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Latavos pakrantėje įamžintas karalius Mindaugas

XIII amžiaus sutartyse su 
Livonijos ordinu minimo La-
tavos upelio pakrantėje (An-
drioniškio seniūnija), paslap-
tingo Šilo pakraštyje, kelių 
kryžkelėje, ąžuoliniu stogas-
tulpiu įamžintas Lietuvos ka-
ralius Mindaugas. 

Paminklas sumaniam val-
dovui, vieninteliam karaliui, 
valstybės kūrėjui, tautos vie-
nytojui, atidengtas paskutinįjį 
rugpjūčio šeštadienį, rugpjū-
čio 26 d., tuoj po vidurdienio.

Raimondas GUOBIS

Prie stogastulpio tautinėmis dainomis gaivino etnografinio ansamblio „Valaukis“ moterys.

Sunkvežimiai susidūrė kaktomuša
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Pirmadienio rytą kelyje nuo 
Antrųjų Kurklių Utenos plento 
link neprasilenkė nepakrautas 
miškovežis ir jūrinį konteinerį 
tempęs vilkikas. Sunkvežimiai 
susidūrė kaktomuša, labiau-
siai suknežintos vairuotojų 
vietos. Laimei abu vairuotojai 
rimtesnių sužalojimų nepaty-
rė, abu patys sugebėjo išlipti iš 
suknežintų kabinų. Tiesa, abu 
vairuotojus medikai išsivežė į 
ligoninę.

Kelyje, vedančiame nuo Antrųjų Kurklių į Utenos plentą, neprasilenkė miškovežis ir jūrinį kontei-
nerį tempęs vilkikas.

Kelias, kuriame įvyko avarija, 
yra asfaltuotas, tačiau kelio dan-
ga pakankamai siaura - net ir lėtai 
važiuojantiems vilkikams tokiame 
kelyje sunku prasilenkti.

Svečias. Ketvirtadienį Anykš-
čiuose lankysis aplinkos ministras 
Kęstutis Navickas.

Programos. Savivaldybės kon-
trolės ir audito tarnybos kasmetinio 
planinio patikrinimo metu paaiš-
kėjo, kad rajono mokyklos perka 
brangiai kainuojančias buhalteri-
nes apskaitos programas, tačiau 
buhalteriai jomis nesinaudoja

Partizanai. Šeštadienį Traki-
niuose (Kurklių sen.) vyks tradici-
nis partizanų pagerbimo renginys. 
Jame vyks diskusijos, knygų pri-
statymai, filmų peržiūros, Deivio 
Norvilo koncertas. Renginio pra-
džia - 11 valandą. 

Konkursas. 2017 metų Lietuvos 
medžio atrankos konkurso vertini-
mo komisija paskelbė 12 medžių, 
kurie varžysis antrajame etape. 
Vienas iš jų – Elmės šešiakamienis 
ąžuolas, augantis Anykščių regio-
ninio parko teritorijoje, Anykščių 
miškų urėdijos Pavarių girininki-
joje.

Televizijon.  Anykščių rajono 
savivaldybės administracija skel-
bia, kad Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis antradienį dalyvaus 
LRT televizijos naujo sezono ati-
darymo renginyje.

Patikrinimas. Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro Anykš-
čių skyriaus specialistai birželio 
- liepos mėnesiais atliko periodinę 
kontrolę 17-oje apgyvendinimo 
paslaugas teikiančių objektų. Pa-
tikrinimų metu higienos normų 
pažeidimų nenustatyta. Skundų dėl 
apgyvendinimo paslaugų teikimo 
negauta.

Pastabos. Kelininkai keiksnoja-
mi ne tik dėl prastai žiemą valomų 
kelių. Priekaištai jiems žeriami 
ir vasarą. „Anykščių kelininkai 
pakeles labai siaurai nupjauna“, - 
savivaldybėje vykusioje seniūnų 
sueigoje pastebėjo Traupio seniū-
nijos seniūno pavaduotojas Valen-
tinas Kalibatas. V. Kalibatas sakė 
pastebėjęs, kad kituose rajonuose 
kelininkai žolę pakelėse šienauja 
kur kas platesniu perimetru.

Patriotizmą rodo ir „feisbuke“
Juozas RATAUTAS, anykš-

tėnas: „Ir mūsų rajone puikiai 
matosi, kokios klaidos yra da-
romos. Turbūt susideda visų 
bėdų „puokštė“, tai nuteikia 
labai pesimistiš-
kai.” 

Pagrindinis 
išsilavinimas ir 
500 eurų 
atlyginimas
kišenėje

Didžiosios alėjos gobiami Rašimai
Valė Sedelskienė sako, kad 

seniau ir žvėrys kitokie buvo, 
vis su taika ateidavo.
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S. Maksvytis žiniasklaidai 
pranešė, kad vairuotojo pažymė-
jimą jam grąžino jauni panevė-
žiečiai. Nors dokumentas nega-
liojantis, tačiau vaikinų poelgis 
S.Maskvytį maloniai nustebino. 
„Pavogė piniginę su visais ten 
esančiais daiktais. Ilgapirštis pi-
nigus pasiėmė, o piniginę išme-
tė. Sekmadienį sulaukiau skam-
bučio, kad Senvagėje surado 
vairuotojo pažymėjimą ir nori 
jį grąžinti. Vaikinai aiškino, kad 
nesunkiai išsiaiškino, kas esu ir 
kur reikia grąžinti prarastą do-
kumentą. Padėkojau ir pasakiau, 
kad teisės negaliojančios. Gra-
žus jaunimo poelgis“, – gyrė 
panevėžiečius S.Maksvytis. 
S.Maskvytis 1997–2005 m. pra-
leido Anykščiuose, iš pradžių tar-
navo kaip diakonas, vėliau  - kaip 
kunigas. Kauno Vytauto Didžiojo 

Balsavimas. Lietuvos socialde-
mokratų partijos (LSDP) skyriuose 
vyksta susirinkimai, kuriuose par-
tiečiai balsuoja - likti valdančio-
joje koalicijoje daugumoje Seime 
su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga (LVŽS), ar trauktis? Tokį 
neretorinį klausimą iškėlė naujasis 
socialdemokratų partijos lyderis 
Gintautas Paluckas, kai valstiečiai 
pasirašė susitarimą su opozicijoje 
dirbančiais konservatoriais, kad šie 
palaikys balsavimą dėl urėdijų re-
formos, o mainais už urėdijas vals-
tiečiai sutiko grąžinti konservatorių 
siūlomą PVM lengvatą šildymui. 
LSDP vienija 60 skyrių (apie 20 
000 narių), dėl koalicijos balsavo 
jau beveik pusė, dauguma - už tai, 
kad socialdemokratai trauktųsi. 

Ordinas. Konservatorė Rasa Ju-
knevičienė negali atsidžiaugti, kad 
jos bendražygiui Andriui Kubiliui 
ukrainiečiai skyrė Jaroslavo Išmin-
tingojo ordiną. Pasak ponios Rasos, 
ukrainiečiai pataikė kaip pirštu į akį, 
nes būtent Išmintingojo ordinas pui-
kiai tinka ponui Andriui. Žiūrint iš 
Ukrainos, taip gal ir gali pasirodyti, 
nes buvęs mūsų premjeras šiai šaliai 
skiria didžiąją dalį savo laiko. 

Neteis. Keturis savo šeimos na-
rius nužudęs kaunietis Egidijus 
Anupraitis nebus teisiamas - eks-
pertai nustatė, kad jis sunkiai serga 
ir negali atsakyti už savo veiksmus. 
26 metų E. Anupraitis buvo tiriamas 
Valstybinės teismo psichiatrijos tar-
nybos Utenos teismo ekspertiniame 
skyriuje, bet nebegrįžo į Kauno 
izoliatorių. Prokuratūra pateikė pra-
šymą perkelti suimtąjį į Rokiškio 
psichiatrijos ligoninę, ir jis buvo 
patenkintas. Tačiau kraupių žudy-
nių tyrimas bus tęsiamas siekiant 
pašalinti bet kokias abejones dėl to, 
kas tai padarė. 

Nejungs. Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnyba (FNTT) nebus jun-
giama su kitomis tarnybomis. Tai 
vakar FNTT darbuotojams pranešė 
vidaus reikalų ministras Eimutis 
Misiūnas. Vidaus reikalų ministe-
rija įvertino galimybę FNTT jungti 
su Muitinės kriminaline tarnyba. 
Tačiau, išanalizavus užsienio vals-
tybių patirtį ir esamas tendencijas 
bei Lietuvos tarnybų specifiką, esą 
nuspręsta stiprinti FNTT kaip ne-
priklausomą tarnybą. Ministro tei-
gimu, FNTT turi sukaupusi daug 
patirties finansinių nusikaltimų tyri-
mo srityje, valdo daug žvalgybinės 
informacijos, orientuojasi į stambių 
finansinių nusikaltimų tyrimą, taip 
pat - tokių veikų prevenciją. 

Verslas. Bandė nukapoti Lietuvą 
apraizgiusio koncerno EBSW čiup-
tuvus ar dangstė jį? Toks klausimas 
gali iškilti, mat paaiškėjo, kad bu-
vęs aukštas pareigūnas Stanislovas 
Liutkevičius ir aferų liūne pasken-
dusio EBSW šulas Algirdas Pašu-
kevičius dabar kartu suka verslą. 
„Mūsų garbės reikalas yra baigti šią 
bylą“, - JAV sulaikius EBSW pre-
zidentą Gintarą Petriką yra pareiš-
kęs tuometis policijos generalinio 
komisaro pavaduotojas S. Liutke-
vičius. Tačiau teisėsaugos surinktų 
duomenų nepakako nuteisti A. Pa-
šukevičių, kalėjimo išvengė ir daug 
kitų EBSW veikėjų. Kaip atsitiko, 
kad praėjus daugiau nei 10-mečiui 
buvęs aukštas policijos pareigūnas, 
deklaravęs, kad traiško EBSW aš-
tuonkojo čiuptuvus, ir EBSW vice-
prezidento pareigas ėjęs A. Pašuke-
vičius tapo verslo partneriais? 

Mieli mokiniai, studentai, 
pedagogai, tėveliai!
Rugėjo 1-oji - tai šventė, kuri suburia visą švietimo 

bendruomenę, paliečia kiekvienus namus ir šeimas. 
Tegul šie mokslo metai būna Jums dosnūs prasmin-
gais darbais, džiugiais atradimais ir gražiomis ben-
dravimo akimirkomis. Lai nepristinga Jums kantrybės, pasiaukojimo, meilės ir pa-
garbos vienas kitam.
Sėkmingų Mokslo Metų!

LR Seimo narys  
Antanas Baura

Anykščių lopšelis – darželis „Žio-
gelis“ ieško ikimokyklinio ugdymo 
pedagogo arba kitaip tariant – auklė-
tojo. Šiam darbui net nereikalingas 
aukštasis išsilavinimas. Užtenka tu-
rėti trejų metų darbo patirtį ir aukš-
tenįjį išsilavinimą. Už šį darbą visu  
etatu siūloma alga (neatskaičius mo-
kesčių) nuo 700 eurų iki 800 eurų. 

Anykščių rajono Traupio pagrin-

dinė mokyklą darbą siūlo chemijos 
mokytojui. Tiesa, darbas – vos 6 
valandos per savaitę, tad ir darbo 
užmokestis priklausys nuo turimo 
stažo bei profesinės kvalifikaci-
jos. Chemijos mokytojas turi turėti 
aukštąjį išsilavinimą. 

