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PARODA. Rytoj (penktadienį) 
16.30 valandą Sakralinio meno cen-
tre (Vilniaus g. 11, Anykščiai) grafi-
ko Mykolo Povilo Vilučio parodos 
atidarymas. Dalyvaus M. P. Vilutis, 
Aldona Vilutytė, Nomeda Marčėnai-
tė, koncertuos Vytautas V. Landsber-
gis. Renginys nemokamas.

Sultys. Žemės ūkio kooperatyvas 
„Ažuožerių sultys“ per patį sulčių 
spaudimo įkarštį savo reklamą paka-
bino ant greta esančio aukšto kamino, 
kad klientai, ypač atvykę iš kitų rajo-
nų, neklaidžiotų. Beje, sultis Ažuo-
žeriuose šiuolaikine įranga spaudžia 
„Ažuožerių sultys“ ir žemės ūkio 
bendrovė „Anykščių vaismedžiai“.
Abi spaudyklos beveik greta. Šiuo 
metu norint išsispausti sulčių gali 
tekti palaukti eilėje kokią valandą, 
tačiau tai vieni niekai žinant, kad 
apie Vilnių ir Kauną užsirašius į eilę 
išsispausti sulčių gali tekti laukti ir 
dvi tris savaites. 

Šiluma. Dar šiemet yra viltis su-
laukti biokuro katilo Anykščiuose. 
Bent taip teigia meras Sigutis Obe-
levičius. „Anykščių šiluma“ vakar 
sėkmingai užbaigė teismų mara-
toną su dėl biokuro katilo statybos 
besiginčijančiomis bendrovėmis ir, 
tikiuosi, per artimiausias dienas pa-
sirašys rangos darbų sutartį ir pradės 
biokuro katilo statybos darbus. Todėl 
yra vilties, kad dar šį šildymo sezoną 
bus užkurtas biokuro katilas ir dar 
atpiginta šiluma Anykščiuose“,- pra-
neša S.Obelevičius per „Facebook“ 
socialinį tinklą. 

Padangos. UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“ direktorius Kazys 
Šapoka piktinasi situacija, kai iš po 
nakties prie Anykščiuose esančių 
šiukšlių konteinerių randamos krū-
vos naudotų padangų. „Apie tokią 
situaciją informavau aplinkosaugi-
ninkus, kad jie patikrintų Anykščių 
automobilių servisus, kur jie deda 
nereikalingas padangas“, - seniūnų 
sueigoje kalbėjo K.Šapoka. Mero 
patarėjas Antanas Baura padangų pa-
likimą prie konteinerių įvertino, kaip 
lengvinančią aplinkybę: „Tai geriau, 
negu išmestų jas miške“. Kažkam iš 
sueigos dalyvių pasiūlius naudotis 
miestą stebinančių vaizdo kamerų 
pagalba, K.Šapoka buvo skeptiškas: 
„Miesto kameros stebi tik eismą“.

Virš Daujočių juodas dangus..? Raimondas GUOBIS

Gyventojų skaičiumi didžiausias Svėdasų seniūnijos bei parapi-
jos kaimas - Daujočiai.

Turtinga istorija, ne pati tamsiausia dabartis ir gal šviesi atei-
tis, nors šiemet Daujočiuose uždarytas paskutinis sodžiuje veikęs 
kultūros bei švietimo centras - pradinė mokykla. Taip pat daujo-
tiečiai įbaiminti rajono Tarybos laiminto verslininkų noro įsteigti 
Daujočiuose medicininių atliekų krematoriumą ir nuolat karto-
ja iškalbingą priežodį, kažkada “Anykštos” žurnalistų pasakytą 
apie šį kaimą -  „Virš Daujočių juodas dangus“? 

Paskutinieji Daujočių pradinės mokyklos mokiniai. Pirmojoje 
eilėje iš kairės: Karolis Mikuckas, Tadas Indrelė; antroje eilėje 
Kamilė Bražiūnaitė, Agnė Palskytė, Gvidas Eigėlis ir mokytoja 
Nijolė Braukylienė.

Iš istorijos ūkanų

Vartant senas Svėdasų parapijos 
knygas bei senuosius archyvų do-
kumentus aiškėja, kad Daujočiai 
daugelį metų buvo antrasis tiek že-
mės plotu, tiek gyventojų skaičiumi 
kaimas - visuomet atsilikdavęs nuo 
prie Šventosios klestėjusių Butėnų. 
Žemdirbių ir retai pasitaikančių 
amatininkų kaimas, caro laikais dar 
turėjęs ir nuo nederliaus ir neprite-
klių gelbstinti grūdų sandėlį – „ma-
gaziną“. 

Tarpukariu ir vėliau keletas kai-
mo vaikų baigę mokslus savo pras-
mingais darbais daug nusipelnė 
Lietuvai - inžinierius, statybininkas 

Almuntas Baronas, žemės ūkio spe-
cialistas, aktyvus visuomenininkas 
Juozas Lapienis, bankininkas, eko-
nomistas Jonas Niaura ir gal pats 
žymiausias, vienu intelektualiausių 
Europos lietuvių tituluojamas teo-
logijos mokslų daktaras kun. Stepas 
Matulis M.I.C.

Pasibaigus karui ir nuožmiajam 
pokariui, prievolių išvarginti ūki-
ninkai buvo suvaryti į kolchozą, 
kurį pavadino „Saulės“, vėliau prili-
pino visai sovietišką J. Kirovo var-
dą, dar vėliau perkeitė į „Naują Gy-
venimą“, kol galiausiai maksimaliai 
sustambinę pavadino „Aušra“, gy-
vavusį iki pat 1989 
metų pokyčių.

Troškūnų mokykloje vėl sumuštas 
vaikas: dešimtmetis ligoninėje Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje rugsėjo 11 dieną du šeštos klasės mokiniai sumušė ketvirtos klasės mokinį. Dėl patirtų traumų dešimtmetis 
vaikas gydomas Anykščių ligoninėje. Nors tai ne pirmas smurto atvejis šioje mokykloje, direktorė Aušra Sapkauskienė jų prisiminti negalėjo.

Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos direktorė Aušra Sapkauskienė daugiau smurtavimo atvejų mokykloje neprisiminė, nors po-
licijos suvestinėse jų yra.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Pieno supirkimo 
kainos 
drastiškai 
nemažėjo

Rusai iš SPA neišsibėgiojo, 
nes jų ir nebuvo

80 proc. SPA Vilnius Anykš-
čiai lankytojų yra Lietuvos pi-
liečiai, o tarp užsieniečių rusai 
taip pat nėra pagrindiniai cen-
tro lankytojai. 

Varsos suspindo Anykščiuose
Anykščių koplyčioje atida-

ryta iš Anykščių krašto kilusio 
keramiko, profesoriaus Juozo 
Adomonio keramikos ir stiklo 
darbų paroda.
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Temidės svarstyklės

Mušė.  Rugsėjo 15 dieną  
apie 16 valandą  Anykščių 
seniūnijoje neblaivus (2,18 

prom.) sūnus, gimęs 1962 me-
tais, kumščiu mušė tėvą, gimusį 
1927 metais, sudaužė indus ir 
skalbimo mašinos durelių stiklą. 

Sūnus sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę. 

Tėvas. Rugsėjo 16 dieną po-
licijoje gautas pranešimas, kad 

maždaug prieš dvi savaites iš 
namų išėjo ir iki šiol negrįžta 
tėvas, gimęs 1952 metais, gyve-
nantis Skiemonių seniūnijoje.

Kaip „Anykštai“ teigė komandos 
vadovas Dalius Šližys, po gero ir ilgo 
praeitų metų sezono, pailsėję po va-
saros, Anglijos lietuviai vėl susikaus 
krepšinio aikštelėje. Jau paskelbti 

BC „Anykščiai“ pradeda 
antrąjį sezoną

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anglijos lietuvių krepšinio lygoje (BLKL) žaidžiantys BC 
„Anykščiai“ ruošiasi naujajam lygos sezonui.

2014/15 metų BLKL sezono atrankos 
etapo pogrupiai. Iš viso keturiuose po-
grupiuose kausis 15 Anglijos lietuvių 
krepšinio komandų, o BC „Anykš-
čiai“ žais viename pogrupyje su gerai 

pažįstamais varžovais BC „Medely-
nas“ ir BC „SuperSonics“.

Į Anykščius atostogų atvykęs ko-
mandos vadovas D. Šližys sakė, kad 
komandai nebuvo galimybės atvykti 
pasirodyti per Anykščių miesto šven-
tę. „Iš vienos pusės mūsų nelabai kas 
ieškojo, iš kitos – žmonės visi dirba, 

sunku būtų suderinti“,- sakė D. Šli-
žys. Anykštėnams šis sezonas jau yra 
antrasis, praeitas buvo ypač sėkmin-
gas, nes pernai debiutavę BLKL jie 
iškovojo ketvirtąją vietą, o anykštė-
nas Tadas Bagdonas buvo pripažintas 
naudingiausiu atkrintamųjų varžybų 
žaidėju.

Deficitas. Išankstiniais duo-
menimis, „Sodros“ biudžeto de-
ficitas šiemet bus 500 milijonų 
litų mažesnis, o fondo išlaidos 
beveik nesikeis. Sausį-rugpjū-
tį „Sodros“ pajamos numatytą 
planą viršijo 2,7 proc. ir siekė 
6 mlrd. 505,9 mln. Lt. Tai 7,6 
proc. didesnis rodiklis nei pernai 
tuo pačiu periodu.

Nuomonė. Ukrainos parlamen-
tui antradienį ratifikavus Asocia-
cijos sutartį su Europos Sąjunga 
(ES), tačiau 15 mėnesių atidė-
jus laisvos prekybos susitarimą 
su ES, Seimo Pirmininkė Lore-
ta Graužinienė tai vertina kaip 
žingsnį atgal. „Aš tai irgi vertinu 
kaip žingsnį atgal, bet vis dėlto 
dar galvoju, kad galbūt tai yra 
kažkoks suplanuotas taktinis pasi-
traukimas. Nesinorėtų tikėti, kad 
Ukraina atsitraukia“, - sakė Seimo 
Pirmininkė. 

Atmintinė. Valstybės saugumo 
departamentas (VSD) gyvento-
jams parengė atmintinę, kurioje 
gyventojai mokomi atpažinti su 
šnipinėjimu susijusią užsienio 
žvalgybų veiklą. Parengtame in-
formaciniame leidinyje, kurį ga-
lima rasti VSD internetinėje sve-
tainėje, duodami patarimai, kaip 
suprasti, kad asmeniu domisi už-
sienio šalių žvalgybos agentūros, 
ir ką tokiu atveju daryti. 

Nepritaria. Seimo Pirminin-
kė Loreta Graužinienė nepritaria 
konservatorės Rasos Juknevičie-
nės siūlymui siaurinti Prezidento 
galias. L. Graužinienės manymu, 
šiuo metu esantis valdžių pasida-
lijimas Lietuvoje yra subalansuo-
tas. „Kiekvienas Seimo narys turi 
teisę registruoti įstatymo pataisas 
ar kitus siūlymus, tačiau norėčiau 
pažymėti, jog visą laiką iškyla ta 
diskusija, ar per daug, ar per ma-
žai Prezidentas turi galių. Čia aš 
manyčiau priklauso nuo paties 
žmogaus, kuris atstovauja tai po-
zicijai, ir man, žvelgiant tik į tei-
sinius dokumentus, į Konstituciją, 
į įstatymus, neatrodo, kad yra per 
daug. Man kaip tik atrodo, kad yra 
subalansuota. (...) Tie, kurie rašė 
Konstituciją, labai buvo apgalvo-
ję, kad nė viena valdžia neturėtų 
absoliučios valdžios“, - teigė Sei-
mo Pirmininkė. 

