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Vilniuje nusišovė Suklysti ir rinkdamasis žmoną...
Vieniems – autobusiukas, kitiems
buvusio Svėdasų
Vytautas BERNATAVIČIUS, – tik sveikinimai...
Rugsėjo 1 – oji - Mokslo ir žibankininkas: „Diplomas dar ne
mokyklos
nių diena – šventė visiems.
viskas – žinių galima sukaupti
mokytojo sūnus
ir kitais būdais.“

2 psl.
šiupinys
Vietnamas. Grėsmingai prie
mūsų rajono artėjant kiaulių marui
pasirodė skelbimai, siūlantys įsigyti Vietnamo veislės mažųjų kiaulių
paršelius - jie gali misti nesmulkinta žole, obuoliais, slyvomis,
kitokiais niekučiais, išauga iki 90
kilogramų, paskerdus - balti lašiniai ir gardi mėsa, tik ar atsparūs
jie afrikiniam kiaulių marui?

5 psl.

3 psl.

Rugsėjo mėnesį pražydo ieva

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

Rugsėjo mėnesį Šovenių kaimo (Kavarsko seniūnija) gyventojus nustebino pražydusi ieva. „Nors priskink ir išdalink vaikams, kad nuneštų į mokyklą mokytojams“, - „Anykštai“ sakė Šovenių kaimo gyventoja Janina, išvydusi savo laukuose baltais žiedais apsipylusį medį.

Tvora. Svėdasų seniūnijos rūpesčiu nauja medine tvora buvo aptvertas Svėdasų krašto (Vaižganto)
muziejus Kunigiškiuose. Išardyta
senoji tvora taip pat panaudota: ja
aptverta muziejui priklausanti teritorija, suformuojant uždarą kiemą.
Susilaužė. Rugpjūčio 23 dieną
nuo Kalitos kalno rogutėmis besileisdama mergina iš Panevėžio
susilaužė koją. Anykščių turizmo
informacijos centro direktorius
Rimantas Sereičikas „Anykštai“
sakė, kad įrenginį tikrinusi darbo inspekcija pažeidimų nerado,
todėl gali būti, kad rogutėmis važiavusios merginos nesilaikė taisyklių. Sužalotos merginos tėvas
įsitikinęs, kad rogutės – techniškai
nepatikimos.
Klaida. Šeštadienio „Anykštoje“
spausdintame interviu su Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja
„Ugdymo rezultatai turėtų būti matuojami asmenybės brandumu“, ne
dėl redakcijos kaltės įsivėlė klaida.
Pirmas interviu sakinys turi būti
toks: „Pagal preliminarius duomenis į rajono mokyklas turėtų ateiti
2 666 mokiniai“.

Šovenių laukuose pražydusiais ievos žiedais grožisi ūkininkai.
„Visos ievos kaime kaip ievos – o
šita net balta nuo žiedų“, - dalinosi
įdomia žinia apie metų laikus supai-

niojusį medį į redakciją pirmadienį
paskambinusi „Anykštos“ skaitytoja
Janina. Šovenių kaime ponia Janina

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
gyvena ne vieną dešimtį metų, tačiau rudenį žydinčią ievą mato pirmą kartą. Moteris sakė mielai būtų

Gimnazistė taranavo politiko automobilį

prilaužiusi ievos šakų, kad anūkai
nuneštų rugsėjo 1-ąją į mokyklą,
tačiau šie gyvena mieste.

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Rugsėjo 1 – ąją apie 12 valandą 50 minučių Anykščiuose, Šaltupio ir J.Basanavičiaus gatvių sankryžoje (ten, kur baigiasi sodai)
J.Biliūno gimnazijos 12 klasės mokinės A.Z. vairuojamas automobilis, išvažiuodamas iš šalutinės gatvės į pagrindinę, taranavo
rajono Tarybos nario, Seimo nario Ričardo Sargūno padėjėjo,
„darbiečio“ Alfrydo Savicko automobilį. Politikas sakė, kad jo
nuosavo automobilio remontas kainuos apie 8 tūkst.Lt.

Atsirado. Nuo rugpjūčio 13 dienos ieškotas kaip dingęs be žinios
Aknystos socialinės globos namų
gyventojas Rytis Kaušylas (g.1978
m.) surastas rugpjūčio 29 dieną.

5 psl.

Mirė. Rugpjūčio 30 dieną 13
valandą 20 minučių Respublikinės Panevėžio ligoninės Intensyvios terapijos skyriuje mirė F.
M., gimęs 1959 metais, gyvenęs
Anykščiuose, Storių gatvėje, kuris
rugpjūčio 29 dieną 16 valandą 49
minutės buvo pristatytas dėl galvos
traumos iš Anykščių, Puntuko gatvės namo kiemo.

Rajono Tarybos narį Alfrydą Savicką nuo, jo teigimu, gimnazistų puolimo apsaugojo atvykę policijos pareigūnai.

KONKREČIAI
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Vilniuje nusišovė buvusio Svėdasų
mokyklos mokytojo sūnus
Ankstyvą rugpjūčio 30 – osios, šeštadienio rytą, apie 7valandą 30 minučių Vilniuje po Vingio parką vaikščioję žmonės aptiko
vyro lavoną su šautine žaizda. Šeštadienį vakare patvirtinta, kad
miręs vyras - sporto komentatorius Sigitas Beleckas. Jis ilgamečio Svėdasų J.Tumo – Vaižganto gimnazijos istorijos ir lietuvių
kalbos mokytojo, dabar pensininko 87 metų Jono Belecko sūnus.
Pareigūnai aiškinasi tragedijos
priežastis.
Pareigūnų duomenimis, įtaria-

ma, kad 1964 m. gimęs vyras pats
pasitraukė iš gyvenimo. Visgi neskubama to pasakyti kaip galutinės

išvados.
Kas tiksliai įvyko, bus aišku tik
atlikus tyrimą dėl mirties aplinkybių.
Tačiau svėdasiškiai S.Belecko
mirtį sieja su prieš metus mirusia jo
motina, dėl kurios netekties sporto
komentatorius labai išgyveno ir
savo mirties datą neva pasirinko
per motinos mirties metines.
S. Beleckas daug dėmesio sulau-

Motokrosas Mickūnuose
Šeštadienį Mickūnų motokroso trasoje vyko motokroso varžybos „UAB Degsta“ taurei laimėti ir
Lietuvos retro motociklų IV – as čempionato etapas.

Panevėžiečio Dainiaus Kazlausko ir anykštėno Mariaus Urbono ekipažas trasoje buvo nepralenkiamas. 									
Autoriaus nuotr.

Anykščiai pranoko Vilnių
Kaip įprasta paskutinį rugpjūčio šeštadienį švęsta senas tradicijas turinti Geležinkelininkų diena - visoje šalyje prie veikiančių
geležinkelio stočių kabėjo mėlynos Lietuvos geležinkelių vėliavos,
vyko įvairūs renginiai, buvo lankomos muziejinės ekspozicijos.
Tą dieną į didžiausioje Vilniaus
geležinkelio stotyje, kur visuomet
apstu žmonių, veikiantis Lietuvos
geležinkelių muziejus kvietė ekspozicijas lankyti nemokamai ir, pasak

jo direktorės Vitalijos Lapėnienės,
sulaukė 200 lankytojų, o eilinę vasaros dieną šiemet jų būdavo apie
50.
Anykščių geležinkelio stotis

Temidės svarstyklės

Sudavė. Rugpjūčio 30 dieną apie
11 valandą 30 minučių Skiemonyse
neblaivus (2,84 girtumas) vyras, gimęs
1974 metais, ranka sudavė žmonai, gimusiai 1975 metais. Vyras sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
Šuo. Rugpjūčio 30 dieną apie 23
valandą 30 minučių Anykščių rajone
neblaivaus vyriškio, gimusio 1982
metais, palaidas kovinis šuo sužalojo
vyriškiui, gimusiam 1971 metais, ranką ir galvą. Šuns savininkas uždarytas
į areštinę.
Automobilis. Rugpjūčio 31 dieną
apie 3 valandą 30 minučių apdegė
Troškūnuose stovėjęs automobilis.
Įtariamas padegimas. Žala – apie 20
000 litų.
Dyzelinas. Rugpjūčio 31 dieną apie
9 valandą pastebėta, kad iš kombaino,
stovėjusio Kavarsko seniūnijoje, pavogta 100 litrų žymėto dyzelinio kuro.
Žala – 300 litų.
Vyras. Rugpjūčio 26 dieną apie 18
valandą iš sodybos Skiemonių seniūnijoje išėjo ir iki šiol negrįžta vyras,
gimęs 1946 metais.
Motoroleris. Rugpjūčio 27 dieną Kavarsko seniūnijoje
esančiame ūkiniame pastate pasigesta motorolerio. Žala – 1 000 litų.
Mirė II. Anykščių r. PK pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vyriškio, gimusio
1943 metais, gyvenusio Anykščiuose,

Parduotuvė. Rugpjūčio 29 dieną moteris, gimusi 1982 metais,
atvykusi prie darbovietės, kuri yra
parduotuvėje Troškūnų seniūnijoje,
pastebėjo, kad išlaužus duris buvo
patekta į parduotuvės vidų. Pavogtų
daiktų kiekis ir padaryta žala tikslinami.
Kuras. Rugpjūčio 29 dieną apie
7 valandą vyras, gimęs 1967 metais,
atvykęs prie jam priklausančio sandėlio Debeikių seniūnijoje, pastebėjo, kad pavogtas žymėtas dyzelinis
kuras ir du traktoriaus akumuliatoriai. Žala – 3 000 litų.
Smogė. Rugpjūčio 29 dieną apie
20 valandą Anykščiuose, Ažupiečių
gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, vyriškis, gimęs 1980 metais,
būdamas neblaivus (1,68 prom.), automobilyje kumščiu smogė į veidą
savo žmonai, gimusiai 1979 metais.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
Smaugė. Rugpjūčio 30 dieną apie
2 valandą 35 minutės vyras, gimęs
1969 metais, gyvenantis Viešintų
seniūnijoje, abiem rankom sugriebė
už kaklo savo sugyventinę, gimusią 1976 metais, ir pradėjo smaugti.
Moteris ištrūko ir iškvietė policiją.
Vyras pasišalino.

spektras

kė dėl ne itin sėkmingo interviu su
sporto legenda Arvydu Saboniu.
Žurnalistinį darbą S.Beleckas
baigė 2005 m., o vienas reikšmingesnių jo indėlių į Lietuvos
krepšinį - 2004 m. pasirodęs dokumentinis filmas „Lietuvos krepšinis 1920-2004“, žurnalistas buvo
vienas minimos juostos scenarijaus
autorių, primena eurobasket.lt.
- ANYKŠTA

