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šiupinys
KONCERTAS. Anykščių menų
centras maloniai kviečia į klasikinės muzikos festivalio uždarymo
koncertą Anykščių Menų inkubatoriuje šeštadienį, rugsėjo 13 dieną,
17 valandą. Koncertuos berniukų
ir jaunuolių choras “Ąžuoliukas”
(meno vadovas ir dirigentas V. Miškinis), Lietuvos kamerinis orkestras. Solistės Nora Petročenko (mecosopranas) ir Asta Krikščiūnaitė
(sopranas).

Lietuviškas Kukutis persikraustė
į ukrainiečio knygą

Surdegio gyventojai laukia,
Staškūniškio – tobulinasi medicinoje

Ukrainietis rašo knygą apie
Lietuvą, „darbiniu“ pavadinimu
„Šengeno istorija“. Viena iš knygos herojų yra anykštėnė...

Anykščių rajono tarybos narys Raimondas Balsys bandys
siekti, kad medicinos punkto
vizija Surdegyje taptų realybe.

3 psl.

4 psl.

Senukas kaukėtiems plėšikams
atidavė pinigus ir alų

PARODA. Rugsėjo 19 dieną
(penktadienį) 16.30 valandą Sakralinio meno centre (Vilniaus g. 11,
Anykščiai) grafiko Mykolo Povilo
Vilučio parodos atidarymas. Dalyvaus M. P. Vilutis, Aldona Vilutytė,
Nomeda Marčėnaitė, koncertuos
Vytautas V. Landsbergis. Renginys
nemokamas.
UŽDARYMAS. Rugsėjo 13 dieną. (šeštadienį), 13 valandą Danguolės Jokūbaitienės tapybos darbų
parodos “Žydėjimas” uždarymas ir
susitikimas su autore Anykščių koplyčioje - Pasaulio anykštėnų kūrybos centre. Koncertuos mokytojos
Irenos Meldaikienės mokiniai, Grand
Prix laimėtojai, pianistai Vaiva Vanagaitė ir Konradas Mikalauskas.

Anykščių rajono apylinkės teismo salėje su teisiamuoju Artūru Bertašiumi bendravo jo artimieji.

Jaunimo yra, nėra ką veikti?..

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Šių metų vasario 22 dieną apie
22 valandą Traupio seniūnijos Levaniškio kaime gyvenantis 74 metų
Bronislovas Repčys sulaukė neprašytų svečių – kaukėti plėšikai sumušė senolį, pagrobė 250 Lt ir du
butelius alaus „Tornado“.
Už sunkų nusikaltimą teisiamų
24 metų Artūro Bertašiaus ir jam
talkinusių dviejų nepilnamečių
M.P. ir P.J. advokatai teisme ciniškai kalbėjo, jog dėl įvykio kaltas ir
pats senjoras, kuris esą nelegaliai
pardavinėjo alų ir todėl tamsų vakarą duris atidarė piktų kėslų turintiems jaunuoliams.

6 psl.

Viktorija STENIULYTĖ

Mišios. Šeštadienį, rugsėjo 12 d.,
17 val. Janonyse (Molėtų raj.) švč.
Mergelės Marijos Aplankymo koplyčioje vyks šv. Mišios, meldžiant
sveikatos, Dievo palaimos.
Teismas. Tęsiasi teismai dėl
biokuro katilo statybų „Anykščių
vyno“ katilinėje rangovo parinkimo
konkurso. Rajono vicemeras Donatas Krikštaponis vylėsi, jog rugsėjo
15-ąją vyks paskutinis teismo posėdis.
Skųs. Savivaldybės Bendrojo ir
juridinio skyriaus vedėjas Audronius Gališanka seniūnų sueigoje
priminė seniūnams, kad jie nuo šiol
įvairias sąskaitas rašytų litais ir eurais. „Būkite pilietiški, jeigu patys
gausite sąskaitas su klaidomis, galite apie tai informuoti vartotojų teisių
apsaugos tarnybą“, - seniūnams patarė skųsti finansiniuose dokumentuose dviejų valiutų nenurodančius
partnerius A.Gališanka.

Tadas Ališauskas (kairėje) ir Dominykas Čiukšys Staškūniškio sporto salėje bene kasdien sportavo visą vasarą.

Pasak Kurklių seniūno Algimanto Jurkaus, didžiausiame seniūnijos
kaime Staškūniškyje gyvena daugiau
kaip 200 gyventojų. Nuo rajono centro 20 kilometrų nutolęs kaimas per
pastaruosius metus vis gražėja: Europos Sąjungos lėšomis renovuotas bendruomenės pastatas, prieš keletą mėnesių atidaryta antroji parduotuvė,
kaimo centre – parkas su tvenkiniu,
o jame - sala. Kaimo bendruomenės
iniciatyva iki salos nutiestas medinis
lieptas. Nors gyventojų mažėjimo
problema ir čia aktuali, jaunų žmonių
Staškūniškyje netrūksta. Apleistos
sodybos gražėja, čia kuriasi šeimos,
kaimo gatvėse net vėlų vakarą galima
sutikti vaikštinėjančių jaunuolių. Apie
tai, kodėl pagrindinė pramoga kaimo
jaunimui – pasivaikščiojimas lauke ir
kodėl Staškūniškio bibliotekoje nuolat susirenka būrys vaikų, kalbėjomės
su bibliotekininke Gražina Adomavičiūte bei vietos jaunimu.
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Partijos žaidžia slėpynes

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Aiškėja, kas iš politikų dalyvaus tiesioginiuose Anykščių mero rinkimuose. Tiesa, dauguma partijų kortų ant stalo kloti dar nežada.
Liberalų sąjūdžio Anykščių
skyriaus taryba kandidatu į merus
nusprendė kelti buvusį Anykščių
policijos viršininką Kęstutį Tubį.
Neabejojama, jog konservatorių
kandidatu bus dabartinis meras
Sigutis Obelevičius. Tuo tarpu kitos partijos dėl kandidatų į merus
dar nėra apsisprendusios arba savo
sprendimus slepia.
Kalbama, kad socialdemokratai
norėtų, jog į merus kandidatuotų
vicemeras Donatas Krikštaponis, tačiau šis dar abejoja, todėl svarstoma
ir jaunesnės kartos politiko Dainiaus
Žiogelio kandidatūra. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Anykščių skyriaus
idėjinis lyderis Vytautas Galvonas
tiesioginiuose Anykščių mero rinkimuose greičiausiai nedalyvaus. Gali
būti, kad „tvarkiečiai“ kandidatu
į merus kels kitą buvusį Anykščių

policijos viršininką Raimondą Razmislavičių. Tiesa, pasigirdo šnekų,
kad „tvarkiečiai“ mero postą „siūlo“
vienam gerai žinomam išeiviui iš
Anykščių. „Darbiečiai“ greičiausiai
nesiūlys kandidatuoti į merus Kovo
11-osios Akto Signatarei Irenai Andrukaitienei, o motyvas – „ji nėra
Anykščių skyriaus narė“.
Realu, jog kaip Artūro Zuoko
Lietuvos laisvės sąjungos kandidatas balotiruosis buvęs Anykščių meras Alvydas Gervinskas.
Greičiausiai į merus kandidatuos
ir dviejų kadencijų Seimo narys,
„valstietis“ Antanas Baura.
Seimo narys Sergejus Jovaiša
„Anykštai“ sakė, kad kandidatai į
merus galės kandidatuoti ir į rajono
Tarybą. O tas žmogus, kuris bus išrinktas meru, pasitrauks iš Tarybos,
praleisdamas kitą kandidatą.

Šaltinių teigimu, Anykščių socdemai yra kryžkelėje tarp Donato
Krikštaponio ir Dainiaus Žiogelio.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Didžiausią savo žuvį fotografas
pagavo už lūpos

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Rubikių ežere fotografas Alfredas Motiejūnas su meškere plonyčiu valu pagavo lygiai trijų kilogramų lydeką. Žvejas įsitikinęs,
kad meškeryte su tokiu valu sugauta tokia lydeka verta rekordų
knygos.

Lydeka gal ir ne pati didžiausia, tačiau ištraukta 0,14 mm.valu
jau pretenduoja į savotišką rekordą. Tado MOTIEJŪNO nuotr.

„Ant kabliuko užvėręs keletą
kukurūzų, žvejojau karšius. Lydekų aš išvis negaudau, - sakė
laimikiu nustebintas A. Motiejūnas. – Kai užkibo, supratau, kad
tai labai didelė ir stipri žuvis,
apie 15 minučių ją kamavau, kol
įkėliau į valtį. Kabliukas buvo
įstrigęs už viršutinės lūpos kraštelio. Žvejojau 0,14 mm. valu,
kuriuo ištraukti tokią lydeką,
manau, neįmanoma. Ji būtų pa-

sprukusi nukąsdama valą, jeigu
tik būtų prarijusi kukurūzus. Matyt, mano kukurūzais jau buvo
susidomėjęs koks karšiukas, o
lydeka jį puolė ir atsitiktinai užkibo už kabliuko“.
Ši lydeka tapo didžiausia per
13 – mėgėjiškos žvejybos metų
sugauta fotografo žuvim. Iki tol
tokia žuvimi buvo prieš keletą
metų ištrauktas 2 kilogramų lynas.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Niekas nenorėjo į komandiruotę vidmantas.s@anyksta.lt
Rytoj du Anykščių socialdemokratai – vicemeras Donatas
Krikštaponis ir rajono Tarybos narys Juozas Juknius išvyks į
karo niokojamą Ukrainą. Tiesa, vyrai ne humanitarinę pagalbą
ukrainiečiams veža, o važiuoja į Vasilkovo miesto šventę.

„Reikia aukotis, mes abu „jau
amžiuje“ – „Anykštos“ paklaus-

tas, kodėl į užsienio komandiruotę nesiveža kitų partijų atsto-

vų, juokavo D.Krikštaponis.
O surimtėjęs jis sakė, kad
J.Juknius vienintelis iš 25 rajono
Tarybos narių sutikęs važiuoti į
Ukrainą.
„Niekas kitas nepareiškė noro.
Ūkininkams dabar derliaus nuė-

Neblaivus vairavo pirmą ir
paskutinį kartą?
Už vairavimą neblaiviam UAB „Žiburys“ direktorius Valdas
Makauskas nubaustas 1 tūkst.Lt bauda ir teisės vairuoti atėmimu
vieneriems metams.

