavyzdžiui, litras stalo 
vandens kainuoja 64 euro centai, 
pusė litro šaltinio vandens – 38 
euro centai. O jeigu į vandenį būna 
įlašinta kokios citrinos, tai tokio 
vandens kaina dar padidėja.  

Taigi, Lietuvoje išaušo era, kai 
vanduo tapo brangesnis už pieną.   

Gyvulininkystės padėtis Lietu-
voje blogėja, tą liudija ir skaičiai. 
Bendras šalyje laikomų galvijų 
skaičius per pastaruosius 10 metų 
sumažėjo 10 procentų, melžiamų 
karvių ir kiaulių – net per 30 proc. 
ir dar sparčiai mažėja kasmet.

Taip savo žygio tikslus įgyven-
dino jau septintus metus rengiamo 
vienos dienos intelektualiojo pa-
žintinio nuotykių ralio „Ryterna 
Modul Mototourism Rally“ daly-
viai. Motociklininkai, vieni po kitų 
tą šeštadienį važiavę prie Vorutos, 
sakė, jog yra vieni iš bene 700 ko-
mandų, susiruošusių į dienos žygį, 
kuris šiemet buvo pavadintas „My-
lėk Lietuvą“. 

Užduotis visiems buvo vienoda: 

Motociklininkų žygis į Vorutos piliakalnį  Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Rugpjūčio 19-osios rytą, tuoj po 8-os valandos, pirmieji motoci-
klininkai jau beldėsi į Šeimyniškėlių (Vorutos) papilio komplekso 
vartus: „Kur tas obuolys, kurį mums reikia peršauti?..“

startuoti iš bet kurios šalies vietos ir 
per dieną aplankyti ne mažiau kaip 
30 kultūros paveldo ir istorinių 
objektų iš pasiūlyto sąrašo. Viena 
iš tokių vietų – mūsiškė Voruta: čia 
būtina visai komandai nusifotogra-
fuoti piliakalnio fone, iš lanko šauta 
strėle pabandyti pataikyti į obuolį 
ir gauti specialų spaudą į maršruto 
lapą. Beje, tą obuolį strėle pavyko 
perskrosti tik taikliausiems Kauno 
ugniagesiams.

Žygio komanda – nuo vieno 
motociklo iki dešimties ratuotų 
ekipažų. Kaip įsitikino žygio daly-
vius pasitikęs A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memoriali-
nio muziejaus direktorius Antanas 
Verbickas, itin karštą vasaros šeš-
tadienį keli šimtai motociklininkų 
iš įvairių Lietuvos vietų savo aki-
mis pamatė piliakalnį ir Muziejaus 
istorinį kompleksą papilyje, o atsi-
sveikindami ne vienas žadėjo čia 
grįžti su šeima ir ilgesniam laikui.

Viena gausiausių komandų, ap-
lankiusi Vorutą, buvo 641-uoju 

numeriu pažymėti „Svėdasų bai-
keriai“. Muziejaus direktoriui pa-
smalsavus, kas gi vienija keliolika 
intelektualiųjų turistų, šie išdidžiai 
aiškino: „Mus vienija Svėdasai ir 
meilė motociklams!“

„Nuostabu, kiek žmonių savo sa-
vaitgalį skiria tokioms azartiškoms 
kelionėms, neskaičiuodami pini-
gų, kiek jų išleidžia degalams!“, 
– stebėdamas ralio dalyvius, sakė 
A. Verbickas. Matydamas tokių 
pramogų poreikį, Muziejus ateity-
je ketina rengti panašių žaidimų ir 
anykštėnams.

Uteniškiams motociklininkams – trumpas atokvėpis prie Voru-
tos ir ilga kelionė priešaky.

Anykščių kraštui atstovavusi „Svėdasų baikerių“ komanda nu-
sifotografavo ant tilto per Varelį.

Antano VERBICKO nuotr.

„Gero skonio“ 
klubas vasaros 
pabaigą palydėjo 
Anykščiuose

Anykštėnų nuo kelionių teroro 
išpuoliai nesustabdys

Kamilė BITVINSKAITĖ, 
Anykščių menų inkubatoriaus 
verslo konsultantė: „Nema-
nau, kad šie šiurpūs įvykiai at-
baidys mane nuo kelionių“...

Juodgalis - 
dar kartą 
juodųjų eglių 
krašte...

PALATAVIO ŠVENTĖ. Rug-
pjūčio 26 d. 13 val. Palatavyje, 
pusiaukelėje tarp Anykščių ir Troš-
kūnų, bus atidengta ir pašventinta 
tautodailininko Rimanto Zinke-
vičiaus skulptūrinė kompozicija 
“Palatavio Karalius Mindaugas”. 
Autobusas į šventę priie piliakal-
nio iš Anykščių A. Baranausko 
aikštės išvyks šeštadienį 12 val. 30 
min., registracija tel. 8 612 81067 
iki penktadienio 14 val.

Koncertas. 2017 m. rugpjūčio 
26 d., šeštadienį, 18 val. Sakrali-
nio meno centre (Vilniaus g. 11, 
Anykščiai) koncertas „Vasaros 
divertismentas -  tango ritmu”. 
Klausytojų laukia intriguojantis 
susitikimas su žinomais atlikėjais 
bei  nuostabia muzika. Skambės  
retai Lietuvoje atliekami rafinuoti 
Ástoro Piazzollos argentinietiško  
tango garsai ir ansamblio „Vilniaus 
arsenalas“ inicijuoti lietuvių  kom-
pozitorių Zitos Bružaitės ir Dalios 
Kairaitytės kūriniai.

Komandiruotė. Rugpjūčio 22–27 
dienomis Anykščių rajono savival-
dybės delegacija vyks į Mirgorodą 
(Ukraina) dalyvauti Ukrainos ne-
priklausomybės dienos minėjimo 
renginiuose ir ten vyksiančioje So-
ročensko mugėje. Delegacijos sudė-
tyje – rajono meras Kęstutis Tubis, 
savivaldybės administracijos direk-
torius Audronius Gališanka, rajono 
Tarybos narys, socialdemokratas  
Dainius Žiogelis ir Anykščių soci-
alinės globos namų direktorė Jolita 
Gečienė.

Minėjimas. Trečiadienį Anykš-
čiuose bus minima Juodojo kaspino 
diena. 11 val. Anykščių šv.Mato baž-
nyčioje – šv.Mišios, 12 val. – valsty-
binės vėliavos pakėlimo ceremonija 
A. Baranausko aikštėje.

Takas. Anykščių rajono savival-
dybės administracija tęs Švento-
sios upės tako statybas. Rugpjūčio 
10 dieną paskelbtas pėsčiųjų - dvi-
račių tako nuo „Kranto“ kavinės 
iki Anykščių miesto administraci-
nės ribos statybos darbų viešasis 
pirkimas. Pasiūlymus potencialūs 
rangovai gali teikti iki rugpjūčio 
23 dienos.

Sulčių spaudimas į plastikines 
pakuotes su kraneliu. 

GeriauSia kaina rajone. 
Siūlome plačiausią pakuočių ir sulčių pasirinkimą. 

Spaudykla yra Anykčių r., Ažuožerių km., sename vaismedžių 
sandėlyje. Kviečiame visus nuo 8 iki 20 val.

Tel.: (8-676) 17378 arba (8-675) 86867.
SuPerkaMe nerŪŠiniuS oBuoLiuS. 

Pasiimame patys. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Melas. Policija skelbia, kad 

moteris melagingai pranešė 
apie nebūtą nusikaltimą. Pra-
nešta, kad iš nerakinto automo-
bilio „BMW 525“, stovėjusio 
Debeikių seniūnijos Čekonių 
kaime, Variaus gatvėje, dingo 
pirkimo pardavimo sutartis, 
minėto automobilio registra-
cijos liudijimas, techninės ap-
žiūros talonas. 

Mirtis. Šeštadienį,  apie 
22.20 val., vežamas iš Anykš-
čių ligoninės į Panevėžio ligo-
ninę, kelyje Anykščiai - Troš-
kūnai, mirė vyras (g. 1941 
m.),  gyvenęs  Anykščiuose, 
Gedimino gatvėje. Kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Rulonai. Sekmadienį,  apie 
7 val., pastebėta, kad Debei-
kių seniūnijos Gerkonių kaime 

vyro (g. 1971 m.) nuomoja-
muose laukuose yra supjaus-
tyta apie 100 vienetų dobilų 
rulonų, dengtų plėvele. Pada-
ryta žala yra 1000 eurų. 

Vagystės. Anykščių seniū-
nijos Bijeikių kaime negyve-
namoje sodyboje pasigesta 
elektrinių darbo įrankių. Iš 
viso padaryta 135 eurų turti-
nė žala. Anykščiuose, J. Ba-
sanavičiaus gatvėje, iš rūsio 
pagrobtas dviratis, kurio vertė 
500 eurų.

Muštynės.Viešintose, Ažu-
balių gatvėje, namuose, moters 
(g. 1987 m.) brolis (g. 1989 
m.) (nustatytas 3.08 prom. 
girtumas) gyvenantis kartu, 
smurtavo prieš pranešėją. Įta-
riamasis sulaikytas. Troškūnų 
seniūnijos Latavėnų kaime 
pas pilietį (g. 1951 m.) į kie-
mą atėjusi kaimynė užpuolė jį, 
pastūmusi parvertė ant žemės, 
gulintį spardė kojomis.

Mieli anykštėnai

Prisimindami reikšmingą 
Juodojo kaspino ir Baltijos 
kelio dieną, išlaikykime sti-
prų bendrumo jausmą, viltį 
ir ryžtą. Tevienija mus vi-
sus laisvė!

Lr Seimo narys Sergejus jovaiša
Kavarske koncertą pradė-

jo Lietuvos kariuomenės Vil-
niaus įgulos karininkų ramovės 
kamerinis moterų choras „Guos-
tė“, sudainavęs keletą dainų, o 
Baltijos šalių jaunimo simfoninis 
orkestras „Baltosios naktys“ atliko 
A.Vivaldžio „Metų laikus“. Kon-
certo pabaigoje sujungę savo pajė-
gas choras „Guostė“ ir simfoninis 
orkestras atliko B. Dvariono dainą 
„Žvaigždutė“. 

Bažnyčia buvo pilna žmonių. 
Beje, be anykštėnų į šį koncertą at-
vyko ir žmonių iš Vilniaus, Kauno, 
kitų Lietuvos vietų. Toks koncertas 
Kavarske jau yra antras, o už gali-
mybę jį išgirsti Kavarsko klebonas 
Nerijus Vyšniauskas dėkojo ne tik 
orkestrui, bet ir vietos ūkininkams 
bei verslininkams, kurių dėka jis 
įvyko.  “Iki kitų metų”, - su mu-
zikantais atsisveikino Kavarsko 
klebonas. 

Orkestras į Kavarską atvyko iš 
Alantos (Molėtų r.), nes jau treti 
metai vyksta bendradarbiavimas 
tarp Alantos technologijos ir vers-
lo mokyklos bei Sankt Peterburgo 
lietuvių bendruomenės. 

Šio projekto idėjos autorius, pro-
jekto vadovas yra Sankt Peterburgo 
lietuvių bendruomenės pirmininkas 

ir Rusijos lietuvių bendruomenių 
tarybos pirmininkas, prof. Gintau-
tas Želvys, kuris kilęs iš Alantos 
krašto. 

Tarptautinio Baltijos šalių jauni-
mo simfoninio orkestro „Baltosios 
naktys“ pagrindą sudaro Sank Pe-
terburgo Rimskio Korsakovo mu-
zikos koledžo Algirdo Paulavičiaus 
vardo simfoninis orkestras, jame 
groja muzikantai iš 7 šalių: Rusijos, 
Lietuvos, Jungtinių Amerikos Vals-
tijų, Vietnamo, Korėjos, Baltarusi-
jos, Prancūzijos. 

Koncertinei veiklai orkestras su-
siburia tik gegužę – birželį, baltųjų 
naktų Sankt Peterburge mėnesiais. 
Tad tai kiekvienais metais atgims-
tantis muzikinis kolektyvas. Orkes-
tro vadovas ir dirigentas Aleksej 
Vasiljev - tarptautinių konkursų 
laureatas, violončelininkas, Sankt 
Peterburgo Rimskio – Korsakovo 
valstybinės konservatorijos rekto-
rius.

Šiemet orkestras jau koncertavo 
birželio pabaigoje Alantos bažny-
čioje, taip pat Zarasuose, o rugpjū-
čio 23 dieną Alantoje numatytas dar 
vienas koncertas. Šiame koncerte 
Baltijos šalių jaunimo simfoninis 
orkestras „Baltosios naktys“ atliks 
kūrinių, skirtų fortepionui ir arfai.    

