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69-ieji leidimo metai

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
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Nesilaikę
Iš obuolių
saugaus atstumo, galima neblogai
susidūrė šeši
uždirbti
automobiliai

2 psl.
šiupinys
Pristatymas. Rugsėjo 23
d. (šeštadienį) 16 val. Angelų
muziejuje – Sakralinio meno centre Rimanto Dichavičiaus knygos
– albumo „Laisvės paženklinti“
III tomo pristatymas. Renginyje
dalyvaus autorius ir sudarytojas,
dailininkas, fotografas, Valstybinės premijos laureatas Rimantas
Dichavičius, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas.
Renginys nemokamas.
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Tel.: (8-676) 17378 arba (8-675) 86867.

SUPERKAME NERŪŠINIUS OBUOLIUS.
Pasiimame patys.

Anykščių medžiotojai sąžiningiausi? Iki „Anykštos“
Nijolė
BARKAUSKIENĖ, prenumeratos
žemės ūkio kooperatinės benAKCIJOS
drovės vadovė: „Nukirtom dar
vieną ranką, kuri maitino žmo- pabaigos
gų. Dabar dar nukirskim kitą ir liko
atimkim pieną.“
3 psl. 5 dienos

8 psl.

Ūkininkai prašo skelbti
ekstremalią situaciją robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Paroda. Rugsėjo 23 d.
(šeštadienį) 19.30 val. Angelų
muziejuje – Sakralinio meno
centre (Vilniaus g. 11) tapybos ir
skulptūros darbų paroda, susitikimas su autoriais ir aukcionas.
Renginio moderatorius – Romas
Kutka, renginys nemokamas.
Dailininkai - Eva Pohlke, Gintautas Vaičys, Marijus Petrauskas, Rita Juodelienė, Arūnas
Vilkončius ir kt.
Pratybos. Rugsėjo 28 d. spalio 1 d. Rokiškio, Kupiškio
ir Anykščių rajonuose vyks
Lietuvos kariuomenės Krašto
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės
skyrių vertinamosios lauko taktikos pratybos „Stiprus Aukštaitis 2017“. Pratybose kartu veiks
Latvijos ir JAV kariai.

Dėl nepalankių oro sąlygų
ūkininkavimui Anykščių rajone norima skelbti ekstremaliąją
situaciją. Rajone kritulių norma jau vien per šį mėnesį viršyta maždaug du su puse karto, o
dalis ūkininkų rudens derliaus
– vis dar laukuose. Ūkininkai
nuskriausti dvigubai. Jie ne tik
gali prarasti derlių ir netekti
išmokų, bet ir susilaukti sankcijų, kadangi deklaruodami
pasėlius privalo laikytis griežtų
reikalavimų.
Lietuvos ūkininkų sąjungos
Anykščių skyriaus pirmininkas
Žilvinas Augustinavičius „Anykštai“ tvirtino, kad rajono ūkininkų
situacija dėl lietingų orų „labai liūdna“.
„Dar didelė dalis ūkininkų vasarojaus nenupjovė, o kitų dar ir žieminiai stovi laukuose.

Štai taip dirbamos žemės plotai atrodo Anykščių rajone. Kai kur žmonės net nebekasa bulvių, nes
jos tiesiog supuvo.

Pagarbos kelionė pas mūsų valstybės
aušros liudininkus
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Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Praėjusį šeštadienį po Anykščių kraštą pasklido trispalvių
žiedų puokštės, perjuostos tokių pačių spalvų kaspinu su
įrašu aukso raidėmis: jos visos
buvo skirtos Vilniaus konferencijos dalyviams anykštėnams.

Anšlagas. Vakar net aštuoni
asmenys atvyko į Anykščių turizmo informacijos centro padalinio Kalitos pramogų ir sporto
centro vadovo konkursą. Konkurso komisijoje buvo ir Anykščių savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas. Būtent jis iki
darbo savivaldybėje vadovavo
Kalitos pramogų ir sporto centrui.
Asfaltuos. Prasidėjo Anykščių
A. Vienuolio gatvės atkarpos paruošiamieji asfaltavimo, tiksliau
senojo asfalto ardymo, darbai.
Kelininkai šiomis dienomis pradėjo gremžti kelio dangą. Dėl kelio remonto darbų Anykščiuose
sulauksime šiokių tokių automobilių kamščių. Gatvės remontas
užtruks bent pusantro mėnesio.

Kelionės dalyviai pirmiausia užsuko į Užunvėžius pagerbti ryškiausią pėdsaką valstybės kūrime
palikusį anykštėną Steponą Kairį.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Lygiai prieš šimtą metų iš
Anykščių krašto kaimų, kaip ir iš
kitų Lietuvos vietų, daugiau kaip
du šimtai pakviestų visuomenės
pasitikėjimą pelniusių žmonių keliavo į Vilnių ir ten susirinko į pirmąją gimstančios naujos valstybės
– Lietuvos Respublikos – instituciją. Lietuvių konferencija, vykusi
1917 m. rugsėjo 18–22 dienomis,
išrinko Lietuvos Tarybą, kuriai vasario 16-ąją bus lemta atkurti Lietuvos valstybę.
Po šimtmečio į Anykščių kraštą
keliavo dešimtys Vilniaus anykštėnų, kad atrastų įvairiose vietovėse
ir vietos žmonių atmintyje ženklus, liudijančius apie anuomet čia
gimusius ir užaugusius Vilniaus konferencijos dalyvius.
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Nesilaikę saugaus atstumo, susidūrė šeši automobiliai
Penktadienio vakarą po 18 valandos kelyje Ukmergė – Anykščiai, ties Anykščių rajono riba, vienas į kitą atsitrenkė Anykščių link važiuojantys šeši automobiliai. Beveik valandai šiame kelyje buvo
sutrikdytas transporto eismas. Žmonės nenukentėjo.

Penktadienio vakarą avarijoje vienas į kitą atsitrenkę automobiliai beveik valandai paralyžiavo eismą Ukmergės – Anykščių kelyje.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Iš obuolių galima neblogai uždirbti
Šiemet obuolių derlius nėra didelis, todėl obuolių supirkimo
kainos aukštos. Obuolius galima parduoti Anykščių miete esančiuose supirkimo punktuose bei pačiame „Anykščių vyne“.
Pirmadienio rytą du vyrai, ant
dviračio rėmo pakabinę du maišus
obuolių, krovinį gabeno Vilniaus gatve. Tai, žinoma, ženklas, kad obuolių supirkimo kainos šiemet Anykščiuose yra geros. Paskambinom į
vieną iš obuolių supirktuvių Anykš-

čių mieste – sakė, jog moka po 10
ct už kilogramą, o atvežus didesnį
kiekį dar galima ir derėtis. Taigi maišas obuolių kainuoja bent 3 eurus, o
didesnis - vos ne 4 eurus. Į obuolių
supirktuvę kas rytą gabenant po porą
maišų ir gautas pajamas investavus į

alų, įmanoma neišsipagirioti iki pat
vakaro. Kaimyniniuose Molėtuose
už obuolius supirkėjai moka kiek
mažiau. Paskambinus į vieną iš supirktuvių buvo nurodyta 8 ct kaina
už kilogramą.
„Anykščių vyno“ gamyklos direktorius Justinas Kanopa „Anykštai“
sakė, jog ir gamykla pradėjo supirkti
obuolius, jų kaina neskelbiama, deramasi su pardavėjais. Pasak J. Ka-

Kitokia muzika pavergė žiūrovus
Sekmadienį, rugsėjo 17 dieną, Anykščių menų inkubatoriuje
anykštėnai turėjo galimybę paklausyti kiek kitokios muzikos.
Popietę čia surengė Lietuvoje žinomas multiinstrumentininkas,
kompozitorius, aranžuotojas Remigijus Rančys su draugais.
Pats multiinstrumentininkas,
kompozitorius pripažįsta, kad
nemėgsta rutinos.
„Mėgstu
spalvingas programas, kurių kiekvienas kūrinys skamba kitaip“,
– prisipažino R. Rančys. Būtent
tokią, sudarytą iš įvairių stilių,

Temidės svarstyklės

Pinigai. Iš Lietuvos banko
Grynųjų pinigų departamento
gautas pranešimas, kad rugpjūčio
29 dieną UAB „Eurocash” darbuotojams atidarius inkasacinę
pakuotę iš kliento AB „Litagros
prekyba” Anykščiuose, Gegužės
g. 16, rasta galimai padirbta 50
eurų kupiūra. Atlikus ekspertizę
nustatyta, kad banknotas netikras.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Neblaivus. Sekmadienį, apie
03.37 val., Svėdasuose, T. Vaižganto g., sustabdytas automobilis
VW „Golf“, kurį vairavo vyras
(g. 1981 m.), gyvenantis Daujočių kaime, būdamas neblaivus
(nustatytas 2,09 prom. girtumas).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Vagystė. Sekmadienį gautas
moters (g. 1960 m.), gyvenančios
Skiemonių seniūnijos Mačionių
kaime, pareiškimas, kad išdaužtas
jos automobilio „Audi A4“ kairės
pusės šoninis bagažinės stiklas ir
iš rankinėje buvusios piniginės
pavogta 20 eurų. Pradėtas ikiteis-

nuotaikų, kolorito muzikos autorinę programą anykštėnai ir išgirdo muzikinėje popietėje. Jam
koncerte padėjo Eglė Sirvydytė
bei Tautvydas Paulius Augustinas (Baltasis Kiras), Richardas
Banys – klavišiniai, Gediminas
minis tyrimas.
Peilis. Rugsėjo 17 dieną, apie
15.24 val., Anykščiuose, A. Baranausko aikštėje, viešoje vietoje,
aikštelėje prie viešbučio „Puntukas”, nepilnamečiui (blaivus,
g. 2001 m.) po žodinio konflikto
vyras (nustatytas 1,66 prom. girtumas, g. 1956 m.) grasino peiliu.
Vyras sulaikytas ir patalpintas į
areštinę.
Muštynės. Rugsėjo 17 dieną,
apie 18.30 val., Kavarsko seniūnijos Šerių kaime, daugiabučio
namo kieme, matant pašaliniams
asmenims, vyras (blaivus, g. 1999
m.) kojomis spardė vyrą (nustatytas 1,69 prom. girtumas, g. 1986
m.) ir vyrą (nustatytas 2,78 prom.
girtumas, g.1983 m.). Vyras sulaikytas ir patalpintas į areštinę.
Smurtas. Rugsėjo 16 dieną,
apie 3 val., Anykščių mieste vyras (g. 1984 m.) smurtavo prieš
savo žmoną (g. 1978 m., nustatytas 1,49 prom. girtumas) bei
posūnį (g. 2001 m.). Vyras iki
atvykstant policijos pareigūnams
iš namų pasišalino. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Augustaitis – mušamieji ir Paulius Adomėnas – bosinė gitara.
Nors koncertas buvo sumanytas ir jį norėta surengti lauke,
deja, sąlygos neleido, bet muzikantai grojo sceną pasukę į
Anykštos ir žaliuojančių ąžuolų
pusę.
Daugelis R. Rančio kompozicijų turi istoriją ir yra įkvėptos
tikrų gyvenimo įvykių. Pasak
autoriaus, jo muzikinės idėjos