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt
Varžybose dalyvavo daugiau kaip
50 motociklininkų, kurie trasoje pasirodė po du kartus. Pradedančiųjų klasėje pirmą vietą iškovojo anykštėnai
Lukas Goštautas, o trečiąją - Eligijus
Banelis. „Open“ klasėje dėl pirmos
vietos atkakliai kovojęs, žiūrovų
ypač aktyviai palaikomas, anykštėnas
Laurynas Repečka liko antras, trečiąją vietą iškovojo Renaldas Pilinka.
„Solo retro“ klasėje nugalėjo Ramūnas Adamonis iš Janušavos.
Įdomiausia kova buvo tarp motociklininkų su priekabomis. Čia 44
numeriu puikiai startavo anykštėnai
Darius Sabockis ir Martynas Žaliauskas. Deja, vaikinams finišuoti
nepavyko dėl motociklo gedimo. Antrajam mišriam anykštėno Mariaus
Urbono ir panevėžiečio Dainiaus
Kazlausko ekipažui pavyko iškovoti
pirmąją vietą.
Varžybas kaip reta smagu buvo stebėti sirgaliams, nes buvo šilta, nelijo
ir nedulkėjo.
Raimondas GUOBIS

puošėsi spalvingomis valstybine ir
istorine Lietuvos vėliavomis, siauruko muziejėlio ekspozicijoje ir tądien už įprastą kainą apsilankė 207
žmonės, tad pranokome ir Vilnių,
dar buvo nemenkas būrys bėgiais
važinėjusių drezina bei egzotiškuoju triratuku, tiesiog vaikštinėjusių.
Raudonšonis traukinukas alsuodamas kvapniu dizelio padegintu

dūmu su penkiais pilnutėliais vagonais, apie 250 keleivių, nudundėjo
į Rubikius. Sulaukėme žmonių ir iš
Plungės, Panevėžio, Rygos, Daugpilio, Maskvos ir net būrį gerai įkaitusių Eglavos Latvijoje mašinistų,
kurių vienas patikėjęs magiška euro
galia panoro nusipirkti muziejinę
sovietinių laikų geležinkeliečio kepurę.

Statybininkų gatvėje, mirties priežasties nustatymo.
Paltas. Gautas moters, gimusios
1975 metais, gyvenančios Anykščiuose, pareiškimas, kad 2014 metų gegužės mėnesį pagal internete rastą skelbimą pervedė 420 litų už parduodamą
paltą, tačiau iki šiol drabužio negavo.
Pavogė. Rugpjūčio 15 dieną apie 5
valandą 30 minučių slėnyje, esančiame Anykščiuose, Vilniaus gatvėje,
pastebėta, kad nuo staliuko pavogtas
mobiliojo ryšio telefonas, raktų kom-

plektas, piniginė. Žala – 245 litai.
Sumušė. Rugpjūčio 16 dieną apie 1
valandą prie ežero Kurklių seniūnijoje vyriškį, gimusį 1983 metais, sumušė pažįstamas asmuo, gimęs 1986
metais..
Pradūrė. Rugpjūčio 28 dieną apie
22 valandą 45 minutės degalinėje,
Svėdasuose, neblaivus (1,26 prom.)
asmuo, gimęs 1987 metais, įžūliai
elgėsi, peiliu pradūrė automobilio
padangą. Žala – 150 litų. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Dingo be žinios Anykščių
rajono gyventojas
Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariate pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl dingusio
be žinios Juozo Zajarsko, gimusio
1946 metais, kuris šių metų rugpjūčio 26 dieną apie 18 val. išėjo
iš namų, esančių Anykščių r., Skiemonių sen., Pašilių k., nenustatyta
kryptimi ir dingo be žinios.
Juozas Zajarskas apie 170 cm
ūgio, vidutinio kūno sudėjimo.
Buvo apsirengęs rudos spalvos
striuke, mūvėjo juodos spalvos kelnėmis, apsiavęs guminiais batais,
nešioja juodos spalvos odinę kepu-

rę su snapeliu.
Asmenis, mačiusius ar žinančius
dingusio be žinios buvimo vietą,
prašome pranešti Anykščių r. PK
telefonu (8 381) 58 140 arba 112.

Cigaretės. Naujųjų mokslo metų
išvakarėse Seimo Sveikatos reikalų komitetas įregistravo įstatymo
projektą, kuriuo siūloma apsaugoti
nepilnamečius nuo elektroninių cigarečių vartojimo ir sureguliuoti šių
produktų rinką. Kad turėtų būti uždrausta nepilnamečiams pardavinėti
elektronines cigaretes, praėjusią savaitę pareiškė ir Pasaulinė sveikatos
organizacija. Jos teigimu, nepaisant
galimybės, jog elektroninės cigaretės „greičiausiai yra mažiau kenksmingos” nei įprastos, nėra tyrimų,
įrodančių, kad šių cigarečių vartojimas padeda atprasti nuo tabako.
Saugos. Keturis mėnesius Baltijos šalių oro erdvę saugojusius
Lenkijos ir misiją sustiprinusius
Jungtinės Karalystės karius pakeitė Portugalijos kariai, patruliuosiantys su šešiais naikintuvais. Jų
misiją sustiprins keturi Kanados
karališkųjų oro pajėgų naikintuvai.
Nepritaria. Seimo narių siūlomos
pataisos dėl privalomo viduriniojo
ugdymo programų tautinių mažumų
kalbomis sulaukė Švietimo ir mokslo
ministerijos (ŠMM) pasipriešinimo.
Seimo narių Jaroslavo Narkevičiaus,
Michalo Mackevičiaus ir Leonardo Talmonto teiktame teisės akto
projekte siūloma sudaryti sąlygas
tautinėms mažumoms tęsti mokslą
11-12 klasėse jų vartojama tautinių
mažumų kalba. Šios nuostatos būtų
taikomos tautinių mažumų tradiciškai
gausiai apgyvendintose teritorijoje, o
švietimo įstaigą valdanti organizacija
programą tautinių mažumų kalba privalėtų užtikrinti bent vienoje klasėje
ar mokykloje. ŠMM siūlo šiam įstatymo projektui vyriausybėje nepritarti,
kadangi numatoma priemonė yra neproporcinga siekiamam tikslui ir pareikalautų didelių finansinių išlaidų.
Pritarus tokiam įstatymui, mokykla
būtų priversta formuoti naują klasę,
norą mokytis nevalstybine kalba pareiškus net ir vienam mokiniui.
Apdovanojimas. Su darbo vizitu
Kišiniove besilankančiam Lietuvos
užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui įteiktas Moldovos Respublikos Garbės ordinas už asmeninį
indėlį remiant Moldovos europinę
integraciją. Priimdamas įvertinimą
L. Linkevičius pabrėžė, kad nuosekli ir tvirta Lietuvos parama Moldovos europietiškajam pasirinkimui
kyla iš Lietuvos, nuėjusios tą patį
kelią, patirties. „Lietuva tęs paramą
Moldovai einant europietišku keliu, kuriame svarbu išlaikyti tvirtą
valdžios ir žmonių ryžtą, nepaisant
sunkumų ar išorės jėgų spaudimo“,
- sakė L. Linkevičius.
Pozicija. Baltijos Asamblėjos Prezidiumas (BAP) atidžiai seka įvykius
Ukrainoje ir reiškia gilų susirūpinimą dėl karinio konflikto eskalavimo, virtusio rimta grėsme taikiai ir
demokratiškai regiono plėtrai. BAP
vėl patvirtina savo įsitikinimą dėl
Ukrainos teritorinio vientisumo ir
suverenumo su tarptautiniu mastu
pripažintomis sienomis ir pabrėžia,
kad karinė agresija prieš kitą suverenią valstybę yra nepriimtina, kadangi
tai pažeidžia visuotinai privalomos
tarptautinės teisės normas. BAP apgailestauja, kad visos pastangos taikiai sureguliuoti konfliktą, įskaitant
ir neseniai Minske vykusias derybas,
buvo nesėkmingos. BAP ragina Rusiją nedelsiant nutraukti karo veiksmus, taip pat besąlygiškai atitraukti
savo karinį personalą ir ginkluotę iš
Ukrainos teritorijos.

savaitgalio diskusija

spektras
Paskolos. Siekdama sušvelninti galimus žemės ūkio produkcijos, žaliavų
ir maisto produktų importo į Rusijos
Federaciją uždraudimo padarinius ir
sumažinti finansinę naštą kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, Žemės
ūkio ministerija lengvina paskolų naštą žemdirbiams. Šiuo metu rengiamas
Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo taisyklių pakeitimo projektas,
kuriuo planuojama numatyti galimybę
ūkio subjektams, imantiems iš kredito
įstaigų teikiamus kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti, padidinti kreditų
palūkanų kompensavimo procentą
nuo 30 proc. iki 80 proc.
Perspektyva. Darbo rinkoje padidėjus užsienio kalbų specialistų poreikiui, aukštosios mokyklos siūlo naujų
studijų galimybių lingvistikos srityje.
Šiuo metu ir ateityje dvi ir daugiau
kalbų mokantys specialistai turės puikių galimybių įsidarbinti, tvirtina darbuotojų atrankos agentūros „Alliance
for Recruitment” partneris Andrius
Francas. „Paradoksalu, tačiau kalbos,
kurios tarp studentų nėra populiariausios - vokiečių, prancūzų, italų,
ispanų, portugalų, skandinavų - darbo
rinkoje yra labai paklausios. Dabar
darbdaviams reikia kalbas mokančių
absolventų, o specialybės dalykus
darbuotojai sėkmingai išmoksta jau
darbo vietoje”, - sako A.Francas.
Žuvo. Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, per rugpjūčio mėnesį vykusius
mūšius Irake žuvo mažiausiai 1 420
žmonių. Pranešama, kad per tą patį
mėnesį sužeistųjų skaičius siekė 1
370. Aukų ir sužeistųjų skaičiavimai
nebuvo atlikti Anbaro provincijoje,
Bagdado vakaruose. Taip pat iškilo
sunkumų bandant patikslinti aukų
skaičių vyriausybės kontroliuojamose teritorijose. Birželio mėnesį džihadistų grupuotės IS kovotojai nusiaubė
ir užėmė penkias provincijas. Kurdų
kovotojai, padedami JAV karių, sugebėjo susigrąžinti kelias prarastas
teritorijas šiaurėje.
Sankcijos. Australijos premjeras
Tonis Abotas pirmadienį paskelbė
naujas sankcijas Rusijai. Sankcijos
draudžia ginklų eksportą, uždaro
Australijos kapitalo rinką valstybinio
kapitalo turintiems Rusijos bankams
ir apriboja prekybą su Krymu bei
investicijas į šį regioną. „Mažiausiai
2 500 žmonių žuvo per šį konfliktą.
Rusija jį pradėjo ir privalo už tai atsakyti“, - parlamente sakė T. Abotas,
pridūręs, kad Australijos taikomos
sankcijos atitinka tas, kurias įvedė
Europos Sąjunga (ES). JAV ir ES
laipsniškai griežtina ekonomines
sankcijas Rusijai po to, kai Maskva
aneksavo Krymą, tačiau jos nepalaužia Rusijos prezidento Vladimiro
Putino vykdomo režimo. Penkis mėnesius trunkantis konfliktas praėjusią
savaitę pasiekė pavojingiausią tašką,
kai daugiau nei tūkstantis Rusijos
karių kirto Ukrainos sieną ir padėjo
prorusiškiems separatistams kautis su
Ukrainos kariais.
Smuko. Rusijos rublis pirmadienį
JAV dolerio atžvilgiu smuko rekordiškai žemai. Daugiausiai įtakos tam
turėjo savaitgalį besitęsiančios kovos
Ukrainoje bei Europos Komisijos vadovo Žozė Manuelio Barozo komentaras, kad „situacija artėja prie ribos,
kurią peržengus, kelio atgal nebus“.
JAV dolerio vertė pakilo 0,7 proc. ir
pasiekė 37,33 rublio, t.y. perkopė dar
penktadienį užregistruotą ankstesnį
rekordą.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Ar prestižas baigti grynąją gimnaziją?
Jau antras rugsėjis, kai Anykščių J. Biliūno gimnazijoje naujus
mokslo metus pradės tik 9 – 12 klasių moksleiviai. J. Biliūno gimnazija po mokyklų tinklo pertvarkos tapo vienintele grynąja gimnazija rajone. Tačiau pakliūti į ją gali visi – nereikia laikyti stojimo
egzamino, nereikia turėti aukštų balų, norint į ją ateiti mokytis...
Portalo anyksta.lt skaitytojus kvietėme diskutuoti, ką reiškia
baigti gimnaziją, kurioje mokosi ir labai silpni moksleiviai? Ar
anykštėnai ir jų vaikai jaučia prestižą, sakydami, jog mokosi J.
Biliūno gimnazijoje?

