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Sulčių spaudimas į plastikines
pakuotes su kraneliu.

Geriausia kaina rajone.
Siūlome plačiausią pakuočių ir sulčių pasirinkimą.
Spaudykla yra Anykščių r., Ažuožerių k., sename vaismedžių
sandėlyje. Kviečiame visus nuo 8 iki 20 val.

http://www.anyksta.lt

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

SUPERKAME NERŪŠINIUS OBUOLIUS.
Pasiimame patys.
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Antrą kartą daro Graikų pergalė nebuvo staigmena Šiluose prie
tą patį darbą
Žilvinas
OVSIUKAS, Šventosios
Anykščių kūno kultūros ir
sporto centro direktorius:
„Žinau, ką reiškia laimėti, žinau ir ką reiškia pralaimėti.“

2 psl.
šiupinys
Ekspedicija. 2017 m. rugsėjo
16 d. Vilniaus anykštėnų sambūris
ir Pasaulio anykštėnų bendrija organizuoja Pagarbos ekspediciją ir
istorinę konferenciją, skirtą 1917
m. rugsėjo 8–22 d. Vilniaus konferencijos 100-mečiui ir anykštėnams
– šios konferencijos dalyviams atminti. Ekspedicijos dalyviai lankysis
Užunvėžiuose, Kalveliuose, Debeikiuose, Svėdasuose, Griežionėlėse,
Latavėnuose, Anykščiuose. Norintys
dalyvauti ekspedicijoje kviečiami registruotis telefonu (8-381) 5-4 4-32.
Registracija vyks iki 2017 m. rugsėjo
13 d. Ekspedicijos dalyviai iš Anykščių (A. Baranausko a.) į ekspedicijos
pradžią Užunvėžiuose išvyks rugsėjo 16 d., 8.30 val. 17 val. Anykščių
menų inkubatoriuje – menų studijoje
vyks istorinė konferencija „Anykštėnai – Lietuvos Respublikos aušros
liudininkai“. Daugiau informacijos
www.anykstenai.lt
Derina. Penktadienį vyko pasitarimas dėl dviejų Anykščių savivaldybės įstaigų - Turizmo informacijos centro ir Verslo centro jungimo.
Derinami naujos įstaigos pareigybiniai nuostatai, etatų struktūra. Tiesa,
Anykščių meras Kęstutis Tubis dar
prieš posėdį neabejojo, kad turizmo centras jungtiniame darinyje
bus dominuojantis partneris, pasak
mero, šios įstaigos veiklos apimtys
bei etatų skaičius yra nepalyginamai
didesni.
Atostogos. Trečiadienį Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis pasiima
vienos dienos atostogas.

3 psl.

Gyvastį stipriai papildo
vykstantys čia darbuotis
turizmo, muziejininkystės,
mercijos ar žirgininkystės
dustrijos įmones.

at- į
koin-
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Skaitomiausių
sąraše – dvi
„Anykštos“
žurnalisto knygos

6 psl.

Ekstremalams Medžių lajų take
robertas.a@anyksta.lt
smagintis neleis
Robertas Aleksiejūnas

Rugpjūčio mėnesį sukako
lygiai dveji metai, kai Anykščių šilelyje atidarytas Medžių
lajų takas. Anykščių regioninio
parko direkcijos direktorius
Kęstutis Šerepka sakė, kad
lankytojų srautai šio objekto
link po truputį mažėja.
„Didelė lankytojų dalis, kurie
norėjo, Medžių lajų taką jau aplankė. Lankytojui įdomu tai, kas
nauja, netikėta, bet kažką padaryti
labai įspūdingo ne visada pavyksta
ir ne visada yra galimybių. Mes šį
projektą darėme pažintiniais tikslais, ne komerciniais. Mums tikrai
nebūtų priimtina idėja, pavyzdžiui,
nuo bokšto šokinėti su gumine virve ar kažkas panašaus. Saugomos
teritorijos ir visa mūsų filosofija
yra skirta pažinimui“, - sakė K. Šerepka.

Medžių lajų tako komplekso padalinio vadovė Indrė Bliūdžiūtė iš lankytojų kartais sulaukia šypseną
keliančių klausimų.

Naujasis Vaižganto premijos
laureatas - garsus istorikas

4 psl.

Vytautas BAGDONAS

Rugsėjo 8-ąją Žurnalistų
namuose Vilniuje įvyko respublikinės literatūrinės Vaižganto
premijos vertinimo komisijos
posėdis, į kurį Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė
žurnalistų kūrėjų asociacija
delegavo savo narius Danielių
Mickevičių, Juozą Šalkauską
ir Aldoną Žemaitytę-Petrauskienę, o Rašytojų sąjungai atstovavo Antanas Šimkus, Gytis
Norvilas ir Donatas Petrošius.

Mugė. Šeštadienį Anykščių rajono
vicemeras Sigutis Obelevičius keliaus į vieną iš labiausiai mūsų rajono
vadovų mėgiamą šalį – į Baltarusijos miestą Smurgainis, kur dalyvaus
festivalyje – mugėje. Kita mėgstama
valdininkų kryptis – Ukraina.
Paroda. Šiandien 17 val. 30 min.
Anykščių koplyčioje – Pasaulio
anykštėnų kūrybos centre atidaroma Gamtos fotografų klubo „Žalias
skėtis“ fotografijų paroda, kurioje ir
anykštėnų nuotraukos. Koncertuos
Povilo Meškėlos studentai Justas Dučinskas (gitara, vokalas) ir Radvilė
Karnišauskaitė (vokalas, lūpinė armonikėlė, kazoo).

Premija šiemet skirta habilituotam humanitarinių mokslų daktarui, Vytauto Didžiojo universiteto
profesoriui, visuomenės veikėjui Egidijui Aleksandravičiui už naujausią publicistinių rašinių rinktinę „Viskas įmanoma“.
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Antrą kartą daro tą patį darbą

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščiuose J.Jablonskio gatvėje UAB „Termotaupa“ statybininkai rauna jau suklotus šaligatvių bortelius. 150-200 metrų
atkarpoje rangovai turės tą patį darbą atlikti antrą kartą, nes savivaldybės adminsitracijos Statybos skyriaus specialistai nustatė,
jog šaligatvių borteliai sudėti per žemai.
Pasak Statybos skyriaus vedėjo Ramūno Žemaičio, antrą kartą
kloti galima tuos pačius bortelius, tačiau statybinė organizacija
vis tiek patirs papildomas išlaidas, nes antrą kartą tenka atlikti
tą patį darbą.
R. Žemaičiui atliekant pilies
ant Šeimyniškėlių piliakalnio statybų techninę priežiūrą, buvo nustyta, kad UAB „Povilo Gurklio

firma” įrengti pamatai neatitinka
techninių reikalavimų ir buvo nurodyta tuos pamatus demontuoti.
Per žemai suleistus bortelius J.
Jablonskio gatvėje taip pat pastebėjo pats R. Žemaitis. „Anykštos” paklaustas, ar nebijąs tarp
statybininkų užsitarnauti ypač
nesukalbamo žmogaus reputacijos, R. Žemaitis sakė: „Aš tik
dirbu savo darbą.”

UAB „Termotaupa“ statybininkai tuos pačius šaligatvių bortelius deda antrą kartą.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Cirko atstovą sužavėjo žolė

Šiemet vyko jau trečiasis toks
kūrybinių industrijų festivalis,
šį kartą jis buvo skirtas moliui.
Kaip sakė Anykščių menų inkubatoriaus verslo konsultantė Kamilė Bitvinskaitė, mintis
festivalį skirti keramikai kilo
pažvelgus, kiek daug Anykščių
krašte dirba žmonių, kurie užsiima keramika.
Festivalis prasidėjo kūrybinėmis dirbtuvėmis vaikams „Spalvoti atspaudai“ su Anykščiuose

gimusia ir dabar čia sugrįžusia gyventi keramike Ramune
Pranckevičiūte, o suaugusieji su
lektore Jurgita Jasinskaitė galėjo
dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse
„Sukurk savo miestą“.
Taip pat vyko paskaita apie
Rytų keramiką, žiedimo rateliu kūrybinės dirbtuvės, buvo
atidaryta Vilniaus dailės akademijos Keramikos katedros studentų paroda, o baigiamajame
festivalio renginyje pasirodė

Kavarske gyvenantis dailininkas Šarūnas Miškinis irgi išbandė
žiedimo ratą.
Anykščių menų inkubatoriaus nuotr.
šiuolaikinio cirko atstovas iš
Ispanijos Joan Catala, kuris parodė monospektaklį, žongliruodamas 16 kilogramų svorio ir 4
metrų ilgio rąstu, vyko ir grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ koncertas. „Manau,
festivalis pavyko, daug žmonių
buvo kūrybinėse dirbtuvėse, baigiamajame renginyje“. – sakė
K.Bitvinskaitė. Paklausta, ar su
ispanu kalbėjo apie krepšinį,
K.Bitvinskaitė juokėsi ir sakė,

kad tik šiek tiek. „Ispanui įspūdį
paliko mūsų gamta, ypač tai, kad
pas mus tiek daug žolės, jis buvo
sužavėtas ir lietuvišku medumi“,
- sakė K.Bitvinskaitė.
Beje, K.Bitvinskaitė sakė, jog
šie festivaliai tapo gera tradicija,
nes kai kurie anykštėnai jau iš
anksto stengiasi rezervuotis vietas kūrybinėse dirbtuvėse.
Festivalio informacinis rėmėjas laikraštis „Anykšta“.
-ANYKŠTA