Anykščių menų inkubatorius – menų
studija įgyvendino LR Krašto apsaugos
ministerijos ir Anykščių rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Didvyrių
žemė“. Šiuo projektu buvo siekiama
atgaivinti jaunosios kartos žinias apie
laisvės kovų istorinę vertę, skatinti jaunimą užsiimti visuomenei naudinga ir
nesavanaudiška veikla prisidedant prie
nepriklausomybės kovų laikus menančių
ženklų išsaugojimo.
Rugpjūčio mėnesį Plk. Prano Saladžiaus
šaulių 9-osios rinktinės, Anykščių Dariaus
ir Girėno šaulių 901 – osios kuopos jaunieji
šauliai kartu su restauratoriumi Sauliumi
Milašiumi tvarkė ir atnaujino antkapinius,
nepriklausomybės kovų 1918 – 1920 m.
savanorių kapų paminklus Anykščiuose,
Andrioniškyje bei Rubikiuose, restaura-

Pasak policijos, prieš nuo Ukmergės Anykščių link važiuojantį automobilį staiga iššoko gyvūnas. Vengdamas susidūrimo, vairuotojas staigiai
stabdė. Vienas po kito į jo vairuojamą
automobilį atsitrenkė dar penki automobiliai, tad dalis jų buvo apgadinti
ir iš priekio, ir iš galo. Laimė, žmonės sužeidimų išvengė. Susidarė
transporto grūstis, dalis automobilių
pasuko atgal ir Anykščius pasiekė per
Kurklius, kiti laukė, kol kelias bus
atlaisvintas. Pareigūnai operatyviai
kelią atlaisvino, tačiau įvykio aplinkybių tyrimas ir forminimas užtruko
iki 23 valandos. Beje, paskutinio, gerokai aplamdytu priekiu, automobilio
vairuotojui, tikėtina, nebus atlyginta
žala, nes jo automobilis „Kasko“ draudimu nedraustas, o dėl to, kad atsitrenkė į jau susidūrusius automobilius,
pagal Kelių eismo taisykles kaltas jis
pats, nes nesilaikė saugaus atstumo. Ši
avarija pamokanti, kad reikia laikytis
Kelių eismo taisyklių ir prie vairo būti
budriems.
-ANYKŠTA
nopos, gamykla obuolius superka
ir nedideliais kiekiais, taigi ir „maišiukininkai“ obuolius gali gabenti
tiesiai į „Anykščių vyną“. Direktorius dėstė, kad obuolių supirkimo
sezonas vėluoja - trukdo lietingi orai.
Jo teigimu, gamykla supirks obuolių
tiek, kiek jų bus. „Anykščių vynas“
iš obuolių gamina koncentruotas
obuolių sultis - dalis sulčių naudojama natūralaus vyno gamybai, bet didžiausias kiekis koncentruotų sulčių
eksportuojamas.   
-ANYKŠTA

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
gali gimti perskaičius knygą, pažiūrėjus gerą filmą, nukeliavus į
egzotišką šalį ar džiunglėse sutikus seną vienuolį.
Pilna Anykščių menų inkubatoriaus salė įdėmiai klausė kompozicijų, greitai ir žiūrovai įsijungė į koncertą, o per paskutinį
kūrinį žiūrovai plojo stovėdami.
„Nuostabi publika, mums labai
patiko“, - po koncerto gyrė ir
anykštėnus R. Rančys.

vo paminklinius įrašus. Projekto metu
įgyvendinamos veiklos fotografijomis
buvo fiksuojamos jaunųjų anykštėnų Kasparo Zulono ir Tito Falkausko, o tuo
tarpu Andrius Falkauskas įvykius fiksavo
sukurdamas dokumentinį filmą.
Rugsėjo 15 d. inkubatoriuje įvyko projekto baigiamasis renginys, kurio metu
buvo dokumentinio filmo „Didvyrių žemė“
premjera ir fotografijų parodos „Lietuvos
Nepriklausomybės kovų 1918 – 1920 m.
atminties ženklai Anykščių krašte“ pristatymas. Pristatyme dalyvavusi Anykščių
krašto šaulių kuopos vado pavaduotoja
Rūta Mieliūnienė džiaugėsi galimybe
dalyvauti šiame projekte ir teigė, kad jauniesiems šauliams tai buvo neįkainojama
patirtis, kuri skatino patriotiškumą bei
bendruomeniškumą.

spektras
Kreipėsi. Grupė Seimo narių kreipėsi į Europos Komisijos
(EK) pirmininką Žaną-Klodą Junkerį ragindami netaikyti sankcijų
migrantų kvotų atsisakiusioms
Europos Sąjungos (ES) valstybėms. 17 Seimo narių, tarp kurių
daugiausia opozicinės Tėvynės
sąjungos-Lietuvos
krikščionių
demokratų frakcijos narių, pasirašytame laiške raginama gerbti
Lenkijos, Vengrijos, Čekijos bei
kitų ES narių suverenią teisę nesutikti su migrantų paskirstymo
ES siūlymais.
Siekis. Gydytojas habil. dr.
Eduardas Vaitkus teigia esąs iš tų,
kurie daugiau kaip 30 metų negėrė jokio alkoholio, ir kurie mano,
kad siekis skatinti žmones mažiau
jo vartoti yra pagirtinas ir medicininiu, ir socialiniu požiūriais.
„Tačiau Seimo priimti ir ministro
Aurelijaus Verygos reklamuojami
antialkoholiniai įstatymai man
atrodo demagoginiai ir deklaratyvūs, - rašo gydytojas.
Tinklas. Kauno teisėsaugininkams pavyko atskleisti prostitucijos tinklą. Suimtas oficialų darbą
ir aukštąjį išsilavinimą turintis
29-erių kaunietis, įtariamas vadovavęs šiam nusikalstamam verslui, seksualinės paslaugos buvo
teikiamos prisidengiant egzotinių
masažų salonų. Jų darbuotojos
aptarnaudavo klientus darbdavio
išnuomotuose butuose, kurie buvo
keičiami nuolat. Teikiamų paslaugų kaina svyravo nuo 40 iki 100
eurų, kuriuos merginoms tekdavo
pasidalyti su darbdaviu perpus.
Pirminiais duomenimis, tuo vertėsi iki 10-ies merginų.
Vandalai. Kol kas nenustatyti
vandalai suniokojo prieš savaitę,
Šiauliams švenčiant 781-ąjį gimtadienį, Signatarų alėjoje pasodintus
ąžuoliukus ir atidengtą atminimo
lentą 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams.
Pagalba. Sekmadienį Vilniuje
neblaivi Bendrojo pagalvos centro
specialistė sukėlė avariją, pranešė
Policijos departamentas. 15.29 val.
Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankryžoje nuosavą automobilį „Mitsubishi Carisma“ vairavusi ne tarnybos metu neuniformuota Bendrojo
pagalbos centro Vilniaus skyriaus
jaunesnioji specialistė E.S., gimusi 1973 metais, atsitrenkė į ta
pačia kryptimi važiavusį ir sustojusį automobilį „Renault Megane
Scenic“, kurį vairavo 1968 metais
gimusi vairuotoja. Per eismo įvykį
žmonės nesužaloti. Bendrojo pagalbos centro darbuotojai nustatytas 2,42 promilės girtumas.
Grybai. Apsinuodijusi grybais
Vilniaus ligoninėje sekmadienį
mirė moteris. Kaip BNS informavo Respublikinės Vilniaus
universitetinės ligoninės Ūminių
apsinuodijimų skyriaus vedėja
Gabija Laubner, 65-erių moteris
mirė sekmadienį, ligoninės reanimacijos skyriuje ji buvo gydyta
apie savaitę.
Įtariama, jog moteris suvalgė
nuodingų smailiažvynių žvynabudėlių, supainiojusi jas su valgomomis skėtinėmis žvynabudėmis.
Pasak G.Laubner, grybus valgė ir
kiti šeimos nariai, į ligoninę paguldytas ir sunkiai apsinuodijęs
moters vyras, jis gydomas.

