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Tuo pat metu Prezidentūroje bus 
pagerbti tik du sportininkai ir jų 
treneriai. Kartu su anykštėnais bus 
apdovanotas neįgaliųjų varžybose 
startuojantis Mindaugas Bilius ir jo 
treneris. 

25 metų G.Titenis - geriausias 
paskutinių dešimtmečių Anykščių 
sportininkas, o ir tarp visų laikų 
anykštėnų titulais su Giedriumi 
gali varžytis tiks dviejų olimpiadų 
prizininkas, Pasaulio ir Europos 
čempionas Sergejus 
Jovaiša.

Anykštėnams – valstybiniai 
apdovanojimai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Rytoj Lietuvos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai“ medaliais 
apdovanos anykštėną plauki-
ką Giedrių Titenį ir jo trenerį 
Žilviną Ovsiuką. Trijų Europos 
čempionato medalių laimėtojui 
G.Titeniui ir jo treneriui Prezi-
dentė valstybinį apdovanojimą 
skyrė savo dekretu.

Plaukikas Giedrius Titenis ir jo treneris Žilvinas Ovsiukas rytoj iš Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
rankų gaus ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalius.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Konstitucijos 
egzaminas 
beveik įvyko 

Biokatilą statys 
ta pati firma, 
kuri statė 
dujines katilines

Baltušis sugrįžo 
į Butėnus

Girelės ulyčioj nėr automobilio
Už Kavarsko, pavažiavus 

vos kilometrą į vakarus, nuo 
aukštumėlės atsiveria platūs 
horizontai ir tarp medžių pa-
sislėpusios Girelės kaimo so-
dybėlės. Pavažiavus gal dar 
pusantro  - ir pats sentikių kai-
melis Girelė. Beveik be gyvybės 
žymių, su apleistais, piktžolėm 
apžėlusiais namais. Sovietme-
čiu klestėjusiame senajame 
kaime, kuris kadais buvo senti-
kių bendruomenės ir parapijos 
centru, pasak Kavarsko seniū-
no pavaduotojos Elenos Kali-
batienės, gyvenamos 4 sodybos, 
gyventojų dauguma gyvena iš 
pašalpų. 

Bedarbis Anatolijus Grigorjevas dar nepamiršo tekintojo ir mūrininko įgūdžių, tačiau jo darbo nie-
kam nereikia. Laiškininkė jį norėjo pradžiugint laišku, tačiau paaiškėjo, kad laiškas adresuotas prie 
žydkapių gyvenančiam jo pusbroliui Fiodorui Kanonovui. 

Tikrina. Anykščių savivaldybės 
administracijos kontrolierius Artūras 
Juozas Lakačauskas pradėjo antrąjį 
šiais metais A.Vienuolio progim-
nazijos patikrinimą. Savo ataskaitą 
kontrolierius rajono Tarybai privalo 
pateikti iki spalio 15 dienos.  

Svarsto. Darbo partijos Anykš-
čių skyrius dar nėra apsisprendęs 
dėl šios partijos kandidato tiesiogi-
niuose Anykščių mero rinkimuose. 
Skyriaus lyderis, Seimo narys Ri-
čardas Sargūnas „Anykštai“ sakė, 
jog tarp pretendentų minimos ne 
tik jo paties ir jo padėjėjo Alfrydo 
Savicko pavardės, o sprendimas 
bus po visuotinio skyriaus susirin-
kimo, spalio pabaigoje.

Juristė. Nuo spalio 6 dienos 
Anykščių savivaldybės administra-
cijos Bendrojo ir juridinio skyriaus 
vyriausiąja specialiste (juriste) pra-
dės dirbti Vilniaus universiteto ab-
solventė Ieva Katinienė. Ji laimėjo 
savivaldybės skelbtą konkursą. 
Kurį laiką Bendrajame ir juridinia-
me skyriuje buvo likusi vienintelė 
teisininkė, vyriausioji specialistė 
Asta Apanavičienė. Mat pavasarį 
antroji savivaldybės juristė Ligita 
Kuliešaitė perėjo dirbti į Vyriau-
sybės atstovo Utenos apskrityje 
tarnybą.

Savanoriai. Sekmadienį Svė-
dasų bažnyčioje organizacijos 25 
metų jubiliejaus proga „Caritas“ 
savanoriams Sigutei Zobarskie-
nei, Irenai Guobienei ir Onai bei 
Antanui Ralickams buvo įteiktos 
padėkos su Panevėžio vyskupo 
Liongino Virbalo S. J. palaimini-
mu.

Vienintelis. Vienintelis šių die-
nų svėdasiškis dvasininkas, Jo-
niškėlio klebonas kun. Ričardas 
Banys Svėdasų bažnyčios 220 m. 
jubiliejuje nedalyvavo. Saviškio 
nesulaukę parapijiečiai kalba, kad 
gal jo klebonas nepakvietęs - nela-
bai sutaria.

Skelbimus.  į laikraštį „Anykš-
ta“, žurnalą „Aukštaitiškas forma-
tas“, portalą anyksta.lt galite užsi-
sakyti elektroniniu paštu anyksta@
anyksta.lt arba reklama@anyksta.
lt Telefonai pasiteirauti: (8-381) 
5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Aa

Du namai renovacijai 
pasakė: „Ne“

Komunalininkų atstovas Al-
vydas Gervinskas skubėjo už-
baigti balsavimo procedūrą. 
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Į įvykio vietą buvo išsiųstos dvi 
ugniagesių gelbėtojų autocister-
nos: Viešintų ir Anykščių. Tačiau 
kol gaisriniai automobiliai atvyko 
į atokią miško vietą, automobilis 
„Audi A6“  degė atvira liepsna ir 
visas sudegė.

Pirminiais duomenimis, gaisras 
kilo dėl gedimo automobilio dujų 
įrangoje.

Kaip sakė netoli įvykio vietos 
gyvenę žmonės, jie išgirdo garsiai 
kaukiančią automobilio signaliza-
ciją, poškėjimus, sprogimus ir atėję 
ant kelio pamatė degančią mašiną.

Vairuotojas sakė, jog važiuojant 
liepsnos staiga išsiveržė iš po au-
tomobilio variklio dangčio, vyras 
spėjo sustoti ir iššokti iš degančios 
mašinos.

Konstitucijos egzamino koor-
dinatorė, savivaldybėje Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus vedėja Gražina Nargelienė 
paskambinus prieš egzaminą iš 
ryto sakė, kad laikyti egzaminą 
savivaldybėje užsiregistravo tik 
vienas asmuo.  

Ir tai nieko keisto, nes tai ge-
roji Anykščių savivaldybės patir-
tis – jei gyventojui reikia kokios 

Mokė. Antradienį šalies Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė, susiti-
kusi su Generalinės ir apygardų 
prokuratūrų vadovais, mokė juos, 
kaip reikia dirbti. O dirbti, pasak 
Prezidentės, reikia ne dėl statisti-
kos, bet dėl teisingumo. Preziden-
tė teigiamai įvertino prokuratūros 
pastangas stiprinti kovą su šešėline 
ekonomika, valstybės vadovei im-
ponavo ir tai, kad mažesnis proku-
rorų skaičius sugeba ištirti daugiau 
nusikalstamų veikų. Tačiau pro-
kurorams ji pagrūmojo pirštu dėl 
per ilgai trunkančių ikiteisminių 
tyrimų. 

Diskusijos. Prasidėjo social-
demokratų ir “darbiečių” aršios 
diskusijos dėl kitų metų biudžeto. 
Valdančiosios koalicijos politinės 
tarybos posėdyje “darbiečių” va-
dovė, Seimo Pirmininkė Loreta 
Graužinienė kategoriškai reikala-
vo, kad socialdemokratai įsiparei-
gojimą didinti minimalią mėnesio 
algą (MMA) ir konkrečius skaičius 
įrašytų į biudžeto projektą. “Dar-
biečiai” nori, kad kitąmet valdžia 
įsipareigotų pakelti minimalią 
algą, kuri yra 1 035 litai, dar šimtu 
ar dviem šimtais litų. Bet socialde-
mokratai kol kas netgi nenori leis-
tis į kalbas apie griežtus įsipareigo-
jimus dėl MMA didinimo.

Pradžia. Trečiadienį Vyriau-
sioji rinkimų komisija (VRK) 
paskelbė kitų metų pavasarį vyk-
siančių savivaldos rinkimų po-
litinės kampanijos pradžią. Eks-
pertai prognozuoja, kad šie vietos 
valdžios rinkimai dėl pirmąsyk 
tiesiogiai rinksimų merų sulauks 
ne tik didesnio rinkėjų aktyvumo, 
bet ir bus gerokai azartiškesni, 
ypač didmiesčiuose. Nuo šiandien 
pradedami registruoti politinės 
kampanijos dalyviai ir rinkimų 
komitetai. Registracija truks iki 
gruodžio 6-osios, kai liks 85 die-
nos iki rinkimų pradžios. Savival-
dybių tarybų rinkimai vyks 2015 
metų kovo 1 dieną. Iš viso juose 
bus išrinkti 1 524 tarybų nariai.  
Spektaklis. Prieš 100 metų Vil-
niuje gimusio prancūzų rašytojo 
Romaino Gary romanas “Aušros 
pažadas” šią savaitę baigia įgyti 
sceninį pavidalą. Nacionaliniame 
Kauno dramos teatre spektaklį pa-
gal jį stato aktorė ir režisierė Agnė 
Sunklodaitė. Ji yra ir inscenizaci-
jos autorė. Motinos Minos Kace-
vos vaidmenį kuria aktorė Jūratė 
Onaitytė, Romaino Gary - Sigitas 
Šidlauskas. 