Tautiškumo valandėlė Svėdasuose
Penktadienio vakarą Svėdasuose, Nepriklausomybės sodelyje,
Vytauto Didžiojo ąžuolo ūksmėje šalia paminklo kan. Juozui Tumui – Vaižgantui, paminėta Tautos diena. Diena, kuri švenčiama
kaip Švč. Mergelės Marijos gimimas, diena, kurios prasmė sudėliota iš kelių svarbių mūsų tautai ir svėdasiškiams įvykių.
Po pamaldų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje keletas svėdasiškių susirinko istoriškai svarbioje
vietoje. Brangioje visai tautai, o
ypač svėdasiškiams, kur pačiais
pirmaisiais
nepriklausomybės
metais, gal jau 1919 - iais, buvo
įrengtas Nepriklausomybės sodelis, čia Amerikoje gyvenančių
svėdasiškių lėšomis buvo pastatytas koplytstulpis laisvės dešimtmečiui, čia buvo pasodintas
Vytauto Didžiojo ąžuolas, minint
jo mirties 500 metų jubiliejų, čia
prieš aštuoniasdešimt metų, 1937iais pastatytas puikus paminklas
garsiausiam Pragiedrulių žemės
vaikui - rašytojui, visuomenininkui, kan. Juozui Tumui - Vaižgantui, kuris gimė taip pat rugsėjo 8
- ąją. Sekmadienį per pat Sumą
gimusį berniuką motina pašventė
tos dienos globėjai Mergelei Marijai ir meldė, kad sūnus taptų ku-

nigu. Taip ir atsitiko.
Vaižgantas yra pasakęs: „Lietuvą ir lietuvius mylėjau...“ Prasminga, kad jo gimimo diena buvusi ir numatyto Vytauto Didžiojo
karūnavimo diena, kuri nuo jubiliejinių 1930-ųjų minima kaip
Tautos diena.
Tą vakarą plazdant trispalvei bei
Aukštaitijos vėliavai kalbėjome
apie mūsų tautą, jos išskirtinumą
ir dieviškumą, juk Dievas norėjo,
kad mes būtume tauta, Jo valia
mes gimėme lietuviais ir mūsų
tautai yra patikėta misija, kurios
neįvykdys jokia kita tauta. Žymus
filosofas dr. Juozas Girnius rašė:
„Kas myli, tas laisvai įsipareigoja.
Kiekvienas savo tautą turi mylėti
todėl, kad yra savo tautos vaikas.
Tauta - mūsų bendra motina. /.../
Kas nesuvokia šių vertybių, tam
negalima patikėti jokių pareigų...“

Pelnas. Lietuvos nefinansinės
bendrovės per šešis šių metų mėnesius uždirbo beveik 3 mlrd. eurų ikimokestinio pelno, jų pajamos siekė
beveik 37,6 mlrd. eurų. Šiemet buvo
pakeista tyrimo metodika, todėl dauguma duomenų nėra lyginami su
ankstesniais laikotarpiais, pranešė
Statistikos departamentas. Antrąjį
ketvirtį šalies nefinansinių įmonių
pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas siekė 19,7 mlrd.
eurų (10,2 proc. daugiau nei pirmąjį ketvirtį), jų ikimokestinis pelnas
buvo 2 mlrd. eurų, iš kurių beveik
40 proc. (apie 778 mln. eurų) gauta
iš finansinės ir investicinės veiklos.
Neįskaitant šio pelno, šalies nefinansinių įmonių ūkinės veiklos pelnas
per ketvirtį padidėjo 37 procentais.
Akcininkai. Dalis vienos didžiausių šalyje pieno perdirbimo grupės
„Rokiškio sūris“ smulkiųjų akcininkų kuria kliūtis vienos didžiausių
pasaulyje pieno perdirbimo įmonės
iš Naujosios Zelandijos „Fonterra“
planams investuoti į Lietuvos bendrovę. „East Capital“, „Multi Asset
Selection Fund“ ir „INVL Baltijos
fondo“ pateiktuose alternatyviuose
sprendimų projektuose akcininkams
siūloma nesuteikti „Fonterra“ pirmumo teisės įsigyti naujų įmonės
akcijų, atlikti nepriklausomą naujos
akcijų emisijos kainos vertinimą,
taip pat išmokėti tarpinius dividendus už šešis šių metų mėnesius.

Praeitą penktadienį, rugsėjo 8 dieną, Anykščių menų inkubatoriuje vyko trečiasis kūrybinių industrijų festivalis CERAMIC
FEST LT, skirtas keramikos menui.

Šiuolaikinio cirko atstovas iš Ispanijos Joan Catala pasirodymą
surengė lauke.

spektras

Nerimas. Lietuvos verslininkai su
nerimu stebi Vakarų Europos šalių ir
Briuselio pastangas Europos Sąjungoje (ES) suvienodinti atlyginimus
komandiruojamiems darbuotojams.
Dabar ES taisyklės numato, kad į
kitas šalis siunčiamiems darbuotojams turi būti mokama minimali
priimančios šalies alga. Vakarų šalys
siūlo griežtesnes taisykles, kad komandiruojami darbuotojai gautų vienodą atlygį ir turėtų tokias pat darbo
sąlygas kaip vietiniai. Turtingesnės
Europos šalys sako, kad rytų europiečiai iškraipo konkurenciją, mokėdami savo darbuotojams mažesnius
atlyginimus nei gautų vietiniai.
Teisė. Rugsėjo 12-13 dienomis,
beveik 500 iš įvairių šalių atvyksiančių teisininkų, atstovaujančių per
šimtui konstitucinės justicijos institucijų, Vilniuje diskutuos apie teisės
viršenybę ir konstitucinį teisingumą
šiuolaikiniame pasaulyje. Pasaulio
konstitucinės justicijos konferencijos (PKJK) IV kongresas bus pirmas, surengtas Europoje. Ankstesni
vyko Keiptaune (Pietų Afrikos Respublika), Rio de Žaneire (Brazilija),
Seule (Korėjos Respublika).
Reikalavimas. Teisingumo ministerija Seimo rudens sesijos metu
teiks siūlymą sudaryti sąlygas žudikams, nuteistiems iki gyvos galvos,
kreiptis į teismą su prašymu skirti
terminuotą bausmę. Tai yra Strasbūro teismo nurodymas. Žinomas
šalies teisės profesorius Alfonsas
Vaišvila tai vadina absurdu. Pasak
jo, žiauriems žudikams atleidimo
negali būti, nes jų aukų jau niekas
nesugrąžins.

Tautos dienos paminėjime Svėdasuose skaitomi Vaižganto raštai.
Iš kairės: Asta Medinienė, Irena Guobienė, Valentinas Fiodorovas, Pranutė Puzelienė, Rūta Stanevičienė ir Zita Pivoriūnaitė.
Autoriaus nuotr.
Visi susirinkusieji po pastraipą
perskaitė rudenėjančio pasaulio
erdvėje pulsuojančia paprasta ir

dieviška tėvelio ir sūnaus bendryste persmelktą Vaižganto vaizdelį „Tėvelis obuolį reškia“.

Uraganas. Dominikos Respublikoje uraganas „Irma“ sukėlė potvynius, besisukdamas netoli šiaurinės
salos, kurią Dominikos Respublika
dalinasi su Haičiu, pakrantės. Anot
pareigūnų, ruošiantis penktos kategorijos audrai, apie 500 turistų perkelta iš Bavaro ir Punta Kana apylinkių į saugesnes vietoves.

KOMENTARAI
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Nepriklausomybė. Kai bus
minima Katalonijos diena, į Barselonos gatves išeis tūkstančiai
pasisakančiųjų už šio regiono atsiskyrimą nuo Ispanijos. Vadinamoji „Diada“ diena bus minima
likus trims savaitėms iki planuojamo referendumo dėl atsiskyrimo, kuris vyks nepaisant Madrido
draudimo. Katalonijos dieną pažymimas Barselonos pasidavimas
Ispanijai 1714 metais. Referendumas dėl atsiskyrimo planuojamas
spalio 1 d. Jeigu jame dauguma
katalonų nubalsuos už atsiskyrimą,
vietos valdžia žada per 48 valandas
paskelbti nepriklausomybe ir pradėti kurti nepriklausomą valstybę.
„Nuo dabar skaičiuojame dienas
iki referendumo“, – savo interneto
svetainėje parašė pilietinė asociacija, pavadina Katalonų nacionalinė asamblėja.
Sėkmė. Norvegijos pareigūnai
įspėja, kad šalis nebegali tinkamai susitvarkyti su turistų antplūdžiu, skelbia Norvegijos „The
Local“. Nemaža dalis keliautojų
į šią Skandinavijos šalį plūsta paveikti itin populiaraus animacinio
filmo „Ledo šalis“ („Frozen“),
pristatyto dar 2013 m. Filmo vaikams kraštovaizdį įkvėpė būtent
Norvegijos gamta. Tačiau dabar
Norvegijos politikai ima įžvelgti ir
blogąją stipriai išaugusio turizmo
pusę. Anot jų, šalis turėtų įsivesti
turistų mokestį, kuris padėtų vietos bendruomenėms, visų pirma
itin išpopuliarėjusioje Nordlando
srityje, susitvarkyti su keliautojų
antplūdžiu.
Šeima. Keturių asmenų šeima
iš Didžiosios Britanijos buvo evakuota iš atokaus rifo Pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje, įstrigusi
ten, kai jų katamaranas per audrą
užplaukė ant seklumos. Į bėdą patekusi šeima įjungė avarinį švyturį
šalia negyvenamo Beveridžo rifo,
kurio didžioji dalis per vandenyno
potvynius būna užliejama. Gelbėtojai sakė, kad jiems labai pasisekė, jog šalia to rifo, esančio Niujės
išskirtinėje ekonominėje zonoje,
tuo metu buvo prisišvartavęs kitas laivas, „Dona Catharina“. Šio
laivo kapitonas Martinas Vogelis
(Martinas Fogelis) teigė, kad naktį
jam pavyko susisiekti su įstrigusia
britų šeima, o išaušus jie buvo išplukdyti gelbėjimo plaustu. „Dona
Catharina“ kapitonas sakė, kad išgelbėti tėvai ir jų 13 bei 11 metų
sūnus ir dukra ilsėjosi po patirto
incidento.
Gyventojai. Pakistanas, kuriame gyvena daugiau kaip 220 mln.
žmonių, šiuo metu yra viena iš penkių daugiausiai gyventojų turinčių
Žemės šalių. Tai rodo penktadienį
paskelbti preliminarūs naujo gyventojų surašymo duomenys, kurie buvo netikėti net vyriausybei,
informuoja agentūra dpa. Ekspertai prognozavo, kad 2017-aisiais
Pakistane gyvena apie 200 mln.
žmonių. Per ankstesnį gyventojų
surašymą 1989-aisiais jų buvo per
130 mln. Tačiau iš tikrųjų gyventojų skaičius išaugo iki 207,77 mln.
Kasmet gyventojų skaičius auga
2,4 proc., teigiama ataskaitoje.
„Tai yra netikėtai aukštas procentas - daug didesnis nei manyta“, sakė analitikas Šakelas Ahmedas
Ramajus.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Graikų pergalė nebuvo staigmena
Europos krepšinio čempionate pralaimėjusi pirmąsias rungtynes Gruzijos krepšininkams, nesunkiai įveikusi Izraelio, Italijos,
Ukrainos ir Vokietijos rinktines, Lietuvos krepšinio komanda laimėjo pirmąją vietą grupėje. Lietuva svaigo nuo savo komandos
pergalių, net pranašavo jiems medalius, tačiau šeštadienio vakarą skaudžiai pralaimėjusi Graikijos krepšininkams į tolimesnį
etapą, kuriame būtų susikovusi su Rusijos komanda, Lietuvos
krepšinio komanda nebepateko...
Sekmadienį Lietuvos krepšininkai sugrįžo, Europos čempionate užėmę devintą vietą. „Anykšta“ klausė, ar pralaimėjimas
Graikijos rinktinei Jums buvo staigmena, kurią vietą pranašavote šalies rinktinei, už kurią komandą sergate dabar?