KOMENTARAI
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Brolis. 8 metus Didžiojoje Britanijoje gyvenęs Rolandas Žmūrikas į teisiamųjų suolą Lietuvoje
sėdo už tai, kad pardavinėjo seserį
ir pusseserę pakistaniečiams, kurie
ieškojo nuotakų fiktyvioms santuokoms.
Varžybos. Šiaulių „Gintros-Universiteto“ komanda išvyko į Vilnių,
kur 12 val. 30 min. turėjo prasidėti
XIX turo Lietuvos moterų futbolo A lygos rungtynės tarp vietos
„MFA-Žalgirio“ bei „Gintros-Universiteto“ komandų. Atvykusios į
Vilniaus „Panerio“ stadioną Lietuvos čempionės rado tik susitikimui
besirengiančius teisėjus ir tuščią
stadioną, kuriame apšilinėjančių
varžovių nebuvo nė kvapo.
Grėsmė. Britų pareigūnai po
sprogdinimo Londono traukinyje
įtariamųjų arešto oficialų teroro grėsmės lygį šalyje sumažino
nuo žymos „kritinė“ iki žymos
„smarki“ . Vidaus reikalų sekretorė Amber Rudd (Amber Rud)
sekmadienį sakė, jog tai rodo, kad
tiriant penktadienio išpuolį metropoliteno traukinyje, per kurį buvo
sužeista 30 žmonių, daroma „gera
pažanga“. Sekretorė perspėjo, kad
tyrimas vis dar vyksta.
Kliudė. Policijai pranešus, kad
Seimo narys Petras Gražulis šeštadienį kliudė moterį, stumiančią
vaikišką vežimėlį, o po to pasišalino iš įvykio vietos, seimūnas tikina pėsčiosios tiesiog nepastebėjęs.
„Išvažinėjau iš Rotundo gatvės į
Gedimino prospektą, o ten žmonės kraustėsi daiktus, nes mugė jau
baiginėjosi, tai bijojau užkliudyti
daiktus ir taip labiau pažiūrėjau į
dešinę pusę, o kad veidrodėliu priliečiau moterį, net nepastebėjau.
Su manimi dar du žmonės mašinoje buvo ir irgi nepastebėjo“, - BNS
sakė P. Gražulis.
Įvairovė. Serbijoje pirmoji homoseksualumo neslepianti šios
konservatyvios Balkanų šalies
premjerė sekmadienį kartu su šimtais bendraminčių Belgrade dalyvavo gėjų parade sustiprintomis saugumo sąlygomis. Parado dalyviai,
kurie nešė vaivorykštės vėliavas,
balionus ir transparantą su užrašu
„Už permainas“, susirinkę žygiavo
per miestą. Daugelis ėjo prie premjerės Anos Brnabič, sveikinosi ir
pozavo asmenukėms. „Mano žinia
šiandien čia yra ta, kad vyriausybė
gerbia visus piliečius, – žurnalistams sakė A.Brnabič. – Mes norime pasiųsti signalą, kad įvairovė
stiprina mūsų visuomenę.“
Teisės. Jungtinių Tautų vyriausiasis
žmogaus teisių komisaras Zeidas
Ra’adas al Husseinas išreiškė nerimą dėl paplitusių žmogaus teisių
pažeidimų Venesueloje ir perspėjo
dėl galimų nusikaltimų žmoniškumui šioje sunkios krizės ištiktoje
valstybėje. „Mano tyrimai rodytų
galimybę, kad galėjo būti įvykdyti
nusikaltimai žmoniškumui“, – prasidedant 36-ajai Žmogaus teisių tarybos (ŽTT) sesijai sakė Z.Ra’adas
al Husseinas ir paragino atlikti
tarptautinį tyrimą. Venesuelos krizė nulėmė maisto ir vaistų trūkumą, kruvinus neramumus ir raginimus prezidentui Nicolas Maduro
trauktis. Nuo balandžio iki liepos
per antivyriausybinių protestuotojų susirėmimus su saugumo pajėgomis žuvo 125 žmonės.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Anykščių medžiotojai sąžiningiausi?
Bandymai stabdyti afrikinio kiaulių maro(AKM) plitimą, atrodo, neduoda norimų rezultatų. Vien per savaitę (rugsėjo 7 d.- 13 d.)
Anykščių rajone rastos 8 šernų gaišenos, kurioms buvo nustatyta
ši liga. Iš viso Anykščių rajone nuo metų pradžios AKM užkratas nustatytas daugiau nei trims šimtams šernų gaišenų. Anykščių
rajone užfiksuotas beveik trečdalis visų šalyje šio maro laukinėje
gamtoje atvejų. Medžiotojai Anykščių rajone nuo metų pradžios
sumedžiojo 434 šernus, iš kurių 8 sirgo šia liga.
„Anykšta“ klausia, kaip manote, kodėl AKM taip sunku sustabdyti? Kodėl ši liga taip „pamėgo“ Anykščių rajoną? Ar pakankamos priemonės ligai stabdyti? O gal kovoti prieš šį marą tas pats,
kas kautis su vėjo malūnais?

Kovoti verčia
visuomenininkus

Raimundas RAZMISLAVIČIUS, medžiotojų būrelio pirmininkas:
- Aš galiu pasakyti tik savo nuomonę, pasvarstymą be tikslių skaičių ar mokslinių žinių.
Kodėl Anykščiai išsiskiria? Gal
tiesiog Anykščių rajone buvo gausesnė šernų populiacija, tai daugiau ir gaišta...
Priemonės, nežinau, ar gali būti
kitokios, bet šiandien su afrikinio
kiaulių maro plitimu galynėjasi tik
medžiotojai. O miškininkai? Miško kirtėjai? Jie ir perneša. Grybautojai? Pačioje maro pradžioje
juokavau, kad kai iš miško traukia
medžius ir išveža juos iš Ignalinos
į Klaipėdą, tai pirmiausia, sakau,
visus medžius dezinfekuokime,
kaip medžiotojų batus ir automobilių ratus.

savaitgalio diskusija

O gal iš viso reikia nieko nedaryti ir liga greičiau praeis? Atsiras
nauja gyvūnų karta, kuri arba jau
bus atspari, arba užkratas savaime
praeis. Bet tai tik pamąstymas...
Žinau, kad priemones turi vertinti
specialistai.
Ar medžiotojai vengia medžioti šernus? Aš galvoju, kad tiesiog
medžiotojus visada lengviausia
apkaltinti ir prispausti, pas juos
pinigų nėra, jie susimeta praleisti
laisvalaikiui ir jie neturi atitinkamos įtakos ekonomikai. Visuomenininkai, mėgėjai priverčiami
kovoti su tokia liga.

@ Meras: „Po Gretos nėra lygių, nes tik ji sugeba sužavėti savo
patirtimi per valandą.”
@ Irodei: „Siūlau Kildišienes
vardu pervadinti Piktagalį ir P.
Cvirkos gatvę Kavarsko mieste.”
@ Ko gali daugiau tikėtis:
„Kad būtų geras oras, šilta, kad
dygtų grybai, kad geras būtų bulvių derlius - nu daugiau kaip ir nieko... o ko daugiau gali iš jų ?”
@ Taigi: „Seimo nario funkcijos yra įstatymų leidyba ir parlamentinė kontrolė. Todėl nesupran-

Kiaules vešim iš
užjūrių?

Reikia žinoti
tikslias priežastis

Arvydas MAČIULIS, Anykščių seniūnijos gyventojas:
- Kaip ir kiekvienai problemai,
kaip ir kiekvienai ligai, visų pirma
reikia nustatyti jos priežastis, o

Nijolė BARKAUSKIENĖ, žemės ūkio kooperatinės bendrovės vadovė:
- Taip, statistika rodo, kad
Anykščių rajone yra daugiausia
kiaulių maro atvejų, bet galbūt
reikėtų vertinti iš kitos pusės – gal
tai didelis pliusas mūsų medžiotojams, kad jie daugiausia randa kritusių šernų ir jų nušauna? Galbūt
jie viską statistikai pateikia?
Nedrįsčiau sakyti, kad rajonuose
prie Baltarusijos sienos maro nebėra. Galbūt kai kas nutylima, neparodoma? Bet labai skaudu žiūrėti į
tai, kad šernų dėka buvo likviduo-

tas kiaulių ūkis. Mano asmenine
nuomone, taip, liga gal užkrečiama, bet galbūt nereikėjo naikinti
kiaulių šeimų su mažais paršeliais,
veislinių bandų. Gal reikėjo įvesti
reikalavimus ir leisti auginti pagal
tuos reikalavimus. Taip, yra tų kiemų, kuriuose atsitiko ta bėda, bet
gal tuose ūkiuose nebuvo jokios
tvarkos laikomasi? Daugeliu nustatytų užkrato atvejų kiaulės laikytos
vos ne lauko sąlygom. O tie žmonės, kurie tikrai laikė tvarkingai, ne
miškuose, neleido kiaulių į lauką ir
šėrė savo paruoštais pašarais, lieka
nukentėję. Šioje vietoje dedu didelį
klaustuką, ar būtina likviduoti tuos
ūkius? Juk atstatyti sunku.
Prisiminkime paukščių gripą –
kas būtų buvę, jei būtų liepę visiems
išskersti paukščius? Buvo tik nurodymai, kad neleisti į laukus, kad neturėtų kontakto su lauko paukščiais.
Ar ta liga išplito po Lietuvą? O juk
buvo galima paskelbti, kad viskas Lietuvoje maras ir visus paukščius
reikia likviduoti. Gal ne visiems patiks mano nuomonė, bet išnaikinti
paprastų žmonių laikytus vieną ar
du paršiukus, kurie auginami ne
pramonei, ne pardavimui, o savo
šeimai – buvo pats lengviausias
kelias. Kompensacijas suvalgom ir
kur toliau? Galiausiai žmogus lieka
be nieko.
Kitas dalykas, kad visų šernų nesunaikinsi. Tai kiek metų žmonės
neturės laikyti kiaulių? 10 metų?
Juk niekas negali garantuoti, kad
kitais metais liga nesugrįš. Nukirtom dar vieną ranką, kuri maitino
žmogų. Dabar dar nukirskim kitą
ir atimkim pieną. Kai mes Lietuvos mastu išnaikinsim kiaulių ūkį,
ką tada darysim? Galbūt ateis ta
diena, kai bus galima vėl plėtoti
kiaulininkystę, bet tada skirsim
paramą, kad kažkas iš už jūrų marių atsivežtų paprastą lietuvišką
kiaulę? Kokia tada būtų kaina? Išmokėti kompensaciją šiais laikais
Lietuvoje turbūt yra pats populiariausias ir lengviausias dalykas.
-ANYKŠTA

Iš Seimo narių portalo anyksta.lt skaitytojai
tikisi nebent... gero grybų derliaus

Prasidėjo rudens Seimo sesija. Šaliai svarbius sprendimus parlamente priima ir keletas mūsų kraštiečių. Kaip vertinate tautos
išrinktų anykštėnų darbą Seime? Ar nepasigendate jų aktyvumo
Lietuvos politiniame gyvenime? Kokių sprendimų iš jų labiausiai
laukiate šį rudenį?
@ ili 0v8: „O ką, mes dar Seimo
narių turim? Po Gretos tai net nesigirdėjo, kad turėtume. Tik Jovaiša
kažką apie bambalius kalbėjo.”

tada jau galima rasti priemones jai
stabdyti. Bet man atrodo, kad iki
šiol priežastys tiksliai nenustatytos. Bet juk, tokiu atveju, veiksmai
niekur neveda. Paprastai sakant,
atrodo, jog dirbama apgraibom.
Gal nėra tas pats, kas kovoti su
vėjo malūnais, ši problema aktuali
visai Europos Sąjungai, todėl jai
spręsti reikėtų skirti didesnį dėmesį, o institucijoms - glaudžiau koordinuoti savo veiksmus.
Ar liga pati turėtų išsekti? Galimas dalykas. Maras ir tai savaime
praeina. Kiek Lietuvoje yra buvę
tikrai baisių marų ir ne gyvulių ar
žvėrių, o žmonių, bet po kažkiek
laiko jie baigdavosi. Tai reiškia,
kad gali būti, jog kartais būname
bejėgiai kovoti efektyviai...

tama, kodėl Seimo narys užsiima
asmeniniais rinkėjų, organizacijų
skundais, jų persiuntimais kitoms
organizacijoms, kai tam yra atitinkamos institucijos, kurios šį darbą
turėtų atlikti. O jeigu neatlieka, tai
tam yra parlamentinė kontrolė, kurios pagalba valstybės valdžios ir
valdymo mechanizmas turėtų būti
sutvarkytas taip, kad dirbtų, kaip
gerai veikiantis mechanizmas ir
nereikėtų vienoms institucijoms
dubliuoti kitų institucijų funkcijas.
Susitikimai su rinkėjais turėtų
būti tik dėl įstatymų tobulinimo, suprasti, kokios yra problemos ir kaip
jas išspręsti, pataisant, papildant
įstatymus, priimant naujus. Seimo
narys neturėtų užsiimti asmeninių
rinkėjų, organizacijų ir pan. reikalų
sprendimu, jis turėtų dirbti visiems
per įstatymų leidybą.