Kultūra. Daugiausiai turto su-
kaupęs Ministrų kabineto narys 
yra kultūros ministras Šarūnas 
Birutis, rodo antradienį paskelbti 
Valstybinės mokesčių inspekcijos 
Metinių gyventojų (šeimos) tur-
to deklaracijų išrašų duomenys. 
Viešai skelbiama, kad Š. Birutis 
valdo 2,196 mln. litų vertės turtą 
ir yra paskolinęs, bet nesusigrąži-
nęs dar 3,3255 mln. litų. Kultūros 
ministras asmeninės nuosavybės 
teise valdo pastatų už 1,150146 
mln. litų, žemės sklypų už 27,148 
tūkst. litų, transporto priemonių 
už 91 tūkst. litų, 57,059 tūkst. 
litų vertės akcijų, 450 tūkst. litų 
vertės vertybinių popierių ir 18 
tūkst. litų vertės kito deklaruotino 
turto. Kultūros ministras taip pat 
turi 808 tūkst. litų santaupų. Su-
skaičiavus bendrą Biručių šeimos 
turtą (įtraukiant minėtas suteiktas 
paskolas), jis sudaro beveik 7,18 
mln. litų.

Andrioniškio seniūnijoje sudegė 
automobilis „Audi A6“

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Pranešimas bendruoju pagal-
bos telefonu apie Andrioniškio 
seniūnijos Beržoniškio kaime 
degantį automobilį buvo gau-
tas apie 13 valandą 35 minutės.

Ugniagesiai gelbėtojai užgesino tik metalo laužu virtusį automobilio kėbulą.    
          Autoriaus nuotr.

Konstitucijos egzaminas 
beveik įvyko 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Antradienį Lietuvoje savivaldybėse, bendrojo lavinimo ir aukš-
tosiose mokyklose, įkalinimo įstaigose, taip pat internetu, vyko 
Konstitucijos egzaminas. Anykščių savivaldybėje, galima sakyti, 
kad egzaminas beveik įvyko, nes į jį atėjo du piliečiai (pilietės).

informacijos, jis ją turi žinoti, kur 
susirasti pats. Deja, randa reikia-
mą informaciją dažnai tik patys 
atkakliausieji. 

Atėjus egzamino laikui dalyvių 
padaugėjo dvigubai: prie iš anksto 
užsiregistravusios Muzikos mo-
kyklos mokytojos Jolitos Novi-
kienės prisidėjo pedagogė Sonata 
Balienė. Dalyves prižiūrėjo trijų 
žmonių komisija. Kaip sakė G. 

Savivaldybės salėje tuštoka, bet užtat nusirašyti – jokių galimy-
bių. 

Konstitucijos egzaminą or-
ganizavo naujas savivaldy-
bės Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyrius, turintis 
4 darbuotojas, jo vedėja Gra-
žina Nargelienė koordina-
vusi egzaminą,  prižiūrėjo 
dvigubai mažiau egzamino 
dalyvių, negu yra darbuotojų 
jos skyriuje.  

 Autoriaus nuotr. 

Nargelienė, viena iš tokio menko 
susidomėjimo egzaminu priežas-
čių turbūt yra galimybė jį laikyti 
internetu. Egzaminu nesusigundė 
ir rajono politikai bei valdininkai. 

Tačiau aplinkinių savivaldybių 
patirtis rodo, kad tinkamai vieši-
nant ir organizuojant Konstituci-
jos egzaminas neatrodo nuobodus 
užsiėmimas. Sakykim, mažesnėje 
Ignalinos savivaldybėje egzaminą 
laikė 17 žmonių. 

Jau aštuntus metus iš eilės LR 
teisingumo ministerijos organi-
zuojamas Konstitucijos egzaminas 
šiemet pritraukė daugiau dalyvių 
nei pernai – jų buvo per 37 tūkst.  
Egzaminas vyko visų 60 Lietuvos 
miestų ir rajonų savivaldybėse, 
apie 500 mokyklų, 11 įkalinimo įs-
taigų, taip pat jį buvo galima laikyti 
naujienų portale DELFI.  Dalyviai 
buvo suskirstyti į keturias tikslines 
grupes – moksleivius, nuteistuo-
sius, teisinį išsilavinimą turinčius 
ar jo siekiančius asmenis ir visus 
kitus gyventojus. 

Mokyklose egzaminas buvo lai-
komas specialios Konstitucijos eg-
zamino pamokos metu, nuo 9 val. 
Pirmajame etape nugalėję 5-12 
klasių moksleiviai taip pat daly-
vaus antrajame egzamino etape po 
dviejų savaičių. Geriausiai pasi-
rodę piliečiai pateks į antrą etapą, 
kuris vyks spalio 14 dieną. 

Po antrojo etapo paaiškėsian-
tiems egzamino nugalėtojams spa-
lio 28 dieną Prezidentūroje įteiks 
apdovanojimus. Iš viso nugalėto-
jais taps 27 egzamino dalyviai – po 
3 iš kiekvienos grupės.

Specialiojo ugdymo skyriaus dau-
giafunkcio centro vadovė Dalia Ku-
gienė „Anykštai“ sakė, kad šiemet 
vaikai moksi trijose grupėse – sufor-
muotos 3-4, 6-9 ir 10-os klasių gru-
pės. D.Kugienės teigimu, ugdytinių 
skaičius paskutiniais metais yra stabi-
lus, šia įstaigą gali lankyti jaunuoliai 
iki 21 metų.

Specialiojo ugdymo skyrių 
lanko 27 vaikai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Antano Baranausko pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo 
skyriaus daugiafunkciame centre šiemet mokosi 27 vaikai. 

Visi vaikai, kuriems reikalingas 
lavinimas  Specialiojo ugdymo sky-
riaus daugiafunkciame centre, nesvar-
bu, kur jie gyvena – mieste ar kaime 
– į mokyklėlę ir iš jos yra pavežami. 
Šiuos vaikus daugiafunkcis centras 
lavina ne tik per bendrojo ugdymo 
pamokas, bet ir per papildomus užsi-
ėmimus, ir net kelionėmis po užsienį.

Dalia Kugienė  Antano Baranausko pagrindinės mokyklos Spe-
cialiojo ugdymo skyriaus daugiafunkciam centrui vadovauja 
nuo rugpjūčio pabaigos.         Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Byla. Ukrainos prokurorai 
antradienį pranešė pradėję bau-
džiamąją bylą prieš Rusijos tei-
sėsaugos tarnybą ir apkaltino ją 
separatistų ir “teroristinių” gru-
puočių rėmimu Ukrainos rytuose, 
skelbia “Reuters”. Tai - atsako-
masis veiksmas po to, kai Mas-
kva apkaltino Kijevą rusakalbių 
gyventojų genocidu šalies rytuose. 
Ukrainos prokuroro administraci-
jos pareiškime teigiama, kad dėl 
Rusijos tiriamojo komiteto parei-
gūnų buvo pradėtas baudžiamosios 
veikos tyrimas. Nurodoma, kad 
Kijevas kaltina Rusijos pareigū-
nus vykdant “nelegalų įsikišimą” 
į Ukrainos teisėsaugos organų ir 
kariuomenės veiklą. “Įsikišimas 
grindžiamas separatistinių gru-
puočių vadinamosiose Donecko 
ir Luhansko liaudies respublikose 
rėmimu jų nusikalstamose veikose, 
trukdant Ukrainos vyriausybės pa-
reigūnų pareigų vykdymui”, - tei-
giama Kijevo pranešime.

Sulaikė. Baltimorėje (JAV Me-
rilendo valstija) neblaivus už vairo 
sulaikytas legendinis amerikiečių 
plaukikas Maiklas Felpsas (Mi-
chael Phelps), praneša agentūra 
AFP.  Kelių policijos duomenimis, 
29 metų daugkartinis olimpinis 
čempionas buvo sustabdytas naktį 
į antradienį, kai savo “Landrover” 
markės automobiliu lėkė 135/h 
greičiu, nors leistinas greitis buvo 
72 km/h. Patikrinus jo blaivumą, 
testas buvo teigiamas.  M. Felpsui 
dabar teks atsakyti dėl vairavimo 
neblaiviam ir greičio viršijimo. 
“Aš suprantu savo poelgio rimtu-
mą ir prisiimu visą atsakomybę”, 
- rašė sportininkas tviteryje. Jis at-
siprašė “visų, kuriuos nuvylė”. Tai 
ne pirmas kartas, kai 18 olimpinių 
aukso medalių laimėjęs plaukikas 
susiduria su policija. Neblaivus už 
vairo jis buvo sulaikytas jau 2004-
aisiais. Tada jam skirta 18 mėnesių 
lygtinė bausmė. 

Latviai. Dėl tiek Europos, tiek 
Rusijos įvestų sankcijų Latvijos 
ekonomikos prieaugis kitais metais 
gali sulėtėti iki 2,5 proc., antradie-
nį Latvijos radijui pareiškė Latvi-
jos centrinio banko pirmininkas 
Ilmaras Rimševičius. Sankcijos 
pakoregavo ir šių metų prieaugio 
prognozę, - ji sumažinta nuo 3,5 iki 
3 proc. I. Rimševičius pabrėžė, kad 
ir su tokiu rodikliu Latvija išliks 
sparčiausiai augančia ekonomika 
ES. Jis pavadino sankcijas “abiem 
pusėms pavojingu ginklu “ir ne 
pačiu geriausiu sprendimu, pri-
durdamas, kad kol kas galiojantys 
apribojimai daro palyginti nedidelį 
neigiamą poveikį. Daug didesnę 
grėsmę Latvijos ekonomikai gali 
kelti apribojimai pervežimų sfero-
je.