Ambasada. Vyriausybė posė-
dyje pritarė Užsienio reikalų mi-
nisterijos siūlymui įsteigti Lietu-
vos diplomatinę atstovybę Pietų 
Afrikos Respublikoje. Tai bus pir-
moji Lietuvos ambasada Užsacha-
rio Afrikoje. Atsižvelgiant į tai, 
kad Pietų Afrikos Respublika yra 
viena iš politinių ir ekonominių 
regiono lyderių bei užima svarbų 
vaidmenį tarptautinėje arenoje, 
Lietuvai yra naudinga užmegzti 
glaudesnius diplomatinius ryšius 
ir taip stiprinti politinį dialogą bei 
skatinti ekonominį bendradarbia-
vimą su šia valstybe. 

Mokslas. Švietimo ir moks-
lo ministras Dainius Pavalkis 
laikosi pozicijos, kad, gerinant 
studijų kokybę, už studijas mo-
kėtų visi. Savo ruožtu, tikėtina, 
kad per Seimo rudens sesiją pri-
ėmus atitinkamą Mokslo studijų 
įstatymo pakeitimą, su universi-
tetais kitąmet būtų pasirašytos 
sutartys dėl nustatomo minima-
laus stojamojo balo į aukštąsias 
mokyklas. 

Pasak I.Trinkūnaitės, 80 proc. 
SPA Vilnius Anykščiai lankyto-
jų yra Lietuvos piliečiai, o tarp 
užsieniečių rusai taip pat nėra 
pagrindiniai centro lankytojai. 
„Atvažiuoja svečių iš Rusijos, bet 
atvažiuoja ir iš Švedijos, Norve-
gijos, Vokietijos, Latvijos, Bal-
tarusijos.” – valstybes, iš kurių 
sulaukia lankytojų, vardijo UAB 
„Anšilas” vadovė.

I.Trinkūnaitė teigė, kad SPA 
veikia visos šiam laikui planuotos 
paslaugos, jau galima pasidaryti ir 
kraujo tyrimą, pasiprašyti dietolo-
go konsultacijos, pasidaryti purvo 
aplikacijas ir t.t.  Pasak direktorės, 
paslaugų paketas, matyt, niekuo-
met nebus baigtinis – nuolat bus 
daroma kažkas naujo.

Vasaros mėnesiais SPA užim-
tumas buvo apie 70 proc. Šio po-
būdžio paslaugų įmonės praktiškai 

Rusai iš SPA neišsibėgiojo, 
nes jų ir nebuvo

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

UAB „Anšilas” valdančios SPA Vilnius Anykščiai generalinė di-
rektorė Ieva Trinkūnaitė „Anykštai” sakė, kad svečių iš Rusijos ne-
prarado. Prasidėjus karui Ukrainoje vis daugiau rusų stengiasi ap-
lenkti kitoje barikadų pusėje esančią Lietuvą, tačiau Anykščių SPA 
dėl to nenukentėjo, nes rusų pas mus ir taip praktiškai nebuvo.

Arvydas LINGAITIS

Kaip „Anykštai“ sakė šios koope-
ratinės bendrovės vadovė Nijolė Bar-
kauskienė, Rusijai paskelbus pieno 
produktų embargą, buvo žinių, jog 
pieno supirkimo kaina mažės apie 
30 – 40 ct/kg. „Tačiau supirkimo 
kainos krito maždaug apie 28 proc. 

Pieno supirkimo kainos 
drastiškai nemažėjo arvydas.l@anyksta.lt

Šiuo metu perdirbėjams kasdien po 15 -16 tonų pieno parduodan-
ti kooperatinė bendrovė „Žalioji lanka“ pieno tiekėjams drastiškai 
kainų nemažina: jos sumažėjo apie 12 centų už kilogramą pieno ir 
nuo rugsėjo 1 dienos sudaro 50 - 68 centus. Didžiausia kaina bus 
mokama vienam ūkininkui, pristatančiam didelį pieno kiekį.

Tam galėjo turėti įtakos Vyriausybės 
vadovo pagrūmojimai perdirbėjams, 
kad situacija pieno rinkoje nėra tokia 
tragiška dėl įvykių Rusijoje, todėl, 
pasinaudojus susidariusia situacija, 
pieno supirkimo kainas sumažinti 
labiau negu reikia, būtų  negražu“, - 

aiškino N.Barkauskienė.
Kooperatyvo vadovės duome-

nimis, „Žaliajai lankai“ pieno su-
pirkimo kaina krito daugiau negu 
nariams, tačiau šį mėnesį bendro-
vė išgyvens su turimomis santau-
pomis, o nuo spalio 1 dienos vėl 
svarstys, kaip reguliuoti kainas.

Priminus, jog pagal rinkos dės-
nius, mažėjant pieno pasiūlai (ar-
tėjant žiemos sezonui pieno visada 
primelžiama mažiau) turėtų kilti ir 
supirkimo kaina, N.Barkauskienė 
nebuvo tokia optimistiška: „Rin-

kos dėsnis nuo žmoniškumo dėsnio 
kažkaip jau lieka šone“, - juokėsi 
kooperatinės bendrovės „Žalioji 
lanka“ vadovė N.Barkauskienė.

N.Barkauskienė ir pati ūkinin-
kauja ir tvirtina, jog, žvelgiant į 
bendrą šalies situaciją, pieno ga-
mybos verslas kenčia skaudžiai, 
bet dar kol kas išgyventi galima.

KB „Žalioji lanka“ pieną su-
perka iš keturių rajonų: Anykščių, 
Molėtų, Kupiškio ir Ukmergės. Per 
mėnesį perdirbėjams patiekia apie 
450 tonų žaliavos.

nejaučia sezoniškumo. Teoriškai 
vasaromis žmonės galėtų rinktis ne 
SPA, o natūralias vandens proce-
dūras upėse ir ežeruose, tačiau va-
sara – atostogų metus, todėl ir SPA 
lankytojų užtenka.

Bendras SPA užimtumas jo savi-
ninkų lūkesčius pateisino. Tačiau 
I.Trinkūnaitė kalbėjo, kad anykš-
tėnų srautas kiek mažesnis nei ti-
kėtasi. „Anykštėnų – mažiau nei 
norėtųsi. Darbo dienomis užsisako 
procedūras, ateina į baseinus. Bet 
vasarą visi teisinosi, kad važiuoja 
prie ežerų” – kalbėjo „Anšilo” ge-
neralinė direktorė. 

Paklausta apie svečių įspūdžius 
pasivaikščiojus po Anykščius, 
verslininkė bijojo apibendrinti. 
„Vieniems reikia tik pasivaikščio-
ti, kitiems – veiksmo” – apie skir-
tingus poilsiautojų poreikius sakė 
I.Trinkūnaitė.

SPA Vilnius Anykščiai generalinė direktorė Ieva Trinkūnaitė sakė, 
kad centro apkrovimas vasarą buvo apie 70 procentų.

Su šiuo departamentu bendra-
darbiavimo sutartį yra pasirašiusi 
Anykščių A.Vienuolio progimna-
zija. O progimnazijos direktorė, 
Kovo 11-osios Akto signatarė Ire-
na Andrukaitienė palaiko asmeni-
nius ryšius ir su P.Garinovu, ir su 
kitais aukštais Ukrainos valstybės 
pareigūnais.

Kartu su švietimiečiais į Lietuvą 

Atvyks būrys ukrainiečių
Penktadienį Anykščiuose lankysis apie 50 ukrainiečių. Delega-

cijai vadovauja Ukrainos Švietimo ir mokslo ministerijos Nefor-
maliojo ugdymo departamento vadovas Pavelas Garinovas. 

Kovo 11-osios Akto Signatarė 
Irena Andrukaitienė demons-
truoja paramą Ukrainai.

atvažiuoja būrys medicinos spe-
cialistų. Medikai lankys Lietuvos 
ligonines, žodžiu, semsis patirties. 
Panevėžio ligoninei vadovauja 
ukrainietis Ivanas Dorošas, kuris 
yra tėvynainių medikų  profesinės 
ekskursijos iniciatorius.

I.Andrukaitienė „Anykštai“ sakė, 
jog su P.Gorinovu aptars planuoja-
mos akcijos detales – spalį Kijeve 

vyks Ukrainos palaikymo šventė, 
per kurią Maidano aikštėje bus 
ištiestos šimtų metrų ilgio Ukrai-
nos ir Lietuvos valstybių vėliavos. 
Prieš metus Ukrainos palaikymo 
akcija su didžiosiomis vėliavomis 
buvo surengta Vilniuje, Katedros 
aikštėje.   

Priminsime, jog didžiosios tris-
palvės idėjos (ir gamybos) autorius 
yra buvęs A.Vienuolio progimna-
zijos režisierius Erikas Druskinas. 

-ANYKŠTA
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Užsukę į Anykščių koplyčią 
anykštėnai galės pamatyti, ką 
menininkas gali padaryti iš pa-
prastų stiklo duženų – ant kera-
minio pagrindo (dažniausiai tai 
pramoniniu būdu pagamintos 
lėkštės) stiklo gabaliukai įgavę 
įvairias formas ir vaizdus. „Kai 
nueinu į dirbtuves, neturiu jokio 
plano, ką darysiu, tiesiog imu 
ramiai dėlioti. Man tai šventė“,- 
sakė J.Adomonis. Pasak auto-
riaus, ne visada pavyksta taip, 
kaip sumanė, daug kūrinių per 
kaitinimo procesą deformuojasi 
ar suskyla. Bekabinant parodą 
Anykščiuose vienas iš darbų taip 
pat nukrito ir suskilo, įgaudamas 
naujas formas... 

 Paklaustas, ką norėjo pasaky-
ti šia paroda, menininkas teigė, 
kad tai daugiau edukacinė paroda. 
„Šios parodos tikslas - parodyti, 
kad menu užsiimti gali kiekvienas. 

Varsos suspindo Anykščiuose Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Antradienį Anykščių koplyčioje atidaryta iš Anykščių krašto 
kilusio keramiko, profesoriaus Juozo Adomonio keramikos ir sti-
klo darbų paroda „Varsos“. J. Adomonis sako, kad neatsispiria 
pagundai kūryboje pakvailioti, nors žmona ir bara, o jo darbų kai 
kurios moterys dovanų neima. 

Man jau prasidėjo antra ar gal tre-
čia jaunystė, tai kvailioju. Dirbu 
su jaunimu jau 60 metų, jei būčiau 
neatsižvelgęs į juos, nebūtų manęs 
pakentę, o žmona mane bara, kad 
nerimtai atrodau. Kai kurios mo-
terys mano darbų nepriima, nes 
prietaringos. Jos sako, kad bijo 
daužytą stiklą į namus neštis, nes 
parsineš nelaimę, o aš nesu prieta-
ringas“,- juokavo autorius.  