UAB „Žiburys“ direktoriaus
Valdo Makausko nuomone,
vairavimas esant neblaiviam
yra jo privatus reikalas.

Temidės svarstyklės
Telefonas. Rugsėjo 8 dieną
apie 12 valandą Anykščiuose, A.

mimo metas.
Man dabar laisviau – turizmo
sezonas jau pasibaigęs.“ – kalbėjo vicemeras.
Iš Vasilkovo, kuris yra šalia
Kijevo, socialdemokratai ketina
grįžti dar sekmadienį.

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Šių metų rugpjūčio 10 dieną apie
8 valandą Anykščiuose, Liudiškių
gatvėje policijos pareigūnai patikrinimui sustabdė V.Makausko vairuojamą automobilį „Peugeot Partner“.
Vairuotoją patikrinus alkoholio matuokliu paaiškėjo, kad V.Makauskas
lengvai apgirtęs (0,94 prom.).
Anykščių rajono apylinkės teisme
nagrinėjant UAB „Žiburys“ vadovo

administracinę bylą, V.Makauskas
aiškino, jog visiškai neišsiblaivęs
už vairo sėdo po išvakarėse šeimoje vykusios šventės. „Ne iš kokio
pasileidimo vairavau neblaivus...
Jaučiausi pakankamai gerai, bet rezultatas rodė ką kitą. Be to neblaivumui įtakos turėjo ir nuovargis – septynis metus dirbu be jokių atostogų.
Tačiau dėl padaryto nusižengimo

gailiuosi ir pažadu, jog tai pirmas
ir paskutinis kartas, kai vairavau
būdamas neblaivus“, - teismui sakė
V.Makauskas.
Dar prieš bylos nagrinėjimą teisme „Anykštos“ paprašytas nurodyti
aplinkybes, kodėl vairavo neblaivus, UAB „Žiburys“ direktorius
V.Makauskas tai daryti atsisakė,
motyvuodamas, jog jis „nėra politikierius“, t.y. viešas asmuo, todėl
esą jo girto pasirodymas kelyje ir
grėsmės kėlimas kitiems eismo dalyviams esą yra jo privatus reikalas.

Vienuolio gatvėje, autobusų stotyje,
pažįstama moteris iš merginos, gimusios 1988 metais, pagrobė mobi-

liojo ryšio telefoną. Žala – 370 litų.
Mirė. Anykščių r. PK pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl vyriškio,

gimusio 1924 metais, rasto namo
kieme esančioje malkinėje, mirties priežasties nustatymo.

spektras
Apvalins. Nuo 2015 m. sausio 1 d.
gavėjų naudai apvalinami socialinių
išmokų dydžiai: įvedus eurą valstybės remiamų pajamų dydis sudarys
102 eurus (352,19 Lt), o bazinės socialinės išmokos dydis bus 38 eurai
(131,21 Lt). Tokį sprendimą trečiadienį priėmė Ministrų Kabinetas, pritaręs
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teiktoms pataisoms. Šių išmokų
didinimui iš valstybės, „Sodros“ ir savivaldybių biudžetų prireiks apie 10
mln. litų. Šiuo metu valstybės remiamų pajamų dydis yra 130 Lt, bazinė
socialinė išmoka - 350 Lt.
Pretenduos. Seimo opozicija
pretenduos į Seimo vicepirmininko
postą. Tai patvirtino Seimo Liberalų
sąjūdžio frakcijos seniūnas Eligijus
Masiulis. „Frakcijos pozicija labai
aiški, pagal Seimo statutą Seimo pirmininko pavaduotojai - bent du - turi
būti nuo opozicijos, o pono J. Narkevičiaus mes tikrai nelaikome pavaduotoju nuo opozicijos. Niekas jo nedelegavo nuo opozicijos į šitą postą,
todėl opozicijoje esantys Seimo nariai liberalai ir konservatoriai rinksis į
bendrą posėdį ir priims sprendimą, ką
opozicija deleguoja į Seimo Pirmininko pavaduotoją“, - sakė E. Masiulis.
Siūlo. Nuo 2015 m. sausio 1 d.
siūloma taikyti lengvatinį 5 procentų
PVM tarifą šviežiai atšaldytai mėsai,
naminių paukščių mėsai, naminių gyvūnų ir paukščių mėsos gaminiams.
Tokį Pridėtinės vertės mokesčio
(PVM) įstatymo pakeitimo projektą
Seimo posėdžių sekretoriate parlamentarų grupės vardu įregistravo Seimo narys Petras Gražulis.
Strategija. Reikia griežtinti Europos Sąjungos (ES) taikomas sankcijas, o sprendimas dėl civilinės misijos Ukrainoje yra geras, bet vis dar
nedidelis ES Bendrosios saugumo ir
gynybos politikos žingsnis. ES šalys
turi teikti visapusišką pagalbą Ukrainai, įskaitant karines priemones. Lietuva jau suteikė Ukrainai humanitarinę pagalbą ir planuoja toliau didinti
paramą, neformaliame ES gynybos
ministrų susitikime Milane, Italijoje,
kalbėjo krašto apsaugos ministras
Juozas Olekas.
Nuobaudos. Seimo nariai, piktybiškai nelankantys posėdžių ir taip
trikdantys svarbių sprendimų priėmimą, išvedė iš kantrybės parlamento
vadovybę. Nedrausmingus politikus
svarstoma pažaboti nuobaudomis,
tarp kurių - algų mažinimas, viešinimas. Prasidėjus parlamento sesijai
tikimasi priimti sprendimus, kurie
padėtų pagerinti plenarinių ir komitetų posėdžių lankomumą. Viena iš
svarstomų sankcijų - algų mažinimas
už kiekvieną praleistą posėdį. Seimo
vicepirmininkas Algirdas Sysas įsitikinęs, kad „tai - geriausiai suprantama kalba“.
Atsakomybė. Seimo Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys,
šešėlinės Vyriausybės kultūros ministras prof. Vytautas Juozapaitis ragina kultūros ministrą Šarūną Birutį
prisiimti asmeninę atsakomybę ir
paaiškinti visuomenei, kodėl jo vadovaujamoje ministerijoje aukščiausio rango pareigūnams sudaromos
sąlygos galimai neskaidriai veiklai
vykdyti. Taip jis pareiškė, reaguodamas į žiniasklaidoje paviešintą informaciją dėl kultūros viceministro
Dariaus Mažinto, galimai pažeidusio
viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymą.

IŠ ARTI

spektras
Aiškinasi. Latvijos teisėsaugininkai aiškinasi priežastis, kurios
paskatino šioje šalyje gyvenusį buvusį Lietuvos krepšininką
Martyną Andriukaitį pakelti ranką prieš žmoną ir save. Realiausia versija laikomi lietuvį palaužę
šeimyniniai nesutarimai. Kraupi
šeimos tragedija netoli Rygos
esančiame Alderyje įvyko vėlų
praėjusio ketvirtadienio vakarą.
Pareigūnams paskambino ją savo
akimis matęs ir išgyvenęs keturiolikmetis. Į įvykio vietą atvykę
policininkai rado kraujo klane
gulinčią nušautą paauglio motiną ir sunkiai į galvą sužalotą jos
vyrą - buvusį gana žinomą Lietuvos krepšininką M.Andriukaitį.
Greitosios medicinos pagalbos
brigada jį skubiai išvežė į ligoninę, tačiau medikų pastangos
išsaugoti gyvybę baigėsi nesėkmingai. Lietuvis mirė reanimacijos skyriuje.
Nesikiš. Britų karalienė Elžbieta II (Elizabeth) nesikiš į
referendumo dėl Škotijos nepriklausomybės kampaniją. Suvereno nešališkumas yra tvirtas
demokratijos principas, pareiškė
Bakingemo rūmai. „Bet kokia
užuomina, kad karalienė norėtų
daryti įtaką būsimo referendumo
baigčiai, iš principo yra neteisinga. Jos Didenybė tiesiog mano,
kad tai škotų tautos reikalas“, sakoma rūmų pareiškime. Nepriklausomybės priešininkai tikisi
monarchės kreipimosi į škotus
su raginimu nepalikti Jungtinės
Karalystės. Škotijos vyriausybės
vadovas Aleksas Selmondas tuo
tarpu mano, kad karalienė didžiuotųsi, būdama škotų karaliene. Referendumas dėl nepriklausomybės Škotijoje vyks rugsėjo
18-ąją.
Susitiko. Estijos užsienio reikalų ministras Urmas Paetas patvirtino, kad Estijos konsulas Maskvoje
susitiko su Rusijos pasienyje sulaikytu šalies saugumo pareigūnu
Estonu Kohveru, kuris šiuo metu
yra laikomas Rusijoje. E. Kohveras buvo pagrobtas penktadienio
rytą, darbo metu netoli Luhamos
pasienio kontrolės punkto ir nuo
to laiko jam buvo draudžiama
bendrauti su Estijos vyriausybės
pareigūnais. U. Paeto teigimu, E.
Kohveras yra sveikas. „Svarbu,
kad nuo to laiko, kai E. Kohveras
buvo sulaikytas, jis pirmą kartą susitiko su jį palaikančiu žmogumi,
leidusiu žinoti, kad Estija jį taip
pat palaiko. Konsulas Maskvoje
sulaikytajam perdavė E. Kohvero
šeimos siųstas žinutes“, - teigė U.
Paetas. Anot užsienio reikalų ministro, svarbiausias tikslas dabar
yra surasti E. Kohverui juridinį
atstovą iš Estijos.
Kariai. Ukrainos prezidentas
Petro Porošenka teigė trečiadienį, kad Rusija atitraukė didžiąją
savo karių dalį iš Rytų Ukrainos.
Šios žinios suteikia vilčių dėl
taikos proceso sėkmės. Rusija
neigia pasiuntusi karius į Rytų
Ukrainą siekiant padėti prorusiškiems separatistams kovoje prieš
vyriausybines pajėgas, nepaisant
Kijevo ir Vakarų pareiškimų,
tvirtinančių, jog yra nenuginčijamų tokių Rusijos veiksmų įrodymų. Maskva taip pat neigia, jog
siunčia ginklus separatistams.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Lietuviškas Kukutis persikraustė
į ukrainiečio knygą
Garsus Ukrainos visuomenės veikėjas, rašytojas Andrejus Kurkovas šią vasarą vėl lankėsi Anykščiuose,
bendravo su anykštėnais, pasakojo apie savo, kaip rašytojo, karjeros pradžią, pristatė jau išleistas knygas
(lietuviškai išversta tik viena A. Kurkovo knyga „Iškyla ant ledo“ – aut.past.). Šiuo metu ukrainietis rašo
knygą apie Lietuvą, „darbiniu“ pavadinimu „Šengeno istorija“. Viena iš knygos herojų - anykštėnė...