Kavarsko bažnyčioje – 
klasika
Sekmadienį, rugpjūčio 20 dieną, Kavarsko bažnyčia sutraukė 

nemenką būrį klasikinės muzikos gerbėjų, nes čia koncertavo 
Baltijos šalių jaunimo simfoninis orkestras „Baltosios naktys“, 
kurio pagrindą sudaro Sank Peterburgo Rimskio - Korsakovo 
muzikos koledžo simfoninis orkestras. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Gurmaniškąjį vakarą, lydimas 
aplodismentų atidarė SPA VIL-
NIUS Anykščiai savininkas ir ge-
neralinis direktorius Valdas Trin-
kūnas. SPA VILNIUS Anykščiai 
yra pelnęs ne vieną apdovanojimą. 
Anykščiuose įsikūrusi poilsio vie-
ta 2016 metais tapo Wellness Tra-
vel Awards finaliste kategorijose 
BEST FOR MEDICAL SERVI-
CES bei BEST AHEAD-OF-THE-
CURVE-INNOVATION, o 2017 
metais World Luxury Spa Awards 
Rytų Europos regiono kategorijoje 
buvo įvertinta kaip geriausia pra-
bangi „Hideaway“ SPA.

Valgius specialiai šiam vakarui 
sukūrė SPA VILNIUS Anykščiai 
restorano virtuvės komanda, vado-
vaujama vyriausiojo šefo, talentin-
go kulinaro Mato Žiliuko. Vakaro 

metu ant stalų vienas po kito rikia-
vosi patys įmantriausi patiekalai: 
juodos duonos užkandėlė su triu-
šienos kepenėlių paštetu bei slyvu 
ir vyno džemu, pelenais ir baltu pe-
lėsiu skanintas ožkos sūris su po-
midorais ir juodos duonos trašku-
čiu. Užkandžių ruošime panaudotų 
„Gero skonio“ klubo partnerio – 
135 gyvavimo metus švenčiančios 
„Vilniaus duonos“ – produktų sko-
nis abejingų nepaliko. 

Renginio dalyvių ypatingo dė-
mesio taip pat sulaukė ir gardi 
rūkyta antiena su gaiviu morkų 
bei burokėlių kremu. Svečiai liko 
sužavėti juodųjų garstyčių kremu 
paskanintu, burnoje tirpstančiu 
jautienos tartaro patiekalu. Pagrin-
diniu vakarienės akcentu tapo pui-
kia skonių harmonija apstulbinusi 

„Gero skonio“ klubas vasaros pabaigą palydėjo Anykščiuose
Rugpjūčio 17 d. gamtos prieglobstyje įsikūrusio SPA VILNIUS Anykščiai restorano erdvėse įvyko „Gero skonio“ klubo renginys „Ke-

liaukite, skanaukite, mėgaukitės Anykščių šilelio apsupty!“. Ypatingos vakarienės metu svečiai buvo kviečiami ragauti gurmaniškų pa-
tiekalų, degustuoti prie jų priderintų išraiškingo skonio vynų bei pasidžiaugti vasariniu žurnalo „Geras skonis“ numeriu.

anino garsai. „Gero skonio“ žurnalas 
jau 17 metų rašo apie skanų bei ko-
kybišką maistą, gėrimus, domisi stalo 
kultūra, bendradarbiauja su geriausiais 
Lietuvos restoranais, maisto ir gėrimų 
žinovais, gamintojais bei importuoto-
jais. Įdomiausias leidinio publikacijas 
jau galite rasti ir internetinėje svetai-
nėje skonis.lt. „Beveik dvidešimtmetį 
skaičiuojantis leidinys aplink save su-
būrė didžiulį gastronomijos pasauliui 
neabejingų bendraminčių būrį. Norė-
jome artimiau pažinti savo skaitytoją, 
bendrauti su juo ne tik dalinantis teo-
rinėmis žiniomis. Taip užgimė „Gero 
skonio“ klubo idėja – kas mėnesį 
drauge su naujų patirčių trokštančiais 
maisto entuziastais apsilankyti vis ki-
tame restorane“, – pasakojo žurnalo 
„Geras skonis“ vyriausioji redaktorė 
Rasa Ščeponienė.

Pranešimas spaudai

Valgius specialiai šiam vakarui sukūrė SPA VILNIUS Anykščiai restorano virtuvės komanda, vadovaujama vyriausiojo šefo, talentingo 
kulinaro Mato Žiliuko, o „Gero skonio“ klubo šventei dirigavo renginio vedėja Daiva Tamošiūnaitė.

antiena, pagardinta pastarnokų 
puta, juodųjų alyvuogių žeme ir 
demi glace padažu. Antienos ir sau-
sai brandintos jautienos produktus 
išskirtiniam vakarui parinko UAB 
„Baltic Larus“ specialistai. 

Pasimėgavus karštojo antienos 
patiekalo skoniu, naujasis „Gero 
skonio“ klubo partneris AB „Nau-
joji Rūta“ šventės svečius kvietė 
pasinerti į saldžias akimirkas ir pa-
ragauti „Bohemos“ saldainių.

Vakarienės pabaigoje svečių lau-
kė intriguojanti staigmena – juodos 
duonos ledai. Užkandžių, karštojo 
patiekalo bei deserto skonį lydėjo 
ilgamečio „Gero skonio“ klubo 
partnerio – „Mineralinių vandenų“ 
parinkti, tobulai derantys vynai.

Svajingą ir romantišką vasaros pa-
lydėtuvių atmosferą kūrė švelnūs pi-

Reitingai. Kol valdančioji Sei-
mo koalicija nesutaria, kaip valdyti 
šalį ir ar verta valdyti kartu, opo-
ziciniai konservatoriai augina savo 
reitingus. „Baltijos tyrimų“ duo-
menimis, jei rytoj vyktų rinkimai į 
Seimą, už konservatorius balsuotų 
15,2 proc. apklaustųjų. Beveik 3 
proc. daugiau nei praėjusį mėnesį. 
Ir 2 proc. daugiau, nei piliečiai pa-
sitiki antroje vietoje atsidūrusiais 
valstiečiais. Pastarųjų kadaise dra-
matiškai išpūstas reitingas jau dra-
matiškai mažėja. Keista tik tiek, 
kad valstiečiai ir socialdemokratai, 
viešai aiškindamiesi savo neva ko-
alicinį ar vis dar koalicinį santykį, 
tik tiek apipešiojo savo reitingus. 
Už socdemus dar balsuotų 10 proc. 
rinkėjų. Ši partija vis dar trečioje 
vietoje. 

Greitis. Prieš kelerius metus 
šiek tiek sulėtinusi greitį lietuvių 
emigracija ir vėl įgauna pagreitį. 
Daugiau nei 50,3 tūkst. šalies gy-
ventojų praėjusiais metais savo 
namus susikūrė svečiose šalyse. 
Kasdien Šiaulius palieka ir laimės 
svetur ieškoti išvyksta 9 šiauliečiai. 
Kasdien... „Kad ir kaip besisteng-
tume, skurdas lenda iš visų kampų. 
Nuolatinis pinigų trūkumas kelia 
barnius šeimoje. Svarstėme, svars-
tėme ką daryti. Matome tik vieną 
išeitį - užsidirbti Norvegijoje“, - 
sakė nė 30-ies nesulaukusi šiaulie-
tė Monika... 

Skulptūros. Vilniaus miesto sa-
vivaldybei nesugebant apsispręsti, 
ką toliau daryti su sostinės Žalio-
jo tilto skulptūromis, iniciatyvos 
ėmėsi politikai, paraginę kultūros 
ministrę Lianą Ruokytę-Jonsson 
dar šiemet užbaigti šių skulptū-
rų teisinės apsaugos naikinimo 
procedūrą. Vilniaus savivaldybės 
įmonės „Grinda“ kieme porą metų 
dūlančias Žaliojo tilto skulptūras 
prisiminę Seimo opozicinės Tėvy-
nės sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos frakcijos nariai 
Arvydas Anušauskas ir Vytautas 
Juozapaitis apgailestauja, kad Kul-
tūros ministerija nesiryžta skulp-
tūrų klausimo spręsti iš esmės ir 
išbraukti tuos kūrinius iš valstybės 
saugomų objektų sąrašo. 

Mama. Uostamiestyje pareigū-
nai sulaikė visiškai girtą vairuoto-
ją, kuri kartu vežėsi ir savo 4 metų 
dukrelę. Ketvirtadienį 15 val. Klai-
pėdos policininkai sulaukė prane-
šimo, kad Vingio gatvėje, prie šalia 
vieno prekybos centro esančios au-
tobusų stotelės, „Lexus“ vairavusi 
moteris nuvertė pėsčiųjų perėją 
žymintį ženklą. Po to vairuotoja 
bandė užvesti užgesusį automo-
bilio variklį ir pasprukti, tačiau to 
padaryti jai nepavyko. Alkoholio 
matuokliu moteriai nustatytas vi-
dutinis - 2,28 promilių girtumas. 

Mirtis. Penktadienį Mažeikiuo-
se palaidota 22 metų mažeikiškė 
Domantė, savo gyvybę nutraukusi 
pajūryje, netoli Girulių, - puolė po 
traukiniu. Šoko ištiktas keleivinio 
traukinio mašinistas pareigūnams 
papasakojo, kad pamatė geležin-
kelio link iš miško išbėgančią 
merginą. Nujausdamas kažką ne-
gero mašinistas paspaudė garsinį 
signalą norėdamas įspėti, tačiau iki 
šilumvežio likus apie 100 metrų jis 
pamatė, kad mergina staiga atsi-
gulė ant bėgių. Akimirksniu buvo 
įjungtas ekstrinis traukinio stabdy-
mas, tačiau tokio nedidelio atstu-
mo sustabdyti sąstatą nepakako. 



SITUACIJAIŠ ARTI 

  
2017 m. rugpjūčio 22 d.KOMENTARAI

spektras

Parengta pagal 
BNS informaciją

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. 

@ X – man: „Didžioji dalis emi-
gruojančių anksčiau ar vėliau su-
grįš, pakalbėkite su jais ir paklaus-
kite, kiek iš jų savo ateitį sieja su 
užsieniu. Lietuviškas uždarbis toli 
gražu dar ne greit pasieks išsivys-
čiusių Vakarų valstybių darbuotojų 
algas, nereikia būti dideliu ekono-
mistų, kad tai suprasti, todėl drąsiai 
galima daryti prielaidą, kad emi-
gracijos mastai dar ilgą laiką išliks 
senųjų tendencijų ribose.“

@ ДДДД: „Labai apsirinki, jeigu 
dar vakar premjeras sveikino kuo 
didesnę ukrainiečių imigraciją - apie 
ką galima kalbėti. Tai tik turtingųjų 
darbdavių norų pakartojimas... Tai 
paprasčiausias darbo jėgos dempin-
gavimas ir ieškojimas naujų betei-
sių vergų. Tokiomis sąlygomis net 

nesitikėkite darbo užmokesčio kili-
mo, tuo pačiu ir mažesnės vietinių 
emigracijos. Net ir esant tokiam pat 
atlyginimui, žmonės rinktųsi ten, 
kur asmuo yra vertinamas, gerbia-
mas, o darbdavys ir mažiausias val-
dininkas iš jo nesityčios radęs nors 
menkiausia progą...“

@ Juozas: „Nesutinku su tais, 
kurie sako, jog didesnis darbo už-
mokestis lemia emigraciją. Ne ma-
žiau svarbu, kad darbdavys savo 
darbuotoją vertintų ir gerbtų. Deja, 
yra priešingai. Savo ausimis girdė-
jau, kaip labai aukšto respublikinio 
lygio vadovas visiems girdint pa-
sakė: „Mes tik džiaugiamės, kad 
jūs išeinant iš darbo ar išvažiuojat 
svetur...“ Deja, dar toks mentalite-
tas, ką padarysi. Arba viešoj erdvėj 

Tėvynę mainom į užsienius...
Vyriausybė gyventojus pakvietė siūlyti idėjas, kaip sugrąžinti 

emigravusius lietuvius. „Migruojančią Lietuvą pakeisti į sugrįž-
tančią galime, tačiau tam reikalingos ne tik valstybės institucijų 
pastangos, labai svarbus nevyriausybinių organizacijų, bendruo-
menių, verslo įmonių ir kiekvieno iš mūsų indėlis“, - teigiama kvie-
time. Tuo tarpu statistika kalba pati už save. Anykščių rajono sa-
vivaldybės duomenimis, pernai iš Anykščių rajono emigravo 382 
gyventojai. Šiemet dar nesibaigus metams išvykimą į užsienio šalis 
jau deklaravo 395 anykštėnai. Ar tikite, kad emigruojančią Lietu-
vą dar galime pakeisti į sugrįžtančią? Kokie Jūsų siūlymai?

skaitėm vienos darbdavės pasipik-
tinimą, jog atėjusios merginos dėl 
darbo klausia, koks bus atlygini-
mas. Tai ko daugiau klausti? Gal - 
ar nesimušat? Jeigu darbdavys savo 
darbuotoją mato kaip vergą, tai kaip 
nebėgti... 