Pranašavo vietą
pusfinalyje

Vaidutis ZLATKUS, Anykščių rajono tarybos narys, krepšinio treneris:
- Šiomis dienomis gyvenu krepšiniu, stebėjau visas varžybas.

savaitgalio diskusija

Lietuvos rinktinei pranašavau
vietą pusfinalyje, tačiau graikai
sudaužė visas viltis. Tą vakarą
dievas buvo graikas, o Lietuvos
krepšinio rinktinei buvo juodesnė
diena. Beje, puolime pasigedau
geresnio komandinio žaidimo.
Graikijos rinktinei sekėsi ir, manau, kad tą vakarą prieš juos nebūtų atsilaikiusi nė viena Europos
čempionate žaidžianti rinktinė.
Beliko „sirgti“ už kaimynus,
sėkmingai žaidžiančią Latvijos
rinktinę.

čių technikos sporto klubo
„Motorsportas“ prezidentas,
Automobilių sporto meistras:
- Visas Lietuvos krepšinio komandos kovas grupėje stebėjau
ir palaikiau komandą Izraelyje,
mačiau jų žaidimą gyvai. Išskyrus pradžią, įspūdis kituose susitikimuose buvo geras.
Pralaimėjimas
Graikijos
rinktinei man nebuvo didelė
staigmena, juolab kad ir apie
konkrečią vietą ir ar iškovos medalius, negalvojau. Matyt, mūsų
krepšininkus paveikė didžiulė
čempionato įtampa, rungtynių
pradžioje „paleido“ graikus,
o pavyti ir persverti rezultatą
savo naudai, vykdyti trenerių
sumanytą planą, nesisekė.
Konkrečios komandos, už kurią sirgčiau dabar, neturiu, tačiau
džiugina „braliukų“ latvių žaidimas.

Romualdas VITKUS, Anykš-

- ANYKŠTA

Domina, į ką nori
lygiuotis mažieji
anykštėnai
Didelių vilčių
Žilvinas OVSIUKAS, Anykš- neturėjo
čių kūno kultūros ir sporto centro direktorius:

Skaitytojai patys atsirinks...

Verslininkas Valdas Trinkūnas, kurio netiesiogiai valdoma
įmonė tapo jau trečios Anykščių žiniasklaidos priemonės savininke, sako, kad laikraščio „Šilelis“ leidybos teisės įsigytos tam, kad
Anykščiuose būtų daugiau demokratijos. Verslininkas neslepia,
jog nei iš „Nykščių“ radijo, nei iš portalo nyksciai.lt, nei iš laikraščio „Šilelis“ jis nesitiki pelno. Atvirkščiai, visas šias medijas
gali tekti papildomai finansuoti iš kitų verslų. Portalo anyksta.
lt savaitgalio diskusijoje skaitytojų klausėme, ką jie mano apie
verslininkų idealizmą? Juk idealistų, nors ir retai, bet vis dėlto
pasitaiko...   
Anykščių Merfis: „Jeigu UAB
„Atvirai“ drabstysis purvu, V. Trinkūnas galės paaiškinti, kad tai gydomasis purvas. p.s. ši mintis ne mano.
Ją pasakė vienas žinomas poetas.
Klasike, Tave, jau cituoja.“
Aha: „Manau, jei kalbėti apie idealizmą, socialinę atsakomybę versle,
tai jį dar galima kartai (labai kartais)
rasti mažuose versliukuose, mažose
bendrijose, bet ne milžiniškose verslo ryklių imperijose. Ten klesti krokodilizmas - tu arba tave. O jei dar
tas verslas išeina į politiką, tai apie
kažkokį idealizmą kalbėti tas pats,
kas apie paskolą Masiuliui alkoholio dėžutėje.”
Ahu (atsakymas aha): “Geitsui
ir Dziobsui pasakyk. Mažose bendrovėse priverčia dirbti ir nemoka
deramos algos, didelėse kitaip.”
Aha (atsakymas į: ahu): „Super
topiniai pavyzdžiai. Ypač Džiobsas.
Dar Sorošą paminėk. Pasidomėk
biografija tų „mecenetų“ ir ką jie laimi iš „socialiai atsakingos“ veiklos.
Geitsas, panašu, truputį kitas, bet iš
rinkos monopolizavimo ir tuo naudojimosi nulupant devynis kailius
nuo vartotojo, jis taip pat į idealistus neįsirašo. O didelėse bendrovėse
gali mokėti didesnę algą, jei sugene-

- Varžybas stebėjau, džiugino kiekviena Lietuvos krepšinio
rinktinės pergalė. Manau, vyrai
atidavė visas jėgas krepšinio aikštelėje. Žinau, ką reiškia laimėti,
žinau ir ką reiškia pralaimėti.
Mane labiausiai domina žaidėjų
progresas ir tai, į ką nori lygiuotis mūsų mažieji krepšininkai.
Čempionato išvakarėse anykštėnai, moksleivių krepšinio lygos
komandų berniukai ir mergaitės, buvo susitikime Vilniuje su
krepšininku Jonu Valančiūnu, tai
jis jiems - tarsi dievas... Stebiu
ir tolimesnes Europos krepšinio
čempionato kovas, domina, kaip
seksis Latvijos ir Vokietijos rinktinėms.

ruosi didesnį produktą (turi resursų,
o ir mąstai kiti), surasi būdą, kaip
apiplėšti vartotojus. Beje, pasidomėk, kokius mažiausius atlyginimus moka tos didelės bendrovės,
kaip atsakingai jos gamybą perkelia
į tas šalis, kuriose vos ne bananais
galima atsimokėti, ir kokį poveikį
tai daro.”
ili 0v8: „Apie demokratiją kalbant
reikia pirma sau atsakyti, kiek mes
kiekvienas esame pakantus kitai
nuomonei? Ir kiek ji mums svarbi
ir kaip ji įtakoja mus. Tik atsakę sau
suprasite, kokią demokratiją kurs
Trinkūnas.”
Va tau: (atsakymas į: ili 0v8):
„Pasakė naujieną! Aišku, kad
verslas, iki šiol neturėjęs nieko
bendro nei su žiniasklaida nei su
kultūra, darys politiką, nes po Kubiliaus naktinės reformos visi be
išimties Lietuvos laikraščiai dirba
nuostolingai. Pelningas tik Delfis.
Nereikia didelio proto , kad suprastum, jog „Nykščiai“ ir „Šilelis“ iki
šiol tarnavo tiems, kas mokėjo pinigus, todėl neišsilaikė kaip žiniasklaidos priemonės ir jų akcijos perėjo.
Dabar šias propagandos priemones
maitins Trinkūnas su Čypu ir Anykščių savivaldybė, nes Tubiui būtina,

kad bent kas džiaugtųsi jo vykdomais pokyčiais rajone - pensininkų
policininkų kadrų politika, sudarkytu
Vorutos piliakalniu ir nepabaigiamu
remontu gatvėse. Apie kitus darbus
ar projektus iki šiol neteko girdėti.
„Anykšta“ nuosekliai kritikuoja
visas valdžias ir jos Tubis negali
įpirkti, nes redaktorė turi smegenų
ir supranta, kad parsidavusi prarastų
prenumeratorius ir reklamos davėjus,
kai tik jie pamatytų, kad „Anykšta“
neobjektyvi. Žmonės paprastai neleidžia savo pinigų reklaminiams
lankstukams pirkti, ir perjungia kitą
kanalą, kai prasideda reklama.”
Todėl verslininkų źiniasklaida nieko
blogo, kol ten nėra biudžeto pinigų.
Rajono Tarybai dabar kyla rimtas
uždavinys stebėti, kad į „Nykščius“ ir „Šilelį“ nebūtų nukreipiami mokesčių mokėtojų pinigai.
Užsakymų iš savivaldybės „Šilelis“
neturėtų gauti ir todėl, kad jo redaktorė Rupinskienė yra Darbo partijos
veikėja, o tai draudžia Žurnalistų
etikos kodeksas ir apskritai šios
priemonės dirba neprofesionaliai, jų
kuriamas turinys yra labai menkavertis“.
Mindaugas: „Pradžiai bus gana,
jeigu „Šilelis” susigrąžins buvusį
formatą, už kurį skaitytojai sumokėjo, ir gaus kaip kompensaciją už
nusuktą laikraštėlio plotą po nemokamą purvo vonią SPA. Kol nebus
prenumeratoriams atiduota, kas iš
jų nusukta sumažinus formatą, tol
aš nepatikėsiu šitų verslininkų gerais
norais.”

ili 0v8 (atsakymas į: Mindaugas): „Tikėjimas nuo gyvenimo nėra
atsietas. Kažkuo tikėti teks. O kartais
net melu.. Kai ji pasakai kas kartą
sau.. Jis ir tampa ta tiesa, kuria mes
vadovaujamės.”
X - man: „Verslas yra verslas,
jame nėra jokių draugų, jokių idealizmų - grynas išskaičiavimas ir tiek.
Išskaičiavimas, grįstas gauti naudą
vienokia ar kitokia forma, kuri galutiniame rezultate virsta pinigais.
Su ponu Valdu Trinkunų susijusios
įmonės įsigijimas laikraštį „Šilelis“
kelia nedviprasmiškų klausimų.
Sunku pasakyti, kiek keisis ar išliks
toks pat minėto laikraščio formatas, bet šiai dienai jis lyg ir labiau
orientuotas į provincijos skaitytoją.
Atsiprašau už nekuklumą, bet kažkur tai prieš trejus metus “Anykštos” komentaruose atsitiktinai teko
diskutuoti su vienu politiku, kuris atsakinėjo į daugelio komentatorių išsakytas nuomones ir užduotus klausimus, po apie jį parašytu straipsniu.
Tada pamenu jo paklausiau: „Jūs
esate verslininkas, kai steigėte vieną žiniasklaidos priemonę, tikėjotės
uždirbti pinigų, ar kalėte sau politinę
tribūną?“. Jis atsakė: Jūs pasižymite
puikiu analitiniu protu. O kas liečia
“Šilelį”, kurį kaip rašo naujienų portalas “Anykšta”, įsigijo įmonė netiesiogiai valdoma Valdo Trinkūno, tai
norisi nuoširdžiai tikėti, kad pasikeitus savininkams minėtas leidinys netaps šališkas kuriam nors politiniam
judėjimui.”
-ANYKŠTA
(Komentarų kalba
netaisyta, -red.past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Naujasis Vaižganto premijos
laureatas - garsus istorikas
(Atkelta iš 1 p.)
Vertinimo komisijai buvo pateiktos trijų autorių knygos: Egidijaus
Aleksandravičiaus „Viskas įmanoma“, Andriaus Jakučiūno „Utopija“ ir Ramunės Sakalauskaitės
„Gyvenimas, koks jis buvo“.
Žurnalistų ir rašytojų komisija
nusprendė šešioliktąją respublikinę literatūrinę Juozo Tumo-Vaižganto premiją, įsteigtą Lietuvos
rašytojų sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos, paskirti