Beje, J. Adomonis yra laiko-
mas naujos tendencijos, orienta-
vusios lietuvių keramikos meną 
dekoratyvumo link, pradininku. 
Jis yra vienas pirmųjų lietuvių 
keramikų, kuriems neberūpėjo 
jų kūrinių funkcionalumas. „Štai 
buvo atėjusi pasižiūrėti anykš-
tėnų vaikų grupė. Vieni greit 
prabėgo, o kiti liko, jiems aiški-
nau, rodžiau, kaip galima dėlio-
ti stiklą, kaip galima tokį meną 
pritaikyti buityje. Specialiai par-

odos darbams pasirinkau pramo-
niniu būdu gaminamas lėkštes, 
nors pats esu daug jų nusižie-
dęs. Tiesiog norėjau, kad ir kiti 
suprastų, kad ir iš paprasčiausių 
daiktų galima kažką sukurti“,- 
sakė J.Adomonis. Kaip jo žodžių 
patvirtinimas – vienas iš parodos 
eksponatų – suskilęs trijų litrų 
stiklainis, kurio šukės išdėstytos 
ant pakylos. „Kelios mano paro-
dos taip ir vadinosi „Stiklas dūž-
ta gražiai“, o medžiagos kūrybai 
dabar yra – ypatingai daug išme-
tama tokių stiklainių“,- šypsojo-
si menininkas. Vis dėlto, nors J. 
Adomonis ir pateikia savo dar-
bus kaip nerimtą užsiėmimą, ta-
čiau šviesos žaismas stikle, kūri-
nių formos ir jų įvairovė, verčia 
žavėtis autoriaus sumanymais.

Kaip sako J. Adomonis, jis 
gimė  Seirijuose, Alytaus apskri-
tyje, bet ten praleido tik trejus 
metus, o toliau gyveno ir mokėsi 
Anykščių krašte – Skiemonyse 
baigė progimnaziją, Anykščiuo-
se – vidurinę mokyklą. „Dėl to, 
kad gimiau Seirijuose, mane ir 
ten laiko savu žmogumi, bet aš 
laikau save anykštėnu, čia pra-

Keramikas, profesorius Juozas Adomonis sako, kad menas 
praturtina žmogų. Koplyčioje autorius nepagailėjo laiko moki-
niams, kurie atėjo pažiūrėti parodos. 

bėgo sunkūs pokario laikai. Iš 
čia kilę ir mano draugai Antanas 
Tyla, Vladas Vildžiūnas“,- pasa-
kojo J. Adomonis. 

J. Adomonis yra Lietuvos 
nusipelnęs meno veikėjas, ap-
dovanotas Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino 
Karininko kryžiumi. J. Adomo-
nio paroda Anykščių koplyčioje 
veiks mėnesį. 

Pasiūlymas. Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė siūlo iki 2015 
m. gruodžio 31 d. palikti suma-
žintas Seimo Pirmininkui ir jo 
pavaduotojams reprezentacijos iš-
laidoms apmokėti bei Seimo narių 
parlamentinei veiklai skiriamas lė-
šas. Tokias Seimo statuto pataisas 
L. Graužinienė įregistravo Seimo 
posėdžių sekretoriate. „Siekiant 
mažinti valstybės biudžeto defici-
tą išlieka būtinybė taupyti viešojo 
sektoriaus išlaidas ir palikti suma-
žintas Seimo Pirmininkui ir jo pa-
vaduotojams reprezentacijos išlai-
doms apmokėti skiriamas lėšas bei 
Seimo narių parlamentinei veiklai 
skiriamas lėšas“, - teigia parlamen-
to vadovė. 

Rinkimai. 2015 m. kovo 1 d. 
siūloma surengti savivaldybių ta-
rybų rinkimus. Nutarimo projektą 
„Dėl 2015 metų savivaldybių tary-
bų rinkimų“ Seimo posėdžių sekre-
toriate įregistravo Seimo Pirminin-
kė Loreta Graužinienė. Parlamento 
vadovė vadovavosi Konstitucijos 
ir Savivaldybių tarybų rinkimų 
įstatymo nuostatomis. Pagal įsta-
tymą, rinkimus skelbia Seimas ne 
vėliau kaip likus 5 mėnesiams iki 
savivaldybių tarybų narių įgalioji-
mų pabaigos. Jeigu likus 4 mėne-
siams iki savivaldybių tarybų narių 
įgaliojimų pabaigos Seimas nepa-
skelbia rinkimų datos, rinkimai 
rengiami paskutinį sekmadienį, 
nuo kurio iki savivaldybių tarybų 
narių įgaliojimų pabaigos lieka ne 
mažiau kaip mėnuo. 

Išpirkos. Italijos užsienio rei-
kalų viceministras Lapas Pistelis 
miglotai pripažino, kad Roma ke-
liais atvejai mokėjo išpirkas už pa-
gobtų savo piliečių paleidimą. Tai 
priklauso nuo atskirų atvejų, sakė 
pareigūnas Italijos radijui. Tačiau 
„daugumoje atvejų“, kai įkaitai 
buvo paleisti, pinigai esą nebuvo 
sumokėti. Vyriausybė iki šiol nie-
kada nesiėmė karinių veiksmų, 
tačiau tai dar nereiškia, kad ji mo-
kėjo išpirką, pabrėžė L. Pistelis. Jis 
„šiek tiek mechanišku“ pavadino 
principą iš esmės nemokėti pinigų 
už įkaitų laisvę.

Ukraina. Ukrainos ministras 
pirmininkas Arsenijus Jaceniukas 
trečiadienį nurodė Gynybos mi-
nisterijai užtikrinti visišką vyriau-
sybinių pajėgų kovinę parengtį, 
nepaisant 12 dienų paliaubų su 
Rusijos remiamais separatistais. 
„Rusija neduos mums ramybės, to-
dėl prašau gynybos ministro duo-
ti nurodymą dėl visiškos kovinės 
parengties“, - sakė A. Jaceniukas. 
„Prezidento Petro Porošenkos tai-
kos plano vykdymas nereiškia, kad 
Gynybos ir Vidaus reikalų ministe-
rijos turi mažiau darbo, - pabrėžė 
Ukrainos premjeras. - Visiška pa-
rengtis yra būtina. Mes niekuo ne-
galime pasitikėti, ypač rusais“.

Streikas. Prancūzijos vyriausy-
bė paragino nutraukti „Air France“ 
pilotų streiką, besitęsiantį jau trečią 
dieną. Susidaręs dėl išlaidų mažini-
mo nesutarimas grasina trečiadienį 
sukliudyti mažiausiai 60 proc. visų 
oro linijų bendrovės skrydžių. „Strei-
kas neigiamai veikia „Air France“ iš 
finansinės pusės, tačiau taip pat jis 
smukdo ir visos šalies patrauklumą 
bei įvaizdį, - kalbėjo Prancūzijos 
premjeras Manuelis Valsas. - Niekas 
nesupranta, dėl ko kilo streikas“.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Ligoninėje atsidūrusio vaiko 
mama „Anykštai“ sakė, kad jos sū-
nui smarkiai sumušta galva. „Vienas 
berniukas mano sūnų laikė, kitas 
spardė“, -  apie įvykį kalbėjo mote-
ris. – Tie du šeštokai, kiek aš dabar 
sužinojau iš mokyklos socialinės 
darbuotojos, yra tikri peštukai. Mano 
sūnus su draugu žaidė gimnazijos 
stadione. Tie šeštokai prikibo prie 
mano sūnaus. Jis paprašė jų atstoti ir 
pats nuėjo toliau.Vyresnieji nusekė 
paskui ir ėmė mušti“.

Vaiko mama dėstė, jog, kai vaikas 
grįžo tą rugsėjo 11 dieną iš moky-
klos, ji jokių sumušimų nepastebėjo. 
„Vakare, kad sūnus kaip nesavas, pa-
stebėjo tėtis. Aš pradėjau klausinėti, 
kas atsitiko ir tuomet vaikas prasi-
tarė, kad jį mokykloje mušė. Pama-
čiau, kad jo galva guzuota. Vaikas 
apie smurtą nenorėjo prasitarti, nes 

Troškūnų mokykloje vėl sumuštas vaikas: 
dešimtmetis ligoninėje

bijojo, kad jeigu aš nueisiu aiškintis 
į mokyklą, jam bus tik blogiau. Kitą 
dieną kreipėmės į gydytoją ir sūnų 
paguldė į Anykščių ligoninę“, - dėstė 
moteris, kurios šeimoje auga dar ir 
duktė.

Pasak vaiko motinos, jos sūnus 
patyčias  kentėjo ir anksčiau: buvo 
sudaužytas jo telefonas, atimti pini-
gai. „Bet apie tai aš tik dabar suži-
nojau, kai pradėjau aiškintis sūnaus 
sumušimo aplinkybes“, - pridūrė 
dviejų vaikų mama.

Moteris tvirtina, jog į patyčias ir 
smurto atvejus Troškūnų mokyklo-
je dėmesio nekreipia nei direktorė, 
nei klasės auklėtoja. „Mano sūnus 
ramaus būdo, jis prie kitų nesika-
binėja, net ir auklėtoja Violeta Ru-
gienienė man sakė, kad su juo nėra 
problemų,“ – kad jos sūnus nekonf-
liktiškas, sakė troškūnietė.

Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos 

direktorė Aušra Sapkauskienė apie 
mokinių muštynes buvo nelinkusi 
daug pasakoti, teigdama, jog sumuš-
to vaiko mama kreipėsi į policiją, 
todėl, kai tik pareigūnai ištirs visas 
įvykio aplinkybes, tuomet bus gali-
ma plačiau pakomentuoti.

„Žinau tik tiek, kad sumuštas 
ketvirtokas prasivardžiavo, - sakė 
A.Sapkauskienė.  – Visi siūlo galai 
yra Anykščių policijos Nepilnamečių 
reikalų inspektorės Linos Strazdie-
nės rankose. Ši pareigūnė atvažiuos 
apklausti liudytojų ir vėliau mes gau-
sime nurodymus, ką daryti“.

Mokyklos direktorė sakė neprisi-
menanti, kada anksčiau  mokykloje 
buvo sumuštas koks nors vaikas, 
tačiau sutiko su žurnalisto pastaba, 
jog policijos įvykių suvestinėje per 
kelerius metus smurto atvejis Troš-
kūnų gimnazijoje buvo registruotas 
ne vienas.

Paprastai apie smurto atvejus ra-
jono mokyklose policijos pareigūnai 
visuomenei nepraneša, aiškindami 
tuo, jog įvykio neįrašo į kriminalines 
suvestines todėl, kad nebūna pradė-
ti ikiteisminiai tyrimai. Tačiau tėvai 
tokiais atvejais nėra tikri, ar jų atža-
loms ugdymo įstaigose yra saugu. 
Apie šį smurto atvejį redakcija suži-
nojo iš „Anykštai“ parašyto elektro-
ninio laiško, kurio autorius stebėjosi, 
kad informacijos apie Troškūnų mo-
kykloje sumuštą mokinį, policijos 
įvykių suvestinėje jis nerado. Pasak 
skaitytojo, galbūt tokiu būdu moky-
klos vadovybė smurto atvejį mėgina 
nuo visuomenės nuslėpti.

Anykščių rajono policijos komisa-
riato duomenimis, per ketverius me-
tus 2010 – 2013 metais rajono mo-
kyklose užfiksuota 20 smurto atvejų: 
Svėdasų J.Tumo – Vaižganto gimna-
zijoje – 6, Kavarsko vidurinėje – 5, 
Anykščių A.Baranausko pagrindinė-
je mokykloje – 3, Kurklių pagrindi-
nėje ir Troškūnų K.Inčiūros gimna-
zijoje – po 2, Anykščių A.Vienuolio 
progimnazijoje ir Anykščių  techno-
logijų mokykloje – po 1.

Gulbė. Keramika, stiklas. 
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Šeima.  Keramika, stiklas.
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užjaučia
Mirus Rimantui Valiuliui, 

reiškiame užuojautą žmonai 
Virginijai ir sūnums Arūnui ir 
Giedriui.

