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Anykščių miesto
centre uždaroma
„Jara Jums“
parduotuvė

2 psl.
šiupinys
Aikštelė. Liudiškių gatvėje, netoli restorano-viešbučio „Nykščio namai“, atidaryta
pirmoji Anykščiuose šunų vedžiojimo aikštelė. Joje pastatyti
keturi šunų treniravimui skirti
įrenginiai. Aikštelės įrengimą
finansavo Anykščių rajono savivaldybė, o darbus atliko UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“.

Šimtmečio
artumas ir
šimtametės
netektis

Valgykla. „Anykščių vyno“
gamyklos
administraciniame
pastate veikiančioje valgykloje
per pietus nusidriekia žmonių
eilės, kartais net pritrūksta laisvų staliukų. Valgyklos vadovė
Elvyra Karvelienė svarstė, kad
tarp lankytojų valgykla populiarumo galimai sulaukia dėl to,
kad čia galima papietauti greitai.
Klientų aptarnavimas kavinėse
yra gerokai lėtesnis.

2017–ieji – nors
truputį gražesni
ir geresni
Alvydas DIEČKUS, Rubikių
kaimo gyventojas, gamtos stebėtojas: „Manau, ši žiema bus švelni,

gali būti ir be rogių kelio, nors ką
gali žinoti...“

3 psl.
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Provincijos naikinimas tęsiasi
Regis, visų lygmenų valdžios dirba ranka rankon, besistengdamos rajonų centrus paversti dykvietėmis. Reformavus teismų
sistemą, nuo Naujųjų metų Anykščių rajono apylinkės teisme nebedirba finansininkė, archyvarė ir informatikas.

Būstas. Šiuo metu 49 Anykščių rajono gyventojai laukia
eilėje socialiniam būstui gauti.
Anykščių rajono savivaldybė iki
sausio 18 d. laukia asmenų, norinčių parduoti būstus, paraiškų.
Savivaldybė ketina įsigyti 1, 2 ir
3 kambarių butus.
Leidimas.
Konkurencijos
taryba davė sutikimą šešioms
savivaldybėms, tarp kurių yra
ir Anykščių, ne ilgiau kaip 5
metams patikėti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių
eksploatavimą bendrovei Utenos regiono atliekų tvarkymo
centras. Tai pirmas kartas, kai
savivaldybės, įvykdžiusios konkurencingą procedūrą, kreipėsi
į Konkurencijos tarybą leidimo
patikėti naują ūkinę veiklą veikiančiai bendrovei.

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555.

Anykščių rajono apylinkės teismas nuo šiol yra Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Dar keliems Anykščių rajono
apylinkės teismo darbuotojams
sumažintos darbų apimtys, taigi
ir atlyginimai. Nuo sausio 1-osios
Anykščių rajono apylinkės teismas
turi ir kitokį pavadinimą. Dabar
Anykščiuose veikia Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai. Rūmai, kuriuose minimizuotas „tarnų“
skaičius...
Iki Naujųjų metų Lietuvoje veikė
49 apylinkių teismai, juos sujungus
palikta 12 apylinkių teismų. Po reformos liko Vilniaus miesto, Vilniaus regiono, Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Plungės, Tauragės, Telšių
ir Utenos apylinkių teismai.
Mažuosiuose teismo padaliniuose
- rūmuose, nebeliko teismo pirmininkų. Anykščių rajono apylinkės
teismo pirmininke pastaruoju metu
buvo Vitalija Ragauskienė, laikinai
ėjusi šias pareigas.
Anykščių teisme - keturi teisėjų
etatai. Teisėjų etatų skaičius po reformos nėra mažinamas, juolab kad
Anykščiuose ir tedirba trys teisėjos,
nes viena teisėja yra vaiko auginimo
atostogose.
Utenos apylinkės teismas po reformos sudarytas iš šešių apylinkių
teismų. Nuo sausio 1-osios darbuo-

Nemokamo interneto autobusuose nebus

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
tojų skaičius mažėja ne tik Anykščių, bet ir Molėtų, Visagino, Zarasų
bei Ignalinos teismuose. Tuo tarpu
Utenoje atsiranda nauji informatikų
ir finansininkų etatai. Todėl dabar
virusus Anykščių teisėjų kompiuteriuose gaudys iš Utenos atvykstantys specialistai.
Teisingumo ministerijos pranešime spaudai teigiama, kad „asmenys
dėl tokio reorganizavimo nepatirs
nepatogumų, nes skirstant bylas,
nagrinėtinas žodinio proceso tvarka, bus atsižvelgiama į įstatymuose
įtvirtintas teritorinio teismingumo
taisykles. Rašytinio proceso tvarka
nagrinėtinos bylos bus skirstomos
bendrai visiems apylinkės teismą
sudarantiems teismo rūmams.“
Nuo 2018 m. į vieną Regionų
apygardos administracinį teismą
taip pat sujungiami buvę 4 apygardų administraciniai teismai Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
„Ši reforma leis paspartinti bylų
nagrinėjimą, sudaryti sąlygas specializuotis teisėjams, suvienodinti
teisėjų darbo krūvį bei efektyviau
panaudoti teismų žmogiškuosius ir
materialinius išteklius”, - pranešime
spaudai džiaugiasi reformatoriai Teisingumo ministerijos atstovai.
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
Nuo sausio 1 dienos autobusų keleivių vežimą vietinio
susisiekimo maršrutais perims
Anykščių rajono savivaldybės
skelbtą konkursą laimėjusi
UAB „Transporto centras“,
keičiasi kai kurių maršrutų
grafikai.
Šios bendrovės vadovas
Igoris Fedoriv „Anykštai“
sakė, kad keleiviai bus vežami
2005 – 2010 metų laidos 16 –
35 vietų „Mercedes“ autobusais. Paklaustas, ar bendrovės
autobusuose bus nemokamas
internetas, I. Fedoriv juokėsi:
„Rajonuose WiFi nebus.“

Koncertavo. Anykščių menų
centro direktorius, baritonas Tomas Tuskenis naujametinį vakarą
koncertavo Taikomosios dailės
ir Dizaino muziejuje Vilniuje. Dainininkas kartu su soliste
Julija Stupnianek (sopranas) ir
kameriniu ansambliu „Vilniaus
arsenalas“ atliko koncertinę programą. Pačius Naujuosius metus T. Tuskenis sakėsi sutikęs
Anykščiuose.

Tai, kad pasikeitė vežėjas, keleiviai gali ir nepajusti – iš pirmo žvilgsnio naujos bendrovės autobusai
niekuo nesiskiria nuo anksčiau vežusių „Autoveldos“ autobusų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Anykščių miesto centre uždaromaRobertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
„Jara Jums“ parduotuvė
UAB „Jara Jums“ uždaro 18 metų Anykščiuose, Ladigos gatvėje, veikusią maisto prekių parduotuvę.

Iš karto po Naujųjų UAB „Jara Jums“ pranešė pirmajame šio
pastato aukšte buvusios maisto prekių parduotuvės patalpas išnuomojanti komercinei veiklai.

UAB „Jara Jums“ direktorė
Dalia Kelpšienė „Anykštai“ sakė,
kad parduotuvė uždaroma dėl to,
kad ji bendrovei tapo nuostolinga.
„Kiekvienas savininkas žiūri
rezultatų, o parduotuvė tapo nepelninga. Parduotuvės salė didelė, jos išlaikymo išlaidos didelės,
o darbuotojų skaičiaus sumažinti
negalime. Nėra „pliuso“, - apie
parduotuvės Ladigos gatvėje uždarymą kalbėjo D. Kelpšienė.
D. Kelpšienė sakė, kad „Jara
Jums“ parduotuvė nebesugebėjo
konkuruoti su Anykščių miesto
centre veikiančių didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėmis. Pašnekovė minėjo du netoliese veikusius prekybos centrus – „Maxima“
ir „Iki“. Ypač sunku „Jara Jums“
tapo po to, kai prekybos centras
„IKI“ atsinaujino.

Turizmo centrą sujungė
su... niekuo

„Prekybos centrai gali pasigirti didesnėmis prekybos salėmis
ir prekių gausa. O mes daugiau
plėstis nebegalime“, - kalbėjo D.
Kelpšienė.
UAB „Jara Jums“ taip pat priklauso antrajame parduotuvės
aukšte veikianti picerija. Ši tarp
anykštėnų
populiari viešojo
maitinimo įstaiga ir toliau dirbs.
Pirmąjį 242 kv. m ploto aukštą,
kuriame veikė parduotuvė, bendrovė paskelbė išnuomojanti komercinei veiklai.
UAB „Jara Jums“ Anykščių rajone iš viso turi aštuonias maisto
prekių parduotuves. Bendrovės
direktorė D. Kelpšienė sakė, kad
jų tinklas dar bus plečiamas.
„Planuojame plėstis į kaimus.
Vienu žodžiu, klestėsime“, - optimistiškai buvo nusiteikusi D.
Kelpšienė.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Nuo Naujųjų metų vietoj anksčiau dviejų buvusių įstaigų
(Anykščių turizmo informacijos centro bei Anykščių verslo centro) liko viena įstaiga - Anykščių turizmo ir verslo informacijos
centras. Įstaigos laikinąja vadove paskirta Ieva Beinorytė, iki šiol
buvusi Anykščių turizmo informacijos centro laikinąja vadove.
Realiai dviejų įstaigų reorganizacija baigėsi vienos iš jų panaikinimu. Bent jau dabartiniame etape.
Mat Anykščių turizmo ir verslo informacijos centre dirba tos pačios
keturios darbuotojos (neskaitant
Kalitos kalno kolektyvo), kurios
dirbo ir iki reorganizacijos. O visos buvusios Verslo informacijos
darbuotojos išėjo iš darbo.
Praėjusiame Anykščių rajono
tarybos posėdyje buvo keliama
problema dėl verslo informacijos
centro specialistų perkėlimo iš patalpų Menų inkubatoriuje į turizmo
informacijos centro „kioską“. Dabar ši problema nebeaktuali, nėra
specialistų - nėra problemos.
I. Beinorytė „Anykštai“ teigė,

kad turizmo specialistai dalinasi
buvusio verslo centro darbuotojų
funkcijas, o ateityje bus ieškoma
naujų darbuotojų.
Dvi darbuotojos - po vieną iš
abiejų sujungtų įstaigų - dabar yra
vaikų auginimo atostogose.
Priminsime, jog buvusi Anykščių
verslo informacijos centro direktorė Renata Gudonienė prieš pat įstaigų reorganizavimą skandalingai
atleista iš darbo. R. Gudonienės
teigimu, pareiškimą išeiti iš darbo
ji parašė po to, kai Anykščių rajono
meras Kęstutis Tubis jai pritaikė
psichologinį spaudimą. Direktorei
parašius pareiškimą išeiti iš darbo
verslo informacijos centro patalpos buvo užantspauduotos.