Bet problema ta, kad įstatymų
leidybai reikalingos žinios, sugebėjimai, įstatymus tvarkyti yra
nuobodus darbus. Nepalyginsi su
susitikimais su rinkėjais, dalyvavimais renginiuose, mokyklose,
parodose, koncertuose, šventėse, o
dar ir nauda, juk niekas iš rinkėjų
rimtai savo darbą dirbančio Seimo
nario nepastebės, niekas juk nenagrinės, kiek jis naudos atnešė įstatymų leidyboje, o čia renginiuose,
susitikimuose žmonėms matomas,
žinomas, gražiai pakalba per renginius, todėl per rinkimus gaus
balsų...”
Ūkininkas: „Aš iš išrinktojo
Untaniuko tikiuos, kad artimiausiu
metu litras pieno kainuos tiek, kiek
kainuoja litras gazolio. Kandidatuodamas į pirmą kadenciją kiekvienoje pieno supirktuvėje mums,
kaimiečiams, taip buvo žadėjęs.”

@ Nieko nesitikiu: „Żinau tik
tiek, kad pasinaudos kiek galima
daugiau dėl savo interesų, o žmonės... taip ir liks nieko nepešę. Į
politiką eina, prie Lovio brukasi dėl ko? Vardan kito žmogaus?
Tuo jau niekas netiki virš 20 metų.
Aferistai, kombinatoriai suka sau
bizniukus, o į tautą jiems visiems
nusispjaut! Ar nors vienas buvo
nubaustas už kyšius, aferas ir t.t.
a??? Kai nebeliks ką vogti, į politiką nesibraus, ir iš idėjos ar patriotizmo niekas neis už 500 -700 eurų
dirbt į Seimą.”
@ Ggggg: „Kol neišmirs kolūkio laikų seimūnai, kurie pripratę
sau sau sau, tol nieko nebus. Karta
turi pasikeisti.”
-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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Per Obuolines Anykščių miesto centrą papuoš išskirtinis sodas
Rugsėjo 23 dieną, šeštadienį, Anykščiuose vyksianti tradicinė
derliaus šventė – Obuolinės, kaip ir kasmet, vėl žada stebinti.
Šventės organizatoriai skelbia, kad vienu iš pagrindinių Obuolinių akcentų taps Obelų sodas, kuris Anykščių miesto centre bus
sukurtas pačių anykštėnų rankomis.

metrų ilgio ir dviejų su puse metrų pločio Aukštaitiška juosta iš
obuolių. Šiais metais bendruomenės kviečiamos Antano Baranausko aikštėje kurti Obelų sodą – ne
žemesnes nei 2 metrai vertikalias
konstrukcijas, kurių akcentu taptų
obuoliai.
Obelų sodas – tai bendras Anykščių rajono gyventojų projektas, dar
kartą įrodysiantis, kad Anykščių
rajono žmonės yra kūrybiški, o
svarbiausia – savo kraštą išradingai norintys ir mokantys puošti kūrėjai. Antano Baranausko aikštėje,
žaliojoje vejoje, aplink paminklą
Laisvei, Obelų sodą šventės organizatoriai kviečia kurti įmones, įstaigas, organizacijas, bendruomenes, darbo kolektyvus, bendrijas,
šeimas ar tiesiog pavienius asmenis. Obuolinių šventės organizatoriai tikisi, kad Obelų sodo kūrėjai
atsižvelgs į kvietimą kurti stipriam
vėjui ir lietui atsparias konstrukcijas. Tokiu būdu Anykščių rajono
bendruomenių „pasodintas“ sodas džiuginti rajono gyventojus ir
svečius galės ir spalio pradžioje.
Visoms Obelų sodo komandoms ar
pavieniams kūrėjams bus įteiktos
padėkos ir šventės rėmėjų dovanos.
Apdovanos ūkininkus ir
sodybų šeimininkus

Obelų sodas – bendrystės
įrodymas
Bendruomenių įsijungimas į
šventines veiklas bus svarbus ir
per šias Obuolines. Prieš kelerius
metus per Obuolines Anykščiai

buvo papuošti bičiuliška 63 metrų
vaišių užstale iš rudens gėrybių,
vienu sykiu viename puode buvo
išvirta daugiau nei tona obuolienės, sukurta beveik pusantro šimto originalių receptų obuolių pyragų dėlionė, aštuoniasdešimties

Obuolinių šventės metu taip pat
vyks geriausių rajono ūkininkų, žemės ūkio bendrovių bei gražiausių
rajono sodybų pagerbimo renginys.
Šiais metais Anykščių rajono savivaldybės organizuotoje gražiausių
sodybų, ūkininkų sodybų bei daugiabučių namų aplinkos apžiūroje-konkurse beveik 40 dalyvių
varžėsi 5 kategorijose: gražiausios

Ūkininkai prašo skelbti ekstremalią situaciją
(Atkelta iš 1 p.)
Rajone situacija daug priklauso
nuo seniūnijų geografinės padėties, nes kai kuriose seniūnijose,
kur lengvesnės dirvos, priesmėliai,
ten situacija geresnė, bet didžiojoje
rajono dalyje labai liūdna situacija“, - sakė Ž. Augustinavičius.
Dėl sudėtingų oro sąlygų kai
kuriuose šalies rajonuose jau
skelbiama ekstremnali situacija.
Ž.Augustinavičius sakė, kad tai padaryti svarstoma ir Anykščių rajone.
„Mes prašėme, savivaldybė kai
kuriuos žingsnius jau yra padariusi
šituo klausimu. Laukiame atsakymo, kaip ten bus. Nes situacija,
įsivaizduokite – ūkininkai pasirašė
kontraktus ir jiems buvo pristaty-

horoskopas

AVINAS. Nesitikėkite atsipalaidavimo. Teks prisiminti pareigas, kažkas kritikuos jūsų ydas,
silpnybes. Gali tekti susirūpinti
profesiniu įvaizdžiu ir kvalifikacija. Nerimo gali sukelti sutrikusi
sveikata.
JAUTIS. Nežaiskite kitų žmonių jausmais, stenkitės atsispirti
abejotinoms pagundoms ir nesivelkite į avantiūras. Labiau
prižiūrėkite savo vaikus, kad jie
neprikrėstų eibių.
DVYNIAI. Būtų klaida imtis
neapgalvotų darbų, impulsyviai

kaimo sodybos, gražiausios miestelio sodybos, gražiausios miesto
sodybos, gražiausios ūkininko sodybos bei gražiausios daugiabučio
namo teritorijos. Kam bus įteikti
padovanojimai paaiškės Anykščių
kultūros centre vyksiančių rudens
darbų pabaigtuvių renginyje.
Turizmo naktyje – susitikimai
ir atminties išsaugojimas
Šių metų Obuolinių šventės, susidedančios iš dviejų pagrindinių
dalių – pabaigtuvių ir rudens lygiadienio bei turizmo nakties – popietės ir vakaro renginių programa
iš tiesų plati. Šventosios upės sveikatingumo take svečiai galės aplankyti net 12 pirčių, atspindinčių
įvairių Lietuvos regionų ir užsienio
šalių tradicijas, kiemą, dalyvauti
netradicinėse veiklose Anykščių
kultūros ir turizmo objektuose,
mieste pasivažinėti traukinuku, pasivažinėti rogutėmis Kalitos kalno
pramogų ir sporto komplekse, grožėtis Anykščių nakties panorama iš
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios bokšto, jodinėti žirgais, užsiimti kitomis aktyviomis pramogomis, dalyvauti sporto varžybos.
Svarbiu dienos akcentu taps

sambūris „Senamiesčio vardai“
Anykščių senamiestyje, Sinagogos
aikštėje. Anykščiai ir anykštėnai
bus kviečiami prisiminti ir pagerbti buvusius Anykščių gyventojus
– žydus – ir drauge perskaityti čia
pat gyvenusių vardus ir pavardes.
Pažintis su tradicijomis
ir istorija
Rudens lygiadienį Obuolinių
organizatoriai siūlys pasitikti sutartinių mokymais ir žibintų dirbtuvėlėmis šalia Anykščių rajono
savivaldybės L. ir S. Didžiulių
viešosios bibliotekos, o Šventosios
upės pakrantėje, Vyskupo skvero
papėdėje – giedant sutartines drauge sudeginti apeiginį šiaudinį ožį.
Rudens lygiadienio vakarojimo
metu taip pat bus pristatyti gidai,
kurie iki pat vidurnakčio kas valandą ves skirtingas ekskursijas
Anykščių mieste, lankytojus supažindins su miesto istorija, literatūriniais ir dar neatrastais Anykščiais.
Turizmo nakties renginiai Anykščiuose vyks iki pat vidurnakčio, o
šventę užbaigs naktinį dangų nušviesiantis ugnies ir pirotechnikos
šou Anykščių miesto centre.

Dėl eismo ribojimo Obuolinių metu
Informuojame, kad rugsėjo 23 dieną (šeštadienį) vyksiančios
Obuolinių šventės metu bus ribojamas eismas Anykščių gatvėse.
Rugsėjo 23 d. nuo 7.30 val. iki 16 val. eismas bus draudžiamas kelio Anykščiai-Kurkliai-Balninkai-Želva Vilniaus gatvės atkarpoje nuo
Šaltupio g. iki Rašytojų g. Šiame kelio ruože vyks šventės renginiai ir
prekybos mugė. Apvažiavimas bus nurodytas kelio ženklais.
Atsiprašome už nepatogumus.

ti grūdai. Tų grūdų paimti negali.
Žirniai „sugriuvę“, dygti jau pradėję. Ir negana to, kad ūkininkai
negaus pajamų, dar ir netesybas
pagal sutartis jiems priklauso mokėti. O kam su bankais reikalai,
mokėjimai, tai irgi labai ne kas“, kalbėjo Ž. Augustinavičius.
Pasak Lietuvos ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininko
Ž. Augustinavičiaus, kritiškoje situacijoje yra atsidūrę ne tik grūdinių kultūrų augintojai.
„Bulvių žmonės jau net nebekasa, nes jos paprasčiausiai supuvę.
Daržovių augintojams irgi labai ne
kas“, - teigė Ž. Augustinavičius,
prisipažindamas, kad pats asmeniškai nepamenantis tokių prastų metų