Laiptinės kaimynai

Dalinamės skausmu, liūdime 
kartu ir nuoširdžiai užjaučiame 
Valerijų ČIKILIOVĄ, mirus 
broliui Vasilijui.

UAB „Degsta“ kolektyvas

Sunkią netekties valandą, mi-
rus Vasilijui Čikiliovui, nuošir-
džiai užjaučiame jo šeimą ir ar-
timuosius.

UAB „Degsta“ kolektyvas

Žmogus - tik žemės svečias,
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į ke-

lią,
Kuriuo negrįžta niekas atga-

lios.
Nuoširdžiai užjaučiame Va-

lerijų ČIKILIOVĄ, mirus bro-
liui.

Kavarsko medžiotojų būre-
lio kolektyvas

Anykščių traukinukai Vokietijoje
Anykščių geležinkelio stotyje 

bei siaurojo geležinkelio istorijos 
muziejinėje ekspozicijoje apsilan-
kė svečias iš Vokietijos, kuris savo 
nedideliame lagaminėlyje atsive-
žė siurprizą, gerokai nustebinusį 
anykštėnus.

Iš Radeno miestelio netoli Drez-
deno, kartu su žmona lietuvaite 
Zita ir dukra Renata atvykęs greit 
šešiasdešimt švęsiantis Rolandas 
Zemke geležinkeliais bei jų mode-
liais susidomėjo vaikystėje, būda-
mas keturiolikos pasidarė pirmąjį 

modelį - tai buvo 1930 m. linija 
Drezdenas - Berlynas važinėjęs 
garvežys. Dabar dirbtuvėmis ir 
modelių namais paverstame namų 
rūsyje driekiasi 11 metrų bėgių, yra 
visas šimtas garvežių, lokomotyvų, 
įvairių vagonų modelių, tam tikrų 
stotelių fragmentų. Kai kurios ko-
pijos labai detalios, informatyvios 
ir smagios - štai šalia ūkininko so-
dybos besidriekiančio geležinke-
lio vaizdinyje yra ir besiganantys 
galvijai, ir deglą kiaulę besivejan-
tis, rykšte mojuojantis piemuo bei 

miškelyje po medžiu pritūpusi ir 
sisiojanti bobikė. 

Modeliai - yra 1 : 87 ir 1 : 160 
sumažinto dydžio, Drezdeno apy-
linkėje, kur gerai išvystytas geležin-
kelio transportas, dažnas automobi-
lį turintis vokietis dėl patogumo ir 
ekonomiškumo renkasi važiuoti į 
darbą traukiniu, juo noriai važinėja 
ir moksleiviai, studentai. 

Yra ten  gal 7 tokie į draugiją 
susibūrę  fanai, vienas vyrukas 
vos septyniolikos ir ypatingai ga-
bus. Visi nuolatos dalyvauja tokių 

Neseniai Utenos rajono Vy-
žuonėlių kaime buvo organizuo-
tas pirmasis  tarptautinis tapybos 
pleneras  „Arbata pas Marianą 
Veriovkiną“, kurio metu  išreikšta 
pagarba šiai pasaulinio garso me-
nininkei ekspresionistei, kurį laiką 
gyvenusiai Vyžuonėlių dvare.

Dailininkė Mariana Veriov-
kina, kurios talentas gerai žino-
mas užsienio šalyse, gimė Tuloje 
1860 metais aristokratų šeimoje. 
Jos tėvas Vladimiras Veriovki-
nas- aukštas caro kariuomenės 
karininkas, motina- kunigaikštytė 
Jelizaveta Daragan. 1868 metais 
V.Veriovkinas buvo paskirtas Vil-
niaus karinės apygardos viršinin-
ku, ir Vilniuje šeima pragyveno 
aštuonetą metų. Čia prabėgo Ma-
rianos mokykliniai metai. Šeimai 
persikėlus į Liubliną, 1879 metais 
V.Veriovkinas iš caro vyriausybės 
gavo dovanų Vyžuonėlių dvarą  
prie Utenos, kurį pavadino „Bla-
godatj“ („Palaima“). Vėliau dvarą 
paveldėjo sūnus Petras Veriovki-
nas. Šiame dvare Mariana Veriov-
kina praleido pačias gražiausias 
savo jaunystės vasaras. Parke 
brolio pastatytoje atelje ji pradė-
jo tapyti. Gyvenimo pabaigoje ji 

Dailininkės Marianos Veriovkinos lankytasi ir Surdegyje
prisipažino, kad Lietuvoje buvo 
jos kelio į meną pradžia. Sank Pe-
terburge dailininkė mokėsi moterų 
dailės studijoje, kurioje dėstė žy-
mus dailininkas Ilja Repinas. Vyk-
damas į Vakarų Europą, Marianos 
pakviestas, jis lankėsi ir Vyžuonė-
lių dvare, kuris paliko menininkui 
didelį įspūdį. Toliau dailininkė 
M.Veriovkina studijavo, gyveno 
ir kūrė Miunchene, o gyvenimo 
saulėlydžio sulaukė Šveicarijoje. 
Na, o Vyžuonėlių buvusiame dva-
re, kuris šiandien atrodo labai var-
ganai, yra apleistas, iki šių dienų 
išliko dailininkės M.Veriovkinos 
atelje. Tai vienintelė medinė de-
vynioliktojo amžiaus dailininko 
ateljė, išlikusi Lietuvoje....   

Be abejo, dailininkė M. Veriov-
kina, jos talentas, gyvenimo tarps-
nis Utenos krašte bus dar ne kartą 
prisiminti panašiuose pleneruose. 
O gal ateityje tarptautinio tapybos 
plenero dalyvių maršrutai nusi-
drieks ir į kitas vietas, susijusias 
su dailininke Mariana Veriovkina.

Antai, yra žinoma, kad ši me-
nininkė lankėsi Surdegyje, kur 
1627- 1914 metais veikė Švento-
sios Dvasios stačiatikių vyrų vie-
nuolynas. Surdegis ne vieną šim-

tmetį buvo laikomas stačiatikybės 
žiburiu ir brangiausia visiems pra-
voslavams šventykla Rusijos im-
perijos vakariniame krašte. Sur-
degyje ir vienuolyne lankydavosi 
žymiausi to meto politikai, caro 
valdininkai, menininkai, aukšto 
luomo dvasininkai, čia po keletą 
dienų vykdavo religinės šventės, 
buvo meldžiamasi prie stebuklin-
gu laikytos Surdegio Dievo Moti-
nos ikonos.

 Apie tai išsamiai aprašo 2010 
metais išleistoje knygoje „Sur-
degis 1510-1940 metais” bibli-
ografas, Vilniaus universiteto 
profesorius, socialinių mokslų 
daktaras Osvaldas Janonis. Kny-
gos skirsnyje „Vienuolyno vai-
dmuo amžiams bėgant“ autorius 
aprašo išlikusį laišką, kuriame 
savo kelionę į Surdegį aprašė 
garsi ekspresionistė, pradėjusi 
tapyti Vyžuonėlėse ir Lietuvą lai-
kiusi savo keliu į meną Mariana 
Veriovkina. Pasirodo, ji Surde-
gyje lankėsi 1887 metų vasarą, 
kur susitiko savo tolimus gimi-
naičius. Rugpjūčio 20 dieną ji 
tėvui buvusiam  Vilniaus karinės 
apygardos viršininkui Vladimirui 
Veriovkinui ji rašė: „..pasikliau-

dama savo laiminga žvaigžde nu-
sprendžiau vykti tiesiai į Surdegį. 
Labai linksmai nusiteikę išvažia-
vome toliau...Į Surdegį atvykome 
jau sutemus...Nuomininkas Bog-
danovičius davė mums kambarį 
ir pašiūrę arkliams. Visur pilna 
maldininkų, kur tik pastogė, ten 
glaudžias minios žmonių. Pir-
mąją naktį bijojau miegoti, palei 
mūsų langą, atvertą dėl tvankos 
ir mano įpročio palikinėti atvi-
rus langus, vaikščiojo daugybė 
žmonių... Kitą dieną mūsų šeimi-
ninkai įsižiūrėjo į mus atidžiau 
ir davė dar vieną kambarį šalia 
ankstesnio, taigi už 6 rublius ir 
mes, ir arkliai turėjome pastogę 
visas tris naktis. Už tuos pinigus 
net įdėjo kelionei avižų ir šieno...
Vienuolynas senovinis. Ikonas 
garbina net katalikai, daugybė jų 
keliais eina aplink cerkvę. Mal-
dininkų galybė, labiau civilizuo-
ti pirkliai iš Rygos su šeimomis. 
Bet vienuoliai- baisūs, pamaldo-
se tarnauja girti- bjauru. Archi-
mandritas – visiškas senis, nors 
mišias laiko gerai. Visą penkta-
dienį meldėmės. Melstis buvo 
gera. Nežinau kodėl, bet mums 
visi rodė pagarbą, praleido, davė 

kelią, klojo kilimą ir t.t. Šeštadie-
nį pamaldos buvo begalinės...“

Pro dailininkės akis nepraslydo 
Surdegio vaizdai, ji netgi atkreipė 
dėmesį į vienuolių moralinį nuo-
puolį- girtavimą. Surdegio vie-
nuolyne girtavimas buvo didelė 
ir sunkiai išgyvendinama bėda. 
Tų bėdų neišvengdavo ir kiti to 
meto pravoslavų vienuolynai. 
Bet Surdegio vienuolynas buvo 
išskirtinis, nes šičia atgailauti, 
persiauklėti iš visos Rusijos im-
perijos buvo siunčiami kuo nors 
prasikaltę vienuoliai. Ne vienas 
jų buvo pernelyg „susidraugavęs“ 
su svaigalų taurele. Todėl nieko 
keisto, kad girtais vienuoliais, 
tarnaujančių pamaldose, piktinosi 
dailininkė M.Veriovkina.

Beje, Surdegyje- atokiame 
Anykščių rajono bažnytkaimyje, 
iki šių dienų išlikę buvusio sta-
čiatikių vyrų vienuolyno pastatai, 
tiesa, pamažu jau bevirstantys 
griuvėsiais. Yra išlikusių ir kitų 
senovę menančių statinių. Gal, la-
biau pasidomėjus, įsigilinus, būtų 
įmanoma surasti ir garsios meni-
ninkės Marianos Veriovkinos Sur-
degyje paliktus „pėdsakus“?   

Vytautas BAGDONAS

geležinkelių modelistų suvažiavi-
muose, bendromis jėgomis bando 
atkurti istorinio Schlesien geležin-
kelio atkarpą nusidriekusio per kal-
nynus, kuri dabar Čekijos teritori-
joje, Rolandas konstruoja  Polaun 
- Karenovo stotį. Dirbtuvėse pra-
leidžia praktiškai visą laisvalaikį 
- užsidėjęs akinius šlifuoja, lipdo, 
dažo, naudojo ir dantisto įrankius, 
ir modernius šlifuoklius, ir dažymo 
įrenginius. 