Net užantspauduotos Anykščių verslo informacijos centro patalpų durys nesutrukdė visoms specialistėms išeiti iš darbo.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Investicijų ir projektų valdymo skyriui
Vidmantas ŠMIGELSKAS
vadovaus Vilma Vilkickaitė vidmantas.s@anyksta.lt
Prieš Naujuosius iš darbo išėjo buvęs Anykščių savivaldybės
administracijos investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas
Mantas Vaičiulevičius.
Nuo šiandienos šiam skyriui vadovauja Vilma Vilkickaitė, iki
tol dirbusi savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vyriausiąja specialiste.

Temidės svarstyklės
Smurtas. Gruodžio 28 dieną,
apie 17.00 val., namuose Svėdasų seniūnijos Grikiapelių kaime,
konflikto metu neblaivus (nustatytas 2,21 prom. girtumas) vyras
(g. 1964 m.) smurtavo prieš žmoną (g. 1968 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
Muštynės. Sausio 1 dieną, apie
2.00 val., Anykščių seniūnijos
Bijeikių k., šalia kaimo turizmo
sodybos “Žvejo sapnas”, vyras

trenkė į žandikaulį bei pargriuvus
ant žemės kojomis spardė veidą,
krūtinę bei nugarą vyrui (g. 1957
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Skausmas. Sausio 1 dieną, apie
18.00 val., Kurkliuose prieš moterį (nustatytas 2,40 prom. girtumas)
(g. 1962 m.) sutuoktinis (nustatytas 2,43 prom. girtumas) (g. 1965
m.) naudojo fizinį smurtą, sukeldamas fizinį skausmą. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Konfliktas. Sausio 1 dieną,

M. Vaičiulevičius pareiškimą išeiti iš darbo parašė gal jau prieš porą
mėnesių. Su savivaldybės administracijos vadovais jis tuomet sutarė,
kad duos valdžiai laiko susirasti, kas
jį pakeis. V. Vilkickaitė Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja paskirta be
konkurso, įstatymai leidžia valstybės
apie 17.00 val., gautas moters
(g. 1973 m.) (nustatytas 2,18
prom. girtumas), gyvenančios
Kavarsko seniūnijos Janonių
kaime pranešimas, kad namuose vyras (g. 1967 m.) (nustatytas
1,60 prom. girtumas) jos atžvilgiu naudojo fizinį smurtą, sukeldamas moteriai fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Areštinė. Sausio 1 dieną, apie
22.20 val., Anykščiuose, Dariaus
ir Girėno gatvėje, vyras (nustaty-

tarnautojus, atitinkančius reikalavimus, perkelti iš vienos pozicijos į kitą
be konkurso.
Priminsime, jog šiuo metu savivaldybės administracijoje yra neužimtos
Architektūros ir urbanistikos, Teisės,
civilinės metrikacijos ir personalo bei
Švietimo skyrių vedėjų pareigybės.
tas 0,26 prom. girtumas) (g. 1967
m.), gyvenantis Kavarske, smurtavo sugyventinės (nustatytas 2,68
prom. girtumas) (g. 1975 m.) atžvilgiu, sukeldamas fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
Mirtis. Sausio 1 dieną, apie
15.00 val., Anykščiuose, Parko
gatvėje, ūkiniame pastate įrengtame kambaryje rastas miręs vyras
(g. 1949 m.) be išorinių smurto
žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

spektras
Partijos. 2017-aisiais Lietuvos
partijos toliau eižėjo. Pirma, visiškai nesirūpino savo išoriniais
skiriamaisiais ženklais. Liberalus
domino prokurorai. Tėvynės Sąjungą - anūko asmeninis įvaizdis.
Kitus irgi kažkas bent laikinai sudomindavo. Išskyrus partijos atpažinimo ženklų išryškinimą. Kad visuomenė iškart atskirtų, kuri partija
- briedis, kuri - kupranugaris ir t. t.
Kas yra ideologinis žaliasis valstietis,
turbūt galėtų atsakyti tik Ramūnas
Karbauskis. Nors ir jis penktadienį
atsakytų vienaip, o kitą penktadienį
jau kitaip. Kas yra ideologinis socialdemokratas, nuo šių metų neatsakytų net ir Aloyzas Sakalas. Nes Seime jau dvi socialdemokratijos.
Afrika. Pastaraisiais metais mūsų
šalis vis daugiau dėmesio skiria bendradarbiavimui su Afrikos šalimis.
Užsienio reikalų ministerijos atstovų
teigimu, bendradarbiavimo su Afrikos valstybėmis stiprinimas Lietuvai
yra svarbus pasaulio ir Europos mastu. Teigiama, kad auganti Afrika,
esanti Europos kaimynystėje, reiškia
ne tik didesnes galimybes, bet ir rizikas, kurių negalima ignoruoti.
Kalnas. Vyriausybė nuo šiandien
skelbia ekstremalią situaciją valstybės mastu dėl nuošliaužų nuniokoto
Gedimino kalno. Akivaizdu, kad
jam gelbėti iš valstybės biudžeto bus
skiriami milijonai eurų, o paradoksalu, kad juos gaus tie, kurie šį kalną
suniokojo. Pro Lietuvos nacionalinio muziejaus langus gerai matyti
kraupi Gedimino kalno nuošliauža,
sulaužiusi atraminę sieną, restauruotą plytomis, kurių viena kainavo
5 eurus. Kalno šeimininkė, Lietuvos
nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė stebėjosi: „Juokingiausia, kad aš liksiu tas didysis kalno
griovėjas.“ Ji teigė nejaučianti atsakomybės už dabartinę kalno būklę
ir jam tvarkyti telkia išskirtines pajėgas: žmones, kurie kalno griovimu
užsiima jau nuo 1981 metų.
Valdžia. Šimtmečius gyvuoja tradicija šv. Kalėdų laikotarpiu atleisti
nuoskaudas. O iš valstybės institucijų pilte pilasi raportai apie paskirtas baudas, pareikštus įtarimus,
prokurorams perduotus galbūt neteisėtus statinius ir pan. Prokuratūra
ir Specialiųjų tyrimų tarnyba raportuoja apie užbaigtus rezonansinius
politinės korupcijos, aferų ardomoje
Ignalinos atominėje elektrinėje, tyrimus. Konkurencijos taryba skelbiasi
už kartelinius susitarimus skyrusi
milijonines baudas statybininkams,
daugiau nei 27 tūkst. - radioaktyvaus
metalo pirkėjams. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
giriasi per pusmetį pagaliau aptikusi
galbūt nelegalų lieptelį ir ūkinį pastatą milijonieriaus Broniaus Bradausko valdose.
Teismas. Už šiurpų išpuolį devyneriems metams pernai nuteistas Andrius Kalasiūnas netrukus gali išeiti į
laisvę. Apeliacinis teismas šiam sadistui skirtą bausmę nurėžė daugiau
kaip perpus. Pernai lapkritį Kauno
apygardos teismo teisėjų kolegija
pripažino A. Kalasiūną neteisėtai atėmus laisvę savo buvusiai merginai
ir pasikėsinus ją itin žiauriai nužudyti. Anot Apeliacinio teismo, A. Kalasiūno veiksmai - bandymas išstumti
nukentėjusiąją iš važiuojančio automobilio grasinant pervažiuoti galvą,
tėra tik grasinimas nužudyti - už tai
gresia laisvės atėmimas tik iki dvejų
metų.
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spektras
Klebonija. Raseinių rajono apylinkės teismas mėnesiui leido suimti
kaunietį Joną Leškiną, kuris Kūčių
vakarą įsibrovė į Raseinių parapijos
kleboniją. Nors jis teigia esą bandęs
iš klebono atsiimti seną kelių šimtų
litų skolą už malkų skaldymą, ilgapirščio melą demaskuoja ankstesni
jo teistumai. Tarp penkiolikos jam
jau paskelbtų nuosprendžių taip pat
yra dėl vagysčių iš Druskininkų,
Marijampolės, Tauragės, Klaipėdos,
Telšių bei Šakių rajonų bažnyčių ir
klebonijų.
Neigia. Interneto milžinas „Tencent“ neigia, kad kompanija saugo
jai priklausančios programėlės „WeChat“ naudotojų susirašinėjimų istoriją, rašo „Reuters“. „Volvo“ markės
automobilių savininko „Geely Holdings“ vadovas Li Shufu pirmadienį Kinijos žiniasklaidai teigė, kad
„WeChat naudotojus stebi kiekvieną
dieną“. „WeChat“ nesaugo nė vieno
naudotojo susirašinėjimo istorijos.
Ji yra saugoma tik naudotojų išmaniuosiuose telefonuose ir kompiuteriuose“, - pranešime teigė įmonė.
„WeChat“ niekada nenaudos jokio
asmeninio turinio duomenų analizei.
Gandai, kad „WeChat“ stebi savo
naudotojus kasdien, yra visiškas nesusipratimas“, - sako „WeChat“.
Doleris. Dolerio indeksas pirmąją 2018 m. prekybos dieną svyravo
netoli trijų mėnesių žemumų, tuo
tarpu metus stipriai pradėjo Azijos
valiutos, ypač - Kinijos juanis, rašo
„Reuters“. Dolerio indeksas, skaičiuojantis valiutos pajėgumą iš kitų
didžiausių pasaulio valiutų sudaryto
krepšelio atžvilgiu, siekė 92,162.
Penktadienį valiuta buvo pasiekusi
žemiausią indeksą nuo rugsėjo 22
d. - 92,080. Per praėjusius metus
daugiau nei 9,8 proc. kritęs doleris
susilpnėjo labiausiai nuo 2003 m. To
priežastimis įvardijami už JAV ribų
paspartėjęs ekonomikos augimas bei
prie griežtėjančios JAV federalinio
atsargų banko (FED) linijos artėjanti
kitų pasaulio centrinių bankų politika.
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Šimtmečio artumas ir šimtametės
netektis
Lietuvos šimtmečio išvakarėse, Kūčių dieną, apeigoms vadovaujant klebonui Raimundui Simonavičiui, dalyvaujant dukrai
Aldonai bei dar dviem dešimtims giminaičių, kaimynų, bičiulių,
į Svėdasų kapines palydėta seniausia miestelio gyventoja Adelija
Gajauskienė.
Eisenos priešakyje ėjo vyras nešdamas kryžių su lentute, kurioje įrašytas velionės vardas, pavardė ir gyvenimo žemėje atskaitos
metai 1916 - 2017.
Tarsi laidojome dalelę istorijos,
dalelę savęs - žmogų, kuris gimė
Pirmojo pasaulinio karo metais,
krašte šeimininkaujant vokiečiams,
pirmuosius gyvenimo metus gyveno pačiame Lietuvos nepriklausomybės priešaušryje, ji buvo senesnė už nepriklausomą Lietuvos
respubliką, kurios gimties šimto
metų sukaktį minėsime visus 2018ius.
Ilgas gyvenimas doram, romiam
žmogui - tikriausia Dievo dovana.
Dovana nuo pat gimimo vėlų 1916
metų rudenį, Kalniečių kaime Svėdasų parapijoje. Vaikystė didelėje
šeimoje, kur išmoko vienas kitą
atjausti, išmoko dalintis, juk žemės
buvo nedaug, bet pasaulio grožis,
rupi duona, tikėjimas ir artimo mei-

komentarai

Parengta pagal
BNS informaciją

lė buvo svarbiausia. Karo baisumas
įsismelkė vaikiškon sąmonėm iki
pat gyvenimo pabaigos nepamiršta
daina: „Penkioliktais metais karas
prasidėjo/ Daug jaunų bernelių į
karą išėjo/ Tarnavo, tarnavo dėl tėvynės labo? Neužsitarnavo nei dėl
lentų grabo...“. Mokyklon ėjusi vos
dvi žiemas, ji buvusi pas Čerškus,
gretimame Netikiškių kaime.
Ištekėjo vos devyniolikos ir į
savo gyvenimo namus, dar prieš
karą nagingo staliaus, savo vyro
Juozo Gajausko namus, centrinėje
Svėdasų miestelio gatvėje gyventi atėjo prieš pat Antrąjį pasaulinį
karą. Bet karas buvo paženklintas ne tik nerimu, vargais, bet ir
džiaugsmais - pirmaisiais karo
metais į pasaulį atėjo Gajauskų