Dėl atlyginimo dydžio. Jūs pa-
klauskit emigranto, kokiom aplin-
kybėm jis grįžtų į Lietuvą, Dažnas 
atsakys: man užteks 800-1000 eu-
riukų ar net dar mažiau- svarbu būti 
šalia savų ir dirbti tokį darbą, kokį 
moku, ir turėti darbdavį, kuris ver-
tintų mane. Ar tai labai daug?“

@ R.Gižinskas: „Pirmoji emi-
gracijos banga prasidėjo 2000 me-
tais.Išvyko analitinio proto žmonės.
Visi kiti tikėjome - atėjo savi. Prasi-
dėjo totalinės privatizacijos, kurios 
sunaikino darbo vietas.Šiandien 
devintoji emigracijos banga.Kas 
kaltas? Kaltų nėra.Nei viena partija 
už tai nejaučia atsakomybės.Ir vėl 
reformos...Vėl mažėja darbo vie-
tų.Profsąjungos sunaikintos. Ir vėl 
tas lietuviškas nuolankumas. Nei 
viena ES valstybė neskiria savo ka-

riuomenei tiek pinigų,kiek Lietuva. 
(150 milijonų eurų vien tik šarvuo-
tai technikai, kur dar priešlėktuvinė 
gynyba ir t.t.) pagal šalies BVP. Su-
grįžus ką daryti? Internacionalinės 
šeimos tikrai nesugrįš. Anykščiuose 
mes turime pvz., kai sugrįžo ir vėl 
išvyko į Ispaniją. Mano galva, su-
puvusi rinkimų sistema, leidžianti 
be atsakomybės „veikti Tautos la-
bui, jos gerovei”... lietuviais esame 
mes gimę...”

@ Info statistika: „Ar žinote, 
kuri šalis buvo skurdžiausia Euro-
poje prieš 45 metus. Nepatikėsite 
bet tai buvo Airija. Emigracija iš 
Airijos buvo kur kas didesnė, nei 
dabar iš Lietuvos. Vos ne pusė Airių 
buvo emigrantai, ypač Jav, Britani-
joje ir t.t. Airija į Europos Sąjunga 
įstojo 1973 metais. Prireikė beveik 
30 metų, kol airiai pasiekė tokį 
lygį, ir tapo svajonių šalimi. Airiai 
masiškai grįžo atgal į savo tėvynę. 
Visa tai padėjo padaryti ES. Nebea-
bejoju, kad po 30 metų ES sudėtyje 
ir mūsų laukia šviesi ateitis.”

-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta, - 

red.past.)

Keliaudamas 
baimės nejaučia

Donatas KRIKŠTAPONIS, so-
cialdemokratas, rajono Tarybos 
narys:

- Jau nesuskaičiuoju, kiek kartų 
su žmona vykome ilsėtis į Egiptą. 
Nors apie šią šalį kalbama kaip apie 
itin nesaugią, man taip neatrodo. 
Taip, saugumas yra padidintas, bet, 
manau, viskas turistų labui. Prie 
įėjimų į viešbučius budi apsauga, 
paplūdimiuose taip pat vaikšto gin-
kluoti policininkai. Važiuojant į tu-
ristines keliones autobusą lydi kon-
vojus arba bent jau kartu važiuoja 
ginkluotas apsaugos darbuotojas. 
Bet man tai nekelia jokios baimės, 
aš jaučiuosi ten tikrai saugiai.

Anykštėnų nuo kelionių teroro 
išpuoliai nesustabdys
Praėjusią savaitę dar vienas Europos miestas nukentėjo nuo te-

roristinių išpuolių. Gausiai turistų lankoma, pilna architektūros 
šedevrų, spalvų, garsų ir skonių Barselona (Ispanija) šiuo metu 
gedi. La Rambos alėja, kurioje gyvenimas alsuoja kiaurą parą, 
dabar skendi gėlių žieduose ir gedulo žvakučių jūroje. Praėjus 
vos dienai po šio keliolika gyvybių nusinešusio išpuolio, kitame 
Ispanijos pajūrio mieste Kambrilse vėl siautėjo teroristai. Žuvo 
vienas žmogus, keliolika buvo sužeistų.

Londonas, Paryžius, Nica, Berlynas, Briuselis – miestai, ku-
riuos į savo kelionių sąrašus įtraukia ir lietuviai.

„Anykšta“ teiravosi, ar vos prieš keletą metų saugiai besijautę 
keliaudami po Europą, anykštėnai taip pat saugiai jaučiasi ir da-
bar? O gal keičia kelionių planus ir ieško įdomių lankytinų vietų 
čia pat, Lietuvoje?

Keliauju ir po Europą, bet ir šios 
kelionės manęs negąsdina. Gal aš 
pernelyg nefiksuoju tų įvykių...

Tiesą sakant, manau, kad nelaimė 
gali atsitikti ir tavo paties kieme. 
Įvyksta avarijos keliuose, žmonės 
krenta ir mirtinai susižaloja ant 
ledo, tad nuo nelaimės niekas nėra 
apsaugotas.

Skaudūs tie teroro išpuoliai, bet 
pasaulis dėl to nenustos keliauti, 
žmonės nenustos bendrauti, gyveni-
mas tęsiasi....

Anykščiuose 
sutemus pėsčiom 
nevaikšto

Audronė BEREZAUSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės L. 
ir S. Didžiulių viešosios bibliote-
kos Krašto dokumentų ir krašto-
tyros skyriaus vedėja:

- Labai jautriai reaguoju išgir-
dusi apie pasaulį vis nepaliaujamai 
krečiančius teroro aktus. Tačiau 
rinkdamasi kelionę, stengiuosi at-
siriboti nuo bet kokios neigiamos 
informacijos. Kiti labai smulkme-
niškai suplanuoja, apgalvoja, renka 

informaciją apie vieną ar kitą šalį, 
o aš jeigu jau nusiperku kažkur bi-
lietus, viską palieku Dievo valiai. 
Esu tikintis žmogus, nesvetima 
man ir malda – tikiu jos galia, tad 
ir keliaudama tikiu, kad Dievas 
mane saugo. Galbūt todėl visos 
kelionės baigiasi laimingai... Yra 
buvęs atvejis, kai grįždami iš Ispa-
nijos negalėjom nusileisti Vilniaus 
oro uoste ir dvi valandas sukom ra-
tus virš sostinės, bet viskas baigė-
si laimingai. Išlipant matėsi, koks 
nuvargęs buvo pilotas, o mūsiškiai 
lietuviai nepagailėjo ir „gražių žo-
džių“, kad neva jaunas, todėl dar 
nemoka nusileisti... Dažnai mes, 
lietuviai, esam vieni kitiems pavo-
jingesni nei svetimtaučiai.

Rudenį, žiemą, kai bibliotekoje 
renginiai baigiasi vėlai, aš kur kas 
labiau bijau grįžti namo pėsčiomis 
neapšviestomis Anykščių gatvėmis 
ir sėdu už automobilio vairo.

Kol galiu, tikrai keliausiu, jaučiu 
begalinį norą atrasti, pažinti naujas 
šalis, žaviuosi didžiaisiais keliau-
tojais ir tikiu, kad Dievas ir toliau 
saugos.

Laiku paliko 
Londoną

Kamilė BITVINSKAITĖ, 
Anykščių menų inkubatoriaus 
verslo konsultantė:

- Praėjus vos dviem dienom 

po to, kai išvykau iš Londono, 
išgirdau apie ten įvykdytą teroro 
aktą... 

Skambinau ten gyvenantiems 
draugams klausti, ar jie nenu-
kentėjo, nes man pačiai buvo 
šokas. Londone, priešingai nei 
Briuselyje, nejautėm jokios 
įtampos, didesnio dėmesio sau-
gumui ir pan. Policija patruliavo 
tik prie politiškai svarbių pasta-
tų. Ir štai dvi dienos, ir viskas 
pasikeitė. 

Praėjus kuriam laikui po tero-
ro išpuolio Paryžiuje teko lan-
kytis ir šiame mieste. Prieš vie-
šai paskelbiant žinią, kad 2024 
–ųjų metų olimpinės žaidynės 
vyks Paryžiuje, Invalidų aikš-
tėje šią vasarą vyko didžiulis 
įvairių sporto šakų renginys. Čia 
jau jautėsi, kad yra sustiprintas 
saugumas, gatvėje buvo stabdo-
mi žmonės ir prašomi parodyti 
dokumentus, tačiau, kai jau esi 
kažkur išvykęs, nuolat nesvars-
tai apie teroro išpuolius, šaudy-
mus ir pan., turi tiesiog mėgau-
tis atostogomis.

Milane, važiuojant metro, 
teko matyti ir tokį atvejį, kai 
įlipę policijos pareigūnai priėjo 
prie tamsesnio gymio vyriškio 
prašydami parodyti asmens do-
kumentus...

Taip pat prisimenu, kaip ke-
liaudamos po Norvegiją, susipa-
žinom su vienu vaikinu... Draugė 
su juo ir namo grįžusi susiraši-
nėjo, o vėliau sužinojom, kad jis 
buvo nušautas A. Breiviko...

Nemanau, kad šie šiurpūs įvy-
kiai atbaidys mane nuo kelionių. 
Kaip keliavau, taip keliausiu ir 
toliau...  

-ANYKŠTA

Gyvūnai. Neblaivios klaipėdie-
tės aukomis tapo iš karto septyni 
katinai. Trečiadienį Klaipėdos poli-
cininkai sulaukė pranešimo apie ga-
limą smurtą artimoje aplinkoje. Pa-
reigūnams atvykus į Kaštonų gatvę, 
smurto atvejis nepasitvirtino, tačiau 
bendraudami su neblaivia 54 metų 
moterimi policininkai pastebėjo 
netoliese ant medžio šakos pakartą 
katę ir aptiko 6 kibire nuskandintus 
jos kačiukus. Taip pat girtas moters 
sugyventinis patvirtino, jog ji ne 
pirmą kartą skriaudžia gyvūnus, o 
šįsyk tai padarė jam būnant darbe. 
Moteris, į alkotesterį įpūtusi 2,29 
promilės, dviem paroms uždaryta į 
areštinę. Už žiaurų elgesį su gyvūnu 
gresia ne tik piniginės baudos nuo 
50 iki 2 300 eurų ir viešieji darbai, 
bet ir laisvės atėmimas iki vienerių 
metų. 

Akcijos. Po teroro išpuolio Bar-
selonoje Europos kelionių bendro-
vių akcijos krito, kartu su savimi 
nusmukdydamos ir biržų indeksus, 
rašo „Reuters“. Prasidėjus akci-
jų išpardavimui pasauliniu mastu, 
„STOXX 600“ akcijų birža krito 
0,9 proc. Tuo tarpu didžiųjų Eu-
ropos bendrovių indeksas „STO-
XX50E“ smuko 1 proc., per nak-
tį kritus Azijos ir JAV akcijoms. 
Visi sektoriai Europos biržose 
penktadienį fiksavo kritimus. Dau-
giausiai smuko kelionių ir laisva-
laikio sektorius, po teroro išpuolių 
Barselonoje praradęs 1,4 proc. 
vertės. Avialinijos „Easyjet“, „Rya-
nair“, IAG bei „Lufthansa“ smuko 
tarp 1,9 ir 2,7 proc. Ispanijos oro 
uostų įmonė AENA taip pat krito 2 
proc. Be to, Ispanijos akcijos krito 
smarkiau nei kiti indeksai - Ispani-
jos birža IBEX smuko 1,4 proc. Tuo 
tarpu Europos finansinių rezultatų 
sezonas artėja prie pabaigos - savo 
ketvirtines ataskaitas paskelbė apie 
86 proc. įmonių., iš jų 60 proc. pra-
lenkė analitikų prognozes.

Deficitas. Saudo Arabijai gerokai 
apkarpius išlaidas, šalies biudžeto 
deficitas šių metų pirmąjį pusmetį 
sumažėjo perpus, pareiškė šalies 
finansų ministerija ir pridūrė, kad 
prie to prisidėjo ir stabilizavusio-
sios naftos kainos. Kritus „juodojo 
aukso“ kainoms, itin konservatyvi 
karalystė ėmėsi diversifikuoti savo 
ekonomiką, kuri tradiciškai buvo 
priklausoma nuo naftos.  Šių metų 
pirmąjį pusmetį biudžeto deficitas 
sumažėjo 51 proc. iki 72 mlrd. rialų 
(19,2 mlrd. JAV dolerių, 16,2 mlrd. 
eurų), paskelbė finansų ministerija. 
„Tai lėmė valstybės finansų valdy-
mo pagerėjimas, kurį savo ruož-
tu užtikrino ekonominių reformų 
įgyvendinimas pagal planą „Vizija 
2030“, – pareiškė ministerijos atsto-
vas. Pagal šį planą norima vystyti 
Saudo Arabijos pramonės ir inves-
ticijų bazę ir mažinti priklausomybę 
nuo naftos eksporto. Atpigus naftai, 
Saudo Arabijos biudžeto išlaidos 
įplaukas viršija nuo 2014 metų.