Žinoma, kasmet savaitę ar dau-
giau skiria kelionėms, daugiausia į 

šiltesnius kraštus, o štai šiemet pa-
suko į Lietuvą, nes būtinai norėjo 
pamatyti geležinkelį Anykščiuose. 
Buvo tam ir priežastis, mat žmonai 
Lazdijuose prekybos centre nupir-
ko Irenos Stasiukaitienės knygą 
„Siaurasis Lietuvos geležinkelis“, 
kurioje surado ir vagonų, ir gar-
vežių, ir stoties statinių schemų. 
Jis taip pat  padarė kelis Anykščių 
siauruko garvežių ir vagonų mode-
lius. Juos atsivežė į Lietuvą ir di-
džiai susidomėjusiems ir nustebu-
siems anykštėnams rodė, prasitarė, 
kad sumanęs sukurti visos Anykš-
čių stoties žiemos baltume modelį.

Raimondas GUOBIS

Trečioje vietoje - Ričardas Sargū-
nas (15 balsų). Ketvirtoje – Saulius 
Rasalas (6 balsai), penktoje – Anta-
nas Baura (5). Dainius Žiogelis ir Si-
gutis Obelevičius gavo po 4 balsus, 
Ona Repečkienė, Milda Milevičienė, 
Jolanta Balaišienė – po 2. Dar 13 as-
menų pelnė po 1 balsą.  

Iš viso gauti 53 balsavimo biule-
teniai. Tautos mero rinkimų biulete-
nius „Anykštoje“ spausdinsime dar 
tris  kartus. Primename, jog į tuščius 

Alfrydas Savickas – tautos mero 
rinkimų lyderis

Tautos mero rinkimuose pirmauja Alfrydas Savickas. Jis turi 
23 balsus. Vakar A.Savicką trumpam aplenkęs Lukas Pakeltis da-
bar yra antras (21 balsas).

langelius galite įrašyti tris preten-
dentų pavardes, tačiau galite rašyti 
ir vieną ar du. Visiems paminėtiems 
kandidatams skiriama po vieną bal-
są. 

Tautos mero rinkimų nugalėtojus 
skelbsime rugsėjo 27-osios „Anykš-
toje“.

Balsavimo biuletenius galite siųsti 
paštu (Vilniaus g. 29), įmesti į mūsų 
laikraščio pašto dėžutę, esančią prie 
„Anykštos“ redakcijos, galite užneš-

ti į redakciją. Taip pat galite įmesti į 
„Anykštos“ dėžutes esančias „Jara 
Jums“ ir „Žiburio“ parduotuvėse.  

-ANYKŠTA

laiškai

Tautos mero rinkimų lyderis 
Alfrydas Savickas po pirmojo 
balsavimo etapo turi 23 balsus.

Tautos mero rinkimų 
balsavimo biuletenis:
Kandidatas:

Kandidatas:

Kandidatas:



 

2014 m. rugsėjo 18 d.

2013 m. kovo 19 d. (Atkelta iš 1 p.)

PASTOGĖ

(Atkelta iš 1 p.)
Paskutiniais sovietmečio de-

šimtmečiais Daujočiai išaugo 
kaip  gyvenvietė - pagrindinė kai-
mo gatvė ir dar kelios šalutinės 
gausiai pritupdytos standartinių ir 
kiek įdomesnių formų mūrinukų, 
išaugo modernūs kultūros namai, 
biblioteka, parduotuvė, mokyklėlė.

Surašant Lietuvos gyventojus 
1923 m. kaime buvo 80 sodybų ir 
411 gyventojų, o šiuo metu, nors 
ir per dešimtmetį daujotiečių su-
mažėjo visomis šešiomis dešim-
timis, jų dar priskaičiuojama visi 
du šimtai.

Šį tą veikia ir bendruomenė.
Neseniai visai ne poetiškais, 

primityviais, nei kultūrinėmis tra-
dicijomis, nei istoriniu suvokimu 
nekvepiančiais pavadinimais pa-
žymėtos gatvės - Daujočių, Kalno, 
Miško, Naujoji, Pievų, Vilties.

Blaškė ir traiškė pokario 
audros 

Ypatingai skausmingi Daujo-
čiams buvo karo ir pokario metai. 
Net 11 sodiečių buvo ištremta į 
Sibirą, pamena dar senoliai kaip 
rusiškoje „palutarkoje“ iš namų 
per mišką vežamos balsu raudojo, 
šaukė, tėvynės gailėjo seserys Ba-
rauskaitės, kaip išblaškė, išteriojo 
Pilkauskų, Budreikų šeimas, kaip 
nukentėjo Matulevičiai - Matuliai. 

Jonas Matulevičius, tautiškumo 
vėjų paliestas, jau savo pavardę 
išgryninęs į Matulį, mokslų ra-
gavęs, sumanus ir protingas jau-
nas vyras pokariu tapo Svėdasų 
mokyklos mokytoju. Bičiuliavo-
si su kitu bendraminčiu patriotu 
mokytoju Romu Bagdonu, tad 
abu tų 1944 - ųjų rudenį išėjo ten, 
kur tėvynė šaukė, kur patriotizmu 
deganti širdis liepė - į žalią girią, 
į partizanų būrį. Neilgai jie ten 
kovotojų keliais keliavo - 1945 
m. rudenį Dienionyse į stribų ir 
rusų kareivių pasalą įkliuvo, abu 
mokytojai ir dar bene keturi ben-

Virš Daujočių juodas dangus..?

dražygiai kulkų lietuje žuvo. Nu-
vežė, nugabeno priešai nuožmūs 
ir niekinantys į Svėdasų miestelį, 
suguldė, nuavė, išrengė ant šaltų, 
grubių grindinio akmenų. Po kelių 
dienų žmogų su 
arkliu pavarę, 
vežimu nuga-
beno į pušynėlį 
prie dvaro ko-
plyčios ir užka-
sė žvyrduobėse 
- artimiesiems 
kūnų neatidavė, 
net šventos kapinių žemės pagai-
lėjo. Didinga, kad visą sovietmetį 
uolių, pasiaukojančių žmonių tie 
kapeliai nebuvo pamiršti, žydė-
jo gėlėmis ir kiekvienam čia už-
klydusiam istorine tiesa bylojo. 
Nepatikėjo mokytojus pažinoję 
žmonės Vytauto Rimšos sudary-
toje knygoje „Svėdasai“ perskaitę 
tikrą pramaną, kad tai jie nulėmė 
sprendimą, matyt, ne už gerus 
darbelius sušaudyti karo metais ir 
pokariu mėtytus ir vėtytus, kailį 
vartaliojusius brolius Rimšas. 

Kitas Matulis - Steponas - pa-
sitraukė į vakarus, priartėjusi so-
vietinė armija sutrukdė tą vasarą 
numatytus kunigystės šventimus 
ir primicijas Svėdasuose. Įstojęs į 
vienuolių Marijonų ordiną Stepo-

nas Matulis teologines žinias gilino 
Romoje, parašė net dvi daktarines 
disertacijas apie palaimintąjį vys-
kupą Jurgį Matulaitį, daug metų 
rūpinosi lietuvių išeivių sielova-

da Anglijoje - 
Londone,  No-
tingame, kur 
įkūrė „Židinio“ 
jaunimo centrą, 
buvo Europos 
lietuvių skautų 
kapelionu, žur-
nalo „Šaltinis“ 

redaktoriumi, o į laisvą tėvynę, į 
Daujočius, taip ir nebeatvažiavo. 

Ūkininko sodyboje  

Visai prie kaimo - žengiu per 
platų saulės nuauksintą lauką - 
stūkso ūkininko Jono Matulevi-
čiaus sodyba. 

Dideli tvartai, juk laiko gal 
visą pusšimtį karvių. Nelengvas, 
įtemptas, pilnas rūpesčių gyveni-
mas - jau tėvui padeda ūgtelėjęs 
sūnus Jonas, o jei reikia pasisam-
dyti darbymečiams kokį žmogų, 
jau ir problema - sugadino ir, ro-
dos, gerus, darbščius žmones tos 
pašalpos. Taip godojasi, dūsauja 
gal pats stambiausias 150 ha plote 
šeimininkaujantis kaimo ūkinin-

kas, galintis dar kai ko pasiklaus-
ti, pasitarti su senojoje troboje 
tebegyvenančiu devintą dešimtį 
bebaigiančiu tėvuku Juozu Matu-
levičiumi. 

 Jis, dar tankia plaukų kuokšta 
pasidabinęs, didžiu žinojimu ir su-
vokimu apie seniausius ir dabar-
ties laikus prabyla. Tebekruta ir 
motina Vanda Matulevičienė, abu 
gyvenimo prasmę per darbą, per 
pasaulio grožį, gilų tikėjimą suvo-
kę, skauda ir jiems, ir šios šeimos 
jauniesiems širdį dėl Lietuvos ne-
gerovių tų laisvės gyvenimą tem-
dančių juodulių. Džiaugiasi, kad 
sūnus, kai buvo galima, iš miesto 
sugrįžo, kad visi - visos trys kartos 
kartu, sutartinai gyvena vienoje 
sodyboje.

 Kur buvus, kur nebuvus ir 
anūkė Toma į kambarį įžengė. Iš 
kart pažinau - ta pati, kuri savo 
paslaptingu balsu sekmadienio 
pamaldose Svėdasų bažnyčio-
je psalmes gieda, ta pati, kuri ir 
skautų dainų konkursuose laurus 
pelnė. Nenuostabu, nes ir seneliai 
dainingi buvę, daug metų plačioje 
apylinkėje mirusius apgiedodavo, 
gražiai linksmesnėse progose pa-
dainuodavo. Jauku, lietuviška.

 Ir kalbame apie žmonių pakly-
dimus, kas gi pasidarė, kad tiek 

daug jų šventadienį švęsti, bažny-
čion nukeliauti pamiršta, kad ne-
žinia už kokias partijas balsuoja, 
kad nežinia ką apie tėvynę mano, 
kad nežinia iš kokios šalies „gel-
bėtojų“, gyvenimo gerintojų, tvar-
kos darytojų ateinant laukia.

Paskutinis žiburys

Labai jau ūkiškai valdžioje pra-
dėjo skaičiuoti - tas neapsimoka, 
tas nebereikalinga. 

Ne taip senai uždarė Daujočių 
biblioteką, o štai pradinė moky-
kla, istorinė - paskutinė tokia ra-
jone, iki pat šių metų vasaros pra-
silaikė. 

Buvau tenai ankstyvą pavasarį. 
Suradau jaukioje, žaliomis spalvo-
mis spindinčioje, herbu, vėliava, 
piešiniais, puokštėmis, piešiniais, 
paveikslais ir kitomis grožybėmis 
papuoštoje klasėje penkis moki-
nukus, pernai dar buvę devyni, 
ir mokytoją Nijolę Braukylienę. 
Ji čia pradėjo darbuotis, važinėti 
iš Grikiapelių prieš trejus metus, 
kuomet buvo uždaryta ten veikusi 
pradinė mokyklėlė.

Mažytis, įdomus muziejėlis - 
senas žibintas, geldelės, piestelės, 
puodinės, angliniai lygintuvai, 
kuparėlis, Saldžiausios Marijos 
širdies paveikslas. Kasdien po 
penkias pamokas, fiziniam lavini-
mui klasė su gimnastikos suolais, 
kamuoliais ir kitais padargais, yra 
ir pakankamai slidžių - kai būda-
vę sniego, visi kartu su mokytoja 
į laukus iščiuoždavę, gaila, bet 
šiemet besniegei žiemai užklu-
pus, tokių malonumų nepatyrę. 
Kiek gali lavinasi - piešia, mokosi 
pinti sodus, krepšius. Kreiduo-
ta lenta, eilės suolų, užrašas, kad 
šią savaitę budi Kamilė... Per-
trauka - vaikai valandėlei išbėga 
į lauką, susispiečia, bando žaisti 
šaškėmis, visi draugiški, romūs 
kaip darnioje šeimoje. Per ilgąją 
pertrauką bus pietūs - kamputyje 
termosuose laukia iš Svėdasų mo-
kyklos valgyklos ryte atsivežti pa-
tiekalai. Pakalbinu - drąsūs, man-
dagūs, protingi vaikai, susitikimo 
proga dar ir padainuoja: karaoke 
nuskambėjusią dainelę „Bažnytė-
lė“ ir visų mėgiamiausią „Sapnų 
paukštelis“.