@ „-“: „Mokausi Biliūno gimnazijoje ir nejaučiu jokio prestižo. Manau, mokiniai jaučiasi lygiaverčiais,
ar tu mokaisi Biliūne, ar Vienuoli,
tu esi toks pat kaip ir kiti. Nereikia išpuikti ir sakyti, kad „mokausi
gimnazijoje, tai čia ale prestižas“,
tikrai taip nėra ir neturėtų būti. Na,
o jeigu valdžia ar kažkas to trokšta,
tai padarykit, kad gimnazija būtų
verta to „prestižas“ vardo...“
@ „Pritariu koment.“: „Jokio
prestižo, nes „ale“ gimnazijoje gali
mokytis ir mokosi kas tik nori, nesvarbu, jog kai kurie mokiniai vos
vos „šilti“ mokslams. Bet bus baigęs gimnaziją... Kaip su Troškūnų
naujai „iškepta“ gimnazija? - tiesiog juokinga, kadangi joje dauguma mokinių vidutiniokai arba
dar žemesnio lygio, bet bus baigę
„ale“gimnaziją...“
@ „pritariu abiems“: Iš tiesų,
baikim spręst apie žmones pagal
išsilavinimą, automobilio marką ar
kostiumo kainą... Turim gyvų pa-

komentarai

vyzdžių, kaip magistrai ir VU daro
gėdą... Svarbu būt geru žmogumi, o
ar tu Biliūne, ar tu kaimo pagrindinėj mokaisi, nieko nesako! Ir dar...
Kazin kuo užkliuvo Biliūno direktorė Anykštai... Prasidėjo straipsnių
serija: „ap**im Biliūnkę“. Sėkmes
Biliūnkei. Mokosi mano vaikas ten
ir džiaugiuos, kad jis nejaučia prestižo prieš kaimo mokyklą lankančius savo draugus!“
@ „tai gerai“ to „pritariu
abiems“: „Tai gerai. Plaus tavo
vaikas indus Graikijoje“.
@ „oho“ to „tai gerai“: „Aš
plausiu indus už 5000 eurų, o tu
dirbsi čia , gal būt su aukštuoju ir
gausi 1000 Lt. Kažkada prie Bražėno Biliūnkė buvo gerbiama, na dar
prieš reformą, bet kai išgrynino, tai
tikrai klaidą padarė, nes mokyklą
sugadino“.
@ „hm“: „O tai kokią alternatyvą matot tiems moksleiviams, kurie
mokosi vidutiniškai ir nori įgyti
vidurinį išsilavinimą? Kur jiems

geriausiais mokytojais. Kai pradės
galvoti apie mokinius, bus surinkti
geriausi mokytojai ir aptarnaujantis
personalas, tada bus galima ką nors
kalbėti apie prestižą“.
@ „Pritariu„ paskaičiuokim
broliai kurmiai“: Pilnai su jumis
sutinku ir pritariu,nes į TIKRĄ
GIMNAZIJĄ mokiniai turėtų būti
priimami tik KONKURSO keliu
ir tik GERAI BESIMOKANTYS.
Mokytojai taip pat turėtų mokyti
tik TIKRO KONKURSO keliu atėję į tokią gimnaziją.O kas dabar
Anykščiuose? Kokia gimnazija
Troškūnuose? Kokie mokiniai (iš
aplinkinių kaimų dauguma silpnų
gebėjimų)? Tad koks esminis tikslas kurti panašias gimnazijas? Gal
dėl pavadinimo arba „prestižo“,
kuris mažai ką reiškia, kai žinai
kaip yra iš tiesų“.
@ „reziume“: „Kokie mes, tokia valdžia, tokie mokytojai, tokie
tėvai, jų vaikai t.t. Kokių stebuklų
norit? Bjauru skaityt, pamazgas
tik pilat, pilat ir galo nėr. Visi nori
geriausių mokytojų, o ar Jūsų vaikai geriausi? Vos ne visi Anykštos
darbuotojai Biliūną baigė, tai kokie
jie, leiskit paklaust?“.
@ „?“ to „reziume“: „Pavardink tuos Anykštos darbuotojus.
Kiek žinau anykštėnų ten nėra“.
@ „va taip viskas ir prasideda“: „Turi baigti prestižinę gimnaziją, universitetą, gaut prestižinį
darbą, bendraut su elitu, jei gyvenime kažkas neišeina, nusišaut su
auksinę durų rankena“.
@ „nenusimink“ to „va taip
viskas ir prasideda“: „Kai kam
prestižas ir indus užsienyje mazgoti. Nenusimink. Jeigu tavo vaikai
internete naršo, tai jie jau ir mokyti. Kam jiems universiteto. Pakaks
pedagožkės ar riomerio. O Biliūnas
tam ruošia neblogai“.
-ANYKŠTA
(Komentatorių kalba netaisyta –
red.past.)

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.

Suklysti ir rinkdamasis žmoną...

Ar darbdaviams svarbu, kokią mokyklą baigė jų darbuotojas.
Ar priimdami į darbą specialistą jie kreipia dėmesį į jo baigtos mokyklos prestižą, - rugsėjo 1-ąją - Mokslo ir žinių dieną „Anykšta“ teiravosi Anykščių darbdavių.
mažai ką teduoda. Sausam, dalykiškam moksliukui gal geriau rinktis mokslininko kelią. Iš praktikos
žinau, kad yra gydytojų, kurie turi
gilių žinių, tačiau pacientai jų nesirenka. O apie išsilavinimo svarbą
pasakysiu savo močiutės žodžiais:
„Proto žmogus turi tiek, kiek jo
gavo iš tėtės ir mamos. Mokslas
žmogui duoda tik žinias.“

Zita NENIŠKIENĖ, Anykščių
Pirminės sveikatos priežiūros
centro direktorė:
„Puikius gydytojus ruošia ir
Kauno sveikatos mokslų universitetas, ir Vilniau universitetas, todėl
nežiūriu į mokymo įstaigą. Tačiau
pastebėjau, kad dideli moksliukai dar nebūtinai geri specialistai.
Gydytojui ne mažiau už žinias yra
svarbu būti šiltu, jautriu žmogumi.
Sausos žinios be rūpesčio žmogumi

mokytis, jei pasirinkimo nėra?
Padarykit Baranausko mokyklą
paprasta vidurine, tada ir kalbėkit,
o dabar tik tuščias burnos aušinimas“.
@ „paskaičiuokim broliai kurmiai“: Aš matau tokią perspektyvą.
Reikia Anykščiuose gimnazijos, į
kurią kaip kad Vilniuje, mokytojai
būtų priimami konkurso būdu, tai
yra išlaikę kvalifikaciją, įrodantį
egzaminą. O mokiniai priimami
tik tie, kurių pagrindinės mokyklos
baigimo vidurkis ne mažesnis kaip
7,5 balo arba net 8 balai. Ir turėsim
mokyklą, į kurią norės mokytis važiuoti ir iš Troškūnų ir Svėdasų. O
gal net Molėtų ir Kupiškio“.
@ „nu jo“ to „paskaičiuokim
broliai kurmiai“: Nekalbėkite nesąmonių. Gerai mokyklai sukurti
užtektų surinkti geriausius mokytojus. Iš viso rajono, o ne pagal
švietimo skyriaus simpatiją gimnazija padaryti patinkančią mokyklą
ir vaidinti, kad turim gimnaziją.
Nieko mes neturim. Turim tik nuo
mažių izoliuotus vyresniųjų klasių
miesto mokinius. O visa kita liko
kaip buvo“.
@ „Pykina nuo tokių klausimų“: „Tik dvi ruras turintis ir
galvos neturintis žmogus gali sugalvoti ir dargi viešai užduoti toki
klausimą. Kalbėti galima tik apie
mokymo lygius, aukštesnis, žemesnis, mokytojų ir mokinių gebėjimus, paruosimo lygį, o ne apie
prestižą...“
@ „unaras“: O ką unaravi
anykštėnai tokiu klausimu pasakyti gali? Anykščiuose kultūra
aukščiausia, mergos gražiausios,
valdžia protingiausia ir gimnazija
geriausia. Nesvarbu, kad reitinguose Biliunkė uodegoj, o rajone
mokinių parengimu ją aplenkė
Svėdasai?“
@ „3.14“: „Koks dar prestižas gali
būti mokantis dirbtinai prastumtoje
gimnazijoje su anaiptol ne pačiais

Virgilijus VAIČIULIS, UAB
„Anykščių šiluma“ direktorius:

„Jeigu į darbą priimi jauną
specialistą, vienintelis pačiupinėjamas įrodymas ir yra mokslo
įstaigos diplomas. Mokslo įstaiga - ar tai būtų universitetas, ar
kolegija - liudija už save – jeigu
ją galėjo žmogus baigti, vadinasi, yra gabus. O priimdamas
patirties turintį darbuotoją stengiuosi pasiklausinėti kaip apie jį
atsiliepia buvęs darbdavys, kolegos. Įspūdį apie darbuotoją susidarai per kelias minutes – matai,
kaip jis reiškia mintis, kaip apsivilkęs, kaip bendrauja. Nuojauta
taip pat turi įtakos. Tačiau net ir
žmoną rinkdamiesi kartais žmonės apsirinka, nors iki vestuvių
bendrauja kelis metus... O čia tik
darbuotojas“.
Vytautas BERNATAVIČIUS,
bankininkas:
„Komunikabilumą, mokėjimą
bendrauti, vidinę kultūrą nulemia išsilavinimas. Jeigu turėdamas prestižinės mokyklos diplomą žmogus nemokės bendrauti,
aš pasirinksiu tą, kuris mokės,
nors ir neturės diplomo. Diplomas dar ne viskas – žinių gali-

ma sukaupti ir kitais būdais. Po
valandos ar pusantros bendravimo su kandidatu (į mūsų banką
naujas darbuotojas priimamas
po pokalbio su trimis atranką
vykdančiais darbuotojais) matai koks žmogaus išsilavinimas,
vidinė kultūra. Man asmeniškai
svarbu vidinė žmogaus drausmė
– kiek jis leidžia sau, tam tikras
vidinis santūrumas, ribų neperžengimas. Taip pat labai svarbu
ir žmogaus šiluma, mokėjimas
palaikyti pokalbį, bendravimas.
Nuojauta aš remiuosi tada, kai
renkuosi iš dviejų panašių kandidatų“.
-ANYKŠTA
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Nuotraukose – sustabdytos gyvenimo
jonas.j@anyksta.lt
akimirkos
Jonas JUNEVIČIUS

Su fotoaparatu profesionalus fotografas, kurį drąsiai galima
vadinti fotomenininku, Alfredas MOTIEJŪNAS nesiskiria jau
44 metai. Anykštėnams įsiminė pavasarį bibliotekoje buvusi jo
personalinė fotonovelių paroda „Išeinantys“, o per ilgus dešimtmečius susikaupusių dešimčių tūkstančių negatyvų, fotografijų
ciklą „Gyvenimas“ jis pristatė internetinio portalo „anyksta.lt“
skaitytojams.