Adelija Gajauskienė 2016-ųjų rudenį, tik šimtmečio sulaukusi.
Autoriaus nuotr.
pirmgimis Bronius, o po trejų
metų - duktė Aldona. Nepritekliai,
rankų darbai namuose, tarnyba
mokykloje, rūpestis vaikais, ankstyva vyro mirtis, lėmusi beveik
keturis dešimtmečius našlystės.
Malda, gebėjimas visas negandas
ir džiaugsmus priimti kaip siun-

čiamus Dievo. Ramybė, senatvės
šviesa, skausmas palaidojus sūnų
ir paskutinieji metai rūpestingoje
dukros Aldonos globoje.
Skalsūs žodžiai klausiančiam
ir patikinimas, kad ir šimto metų
gyvenimas yra trumpas, greitai
prabėga...

2017–ieji – nors truputį gražesni ir geresni

Sutikome Naujuosius, atvertėme švarų nenumaldomai bėgančio
laiko puslapį, o 2017–ieji jau tampa istorija, įsirašiusia kiekvieno
žmogaus gyvenime džiugiais atradimais, išsipildžiusiomis arba ne
svajonėmis, praradimais ar susikurtu pamatu ateities vizijoms įgyvendinti...
„Anykšta“ klausė, kokie Jums buvo, kuo įsiminė praėję metai?

Mano, kad
laukia švelni
žiema

Saugu. 2017-ieji, preliminariais
duomenimis, buvo saugiausi metai
civilinės aviacijos istorijoje. Duomenis apie skrydžių saugumą renkantis
tinklas „Aviation Safety Network“
skelbia, kad iki Naujų metų išvakarių užregistruoti devyni mirtini
incidentai su lėktuvais, per kuriuos
žuvo 67 žmonės - tiek mažai aukų
dar nėra buvę. 32 asmenys žuvo
katastrofą patyrusiuose orlaiviuose,
o dar 35 - žemėje. Privati Nyderlandų organizacija šiuos duomenis
paskelbė sekmadienį. Šia informacija, 2017-aisiais apskritai nebuvo nė
vieno mirtino incidento su dideliais
komerciniais keleiviniais lėktuvais.
Nafta. Rusijos tanklaiviai pastaraisiais metais jūroje bent tris kartus perdavė naftą Šiaurės Korėjai, „Reuters“
informavo du Vakarų Europos saugumo šaltiniai. Šaltiniai pažymi, kad
naftos pardavimai pažeidžia Jungtinių
Tautų (JT) pritaikytas sankcijas Šiaurės Korėjai. „Reuters“ rugsėjį skelbė,
kad Šiaurės Korėjos laivai plaukdavo
atgal į šalį tiesiai iš Rusijos. Teigiama,
kad po šio pranešimo spalį ir lapkritį,
siekdami slaptumo, krovinius perdavinėti ėmė jūroje. „Rusijos tanklaiviai atliko naftos perdavimus Šiaurės
Korėjos tanklaiviams kelis kartus šiemet, pažeisdami JT sankcijas“, - teigė
vienas iš dviejų anoniminių šaltinių.

Raimondas GUOBIS

šalčio, o pernai sausio 2-ąją dar
buvo 1 laipsnis šilumos, tačiau po
kelių dienų labai atšalo, per Tris
Karalius spigino 20–ies laipsnių
šaltis. Manau, ši žiema bus švelni,
gali būti ir be rogių kelio, nors ką
gali žinoti... Antai, kaip pasakojo tėvai, 1924–aisiais, kai sudegė
Rubikių ulyčia, žmonės visą žiemą
ratais važinėję.

Nustebino
pilietiškumas ir
organizuotumas

Alvydas DIEČKUS, Rubikių
kaimo gyventojas, gamtos stebėtojas:
- Man, kaip ir visiems kaimo
žmonėms, 2017–ieji įsiminė nepaprastai šlapia vasara ir rudeniu,
kuomet saulę retai matydavome.
Septyni dešimtmečiai gyvenu Rubikių kaime, daugiau kaip 50 metų
stebiu ir registruoju gamtos reiškinius, tačiau tokių šlapių, tokių
apniukusių metų nepamenu. Jutau
saulės šviesos stygių, o tai atsiliepia sveikatai, savijautai. Neatsitiktinai šiauriečiai per didžiąsias metų
šventes ima atostogas ir keliauja į
saulėtus kraštus.
Beje, užpernai per Tris Karalius
per Rubikių ežero ledą ėjau į Kriokšlio kaimą, buvo 15–16 laipsnių

Regina SMETONAITĖ, iš
Anykščių krašto kilusi Vilniaus
anykštėnų sambūrio vadovė:
- Metai buvo prasmingi įvairiais
renginiais, šventėmis, kasdieniniais darbais. Nuoširdžiai pradžiugino anykštėnų pilietiškumas
ir organizuotumas rugsėjo mėnesį
vykusios Pagarbos ekspedicijos

metu, pagerbiant mūsų valstybės
aušros liudininkus, Vilniaus konferencijos delegatus anykštėnus, keliaujant po jų gimtines, susitinkant
su kaimų gyventojais. Artėjančiam
valstybės šimtmečiui skirtas renginys į vieną būrį tądien surinko
valstybės kūrėjų gimines, Vilniuje
gyvenančius anykštėnus, savivaldos žmones ir pakeliauti po gimtinę panorusius anykštėnus.
Taip pat džiugino anykštėnų išleistos knygos ir kasmet vis gražėjantys Anykščiai. Norėčiau tikėti,
kad praėję metai kaip man, taip ir
visiems anykštėnams buvo nors
truputį geresni ir gražesni, teikiantys vilčių ateičiai.

ir anykštėnai.
Asmeniniame gyvenime praėję
metai irgi taikūs, džiugūs. Vaikai
užaugę, sveiki, turiu 4 anūkus, tad
šiemet prie Kūčių stalo susėdome
12 žmonių (Įdomus sutapimas –
kaip ir 12 Jėzaus Kristaus pasekėjų
apaštalų, - aut. past.).

Nudžiugino
mokiniai

Prie Kūčių stalo
sėdo 12 žmonių

Valdemaras JUŠKA, verslininkas, vienų didžiausių Lietuvoje
šiltnamių bendrasavininkis:
2017–ieji man buvo įtempto
darbo metai. Buvo be galo daug
rūpesčių, tačiau viskas pasibaigė
gerai naujų 6 hektarų ploto šiltnamių įkurtuvėmis gegužės mėnesio
pradžioje. Pasisekė įgyvendinti
naujovę, auginome braškes, kurių
vėlyvo rudenio mėnesiais skanavo

Alfredas MOTIEJŪNAS, fotografas:
- Labiausiai mane nudžiugino ir nustebino mano mokiniai.
Netikėtai maloni buvo metų pabaiga, kai net šeši fotografijos
besimokantys gimnazistai tapo
Lietuvos moksleivių fotografijos konkurso-parodos laureatais
ir prizininkais. Beje, mane tai
paskatino sugrįžti prie meninės
fotografijos, kurią buvau „užmetęs“ du dešimtmečius, tuo pačiu ir pažvelgti į savo jaunystės
negatyvus, dalį nuotraukų dėti į
„Feisbook“.
Man metai išties nebuvo lengvi, tad tikiuosi, kad šie bus geresni arba bent jau ne blogesni.
- ANYKŠTA

iš arti
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Naujas „siauruko“ laikinasis
vadovas nepaskirtas vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Tęsiasi VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ naujo laikinojo direktoriaus nepaskyrimo epopėja. O įstaigai toliau laikinai
vadovauja Anykščių rajono valdžios, švelniai tariant, nemylimas
Vismantas Užalinskas.
Gruodžio pabaigoje visuotiniame
dalininkų susirinkime ketinta laikinuoju VšĮ „Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis” vadovu skirti Mindaugą Jucevičių, buvusio FNTT vadovo Kęstučio Jucevičiaus brolį. Už šį
sprendimą balsuoti pasirengęs į visuotinį dalininkų susirinkimą nuvyko
Anykščių savivaldybės atstovas savivaldybės administracijos direktorius

Ramūnas Blazarėnas, tačiau antrasis
dalininkas - Susisiekimo ministerija, vietoj savo atstovo atsiuntė raštą,
kuriame nurodė, kad M. Jucevičiaus
skyrimui nepritaria.
Abu VšĮ dalininkai - Anykščių savivaldybė ir Susisiekimo ministerija
- valdyme turi lygiai po pusę dalių.
Taigi sprendimai gali būti priimti tik
abiem pusėms sutarus.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ istorijos jau tampa vertos
knygos. Prieš pusantrų metų buvo
surengtas nuolatinio direktoriaus
konkursas, kurį pralaimėjęs laikinasis vadovas Vismantas Užalinskas
konkurso rezultatus apskundė teismui. Teismas konkurso rezultatus
panaikino. V. Užalinskas liko laikinuoju vadovu. Dalininkai jam rado
progą skirti drausminę nuobaudą,
kurią teismas taip pat panaikino ir
bylinėjimosi išlaidas priteisė iš dalininkų. Pernai Susisiekimo ministerija nusprendė trauktis iš VšĮ dalininkų

Nemokamo interneto autobusuose nebus
(Atkelta iš 1 p.)
Ši nemokama paslauga dabar ypač
populiari maršrutiniuose autobusuose ir ją vis daugiau vežėjų stengiasi
įsidiegti. UAB „Transporto centras“
savo autobusų parką Anykščiuose
įkurs šalia degalinės „Baltic Petroleum“, o keleivius, kaip ir dabar, aptarnaus iš Anykščių autobusų stoties.
„Darbuotojus jau susirinkome.
Dauguma perėjo iš „Autoveldos“, sakė I. Fedoriv.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas „Anykštai“ sakė, kad su
nauju vežėju paslaugos teikimo sutartis pasirašyta spalį. Šioje sutartyje
numatyta, kad „Transporto centras“,
esant reikalui, paslaugą teiks kartu
su dar viena transporto paslaugas
teikiančią bendrove – UAB „Olego
transportas“.