Kas gi tie istorinių, paskutiniųjų 
mokyklėles metų mokinukai - vy-
riausioji, ketvirtokė Agnė Palsky-
tė iš Aulelių, visi kiti trečiokai: 
Kamilė Bražiūnaitė iš Daujočių, 
Gvidas Eigėlis ir Tadas Indrelė iš 
Narbučių ir Karolis Mikuckas iš 
Butėnų. Visi jie, užvertę mokyklė-
lės Daujočiuose puslapį, šių metų 
rugsėjo pirmąją sutiko jau kitoje, 
didesnėje mokykloje.  

Matyt, seniausias Daujočių vyras Juozas Matulevičius tikras is-
torijos ekspertas.

...Steponas Matulis teolo-
gines žinias gilino Romoje, 
parašė net dvi daktarines 
disertacijas apie palaimin-
tąjį vyskupą Jurgį Matulai-
tį...

„Iš šitų „kantičkų“ daug metų mes su vyru šermenyse giedoda-
vome...“ - sako Vanda Matulevičienė.

Daujočių kaimo sodybos...           Autoriaus nuotr. 
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kampas

Apie 
jaunimą

įvairūs siūlo darbą

A,B,BE,C,C+CE,CE kategorijų kursai.
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės rugsėjo 25 dieną 17 val., 

Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Statybinei įmonei nuolatiniam dar-
bui reikalingi: betonuotojai, mūrinin-
kai, apdailininkai, montuotojai.

AB”Kupolas”, mob. tel. (8-698) 
47087; info@kupolas.lt

Ieško darbo
Santechnikas, atliekantis visus 

santechnikos darbus.
Tel. (8-606) 04167, Algis.

VšĮ Utenos ligoninė 
priims į darbą akušerę 1,0 

etato darbo krūviu.
Reikalavimai: galiojanti spe-

cialiosios praktikos slaugytojo li-
cencija verstis akušerio praktika.

CV siųsti el. p. 
ut.ligonine@takas.lt
Tel. (8-389) 63826.

Linas BITVINSKAS

Lietuvoje jaunimą vis siekia-
ma sumenkinti, sakant „o štai 
mūsų laikais“... Žinoma, senieji 
mano, kad jie buvo ir mandages-
ni, ir geresni, tačiau tai ne visada 
atitinka tikrovę. Įdomią studiją 
tyrimų agentūra atliko Norvegijo-
je, kurios metu siekė išsiaiškinti, 
su kokiomis problemomis susi-
duria dabartinis jaunimas. Nors 
šalis ir kita, tačiau bendrumų yra 
pakankamai daug. Todėl trumpai 
pateiksiu. 

Tyrimo metu gauti rezultatai 
parodė, kad palyginus su anks-
tesnėmis kartomis, pastarojo de-
šimtmečio paaugliai vartoja ma-
žiau narkotinių medžiagų, padaro 
mažiau nusikaltimų bei palaiko 
artimesnius santykius su šeimos 
nariais. Atlikto tyrimo vadovas 
Ander Bakken džiaugėsi, kad jau-
nuolių tėvai nelieka abejingi savo 
vaikų auklėjimui ir vis labiau įsi-
traukia į savo vaikų gyvenimus. 
Santykiai tarp tėvų ir vaikų tampa 
daugiau autoritetingais nei autori-
tariniais ir tai duoda gerų rezulta-
tų - vaikai tampa paklusnesniais 
ir jų elgesys nekelia daug proble-
mų. Nors tėvų ir vaikų santykiai 
šiltėja ir dauguma vaikų savo 
tėvus laiko sektinu pavyzdžiu, 
nėra išvengiama kitų problemų. 
Pastebėta, kad paaugliai tarpusa-
vyje bendrauja mažiau. Dabartinį 
bendravimą pakeičia bendravimas 
socialiniuose tinkluose. Pastebėta, 
kad vis daugiau paauglių daugiau 
laiko praleidžia socialiniuose 
tinkluose, kurie lygiai taip pat ke-
lia problemas paaugliams.

Paauglių svarbiausiais tikslas 
tampa tapti matomais, pripažin-
tais bei sėkmingai.

Būtent šie jų patiems iškel-
ti uždaviniai sukelia tariamai 
juntamą spaudimą. Siekdami tapti 
populiariais, paaugliai tampa jau-
tresniais kritikai. Kadangi dau-
guma jaunuolių savo gyvenimą 
lyginą su kitų, jie bijo suklysti, 
manydami, kad ir kiti stebi jų gy-
venimus. Nors šiuolaikinis jauni-
mas nepasižymi elgesio proble-
momis, tampa paklusnesnis bei 
nepridirba daug šunybių, tačiau ši 
karta kiekvieną dieną susiduria su 
kovomis, kurios dažniausiai būna 
išgalvotos jų pačių.

Jei nežinome, kuo kvėpuoja 
mūsų jaunimas, tai maždaug labai 
panašiomis tendencijomis.

Rimantas Černiauskas 

„Tolminkiemio istorijos“ 

Minint Kristijono Donelaičio metus 
– Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 
išleido novelių rinkinį, skirtą lietuvių 
grožinės literatūros pradininkui, kla-
sikinės poemos autoriui. 

Prozininkas Rimantas Černiauskas 
(1950-2011) rašė apsakymus ir apysa-
kas, knygas vaikams, sukūrė įsiminti-
ną personažą Gustą. Rašytojo dukra 
iš rankraščių parengė novelių apysa-
ką  „Tolminkiemio istorijos“, skirtą 
Kristijonui Donelaičiui. Knyga pra-
dedama R. Černiausko įvadu „Mano 
Donelaitis“, kuris paaiškina ir šio rin-
kinio atsiradimą: „Rimtai Donelaičiu 
susidomėjau prieš  20 metų, kada jo 
275-ųjų metinių proga sumaniau pa-
rašyti nedidelį apsakymą apie kunigą 
ir poetą, visų galų meisterį – Kristijo-
ną Donelaitį. Taip, įlindęs į poeto kū-
rybą, gyvenimą ir epochą, kapstausi 
čia jau antra dešimtis metų.“ 

Leisdamas prozos knygą „Korido-
rių vilkas“ (2007), autorius į ją įdėjo 
šešias noveles apie Donelaitį, ciklą 
pavadino „Tolminkiemio istorijo-
mis“. Šiame, naujajame rinkinyje, jau 
yra 23 novelės. Istorijos apie Done-

Naujos Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidyklos knygos

laitį įrėmintos satyriškai piešiamais 
dabartinio Tolminkiemio vaizdais 
– korespondento ir poeto Vasilijaus 
nuotykiais su kaimo moterimis bu-
vusiuose našlių namuose. Tačiau 
dauguma istorijų nukelia į XVIII a., 
švietimo epochą – trumpais epizo-
dais parodomas jaunasis Donelaitis, 
moksleivis ir Karaliaučiaus studen-
tas, svarstantis apie dorybę ir nuodė-
mę, eiles, lietuvių ir vokiečių kalbas. 
Daugiausia novelių siejama su Tol-
minkiemiu, kur Kristijonas praleido 
beveik keturiasdešimt metų. Štrichais 
piešiamas žemiškas, gyvas poeto, pa-
mokslininko paveikslas. 

Nežinia, kokią knygą buvo suma-
nęs autorius, gal turėjo rastis daugiau 
kūrinių. Kalbėta, kad rašytojas keti-
nęs net romaną apie Donelaitį rašyti. 
Novelės trumpos, dviejų – trijų pusla-
pių, nesilaikoma griežtos chronologi-
nės sekos, bet visuma gyva, sukurtas 
spalvingas pasakojimas. Knyga ski-
riama vyresniųjų klasių moksleiviams 
ir įvairaus skonio skaitytojams.

J. M. G. Le Clézio 
„Auksinė žuvelė“

Lietuvos rašytojų sąjungos leidy-
klos užsienio autorių lentyną papildė 
garsaus šiuolaikinio prancūzų rašyto-
jo, Nobelio premijos laureato J. M. G. 
Le Clézio (g. 1940) romanas „Auk-
sinė žuvelė“, kurį iš prancūzų kalbos 
vertė Jonė Ramunytė.„Auksinė žuve-
lė“ – jautri ir sukrečianti arabų mer-
gaitės gyvenimo istorija. Jo pagrin-
dinė veikėja Laila daug kuo primena 
Lalą iš romano „Dykuma“. Dar būda-
ma visai maža Laila pagrobiama ir iš-
vežama parduoti į svetimą šalį. Savo 
gimtojo krašto neprisimenanti našlai-
tė, augdama su svetimais žmonėmis, 
mokosi būti kantri, per gyvenimą iria-
si įveikdama didžiausius sunkumus. 
Skurdas, vargas, nepriteklius, netin-

kamas elgesys su moterimis Afrikoje 
augusią Lailą užgrūdina. Išmokstanti 
kovoti už save mergina ieško tikrumo, 
ramybės oazės ir ...savęs.  Muzika jai 
– svarbiausia. Likimas iš Afrikos ją 
nuveda į Prancūziją, vėliau į Ameri-
ką, visur jos laukia nauji sunkumai, 
beieškant tikrojo pašaukimo. Laila 
patiria moralinę dilemą, kai jai pasiū-
loma tarpininkauti parduodant kūdikį.  
Kaip pažymi prancūzų kritika, Laila 
– viena sėkmingiausių ir narsiausių 
Le Clézio herojų, nepaprasto užsis-
pyrimo ir gyvenimo geismo dėka ji 
daug pasiekia. Romanas - tarsi alego-
rija ar pasaka suaugusiems. Lietuvių 
kalba taip pat išleisti rašytojo romanai 
„Dykuma“(1993, 2008) ir „Aukso 
ieškotojas“ (1995).

Stasys Jonauskas 

„Laikas išeina pats“ 

Nuolatiniams poezijos skaitytojams 
ir tiems, kurie tik pradeda pažintį su 
poezija. Sparčiai rudenėjant pasirodė 
nauja, ilgai laukta, žinomo poeto Sta-
sio Jonausko eilėraščių knyga.

Rinkinio vyraujanti tema yra laikas, 
jo tėkmės vaizdai, kuriami raiškia, 
savita poetine kalba. Ypač išsiskiria 
meninio objektyvizmo, konstravi-
mo, netikėto vylingumo intonacijos, 
skambančios originaliai šiuolaikinės 
poezijos balsų visumoje.

Lietuvos rašytojų sąjungos vyriau-
siasis redaktorius Valentinas Sventic-

kas apie naująją poezijos knygą ir jos 
autorių S. Jonauską:

„Jaunesni skaitytojai apie Stasį Jo-
nauską dabar turbūt nedaug pasakytų. 
Yra toks Skuode, girdėtas, ekranuose 
nematyti...

Nesiperšantieji, rečiau leidžiantieji 
knygas, jau netrykštantys jaunyste ir 
sveikata – nutolsta. Be reikalo. Kas 
nuolat skaito poeziją, tas sutiks, kad 
mūsų poetų brolijoje Stasys Jonaus-
kas tolydžio tapo vienu kitoniškiau-
sių. Ypač išleidęs rinkinį „Spaliai“ 
(1986).