Anykščių muzikos mokykla taip 
pat ieško mokytojo – šiai įstaigai 
reikalingas fleitos mokytojas. Per 

Pagrindinis išsilavinimas ir 500 eurų 
atlyginimas kišenėje

Utenos teritorinės darbo biržos Anykščių skyriuje yra regis-
truota 51 laisva darbo vieta. Reikalingi ypač įvairių profesijų 
atstovai – pradedant nekvalifikuotais darbininkais, baigiant mo-
kytojais, gydytojais, veterinarijos farmacininkais. 

savaitę numatyta šiam specialistui 
dirbti 11 valandų. Algos dydis dar-
bo skelbime nenurodomas. 

UAB „SB dantų klinika“ siūlo 
darbą gydytojui odontologui. Nors 
atlyginimo dydis nėra skelbiamas, 
bet nurodoma, kad darbdavys ga-
lėtų apmokėti apgyvendinimo, ke-
lionių iš/į darbą išlaidas. 

Uždirbti daugiau nei minimalią 
algą galima ir neturint aukštojo ar 
net aukštesniojo išsilavinimo. Pa-
vyzdžiui, viena mėsos perdirbimo 
įmonė siūlo darbą faršo surinkė-
jui, kuriam neatskaičius mokesčių 
ketina mokėti 550 eurų. Šioms 

pareigoms užtenka turėti vidurinį 
išsilavinimą. 

Darbo biržos svetainėje nurodo-
ma, kad yra reikalingas ir asmuo, 
galintis dirbti viename iš Anykš-
čiuose esančių prekybos centrų. 
Kasinininkui-salės darbuotojuinet 
nereikia vidurinio išsilavinimo 
– užtenka turėti pagrindinį išsila-
vinimą. Mažiausias numatomas 
atlyginimas – 400 eurų, didžiau-
siais – 500 eurų (neatskaičius mo-
kesčių).

Tuo tarpu bedarbių Anykščių ra-
jone registruota 2 580.

-ANYKŠTA 

Anykščių A. Baranausko pa-
grindinės mokyklos direktorė 
Dalia Kugienė pristatė naujo-
vę – su tėvelių parama moky-
klos įsigytus 3D matematikos 
ir biologijos paketus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Pirmadienį, likus kelioms die-
noms iki naujų mokslo metų pra-
džios, Anykščių A. Baranausko 
pagrindinės mokyklos bendruo-
menė pakvietė rajono vadovus, 
Švietimo skyriaus darbuotojus, 
moksleivius bei jų tėvelius susipa-
žinti su nauja mokymo priemone. 

Pasak mokyklos direktorės Dalios 
Kugienės, informacinėms techno-
logijoms sparčiai žengiant į priekį, 
mokymosi procesas keičiasi – šalia 
vadovėlių atsiranda naujos moky-
mosi priemonės, kurios padeda mo-
kiniams įgyti bei stiprinti vieno ar 
kito dalyko žinias.

Direktorė D. Kugienė džiaugė-
si, kad mokykla galėjo įsigyti 3D 
matematikos ir biologijos paketus 
– šios naujos mokymosi priemo-
nės nupirktos lėšas dvejus metus 
taupius mokyklai, daugiausiai mo-
kinių tėvų skiriamus 2 proc. nuo 
gyventojų pajamų mokesčio.

Matematikos ir biologijos Anykščių 
moksleiviai mokysis per 3D akinius 

Anykščių A. Baranausko pagrindinė mokykla – viena iš 30-ies Lietuvos mokyklų, naujus mokslo 
metus pradeda inovatyviai – mokykla už 6 tūkst. eurų įsigijo du 3D paketus. Mokiniai nuo šiol turės 
papildomą matematikos ir biologijos mokymo priemonę.

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Į klasės lentą pro 3D akinius žvelgė Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis, Seimo narys Antanas Baura, savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė.

Kaip veikia šios priemonės, de-
monstravo matematikos mokytoja 
Regina Kacevičienė ir biologijos 
mokytoja Nijolė Živatkauskienė. 

3D efektas padeda mokiniams įsi-
vaizduoti, kaip pvz. erdvėje atrodo 
ritinys, jo skespjūvis ir pan. 3D ma-
tematikos paketą sudaro 31 tema. 
Ateityje, pasak direktorės, turint 
daugiau pinigų, galima šiuos pake-
tus pildyti ir įsigyti naujų temų.

Vaizdžiai atrodo ir biologijos 
pamokoms pritaikytas paketas. Per 
3D akinius galima pažvelgti į ląste-
lę, į žmogaus organus ar žmogaus 
organizme vykstančius procesus. 
Nors mokytoja N. Živatkauskienė 
pristatydama savo dėstomo dalyko 
medžiagą teigė lietuviškame verti-
me (šie 3D paketai yra sukurti D. 
Britanijoje, jų turinys pateikiamas 
anglų kalba) pastebėjusi keletą klai-
dų, tačiau vaizdinės priemonės nau-
da ji sakė tikinti.

Direktorė D. Kugienė kalbėjo, 
kad šių priemonių naudojimas ne-
turi užtrukti visos pamokos, tam 
galėtų būti skirta apie 10-15 min. 
pamokos laiko, taip pat būtų labai 
naudinga mokyklai įsigyti ir pradi-
nukų mokymui skirtus paketus. 

Matematika ir biologija pasirink-
ta todėl, kad pakete esančios temos 
tinka 5-10 klasių moksleiviams. 

Vairuotojo pažymėjimą atgavo po trejų metų 

Anykščiuose gyvenęs ir tarnavęs dabartinis Panevėžio švč. Tre-
jybės bažnyčios kunigas Simas Maksvytis  atgavo savo vairuotojo 
pažymėjimą, kurį buvo praradęs prieš trejus metus. 

universitete apsigynė teologijos 
licenciato laipsnį, parašė analizę 
”Anykščių šv. Mato parapijos ti-
kinčio aktyvaus jaunimo (16–18 

m.) dvasinių poreikių analizė 
XXI amžiaus išvakarėse”. 

Jis pirmasis iš Anykščių dvasi-
ninkų pradėjo taikyti informaci-
nes technologijas parapijos doku-
mentams tvarkyti, sukūrė pirmąją 
kompiuterinę Anykščių parapijos 
tikinčiųjų duomenų bazę, 2003–

2005 m. surengė Anykščių baž-
nyčioje kalėdinius koncertus. Jis 
Anykščiuose garsėjo ir tuo, kad 
aktyviai dirbo su jaunimu, organi-
zavo moksleivių stovyklas Anykš-
čių rajono moksleiviams.

-ANYKŠTA
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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. 

Problemų - 
„puokštė“

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas: 

- Buvau minėjime. Sutinku, pasy-
vumas labai krenta į akis. Kaip padi-
dinti aktyvumą - sunkus klausimas. 
Vyresni žmonės patys matė, pergy-
veno tuos įvykius, buvo Baltijos ke-
lyje, jiems tai patirta istorija, išgyve-
nimai, todėl jiems tai labai brangu ir 
prasminga, per sukaktis atsinaujina 
prisiminimai apie tuos įvykius.

Minėjime patiko vicemero Sigu-
čio Obelevičiaus kalba, muzikiniai 
intarpai, viskas atrodė prasminga.

O kodėl nedalyvauja jaunimas? 
Gal jie turi savų rūpesčių, labai nu-
sivylę dėl darbo, mažų atlyginimų, 
kad sunku išlaikyti šeimas, gal nu-
sivylę valdžios sprendimais, bėga į 
užsienį ir pyksta ant valdžios dėl jos 
klaidų. Ir mūsų rajone puikiai mato-
si, kokios klaidos yra daromos. Tur-
būt susideda visų bėdų „puokštė“, 
tai nuteikia labai pesimistiškai. 

Tikiuosi dalyvaujančių bus ir 
ateityje, ir vyresnių, ir jaunesnių. 
Patriotiškai nusiteikusių, suprantan-
čių prasmę bus visada ir tarp jaunų. 

Sausio 13-osios, Vasario 16-osios 
minėjimuose buvo daugiau dalyvau-
jančių, bet vis tiek, palyginus su gy-
ventojų skaičiumi, nebus net vieno 
procento. Na, gal kiti žmonės dirba, 
gal nesureikšmino buvimo būtent 
pačiame minėjime, juk galima pa-
gerbti ir namuose, darbuose... 

Taip pat reikšmės gal turi ir tai, 
kad minėjime visada naudojama 
viena ir ta pati forma, minėjimo tvar-
ka tapo pernelyg įprasta – vėliavos 
pakėlimas, mero žodis, tada daina. 
Gal reikia ieškoti kitų formų? Gal ir 
dėl to žmonės neina? 

Patriotizmas dabar apgesęs, o to 
priežastis turbūt blogas gyvenimas, 
maži atlyginimai, mažos valdžios 
pastangos. Viskas susideda, jauni-
mas tai puikiai mato, jaučia. Jei vie-
nintele išeitimi mato pabėgti iš Lie-
tuvos ir kitur rasti geresnį gyvenimą, 
tai reiškia, kad nemato perspektyvų. 
Beje, daug išvykstančių sako, kad 
norėtų grįžti, net jei būtų mažesni 
atlyginimai, bet pakankamas dėme-
sys jiems, santykiai su darbdaviu ir 
t.t. Čia daug problemų, kurias reikia 
spręsti, bet matau, kad nelabai kas į 
tai kreipia dėmesį, todėl ir turime ką 
turime. 

Formatas – 
netinkamas

Saulius RASALAS, rajono Ta-
rybos narys:

- Manau, kad ir toliau bus mažėji-
mo tendencija, jei renginių formatas 
nepasikeis. Būtų labai keista kaltinti 
piliečius, kad jie neina į tokius ren-
ginius. Žmogus pasirenka, kas kam 

Patriotizmą rodo ir „feisbuke“
Rugpjūčio 23-ąją Anykščiuose, šalia paminklo Laisvei, vyko Eu-

ropos dienos, stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos ke-
lio dienos minėjimas.

Renginyje be tiesiogiai minėjime dalyvaujančių asmenų ar savi-
valdybei pavaldžių įstaigų darbuotojų jaunimo beveik nesimatė, o 
ir daugelis iš negausiai dalyvavusiųjų buvo jau sulaukę garbingo 
amžiaus.

„Anykšta“ klausė, kodėl, jūsų manymu, valstybei reikšmingų 
dienų minėjimuose jaunimo kuo toliau, tuo labiau mažėja? Ar be-
bus tokiuose renginiuose kam dalyvauti po kokių dešimties – dvi-
dešimties metų, jei toliau vyraus ta pati mažėjimo tendencija?

aktualu. Sunku turbūt surasti jauną 
žmogų, kuriam patiktų graudulingų 
giesmių giedojimas.

Bet būdamas optimistas, matau 
prošvaisčių. Pavyzdžiui, kokie nors 
Andriaus Tapino rengiami piknikai 
surenka žmones, juk surenka! Va-
dinasi, jaunimui pasiūlo tai, kas yra 
aktualu. Pavyzdžiui, žinau net kelis 
žmones, kuriems labai patinka eiti 
kokiais nors partizanų keliais. Tai jė-
gos išbandymas, bet tuose ėjimuose 
mažiausiai dėmesio skiriama „gie-
dojimui“.

Tad matau tik blogą formą, nes 
dabar jaunimas patriotinę dvasią, 
kad reikia ginti Lietuvą, sugeba įro-
dyti tame pačiame „feisbuke“ „už-
banindami“ Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos paskyrą. Matosi, kad 
ten veiksmas vyksta su entuziazmu, 
esu matęs tokių pasisakymų, kad va, 
padirbėjau, kaip savo laiku stovėjęs 
Baltijos kelyje. Pasauliui darantis 
globalesniam ir labiau skaitmeni-
niam, tai tas turi tiek pat įtakos, kiek 
fizinis dalyvavimas. 

