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Lietuvą Islamo valstybė mato

Signatarė pateko į epicentrą

šiupinys
ŽYDŲ SINAMIESTIS. Švenčiančiame Anykščių mieste šį šeštadienį vieną pusdienį vėl šmėkštelės prieš 75-erius metus į Amžinybę
išėjusi žydų bendruomenė. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus senamiestyje nuo 10 val. rengia Žydų kultūros
šventę, kurioje dalyvaus solistai
Judita Leitaitė ir Rafailas Karpis,
atlikėjas Arkadijus Gotesmanas ir
žydų muzikos ansamblis „Rakija
Klezmer Orkestar“, žydų tradicijas
pristatys iš Vilniaus atvykstantys
Žydų kultūros ir informacijos centro suburti prekiautojai ir košerinio
maisto restoranas „Rishon“.
Renginiai. Liepos 22 d. (penktadienį) 17:30 val. Anykščių koplyčioje
– Pasaulio anykštėnų kūrybos centre
(Vilniaus g. 36) atidaroma „Anykštos“ fotožurnalisto Jono Junevičiaus
ir kitų fotografų fotografijų paroda
„Anykščiai pro laiko langus“. Nuo 23
val. Anykščių koplyčioje – Pasaulio
anykštėnų kūrybos centre vyks koncertas „Vidurnakčio muzika“. Dalyvauja Tomas Ladiga (bosas), Gytis
Cinauskas(fortepijonas) ir „Sostinės
vario kvartetas“ (vad. A. Januševičius). Renginys nemokamas.
Kandidatas. Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) kandidatu į Seimą
Anykščių - Panevėžio apygardoje
iškėlė Kavarsko seniūną Algirdą
Gansiniauską. Jis tarp partijos daugiamandatininkų įrašytas 46-uoju.
Partijos Anykščių skyriaus pirmininko, buvusio rajono mero Alvydo Gervinsko tarp kandidatų daugiamandatėje apygardoje nėra.

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58

Su keliautojų grupe vykstančiai Kovo 11- osios Akto signatarei Irenai Andrukaitienei
teko išgyventi siaubo naktį.

Jonas ŠIMĖNAS, Nepriklausomybės Akto signataras: „Jei
Europa būtų krikščioniška, ką,
beje, siūlė italų parlamentaras,
tai gal būtų buvę kitaip“

2 psl.

3 psl.

Skandalistus iš
Lenkijos
„Devilstone“
organizatoriai
„pastatė į vietą“
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Narkotikų net nereikėjo ieškoti –
robertas.a@anyksta.lt
atidavė patys
Robertas Aleksiejūnas

Anykščių policija, pasitelkusi tarnybinį šunį Ūką, tikrino atvykstančius į festivalį „Devilstone“. Narkotinių medžiagų rasta pas šešis 1982–1992 metais gimusius vilniečius. Anykščių rajono policijos
komisariato viršininko pavaduotoja Aušra Staškevičienė „Anykštai“ sakė, kad pas patikrintus vyrus rasta vadinamosios „žolės“.

Pamatę policijos tarnybinį šunį Ūką festivalio dalyviai patys atidavė narkotines medžiagas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„Paaiškinus, kad su tarnybiniu
šunimi bus vykdoma prevencinė
akcija prieš narkotikų vartojimą,
festivalio dalyviai patys policijos
pareigūnams atidavė narkotikus,
jų net nereikėjo ieškoti“, - „Anykštai“ sakė Anykščių policijos komisariato viršininko pavaduotoja A.
Staškevičienė.
Pasak A. Staškevičienės, ji neatsimenanti, kad per kitas Anykščiuose vykstančias šventes bei
festivalius kiltų problemų dėl narkotionių medžiagų vartojimo.
„Per kitas šventes ieškoti narkotikų nelabai yra ir įmanoma. Pavyzdžiui, per Anykščių miesto šventę negali tarnybinis policijos šuo
vaikštinėti tarp žmonių ir ieškoti
narkotikų. Tokios prevencinės akcijos dažniausiai vykdomos tuomet,
kai renginiai vyksta uždaroje terito-

rijoje“, - sakė A. Staškevičienė.
Sunkiojo roko festivalio dalyviai
jau ne pirmi metai patenka į policijos
akiratį dėl bandymų į Dainuvos slėnį
įsinešti narkotinių medžiagų. Pernai
metais per festivalį „Devilstone“
buvo sulaikyti trys asmenys, disponavę narkotinėmis medžiagomis.
Anykščių rajono PK Viešosios
policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresniojo tyrėjo Nerijaus
Urbono dresuojamas 8 metų šuo
Ūkas yra “nebe jaunuolis”, tačiau
nepamainomas viešosios tvarkos
sargų pagalbininkas visuose Utenos regione vykstančiuose muzikos festivaliuose. “Pamatę Ūką
žmonės dažniausiais supranta, kad
nuo šuns nieko nepaslėpsi”, - apie
narkotinių medžiagų paiešką su šunimi yra pasakojęs policininkas N.
Urbonas.

Gudonys, kuriuose... Gudonys nebegyvena

Minėjimas. Šeštadienį šalia Puntuko akmens paminėtas lakūnų S.
Dariaus ir S. Girėno skrydis per
Atlantą. Virš susirinkusiųjų galvų
šiemet neskrido sraigtasparnis. Tikėtina, kad kitąmet renginį paįvairins oro balionas „Lituanica“.
Tarša. Anykščiuose, Šventosios
upėje ties Dainuvos slėniu, vandenyje nustatytas didesnis, nei
leidžiama higienos normoje, žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių
kolonijas sudarančių vienetų skaičius. Maudyklos vandens kokybės
tyrimas buvo atliktas liepos 4-ąją.

Gudonių istorijos tęsėjų ir čia gyvenusių senolių atminimo sergėtojų Dagių šeima. Kartu su tėvais
Alfonsu ir Dalia nusifotografavo ir jų dukros Lina bei Jūratė.
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Už dešimties kilometrų į
šiaurę nuo Svėdasų yra Gudonių kaimas, priklausantis
Anykščių rajono Svėdasų seniūnijai ir Svėdasų parapijai.
Gudonys ribojasi su Vaitkūnų
ir Kunigiškių I kaimais, o taip
pat Rokiškio rajono Kamajų
seniūnijos Kurkliečių, Taraldžių ir Ažubalių kaimais.
1923 metų gyventojų surašymo duomenimis, čia būta 16
sodybų su 84 žmonėmis. 2001ųjų pradžioje Gudonyse tebuvo likęs vienintelis gyventojas,
vėliau keletą metų nebebuvo
nė vieno gyventojo. Šiuo metu
vienintelėje išlikusioje Gudonių sodyboje šeimininkauja
Dagių šeima.
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Signatarė pateko į epicentrą
Nepavykusio bandymo nuversti valdžią Turkijoje įvykių epicentre atsidūrė lietuvių keliautojų grupė, tarp kurių buvo ir
Kovo 11-osios Akto signatarė Irena Andrukaitienė.

Su keliautojų grupe vykstančiai Kovo 11- osios Akto signatarei Irenai Andrukaitienei
teko išgyventi siaubo naktį.

Kaip pranešė naujienų agentūra
BNS, vienas iš bandžiusių perversmą įvykdyti kariškių užimtų
objektų buvo Stambulo oro uostas,
kuriame tuo metu buvo į Gruzijos
kalnus vykstantys keliautojai iš
Lietuvos. Tarp jų – anykštėnė signatarė I. Andrukaitienė.
„Prie mūsų priėjo mergina,
pasakė, kad oro uostas blokuotas, tankai aplinkui. Atsivertėme
naujienų puslapius – karinis perversmas, oro uostas užblokuotas,
tiltai užblokuoti. Baisiausia, kad

mes neturėjome tikros informacijos, kas vyksta. Stambulo
centre buvo du sprogimai, iki
mūsų atėjo banga. Kilo panika
– girdisi sprogimai, visi krenta
ant žemės, lenda po suolais“,
– BNS pasakojo I. Andrukaitienė.
„Ankaroje visokie įvykiai
vyksta ir Stambule, oro uostą užblokavo kariškiai, mums pritrūko
pusantros valandos, kad būtume
spėję išskristi. Oro uostas iki šios
minutės praktiškai nefunkcionuo-

spektras
ja, mes turėjom susiskambinti su
Tbilisiu, atsakyti transportą, kuris
turėjo mus pasitikt, ir dabar tiesiog
laukiam, nežinom, kada pajudėsim“, – šeštadienį BNS telefonu
iš oro uosto pasakojo ekspedicijos
vadovas, keliautojas Algimantas
Jucevičius.
„Vaizdų prisižiūrėjom, su automatais lakstė po oro uostą kariškiai, po to įsiveržė demonstrantai,
naktis buvo nerami. Po to supratom, kad atskrido prezidentas, lydimas karinių lėktuvų. Visą naktį
prasiblaškėm, ir taip nežinomybėj
laukiam skrydžio“, – kalbėjo keliautojų vadovas.