savaitgalio diskusija

Iki šiol vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutus Anykščių rajone aptarnavo UAB „Autovelda“. Bendrovė iš Anykščių trauktis niekur nežada
ir šeimininkaus jai iki 2039 metų išnuomotoje autobusų stotyje.
„Anykščių autobusų stotis mums
išnuomota ir mes ten veiklą vykdysime. Bus mūsų dispečeris, bagažo,
siuntų paslaugos. Viskas, kaip buvo,
taip ir liks“, - apie tolimesnę UAB
„Autovelda“ veiklą Anykščiuose
sakė V. Preidys.
Iki šiol UAB „Autovelda“ dirbo 30
darbuotojų. V. Preidys prognozavo,
kad dalis jų ir toliau dirbs bendrovėje.
„Turime autobusų maršrutų kitame
rajone, gal kažkas sutiks dirbti kitur“,
- svarstė V. Preidys, kurio vadovaujama bendrovė vežėjo paslaugas teikia
ir Panevėžio rajone.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis“ laikinais direktorius Vismantas Užalinskas
- amžinas kaip Roma.

parkas tikrai senas, visą jį reikėjo atnaujinti. Norėjome, kad savivaldybė
mus truputį daugiau dotuotų, tuomet
būtume lizingu ėmę naujus autobusus“, - pasakojo V. Preidys, pridurdamas, kad kai kuriems „Autoveldos“
autobusams jau net 30 metų.
V. Preidys prognozavo, kad naujajam vežėjui net nebereikės kreiptis
į rajono Tarybą, kad būtų peržiūrimi
vežimo įkainiai.„Kai savivaldybė dotuos nuostolingus maršrutus, jie galės
vežti nors ir už pusę kainos. Sąlygos
tokios, kad gyvenk ir žvenk“, - pastebėjo V. Preidys.
Anykščių rajono savivaldybė jau
įsteigė keturis autobusų kontrolierių
etatus, kurių anksčiau nebūdavo.
„Dabar, kai bus kompensuojami
nuostolingi maršrutai, savivaldybė atsakinga už savo pinigus. Kontrolieriai
yra būtini“, - sakė V. Preidys.
„Tegul tik veža naujas vežėjas. Mes
tikrai nepavydim. Pailsėsime truputį“,
- pokalbį baigė V. Preidys.

UAB „Autovelda“, laimėjusi Anykščių rajono savivaldybės
skelbtą konkursą, savo veiklą pradėjo 2000 metais. UAB „Autovelda“ direktorius V. Preidys dvi
kadencijas kaip Liberalų ir centro
sąjungos atstovas yra dirbęs rajono
Taryboje.
Po to, kai pirmąją dieną į rajono
kelius išriedėjo naujojo vežėjo autobusai, „Anykštos“ redakcija sulaukė pasipiktinusios skaitytojos iš
Debeikių seniūnijos Leliūnų kaimo
skambūčio. Moteris stebėjosi, kad
po Naujųjų drastiškai išaugo bilieto kaina. Iš Anykščių iki Leliūnų
1,10 Eur kainavęs kelionės bilietas
dabar kainuoja 1,46 Eur.
„Kaip mes dabar autobusais
važiuosime į darbą?“, - piktinosi
skaitytoja.
Beje, „Rokiškio autobusų parkas“ arba „Kautra“ dabar iš Anykščių iki Leliūnų veža netgi pigiau –
už 1,20 Eur.

Dalis Vaiginas nominuotas valstybiniam apdovanojimui

Anykščių ligoninės vyr. gydytojas Dalis Vaiginas yra tarp nominantų vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, gauti
valstybinį apdovanojimą.
Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga valstybiniu apdovanojimu
D. Vaiginą siūlo apdovanoti už tai, kad jam vadovaujant ligoninei
per 2 – 3 metus buvo likviduotos skolos, kurios siekė trečdalį ligoninės metinio biudžeto.
„Pastaruosius 16 metų ligoninė veikia rentabiliai, finansiniai
rezultatai teigiami. Vadovaujant D. Vaiginui buvo baigtos ilgiau
nei 20 metų trukusios ligoninės statybos – gydymo įstaiga iš senų
pastatų persikėlė į modernias naujas patalpas. O taip pat buvo
įsigyta nauja šiuolaikiška medicininė įranga, įdiegtos naujos ištyrimo ir gydymo technologijos, suvaldyti pacientų srautai, todėl
nesusidaro laukimo eilės, viršijančios nustatytus terminus“, - apie
D. Vaigino nuopelnus rašoma gruodžio mėnesio Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos naujienlaiškyje.
Ši žinia naujienų portale anyksta.lt sulaukė 102 komentarų.
Vertas apdovanojimų: „Beveik
visi statistiniai Anykščių rajono rodikliai tarp blogiausių šalyje, o ligoninė vis dar egzistuoja kaip ligoninė,
o ne kažkokia iškaba „Ligoninė“.
Todėl D.Vaiginas tikrai vertas apdovanojimų ir ne tokios padėkos, kokiomis pastaruoju metu apdalinami
ilgamečiai savivaldybei pavaldžių
įstaigų vadovai. Kad ligoninė su
skola baigė metus? O kas kalba apie
sumažintus finansavimus ligoninėms už paslaugas? Bet ir čia, kiek
girdėjau, D.Vaiginas elgėsi apdairiai
ir sukaupė rezervus tokiam atvejui.
Todėl, jei tai teisybė, tokio vadovo
dar reikia labai labai paieškoti.“
Ratas III: „O kas yra ta „Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga”? Ta

V. Preidys pastebėjo, kad Anykščių
rajono savivaldybės konkursą laimėjusiai UAB „Transporto centras“ sudarytos išskirtinės sąlygos.
„Mes išdirbome 18 metų, bet mums
nuostolingi maršrutai iš savivaldybės
biudžeto pinigų nebuvo apmokami.
O dabar pagal naujas sąlygas nuostolingi maršrutai bus kompensuojami.
Aišku, sąlygos yra geros“, - pastebėjo
V. Preidys.
UAB „Autovelda“ direktorius V.
Preidys pripažino, kad jo vadovaujamos bendrovės autobusų parkas niekuo neprilygtų naujam vežėjui.
„Vežėjo konkurso laimėtojai uždirbę Vilniuje pinigų, pajamas turbūt
turėję geras, turi naujų autobusų. Kita
bendrovė, UAB „Olego transportas“,
kuri jiems ateis į pagalbą, aptarnavo
maksimas, norfas – tai jau kiti pinigai.
Jiems lengviau bus. O mūsų autobusų

ir pasiūlė naujais dalininkais tapti
Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėms. Šių savivaldybių Tarybos
priėmė sprendimus tapti VšĮ dalininkėmis, tuo tarpu Anykščių rajono taryba pareiškė, jog nori būti vienintelė
dalininkė. Naujiems potencialiems
dalininkams ir Anykščių savivaldybei nepasidalinant įtakos „siauruke“,
Susisiekimo ministerija kol kas pasilieka savo dalininko teises.
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ didžiąja dalimi gyvena iš dotacijų. Iš šių metų valstybės biudžeto jo išlaikymui skirta
200 tūkst. eurų. Skaičiuojamas
dotacijos poreikis - bent 360
tūkst. eurų. Taigi, jei Anykščių
savivaldybei kada nors pavyks
tapti šimtaprocentiniu „siauruko“
valdytoju, šios įstaigos išlaikymas bus mūsų ir tik mūsų rajono
galvos skausmu.

„riebių katinų“ draugija, susigriebusi superines algas tūkstančiais, kai
gydytojai - jų pavaldiniai - gauna
mizernus atlyginimus ir laksto po
ligonines, kad kaip nors eurą kitą
prisidurtų? Kai kurie „riebkatiniai“
išmesti iš darbo už girtuoklystes, kai
kurie kiti už machinacijas su firmomis ar per viešuosius pirkimus letenas prisvilę, arba STT nuvesti į teismus ir nuo darbo nušalinti (Šiauliai,
Panavėžys). Tai jei esi šitų “riebkatinių” vadas, matyt, ir pats neišvengiamai turi būti vienu iš jų. Manau,
kad prezidentė D. Grybauslaitė bus
informuota ir neužkibs ant tokio kabliuko.”
Kitaip: „Gražus tas mūsų kraštas
Anykščiai, turime tikrai kuo pasi-

Anykščių ligoninės vyr.gydytojas Dalis Vaiginas teigia nesitikėjęs, kad bus nominuotas valstybiniam apdovanojimui.

džiaugti.Kalbant apie ligoninę, taip
pat malonu, kad buvo žmogus - taip
pat gydytojas, kuris stengėsi, kad
Anykščiai turėtų visas sąlygas gydytis, gauti gydymo paslaugas kaip
didmiesčiuose.Tačiau niekas neįžvelgė vizijos, kad mūsų mylimas
Anykščių rajonas liko su gyventojų
skaičiumi, poreikiais kaimo lygio.
Turint tokį šiuolaikišką medicinos
gigantą, reikėjo ne tik pastangų,bet
ir gaspadoriaus mąstymo spręsti,
ką daryti su tokio didumo ligonine.
Šiandieną daugelį nustebino žinia
apie apdovanojimą D. Vaigino. Ir
visiškai pateisinama,kad nepatenkinti ten dirbantys, besigydantys,
jaunieji gydytojai, iš tolo apeinantys
šią ligoninę. Kartais galvoji ir svarstai, o jeigu savo laiku būtų paskirtas
vadovauti L. ALESIONKA, tikrai
padėtis būtų ne tokia, kokią turime.

Todėl peršasi išvada, kad neužtenka
norėti vadovauti kažkam, bet reikia
tam turėti ir sugebėjimų, įvertinti
ten dirbančius, naujus ateinančius,
ieškoti pačių tinkamiausių spendimų
eiti tinkamiausiu keliu.”
Oi vai!: „O tai kas tada suvarė ligoninę į nuostolius, kas įdarbino gydytojus alkoholikus, kodėl pacientai
nenori joje gydytis ir važiuoja į kitas
ligonines? Kodėl net 10 metų buvo
išlaikomi pustuščiai nuostolingai
dirbę skyriai?”
Nebesuprantama: „Net nejuokinga darosi. Neseniai pranešė, kad
skolose, ir va už tai apdovanojimas.