ūkininkams, tik girdėjęs, kad kažkas
panašaus buvę dar kolūkių laikais.
Jis nedrįso prognozuoti, kaip
kritinė situacija ūkininkų laukuose
atsilieps vartotojui.
„Grūdų kaina duonai sudaro
labai nedidelę dalį. Tai daugiau
priklauso nuo gamybinės ir prekybinės dalies. Kas ten žino, kažkas
situacija gali pasinaudoti“, - spėjo
Ž. Augustinavičius.
Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Antanas Girskus „Anykštai“ sakė, kad
situacija rajono žemės ūkyje yra
„tikrai kritinė“.
„Kreipėmės į Seimo Kaimo reikalų komitetą ir į Žemės ūkio ministeriją, kad užskaitytų meteoro-

logines sąlygas pastarųjų mėnesių
ir įsigaliotų „force majore“, - apie
tai, kaip sprendžiamos ūkininkų
pečius užgriuvusios problemos,
sakė A. Girskus, pastebėdamas,
kad rajone nukulta apie 80 proc.
grūdinių kultūrų.
„Pupos, kiek žinau, dar nekultos.
Yra daug žirnių nekultų, vasarinių
kviečių, miežių. daug kur nepasėtas žieminis rapsas. Optimaliausi
terminai praleisti. Mačiau šeštadienį, pragiedrėjus, sėjo buksuodami traktoriai“, - savo įžvalgomis
dalijosi A. Girskus.
Jis prognozavo, kad dėl nepalankių oro sąlygų žemės ūkio
produkcijos kainos neturėtų kilti.
„Ne, nemanau, kad kaina labai
išaugs, kad jau būtų tų grūdų deficitas. Rinkoje svyruoja pasaulinės
kainos ir dėl to jos kažkaip neky-

ir neįprastai elgtis. Nepradėkite
griauti to, kas pastatyta ir tinkamai sureguliuota. Turbūt neišvengsite nemalonių pokalbių.
VĖŽYS. Gauta informacija
gali sukelti minčių ir abejonių
dėl jau padaryto pasirinkimo.
Galimas darbo interviu, mokymosi kursų pradžia arba paskata
jais domėtis.
LIŪTAS. Galimi įvykiai,
sprendimai, susiję su nekilnojamuoju turtu, nuoma, tiekimu,
prekyba. Verslo partneriai gali
gundyti jus investuoti į naują veiklą. Labai svarbu gerai suprasti
jų ir savo interesus, nes jie gali

būti nelabai suderinami.
MERGELĖ. Tikriausiai neišvengsite konkurencinės kovos,
klastos, ambicijų, sudirgusių
emocijų. Labiausiai iš pusiausvyros ves kitų žmonių nepritarimas
jūsų nuomonei ir interesams.
SVARSTYKLĖS. Galite turėti reikalų su labdara, socialine,
sveikatos apsauga. Jausite, kad
keisti dalykai vyksta už jūsų nugaros. Regis, baiminsitės, kad
į viešumą gali iškilti tam tikros
paslaptys. Šiandien naudingiau
patylėti nei atvirauti.
SKORPIONAS. Nors bendras
fonas nekoks, daug nesusiprati-

mų, tačiau jūs turėtumėte jaustis
kuo puikiausiai. Tikriausiai išsiveršite į lyderius arba sužinosite,
kad kažkam esate labai reikalingi.
ŠAULYS. Regis, būsite neramūs, nerasite vietos. Privalote
sutvarkyti būtiniausius reikalus,
kad ir kaip nesinorėtų. Venkite
konfliktuoti su kolegomis. Pasisaugokite vagių, aferistų ir patys
nesukčiaukite.
OŽIARAGIS. Į savo ir kitų
moralę, tikslus galite pažvelgti
nauju aspektu. Galbūt nepažįstamo žmogaus komentaras jums
atskleis nesuvoktą tiesą. Kils rū-

la. O Lietuva per daug maža šalis,
kad reguliuotų tą rinką. Kainos
nekyla, bet žemdirbiai automatiškai gauna mažesnes pajamas, nes
tai atsiliepia grūdų kokybei“, - pastebėjo A. Girskus.
Nacionalinė mokėjimo agentūra rugsėjį išplatino informaciją,
kurioje teigiama, kad pareiškėjai,
laiku pranešę agentūrai apie nuo
pareiškėjo valios nepriklausančias
aplinkybes, dėl kurių jie negali
įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų,
ir pateikę minėtas aplinkybes įrodančius dokumentus, galės išvengti sankcijų.
Jeigu pareiškėjas negali įvykdyti įsipareigojimų dėl blogų oro
sąlygų, jis turėtų kreiptis dėl pažymos į savivaldybę ar seniūniją
bei į Lietuvos hidrometeorologijos
tarnybą.

pesčių, jeigu planuojate išvykti
į užsienį, keisti studijų kryptį ar
pan.
VANDENIS. Bus emociškai
įtempta. Žmonės, kuriems esate
įsipareigoję ar skolingi, reikalaus to, kas jiems priklauso. Jei
tvarkysite finansinius dokumentus, būkite itin atidūs. Tvarkykite
buitį, kuopkite šiukšles iš visų
kampų.
ŽUVYS. Gana nerami savaitė.
Iš jūsų gali būti pareikalauta atsakomybės, pasiaiškinimų, atsiskaitymo už kažkokius poelgius ar
pan. Regis, būsite linkę išsisukinėti, kaltinti ir kritikuoti kitus.

iš arti
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Pagarbos kelionė pas mūsų
valstybės aušros liudininkus

Istorinėje konferencijoje anykštėną Juozapą Pavilonį prisiminė jo anūkė Dalia Irena Adomaitienė.
(Atkelta iš 1 p.)
Ir, kaip nuolat priminė ekspediciją surengusi Vilniaus anykštėnų
sambūrio pirmininkė Regina Smetonaitė, pagarbiai padėkoti mūsų
valstybės kūrėjams nors dabar, po
šimto metų.
Kiek jų, tokios padėkos vertų?
Anykščių kraštas, dabar rajono ribomis apjuostas, tuo metu į Vilnių
pasiuntė 7 savo atstovus. Tačiau dar
kita tiek anykštėnų, kilusių iš mūsų
krašto, bet tuo metu jau gyvenusių
kitur Lietuvoje, irgi skubėjo į Vilnių
ir buvo tarp konferencijos dalyvių.
Tad istorinės konferencijos vedėjas mokytojas Gintaras Ražanskas
tą atminties šeštadienį įvardijo 14
anykštėnų, gimusių XIX a. antrojoje
pusėje ir tapusių Lietuvos Respublikos aušros liudininkais.
Beje, visi jie – tik vyrai, kaip ir
visi kiti šios konferencijos dalyviai.
Moterų ten, kur kilo rizika patirti

vokiečių valdžios represijas, išvis
nebuvo kviečiama.
Iš ryto pirmiausia stabtelta Užunvėžiuose, ten, iš kur į pasaulį išėjo
Steponas Kairys – ryškiausią pėdsaką valstybės kūrimo darbuose palikęs anykštėnas. Tai jis pirmininkavo
aštuoniems iš dešimties konferencijos posėdžių, vėliau rašė svarbiausių
dokumentų projektus. Pasak kartu su
anykštėnais keliavusios istorikės dr.
Vilmos Bukaitės, tai buvusi ypatinga asmenybė: jis galėjo ir sužlugdyti
konferenciją, bet padarė viską, kad
ji būtų rezultatyvi ir iki šiol liudytų
susikalbėjimo pavyzdį.
Pasukus Debeikių link ir atradus
Kalvelių senkapį, pagarbos gėlės papuošė vieną iš bevardžių kapų, kurį
tik kartu keliavusi vilnietė Ona Staikūnaitė-Gritėnienė galėjo įvardinti
kaip čia išlikusią istorinę Steikūnų
giminės kapavietę. Kalveliuose palaidoti dviejų konferencijos dalyvių

protėviai: Vilniuje prieš šimtmetį susitiko du bendravardžiai iš šio kaimo
kilę Kazimierai Steikūnai: dėdė, atvykęs iš Balninkų (Molėtų r.) dvaro,
ir sūnėnas, atstovavęs Jiezno (Prienų
r.) kraštui.
Debeikių senosiose kapinėse keliautojus pasitiko būrys vietos žmonių, apsupusių vieną seną, bet neseniai atnaujintą kapą. Akmens plokštė
su įrašu nuo šiol liudys, kad 1936 m.
čia palaidotas Juozas Žvirblis 1917
m. irgi buvo Vilniaus konferencijos
dalyvis. Kapą sutvarkęs anūkas, irgi
Juozas Žvirblis, į pagarbos renginį
atvyko su savo anūku Aleksu, kuris
drąsiai skaitė giminaičių surinktus
prisiminimus apie savo proprosenelį.
„Tie žmonės išnešė Lietuvą į šiandieną“, – taip Vilniaus konferencijos
dalyvių indėlį įvertino kitos kartos
valstybininkas – Kovo 11-osios akto
signataras rašytojas Stasys Kašaus-

Ekspedicijos dalyviai su Vilniaus anykštėnų sambūrio vėliava prie istorinio įvykio dalyvio debeikiečio Juozo Žvirblio (1863–1936) kapo senosiose Debeikių kapinėse.
Autoriaus nuotr.

tautos balsas

Aikštelė – sandėlis

Įvažiuojant į Anykščius nuo
Ukmergės pusės, iš aikštelės
prieš Troškūnų sankryžą atsiveria Anykščių panorama. Deja,
aikštelė, kurioje prasidėtų pažintis su slėnyje plytinčiu miestu, paversta šaligatvio plytelių
ir bordiūrų sandėliu su žvyro
krūva viduryje. Tuo tarpu kitoje

kelio pusėje vietos į valias.
Nejaugi statybininkai negalėjo ten sandėliuoti statybinių medžiagų, o aikštelę palikti miesto
svečiams, gal šiuo atveju jiems
patarti galėjo ir kurorto statuso siekiančio miesto valdžia?
Beje, ruduo atėjo, o miestą reprezentuojanti A. Vienuolio ga-