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

šytojams save vadinusiems oberiutais, kurie XX a. pirmoje pusėje ėmė
skelbti naują pasaulėjautą ir naują
meną. Čia dar viena dviejų rašytojų
D. Charmso ir A. Kurkovo gyvenimo
paralelė – sovietų valdžia literatūros
reformuotojus pavadino chuliganais
ir prilygino juos klasiniams priešams.
D. Charmsas buvo areštuotas ir su keliais draugais ištremtas į Kurską.
A. Kurkovas teigė, kad ir jo romanuose labai daug absurdo elementų.
“Dėl to, matyt, kalta mano rusiška
kilmė. Manau, Rusija – absurdo
tėvynė. O pasaulinis absurdas – tai
ne Kafka, o Daniilas Charmsas. Tai
jis pirmas pradėjo. Manau ir carinė
Rusija buvo daugelio absurdiškų
situacijų šaltinis. Pamėgau absurdą
nuo vaikystės. Tiesiog tada nežinojau, kad tai vadinama absurdu.
Jau sovietinė vaikystė, laiminga ir
linksma, su visais ideologiniais žaidimais, irgi buvo absurdas“ – kalbėjo rašytojas.
Lietuva turi ko bijoti

A. Kurkovas šiuo metu daug keliauja po pasaulį ne tik pristatinėdamas
Į Anykščius Ukrainos rašytojas Andrejus Kurkovas atvyko su geru pažįstamu, iš Anykščių kilusiu, o dabar knygas, bet ir dirbdamas kaip laisvai
Kijeve gyvenančiu ir spaustuvę ten turinčiu Virginijumi Strolia. Širdingas pokalbis ir susitikimas (nuo- samdomas žurnalistas. Jo apžvalgas
traukoje iš kairės): Virginijus Strolia, ukrainietiškų šaknų turinti anykštėnė Oksana Ražinskė, rašytojas spausdina D.Britanijos, Vokietijos,
Andrejus Kurkovas ir V. Strolios žmona Rūta Malikėnaitė. Rūta Oksanai atvežė dovanų – gabalėlį Maidano JAV laikraščiai. Savo straipsniuose
gynėjų skalūno. 						
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
A. Kurkovas Vakarų pasauliui bando parodyti posovietinę erdvę, tų
Politinės pranašystės išsipildė
Pirmąjį eilėraštį dedikavo ... šalių kultūrą, mentalitetą. Paklausvai atsiveria Šengeno valstybių erdvė.
Tokio ypatingo įvykio proga lietuvių žiurkėnui
tas, ar Vakarai gali suvokti, kas yra
A. Kurkovo romanai Rusijoje jaunimas organizuoja muzikos festa posovietinė erdvė, rašytojas sakė:
yra uždrausti. Tačiau bestseleriais tivalį pilyje prie Baltarusijos sienos.
Susitikime su anykštėnais ra- Gali, tačiau tik filosofiškai. Vakariepasaulyje tapusios jo knygos išvers- Trys festivalyje siaučiančių jaunuo- šytojas daug pasakojo apie savo čiai nesuvokia sovietinio ir posovietos į 25 kalbas.
lių poros super- vaikystę. Gimė A. Kurkovas 1961 tinio žmogaus psichologijos. Todėl
Politinėmis prašamos ir viena –ais metais Leningrade. Jo tėvas net apie tuos mano romanų epizo...Lietuva yra NATO narė, o pora nusprendžia buvo lakūnas bandytojas, mama dus, kurie nėra išgalvoti, Vakaruose
našystėmis garsėjantis autorius NATO yra didžiulis baubas V. vykti į Paryžių, – gydytoja. Pradėjo rašyti nuo 7 dažnai sako: gerai sugalvojai. Mums
ypač „neįtiko“ Putinui. Ir nemanau, kad jis antra – į Londo- – erių metų, pirmąjį eilėraštį sky- riba tarp realybės ir siurrealizmo yra
Rusijai, išleidęs ir toliau tik bijos...
ną, o trečia lieka rė savo... žiurkėnui. „Gyvenome ne ten, kur ji yra Vakaruose. Vakaromaną „PaskuLietuvoje. Beje, bute, tėvai daug
ruose riba tarp
tinė prezidento
viena romano dirbo, tad man,
...Taip iki šiol ir nežinau – normos ir nemeilė“, kurio herojus – dabartinis veikėja anykštėnė... Į užsienį išvažia- kad nebūtų taip
normalaus tokia
Rusijos prezidentas Vladimiras Pu- vusios poros nusivilia emigracija bei liūdna vienam ar tai buvo nelaimingas at- tradicinė, stabili
tinas. Knygoje, pasirodžiusioje 2004 vienas kitu, o Lietuvoje likę jaunuo- būti, jie nupirko sitikimas, ar savižudybė“...
ir nuobodi“.
metais, kalbama apie tai, kaip Rusija liai iš tikrųjų tampa vyru ir žmona...“ tris žiurkėnus.
Į klausimą, kas
grasina Ukrainai nutraukti dujų tie- – naujausios savo knygos siužetą šiek Tačiau turėjau visada laikyti juos ateityje laukia vienos iš posovietinių
kimą, atimti Sevastopolį ir Krymą. tiek atskleidė rašytojas.
stiklainyje ir neišleisti į laisvę. šalių – Lietuvos, A. Kurkovas atsakė
Būtent tokie santykiai tarp abiejų
„Šengeno istorijoje“ yra dar vienas Aišku, kai tėvų nebūdavo namie, tiesiai: „Kiekviena šalis, turinti sieną
romane minimų valstybių susiklostė lietuviams puikiai pažįstamas per- leisdavaus savo augintiniam išei- su Rusiją, privalo būti pasirengusi bet
dabar, nuo knygos išleidimo praėjus sonažas – poeto Marcelijaus Marti- ti iš to stiklainio. Kartą, išgirdęs, kam, bet kuriuo metu. Lietuva yra
10 metų.
naičio eilėraščių herojus Kukutis. Šį kad tėvai grįžo namo, nespėjau NATO narė, o NATO yra didžiulis
Susitikime sus anykštėnais, kuris M. Martinaičio personažą ukrainietis visų trijų žiurkėnų sugaudyti ir vie- baubas V. Putinui. Ir nemanau, kad jis
vyko L. ir S. Didžiulių bibliotekoje, sako pamėgęs, kai būdamas 17 – ną privėriau durimis... Gyvūnėlis ir toliau tik bijos... Tad visos NATO
A. Kurkovas pasakojo: „Uždraudus metis perskaitė eilėraščius, išverstus nugaišo. Nuo tų žiurkėnų, matyt, šalys, o labiausiai artimos Rusijos
Rusijoje platinti mano knygas, teko į rusų kalbą. Ne kartą A. Kurkovas užsikrėčiau meile gyvūnams. Kar- kaimynės turi ko bijoti“.
nutraukti sutartis su tos šalies leidy- telefonu kalbėjosi su pačiu M. Mar- tą gatvėje radau nušiurusį katiną,
užjaučia
klomis, atsiimti knygas iš knygynų tinaičiu, kuris ir davė leidimą Kukutį parsinešiau namo ir... labai greitai
ir parduoti už kapeikas. Beje, prezi- panaudoti kaip romano personažą. nebeliko antrojo žiurkėno. Būtent
dento V.Putino administracija vadina Taigi, „Šengeno erdvėje“ Kukutis yra tada, matydamas, kaip mano tremane rusų kalba rašančiu ukrainiečių herojus medine koja, pasiryžęs apke- čiasis žiurkėnas liūdi likęs vienas,
nacionalistu. Aš pasisakiau už Oranži- liauti Europą be paso...
ir parašiau pirmąjį eilėraštį apie
nę revoliuciją, prieš rusų, kaip antros
Lietuva, Anykščiai – ne šiaip atsi- žiurkėno vienatvę. Beje, ir paskuvalstybinės, kalbos įvedimą Ukraino- tiktinės A. Kurkovo romano veiksmui tinio žiurkėno gyvenimas baigėsi
je. Tad, nieko keisto, kad susilaukiau pasirinktos vietos. Jis ypač vertina tragiškai – iškrito jis per balkoną.
Skaudžią netekties ir liūdetokios reakcijos“.
Lietuvos pagalbą ir dėmesį Ukrainai, Taip iki šiol ir nežinau – ar tai buvo
sio valandą, mirus brangiam
„Ar yra vilties, kad Krymas grįš čia lankosi jau nebe pirmą kartą, turi nelaimingas atsitikimas, ar savižuTėvui, nuoširdžiai užjaučiame
Ukrainai?“ – svečio klausė vienas mūsų šalyje draugų...
dybė“ – vaikystės prisiminimais
Birutę RIMKIENĘ, jos šeimą
anykštėnas. „Yra. Bet tik tada, kai
O kodėl Anykščiai? „Prieš pora dalijosi rašytojas.
ir artimuosius.
Rusijoje neliks V. Putino“ – savo ka- metų lankiausi festivalyje „Velnio
tegorišką poziciją dėstė svečias.
Absurdą pamėgo dar vaikystėje
akmuo“, kuris man padarė labai gerą
UAB “Utenos prekyba”
įspūdį, taip pat esu apvažiavęs ir kidarbuotojai
Baigia rašyti knygą apie Lietuvą tas garsias Anykščių vietas. Kai pirPaauglystėje A. Kurkovas sako
mą kartą atvykau į jūsų miestą, man daug skaitęs. Brolis į namus tempdaAnksčiau pabaigti knygą apie Lie- pasirodė, kad Anykščiai yra vos ne vo psichologinę literatūrą, tad būsituvą, A. Kurkovui sutrukdė pernai Lietuvos centras arba kitais žodžiais mas rašytojas anksti susipažino su A.
metų lapkritį prasidėję neramumai tariant – Lietuvos širdis. Savo knygo- Šopenhauerio, F. Kafkos, S. Freudo
Ukrainoje. „Šiek tiek apie knygą... se stengiuosi rašyti tik apie tas vietas, idėjomis. O didžiausią įtaką jam paRomane veiksmas prasideda 2007 – kurias gerai pažįstu“ – apie Anykščius darė rusų absurdo literatūros klasikas
ųjų gruodžio 21 – ąją dieną, kai Lietu- kalbėjo A. Kurkovas.
Daniilas Charmsas. Jis priklausė ra-
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Surdegio gyventojai laukia,
Staškūniškio – tobulinasi medicinoje
Surdegio gyventojai tikisi, kad jų prašymas išsaugoti kaimo medicinos punktą bus išgirstas, tuo tarpu Staškūniškio kaimo žmonės
jau patys susileidžia vieni kitiems vaistus ir teigia, kad jiems svarbesnė nauja parduotuvė, kuri įsikūrė vietoj medicinos punkto.