Tai kam uždarinėti skyrius?”
Apgauti Prezidentę: „Pastaruosius 16 metų ligoninė veikia rentabiliai, finansiniai rezultatai – teigiami.“ Meluoja ir net neraudonuoja
Gydytojų vadovų sąjunga!!!”
Užtarėjas: „Taip „suvaldyti pacientų srautai, todėl nesusidaro laukimo eilės, viršijančios nustatytus
terminus“. Suvaldyti tuos srautus
taip, kad rajono gyventojai nebenori
„Vaigino klinikose“ gimdyti, vaikų
gydyti ir patys gydytis, kad važiuoja
į kitas ligonines, nes mato, kas čia
per „buvusių alkoholikų“ lygis, gali
tik ordino nusipelnęs vadovas. Duoti
jam ir Valstybinę premiją ir postą iki
gyvos galvos! Valio !!!”
Pasiūlymas: „Vadovų ir partiečių
klubas lai susimeta ir pastato paminklą raudoną, skirtą neprigulimos,
atkurtos Lietuvos, Anykščių vyr.
gydytojo įamžinimui. Taryba turėtų
pritart, kaip ir viskam pritaria.”
X – man: „Ir nėra ko čia stebėtis,
Anykščių ligoninės vyr. gydytojas
Dalis Vaiginas senai nusipelnė apdovanojimo. Šio žmogaus, kartu ir
jo vadovaujamo kolektyvo dėka,
mūsų miesto ir rajono ligoninė tapo
ir moki, ir jauki.”
Yra už ką: „Jeigu vadams duoda
po medalį, tada pavaldiniams po du
medalius reikėtų duoti.”
-ANYKŠTA

„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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Gurskai: apie kaimą ir vieną
mokytą Binkį

Raimondas GUOBIS

Gurskai - senas ir garbingas kaimas prie vieškelio, vedančio
Anykščių link, už trijų kilometrų nuo parapijos centro Troškūnų.
Nuo seno Binkių giminės lizde, kuriame po legendinio patriarcho
Jono Binkio mirties, po mano sugrįžimo gyventi prie Šventosios,
nebeliko nė vieno tos prigimtinės giminės atstovo. Senovės išminčiai
pasakytų lotynišku posakiu, kad taip pasibaigia pasaulio garbė...

į vagoną pakrauti Pajuostinio gardėsiai iškeliaudavo į Vokietijos ir
Prancūzijos restoranus, sakydavo, kad į patį Berlyną ir Paryžių.
Dar ir tinklus užmesdavo, daug
„žuviokų“ sugaudavo.
Kuomet visi jo kartos žmonės
išmirė, jis pasiliko toks pat stiprus, greitas. Devynių dešimčių
metų kryželis jam nebuvo sunkus
- pėsčiomis į Troškūnus nueidavo, ten pasižmonėjęs pargrįždavo namo. Nepatiko jam tie perversmai, kuomet visi sutaupyti
pinigai, nors nedaug jų teturėjo,
taip sakant „pakavonei“ pavirto į
nieką.
Su rūpesčiu - apie senąjį
kaimą

Šiuo keliuku, kuriuo daugel metų naudojosi Binkiai, prie ežero
neprivažiuosi...

Gurskų kaimo palikuonis, buvęs „Kolektyvinio darbo“ ir
„Anykštos“ laikraščio žurnalistas aštuoniasdešimtmetis Danielius Binkys sulaukęs garbaus amžiaus gyvena Anykščiuose ir
kartais “Anykštai” padiktuoja “rieves”.
Gurskų Binkiai
Seniausiame Gurskų kaimo
gyventojų sąraše, istorijos archyve, mano surastame 1810 metų
Troškūnų dvaro inventoriuje,
dailia rašysena, žąsies plunksna
juodu ant balto parašyta, kad tais
metais visi sodžiaus gyventojai
buvo Binkiai. Jie šeimininkavo
keturiuose valakuose, o vienas
buvo tuščias, be savininko. Tad
kaime buvo lygiai penki valakai,
vienodo dydžio ūkiai, kurių žemės rėžiais driekėsi į šiaurę bei
rytus, nes gatvinis kaimas buvo
įsikūręs ant kalnelio prie vieškelio, pačiame pietvakariniame

žemių kampe.
Binkių sodyboje – vokiečių
štabas
Močiutė nuolat pasakodavo apie
Didįjį karą. Prieš pat prasidedant
didžiam įvykiui, vieną vasaros
popietę žemę apgaubė sutemos visai užtemo saulė. Vis dažniau
seni išmintingi žmonės pamatydavo dangaus platybėse rausvomis
šluotomis besidraikančius debesis
- žmones šluos. Ir nušlavė karas
daugybę žmonių ir frontuose, ir
taikiame pasaulyje, kur per visus
kaimus, per visą Europą praslinko ispaniškojo gripo šmėkla, dau-

gybę įvairaus amžiaus žmonių į
kapą nusitempdama.
Rusai nušovė vieškeliu nuo
Troškūnų pasirodžiusios rusų kariuomenės žvalgų baltą arklį. Jį
užkasė galuūličy. Vokiečiai atriedėjo vežimais ir apsistojo kaime
savaitei. Tebuvo dvi trobos su kaminu „be dūmų“, tos pačios dvi ir
su lentų grindimis seklyčiose. Vokiečiams labiau patiko Juozapo
Binkio sodyba, tad jos seklyčioje
ir apsigyveno, įsirengė štabą.
Vienas kareivis buvo pavarde
Vulf, kas reiškė vilką, tai kareiviai kiti jį paerzindavo - nagais
krebždėdami į duris ir paslaptingai bei pašaipiai kartodami jo
pavarde. O tas susinervindavo,
šaukdavo iššokęs pro duris vis
keiksmažodį „porpliukter doner
veter“ pridėdamas.
Vokiečiai nesigėdijo susėdę
prie stalo bevalgydami garsiai
gadinti orą. Kiekvieną arklišką
pirstelėjimą palydėdami smagiu
juoku. Lietuviams tai buvo labai
neįprasta. Jie tik įėję į namus prie
durų kažko sienoje čiupinėdami
ieškojo. Pasirodo, kad jungiklio
įjungti elektrai. Elektra gi kaime
atsiras tik po penkiasdešimties

Ežero pakrantės sunkai prieinamos, jose kuriasi kaimo turizmo sodybos.

tautos balsas

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

metų.
Kartą visiems vokiečiams kažkur išvykus, smalsusis Juozapas
įėjo į seklyčią ir ėmė paslaptingus
kareivių daiktus apžiūrinėti. Į rankas paėmus žibintuvėlį jis netikėtai
įsižiebė. O išjungti to žiburėlio tai
nebemoka. Pūtė, vandeniu pylė, niekas negelbėjo, kol, matyt, baterijai
išsekus paslaptingas žiburys užgeso.
Kaip doras katalikas, apie nuotykį su
žibintuvu prisipažino sugrįžusiems
vokiečiams. Tai tie juokėsi visą valandėlę susiriesdami, už pilvų susiėmę.
Paskutinis mohikanas
Po visų karų, kolektyvizacijos
ir paskutiniojo praėjusio amžiaus
dešimtmečio virsmų Gurskuose
teliko vienintelis Binkys, minėto
Juozapo jauniausias sūnus Jonas.
Jis gyveno sodyboje netoli ežero.
Trobesius buvo parsivežęs iš tėviškės, todėl pas jį gyvenimo dienas
baigė ir šimtą metų išgyvenusi motutė, jo motina Pranciška Binkienė.
Nedidelio ūgio, bet labai tvirtas
buvęs vyras. Mėgęs nueiti prie
ežero, pažvejoti, užstatyti tinklus
ar bučiukais vėžių pasigaudyti.
Visokie ponai, „načalnikai“
prie ežero pabūti mėgdavo, kaip
mėgdavo jie ir žuvį, ir vėžius,
o geraširdis dėdė Jonas niekam
nieko negailėdavo. Apie bendravimą su valdžia dar pridėdavo:
„Svarbu tylėt...“
Jam visuomet neblogai buvę.
Tuomet, kai buvęs jaunas, kai
savo Uršulę vedė. Linksmai išsitardavo, kad smagu jam būdavę, nors su jaunesne žmona daug
darbo. Bučiukų gaudyti vėžiams
turėjęs gal visą šimtą. Plačiažnyplius guldydavo į medines dėžes,
samanomis perklodamas, o susidarius visam vežimui gabendavo
į Troškūnų geležinkelio stotį. Ten

Anykščių ligoninėje gydytojai ir personalas
perkrauti darbu
Dar vieną nerimtą dalyką sugalvojo Sveikatos apsaugos ministras
Aurelijus Veryga. Kalbu apie tuos
alkoholikų testus.
Kuris gi alkoholikas prisipažins,
kad jis alkoholikas? Ir taip jau medikai darbais apkrauti, o čia dar tie
alkoholio testai. Jau ligos aprašymui medikai laiko nebeturi.
Tuos alkoholio testus, jei jau yra

reikalas, gali pildyti pardavėjos.
Jos geriausiai žino, kas jų vietovėje
daugiausiai alkoholio vartoja.
Teko gulėti Anykščių ligoninėje,
mačiau, kaip seselės ir gydytojai
laksto. Teko gydytojos Salomėjos
Rainienės globoje pabūti. Ji net
savo gerais žodžiais gydo. Ir mano
šeimos gydytoja Vitalija Giriūnienė nuostabiai dirba. Procedūrose

dirba tokia labai maloni seselė
šviesiais plaukais. Baisu, kad tie
žmonės neišsibėgiotų. Sako blogai, kad atvažiuojantys gydytojai
gydo. Bet ar iš gero gyvenimo jie
važinėja?
Linkiu visiems Anykščių ligoninės medikams gražių 2018 metų!
Juozas IKANAVIČIUS
iš Dabužių

Vienu metu, jau paauglystėje,
Jono Binkio pirmgimis sūnus Danielius buvęs tylus ir neįprastai
pamaldus. Net moterys stebėdavosi, kaip tas vaikas atsiklaupęs
ant suoliuko karštai meldžiasi.
Žinoma, veik nė vienai nebuvo
jokių abejonių, kad suaugęs bus
kunigu. Tačiau taip neatsitiko,
kritiškas, aštrus ir bet kam paaiškinimo, supratimo ieškojęs
jaunuolio protas paskatino sukti
pasaulietišku keliu.
Kaip ir dera visiems Gurskų
Binkiams, jam labai patiko romantiškos komunizmo idėjos - lygybė, brolybė, viskas liaudžiai...
Iki šiol Danielius yra Lietuvos
socialdemokratų partijos narys.
Baigęs vidurinę, Šiauliuose įgijo lietuvių kalbos bei literatūros
mokytojo spcialybę, vėliau Vilniaus pedagoginiame neakivaizdžiai baigė rusų kalbos studijas ir
dirbo mokytoju Latavėnų septynmetėje mokykloje. 1965 metais
pradėjo dirbti rajoninio laikraščio „Kolektyvinis darbas“, vėliau
tapusio “Anykšta”, redakcijoje,
daugybę metų rašė žemės ūkio
temomis, nevengė rašyti apie
politiką. Redakcijoje Danielius
dirbo iki 2008 metų. Žurnalistas išleido dvi knygas “Praeities
nuolaužos” (2006 ) ir “Permainų
skersvėjai”(2009).
D. Binkys buvo vienas pirmųjų Anykščių trumpabangininkų,
išugdė būrį šios sporto šakos entuziastų.
Su rūpesčiu Danielius rašė ir
apie savo gimtąjį kaimą, apie tai,
kaip buvo vieną kartą, o po to dar
ir antrą nuleistas gražuolis Pajuostinio ežeras.
Nebeliko Gurskuose nuo amžių čia gyvenusiems žmonėms
nei priėjimo, nei ramaus pabuvimo prie raudonojo ežero. Juk
labai jau nesmagu, nors krantas ir
visų, eiti prie kolonisto liepto ar
maudytis kažkam žvelgiant pro
neleistinai arti prie vandens pastatytų namų langus.