Keliauti pramogininiu traukinuku vilios
pigiais bilietais
Pramoginiu traukinuku nuo miesto Dainuvos slėnio iki Medžių
lajų tako - vos už 1 eurą. Tokį paslaugos įkainį siūloma patvirtinti
rajono Tarybai.
Šešių kilometrų atstumo kelionė
truks 20 minučių. 1 eurą bilietas
kainuotų tik į vieną pusę.Vaikams
iki 5 metų, jei jie neužims sėdimos
vietos, kelionė nekainuotų. Kiek

brangiau kainuotų apžvalginės
ekskursijos su gidu. Už dviejų
valandų ekskursiją, kurios metu bus
nuvažiuojama apie 15 kilometrų,
tektų mokėti 3 eurus (vaikams nuo

penkių metų ir moksleiviams, pateikus pažymėjimą – 2 eurus).
Analogišku pramoginiu traukinuku, kurį už kiek daugiau nei 100 000
eurų iki šio mėnesio pabaigos ketina
įsigyti Anykščių turizmo informacijos centras, Druskininkuose keliauti
kainuoja kelis kartus brangiau. Ten
bilieto kaina suaugusiajam siekia 3

Vilniaus gatvės dalies rekonstrukcija užtruks
Anykščiuose rekonstruojama Vilniaus gatvės dalis nuo Miško
gatvės iki naujųjų kapinių. Ši rekonstrukcija trikdo eismą šia gatve iki Dainuvos slėnio, tačiau statybininkai turi savo grafikus. Su
nepatogumais susitaikė festivalis „Devilstone“, teks susitaikyti ir
miesto šventės koncerto bei festivalio „Purpurinis vakaras“ dalyviams. Gatvės dalies rekonstrukcija bus baigta kitąmet.
Prieš „Devilstone“ festivalį
„Panevėžio kelių“ subrangovės,
molėtiškės bendrovės „Melingos
keliai“ statybininkai pradėjo darbus Vilniaus gatvėje, sumažindami vietą automobilių parkavimui
kairėje gatvės pusėje. Festivalio
dienomis buvo sudėtinga rasti tuščią vietą automobiliui, dalį gatvės,
kur buvo parkuojami automobiliai,
„iškniso“ statybininkai. Vėliau
atvažiavusiems festivalininkams
automobilius teko palikti gerokai

toliau nuo Dainuvos slėnio.
Rekonstrukcijos metu bus nutiesti šaligatviai, atnaujintas apšvietimas ir asfalto danga atkarpoje per mišką iki naujųjų kapinių.
Šio akcinės bendrovės „Panevėžio
keliai“ įgyvendinamo projekto
vertė 400 000 eurų, tačiau šiemet
įsisavinti skirta tik 150 000 eurų,
tad darbai bus baigti tik kitąmet.
„Panevėžio keliai“ šiemet baigia
rekonstruoti Žiburio gatvę Ramybės nikrorajone.

-ANYKŠTA

Neįgyvendino. Baigėsi terminas, duotas tarptautinių institucijų
Lietuvai įgyvendinti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą dėl
Rolando Pakso teisių ir nepagrįstų
ribojimų dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei eiti atsakingas
pareigas valstybės tarnyboje panaikinimo. Deja, sprendimas taip ir
liko neįgyvendintas. “Partija sieks
politinės atsakomybės tų politikų,
kurie vengia dalyvauti teisingų ir
teisėtų sprendimų priėmime, be
to, klaidina visuomenę skleisdami
dezinformaciją, politizuodami prezidento R.Pakso pilietinių teisių
reabilitacijos klausimą ir paversdami tai politinės kovos įrankiu”,
- skelbia “tvarkiečiai”.

Rašo. Per kelerius metus po
Lietuvą pasklido kelios dešimtys
Robertas Aleksiejūnas tūkstančių parlamentarų išleistų
robertas.a@anyksta.lt knygų. Publicistika, istoriniai tyrimai, apmąstymai, poezijos rinkiniai, memuarai - politikai renkasi
ir derina pačius įvairiausius žanrus. Prieš rinkimus suaktyvėjusi
eurus, vaikui – 2 eurus.
Savivaldybės
administracijos leidyba - tai ir proga priminti apie
paskaičiavimais, pramoginis trau- save, ir būdas pamaloninti rinkėjus
kinukas didelio pelno neatneš. Nuo knygos kopija. Kai kurių knygų
vieno parduoto bilieto pelnas sieks tiražų politikams galėtų pavydėti
0,3 – 0,5 ct, o didžioji surinktų pi- net profesionalūs žodžio meistrai.
nigų dalis atiteks pramoginio trau- Produktyviausiais leidėjais šios
kinuko ir jį aptarnaujančio perso- kadencijos Seime galima laikyti
konservatorių Arvydą Anušauską
nalo išlaikymui.
ir liberalę Dalią Teišerskytę, kurie
Jonas JUNEVIČIUS kasmet išleidžia po naują knygą.

jonas.j@anyksta.lt

Rinkėjai. Ne vienas politologas
pranašavo, kad Socialdemokratų
partijos vadovo premjero Algirdo
Butkevičiaus aktyvios pastangos
priimti šiuolaikišką, bet visuomenėje prieštaringai vertinamą Darbo kodeksą gali pakišti politikui
koją lenktynėse dėl reitingų. Taip
ir atsitiko. Visuomenės nuomonės
ir rinkos tyrimų centro “Vilmorus”
apklausa, atlikta liepos 1-10 dienomis, parodė, kad smuktelėjo ir
A.Butkevičiaus, ir Socialdemokratų partijos, ir Vyriausybės populiarumas, taip pat mažiau gyventojų
mano, jog būtent premjeras geriausiai atstovauja jų interesams.(...)

Taupo. Didžiausia automobilių gamintoja pasaulyje “ToyoTies tarybinių karių kapais triūsia molėtiškės bendrovės „Me- ta”, siekdama sumažinti išlaidas,
lingos keliai“ statybininkai.
Autoriaus nuotr. paskelbė stabdanti du iš aštuonių
liftų savo pagrindiniame biure
Tokijuje, praneša BBC. Bendrovė
partizanai, ilgai ganytojo pareigas taip pat pranešė, kad nuo šiol oro
Andrioniškio bažnyčioje ėjęs kuni- kondicionierius Tokijuje esančioje
būstinėje veiks didesnio taupymo
gas Jonas Labakojis...
Mūsų krašte darbavosi LRT televizijos „Mūsų miestelių“ kūrybinė grupė - vyriausioji režisierė
Daug įdomaus žurnalistei papa- režimu. Bendrovė patikslino, kiek
Nijolė Baužytė ir jos pagalbininkai - režisierė Stasė Keinienė, kompozitorius ir garso režisierius sakojo Romaldas Budreika, Julija lėšų jie ketina sutaupyti tokiomis
išlaidų mažinimo priemonėmis.
Algimantas Apanavičius bei operatorius Romas Kuprys. Šį kartą „filmininkų“ žvilgsnis kryptelėjo Kaminskienė, Marytė ir Alvydas
Masiai, Kazys Morkūnas, Juozas “Pagrindinis liftų stabdymo tikslas
į Andrioniškio miestelį bei jo apylinkes.
Tamošiūnas, muziejininkas, kraš- - padidinti darbuotojų informuotuPasak projekto sumanytojos ir jau totyrininkas Raimondas Guobis mą ir priminti jiems apie “Toyota”
158 ciklo „Mūsų miesteliai“ filmus kalbėjo kaip istorinės knygos apie prisiimtus įsipareigojimus stiprinti
sukūrusios režisierės N. Baužytės, Andrioniškį autorius.
konkurencingumą taupant ir mažiakstinas imtis Andrioniškio buvo
Pasak N. Baužytės, jai patikęs nant nuostolius”, - sakė bendrovės
tai, kad pavasarį sulaukusi kvietimo, žmonių nuoširdumas, reto grožio, spaudos atstovas. Pasak bendrovės
dalyvavo šventėje Liudvikos ir Sta- tvarkingas miestelis.
atstovo, “Toyota” yra išradinga
nislovo Didžiulių sodyboje.
Iš viso susukę apie penkias valan- ir ieško nestandartinių priemoN. Baužytę sudominusi įdomi, das „žaliavos“, iš kurios sulipdys nių, kurios padėtų įgyvendinti jai
kartais prieštaringa, intriguojanti, vieną, o greičiausiai ir du 45 minu- savo įsipareigojimus ir tikslus.
nedidelio Griežionėlių dvarelio bei čių trukmės filmus, kuriuos televijo gyventojų, kairėn - dešinėn išsi- zijos žiūrovai pamatys tik po metų.
Kaminas. Mergina užkalė tame
barsčiusios gausios šeimos istorija, Kasmet sukuriama apie 12 filmų pačiame bute gyvenusio savo tėvo
Andrioniškio miestelis, Palatavio apie miestelius, tačiau N. Baužytė kambario duris, o jis po kurio laiko
piliakalnis, valsčiaus linksmybės, pastebi, kad pasilieka dar apie 1500 nupjovė dukters butą šildžiusio kaVieną iš kuriamo filmo apie Andrioniškį herojų, upeivį ir muziebažnyčią tėviškės miesteliui pasta- savo eilės laukiančių miestelių.
tilo kaminą. Tokia neįprasta istorija
jininką Raimondą Guobį režisierė Nijolė Baužytė daugiau negu
tęs
inžinierius
Pranas
Markūnas,
Drevernos miestelio (Klaipėdos r.)
dvi valandas šnekino Šventojoje plūduriuojančioje valtyje.
tilto istorija, meteoritas, pokario
-ANYKŠTA gyventojams kelia ir nuostabą, ir
juoką. Dukters ir tėvo nesantaika į
Temidės svarstyklės vyro, partrenkė staiga iš autobusų kad balandžio pabaigoje Anykščių paprastasis vekselis. Nuostolis - 950 viešumą iškilo šią savaitę, kai DreAvarija. Sekmadienį, apie 11
stotelės išvažiavusį dviratininką, rajone panaudojus prarastą vyriškio eurų.
vernoje gyvenanti 22 metų Vytauval., kelio Anykščiai - Kurkliai 4,6
Gaisras.Šeštadienį Kurklių se- tė Jenciutė policijos pareigūnams
gimusį 1962 metais. Dviratininkas asmens dokumentą sudaryta transkilometre, automobilis, vairuojaporto priemonės pirkimo - parda- niūnijos Sargūnų kaime iki pamatų pranešė netikėtą žinią: iš manęs
paguldytas į ligoninę.
mas blaivaus 1977 metais gimusio
Sukčiavimas. Policija praneša, vimo sutartis bei neprotestuotinas sudegė medinė lauko virtuvė.
pavogė kaminą.