kad ta vizija taptų realybe. Galbūt skirsime patalpas Surdegio
bendruomenės namuose, kad
paslauga būtų teikiama“,- teigė
R.Balsys.
Beje, jis atmetė priekaištus,
kad parašai dėl medicinos punkto išsaugojimo buvo rinkti be jo,
kaip bendruomenės pirmininko
žinios. „Aš neprivalau nurodyti, ką turi daryti žmonės. Labai
miela, kad parašai surinkti, tik
gal reikėjo apklausti dar daugiau žmonių, tame skaičiuje ir
mane“,- sakė R.Balsys.
Staškūniškio gyventojai
susigrąžinti punkto
nebesitiki

Staškūniškio kaimo gyventojai patenkinti parduotuve, atvėrusia duris, buvusiose medicinos punkto patalpose.
Per susitikimus prašo
punktų
Problemą dėl medicinos punktų
iškėlęs rajono Tarybos narys nuo
Darbo partijos Alfrydas Savickas
įsitikinęs, kad rajono valdžia turi
dėti pastangas paslaugų ir kultūros išsaugojimui. „Tai absurdas,
norima nurašyti ir parduoti medicinos punktus, kaip padaryta Staškūniškyje. Žmonės ir taip sunkiai
gyvena, per susitikimus, kai nuvažiuojame, prašo atnaujinti darbą“,- Teigė seimo nario Ričardo
Sargūno padėjėjas A.Savickas.
Politiko teigimu, rajono valdžia turėtų nemiegoti ir reaguoti
į gyventojų prašymus. „Kur valdžia buvo anksčiau. Pagalvokim,
kas bus, jei viską sunaikinsim –
mokyklas, medicinos punktus,
bibliotekas, kultūros centrus
– kas liks iš mūsų“,- retoriškai
klausė A.Savickas.
Buvo žadėtas mobilus
punktas
Surdegio kaimo gyventojai vos
per vieną dieną surinko beveik

vietoj tabletės

jūsų. Šiuo atveju reiktų išmokti ne
kartu su ja piktintis ir žaisti žodžių karą, geriau išmokti reaguoti
taikiai ir išmintingai. Lygiai taip
pat psichologai liepia būti atsargesniems su fizinėmis bausmėmis. Pasirodo, kad tai tik išaugina
agresiją. Pastebėta, kad vaikai,
kurie yra linkę smurtauti prieš kitus, dažniausiai yra iš šeimų, kuriose yra smurtaujama ar taikomos
fizinės bausmės. Su agresija agresyviai elgdamiesi nesusidorosime,
išskyrus tik kritinius atvejus. Psichologai vienareikšmiškai pataria
- svarbu išmokti atitinkamai reaguoti ir mąstyti.
Svarbu prisiminti, kad agresija yra ne tik tiesioginiai smurto
atvejai, bet ir įvairios apkalbos,
skaudinantys žodžiai, tad tikriausiai geriausias būdas agresiją su-

valdyti būtų burnos užčiaupimas.
Skamba paprastai, bet greičiausiai
turime to išmokti. Aplink ir taip
tiek daug neigiamų dalykų, geriau
būkite tie, kurie skleidžia teigiamus dalykus! Sėkmės!!!
Kamilė BITVINSKAITĖ,
psichologė

Anykščių rajono tarybos narys Raimondas Balsys bandys siekti, kad medicinos punkto vizija Surdegyje taptų
realybe. Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

šimtą gyventojų parašų, prašy- J.Uzdrienė. Pasak moters, dabar
dami išsaugoti kaimo medicinos surdegėnai laukia, ar sureaguos
punktą jų kaime. Parašus jie įtei- į jų prašymą politikai, ir tikisi,
kė rajono Tarybai, tačiau iš po- kad šis klausimas bus išspręstas.
sėdžio darbotvarkės klausimas „Mums labai nepatogu, vasaros
dėl Anykščių pirminės sveika- metu joks rytinis autobusas per
tos priežiūros centro struktūros Surdegį nevažiuoja. Jei ankspakeitimo buvo išbrauktas, nes tesniais metais buvo išsikovoję,
meras Sigutis Obelevičius dėstė, kad bent vienas autobusas vyktų
jog medicinos punktai kaimuose per savaitę, tai dabar ir to nėra.
naikinami Sveikatos apsaugos Sakykim, vieniša moteris augina
ministerijos iniciatyva, o ne sa- du vaikus, reikia vykti pas gyvivaldybė juos
dytoją, tai kaiuždaro.
mynai neveža,
...kas bus, jei viską su- nes neturi vaiVis dėlto realybėje buvo naikinsim – mokyklas, kiškų kėdučių.
kiek
kitaip. medicinos punktus, bibli- Matot,
kiek
Pakalbinta Sur- otekas, kultūros centrus – daug probledegyje parašus
mų atsiranda.
kas liks iš mūsų“...
dėl medicinos
Be to, pagyvepunkto išsaunusiems žmogojimo rinkusi Janina Uzdrienė nėms išrašo susileisti vaistus 10
teigė, kad visai ne ministeri- dienų iš eilės. Jei neturi mašija naikina medicinos punktus. nos, turi ieškoti, kas jį 10 dienų
„Surdegyje felčerė prieš porą veš. Labai viliamės, kad punktas
metų susirgo ir išėjo iš darbo. bus“,- sakė J. Uzdrienė.
Punktas buvo uždarytas. Kodėl
Paklausta, ar tiki, kad dar galiniekas neieškojo į jos vietą kito ma Surdegyje medicinos punktą
žmogaus, niekas nežino“,- apie sugrąžinti, ji kalbėjo, kad nuotai, kaip buvo uždarytas Surde- monių ir pačiame Surdegyje yra
gio medicinos punktas, pasakojo įvairių. „Bet mes tikimės, nors

kelias valandas per dieną, buvo
žadėję, kad mobilus punktas atvažiuos anksčiau, bet niekas neatvažiavo, tai gal dabar siųs. Prie
parašų rinkimo žada prisidėti ir
Mitašiūnų gyventojai, kuriems
medicinos punktas taip pat reikalingas. O kol kas dabar nieko
naujo nedarom, laukiam“,- sakė
J.Uzdrienė.
Bendruomenės
pirmininkas ieškos patalpų

Benzinu gaisro negesinkite

Norime to ar ne, bet mes gyvename agresyviame pasaulyje.
Dauguma savo tikslus yra linkę įgyvendinti net ir įskaudindami ar
sukeldami skausmą kitam, o ir medijos pasaulyje kiekvieną dieną
galime išvysti tikras ar išgalvotas agresijos pasireiškimo formas.
Vien šių dienų įvykiai rodo, kad ir kokie humaniški norėtume
būti, atsiras tų, kurie savo agresyvumo demonstravimui neturės
ribų. Deja, to, kas vyksta aplink mus, negalime pakeisti, agresijos
pasaulyje nesumažinsime, tačiau visad galime pradėti nuo savęs.
Kaip sumažinti agresiją ir ką psichologai kalba apie tai?
Ne paslaptis, esame skirtingi,
tad nėra vienos konkrečios schemos, kuri leistų sumažinti agresijos atsiradimą. Skirtingų teorijų
šalininkai siekia atrasti būdus,
kuriais būtų galima ją sumažinti.
Tikriausiai daugelis esate girdėję
katarsio sąvoką. Šią sąvoką pirmasis pavartojo Aristotelis teigdamas, kad emocijų atsikratyti

Surdegio bendruomenės pirmininkas Raimondas Balsys, rajono Tarybos narys nuo Lietuvos
valstiečių liaudininkų sąjungos,
teigia, kad vizija ir praktika labai skiriasi. „Išsaugoti nėra ką,
nes to punkto nėra jau keli metai.
Punktas yra tik dokumentuose,
šiuo metu nėra net tinkamų patalpų. Ar gali medicinos punktas
veikti nešildomose patalpose?
Turi būti ir vanduo, ir šildymas.
Žinoma, gyventojų norai suprantami, poreikis paslaugai yra,
gyventojai mato viziją, išreiškė
savo valią surinkdami parašus,
o mes turim bandyti pasiekti,