Metė. Nežinomas asmuo palei-
do Molotovo kokteilį į Reichstago 
pastatą Berlyne, praneša “The As-
sociated Press”. Kaip informavo 
Vokietijos policijos atstovai, inci-
dentas įvyko naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį. Butelis su padegamuo-
ju mišinių nukrito ant Vokietijos 
parlamento pastato laiptų. Po kurio 
laiko liepsna užgeso. Išpuolio prie-
žastys nežinomos. Kaip pranešė 
pareigūnai, piktadariui pavyko pa-
sislėpti. “Wochenblatt” žiniomis, 
per incidentą žmonės nenukentėjo. 
Pradėtas tyrimas, policija ieško 
piktadario.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Biokatilo statybų rangos dar-
bų konkurse dalyvavo trys ben-
drovės. Vienas pasiūlymas buvo 
atmestas dėl to, kad neatitiko 
techninių reikalavimų, o iš kitų 
dviejų firmų „Energijos taupy-
mo centras“ pasiūlė mažesnę 
kainą. Iš konkurso pašalinta 
bendrovė kreipėsi į teismus, ta-
čiau jos skundas buvo atmestas 
ir „Anykščių šilumai“ leista pa-
sirašyti sutartį su „Energijos tau-
pymo centru“.

Biokatilo statybų projekto ver-
tė – 6,5 mln. litų. Pusė šios su-
mos – 3,2 mln. litų - skyrė ES. 

Biokatilą statys ta pati firma, 
kuri statė dujines katilines Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Baigėsi teismų maratonas dėl biokatilo statybų „Anykščių 
vyno“ katilinėje. UAB „Anykščių šiluma“ pasirašė rangos darbų 
sutartį su Panevėžio bendrove „Energijos taupymo centras“. Ši 
įmonė Anykščiuose gerai žinoma. „Energijos taupymo centras“ 
prieš penkiolika metų mūsų mieste už 19 milijonų litų pastatė du-
jines katilines.

Dar 1,3 mln. litų kainavo pats 
katilinės pastatas, kurį savival-
dybės bendrovė UAB „Anykščių 
šiluma“ nusipirko iš AB „Anykš-
čių vynas“.

„Anykščių šilumos“ direkto-
rius Virgilijus Vaičiulis tikino, 
kad rangovo anykštėnai negalėjo 
pasirinkti – vyko konkursas, lai-
mėjo tie, kas pasiūlė mažiausią 
kainą. Kita vertus, V.Vaičiulis 
sakė, kad jis pretenzijų dėl duji-
nių katilinių „Energijos taupymo 
centrui“ neturi. 

„Katilinės jau penkiolika metų 
veikia gerai. Dėl jų statybos 

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis UAB 
„Energijos taupymo centras“ nebijo.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

kainų, juo labiau dėl išaugusių 
šildymo kainų, rangovo nega-
li kaltinti. Kas buvo užsaky-

ta, tą ir pastatė“, – tikino UAB 
„Anykščių šiluma“ direktorius 
V.Vaičiulis.  

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ atstovas, besirūpinantis 
renovacija, Alvydas Gervinskas 
ilgai įtikinėjo šių namų gyven-
tojus balsuoti. Šaltupio 12 namo 
gyventojai surinko parašus, kad 
į darbotvarkę 
būtų įtrauktas 
klausimas dėl 
to, kad išvis 
n e b a l s u o t ų , 
o namas būtų 
išbrauktas be 
balsavimo iš 
šios programos. 
Maišalynė kilo, 
nes šie namai du kartus pateikė 
skirtingus sąrašus - pirmas už 
renovaciją, antras – atsisakan-

Du namai renovacijai pasakė: „Ne“
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Antradienio vakarą Anykščių A.Vienuolio progimnazijos salėje vyko susirinkimas, kuriame buvo 
balsuojama dėl Šaltupio 10 ir 12 namų renovacijos. Susirinkimas buvo karštas,  gyventojai dėl re-
novacijos savo nuomonės nepakeitė – renovuotis  atsisakė.

tis pirmųjų parašų. Aplinkos 
ministras Valentinas Mazūronis 
buvo žadėjęs gyventojams šiuos 
namus išvis išmesti iš sąrašo, 
kai gyventojai kreipėsi į jį, mat 
namuose energijos suvartojimo 

norma nesie-
kia numaty-
tų renovuoti 
namų normos.  
A. Gervinskas 
net išraudo 
aiškindamas, 
kad  jis per 
naktis mokosi 
teisės aktų ir 

tikino, kad “gyvename teisinė-
je valstybėje ir procedūros turi 
būti išlaikytos”, o jis čia niekuo 

dėtas - tiesiog vykdo įstatymus. 
Jis minėjo kažkokį „elektroninį 
atsakymą savivaldybei iš Aplin-
kos ministerijos“, kad procedū-
ros turi būti baigtos, nepaisant 
ministro pažadų.  „Balsuojam ir 
bus baigta“, - ragino gyventojus 
A.Gervinskas.

Gyventojams buvo siūloma 
balsuoti už du renovacijos vari-
antus. Sakykim, už pirmąjį va-
riantą Šaltupio 12 namas būtų 
mokėjęs virš 800 šimtų tūkstan-
čių litų, pagal antrąjį – 1 mili-
joną 415 tūkstančių. Už dviejų 
kambarių 50 kvadratinių metrų 
ploto butą pagal pirmąjį varian-
tą būtų tekę investuoti beveik 
32 tūkstančius litų, pagal antrą-

jį – beveik 53 tūkstančius. Taigi, 
ateinančius 20 metų buto gyven-
tojai, pasirinkę pirmąjį variantą, 
būtų mokėję 1,98 lito už kvadra-
tinį metrą, antruoju - 3,43 lito už 
kv.m kas mėnesį.  „Net nesiūlau 
balsuoti už antrąjį variantą, tie-
siog balsuokim už pirmąjį“, -agi-
tavo A.Gervinskas, jausdamas, 
kad gyventojai aiškiai nusiteikę 
priešiškai renovacijos procesui. 

 Galiausiai gyventojai suti-
ko balsuoti už pirmąjį variantą.  
Po balsavimo paaiškėjo, kad nė 
vieno iš Šaltupio 10 ir 12 namų 
balsavusiųjų valia renovuoti ne-
reikia. 

Viena iš svarbiausių nesuti-
kimo renovuoti namus priežas-
čių yra būtent nepasitikėjimas. 
Gyventojai nepasitiki valstybės 
pažadais kompensuoti 100 pro-
centų renovacijos sumos ir pa-
lūkanų tiems žmonėms, kurie 
gauna kompensacijas. „Kas gali 
garantuoti, kad tuos 20 metų 
niekas nesikeis? Juk net dabar 
niekas neduoda garantijų, kad 
renovacija bus atlikta kokybiš-
kai“, - svarstė gyventojai.  

„Man jau greitai į ten, – pirštu 
į dangų  rodė vienas iš kalbintų 
žmonių, - o kas mokės likusią 
dalį? Paliksiu skolas anūkėms?“. 
Panašiai mąstė ir daugelis pagy-
venusių žmonių. Net ir pažadai, 
kad „valstybė viską kompen-
suos“ neįtikino gyventojų, kad 
jie gyvens dar bent 20 metų. 

Dar viena priežastis - 800 šim-
tų tūkstančių litų Šaltupio 12 
namui būtų kainavęs tik langų 
butuose, laiptinėse (kas jau pa-
daryta), balkonų stiklinimas ir 
sienų apšiltinimas. Gyventojai 
tikrai suabejojo, kad išleidę tiek 
pinigų ir atlikus tik tokius ele-
mentarius darbus jie sutaupys 
(kaip žadama) net iki 40 procen-
tų dabar sunaudojamos šilumos.  

„Kažin, ar jau dabar tikrai vis-
kas, ar vėl „gaudys  po vieną?“, 
- po susirinkimo nelabai „teisine 
valstybe“ pasitikėjimą demons-
travo gyventojai, patyrę, kad net 
ministro pažadai Lietuvoje ma-
žai ką reiškia.

Komunalininkų atstovas Alvydas Gervinskas 
skubėjo užbaigti balsavimo procedūrą. 

Autoriaus nuotr.

Šaltupio 10 ir 12 namų gyventojai skolų nenori 
prisiimti. Ne visi įsitikinę, kad gyvens dar 20 
metų.

...„Kas gali garantuoti, 
kad tuos 20 metų niekas ne-
sikeis? Juk net dabar nie-
kas neduoda garantijų, kad 
renovacija bus atlikta koky-
biškai“...
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(Tęsinys. Pradžia „Anykšta“ -  
2014-09-25)

Kaimą radome, bet kaimiečiai 
dingo

Nuo Velykaja Guba gyvenvietės 
iki paties pietinio pusiasalio taško, 
nuo kurio Kižų sala yra vos už ke-
lių šimtų metrų  - gal 20 kilometrų. 
Tiesa, mano minimi atstumai – vi-
siškai reliatyvūs. Pagal žemėlapį 
gal 20, mums gal - 30, o kam nors 
gal ir 50 pasidarys. Viskas priklau-
so nuo sėkmės ir intuicijos...

Velykaja Guba pasikloję žemė-
lapį su vietiniais aiškinomės, kur 
sukti ir kaip važiuoti. Ir nors žemė-
lapyje nupieštas „riebus“ vienin-
telis kelias, žmonės kraipė galvas, 
svarstė... Išva-
žiavom ir va-
žiavom tol, kol 
Lambasručiai 
gyvenv ie t ė j e 
kelias baigė-
si. Žemėlapyje 
kelias yra, bet 
kaimiečiai apie 
jį nėra girdėję. 
Kalbinta mo-
teris nudžiugo 
pamačiusi užsieniečius ir atsinešė 
marškinėlius su kažkokia kalba 
užrašyta fraze. „Ką tai reiškia?“, 
„Nežinom“ „Čia užsienietiškai už-
rašyta? Užsienietiškai. Jūs – užsie-
niečiai? Užsieniečiai. Tai kaip savo 
užsieniečių kalbos nesuprantat?“, – 
ne pyko, bet stebėjosi moteris. 