Miestelių filmuotojai Andrioniškyje
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IŠ
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spektras
Inovacijos. Tarp sparčiausiai augančių novatorių kartu su Latvija,
Malta, Nyderlandais ir Jungtine Karalyste yra ir Lietuva, kurios vidutinis metinis augimas inovacijų srityje sudaro 2,4 proc., palyginimui,
Latvijos - 4 proc., rodo ketvirtadienį
Europos Komisijos (EK) paskelbti
2016 m. Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinės duomenys.
Inovacijų lydere išliko Švedija, o
sparčiausiai augančia novatore tapo
Latvija. Europos Sąjungos (ES)
inovacijų lyderėmis po Švedijos,
kuri lyderės statusą išlaiko jau keli
metai iš eilės, eina Danija, Suomija, Vokietija ir Nyderlandai. Švedija
ES pirmauja žmogiškųjų išteklių ir
akademinių tyrimų kokybės srityje,
Suomija - bendrųjų finansinių sąlygų, Vokietija - privačių investicijų į inovacijas, Belgija - inovacijų
tinklų ir bendradarbiavimo, Airija
- mažosiose ir vidutinėse įmonėse
diegiamų inovacijų srityje.
Grąžino. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė vetavo Užsieniečių
teisinės padėties įstatymo pataisą, naikinančią saugiklius užsieniečiams prasitęsiant leidimą gyventi Lietuvoje. Iki šiol leidimą
laikinai gyventi Lietuvoje gavę,
o po metų pratęsti norintys trečiųjų šalių verslininkai turėjo užtikrinti, kad vykdo realią veiklą,
būti įdarbinę ne mažiau kaip tris
Lietuvos piliečius ar nuolat Lietuvoje gyvenančius asmenis bei
būti sukaupę atitinkamą kapitalo vertę. Seimo priimta įstatymo
nuostata panaikino šiuos reikalavimus užsieniečiams, norintiems
pratęsti leidimą gyventi Lietuvoje, - tai reiškia, kad nuo šiol
leidimas gyventi mūsų šalyje tokiems asmenims bus pratęsiamas
automatiškai be jokių papildomų
sąlygų ar saugiklių.
Šulinys. Nuo balandžio Klaipėdos piliavietėje dirbantys archeologai džiaugiasi aptikę išskirtinių radinių, bylojančių apie uostamiesčio
gimimą, jo pirmuosius gyventojus.
Spėjama, kad neseniai atkastas viduramžių pastatas ir šalia jo esantis
šulinys - seniausias ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje.
Direktorius. Šiauliuose veikiantis Vandos Kavaliauskienės
katinų muziejus unikalus ne vien
savo eksponatais, kurių jame yra
bene 10 tūkstančių, bet ir tuo, kad
ten jau dveji metai direktoriauja
škotų nulėpausis Perlas. Jį pavaduoja katytės Meilutė ir Mildutė.
Muziejaus vadovė Urtė Vaserienė
pasakojo, kodėl direktoriaus pareigas eina katinas ir kaip atsirado
ši tradicija. “Muziejaus įkūrėja V.
Kavaliauskienė turėjo mylimą katiną vardu Mikis ir vadino jį direktoriumi, taip atsirado šis įprotis”,paaiškino.
Problema. Turkijos premjeras
Binali Jildirimas laiko sirų tautos
problema tiek teroristinę “Islamo
valstybės” (IS) grupuotę, tiek Sirijos
prezidento Bašaro al Asado režimą.
“B. al Asadui tenka atsakomybė už
tokią įvykių raidą. Vienoje pusėje B. al Asadas, kitoje - IS. Jeigu jūs
mane klausiate, kam aš teikčiau pirmenybę, tai aš jums atsakysiu, kad
iš jų - niekam, - pareiškė premjeras,
paklaustas apie galimą Turkijos politikos B. al Asado atžvilgiu sušvelninimą didėjant islamistų keliamam
terorizmo pavojui.
Paruošta pagal
ELTA informaciją
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Lietuvą Islamo valstybė mato
Praėjusi savaitė pasaulyje buvo ypač nerami – teroristinis aktas
Nicoje, kruvinas bandymas įvykdyti perversmą Turkijoje, galų gale
įvykiai Armėnijoje.
„Anykšta“ klausia, ar jaučiatės saugūs šiandieniniame pasaulyje?
Kaip manote, ar Lietuva gali jaustis apsaugota nuo panašių įvykių?

To ir reikėjo
laukti

Alvydas JANICKAS, anykštėnas:
- Manau, kad tai Vakarų valstybių per paskutinį dešimtmetį vykdytos politikos rezultatas. Tai, kas
vyksta Prancūzijoje ir tai, kas vyks
kitose valstybėse (tik, žinoma, nežinome kur) – to ir reikėjo laukti.
Bandymas priverstinai demokratizuoti islamiškas valstybes, kaip
Siriją, Egiptą, Libiją, Iraką – to ir
reikėjo laukti. Islamo kultūra – atskira civilizacija. Musulmonų atsakas aiškus. Matom, kad vakariečiai
patyrė pralaimėjimą Afganistane,
kuriame po truputį į valdžią sugrįžta talibai, Irake situacija taip
pat ne ką geresnė, nes turbūt išėjus paskutiniams JAV kareiviams į
valdžią turbūt grįš islamo teokratai
arba generolai, Egipte į valdžią
jau sugrįžo kariškiai, nes po metų
Islamo brolijos valdymo pamatė,
kad situacija tampa nebevaldoma.
Turim rezultatą. Teroro aktai, šaudymai, sprogdinimai manęs nestebina. Įvykis Prancūzijoje, kai su
sunkvežimiu taranuota žmonių minia, manau, tik reikia laukti kada
ir kur panašus atvejis pasikartos.
Teroristų akimis tai buvo labai pavykęs žygis. Tai nėra sprogmenų ar
ginklų pirkimas, kurį gali operatyvinės institucijos sekti, pasirodo,
gali sėsti į sunkvežimį ir niekas
nesukontroliuos.
Niekas nuo tokių įvykių nėra

apsaugotas. Pas mus pakankamai
vyksta vidaus karų – kiek žūsta
žmonių autoįvykiuose, kiek smurtinių atvejų... Kas dėl teroro aktų–
pas mus nėra, bet niekas negali garantuoti, kad jie neįvyks pas mus.
Nuo to niekas neapsaugotas, juo labiau jog Lietuva taip pat yra prisidėjusi prie operacijų Artimuosiuose rytuose, Afganistane ir kitur ir
net Islamo valstybės reklaminiame
klipe, šalia 64-ių valstybių, kurios
yra prikišusios rankas prie invazijos į islamiškas valstybes, vėliavų,
puikavosi ir Lietuvos vėliava.
Tarp kitko, manau, britai yra
pakankamai įžvalgi tauta – jie išsisaugojo savo nacionalinę valiutą,
o ir vienas iš pagrindinių klausimų,
kodėl britai balsavo už atsiskyrimą
nuo ES, buvo saugumas. Jie nori
užkirsti kelią nevaldomam emigrantų srautui. Ji gali būti pavyzdys, kaip valstybė žvelgia į priekį
ir rūpinasi savo saugumu. Perspektyvoje aš matau, kad ir Prancūzijoje, jei pavyks surinkti pakankamai
balsų Marine Le Pen, jie irgi žada
surengti analogišką referendumą.

tokie neprognozuojami fanatikų
išpuoliai. Kiekvienam negali įlįsti į galvą ir žinoti, ką jis galvoja.
Žinoma, kad tokiems dalykams
(išpuoliams) ruošiamasi ne vieną dieną, turbūt ir vadovauja tam
kažkas, juk yra tokių, kurie nori
kenkti mūsų taikiai visuomenei.
Baisu pagalvoti, juk bet kuris teroristas gali sėsti į „fūrą“ ir šventės
metu įvažiuoti į minią. Niekas net
neįtartų, nesitikėtų. Nereikia nei
bombų, nei sprogmenų (kuriuos
dar ir įsigyti keblu), o čia šventės
metu atlekia kažkoks automobilis
ir traiško žmones. Tai siaubinga,
tai baisiausi dalykai. Šis teroro metodas netelpa į jokius rėmus, tai jau
virš terorizmo. Atrodo, kuo labiau
institucijos stebi, ar nekyla grėsmė,
tuo teroristai vis labiau neįtikėtinus
metodus sugalvoja.
Tikrai negali būti garantuotas,
kad esi saugus. Tie įvykiai buvo
toli, bet tuo pačiu ir arti. Paprasčiausiai mes apie tai nesusimąstome, nes jei visą laiką bijosime, tai
paprasčiausiai mes nebeegzistuosime, baimė sustabdytų gyvenimą.
Ranką reikia ištiesti ir priešui

Ranką reikia ištiesti ir priešui

Į galvą neįlįsi

Algimantas JURKUS, Kurklių
seniūnijos seniūnas:
- Kol tavęs nepaliečia, atrodo,
esi saugus, bet kai pasaulyje vyksta tokie dalykai, manau, nesame
garantuoti, kad esame saugūs. Bet
kurią dieną, bet kur gali atsitikti

Jonas ŠIMĖNAS, Nepriklausomybės Akto signataras:
- Naudodamasis situacija, noriu visus pasveikinti ir palinkėti sėkmės artėjančios didžiosios
Anykščių šventės proga
Ar jaučiuosi nesaugus? Aš net
nesusimąsčiau apie tai, o tai reiškia,
kad jaučiuosi saugus. Jei jausčiausi
nesaugus, tai nervinčiausi, galvočiau
apie tai. Nesusimąsčiau dėl dviejų

priežasčių – pirma priežastis, žinoma tokia žmogiška, kad viskas vyksta toli nuo mūsų ir mūsų neliečia, bet
tai sakau nerimtai. Kai kalbama, kad
nerandama sprendimo, kaip elgtis su
tais dalykais, manau, jog priežastys
žymiai gilesnės.
Kai Vakarų pasaulis nori, kad
Rytų ekstremistai gyventų pagal Vakarų nustatytas nuostatas, ne visada
išeina taip padaryti. Ypatingai neišeina, kai norima padaryti jėga. Visada
remiuosi dabartinio popiežiaus pozicija, kuris kalba, kad mums trūksta
krikščioniškos meilės, atjautos ir
mąstysenos, kai mes bendraujame
su kitokiais. Juk Jėzaus mokymas
ir atsirado todėl, jog ir anais laikais
reikėjo ieškoti artimo meilės, būdo,
kaip pamilti priešą. Ne draugus,
o priešą. Tai dabar, praėjus dviem
tūkstančiams metų, vėl kyla panaši
situacija – mes savo priešus norim
nugalabyti, bet ne pamilti. Kai Angela Merkel ištiesė ranką pabėgėliams,
visi pasakė, kad tai klaida. Be abejo, ištiesus ranką ne visada iš priešo
gausi ko tikiesi, gali gauti atvirkščiai,
bet čia ir yra mūsų stiprybė. Todėl
manau, kad mūsų mąstymas neturi
būti paremtas vien visokiom administracinėm priemonėm, politinėm
išmonėm, pažiūrėkime į gilesnius
dalykus. Jei į juos pažvelgsime, tai
viskas kitaip ir atrodys. Nemanau,
kad Islamo valstybė yra nusiteikusi
prieš civilizuotą krikščionių pasaulį,
ji nusiteikusi prieš tai, ką civilizuotas
pasaulis daro negerai. Prisiminkim
„Charlie Hebdo“ karikatūrų spausdinimą ir panašius dalykus. Kodėl mes
tai padarėm? Mes, civilizuotas, protingasis pasaulis. Manau, kad jei iš
mūsų pusės būtų kitoks požiūris, tai
ten mažiau rastųsi teroristų, jie taip
pat susimąstytų. Tie patys pabėgėliai, kai atvyksta į Europą, džiaugiasi, bet vėliau susiduria su moralinių
principų nukrypimais, kurių Europoje kuo toliau, tuo daugiau. Manau,
kad dėl šių priežasčių referendumas
D.Britanijoje įvyko. Jei Europa būtų
krikščioniška, ką, beje, siūlė italų
parlamentaras, tai gal būtų buvę
kitaip. Panašiai ir Lietuvoje, pažiūrėkim į mūsų politikos elitą, vadus
– kiek juose yra krikščioniškos meilės, o kiek administracinių požiūrių?
Įvyko kas nors šeimoj – kuriamos
struktūros, būtinai valstybėje už įvykius šeimoje kažkas turi būti atsakingas. Tai begalinis ir nežinia kur
vedantis procesas.