Staškūniškio kaimo bendruomenės pirmininkė Janina Mačiulaitienė sako, kad medicinos
punktas nėra jau tokia skaudi
problema Staškūniškiui, o gyventojai daug labiau patenkinti
nauja parduotuve, kuri įsikūrė
vietoj medicinos punkto. „Šiuo
metu parašų nerenkam, jie buvo
surinkti, kai punktą uždarinėjo
prieš maždaug trejus metus, juos
įteikėme Zitai Neniškienei, bet
tuo viskas ir užsibaigė. Bet dabar
punkto jau nėra, nemanom, kad
tai yra būtinybė mūsų kaimui,
nuvažiuoti į Kurklius už kelių
kilometrų nėra problema. Aišku,
turbūt yra vienas kitas žmogus,
kuris pageidautų punkto“,- dėstė
J.Mačiulaitienė.
Pirmininkės nuomone, kaime
vienišų nėra, yra vaikai, kaimynai, o ir ji pati paveža visus, kurie paprašo, į Kurklius. „Mano
telefoną daug kas turi, gali skambinti, pavešiu. Pagal mane, gal
kas ir supyks, bet toks punktas
nebūtinas, per daug mes pripratom raudot. Pastatas medicinos
punkto griuvo, dabar jį sutvarkė, turim dar vieną parduotuvę
ir esam labai patenkinti“, - sakė
pirmininkė.
Beje, ji minėjo, kad staškūniškiečiai, jei reikia, vieni kitiems į
raumenis susileidžia vaistų ir padeda pasiekti Kurklių ambulatoriją. „Jei ką nuvežam, tai gydytoja Dalia Kazlauskienė ir be eilės
priima“,- sakė J.Mačiulaitienė.
-ANYKŠTA

galima jas patiriant. Jis manė, kad
jeigu emocija yra sukeliama, ją
reikia išlaisvinti. Tad ir agresijos
atveju - jei atsiranda agresyvios
mintys, tikriausiai išgirsite pasiūlymą nueiti „nuleisti garą“ daužant
kilimą ar trankant kokiu pagaliu
lovą. Daugelis mano, kad agresyvūs veiksmai, nukreipti į negyvus
objektus - bokso kriaušės tran-

kymas ar kompiuterinio žaidimo
žaidimas - galėtų sumažinti agresiją. Deja, šis įsivaizdavimas yra
klaidingas. Mokslininkas Bradas
Bushmanas pastebi, kad emocijų
iškrova mažina pyktį lygiai taip
pat, kaip benzinas gesina gaisrą. Tad žaisdami kompiuterinius
žaidimus mes „ne išsikrauname“,
o kaip tik atvirkščiai - tampame
agresyvesni.
Socialinio išmokimo teorijos
šalininkai teigia, kad pirmiausia
turime pradėti nuo savęs. Jei agresyvaus elgesio yra išmokstama,
tai yra ir vilties, kad tokį elgesį
galima kontroliuoti. Psichologai
pataria išmokti atitinkamai reaguoti į tokį elgesį, kuris galėtų
sukelti agresiją. Tarkim, pas jus
ateina kaimynė, kuri ir vėl kažkuo
nepatenkinta - ji burnoja, rėkia ant

PASTOGĖ
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Jaunimo yra, nėra ką veikti?..

Seserys Gabrielė, Brigita ir Roberta Grybaitės džiaugiasi, kad gyvena Staškūniškyje, ir sako, kad
miesto draugai dažnai užsimena, jog ir patys mielai gyventų kaime.
Nuotrauka iš asmeninio B. Grybaitės archyvo.
kiečių: „Žmonės džiaugiasi, kad turi
kur išeiti, pabendrauti ir dar naujo išmokti. Yra daugiau norinčių išmokti
naudotis kompiuteriu, bet nebevyksta projektas...“, – apie bibliotekoje
vykusius kompiuterinio raštingumo
kursus suaugusiems pasakoja bibliotekininkė.
Jaunimas – į sporto salę
Atnaujintame buvusio vaikų darželio, o dabar Staškūniškio bendruomenės namų, pastate įrengta renginių
Staškūniškio bibliotekoje dvidešimt devynerius metus dirbanti salė, biblioteka, šarvojimo salė, yra
Gražina Adomavičiūtė džiaugiasi, kad kaimo vaikai kas dieną treniruoklių salė. Užsukus į sporto
ateina į biblioteką: skaito knygas, žaidžia stalo ir kompiuterinius salę galima įsitikinti, kad Staškūnišžaidimus, dalyvauja kūrybos parodėlėse.
kyje jaunimo netrūksta. Kiekvieną
dieną čia užsuka bent po kelis vie(Atkelta iš 1 p.)
kio biblioteka glaudėsi dviaukščiame tinius vaikinus sportuoti. Merginos
Skaitytojai dovanoja knygas
daugiabutyje, kartu ir paštas, bei ke- – retesnės viešnios sporto salėje.
lios šeimos. Šiandien erdvioje kaimo Būtent sporto salėje sutikau du šeAnykščių viešosios bibliotekos bendruomenės namų salėje su židi- šiolikmečius vaikinus: Dominyką
Kurklių skyriaus Staškūniškio filia- niu, kompiuteriais, stalo žaidimais Čiukšį ir Tadą Ališauską. Dominyle esančioje bibliotekoje dvidešimt vaikams – biblioteka lankomiausia kas iš Airijos atvyko į Staškūniškį
devynerius metus bibliotekininke (savaime suprantama, po parduotu- atostogų, o Tadas – vietinis. Vaikidirbanti kurklietė Gražina Adomavi- vių) kaimo vieta. Biblioteka kartu nas sportuoja jau keturis mėnesius:
čiūtė kas dieną su šypsena pasitinka su kaimo bendruomene organizuoja „Kai į salę neateinu, tai ryte prastai
skaitytojus. Prieš keletą metų gauti renginius: mažuosius staškūniškie- jaučiuosi, skauda raumenis. Papraskompiuteriai į biblioteką atvilioja vis čius kviečia į mišrainių popietes, tai treniruotė salėje trunka nuo 1,5
daugiau vietinių gyventojų. Jaunimas pirmokų išleistuves į mokyklą, orga- iki 2,5h. Turime specialiai sudarytas
ir vaikai dažniausiai žaidžia kompiu- nizuoja piešinių
programas vaiterinius žaidimus, o vyresnieji ieško parodėles, įvai...Kaime yra tikrai daug kinams, mergiinformacijos sveikatos, ūkio klausi- rias kūrybines jaunimo, bet nėra, kas visus noms – kitokios.
mais: „Daugiausiai ateina tie patys dirbtuves.
Su
Kaip naudotis
suburtų į kompaniją...
žmonės. Internete skaito apie ligas, nuolatiniais bitreniruokliais
pasižiūri pieno tyrimų rezultatus. bliotekos lankyišmokė Danius
Turim nuolatinių skaitytojų, jie ne tojais jaunaisiais staškūniškiečiais, Tursa, jis čia atsakingas už sporto
tik knygas, bet ir žurnalus, laikraš- G. Adomavičiūtė vyksta ir į kitus veiklas“, – pasakoja vaikinas. Sporčius skaito. Populiariausi pas mus rajono miestelius: „Kadangi biblio- tuodamas Tadas gerokai atidžiau ren„Lietuvos rytas“, „Anykšta“, „Kai- teka turi laiko patikrintų draugų, tai kasi maistą, o po 18 valandos vakaro
mo laikraštis“. Iš žurnalų daugiausiai su vaikais važiavome į Ažuožerius, vengia sunkiai virškinamo maisto.
teiraujasi „Stiliaus“, „TV Antenos“, dalyvavome piešinių parodėlėje“. Anykščių Jono Biliūno gimnazijos
mėgstamas ir „Žmonės“, „Šeiminin- Bibliotekoje buvo organizuojami auklėtinis taip pat lanko Anykščių
kė“, „Aukštaitiškas formatas“, – apie kompiuterinio raštingumo kursai, muzikos mokyklą. Paklaustas, kaip
kaimo žmonių skaitymo įpročius pa- kuriuos lankė dvi grupės staškūniš- spėja po pamokų gimnazijoje groti
sakoja bibliotekininkė.
Prieš šešiasdešimt dvejus metus įsteigta Staškūniškio biblioteka
naujų knygų gauna nedaug. Skaitytojams paprašius, literatūrą bibliotekininkė atveža iš Anykščių viešosios
bibliotekos. Nedidelėje bibliotekoje
kiekvienas leidinys be galo svarbus,
todėl G. Adomavičiūtė džiaugiasi,
kad Staškūniškyje atsiranda dosnių
žmonių: „Renata Palubinskienė, Janina Mačiulaitienė, Jolanta Misiūnienė bibliotekai dovanojo žurnalų,
Aušra Jarmalajevienė – knygų, mokytoja Laimutė Pupelienė bei staškūniškietė Audronė Palubinskienė
bibliotekai dovanoja ir knygų, ir žurnalų“, – džiaugiasi bibliotekininkė.
Biblioteka – ne tik
knygoms skaityti
Prieš septynerius metus Staškūniš-

būgnų, klarneto ir saksofono klasėse, kai į kaimą paskutinis autobusas
išvyksta kelios minutės po 17 valandos, Tadas pasakojo, kas jis – vienas
tų laimingų vaikų, kurių tėvai dirba
Anykščiuose ir po darbo gali parsivežti vaikus iš užklasinių veiklų.
Gimnazija toli
Trys seserys – Brigita, Gabrielė ir
Roberta Grybaitės savo laiką po pamokų J.Biliūno gimnazijoje planuoja pagal tai, kiek laiko lieka iki autobuso namo. Ir nors kas dieną įveikia
daugiau nei 40 km. vien tam, kad pasiektų mokyklą, merginos nenorėtų
gyventi mieste: „Kaime yra daugiau
veiklų, darbų. Galima dažniau būti
prie ežerų. Taip, mieste draugai, bet
jie sako, kad norėtų kaime gyventi“,
– porina abiturientė Brigita. Dvynės
Gabrielė ir Roberta lanko dailės
mokyklą, tad jei užsiėmimai trunka
ilgiau nei iki 17 valandos, tėvams
tenka atvykti parsivežti mergaičių

namo. Daugiau nei pusę valandos
trunkančios kelionės, kasdien tenka
keltis apie 6 ryto, po pamokų – akis
išdegus bėgti į autobusą ar kelias
valandas laukti kelionės namo, šie
nepatogumai neatbaido merginų:
„Anykščiuose mokytis geriau. Čia
atsiveria platesnis akiratis. Mokėmės Kurkliuose, ten namai arčiau.
Tačiau mieste daugiau būrelių. Lankau tautinius šokius. Pasitaikė patogus laikas, kaip tik iki paskutinio
autobuso spėju. Dalyvavome 2014ųjų metų Dainų šventėje“, – apie
mokslus ir veiklas Anykščiuose pasakoja staškūniškietė Brigita. Staškūniškyje Grybaitės lanko merginų
grupę, su vietiniu jaunimu žaisdavo
beisbolą, tačiau dabar kaime veiklų
mažiau, sako Brigita: „Kaime yra
tikrai daug jaunimo, bet nėra, kas
visus suburtų į kompaniją. Taip jau
yra su jaunimu, vaikais, jei niekas
neužsiima, jei nėra bendrų veiklų
su geru vadovu, patys, vargu, ar ko
nors imsis“.