Manau, kad minėjimo forma pa-
sikeis, ir dabar yra daugybė jaunų 
žmonių, kurie iš tiesų yra patriotai. 
Tereikia pasivažinėti ir pamatysi, 
kiek kyla istorinių Lietuvos vėliavų 
naujuose namų kvartaluose. Žmo-
nės jas kelia, rodo patriotizmą savo 
noru, ne dėl policijos, kad nubaus, 
baimės. Todėl po dešimties ar dvi-
dešimties metų minima bus, gal tik 
pasikeis forma. 

Minėjimai – 
istorijos pamokos 
jaunimui

Dijana PETROKAITĖ, 
Anykščių kultūros centro di-

rektorė:
- Negali būti vienareikšmiško 

atsakymo, nes garbaus amžiaus 
žmonės ir tremtiniai, kurie iki 
šiol ėjo į minėjimus, kol bus 
gyvi, žinoma, ir toliau eis. 

Jei sakyti, kad minėjimų ne-
bereikia daryti ir jų nebedaryti, 
tai jaunimas, moksleiviai mūsų 
istorijos taip pat nežinos. Kalbė-
dami, kad visi išvažiuoja iš Lie-
tuvos, norime, kad lietuviai liktų 
gyventi Lietuvoje ir jaunimas 
rastų savo gyvenimus čia. Ta-
čiau gyventi ir nežinoti savo ša-
knų, savo istorijos, reiškia, kad 
niekas nesies su Lietuva, savo 
žeme. Pasakyti, kad jaunimo 
nėra, o mes nieko nedarom, ne-
skatinam ir nekviečiam jaunimo 
– labai paprasta. Žinoma, dabar 
yra labai daug patrauklių jauni-
mui formų. Gyvename kompiu-
terizacijos eroje, bet visos verty-
bės visų pirma ateina iš šeimos, 
iš ten išsineša jas į mokyklą, o 
iš mokyklos - į gyvenimą. Yra 
labai gražiai dirbančių darželių, 
kurie įdomiai mini šventes, ren-
gia konkursus. Stengtis reikia 
visiems. Jaunimo per prievartą 
niekaip nesukviesi, čia yra gi-
lesni dalykai.

Kas bus po dešimties – dvi-
dešimties metų, pamatysim. At-
siras kitos erdvės, kitos formos, 
galų gale nieko nereikia daryti 
pritemptai. Jei nebebus porei-
kio, nebebus kam ateiti, nebebus 
to minėjimo. Bet dabar, jei taip 
paprastai į viską numojam ran-
ka „mažai žmonių ir todėl mes 
nieko nedarom“, tai praeis me-
tai kiti ir mes patys nebežinosim 
savo istorijos.  

-ANYKŠTA

Eismas. Traukinių eismas iš Ber-
lyno į Hamburgą ir Hanoverį buvo 
apribotas po to, kai nežinomi asme-
nys padegė du geležinkelių trans-
porto objektus Vokietijos sostinės 
rajone. Tai šeštadienį pranešė kon-
cernas „Deutsche Bahn“, kuriuo 
remiasi leidinys „haz.de“. Atkarpos 
Berlynas-Hamburgas ir Berlynas-
Hanoveris uždarytos traukinių eis-
mui, jie ten važiuoja pro Magdebur-
gą. Todėl sąstatai vėluoja maždaug 
valandą, pažymėjo koncerno atsto-
vai. Kol kas nepranešama, ar dar il-
gai bus ribojamas traukinių eismas 
šiomis kryptimis. Taip pat nežino-
ma, kokius geležinkelių transporto 
objektus padegė piktadariai.

Potvyniai. Hjustoną sekmadienį 
užplūdo smarkūs potvyniai, sukel-
ti smarkios audros „Harvey“: ke-
tvirtame didžiausiame JAV mieste 
buvo uždaryti oro uostai bei greit-
keliai, o gyventojai iš užlietų namų 
buvo evakuojami valtimis. Du pa-
grindiniai miesto oro uostai buvo 
priversti atšaukti visus komercinius 
reisus, o iš dviejų ligoninių buvo 
evakuoti pacientai. Dėl potvynio 
transliacijų negalėjo tęsti ir viena 
vietos televizija.

Karvės. Sekmadienį Indijos ry-
tinėje dalyje kaimiečiai mirtinai su-
mušė du karves vežusius musulmo-
nus, pranešė vietos policija. Tai dar 
vienas atvejis, kai įvykdomas linčas 
siekiant apsaugoti induistų švento-
mis laikomas karves. Pranešama, 
kad trys vyrai vežė karves Vakarų 
Bengalijos valstijoje, netoli sienos 
su Bangladešu, kai juos sustabdė 
kaimiečiai. „Kaimiečiai užblokavo 
kelią ir privertė vyrus sustabdyti 
mašiną. Jie buvo ištempti iš maži-
nos ir nulinčiuoti. Mašinos vairuo-
tojas pabėgo“, – sakė vietos polici-
jos pareigūnas Anujas Sarhma.

Žūtys. Austrijos ir Italijos Alpėse 
aštuoni žmonės žuvo per savaitgalį 
įvykusius tris incidentus. Austrijos 
Raudonasis Kryžius nurodė, kad 
penki alpinistai sekmadienį žuvo, 
o šeštas sunkiai susižeidė Vildger-
lostalio slėnyje ant Gablerio kalno 
šlaitų į rytus nuo Insbruko, sakoma 
austrų naujienų agentūros APA pra-
nešime. Šie šeši alpinistai, atvykę 
iš Vokietijos kopė susirišę viena 
virve ir nukrito labai sunkiai pasie-
kiamoje kalno vietoje, apie dviejų 
kilometrų aukštyje. Manoma, kad 
kopiant ledynu vienas šios grupės 
narys parkrito ir nusitempė kitus, 
sakė gelbėjimo operacijos vadovas 
Martinas Reichholfas. Alpinistai 
ritosi žemyn apie 200 metrų stačiu 
apledėjusiu ir akmenuotu šlaitu.. 
Savaitgalį taip pat žuvo trys italų 
alpinistai.

Giria. Europos Sąjungos Teisin-
gumo Teismas Lenkijai nurodė ne-
delsiant sustabdyti Belovežo girioje, 
seniausiame Europos miške, vykdo-
mą didelio masto medžių kirtimą, 
informuoja BBC.  Tokio laikino 
draudimo Teisingumo Teismo pa-
prašė Europos Komisija, kuri prieš 
Varšuvą jau ėmėsi teisinių veiksmų.  
Pernai Lenkijos vyriausybė leido 
triskart padidinti iškertamų medžių 
kiekį saugomoje Belovežo girioje, 
augančioje netoli sienos su Baltaru-
sija. Ši giria yra natūrali stumbrų ir 
retų paukščių buveinė.  Prieš girios 
kirtimą pasisako UNESCO ir Euro-
pos Sąjungos pareigūnai, protestus 
ne kartą rengė ir gamtos apsaugos 
aktyvistai. 

Ruošiamės kancervus: „Zapad 
2017” nebe už kalnų. Ir jie ne puola, 
o ateis išlaisvinti tautos nuo ES pries-
paudos, ateis surinkti Seimo despotų 
ir pilių valdovų, ateis surinkti jų po-
ilsiui į Sibiro platumas? Vėl šalyje 
gyvuos darbo liaudis kaip ir senais 
gerais laikais?”

Nu nu (atsakymas į Ruošiamės 
kancervus): „Nereikia į tuos baimės 
kurstymus, kaip kad „Zapad“ žiūrėti 
rimtai, tai tik žiniasklaidos išpūstas 
baimės burbulas. Na, o jei per stebu-
klą Lietuva vėl atsidurtų Rusijos glė-

by, tai nereikia tikėtis, jog viskas bus 
geriau, nes Rusijoje dar žiauresnis 
kapitalizmas, ten paprasti žmonės 
vargsta dar labiau nei Lietuvoje.”

Tai taip  (atsakymas į Nu nu): 
„Tame ir esmė, kad kai kurie įsi-
vaizduoja, jog būtų kaip prie sovietų 
- gyvenk ir žvenk. Nebūtų. Nieko to 
nebelikę. O isterija apie pratybas tėra 
propaganda.”

Augis: „Rusai puola jau 25 metus, 
per tą laiką patys netekome milijono 
gyventojų, tuoj nebus ką pulti - kas 
tada.”

Nebebus ko pulti...
Baltijos keliui ir Europos dienai stalinizmo ir nacizmo aukoms 

atminti skirtame minėjime mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius 
griežtai pasisakė apie prieš Lietuvą nukreiptus Rusijos propagandi-
nius veiksmus. Po vicemero pasisakymo internetinėje erdvėje užvirė 
diskusijos – vieni sako, kad „prie ruso buvo geriau“, kiti džiaugiasi 
iškovota laisve, vieni baiminasi rusiškos propagandos, kitiems ji ke-
lia tik šypseną. Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje klausėme: 
„Ar jaučiate grėsmę iš kaimyninės Rusijos pusės? Kaip reaguojate į 
tiesą iškreipiančią propagandą? O gal nostalgiškus komentarus so-
vietmečio laikams net ir „Anykštos“ portale rašinėja specialiai tam 
užverbuoti ir Lietuvą supriešinti siekiantys asmenys?“.

To Augis: „Per tą laiką Rusiją ne-
teko 8 mln. gyventojų, būtų dar dau-
giau, bet visokie tadžikai, uzbekai 
kompensuoja etninių rusų nykimą”.

Tai kad  (atsakymas į to augis): 
„Visame pasaulyje vykdoma depo-
puliacija, smarkiai krinta gyventojų 
prieaugis, tas ypač pasakytina apie 
pirmojo pasaulio šalis, jose gyvento-
jų daugėja tik dėka imigrantų iš tre-
čiųjų pasaulio šalių. Aš labai abejoju, 
kad gyventojų pasaulyje dabar yra 
7,5 milijardo ir tas skaičius vis auga, 
manau, jog dabar gyventojų skaičius 
pasaulyje kaip tik mažėja.”

Remiga  (atsakymas į augis): 
„Per 25 metus Rusija užpuolė ir at-
ėmė Padniestrę, Gruzijai Abchaziją, 
Šiaurės Osetiją, Krymą ir rytų Ukrai-
ną. Ar tau mažai?”

Kaip reaguoju: „Kai pradėjo ru-
sai pulti, mano gyvenime vėl atsira-
do prasme. Dabar galiu rėkti ir įrodi-

nėti nereikia, jaučiuosi reikšmingas 
valstybei ir stabdantis rusiška meška 
prie sienos su Europa, o jei abejoji 
- tu vatnykas, tu nieko nesupranti, o 
gal ir esi stribo anūkas. Jei reikės - 
viską nepatinkanti ir ne pagal mano 
supratimą vykstanti užgošiu, kad čia 
putlerių propaganda. Gera gyventi 
vėl.”

Spėju : „Žiūri LNK, TV3..., klau-
sai Lietuvos radijo..., skaitai delfi, 
Lrytą.., eini į bažnyčia... ir viskuo 
tiki.”

Teisybė  (atsakymas į Spėju): 
„bet anksčiau žiūrėjo ostankino tv, 
skaitė komjaunimo tiesą, ėjo...prie 
bažnyčios... su užrašų knygute.”

Cirkas: „Už skalbimo miltelius ir 
alų pardavė Lietuvą??? Kur litas? Po 
euro kiek kartu nuvertėjo pinigai ??? 
Kiek emigravo ??”

Paprastai: „Pasakykit man, kas 
yra tiesa, o ne propaganda, tada pasa-
kysiu, kaip reaguoju į propagandą.”

(Komentarų kalba 
netaisyta,- red.past.)