Keturi komunarai, neskaitant 
„Peugeot“, Rusijoje Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Miško keliuku vėl grįžome į Ve-
lykaja Guba, vėl aiškinomės, kaip 
priartėti prie Kižų. Supratę, kad 
žemėlapis meluoja, rėmėmės tik 
vietinių nurodymais ir šį kartą ke-
lią pasirinkome teisingai. Kartais 
važiavome miško keliuku, kartais 
juo įvažiuodavome į tiesiamą platų 
kelią. Pirmą kartą gyvenime va-
žiavau tiesiamu keliu. Aplink kiek 
akys užmato – nė gyvos dvasios, 
net provėžų kelio pylime nėra... 
Beje, internete nurodoma, kad pu-
siasaliu driekiasi „trasa R17“. Spė-
ju, kad tas pylimas ir yra būsimos 
trasos pagrindas, tik, regis, inter-
neto žinios keliais metais aplenkė 
realybę. 

Artėjant prie kelionės tikslo suti-
kome kelininkus, tie nurodė, į kurį 

miško keliuką 
lįsti viliantis 
pasiekti pakran-
tę. „Peugeot“ 
ž v i e g d a m a s 
„ėjo“ provėžo-
mis, kol nesu-
tikome iš prie-
šingos pusės 
važiavusio vi-
sureigio. Tiks-
liau visureigis 

jau nevažiavo, buvo pakibęs pro-
vėžose. 

Visureigio gelbėjimo operacija 
baigėsi kelininkų „Maz“ iškvieti-
mu. Tik sunkvežimis jį sugebėjo 
išvaduoti. Visureigiu iš pakrantės 
kaimo į Petrozavodską važiavo 
jauna šeima. Vyras kalbėjo savait-

galį aplankęs mamą, pažvejojęs, 
kateriu plukdęs turistus į Kižus. 
Jis sakė, kad kaime, kuriame yra 
aštuonios trobos, mes ieškotume 
Vladimiro – jis taip pat gali per-
kelti į Kižus. Pėsti ėjom iki kaimo, 
mat visureigio išmaltas kelias tapo 
sunkiai pravažiuojamas ir sunkve-
žimiams, jau nekalbant apie tokius 
išlepėlius kaip „Peugeot“.

Iš aštuonių trobų kaimo, kurio 
pavadinimas Ojatievščyna, įstrigu-
sio visureigio vairuotojo teigimu, 
keliais (bekelėm) paprastai važi-
nėja tik turistai, o vietiniai plau-
kioja kateriais. Per kelias minutes 
kateriu pasiekiama Kižų sala, ku-
rioje yra parduotuvė, ir su duonos 
kepalais grįžtama atgal. Tiesa, kaip 
iš tos Ojatievščynos gelbėjami su-
sirgę žmonės ar yra bent teorinė 
galimybė išsikviesti gaisrininkus 
– neaišku. 

Kaime Vladimiro neradome. 
Apskritai lauke nebuvo nė gyvos 
dvasios. Tad nebuvo su kuo pasi-
kalbėti apie vietinių žmonių gyve-
nimo būdą. O jis, matyt, įdomus 
–  bent keliuose namuose tikrai gy-
vena žmonės (stovi šiltnamiai, prie 
sienų kabo džiovinama žuvis ir 
t.t), tačiau sodybas skiria  aukštos 
piktžolių juostos ir nesimato jokių 
takų. Atrodytų, kad kaimynas pas 
kaimyną druskos skolintis nebent 
valtimis plaukia. O gal druską vie-
nas kitam meta ar šauna iš kokio 
arbaleto.  

Nuo kranto pažiūrėjus į Kižus 
teko ruoštis kelionei atgal – pra-

džioj bekele, paskui naujo kelio 
sankasa, paskui miško keliukais ir 
galų gale banguotu asfaltu. Vienas 
miško keliukas dingo. Važiuojam 
ir žiūrim, kad jau ežere...  Pasirodo, 
išklydom iš pagrindinės „trasos“. 

Medvežiegorską pasiekėme jau 
vėlų vakarą. Šiame Anykščių dy-
džio mieste rasti nakvynės nepa-
vyko – vieną viešbutį (visą) buvo 
užsisakę lenktynininkai, kitą – fil-
mavimo komanda. Teko važiuoti 
toliau į Šiaurę, Murmansko plentu.

Trasa miega

Neradę, kur Medvežiegorske 
nakvoti, naktį lėtai važiavome 
link Baltosios jūros. Toliau Kemi 
miestelio, iš kurio laivai plaukia į 
Solovkų vienuolyną, važiuoti ne-
ketinome. O iš Medvežiegorsko iki 

Kižai. Kižų salos komplek-
sas – dvi medinės cerkvės ir 
varpinė - UNESKO saugomas 
objektas. 

Kompleksas statytas XVI-
II-XIX amžiuose. 

Teigiama, kad viena iš dvie-
jų cerkvių pastatyta be vinių, 
pagal legendą ją surentęs dai-
lidė metė kirvį į vandenį – vis 
tiek nieko gražesnio jau nebe-
įmanoma sukurti. 

Kižų kompleksas – dvasi-
nio Karelijos trikampio ele-
mentas. Iš Sankt Peterburgo 
rengiami kruizai - plaukiama į 
Ladogos ežere esantį Valaamo 
vienuolyną, aplankomi One-
gos Kižai ir Baltojoje jūroje 
esantis Solovkų vienuolynas. 

Kemi – mažiau nei 300 kilometrų. 
Tad skubėti nebuvo kur, geriau jau 
kelionės tikslą pasiekti ryte nei 
naktį. 

Nuo Petrozavodsko iki Mur-
mansko – per 900 km. Degalinės 
– kas kokių porą šimtų kilometrų, 
visoje trasoje tik kelios pakelės 
užeigos, o poilsio aikštelių praktiš-
kai nematyti. Niekur neteko matyti 
tokių vairuotojų poilsio ypatumu 
kaip Murmansko trasoje. Atrodytų, 
žmonės važiuoja iki paskutinės aki-
mirkos, o kai visiškai apleidžia jė-
gos – stoja, kur pakliūva, ir miega. 
Apie 2-3 valandą nakties – pilnos 
pakelės automobiliuose miegan-
čių vairuotojų. Net sunkvežimiai 
miega, kur pakliūva – kas užpakalį 
įkišęs į miško keliuką, kas užsirio-
glinęs ant kelkraščio.

(Bus daugiau)

Lambusručiai kaimo gyventojai draugiškai tarėsi, kaip mums 
priartėti prie Kižų.

Priekyje - Kižai. Bet lainerio prie šios prieplaukos nesulaukėme.

Šeimininkas išėjo alaus.

Karelijos keliams net visureigiai nebaisūs.
Autoriaus nuotr.

...Atrodytų, žmonės va-
žiuoja iki paskutinės aki-
mirkos, o kai visiškai ap-
leidžia jėgos – stoja, kur 
pakliūva, ir miega. Apie 
2-3 valandą nakties – pil-
nos pakelės automobiliuo-
se miegančių vairuotojų...
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PASTOGĖ

(Atkelta iš 1 p.)
Sentikių bemdruomenė ištirpo

Girelės kaimai Lietuvoje dar yra 
Šiaulių, Pasvalio, Kaišiadorių, ku-
riame žmonių gyvenimo pėdsakai 
aptikti VII-V tūkstantmetyje prieš 
Kristų, rajonuose. Mūsų Girelė irgi 
istoriškai garsi. Čia apsigyveno 
XVII amžiuje Rusijoje patriarcho 
Nikono vykdytos reformos nepri-
pažinę, semąsias apeigas ir tradici-
jas puoselėję stačiatikiai. Apšaukti 
atskalūnais, bažnyčios ir valdžios 
priešais jie slėpėsi imoperijos 
pakraščiuose. 
Apie 1860 m.  
Girelėje gyveno 
apie 15 senti-
kių, o praeito 
amžiaus pabai-
goje Lietuvos 
sentikių Pomoro bažnyčios Girelės 
bendruomenei priklausė netoli pu-
sės tūkstančio tikinčiųjų, 1937 m. 
jų buvo priskaičiuojama net 689 
žmonės.  Per Antrąjį pasaulinį karą 
dalis rusų grįžo į tėvynę, keli žuvo 
už sovietinės valdžios rėmimą, dar 
keli buvo ištremti į Sibirą. Kaip 
teigiama Anykščių krašto vietovių 
žinyne, sovietinė valdžia 1947 m. 
registravo Girelės sentikių ben-
druomenę, turėjusią 750 tikinčiųjų, 
kuri vėliau tirpo dėl kolektyvizaci-
jos ir tolo nuo savo tradicijų. 1909 
m. kaime buvo rusų pradžios mo-
kykla, kuriai žemės davę lietuviai 
ūkininkai norėjo, kad joje būtų mo-
koma ir lietuviškai. 

Apsilankius kaime sunku pati-
kėti kadais čia šurmuliavusiu gy-
venimu. Apie 1919–uosius statyta 
šventovė apirusi, užkaltais langais, 
nuo 1980 m. joje nesimeldžiama. 

Girelės ulyčioj nėr automobilio

Šalia buvęs popo namas, kaip ir 
maldos namai, paskendęs piktžo-
lėse ir krūmynuose. Ir tokių namų 
kaime ne vienas. 

Tik senosios, trečią amžių skai-
čiuojančios kapinės liudija, kad 
sentikių amžino atilsio vietą lanko 
kažkur gyvenantys jų palikuonys. 