Atnaujintuose Staškūniškio bendruomenės namuose įrengtos
renginių, šarvojimo, treniruoklių salės, biblioteka...

Prieš daugiau nei dešimtį metų Staškūniškio kaimo bendruomenės iniciatyva plėsti parką – apsodinti medžiais, įrengti suoliukus, šiandien ir toliau puoselėjama. Į parko tvenkinyje esančią salą veda naujas medinis lieptas, kurį šiemet pastatė vietos jaunimas.
Autorės nuotr.
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Senukas kaukėtiems plėšikams
atidavė pinigus ir alų
mynas Raimondėlis, kuris atnešė
skolą. Pravėriau duris, o tuo metu
kaukėtas A.Bertašius kaip trenkė,
net stiklai išbyrėjo, ranka mano lūžo.
Kaip kas vyko toliau, neatsimenu.
Žinau, kad prašiau palikti gyvą. Vienas iš jų uždegė šviesą. Lydimas su
atstatytu peiliu į kambarį, paėmiau
piniginę, sakau, atiduosiu jums pinigus. Paprašiau, kad bent kelis litus
man paliktų, bet jie nesutiko, grąžino tik tuščią piniginę. Kad nemuštų, padaviau jiems dar ir alų. Sakė
niekam nesiskųsti, nes bus blogiau.
Plėšikai išėjo. Viską galėjau atiduoti.
Man gyvybė svarbiau. Kur aš, diedelis, prieš tokius vyrus atsilaikysiu... Buvo pilna kraujo. Išsikviečiau
kaimynę, kuri paskambino greitajai
medicinos pagalbai ir policijai“, košmariško vakaro įvykius dar kartą
buvo priverstas prisiminti B.Repčys.
Senukas kaukėtų plėšikų iš karto
nepažino. Bet vėliau, jau sulaikius
nusikaltėlius, pareigūnams aiškino, kad su juo visą laiką kalbėjo tik
A.Bertašius – jį atpažino iš didelės
nosies.
Sūnėnas galėjo ir daugiau
alaus atnešti

Bronislovo Repčio sūnus Dalius Repčys (abu nuotr.) sakė, kad
teisiamasis Artūras Bertašius yra recidyvistas, kuris kalėjime nepasitaisys, tačiau vis tiek prašė teismo jį izoliuoti nuo visuomenės, nes jis yra pavojingas.
Autoriaus nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)
Grasino peiliu
Penkis kartus teistas A.Bertašius
ir M.P., užsimaukšlinę kaukes, kurių
gamybai moteriškas pėdkelnes ir kepurę parūpino P.J., pasibeldę į senolio
B.Repčio namo langą prisistatė kaimynais. Senjoras nieko neįtardamas
atidarė duris. A.Bertašius, rankose laikydamas peilį tuoj pat griebė
B.Repčį, parvertė jį ant žemės, M.P.
prispaudęs namo šeimininką laikė, o
A.Bertašius smūgiavo į įvairias kūno
vietas, reikalavo pinigų, o jų negavęs,
nieko gero nežadėjo. Mušamas senjoras prašė jo pasigailėti ir pats sutiko
plėšikams atiduoti namuose turėtus
pinigus ir kaip priedą prie jų dar įsiūlė
du bambalius alaus.
Alus pasirodė per stiprus
Teisme A.Bertašius aiškino, jog
mintis apiplėšti tame pačiame kaime gyvenantį senuką kilo jam. „Pas
P.J. gėrėm alų iš „skarbonkių“ Buvo
mažai. Nutarėm nueiti dar pas kaimyną B.Repčį nusipirkti alaus, nes
žinojome, kad jis alų pardavinėja.
Pasiėmiau nedidelį virtuvinį peilį.
Baladojom. Jis atidarė duris“, - kaip
įvykdė nusikaltimą, teismui aiškino
A.Bertašius.

Teisme liudijusi A.Bertašiaus teta
A.Brunerienė patvirtino, kad naktį jaunuoliai pas ją atėjo su dviems
bambaliais alaus. „Aš tą alų išgėriau.
Atnešė, ir ačiū. Būtų daugiau atnešę, būtų buvę tik geriau“, - be jokių
skrupulų, kad mėgsta stiprų alų, aiškino A.Brunerienė.
Liudytojas Jonas Kirslys patvirtino, kad už 60 litų užmokestį jis tris
plėšikus tą naktį vežė į Panevėžį
apsipirkti. „Ką jie pirko, nežinau. Į
mašiną atsinešė du krepšius pirkinių.
Kitą rytą mašinoj radau primėtytų
kebabų, nes jie važiuodami valgė“, aiškino J.Kirslys.

Teisėja Vitalija Ragauskienė paklausė: „Ar B.Repčys duris gera
valia atidarė?“ „Jis buvo su metaliniu strypu rankose. Todėl B. Repčį
pargriovėm ant žemės, du tris kartus
jam sudaviau. B.Repčys nuvedė mus
į kambarį, ten radom du bambalius ir
250 Lt. Jis man padavė juodą piniginę, išėmęs pinigus, ją grąžinau savininkui. Po to visi trys nuėjome pas
mano tetą Audronę Brunerienę. Jai
atidavėme alų, nes jis yra stiprus, mes
tokio negeriame. Pinigus išleidome
Nukentėjusiojo sūnus pritarė
tą pačią naktį nuvažiavę į Panevėžį, į
prokuroro pasiūlytoms
visą parą veikiančią parduotuvę. Peilį
bausmėms
išmečiau “, - savo įvykių versiją dėstė
A.Bertašius.
Utenos rajono apylinkės prokuraKai A.Bertašius ir M.P. „darba- tūros prokuroras Vigandas Jurevičius
vosi“ senolio namuose, P.J. stovėjo penkis kartus teistam A.Bertašiui pakieme sargyboje, kad niekas plėšikų siūlė skirti 5 metų laisvės atėmimo
netikėtai neužbausmę pataikluptų. Šis jau...Jai atidavėme alų, nes sos namuose,
nuolis jau taip pat jis yra stiprus, mes tokio ne- o dviem nebuvo teistas, nuo
pilnamečiams
geriame...
baudžiamosios
– 2 – 2,5 metų
atsakomybės atlaisvės atėmimo
leistas ir jam taikyti elgesio apriboji- bausmes, jų vykdymą atidedant tam
mai, įpareigojantys nuo 22 valandos pačiam laikui su tam tikrais įpareigoiki 6 valandos būti namuose.
jimais.
Kaip B.Repčio atstovu teisme
Prašė palikti nors kelis litus
dalyvavęs jo sūnus Dalius Repčys
pritarė prokuroro pasiūlytoms baus„Buvau atsigulęs miegoti. Prie mėms, vadino A.Bertašių recidyvislango išgirdau balsą, kad atėjo kai- tu, kurio jau niekas neperauklės, o

kampas

Apie
stebuklus

kitus du teisiamus jaunuolius apibūdino kaip „juose nematantis nei
įgimto, nei įgyto piktybiškumo“, todėl tikįs, kad jie dar gali pasitaisyti ir
būdami laisvėje.
Prašė išteisinti
Teisiamojo A.Bertašiaus advokatas Darius Karvelis sutiko, kad
jo ginamasis turėtų būti nuteistas
dėl plėšimo, tačiau tvirtino, kad
A.Bertašius turėtų būti išteisintas
dėl nepilnamečių įtraukimo į nusikaltimą. „ A.Bertašius pasiūlė, o
nepilnamečiai patys sutiko jam padėti, - baigiamosiose kalbose sakė
D.Karvelis. - A.Bertašiaus veiklą
lengvinanti aplinkybė yra tai, jog jis
kaltę pripažįsta, gailisi, gyvena su
šeima, augina tris mažamečius vaikus, todėl 5 metų laisvės atėmimo
bausmė jam būtų neteisinga. Nukentėjusysis B.Repčys nelegaliai prekiavo alkoholiu. Ar prekiavo, ar ne, bet
teisiamieji tokių žinių turėjo, todėl
pas jį ir ėjo“.
P.J. advokatas Valentinas Giriūnas taip pat dalį atsakomybės dėl
nusikaltimo vertė nukentėjusiam
B.Repčiui. „Nukentėjusysis turėjo
gyvenimišką patirtį nelegaliai prekiauti alkoholiu, bendravo su nepažįstamaisiais, todėl drąsiai naktį
įsileido ir teisiamuosius, ir tai yra
logiška“, - teigė advokatas.
Nukentėjusysis B.Repčys teismui
aiškino, jog jis alaus atsargomis apsirūpina todėl, kad be alkoholio nė
vienas talkininkas nesutinka nudirbti
kokių nors darbų. „Tik ateina ir prašo
sveikatai pataisyti arba nusibaigti...“,
- aiškino B.Repčys.
Tardamas
paskutinį
žodį
A.Bertašius sakė, kad gailisi dėl to,
kas įvyko, ir prašė teismo mažesnės
bausmės.
Abu nepilnamečiai atsiprašė
B.Repčio, žadėjo, jog jų gyvenime
tokių paslydimų daugiau nebus...
A. Bertašiui teismas skyrė trejų
metų laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose.
M.P. nubaustas dvejų metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą
atidedant tokiam pat laikui. Jam 8
mėnesius bus taikomi elgesio apribojimai – nuo 22 iki 6 valandos būti
namuose.
P.J. nuteistas vieneriems metams
ir šešiems mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant tokiam pat laikui.
Jam 8 mėnesius bus vykdomi elgesio
apribojimai – nuo 22 iki 6 valandos
būti namuose.
Iš nuteistųjų solidariai priteista
nukentėjusiam B.Repčiui 578 Lt
turtinės ir 3 tūkst.Lt neturtinės žalos
atlyginimas.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.