užjaučia

Vandai BRAKNIENEI
Reiškiame nuoširdžią užuojautą ir liūdime kartu, mirus
brangiam vyrui Kaziui.
J. Biliūno g. 6 namo 1-os
laiptinės butų gyventojai
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Jeruzale, Jeruzale
politika besidominčių dėmesį iki
rinkimų pabaigos, jeigu ne gruodžio šeštoji.
Tą dieną Jungtinių Amerikos
Valstijų prezidentas Donaldas
Trumpas paskelbė pareiškimą
dėl JAV ambasados perkėlimo iš
Tel Avivo į Jeruzalę. Tai reiškė
viena – Jeruzalės, kaip Izraelio
nedalomos sostinės, pripažinimą
ir Palestinos, Jeruzalę matančios
Irena ANDRUKAITIENĖ savo būsimos valstybės sostine,
vilčių paneigimą.
Jeruzalė šiuo metu tapo vienu
Paskutinieji praėjusių metų
mėnesiai nebuvo ramūs. Spa- karščiausių taškų Artimuosiuolio pabaigoje Europos Sąjungą se Rytuose. Tai vienas seniausupurtė Katalonijos nepriklau- sių pasaulio miestų, natūraliai
somybės paskelbimas, o po jo susiklosčiusio multikultūrizmo
sekę drastiški Ispanijos valdžios židinys, kuriame savo pėdsakus
veiksmai Katalonijos teisėtos paliko visos Pažadėtojoje Žemėvyriausybės atžvilgiu lėmė pre- je gyvenusios tautos. Tai svarbus
religinis
cedento netucentras, jame
rinčią būsimų
...Žydai mano, kad šioje
persipynusios
rinkimų situvietoje,
Šventyklos kalne, p a g r i n d i n i ų
aciją.
Buvo
įdomu, kaip stovėjusi jų karaliaus Do- m o n o t e i s t i n i ų
seksis žūtbū- vydo statyta Dievo įkvėp- religijų šaknys
– šventu jį laitinėje rinkimų toji Pirmoji šventykla...
ko ir krikščioį Katalonijos
nys, ir judėjai,
parlamentą
kampanijoje dalyvaujančioms ir musulmonai.
Krikščionių kvartale stovi
nepriklausomybininkų
partijoms, kurių vienos lyderis, at- Šventojo Kapo šventykla, kurios
statydintasis Katalonijos pre- vietoje anuomet, kaip manoma,
zidentas Karlas Pudžemonas, buvo palaidotas ant Golgotos
rinkimuose dalyvavo būdamas kalno nukryžiuotas Jėzus.
Musulmonų kvartale yra ŠventyBriuselyje, nes atvykęs į Kataloniją būtų tuoj pat areštuotas už klos kalnas ir istorinė Al Akso mu„bandymą kelti maištą valsty- sulmonų mečetė. Islamo pasaulyje
bėje“, o kitos partijos vadovas, tai trečia pagal svarbą (po Mekos ir
atstatydintasis Katalonijos vice- Medinos) sakralinė vieta.
Žydai mano, kad šioje vietoje,
prezidentas Oriolis Žunkerasas,
kaltintas dėl to paties, sėdėjo Šventyklos kalne, stovėjusi jų
Madrido kalėjime. Karštas taš- karaliaus Dovydo statyta Dievo
kas Europos pietuose būtų laikęs įkvėptoji Pirmoji šventykla, ba-

horoskopas
AVINAS. Traukte trauks pasilinksminimai, meilė, seksas,
romantiškos pažintys. Būsite nusiteikę avantiūroms, naujovėms.
Galbūt iškils pasirinkimo dilema.
Vis dėlto dėl esminių dalykų apsispręsti reikėtų ne iškart, o viską
gerai pasvėrus, apgalvojus.
JAUTIS. Netingėkite padirbėti
bei pasirūpinti įvaizdžiu. Namų
ūkio ir šeimos situacija reikalaus išlaidų. Pasistengus galima
neblogai užsidirbti bei kažkam
padaryti gerą įspūdį. Dėl brangių
pirkinių tarkitės su partneriu.
DVYNIAI. Šis metas turėtų
būti kupina kontaktų, pokalbių
arba susirašinėjimo. Domėsitės
aplinkinių žmonių gyvenimu, žiniasklaidos naujienomis. Kažkuo
gali pasitarnauti informacija, išgirsta kaip reklama ar paskalos.
VĖŽYS. Gana produktyvus
laikas. Dalykinė veikla, verslas,
komandiruotės duos apčiuopiamų rezultatų. Jeigu esate pasiilgę
lengvo ir šilto bendravimo, irgi
liksite patenkinti. Regis, patirsite įspūdžių, gausite peno emocijoms, kūrybinei raiškai.
LIŪTAS. Jeigu negailėsite energijos, ne tik pasieksite
gerų rezultatų, bet ir atsikratysite įtampos, neigiamų emocijų.
Galbūt rūpinsitės, kuo nustebinti
dominantį asmenį. Tuo tikslu ką
nors pirksite, organizuosite.
MERGELĖ. Labiausiai norėsis ramybės, atsipalaidavimo.
Būtų gerai, kad niekas nekvaršintų jums galvos ir netrukdytų
darbuotis vienumoje arba leistų
patinginiauti, pasimėgauti meilės

intymumu, menu.
SVARSTYKLĖS. Apgalvokite, nuo ko pradėti svarbiausius
darbus. Jeigu reikia, pasitarkite
su specialistais ar nusimanančiais
pažįstamais, bičiuliais. Pasistenkite suderinti savo troškimus su
galimybėmis.
SKORPIONAS. Laikas bus
kupina darbų, pareigų. Profesinėje veikloje labiausiai bus vertinamas iniciatyvumas, atsakingumas. Intriguojamo pasiūlymo
laisvalaikio praleidimui galite
sulaukti iš jus dominančio asmens.
ŠAULYS. Ar dirbate, ar mokotės, ar keliaujate, nestokosite
valios, ryžto ir polėkio. Tikėtinas
progresas profesijos srityje, ypač
jeigu iš anksto buvote pasirengę
permainoms. Atsiras galimybių
užmegzti naudingų pažinčių,
gauti vertingų patarimų.
OŽIARAGIS. Mintys suksis
apie neišspręstus finansinius reikalus. Galbūt pavyks išsiderėti
palankesnes sąlygas verslui ar
kreditui gauti arba sulauksite rėmėjų paramos. Bet kuriuo atveju
apie tai užsiminę nepralošite.
VANDENIS. Gali tekti vykdyti pažadus, atiduoti skolas, aiškintis santykius. Galbūt pagaliau
pasirašysite seniau paruoštą, bet
atidėliotą dalykinę ar turtinę sutartį.
ŽUVYS. Laikas žada pokalbių dalykinėmis ir finansinėmis
temomis. Galite išgirsti dominančią žinią, susijusią su darbo
paieškomis ar sveikatos situacija.
Ieškokite kelio į svarbaus jums
asmens širdį, siekite supratimo.
Tai labai pasiteisins.

čios 57 narius, valstybių vadovai,
susirinkę Stambule, Rytų Jeruzalę paskelbė Palestinos sostine
ir paragino visas šalis pripažinti
biloniečių VI a. pr. Kr. sugriau- Palestinos valstybę, o šiuo metu
ta, vėliau atstatyta ir pavadinta aneksuotą Rytų Jeruzalę laikyti
Antrąja šventykla, bet romėnų okupuota Palestinos sostine.
Turkijos prezidentas Redžepas
sugriauta 70 m. Iš jos likusi tik
garsioji Raudų siena – šventoji Tajipas Erdoganas pareiškė, kad
tikisi savo ambasadą Palestinoje
maldų vieta.
Beveik septyniasdešimt metų atidaryti būtent Rytų Jeruzalėje,
tarp Izraelio ir Palestinos vyksta kai jos okupacija bus nutraukta.
Nuošalyje negalėjo likti ir
nesibaigiantis ginčas dėl šio miesto statuso. Oficialiai Izraeliui nuo Jungtinės Tautos. Gruodžio pavalstybės įkūrimo datos – 1948 m. baigoje JT Generalinėje Asamblėjoje
balgegužės 14 d. ...pradžiuginęs Izraelį, suota
dėl
priklauso
tik
Vakarų Jeruza- sukėlė nerimą Europoje, n e p r i t a r i m o
lė. Šioje dalyje sukrėtė ne tik Palestiną, JAV prezidenįsikūręs Izraebet ir visus Artimuosius to D. Trumpo
pareiškimui.
lio Parlamentas (Knesetas), Rytus, išprovokavo piktas, Iš 193 Genereakcijas ralinės Asamdirba Ministro kategoriškas
narių
Pirmininko tar- musulmonų pasaulyje ir blėjos
128
pritarė
nyba.
krikščioniškose bendruorezoliucijai,
Bet 1967 m.
menėse...
atmetančiai
Šešių
Dienų
prezidento D.
karo metu Izraelis užėmė dalį Palestinos žemių Trumpo sprendimą pripažinti
bei Rytų Jeruzalę, ją aneksavo ir Jeruzalę Izraelio sostine, 9 buvo
paskelbė nedaloma savo sostine. prieš šią rezoliuciją, o 35 susiTarptautinė bendruomenė tai lai- laikė, dalis balsavime nedalyvako okupacija ir nepripažįsta Izra- vo. Lietuva ir Estija balsavo už
elio teisių į šią Jeruzalės dalį bei šį dokumentą, Latvija susilaikė.
Prieš balsavimą Generalinėužimtas Palestinos teritorijas.
D. Trumpo pareiškimas, pra- je Asamblėjoje D. Trumpas ne
džiuginęs Izraelį, sukėlė nerimą kartą viešai yra pareiškęs, kad
Europoje, sukrėtė ne tik Pales- JAV atidžiai stebės, kaip balsuos
tiną, bet ir visus Artimuosius kiekviena valstybė ir nuo to priRytus, išprovokavo piktas, ka- klausys joms teikiama JAV parategoriškas reakcijas musulmonų ma. Jis užsiminė, kad šalys, pripasaulyje ir krikščioniškose ben- klausomai nuo balsavimo, gali
druomenėse. Prasidėjo protestai, sulaukti tam tikro atsako.
Turkijos prezidentas R. T.
demonstracijos, Gazos Ruože ir
Vakarų Krante kilo ginkluoti su- Erdoganas nedelsdamas atsiliepė į šiuos įžeidžius D. Trumpo
sidūrimai, yra aukų.
Tuoj pat pasigirdo ir politinis pareiškimus pavadindamas juos
atsakas – Islamo bendradarbiavi- grasinimais ir kreipėsi į pasaulio
mo organizacijos (OIC), vienijan- bendruomenę ragindamas „ne-