Sentikių palikuonys prisimena 
laikus, kai visi turėjo darbo

Du vienoje tvarkingai prižiūri-
moje troboje gyvenantys broliai 
Ivanas Kanonovas ir Anatolijus 

Grigorjevas - 
patys tikriausi 
sentikių pali-
kuonys, tačiau 
senojo tikėjimo 
tradicijų, matyt, 
mažai paisan-

tys, nes maldos namai seniai už-
daryti, o vienintelė vyrų transporto 
priemonė nebent dviratis. „Brolio 
žmona mirusi, aš išsiskyręs, štai ir 
gyvenam dviese su broliu, - sakė 
A. Grigorjevas, skirtingas savo ir 
brolio pavardes paaiškinęs, kad jie 
vienos motinos, bet skirtingų tėvų 
vaikai. Turėjau 4 brolius, tačiau 
trys, kaip ir tėvai Danyla ir Ana,  
atgulė amžino poilsio kaimo kapi-
naitėse, o sesuo Tatjana turi savo 
gyvenimą Vilniuje, retai beatva-
žiuoja.“

Broliai gyvulių nelaiko, vos ke-
letą vištų. Turi trejetą hektarų gaba-
lėliais išmėtytos žemės, kurios dėl 
to nei kokiam ūkininkui išnuomoti, 
nei pačiam dirbti. “Norint dirbti, 
nors kokią techniką reikia turėt, o 
samdyt labai brangu, neapsimoka“, 
- sakė vyras.  Bulvių, daržovių jie 
užsiaugina. 

I. Kanonovas jau pensininkas, o 
A. Grogorjevas kadais „Kvarce“ 
tekintoju, frezuotoju, mūrininku 
Anykščių statybos remonto valdy-
boje dirbęs vyras dar turi sveikatos 
ir mielai įsidarbintų, tačiau darbo 
nėra..“Sovietų laikais kitaip buvo, 
visi darbo ir pajamų turėjo, o da-
bar 50–mečio sulaukęs niekam esi 
nereikalingas, -  nelinksmai godo-
jo jau dešimt metų bedarbis vyras. 
– Mieste gyvendamas gal kokio 
darbelio ir gaučiau, o kaime ką 
veikti?“

I Kanonovui paprasčiau, jis jau 
gauna šiokią tokią pensiją, uždirbtą 
kolūkiuose, Riklikų asfalto gamy-
kloje.  

Vyrai nueina į už trejeto kilome-
trų esantį Kavarską, kartais išeina 
pagrybaut, tačiau, pasak jų, miš-
kai aplink nebaravykiniai, o ir tie 
plynai iškirsti. Vienintelė atgaiva 
- televizorius su Ukrainos–Rusi-
jos karu, pramoginėm laidom. Ir 
jaunystės priminimai apie kadais 
gyvenimu šurmuliavusį kaimą. A. 
Grigorjevas ranka mostelėjo į ki-
toje gatvelės pusėje stovintį popo 
namą skardiniu stogu, kuris trobą 
gal jau 40 metų saugo nuo išnyki-
mo, ir apgailėtinai atrodžiusią cer-
kvę. Kas liko? Kas laukia ateityje? 
“Popo pavardė lyg Stepanovas 
buvo, dukra lyg Vilniuje gyvena, 
jei nemeluoju, - nutęsė A. Grigor-
jevas. – Po jo popai Girelėje nebe-
gyveno“. 

Kabinasi į gyvenimą. 

Nelaiko gyvulių ir gausiausia Gi-
relės kaimo šeima. Rasa ir Riman-
tas Pivorai augina 3 vaikus : Paulių, 
Viktoriją ir Edgarą. Jų į mokyklą 

nuvežti atvažiuojantis autobusiu-
kas pavežėja ir kaimo gyventojus. 
Nė vienas kaimo gyventojas neturi 
automobilio, dažniausiai Kavarską 
pasiekia pėsčiom ar dviračiu. „Kai-
mas išskirtinai gražus, ramus, - pa-
stebėjo R. Pivoras, kaip įmanyda-
mas išgražinęs savo sodybą, kurią 
paveldėjo iš tėvų. -  Tik va, žmo-
nių tai nėr. Seni išmirė, jaunesni į 
miestus išsikėlė“. Galima sakyti, 
gausiai šeimai vertėtų bent jau kar-
vę laikyti, nes aplink kaimą daug 
piktžolėmis užžėlusios žemės. Ta-
čiau šeimos galva paprieštaravo, 
kad norint kažką daryt, reikia tech-
nikos turėt. „Ar žinai, kiek kainuo-
ja karvei šieno paruošt. Nieks už 
dyką piršto nepajudins“, - atrėmė 
mano argumentus vyras. Bulvių ir 
daržovių savo gausiai šeimai jie 
užsiaugina prie sodybos esančioje 

žemėje. 
Vasarą R. Pivoras šiek tiek darbo 

biržos siųstas dirbo prie siaurojo 
geležinkelio, žmona - Anykščių  
urėdijoj. Tačiau, pasak jo, tai lai-
kina. Ir važinėti į Anykščius neap-
simoka, nebent už darbą gerai mo-
kėtų. Juk važinėjimas per 300 litų 
per mėnesį kainuoja. Kartais kokio 
darbelio gauna pas ūkininkus, ta-
čiau tai atsitiktiniai darbai.

R. Pivoras teigė, kad kaime gy-
venę lietuviai ir rusai puikiai sutar-
davę, juolab kad rusai lietuviškai 
gerai šnekėję. Jam skaudu dėl šalia 
jo išpuoselėtos sodybos piktžolėse 
ir krūmynuose skendinčių kaimynų 
trobų. Antai kažkokie vilniečiai lyg 
ir nusipirkę vieną, tačiau jos nepri-
žiūri, o per vasarą gal kartą tebuvo 
atvažiavę. Kitos išvis neaišku kam 
priklauso. 

Tyliame kaime, kuriame nėra automobilių, dviratis naudojamas 
ir kaip krovininė transporto priemonė. 

Sentikių palikuonis Ivanas Kanonovas į Kavarską vaikšto 
pėsčias.  

Rimanto Pivoro kieme įrengtas dušas, kuriam vandenį šildo saulė, o 
pavėsinę šiaudiniu stogu iš lazdyno vytelių jis pynė beveik 2 metus. 

Kuklus paminklėlis 1957 
metais palaidotam kūdikiui 
Girelės kapinėse.

Skardinis stogas tarsi paminklą saugo paskutiniojo Girelės popo gyvenamąjį namą.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Cerkvė apleista, užkaltais langais, išmargintais užrašu „Stop“, ir tarsi 
kraujo lašais nuvarvėjusiais dažais išmargintais stačiatikių kryžiais. 

...Turėjau 4 brolius, ta-
čiau trys, kaip ir tėvai Da-
nyla ir Ana,  atgulė amžino 
poilsio kaimo kapinaitėse...
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(Atkelta iš 1 p.)

Anykštėnams – valstybiniai 
apdovanojimai

G.Titenis yra tapęs pasaulio 
čempionato prizininku, dukart - 
universiados čempionu, startavo 
dvejose olimpinėse žaidynėse.  
Trys G.Titenio medaliai, iškovoti 
rugpjūčio mėnesį Berlyne vyku-
siame Europos čempionate, regis, 
buvo netikėtumas, nes keletą metų 
iš svarbiausių varžybų anykštėnas 
grįždavo be apdovanojimų. Tačiau 
jo treneriui ir Lietuvos nacionali-
nės plaukimo rinktinės vyriausia-
jam treneriui Žilvinui Ovsiukui 
G.Titenio rezultatai yra dėsningi. 
„Suplanuotas visas ketverių metų 
olimpinis ciklas iki 2016 m. Rio de 
Žaneiro olimpinių žaidynių. Dirba-
me ir nepasiduodame spaudimui. 
Kiekvieną kartą rodyti superinius 

rezultatus nėra prasmės – reikia tai 
daryti tada, kada reikia“, – „Anykš-
tai“ sakė Ž.Ovsiukas.

Pačiam Giedriui trys medaliai 
Berlyne taip pat nebuvo stebuklas. 
Pasak sportininko, paprastai pri-
zininkus ir šalia pakylos likusius 
plaukikus skiria tik akimirkos, tad 
yra ir sėkmės faktorius. Vis dėlto 
anykštėnas retai lieka pačioje skau-
džiausioje – ketvirtoje - pozicijoje. 
„Daug metų plaukiu finaluose, at-
sirado patirtis, patiriu mažiau stre-
so nei jaunimas“, – kaip jaukinasi 
sėkmę, dėstė anykštėnas.

G.Titenis, neakivaizdžiai studi-
javęs MRU, perėjo į Lietuvos edu-
kologijos universitetą – nusprendė 
tapti treneriu. Tačiau kol kas jis su 
Anykščių vaikais sakė nedirbs, nes 

nėra tam laiko. Bent jau iki Rio de 
Žaneiro 2016-aisiais G.Titenis tikrai 
profesionaliai sportuos, o svajonėse 
– elite išsilaikyti dar vieną olimpinį 
ciklą, iki 2020-ųjų olimpiados. Ke-
turiose olimpinėse žaidynėse nėra 
dalyvavęs nė vienas Lietuvos plau-
kikas, o ir trijose kol kas startavo tik 
Raimondas Mažuolis.

G.Titeniui priklauso visi plauki-
mų krūtine Lietuvos rekordai – ir 
25 m, ir 50 m baseinuose.

Po Europos čempionato Lietu-
vos Vyriausybė G.Titeniui už sida-
bro medalį skyrė 20 tūkst.litų, o už 
du bronzos medalius – po 15 tūkst. 
litų. Tuo tarpu Anykščių rajono 
valdžia ir vėl praleido progą paty-
lėti, už kiekvieną medalį Giedriui 
atseikėjusi po tūkstantį litų.    