Linas BITVINSKAS
Politika galima nesidomėti,
tačiau įvykiai neklaus mūsų, ar
domimės, ar ne, tiesiog jie įvyks,
o paskui traukysim pečiais, nesuprasdami, kas ir kodėl. Deja, sutinku ne vieną žmogų, kuris karčiai
sako „kam man ta nepriklausomybė“, „prie kolchozo anksčiau
buvo geriau“ ir t.t. Žinoma, gerumą galimą įvairiai vertinti, tačiau
mane stebina, kaip greitai žmonės
pamiršta tai, kaip buvo iš tikro. Pamiršta, kaip vyrams dvejus metus
reikėjo pabūti rekrūtuose, pamiršta, kaip žmonės faktiškai turėjo
gyventi tik iš to, ką patys užsiaugina, o gyvenantys miestuose turėjo
vykti pas giminaičius elementarių
bulvių atsivežti, nes, nors viskas
buvo „pigiau negu dabar“, atlyginimai buvo nedideli ir jų elementariai neužtekdavo. Pridėti reiktų,
kad laikais, kai atsirado pinigų,
prekių nebuvo, o paprasti džinsai
kainavo tiek, kiek siekė du vidutiniai atlyginimai. Plius reikia priminti tai, kad negalėjai įsidarbinti
ten, kur norėjai, negalėjai kur nors
išvykti į užsienį ir t.t. Ai, man kas
nors papriekaištaus, kad užtat butus
duodavo. Duodavo, bet miestuose
jų reikdavo laukti maždaug tiek,
kiek reikia išsimokėti paskolai už
tą patį butą dabar. Va ir visas sovietinis rojus, kurį mūsų kaimynė
Rusija bando vėl rekonstruoti pas
save ir aplinkinėse teritorijose, kai
paprastas apelsinas vaikui atrodė
kaip stebuklas.
Išvis Rusija yra tiesiog stebuklų
valstybė šiuo metu – Rusija prisiekinėja, kad Ukrainoje jos kariškių
nėra, o karstai į Rusiją grįžta, Rusijos diplomatai vieną dieną aiškina
išpūtę akis, kad jokio esto saugumo
darbuotojo jie nepagrobė, o kitą
dieną jie jau kalba, jog jis uždarytas Maskvoje. Sąrašą galima tęsti,
tačiau aišku, kad daugelis dalykų
šioje šalyje vyksta dar „stebuklingiau“ negu sovietams valdant, o
melas per rusiškas žiniasklaidos
priemones yra toks, kad stebuklines pasakas seniai perspjovė.

įvairūs
Rugsėjo 12 d.
(penktadienį)

gydytoja iš Vilniaus
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius
patikrininmas nemokamai.
Mokiniams ir mokytojams
ypatingos nuolaidos.
Registracija optikoje A. Baranausko a.
14, arba tel. (8-655) 07882.

Iš nuotraukos
darome portretus
laidotuvėms
(iki A4 formato).
Nuotraukos su rėmeliais
kaina – 35 litai/
(10,14 EUR).
UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g.
29, Anykščiai),
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Gyvuliai

Gyd. R. Arlauskienei, med. seserims M. Kamarauskienei,
P. Rudinskaitei, R. Ausejunei
Nuoširdžiai dėkoju gerb. gydytojai ir jos personalui už
nuoširdų gydymą ir gerus patarimus ateičiai. Už tai tariu
tikrą lietuvišką AČIŪ.
Jonas Petkauskas

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

Automobiliai, žemės
ūkio technika
Brangiai ir skubiai - įvairių markių
(1930-2005 m.) lengvuosius automobilius, visureigius, mikroautobusus.
Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
Kombainus, traktorius, autobusus,
automobilius, įvairią techniką, metalo
laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius. Utilizuoja.
Atsiskaito.
Tel. (8-633) 39897.
Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius, traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.
Žemės ūkio produkcija

Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.

Mažais, dideliais kiekiais - rugius,
kvietrugius. Atsiskaito iš karto, išsiveža.
Tel. (8-633) 95657.

Brangiai - mišką išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas.
Tel.: (8-682) 18972, (8-600) 63820.

Pašarinius kviečius. Atsiskaito iš
karto.
Tel. (8-680) 85841.

parduoda
Kuras
Malkas kaladėmis, atraižas. Turi
supjautų, veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
(8-617) 20473.

Sodinukai
Braškių daigus.
Tel. (8-673) 46078.
Spanguolių, svarainių, vynuogių
sodinukus.
Tel. (8-623) 49126.

Rasta

Raktai.
Tel. (8-674) 21327.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Baldų gamyba
Baldų gamyba: Virtuvės, spintos
slankiojančiomis durimis, prieškambario, miegamojo, kt.
Tel. (8-601) 70304.
Paslaugos

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.

Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

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.

Tel. (8-611) 44130.

AKCIJA
KIEKVIENAM
nuo 10 % iki 50 %

Langai, durys, garažo vartai,
roletai, žaliužės, apsauginiai
stogeliai, šiltnamiai.

siūlo darbą
Statybinei įmonei nuolatiniam
darbui reikalingi: betonuotojai,
mūrininkai, apdailininkai, montuotojai.
AB ”Kupolas”, mob. tel. (8-698)
47087; info@kupolas.lt

Panevėžio priemiestiniam ūkiui
reikalinga melžėja.
Tel. (8-622) 12466.
Reikalingi vairuotojai CE kategorijos. Darbas Skandinavijos šalyse.
Tel. (8-622) 94270.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, kaimynams, draugams, klebonui Alfredui Puško, giedotojams,
visiems visiems, kurie padėjo mums sunkią valandą
palydėti į paskutinę kelionę tėvą, vyrą ir senelį Bronių
VĖGĖLĘ.
Pagarbiai,
žmona ir vaikai

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.

Šuniukus vilkšunio mišrūnus. 2
mėnesių mieli, sargūs.
Gėlių g.1, Janušava, tel. (8-699)
88434.

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.

Greitai ir kokybiškai montuoju dujines, kietojo kuro katilines.
Tel. (8-698) 79239.

pro memoria

Troškūnų seniūnijoje
Bronė BUDREIKIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 09 05
Marijona PLISKAUSKIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 09 09

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

Didesnį kiekį galime pasiimti patys.

Dovanoja

Skiemonių seniūnijoje
Bronius VĖGĖLĖ, gimęs 1939 m., mirė 09 05

Moka PVM.

PERKA KVIEČIUS, GRIKIUS,
RUGIUS.

Šiltiname sienas, stogus ir grindis ekovata sausuoju ir šlapiuoju
būdu, 1 kv. m kaina nuo 7 Lt/2,03
EUR.
Tel. (8-698) 47767.

Kavarsko seniūnijoje
Audronė SMAGURAUSKIENĖ, gimusi 1966 m., mirė 09 06

Nuolat perka

UA B „ B OVA R I S “

UAB 2 Vymonta gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos
ir cinkuotos-alucinko skardos.
Darome lankstinius. Parduodame
gamintojo kainomis.
Kreiptis: Panevėžys, Kerbedžio
g.21,tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.

Anykščių seniūnijoje
Juozas GINDRĖNAS, gimęs 1923 m., mirė 09 06

Tel.: 8 698 36704,
8 615 15353, 8 616 25417,
(8 45) 59 5600,
el. paštas info@agrolitpa.lt,
www.agrolitpa.lt

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

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

Anykščių mieste
Vytautas RAŽANSKAS, gimęs 1928 m., mirė 09 09
Vytautas PAVILONIS, gimęs 1932 m., mirė 09 03

Perkame
GRIKIUS

Įmonė - arklius, karves, bulius,
telyčias. Moka priedus.
Tel. (8-622) 09326.

*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

Medienos atraižas pakais, supjautas, kaladėmis.
Tel. (8-622) 44850.

įvairūs

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.

gimė

Anykščių rajone
užregistruotas naujagimis
Arijus STEPANOVAS,
gimęs 08 23

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.

šeštadieniais.

Redakcija dirba:
Redaktorius
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos,
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. 955
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

IŠ ARTI

vardadieniai

šiandien
Hiacintas, Jacintas, Augantas,
Gytautė, Helga, Jackus, Gytė.
rugsėjo 12 d.
Gvidas, Marija, Tolvaldas,
Vaidmantė.

mėnulis

rugsėjo 11-12 d. pilnatis.

komentaras
anyksta.lt
„Nuomonė“:

„Razmislavičius prieš Tubį,
kaip Zaporožietis prieš Mersedesą“.

mįslė

„Tupi kampe tupinys, neišvežtų net arklys?“
Antradienio mįslės: „Šviesus
mažas skritulėlis, bet ir šimtas arklių nepavežtų?“ atsakymas – saulė.

receptas

Kopūstų mišrainė žiemai
Ingredientai:
1 stiklinė cukraus,
5 kg kopūstų,
1 kg morkų
250 mililitrų acto,
500 mililitrų pomidorų padažo,
druskos,
3 valgomieji šaukštai druskos,
250 mililitrų aliejaus.

Gaminimo eiga:
Kopūstą smulkiai supjaustyti,
morkas sutarkuoti. Aliejų, actą,
cukrų ir druską sumaišyti. Viską
supilti į su morkomis sumaišytus kopūstus. Išmaišyti, išminkyti
viską ir palikti per naktį pastovėti.
Prieš dedant virti įmaišyti pomidorų padažą. Virti tol, kol suminkštės
kopūstai. Dar karštą sudėti į stiklainius ir sandariai uždaryti. Atvėsus
laikyti šaltai ir šia mišraine galėsite
mėgautis visus metus.
Sūrio sklindžiai
Sudėtinės dalys:
2,5 stiklinės kvietinių miltų,
5 šaukštai pieno,
300 gramų fermentinio sūrio,
druskos.
Gaminimas:
Smulkiai sutarkuokite sūrį.
Kiaušinių trynius išplakite su
pienu, suberkite miltus sumaišytus
su sūriu, berkite truputį druskos ir
išmaišykite.
Išplakite kiaušinių baltymus ir
atsargiai juos įmaišykite į tešlą.
Įkaitinkite keptuvėje aliejų.
Šaukštu dėkite tešlą ir kepkite blynus 1 minutę iš abiejų pusių.

oras
+19

+11

2014 m. rugsėjo 11 d.