parduoti savo demokratijos mainais į menkus dolerius“.
Kol kas D. Trumpo poziciją
palaiko tik Gvatemala, Kalėdų
išvakarėse irgi pareiškusi apie
savo ambasados perkėlimą iš Tel
Avivo į Jeruzalę.
Lietuvos balsavimas namuose
sukėlė gyvas diskusijas. Buvo
išsakyta įvairių nuomonių ir
vertinimų, apgailestavimo, kad
Lietuva kaip visada, neturi savo
stuburo ir laikosi su Europos
Sąjungos partneriais suderintos
„plaukimo pasroviui“ politikos.
Izraelio ambasadorius Lietuvoje
pareiškė, kad jo šalį nuvylė toks
Lietuvos sprendimas.
Žingsnis žengtas ir jo nebeatšauksi. Jis motyvuotas tuo, kad
Jeruzalės klausimas turi būti
sprendžiamas abiejų šalių – Izraelio ir Palestinos – derybų keliu.
Juolab kad derybos, tiesa, labai
permainingos, vyko, tik, deja,
jokių esminių susitarimų iki šiol
taip ir nepasiekta.
Suprantama atkakli Izraelio
kova už savo tautinę valstybę.
Kolektyvinėje pasąmonėje iki
šiol išlaikyta gyva pirmosios –
babiloniškosios - judėjų tremties
atmintis ir šiandien psalmėje
skamba kaip priesaika:
„Prie Babilonijos upių sėdėdami verkiam / Siono kalną atminę...<> Jeigu, Jeruzale, tave
aš užmirščiau, / mano dešinė
tenuvysta, / tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, / jeigu tavęs neatminčiau, / jeigu tu man
brangesnė nebūtum / už visus
džiaugsmus, Jeruzale mano!“
Klausimas kyla vienas – kokiu keliu išmintingųjų karalių
Sauliaus, Dovydo ir Saliamono
ainiai stengsis kurti, puoselėti
ir stiprinti savo valstybę. Ateitis
parodys.

Prenumeratos kainos
2018 metams
„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
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„Anykšta“ šeštadieniais
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EUR
EUR
40,00
66 (84)

6,00

18,00

35,00

60,00

4,00

12,00

24,00

45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
6,00
18,00
30,00
50,00
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5,00
15,00
25,00
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„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
40,00
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1 num. 2 num. 3 num. 4 num.
EUR
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www.anyksta.lt Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose.
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.
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SKELBIMAI

Gyvuliai

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.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

Senus, traumuotus arklius ir kitus galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389, (8-613) 95120.

karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Kita

Tel. (8-662) 50592.

Ieško senų medinių pastatų nugriovimui. Reikalingos senos pilkos lentos, brusai, gegnės.
Tel. (8-600) 22872.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

įvairūs
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Gamina ir montuoja indėklus, pristatomus kaminus. Valo kaminus.
Naudoja 0,5 - 0,8 mm nerūdijančio
plieno skardą.
Tel. (8-656) 24531.

siūlo darbą
UAB “CESTA” firminėje mėsos gaminių parduotuvėje
Vilniaus g. 1, Anykščiuose
reikalingas (-a) pardavėjas
(-a) - kasininkas (-ė). Darbas
slenkančiu grafiku: 4 darbo
dienos ir 4 poilsio dienos.
Darbo patirtis prekybos srityje - pageidautina.
Kreiptis telefonu
(8-620) 42754.

auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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

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

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

parduoda

Buitinės technikos
remontas

SUPERKA VERŠELIUS

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Automobiliai

Dainiaus firma

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Brangiai - įvairų mišką arba mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.

Kuras
Išdžiūvusias alksnio, beržo malkas.
Turi spygliuočių sausuolių ir maišytų
malkų. Veža po 5-8 erdmetrius.
Tel. (8-613) 11010.
Sausas skaldytas malkas. Pristato.
Tel. (8-675) 63191.
Nebrangiai - beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas, trimetrėmis.
Tel. (8-630) 5 490.

VĮ Anykščių miškų urėdija 2018 metais gyventojams nenukirstu mišku
(išsikirsti patiems) be aukciono parduoda malkinę medieną (ir pavienius
padarinius medžius) šiose girininkijose:
Girininkija, tel.

Parduodamos per metus medienos
kiekis, kub.m

Mikierių, 57121

50

Svėdasų, 57524

50

Troškūnų, 56387

1000

Pavarių, 78489

350

Mickūnų, 42640

50

Kavarsko, 45781

200

Kita
VW GOLF 4 (1,9TDI, 1997 m.,
tvarkingas, detaliau telefonu). Kaina
1 300 Eur.
Tel. (8-611) 27129.

Dėl pardavimo kreiptis darbo laiku į nurodytų
girininkijų administracinius centrus.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles ir subproduktų rinkinius. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994.
Kviečius, miežius, avižas, žirnius,
įvairius pašarinius miltus, sėlenas.
Atveža.
Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.

gimė
Domas KAIRYS, gimęs 12 10

Išleistas naujas žurnalo
„Aukštaitiškas formatas“ numeris
Gyvenimo saulėlydis
valdiškuose namuose
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Papildomi prizai
08**953 30 Eur čekis degalams, 0511307 Automobilis “Audi Q3”, 0134835
Automobilis “Audi Q3”, 0691370 Automobilis “BMW X1”, 0672943 Automobilis “VW
Tiguan”, 0997606 Automobilis “VW Tiguan”, 101*261 Čiužinukas “Dormeo Aloe
Vera”, 048*545 Čiužinukas “Dormeo Aloe Vera”, 06**346 Daugiaf.puodas “Brand”,
02**835 Drabužių garintuvas “Tefal”, 04**074 Dulkių siurblys “Hoover”, 033*202
Išmanusis telefonas “Samsung”, 04**951 Kavos aparatas “Delonghi”, 093*008
Kompiuteris “Lenovo”, 044*770 LED televizorius “Philips”, 08**095 Pagalvės
“Dormeo”, 061*628 Pakvietimas į TV studiją, 058*851 Pakvietimas į TV studiją,
037*826 Pakvietimas į TV studiją, 013*890 Pakvietimas į TV studiją, 019*842
Planšet. kompiuteris “Lenovo”, 0098115 Pretendentas į butą, 035*436 Šaldytuvas
“Beko”, 039*435 Skalbimo mašina “Beko”, 00**789 Smulkintuvas “Delimano”,
098*466 Vilnos chalatas “Deserto”, 023*125 Vilnos pledas “Flokati”, 03**628
Virdulys “Tefal”, 07**884 Virt.realybės akiniai “Zeiss”
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Genovaitė, Viltautas, Vyda,
Vida.
sausio 4 d.
Arimantas, Arimantė, Titas,
Benediktas, Arminas, Benas, Arminė, Andželika, Anželika.
sausio 5 d.
Simonas, Vytautas, Vytautė, Telesforas, Gaudentas, Simas.

mėnulis
sausio 4 -5 d. pilnatis.

anekdotas
Pakelia sunkią galvą Jėzus po
paskutinės vakarienės, mato – visi
apaštalai išlūžę, vyno prilaistyta,
asočių pridaužyta… Pakelia galvą
ir Petras:
– Oi, kaip gerti noriu…
Jėzus:
– Palauk, tuoj paduosiu vandens.
Petras:
– Na jau ne. Prie vandens tu gal
geriau nebesiliesk…
***
Susirinko lietuvis, rusas ir lenkas. Visi turėjo pereiti Uodų uolą.
Pirmas išėjo rusas. Grįžo visas
uodų apkandžiotas. Išėjo lenkas.
Grįžo toks pat. Susiruošė lietuvis.
Grįžo sveikas kaip ridikas. Kiti
klausia:
- Kaip tau pavyko?
Lietuvis ir atsako:
- Vieną uodą užmušiau, kiti į
laidotuves išėjo.
***
Šiaulių geležinkelio stotyje prie
perono darbuotojo prieina dvi
blondinės. Viena klausia:
– Ar šitas trukinys nuveš mane į
Vilnių?
– Ne, panele, jis važiuoja į
Klaipėdą.
Kita blondinė:
– O mane?
***
Prie policininko prieina vaikinukas. Sako:
– Iš manęs ką tik pavogė dviratį.
– Sakykit, ar jis turėjo skambutį?
– klausia policininkas.
– Ne, neturėjo…
– O ar turėjo atšvaitus ir žibintą?
– Ne, neturėjo…
– Tada pirmiausia jums teks
sumokėti baudą.