-ANYKŠTA

savaitgalio diskusija

Kiekvienas bažnytkaimis turi savo miesto šventę...
Ateinantį savaitgalį švęsime Anykščių miesto šventę. Ar dalyvausite šventiniuose renginiuose? Kurie renginiai jus labiausiai
domina? Kaip manote, ar šiemet pakanka informacijos apie
miesto šventės renginius? Galų gale, ar žinote, kelintąjį gimtadienį švęs Anykščiai?

@ X – man: „Savaitė liko iki
šventės, bet ryškiai trūksta informacijos apie ateinančio savaitgalio
renginius. Kas bus, kur bus? Niekas
neaišku, todėl ir sunku planuoti ką
veikti tądien, apsispręsti ar iš viso
eiti į šventę.
Anykščių miesto vardas pirmą
kartą istoriniuose šaltiniuose minimas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimtaisiais metais, nors
archeologiniai kasinėjimai rodo žymiai ankstesnius gyvybės požymius
mūsų krašte.”
@ Gintas: „Aš tai tikrai neisiu.
Neturiu tiek laisvo laiko, kad švaistyčiau jį metai iš metų besikartojantiems renginiams. Čia panašiai kaip
su tuo posakiu - nesu toks turtingas,

kad pirkčiau pigią prekę.”
@ Hm: „Girdėjau, kad į šventinę
eiseną bus varu varomi kiekvienos
Anykščių savivaldybės įmonių ir organizacijų darbuotojai. Ar tai reiškia, kad
grįžta sovietmetis, kai į spalio ar gegužės šventes reikėjo eiti priverstinai?”
@ Jaunimas: „Norėtumėm gerų
šokių po visų koncertų.. ne valandą, ne dvi, o bent iki 3h ryto.. Taip,
prasidės diskusijos, jaunimas daug
reikalauja, bet nieko nedaro.. aš galiu
pasakyt tik vieną.. geriausi atsiminimai taip ateina.. geriausias laikas jaunystę praleist šokiuose.. bet kai nėra
galimybių, tai ir motyvacijos nulis pesimizmo viršūnė..”
@ Ne: „Šventė tada, kai būna

linksma ir yra ką švęsti, o čia eilinis
dar vienas nuobodus renginys kaip ir
„Bėk bėk žirgeli“. Anykščiai rengdami renginius orientuojasi į vyresnio
amžiaus žmones, jaunimas pamirštas,
vaikai taip pat. Neisim ir kitiems nerekomenduosim čia važiuoti.”
@ Kuc kuc Kamajuos... :„Kiekviename bažnytkaimyje tokia miesto šventė yra. Tai bendruomenės renginys. Kamajuose pvz. šventė vyksta
rudenį. Labai smagu vietos saviveiklininkams. Siūlau aplankyti. Mugė
geresnė negu pernai Anykščiuose
buvo.”
@ Ne: „negaliu pakęsti neaiškios
paskirties “babokų’ turgaus, o koncertas vakare- ne mano skoniui. Ir
visa kita- šlykštus kičas...”
@ Asta: „Puiki šventė Anykščiams.

Visada laukiam , kiekvienais metais
važiuojam iš Kauno į gimtinę.Manau
renginiai gan neblogai paskirstyti kiekvieno skoniui.Kilimų pynimo varžytuvių dar neteko ne vienam mieste
matyti, Šaunuoliai organizatoriai!”
@ Laura: „Ar šio šeštadienio
‘’Anykštoje’’ bus šventės programa
ar antradienio?”
@ Atsakymas Laurai: „Nejuokaukit, galiu lažintis, kad savivaldybė
nedės šventės reklamos į ‘’Anykštą’’.
Tik nesuprantu vieno, negi protingoji
trijulė mano, kad tokiu būdu skriaudžia laikraštį, ‘’Anykšta’’ kaip gyvavo iki šios valdžios, taip ir šią valdžią
pergyvens, bet kodėl valdžiai taip
nesiskaityt su juos rinkusiais, va čia
klausimas.”

-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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Skandalistus iš Lenkijos „Devilstone“
organizatoriai „pastatė į vietą“

„Behemoth“ yra vieni laukiamiausių svečių visame pasaulyje, tačiau dėl pasaulėžiūros, idėjų ir
pasisakymų jie nėra tikri, jog vieną dieną nebus išspirti iš savo gimtosios Lenkijos.
Penktadienio vakarą pasirodę
britų ekstremalaus metalo veteranai
„Napalm Death“ gerokai išjudino
antrąją festivalio dieną dar pakankamai daug jėgų turinčius festivalininkus bei atgaivino prisiminimus, kad
prieš keletą metų ši grupė koncertavo Lietuvoje.
Šeštadienį festivalyje „Devilstone“ buvo daug šokių, tiksliau, pogo
– tai metalistų šokis, kurio esmė yra
stumdytis. Tačiau tai draugiškas šokis, nes pagrindinė taisyklė yra nukritusįjį pakelti. Ypač publika šėlo
šeštadienį, kai užgrojo amerikiečiai
„Toxic Holocaust“. Taip, trash muzika visada buvo „Devilstone“ „arkliukas“, kuomet publika tiesiog pameta
galvas. Grupės pasirodymo metu
didžiausias iššūkis laukė ir festivalio apsaugininkų – kaskart į publiką
numesti į scenos zoną atskriejantį
pripučiamą krokodilą... Beje, šalia
Vakarų scenos įsikūrusio medicinos
punkto darbuotojos sakė, kad pagrindiniai jų klientai – būtent pogo
šokėjai, kurių po siautulingų šokių
tiesiog jau nebeužtenka tik draugiškai pakelti, kai kam tenka tvarstyti ir
nubrozdintus kelius ar alkūnes.
Medicinos punkto darbuotojos
atskleidė, kad festivalininkai labai
dažnai į jas kreipasi dėl įvairiausių
odos nudegimų, o prieš porą metų
teko pagalbą teikti laukinių bičių
sugeltam dalyviui, kuris savo palapinei pasistatyti pasirinko tikrai ne
pačią tinkamiausią Dainuvos slėnio
vietą...
Grįžtant prie muzikos, be abejo, didžiausių netikėtumų laukta iš
skandalingųjų santanizmo propoguotojų lenkų „Behemoth“. Viskas, kuo jie nustebino, tai buvo tik
ryškus sceninis įvaizdis. Festivalio
„Devilstone“organizatoriaiatskleidė,
kad į sutartį su grupe buvo įtrauktas

punktas, kad dėl ekstremalių poelgių
scenoje jie turi pasitarti su organizatoriais, tad netikėtumų išvengta. Vis
dėlto konfrontacijos su religine bendruomene elementų neišvengta – kiti
lenkai, grupė „Batuchka“, scenoje
surengė improvizuotas „mišias“, o
savo pasirodymą užbaigė pašventindama publiką šluotele, kaip tai daroma ir bažnyčiose.
Pirmąjį festivalio vakarą pasigrožėję profesionaliojo šokio šokėjų pasirodymais, festivalininkai
išvydo ir sukrečiančių vaizdų, kurie programoje buvo pažymėti „S“
ženklu. Geležiniais kabliais vien
tik už nugaros odos į viršų buvo
pakabintas vaikinas.
Smagus organizatorių sprendimas
buvo teritorijoje pastatyti pianiną
– norinčiųjų pademonstruoti savo
muzikinius gebėjimus tikrai netrūko.
O konkurse „MC Growl“, kuriame
kiekvienas festivalininkas gali pademonstruoti savo gerklės platumą,
šiemet dalyvavo ir muzikantas - norvegų grupės „Den Saakaldte“ narys.
Pasibaigus festivaliui, „Devilstone“ organizatoriai išplatino
pranešimą, kuriame ypač dėkoja
anykštėnams už kantrybę.
„Ačiū visiems anykštėnams,
kad kelias dienas pakentėjote triukšmingą Dainuvos slėnio
aplinką ir patys aktyviai įsiliejote į „Devilstone“ dalyvių armiją.
Kiekvieno festivalio didžiausia
stiprybė yra glaudus ryšys su vietos bendruomene. Mes esame labai laimingi būdami Anykščiuose
ir sulaukdami tiek palaikymo iš
jūsų“, - rašo festivalio organizatoriai.
Kūrybinė grupė „ALT events“
jau tvirtai pareiškė, kad festivalis
„Devilstone“ Anykščiuose liepos
viduryje vyks ir kitąmet.

Lenkai „Batuchka“ į savo kūrybą inkorporuoja stačiatikių bažnytinius giedojimus.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Kai kurių festivalio dalyvių įvaizdis buvo gerokai spalvingesnis
nei scenoje grojusių muzikantų.

„Masinė Hipnozė“ – tai menininkų iniciatyva festivalyje įrengiama interaktyvi netradicinių menų
erdvė.

Performansas, kurio metu vaikinas suposi ant savo odos, kėlė šiupulį.
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Gudonys, kuriuose... Gudonys nebegyvena

Vieniši medžiai Gudonių laukuose- tai nebylūs liudininkai apie čia buvusias sodybas, virusius gyvenimus ir „visagalę“ melioraciją.
(Atkelta iš 1 p.)
Gudonys anksčiau vadinosi
Kurkliečiais

vaime suprantama, niekas kryžiaus
į jokį muziejų neišvežė, o paprasčiausiai - sunaikino.