Rusas. Turkų pareigūnai sulaikė 
rusą, galimai priklausantį džihadis-
tų judėjimui „Islamo valstybė“ (IS) 
ir įtariamą planavus užpulti pietų 
Turkijoje esančią JAV oro bazę, 
ketvirtadienį paskelbė šalies žinias-
klaida. Naujienų agentūra „Dogan“ 
informavo, kad suimtasis Renatas 
Bakijevas yra kaltinamas planavęs 
„surengti sprogdinimą, siekdamas 
bepilote skraidykle numušti JAV 
lėktuvą“ Incirliko oro bazėje.
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(Atkelta iš 1 p.)
Šiuo metu šalyje laikoma maž-

daug 690 tūkst. galvijų, apie 770 
tūkst. kiaulių, 36 tūkst. arklių, 80 
tūkst. avių ir 8 tūkst. ožkų. Turė-
dami per 2,8 mln. ha žemės ūkio 
naudmenų, lietuviai ūkininkai ga-
lėtų auginti gerokai daugiau gyvu-
lių. Mažiausios pieno kainos buvo 
prieš metus. Tuometinė Žemės 
ūkio ministrė Virginija Baltrai-
tienė pasistengė, kad už litrą būtų 
primesta po kelis centus, nes vienu 
laiku perdirbėjai už litrą pieno mo-
kėdavo vos po 10-12 euro centų. 

Gerai, jeigu pienas atsiperka

Anykščių rajono tarybos narė, 
žemdirbių interesus atstovaujanti 
kooperatyvo „Žalioji lanka“ direk-
torė Nijolė Barkauskienė sakĖ, kad 
jų kooperatyvas laikosi stabiliai, o 
žmonės susitaikė su pieno supirki-
mo kainomis. „Galiu pasakyti, kad 
kooperatyvo narių šiek tiek mažė-
ja. Bet ne dėl supirkimo kainų, o 

dėl pieno statytojų amžiaus. Žmo-
nės sensta, o jaunimas nelabai nori 
prie karvių. Jei ūkininkauja, linksta 
prie grūdinių kultūrų auginimo“,- 
aiškino  N. Barkauskienė. 

Jos teigimu, kooperatyvo nariai 
priestato nevienodą pieno kiekį. 
„Kad laikytų 1-2 karvytes, nelabai 
tokių turime, bent jau 3-4 laiko, 
tačiau yra ir ūkininkų, kurie 800 
litrų kasdien pristato“, - sakė N. 
Barkauskienė.

Ji tvirtino, kad pagal žmonių 
nuotaikas sprendžia, kad dabarti-
nės pieno supirkimo kainos bent 
jau leidžia žmonėms gyventi. „Tu-
riu savo pieno ūkį ir galiu pasa-
kyti, kad būna gerai, jeigu pienas 
atsiperka. Karvės – ne kombainai, 
šiandien jos sveikos, o kas bus ryt 
– neaišku. Karves reikia net tik 
melžti, bet šerti, duoti joms vitami-
nų, papildų. Visai kaip žmonėms. 
Todėl gerai, jeigu pienas atsiperka. 
Aišku, kai pažiūri kainas parduo-
tuvėje, darosi keista“, - teigė N. 
Barkauskienė.

„Suskaičiavau, kiek kainuoja 
pieno savikaina, įtraukiant įvairius 
pašarus, pasiruošimą žiemai ir dar-
bą. Išėjo, grubiai skaičiuojant, kad 
kilogramas pieno kainuoja 32 euro 
centus. Negalima pelningai dirbti, 
jei litras vandens, ne mineralinio, 
o iš krano kainuoja brangiau negu 
pienas. Vasarą, reta karvė duoda 
daugiau pieno negu išgeria van-
dens.Tik pagirdei – jau ir nuosto-
lis. Todėl šiandien tų, kurie augina 
karvytes, darbas yra daugiau iš 
inercijos“,- jau anksčiau apie pie-
nininkų kasdienybę yra teigusi N. 
Barkauskienė.   

Su lenkais neprekiauja 
dėl atstumo

N. Barkauskienė stebėjosi, kad 
esant mažoms supirkimo kainoms 
lietuviški pieno produktai beveik 
nepinga. Pasak jos, Lenkijos pie-
nininkai anksčiau siūlė bendradar-
biavimą. „Lenkai pieną Lietuvoje 
superka 3 euro centais brangiau 

negu moka lietuviai perdirbėjai. 
Tačiau mes nerizikavom pradėti 
bendradarbiauti. Vienas dalykas, 
kad lenkai pageidavo iškart viso pie-
novežio, jeigu atvažiuotų patys. Kol 
tokio kiekio neturime, reiktų pieną 
pirkti iš kažkur patiems, antra, tektų 
atleisti keletą žmonių, o naudos iš 
to maža. O jeigu vežtume patys, tai 
Anykščiai yra nepatogioje geogra-
finėje padėtyje – kol nuvežtume iki 
Marijampolės, tų 3 centų ir nebelik-
tų, o jei į Lenkiją – būtų dar bran-
giau“,- tvirtino  N. Barkauskienė.

Galvijus superka irgi pigiai

Kooperatyvo „Žalioji lanka“ va-
dovė pastebėjo, kad žemdirbius su-
pirkėjai skriaudžia ne tik čia, bet ir 
supirkdami galvijus. „Karvė, kad 
ir jau „atidirbusi“, svoris 500-600 
kilogramų, o supirkėjai moka už ją 
po 300 eurų. Sakykim, grynos mė-
sos ten būna 250 kilogramų, tai iš-
eina, kad  mums sumoka po 1 eurą 
už kilogramą. O parduotuvėje kiek 

Vanduo jau brangesnis už pieną karvienos mėsa, juk čia karviena, 
ne jautiena,  kainuoja? Neįper-
kam“,- sakė N. Barkauskienė. 

Jos nuomone, pasikeitimų pieno 
sektoriuje galima laukti rudenį, kai 
ims galioti nauji kokybės reikala-
vimai, bus panaikintos „kokybės 
lubos“, o pienas turės atitikti griež-
tus reikalavimus. „Nežinau, kodėl, 
bet mes nuėjome griežčiausių rei-
kalavimų keliu, tokie reikalavimai 
yra tik keliose Europos Sąjungos 
valstybėse.  Žmonės bus priversti 
išsibrokuoti karves. Jau dabar ma-
tosi, kad kai kurie neberuošė šieno. 
Žodžiu, ruduo parodys tikrą padė-
tį, nors visai gali būti, kad žmonės 
peržiūrės reikalavimus, prisitai-
kys“, - apie pasikeitimus kalbėjo  
N. Barkauskienė. Beje, vadovė 
užsiminė, kad ir valdžios pasikeiti-
mas, nors į Seimą pateko daug ūki-
ninkų, jų padėties nepalengvino, 
nors vilčių buvo dėta daug. 

Kooperatyve „Žalioji lanka“ 
susibūrę smulkieji pieno tiekėjai. 
Šiam kooperatyvui priklauso apie 
400 žmonių, o bendras kiekis, kurį 
kooperatyvas pristato pieno perdir-
bėjams, yra apie 14 tonų.

Viliojo nuolaidomis...

Pirmasis bardų festivalis vyko 
2008–ųjų rugpjūčio 30 dieną. Bilie-
tas į pusvalandį vėluojantį, Vytautui 
Kernagiui atminti skirtą ir su per-
traukomis beveik keturias valandas 
trukusį koncertą kainavo 5 litus. Po 
dešimties metų jubiliejinio festiva-
lio dviejų dienų koncertų bilietas 
kainavo 25 eurus, vienos dienos 
bilietas – 20 eurų. Šiemet festivalio 
organizatoriai anykštėnus pamalo-
nino nuolaidomis - į Dainuvos slė-
nio koncertus pensininkams, neįga-
liesiems, moksleiviams (pateikus 
pažymėjimą), studentams (pateikus 
ISIC pažymėjimą) bei Anykščių ra-
jono gyventojams (pateikus gyve-
namosios vietos deklaraciją),  bilie-
to kaina buvo 15 eurų, abonementas 
dviem dienoms – 20 eurų.

Pasak vieno iš festivalio organi-
zatorių Juozo Žitkausko, festivalio 
didžiuosiuose koncertuose apsi-

lankė maždaug po 5000 žmonių. 
„Negalėjome atsistebėti žmonių su-
sidomėjimu šeštadieniniu koncertu, 
- pastebėjo J. Žitkauskas. – Jau lijo 
lietus, o žmonės vis pirko ir pirko 
bilietus į koncertą“. 

Brėmeno muzikantai sugrįžo...

Ankstesniuose festivaliuose 
penktadienio koncertai nesusilauk-
davo didelio žiūrovų susidomėji-
mo, tačiau šį kartą panašu, kad net 
patys organizatoriai nesitikėjo tokio 
žmonių antplūdžio. Prie kasos nu-
sidriekė kelių dešimčių metrų eilė, 
pastovėti joje kai kam teko beveik 
pusvalandį. Tuo tarpu prie kasos 
nuo upės pusės žmonių nebuvo, tad 
atbėgusi mergina žmones kvietė pa-
tvoriu, per aptvertą festivalio terito-
riją, ateiti iki jos. Deja, laukiantys 
eilėje į tai beveik nekreipė dėmesio 
ir toliau kantriai laukė eilėje. O ga-
lėjo plūstelėti dideliu būriu ir įsi-

Jubiliejinį „Purpurinį vakarą“ išprausė lietus
Anykščiuose tris dienas šėlo dešimtasis nacionalinis bardų fes-

tivalis „Purpurinis vakaras“, kurį  5000 eurų parėmė Anykščių 
rajono savivaldybė. Šalia parodų, susitikimų su poetais, renginio 
vaikams mieste, Dainuvos slėnyje penktadienio ir šeštadienio va-
karą įvyko du koncertai, užtrukę maždaug po keturias valandas. 

maišyti tarp jau bilietus turinčių...
Kalbinti žiūrovai teigė, kad į 

penktadienio vakaro koncertą juos 
atviliojo teatralizuotas Keistuolių 
teatro pasirodymas „Paskutiniai 
Brėmeno muzikantai“. Būtent jie 
išjudino šėlti kelis tūkstančius san-
tūriai koncertą stebėjusių žiūrovų.

Koncertą vedė aktorė Ilona Bal-
sytė. 

Sulaukė festivalio pabaigos

Šeštadienio vakarą anykštėnai 
ir miesto svečiai į Dainuvos slėnį 
plūdo nepaisydami prasidėjusios 
liūties, tikėdamiesi, kad po karštos 
dienos šiltas vasariškas lietus greitai 
praeis. Mašinos, išmakojusios pie-
vą, vos tilpo laukymėje prieš Dainų 
slėnį, o žmonės į apave žliugsintį 
vandenį ir apsitaškytas kojas ne-
kreipė dėmesio. Dainų slėnis virto 
skėčių ir į plastiko lietpalčius susi-
supusių žmonių jūra. Lietus nesi-
liovė ir po antrojo liūties pliūpsnio 
žiūrovų praretėjo, tačiau didžioji 
dauguma sulaukė paskutinės festi-
valio dainos. 

Koncertavo jungtinė Šiaurės Ai-
rijos ir Danijos grupė „Thundering 
Down“, (kaip aiškino vakaro ve-
dėja aktorė Kristina Kazlauskaitė, 
lietuviškai tai būtų lyg ir vandens 
garmėjimas siaura gatvele),  ypa-
tingo žiūrovų palaikymo sulaukė 
grupė „Edis Agregatas“ ir neįtikėti-
ni duetai, kuriuose dainavo aktoriai: 
Kristina Kazlauskaitė, Vladas Bag-
donas, Ilona Balsytė, Gediminas 
Storpirštis, Evelina Sašenko, Neri-
jus Bakula ir kiti.

Iš koncerto parkeliavo 
su dviračiu

Bardų festivalio „Purpurinis va-
karas“ koncerte modernų pagrin-
dinio festivalio rėmėjo „Mecedes 
– Benz“ dviratį bilietų loterijoje 
laimėjo Jono Biliūno gimnazijos 
lietuvių kalbos ir literatūros moky-
toja Gitana Bužinskienė. Dar kon-
certe ją spėjo pasveikinti kolegos, 
o šmaikštesni pageidavo kada nors 
tokiu dviračiu perlėkti Šventosios 
pėsčiųjų ir dviračių taku. 

-ANYKŠTA

Šeštadienio koncerto kulminacija – neįtikėtini duetai. Dainuoja 
aktoriai Ilona Balsytė ir Andrius Kulikauskas. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Lietus prausė, bet geros nuotaikos daugeliui užteko iki paskuti-
nės festivalio dainos. 

Pagrindinio festivalio rėmėjo „Mecedes – Benz“ dviratį „Pur-
purinio vakaro“ loterijoje laimėjo Jono Biliūno gimnazijos lie-
tuvių kalbos ir literatūros mokytoja Gitana Bužinskienė. 