žymiam šalies istorikui, habilituotam humanitarinių mokslų daktarui, Vytauto Didžiojo universiteto
profesoriui, visuomenės veikėjui
Egidijui Aleksandravičiui už naujausią publicistinių rašinių rinktinę
„Viskas įmanoma“, kuria autorius
tęsia analitinės publicistikos, politikos bei kultūros tekstų tradicijas.
Šešiasdešimtmetis
mokslininkas yra kilęs iš Telšių. Prof.
E.Aleksandravičius
1992-2000
metais dirbo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Istorijos katedros

dėstytoju, profesoriumi, Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu,
prorektoriumi aukštosioms studijoms, Senato pirmininku. Nuo
2000 m. jis- VDU Lietuvių išeivijos instituto direktorius, Išeivijos
studijų centro vadovas, taip pat
jis yra Lietuvos istorijos mokslo
tautinio komiteto prezidentas, Pasaulio lituanistų asociacijos valdybos pirmininkas, Lietuvos istorijos draugijos narys, Žemaičių
kultūros draugijos narys, „Atviros
Lietuvos“ fondo valdybos pirmi-

ninkas, leidinio „Darbai ir dienos“
vyriausiasis redaktorius. Parašė
ir išleido 20 knygų, išspausdino Lietuvos ir užsienio spaudoje
daugiau kaip 100 rašinių istorinėmis temomis. Mokslinę patirtį
sukaupė ne tik dirbdamas Lietuvoje, bet ir JAV, Suomijoje, dirbo
vizituojančiu profesoriumi Ilinojaus ir Helsinkio universitetuose.
Apdovanotas Lietuvos Didžiojo
kunigaikščio Gedimino ordino
Komandoro kryžiumi ( 2009 m.),
Lenkijos ordino „Už nuopelnus“

Ekstremalams Medžių lajų take
smagintis neleis

tvarkoje“, - apie techninę Medžių
lajų tako būklę praėjus dvejiems
metams po jo atidarymo pasakojo
K. Šerepka.
Atvykstantys aplankyti Medžių
lajų tako yra supažindinami su
šio objekto lankymo taisyklėmis.
Pavyzdžiui, draudžiama į taką
vestis savo augintinius ar eiti su
aukštakalniais.
„Pasitaiko nepatenkintų, kaip ir
visais laikais. Taisyklės yra tam,
kad lankytojai galėtų jaustis saugiai patys. Jeigu kažkas nutinka,
mane apie tai informuoja darbuotojai. Bet jokių ekscesų nebuvo“,
- atskleidė K. Šerepka.
Lankantys Medžių lajų taką
gali įsigyti eurą kainuojantį savanorišką saugomų teritorijų bilietą.
K. Šerepka sakė, kad lankytojams
būtina tai pasiūlyti, nes niekas tikrai neskuba atverti piniginių.
„Reikia betarpiško bendravimo. Jei toks bendravimas yra,
lankytojai tai priima daugiausiai
geranoriškai. Kai mato, kad šalia
sutvarkytos jiems patiems pri-

taikytos stovyklavietės, tai ir to
euro negaila“, - sakė K. Šerepka.
Beje, prie Medžių lajų tako
išlaikymo Anykščių rajono savivaldybė, anot K. Šerepkos, neprisideda nė centu.
„Kol kas iš lankytojų srautų išsilaikome, kas bus ateityje – sunku pasakyti“, - Medžių lajų tako
ateitį prognozavo K. Šerepka.
Pasak Anykščių regioninio
parko direkcijos direktoriaus K.
Šerepkos, dabar svarbiausias
uždavinys – padaryti patogesnį
patekimą prie Medžių lajų tako.
Kitais metais planuojama per
Šventosios upę įrengti pakabinamą tiltą ir tuo pačiu dešiniajame
upės krante nutiesti pirmąjį kilometrą dviračio tako per valstybinį mišką. Lėšas šiems darbams
Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba buvo žadėjusi šiems metams, tačiau planai nukelti į 2018
metus.
Po pokalbio su Anykščių regioninio parko direkcijos direktoriumi K. Šerepka, puiki proga dar

kartą aplankyti Medžių lajų taką
ir pasižvalgyti, kaip lankomiausias rajono objektas gyvuoja ne
savaitgalį, o eilinę darbo dieną.
Įveikus remontuojamą kelią,
pastatytus šviesoforus, net ir darbo dieną šalia Medžių lajų tako
esanti automobilių stovėjimo
aikštelė pasitinka beveik užpildyta (beje, šalia ekotako esančioje
automobilių stovėjimo aikštelėje
transporto priemonių ne ką mažiau). Šalia esančiose prekybos
vietose matyti užkandžiaujančių
poilsiautojų, tačiau jų nėra daug.
Pasižvalgome, kokios čia kainos.
Arbata – 0,80 ct, kavos puodelis kainuoja nuo 1,20 iki 1,80
Eur (šalta kava – 2,50 Eur), pieno kokteilis – 2 Eur. Užkandžių
pasirinkimo įvairovė didžiulė:
naminis kibinas arba čeburėkas
– 1,30 Eur, dešrainis – 2,50 Eur,
kebabas – 3,50 Eur, mėsainiai
su bulvytėmis ir gėrimu – 6 Eur.
Kainos panašios kaip ir kurortiniuose Anykščiuose. Daugelis
vyresniojo amžiaus anykštėnų

dar ir dabar su nostalgija prisimena, kaip šalia Puntuko buvo
galima paragauti iš metalinių
lėkštelių patiekiamų šašlikų. Čia
jų nėra, kaip, beje, prie Medžių
lajų tako neprekiaujama jokiais
alkoholiniais gėrimais.
Jeigu gėrimai ir maistas lankytojų apgulties ir nesulaukė (bent
jau tądien, kai lankėmės), populiariausias čia buvo pramoginis
traukinukas. Besiruošiančiame
vykti į Dainuvos slėnį traukinuke buvo užpildytos visos vietos.
Bilieto kaina į vieną pusę – 1 Eur,
o vaikai iki 5 metų pramoginiu
traukinuku vežami nemokamai.
Pirmadienį – sekmadienį kursuojantis traukinukas savo darbą
pradeda 11.30 val. ir važiuoja iki
19.30 val.
Medžių lajų tako informaciniame centre galima nusipirkti įvairios atributikos su Medžių lajų
taku, pavyzdžiui, marškinėlius
arba džemperį.
Medžių lajų tako komplekso
padalinio vadovė Indrė Bliūdžiūtė „Anykštai“ pasakojo, kad iki
rugpjūčio 1 dienos Medžių lajų
taką aplankė 83 300 lankytojų.
Daugiausia jų čia, žinoma, savaitgaliais – vidutiniška užsuka apie
5 000, darbo dienomis apsilanko
apie 1 000. Tai lankytojai, kurie
pirko savanorišką valstybinių
parkų lankytojo bilietą, kainuojantį eurą, o kadangi juos perka
ne visi, Medžių lajų tako lankytojų yra gerokai daugiau.
I. Bliudžiūtė pasakojo, kad pasižiūrėti į Medžių lajų taką atvyksta
ir nemažai lankytojų iš užsienio.
Pamini Izraelį, Ameriką...
Kaip ir kiekviename darbe, taip
ir dirbant Medžių lajų take, nutinka įvairių kurioziškų situacijų.
I. Bliudžiūtė pasakojo, kad viena
šeima su mažais vaikais buvo
įsitikinusi, kad Medžių lajų tako
pavadinimas kilęs nuo anksčiau
čia, Anykščių šilelyje, gyvenusių
„lajų“ vardo...

DVYNIAI. Būsite labai jautrūs ir emocionalūs. Dėl skonių
ir interesų skirtumo gali kilti
konfliktai. Kaip bebūtų, jums
seksis įtikinti aplinkinius savo
gera valia. Vakare galimos neplanuotos išlaidos, pagundos ir
kitos abejotinos rizikos.
VĖŽYS. Netinkama metas
rimtiems reikalams. Vis dėlto
jums pavyks perprasti slaptas
aplinkinių gudrybes ir kai ką pakreipti sau naudinga linkme. Vakare galite neatsakingai pasielgti, ypač jei vartosite svaigalus.
LIŪTAS. Su draugais, bendraminčiais nesunkiai rasite bendrą

kalbą ir bendrų užsiėmimų. Vakare turbūt dalyvausite masiniame renginyje. Kažkokia pagunda
gali nemažai kainuoti.
MERGELĖ. Jausite pareigą
prisiimti naują atsakomybę arba
atsiskaityti už atliktus darbus.
Derėtų ramiai išsiaiškinti tuos
santykius, kurie jus kuo nors įpareigoja. Ypač save kontroliuokite vakare - lengva išprovokuoti
nesusipratimus, intrigas.
SVARSTYKLĖS. Jums protą
gali nušviesti mintys apie tikrąjį jūsų pašaukimą ir klaidingus
jūsų pasirinkimus iki šiol. Arba
su patikimu žmogumi apie tai

kalbėsite ir jo pastebėjimai, įvertinimai jums paglostys širdį.
SKORPIONAS. Už dalykinį
protegavimą ar kitokią paslaugą
gali būti pasiūlytas geras atlygis,
naudingi mainai. Vakare nerimo
sukels vaikai arba meilė.
ŠAULYS. Gali būti dirglokas,
įdienojus džiugins geri santykiai
su dominančiu asmeniu, o vakare galimi keisti nesusipratimai.
Pasisaugokite sukčių ir apsvaigusių asmenų.
OŽIARAGIS. Darbingai nusiteikę patrauksite į darbus. Galbūt gausite darbo pasiūlymą. Jį
verta apsvarstyti, tik tegul ap-

sisprendimo nenulemia artimos
aplinkos žmonės. Galvokite patys.
VANDENIS. Meilės avantiūros gali atnešti pikantiškų pojūčių. Vis dėlto jei norite tikros
laimės, tai orientuokitės į ryšius,
vertus tikrų jausmų, įsipareigojimo. Tikriausiai subrandinsite
neblogą kūrybinį sumanymą.
ŽUVYS. Iš darbdavio ar verslo
partnerio galite gauti viliojamą
pasiūlymą. Bet daugiausiai jėgų
ir laiko atims buitinė rutina. Teks
rūpintis įprastais praktiniais dalykais, namų ūkiu, sveikata. Pasistenkite nemeluoti, nesukčiauti.