Fotografas Alfredas Motiejūnas mano, kad tarp fotografijos
kaip amato ir meninės fotografijos ribos gali ir nebūti.
Autoriaus nuotr.
- Koks buvo tavo pirmasis fotoa- kad jų bus ir ateityje. Tai Eglė, Vyparatas? Kuo fotografuoji dabar? tautas, Marija, Uršulė, Ieva, Faus- Pirmas fotoaparatas buvo „Sme- tas, dvi Viktorijos, Domas, Dorita,
na 6“, dabar fotografuoju profesi- Rasa, Artūras, Miglė, Lijana ir dar
onalia „Nikon“ aparatūra. Tarp jų daug daug vardų galėčiau sakyti. Jie
buvo apie 20 skirtingų aparatų.
skynė laurus respublikiniuose moks- Vienoje ciklo „Gyvenimas“ leivių konkursuose. Anykščiai jų
nuotraukoje vaikinas labai pa- dėka visada konkuravo su Vilniaus,
našus į McCartney. Ar atpažįsta Kauno jaunaisiais fotografais. Dabar
žmonės save po daugelio metų?
Anykščius garsina Gabrielė, Lidija,
- Tai Vilius
Rimgailė. NoAndrikonis su
...yra paruošta paroda rėčiau pasigirti,
pirmąja Anykš- apie Anykščių sąjūdžio is- kad ir sūnus Tačiuose elektrine toriją. Ir tęsiu ciklą „Išei- das buvo mano
gitara. Tai išties
mokinys. Deja,
reklaminė an- nantys“...
konkursus laisamblio
klipo
mėdavo ir be
nuotrauka. Dauguma labai džiaugia- mano patarimų.
si save išvydę, nes jiems tai asocijuoPrasmė dirbti ir fotografuoti su
jasi su jų jaunyste.
jaunimu – didžiulė. Manau, kad aš
Ir kitų nuotraukų personažai man juos ne tik mokau, bet ir pats tobulėgerai pažįstami, su jais bendrauju, ju. Vaikams tereikia pametėti kokią
žinau jų likimus.
nors idėją ir dauguma stengiasi ją
- Mokote jaunimą fotografijos. išpildyti. Žinoma, savitai, nebūtinai
Kokią prasmę matote, kokių tiks- pagal mano vaizduotę. Džiaugiuosi
lų siekiate, kokią Anykščių ateitį ir didžiuojuosi jais visais.
galite „išburti“?
- Cikle „Gyvenimas“ nuotrau- Mokinių foto būrelyje labai kū- kos iš negatyvų. Akivaizdu, kad
rybingų, savitų per 12 gimnazijoje buvai tobulai įvaldęs juodai baltą
darbo metų turėjau nemažai, manau, fotografiją, tačiau spalvotos prieš

„Tik Tau“
Tokiu pavadinimu išėjo poeto, aktoriaus, kultūros organizatoriaus Povilo Kulvinsko šešioliktoji eilėraščių knyga.
Gimęs ir augęs Raguvoje (Panevėžio raj.) P. Kulvinskas per
65 – erius gyvenimo metus nelabai ir nutolo nuo gimtinės - nuo
1996 – ųjų metų gyvena ir kuria
Anykščių rajono Janapolio kaime nusipirktoje sodyboje.
Baigęs Raguvos vidurinę mokyklą būsimasis poetas darbinę karjerą pradėjo Šilų kaimo

kultūros namuose, iš kur buvo
pašauktas į tarnybą sovietinėje
armijoje. Tarnavo Kaliningrade,
tanko ekipažo vadu. Po tarnybos įstojo ir baigė Panevėžyje
Juozo Miltinio teatro studiją.
Dirbo Birštone, įkūrė liaudies
teatrą, tačiau po ketverių metų
buvo atleistas už antitarybinę
veiklą, kaip pats teigia, už tiesos

kelis dešimtmečius tavo darytos
fotografijos išblukę... Ką atsakytum į tai?
- Deja, prieš 20 metų, ne tik aš,
visi, dirbome su tarybinėmis medžiagomis. Labai džiaugdavomės
gavę ORWO (Vokietijos Demokratinės Respublikos) firmos juostelių.
Spalvos įteikiant klientui nuotraukas
būdavo nepriekaištingas, tačiau po
kiek laiko spalvos imdavo blukti. Žinoma, ir šiuolaikinės fotomedžiagos
nėra atsparios šviesai ir drėgmei. Siūlau padaryti eksperimentą: paimkite
dvi lygiai tokias pačias nuotraukas
iš fotolaboratorijos ir vieną laikykite
albume, o kitą padėkite ant saulėtos
palangės. Po pusmečio ant palangės
gulės išblukęs popierėlis arba spalvos bus iškraipytos. Dar liūdnesnis
likimas laukia nuotraukų, darytų
rašaliniais spausdintuvais ir naudojant „pilstukinį“ rašalą. Su „Kodak“
ar „Fuji“ fotomedžiagomis pradėjau
dirbti 1995 metais. Fotografijos albume iki šių dienų be pakitimų.
- Kaip manote, kodėl juostinė
fotografija yra tokia ypatinga net
ir šiais laikais? Gal tai proceso žavesys, nežinomybė ir klaidos galimybė. Ir išvis, ar galima palyginti
skaitmeninę su juostine fotografiją, ar kažkuri iš jų gali būti geresnė?
-Apie juostą ir skaitmeną galime
kalbėtis labai ilgai. Apmąstymui
galiu pasakyti, kad geriausios fotojuostos taškų skaičius buvo ir yra
apie 60 – 80 milijonų taškų (savaime
suprantama, juostą skenuoti reikia
profesionaliu skeneriu). Dabartinių
skaitmeninių mėgėjiškų fotoaparatų
– 12 – 24 mln. Profesionalūs fotoaparatai šiuo metu siekia 24 – 48 mln.
Tik laiko klausimas, kada juosta bus
pralenkta. Juosta turi savo ypatingą
„plastiką ir grūdą“. Viskas priklauso
nuo tos juostos IŠRYŠKINIMO.
- Kokie artimiausi planai? Kokia paroda pradžiuginsi, o gal solidžiu fotografijos albumu?
- Keletas parodų skaitmeniniame
formate jau yra paruoštos. Tai būtų
„Šviesa“ (gamtos etiudai), ciklas
„Fotopamokose“, kuriame yra nuotraukos iš gimnazijos fotopamokų
metu rengiamų mini fotokonkursų,
kuriuos sugalvoja mokiniai arba
pasiūlau aš. Pavyzdžiui, „Kampas“,
„Laikas“, „Garsas“, „Sumauta diena“ ir t. t. Per mokslo metus įvyksta apie 10 tokių konkursų. Taip pat
yra paruošta paroda apie Anykščių
sąjūdžio istoriją. Ir tęsiu ciklą „Išeinantys“. Deja, kad darbai virstų
materialiu kūnu, (paroda, albumu)
atsiremia į mano finansines galimybes.
atspindėjimą gyvenime ir mene
ir atsisakymą statyti sovietinės
ideologijos persunktus spektaklius. Nuo 1980 – ųjų keletą
metų dirbo su režisieriumi Jonui
Vaitkumi Kauno dramos teatre.
Vėliau dirbo ir tebedirba skaitovu. Per 25 – erius metus surengė
daugiau kaip 1500 susitikimų su
Lietuvos žmonėmis.
Poetas ištikimas tradicinei
eilėdarai, tad jo eilės lengvai
skaitomos, įsimenamos. Kaip ir
ankstesnėse poezijos knygose,
„Tik Tau“ vyrauja meilės tėvynei, moteriai motyvai, o jos
preambulėje P. Kulvinskas tarsi

Iš ciklo „Gyvenimas“. 		
pabrėžia esąs laisvas poetas.
Knygos preambulėje poetas
įvardija pagrindines savo, kaip
kūrėjo, nuostatas:
Tikras kūrėjas – tai originali asmenybė, kuriam aistringo
įkvėpimo akimirką savaime atsiveria tiesa.
Kūrėjui nereikalingos jokios
taisyklės.
Poetas tepripažįsta savo dvasios laisvę ir išgyvenimo pilnatvę.
Per grožį į meilę, per meilę į
tiesą, per tiesą į kūrybą, per kūrybą į laisvę.
-ANYKŠTA

Alfredo Motiejūno nuotr.

IŠ ARTI
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Vieniems – autobusiukas, kitiems
jonas.j@anyksta.lt
– tik sveikinimai...
Jonas JUNEVIČIUS

Rugsėjo 1 – oji - Mokslo ir žinių diena – šventė visiems: moksleiviams, mokytojams ir tėvams. Nors vakar į rajono mokyklas ją
švęsti rinkosi mažiau moksleivių nei pernai (pernai jų buvo 2805),
šiemet 2 666, gimnazijose ir mokyklose nuotaika buvo pakili.

Pasveikinusi mokyklos bendruomenę su Rugsėjo
pirmąja, A. Baranausko pagrindinės mokyklos
direktorė Ona Repečkienė linkėjo ryžto, kantrybės
ir vilties...

J. Biliūno gimnazijos direktorė Regina Drūsienė džiaugėsi mero
įteiktais geltonojo autobusiuko rakteliais.
Anykščių J. Biliūno gimnazija
rugsėjo pirmąją šventė tradiciškai
– pirmoji pamoka vyko rašytojo J.
Biliūno kapo papėdėje. Šventė pra-

sidėjo gimnazijos himnu ir tylos
minute, kuria buvo pagerbtas rugsėjo pirmosios nesulaukusio, praėjusią savaitę palaidoto gimnazisto

Osvaldo atminimas.
Direktorė Regina Drūsienė sveikindama su švente pasidžiaugė, kad
į gimnaziją atėjo 146 gimnazistai
pirmokai ir pabrėžė, kad gimnazistų, o ir viso kolektyvo, laukia ne tik
naujos galimybės, bet ir nauji iššūkiai. Pasak direktorės, pirmus tris
mėnesius teks mokytis vykstant statybos darbams, tad direktorė kvietė
gimnazistus būti pakančius statybininkams.