-ANYKŠTA
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Liepos 30 – rugpjūčio 12 die-
nomis trys mokyklos mokytojos  
dalyvavo dviejų savaičių inten-
syviuose anglų kalbos kursuose 

seniausiame universitetiniame 
mieste Didžiojoje Britanijoje − 
Oksforde. Kalbų mokykloje „Lake 
school“ jos tobulino šnekamosios 

Anglų kalbos mokytis vykome į Oksfordą!
Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje startavo 

Erasmus+ programos projektas „Mokinio atsiskleidimas per mo-
kytojo meistriškumą“, skirtas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. 

anglų kalbos vartojimo įgūdžius 
kasdieninėse situacijose ir ruošėsi 
tolesniam dalyvavimui Erasmus+ 
programos projektuose, išbandė 
naujus netradicinius kalbų moky-
mo metodus, susipažino su šalies 
kultūra. Mokytojos gavo leidimą 
prisijungti prie „Lake school“ mo-
kyklos „E-learning“ platformos ir 
metus galės mokytis anglų kalbos 
savarankiškai.

Kartu su Antano Baranausko pa-
grindinės mokyklos mokytojomis 
anglų kalbos vartojimo įgūdžius 
tobulino mokytojai iš Prancūzijos, 
Belgijos, Vokietijos, Vengrijos, 
Lenkijos ir kitų šalių.  Užmegzti 
nauji draugiški ir dalykiniai ryšiai, 
rasti bendri sąlyčio taškai, susitar-
ta  dėl tolimesnio bendradarbiavi-
mo ir  partnerystės vykdant Eras-
mus+ programos projektus – visa 
tai rodo, kad Antano Baranausko 
mokykla yra atvira pokyčiams ir 
tampa europietiška, besimokančia 
organizacija. 

„Pasijutome tikrais studentais: 
gyvenome britų šeimoje, sėdėjo-
me paskaitose nuo skambučio iki 
skambučio, bendravome su kitais 
studentais, ruošėme pamokas, lai-
kėme testus“, – apie mokymus pa-

sakoja mokytoja Asta.
Oksfordas, unikalus universite-

tinis miestas, yra ideali vieta mo-
kytis anglų kalbos. Mokytojos kal-
bos įgūdžius tobulino pažindamos 
išskirtinės architektūros  miestą su 
prestižiniu Oksfordo universitetu, 
kuriame mokėsi daugybė pasaulio 
lyderių ir Nobelio premijos lau-
reatų. Aplankyta netoli Oksfordo  
esanti Blenheimo pilis, dar vadi-
nama Anglijos Versaliu, kurios 
didinguose rūmuose gimė Antrojo 
pasaulinio karo strategas Vinsto-
nas Čerčilis, Jungtinės karalystės 
sostinė Londonas, mineralinio 
vandens versmėmis garsėjantis 
Bato (Bath) miestelis bei mistikos 
gaubiamas Stounhendžas (Stone-
henge).

Didelį įspūdį paliko apsilan-
kymas 1546 m. įkurtame Crist 
Church koledže. Linksmindamas 
čia gyvenusią rektoriaus dukrą 
Alisą koledžo matematikos pro-
fesorius Čarlzas Dodžsonas pa-
sakodavo įstabias istorijas apie 
baltą triušį, kurias vėliau Alisos 
paprašytas užrašė ir išleido knygą 
„Alisa Stebuklų šalyje“, pasivadi-
nęs  Lewis‘o Carroll‘o slapyvar-
džiu; taip pat čia buvo kuriamas 

filmas „Haris Poteris“. Šiuo metu 
koledže mokosi  apie 600 studen-
tų, ypač daug dėmesio skiriama jų 
akademiniams pasiekimams. Kie-
kvienas studentas turi savo stu-
dijų vadovą, su kuriuo kiekvieną 
savaitę susitinka ir aptaria studijų 
rezultatus.

Projekto dalyvės įgytas kompe-
tencijas panaudos mokymo pro-
ceso tobulinimui bei tolimesniam 
dalyvavimui Erasmus+ projekto 
mobilumuose. Šie intensyvūs an-
glų kalbos kursai – tai „Erasmus 
+“  bendrojo projekto pirmoji da-
lis. Mokytojos nekantrauja sulauk-
ti rudens, kad galėtų savo įgytomis 
žiniomis ir patirtimi pasidalinti su 
kitais mokytojais bei savo moki-
niais. 

„Šis projektas finansuojamas 
remiant Europos Komisijai, „Eras-
mus+“ programos lėšomis, kurią 
Lietuvoje administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas. Šis kūrinys 
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl 
Komisija negali būti laikoma atsa-
kinga už bet kokį jame pateikiamos 
informacijos naudojimą.”

Asta Fjellbirkeland, 
projekto koordinatorė

Ukmergiškio tautodailininko 
Rimanto Zinkevičiaus sukurta-
me paminkle karalius Mindaugas 
susimąstęs, pasirėmęs kalaviju, 
tarsi stabtelėjęs kryžkelėje iš se-
nosios Lietuvos į moderniąją Eu-
ropą. Pastatytas ne tik šešių metrų 

aukščio kuoras su skulptūra, bet 
ir dvi nuorodomis į Andrioniškį 
ir Palatavio piliakalnį tarnaujan-
čios plokštumos, papuoštos dar 
ir Mindaugo bei Šv. Andriejaus 
simboliais. Paminklą pašventi-
nęs Troškūnų parapijos klebonas 
kan. Saulius Filipavičius  kalbėjo 

apie istorinės atminties svarbą, 
apie tai, kad istorinė tiesa turėtų 
būti perduodama iš kartos į kartą, 
kad jau namuose, iš tėvų, sene-
lių mažieji sužinotų apie karalių 
Mindaugą, karalystę, mūsų tau-
tos praeitį, suvoktų svarbiausias 
vertybes, pamiltų savo kraštą ir jo 

Latavos pakrantėje įamžintas karalius Mindaugas
neapleistų. Kalbėjo klebonas apie 
vienybę, apie tai, kad turėtume 
džiaugtis savųjų pasiekimais, jų 
pavyzdžiais sekti siekiuose, o ne 
pavydėti, kenkti, nes aklas pavy-
das dažnai nuveda į išdavystę.

Paminklo statybos iniciatorius, 
iš netolimo Pienagalio kaimo ki-
lęs, nūnai Kijeve gyvenantis vers-
lininkas, Anykščių garbės ambasa-
dorius Ukrainoje Virginijus Strolia 
prisiminė, kaip dar 2003 metais 
kilo noras stogastulpiu įamžinti 
karalių Mindaugą. Kaip iki tol jis 
ąžuoliniais paminklais pažymėjo 
Pienagalio, Kiaušagalio, Karčių, 
Bareišių kapinaites, 1920-iais ko-
voje su lenkų kariuomene žuvusius 
šaulius, vyskupo Pauliaus Baltakio 
tėviškę Latavėnuose, sukurdamas 
Latavos pakrančių istorinį kelią. 
Anykščių rajono mero patarėjas 
Sigutis Obelevičius pažymėjo, 
kad savivaldybė be svyravimų 
skyrė lėšų šiam paminklui, kad tai 
tik „maža duoklė valdovui“. Apie 
Mindaugo karalystę ir Palatavio 
piliakalnio svarbą Lietuvai kalbėjo 

istorikas Tomas Baranauskas, man 
teko prisiminti, kaip paslaptinga-
sis kalnas buvo surastas. Plazdėjo 
vėjyje Aukštaitijos, šaulių kuopos 
vėliavos, švytėjo Everesto už-
kariautojo trispalvė, tautinėmis 
dainomis džiugino etnografinio 
ansamblio  „Valaukis“ moterys, 
Anykščių teatro aktoriai Riman-
tas Pauliukas ir Žilvinas Smalskas 
suvaidino karaliaus Mindaugo ir 
jo brolio Dausprungo dialogą - iš-
trauką iš Justino Marcinkevičiaus 
dramos „Mindaugas“.

Pastačius šį paminklą Anykščiai 
dar stipriau įtvirtino istorinę žinią, 
kad būtent čia yra Lietuvos vals-
tybės, karalystės pradžių pradžia. 
Planuojama paminklu pažymėti ir 
paslaptingąjį Karalienės kapo kal-
ną, tarsi patvirtinant legendą, kad 
čia palaidota karalienė Morta. Šios 
vietos galėtų tapti latvių turistų is-
torinės piligrimystės traukos taš-
kais, juk kasmet vis gyvesnė žinia, 
kad karalienė buvusi latvė, taip 
tarsi sujungiant į nedalomą vienį 
dvi baltų tautas.  

Susitikimo valandėlė. Iš kairės: kan. Saulius 
Filipavičius, tolėliau - mero patarėjas Donal-
das Vaičiūnas, Virginijus Strolia, vicemeras 
Sigutis Obelevičius ir Pasaulio anykštėnų ben-
drijos pirmininkas Tomas Ladiga.

Menotyrininkės Jolantos Zabulytės ir tauto-
dailininko Rimanto Zinkevičiaus pokalbis.

Autoriaus nuotr.

Sunkvežimiai susidūrė kaktomuša Manoma, kad šiuo atveju vienas 
iš vairuotojų nepasirinko saugaus 
greičio ir, įveikdamas posūkį, išva-
žiavo į priešingą eismo juostą.  

Abu vairuotojai buvo blaivūs.
Antruose Kurkliuose veikia mal-

kų gamybos įmonė UAB „VLI 
Timber“. Tikėtina, kad miškove-
žis, atvežęs medieną, važiavo iš 
šios įmonės, o vilkikas su jūriniu 
konteineriu važiavo į „VLI Tim-
ber“ malkų. Miškovežis nuo kelio 
buvo pašalintas tuoj po avarijos, 
o vilkikas kelią buvo užtvėręs dar 
ir pirmadienio popietę. Anykščių 
ugniagesiai gelbėtojai dėstė, jog jų 
technika nepajėgia ištraukti tokio 
svorio automobilio. Avarijos vieto-
je budėjo policijos ekipažas, buvo 
laukiama, kada vilkiko savininkai 
atsiųs techniką, galinčią pašalinti 
automobilį nuo kelio.  

Į avarijos vietą lėkė specialiųjų tarnybų automobiliai, abu vai-
ruotojai nukentėjo nestipriai.

Dėl avarijos pirmadienį eismas nuo Antrųjų Kurklių iki Utenos 
plento buvo uždarytas.                       Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Šis tas iš anksčiau ir rytinio
autobuso poezija

Buvę Jononių bernai, nūnai žils-
telėję vyrai pasakodavo, kad tuoj po 
karo žavių  merginų ilgesys juos į 
Rašimus atvesdavo. Su šiokiu tokiu 
pasididžiavimu – matot, jaunuoliai 
kaip toli, net už Čekonių, gebėda-
vo nukeliauti, pavakaroti, sugrįžti, 
o kitą rytmetį vėl uoliai darbuotis 
darbuose kasdieniuose. Muzieji-
ninkai ten dar su senąja „Taurija” 
suko, ieškojo, senų sodybų ilgesyje 
praėjusių laikų gėrio - ar tai kokio 
įdomesnio baldelio, paveikslo, ra-
kando.