Ši nuošali Svėdasų krašto vietovė, prigludusi pačiame Anykščių
ir Rokiškio rajonų „parubežy”, istoriniuose šaltiniuose minima nuo
1695 metų. Tiesa, tuomet kaimas
vadinosi Kurkliečiais. O Gudonimis sodžius pavadintas todėl, kad
čia gyveno keletas Gudonių. Be
to, pakeitus pavadinimą, išvengta
maišaties. Mat, šalimais buvo dveji Kurkliečiai, tik vieni priklausė
Kamajų, kiti - Svėdasų valsčiams.
Savo gimtojo kaimo istorija besidominti Vilniuje gyvenanti Milda
Čepienė (Gudonytė) archyvuose
surado įvairių dokumentų kuriuos
perdavė Svėdasų krašto (Vaižganto)
muziejui. Ji pasakojo, kad su nostalgija visuomet prisimenanti Tėviškę.
Deja, iš gimtinės liko tiktai šviesūs
prisiminimai. Didžiulį kaimą nuo
žemės paviršiaus nušlavė melioracija. Ten, kur stovėjo Gudonių, Čepų,
Paršonių, Dagių, Baronų, Matuzonių, Simonavičių ir kitų trobos, likę
tiktai pavieni medžiai ar krūmokšnių
gojeliai, Jakubonių sodybos vietoje
dar išlikęs ir klojimas, kuriuo ne vieną dešimtmetį naudojosi tuometinis
kolūkis.
Milda Gudonytė, užbaigusi Svėdasų gimnaziją, išvažiavo iš Gudonių į Vilnių 1951- aisiais, sostinėje
įsigijo aukštąjį inžinierinį išsilavinimą, čia ir darbavosi, kol išėjo į užtarnautą poilsį. Nors iki šiol gyvena
Vilniuje, kai tiktai pasitaiko galimybė, apsilanko Svėdasų krašte vykstančiuose renginiuose. Visuomet
paremia kultūrinius renginius, tradicines šventes. Milda iš vaikystės
prisimena, kad Gudonys daugeliui
žmonių buvo gerai pažįstami, nes
pro kaimą ėjo kelias į Panemunėlį,
Salas. Į Salų žemės ūkio mokyklą,
vėliau tapusį žemės ūkio technikumu, važiavo mokytis daug jaunimo, o į Panemunėlio linų fabriką
rudenį ir žiemą žemdirbiai veždavo
išaugintus linus. Neatsitiktinai Gudonyse stovėjo ir karčema, kurioje
pakeleiviai turėjo progos ir pailsėti,
ir pavalgyti, o vyrai galėjo ir „pasišildyti” taurele kita smarkesnio
gėrimo…Gimtojo krašto istorija
besidominti moteris prisimena ir labai dailų, ornamentuotą, nežinomo
nagingo liaudies meistro sukurtą
kryžių, puošusį kaimą. Prie jo gudoniškiai per religines šventes melsdavosi, praeidami pro šalį žmonės
pagarbiai persižegnodavo. Pokario
metais atvažiavę kažkokie veikėjai
tą kryžių nuvertė, aiškindami vietiniams žmonėms, kad šį meno kūrinį
išsaugos, išveždami į muziejų. Sa-

Per melioraciją stebuklingai
išliko
Daugybę metų Gudonių kaimo
trobos buvo išsidėstę abipus vieškelio, kurį taisyti, lyginti, žvyro
privežti privalėjo patys sodiečiai.
„Gatvinis“ kaimas gyvavo iki
1926-ųjų, kuomet buvo išskirstytas
į vienkiemius. Sodiečiai tuomet susirinkę į būrį sumetė kepurėn popieriaus lapelius su sklypų numeriais
ir draugiškai traukė. Kam atiteko
geresnė žemė- tam sklypas buvo
mažesnis, o prastesnės, mažiau derlingos, pavasariais užmirkstančios
žemės naujakuriai gavo daugiau.
Taip buvo išdalinta per 200 hektarų
žemės. Gudoniškiai pradėjo griauti savo trobas „ūlyčioje“ ir statytis
namus naujai gautuose sklypuose.
Iki šiol vienoje kaimo vietoje šalia
kelio yra išlikusi medžių eilė. Pasirodo, toje vietoje ir buvusi toji Gudonių “ūlyčia”, iš kurios sodiečiai
išsikėlė į vienkiemius.
1949 –ųjų rudenį Gudonių kaimo žmonės kartu su Vaitkūnų ir
Miškinių kaimų gyventojais turėjo
įstoti į ką tik įsisteigusį „Kibirkšties“ kolūkį, o nuo 1952-ųjų tapo
sustambinto „Lenino keliu“ kolūkio nariais. Kolūkmečiu intensyviai vyko melioracija, tad gudoniškiams vėl teko patirti naujakurių
dalią. Iš kokių dviejų dešimčių sodybų liko nepaliesta melioratorių
tiktai vienintelė Jonui Dagiui priklausiusi sodyba. Kitų sodybų šeimininkai buvo priversti statydintis
namus Kunigiškių ar Vaitkūnų gyvenvietėse, kai kas ir iš viso paliko
kolūkį, išsikėlė gyventi kitur.
Griaunant Petro ir Antano Dagių, Jono ir Juozo Gudonių, Jono
Barono, Paršonių ir kitų gudoniškių trobas, buvo užsimota išgriauti ir Jono Dagio sodybą. Tačiau
kolūkio valdžia nusprendė, kad
visai netoli Rokiškio rajono ribos
esantys trobesiai netrukdo laukų
masyvams ir paliko juos ramybėje. O gal padėjo ir labai gardus
Jono Dagio gaminamas vynas bei
alus, Joanos Dagienės rūkyti skilandžiai, kvapnūs pyragai, naminė
duona, nes, užsukus į kolūkį kokiam svarbiam svečiui ar reikliam
tikrintojui, labai praversdavo nuošalioje Gudonių Dagių sodyboje
organizuotos vaišės...
Gyvenimas, vertas rašytojo
plunksnos
Daugybę metų gudoniškis Jonas

Dagys ir iš kaimyninio Kunigiškių
I kaimo atitekėjusi Joana SklėriutėDagienė buvo vadinami „Gudonių
kaimo sergėtojais“, „Paskutiniais
Gudonių mohikanais“. Jie tuo
metu buvo išlikę vieninteliai nuolatiniai šios vietovės gyventojai,
kurių dėka išliko Gudonių kaimo
pavadinimas, buvo išsaugotos senosios kapinaitės. Jonas Dagys, turėjęs labai nagingas rankas, darbavosi kolūkyje staliumi. Pasižymėjo
ne tiktai darbštumu, pareigingumu,
kūrybine išmone, bet ir filosofine
išmintimi. Tai buvo žmogus, besidomintis krašto istorija, sugebantis
su kiekvienu rasti bendrą kalbą, pasišnekučiuoti, pafilosofuoti, buvo
tikra „vaikščiojanti enciklopedija“. Neslėpdamas pasakodavo ir
apie savo gyvenimo kelius, likimo
vingius. O likimas jam nepagailėjo
visokių išbandymų.
Netoli Dagių sodybos partizanai
buvo įsirengę bunkerį, jų šeima
„miško“ brolius visokeriopai rėmė.
Kai atėjo šaukimas eiti į kariuomenę, Jonas Dagys su tėvais sprendė
klausimą kaip jaunuoliui pasielgti: tarnauti okupantui ar pasirinkti
kovotojo už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę kelią. Pasitarė su
partizanais. Šie patarė Jonui geriau
eiti į kariuomenę, tuomet sovietinė
valdžia jų šeimą paliks ramybėje,
Dagiai turės daugiau galimybių
pagelbėti partizanams. Taip Jonas
Dagys užsivilko raudonarmiečio
uniformą. Jį kartu su kitais jaunais kareiviais vežė į frontą, bet,
pasiekus Velikije Luki vietovę,
baigėsi karas. Tačiau namo vis tiek
nepaleido, Jonas buvo paskirtas į
Klaipėdą saugoti į nelaisvę paimtų
vokiečių kareivių. Po tarnybos sovietinėje kariuomenėje Jonas Dagys sugrįžo į namus ir ruošėsi ramiai dirbti gimtinės žemelę. Betgi
aplinkui virė pokario klasių kova,
plačiai veikė partizanai, kurių dauguma buvo Jono bendraamžiai,
draugai, pažįstami. Kuo tiktai galėjo, tuo Jonas jiems ir padėjo. Todėl
buvęs raudonarmietis už partizanų
rėmimą buvo suimtas, tardomas,
kalinamas Kupiškyje, Panevėžyje,
tuometiniame Leningrade. Kaip
„liaudies priešas“ nuteisiamas ir
septynetą metų kalėjo Intos lagery-

Prie namų iškeltame gandralizdyje kleketuoja, džiaugiasi šeimynėlės susilaukę gandrų porelė, o Dagių šeima savo kieme sukūrė
kampelį su dirbtiniais gandrais, įvairiais dirbiniais iš medžio ir
lauko akmenų.
je. Po Stalino mirties politkalinių
bylos buvo peržiūrėtos, vergiškos
sąlygos lageryje sušvelnėjo. Atbuvęs, iškentėjęs visus vargus į gimtuosius Gudonis sugrįžo ir Jonas
Dagys.
Kolūkinei valdžiai
darbštus,
pareigingas, nagingas stalius Jonas
Dagys kartais tapdavo tikra „rakštimi“. Antai, kai reikėdavo pagerbti
Antrojo pasaulinio karo dalyvius ar
apdovanoti darbo pirmūnus, Jono
pavardė dažniausiai būdavo nutylima. Juk jis- buvęs politkalinys,
nuteistas už bendravimą su partizanais. Anais laikais tokie žmonės
negalėjo būti pagerbti..
2001-ųjų balandžio 2-ąją pasimirė 76-erių Joana Dagienė. Likęs
savo išpuoselėtoje, išgražintoje sodyboje vienas Jonas Dagys neilgai
tepagyveno. Tų pačių metų gegužės
16-ąją netikėtai užgeso ir 87- erių
Jono Dagio, pasiryžusio savo valia
pasitraukti iš gyvenimo, gyvybė.
Gudonių istorijos tęsėjai
Gudonių kaimo pavadinimas
išsaugotas, šios vietovės istorija
tebetęsiama. Į gimtinę prieš keliolika metų atsikraustė ir tėvų sodyboje apsigyveno jų sūnus Alfonsas
Dagys, dabar dirbantis tolimųjų
reisų vairuotoju. Kartu gyvena
ir jo šeima: žmona Dalia, dukros