Grupės „Edis Agregatas“ pasirodymas buvo vienas ryškiausių 
šeštadienio vakaro koncerte.
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Nors jau pažįstamas, 
bet klaidus smėliakelis

Tą vakarą panorau ir vėl su-
rasti tą paslaptingą kaimą, vėl 
pabūti Juodųjų eglių krašte. 
Keliutė, atitrūkusi nuo didžio-
jo vieškelio, pasirodė neatpa-
žįstamai ilga, toli toli nuvedusi 
per šviesius pušynus, kvapniais 
viržiais, mėlynių, bruknių ir ki-
tokiais uogienojais apkaišytus. 
Buvo birželio vakaras, iki suvo-
kimo begalybių besidriekiantys 
medynai aptilę, tik kažkur toli-
muose aiduose skambėjo gegutės 
šauksmas. Pagaliau rausvo smė-
lio kelelis išvedė į pakilumėlėje 
atsivėrusią laukymę su tarp žo-
lynų švytinčiu melsvai rausvo-
mis spalvomis neregėtai dideliu 
akmeniu. Dingtelėjo: „O jei jį 
atkasus, tai gal būstų didesnis ir 
už Puntuką?“ Į vainikais supin-
tą draugę susispietusios liepos 
aiškiai bylojo kadaise čia buvus 
sodybą. Iš aukštų žolių išsistiepę 
narcizai žydėjo baltais tuščiavi-
duriais žiedais, tolėliau žaliavo 
jurginai, kerojo palinkusi obelis. 
Matyt, čia man pažįstamo Povi-
lo Kavoliūno gyventa. Už kelių 
dešimčių žingsnių nuo besišvie-
čiančios gelsvu rageliu mėnesie-
nos tyloje ramybe sustingusio 
ežero kranto, nupilkėjusio, be-
tręštančio liepto vaiduokliškoje 
kaimynystėje snaudė vieniša tro-
ba. Be gyvybės, apjuosta karčių 
tvora, lentų skydais uždengtomis 
langų akimis. Čia kadaise Kauš-
pėdų gyventa, nors pasakotojai 
dažnai kas kur supainioja, dabar 
gi, kaip miško žmonės sako, ją 
nupirkęs žydas...

Iš amžių gilumos

Kaip byloja kadaise vartyti, 
žąsies plunksna surašyti Svė-
dasų parapijiečių sąrašai, XIX 

Juodgalis - dar kartą juodųjų eglių krašte... Raimondas GUOBIS

Šimonių girios glūdumoje, tolokai pakeliavus smiltėta keliute 
nuo didžiojo vieškelio, vedančio nuo Svėdasų plento Andrioniš-
kio link, už dantytų eglių, viršūnėmis susipynusių, suremtų  tan-
kumynų, šviesioje laukymėje prie rausvai tamsvandenio ežero 
yra Juodeglinio kaimas. Nuo seno jis priklausė didelei ir garsiai 
Svėdasų parapijai, nuo seno visi jo gyventojai kalbėjo svėdasie-
tiška šnekta. Sodybos čia buvo vos dvi, o gyventojų buvę ir de-
šimt, ir gerokai daugiau, kol XX amžiaus pabaigoje nebeliko nė 
vieno čia nuolat gyvenančio žmogaus.

amžiaus pradžioje kaime tebu-
vo du ūkiai - Juozapo Papučkos 
bei, matyt, jo artimo giminaičio 
Jono Papučkos, iš viso trylika 
gyventojų - tik trisdešimt ketu-
riasdešimt metų sulaukę tėvai ir 
jų mažamečiai vaikai. Toks jau-
nas, gyvybės džiaugsmo kupinas 
buvo girios pasaulis. Prabėgus 
beveik šimtui metui, buvę jau 
trys kiemai, kuriuose gyveno 
apie 50 hektarų valdę Kaušpėdai 
ir po vienuolika hektarų turėję 
Jonas bei Antanas Meškeliūnai. 
Antanas ne tik žemelę dirbda-
vęs, bet ir prie miško darbų pri-
sidurdavęs, ir staliaus darbus 
atlikti puikiai mokėjęs. Žiemos 
vakarais užuot kur nors su vyrais 
kortomis pliekęs ir istorijas rie-
tęs bei kitų pasakų klausęs, im-
davo nedidelį peiliuką į rankas, 
tinkamo medžio ar šaką kokią 
pariestą ir droždavęs visokius 
miško paukščius, jais savo ve-
randą, namų pastoges apkaišęs. 
Pro šalį eidavę žmonės stebėda-
vosi, gėrėdavosi. Kartais ir kokį 
dievuką - šventąjį nudroždavo. 
Iš širdies, iš tikėjimo, iš gilaus 
įkvėpimo buvo jo darbas. 

Rūstus buvo praėjęs amžius, 
ypač metai po karo, kuomet vis-
kas keitėsi, kuomet žmonės po 
pasaulį buvo blaškomi, kuomet 
gyvybės vertė buvo menka. Ir 
pasiliko vienintelis Povilas Ka-
voliūnas su pačia Aldona tam-
siųjų eglynų apsuptame paežerės 
kaime.

Apie balanines ir 
linksmybes  Svėdasuose

Povilas Kavoliūnas, kilęs iš 
netolimo Šilagalių kaimo, čia ap-
sigyveno tuomet, kai sugrįžo iš 
Sibiro tremties. Ramybė, darbas 
be didelės skubos miške. Visai 
ne toks kaip prieš karą, kuomet 
skubėdavo, nes rezultatas atlygį 

lėmė. Laisvo laiko radęs skelda-
vo iš tiesios eglės rąstų balanas 
- baltutes, liaunas, tvirčiausias - 
ir iš jų šienui, šiaudams nešioti 
ar kokiam gėriui sudėti patogias 
rėtis - balanines pynė. Jo bala-
ninės buvo dailios ir patvarios, 
jų į artimiausią miestelį, į už 
vienuolikos kilometrų esančius 
Svėdasus pilną vežimą ar pil-
nas roges gabendavo. Be vargo 
už žmonišką kainą parduodavo, 
o po to ulionė miestelyje. Ten 
dauguma girios vyrų mėgdavo 
smagiai pasilinksminti, dažnai 
smarkiai padaugindavo. Taip ir 
P. Kavoliūnas, pardavęs savo 
puikiausias balanines, gerokai 
įkaušdavo, kartais net padau-
gindavo, jau miegantį rogėse ar 
vežime sumanus arklys palengva 
gabendavo vieškeliu, o po to gi-
rios keleliais iki pat kiemo, iki 
pat prieangio, trobos durų. Kartą 
po sėkmingo balaninių turgaus 
bemiegant vežime, o sumaniam 
arkliokui skubančiam namų link, 
kertant sankryžą, matyt, jau buvo 
prietemėlė, į juos įsirėžė moters 
vairuojamas automobilis. Ketur-
kojui bičiuliui sulaužė, baisiai 
sutrupino kojas, o štai vežimą, 
nors ir aplamdė, tačiau Povilas 
liko sveikutėlis.

Reportažas iš tolimos 
1990-ųjų vasaros

Tada buvo maloniai šilta va-
sara. Net neįtikėtina, kaip se-
niai, tais tolimais mūsų valsty-
bės nepriklausomybės pradžios, 
naujojo pasaulio virsmo, vilties, 
entuziazmo - 1990-iais metais. 
Kuomet aistringo pašaukimo, 
degančio, kankinančio pažini-
mo genamas smagiai po Svėdasų 
krašto kaimus, viensėdžius važi-
nėjau ir senąją istoriją užrašinė-
jau. Kuomet įriedėjau dviračiu 
į tą kiemą. Juodeglinio miško 
tamsumus įveikęs ir į šviesią lau-
kymę išlindęs, kuomet padrąsi-
nančiai įkvėpęs žengiau į aitrios 
popietės prieblandoje skendinčią 
durų angą. Šeimininkus suradau 
troboje. Jis sėdėjo ant lovos, 
matyt, vidurdienio karštymetyje 
ilsėjosi ar kažką mąstė.Moteris, 
vos pradėjus mums kalbėtis, ma-
tyt, neatidėliotino darbo suradu-
si pradingo kažkur virtuvėje, o 
aš ėmiau nuodugniai klausinėti 
apie gyvenimą. Žmogus ir kal-
bėjo apie vaikystę Šilagaliuose, 
pasakojo švedų antpuolio le-
gendą, kai svetimšaliai pašilėje 
smarkiai iš patrankų šaudę, o tą 
vietą Švedašiliu praminę, apie 
darbus ūgtelėjus, miško gėrybes 
- uogas, grybus, riešutus, kuriuos 
norint rinkti bilietą pirkti reikė-
jo. Eiguliai vaikę ar net į kailį 
įkrėsdavę. Apie miško kirtimus 
ir puikiausias galimybes jau 
bene nuo penkiolikos metų visai 
neblogai užsidirbti. Apie tai, kai 
ūgtelėjęs ėmė sielius Šventąja 
pasroviui iki Ukmergės, Kau-
no plukdyti. Tuomet tai buvęs 
gyvenimas - mokėjo nepigiai. 
Kalbėjo apie tuos, kurie visą už-
darbį į butelį sudėjo, ir apie tuos, 

kurie taupė ir po to pirko žemę, 
amato ėmėsi, rimtai savo gyve-
nimo pamatus kūrė. Apie karą, 
apie sovietų, lietuvių partizanus, 
tragedijas baisiausias. Tremtį į 
Sibirą, kuomet visus sunkveži-
min susodinę į Kupiškio stotį 
nubogino, traukiniais gal dvi sa-
vaites vežė, o po to aštuonerius 
metus teko vargti Tomsko srities 
kirtavietėse. Apie Juodeglinio 
ir girios apylinkių įdomybes, 
paukščius, žvėris, medžiotojus, 

pušų sakintojus. Apie tai, kaip 
jam vieną kartą virš Skaisčio 
ežero akinančia šviesa pasirodė 
Mergelė Marija. Apie šiame pa-
saulyje visai nereikalingą elek-
trą, apie valdžios pasiūlymą ją 
įvesti ir dėl pastotės įrengimo 
bent jau po penkiasdešimtį ru-
blių visiems apylinkės gyven-
tojams prisidėti, į tai kaimynas 
Kaušpėdas atsakęs, kad vasarą 
elektra nereikalinga, o žiemą jis 
ir taip pramiega.

Juodeglinio ežeras vasaros vakaro ramybėje.

Nuotrauka iš senų senų laikų - 1990 m. klajonių po Šimonių 
girią. Povilas Kavoliūnas su savo žmona Aldona ir ištikimais 
sargybiniais...

Kaušpėdų sodyba šių metų birželio pradžios pavakarę.

Juodeglinis pažymėtas XIX amžiaus pradžios Svėdasų parapi-
jiečių sąraše.

Autoriaus nuotr.

tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  Pašto reforma vyksta, žadėjo, 
kad važinės mobilus paštininkas, 
bet jau keletą dienų negaunu laiku 

laikraščių. Turbūt teks atsisakyti 
prenumeratos. Juk jeigu man lai-
kraščius pristatys 4-5 valandą po-

piet, kam jų tada reikia?

Levaniškių kaimo gyventojas

Ką daryti su spauda?



  
2017 m. rugpjūčio 22 d.PASTABOS PARAŠTĖSE

kampas

Apie 
komunizmą

horoskopas
AVINAS. Jeigu dirbdami ar 

vairuodami pažeidėte įstatymą, 
taisykles, tuomet gali tekti dėl to 
aiškintis. Kita vertus, išlaikę kaž-
kokį vertybinį išbandymą, tapsite 
stipresni ir išmintingesni. Ieškantys 
darbo užsienyje, gali tikėtis pasiū-
lymų. 

JAUTIS. Trokšdami meilės arba 
lengvo praturtėjimo, galite pasielgti 
gana neetiškai. Arba kaip tik dabar į 
paviršių ima kilti senos paslaptys ir 
tai jūsų anaiptol nedžiugina. 

DVYNIAI. Nors jausitės teisūs ir 
jums seksis kitus įtikinti, nepiktnau-
džiaukite savo padėtimi, ryšiais. Ti-
kėtina, kad kažkas mėgins drumsti 
įprastą tvarką, kelti aikštėn jūsų 

trūkumus. Nuo jūsų elgesio labai 
priklauso, ką gausite iš aplinkos ir 
ką prarasite.

VĖŽYS. Stenkitės tvarkingai at-
likti darbus, sutvarkyti dokumentus 
ir pasinaudokite palankiomis pro-
gomis, susijusiomis su papildomu 
darbu, uždarbiu. Už rimtas pastan-
gas bus atlyginta. Vakare labiau grės 
avarijos, tad nežiopsokite kelyje. 

LIŪTAS. Būkite racionalūs, kon-
kretūs. Pravartu daugiau nuoširdaus 
dėmesio ir pagarbos parodyti ki-
tiems žmonėms, vaikams. Vis dėlto 
venkite skubotų sprendimų turto, 
verslo, pinigų reikaluose.

MERGELĖ. Gali išaiškėti kai 
kurie nelegalūs darbeliai ar nuslėp-
ta informacija. Kamuos nerimas, 
nesaugumo jausmas. Aplink jus 

gali sukiotis įtartini asmenys. Ypač 
įtariai vertinkite menkai pažįstamų 
asmenų pasiūlymus.

SVARSTYKLĖS. Problemų 
galite turėti per kitų žmonių arba 
savo neapdairumą, nesąžiningumą. 
Nepatikimos pasirodys kai kurios 
pažintys. Naujovių ieškoti kol kas 
neskubėkite. Venkite avantiūrų. 

SKORPIONAS. Jums seksis su 
žmonėmis rasti bendrą kalbą, ypač 
dalykinėje srityje arba ginant vie-
šuosius interesus. Kita vertus, jums 
patinkantis asmuo gali pamanyti, 
kad esate pernelyg rimti ir šykštūs. 

ŠAULYS. Jūsų geri ar blogi ke-
tinimai, iniciatyva tikriausiai neliks 
neįvertinti. Lengvai galite likti be 
nieko, prarasti perspektyvas. Bet 
gali nutikti ir atvirkščiai. Pasitelki-

te valią ir tiesą. Galite gauti žinią iš 
toli esančio jums svarbaus asmens. 