 Metai praslinko, prabėgo, o 
dar kartą į tą kaimą atvedė įdo-
mus pastebėjimas autobuse. Juk 
rytmetiniame, tuoj po septintos 
link Anykščių riedančiame, daug 
įdomybių. Daugybė vaikų, žavios 
dvynės Aurelija ir Kristina, įlipan-
čios Čekonyse, o Rašimuose švie-
saus veido, skara užsigobusi įdo-
maus sodietiško žodžio moteriškė. 
Važiuojanti į didelį miestą - vaistų, 
maisto, kartais pas gydytoją. Eilinė 
kelionė nesunki, mat geri „Auto-
veldos” vairuotojai prie pat keliuko 
sustoja ir miesto centre ne tik išlei-
džia, bet ir paima. Parduotuvė taip 
pat netoli. Kaip smagu klausytis jos 
sodietiškos šnekos, nors girdėjau 
vos porą kartų, gražiai ji kartą išta-
rė: „Kaip mūsų tėvai darydavo...“

Istorijos šimtamečių liepų 
ūksmėje

Įsmunki kaip į žalumą mirgan-
tis koridorių - juk lapai linguoja, 
sukasi, vartaliojasi vėjo bangose. 
Kamienai tiesūs, stori, medžiai dar 
sveiki, kolonomis pirmapradėmis 
stūkso ir, Dievui dėkui, kad jie taip 
nuošaliai, kad niekam neužkliūna, 
kad niekas jų grožio motopjūklais 
į niekus nepaverčia. 

Močiutė šalia tvartuko. Pamato 
mus, nusišypso ir mano esybę už-

Didžiosios alėjos gobiami Rašimai Raimondas GUOBIS

Visai netoli Čekonių, dosniųjų Ramuldavos miškų pakraštyje, 
prie pat Svėdasų link besidriekiančio plento, yra Rašimų kaimas. 
Nuo seno buvęs nedidelis, 1923 m. surašymo duomenimis, ten 
buvę 7 sodybos su 46 gyventojais. Nūnai - vos keli žmonės, tačiau 
kaimas vis dar gyvas senovės atmintimi archajiškomis trobomis. 
Senieji gyventojai girdėję, kad kažkada šioje vietoje buvo Rašimų 
dvaras, nuo jo ir kilo kaimo pavadinimas.

Ona,  iš Kupiškio. Buvo nusipirkę 
ūkelį su 6 hektarais žemės Debei-
kių vienkiemyje. Bet taip jau atsi-
tiko, kad tėtis vos 27-ių pasimirė, 
pasiliko ji 4, sesuo Aldona 3 metų. 
Greitai pasimirė ir mama. Tokia 
lemtis, kad augo močiutės Mikė-
nienės prižiūrimos. Sesuo greičiau 
išėjo iš namų, o ji ištekėjo tik po 
močiutės mirties - nuobodu vienai 
buvo...

Jau kolchozai buvo, tačiau ji 
nedirbo kolektyve nė dienos - mo-
kytojui rekomendavus ėmė dirbti 
pieninėje Debeikiuose. Buvo ten 
darbo daug - juk ir sviestą mušė ir 
kazeiną gamino. Ji prie tos „varš-
kės“ ir darbavosi. Būdavo, nors 
ir mašinos tas granules išmaigo, 
bet nepakankamai, tekdavo trin-
ti, smulkinti rankomis, o kur jį 
džiovindavo, tekdavo kęsti didelį 
karštį. Net aštuoniolika metų pieno 
pramonėje pralėkė, gal todėl dabar 
nelabai kojomis galinti. 

Pieninei užsidarius dar kelis me-
tus darbavosi Naujųjų Elmininkų 
valgykloje, toje pačioje, kuri tebe-
stovi tuščia paplentėje.

Čia atėjo po to, kai ėmė gyventi 
su antruoju vyru. Ji buvo našlė, su 
našliu Baniu čia ir gyveno. Atro-
dytų, paprastas gyvenimas - ūkio 
darbai, buitis, savas ūkelis su kar-
ve, paršu, vištomis. Tačiau jame 
daug įdomybių, poezijos. Smagu 
buvę, o dabar viena, net ir kaimynų 
artimų nebėra. Štai dar ateidavu-
si Juzėnienė, tačiau ir ta pasimirė. 
Nežinia kodėl, nors taip saldžiai 
mėgdavusi, gal todėl taip greitai 
liga suėdė?.. Ji tai pasisaugojanti 
ir valgiu, ir vaistais gaivinasi, labai 
bijo tos chemijos - maisto nenatū-
ralaus, chemijos prikimšto, todėl 
stengiasi savo daržovių prisiauginti 
ir vištas kelias laikanti, kad eko-
logiškų kiaušinių sudėtų. O par-
duotuvėje jai net baisu pirkti - bet 
nevalgiusi nebus, tad tenka valgyti 
ir su chemija. Štai akys jos silpnos, 
tai kasmet prisirenkanti mėlynių ir 
jų valganti, jaučianti, kad regėji-
mas gerėja. Taip pat didis vaistas 
ir spanguolės, kurių dar prisirenka 
netolimame raistelyje. 

Kartais liūdna, kad artimiausi 
giminės retokai teaplanko, kartais 
pagalvojanti, kas bus, jei liga pri-
spaus, gal tada reikės ieškoti vietos 
kokiame pensione. Užsiminė apie 

lieja pasitenkinimas - čia ji, ta pati, 
kurią taip norėjau pašnekinti - Valė 
Sedelskienė. Neša vištoms žolę - 
pales kudakuoklės. Laikanti užda-
rytas ir dieną, ir naktį, tik didžiojoje 
šviesoje bent valandėlei išleidžianti 
į lauką pasiganyti, o po to vėl tvar-
kingai uždaranti. Mat pernai jau 
buvo pamokyta, kai vanagas jos dvi 
ar tris višteles, tokias gražiai kana-
pėtas ir dėslias, sukapojo, sulesė. 
Juk čia aplink miškas, laukinis miš-
kas. Būdavo anksčiau ir kaimynų 
višteles šeškai sutvarkydavo - senas 
tvartas, tai vis kokį plyšelį tie žvėrys 
surasdavo ir išpjaudavo visas vištas 
iki vienos ir gaidžių gražuolių ne-
pagailėdavo. Mačiusi gi kartą kaip 
šeškas savo mažylius per keliūtę ve-
dėsi, be jokios baimės vorele sekė 
gal šeši mažyliai. Kūdroje buvę 
žuvų, tai nežinia iš kur atsiradusi 
ūdra, šeimininkavusi, kol nė vienos 
žuvelės nebeliko. 

O seniau tai ir žvėrys kitokie, vis 
su taika ateidavo. Prie markos vis 
briedė su briedžiuku ateidavusi, 
nuo obelų žievę lupinėdavo, sode 
stirnaitės ganydavosi, zuikių atbėg-
davo. Nuo šitų tai vasarą reikėjo 

saugoti morkas, kopūstus ir kitokį 
daržų gėrį, o žiemą obelis aprišti. 
Jie plastmasinių „kasnykų“ bijoda-
vo. Bet nei briedžių nei kiškių dabar 
nebematanti, matyt, medžiotojai 
juos iššaudę. Nors neseniai pavieš-
kele pasižvalgydamas prastraksėjo 
zuikis, toks liesas, toks vienišas.

Su daržais taip pat sunku - juk po 
medžiais tai labai jau neauga. Mo-
teris net keliose vietose atitvėrusi 
plotelius, tokiais įdomiais apskriti-
mais, taip įdomiai, vis kitos daržo-
vės kiekviename želia. Sodinsianti 
dar agurkus, nes savas agurkas tai 
ne pirktinis - nepalyginamai ska-
nesnis.

Seniau čia buvę žmonių daugiau. 
Štai vieni kaimynai, vyras ir jo mo-
teris, labai mėgę išgerti. Įjunko į tą 
alų po to, kai išėjo į pensiją, ma-
tyt, jiems nuo dažno to pragariško 
skysčio vartojimo kepenys suiro. 
Kuomet suprato, kad blogai, dar 
buvo ligoninėje pasigydyti. Kiek 
pastiprino, jiems visai užginė alutį 
gerti. Tačiau įprotis buvo toks sti-
prus, kad net mirties baimę nuga-
lėjo - vėl pradėję gėrioti. Net socia-
linė pagalba jokia jiems reikalinga 
nebuvo, pasakydavo, kad nieko 
jiems nereikia, tik atvežkit alaus. 

Buvusi ir vieniša moteriškė ne-
tolimoje kaimynystėje, kuri nega-
lavimus pajutusi vis pas gydytojus 
kreiptis vengė. Pasigododavo, kad 
jei pradėsianti gydytis, tai visus 
pinigus gydytojams teks atiduoti... 
Jau pasimirė ir ši. Dar Gindrėnų 
troboje gyvena, o toliau, kur tie 
dailininkai su keletu vaikų, tai jau 
nebe Rašimai.

Močiutė savo sveikatos būklę 
gerai nuo seno suvokia. Skran-
dis rūgščių stigdavo, tai nuolatos 
kokios rūgšties stengdavosi gerti. 
Dabar susitvarkęs, kad senatvėje 
galinti ir rūkytas mėsas be jokios 
baimės valgyti. Ant kėdutės išri-
kiuotos kelios dėžutės vaistų. Dar ir 
tablečių ant apversto puodelio du-
gno prismulkinta - vienos pernelyg 
daug, pernelyg stipru nuo jos.

Gyvenimas kaip sapnas...

Prabyla apie tėvelį. Jis buvęs iš 
Untupių kaimo, Povilas Mikėnas. 
Išsimokęs pienininku, darbavosi 
kažkur toliau, lyg ir Žemaitijoje, 
vienu metu Plungėje. Motina vardu 

senelių namus Svėdasuose, kur, 
kaip jai pasakoję, labai rūpinasi, 
net masažus daro, ir maistas labai 
gardus.

Televizorių mažai žiūrinti, o ra-
dijo tai paklausanti. Politika men-
kai tesidomi, tik girdėjusi žmones 
dejuojant, kad ne tą žmogų prem-
jeru išrinko, vis kainas keliantis. 
Bet jai svarbiausia, kad pensijos 
nenuimtų.

 Išeiname ant gonkų, aplink zuja 
jos katės - Pūkis ir Juodukas, tačiau 
svetimų nemėgsta, tuoj neria slėp-
tis. Prisėda moteris ir šypsodamasi 
sako: „Tai gal dar einam vidun, dar 
pasikalbėkim...” 

Šitaip ji žmonių išsiilgusi. Kuo-
met atsisveikiname, ji rūpesčio 
sugauta lazdele pasiremdama kie-
mo takelio labirintu nužingsniuoja 
vištidės link.

Valė Sedelskienė žengia pro senosios trobos verandą.

Nuostabioji Rašimų ulyčios alėja.
Autoriaus nuotr.

Povilonių namai neregėto ilgio - daug čia gyventojų sutilptų...

Moteris ištraukė seną portre-
tą - tėvelis Povilas Mikėnas.

Kaimo poezija - net klėties 
durys išraižytos meniškais 
raštais.

Pėsčiųjų ir dviratininkų tako, 
kuris veda iš Anykščių į Naujuo-
sius Elmininkus, atkarpos nuo J. 
Biliūno gatvės pabaigos iki ko-

lektyvinių sodų niekas neprižiūri. 
Takas užaugęs krūmais, ant jo pri-
kritę medžių spyglių. Žiemą, sako, 
kad jį pravalo, bet dabar jau darosi 

sunku praeiti. Šiuo taku vaikšto ir 
suaugusieji, ir vaikai, bet jį baigia 
„užkariauti“ krūmai.

ėjom su svečiais Šventosios taku 

Neprižiūri pėsčiųjų tako
- gražu, sutvarkyta. Suprantu, ten tu-
ristai lankosi, o mūsų takas - skirtas 
vietiniams gyventojams. Tačiau ar 
negalima būtų bent šiek tiek dėmesio 
skirti ir anykštėnams?

Sodų bendrijos gyventoja
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kampas

Apie 
mokslą

horoskopas
AVINAS. Svarbu nepažeisti 

profesinės ir pilietinės etikos. Įta-
kingi draugai arba užsienio par-
tneriai gali padėti realizuoti pla-
nus. Tačiau galimi ir tušti pažadai, 
neperspektyvūs susitarimai.