oras
3

MOZAIKA
Vokietijoje iš skerdyklos
pabėgusi karvė sustabdė
greitąjį traukinį
Bebaimė karvė antradienį pabėgo
iš skerdyklos ir netoli Biulio miesto
Pietvakarių Vokietijoje privertė sustoti greitąjį traukinį.
Pareigūnų teigimu, ant bėgių gyvulys išstovėjo ilgiau nei valandą.
Deja, drąsaus gyvūno mėginimas
pabėgti pasirodė buvęs bergždžias. Į
įvykio vietą buvo iškviestas medžiotojas, kuris karvę nušovė. Greitasis
traukinys „Intercity-Express“ (ICE)
buvo priverstas sustoti apie 5 val.
ryto vietos laiku. Incidentas įvyko
Reino slėnio geležinkelio ruože vienoje svarbiausių šiaurės ir pietų
jungčių Europoje.
Zoologijos sodas antsvorį
turinčiam ežiui skyrė dietą
Į Izraelio safario zoologijos sodo
laukinių gyvūnų kliniką netoli Tel
Avivo atgabentas didelį antsvorį turintis ežys. 1,6 kg sveriantis gyvūnėlis vos paeina, sakė veterinaras Jigalas Horowitzas.
Praėjusiais mėnesiais padažnėjo
atvejų, kai aptinkami nutukę ežiai,
teigiama zoologijos sodo pranešime.
„Stori ežiai laukinėje gamtoje nebesusitvarko, jiems kyla problemų judant, o svarbiausia, kad jie praranda
apsaugą, nes nebegali susiriesti“, aiškino veterinaras. Paprastai vidutinis ežiuko svoris yra nuo 600 iki 900
gramų. Sunkiasvoris Shermanas,
zoologijos sodo duomenimis, mito
kačių ėdalu, kurį buvo išdėlioję gyventojai. Skyrus specialią ežių dietą,
jis dabar turėtų numesti svorio, kad
vėl gebėtų susiriesti ir tada grįžti į
laisvę.
Prie Raudų sienos Jeruzalėje
rastas 2 700 metų senumo
molinis antspaudas
Izraelio mokslininkai per kasinėjimus prie Raudų sienos Jeruzalėje
rado apie 2 700 metų senumo molinį
antspaudą. Monetos dydžio antspaude senąja hebrajų kalba iškalta
„Miesto gubernatoriui“, pranešė Izraelio žinybos. Tai esą yra „ypatingas
ir svarbus“ radinys. Rastas antspaudas yra iš pirmosios žydų šventyklos
laikų. Saliamono šventykla buvo pastatyta prieš 3 000 metų ir 586 metais
prieš Kristų sugriauta babiloniečių.
Archeologė Schlomit WekslerBdolach sakė: „Biblijoje minimi du
Jeruzalės gubernatoriai, ir šis radinys
rodo, kad šių pareigų mieste prieš
2 700 metų iš tikrųjų būta“. Archeologė teigė mananti, kad molinis
antspaudas buvo naudojamas kaip
savotiškas logotipas arba mažytis
suvenyras. Antspaude pavaizduotos
ir dvi figūros, stovinčios viena prieš
kitą.
Italija vis labiau tampa
vienišių šalimi
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Italija vis labiau tampa vienišių
šalimi. Beveik kas trečią namų ūkį
(31,6 proc.) čia sudaro vienas asmuo,
rodo statistikos agentūros „Istat“ paskelbti 2016 metų duomenys. Prieš
20 metų šis rodiklis dar buvo 20,5
proc. Nuo 1996-ųjų šeimos narių
vidutinis skaičius sumažėjo nuo 2,7
nario iki 2,4. 2016-aisiais šalyje mažėjo gimimų skaičius: pasaulio šviesą išvydo 12 342 kūdikiais mažiau
ne metais anksčiau. Kiekviena italė

vidutiniškai turi 1,35 vaiko.
Italijoje ilgėja gyvenimo trukmė.
Vyrai vidutiniškai gyvena 80,6 metų,
o moterys - 85,1. Italai tuokiasi dažniau, tačiau dažniau ir skiriasi. Santuokų skaičius padidėjo nuo 189 765
2014 metais iki 194 377 2015-aisiais.
2014 metais išsiskyrė 52 355 poros,
2015-aisiais - 82 469, skelbia „Istat“
Po 60 metų trukusios artimos
draugystės du amerikiečiai
sužinojo esantys broliai
Po 60 metų trukusios artimos
draugystės du amerikiečiai sužinojo
esantys broliai. Savo šeimoms apie
šį stebuklą jie pranešė per Kalėdas,
skelbia CNN ir „Washington Post“.
Walteris Macfarlane’as ir Alanas
Robinsonas pasaulio šviesą išvydo Honolulu Havajuose 15 mėnesių skirtumu. Šiandien 74-erių W.
Macfarlane’as niekuomet nepažinojo
savo tėvo, o A. Robinsonas po gimimo buvo įvaikintas. Abu jie susipažino šeštoje klasėje ir tapo neišskiriami. Abu vyrai atskirai vienas nuo
kito internete pradėjo savo protėvių
paiešką ir aptiko, kad juos pagimdė
ta pati moteris. „Tai neįtikėtina. Tai
vis dar neįtikėtina, - „Washington
Post“ citavo 72-ejų A. Robinsoną.
- Aš nežinau, kiek truks, kol aš susitvarkysiu su šiais jausmais“. Tai esą
yra geriausia Kalėdų dovana, kokią
kada nors jis galėjo įsivaizduoti.
Tapusi močiute, izraelietė
po kelių valandų pati pagimdė
trynukus
38 metų moteris iš Jeruzalės tapo
močiute ir po kelių valandų pati pagimdė trynukus. Senamiestyje gyvenanti arabė pastojo natūraliai, ketvirtadienį sakė Jeruzalės ligoninės
atstovė. Susilaukusi trynukų, ji dabar
turi iš viso 11 vaikų.
Kadangi tai buvo trynukai, nėštumas buvo rizikingas, pasakojo 38
metų moteris, kuri ligoninėje buvo
stebima kelis mėnesius. Kai jos 22
metų sūnus pirmadienį tapo tėvu ir
toje pat ligoninėje gimė pirmasis jos
vaikaitis, susijaudinimas esą buvo didžiulis. „Aš buvau nėščia 33 savaitę.
Tai yra per ankstyvas laikas gimdyti
ir būčiau džiaugusis, jei kūdikiai dar
šiek tiek būtų pabuvę pilve, - sakė
motina ir senelė. - Tačiau praėjus
kelioms valandoms po to, kai mano
marti susilaukė savo vaiko, man prasidėjo sąrėmiai“. Po cezario pjūvio
operacijos motinos ir trijų berniukų
būklė yra gera, teigė gydantis gydytojas. Trynukai yra vos keliomis valandomis vyresnio vaiko dėdės.
Abi moterys dabar guli vienoje palatoje. Trynukai Jussefasm Mussa ir
Issa gydomi neišnešiotų naujagimių
skyriuje. Abi šeimos gyvena netoli
viena kitos. „Mažieji augs drauge - o
kai mes grįšime namo, prasidės tikras
darbas“, - sakė 38 metų gimdyvė.
Indijos musulmonams bus
uždrausta skirtis per „Skype“
Indijos vyriausybė perdavė parlamentui svarstyti įstatymo projektą,
kuriame numatoma uždrausti musulmonams skirtis su žmonomis
neįforminus atitinkamų dokumentų,
praneša „Reuters“. Pagal tradiciją,
musulmonas turi tris kartus ištarti
žodį „talak“, reiškiantį „skyrybos“,
kad išsiskirtų su žmona. Tokiu būdu
nutraukti santuokas galima ir per
programas „Whats App“ arba „Sky-

pe“. Indijos musulmonės skundžiasi,
kad tokia tradicija pažeidžia jų teises ir palieka išsiskyrusias moteris
be pragyvenimo lėšų. Jos kreipėsi į
Aukščiausiąjį teismą, prašydamos
pripažinti neteisėtomis skyrybas, jeigu jos nėra oficialiai įformintos. Jei
draudimas įsigalios, jo pažeidėjams
grės treji metai kalėjimo.
JAV: daugiavaikė šeima bus
užšaldyta skystame azote
Viskonsino valstijos gyventojas
Dennis Kowalskis nusprendė užšaldyti save ir savo šeimos narius
skystame azote, kad gautų „antrą
šansą gyventi“. Tai trečiadienį pranešė Didžiosios Britanijos laikraštis
„The Daily Mail“. D. Kowalskis yra
Krionikos instituto, su kuriuo jis ir
pasirašė atitinkamą sutartį, direktorių
tarybos narys. Iš viso jis sumokėjo
140 tūkstančių dolerių už tai, kad po
mirties jis, žmona Maria ir trys sūnūs
būtų užšaldyti kriogeninėse kamerose. Pasak vyro, tai jiems „suteiks šansą vėl gyventi ateityje“.
Po mirties Dennio ir jo šeimos narių kūnai bus atšaldyti ir nugabenti į
Krionikos instituto būstinę Mičigano valstijoje. Ten jų kraujas bus pakeistas antifrizu, o kūnai bus sudėti į
kameras su skystu azotu. Tokios procedūros kaina - 28 tūkstančiai dolerių
už žmogų. „Žinoma, mano sūnūs dar
jauni, todėl per daug nesuka galvos
dėl to“, - sako D. Kowalskis. Anot jo,
iki šiol sutartis dėl užšaldymo pasirašė 2 tūkstančiai žmonių, o 160 kūnų
jau yra kriogeninėse kamerose.
Indijos vandenyne išgelbėtas
septynis mėnesius dreifavęs
keliautojas
Per Kalėdas prie Reunjono salos
(Prancūzijos užjūrio teritorija) buvo
išgelbėtas keliautojas lenkas, kuris
septynis mėnesius dreifavo Indijos
vandenyne. Tai pranešė Prancūzijos
nacionalinė gelbėjimo jūrose draugija (SNSM). Gautomis žiniomis,
54 metų amžiaus Zbigniewas Reketas gegužės 20 d. išplaukė iš Samiros uosto Komorų salose į Durbaną
(PAR). Jūrininkui draugiją palaikė
uoste priglaustas katinas.

Netrukus sugedo variklis, ir laivas
ėmė dreifuoti. „Aš nebegalėjau valdyti laivo. Mane nunešė prie Somalio
krantų, paskui prie Maldyvų, Indonezijos, Mauricijaus ir galiausiai prie
Reunjono. Daug kartų mačiau žemę,
bet negalėjau prie jos prisišvartuoti“,
- cituoja leidinys „Journal de l’Ile“
Z. Reketą. Keliautojas neturėjo jokių
ryšio priemonių ir buvo pasiėmęs
maisto atsargų tik vienam mėnesiui.
Vyras dreifo metu gaudė žuvis ir gėrė
lietaus vandenį.
Gelbėtojai pastebėjo nelaimės ištiktą laivą gruodžio 25 d. Jūrininkas
buvo nugabentas į krantą. Pažymima,
kad vyras atrodo išsekęs.
Amerikietė gavo už elektrą
284 milijardų dolerių sąskaitą
Pensilvanijos valstijos Erio mieste
gyvenanti amerikietė gavo už elektrą
284 milijardų dolerių sąskaitą. Tiesa,
energiją tiekianti kompanija nusprendė duoti moteriai laiko visai sumai
surinkti, o gruodį leido sumokėti tik
jos dalį - 28 tūkstančius dolerių, praneša portalas „GoErie.com“.
„Man akys iššoko ant kaktos, - taip
elektroninės sąskaitos gavimo akimirką prisimena 58 metų Mary Horomanski. - Švenčių proga buvome
išpuošę namus lemputėmis, pamaniau, gal su jomis kažkas ne taip“.
Portalas pažymi, kad 284 milijardų
dolerių suma nesiekia bendros Pietų
Afrikos Respublikos ir Vengrijos užsienio skolos.
Menka paguoda moteriai buvo
ir tas faktas, kad operatorius leido
sumokėti sąskaitą dalimis iki 2018
metų lapkričio, o šių metų gruodį
buvo paskirta daugiau kaip 28 tūkstančių dolerių įmoka.
Moteris paprašė sūnų susisiekti su
kompanijos darbuotojais. Paaiškėjo, kad skaičiuojant buvo padaryta
klaida - iš tikrųjų M. Horomanski
skolinga už elektrą 284 dolerius ir 46
centus.
Bendrovės atstovas atsiprašė už
nesusipratimą ir prisipažino dar niekada nematęs milijardinės sąskaitos
už elektrą.
Pasak amerikietės, po patirto streso ji paprašė sūnaus padėti po Kalėdų
eglute kaip dovaną kraujospūdžio
matuoklį.