tvė teberemontuojama nuo pernai metų.
Tautgirdas ALAŠEVIČIUS

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

kas, kalbėdamas pagarbos renginyje
Svėdasų miestelio aikštėje. Čia buvo
prisiminti trys svėdasiškiai, trys Juozai, prieš šimtmetį keliavę į Vilnių:
Baleišis, Mikuckis ir Sabalys. Jiems
skirtos gėlės gulė paminklo kovotojams už laisvę papėdėje ir Svėdasų kapinėse, prie Sabalių giminės
kapo.
Ekspedicijos dalyviams pasiekus
Griežionėles, trispalviais žiedais nusidažė gimtoji Vytauto Didžiulio vaikystę menanti sodyba. Tai vienintelė
Anykščių krašte išlikusi konferencijos dalyvio gimtinės vieta – dabar
muziejus. V. Didžiulio atminimas
pagerbtas ir prie jo kapo Padvarninkų kapeliuose.
Didžiulių šeimos sodyboje-muziejuje Griežionėlėse ekspedicijos dalyviai užtruko ilgiau, nei ketinę. Įklimpus autobusui, teko svarstyti, kas gi
apylinkėse dar turi tokią techniką,
kuri galėtų tokį sunkiasvorį išvilkti
ant kelio, paskui prašyti viešintiškio
ūkininko Gintauto Pranskevičiaus,
kad gražią rudens dieną mestų darbus ir važiuotų į Griežionėles ekspedicijos sėkmės gelbėti, – ačiū jam
tądien sakė visas būrys išgelbėtųjų
Vilniaus anykštėnų.
Todėl prisiminti konferencijos
organizatorių ir dalyvį Kazimierą
Okuličių dar labiau įmirkusiuose Latavėnuose, prie senojoje sodyboje giminės iniciatyva pastatyto kryžiaus,
susirinko kiek mažesnis keliautojų
būrelis. Asmeniniais prisiminimais
apie Okuličių tėvoniją, šios giminės
lietuviškąją dvasią, kitus šių vietų
žmones čia dalijosi ir Anykščių meras Kęstutis Tubis.
Anykščiuose pirmiausiai stabtelta
prie bažnyčios, kur gėlės, padėtos
prie altoriaus, buvo skirtos prieš
šimtmetį čia tarnavusio klebono ir
konferencijos dalyvio Jono Šurnos
atminimui. Renginio išvakarėse
prie šio dvasininko kapo Deltuvos
(Ukmergės r.) šventoriuje užsukęs
Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas Tomas Ladiga puokštę
paliko ir ten. Apie tokį dėmesį senų
laikų dvasininkui išgirdęs dabartinis
Anykščių klebonas Petras Baniulis
nusistebėjo: tiek pagarbos kunigai
dabar itin retai sulaukia.
Anykščių kapinėse, vorele sekdami paskui vilnietę mokslininkę
Dalią Ireną Adomaitienę, ekspedicijos dalyviai paskutinę trispalvę puokštę atnešė ant jos senelio
verslininko Juozapo Pavilonio, rašytojo Antano Vienuolio svainio,
kapo. Vėliau, kalbėdama Anykščių menų inkubatoriuje surengtoje
istorinėje konferencijoje, konferencijos dalyvio anūkė svarstys, iš
kur gi tas jos senelio patriotizmas:

Viena iš trispalvių gėlių
puokščių atkeliavo į konferencijos dalyvio Vytauto
Didžiulio gimtinę Griežionėlėse.
gal jį išaugino tie aštuoneri metai,
praleisti uždarbiaujant emigracijoje, toli nuo gimtinės, Pietų Afrikoje?..
Pagarbos ekspedicijos ir istorinės
konferencijos idėją pasiūlęs ir Vilniaus anykštėnus į kelionę paviliojęs
prof. habil. dr. Antanas Tyla šįkart
Anykščiuose atskleidė 1917-ųjų lietuvių konferencijos turinį ir reikšmę.
Mokslininkas kartu tyliai pratarė:
Anykščių krašte pirmąkart tiktai po
šimto metų taip iškilmingai buvo
prisiminti vyrai, atlikę tokią reikšmingą misiją mūsų valstybei.
Liko neaplankytų kaimų, kuriuose
užaugo kiti Vilniaus konferencijos
dalyviai: Trakiniai prie Kurklių –
būsimojo vyskupo Juozapo Kuktos
gimtinė, Stanislavava prie Debeikių
– kunigo Mykolo Karoso gimtinė,
dar Skiemonių seniūnijos Remeikių
kaimas, kur augo būsimasis Tauragnų dvarininkas Antanas Gineitis.
Tik ar atsirastų vietų, kur padėta
gėlių puokštė šiandien liudytų pagarbą iš ten kilusiems valstybės kūrėjams?..
Anykštėnų idėja, skirta artėjančiam valstybės šimtmečiui, tądien
į vieną būrį surinko ir savivaldos
žmones, ir valstybės kūrėjų gimines,
ir mėgstančius keliauti smalsuolius.
Ne vienas ekspedicijos dalyvis tą
šeštadienį prasitarė: mintis suburti
žmones ne iškilmingam minėjimui,
o kelionei po šimtametę Lietuvos
Respubliką ir valstybingumo ženklų
paieškai, tikėtina, paplis ir kituose
rajonuose.

PASTABOS PARAŠTĖSE
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Apie aukštaičius, bet ne tuos!

Leonas ALESIONKA
Graži Lietuvos Aukštaitija! Kalvos
ir slėniai, ežerų gausybė, vingiuoti
keliai, skambi kalba. Visa kažkada
buvusios Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorijos didybė, jos
plėtra užgimė čia, nuo Kernavės iki
Trakų, Vilniaus ir Kauno. Didysis kunigaikštis Mindaugas čia kūrė karalystę, čia kardu ir pyragu, kapodamas
nepaklusniems vietiniams kunigaikštukams galvas, tvirtino valstybę, prijungė žemaičius, suvalkus, dzūkus...
Ir galvą padėjo, nuo žudikų rankos
krito irgi Aukštaitijoje, netoli Daugpilio, Agluonoje. Kartu su sūnumis, dar
vaikais... Lietuviai vienas kitą žudė
ne tik paskutinio pokario metais!
Istorikai geriau už mane papasakos
kaip žuvo vienintelis baltų karalius.
Gal kada nors sužinos, kur jis palaidotas. „Lietuvoje turime legendą apie
Gedimino žūtį Veliuonoje 1341 m. ir
jo kapą viename šio miestelio piliakalnių. Vis dėlto legenda apie Mindaugo kapą Agluonoje, tai patvirtina
kai kurie duomenys, man gražesnė ir
svarbesnė, nes sujungia abi išlikusias
baltų tautas“, – teigė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius
Alvydas Butkus. Pasak profesoriaus,
minimos legendos, Mindaugas buvo
nužudytas ir palaidotas Latgalos katalikybės centre – Agluonoje, esančioje
už 53 km į šiaurės rytus nuo Daugpilio. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (LDK), vėliau ir Žečpospolita
apie 200 metų valdė šią Latvijos dalį.
Latvijos aukštaičiai – taip dar kartais
vadinami latgaliai. Daugpilis, antrasis
Latvijos miestas, kadaise buvo vienu
stambiausių LDK miestų ir centrų.
Ten gyventa lietuvių, latgalių, lenkų,

rusų sentikių, gudų, žydų... Kaip teigia Vladimiras Veretennikovas 2017
-08 - 18 savo straipsnyje „Už Latgaliją“, „Latgalių kalba į latvių net nepanaši ir skiriasi nuo dabartiniės latvių
kalbos, kaip žemaičių nuo aukštaičių, arba kaip rusų kalba skiriasi nuo
baltarusių ar ukrainiečių“. Nesu kalbininkas, nesiginčysiu su autoriumi.
„Yra Latvijoje tauta, kuri kovoja už
savo kalbą“, - teigia minėtas autorius.
Prieš 110 metų, 1907 m rugpjūčio 17
d. Peterburge susirinko Latgalijos
bei kitų artimų regionų dvasininkija,
inteligentija ir priėmė deklaraciją,
kurioje kvietė latgalių kalbą (dialektą) įdiegti ir vartoti kaip literatūrinę
kalbą. Latgalija ir šiandieną yra vienu
iš įdomiausių regionų prie Baltijos,
kuris skiriasi nuo kitų kalba ir etnine
sudėtimi. Tretieji broliai baltai? Kaip
gi latgaliai kovojo už savo kalbos, už
savasties išsaugojimą ir kaip jiems
sekėsi laisvoje Latvijoje?
Nors oficialiai latgaliai laikomi
latviais, jie nuo pastarųjų skiriasi ir
religija, ir kalba. Latgaliai katalikai,
kiti latviai liuteronai. Istoriškai rašyba latgalių kalba atsirado vėliau,
negu latvių – 1730 metais. Pirmasis
žinomas lietuviškas raštas anoniminis poterių tekstas, ranka įrašytas į
1503 m. Štrasburge išleistos knygos
„Tractatus sacerdotalis“ paskutinį
puslapį. Bažnytinių lietuviškų rankraštinių tekstų būta ir anksčiau, istoriniuose šaltiniuose yra užuominų,
kad pirmasis poterius į lietuvių kalbą esąs išvertęs Jogaila. Seniausia
žinoma spausdinta lietuviška knyga
yra Martyno Mažvydo 1547 m. katekizmas, išspausdintas Karaliaučiuje.
Su M. Mažvydo katekizmu prasidėjo naujas etapas lietuvių kalbos
istorijoje – ėmė kurtis ir plėtotis literatūrinė kalba. O kur dar anykštėno
K.Sirvydo darbai!
Bet grįžkime pas latgalius. Neigiamai atsiliepė jų kalbai, lotyniškos
abecėlės naudojimui, nuo 1864 iki
1904 metų carų prievarta naudoti kirilicos rašmenis. Mat latgaliai palaikė 1863-1864 sukilimą ir šitaip buvo
nubausti. Latgalijos patriotai slaptai,
balanos šviesoje perrašinėdavo se-

novines latgališkas knygas, kad jos
išliktų ateities kartoms. Pasakojama,
kad vienas iš jų, valstietis Andrivs
Jurdžs, dirbdamas šį darbą netgi apako. Taip latgalių kalba išliko, o nuo
1904 metų prasideda latgališkos literatūros tradicijų atgimimas, atsiranda
laikraščiai, knygos, vadovėliai.
Latgalija 1917 metais atsidūrė
prieš istorinį pasirinkimą: į jos teritoriją pretendavo ir bolševikinė Rusija, ir Lenkija. Latgalija pasirinko
gyvenimą atsiradusioje Latvijos Respublikoje ir išsikovojo teisę kalbėti
savo kalba, kaip viena iš valstybinių
kalbų Latvijoje. Deja, praėjus penkeriems metams, kada buvo priimama
Latvijos Respublikos konstitucija,
liko apgauti. Mat 80 Kurzemėje ir
Vidzemėje rinktų deputatų dauguma
prieš 20 deputatų, rinktų Latgalijoje,
nenubalsavo už latgalių kalbos valstybinį statusą. Štai tau ir demokratija!
Ir visgi be jokių apribojimų Latgalijoje latgalių kalba buvo leidžiami
laikraščiai, žurnalai, knygos, dirbo
mokyklos, teatrai. Deja, po to, kai
valstybinio perversmo keliu į valdžią
atėjo diktatorius Karlis Ulmanis, paskelbęs „latviškos Latvijos“ lozungą, prasidėjo prievartinė latgališkos
kultūrinės autonomijos likvidacija.
Paradoksalu, bet nacistinės okupacijos metais, latgalių kultūra pagyvėjo.
Štai 1943 metais 30 000 egz. tiražu
ėjo laikraštis „Latgales Bolss“ (Latgalijos balsas). Daugpilyje anuo metu
dirbo leidėjas Vladislavs Locs, leidęs
įvairią latgališką periodiką.
TSRS laikais latgalių kalba galutinai prarado kalbos statusą ir buvo
laikoma tik latvių kalbos dialektu.
Paskutinis leidinys latgalių kalba
išėjo 1960 metais. Tai buvo „Kolūkiečių kalendorius“. Antroje 1980
metų pusėje latgaliečiams vėl atsirado kultūrinio atgimimo viltis. Vienu
metu Rezeknėje netgi veikė latgališka televizija, o radijo stotis „Laisvoji
Europa“ 1990 transliavo programą
latgalių kalba. O 1991 metais kino
režisierius Janis Streičs latgališkai sukuria filmą „Žmogaus vaikas“. Deja,
šventė latgaliams tęsėsi neilgai. Latvijos valdžia nuėjo „kultūrinės unifikacijos“ keliu, pasipylė raginimai į
„latvišką vienybę“. „Dialektai miršta
kas dieną ir palaikyti juos – turtingų
šalių privilegija.“ Taip pareiškusi
Inna Druviete, latvių kalbos įsisavinimo komisijos pirmininkė. Šiandieną
Latvijos valstybinė įstatymdavystės
sistema deklaruoja latgalių kalbos
išsaugojimą, vystymą ir gynybą kaip
latvių kalbos įvairovę. Latgalių kalba
dėstoma Latvijos ir Daugpilio universitetuose, Rezeknės aukštesniojoje
mokykloje.Viename iš filologinių fakultetų uošiami ir latgalių kalbos specialistai. Tačiau latgaliai skundžiasi,
kad jų kalbos nemokoma mokyklose,
nenaudojama valstybinėje sferoje, o
todėl pasmerkta pamažu išnykti.
Dar 1991 metais Rezeknėje įvyko
Pasaulio latgalių konferencija. Joje
buvo numatytos reikiamos priemonės
Latgalijos kultūros stiprinimui. Po dešimties metų tokia konferencija susirenka vėl ir konstatuoja, kad, įvaryta į
šeimos ir buities rėmus, latgalių kalba
pastoviai praranda pozicijas. Kai nėra
rimtos valstybinės paramos, latgalių
kalbos išsaugojimas, kaip ir 150 metų
atgalios, vėl gula ant nesavanaudiškų entuziastų pečių. Teigiama, kad
šiandieną latgalių tėra 150-200 tūkstančių. Latgalijos visuomeninės draugijos vadovas Valdis Lauckis teigia,
kad latgalių kalba – tai antroji literatūrinė latvių kalbos forma! Ji turi būti
išsaugota ir vystoma. Deja, deja...