JAUTIS. Galite suvokti, jog 
per daug pinigų iššvaistėte be 
reikalo ir dabar darosi neramu. 
Galbūt susigriebsite, kad pamir-
šote sumokėti mokesčius, įmokas 
ar pan.

DVYNIAI. Savo prieštaringu 
elgesiu jūs galite pakirsti artimo 
žmogaus pasitikėjimą. Nesusi-
gundykite abejotinu uždarbio šal-
tiniu. Saugokitės sukčių, nežiop-
sokite prie vairo.

VĖŽYS. Regis, jums labai ne-
sinorės eiti į darbą. Arba nueisite 
noriai, bet ten kažkas sugadins 
nuotaiką. Neimkite visko į širdį, 
tausokite sveikatą. Tai, kas atro-
dė priimtina ir svarbu, staiga gali 
prarasti prasmę.

LIŪTAS. Galite sėkmingai 
panaudoti kūrybinius gabumus, 
iškalbą. Kils pagunda įsitrauk-
ti į spontanišką nuotykį, meilės 
avantiūrą. Labiau prižiūrėkite ir 
kontroliuokite vaikus.

MERGELĖ. Žada keistus kon-
taktus arba įvykius, kurie palies 
jūsų draugus, artimuosius. Savo 
ruožtu jie gali jums atnešti netikė-
tumų arba suteikti kažkokių žinių. 
Nepameskite svarbių dokumentų.

SVARSTYKLĖS. Jums turėtų 

būti nebloga, informatyvi. Pa-
vyks patenkinti smalsumą arba 
gauti jums aktualią informaciją, 
susijusią su užsieniu, studijomis, 
kelione, pervežimais ar pan.

SKORPIONAS. Regis, būsi-
te nusiteikę skaičiuoti, matuoti, 
vertinti savo ir kitų finansines ga-
limybes, verslo perspektyvas, do-
mėtis kreditavimu, nekilnojamo-
jo turto rinka, statybų, komforto 
prekėmis ir paslaugomis.

ŠAULYS. Būsite nerimastin-
gi, ištroškę meilės bei nuotykių. 
Jeigu aistros nėra, ją išgalvosite. 
Svarbu, kad emocijos kunku-
liuotų ir jaustumėtės reikalingi. 
Nederėtų lošti, rizikuoti santau-
pomis.

OŽIARAGIS. Nelengva die-

nelė. Jums bus sunku susikaupti 
ir ką nors konkretaus nuveikti. 
Labiausiai norėsis tingiai ilsėtis 
kur nors prie vandens telkinio. 
Negalėjimas paveikti situacijos 
tikriausiai paskatins jus atsipalai-
duoti ir judėti iš inercijos.

VANDENIS. Galimi pokyčiai 
santykiuose su draugais ar par-
tneriu. Derėtų išsiaiškinti mažus 
nesusipratimus ir švelninti nuo-
monių skirtumus. Pasistenkite 
atsižvelgti į kitų žmonių jausmus, 
poreikius.

ŽUVYS. Jus gali užklupti tas 
nejaukus konkurencijos pojūtis. 
Jums atrodys, kad kažkas visomis 
priemonėmis bando sumenkinti 
jūsų pozicijas darbe, gauti tai, ko 
siekėte jūs.

Anykščiai veržiasi į lyderius

Saulius RASALAS

Geras komersantas sugeba Sa-
charos dykumoje parduoti kelias 
“fūras” smėlio. Smėlis perkamas, 
nes kažkam norisi prestižinio, 
VIPinio, patiuninguoto... 

Maisto ekspertai aiškina, kad 
vanduo iš čiaupo Lietuvoje yra 
labai geras ir, jei norite už kokį 
Prancūzijos ledynų tirpsmo van-
dens buteliuką susimokėti 3,75 
euro, tai kalta reklama ir įvaiz-
dis. Jei norite mokėti - mokė-
kite ir pajuskite aukštuomenės 
prabangos dvelksmą. Pasijuskite 
liežuviu kažką prestižinio, VI-
Pinio, patiuninguoto... Arba py-
kite, kad Didžiojoje Britanijoje 
1,5 litro  bambalio su „Vytau-
tu“ už 3 ct. nerasta. Tiesa, kaip 
dažnai būna, kažkur per vidurį. 
Nemokamų gerų daiktų nebūna, 
bet ne visados brangiau - geriau.  
 Mes norime pirmauti. Lyde-
rio pozicijose buvo Neringa (ne 
Venskienė). Apdainuotoje Nido-
je, kuri kurorto statusą turi nuo 
1933 metų, vienas kubinis me-
tras vandens kainavo 3,81 euro. 
Valio. Anykščiai su savo įkai-
niu 3,75 už kub.m buvo trečioje 
vietoje ir tai tęsėsi iki rugpjūčio 
10 dienos. 10 rugpjūčio Nidos, 
Juokrantės, Preilos ir Pervalkos 
gyvenvietėms kaina sumažėjo 
iki 3,55 eur už kubinį metrą. Ne-
ringa pasidavė. Mes - jau antri. 
Kainą neringiškiams patvirtino  
Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija. Kaina galima 

perskaičiuoti kasmet ir šį kartą 
UAB „Neringos vanduo“ norėjo, 
kad komisija patvirtintų net 39 
centais mažesnę kainą, nei buvo 
anksčiau. Bet komisija įvertino 
visas rizikas ir sutiko, kad kaina 
mažėtų tik (?) 26 ct. Gaudykite 
mintį - Neringos merija priver-
tė „Neringos vandenis” norėti 
mažesnės kainos, nes merijai 
svarbu, kad gyventojai „nesidi-
džiuotų“ mokėdami už vandenį 
brangiausiai Lietuvoje.  Gaudy-
kite mintį - dabar vanduo Anykš-
čiuose brangesnis nei Neringoje. 
Neringa vienareikšmiškai bran-
giausias, VIPinis, prestižinis, pa-
tiuninguotas, į pinigais pertvin-
kusį vokietį orientuotas kurortas. 
Neringoje vandenį reikia surasti 
tarp kopų, šalia užterštos Kuršių 
marių akvatorijos ir, nors Balti-
jos vanduo nelabai druskingas, 
bet vis dėlto nėra gėlas. Todėl 
vanduo yra  aeruojamas, košia-
mas per smėlio filtrus, naudoja-
mos ultrafiltracijos ir atvirkštinės 
osmozės technologijos. Prieš pa-
teikiant gyventojams, vanduo de-
zinfekuojamas. Tik taip paruoštas 
vanduo atitinka higienos normos 
nustatytus kokybės parametrus. 
Neringai yra būdingas vandens 
poreikių netolygumas vasaros ir 
žiemos periodais. Priklausomai 
nuo gyvenvietės dienos poreikių 
skirtumas žiemą ir vasarą gali 
siekti 10 ir daugiau kartų. Nidoje 
patiekiamo vandens kiekis  svy-
ruoja nuo 200 kub.m/parą  iki 
1.200 kub.m/parą, Juodkrantė-
je  - nuo 40 kub.m /parą  iki 350 
kub.m /parą, Preiloje – Pervalko-
je - nuo 10 kub.m /parą  iki 150 
kub.m /parą. Neringoje net tam, 
kad pašalintų išvalytą vandenį, 
reikia į marias tiesti kilometrinį 
vamzdį. Paprasto „ravelio“ kaip 
kontinente nebepakanka. Atrodo, 
kad Neringos gyventojas neturėtų 
labai pykti už pirmą vietą pagal 
brangumą, nes vartotojų  nedaug 

ir sąlygos specifinės. Kažkaip vi-
siems aišku, kad Prano Juozapo 
žemėje braškės natūraliai bran-
gesnės nei Lenkijoje... 

Minėta kainų komisija, siek-
dama didinti geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įmonių ekonominį skaidrumą, 
nustatyti būtinąsias sąnaudas bei 
palyginti atitinkamoms grupėms 
priklausančių ūkio subjektų vei-
klą, parengė ir skelbia 5 vandens 
tiekėjų grupes. Yra didieji, kurių 
paslaugų pardavimai didesni kaip 
7501 tūkst. kub.m per metus, ir 
dar 4 grupės, kur pardavimai vis 
mažesni, mažesni. Mūsų VIPi-
nis vanduo tarp mažiausių, tarp 
tų, kurie pagamina nuo 201 iki 
500 tūkst. kub.m per metus. To-
dėl, įvertinus masto ekonomikos 
įtaką, nekorektiška lyginti mūsų 
3,75 Eur/ kub.m  su Ukmergės 
2,11 Eur/ kub.m  (1.77 karto pi-
giau nei pas mus), su Utenos 1,98 
Eur/ kub.m  (1.89 karto pigiau 
nei pas mus), su Rokiškio 1,82 
Eur/ kub.m   (2.06 karto pigiau 
nei pas mus). Todėl lyginkime su 
panašias gamybos apimtis turin-
čias kaimynais.

Lyginame – Zarasai 2,69  Eur/ 
kub.m, pas mus - 3,75 Eur/kub.m. 
Molėtai - 2,66 Eur/kub.m, pas 
mus - 3,75 Eur/kub.m. Ignali-
na – 3,18 Eur/kub.m, pas mus - 
3,75 Eur/kub.m. Ežerų kraštas? 
Biržai -2,86 Eur/kub.m, pas mus 
3,75 Eur/kub.m, Kupiškis -3,10 
Eur/kub.m, pas mus 3,75 Eur/ 
kub.m.

Nekorektiška lyginti smul-
kius su stambiais, bet buvo teisi 
mero išgirtoji Greta - Panevėžio 
rajone gyvent geriau. Ten stam-
buoliai „Aukštaitijos vandenys” 
aptarnauja ir rajoną. Kaina - 1,67 
Eur/ kub.m. Dar kartą primenu- 
pas mus - 3,75 Eur/kub.m. Pagal 
Anykščių vandenų patvirtintą 
normą (1,78 kubinio metro žmo-
gui) kiekvienam anykštėnui, kie-

kvieną mėnesį gyvenimas 3,70 
euro brangesnis nei Panevėžio 
rajone... Primenu, kad brangiau-
siai už atliekas mokantis anykš-
tėnas 1 mėn. išleidžia 1,78 eur. 

IŠVADA Nr.1
Arba galvojam, arba dėkojam 

Alytaus rajoną girdančiam SĮ 
„Simno komunalininkas“ ir jos 
vadovui Juozui Kalėdai. Tiesiog 
kalėdinė dovanėle, kad mes pa-
gal kainą tik antri.

IŠVADA Nr.2 
Vanduo yra (pra) gyvenimo 

šaltinis.
Nusiraminimui pakelkime 

(Ramūnai, ramiai) prestižinio, 
VIPinio, patiuninguoto vandens 
iš čiaupo ir paskaičiuokime, kas 
būtų, jei naudotume Prancūzijos 
ledynų tirpsmo vandenį buteliu-
kuose. 1 kub.m iš čiaupo, tai 1000 
litrinių buteliukų ir 666 pusantri-
nių „Vytauto“ bambalių po 3 ct. 

*Čia ir kitur kainos pateikia-
mos su PVM ir yra „Geriamo-
jo vandens tiekimas ir nuotekų 
tvarkymas vartotojams, kuriems 
vanduo apskaitomas bute“. Ne-
vertinama pardavimo kaina, ne-
vertinama kaina abonentams, 
perkantiems geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo pas-
laugas buities ir komerciniams 
poreikiams bei  perkantiems ge-
riamąjį vandenį, skirtą karštam 
vandeniui ruošti ir tiekiamą abo-
nentams ir visaip kitaip. 