Šalia Medžių lajų tako esančiose užkandinėse valgančiųjų nedaug.
(Atkelta iš 1 p.)
Anykščių regioninio parko direkcijos direktorius K. Šerepka
pastebėjo, kad Medžių lajų tako
lankytojams dabar iškyla šiokių
tokių problemų atvykstant, mat
remontuojamas objekto link vedantis kelias.
„Tie šviesoforai kažkiek sulaiko juos. Bet yra alternatyvus
patekimas – ekotakas, kuriuo iki
Medžių lajų tako galima ateiti
pėsčiomis. Paskutinį kartą, kai
buvau, automobilių stovėjimo
aikštelėje prie Medžių lajų tako
ir automobilių stovėjimo aikštelėje priešais ekotaką automobilių
kiekis praktiškai buvo vienodas“,
- pasakojo K. Šerepka, kurio nuomone, ekotakas natūraliai „mirs“,
kuomet kelias link Medžių lajų
tako bus sutvarkytas.
Pavasarį buvo atlikta Medžių
lajų tako konstrukcijų techninė
profilaktika.
„Patikrino varžtų užveržimą,
vertikalumą. Jeigu kažkur yra ant
tako rūdys, jas uždažė. Viskas

horoskopas

AVINAS. Pravartu pasidomėti
artimųjų, vaikų reikalais, ieškoti
reikalingos informacijos. Galite
gauti rimtą pasiūlymą iš dominančio žmogaus. Vakare galimas
nesusipratimas arba sveikatos
problema.
JAUTIS. Jus turėtų džiuginti
neblogi veiklos rezultatai, įsigyti daiktai, sudaryti sandoriai ir
pan. Turbūt suprasite, ko trūksta,
kad artimi santykiai teiktų daugiau pasitenkinimo. Vis dėlto
pasisaugokite nelabai sąžiningo
pažįstamo.

Riterio kryžiumi (2001 m.) 1992
m. apdovanotas Simono Daukanto premija už knygą „Prieš aušrą.
Jaunieji Simono Daukanto bičiuliai“.
Naujasis laureatas bus pagerbtas
tradicinėje vietoje- lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo
kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtajame Malaišių kaime rugsėjo 16 dieną respublikinio renginio-„Vaižgantinių“ metu.
Kartu su respublikine literatūrine Vaižganto premija bus įteikta ir
Svėdasų seniūnijos bei asociacijos
Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ įsteigta jau devintoji Vaižganto mažoji premija „Už nuopelnus
Svėdasų kraštui“. Tačiau būsimojo laureato pavardė kol kas išlieka paslaptyje, nes norima, kad tai
būtų staigmena.

Pramoginis traukinukas - populiari atrakcija.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

pastogė
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Šiluose prie Šventosios
Vėl nuplasnojo vasara, vėl saulė mesdama ilgus šešėlius spinduliuoja, vėl auksus beria glostydama kalnelį ir visą Niūronių kaimą, kuris visai netoli Anykščių, smiltėtuose pašvenčių kalvynuose,
melsvųjų pušynų apgobtuose užuovėjose gyvuoja.
Priskaičiuodavo XX amžiaus pradžioje net iki pusantro šimto ir daugiau gyventojų, nūnai sodžius
taip pat gyvas, priskaičiuojama gal šešios dešimtys niūroniečių, tą gyvastį stipriai papildo, vitališkų
virpesių sukelia atvykstantys čia darbuotis - į turizmo, muziejininkystės, komercijos ar žirgininkystės industrijos įmones. Vasaras pašvventupėse leisti atvyksta daug sodybas įgijusių miestiečių.

Smagi močiutė Stanislava Ščerbinskienė.
Muziejus, žirgas, Biliūnas
Petras Vasinauskas plius Antanas
Puodžiukas, plius Zenonas Beniulis
ir dar pulkelis vyrų bei moterų - komanda, kuri lėmė, kad 1978 birželio pradžioje duris atvėrė unikalusis
Arklio muziejus. Kaip smagu būdavo ten padirbėti. Dar tuomet, kai po
sovietmečio ekskursantų, turistų,
keliautojų potvyniai nuslūgę buvo
ir dar nežinia kada turėjo vėl ta gausa sugrįžti. Vasaros mėnesius leisdavau vesdamas ekskursijas Arklio
muziejuje, tuomet tad prieš darbą ir
arklį į vežimaitį pakinkydavome ir
eksursantus, muziejų parodę, juo pavežiodavome asfaltuota keliute nuo
vieno iki kito senosios ulyčios galo.
Dar buvo daug milžiniškų medžių
ir daug pačią XX amžiaus pradžią
puikiai menančių žmonių. Būdavo
vos vasarai pargrįžęs stengdavausi
kuo greičiau juos visus apibėgti, pasveikinti, pasiteirauti, kaip gyvena.
Pas Valentiną Medžiuolį, pas Jurgį
Biliūną, už fermų gyvenančią Juliją
Povilonienę ir Klerkamiesčio senbuvę Rozaliją Janukėnienę. Ji tai
garsokai kalbėdavo, mat truputį neprigirdėdavo, labai gražiai vaikystę
Vikonyse prisimindavo, galvijų ganymą prie geležinkelio ir traukiniu
važiuojančius gražius ponus, kurie
piemenėliams kartais pro vagono
langą saują saldainių švystelėdavo.
Rozalija taip gražiai kartą nuo kapinaičių alksnių ūksmėje skendinčia
keliute bežengianti stabtelėjo, jos
įdiržusiose, nuo smėlio papilkėjusiose rankose šaltu metalu švytėjo
duonriekis peilis, juo žoles pergalėjo ir pakvietė: „Kai išgirsi, ateik...”

tautos balsas
Turiu pastebėti, kad rugpjūčio
ir rugsėjo mėnesiais važinėtis
keliuose tampa pavojinga. Ypač

Už upelio gyveno Verutė Pukenienė. Ji Pavariuose augo, prisimindavo ten buvusią Utenos miškų
urėdiją, jos tarnautojus, vakarėlius,
šaulių organizaciją, kuriai ir ji pati
priklausė. Apie vedybas, pokarį,
kuomet vyras išėjo į partizanų būrį,
kuomet jį 1945 m. vasario 17-osios
mūšyje kartu su kitais aštuoniais
vyrais nukovė sovietiniai kariai didžiosiose Ramuldavos girios kautynėse. Apie juos sudėjo dainą „Augino Šventoji didvyrius”. Ji taip ir
pasiliko viena su vaikais, antrą kartą nebeištekėjo, kaip toj dainos liko
ištikima savo pirmajam, mylimam
berneliui. Kartą ankstyvą rytmetį
jos istorijų ištroškęs pasibeldžiau
jos trobelės duris, o Verutė linksmu
balsu atsiliepė: “Ach, čia tu, senas
išdykėli”. Iki pat senatvės tamsūs
plaukai, net nusistebėjau, kaip čia
tokiame amžiuje plaukus dažanti, o
ji atsakė, kad jos plaukus Dievulis
nudažęs, tai ir tebenešioja”.

čius, jei negeroji ima, tai reikia
su medumi jo sutarkuotą, aitrų
lapą maišyti ir valgyti, ir karpą
kuo puikiausias jo sultys nugydo.
Moteris atėjo čia iš ne taip toli,
iš Ataugų kaimo, tolimais 1966
m., kai ištekėjo. Ji - Dovidonytė.
Šeimoje augo keli vaikai. Tėvelis
dirbo 25 hektarus žemės, tačiau
ji nelabai kokia buvusi - žvyras.
Nors visai neblogai užderėdavo
rugiai, žirniai. Kuomet reikėjo ją
valstybei grąžinti, beveik visas
plotas jau buvo paverstas karjeru
- tas žvyras iškabintas ir ant kelių

Raimondas GUOBIS

supiltas ar statybose suvartotas,
tik duobės vandeniu telkšo. Kad
daugiau užsidirbtų, tėvelis kelis
metus ėjo dirbti į mišką, ypač neblogai uždirbdavo plukdydamas
pasroviui Šventąja sielius. Moteris
dar Smetonos laikus mena, mena
kaimynystėje gyvenusius kaimo
žydus Mikelį ir Šimkę, jų vaikus,
mena, kaip mokyklon ėjo - vienas
mokytojas buvo Balčiūnas, o po
to mokiusi tokia kuprota moteris.
Bet gal tik dvi žiemas tepasimokė
ir tarnauti išėjo. Komunijos ėjo į
Andrioniškį, tuo metu, tikėjimo
tiesų kun. Matas Šermukšnis išmokė. Niūronyse neblogai gyvenę, ji - valytoja, degalų sandėlio
vedėja buvusi, net penkis vaikus
išaugino su vyru. Ir visi protingi,
tvarkingai gyvena, verčiasi – „visi
su galvomis“. Pasak senolės, žmogui ne tik darbštumo, atkaklumo,
bet ir proto reikia: neprotausi, negudrausi - negyvensi. Anas pasaulis buvo ir pražuvo... Ištuštėjo mažoji kaimo ulytėlė, kuri nuo seno
Klerkamiesčiu vadinama. Kas gi
čia seniau gyveno? Mickūnaitis,
Jurginis, Janukėnas, šis tai taip
keiktis mokėjo, kad tiesiog stebuklingai - nežinia iš kur jis visokių
žodžių ir traukdavo. O dabar gi tik
vasaromis atvažiuoja į jų namus.
Kažkaip kalba pakrypsta apie
Arklio muziejų, apie arklius ir moteris prabyla apie po apylinkes jodinėjančius raitelius. Apie tai, kad ir
jos pašale buvo pradėję jodinėti, bet
sudraudusi... O taip ratų ratus nepabaigiamus sukdami raitieji visus
miškų keliukus žirgų kanopomis
išduobėjo, prikryžiavo naujų takų
tiek, kad pasiklysti galima.
Pamilę kaip savo tėviškę
Didelis kaimas, vienkiemiais
išsibarstęs. Daugybė sodybų, kurios jau ne vieną ir ne du kartus
savininkus pakeitė - vasarnamiais
pavirto, kuriose tik tuomet, kai šilta, kai dienos ilgos, žmonės pabūti
suvažiuoja. Pamilę tą kraštą, kas
geba, tai apie jį dainuoja, eiles ku-