Linas BITVINSKAS

Lietuvoje automobilis nėra pir-
mos būtinybės priemonė, čia ne 
Amerika. Daug kur ir pėsti nu-
einame. Tačiau turėti automobilį 
yra gerai. Kai kurie turi ir po du 
ar net tris. Galų gale pasirodė, kad 
automobilių Lietuvoje yra daugiau 
negu gyventojų, o tai negalėjo ne-
kristi į akis mūsų Seimo nariams ir 
valdžiai. Žinoma, su automobiliais 
reikia kovoti. Tiksliau, su žmo-
nėmis, kurie važiuoja. Juk tai jie, 
niekšai, orą teršia, vandenis tepa-
lais užpila ir t.t. 

Pastarųjų dienų policijos prane-
šimai – kaip suvestinės iš fronto. 
„Tiek ir tiek patikrinta, tiek ir tiek 
sulaikyta, tiek ir tiek atimta auto-
mobilių techninė apžiūra“. Policija 
pas mus dabar ne tik eismo speci-
alistai, jie ir mechanikai vunder-
kindai, galintys nuspręsti sustabdę 
automobilį, kad atims techninę ap-
žiūrą iš kokio dieduko – pasirodys, 
kad per daug dūmija, kad kas nors 
kleba, gesintuvas ne toks ar dar 
kokia nesąmonė. Aš tai pasakysiu 
nelietuviškai – „dasigyvenom“. 
Tai kas bus toliau – gatvėse mus 
ims gaudyti – pasirodys, kad psi-
chika sutrikus, ir - į ligoninę?   Ne-
paaiškinsi, kad ėjau akis išpūtęs, 
nes buvo prietema. Jie tiesiog turės 
teisę. Nuo kada kelių policininkai 
turi mechaniko pažymėjimus? Jau 
sakiau, kad jeigu yra įvedama tvar-
ka, tai prašyčiau, kad policininkai 
man ir išrašytų techninės apžiūros 
taloną. Jei gali anuliuoti, tai turi ir 
išrašyti. Kaip būtų patogu – priva-
žiuoji prie patrulio, jis batu į pa-
dangą padaužo ir išrašo. 

Iš kitos pusės, pritrenkia val-
džios sprendimai – per vieną dieną 
registracijos neteko apie pusė visų 
Lietuvos automobilių. Jei anksčiau 
norint išsiregistruoti turėjai pateikti 
pažymą apie automobilio utiliza-
ciją, tai dabar be nieko – brūkšt ir 
viskas.  

Minėtų įvykių negaliu vertinti 
niekaip kitaip, kaip tik susidoroji-
mu su gyventojais. Ar ginu netvar-
ką? Mano nuomone, ne valdžios 
reikalas, ką žmogus su savo turtu 
daro – nori važinėja, nori ne. Nori 
pastato 10 metų, o paskui išsitrau-
kia, susitvarko, apsidraudžia ir 
važiuoja. O nori – ir nevažinėja, ir 
nedraudžia, anūkams laiko, laukia, 
kol susitaupys pinigų draudimui 
ar automobilio remontui, už re-
gistraciją jis pinigus valstybei jau 
sumokėjo. Jei valstybė nutraukia 
registraciją – tegu grąžina pinigus 
žmogui.  

O jeigu kas nesupranta, kam 
reikalinga tokia akcija – paaiškin-
siu, jau kitais metais greičiausiai 
sulauksime mokesčio už automo-
bilius, tikslus skaičius reikalingas 
tam, kad būtų įmanoma planuoti, 
kiek galima „išsunkti“. Iš pieno 
valstybei dabar maža nauda, ge-
riau melžti automobilius. 

užjaučia

Žodžiai nepaguos, nenura-
mins, gal tik tyliai primins, 
kad esame kartu liūdesio 
valandą.

Dėl brolio Stasio mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Ire-
ną LEŠČIUVIENĘ.

Mackevičiai, Miškiniai, 
Jogelaitė, Niauraitė, V. Bal-
taduonienė

Susirinko visos septynios de-
šimtys svečių iš Vilniaus, Svėdasų, 
Kauno, kitų vietelių bei vietinių 
butėniečių. Sutartinai sudainavus  
“Taj Butenų ulytela...” pirmiausia 
buvo prisiminta Butėnų kaimo ir 
vienos jų giminės - Juzėnų - is-
torija, pasektas Alberto Juzėno-
Juozo Baltušio gyvenimo lemties 
kelias. Jei jo tėvukas Karolis ne-
būtų išvykęs į Rygą skalsesnės 
duonos ieškoti, tai gal ir jis ne ten, 
bet čia būtų gimęs, gal ir rašytoju 
tapęs. Vingiuotas buvo jo kelias, 
su partija surištas, valdžios ir li-
teratūrinės šlovės aukštumų link. 
Bet mes dėl galimo nesupratimo 
ir senaties tai jau jam atleidome ir 
prisiminėme kaip rašytoją ir įdo-
mų žmogų - butėnietį, kuris viena-
me iš paskutinių laiškų savo sesei 
Marytei teigė, kad esąs už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą, kurioje 
vienodai geras galimybes gyventi 
ir savo polėkius vystyti turėtų kie-
kvienas žmogus. Jo knygose nuolat 
minimi Butėnai, Svėdasai, Kupiš-
kis, ten patirti ir išgirsti nutikimai 
- piemenėlio dienos pas giminaitį 
Juozą Valuntą Šlapiašilyje, svajo-
nės tapti puodžiumi - tokiu kaip 
svėdasiškis Ciplinskas ir bandy-

Baltušis sugrįžo 
į Butėnus

Iš Butėnų kaimo prie Svėdasų kilęs, daug kartų čia savo šlovės 
zenite būdamas lankęsis, nūnai prieštaringai vertinamas populia-
rių literatūros kūrinių autorius,  liaudies rašytojas bei „šarmin-
gas“ žmogus Juozas Baltušis vėl sugrįžo į protėvių kaimą - šeš-
tadienį kaimo turizmo sodyboje Barono vila vyko popietė, skirta 
kūrėjo atminimui.

Raimondas GUOBIS

mas gydyti nežinia iš kur atsiradu-
sį naviką - pasitelkiant burtavimą 
su numirėlio kauleliu ir  maldas 
į Šv. Antaną prie jo statulėlės, ir 
dabar Svėdasų bažnyčioje tebe-
stovinčios. O kiek gražių žodžių 
darbui, sodžiaus žmogui, jo gyve-
nimo būdui, papročiams, pasaulio 
suvokimui. Juk kokie nuostabūs 
žodžiai sugrįžtančio į tėvynę tėvo, 
kad jau kryžius, jau Lietuva...

Gydytojas Dobilas Barysas kal-
bėjo apie rašytojo knygose užko-
duotą tautos 
išmintį - kokių 
tik charakterių, 
kokių tik suvo-
kimų, elgesio 
posūkių čia 
nesurasi, kai 
kur tie siužetai 
didingi tarsi Šekspyro raštuose, o 
herojai savo dorybėmis ir nedory-
bėmis lemties pakraščius siekia. 
Kad ir Kazytė, juk tas vardas tiko 
tokio tipo moterims apibūdinti, jas 
dabar vadiname tiesiog “barakudo-
mis”. Pridūrė, kad mes tokio pui-
kaus rašytojo neturime atsižadėti, 
neturime jo atiduoti užmarščiai.

Lidija Valuntaitė-Vileniškienė 
šviesiai prisiminė piemenaujant 

užsimezgusią ir visą gyvenimą 
trukusią Juozo Baltušio ir Zenono 
Valuntos bičiulystę, nes smarkuo-
lis, šį tą drožinėti bandęs bernio-
kas tapo „Parduotų vasarų” proto-
tipu, o vėliau ir garsiu egzotiškų 
kelmų, medžių šakų sukomponuo-
tų skulptūrų sodo kūrėju, liaudies 
meistru. Bičiuliai kasmet susitik-
davo Butėnuose, rašė vienas kitam 
laiškus iki mirtis nutraukė.

Giminės vardu žodį tarė dukte-
rėčia Virginija Juozėnaitė-Jaku-
tienė, filologė, garsi vertėja. Apie 
švente spindėjusį bendravimą, 
apie dėmesį vaikams ir visiems 
giminaičiams, apie abiejų brolių 
Alberto ir Leonardo Juzėnų neiš-
senkantį jumorą ir dainuotas dai-
nas. Dalyvavo čia ir kalbėjusios 

brolis, taip pat 
Albertas Juo-
zėnas, su dukra 
Egle.

P u p o n i ų 
bendruomenės 
vardu apie pa-
našų, tokį patį, 

ilga gatve kaimą, apie Baltušių 
giminę, apie Marijoną Baltušy-
tę-Juzėnienę, šeimos gyvenimą 
sugrįžus į tėvynę 1918 m. kalbėjo 
Vera Stasėnienė. Prisiminė ir Kai-
rabalės gyventoją Juzą, kuris kiek 
pagražinta legenda tapo ir prancū-
zus sužavėjusios sakmės heroju-
mi. Dar apie Butėnus, Šventąją, J. 
Baltušį kalbėjo gimtosios kalbos 
mokytoja, butėnietė Aldona Mur-

mienė, ištrauką apie šienpjovių 
laimę skaitė Aldona Paršiukaitė, 
„Parduotų vasarų“  tekstus - Lo-
lita Buitvydaitė ir Virginija Juš-
kaitė, savo poezijos - kupiškėnė 
Aušra Uldukienė ir šį tą įdomaus 
pastebėjęs dailininkas Aleksan-
dras Tarabilda.