OŽIARAGIS. Būkite kuo ati-
desni su svetimomis vertybėmis, 
nesugadinkite. Venkite aplaidumo, 
jeigu reikės spręsti kokį nors supai-
niotą reikalą, paruošti ar išnagrinėti 
svarbų dokumentą, tekstą ir pan. 
Vadovaukitės teisingumo nuostata.

VANDENIS. Reikalai gali šiek 
tiek komplikuotis. Aplinkybės vers 
keisti požiūrį į darbą, kai kuriuos 
tikslus. Gali spręstis tolesnės as-
meninių santykių eigos ir uždarbio 
klausimai. 

ŽUVYS. Jeigu turite galimybę 
pakeisti darbą arba partnerį, susi-
dursite su rimta pasirinkimo proble-
ma. Galimas stiprybės ir kompeten-
cijos reikalaujantis pokalbis.

Linas BITVINSKAS

Ištrūkę iš buvusios komunistinės 
imperijos gniaužtų kiek netikėtai 
susidūrėme su agresyvaus komu-
nizmo apraiškomis Vakarų pasau-
lyje. Net stulbinančio agresyvumo. 
Proletariato diktatūra pakeista to-
lerancijos diktatūra. Komunistai, 
vadinami populiariai leftistais, 
tiesiog negali be diktatūros. Saky-
kim, kokia kilo isterija pasaulyje 
išrinkus JAV prezidentu Donaldą 
Trampą. Dabar kokia kilo pasi-
piktinimo banga, kai baltųjų JAV 
aktyvistų bendrija nusprendė pro-
testuoti prieš Pilietinio karo laikų 
generolo paminklo nuvertimą. Kilo 
susistumdymai su juodųjų aktyvis-
tais, Antifa aktyvistais. D.Trampas 
pasmerkė abi smurtaujančias puses 
ir buvo... pasmerktas. Mat leftistų 
sąmonėje, jeigu smurtauja juoda-
odžiai, musulmonai, seksualinių 
mažumų atstovai, tai jie ne smur-
tauja, o kovoja už savo teises, taigi 
to smurtu laikyti  negalima. O štai 
nenorintys paklusti tolerancijos 
diktatūrai tuoj pat apšaukiami fa-
šistais ir jų mitingai negailestingai 
vaikomi, kai tuo tarpu leftistų akci-
jos policijos globojamos. 

Sakykim, žmonės susirenka 
Europoje protestuoti prieš buką 
imigracijos politiką, jie – jau fa-
šistai.  Kitaip sakant, mes mato-
me pavojingą eksperimentą, kurio 
metu valstybė vis labiau kišasi į 
žmonių gyvenimą ir nurodinėja, 
kas yra gerai, o kas – ne. Tai ir yra 
marksizmas – prievartos aparatas 
visuomenei pakeisti ir piliečiams 
auklėti, priversti būti tokiais, ko-
kiais valdžiai reikia. O baigiasi tai 
vienu – valstybė kontroliuoja visus 
ir viską. 

Lietuva irgi žengia tokiu keliu 
– įsižiūrėkit, kaip yra su eismu.  
Masiškai diegiamos stebėjimo ka-
meros, kurios stebi, kur tu važiuoji, 
kada važiuoji, turi įrašus, kas sėdė-
jo tavo automobilyje, o naiviems 
piliečiams paaiškinama, kad tai 
dėl jų saugumo daroma, kad taip 
gaudomi kelių chuliganai. Policinė 
valstybė išnaudoja bet kokią progą 
sugriežtinti įstatymus, dar labiau 
paimti į kontrolės gniaužtus žmo-
gų. Sakykim, policija pranešė, kad 
nežymėtu automobiliu sugavo 15 
vairuotojų, kurie sukdami į dešinę 
neparodė posūkio. Dabar jiems 
gresia netekti vairuotojo  pažymėji-
mo. Už neparodytą posūkį... Ar dar 
norite didesnės tvarkos valstybėje ir 
griežtesnių bausmių? Jūs galvojate, 
kad tie „griežti įstatymai“ tramdys 
chuliganus? Atsipeikėkit, jie skirti 
jums.  Arba štai žmonės geria, rei-
kia gelbėti – štai jums naujų drau-
dimų porcija. Mažas atlyginimas, 
skundžiatės? Štai priimam įstaty-
mą ir ukrainiečiai bei baltarusiai 
padirbės už jus. 

Toks yra naujasis marksizmas, 
kuris pavojingai įgauna pagreitį. 

Leonas ALESIONKA

Tai paskutinis netikusios politikos 
padėtas taškas! – choru atsakytų man 
karų istoriją nagrinėję istorikai. Kam 
man su jais ginčytis? Žinoma, neatme-
tu ir kitų priežasčių, tokių kaip gobšu-
mas, didybės manija, noras bet kokia 
kaina išgarsėti istorijoje, noras domi-
nuoti ir komanduoti visam pasauliui. 
Kam kartotis, padegant šventyklą, 
jei galima padegti ištisus žemynus, 
valstybes, išžudyti milijonus žmonių, 
kad po to tūkstančius skelbtumei di-
dvyriais, statytumei jiems paminklus, 
kuriuos kiti ateis ir vers. Kaip puo-
lėme paminklus versti mes po kovo 
vienuoliktosios! O kaip latviai, estai. 
Tada Kijevo Maidane, kituose mies-
tuose pasitreniravo ukrainiečiai ir šitą 
vertimo sėklą pasėjo. O vėjas tas sė-
kliukes tik pūst per sieną ir į Lenkiją. 
Prigijo! Ir ne tik Lenkijoje! 

Kas Maidane gerai – kodėl gi JAV 
turėtų netikti? Ir ten paminklų varty-
mo mada pietinėse valstijose siaučia 
ne prasčiau, negu Ebolos viruso epi-
demija Afrikoje. Kalbama, kad tas 
paminklų vartymo vajus, tas istorijos 
kastravimo virusas būtent Amerikos 
žemyne ir buvo sukurtas. Kai kas 
konkretina: JAV slaptuosiuose kabi-
netuose buvo kuriamas šitas „scena-
rijus“, kaip ir Afganistano talibanai 
skirti rusams kenkti, kaip ir namų šei-
mininkių, daužančių samčiais puodus 
ar keptuves Čilėje demonstracijos, 
skirtos provokuoti gatvių neramu-
mus, kraują, po to panaudoti karius 
ir nuversti teisėtai išrinktą prezidentą 
Aljendę. Kaip ir visokie arabų pava-
sariai, kaip ir įvairiaspalvės revoliuci-
jos. Tik vieno nesuprantu: na, kaip tu 
pakenksi rusams ir jų prezidentui V. 
Putinui, griaudamas paminklą konfe-
deratų generolui JAV pietuose? Bet tu 
geriau pamąstyk, Leonai, giliau pa-
kapstyk! Taigi ne Putinui šita kiaulė 
pakišama: Donaldui Trampui, demo-
kratiškai išrinktam JAV prezidentui! 
Aha !!! Kaip jis drįso laimėti rinkimus 
prieš demokratę bobulę Klintonienę? 
Nors ir pats ne ką jaunesnis...

Oi, kietas šelmis tas Donaldas! 
Piršto jam tarp dantų nekišk – tuoj 
pats be rankos liksi. „Trampas neat-
leido Ukrainai Clinton palaikymo”- 
rašo Aleksandras Rodžersas. “Vakar 
Trampas vienu pranešimu privertė 
šaltu prakaitu apsipilti visus kertinius 

Kas yra karas? 
Porošenkos režimo bendrininkus.” 
Rašoma, kad tai iš karto „sukėlė tie-
siog isteriką Ukrainos pasiuntinybėje 
JAV, kuri suskubo neigti, kad neva 
nepadėjusi nė vienam iš kandidatų į 
JAV prezidentus“.

Pasiuntinybė meluoja! - atkirto ją 
kaltinantys ir pateikė faktus. Esą pa-
siuntinybės darbuotojai susitikinėję su 
Clinton štabu ir perdavę kompromatą 
apie Polą Manafortą, D.Trampo prieš-
rinkiminio štabo vadovą. Ukrainos 
valdininkai ir politikai dažnai viešai 
pasisakinėjo prieš Trampą, nusileis-
dami iki užgauliojimų, netgi vadino 
jį “netinkamu kandidatu”, pozuotoju,  
klounu. Jie netgi JAV spaudoje patal-
pino keletą viešų publikacijų prieš D. 
Trampą. Teigiama, kad Ukrainos oli-
garchai (tarp jų ir Porošenko, Kolo-
moiskis ir Pinčukas) investavo finan-
sus (kai kuriais vertinimais net keletą 
dešimčių milijonų JAV dolerių) į rin-
kiminį Clinton fondą bei kitas su juo 
susijusias struktūras.” 

Iš tiesų, juk veržiasi teisėtas klausi-
mas: jei JAV Kongresas bando ir įve-
da sankcijas prieš Rusijos Federaciją 
už tai, kad ji neva kišosi į JAV prezi-
dento rinkimus, nors neturi įrodymų, 
o vadovaujasi išsigalvojimais, tai 
kodėl gi tas pats Kongresas neskiria 
jokių sankcijų Ukrainai už įrodytą (!) 
kišimąsi į JAV prezidento rinkimus? 
Va tau ir amerikoniškosios vertybės! 
Viskas tinka, jei prieš D.Trampą, ar 
ne? Kad tik sutrukdyti JAV surasti 
bendrą kalbą su Rusija. 

-Trampai, atsistatydink,- sako 
kažkokie ten kultūrininkai, surinkę 
parašų. Ar Trampas suvaldys šitą 
suįžūlėjusią ponios Clinton šali-
ninkų kompaniją? Ar sugebės JAV 
prezidentas sutramdyti visokias ten 
slaptąsias tarnybas, kurioms drumsti 
vandenį pasaulio geopolitikoje yra 
įprasta ir gera? Ar ir vėl matysime dar 
vieno JAV prezidento mirtį nuo „pil-
kųjų JAV kardinolų“ atsiųstos kul-
kos? Argi ne nuo tokios kadaise krito 
prezidentas Džonas Kenedis?

O kaip gi jaučiasi kai kurie „di-
dieji“ nedidelės nei plotu, nei įtaka, 
Lietuvos  politikai. Prieš Trampą juk 
ne vienas „pavarė“. Politizuoti prova-
karietiški propagandistai netgi publi-
kacijų į žiniasklaidą buvo pametėję, 
kaip gerai Lietuvai būtų Clinton, kaip 
ne kas mums būtų Trampas. Ar kas 
paneles ir ponus už liežuvio tampė, 
a? Trumpas kandidatas... na Trum-
pas gi... liejosi juokeliai. Savo sveiko 
proto diplomatiškai patylėti nebuvo, 
ar visokie vis atlekiantys „Kongre-
so karo vanagai“ su mirtino vėžio 
graužiamomis smegenimis, vietinius 
„vasalus“ instruktuodavo ne tik kaip 
ant rusų „loti“, bet ir kaip D.Trampą 
įžeidinėti? Dabar pritilo lietuviškieji 
karksėtojai. Prikąsti liežuviai, kaltai 
nuleistos akys... Nesu JAV preziden-

tas, bet jo vietoje aš taip lietuviškoms, 
per ne lyg susireikšminusioms  „po-
litinėms kiaulėms“ kerdžiaus Lapino  
botagu pavaryčiau, kad mažai ilgam 
nepasirodytų. 

- Trampai, gelbėk, rusas rugsėjyje 
puls ir Lietuvą okupuos!- iki Vašing-
tono girdisi šita nuzulintos įtrūkusios 
plokštelės melodija. Oi, Trampo vie-
toje, aš jus, mažuliai, „išgelbėčiau“! 
Oi „apginčiau“ !!! 