Į mokyklą su atostogų draugu...

J.Biliūno gimnazijos gimnazistus
sveikino pats meras Sigutis Obelevičius ir Anykščių šv. Mato bažnyčios klebonas Petras Baniulis, dalyvavo ir vikaras Nerijus Papirtis.
Meras S. Obelevičius, pasveikinęs
su švente, priminė, kad 3,2 milijono
litų kainuojantys remonto darbai turėtų pasibaigti per pora mėnesių ir
mokyklos direktorei R. Drūsienei
įteikė raktelius nuo naujo geltonojo
19 – os vietų autobusiuko.

Gimnazistė taranavo politiko automobilį

J.Biliūno gimnazijos moksleivės vairuojamas automobilis „nušlavė“ politiko Alfrydo Savisko mašiną į kelkraštį.
Justo NAVAŠINSKO nuotr.

(Atkelta iš 1 p.)
„Važiavau Šaltupio gatve namo
pietauti. Toje vietoje, kur pasibaigia
sodai, iš šalutinės J.Basanavičiaus
gatvės išvažiavo vienas automobilis prieš mane. Jis spėjo pravažiuoti. Ir tuoj pat jam iš paskos
kitas - nepraleido manęs ir kirto.
Nuo smūgio mano mašiną nustūmė į šalikelę. Gerai, kad smūgis
buvo į ratą“, - apie avarijos detales
„Anykštai“ pasakojo A.Savickas.
Deputatas aiškino, kad gimnazistė nesutiko, jog ji kalta dėl autoįvykio, todėl į avarijos vietą teko
kviestis policijos pareigūnus. „Ten
jų buvo gal koks dešimt, puolė
mane, kad aš per greit važiavau“,
- kaip gynėsi nuo mokinių, aiškino
A.Savickas.
Pastaruoju metu A.Savickas vis
patenka į keblias situacijas.
„Sodra“ jam nubraukė apie 220
litų už tai, kad turėdamas nedarbingumo lapelį deputatas liepos mėnesio pabaigoje dalyvavo rajono

lygoti jūsų elgesį ir žingsnius, taip pat
santykius su artimaisiais.
Dvyniai pasiners į finansinę veiklą,
kuri žada didelius dividendus, bet ne
artimiausiu metu, o kiek vėliau. O kol
kas jūs turite pasikliauti ištikimų bičiulių parama, jie padės jums patarimais ir darbais. Gali atsirasti galimybė pakeisti darbą, būti paaukštintiems
tarnyboje, įveikti dar vieną pakopą
savo profesijoje.
Vėžys pagaliau užbaigs įprastą
darbą ir galės lengviau atsikvėpti.
Žvaigždės pranašauja, kad kariai bus
perkelti į kitą tarnybos vietą. Į jūsų
namus netikėtai gali atvykti svečių.
Bendravimas su jais atsilieps jūsų biudžetui, dėl to jus labai užjaučiame.
Liūtams patariama neprarasti drąsos ir imtis svarbių darbų, veikti ir

finansų srityje. Galite būti pakviestas
į iškilmes, todėl palaikykite gerą formą ir būkite tam pasiruošęs. Žinomi
ar tiesiog talentingi artistai gali gauti
pagrindinius vaidmenis. Visi kiti turi
perspektyvų gauti gerai atlyginamą
darbą.
Mergelės sulauks vadovybės dėkingumo. Gali tekti turėti reikalų
su teismo ir policijos institucijomis,
bet dėl kokios priežasties, žvaigždės
negali pasakyti. Parduodantys nekilnojamąjį turtą turi priimti bet kokius
pasiūlymus, kol jų dar apskritai yra.
Svarstyklių laukia kelionė į užsienį, kur jos galės uždirbti ir šiek tiek
pinigų. Šiaip ar taip, atitinkamų pasiūlymų bus, ir reikėtų jų neatsisakyti.
Tačiau tėvams nepatartina šią savaitę
siųsti savo vaikus mokytis į užsienį,

horoskopas
Ožiaragis gali daug tikėtis iš svarbaus susitikimo su vienu asmeniu,
nuo kurio priklauso jūsų laimėjimai
ateityje. Niekam nepasakokite apie
savo sumanymus verslo srityje. O su
savo viltimis pradėti šeiminį gyvenimą galėsite supažindinti tą, kuris yra
jūsų pasirinktasis.
Vandenis surinks gausų finansinį
derlių, kurį duos ankstesnės investicijos į nekilnojamąjį turtą. Dividendais pasinaudokite nedelsdamas, nes
žvaigždės šią savaitę žada jums tik
trumpalaikę sėkmę. Tai pasakytina ir
apie asmeninį gyvenimą, čia jūs turite
ieškoti savitarpio supratimo su Avinais, Vėžiais ir Šauliais.
Žuvims patariama pradėti savo

verslą. Žvaigždės tai ypač rekomenduoja dailiosios lyties atstovėms,
kurių talentais planetos šią savaitę
pasitiki. Joms nedraudžiamas ir lengvas flirtas su vedusiais vyrais, ir
mėginimai galutinai paimti į nelaisvę
viengungius.
Avinai neturėtų prarasti budrumo
ir leisti, kad asmeniniai interesai būtų
svarbesni už visuomeninius. Drąsiau
ir atkakliau veikite kovodami už savo
karjerą. Turėsite didelių išlaidų. Bet
nesijaudinkite - artimiausiu metu jos
atsipirks ir duos solidžių pajamų.
Jaučiai turi prisiminti, kad tik didžiulėmis pastangomis galima kompensuoti nuostolius, kuriuos patyrėte pastaruoju metu. Susikaupkite,
susitelkite - ir drąsiai ženkite į mūšį.
Atsakomybė už pradėtą darbą turi są-

Autoriaus nuotr.
Kur kas kuklesnės iškilmės vyko
Anykščių A. Baranausko pagrindinėje mokykloje, kuri sulaukė Anykščių rajono mero patarėjo Virgilijaus
Aloyzo Milaknio ir rajono Švietimo
skyriaus atstovės Zitos Vilkončienės
sveikinimų Dovanų, savaime aišku,
nebuvo, tačiau mokyklos bendruomenė dėl to neliūdėjo ir džiaugėsi,
kad 50 dešimtokų, kurie šiais mokslo
metais paliks mokyklą, atvedė į ją 47
pirmokėlius.
Tarybos posėdyje ir balsavo prieš
šalto vandens kainų pakėlimą bei
Anykščių miesto pirties paslaugų
kainų didinimą. Politikas yra įsitikinęs, jog jį „Sodrai“ paskundė
politiniai oponentai, kurie balsavo
kitaip negu A.Savickas.
Dar anksčiau A.Savickas gavo
baudą už tai, kad prie savivaldybės
pastato ant šaligatvio pasistatė savo
automobilį, į kurį krovė balsavimo
biuletenius vežti į Vilnių.
Politiką taip pat rajono valdžiai
skundė ūkininkas Stanislovas Pukenis, kuris aiškino, kad rajono
Tarybos narys neteisėtai pasidarė
keliuką į savo sodybą Liudiškių
kaime, ant ūkininko žemės privežė
akmenų, žvyro, šaligatvio plytelių
bordiūrų, kuriuos panaudojo dviejų
savo garažų statyboms, o likusias
minėtas statybines medžiagas pardavinėjo kaimiečiams po 150 litų,
užgrobė visiems sodininkams priklausiusį tvenkinį, o dėl neva prastai sarginio šuns pareigas atlikusio
A.Savicko šuns Boso iš jo kiemo
buvo pavogtas statybininkų vibratorius, kainavęs apie 30 tūkst.Lt.
nes jie kol kas tam nepasiruošę. Jie
turėtų išmėginti laimę gimtojoje žemėje, kur jų laukia sėkmė.
Skorpionams šio mėnesio balansas bus teigiamas. Laimėjimai visose srityse akivaizdūs, ir tai malonu.
Tačiau pernelyg nedžiūgaukite, o
verčiau gerai pasiruoškite ateities veiklai. Įžengimas į platų kelią ir didelių
sumanymų pradžia pareikalaus daug
ko, taip pat ir pinigų.
Šauliai galės skaičiuoti pajamas tik
baigę didelį darbą. O prieš tai jiems
bus kišami pagaliai į ratus ir daromos
įvairios kliūtys, kurias teks įveikti.
Nepamirškite, kad ne tik astronautams kelias į žvaigždes yra erškėčiais
klotas.
-ELTA

pastabos paraštėse
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Kam skambina mirties varpai?

Leonas ALESIONKA
Jei ne šiaip sau žvelgi į žmonijos istoriją ir ja domiesi, visada
dėmesį prikaustys jos dramatiškosios medicinos dalis. Begalinis
yra žmonių noras gyventi! Tikrai
nežmoniškos medikų ir mokslininkų pastangos perprasti ligas,
jas atpažinti, nugalėti. Dažnai
savų gyvybių kaina. Milijonus
gyvybių vien Europos žemyne
nusinešdavo įvairios epidemijos,
infekcinės, venerinės ligos. Ištisus
šimtmečius jos siautėjo pasaulyje
ir buvo nenugalimos. Kiekvienas
karas buvo puikiausia vieta infekcijoms plisti: žaizdos, traumos,
žemės ir purvas, pasibaisėtinas,
mūsų akimis žiūrint, sanitarijos ir
higienos lygis, dezinfekcinių bei
profilaktinių priemonių nebuvimas naikino valstybes ir armijas.
Tik 1909 m. vokiečių chemikas
ir gydytojas Paul Erlich sukūrė
cheminius vaistus nuo sifilio. Jis
išbandė šimtus įvairių cheminių
junginių, bet tik šeši šimtai šeštasis buvo sėkmingas. Vaistus pavadino salvarsanu (tai reiškė: „gelbėjąs naudojant arseną“). Vėliau
atrasti Bismuto preparatai, Biochinolis ir Bismoverolis, kuriais
ir man, jaunam gydytojui, teko
gydyti TSRS laikais sifiliu sergančius Anykščių rajono gyventojus.
Nes nieko geresnio nei Europoje, nei kitame pasaulyje nebuvo.
Gydymas tęsdavosi mėnesiais ir
metais, bet įveikdavo ligą, ligonis
nemirdavo ir nebuvo pavojingas
kitiems. Jei reikėdavo – gydytis ir
nekelti pavojaus kitiems, asocialų
ligonį priversdavome net per teismą. Alkoholikų ir „bomžų“ sočiai
buvo ir TSRS.
Kilus Pirmajam pasauliniam karui daugelis gydytojų ir bakteriologų, kurie buvo komandiruoti į
karo lauko ligonines Prancūzijoje,
pamatė, kaip daug kareivių miršta nuo paprasčiausių infekcijų. Ir
niekas negali jiems padėti. Atsitiktinumas tapo stebuklu: 1928 m.