Su didžiu susidomėjimu buvo 
peržiūrėtas režisieriaus Rimanto 
Šilinio 1979 m. sukurtas doku-
mentinis filmas „Filme - Juozas 
Baltušis”, kuriame buvo ir Butėnų 
vaizdų, ir Anykščiai, ir Svėdasai, 
gyvenimo linksmybės, net šokis 
skambant “Boney-M”, dūmojimas 
kapinėse, kuriose šalia tėvuko 
buvo nusprendęs miręs atgulti. Pa-
skutinę filmo minutę įsijungė ry-
šys su Australija, jau vėlyvą naktį 
iš Sidnėjaus susirinkusius sveiki-
no ir dėkojo rašytojo dukra Rita 
Baltušutė, kuri labai norėjo ir pa-
matyti čia susirinkusius pažįsta-
mus, rengėjus, globėjus.

Kuklios numatytos piemenėlių 
vaišės su sūriu, duona, medumi 
buvo pergalėtos lietuviško dosnu-
mo ir vaišingumo - tokią dieną ir 
piemenims nebūtų to, ką turime 
geriausia, negaila. Kelių rūšių sū-
riai, mėsa, net žvėriena, pyragai 
gardžiausi ir gėrimai tauriausi, 
net butelėlis „Rygos balzamo“, 
dar kartą primenant, kad būtent 
tame mieste emigranto iš Butėnų 
šeimoje gimė mūsų kalbos grožį ir 
tautos didybę savo raštuose adora-
vęs liaudies rašytojas J. Baltušis.

Smagu susitikti: Lidija Valuntaitė-Vileniškienė ir sodybos šeimi-
ninkas Petras Baronas.

Žavios, geras knygas mėgstančios butėnietės - Lendrina Meš-
kauskaitė ir Jolita Valuntaitė.

Autoriaus nuotr.

...Vingiuotas buvo jo ke-
lias, su partija surištas, 
valdžios ir literatūrinės 
šlovės aukštumų link...
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įvairūsparduoda

Vyr. redaktorė

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

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

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

Nuolat perka

Moka PVM.

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

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

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
14,00 Lt / 4.05 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
10,00 / 2.90 EUR Lt /kg.
juodmargius buliukus -
6,20 Lt / 1.80 EUR /kg.

Tel. (8-678) 00255.

PERKA GRIKIUS.
Kaina 820-850 Lt./t

(237,49-246,18 EUR/t)
Tel. (8-611) 44130.

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.

Nekilnojamasis turtas, miškai

Brangiai - mišką išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas.

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

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės ar 
miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį tur-
tą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis 
problemomis. Atsiskaito grynaisiais. 
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Tel.: (8-604) 84051, (8-605) 12103.

Technika

Kombainus, traktorius, autobusus, 
automobilius, įvairią techniką, metalo 
laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.

Įvairius automobilius, mikroautobu-
sus, visureigius, sunkvežimius, trak-
torius. Atsiskaito, utilizuoja. 

Tel. (8-648) 67177.
 
Važiuojančius ir nevažiuojančius 

automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus, sunkvežimius, traktorius. 
Utilizuoja, atsiskaito. 

Tel. (8-629) 10247.

Žemės ūkio produkcija

Pašarinius kviečius. Atsiskaito iš 
karto.

Tel. (8-680) 85841.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka 
priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Nuolat brangiai - karves, bulius, te-
lyčias. Atsiskaito iš karto, moka prie-
dus.

Tel. (8-656) 40439.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža.

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

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Žemės ūkio produkcija

Bulves.
Tel. (8-673) 46078.

Bulves.
Tel. (8-687) 81834.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-676) 95876.

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

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

Rūšinę, sijotą akmens anglį (1 
t-560 Lt/162,19 Eur). Perkant dau-
giau 3 t taikoma nuolaida. Gali pri-
statyti.

Kreiptis: Kauno g.37 Ukmergė 
(prie degalinės”Alauša”), tel.: 
(8-340) 5-11-73, (8-699) 17664.

Malkas kaladėmis. Atraižas. Turi 
supjautų, sausų. Veža į rajonus.

Tel. (8-693) 83102.

Medienos atraižas pakais, su-
pjautas. Kalades, kaladukus. 

Tel. (8-622) 44850.

Gyvuliai

Meitelį.
Kreiptis į Marijoną Dragūnaitę 

Kurklių seniūnijos Sargūnų kaime.

Papildomi 
VAIRUOTOJŲ MOKYMAI, 

pažeidusiems kelių eismo taisykles.
Mokymai vyks spalio 4 d. adresu: Taikos g. 9, Rokiškis, 

UAB „Jonroka“. Registracija tel. (8-657) 68156.

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
KASAME TVENKINIUS, 

VALOME EŽERŲ 
PAKRANTES.  

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

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

www.jonroka.lt
Renkamės spalio 2 dieną 17 val., 
Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Rasta

Rasti auskarai.
Tel. (8-603) 63141.

Į Karčių kaimą priklydo vokiečių 
aviganių veislės kalaitė.

Tel. (8-607) 28142.

Baldų gamyba

Baldų gamyba. Virtuvės, spintos 
slankiojančiomis durimis, prieš-
kambario, miegamojo, kt.

Tel. (8-601) 70304.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius.

Garantija iki 2 metų, pensinin-
kams - nuolaidos. Vyksta į rajo-
nus.

Tel. (8-644) 45610.

Nuoma

Statybos įmonė ieško gyve-
namosios vietos darbuotojams 
Anykščiuose. Apgyvendinimo lai-
kotarpis 4 - 6 mėnesiai. Miegamų 
vietų 8-10.

Tel.: (8-5 243-02-88, 
(8-698) 36408, (8-614) 64994.

Remonto darbai

Atlieku išorės ir vidaus apdailos 
darbus. Montuoju vidines duris, 
dedu grindis.

Tel. (8-626) 81699.

VšĮ Utenos ligoninei reikalingas 
vidaus ligų gydytojas budėjimams 
stacionare.

Tel. (8-608) 34722.
 
Reikalingas prekybininkas pre-

kiauti vokiškomis skalbimo prie-
monėmis.

Tel. (8-683) 66042.

Įmonė siūlo darbą:
sandėlio vadybininkui,

elektromonteriams - 

aukštalipiams,

pagalbiniams 
darbuotojams 

Gyvenimo aprašymą siųsti: ba-
liuckas@anyksciai.omnitel.net 

arba skambinti 
tel. (8-699) 49980.

Anykščių mieste
Ona Danutė BALEIŠIENĖ, gimusi 1938 m., mirė 09-26
Rimantas DZINKUS, gimęs 1952 m., mirė 09-23

Anykščių seniūnijoje
Alma ŠULSKIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 09-26
Ona PALUBINSKIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 09-26

Kavarsko seniūnijoje
Vaclovas SKAPAS, gimęs 1943 m., mirė 09-24

Svėdasų seniūnijoje
Regina PIVORIŪNIENĖ, gimusi  1921 m., mirė 09-28

Troškūnų seniūnijoje
Elena VARNIENĖ, gimusi 1956 m., mirė 09-27
Gienė BUDREVIČIENĖ, gimusi 1939 m., mirė 09-25

Tajus TYLA, gimęs 09-23
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mįslė

tautos balsas

„Anykštėnė“:

„Pirma, Anykščiai - ne duo-
bėje, atvirkščiai, niekas iki šiol 
Anykščiams tiek nepadarė, kaip 
dabartinė valdžia. Toje valdžio-
je ir Baura, kartu dirbantis su 
meru Obelevičium. Tai jei duobė, 
tai vienodai kaltas ir Baura, jei 
ne duobė, kuo Baura geriau nei 
Obelevičius?“

Sužvingo žvingalas ant aukšto 
kalno, sidabro galva, kanapių 
uodega?

Antradienio mįslės „Šulinyje sū-
ris“ atsakymas – Mėnulis. 

 IŠ ARTI

anekdotai
***

Dėdė atsako į savo sūnėno 
laišką: 

- Štai tau 10 eurų, kaip norėjai. 
Bet išmok taisyklingai rašyti. De-
šimt rašosi ne su dviem nuliais.

***

Tomukas verkdamas grįžta 
namo. 

- Kas nutiko? - klausia suneri-
musi mama. 

- Darželyje visi vaikai žinojo, 
kad kūdikius atneša gandras. Tik aš 
vienas apsijuokiau su tavo kvaila 
istorija apie ypatingą vyro ir moters 
apsikabinimą.

***

Motina apkloja savo dvynukus 
Adomą ir Eriką. Vienas berniu-
kas negali sulaikyti juoko, todėl 
mama teiraujasi, kas tokio linksmo 
atsitiko. 

- Tu Adomą nuprausei dukart, o 
manęs - nė karto.

***

- Ar nori sužinoti, kaip gimsta 
veršiukas? - klausia ūkininkas 
mažojo Makso. 

- Taip, - atsako šis. 
- Taigi, pirmiausia pasirodo 

priekinės kojos, tada išlenda galva, 
kūnas ir galiausiai užpakalinės 
kojos. 

- O kas tada veršiuką sumeis-
trauja? - toliau smalsauja Maksas.

***

- Mano tėvai keisti, - pasakoja 
Elzė savo geriausiai draugei.

- Pradžioje mokė mane kalbėti, o 
kai išmokau, liepia patylėti”.

Savo nuomonę

 išsakykite paskambinę 

į „Anykštą“:

  (8-381)  5-82-46,  

Esu Jūsų laikraščio „Anykš-
ta“ skaitytojas. Ačiū už įdomius 
straipsnius apie rajono kaimus ir 
tuose kaimuose gyvenančių žmo-
nių gyvenimą.

Laikraštis „Anykšta“ 2013 m. 
sausio mėn. 15 d., antradienį, pra-
dėjo spausdinti rašinių ciklą apie 
rajono seniūnijas. Pirmoji seniūni-
ja buvo aprašyta Anykščių. Antroji 
kitame laikraštyje aprašyta - An-

Laukiu publikacijų 

drioniškio seniūnija. Taip per 7 lai-
kraščius buvo patalpinta septynių 
seniūnijų gyventojų skaičius, ko-
kie svarbesni kaimai įeina į tas se-
niūnijas ir kiek gyventojų gyvena, 
kokie seniūnai vadovavo ir dabar 
tebevadovauja ir taip, kas įdomaus 
yra, daugiau.