Yra ir kita skaudi tikrovė: Latgalija
pats skurdžiausias ir atsilikęs Latvijos
regionas. Daugpilis – antrasis pagal
dydį Latvijos miestas tuštėja. Nyksta
darbo vietos, apleistas ir nenaudojamas Locikų aerodromas (buvęs karinis). 2012 metais Latvijos vyriausybė
patvirtino Latgalijos gelbėjimo planą.
2004 metų gegužę vėl suvažiavo Pasaulio latgaliai ir jų renginys sutapo
su Latvijos įstojimu į Europos sąjungą. Latgaliai su tuo siejo didžiules
viltis, juk ES visada deklaruoja prielankumą ir norą išsaugoti net pačių
mažiausių tautų kultūrinį palikimą!
Deja, situacija pasikeitusi ne į gerąją
pusę. Atsivėrus sienoms latgaliečiai
masiškai paplūdo į Vakarų Europą
uždarbiauti. Dauguma išvykusiųjų
ten ir pasiliko. Skurdus kraštas tapo
dar ir nykiai ištuštėjusiu.
Latgalijoje, netoli Daugpilio, yra
Varkavos savivaldybė, kurioje darbą
turi tik 103 iš 1791 darbingo gyventojo. Latvijoje tokių savivaldybių,
kurios vos egzistuoja, yra daug. Taigi
nenuostabu, kad žmonės bėga iš jų,
kaip iš kokių Anykščių. Nuo 2000
iki 2014 metų Latgalijos krašto gyventojų sumažėjo 25,7 proc. Negali
sakyti, kad vyriausybė nieko nedaro.
Dar 2012 metais, vyriausybei patvirtinus „Latgalijos gelbėjimo planą“,
biznio aplinkos gerinimui Latgalijos
centrui skirta skirta 98,8 mln eurų.
Dar biznio vystymui skirta 47,48 mln
eurų, kelių gerinimui 9,07 mln eurų.
Du reklaminiai filmai sukurti iš šių
lėšų. Vyriausybė šiais rezultatais likusi patenkinta, tačiau latgaliečiai ir toliau skundžiasi ekonomine depresija.
Vyriausybė žada 2015 – 2017 metais,
vystydama Latgalijos regioną, sukurti
818 darbo vietų, o apleistų teritorijų
sutvarkymui skirti iš ES regionų vystymo fondų dar 52,18 mln eurų.
Kalbama, kad valstybė deda tokias
lėšas Latgalijai gelbėti ir todėl, kad
bijosi separatizmo, kuris gali tapti
nestabilumo epicentru! Net armijos
čia daugiau laiko. Juk daugiau pusės
čia gyvenančių yra rusai. Didelė jų
dalis dar nuo XVII amžiaus į tuometinę Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę
kunigaikščių pakviesti ir priimti buvo
sentikiai, kurie bėgo nuo žiaurios cerkvių reformos dar „antikristo“ Petro
I laikais. Čia jie rado ramybę, saugumą, išsaugojo tikėjimą. O be to ir
Pskovas, ir Smolenskas, ir Luckas, ir
kitos teritorijos tai kam gi priklausė?
Lenkai atėjo vėliau. Vien Kraslavos
miestelyje yra virš 1300 lenkų, turi
lenkišką mokyklą. Didžiojo Kraslavos fundatoriaus Jano Liudvigo Pliaterio dvaras Kraslavoje tebestovi.
Bažnyčios altoriuje – Jano Mateikos
paveikslas! O kur dar baltarusiai,
ukrainiečiai, lietuviai nuo senovės ten
gyvenantys? Visų „nenulatvinsi“!
Štai 2012 metais Daugpilyje įvyko
konferencija „Latgalijos autonomija:
politinis, teisinis, ekonominis, istorinis - kultūrinis aspektai.“ Sakoma,
kad Ryga labai nervingai reaguoja į
taip vadinamo „latgalietiško separatizmo“ apraiškas. Saugumo policija
teigia, kad konferencijos organizatoriai vykdo veiklą, kenkiančią Latvijos
vientisumui. Net bylą buvo iškėlusi.
Po 2012 metais vykusio referendumo
dėl rusų kalbos pripažinimo valstybine Latvijoje, Latgalės veikėjai paskelbė, kad jie taip pat kovos, kad latgalių
kalba būtų pripažinta valstybine. Kai
2017 Saeimos deputatas Janis Tutins
iš tribūnos parlamentaro priesaiką
perskaitė gimtąja latgališka kalba. Ir
deputatas Juris Viliumsas pasielgė
taip pat. Iš jų pareikalavo pakartoti
priesaiką latviškai.

kampas

Apie
gailestingumą

Linas BITVINSKAS
Kaip sakoma, ne toks velnias
juodas kaip jį paišo. Tačiau ne
tokie ir švarūs šventieji, kaip apie
save kalba. Didžiojoje Britanijoje
vienas po kito lenda kraupūs faktai apie elgesį su vaikais.
Paradoksalu, kad šokiruojantys faktai ne iš kur kitur, bet iš
privačių katalikiškų globos įstaigų Šiaurės Airijoje ir Škotijoje.
Šiaurės Airijoje po tyrimo paaiškėjo, kad katalikiškose globos
įstaigose seksualinį išnaudojimą
patyrė net apie 15 000 vaikų.
Dabar Škotijos Lanarko mieste
žurnalistai iš televizijos ir „Sunday Post“ rado vadinamąsias broliškas kapines, kuriose bendrame
bevardžiame kape palaidota daugiau kaip 400 vaikų. Vaikų namai
veikė čia nuo 1864 iki 1981
metų, o jiems vadovavo katalikų
vienuolių ordinas – Šv. Vikentijo
de Polio gailestingumo dukros.
Jau 2004 metais tapo žinoma
apie žiaurų vienuolių elgesį su
vaikais. „Kai mes sužinojome,
kad tiek daug vaikų palaidota,
mūsų širdys sudaužytos. Po tiek
metų tylos mes turime pasakyti, kas čia iš tiesų vyko“, - kalbėjo buvęs Škotijos ministras
pirmininkas Džekas Konelis.
Policija jau pradėjo tyrimą ir
apklausė Gailestingumo dukrų
vienuoles, atskirą tyrimą vykdo
ir BBC.
Kaip nurodo tyrėjai, daugumos
rastų vaikų mirtis tikrai buvo ne
smurtinė, tačiau jau pats faktas,
kaip buvo negerbiamas vaikas,
kad net nenusipelnė atskiro kapo,
tuo labiau neaišku, ar išvis tie
vaikai buvo sąrašuose.
Lietuvoje, jau kuris laikas
stengiamasi panaikinti valstybės
valdomus vaikų namus kaip blogį. Deja, praktika rodo, kad gali
būti ir blogiau.
Rezeknėje 2017 metais gegužę
įvyko „Šimtmečio latgalių kongresas“ (Pašvęstas jubiliejui kito kongreso, kurio metu latgaliečiai nusprendė,
kad jie įeis į Latvijos sudėtį). Vėl priimta rezoliucija, kuria reikalaujama
suteikti latgalių kalbai valstybinės
kalbos statusą. „Man atrodo, atėjo laikas pasakyti likusiai Latvijai: „Laikas
kovoti už gimtąją kalbą!“,- pareiškė
viena iš kongreso organizatorių Ilga
Šuplinska.
Ką gi, manau, pats laikas mūsų
broliams baltams, tiek latviams, tiek
ir latgaliams, pastudijuoti Šveicarijos,
Kanados patirtį, Krymo referendumo
istoriją, Gruzijos – Osetijos – Abchazijos, Balkanų karų bei Ukrainos
griūties istorijas ir eiti santarvės keliu kartu su kitomis tautomis, kitomis
kalbomis, kitomis kultūromis, tačiau,
gink Dieve, ne nacionalistinių ambicijų keliu. Palinkėkime sėkmės mūsų
mažytei Baltijos sesei.
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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
Miškus, namus, sodybas, butus.
Apmoka notaro išlaidas.
Tel.: (8-620) 66662,
(8-654) 86640.
Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
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
Nekilnojamasis turtas
Žemės sklypą Anykščių mieste, 27 arai (su namo dalimi). A.
Vienuolio g., kitoje Anykščių profesinio rengimo centro pusėje.
Kaina sutartinė.
Tel. (8-604) 74035.
Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
Malkas: drebulės, baltalksnio,
beržo, juodalksnio - 3 m ilgio, kiekis - ne mažiau 20 kub.m.
Tel. (8-612) 59532.
Nebrangiai - beržines, alksnines, juodalksnio malkas kaladėmis, skaldytas, trimetres.
Tel. (8-630) 57490.
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.
Naudotus metalinius garažus 2
ir 3 m aukščio, įvairių išmatavimų.
Gali atvežti, surinkti. Kaina nuo
350 Eur.
Tel. (8-687) 73343
Traktorinį kultivatorių su akėčiomis, rusišką 4 vagų bulvių sodinamąją, traktorinį tralą ir vagotuvą (5 plūgų) su prikabinamomis
akėčiomis.
Tel. (8-686) 46467.
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
Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5
mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.
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.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

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

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Šiaudus. Galime
pirkti iš pradalgių
ar presuotus.
Tel. (8-687) 76191

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS

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

auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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

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.
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Kita
Kviečius, miežius, kvietrugius, rapsus, avižas, rugius, žirnius, pupas,
kmynus.
Tel. (8-600) 60184.
Grūdus. Atsiskaito
Išsiveža.
Tel. (8-680) 85841.

iš

karto.