Lina ir Jūratė. Tiek sūnus, tiek ir jo
šeima saugo senolių Dagių atminimą, jiems brangi ir Gudonių kaimo
istorija. Antai, kai net keletą kartų
kažkokie vandalai nuniokojo senąsias kaimo kapinaites, Dagių šeima
rūpestingai atstatinėjo išvartytus
kryžius, tvarkė amžinojo poilsio
vietas, kreipėsi pagalbos į rajono
laikraščio „Anykšta“ žurnalistus,
policijos inspektorių. Kamajų Antano Strazdo gimnazijoje besimokanti Jūratė Dagytė savo mokyklinėms užduotims ne kartą pasirinko
temas apie partizanų kovas Svėdasų krašte, apylinkės kaimus, kultūros objektus. Ne viename gimnazistės darbe atsirado ir Gudonių
pavadinimas, šio kaimo istorijos
akcentai, „miško brolių“ rėmėjo,
politinio kalinio senelio Jono Dagio pavardė. Dagių šeima ne kartą įvairiais senais namų apyvokos
daiktais, žemės dirbimo padargais
bei kitokiais dovanotais eksponatais praturtino Kunigiškių I kaime
veikiantį Svėdasų krašto muziejų.
O iš savo sodyboje nupjauto senutėlio klevo išskobė dailų suolą,
kurį savo traktoriumi atgabeno ir
pastatė muziejaus kiemelyje.
Pakanka jiems laiko ir ūkininkauti, ir kiemą papuošti savomis
rankomis pagamintais darbeliais iš
medžio, lauko akmenų.

-ANYKŠTA

Vienintelių gyventojų Dagių dėka ant aukštokos kalvos esančios
senosios Gudonių kapinaitės tvarkomos, prižiūrimos ir... ginamos nuo vandalų.
Vytauto BAGDONO nuotr.

tautos balsas

Ką pasakyti giminėms?
Giminės skambina, klausia, ar
verta važiuoti į miesto šventę.
Interneto neturiu, jie irgi neturi,
negaliu nieko jiems pasakyti, nes
nežinau, kaip kitu būdu gauti šven-

tės programą. Nesuprantu, ar čia
kokia paslaptis, kad neskelbiama
niekur?

Ona. J., Anykščių r.

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

IŠ ARTI

kampas

Apie perversmus

Linas BITVINSKAS
Kaip ten bebūtų, bet pasaulyje
nėra vienareikšmių dalykų. Sakykim, nepavykęs perversmas Turkijoje. Atrodytų blogai versti išrinktą
prezidentą. Demokratijos pažeidimas... Beje, vieni iš stebėtojų mano,
kad pats Turkijos prezidentas T.
Erdoganas nemažai prisidėjo prie
šio vadinamojo perversmo ar net
asmeniškai jam dirigavo. O kam?
Labai paprasta. Turkijos vyriausybė jau pranešė, kad buvo sulaikyta beveik 3 000 kariškių, įtariamų
dalyvavus puče. Televizija NTV
pranešė, kad jau šeštadienį sulaikyti 34 įvairių laipsnių generolai,
o vienas turkų ministras sekmadienį sakė, kad jau areštuota daugiau
kaip 6 000 žmonių ir kad šis skaičius didės. Konijos mieste centriniame šalies regione buvo sulaikyti
44 teisėjai ir prokurorai, o šalies

pietryčiuose esančiame Gaziantepe – 92. Visam tyrimui vadovauja
Ankaros prokurorai, o areštuotieji
yra įtariami tuo, kad priklauso JAV
gyvenančio turkų dvasininko Fethullah Guleno, kurį Turkija kaltina
surežisavus perversmą, grupei. Iš
viso areštuota per 2000 teisėjų. Būtent kariškiai ir teisėjai iki šiol priešinosi islamizavimui, o dabar puiki
proga susidoroti su jais.
Reikia priminti, kad Turkija yra
pasaulietinė šalis, kurią E.T. Erdoganas, siekdamas perrašyti Konstituciją, siekia valdyti kaip ir Rusijos
prezidentas V. Putinas – iki gyvos
galvos. Be to, E.T. Erdoganas jau
kuris laikas sistemingai islamizuoja
Turkiją, kas reikš, jog Turkijoje iškils dar viena islamistinė diktatūra,
beje, užsimojusi atkurti Osmanų
imperiją, o vėliau Turkijos neišvengiamai laukia Sirijos, Libijos
likimas. Jau dabar civiliai pjaustė
galvas kareiviams ir nešiojo gatvėse šaukdami „Alachas didis“, tokia
gimsta naujoji Turkija, kuri visai
kitokia. O perversmo organizavimu
kaltinamas Fethullah Gulenas yra
buvęs T.Erdogano sąjungininkas.
Neaišku, kur būtų nusiritęs ir Egiptas, jeigu ne kariškiai, kurie laiku nuvertė naująją islamistinę valdžią
Todėl perversmas, jeigu toks ir
buvo, buvo bandymas paskutinį
kartą pabandyti atstatyti demokratines jėgas. Taigi, viskas kaip žmogaus gyvenime: perversmas – blogai, be perversmo – dar blogiau.
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horoskopas
AVINAS. Šis laikotarpis bus
gana įtemptas, tykos netikėtumai.
Vis dėlto tarp jų pasitaikys ir malonių. Galite sutikti seną bičiulį,
gerbėją, užmegzti ar atnaujinti
draugystės, meilės ryšį, gauti viliojamą pasiūlymą.
JAUTIS. Dabar lengviau bus
imtis iniciatyvos, ūgtels suinteresuotumas rezultatais. Gali atsirasti
proga pademonstruoti išskirtines
savo savybes. Galbūt dalyvausite
renginyje, kuriame užsimegs naudingos pažintys.
DVYNIAI. Bus sudėtinga suderinti darbo ir asmeninius reikalus,
nė vienų nepažeidžiant. Dar sudėtingiau - numatyti, kaip klostysis
finansinė situacija, jei priimsite
vienokį ar kitokį sprendimą. Kažkas gali jums kelti nerimą.
VĖŽYS. Labai priklausysite
nuo aplinkinių geros valios ar kaprizų. Situaciją stipriai reguliuos
partneriai, tarpininkai, o galbūt ir
konkurentai. Jeigu jaučiatės teisūs,
stenkitės rasti palaikymą. Parodę

iniciatyvą lengviau atnaujinsite
svarbų ryšį.
LIŪTAS. Padaugės kolektyvinio solidarumo, aiškumo, ką ir
kaip reikia daryti toliau. Palankus
metas nuomoti ar nuomotis įvairios paskirties patalpas, darbui
skirtą įrangą. Galite sudaryti palankią sutartį.
MERGELĖ. Laikotarpis bus labai permainingas. Ji žada pagundų,
tiek susijusių su pirkiniais, išlaidomis abejotiniems malonumams,
tiek su seksualinėmis avantiūromis, slapta romantika.
SVARSTYKLĖS. Niekaip negalėsite nurimti, galvosite apie
dalykines problemas, nervins buitiniai nesklandumai, rūpesčiai,
šeimos narių priekaištai ar ekscesai. Vis dėlto jums gali pavykti
viską sutvarkyti taip, kaip norite.
SKORPIONAS. Norėsis daugiau
bendrauti, tapsite atviresni, galimi
naudingi susitikimai, kurių metu
gali nuskambėti neblogų idėjų,
pasiūlymų, o gal ir pažadų. Galite
gauti svarbios informacijos, imti ar
teikti interviu.

ŠAULYS. Lengviau bus imtis
iniciatyvos, ūgtels suinteresuotumas rezultatais. Galbūt atsiras šansas papildomai užsidirbti, kažką
pigiau įsigyti. Jūsų pademonstruotas brandus požiūris kažkam palengvins darbą ar apsisprendimą.
OŽIARAGIS. Kažkoks dalykinis ar verslo susitarimas gali atnešti naudos. Tačiau iniciatyva šeimos ir meilės reikaluose turi būti
pamatuota. Nesukelkite įtarimų,
abejonių.
VANDENIS. Galite turėti sėkmingų reikalų su ligoninėmis,
labdaros įstaigomis, socialinėmis
institucijomis. Kitose srityse bus
geriau, jei atsipalaiduosite ir leisite įvykiams klostytis savaime, nes
kuo daugiau nersitės iš kailio, tuo
mažiau gausite.
ŽUVYS. Ilgai neužtruksite net
tvarkydami labiausiai įsisenėjusius
reikalus. Nusimato turiningi pokalbiai. Galite susitarti dėl svarbaus
sandorio. Galbūt dalyvausite renginyje, kuriame užsimegs reikalingų pažinčių.
-ELTA

gimė

pro memoria
Anykščių seniūnijoje
Stasė MALINOVSKIENĖ, gimusi 1933 m., mirė 07 12
Kavarsko seniūnijoje
Anelė DEDELIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 07 13
Kurklių seniūnijoje
Stanislava MASIULYTĖ, gimusi 1939 m., mirė 07 10
Rimantas STUKAS, gimęs 1951 m., mirė 07 16
Troškūnų seniūnijoje
Stanislovas STAPULIONIS, gimęs 1936 m., mirė 07 15
Viešintų seniūnijoje
Milda ŠINKŪNIENĖ, gimusi 1941 m., mirė 07 15

Akvilė
NAVAŠINSKAITĖ,
gimusi 07 07

Nauja viltis: „Naujas planas Lietuvai“ ir Anykščiams
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Gabrielius
Landsbergis drauge su komanda lankėsi Anykščiuose ir pristatė „Naują planą Lietuvai“ – TS-LKD
pasiūlymus, kaip kurti ekonomiškai tvirtesnę ir socialiai teisingesnę Lietuvą. Kartu su kandidatu
Seimo rinkimuose Anykščių-Panevėžio vienmandatėje apygardoje Sergejumi Jovaiša, G. Landsbergis aplankė verslo bendruomenę, susitiko su gyventojais bendrai diskusijai emigracijos, švietimo,
verslo padėties gerinimo temomis.