Remtasi Biržų rajono savi-
valdybės tarybos 2016 m. gruo-
džio 28 d. sprendimu Nr. T-245,  
Kupiškio rajono savivaldybės 
tarybos 2013 m. gegužės 30 d. 
sprendimu Nr. TS-126, Panevė-
žio rajono savivaldybės taryba 
2016 m. spalio 28 d. sprendimu 
Nr. T-174, Anykščių rajono savi-
valdybės tarybos 2014 m. birže-
lio 26 d. Nr. 1-TS-229 sprendimu 
ir t.t. 

Linas BITVINSKAS

Artėja nauji mokslo metai. 
Kasmet džiaugiuosi, kad vi-
durinę mokyklą jau baigiau, 
nes štai kiekvienas rugsėjis 
sukelia naujus stresus einan-
tiems į mokyklą. Per tris de-
šimtmečius švietimo sistema 
taip ir nenusistovėjo. 

Ir šiemet keisis kai kurios 
mokymo programos, moky-
klose 10 dienų ilgės mokslo 
metai, atsiras brandos dar-
bas. Žadama įvesti informati-
ka pradinukams (kol kas dar 
tik bandomasis projektas kai 
kuriose mokyklose), 1–10 
klasių mokiniai pagal naujas 
programas mokysis lietuvių 
kalbos. Visos mokyklos įgy-
vendins bent vieną preven-
cinę programą, kuri padėtų 
mažinti patyčias, ugdytų 
emocinį mokinių raštingumą, 
skatintų bendravimą ir t.t.

Esminių brandos egzaminų 
pokyčių  nežadama, nes apie 
juos mokinius privaloma in-
formuoti prieš dvejus me-
tus. Šių mokslo metų naujo-
vė – brandos darbas. Jis bus 
prilyginamas mokykliniam 
brandos egzaminui, tačiau 
negalės būti privalomojo 
lietuvių kalbos ir literatū-
ros brandos egzamino atiti-
kmuo. Brandos darbą galės 
rinktis 12 klasės mokiniai. 
Jį pasirinkusiam mokykloje 
bus sudarytos galimybės at-
likti tyrimus, kurti, parengti 
analitinį aprašą. Žodžiu, kaž-
kas panašaus į kursinį darbą 
aukštosiose mokyklose. 

O priėmimas į aukštąsias 
mokyklas – jau bus, kaip ža-
dama, pagal dvejų metų pa-
žymių vidurkį, o ne egzami-
nų rezultatus ir t.t.

Žodžiu, paskaičius, kaip 
mutuoja švietimo sistema, 
aišku, kodėl tokie prasti mūsų 
moksleivių pasiekimai. Net ir 
suaugusiam žmogui būtų su-
dėtinga prisitaikyti, o čia juk 
vaikai. Jei jau taip pavydžiai 
rodome į Suomijos mokyklas, 
tai ir darykime kaip suomiai, 
o jei nedarome, tai ir lieka 
mišrainė, kai vieną dalyką 
mokome pagal anglų ir vo-
kiečių metodikas, kitą – pa-
gal italų, trečią išvis be jokių 
metodikų. Ir nesakykim, kad 
švietimui lėšų trūksta. Lėšos 
padėtį tik pablogintų - pri-
kurtų dar visokių apsikabini-
mų programų.

Todėl norėčiau pasveikinti 
su rugsėjo 1-ąją mokinius, 
bet sveikinu tuos, kurie jau 
baigė – mums labai pasisekė, 
mes suspėjome.  

Nepamirškite pratęsti laikraščio 
„Anykšta“ ir žurnalo 

„Aukštaitiškas formatas“ 
prenumeratos !
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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.

Šiaudus. Galime 
pirkti iš pradalgių 

ar presuotus.
8 687 76191

lašų ŽŪb perka pre-
suotus šiaudus (30 Eur/
t+PVM), rugius (I – 125 
Eur/t; II – 120 Eur/t), kvietru-
gius (125 Eur/t), žirnius. 

Tel. (8-611) 44130.

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.

Ukmergėje esanti UAB “Systemair“ 
ieško motyvuotų darbuotojų, norin-
čių išmokti montuoti ventiliacijos 
ir šaldymo įrenginius gamykloje 
Ukmergėje. Įmonė suteiks darbo 
vietas bei konkurencingą atlygini-
mą, organizuos transportą darbuo-
tojams.

 CV siųsti el. paštu 
kristina.zvikaite@systemair.lt
 

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. Klientui pageidaujant 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.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Medienos apdirbimo įmonė be tar-
pininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Skubiai - sodybą, namą, pasta-
tą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. 
Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5 
mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. 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.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Be tarpininkų - arklius, karves (iki 
1,30 Eur/kg), telyčias (iki 1,45 Eur/
kg), bulius (iki 1,60 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Kita

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

Tel. (8-623) 95335.

Grūdus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Nekilnojamasis turtas

Žemės sklypą Anykščių mies-
te, 27 arai (su namo dalimi). 
A. Vienuolio g., kitoje Anykščių 
profesinio rengimo centro pusė-
je. Kaina sutartinė. 

Tel. (8-604) 74035.

Vieno kambario butą su bal-
dais Pušyno mikrorajone. II 
aukštas, yra balkonas, kaina 
sutartinė.

Tel. (8-620) 13104.

Kuras

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

Tel.: (8-600) 63820,

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

Nebrangiai - beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, skaldy-
tas.

Tel. (8-630) 57490.

Kita

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

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

Ūkininkas - svilintas kokybiš-
kas SKANIAS kiaulių puseles. 
Greitai atveža.

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

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 ka-
minai. Mūrijimas, skardinimas. 
Stogų dengimas. 20 metų pa-
tirtis.

Tel. (8-612) 36705.

Stato mūrinius, skandinaviš-
kus karkasinius namus, lieja 
pamatus, šiltina pastatus, atlie-
ka pastatų išorės apdailos dar-
bus. Kloja trinkeles. Darbus gali 
atlikti išsimokėtinai. 

Tel. (8-600) 37993.

Kaminų įdėklai. Pristatomieji 
(dvisieniai) kaminai. Suteikia 
garantiją.

Tel. (8-674) 57976.

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 atlie-
kamus darbus. 

Tel. (8-626) 98328.

Miglė ŠPOKEVIČIŪTė, gimusi 08 15

Anykščių mieste

Ona Aldona BEINORYTė, gimusi 1934 m., mirė 08 20

 

sulčių spaudimas į plasti-
kines 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. 867617378 arba 
867586867.
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anekdotas

rugpjūčio 29-31 d. priešpilnis.

mėnulis

šiandien

rugpjūčio 30 d.

rugpjūčio 31 d.

rugsėjo 1 d.

Adolfas, Sabina, Barvydas, 
Gaudvydė, Beatričė.

vardadieniai

Feliksas, Kintenis, Augūna, 
Adauktas, Gaudencija, Laimis, 
Joris, Vesta.

Izabelė, Raimundas, Raimunda, 
Vilmantas, Vilmantė, Raimondas.

Egidijus, Verena, Gytautas, Bur-
vilė, Gytis.

oras

10

18

MOZAIKA

redaktorei nežinantNNN

Įsimylėjo kaubojus ir niekaip 
negali pasakyti patinkančiai mer-
ginai, kad jis ją myli. Kaubojus 
sugalvojo genialų planą: jeigu aš 
nusidažysiu savo arklį žaliai, pri-
josiu prie panelės, ji paklaus:

- Ei, kaubojau, kodėl tavo arklys 
žalias? O aš atsakysiu:

- Aš tave myliu.
Kaip tarė taip ir padarė – nusi-

dažė arklį žaliai, prijoja prie savo 
išrinktosios, o ji jam ir sako:

- Kaubojau, aš tave myliu.
Kaubojus pasimetęs:
- Mm, hmmm, e, o mano arklys 

žalias.

***

Sausakimšame troleibuse stovi 
mergina trumpu sijonėliu. Šalia jos 
sėdi kunigas, vilkintis sutaną.

Staiga troleibusas sustoja, mer-
gina neišsilaiko ir atsisėda ant ku-
nigo kelių.

Mergina:
- Oho!
Kunigas:
- Ne oho, o klebonijos raktas...

***

Viena draugė sako kitai:
- Tau, kad greitai numestum 

svorį, reikia atsisakyti viso labo 
trijų dalykų.

- Kokių?
- Pusryčių, pietų ir vakarienės.

Kolektyviniuose soduose keliu-
kai vingiuoja 90 laipsnių kampu, 
tad tikimybė prasilenkiantiems 
automobiliams „pasibučiuoti“ vi-
sada reali. Juolab kad matyti kelią 
trukdo aukštos gyvatvorės ir kiti 
želdiniai.

Viename pagrindinių įvažiavi-
mų į „Elmos“ kolektyvinius sodus 
sodininkai transporto saugumo 

problemą sėkmingai išsprendė 
aštriame posūkyje įrengdami... 
veidrodį. Vyrai juokauja, kad da-
bar ir pėsčiosios sodo damos, ei-
damos pasivaikščioti ar autobusu 
važiuoti, galės į save pažvelgti, 
kaip atrodo. 

Deja, jos ne itin patenkintos ne-
išvaizdžiu veidrodžio rėmu. Taigi, 
vyrai, pasistenkit!

Išradingi sodininkai

Iranas uždraudė įvairiomis 
ligomis sergantiems 
mokytojams dirbti šalies 
mokyklose

Irano švietimo departamentas pa-
skelbė kelių šimtų ligų ir susirgimų 
sąrašą, dėl kurių mokytojams gali 
būti draudžiama dirbti šalies moky-
klose, informuoja „Euronews“.

Dokumente pateikiamos įvairios 
ligos ir būklės, tačiau kai kurios iš 
labiausiai ginčijamų yra susijusios 
su mokytojų išvaizda. Remiantis 
pranešimais, mokytojai neturėtų būti 
žvairi, turėti ant veido negražių apga-
mų, didelių spuogų ar alerginių odos 
uždegimų, pigmentinių dėmių bei ne-
galėtų turėti mažiau nei 20 dantų.

Įvardijamos ir visiškai nepastebi-
mos ligos, pavyzdžiui, vėžys, mo-
ters nevaisingumas, šlapimo pūslės 
akmenys ir spalvų neskyrimas.

Socialinės žiniasklaidos vartotojai 
stipriai sukritikavo sąrašą, todėl švie-
timo departamento atstovas Teherane 
įsikūrusiam laikraščiui „Etemad“ 
sakė, kad konkrečiai su moterimis 
susijusios ligos bus panaikintos iš są-
rašo bei peržiūrėtas likęs sąrašas.

Vokietijoje kalinamas 
slaugytojas įtariamas 
nužudęs mažiausiai 90 žmonių 

 Vokietijoje už dviejų pacientų nu-
žudymą skiriant per dideles vaistų 
dozes prieš dvejus metus įkalintas 
slaugytojas įtariamas nužudęs iš viso 
mažiausiai 90 žmonių, pirmadienį 
pranešė policija.

Pareigūnai pažymėjo, kad tai di-
džiausias vieno žmogaus Vokietijoje 
nužudytų žmonių skaičius nuo An-
trojo pasaulinio karo.

40 metų Nielsas Hoegelis (Nyl-
sas Hėgelis) 2015 metų vasarį buvo 
nuteistas už dviejų pacientų, gydytų 
ligoninės intensyviosios terapijos 
skyriuje šiaurės vakariniame Del-
menhorsto mieste, esančiame netoli 
Brėmeno, nužudymą.

Pirmadienį vokiečių policija nuro-
dė, kad tyrėjai, ekshumavę ir ištyrę 
daugiau palaikų, jau rado įrodymų, 
kad N.Hoegelis tikriausiai nužudė 
dar dešimtis žmonių.