įvairūs
Dovanoja
Statybinį laužą patiems išsivežti (tinka keliukams).
Tel.: (8-687) 17706, (8-616) 96099.
4 mėnesių mielus, gerai augintus ir prižiūrėtus kačiukus. Yra
pasirinkimas.
Tel. Anykščiuose (8-686) 04353.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

siūlo darbą

Reikalinga buhalterė.
Tel.: (8-682) 97420,
(8-659) 78200.
Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo
1300 svarų/mėn.
Tel. (8-615) 56480.
www.husband-wife.co.uk/darbas
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

gimė

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

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.
Paslaugos
Tinkuoja, glaisto, dažo, klijuoja
plyteles, kala dailylentes, montuoja
gipskartonį. Medžiagas gali pristatyti. Didelė darbo patirtis.
Tel. (8-624) 32107.
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:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Atnaujiname minkštus baldus:
sofas, lovas, čiužinius, kėdes,
kampus.
Keičiame spyruokles, gobeleną,
eko odą.
Gaminame čiužinius.
Pasiimame ir parvežame.
Tel. (8-610) 10341,
el. p.: atnaujinkbaldus@gmail.com.

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.

Mūrija įvairias krosnis, židinius,
aprūpina medžiagomis, kokybiški
čekiški ketaus gaminiai gamintojo
kainomis.
Tel. (8-699) 63730.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
„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.
UAB „Anrestas“ reikalingi:
Dažytojai
Tinkuotojai
Plytelių klijuotojai
Gipso kartono montuotojai
Kreiptis: Gegužės g. 14,
Anykščiai. Tel. (8-381) 52500.

pro memoria
Anykščių mieste

Saulė INDRIŪNAITĖ,
gimusi 09 01

Aldona LAURINAVIČIENĖ,
gimusi 1930 m., mirė 09 11

Akvilė SABOCKYTĖ,
gimusi 09 08

Kavarsko seniūnijoje

Matas Vytas MEDŽIUOLIS,
gimęs 09 07

Gediminas DAMBRAVA,
gimęs 1932 m., mirė 09 10

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairuotojų kursus.
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Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų vairavimo kursų kreiptis
telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156 arba
(8-698) 70127.
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IŠ ARTI

AKCIJA!!!

vardadieniai
šiandien
Arnulfas, Januarijus, Girvinas, Vytė, Vilhelmina, Vilė.

metinei
prenumeratai.

rugsėjo 20 d.
Fausta, Kolumba, Vainoras,
Tautgirdė, Eustachijus, Vainora.
rugsėjo 21 d.
Matas, Mantvilas, Viskintė.
rugsėjo 22 d.
Mauricijus, Tomas, Tarvinas,
Virmantė.

Nuo rugsėjo 4 iki 24 dienos
Prenumeruokite

mėnulis
rugsėjo 19-22 d. jaunatis.

anekdotas
Pardavėjas, sekretorė ir jų šefas
eidami pietauti rado senovinę aliejaus lempą. Jie ją patrynė ir lauk
išlindo dvasia.
- Ačiū, kad mane išleidot... Dabar aš išpildysiu po vieną jūsų
norą, - tarė dvasia.
- Mano pirma! Mano pirma! nekantravo sekretorė. - Noriu į Bahamus: plaukioti jachta, apsipirkinėti ir neturėti jokių bėdų...
Pūūūf!... Ir ji dingo...
- Dabar mano! Dabar mano! - suskubo pardavėjas. - Noriu į Havajus: ilsėtis paplūdimy su asmeniu
masažuotoju ir gerti begalę Pina
Coladų...
Pūūūf!.. Dingo ir jis...
- Ok, dabar tavo eilė! - sako dvasia susimąsčiusiam šefui.
Šefas:
- Aš tik noriu, kad tie abudu būtų
ofise po pietų...
Moralas: Visada leisk šefui kalbėti pirmam!

receptai
Keptas vištienos, morkų ir pievagrybių troškinys
Ingredientai:
8 vnt. vištų sparnelių
16 vnt. pievagrybių
10 vnt. morkų (mažos)
pagal skonį druska
pagal skonį pipirai
1 šaukštas medaus
2 šaukštai garstyčių
3 skiltelės česnakų
Gaminimas. Vištų sparnelius
įtrinkite druska, pipirais ir išspaustais česnakais ir palikite kelioms
minutėms. Morkas nuskuskite, jei
didesnės, perpjaukite pusiau, pabarstykite druska ir aptepkite medumi, palikite kelioms minutėms.
Į vieną dubenį sudėkite vištieną,
morkas, nuplautus pievagrybius ir
išmaišykite su grūdėtomis garstyčiomis. Viską suberkite į sviestu
išteptą kepimo indą ir kepkite iki
200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje
apie 35-40 minučių.

oras
15

10

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

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)

sprintas
Šaškės. Anykščių šaškininkai dar
kartą įrodė, kad Lietuvoje jiems nėra
lygių. Anykštėnų trejetas: V. Veršulis, V. Veršulytė ir D. Sebeika - laimėjo Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių finalines varžybas, vykusias
Jonavoje. Šios seniūnijų žaidynės
buvo 10-osios. Anykščių šaškininkų
komanda iki šiol laimėjo 8 iš 10 finalinių turnyrų.
Dviračiai. Savaitgalį Niūronių
apylinkėse vyko MTB dviračių taurės varžybos, kuriose dalyvavo net
1300 dviratininkų. Anykštėnės sesės

NNN

Ugnė ir Rusnė Pupelytės vaikų amžiaus grupėse tapo prizininkėmis.
3-ąją vietą aštuoniolikmečių grupėje
iškovojo Laima Banaitytė. Anykščių komanda dalys.lt- „Vėtrungė“
užėmė 5-ąją komandinę vietą iš 11
komandų. Šios komandos rėmėjas
- UAB „Imenza” .
Krepšinis. Finalinėse seniūnijų
krepšinio varžybose dalyvavo Kavarsko seniūnijos vyrų bei Anykščių
seniūnijos veteranų (40 +) komandos. Kavarskiečiai finale pro pratęsimo nusileido varžovams, anykštėnai
iš kovos pasitraukė pralaimėję aštuntfinalio rungtynes.

12 mėn. EUR

51,00

60,00

Bėgimas. Kviečiame sporto entuziastus registruotis į 4-ąjį pagarbos
bėgimą „Algimanto apygardos partizanų kovų takais”. Rugsėjo 30 d.
Šimonių girioje prie Priegodo ežero
(Svėdasų sen.) vyks 4-asis pagarbos
bėgimas „Algimanto apygardos partizanų kovų takais”. Renginio atidarymas – 12 val. prie Algimanto apygardos vadavietės. 7,7 km bėgimo
startas – 12 val. 10 min., 1,5 km bėgimo startas – 12 val.20 min. Abiejų
bėgimų startas ir finišas toje pačioje
vietoje, prie poilsiavietės.
Kadrai. Anykščių kūno kultūros ir
sporto centre sporto specialistu-ren-

redaktorei nežinant

S.Obelevičių - į Obelius! Laisvė „Kriaušinėms“!

Rudens
šventė
Obuolinės
Anykščiuose pradėtos rengti meru
dirbant Sigučiui Obelevičiui. „Asmens kultas!” - mažai kas abejojo.
Tačiau merai pasikeitė, bet Obuolinės, taigi ir S. Obelevičiaus įtaka, rajone liko. Anykščių merui
Kęstučiui Tubiui skubiai reikia
sprendimų.
Obuolines, žinoma galima pervadinti „Tubinėmis”, tačiau jei
šventės akcentu liks obuoliai, vis

tiek liks S. Obelevičiaus įtaka.
Taip sakant, oficialiai lyg ir mero
garbei šventė, bet neoficialiai jos
pilkuoju kardinolu išliks vicemeras.
Galimas klastingesnis planas. S.
Obelevičių reikia slapta perduoti
(ar kaip kitaip integruoti) į Obelius. „Ką ten šventė, žiūrėk, visas
miestelis tavo garbei pavadintas“,
- galima bandyti įtikinti vicemerą. Prie to ir rašytojas Vytautas

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

V. Landsbergis jau prisidėjo. Jis
parašė „Obuolių pasakas“, kurių
veiksmas vyksta Obeliuose, o jų
herojai - Obelevičiai.
Beje, Obeliuose rudenį taip pat
vyksta šventė, kuri vadinasi „Obelinės”. Obeliai, tiesa, nėra rajono
centras, tai tik miestelis Rokiškio
rajone, taigi meru S. Obelevičiui
Obeliuose nepavyks būti. Tačiau
juk politika - derybų menas. Gal
buvusiam mūsų rajono vadovui

Pašto skyriuose,
„PayPost“ kioskuose.

Platintojas
Raimondas Savickas
(8-682) 39810.
ginių organizatoriumi pradėjo dirbti
po studijų VGTU į Anykščius grįžęs
krepšininkas Gaudvinas Šniaukštas.
Viena perspektyviausių Lietuvos
sunkiaatlečių Gintarė Bražaitė tapo
sporto centro sunkiosios atletikos
trenere. Mergina neakivaizdžiai
studijuoja Klaipėdos universitete.
Nuo šiol ji bus Anykščių sunkiosios
atletikos patriarcho Algirdo Anankos
partnere ugdydama jaunuosius sportininkus. Iki šiol sunkiosios atletikos
treneriu dirbęs Arnas Šidiškis pedagoginio darbo kol kas atsisakė todėl,
kad nusprendė pagrindinį dėmesį
skirti pasiruošimui varžyboms.

obeliškiai suteiks net ir dar kilnesnį statusą. Juolab kad startinę poziciją vicemeras turi - jis jau yra
Lietuvos savivaldybių asociacijos
riteris. Tad pretendavimas į grafo
ir markizo titulą, sakykim, net pakankamai korektiškas.
Atsikratęs S. Obelevičiumi, meras K. Tubis iki savivaldos rinkimų spės ramiai pakeisti ir šventės
pavadinimą, ir pagrindinį jos akcentą. Bet juk nebūtinai vieno asmens kultą pakeisti kitu. Galima
rinktis ir neutralų šventės pavadinimą, pvz. „Kriaušinės“.