TS-LKD atstovai Anykščiuose pristatė klestinčios Lietuvos viziją.
Anykščių viešojoje bibliotekoje
vykusiame susitikime su jaunimu
ir miesto bendruomene, partijos
pirmininkas, lydimas S. Jovaišos,
nemažai dėmesio skyrė švietimo
problemoms aptarti.
„Rengdamiesi iš esmės keisti
švietimo srityje susidariusią situaciją, svarbiausiu tikslu laikome
principą, kad kiekvienas išsilavinimo siekiantis žmogus Lietuvoje privalo gauti tik aukščiausios
kokybės švietimo paslaugas. Tai
reiškia, kad esame pasirengę Lietuvos vaikams užtikrinti geriausią
išsilavinimą, kad ir kur Lietuvoje
jie begyventų. Ypatingą dėmesį
skirsime ir mokytojams – jiems
pasiūlysime nuoseklų atlyginimo
augimo planą, bei sieksime už-

tikrinti, kad pedagogo profesiją
rinktųsi tik motyvuoti ir aukštais
profesiniais gebėjimais pasižymintys asmenys“, – esminius švietimo sistemos gerinimo aspektus
pristatė TS-LKD atstovai.
Svarbiausia regionuose akcentuojama problema G. Landsbergis
įvardijo emigracijos mastus, tačiau
teigė žinantis, kaip pakeisti dramatišką situaciją. „Vien praėjusiais
metais iš Lietuvos emigravo 45
tūkst. gyventojų, per ketverius metus – 150 tūkst. Jei tokia tendencija
išliks, 2030 m. neteksime trečdalio
darbingo amžiaus žmonių, išlaikyti
pensininkus reikės 30 proc. daugiau lėšų, vadinasi, dar likusiems
teks ir dirbti daugiau“.
TS-LKD lyderis tikino, jog ga-

Nuotr. Mindaugas Mikulėnas
lime susigrąžinti emigravusius,
kurdami naujas darbo vietas regionuose, o tai padaryti galima
pasitelkiant užsienio investicijas.
„Didesnis dėmesys turi būti skiriamas regionams, nes šiandien didžioji dalis investicijų pasiekia tik
didžiuosius miestus. Tai yra viena
iš priežasčių, skatinančių emigraciją. Esu įsitikinęs, kad galime
sustabdyti emigraciją sukurdami
daugiau patrauklių darbo vietų su
konkurencingu atlygiu“, – sakė G.
Landsbergis.
Susitikimuose su verslo bendruomene kalbėta apie jaučiamą
didžiulį darbo jėgos stygių, todėl
stringa gamyba, įmonėms sunku
išlaikyti konkurencingumą, o plėtros ir inovacijų įvedimas darosi

vis mažiau įsivaizduojamas. „Valstybė turi elgtis protingai ir sudaryti
sąlygas kurtis verslui, samdyti naujus darbuotojus, plėstis, o ne remtis populizmu“, – teigė TS-LKD
komanda.
Pasak TS-LKD kandidato Seimo
rinkimuose S. Jovaišos, Anykščiuose kylančios problemos panašios kaip ir kituose regionuose.
Viena didžiausių – alkoholizmas,
kuris skaudžiai paliečia ištisus kaimus, miestelius, motyvacijos dirbti
trūkumas. S. Jovaiša teigė, jog būtina mažinti alkoholio prieinamumą, šviesti jaunimą apie alkoholio,
tabako ir narkotikų sukuriamą žalą
mokyklose. „Dalis žmonių iš tiesų yra gilioje socialinėje duobėje,
todėl jiems reikalinga valstybės
pagalba. Manau, kad mes į daugelį
klausimų turime atsakymus, į daugelį problemų – sprendimo būdus“,
– sakė kandidatas Anykščių-Panevėžio vienmandatėje apygardoje.

Apibendrindamas svarbiausias
idėjas G. Lansbergis teigė, jog
siūlomas naujasis planas nėra
skirtas tik kadencijai, tai – ilgalaikis planas klestinčiai Lietuvai
kurti. „Šis planas, tai Lietuvos
kryptis, kuria mes norime eiti.
Mes norime tokios Lietuvos, kurioje dominuoja ne tik sostinė,
bet ir kiti miestai ar regionai.
Anykščių regionas turi visas galimybes būti matomu, būti ekonominio augimo centru su darnia
vystymosi raida. Kai kas sako,
kad šis planas labai ambicingas.
Galbūt. Tačiau kurdami jį siekėme surasti geriausius sprendimo
būdus įsisenėjusioms problemoms, taip pat sugrąžinti viltį
gyventojams, pavargusiems nuo
korupcijos ir neskaidrių valdžios
žaidimų, ir parodyti, jog ateitis
ir gyvenimas Lietuvoje gali būti
skaidrus, šviesus ir aprūpintas“,
– kalbėjo TS-LKD lyderis.

Politinė reklama bus apmokėta iš TS-LKD politinės kampanijos sąskaitos.
Užsak. Nr. 847

SKELBIMAI

perka

Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-631) 61411,
(8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Sodybą, namą, sodybvietę, žemės
- miško sklypą gražesnėje vietoje.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai - mišką. Išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas
Tel. (8-682) 18972, (8-600) 63820
Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą.
Atsiskaito grynais.
Tel. (8-608) 44340.
Visoje Lietuvoje - mišką su žeme ar
išsikirtimui. 2 000-10 000 Eur/ha. Gali
būti malkinis.
Tel. (8-600) 29417.
Padeda parduoti įvairų nekilnojamąjį turtą, rinkos kaina. Atvyksta.
Tel. (8-683) 32523.
Automobiliai
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-648) 67177.
Skubus automobilių supirkimas.
Tel. (8-674) 04540.

Automobilius, traktorius, sunkvežimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko
dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Brangiai ir skubiai - automobilius,
mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Gyvuliai
Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.
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Kita
Brangiai - juodojo ir spalvotojo metalo laužą. Klientui pageidaujant išsiveža.
Tel. (8-682) 69308. Kupiškis, UAB
“Tormeta”.
Bendrovė - grūdus, kviečius, miežius, rapsus.
Tel. (8-680) 85841.
Raudonuosius serbentus. Didesnį
kiekį gali paimti iš namų. Kalno 4,
Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217.

siūlo darbą

Nuolat perka
Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

40-50 kg tik kaimiškai svilintos
dujomis. Atvėsinta, subproduktai. Pristatome nemokamai ir
greitai.
Tel.: (8-686) 80994,

Išsinuomotų iki 1 ha žemės (gali
būti apleista) prie Anykščių miesto.
Tel. (8-672) 46180.

Stogų dengimas, visi skardinimo
darbai, įdėklų gamyba ir montavimas,
karkasinių pastatų statyba, pamatų
įrengimas.
Tel.: (8-603) 62258,
(8-627) 25989.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Šiltina išorines pastatų sienas, pamatus. Tinkuoja, deda dekoratyvinį
tinką. Dengia šlaitinius stogus. Mūro
darbai.
Tel. (8-676) 52289.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi.
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų,
kabelių klojimas, pamatų kasimas.
Tel. (8-650) 63678.

Reikalingi statybininkai
ar statybininkų brigada
mūrijimo, betonavimo
darbams.
Tel: (8-698) 46745

mėsinių kiaulių skerdieną

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža
miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820, (8-617) 20473.

Paslaugos

Socialinės įmonės statuso siekianti medienos apdirbimo įmonė
ieško staliaus staklininko su patirtimi darbui Anykščiuose. Pirmenybė
teikiama dalinį darbingumą (neįgalumą) turintiems kandidatams.
Tel. (8-671) 51617.

MB Sveikatos Sauja ieško komunikabilių, savarankiškų darbuotojų, kurie norėtų prisijungti
prie mūsų komandos parduodant
šaltalankių produktus.
Kreiptis tel. (8-685) 52228,
(8-687) 23577.

Nuolat ūkininkas parduoda

Lapuočių malkas. 1-2-3 kaitrumo
grupės. Atveža.
Tel. (8-613) 11010.

Taiso automatines skalbimo mašinas, televizorius, šaldytuvus kliento
namuose.
Tel. (8-689) 44559.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Kviečius, miežius, avižas, žirnius,
kukurūzus, pašarinius miltus, sėlenas. Pristato nemokamai ir greitai.
Tel. (8-611) 47343.

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

veršelius, šviežiapienes
karves.
Brangiai buliukus
4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites
3,25 Eur/kg.

Transporto įmonei Panevėžyje
reikalingi vairuotojai darbui su
užuolaidinėmis puspriekabėmis
maršrutu Vokietija – Prancūzija;
Vokietija - Italija. Darbas kadencijomis. Tel. (8-699) 23747.

Keturvietį kemperį (namelį ant ratų).
Kaina - 700 Eur.
Tel. (8-614) 01206.

per k a

Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

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

parduoda

įvairūs

Geromis kainomis.

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

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

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel.: (8-603) 40316, (8-609) 00890.

PERKA
VERŠELIUS.

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   

Brangiai - galvijus: telyčias, karves,
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

(8-611) 34567.
Smulkina senas, apleistas pievas.
Didelę ir aukštą žolę bei nedidelius
medelius, paverčia mulču. Darbus
atlieka visoje Lietuvoje.
Tel. (8-606) 78072.
Smulkina, šienauja pievas.
Tel. (8-608) 51317.
Veža žvyrą bei įvairius krovinius iki
6 tonų savivarčiu. Taip pat parduoda
stambias lapuočių atraižas ir malkas.
Tel.(8-683) 57655.
Automobilių kėbulų virinimas ir paruošimas dažymui.
Tel. (8-698) 37660.
Atnaujina baldus: sofas, lovas, čiužinius, kėdes, kampus. Keičia spyruokles, poroloną, gobeleną, eko ar
natūralią odą. Gamina čiužinius, sėdmaišius. Pasiima ir parveža.
Tel. (8-610) 10341.
atnaujinkbaldus@gmail.com.
Padės sėkmingai, saugiai ir aukščiausia rinkos kaina parduoti butą,
namą, sodybą, žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą. Perka nekilnojamąjį turtą.
Sutvarko netvarkingus dokumentus.
Tel. (8-643) 23889.
Rąstinių statinių statyba. Parduoda
pirtį (6x6 m). Kombainą CLAAS
MERKATOR -75, pjaunamosios plotis 3.6 m.
Tel. (8-656) 51760.

Atlieka kaminų mūrijimo ir skardinimo darbus.
Tel. (8-648) 00964.