Šis nužudytųjų skaičius „yra unika-
lus per Vokietijos Respublikos istori-
ją“, sakė policijos vyriausiasis tyrėjas 
Arne Schmidtas (Arnė Šmitas). Jis 
pridūrė, kad N.Hoegelis savo aukas 
pasirinkdavo atsitiktinai, o didžiąją 
dalį jo aukų sudarė kritinės būklės 
pacientai. Esama „įrodymų apie ma-
žiausiai 90 nužudymų, ir dar mažiau-
siai tiek pat (įtariamų) atvejų nebega-
li būti įrodyti“, pareigūnas sakė per 
spaudos konferenciją. A.Schmidtas 
pridūrė „netekęs žado“, kai sužino-
jo tyrimo išvadas. N.Hoegelis pri-
sipažino sušvirkšdavęs pacientams 
preparato, galinčio sukelti širdies 

ir kraujagyslių nepakankamą, kad 
galėtų mėginti juos atgaivinti, o kai 
tai pavykdavo, kolegos jį laikydavo 
žmonių gyvybių gelbėtoju. Vyras tei-
gė jusdavęs euforiją, kai stengdavosi 
atgaivinti pacientą, o nepavykus jį 
apimdavo didelis sielvartas. Išaiškė-
jus šio slaugytojo žudikiškoms pas-
katoms, policija ir prokurorai įsteigė 
specialią teismo medicinos tyrimo 
komisiją „Kardio“ (Cardio), turėju-
sią išnagrinėti kitų pacientų mirties 
aplinkybes. Pirmadienį pristatydama 
tyrimo išvadas policija nurodė, kad 
buvo ekshumuoti daugiau kaip 130 
žmonių palaikai ir patikrinta, ar jų or-
ganizmuose būta mirtino preparato.

Daugelio numanomų aukų mirties 
priežastis negalėjo būti nustatyta, nes 
jų palaikai buvo kremuoti, sakė Ol-
denburgo policijos vadovas Johannas 
Kuehme (Johanas Kiūmė).

N.Hoegelis prisipažino nužudęs 
30 pacientų ir nurodė jų vardus, sakė 
prokurorė Daniela Schiereck-Bohle-
mann (Daniela Šyrek-Boleman).

2005 metais vienas bendradarbis 
pastebėjo, kaip šis slaugytojas su-
švirkštė kažkokio preparato vienam 
pacientui Delmenhorsto ligoninėje.

Tas pacientas išgyveno, o slaugy-
tojas buvo suimtas ir 2008 metais 
nuteistas kalėti 7,5 metų už pasikė-
sinimą nužudyti. Kilus šurmuliui ži-
niasklaidoje, viena moteris kreipėsi į 
policija ir pareiškė įtarianti, kad jos 
velionė motina taip pat tapo slaugy-
tojo žudiko auka.

Pareigūnai ekshumavo kelių paci-
entų palaikus ir penkiuose jų aptiko 
minėto preparato pėdsakų. Pasak pa-
reigūnų, ši medžiaga buvo tų žmonių 
mirties priežastis arba viena iš prie-
žasčių. 2015 metais N.Hoegelis buvo 
nuteistas kalėti iki gyvos galvos, bet 
jau tuo metu buvo aišku, kad jis nužu-
dė dešimtis pacientų. Tyrėjai tuo metu 
pripažino, kad tikrasis aukų skaičius 
galbūt niekada neišaiškės.

Po netikėto lietaus sužydėjo 
sausiausia pasaulyje 
Atakamos dykuma

Po intensyvaus ir netikėto Čilės 
šiaurėje iškritusio lietaus, kai kurios 
įprastai sausos Atakamos dykumos 
dalys virto gėlių kilimu, rašo BBC. 
Žydinčios dykumos (desierto florido) 
fenomenas dažniausiai pasitaiko kas 
penkerius arba septynerius metus, kai 
iškritęs lietus priverčia užkastas sė-
klas sudygti ir sužydėti. Tačiau šį kar-
tą Atakamos dykuma vėl žydi tik po 
dvejų metų pertraukos. 2015-aisiais 
dykuma sužydėjo ypatingai spalvin-
gai. Šioje teritorijoje auga daugiau 
kaip 200 rūšių augalai. Žydinti dyku-
ma pritraukia lankytojus ir botanikus 
iš Čilės ir kitų šalių.

Tikimasi, kad ateinančiomis savai-
tėmis pražys dar daugiau gėlių, nes 
skirtingos gėlių rūšys sudygsta skir-

tingu laiku.

Princai Viljamas ir Haris 
smerkia paparacių elgesį jų 
motinos atžvilgiu

Princai Viljamas (William) ir Haris 
(Harry) griežtai pasmerkė papara-
cių elgesį prieš 20 metų žuvusios jų 
motinos atžvilgiu. Fotografai Dianą 
kiekvieną dieną „kaip šunų būrys 
persekiojo, medžiojo, nedavė ramy-
bės, šaukė jos vardą ir spjaudė“, kad 
nufotografuotų ją įtūžusią, sakė Vilja-
mas BBC dokumentinėje medžiagoje 
„Diana, 7 dienos“ („Diana, 7 Days“), 
kuri bus parodytas sekmadienį in-
formuoja agentūra dpa. Princai ypač 
buvo pasibaisėję paparacių elgesiu 
po autoavarijos Paryžiaus tunely-
je, per kurią Diana žuvo 1997 metų 
rugpjūčio 31-ąją. „Jai buvo smarkiai 
sužalota galva, tačiau ji dar buvo 
gyva, - sakė Haris. - Tačiau būtent tie 
žmonės, kurie sukėlė avariją, jai ne 
padėjo, o fotografavo, kaip ji miršta 
ant užpakalinės sėdynės“.

Diana ir jos mylimasis Dodis Al 
Fajedas (Dodi Al Fayed) po vaka-
rienės viename viešbutyje buvo per-
sekiojami paparacių ir žuvo, kai jų 
limuzinas tunelyje rėžėsi į atramą. Nė 
vienas iš keturių automobiliu važia-
vusių žmonių nebuvo prisisegę sau-
gos diržų. Gyvas liko tik šalia vairuo-
tojo sėdėjęs apsaugininkas. Tyrimas 
parodė, kad vairuotojas, sprukdamas 
nuo fotografų, viršijo greitį. Be to, jis 
buvo apsvaigęs nuo alkoholio ir me-
dikamentų.

Dar viena sirų pabėgėlių šeima
savo kūdikį pavadino Angela
Merkel

Pabėgėlių iš Sirijos šeima Vokieti-
jos Miunsterio mieste gimusiai savo 
dukrai davė Angelos Merkel (Angela 
Merkel) vardą. Angela Merkel Mu-
hamed (Angela Merkel Muhammed) 
pasaulio šviesą išvydo rugpjūčio 16-
ąją, pranešė ligoninės atstovė, kuria 
remiasi agentūra dpa. Iš Sirijos pa-
bėgusi šeima su penkiais vaikais jau 
dvejus metus gyvena Vokietijoje. Tė-
vai savo naujagimei tokį vardą parin-
ko iš dėkingumo Vokietijos kanclerei. 
„Angela yra pirmasis, o Merkel - an-
trasis vaiko vardas“, - sakė atstovė.

Ši mažylė yra ne pirmas Vokietijoje 
gimęs vaikas, kuriam suteiktas kan-
clerės vardas. Pavyzdžiui, pabėgėliai 
Duisburge taip pavadino 2015 metų 
gruodį gimusią mergytę. Civilinės 
metrikacijos biurui tuomet vardas ne-
užkliuvo. Esą svarbiausia, kad nebūtų 
pakenkta vaiko gerovei. Duodant An-
gelos Merkel vardą taip tikrai nėra.

Antras pagal rangą Kanados
kariuomenės vadas pirmą kartą
dalyvavo gėjų parade

Kanados gynybos štabo viršinin-
kas sekmadienį pirmą kartą dalyvavo 
gėjų parade Otavoje, kuriame taip pat 
pasirodė šalies ministras pirmininkas 
Justinas Trudeau (Džastinas Triudo).

Armijos generolas Jonathanas 
Vance’as (Džonatanas Vansas), Ka-
nados ginkluotųjų pajėgų Gynybos 
štabo viršininkas, yra aukščiausio 
rango karininkas, kada nors prisidėjęs 
prie gėjų parado Kanados federalinėje 
sostinėje. Anksčiau jis sakė, kad nori 
pademonstruoti solidarumą su LGBT 
bendruomenės nariais ir akcentuoti, 
kad jie yra laukiami Kanados kariuo-
menėje. Tokia pozicija yra akivaizdus 
kontrastas Jungtinėms Valstijoms, 
kurių prezidentas Donaldas Trumpas 
(Donaldas Trampas) siekia uždrausti 
translyčiams žmonėms tarnauti ar-
mijoje. J.Trudeau gėjų paraduose yra 
dalyvavęs ir anksčiau, tačiau šis kar-
tas buvo pirmasis, kai jis tai padarė 
kaip ministras pirmininkas.

„Esame atviri įvairovei ir žinome, 
kad tai viena mūsų stiprybių – tiek 
kariuomenėje, tiek kur nors kitur“, – 
sakė J.Trudeau.

Kenijoje įsigaliojo plastikinių
maišelių draudimas, 
pažeidėjams grės 
tūkstantinės baudos

Kenijoje pirmadienį įsigaliojo plas-
tikinių maišelių draudimas, kurio pa-
žeidėjams gali būti skirta iki 38 tūkst. 
JAV dolerių bauda arba ketverių metų 
laisvės atėmimo bausmė.

Draudimas taikomas plastiko nau-
dojimui, gamybai ir importui. Mini-
mali bauda sudaro maždaug 17 tūkst. 
JAV dolerių, o minimalios laisvės at-
ėmimo bausmės trukmė siekia dvejus 
metus, pareiškė Kenijos vyriausybė. 
Išimtys numatytos tik pramoniniams 
tikslams skirtų plastikinių maišelių 
gamintojams. Panašius draudimus 
patvirtino arba paskelbė, be kita ko, 
Kamerūnas, Bisau Gvinėja, Malis, 
Tanzanija, Uganda, Etiopija, Mauri-
tanija ir Malavis.

Jungtinių Tautų aplinkos progra-
mos (UNEP) duomenimis, vien 
Kenijos prekybos centruose kasmet 
išdalijama apie 100 mln. plastikinių 
maišelių. Pasak Kenijos vyriausybės, 
maišeliai kenkia aplinkai, užkemša 
kanalizaciją ir neyra.

Gamintojai tvirtina, kad dėl šio 
draudimo bus prarasta darbo vietų, 
tačiau aplinkos ministrė Judi Wak-
hungu (Džudė Vakhungu) praėju-
sią savaitę pareiškė, kad gaminant 
maišelius iš aplinkai nekenksmingų 
medžiagų bus sukurta daugiau dar-
bo vietų. UNEP teigimu, jau seniai 
pripažinta, kad maišeliai daro didelę 
žalą aplinkai ir kelia problemų svei-
katai. Dėl jų žūna paukščiai, žuvys ir 
kiti gyvūnai, kurie juos klaidingai pa-
laiko maistu. Maišeliai taip pat ken-
kia dirbamai žemei ir jais užteršiamos 
turistų lankomos vietos. Be to, plasti-
kiniai maišeliai yra puiki vieta veistis 
uodams, kurie perneša maliarijos ir 
dengė karštligės užkratą.

Vandenynuose kasmet atsiduria 8 
mln. tonų plastiko, įskaitant plastiki-
nius maišelius. Pasak UNEP, jeigu ši 
tendencija tęsis toliau, iki 2050 metų 
vandenynuose bus daugiau plastiko 
negu žuvų.