ria ar istorijas rezga. Užburianti ta
pašvenčių dvasia. Ema Mikulėnaitė
yra kilusi nuo Tauragnų, tačiau šį
kraštą, pušynus, smėlėtus keliukus,
upę Šventąją tarsi tėviškę savąją pamilo. Jau daugiau nei pusę amžiaus
prabėga čia jos vasaros. Kadaise
ilgos, dar ir į rudenį ilgėliau išsitęsiančios, o kuo toliau, vis trumpesnės ir trumpesnės. Čia, troboje, kurios langai upės ir visuomet šviesių
pietų atokaitos link, buvo parašyta
dauguma jos kūrinių. Žavioji knyga
„Pora savaičių“, kuri, matyt, ir lėmė
manąjį susidomėjimą šia kūrėja,
mūsų pažintį. Karštą birželio popietę susitikom ir ilgai kalbėjomės „pa
obelu“. Skaitydamas tą smagią, o
kartu ir gilią filosofišką istoriją maniau, kad aprašomi pašventupiai,
tačiau vietos netoli Butėnų, jau kitame, kairiajame Šventosios krante,
kuriame gyveno ir Mikulėnai.
Po to skaičiau ir „Onę“, ir kitas
knygas, kuriose buvo daug vaizdinių iš Niūronių pasaulio. Buvo senų
istorijų nuotrupų, buvo žmonių charakterių.
Daugybę žmonių šventadienio
kelias vesdavo smiltėtu paupiu iki
pat tilto, į Andrioniškį, į tą tašytų
akmenų plytų bažnyčią, į tą ramybę
ir laiko tėkmės stabtelėjimą. Šventą
valandą, kurią taip gražiai savo ilgu,
išminties evangeliškos ir kasdienės
buities kupinu pamokslu praturtindavo klebonas Jonas Labakojis. Jis
taip jautriai pasaulį suprato, jautriai
į jo negerybes atsiliepdavo ir artimo
meilės pavyzdį skleidė. Padrąsindavo. Kaip kartą Sekminių šventėse
sulyginęs bailius apaštalus su zuikiais, kurie drąsos įgavo tik po to,
kai iš aukštybių jiems Viešpats atsiuntė nenugalimųjų dvasią...
Laiko aukštosios pušys savo viršūnėmis dangaus skliautą. Kiek medžių gražiausių iškirto - didžioji liepa prie Medžiuolio, klevai Biliūnų
sodyboje... Viso pražuvusio gėrio
nesuskaitysi, o dangaus skliautas
iš tiesų labiau slėgti ėmė, ramybės
džiaugsmo, vis mažiau žmonėse,
vis didesni niūrumai užplaukia ant
Niūronių.

Klerkamiesčio idilė
Stanislava Ščerbinskienė čia
pasilieka viena. Viena, kai atslenka ruduo, kai žvakelėmis kaimo
kapinėse numirguliuoja Vėlinių
šventės. Tačiau gera - juk sava
troba, margakailis katinas Murkis rąžosi ant kilimėlio prie durų,
žolynai kelia savo lapus ir žiedus,
pelargonijos, ėgliukai ir alijošius.
Tikras žalias kelmas, milžinas,
visą langą užstojantis savo ryškiai
žaliais sultingais stiebais. Vaistas,
pirmas vaistas - bet kokį skaudulį,
net įsisenėjusį, pūliais persismelkusį ištrauks, sugydys, na, ir plau-

Ema Mikulėnaitė prie taip jaukiai besikūrenančios ugnelės.

Sunkioji technika
dėl to, kad žemdirbiai išvairuoja
savo sunkiasvorę techniką.
Beje, reikia pastebėti, kad retas

lėtaeigio traktoriaus vairuotojas
važiuoja taip, kaip reikia – arčiau kelkraščio, netrukdydamas

Verutė Pukenienė ir jos ožkelės...

kitiems. O lenkti viduryje kelio
bevėžlinantį traktorių labai pavojinga. Manau, eismo dalyviai
turėtų gerbti vienas kitą.
Vaclovas,
Svėdasų seniūnija

Autoriaus nuotr.

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

iš arti

Ar Anykščių rajono
gyventojai skaito?
Šiandien biblioteka yra ne tik skaitymo, bet ir kitų veiklų vieta,
nors nenutyla kalbos ir stereotipai, kad žmonės mažiau skaito, o į
biblioteką retai kas užeina. Be to, Anykščių rajono gyventojams yra
keliami dideli reikalavimai kalbant apie skaitymą, nes manoma, kad
literatūrinio krašto žmonės turi būti apsiskaitę. Tokiu atveju kyla
klausimas, ar anykštėnai savo malonumui ima į rankas knygą?

Anykščių rajono savivaldybės
Liudvikos ir Stanislovo
Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka
teigia, kad dabartinė biblioteka yra ir saviraiškos vieta.
Biblioteka - ne tik
skaitymo vieta
Anykščių rajono savivaldybės
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka paaiškino, kad dabartinė
biblioteka yra ne tik skaitymo, bet
ir kultūrinių renginių ar saviraiškos
vieta. Bibliotekoje galima pamatyti
lankytojų padarytų darbų ekspozicijas arba žmonės gali pasigirti savo
šeimos relikvijomis. Anot jo, bibliotekoje netrūksta ir vaikų, kurie gali
naudotis internetu ir žaisti vaikų kampelyje. Be to, jaunimui pritraukti yra
padaryta erdvė „Idėjų LAB”, kurioje
nemokamai galima naudotis garso
įrašų studija, žaliuoju ekranu filmavimuisi ir kompiuteriais vaizdo grafikai

kurti. Bibliotekininkė Indrė Rukšaitė
papasakojo, kad į šią kūrybinę erdvę
jaunimas gali bet kada ateiti ir generuoti idėjas: „Pakankamai daug jaunimo ateina, bet viskas dar priklauso
nuo sezono”.
Biblioteka per metus iš viso sulaukia apie 50 500 vaikų ir suaugusių
lankytojų. Vartotojų aptarnavimo ir
informacijos skyriaus vedėja Vyta
Budavičienė pabrėžė, kad šis skaičius
Anykščiams yra nemažas. Į šį skaičių įtraukiami ir renginių lankytojai.
Anot V. Budavičienės, į suaugusiųjų
skyrių, kuriam pašnekovė vadovauja,
dažniausiai ateina darbingo amžiaus
žmonės. V. Budavičienė pastebi, kad
nuolatiniai skaitytojai ieško naujų
knygų, bet biblioteka jas gauna vėliau nei knygynai: „Mėgstami tiek
lietuvių, tiek ir užsienio autoriai.
Skaitomos knygos apie Lietuvos istoriją, holokaustą, kelionių, emigrantų
patirties aprašymai, psichologinė,
sveikos gyvensenos literatūra. Tačiau
yra grupė žmonių, kurie, pavyzdžiui,
skaito tik detektyvus ir neįmanoma
jiems pasiūlyti kito žanro knygų”.
Tarp mėgstamiausių detektyvų rašytojų yra Lisa Gardner, Jo Nesbo, Tess
Gerritsen.
Pašnekovė pridūrė, kad autoriai
tampa ypatingai populiarūs, kai apsilanko susitikimuose su anykštėnais,
pavyzdžiui Valdas Papievis, Algirdas
Toliatas, Aldona Ruseckaitė, Jurga
Žąsinaitė, Rūta Vanagaitė.
Anot V. Budavičienės, studentai ir
tobulinantys kvalifikaciją žmonės ieško literatūros koučingo, rinkodaros,
viešųjų ryšių, socialinio darbo ir kitomis temomis. Jiems labai pagelbsti
EBSCO duomenų bazė. Populiaru
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Izabela KUZMICKA
skolintis užsienio kalbų mokomąsias
knygas ir kompaktinius diskus.
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos filialas Troškūnuose
per mėnesį sulaukia apie 400–500
suaugusių lankytojų ir apie 200–300
moksleivių. Bibliotekininkė Aurėlija
Deveikienė papasakojo, kad bibliotekoje lankosi ir maži vaikai, dar nemokantys skaityti, ir pensininkai: „Jaunimas skaito mažiau, dažniau ateina
pasinaudoti nemokamu internetu, tačiau vasarą sulaukiame daugiau jaunimo, kai suvažiuoja atostogautojai”.
Anot A. Deveikienės, skaitomiausia
yra grožinė literatūra, vaikai pasirenka pasakas arba nuotykių knygas, o
moksleiviai bei studentai pasirenka
programinę arba specialią literatūrą:
„Paklausą turi ir kelionių knygos,
pažintinė ar specialioji literatūra. Jei
skaitytojas neranda norimos knygos,
mes atvežame ją iš Anykščių viešosios bibliotekos fondo”.
Anykščių rajono gyventojų
norai didesni nei pasiūla
Anykščių rajono savivaldybės
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
viešosios bibliotekos Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus
vedėja V. Budavičienė pastebi, kad
Anykščiuose žmonės labai daug skaito, nes iš tiesų tai – literatūros kraštas: „Anykštėnams yra keliami dideli
reikalavimai, nes, jeigu žmogus yra
kilęs iš Anykščių, tai būtinai jis turi
būti apsiskaitęs”. Pašnekovė prisipažįsta, kad ateina žmonių, ypač senyvo
amžiaus, kurie skaito iš naujo tokius
autorius kaip Juozas Baltušis arba
Antanas Vienuolis, norėdami įsigilinti į knygą: „Yra tokių, kurie skaito tik
lietuvių literatūrą, nors buvo pastebėta, kad lietuviška kūryba nėra tokia
populiari kaip verstinė”.
Troškūnų filialo bibliotekininkė A.
Deveikienė irgi pritaria, kad žmonės
skaito ir jų poreikiai yra didesni, nei

biblioteka gali pasiūlyti: „Žmonės
domisi naujienomis, žino, kokie autoriai populiarūs, kokios knygos išleidžiamos ir jų pageidauja. Skaitomi
yra ir periodiniai leidiniai. Gauname
12 pavadinimų laikraščių ir žurnalų,
dažnai žmonės bibliotekai dovanoja
naujus, jų perskaitytus žurnalus”.
Bibliotekos stengiasi pritraukti ir
žmones, turinčius negalią. Troškūnuose yra per 40 „knygnešių”, kurie
knygas pristato į namus atokiau gyvenantiems žmonėms, neįgaliems.
Anykščių viešoji biblioteka turi
aklųjų bibliotekėlę, kurią skolinasi iš
Panevėžio aklųjų bibliotekos. „Yra
grupė žmonių su regėjimo negalia,
kuriems skoliname įgarsintas knygas,
taip pat ir Brailio raštu, kurios būna
naujausios bei populiariausių autorių”, – papasakojo V. Budavičienė.
Knyga išliks, tik keis savo
pavidalus
Paklausta, kodėl yra svarbu skaityti, bibliotekininkė A. Deveikienė
mano, kad tai ne tik puikus laisvalaikio praleidimas, bet skaitymas lavina
atmintį, padeda dėlioti mintis: „Populiariosios literatūros skaitymas leidžia
atsipalaiduoti, pabėgti nuo kasdienybės, lavina vaizduotę. Kartu su knyga
galima aplankyti bet kurį žemės kampelį, nes galbūt realiame gyvenime
niekada ten nenukeliausi”.
Pašnekovė norėtų, kad vaikai pamiltų knygas ir skaitymą. Jiems tai
padėtų lavinti savo gebėjimus, rišliau
dėstyti mintis, rašyti be klaidų bei padėtų sukaupti dėmesį: „Juk tiek daug
įdomių, naujų dalykų galima sužinoti
ir išmokti iš knygų”.
V. Budavičienė mano, kad skaityti
yra svarbu, nes kiti informacijos šaltiniai negali tiek suteikti informacijos, kiek suteikia knygos: „Internete
galima sužinoti tik faktą, bet giliai
išsinagrinėti galima tik knygoje, todėl
manau, kad knyga išliks, tik gali keisti savo formą”. Pašnekovė prisipažįsta, kad elektroninės skaityklės nėra
populiarios, nors jos bibliotekoje yra
siūlomos bei populiarinamos: „Mes
jas siūlome moksleiviams, kai lentynoje nėra popierinės knygos, tačiau
jie atsisako, nori knygos. Pastebėjau,
kad ir jaunam žmogui knyga yra patogiau...”.