Įsivaizduoju, kaip rusų generolai 
su pačiu vyr. vadu raitosi iš juoko nuo 
tokios bailios valstybytės pypsėjimo. 
Raketos brangios, „Armata“ irgi. Ji, 
ko gero, bent  pusę Lietuvos biudžeto 
kainuoja. Kitą pusę, manau, tektų pa-
kloti už tą naują, virš šviesos greičio 
lekiantį su bombomis, net atominė-
mis, bombonešį. Yra XXI amžiuje 
ir kitų, labiau šiuolaikiškų, valstybių 
naikinimo būdų. Per ekonomiką, per 
propagandą.  Koks fainas būdas nai-
kinti valstybę prigąsdinant jos žmo-
nes, kad tuoj kaimynas ją karu užpuls. 
Tada padaryk, kad per jos kelius, uos-
tus, geležinkelius ir oro erdvę nebeitų 
jokie svarbūs kroviniai į kitas šalis, o 
tai biudžetui sukels šimtus milijonų 
eurų nuostolių. Latviai ir estai jau pa-
juto ir suprato, ką reiškia  vien tik Ry-
gos ir Talino uostams prarasti rusiškos 
naftos produktų, akmens anglies, kitų 
krovinių srautus. Tai šimtamilijoninės 
valstybių biudžetų prarastos pajamos. 
Visi šitie kroviniai jau eina per du 
naujai pastatytus ir moderniai įreng-
tus Baltijos uostus abipus Peterburgo. 
O kaip per mūsų neužšąlantį uostą 
keliauja kroviniai? Šiemet per pirmąjį 
ketvirtį skystų krovinių, tarp kurių yra 
ir iš Baltarusijos tranzitu gabenami 
naftos produktai, krova sumenko net 
27,3 proc., pranešė Klaipėdos vals-
tybinio jūrų uosto (KVJU) direkcija. 
Internete yra aprašyta, kad Rusijos 
prezidentas V.Putinas aptarė su Balta-
rusijos prezidentu A.Lukašenka svar-
bius ekonominius reikalus. Dvi naftos 
perdirbimo gamyklos Baltarusijoje 
naftą gauna iš Rusijos. Kaip ir dujas. 
Tai štai baltarusiams pasiūlyta naftos 
produktus eksportuoti ne per Klaipė-
dą, o per naujus Rusijos uostus. Oi, 
mums toli ir neekonomiška,- sako 
Batka. Jūsų uostai užšąla, o Klaipėda 
ne ir vežti žymiai arčiau. Ir sutartys 
ilgalaikės pasirašytos su lietuviais.  O 
jūs nesispyriokite, - atsako Volodia. 
Mes jums naftą dar pigiau parduosi-
me, eilėse nestovėsite. Net naujutė-
laitį ledlaužį ledams laužyti skirsime. 
Už simbolinę kainą, a? Aliaksandrai, 
pats gi matai, kaip tie tavo litovcai 
elgiasi: panoro seimūnai jų Seime 
įkurti „Draugystės su Baltarusija“ 
draugiją – tai neleido. Sako draugau-
kite su Baltarusijos opozicija, jei taip 
norite. Su Lukašenkos valdžia jokių 
draugysčių nereikia! Ir neregistravo 
tos draugijos. O tu šitokius mokes-

čius litovcams už savo salietros, kitų 
krovinių tranzitą moki. Gana pribal-
tus eurais šerti! Tegu jų ekonomika ir 
toliau smunka. Kuo greičiau litovcai 
bankrutuos – tuo mums geriau. Varyk 
savo krovinius per Rusijos uostus – 
mes nuostolius padengsime!

Tikrai nežinau taip ar kitaip kalbė-
josi du broliškų valstybių prezidentai. 
Gal jie net informavo vienas kitą, 
kad  Anykščių rajono savivaldybės 
duomenimis, pernai iš Anykščių 
rajono emigravo 382 gyventojai. 
Šiemet dar nesibaigus metams išvy-
kimą į užsienio šalis jau deklaravo 
395 anykštėnai. Kiek Lietuvoje tokių 
savivaldybių yra? Viso 60? Grubiai 
paskaičiavus  jei pernai emigravo +- 
22 920, tai šiemet per septynis mė-
nesius jau +- 23 900. Sako, kad jau 
virš milijono jų išsilakstė. Argi kas 
nors Eurosojūze tiki, kad „emigruo-
jančią Lietuvą  dar galime pakeisti 
į sugrįžtančią“? Patys šitaip naikina 
Pribaltikos valstybėles, o mus kaltina, 
kad per rugsėjo manevrus juos pul-
sime. Jų jaunimas juodai emigruoja, 
senimas išmiršta. Jokiais karais ne-
padarysi to, ką padarė gudri mažųjų 
ES valstybių susinaikinimo strategija. 
Tai paskutinis jų netikusios politikos 
padėtas taškas! 

 Duok Dieve, kad V. Putinas su A. 
Lukašenka net panašiai nebūtų šne-
kėję. Kas jiems tie Anykščiai? Tai 
mums skauda kad Tėvynė nyksta. Ne 
svetimiems.

Nėra tų metų, kad neapsimeluotų 
prieš žmones Lietuvos valdžia. Sakė 
ji mums iš Sąjūdžio tribūnų, kad bū-
sime tarpininkai, tiltas tarp Rytų ir 
Vakarų. Kad draugiškai ir oriai sugy-
vensime su visais kaimynais, prekiau-
sime, keliausime, abipusiai pagarbiai 
bendrausime. Kai mažas esi, kai 
jokių rimtesnių gamtos turtų neturi, 
o iki Šveicarijos bankų ar iki Silicio 
slėnių tau oi kaip dar toli, negali tapti 
tik kurio nors vieno galiūno vasalu. 
Buvome Maskvos – lojome ant Va-
karų. Dabar Briuselio ir Vašingtono – 
lojame ant Rytų. Net kabučių nenoriu 
dėti, nes toks nediplomatiškas elgesys 
su kaimynais mums trukdo turėti abi-
pusiai naudingus ryšius, kenkia eko-
nomikai, nedaro saugiais. Ar valdžios 
melagiai,  mums teigę, kad įstojus 
į ES visi tik klestėsime, žinojo, kad 
būsime pasmerkti išsivaikščioti, iš-
mirti ir išnykti? Ar visi, nuo preziden-
tės, premjero iki Seimo melavę, kad 
įvedus eurą nė centu nesikeis kainos, 
dabar, kai savo kailiu pajutome, kad 
visos litais buvę kainos, virtę eurais 
išaugo 3,452 karto, prisiims atsa-
komybę ne žodžiais o darbais? Gal 
bent vienas, suvokęs, kad paskutinis 
jo netikusios politikos padėtas taš-
kas yra karas prieš savo tėvynę ir jos 
apmeluotus žmones, paleis sau kulką 
į kaktą? Kurgi ne! Pasakyki man, ant 
išnykimo bėgių pastatytas broli lietu-
vi, ar tu tikrai dar myli Lietuvą? Ar 
vėl stovėtumei prieš tankus kaip per 
sausio tryliktąją? Aš ne.
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šaldytuvas “Mobicool”, 0149955 Automobilis “Peugeot 3008”, 043*217 
Dviratis “Azimut City Lux”, 03**377 Išmanioji apyrankė “Elephone”, 
007*452 Išmanusis telefonas “Samsung”, 0299278 Kelialapis į Italiją, 
0321668 Kelialapis į Kiprą, 0088729 Kelialapis į Kretą, 009*030 Kepsninė 
“Landmann”, 002*116 Kepsninė “Landmann”, 022*741 Pakvietimas į TV 
studiją, 015*274 Pakvietimas į TV studiją, 025*980 Pakvietimas į TV 
studiją, 017*949 Pakvietimas į TV studiją, 023*528 Planšet.kompiuteris 
“Samsung”, 0127775 Porinis kelialapis į Palangą, 0167563 Porinis ke-
lialapis į Palangą, 0206455 Porinis kelialapis į Palangą, 0129662 Porinis 
kelialapis į Palangą, 0332450 Porinis kelialapis į Palangą, 0312337 
Pretendentas į butą, 0339017 Riedis “Polaris”, 0262660 Riedis “Polaris”, 
040*237 Sodininko rinkinys “Fiskars”, 005*529 Sodininko rinkinys 
“Fiskars”, 032*816 Terasos baldų komplektas, 042*560 Terasos baldų 
komplektas, 035*148 Trintuvas “Nutribullet”

gimė

 

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.

Šiaudus. Galime 
pirkti iš pradalgių 

ar presuotus.
8 687 76191

Dainiaus firma 
SuPerka VerŠeLiuS

auginimui. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 

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

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  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, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą 
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūly-
kite. 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.

Įmonė - automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, atsiskaito iš kar-
to, sutvarko visus dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 
5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Įmonė - karves, jaučius, telyčias. 
Sveria, atsiskaito vietoje, greitai pa-
ima.

Tel. (8-650) 13594.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

kita

Elnio, briedžio ragus, monetas, 
senovinius daiktus, gintarą, gintaro 
karolius.

Tel. (8-623) 95335.

Kviečius, miežius, kvietrugius, rap-
sus, avižas, rugius, žirnius, pupas, 
kmynus. 

Tel. (8-600) 60184.

Grūdus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

AB”Ažuožerių sodai” nuo rugpjū-
čio mėn 21 dienos Ažuožerių vai-
sių sandėlyje supirks nerūšinius 
obuolius.Kainos sutartinės.

uaB „jonroka“ organizuoja a2, a1, a, B, Be, C, Ce, C+Ce  ka-
tegorijų vairuotojų kursus. 

renkama nauja grupė 2017 m. rugpjūčio 24 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.

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

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

Skambinkite ir mes 
nukulsime jūsų  javus!
 
Javapjūtė be rūpesčių Jums 

patogiu  metu su patikimai dir-
bančiais kombainais bei  juos 
vairuojančiais operatoriais!

 
Paskubėkite rezervuoti Jums 

patogų laiką, o KLOVIMA koman-
da pasirūpins Jūsų derliumi.

 
Skambinkite 
tel. +370 618 18 491 arba 
rašykite el. paštu domas@klovima.lt

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

parduoda
neklinojamasis turtas

Žemės sklypą Anykščių mieste, 27 
arai (su namo dalimi). A. Vienuolio 
g., kitoje pusėje Anykščių profesinio 
rengimo centro. Kaina sutartinė. 

Tel. (8-604) 74035.

kuras

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

Tel.: (8-600) 63820,

Nebrangiai - beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Malkas. Turi alksnio, beržo, klevo, 
drebulės. Pristatymas nemokamas. 

Tel. (8-613) 11010.

Skaldytas malkas. Pristato.
Tel. (8-675) 63191.

Malkas. 
Tel. (8-608) 51317. 

kita

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, įvairius pašarinius mil-
tus, sėlenas. Atveža.

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

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
SKANIAS kiaulių puseles. Greitai 
atveža.

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

Braškių daigus.
Tel. (8-673) 46078.

Traktorių MTZ-82, kombainą 
NIVA-SK-5 dalimis, JUMZ variklį.

Tel. (8-641) 57036.

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

Kavinei reikalingas(-a) vyr. 
virėjas(-a)  arba virėjas(-a)  nuola-
tiniam darbui. Mes Jums siūlome 
visas socialines garantijas, laiku 
mokamą gerą darbo užmokes-
tį bei motyvaciją už puikiai atlieka-
mus darbus. 

Tel. (8-626) 98328.

Paslaugos

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

Tel. (8-612) 36705.

Mobiliuoju juostiniu gateriu pjau-
na medieną Jums patogioje vieto-
je. Gali išpjauti rąstus iki 7 m ilgio, 
62 cm skersmens. Pjovimo našu-
mas per dieną iki 12 kub. m.

Tel. (8-621) 68059.

Emilijus BARTKEVIČIUS, gimęs 07 28
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Karijotas, Rimantė, Ipolitas, 
Zygfridas.

vardadieniai

Pilypas, Rožė, Girmantas, 
Tautgailė.

Baltramiejus, Michalina, Viešvi-
las, Rasuolė, Alicija, Baltrus, My-
kolė.

Juozapas Liudvikas, Patricija, 
Mangailas, Mangailė, Liucilė, Liu-
das.
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Kurorto statuso siekiančiuose 
Anykščiuose karts nuo karto ga-
lima išvysti ir ekologiškų „trans-
porto priemonių“. Vienos tokios 
priemonės vairuotojas neseniai 
tapo socialinių tinklų „hitu“.

Arklio traukiamą vežimą 
žmogelis, kaip ir pridera par-
eigingam vairuotojui, pasistatė 
automobilių stovėjimo aikšte-
lėje šalia „plieninių žirgų“, taip 
sukeldamas ne vieno internauto 
šypseną.

„Tvarkingai pasistatė savo tač-
kę žmogelis, tai ne kai kurie vai-
ruotojai“, - pastebi internautai. 

Kol didžiųjų šalies miestų va-
dovai suka galvas, kaip įreng-
ti kuo daugiau elektromobilių 
įkrovimo  aikštelių, Anykščių 
rajono valdžiai reikėtų pagalvoti 
apie specialias parkavimosi vie-
tas mūsų mieste dažniau sutin-
kamoms štai tokioms „transpor-
to priemonėms“. Šalia ir ėdžios 
neprošal būtų avižoms paberti.

Specialiajam kurorto „transportui“ trūksta stovėjimo aikštelių

Kai taip kyla kainos, anksčiau ar vėliau arklio traukiamų veži-
maičių Anykščiuose, ko gero, pamatysime tik daugiau...

Norvegijoje iš muziejaus 
pavogta apie 400 vikingų 
laikų dirbinių

Apie 400 vikingų dirbinių buvo pa-
vogti iš vieno muziejaus Norvegijoje 
kažkuriuo metu ankstesnį savaitgalį, 
rugpjūčio 11–13 dienomis, sekmadie-
nį pranešė šios įstaigos direktorius.

„Jeigu pavogti daiktai nebus grą-
žinti, tai bus visų baisiausias įvykis 
per Norvegijos muziejų 200 metų 
istoriją“, – naujienų agentūrai AFP 
sakė šalies pietvakariuose įsikūru-
sio Bergeno universiteto direktorius 
Henrikas von Achenas (Henrikas fon 
Achenas) ir pridūrė, kad prarasti eks-
ponatai yra „neįkainojami“.

Direktorius sakė, kad dauguma 
pavogtų daiktų yra maži metaliniai 
dirbiniai, pavyzdžiui, papuošalai, 
bet paties jų metalo kaina „yra gana 
maža“.