įvairūs

rugpjūtį (ar rugsėjį) bakteriolo- numirti. Nuo triperiuko? Na ne!
gas Aleksandras Flemingas, prieš Negali būti.
mesdamas laboratorines Petri
O va ir gali, atsakyčiau aš. Tik
lėkšteles į indą su plovikliu, kie- „įkalusių chebryčių“ anekdotuose
kvieną atidarė ir apžiūrėjo. Vie- gonorėja buvo linksmu nuotykiu,
na lėkštelė Aleksandrui pasirodė neverta dėmesio smulkmena. Gi
keista. Jos kraštai jau buvo apau- man, odos ir veneros ligų gygę pelėsiu, bet aplink pelėsį visos dytojui, jau tada, nuo pat darbo
lėkštelėje buvusios stafilokoko pradžios 1972 metais teko patirti,
bakterijos buvo žuvusios. Jis išty- kaip nepasiduoda ši liga gydymui
rė pelėsius ir rado, kad jie priklau- antibiotikais, kaip greitai pereina į
so penicillium šeimai. Tik 1929 chroninę formą, kaip linkusi komm. jis aprašė savo atrastąjį peni- plikuotis. Kad paūminti ligą, kad
ciliną moksliniame žurnale. Dė- pakelti temperatūrą iki kokių 39C
mesys penicilinui ypač sustiprėjo laipsnių ir šitaip suaktyvinti orgaartėjant Antrajam pasauliniam ka- nizmo apsaugines jėgas, vartodarui. Oksfordo universiteto grupė, vome Pyrogenalį ir Gonovakciną.
vadovaujama australo Howardo Vyrams į šlaplę per švirkštą suFlorey ir vokiečio Ernsto Chai- leisdavome atitinkamos koncenno, 1938 m. padarė keletą svarbių tracijos Sidabro nitrato tirpalą. Liatradimų. A. Flemingo ir jų dėka gonis pirštais šlaplę užspausdavo
atsirado vaistas Penicilinas. Šie ir laikydavo tirpalą gydytojo skirvaistai išgelbėjo tokią daugybę tą laiką (3-7 minutės), po to skystį
žmonių, jog kartais yra vadina- išleisdavo į kriauklę ar klozetą.
mi stebuklingaisiais. Nors vėliau Perštėdavo, tekdavo pakentėti, ne
buvo atrasta daugybė kitų antibio- vieną šaltas prakaitas išpildavo,
tikų, penicilinas iki šiol yra viena bet sidabras efektingai užmušdaiš efektyviausių
vo bakterijas
...atrodė seniai nugalėtos ir ligą įveikkovos su bakterijų sukeliamais infekcinės ligos, kurių su- ti padėdavo.
susirgimais prie- kėlėjai prisitaikė, išnaudoję S t o v ė d a v a u
monių. Aleksanšalia, nes buvo
nemokšiško gydymo klaidas ir alpstančių...
dro Flemingo ir
daugelio kitų, išgyveno ir su nauju atspa- Silpni iš panepelnytai pa- rumu bei jėga atsinaujina, kinklių kartais
mirštų moksli- yra ne mažiau pavojingos ir tie vyrai. Ne
ninkų pastangų mirtinos...
tik iš priekio.
dėka, žmonija
Kadangi
įgavo
veiksužtiškęs
simingą ginklą prieš pavojingas dabro nitratas palikdavo juodas
infekcines ligas. Dar tais pačiais neatplaunamas dėmes tiek ant
metais geriausieji Anglijos ir JAV kriauklės sienelių, tiek ant grindų,
specialistai buvo suburti į vieną naujajame poliklinikos kabinete
komandą, kuriai greitai pavyko procedūrą atlikdavau specialioje
išmokti gaminti vaistus dideliuo- patalpoje į dušo padėklą, kuriame
se gamykliniuose rezervuaruose. stipria srove tekėdavo vanduo. Į
Iki karo pabaigos penicilino jau jį ir išleisdavo ligonis panaudotą
buvo pagaminama tiek, kad jo vaistą, čia pat apsiplaudavo. Paužteko ne tik kariškiams, bet jis menu, kaip šį mano „atradimą“
pradėtas pardavinėti ir rinkoje. teigiamai vertino gydytojai: ir
Kai vaisto atsirado daugiau, klini- vokiečiai, ir kubiečiai, ir respukiniai bandymai parodė jo tikrąją blikos kolegos, ir net komisija iš
galią. Mokslo visuomenė įvertino Maskvos. Ne vaistai buvo kalti, o
visus tris penicilino sukūrėjus: patys ligoniai. Tai jie, prisiklausę
Fleming’as, Florey ir Chain’as už anekdotinių viską žinančių draugų
savo darbus 1945 m. buvo apdo- patarimų, patys nusipirkdavo vaisvanoti Nobelio premija. Taip pra- tus, netinkamai, nepakankamomis
sidėjo antibiotikų era, išgelbėjusi dozėmis vartodami ir, gydymo
milijonus gyvybių.
rezultatų tyrimais nekontroliuodaŠiandieną medikai susirūpinę. mi, ligos sukėlėjų nesunaikindavo.
Antibiotikai dažnai nebeveikia, Gonokokas tik susilpnėdavo, kiek
infekcinių ligų sukėlėjai prisitaikė apnykdavo, bet išgyvendavo ir
ir tapo jiems atsparūs. Neseniai ja- dar stipresnis vystėsi toliau. Vilką
ponų medikai paskelbė, kad netgi visada reikia užmušti. Neužmuši
Gonorėja, na tas Triperis, kike- – išsilaižys ir puls dar smarkiau.
nant pravardžiuotas „Prancūziška Reiklus ir griežtas buvau daktaras!
sloga“, nebepasiduoda gydymui ir Jei reikėdavo, tai ir išbardavau
trenkia visu komplikacijų stipru- ligonį. Jei jau atėjai pas mane,mu taip, kad belieka žmogui tik sakydavau,- tai tiksliai vykdyki

visus mano nurodymus, brolau.
Kitaip liga atsinaujins ir dar pikčiau tau kenks. Tu ja apkrėsi žmoną, gali net ir šeimą, o įveikti ligą,
sugydyti jus bus žymiai sunkiau.
Nenori klausyti, išsidirbinėji, savivaliauji – varyk gydytis kitur.
Kur nori. Siuntimą duosiu!
Paklusdavo ir vykdydavo. Ir
kitiems pasakydavo, kad saviveikliniu gydymu neužsiiminėtų.
Nesakysiu jų pavardžių, bet, deja,
nemokšiškai nagus prie gonorėjos
gydymo kartais prikišdavo ir kai
kurie kolegos gydytojai. Už konjakėlio buteliuką, už kitokį kyšiuką... Šiandieną pasaulio medikai visu rimtumu ir susirūpinimu
skelbia apie tai, kad nebeįveikiamu tampa auksinis stafilokokas.
Nuo mažiausių odos pūlinukų iki
vočių, net pūlinių sukeliantis ir
kūdikiui, ir suaugusiam. Jo visada
rasi aplinkoje ir ant odos. Imuninė
sistema suvaldo šitą sukėlėją, jei
yra nenusilpninta. O jei nusilpsta
ir nebeapgina, bakterija nevaldoma dirba savo juodą darbą. Manau, kiekvienas suprantame, kas
laukia ligonio, kuriam jokie vaistai nebepadeda. Ypač jei toks atsparus ir gydymui nepasiduodantis mikrobas pateks į kraują. Ir ne
tik tas stafilokokas. Yra ir kitų, ne
mažiau pavojingų infekcinių ligų
sukėlėjų, kurių jokie antibiotikai
nebeįveikia. Kuo gydyti? Kaip
gelbėti ligonį nuo mirties? Ban-

dyti senovinėmis, seniai užmirštomis priemonėmis?
Taip elgtis man teko ne kartą.
Išsaugojau savo bibliotekoje senovines medicinos knygas ir rusų, ir
lenkų, ir vokiečių, ir anglų kalba.
Neišmečiau ir nesudeginau. Juk
jose receptai. Ne vienam ligoniui
esu išrašęs vaistus pagal senuosius
receptus ir taip pavykdavo sugydyti ligą, kai šiuolaikiniai vaistai,
netinkamai taikyti ar parinkti,
pridarydavo bėdų. Ir pavykdavo!
Nesu nei stebukladarys, nei koks
„ekstrasensas“. Tiesiog daktaras
turi žinoti ir naujausią šiandieną,
ir primirštą senovę, nes niekada
nežinai kada ir kokios priemonės
ligonio gydymui prisireiks. Visos
turi būti po ranka.
Ne tik mirtiną Ebolos karštinę,
jau pavojingai plintančią vos ne
geometrine progresija, sukeliantis virusas, kuriam naikinti nėra
nei vakcinos, nei vaistų šiandieną
yra vienas iš didžiausių pavojų
žmogui. Kaip ir primirštas AIDS.
Paprasčiausios, jau atrodė seniai
nugalėtos infekcinės ligos, kurių sukėlėjai prisitaikė, išnaudoję
nemokšiško gydymo klaidas išgyveno ir su nauju atsparumu bei
jėga atsinaujina, yra ne mažiau
pavojingos ir mirtinos, nes gali
būti, kad mūsų turimi vaistai jau
ne vienam yra bejėgiai padėti. Ar
ne kažkam iš mūsų jau skambina
seniai tylėję mirties varpai?

„Sodros“ darbuotojai
nesilanko gyventojų
namuose
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius
informuoja, kad „Sodros“ darbuotojai niekada nesilanko gyventojų
namuose. Sulaukus įtartinų asmenų, raginame jais nepasitikėti, neatskleisti jokių asmeninių duomenų, nepasirašyti jokių dokumentų ir
nedelsiant apie tai informuoti policiją.
Raginame nepasitikėti ir telefonu paskambinusiais asmenimis, kurie, prisistatę „Sodros“ darbuotojais, prašo atskleisti asmens kodą ar
banko sąskaitos numerį. „Sodros“ darbuotojai savo iniciatyva telefonu niekada neprašo jokių asmeninių duomenų. Apie tokius asmenis
taip pat reikėtų pranešti policijai.
VSDFV Utenos skyrius

Draudėjų dėmesiui!
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Utenos skyrius informuoja, jog nuo 2014 m. liepos
26 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių pakeitimams, nebetaikomas išieškojimo pradžios 5
dienų atidėjimo terminas nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio
draudimo įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas atsiradimo dienos. Išieškojimas pradedamas kitą dieną po to, kai jos turėjo būti
sumokėtos.
VSDFV Utenos skyrius
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SKELBIMAI

UA B „ B OVA R I S “
PERKA KVIEČIUS, GRIKIUS,
RUGIUS.

„Likimą galima pakeisti tik supratimu...“
				
(H. Hesė)

Didesnį kiekį galime pasiimti patys.

Tel. (8-611)44130.