MOZAIKA
Atidengta nauja vaškinė
princo Hario figūra
Likus kelioms dienoms iki Didžiosios Britanijos princo Hario
(Harry) 30-ojo gimtadienio, Madam
Tiuso (Madame Tussauds) vaškinių
figūrų muziejuje Londone atidengta
natūralaus dydžio jo figūra.
Sosto įpėdinio Viljamo (William)
brolis vaizduojamas kaip herojiškas
kareivis chaki spalvos uniforma.
Rankas į klubus atrėmęs vyras šypsosi į lankytojų kameras. Šie mielai
pozuoja šalia vaškinio princo.
Naujoji figūra pakeitė 2006-aisiais pagamintąją, kuri vaizdavo
princą vilkinį paprastą mėlyną kostiumą.
Princas Haris rugsėjo 15-ąją švęs
savo 30-ąjį gimtadienį.
PAR kasykloje rastas 232
karatų deimantas
Pietų Afrikos Kulinano (Cullinan) kasykloje rastas 232,08 karato
(46,4 gramo) baltasis deimantas. Tai
antradienį paskelbė kasyklos savininkė bendrovė “Petra Diamonds”.
“Numis Securities” ekspertai deimantą įvertino 10-15 mln. dolerių
(7,72-11,59 mln. eurų).
Bendrovė ketina iki metų pabaigos deimantą parduoti.
Kulinano kasykla yra žinoma
savo dideliais deimantais. Joje aptiktas ir iki šiol didžiausias deimantas, pavadintas “Kulinanu”. Jis buvo
suskaldytas, ir dabar dalis jo puošia
britų monarchų karūną.

kareiviais.
S. Malas atskleidė, kad šuolio
idėja kilo po kalbų, vykusių stebint
bendras Lenkijos ir JAV desantininkų treniruotes. Sulaukęs karininko
pasiūlymo šokti parašiutu, ambasadorius mielai jį priėmė.
Lenkijos ir JAV desantininkų
brigados kartu treniruojasi nuo balandžio mėnesio, tęsdamos 12 metų
bendradarbiavimą.
Mirė viena žymiausių Italijos
primadonų M. Olivero
Milane po daugiau nei 70 metų
trukusios karjeros mirė viena garsiausių Italijos primadonų, soprano partijų atlikėja 104-erių Magda
Olivero (Magda Olovero), skelbia
BBC.
M. Olivero mirė pirmadienį ligoninėje. Praėjusį mėnesį moterį ištiko
insultas, informavo Italijos naujienų
agentūra “Ansa”.
M. Olivero debiutas įvyko praėjusio šimtmečio 4-ajame dešimtmetyje, tačiau ji liovėsi koncertuoti,
kai ištekėjo 1941 metais.
Tačiau praėjus dešimčiai metų ji
grįžo į sceną ir vėl mėgavosi šlove
Europoje ir JAV.
Būdama 99-erių M. Olivero vis
dar rengė pasirodymus scenoje.
“La Scala” operos teatras Milane,
kuriame įvyko pirmieji M. Olivero
pasirodymai, paprašė žiūrovų prieš

koncertą pirmadienį pagerbti jos atminimą tylos minute.
Tarp pagrindinių jos atliktų vaidmenų - partijos Džiakomo Pučinio
(Giacomo Puccini) operoje “Toska”, Umberto Džiordano (Umberto Giordano) - “Fedora” ir Luidžio
Kerubinio (Luigi Cherubini) - “Medėja”.
Harvardo universitetas
sulaukė didžiausios savo
istorijoje aukos 350 mln. dolerių
Garsusis Harvardo universitetas
JAV Masačūsetso valstijoje sulaukė
didžiausios savo istorijoje aukos.
Buvęs studentas, rizikos kapitalo investuotojas Džeraldas Čanas (Gerald
Chan) pervedė aukštajai mokyklai
350 mln. dolerių (270 mln. eurų),
rašo laikraštis “Harvard Crimson”,
kuriuo remiasi agentūra AFP.
Auka skirta Sveikatos sistemos
fakultetui, kuriame Dž. Čanas mokėsi aštuntajame praėjusio amžiaus
dešimtmetyje. Dėl šios aukos fakultetas pervadintas T. H. Čano
sveikatos sistemos fakultetu. Taip
siekta pagerbti šiuo metu jau mirusį
aukotojo tėvą.
350 mln. dolerių auka yra ne tik
didžiausia Harvardo universiteto
istorijoje, bet ir trečia didžiausia
suma, kada nors paaukota aukštajai
mokyklai. “Harvard Crimson” duomenimis, praeityje milijardo dolerių auką yra gavęs Indijos Vedantos
universitetas, 600 mln. - Kalifornijos technologijos institutas.
-ELTA

JAV ambasadorius Lenkijoje
ryžosi šuoliui parašiutu
Buvęs JAV ambasadorius Lietuvoje, dabar Lenkijoje, Stivenas
Malas (Stephen Mull), padedamas
instruktoriaus, atliko savo pirmąjį
šuolį parašiutu, praneša “Lenkijos
radijas”.
Bendras ambasadoriaus šuolis su
kapitonu Danieliumi Bobrovskiu
(Daniel Bobrowski) buvo atliktas
netoli Krokuvos.
“Šuolis su Lenkijos desantininkais buvo vienas geriausių potyrių
mano gyvenime. Jie puikūs sąjungininkai”, - įspūdžiais “Twitter”
paskyroje dalijosi S. Malas, atlikęs
4 km šuolį parašiutu.
Paklaustas, ką jis apie šuolį sakęs
žmonai, ambasadorius atsakė, raginęs sutuoktinę pasitikėti Lenkijos

tautos balsas

Artėjant šildymo sezonui prašau
savivaldybės Tarybos priimti nutarimą, kuris sutvarkytų daugiabučio
šilumos mazge šilumos suvartojimo rodmenų nurašymą.
Rodmenis turi „nuimti“ daugiabučio administratorius UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“.
Anykščiuose administratorius tas
pareigas perdavė UAB „Anykščių
šilumai“. Pastarieji liko nekontroliuojami. Yra sakoma, „blogas
padėjimas ir geras akis sugadina“.
Sąlygos vogimui, dvigubos buhalterijos vedimui auksinės.
Nuo 2006 m. J. Biliūno g.18
daugiabutis buvo išrinkęs atsakinguoju namo gyventoją policininką
R.V. Jis nei karto nedalyvavo nurašant šilumos skaitiklio rodmenis.

anekdotai

***

- Tu vėl geri, - aimanuoja ji.
- Nors po vestuvių žadėjai
man tapti visiškai kitu žmogumi.
Į tai jis:
- Aš taip ir padariau. Bet tas
kitas žmogus irgi geria!
***
- Mane sumušė, - grįžęs iš
mokyklos verkia Hansas.
- O ar tu tą nenaudėlį atpažintum? - Žinoma. Kuprinėje turiu
jo ausies galiuką.
***
- Jūsų vyrui - sunki depresija.
Jam namuose būtina visiška
ramybė, - sako gydytojas jo
žmonai.
-Pone daktare, aš jam tai
kartoju mažiausiai šimtą kartų
per dieną”.
***
Danielius veda mokytoją
Moniką. Vestuvių naktį ji apkabina jį švelniai ir klausia:
- Ar myli mane?
- Taip!
- Prašau atsakyti pilnu
sakiniu.
***
Vyras klausia savo žmonos:
-Brangioji, kur pastatei mūsų
automobilį?
- Prie griuvėsių sode.
- Griuvėsių? Mūsų sode juk
nėra griuvėsių.
- Dabar jau yra.
***
Odontologas:
- Na, štai ir viskas. Imkite, tai
jūsų išrautas dantukas.
- Ačiū. Ir jūs imkite, tai jūsų
kėdės rankena.
***
Prie arabų šeicho rūmų sustoja autobusas, pilnas pagyvenusių moteriškių. Šeichas klausia
savo sekretoriaus:
- Turistai?
Sekretorius:
- Ne. Čia jūsų uošvienės
atvažiavo į svečius.

Blogas padėjimas ir geras
akis sugadina
Prieš du metus iš tų pareigų atsistatydino, tačiau naujas neišrenkamas,
nes tokio ištikimo šilumininkams ir
komunalininkams name kito nėra.
Energetikos inspekcija tikrino
2011 - 2012 m ,2012 - 2013 m.
šilumos kiekio sunaudojimą J. Biliūno g.18 daugiabutyje. Nustatė,
kad 2012 m vasario mėn. temperatūra buvo - 10,2 šalčio , sunaudota po 20,93 kWh/kv.m.,2013 m.
vasario mėn. temperatūra buvo - 2,
2 šalčio, sunaudota po 13,52 kWh/
kv.m.Apetitas išaugo.2014 m. vasario mėn. temperatūra buvo + 0,4
šilumos, sunaudota po 19,40 kWh/
kv.m.
Tikrinimai užima daug laiko,
valstybei nepigiai kainuoja, todėl
būtų tikslinga, kad šilumininkų

darbą kontroliuotų patys gyventojai. Yra namų, kuriuose gyventojai
jau dalyvauja nurašant skaitiklių
rodmenis. Nežinau ko tam reikia:
Tarybos sprendimo, kuris įpareigotų , kad nurašant šilumos skaitiklių
rodmenis galėtų dalyvautų namo
gyventojas ar tiesiog įpareigoti
UAB „Anykščių šiluma“ be namo
gyventojo nežengti į šilumos mazgą.
2014/15 m šildymo sezono
metu įsipareigoju vesti savo atskirą šilumos rodmenų žurnalą.
Prieš einant nuimti rodmenų į J.
Biliūno 18 namą, norėčiau, kad
praneštų žinute telefonu 8-62371425
Marijona FERGIZIENĖ

Savo nuomonę
išsakykite paskambinę
į „Anykštą“:
(8-381) 5-82-46,
(8-381) 5-94-84,
(8-381) 5-91-86.