Jo poezijoje yra susimąstymo apie 
„kažką“ – apie tai, kas šiame pasaulyje 
gyvuoja atskirai nuo žmogaus: amži-
noji gamta, laikas, dangus. Pabrėžtas 
tų pastoviųjų substancijų atokumas. 
Jos yra, jos turi savą mums nežinomą 
skirtį ir tvarką, mes niekaip negalime 
jų paveikti. Stasys Jonauskas nesigin-
čija su „gyvenimo džiaugsmo“ poezi-
ja. Jis tik bešališku balsu konstatuoja, 
kad mūsų laikina buitis amžinybės 
akivaizdoje yra menkas daiktas. Iš 
gyvenimo (praeinamybės) turi galios 
išlikti tik tai, ką poetas kartais pavadi-
na nieku – žmogaus dvasinė sutelktis. 
Kūryba priklauso šiai sričiai.“

www.lrsleidykla.lt

NAUJOS KNYGOS
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įvairūs

parduoda

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

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

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.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

Perkame 
GRIKIUS

Tel.: 8 698 36704, 
8 615 15353, 8 616 25417, 

(8 45) 59 5600, 
el. paštas info@agrolitpa.lt, 

www.agrolitpa.lt

PERKA GRIKIUS. 
Tel. (8-611) 44130.

AKCIJA
KIEKVIENAM
nuo 10 % iki 50 % 

Langai, durys, garažo vartai, 
roletai, žaliužės, apsauginiai 

stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

Brangiai - įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamsis turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį 
turtą. Gali būti su skolomis ar teisinė-
mis problemomis. Atsiskaito grynai-
siais. Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - mišką arba mišką išsi-
kirsti.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai įvairų mišką su žeme arba 
išsikirsti bei apvalią medieną.

Tel. (8-687) 23618.

Brangiai - mišką išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas.

Tel.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63820.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme ar 
išsikirsti. Gali būti malkinis. 7000-35 
000 Lt/ha (2027,34-10 136,70 EUR/
ha).

Tel. (8-600) 29417.

Automobiliai, žemės ūkio 
technika, metalo laužas

Brangiai ir skubiai - įvairių mar-
kių (1930-2005 m.) lengvuosius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus, sunkvežimius. 
Utilizuoja. Atsiskaito.

Tel. (8-633) 39897.

Įvairius automobilius, mikro-
autobusus, visureigius, sunkve-
žimius, traktorius. Atsiskaito, 
utilizuoja.

Tel. (8-648) 67177.

Kombainus, traktorius, au-
tobusus, automobilius, įvairią 
techniką, metalo laužą, elektros 
variklius.

Tel. (8-633) 60143.

Žemės ūkio produkcija

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
rugius, avižas. Atsiskaito, išsi-
veža savo transportu.

Tel. (8-614) 24950.

Pašarinius kviečius. Atsiskaito 
iš karto.

Tel. (8-680) 85841.

Gyvuliai

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias. Atsiskaito iš karto, 
moka priedus.

Tel. (8-656) 40439.

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

Tel.: (8-686) 54826, 
(8-684) 40534.

Įmonė - arklius, karves, bulius, 
telyčias. Moka priedus. 

Tel. (8-622) 09326.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828, (8-675) 95128.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Rokiškio rajone su žeme. 
Kaina sutartinė. 

Tel. (8-652) 88122.

Kuras

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža 
miškavežiu.

Tel.: (8-600) 63820, (8-617) 20473.

Medienos atraižas pakais, supjau-
tas. Kaladėmis. 

Tel. (8-622) 44850.

Atraižas.
Tel. (8-612) 56929.

Uosines, beržines, juodalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. Brangiai 
perka mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Sodinukai, 
žemės ūkio produkcija

Braškių daigus.
Tel. (8-673) 46078.

Žieminius kviečius. Kaina 600 Lt 
(173,77 EUR) /t.

Tel. (8-685) 56963.

Bulves. Gali atvežti.
Tel. (8-684) 14841. VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Rugsėjo 20 d. (šeštadienį) pre-

kiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6-8 mėn. 
rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis viš-
taitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis vištomis bei spec. lesa-
lais; kaina nuo 12 Lt/3,48 EUR (tel. 8-616 50414): Skiemonyse 
10.30, Kurkliuose 10.50, Kavarske 11.05, Zaviesiškyje 11.10, 
Ažuožeriuose 11.15, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, seno-
jo ūk. turgaus) 11.25, N. Elmininkuose 11.40, Elmininkuose 
11.45, Čekonyse 11.50, Svėdasuose (prie turgelio) 12.10, 
Viešintose 12.40, Didžiuliškiuose 12.45, Padvarninkuose 
12.50, Andrioniškyje 12.55, Piktagalyje 13.05, Naujonyse 
13.10, Dabužiuose 13.15, Troškūnuose (turgelyje) 13.30, 
Laukagaliuose 13.40, Traupyje 13.45, Levaniškyje 13.50.

VILNONĖS ANTKLODĖS
Rugsėjo 22 d. (pirmadienį): 8.00 Raguvėlėje, 8,15 Surdegyje, 8.45 

Viešintose, 9.15 Troškūnuose (turguje), 9.35 Dabužiuose, 9.50 Kavarske, 
10.10 Anykščiuose (miesto turguje), 11.15 Debeikiuose, 11.30 Leliūnuose, 
11.45 Svėdasuose (turguje) gamintojų kainomis parduosime vilnones viengu-
les (160 Lt/46,34 EUR), dvigules (180 Lt/52,13, vaikiškas (100 Lt/28,96 EUR 
antklodes, vilnonius čiužinius (paklotas) įvairių išmatavimų  (140-190 Lt/40,55-
55,03 EUR), vilnones pagalves (60 Lt/17,38 EUR), patalynės komplektus (85-
95 Lt/24,62-27,51 EUR), vilnonius suktrus siūlus 60 Lt/17,38 EUR/kg.

Iš natūraluios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higeniška. Ji hidrosko-
piška (gali daug drėgmės sugerti ir išgarinti), nesielektrina, lengva, šilta, gerai 
praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristati-
nėmis savybėmis.                  Tel. (8-698) 71270, www.verpykla.lt.

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai.
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

Anykščių mieste
Adelė STRAŽINSKIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 09 13
Antanas KARPAVIČIUS, gimęs 1936 m., mirė 09 11
Andrioniškio seniūnijoje
Janė ŽALIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 09 10
Anykščių seniūnijoje
Jonas KUTKA, gimęs 1924 m., mirė 09 09
Bronislava ADAMONIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 09 15
Aldona GRIGIENĖ, gimusi 1941 m., mirė 09 12
Piotras VAITIECHOVIČ, gimęs 1932 m., mirė 09 15
Debeikių seniūnijoje
Liudmila BROVKO, gimusi 1927 m., mirė 09 12
Kavarsko seniūnijoje
Vigantas KALIBATAS, gimęs 1943 m., mirė 09 13
Vasilijus ČIKILIOVAS, gimęs 1952 m ., mirė 09 12
Troškūnų seniūnijoje
Genovaitė DILIENĖ, gimusi 1941 m., mirė 09 12
Emilija VILDŽIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 09 13 Viltė BAUŠYTĖ, gimusi 09 13

Lėja LACKUTĖ, gimusi 09 10

Ieškau gyvenimo draugo ne jaunes-
nio kaip 72 metų.

Tel. (8-646) 70862.

Rasta

Prie Rubikių ežero rastas raktų ry-
šulys.

Tel. (8-611) 23908.

Paslaugos

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. 

Griauna pastatus, sumala statybi-
nes atliekas, akmenis.

Tel. (8-682) 92949.

Šiltinimo, remonto darbai

Šiltiname sienas, stogus ir grindis 
ekovata sausuoju ir šlapiuoju būdu, 1 
kv. m kaina nuo 7 Lt/2,03 EUR.

Tel. (8-698) 47767.

Šiltiname pastatus - užpildome oro 
tarpus ekovata, termoputa, granulė-
mis, poliurentu.

Tel. (8-606) 85525.

Dažome namų fasadus, stogus, ka-
lame dailylerntes, plokštes, šiltiname, 
klojame plyteles.

Tel. (8-611) 02788.

Dengia visų rūšių šlaitinius stogus, 
stato karkasinius pastatus, pasirūpina 
pigesnėmis medžiagomis. 

Tel. (8-687) 73069.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2 
m, pensininkams - nuolaidos. Vyksta 
į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklai, pristatomi 
kaminai, skardinimo darbai.

Tel. (8-603) 04141.
Ilgastreliais ekskavatoriais 
KASAME TVENKINIUS, 

VALOME EŽERŲ 
PAKRANTES.  

Išlyginame, išvežame žemes. 
Tel. (8-698) 46745.

Vyr. redaktorė
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šiandien

rugsėjo 19 d.

Juozapas, Stanislovas, Min-
gailas, Galmantė, Stefanija, 
Stefa, Elita.

rugsėjo 18-19 d. delčia.

vardadieniai

mėnulis

receptas

Arnulfas, Januarijus, Girvi-
nas, Vytė, Vilhelmina, Vilė.

oras

+8

+20

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

tautos balsas

„xxl“:

„Pritariu chebrai- Kaunas jau 
turėjo Šustauską, galim ir mes 
pajuokinti Lietuvą, siūlydami 
į merus Savicką. Šitam žmogui 
geriau būti toliau nuo politikos 
ir nuo bet kokių rimtesnių par-
eigų - labai negeras žmogus - 
kas pažįsta iš ankstesnių laikų, 
tas supras“. 

„Tėvas tyslys, močia pamplė, 
vaikai pabiručiai?“

Antradienio mįslės: „Šalderiukas 
bulderiukas, trejais kailiniais apsi-
vilkęs?“ atsakymas – svogūnas.

 IŠ ARTI

anekdotai
***

Gydytojas: 
- Rūkote?
- Ne. 
- Geriate? 
- Ne. 
Gydytojas susinervina:
- Nesivaipykite, vis tiek ką 

nors rasime.

***

- Žinote, gydytojau... Aš 
manau, kad su mano sūnumi 
kažkas negerai. Jis visą dieną 
žaidžia smėlio dėžėje. 

- Bet juk tai nieko bloga.
- Mano žmona irgi taip 

mano, bet mūsų marti dėl to 
nori skirtis.

***

- Ar jūsų vyras skundžiasi 
troškuliu? - klausia gydytojas. 

- Ne, tai ir baisiausia, ponas 
daktare. Jis labai tuo džiau-
giasi.

***

- Aš negaliu jūsų gydyti, 
pone. Aš veterinaras. 

- Bet aš jaučiuosi vienišas 
kaip vilkas...

***

Gydytojas pacientui: 
- Jūs juk žinote, kad alkoho-

lis trumpina gyvenimą?
Pacientas: 
- Taip, aš pastebėjau, kad 

niekur laikas nepraeina taip 
greitai, kaip kilnojant taurelę.

***

Gydytojas antsvorį turin-
čiam pacientui: 

- Jums būtina dieta. Bet 
galiu jus nuraminti. Galėsite 
valgyti viską, ką norėsite - tik 
nieko nenurykite.

***

Skambina moteris dietolo-
gui:

- Daktare, man atrodo, kad 
turiu viršsvorio.

- Kodėl taip nusprendėte?
- Nusipirkau kalbančias 

svartykles ir pasisvėriau.
- Ir ką jos pasakė?
- Prašom svertis po vieną!