Skaitomiausių sąraše – dvi „Anykštos“ žurnalisto knygos
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus vedėja Vyta Budavičienė
surinko duomenis ir paskelbė, kokias knygas dažniausiai skaitė
Anykščių bibliotekoje anykštėnai pirmąjį 2017 metų pusmetį.
Tarp paminėtųjų – ir dvi Vidmanto Šmigelsko knygos: „Kryptis
– Rytai“ ir „Kur skraido liūdesio lėktuvai“.

Vidmanto Šmigelsko knyga
„Kur skraido liūdesio lėktuvai“
domino kelionių mėgėjus.

Per pirmąjį 2017 metų pusmetį
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios
bibliotekos daugiausiai kartų skolinta
ir populiariausia užsienio literatūros
knyga, amerikiečių romanisto Charles Martin „Kalnas tarp mūsų“. Daugiausiai kartų skolinta ir populiariausia lietuvių grožinės literatūros knyga
- Aldonos Ruseckaitės biografinis romanas „Žemaitės paslaptis“. Istorinis
romanas „Silva Rerum“ populiarus
nuo pat pirmos dalies pasirodymo.
Nors į dešimtuką ir nepateko, bet ir
šiais metais buvo graibstomos visos
trys romano dalys. O po rašytojos
Kristinos Sabaliauskaitės apsilankymo bibliotekoje pailgėjo visų keturių
romano dalių laukiančių eilė. Anykštėno Valdo Papievio „Odilė, arba Oro
uostų vienatvė“, 2016 metais buvusi
skaitomiausia bibliotekos lietuviška
knyga, išliko populiari ir šiais metais. Labiau susidomėta ir kitais kūriniais: “Vienos vasaros emigrantai“,

„Ruduo provincijoje“, „Žiebtuvėliai
anarchistai“.
Per pirmąjį šių metų pusmetį skaitytojų daugiausiai kartų skolintų grožinės literatūros knygų dešimtukas:
Ch. Martin „Kalnas tarp mūsų“, A.
Ruseckaitė „Žemaitės paslaptis“, G.
Mataitytė „Jos vardas Magija“,N.
Roberts „Apsėdimas“, D. Koomson
„Mano geriausios draugės dukra“,
L. Riley „Septynios seserys: Majos
istorija“,D. Jefferies „Arbatos plantatoriaus žmona“, H. Kent „Paskutinės apeigos“, L. Groff „Moiros ir
furijos“, A. Marinina „Bausmė dėl
nieko“.
Kitos, didelio populiarumo sulaukusios, lietuvių rašytojų knygos:
E. Malūkas „Vytauto žemė“, M.
Katiliškis „Miškais ateina ruduo“,
Rūta Šepetys „Tarp pilkų debesų“ ir
„Druska jūrai“, R. Vanagaitė „Mūsiškiai“, K. Navakas „Vyno kopija“,
H. Čigriejus „Savi ir pažįstami“,
E. Ališanka “Empedoklio batas“,
S. Parulskis „Nutylėtų lelijų miestas“, A. Tapinas „Vilko valanda,
„Maro diena“, S. Šaltenis „Basas
ir laimingas“, Lina Ever „Berlyno
romanas“, Gina Vilūnė „Magdalė,
smuklės merga: romanas apie XVI
a. Vilnių“, Indrė Vakarė „Geriausias

draugas“, „Nebijok“, P. Šklėrius
„Ko negalima sakyti merginai bare“.
Tarp užsienio literatūros mėgėjų
ypač populiarūs britų rašytojos Santa Montefiore romanai. Nuo metų
pradžios daugiausiai buvo skolinti:
„Neužmiršk manęs“, Kregždė ir
kolibris“ ir „Bitininko duktė“. Populiarumu nenusileido K. Hannah
romanai „Lakštingala“ ir „Nakties
kelias“. Jojo Moyes „Aš prieš tave“,
Sara Jio „Gegužės pūga“, Dianos
Chamberlain „Tylioji sesuo“, Sandros Brown „Skandalas“, K. Webb
„Primiršta daina“, Betts Ch. „Vaistininko duktė“, L. N. Spielman
„Gyvenimo planas“. K. Atkinson
„Gyvenimas po gyvenimo“, L. Gounelle „Diena, kai išmokau gyventi“,
J. Williams „Stouneris“, N. Gordon
„Gydytojas: Avicenos mokinys“,
G. Musso „Dabarties akimirka“.
Buvo pageidaujamos rusų rašytojų:
M. Stepnovos „Italų pamokos“ ir ,
„Lazario moterys“ ir M. Metlickajos „Anytos dienoraštis“, Antarovos
„Du gyvenimai“.
Per pirmąjį šių metų pusmetį skaitytojų daugiausiai kartų skolintų negrožinės literatūros knygų dešimtukas: N.
Narmontaitė „ Aktoriai, režisieriai

kampas

Apie pieną

Linas BITVINSKAS
Tik neseniai rašiau apie pieną.
Kalbėjau su pienininkais, net karvių
ieškojau pažiūrėti. Vos prieš mėnesį
tikino, kad pieno per daug, todėl jis
superkamas mažomis kainomis.
Tačiau dabar vyksta kažkas nesuprantama – pieno jau esą trūksta, o
sviestas išvis tuoj kainuos kaip raudonoji ikra.
Europos Komisija (EK) pernai
vasarą pieno ūkiams mokėjo už tai,
kad šie mažintų pieno gamybą arba
iš jos visai pasitrauktų, o šiemet jau
atėjo pasekmės. Pranešama, kad 2-4
tūkst. JAV dolerių už toną kainuojantis sviestas biržoje jau kainuoja
6 tūkst. JAV dolerių. „Kaina tapo
kosminė. Mes prognozavome, kad
gali grietinėlės ir sviesto kainos augimas trukti tris ar keturis mėnesius,
vėliau sustos, burbulas susprogs, bet
žiūrim, kad ta kaina vis tiek išlieka,
ji aukšta“, - teigė didžiųjų Lietuvos
pieno perdirbėjų asociacijos vadovas Egidijus Šimonis.
Beje, taip pat pranešama, kad
Lietuvoje pieno gamyba vasarą susitraukė, tad vis daugiau pieno pramonei tenka importuoti iš šalių kaimynių. Anot E. Šimonio, seniau iš
Latvijos ir Estijos buvo įvežama 12
proc. pieno, o šiuo metu - 25 proc.
Lietuvoje mėgstama šnekėti apie
rinką, bet šiuo atveju matom, kad
rinka visiškai neveikia – kažkoks
chaosas. Įdomiausia tai, kad pieno trūksta jau ketvirtadaliu, pieno
produktų kainos kosminės, tačiau
Lietuvos verslas, nors pagal rinkos
dėsnius turėtų superkamas pienas
brangti, to nesiruošia daryti. Tai ir
nesuprantu, kodėl rinkos dėsniai
veikia parduotuvėje, bet neveikia
ganykloje?
ir studentai: ko nematė žiūrovai“, H.
Gortemaker „Eva Braun: gyvenimas
su Hitleriu“, A. Čekuolis „Iš ko šaiposi pasaulis“, R. Vanagaitė „Jis“,
I. Jakubavičienė „Duetas: Antanas
ir Sofija Smetonos“, U. Nasvytytė „Apie pulką ir mergelę“, R.
Janutienė „Dinastija“, R. Vanagaitė „Ne bobų vasara“, G. Baikštytė „Gyvenimas kaip teatras“,
C. Bekker „K vyrai: vokiečių jūrų diversantai II pasaulinio karo metais“.
Skaitytojus taip pat domino kelionių literatūra: L. Virbalo „Šventoji
žemė: kelionių vadovas“, V. Šmigelsko „Kryptis – Rytai“; A. Čekuolio „Apie jūreivius“; A. Užkalnio
„Užkalnio kelionės“. Emigrantų
patirties aprašymai – V. Šmigelsko
„Kur skraido liūdesio lėktuvai“, A.
Ambrasaitės „Pusė mano širdies“;
psichologinė – R. Vanagaitės „Jis“,
A. Kurienės „Kaip užauginti žmogų“; Literatūra apie sveikatą - „Geros
savijautos biblija“, gydytojo J. Brėdikio „Kitokiu žvilgsniu“, memuarai
„Ne dievai“. Atsiminimai apie Juozą
Baltušį - D. Jakševičiūtės „Gyvenom
socializme“, anykštėnų istorijos: R.
Vanago „Žmonės mylėjo žmones“,
„Malūnininkas ir mėnuo“. V. Palčinskaitės „Atminties babilonai, arba
aš vejuos vasarą“.
-ANYKŠTA

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 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 išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai - įvairų mišką arba mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.
Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
Automobiliai
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

parduoda
Žemės sklypą Anykščių mieste, 27
arai (su namo dalimi). A. Vienuolio g.,
kitoje pusėje Anykščių profesinio rengimo centro. Kaina sutartinė.
Tel. (8-604) 74035.
Dviejų kambarių butą J. Biliūno g.
Pirmas aukštas. Kaina sutartinė.
Tel. (8-693) 41108.
Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža
miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
Nebrangiai - beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas: drebulės, baltalksnio, beržo, juodalksnio - 3 m ilgio, kiekis - ne
mažiau 20 kub.m.
Tel. (8-612)-59532.
Kita
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
SKANIAS kiaulių puseles (kaina 2,40
Eur/kg, perkant 2 puseles) ir subproduktų rinkinius. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994.
Kviečius, miežius, avižas, žirnius,
kukurūzus, įvairius pašarinius miltus,
sėlenas.Atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.
Lėkštinius skutikus, plūgus, kultivatorius, grūdų šnėkus, valomąsias,
rotacines šienapjoves, purkštuvus,
bulvių kasamąsias, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko
dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Gyvuliai
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. 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.
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PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

Dainiaus firma

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

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

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

UAB „Anykštos redakcija“ priima skelbimus į
šiuos laikraščius:

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

Nuotekų valymo įrenginių montavimas, nendrių, ajerų ežeruose ir
tvenkiniuose pjovimas,
amfibija.
Tel. (8-642) 90829.