UAB “DOVALDA”

brangiai perka:
mišką su žeme,
biržes išsikirsti;
dideliais kiekiais
apvalius pjautinius rąstus;

Jubiliejaus proga sveikiname

Atsiskaitome iš karto.

LR Seimo narį Ričardą SARGŪNĄ

ir linkime jam ištvermės, kantrybės, naujų iššūkių
ir sveikatos juos įgyvendinant.

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt / 4.63 EUR /kg,
belgų telyčaites 11,70 / 3.39 EUR Lt /kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt / 1.80 EUR /kg.
Tel. (8-678) 00255.

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

projektuojame, konsultuojame
Tel.: (8-698) 19008
(8-612) 43733
(8-687) 86324

Tel. 8-611-31937.
El.paštas:
uab.dovalda@gmail.com.

„Anykštos“ žmonės ir Katinas

perka

Automobiliai, žemės
ūkio technika

Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.

Brangiai ir skubiai - įvairių markių
(1930-2005 m.) lengvuosius automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.

Nekilnojamasis turtas, miškai

Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įvairią techniką,
metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Brangiai įvairų mišką su žeme
arba išsikirsti bei apvalią medieną.
Tel. (8-687) 23618.

įvairūs

Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Baldų gamyba ir remontas
Baldų gamyba. Virtuvės spintos
slankiojančiomis durimis, prieškambario, kt.
Tel. (8-601) 70304.

Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima,
sutvarko dokumentus.
Tel.: (8-646) 17715, (8-601) 61510.
Gyvuliai
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.

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.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.
Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto,
sveria
elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

Dovanoja
Tvarkingą pūkuotą baltą kačiuką.
J. Basanavičiaus g. 10, tel.
(8-698) 37660.

UAB „Anykštos redakcija“
gali paruošti ir atspausdinti

mlankstukus,
mbukletus,
mreklamines skrajutes,

Šiaurės malamutų veislės 2 metų
kalę ir 1 metų šunį.
Tel.: 7-80-51, (8-603) 38368.

mblankus,

1 metų juodą, ilgesnio plauko,
sterilizuotą, skiepytą, tvarkingą,
meilią katę.
Tel. (8-616) 47994.

mdiplomus,
mA3 ir A4 dydžio
plakatus,

Remontuojame minkštus baldus,
keičiame gobeleną, spyruokles,
poroloną. Pasiimame ir parvežame
baldus. Turime baldams audinių.
Tel. (8-610) 10341, www.atnaujinkbaldus.lt

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Nebrangiai- sandėlį Troškūnų
miestelyje (plotas 1000 kv. m, yra
elektra, vandentiekis, kanalizacija,
telefono linija).
Marius, tel. (8-682) 51146 arba
el. paštu: MTVLT@yahoo.com
Kuras
Malkas.
Tel. (8-633) 56477.
Medienos atraižas pakais, supjautas, kaladėmis (yra sausų).
Atveža.
Tel. (8-622) 44850.
Gyvuliai
3,5 mėn. veislinę telyčią.
Tel. (8-600) 27652.

siūlo darbą

Paslaugos

REIKALINGAS
EKSKAVATORININKAS.
Darbas su hidrauliniu vikšriniu
ekskovatoriumi.
Tel. (8-698) 46745.

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Pranešame, kad Anykščių r. sav., bus
atliekami kadastriniai matavimai prie
gretimų žemės sklypų, kurių savininkai
(naudotojai) prašomi atvykti nurodytu laiku
prie savo sklypų:Kurklių sen., Navasiolkos
k., 2014-09-09, 10.00 val. Povilo Kapčiaus
turto paveldėtojai, skl. Nr. 3466/0002:0241;
2014-09-09, 10.00 val. Alberto Grybo turto paveldėtojai, skl. Nr. 3466/0003:0420;
Kavarsko sen., Narbutų k: 2014-09-09,
16.45 val. Petro Kiršos turto paveldėtojai,
skl. Nr. 3428/0004:0341; Žemės sklypų
ženklinimą vykdys UAB “Žemės tvarkymo
centras” darbuotojai, Laisvės pr. 88, Vilnius,
tel. 865049966 el.p. ztcgeo@gmail.com

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Vykdome papildomus
VAIRUOTOJŲ MOKYMUS,
pažeidusiems kelių eismo taisykles.
Mokymai vyks rugsėjo 6 d. adresu: Taikos g. 9, Rokiškis,
UAB „Jonroka“. Registracija tel. (8-657) 68156.

A, B, BE, C, C+CE, CE kategorijų kursai.
Teirautis tel. (8-657) 72987, www.jonroka.lt
Renkamės rugsėjo 4 dieną 17 val. Liudiškių g. 29 UAB
„Jonroka“ Taip pat rengiame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET. Registracija tel. (8-657) 68156.

Teleloto Lošimas Nr. 960 Data: 2014-08-31
Skaičiai: 36 43 01 15 11 62 02 10 50 55 06 68 17 22 09 52 49 61 58 20 59 27 72 19 54 24 18 26 60 14 21
70 53 47 35 (keturi kampai) 57 07 69 30 03 (eilutė) 74 64 08 31 51 (įstrižainės) 48 04 29 45 16 41 46 73 40
(visa lentelė)
Papildomi prizai
0403109 10000 Lt 0209841 10000 Lt 0380290 10000 Lt 0509530 10000 Lt 0027271 10000 Lt 0410953
10000 Lt 0269900 10000 Lt 0286420 10000 Lt 0330060 10000 Lt 0017394 10000 Lt 0606026 10000 Lt
0389935 10000 Lt 0146882 10000 Lt 0655288 10000 Lt 0114102 10000 Lt 0650949 10000 Lt 0487157
10000 Lt 0055735 10000 Lt 0417661 10000 Lt 0616785 10000 Lt 0117364 10000 Lt 0089852 15000 Lt
0510540 20000 Lt 0066048 20000 Lt 0051484 20000 Lt 0472563 20000 Lt 0337627 20000 Lt 0481701
20000 Lt 0255369 20000 Lt 0228123 20000 Lt 0611848 25000 Lt 0436910 30000 Lt 0494556 30000 Lt
0492625 30000 Lt 0160588 Automobilis “Ford Fiesta” 0207432 Automobilis “VW Polo” 049*738 Pakvietimas
į TV studiją 046*085 Pakvietimas į TV studiją 046*291 Pakvietimas į TV studiją

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Arvydas Lingaitis tel. 5-82-46, mob. (8-605) 19373;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835;
Linas Bitvinskas, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob.(8-679) 14209
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija – tel. 5-94-58.
ketvirtadieniais,
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba:
šeštadieniais.
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos,
Redaktorius
penktadieniais 8.00 - 16.00,
spaudą šeštadieniais atsiimti nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt / 0,58 EUR (prenumeratoriams – 1,31 Lt / 0,38 EUR).
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3300 					
Užs. Nr. 882
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

2014 m. rugsėjo 2 d.

IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Ingrida, Protenis, Vilgaudas,
Steponas, Vilgaudė.
rugsėjo 3 d.
Berta, Bronislovas, Bronislova, Grigalius, Sirtautas, Mirga,
Bronislava.

mėnulis
rugsėjo 2 - 3 d. priešpilnis.

komentaras
anyksta.lt
„rm“:
„O ką padarysi, jei seniūnijai
dar nepaskirtas naujas automobilis: ką turi, su tuo ir važiuoja, čia
Lietuva, čia briedžiai laksto“.

mįslė
„Viršuj skylė ir apačioj skylė,
aplink vanduo, vidury ugnis?“
Šeštadienio mįslės: „Keturlapis, keturšakis, ant viršūnės saulė
teka?“ atsakymas – jurginas.

receptas
Čičinskai
Ingredientai:
1 kiaušinis,
0,5 kilogramo kvietinių miltų,
6 dešrelės,
300 gramų kefyro,
1 arbatinis šaukštelis sodos,
200 gramų varškės,
prieskonių.
Gaminimo eiga: Kefyrą sumaišome su soda, įmušame kiaušinį,
sudedame varškę bei didžiąją dalį
miltų ir suminkome tešlą. Jei reikia
įdedame dar miltų. Tešla turėtų nebekibti prie rankų, bet taip pat būti
ne per kieta kočiojimui. Paruoštą
tešlą iškočiojame maždaug iki 2
mm storio ir supjaustome 2-3 cm
juostomis. Dešreles supjaustome
išilgai į keturias dalis ir ištriname
prieskoniais. Taip paruoštas dešreles spirale vyniojame į tešlą gerai
užspausdami galus, kad neišsivyniotų. Verdame įkaitintame aliejuje
kol gaminys įgauna šviesiai rudą
atspalvį. Patiekiama su pomidorų
padažu.