Savo nuomonę

 išsakykite paskambinę 

į „Anykštą“:

  (8-381)  5-82-46,  

(8-381)  5-94-84, 

(8-381)  5-91-86.

Anykščiuose didelis mokestis už 
gyvatuką: Anykščiuose jis didesnis 
net du kartus negu Vilniuje. 

Karštas vanduo - tai šaltas van-
duo, pašildytas iki higienos nor-
momis nustatytos temperatūros. 
Vienam kubiniam metrui karšto 
vandens pašildyti vidutiniškai su-

Valdžia nori atpratinti anykštė-
nus nuo pirties ir atimti paskutinį 
malonumą. Pirtis dirba kas antrą 
savaitę vieną šeštadienį. Kur tai 

Valdžia atima paskutinį malonumą
matyta, mieste, kur dar likę gy-
venti daugiau kaip 11 tūkstančių 
gyventojų? Savaime suprantama, 
valdžios vyrai nuosavuos namuos 

gyvena, pirtis turi, vicemeras gal 
ir ne vieną, ir paprastų žmonelių 
prausimasis jiems nerūpi. 

Pirties išsiilgęs anykštėnas

Kodėl Vilniuje gyvatukas pigesnis negu 
Anykščiuose?

naudojamas 51 kWh šilumos, ku-
ris pakelia šalto geriamo vandens 
temperatūrą apytiksliai nuo + 5 
laipsnių iki + 55 laipsnių. Karšto 
vandens cirkuliacijai palaikyti per 
parą sunaudoja daug energijos Tai 
sudaro nuo 40 % iki 80 % energijos 
kiekio reikalingo karšto vandens 

ruošimui.
UAB „Anykščių šiluma“ 1 ku-

biniam metrui pašildyti vietoj 51 
kWh, skaičiuoja 52,69 kWh,

Vilniuje 50,39 kWh.  Tai aš su-
prantu kaip vogimą.

Marijona FERGIZIENĖ

Iš pagarbos futbolo žvaigždei,
tėvai Argentinoje savo sūnui
davė Mesio vardą

Futbolo žvaigždę Leonelį Mesį 
(Leonel Messi) dievinantys argen-
tiniečiai savo sūnui davė Mesio 
(Messi) vardą, praneša agentūra 
AFP.

Žinybos pietinėje Rio Negro 
valstijoje patenkino atitinkamą 
Lorenos Sančes (Lorena Sanchez) 
ir Danielio Varelos (Daniel Varela) 
prašymą, nors Argentinoje drau-
džiama pavardę duoti kaip vardą. 
35 metų berniuko tėvas laikraščiui 
“Clarin” sakė, jog žavisi L. Mesiu 
nuo tada, kai prieš maždaug 10 
metų pamatė jį žaidžiantį viename 
jaunimo turnyre.

“Aš pamačiau, kad tai genialus 
žaidėjas ir kuklus žmogus. Todėl 
pamaniau: jei turėsiu sūnų, pava-
dinsiu jį Mesiu”, - sakė D. Varela. 
Ir iš tikrųjų pora po dviejų dukterų 
rugpjūtį susilaukė sūnaus. “Mes 
pavadinome jį Mesiu, nes Lione-
lių jau yra tiek daug”, - taip mama 
paaiškino savo pasirinkimą.

Rekordas: Japonijoje gyvena 
beveik 59 000 šimtamečių

Šimtamečių skaičius Japonijoje 
pasiekė naują rekordą. Šalyje gy-
vena 58 820 žmonių, sulaukusių 
100 ir daugiau metų, penktadienį 
Tokijuje pranešė Sveikatos minis-
terija. Tai yra 4 423 daugiau nei 
pernai.

Pateiktais duomenims, jau 44 
metus Japonijoje nuolat didėja 
šimtamečių skaičius. 87,1 proc. 
šimto ir daugiau metų sulaukusių 
japonų yra moterys.

Mokslininkai spėja, kad žmonės 
Japonijoje, kuri yra trečia didžiau-
sia pasaulio ekonomika, tiek ilgai 
gyvena dėl sveikos, tradicinės 
virtuvės. Tačiau svarbų vaidmenį 
vaidina ir didelė pažanga gydant 
senyvus pacientus.

Tailando vienuolis nusprendė 
medituoti, kol mirs

65 metų Tailando vienuolis Lu-
ang Pu Pimas (Luang Pu Pim) nu-
sprendė atsigulti į karstą ir medi-
tuoti tol, kol mirs. Tam esą tiesiog 
atėjo metas.

Vienuolis nuo antradienio guli 
karste, kuriame pragręžtos skylės, 
kad jis galėtų kvėpuoti. Budistas 
paprašė savo kolegų ketvirtadienį 
pasižiūrėti, ar jis vis dar gyvas. 

Jei bus miręs, karstas su palaikais 
esą tegul būna pašarvotas netoli jo 
namų ir tada sudegintas.

Vienuolio duktė laikraščiui 
“Bankok Post” sakė, kad visa šei-
ma jau dešimt metų ruošiasi tėvo 
mirčiai. Jis esą serga ir kartą jau 
vos nemirė, tačiau vėliau pasvei-
ko.

Interneto svetainių 
skaičius perkopė 
milijardo ribą

Praėjus 25 metams po saityno 
(World Wide Web) sukūrimo, in-
terneto svetainių skaičius pasau-
lyje perkopė milijardo ribą. Sta-
tistikos portalas “internetlivestats.
com” skelbia, kad naktį į trečia-
dienį veikė 1,06 mlrd. interneto 
puslapių. Interneto tėvu laikomas 
britų fizikas Timas Bernersas Li 
(Tim Berners-Lee) tai pranešė 
trumpųjų žinučių tinkle “Twitter”, 
informuoja agentūra AFP.

T. Bernersas Li saityno, kuris 
supaprastintų duomenų keitimąsi 
tarp tyrėjų, idėją 1989 metų kovo 
12-ąją pristatė savo šefui Šveica-
rijos tyrimų centre CERN. Ši die-
na dažniausiai laikoma interneto 
gimtadieniu. T. Bernerso Li idėja 
padėjo pagrindus dabartiniam in-
ternetui, kuris pakeitė milijardų 
žmonių bendravimą.

Šiandieninis gyvenimas be in-
terneto neįsivaizduojamas. “in-
ternetlivestats.com” duomenimis, 
vien tik antradienį “Google” sis-
temoje buvo pateikta 3,1 mlrd. 
užklausimų; išsiųsta daugiau kaip 
170 mlrd. elektroninių laiškų. Pa-
saulyje yra 2,97 mlrd. interneto 
vartotojų, netrukus gali būti viršy-
ta 3 mlrd. riba.

Atskleista karaliaus Ričardo
III mirties priežastis

Naujausias britų mokslininkų 
tyrimas atskleidė labiausiai tikėti-
ną Didžiosios Britanijos karaliaus 
Ričardo III (Richard III) mirties 
priežastį. Manoma, kad karalius 
mirė nuo dviejų smūgių į galvą 
ir vieno - į dubens sritį, skelbia 
BBC.

Karalius Ričardas III žuvo Bos-
vorto mūšyje 1485 metų rugpjūčio 
22 dieną. Jo palaikai dingo, kai 
XVI amžiuje buvo nugriauta jo 
laidojimo vietoje stovėjusi bažny-
čia. Tačiau archeologai 2012 me-
tais patvirtino, kad po automobilių 
stovėjimo aikštele Lesterio mieste 

atkastas skeletas yra Ričardo III.
Lesterio universiteto ekspertai 

pranešė, kad karalius patyrė 11 
sužalojimų prieš mirtį, iš kurių 
trys galėjo būti mirtini. Į pagalbą 
pasitelktos modernios technologi-
jos siekiant nustatyti ant 500 metų 
skeleto išlikusius sužalojimus bei 
tuomet naudotus viduramžių gin-
klus.

Tyrimo išvados, paskelbtos 
žurnale “The Lancet”, rodo, kad 
Ričardas III patyrė devynis su-
žalojimus kaukolėje, o likusiame 
skelete - du. Pasak mokslininkų, 
trys iš šių sužalojimų “galėjo su-
kelti staigią jo mirtį”.

Tyrimo autorė ir profesorė Sara 
Heinsvort (Sarah Hainsworth) tei-
gė: “Ričardo sužalojimai leidžia 
spręsti apie ilgą ataką arba kelių 
užpuolikų, apsiginklavusių vė-
lesniojo viduramžių periodo gin-
klais, ataką. Žaizdos skelete rodo, 
kad jis buvo be šalmo, o tai, kad 
ant rankų nėra sužalojimų, leidžia 
spėti, kad jis mirties metu buvo 
ginkluotas”.

Pasak Gajaus Račio (Guy Rutty) 
iš Rytų Midlendo patologijos sky-
riaus, dvi mirtinas žaizdas galvoje 
galėjo palikti kardas arba ilgakotis 
ginklas kaip alebarda.

Karaliui Ričardui III buvo 32-
eji, kai jis mirė 1485 metais.

L. Dikaprijas paskirtas 
JT taikos ambasadoriumi

Holivudo žvaigždė Leonardas 
Dikaprijas (Leonardo DiCaprio) 
paskirtas Jungtinių Tautų (JT) 
taikos ambasadoriumi. 39 metų 
aktorius yra “patikimas balsas 
aplinkosaugos judėjime”, - taip 
savo pasirinkimą antradienį Niu-
jorke pagrindė JT generalinis 
sekretorius Pan Gi Munas (Ban 
Ki Moon), kurį cituoja agentūra 
AFP.

L. Dikaprijas sakė, kad jaučiasi 
pagerbtas tokio paskyrimo. “Tai, 
kaip mes ateinančiais metais rea-
guosime į klimato krizę, nulems 
žmonijos ir mūsų planetos liki-
mą”, - sakė jis. JAV aktorius turi 
įsteigęs savo vardo fondą ir nuo 
1998 metų kovoja už aplinkosau-
gą.

Jau kitą savaitę L. Dikaprijas, 
kaip JT taikos ambasadorius, sa-
kys kalbą Niujorke vyksiančiame 
klimato klausimams skirtame vir-
šūnių susitikime.

JT taikos ambasadoriais iki šiol 
yra paskirta keliolika garsenybių, 
tarp jų - amerikiečių aktorius Mai-
klas Daglas (Michael Douglas) ir 
garsus kinų pianistas Lang Lang 
(Lang Lang).

-ELTA

Pikantiškas užkandžių tortas
visai šeimai

Ingredientai: 
Tešla, 
5 vienetai Napaleono torto lakš-

tų, 
5 kietai virti kiaušianiai,
500 gramų krabų lazdelių, 
1 agurkas,
2 pomidorai, 
200 gramų fermentinio sūrio,
200 gramų kumpio,
300 gramų majonezo.

Gaminimo eiga: 
Sluoksniuojame tokia tvarka: 
1 lakštas - aptepame sūrio, kiau-

šinio, majonezo ir česnako masės 
(pikantiškos mišrainės). 

2 lakštas - aptepame agurko, po-
midoro ir majonezo salotomis. 

3 lakštas - aptepame tarkuotų 
krabų lazdelių ir majonezo mase.

4 lakštas - aptepame smulkinto 
kumpio ir majonezo mišiniu. 

Lakštų gali būti pagal norą, o 
taip pat ir pertepimo rūšių. Viršu-
tinis lakštas aptepamas majonezu 
ir apibarstome smulkiai tarkuotu 
kiaušiniu ,o šonus puošiame krabų 
lazdelių trupinukais.