„Vis dėlto šis didžiulė ir neišma-
tuojama netektis susijusi su tų daiktų 
reikšme kultūros istorijai, daug kartų 
viršijančia jų piniginę vertę“, – pridū-
rė H.von Achenas.

Vagys į septintame aukšte esantį 
muziejų pateko pastoliais, įrengtais 
ant pastato fasado.

Pavogti daiktai buvo ten laikinai 
saugomi prieš rugpjūčio 14-ąją pla-
nuotą perkėlimą į saugesnę vietą. 
Saugumo „priemonės nebuvo pa-
kankamos – mums derėjo pasirūpinti 
papildomais apsaugos elementais“, 
pripažino direktorius.

Norvegijos policija tiria šį nusikal-
timą ir bendradarbiaują su kolegomis 
užsienyje.

Tuo metu muziejus tikslina, kurie 
eksponatai buvo pavogti ir skelbia jų 
nuotraukas socialiniuose tinkluose, 
„kad šie daiktai taptų gerai žinomi ir 
kad juos tokiu būdu būtų sunkiau par-
duoti bei lengviau pastebėti“, aiškino 
H.von Achenas.

Indijoje leista išsiskirti 
moteriai, kurios sutuoktinis
atsisakė namuose įrengti 
tualetą

Indijos teismas leido vienai indei 
išsiskirti su savo vyru, nes jųdviejų 
namuose nebuvo tualeto ir jai tekda-
vo gamtinius reikalus atlikti lauke.

Šeimos bylas nagrinėjantis teismas 
šalies šiaurės vakaruose esančioje 
Radžastano provincijoje penktadienį 
priėmė sprendimą moters naudai. Ji 
tvirtino, kad sutuoktinio nesugebė-
jimas per penkerius santuokos me-
tus įrengti namuose tualetą prilygsta 
žiaurumui.

Teisėjas Rajendra Kumaras Shar-
ma (Radžendra Kumaras Šarma) 
sakė, kad moterys kaimuose dažnai 
patiria fizinį skausmą laukdamos, 

kol sutems, kad galėtų nusilengvinti 
lauke.

Teisėjo nuomone, plačiai Indijoje 
paplitusi problema, kad žmonės tušti-
nasi ir lengvinasi lauke, yra gėdinga. 
Jis pripažino, kad neleisti moteriai 
turėti saugios aplinkos gamtiniams 
reikalams laikytina kankinimu, nau-
jienų agentūrai AFP sakė ieškovės 
advokatas Rajeshas Sharma (Radže-
šas Šarma).

Skirtis šioje šalyje leidžiama tik 
tada, jei teisme įrodomas žiaurumo, 
smurto prieš sutuoktinį arba pernelyg 
didelių finansinių reikalavimų faktas.

Tai jau ne pirmas atvejis, kai Indi-
joje dėl tualeto nebuvimo namuose 
nutraukiama santuoka.

Pernai viena moteris iš Utar Prade-
šo valstijos nesutiko tekėti, nes jos su-
žadėtinis nenorėjo namuose įsirengti 
tualeto.

Birželį kita indė atsisakė gyventi 
uošvių namuose, kol ten nebus pasta-
tytas tualetas.

Beveik pusė Indijos gyventojų – 
apie 600 mln. žmonių – namuose 
neturi tualeto ir gamtinius reikalus 
yra priversti atlikti lauke, nurodo 
UNICEF.

Apie 70 proc. šalies namų ūkių 
neturi tualetų; tuo tarpu 90 proc. indų 
naudojasi mobiliaisiais telefonais.

Šalies premjeras Narendra Modi 
(Narendra Modis) pažadėjo, kad iki 
2019 metų kiekvienuose namuose 
bus įrengtas tualetas.

Vyriausybė nurodė, kad nuo 2014-
ųjų, kai prasidėjo ši kampanija, jau 
buvo įrengta 20 mln. išviečių.

Tačiau ekspertų teigimu, Indijoje 
gamtiniai reikalai dažnai atliekami 
lauke ne tik dėl skurdo, bet ir dėl įsi-
tikinimo, kad tualetas namuose yra 
nešvara.

Malaizija atsiprašė, kad 
supainiojo Indonezijos ir 
Lenkijos vėliavas

Malaizija sekmadienį atsiprašė In-
donezijos už „netyčia“ išspausdintą 
apverstą šios šalies vėliavą suveny-
rinėje knygelėje, skirtoje Pietryčių 
Azijos žaidynėms.

Dėl šios klaidos raudonai balta In-
donezijos vėliava tapo panaši į Len-
kijos vėliavą. Indonezijoje dėl šio in-
cidento kilo didžiulis pasipiktinimas, 
o socialiniame tinkle „Twitter“ popu-
liariausia tapo grotažymė #shameo-
nyoumalaysia (gėda, Malaizija).

Šalies prezidentas Joko Widodo 
(Džokas Vidodas) pareikalavo atsi-
prašyti už nacionalinės garbės įžei-
dimą, bet sakė nenorintis perdėti šio 
incidento reikšmės santykių su kai-
myne srityje.

Abiejose valstybėse vyrauja ta pati 
religija ir vartojama ta pati kalba, ta-

čiau jos dažnai kaltina viena kitą ban-
dymais pasisavinti tradicinį maistą ir 
kultūrą.

Malaizijos jaunimo ir sporto mi-
nistras Khairy Jamaluddinas (Chairis 
Džamaludinas) susitiko su savo ko-
lega iš Indonezijos Imamu Nahrawi 
(Imamu Nahraviu) ir asmeniškai jo 
atsiprašė. Sekmadienį po privataus 
susitikimo per spaudos konferenciją 
jiedu paspaudė vienas kitam ranką.

Vėlai šeštadienį Kh. Jamaluddinas 
socialiniame tinkle „Twitter“ atsipra-
šė už šią klaidą ir sakė, kad knygelės 
bus ištaisytos ir perspausdintos.

Indonezija, regis, smarkiai įsižeidė 
dėl to, kad toje knygelėje, kurios ko-
pijos buvo išdalytos aukšto rango pa-
reigūnams per šeštadienį Kvala Lum-
pūre įvykusią 29-ųjų Pietryčių Azijos 
žaidynių atidarymo ceremoniją, klai-
dingai pavaizduota tik jos vėliava.

I.Nahrawi, kiek anksčiau sakęs, 
kad ši klaida buvo „labai skausmin-
ga“, teigė Malaizijos atsiprašymą 
priėmęs.

Prancūzijos prezidentūra 
suteikė oficialias pareigas 
šalies vadovo žmonai

Prancūzijos prezidentūra pirmadie-
nį paskelbė, kad prezidento Emma-
nuelio Macrono (Emanuelio Makro-
no) žmonai Brigitte Macron (Brižit 
Macron) suteikiamos oficialios re-
prezentacinės pareigos, bet jai nebus 
mokamas atlyginimas, nebus skirta 
padėjėjų ir kokio nors lėšų krepšelio.

Per anksčiau šiais metais vykusią 
rinkimų kampaniją E.Macronas siūlė 
įkurti naują oficialią pirmosios šalies 
ponios pareigybę, bet buvo priverstas 
atsisakyti šių planų, kilus visuomenės 
pasipriešinimui. Vis dėlto prezidentas 
pažadėjo aiškiau apibrėžti savo žmo-
nos padėtį ir lėšas, kuriomis ji gali 
disponuoti.

Turkmėnijoje prieš svarbias 
sporto žaidynes uždrausta 
prekiauti alkoholiu

Turkmėnijos vyriausybė iki spalio 
uždraudė prekiauti alkoholiu, siekda-
ma užtikrinti „viešąją tvarką“ prieš at-
einantį mėnesį šioje atokioje Vidurio 
Azijos šalyje vyksiantį svarbų sporto 
renginį, šeštadienį pranešė vienas 
Prekybos ministerijos pareigūnas.

Šis draudimas susijęs su Azijos žai-
dynėmis, vyksiančiomis Turkmėnijo-
je antroje rugsėjo pusėje, naujienų 
agentūrai AFP telefonu sakė šaltinis, 
prašęs neviešinti jo vardo.

„Šio draudimo pagrindinis tikslas 
– užtikrinti šalyje ramybę ir viešąją 
tvarką, teisėsaugos agentūroms nuo 
rugpjūčio 17-osios įvedus sugriežtintą 
režimą“, – pridūrė AFP pašnekovas.

Vienas AFP korespondentas baltu 
marmuru tviskančioje sostinėje Aš-
chabade patikrino kelias alkoholio 
parduotuves ir visas jas rado uždary-
tas.

Energetikos išteklių turtinga Tur-
kmėnija organizuoja Azijos uždarų 
patalpų ir kovos menų žaidynes, vyk-
siančias rugsėjo 17-27 dienomis. Šis 
renginys yra nuolat pabrėžiamas vals-
tybinės propagandos, ypač akcentuo-
jant svarbų prezidento Gurbanguly 
Berdymuchamedovo vaidmenį pa-
rengiamajame etape.

Ketvirtadienį vyriausybė paskelbė 
neįprastą sprendimą – kad prieš žai-
dynes bus uždarytos šalies sausumos 
sienos. Jau anksčiau buvo paskelbta, 
kad žaidynių metu viešose vietose 
bus draudžiama rūkyti.

Nors G.Berdymuchamedovas 
oficialiai ragina šalį veržtis diržus, 
Turkmėnijai dar neišbridus iš ekono-
mikos krizės dėl nusmukusių gam-
tinių dujų kainų, vyriausybė dosniai 
žėrė lėšas su žaidynemis susijusiai 
infrastruktūrai. Anksčiau šį mėnesį 
žmogaus teisių organizacija „Human 
Rights Watch“ (HRW) ir Vienoje įsi-
kūrusi grupė „Turkmėnų iniciatyva 
už žmogaus teises“ paragino Azijos 
olimpinę tarybą priminti Turkmėnis-
tanui jo įsipareigojimus gerbti žmo-
gaus teises. Šis prašymas susijęs su 
numanomomis Ašchabato pastango-
mis varžyti negausių šalies nepriklau-
somų žurnalistų veiklą.

Pasak šių organizacijų, žurnalistė 
Soltan Achilova, dirbanti JAV finan-
suojamai naujienų agentūrai RFE/
RL, pastaraisiais mėnesiais patyrė 
žodinių ir fizinių bauginimų iš neži-
nomų vyrų, o vienas jos bendradarbių 
2015 metais buvo pasiųstas už grotų 
dėl esą išgalvotų kaltinimų, susijusių 
su narkotikais.

Tiek G.Berdymuchamedovui, tiek 
jo ekscentriškam pirmtakui Saparmu-
ratui Nijazovui šalyje yra pristatyta 
paauksuotų paminklų, o Turkmėnija 
pagal savo izoliaciją ir lyderių kultą 
neretai lyginama su stalinistine Šiau-
rės Korėja.

Kijevas per Interpolą skelbia
Krymo muziejui perduotų 
vertingų paveikslų paiešką

 Interpolas paskelbė Ukrainos mu-
ziejų fondui priklausančių 52 vertin-
gų paveikslų, 2014-ųjų kovą, Rusijai 
aneksavus Krymą, likusių Simfero-
polio meno muziejuje, paiešką.

„Paskelbta valstybinė ir tarpvals-
tybinė Ukrainos muziejų fondui 
priklausančių XVIII–XIX amžiaus 
dailininkų nutapytų 52 paveikslų, 
kurie 2014-ųjų kovą buvo perduoti 
Simferopolio meno muziejui, paieška 
Interpolo kanalais“, – sakoma Kijeve 
veikiančios Krymo autonominės res-
publikos prokuratūros pranešime.

„Tarp jų yra ir tokie pasaulinės 
reikšmės eksponatai kaip Ivano Aiva-
zovskio „Mėnesiena“, Ivano Šiškino 
„Miško kelias“, Isako Levitano „Pel-
kė“ ir kiti“, – nurodė prokurorai.

Tų paveikslų apytikrė vertė 2014-
ųjų kovo 20 dieną buvo 1,324 mln. 
JAV dolerių (apie 1,13 mln. eurų).

Skelbimas: „Pigiai parduosiu 
meškeres, pripučiamą valtį, žvejo 
kostiumą, kitus žūklės įrankius. 
Skambinti telefonu 223322. Jei ra-
gelį pakels vyras, pasakykite, kad 
ne ten pataikėte.“

 
***

Susitinka du turtuoliai.
– Susitikrinam laikrodžius.
– Gerai. Mano už 9 tūkstančius.
– O mano už 10 tūkstančių. Ta-

vasis tūkstančiu atsilieka.

***
 
Vyras įbėga į parduotuvę ir šau-

kia:
– Kas mano žmonai vietoj dantų 

pastos pardavė klijų?
– Aš, – nedrąsiai atsako prakti-

kantas.
– Ačiū, štai tau 100 litų! Paga-

liau namie ramu.

***

Dėdė gavo sūnėno laišką ir rašo 
jam atsakymą:

,,Štai tau 10 eurų, kurių prašei. 
Ir išmok taisyklingai rašyti. 10 ra-
šoma ne su dviem nuliais’’.