oras
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MOZAIKA
Atlikėja E. Simpson ištekėjo
už D. Ros sūnaus
29 metų atlikėja Ešli Simpson
(Ashlee Simpson) ištekėjo už Dajanos Ros (Diana Ross) sūnaus
Ivano Roso (Evan Ross), skelbia
amerikiečių žiniasklaida.
Jungtuvės šeštadienį vyko D.
Ros namuose Grinviče (JAV Konektikuto valstija). Žurnalas “US
Weekley” rašo, kad vestuves organizavo pati soul žvaigždė. Jos
sūnui tai yra pirmoji santuoka. E.
Simpson iki 2011 metų buvo susituokusi su rokeriu Pitu Vencu (Pete
Wentz). Jie turi sūnų, kuriam dabar
penkeri.
Užsienio garsenybės
vestuvėms renkasi Italiją
ir Prancūziją
Užsienio pramogų pasaulio garsenybės vis dažniau savo vestuvėms renkasi Italiją ir Prancūziją.
Štai 2006-aisiais XV amžiaus
pilyje Italijoje amžiną meilę vienas kitam prisiekė Tomas Kruzas
(Tom Cruise) ir Keit Holms (Katie
Holmes). Tiesa, ši pora jau pasuko
skirtingais keliais. Taip pat Italijoje aukso žiedus sumainė Džastinas
Timberleikas (Justin Timberlake) ir Džesika Byl (Jessica Biel).
“Mums patinka valgyti”, - taip jie
savo apsisprendimą pagrindė žurnalui “Hello”.
Kim Kardašian (Kim Kardashian) ir Keinis Vestas (Kanye West)
savo vestuvių vieta pasirinko ir Italiją, ir Prancūziją. Prieš jungtuvių
ceremoniją Florencijoje jie pompastiškai šventė Versalyje.
Prancūzijoje slapta susituokė
ir kino žvaigždės Andželina Džoli (Angelina Jolie) ir Bredas Pitas
(Brad Pitt). Jie šią savaitę vestuves
atšoko nuošaliame savo dvare Provanse.
Tačiau ir “paprastiem” žmonėms
patrauklios šios šalys. Vienas tyrimas parodė, kad 2012-aisiais į
Italiją susituokti atvyko 230 000
užsieniečių. Su savimi jie atsivežė
per 1,2 mln. svečių. Vedybų sritis
yra vienas iš nedaugelio turizmo
sektorių Italijoje, kuris auga.
Kodėl jaunavedžiai renkasi Italiją? Nes Italija “tokia romantiška
ir graži”, sakė 12 proc. apklausos
dalyvių. 16,3 proc. teigė šią šalį pasirinkę dėl jos kultūros ir istorijos.
Prisiminimai apie nuostabią
šventę yra daug svarbiau nei iki
gyvenimo pabaigos trunkanti santuoka, nustatė tyrimo autoriai. Taigi Italija ir Prancūzija tam tinka
idealiai.
Latvijoje vyko tradicinė
iš tuščių pieno pakelių
pagamintų plaustų regata
38 komandos šeštadienį Latvijoje dalyvavo tradicinėje iš tuščių
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pieno pakelių pagamintų plaustų
regatoje. Renginys vyko Jelgavoje, jo dalyviai konkuravo, kieno
laivas yra geriausias.
Tokia regata Lielupės upėje
Latvijoje vyko jau dvyliktą kartą. Plaustams pasigaminti buvo
sunaudota daugiau kaip 42 000
tuščių pieno pakuočių.
Laivai galėjo judėti tik varomi
jų įgulų raumenų jėga. Apdovanoti buvo ne tik regatos laimėtojai.
Išdalyti prizai ir už kūrybiškumą.
Čarlzo ir Dianos vestuvių
torto gabaliukas aukcione
parduotas už 1 000 eurų
Praėjus daugiau kaip 30 metų
po britų sosto įpėdinio princo
Čarlzo (Charles) ir tuometinės
jo mylimosios Dianos (Diana)
jungtuvių, aukcione JAV parduotas apipelijęs jų vestuvinio torto
gabaliukas. Už jį interneto aukcione sumokėti 1 375 doleriai (apie
1 000 eurų), Los Andžele pranešė
“Nate D. Sanders” aukcionų namai.
Pora savo vestuves šventė 1981
metų liepą. Prie torto gabalėlio
buvo pridėtas ir sveikinimo atvirukas. Kas jį įsigijo, neskelbiama.
Vokietis išaugino 9,17
metro aukščio saulėgrąžą
Sodininkas mėgėjas Vokietijos
Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje
išaugino 9,17 metro aukščio saulėgrąžą.
Vokietijos rekordų institutas
pranešė, kad milžiniškas augalas
išaugo iš kovą pasėtos sėklos,
kuri buvo paimta iš praėjusių
metų milžinės, išstypusios iki
8,75 metrų. Saulėgrąža rekordininkė buvo išmatuota pasitelkus
ugniagesių kopėčias.
Gėlę išauginęs vokietis, kuris
dirba stiuardu, pasakojo ją laistęs
šiltu vandeniu. Be to, saulėgrąžą
tręšė savadarbiu kompostu, į kurį
maišė pjaustytų bulvių. Kai augalas pasiekė 2,5 metro aukštį, pririšo jį prie pastolių, kad paremtų
pučiant vėjui ar pliaupiant lietui.
Sodininkas mėgėjas saulėgrąžas augina dešimt metų.
Savo paskyras tinkle
“Facebook” turi 13 proc.
Didžiosios Britanijos kačių
Laikraščio “The Daily Telegraph” atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad nuosavą paskyrą
socialiniame tinkle “Facebook”
turi maždaug 13 proc. Didžiosios
Britanijos kačių.
Apklausus 2 tūkst. naminių gyvūnėlių šeimininkų, tyrėjai sužinojo, kad dar 9 proc. šalies šunų
turi paskyrą “Twitter” trumpųjų
žinučių tinkle, o 2 proc. ketur-

kojų augintinių turi ir nuosavus
tinklaraščius.
Taigi, paskaičiavus tyrimo respondentų atsakymus, paaiškėjo,
kad nors viename socialiniame
tinke užregistruotas bent kas ketvirtas britų augintinis.
Pačiu populiariausiu augintiniu
internete laikomas šuo, vardu Bu
(Boo) iš San Francisko, išpopuliarėjęs dėl neįprastos savo šukuosenos ir panašumo į mešką.
Jo paskyra tinkle jau surinko daugiau kaip 15 mln. gerbėjų. Savo
ruožtu populiariausiu katinu tapo
2013 metais internete išpopuliarėjęs paniuręs katinas (Grumpy
Cat), nepatenkinta veido išraiška
puošiantis ne vieną tinkle sklandančią cinišką citatą. Jo gerbėjų
būrys internete siekia 6 mln. asmenų.
Abu gyvūnai turi po savo suvenyrų liniją.
Indijoje parduodami
dramblio sukurti paveikslai
Indijos sostinės Delio galerijoje parduodami dramblio nupiešti
paveikslai. Surinktos lėšos bus
skirtos nykstančių gyvūnų apsaugai, skelbia BBC.
Dailininkė Alpana Ahudža (Alpana Ahuja) sakė, jog bananais ir
kitais skanėstais privilioja dramblį Folkalį (Phoolkali) kurti meno
darbus.
Iš smurtaujančių savininkų išgelbėtas dramblys kūrybos proceso metu pėda paliečia dažus ir
prispaudžia ją ant drobės.
Indijoje gyvena 25 tūkst. dramblių, tačiau dėl brakonieriavimo
ir jų aplinkos naikinimo jų populiacija mažėja.
A. Ahudža sakė naujienų agentūrai AFP, kad ji turi pataikyti,
kai dramblio nuotaika gera, kad
pavyktų padaryti ryškių spalvų
kūrinius, kuriuose didžiuliai pėdų
atspaudai.
Paveikslų kaina svyruoja nuo
165 iki 400 JAV dolerių. Visi pinigai bus skirti dramblių apsaugai, teigė Delio galerijos “ArtSpice” meno direktorė Babita Gupta
(Babita Gupta).
Susituokė A. Džoli ir B. Pitas
Susituokė Bradas Pitas (Brad
Pitt) ir Andželina Džoli (Angelina Jolie), pranešė Holivudo poros
atstovas, kuriuo remiasi BBC.
50-ies B. Pitas ir 39-erių A.
Džoli žiedus sumainė šeštadienį
Prancūzijoje, nutraukdami devynerius metus trukusius spėliojimus, kur ir kada jie galiausiai
žengs prie altoriaus.
Aktorių santuokos ceremonija
vyko “Chateau Miraval” dvaro
koplytėlėje Pietų Prancūzijoje.
Į privačią civilinę ceremoniją
buvo pakviesti tik šeimos nariai
ir draugai. Svarbią akimirką aktorių gyvenime taip pat stebėjo jų
vaikai, informavo AP.
A. Džoli prie altoriaus žengė
su vyresnėliais sūnumis 13-os
Madoksu (Maddox) ir 10-ies

Paksu (Pax), o devynerių dukra
Zahara (Zahara) ir šešerių Vivjen
(Vibienne) mėtė žiedlapius. Aštuonerių Šila (Shiloh) ir šešerių
Noksas (Knox) nešė žiedus, informavo poros atstovas.
B. Pitas ir A. Džoli leidimą
tuoktis gavo iš Kalifornijos teisėjo, kuris ir vedė ceremoniją Prancūzijoje.
“Chateau Miraval” dvaras Korenso kaimelyje, esančiame pietiniame Prancūzijos Varo regione,
nuo 2008 metų yra antrieji Holivudo poros namai.
B. Pito ir A. Džoli santykių
pradžia laikomas 2005 metų filmas “Ponas ir ponia Smitai” (Mr
and Mrs Smith), kuriame jie atliko pagrindinius vaidmenis. 2012ųjų balandį pora susižadėjo.
Anot “Times of Malta”, šiuo
metu naujieji jaunavedžiai yra
Maltoje, kur filmuojamas naujas
filmas “Prie jūros” (By the Sea),
kuriame jie pirmą kartą po filmo
“Ponas ir ponia Smitai” vaidins
kartu.
Tyrimas: pomidorai
sumažina prostatos vėžio
riziką
Didžiosios Britanijos mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad
pomidorai gali sumažinti prostatos vėžio riziką, skelbia BBC.
Vyrai, kurie kiekvieną savaitę
suvalgo daugiau nei dešimt pomidorų porcijų, gali sumažinti
riziką apie 20 proc.
Prostatos vėžys yra antra dažniausiai pasitaikanti vėžio rūšis
tarp vyrų. Didžiojoje Britanijoje
kasmet nustatoma 35 tūkst. naujų
atvejų ir apie 10 tūkst. mirčių.
Kovos su vėžiu specialistai rekomenduoja subalansuoti savo
mitybą, kurioje būtų daug vaisių
ir daržovių, taip pat mažai raudonos ir apdorotos mėsos, riebalų
bei druskos.
Bristolio universiteto tyrėjai
atliko apie 20 tūkst. 50-69 metų
britų vyrų mitybos ir gyvenimo
būdo tyrimą. Nustatyta, kad vyrai, kurie kiekvieną savaitę suvartojo daugiau nei dešimt pomidorų porcijų, pavyzdžiui, šviežių
pomidorų, pomidorų sulčių ir
konservuotų pupelių, 18 proc.
sumažino riziką susirgti prostatos
vėžiu.
Be kita ko, remiantis tyrimo
išvadomis, suvartojus rekomenduojamas penkias ar daugiau
vaisių ar daržovių porcijas, rizika
sumažinama 24 proc., palyginti
su vyrais, kurie suvalgo pustrečios porcijos ar mažiau.
“Mūsų išvados parodo, kad pomidorai turi svarbų vaidmenį prostatos vėžio prevencijoje”, - sakė
Vanesa Er (Vanessa Er) iš Bristolio universiteto Socialinės ir visuomenės medicinos mokyklos.
Žurnale “Cancer Epidemiology, Biomakers & Prevention”
paskelbtas tyrimas atliktas bendradarbiaujant su Kembridžo ir
Oksfordo universitetais.
-ELTA

redaktoriai nežinant

Kavarsko mieste Pumpučių gatve, atrodo, nevažinėja nei seniūnas, nei seniūnaičiai, nei Anykščių
rajono Saugaus eismo komisijos
nariai, netgi ir kelininkai. Antraip,
jei važinėtų, tai būtinai atkreiptų
dėmesį į gatvėje šalia vidurinės

Nei remontuoja, nei išmontuoja

mokyklos esančią pėsčiųjų perėją.
Kadaise toje vietoje buvo įrengti
specialūs kalneliai, liaudiškai vadinami „gulinčiais policininkais“.
Dabar iš tų eismo saugumo priemonių likęs tik liūdnas prisiminimas, tinkamas daužyti transporto

priemones. Dalis metalinio įrenginio tebėra, dalis išlaužyta ar išmontuota. Per tokius kalnelius važiuoti tiesiog pavojinga, nekalbant
apie tai, kaip tokios lūženos gadina
transporto priemonių padangas ir
važiuoklę.

Keista, tačiau šie išdaužyti, išlaužyti „gulintys policininkai“
kėpso jau daugybę mėnesių, bet jų
niekas nei remontuoja, nei išmontuoja. Kitaip tariant, atsakingiems
pareigūnams dėl to galvos neskauda...