Ukmergėje
esanti
UAB
“Systemair“ ieško motyvuotų darbuotojų, norinčių išmokti montuoti
ventiliacijos ir šaldymo įrenginius
gamykloje Ukmergėje. Įmonė suteiks darbo vietas bei konkurencingą atlyginimą, organizuos transportą darbuotojams.
CV siųsti el. paštu
kristina.zvikaite@systemair.lt

Domas INČIŪRA,
gimęs 08 23
Dovydas POVILAVIČIUS,
gimęs 09 02

„Gimtoji žemė“

„Anykščių vynas“
siūlo darbą

automatikui - elektrikui.
Nemokančius apmokome.
Darbo pobūdis:
įrenginių montavimas,
pajungimas, planinė
profilaktika.
Kreiptis tel. (8-623) 98166
arba
el. paštu info@anvynas.lt.

Skaičiai: 27 01 40 32 25 59 72 28 05 66 34 42 38 12 61 16 67 07 57 29 45
44 39 37 64 70 63 47 04 26 20 49 46 60 54 55 09 48 (keturi kampai, eilutė,
įstrižainės) 65 58 68 69 11 50 73 22 31 13 10 08 (visa lentelė)
Papildomi prizai 0008901 “Mercedes-Benz GLA 180”, 0181163
Automobilis “Fiat 500”, 035*589 Pakvietimas į TV studiją, 003*753
Pakvietimas į TV studiją, 008*896 Pakvietimas į TV studiją, 006*518
Pakvietimas į TV studiją

UAB „Anykštos
redakcija“ gali
paruošti ir

„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“

atspausdinti

„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“

mA3 ir A4

„Mūsų Ignalina“

dydžio

„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

“Tele loto” Žaidimas nr. 1118 Žaidimo data: 2017-09-10

gimė

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Buitinės technikos
remontas

Burbiškio agroserviso kooperatyvui reikalingas mechanizatorius.
Tel. (8-682) 97420.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Tel. (8-662) 50592.

Dovanoja

siūlo darbą

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

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

įvairūs

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

karves, bulius, telyčias.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Paslaugos

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

auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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.

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

Moka PVM.

Šiaudus. Galime
pirkti iš pradalgių
ar presuotus.
8 687 76191

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

4 mėnesių mielus, gerai augintus ir prižiūrėtus kačiukus. Yra pasirinkimas.
Tel. Anykščiuose
(8-686) 04353.

Nuolat perka

plakatus.
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IŠ ARTI

vardadieniai

šiandien
Gvidas, Marija, Tolvaldas,
Vaidmantė.
rugsėjo 13 d.
Barmantas, Barvydė.
rugsėjo 14 d.
Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas,
Eisvina, Krescencija, Krescencijus.
rugsėjo 15 d.
Eugenija, Rolandas, Vismantas,
Rimgailė, Nikodemas.

mėnulis

rugsėjo 12-15 d. delčia.

anekdotas
Žiema, Naujųjų metų išvakarės.
Tarpuvartėje, apsigaubęs lietpalčiu, stovi ekshibicionistas. Keliu
eina moteris, kuri tempia po keturis krepšius kiekvienoje rankoje.
Sunku. Staiga priešais ją iššoka
ekshibicionistas, atlapoja lietpaltį.
Moteris žiūri į jį liūdnu žvilgsniu,
paskui atsidūsta:
- O, velnias, pamiršau nupirkti
kiaušinių...

MOZAIKA
Šveicarijos konditeriai
išrado naują šokolado rūšį
Pagrindinis Šveicarijos šokolado ir kavos gamintojas „Barry
Callebaut“ pranešė sukūręs naują šokolado rūšį, kurią pavadino
„Ruby“ (rubinine), praneša „The
Independent“.
Šiuo metu pasaulyje žinomos
trys šokolado rūšys - juodasis,
baltasis ir pieninis, pastarasis
buvo sukurtas prieš 80 metų.
Naujasis šokoladas gaminamas
iš specialiųjų kakavos pupelių
„Ruby“, yra sodraus skonio ir
rausvo atspalvio. Uogų skonio suteikia pati kakavos pupelių rūšis,
ir tai reiškia, kad šokoladas įgyja

Nuo rugsėjo 4 iki 24 dienos
Prenumeruokite

***
Vyras skambina telefonu:
- Alio, ar tai jūsų skelbimas, kad
padėsite atsikratyti bet kokių problemų?
- Taip, mūsų. Kokios jūsų problemos?
- Matote, aš knarkiu, o žmona
dėl to nervinasi.
- O ko norėsite atsikratyti - knarkimo ar žmonos?

***
- Kodėl policininko žmona miegamajame vaikšto lėčiau nei kituose kambariuose?
- Nes miegamajame yra gulintis
policininkas.

oras
21

15% pigiau!

Paštų skyriuose ir per platintoją (su
pristatymu į pašto dėžutę):
„Anykšta”
„Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams
„Anykšta” šeštadieniais

12 mėn. EUR

56,10 (71,40)
51,00
38,25

Atsiimant „Žiburio”, „Pušyno”, Jurzdiko
ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir
„Anykštos” redakcijoje (Vilniaus g. 29,
Anykščiai)
„Anykšta”
„Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams
„Anykšta” šeštadieniais

66 (84)
60,00
45,00

NNN

redaktorei nežinant

Portale anyksta.lt komentatorius „Anykščių Merfis“ atkreipė
dėmesį, kad reikia užpatentuoti atvirumą, kuris ypač svarbus
anykštėnams. Anykščiuose veikia UAB „Atvirai“, kuri valdo

Prenumerata priimama:
„Anykštos“ redakcijoje
(Vilniaus g. 29).
Tel. pasiteirauti
(8-381) 5-94-58.
www.anyksta.lt

42,50
38,25
34,00

50,00
45,00
40,00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. Žurnalą „Aukštaitiškas
formatas” gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą” ne trumpesniam
kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Elektroninės „Anykštos” kaina (PDF formatu)
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Egipto archeologai Nilo upės
pakrantėje esančiame Luksoro
mieste atkasė dar vieną reikšmingą radinį - 3,5 tūkst. metų
senumo auksakalio kapą, kuriame rasta skulptūrų, papuošalų
ir, žinoma, mumijų, informuoja
„Euronews“.
Manoma, kad radimvietė, kurioje aptiktas kiemas, dvi laidojimui skirtos vietos ir niša, kurioje
stovi vieną mirusiųjų vaizduojanti statula, yra 18-osios Naujosios
Egipto karalystės dinastijos lai-

metinei
prenumeratai.

Kalbasi du psichiatrai:
- Sakykite, kolega, kaip jūs manote - jeigu žmogus kalbasi su katinu, tai jau paranoja ar dar ne?
- Dar ne. Paranoja yra tada, kai
žmogui baisu, kad katinas ko nors
neišplepėtų.

- Siaubas, kaip karšta jūsų kontoroje! Gal atidarykite ką nors...
- Gera mintis! Alaus ar konjako?

Egipte atrasta nauja
kapavietė, papildysianti
gausųjį Luksoro lobyną

kų, t. y. maždaug XV a. pr. Kr.,
palikimas.
Manoma, kad šioje kapavietėje
palaidotas auksakalys Amenemhatas (Amenemhat), jo žmona ir
vienas iš sūnų.
Šis atradimas papildė šiemet
Egipte padarytų reikšmingų atradimų kraitį. Pavyzdžiui, prieš
kurį laiką Luksore buvo atrasta
kita Naujosios karalystės laikų
kapavietė, kurioje palaidotas teisėjas.
Negana to, švedų archeologai
taip pat šiemet netoli Pietų Egipte esančio Asvano miesto atrado
12 senovinių kapinių.
Egipto valdžia tikisi, kad naujieji radiniai padės atgaivinti
šalies turizmo sektorių, kuris
nukentėjo dėl prezidentą Hosnį
Mubaraką (Hosni Mubarek) nuvertusių protestų ir virtinės teroro išpuolių.

AKCIJA!!!

***

***

visiškai natūralų skonį ir spalvą,
nededant papildomai uogų ar aromatinių medžiagų.
Kakavos pupeles, naudojamas
rubininiam arba rožiniam šokoladui, gamintoja renka įvairiuose
pasaulio regionuose. Jos pasižymi specifinėmis savybės, kurių
„Barry Callebaut“ neatskleidžia,
nes bendrovė daugelį metu dirbo
prie jų selekcijos drauge su Prancūzijos ir Belgijos mokslinių tyrimų centrais.
Naujoji šokolado rūšis bus naudojama įvairiems produktams gaminti.
„Barry Callebaut Group“, kurios būstinė yra Šveicarijoje, registruota Šveicarijos biržoje „SIX

Swiss Exchange“ nuo 1998 metų.
Grupė susikūrė, susijungus Belgijos šokolado gamintojai „Callebaut“ ir Prancūzijos šokolado
bendrovei „Cacao Barry“.

12 mėn. EUR

51,00

60,00

Pašto skyriuose,
„PayPost“ kioskuose.

Platintojas
Raimondas Savickas
(8-682) 39810.

Kas jungia „Nykščius“ ir Gretą Kildišienę?

„Nykščių“ radiją ir naujienų
portalą bei neseniai įsigijo ir laikraščio „Šilelis“ leidybos teises.
Lyg „Nykščių“ atvirumo dar
būtų per maža, buvusi Seimo
narė Greta Kildišienė milžiniš-

ku tiražu išleido knygą „Atvirai“. Kadangi rinkoje anksčiau
pasirodė UAB „Atvirai“ jie lyg
turėtų turėti pirmumo teisę prieš
kitus atviraujančius. Tačiau, matyt, žodis „atvirai“ užpatentuo-

tas nebuvo. Situaciją juridiškai
reikia apibrėžti. Nes po knygos,
pavadinimu „Atvirai“, žiūrėk pasirodys ir filmas „Atvirai“, tokio
paties pavadinimo paveikslas ar
net trikotažo gamybos linija.