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus
(informacija tel. (8-657) 72987).
Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET.
Būtina išankstinė registracija tel. (8-657) 68156,
Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Aurėja, Galigantas, Mantigailė, Vincentas, Auksė, Vincas.
liepos 20 d.
Aurelijus, Česlovas, Elijas,
Alvydas, Vismantė Jeronimas
Alvyda.
liepos 21 d.
Laurynas, Lionginas, Rimvydas, Rimvydė, Danielius.
liepos 22 d.
Magdalena, Dalius, Mantilė.

mėnulis
liepos 19-22 - pilnatis

anekdotas
Mama klausia dukters:
- Dukrele, o kur visos bandelės?
- Nežinau, bet daugiau taip nedarysiu...
***
Ant uolos tupi erelis ir sėdi Kūlverstukas. Erelis klausia:
- Na ką, skrendam toliau?
- Palauk dar truputį, kol ausytės
pailsės...
***
- Sveikas, eilini Petrai.
- Sveiki, leitenante!
- Atspėk mįslę: Naujųjų nešvenčia ir dėl to liūdi - kareivinėse tris
naktis budi. Kas?
- Nežinau. Kas?
- Tu!
***
- Kai prasidėjo gaisras, aš įbėgau į namą ir ant rankų išnešiau
savo uošvienę lauk.
- Kas buvo, tas buvo, nepergyvenk. Ko tik nepadarai išgėręs.

oras
+20

+14
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MOZAIKA
“Bundesbank”: Vokietijos
ekonomika turėtų augti net ir
po “Brexit”
Vokietijos centrinio banko pareigūnai nurodo, kad šalies ūkis,
laikomas didžiausiu visoje Europoje, turėtų augti ir trečiąjį šių metų
ketvirtį. Plėtrai neturėtų sutrukdyti
ir Didžiosios Britanijos sprendimas
pasitraukti iš Europos Sąjungos, praneša AP.
"Bundesbank", pirmadienį pateikęs savo kas mėnesį viešinamą ataskaitą, nurodė: stabili situacija darbo
rinkoje, didesni atlyginimai ir švelnesnė Europos centrinio banko pinigų politika turėtų padėti šaliai kompensuoti galimą neigiamą poveikį,
susidarysiantį dėl britų sprendimo
pasitraukti iš Europos Sąjungos.
Paviešintame dokumente nurodoma, kad "šiuo metu susidariusi
ekonomikos augimo tendencija vis
dar išlieka gana stipri, be to, vasaros ketvirčiu laukiama gerokai pakilsiančio ūkio sferos aktyvumo".
Finansų institucijos specialistai
pridūrė, kad nors šiuo metu sunku
vertinti laukiančio Britanijos pasitraukimo poveikį, tačiau "šis gali
išlikti gana ribotas ar bent trumpalaikis".
Į elektros rinką plūstelėjo
pigi elektra
Praėjusią savaitę, liepos 11-17 d.,
vidutinė elektros kaina „Nord Pool”
biržos Lietuvos prekybos zonoje
buvo 31,8 euro už megavatvalandę

(EUR/MWh), dešimtadaliu mažesnė
nei ankstesnę savaitę ir penktadaliu
mažesnė nei pernai tuo pačiu metu.
Lietuva importavo 81 proc. suvartotos elektros. Daugiau nei pusė
elektros importuota iš Švedijos, 17
proc. - iš Latvijos, Estijos ir Suomijos, o likusi dalis - iš trečiųjų šalių.
Praėjusį pirmadienį, liepos 11 d.,
pradėjusi veikti Lietuvos ir Švedijos
jungtis „NordBalt” padidino pigesnės elektros pasiūlą iš Skandinavijos valstybių. Antros savaitės pusėje
smukus kainoms gamybą sustabdė
Rygos antroji šiluminė elektrinė, o
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė pagamino trečdaliu mažiau. Lyginant su ankstesne savaite, Baltijos
šalyse vėjo gamyba sumažėjo 16
procentų.
Liepos 11-17 d. importui į Lietuvą tarptautinių Latvijos-Lietuvos
jungčių pralaidumas vidutiniškai
buvo išnaudojamas 19 proc., Švedijos-Lietuvos - 91 proc., o Baltarusijos-Lietuvos - 8 proc. Tarptautinių
Latvijos-Estijos elektros jungčių
pralaidumas elektros srautui iš Estijos į Latviją vidutiniškai buvo išnaudojamas 61 proc. Elektros srautui Lenkijos kryptimi Lietuvos ir
Lenkijos jungties pralaidumas buvo
vidutiniškai išnaudojamas 36 proc.,
o Lietuvos kryptimi - 20 proc.
Aštuoni Turkijos kariškiai,
sraigtasparniu pabėgę į Graikiją,
stos prieš teismą liepos 21-ąją
Aštuoni Turkijos kariškiai, sraig-

Venesuelai atidarius sieną su
Kolumbija, į šalį apsipirkti suplūdo per 100 000 žmonių
Venesuelai laikinai atidarius sieną
su Kolumbija, į šalį apsipirkti suplūdo daugybė žmonių. Per savaitgalį,
tarnybų duomenimis, pasienio upę
kirto per 100 000 venesueliečių, kad
kaimyninėje šalyje įsigytų maisto
produktų ir vaistų. Venesuelą yra ištikusi didelė aprūpinimo krizė, praneša agentūra AFP.
Gyventojai, pateikę asmens pažymėjimą, galėjo kirsti abu tiltus
į kaimyninę Kolumbiją. Tvarka
rūpinosi Venesuelos nacionalinė
gvardija ir abiejų šalių kareiviai.
Žmonių antplūdis rodo, kokia
rimta krizė yra ištikusi Venesuelą.
Jie Kolumbijoje perka ryžius, cukrų,

sprintas

redaktorei nežinant

NNN

Dėl viešojo tualeto
poilsiautojai blaškosi
po miestą

Miesto svečiai, užsimanę „kur
karaliai pėsti vaikšto“, pasikliauja informacine lentele Vilniaus
gatvėje, ties buvusio buitinio
gyventojų aptarnavimo pastato
kampu.
Žmonės mano, kad tualetas ranka pasiekiamas, čia pat kažkuriame iš artimiausių pastatų. Neradę
puola varstyti kavinės, parduotu-

tasparniu pabėgę į Graikiją po mėginimo įvykdyti perversmą, stos
prieš teismą liepos 21-ąją. Kaip
pranešė pirmadienį AFP, jie kaltinami neteisėtu Graikijos sienos
kirtimu ir oro erdvės pažeidimu.
Sraigtasparnis su maištininkais,
prisidėjusiais prie mėginimo įvykdyti Turkijoje karinį perversmą,
nutūpė liepos 16-ąją Aleksandrupolio mieste Graikijos šiaurėje.
Pilotas pasiuntė nelaimės signalą
ir paprašė leidimo leistis avariniu
būdu. Jis tai padarė kontroliuojamas į orą pakeltos Graikijos aviacijos. Pabėgę kariškiai paprašė politinio prieglobsčio Graikijoje.
Graikijos premjeras Aleksis Cipras, telefonu kalbėdamasis su Turkijos prezidentu Tajipu Erdoganu,
pareiškė “padarysiąs viską, kad iš
Turkijos pabėgę kariškiai būtų jai
išduoti”.

vėlių duris, kol išsiaiškina, kad ta
viešoji įstaiga yra kitoje gatvės
pusėje už Kultūros centro. Kaip
sakoma, per tą ieškojimą jau gali
ir nebeprireikti.
Taigi, gal kokia papildomos informacijos, kad ir smulkiu šriftu,
eilutė, ar pakartota nuoroda gelbėtų miesto svečius nuo klajonių
ir bereikalingų kančių?..

Šaškės. Savaitgalį dvi dienas
Kupiškyje vykusiame tarptautiniame šaškių turnyre Lietuvos
šaškių federacijos prezidento Ramūno Karbauskio taurę iškovojo
anykštėnas Valdas Veršulis.
Sportuos. Šeštadienį 10 val.
30 min. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje
vyks šaškių varžybos, o 11 valandą prie bibliotekos su visais
norinčiais anykštėnais šachmatų

miltus, tualetinį popierių ir aliejų.
Venesuela yra labai priklausoma
nuo įplaukų už naftos eksportą.
Kritus naftos kainai, šalį ištiko didžiulė ekonominė krizė. Opozicija
dėl jos kaltina prastą prezidento
Nikolo Maduro (Nicolas Maduro)
valdymą.
N. Maduras 2015 metų rugpjūtį
nurodė uždaryti sieną su Kolumbija,
kai buvę Kolumbijos sukarintų grupuočių nariai užpuolė Venesuelos
kariuomenės patrulius ir tris jų sužeidė. Tai sukėlė įtampą tarp abiejų
šalių.
Italija: išpuolio pavojus šalyje didelis
Po 84 žmonių gyvybes nusinešusio Nicos išpuolio Italija sugriežtino
saugumo priemones. Vidaus reikalų
ministro Andželino Alfano (Angelino Alfano) duomenimis, teroristinių
atakų pavojus šalyje yra didelis. Tai
jis pareiškė dienraščiui „Libero”.
Tai, kad Italija iki šiol išvengė
išpuolių, susiję su vyriausybės prevencinėmis priemonėmis, kalbėjo
ministras. Anot jo, „per pusantrų
metų buvo patikrinta 155 000 asmenų, atlikta 2 700 kratų, suimtas
531 asmuo, prieš dar 837 pradėtas
tyrimas”. Be to, iš Italijos išsiųsti
99 asmenys, kurie „ideologiškai”
rėmė „Islamo valstybę” (IS).
Kad padidintų saugumą, ministras planuoja dekretą, kuriuo
remiantis, anksčiau teisti kriminaliniai nusikaltėliai turės laikytis
atokiau miestų. Detalių A. Alfanas
neatskleidė. Dekretą ketinama priimti po vasaros atostogų rugpjūtį.

- ELTA
simultaną žais didmeistrė Viktorija Čmilytė - Nielsen. 10 valandą Anykščių technologijos
mokykloje prasidės tarptautinis
sunkiosios atletikos turnyras,
miesto parko sporto aikštelėje 10
valandą pradės žaisti krepšininkai tradicinėse 3x3 varžybose,
o 11 valandą taiklumą išbandys
smiginio mėgėjai. Parke nenuobodžiaus ir vaikai. Jiems linksmosios varžybėlės vyks nuo 11
iki 13 valandos.