Domiuosi Anykščių istorija ir 
tuos laikraščius, kurie man įdomūs, 
net pasilikau atminčiai. Kaupiu ži-

nias apie viso rajono kolūkių tinklą 
ir koks kaimas kokiam kolūkiui 
priklausė.

Vis laukiu ir dar neprarandu vil-
ties, kad gal bus aprašytos ir tos iš 
dešimties seniūnijų likę 3, tai Ka-
varsko, Troškūnų ir Surdegio se-
niūnijos. Iš anksto dėkoju.

Pagarbiai,
K. ŠALTENIS, Anykščiai

Savivaldybėje - 160 darbuotojų, 
nejaugi nėra žmogaus, kuris ūkiškai 
tvarkytųsi. Senosios ligoninės pas-
tato saugojimas kainavo didelius 
pinigus, ar nebuvo galima atiduoti 
jaunoms šeimoms, socialiai remti-
niems? Juk ten didelis privalumas 
pastato šildymas – stačiamalkės 
krosnys. Buvęs policijos komisa-

Renkame merą
riatas, Didžiulių senoji biblioteka, 
prie „Norfos“ Vilniaus gatvėje 
pastatas. Gal vertėtų jaunoms šei-
moms ar soc.remtinoms šeimoms 
padalinti butams? Mažiau jaunimo 
emigruotų iš rajono.

Alfrydas Savickas pirmauja 
Tautos mero rinkimuose (šiuos 
rinkimus laimėjo Lukas Pakeltis, 

– red.past.). Straipsnyje „Anykš-
tos“ laikraštyje rašyta, koks nesu-
gyvenamas kaimynas, kiek nuo jo 
kentėjo V. Pukenis. Įdomu, gal jau 
aiškios ribos namų valdos, atsaky-
mo lauksime iš agrarinės vadovo 
D. Petrausko.

Teresė KAUNIENĖ

Dž. Klūnio ir jo mylimosios 
vestuvės atsiėjo 10 mln. eurų

Kino žvaigždė Džordžas Klūnis 
(George Clooney) ir jo mylimoji 
Amal Alamudin (Amal Alamuddin) 
išvyko iš Venecijos, kur trankiai at-
šoko vestuves. Italijos dienraščio “La 
Repubblica” teigimu, keturias dienas 
trukusios linksmybės atsiėjo 10 mln. 
eurų.

“Meilė neturi kainos, tačiau šio 
atveju yra kitaip. Nuotakos tėvas 
Ramzis Alamudinas (Ramzi Ala-
muddin) už viešbučius, restoranus, 
saugumo priemones ir svečių kelio-
nes paklojo milžinišką sumą”, - rašo 
laikraštis. Italų žiniasklaidos duome-
nimis, būtent jis mokėjo už iškilmes. 
Tiesa, bent jau dalis sumos bus atgau-
ta žurnalui “Vogue” išskirtinėmis tei-
sėmis pardavus vestuvių nuotraukas.

“Dž. Klūnis nėra valstybės vado-
vas, tačiau šias keturias dienas jis 
buvo naujasis Venecijos dodžas”, - 
teigė “La Repubblica”.

“Karibų piratų” žvaigždė 
K. Naitli nenorėtų, kad jos 
dukra taptų aktore

Didžiosios Britanijos aktorė, ge-
riausiai žinoma dėl vaidmenų filmuo-
se “Karibų piratai”, Kira Naitli (Keira 
Knightley) savo dukrai nelinkėtų 
svaiginančios aktorės karjeros ir ge-
riau patartų tapti gydytoja ar advoka-
te, skelbia “The Telegraph”.

29-erių aktorė sulaukė viso pasaulio 
pripažinimo būdama vos 20-ies. Ta-
čiau savo dukrai tokio gyvenimo ne-
linkėtų. K. Naitli tvirtino, kad patartų 
dukrai vengti gyvenimo, kupino “širdį 
daužančių neigiamų atsakymų”. “Jei 
ji norėtų vaidinti, aš neturėčiau kito 
pasirinkimo - tik tam pritarti. Tačiau 
jokiu būdų to nerekomenduočiau. 
Daugeliui žmonių šis darbas tiesiog 
veria širdį dėl nesuskaičiuojamo kie-
kio neigiamų atsakymų. Net jeigu tau 
sekasi, tavęs vis tiek gali nepasirinkti. 
Taigi patarčiau dukrai būti gydytoja 
ar advokate, kadangi toks darbas yra 
naudingas ir pastovus”, - akcentavo 
Britanijos įžymybė.

Būdama 20-ies aktorė buvo nomi-
nuota “Oskarui” už pagrindinį vai-
dmenį filme “Puikybė ir prietarai” 
(“Pride and Prejudice”). K. Naitli taip 
pat vadino filmuose “Ana Karenina” 
(“Anna Karenina”), “Atpirkimas” 

(“Atonement”) ir kt.
Kalbėdama apie savo išvaizdą, 

aktorė prisipažino dėl to išgyvenusi 
paauglystėje, tačiau teigė, kad vėliau 
viskas ėjo tik geryn ir dėl išvaizdos 
buvo pripažinta mados bei kino indus-
trijos pasaulyje. Dabar K. Naitli tikina 
mažai kreipianti dėmesio į aplinkinių 
nuomonę ir nesistengia atrodyti tobu-
lai net ir ant raudonojo kilimo.

“Visada sakau savo stilistui, kad 
nesistengtų manęs padaryti tobulos. 
Jei tai - tobula, man neįdomu”, - tiki-
no aktorė.

K. Naitli susituokusi su muzikantu 
Džeimsu Raitonu (James Righton).

Anykščiuose vėl suksis 
dokumentinis kinas

Anykščiuose spalio 3-5 dienomis 
rengiamas šeštasis dokumentinio 
kino festivalis “Edox”, kuriame bus 
pristatomi tarptautiniuose kino festi-
valiuose apdovanojimus pelnę filmai 
iš 9 šalių.

Žiūrovai išvys argentiniečių reži-
sieriaus Manuelio Abramovičiaus 
(Abramovich) trumpametražį darbą 
“Karalienė”, pripažintą geriausiu 
dokumentiniu filmu daugiau nei 
dešimtyje kino festivalių įvairiuose 
žemynuose, italų režisieriaus Karlo 
Coračio (Carlo Zoratti) juosta “Ypa-
tingas poreikis”, apdovanojimus pel-
nęs Leipcigo, Triesto, Dalaso ir Os-
tino festivaliuose, taip pat ypatingas 
dėmesys bus skiriamas amerikiečių 
režisieriaus ir žurnalisto Jono Alper-
to kūrybai.Festivalyje svečiuosis ir 
su žiūrovais susitiks ispanų režisierė 
Irenė M. Borecho (Irene M. Borrego), 
kurios trumpo metro juosta “Duona ir 
žuvis” atidarys festivalį.

“Edox” metu žiūrovams bus prista-
toma ir senųjų lietuvių filmų plakatų 
paroda.

Dokumentikos peržiūros vyks 
Anykščių koplyčioje. Visi festivalio 
seansai nemokami.

“Edox” festivalį rengia Europos 
kino akademijos nario, JAV kino reži-
sierių gildijos apdovanojimo laureato 
Arūno Matelio kūrybinė grupė “Stu-
dio Nominum”. Renginiu siekiama 
praturtinti atokiau nuo šalies didmies-
čių ir pagrindinių kultūros židinių 
esantį šalies regioną aukščiausio lygio 
šiuolaikiniu kinu, suteikti vietos gy-
ventojams galimybę tiesiogiai paben-
drauti su lietuvių ir užsienio kūrėjais.

B. Geitsas išlieka turtingiausiu
amerikiečiu

Vienas iš “Microsoft” korporaci-
jos įkūrėjų verslininkas Bilas Geitsas 
(Bill Gates) turtingiausių amerikiečių 
sąraše neužleido savo pozicijos ir 
400-uke vėl užėmė pirmąją vietą.

“Forbes” žurnalo sudarytame są-
raše B. Geitso turtas vertinamas 81 
mlrd. dolerių ir nuo 2013-ųjų yra di-
desnis net devyniais milijardais do-
lerių. B. Geitsas sąraše aplenkė savo 
draugą JAV verslininką ir legendinį 
investuotoją Voreną Bafetą (Warren 
Buffett), kurio turtas siekia 67 mlrd. 
dolerių.

Trečioje vietoje liko vienos didžiau-
sių pasaulyje programinės įrangos 
įmonės “Oracle” vadovas ir steigėjas 
Laris Elisonas (Larry Ellison). Jo tur-
tas įvertintas 50 mlrd. dolerių.

V. Bekhem tapo JT specialiąja
ambasadore kovai su AIDS

Buvusi “Spice Girls” narė Vik-
torija Bekhem (Victoria Beckham) 
tapo Jungtinių Tautų (JT) specialiąja 
ambasadore kovai su AIDS, praneša 
agentūra AFP.

Tokios pareigos 40-metei suteiktos 
po jos kelionės į Pietų Afriką, kur ji 
susitiko su ŽIV užsikrėtusiomis mo-
terimis, pasakojo V. Bekhem Niu-
jorke. “Kažkodėl žmonės klausosi, 
kai aš kalbu. Taigi aš kalbėsiu už tas 
nepaprastas moteris, kurios gyvena su 
ŽIV ir kartu rūpinasi savo vaikais”, - 
sakė atlikėja, dizainerė ir keturių vai-
kų motina.

Futbolo žvaigždės Deivido Bekhe-
mo (David Beckham) žmona pirmiau-
siai reklamuos priemones, kurios gali 
padėti užkirsti kelią ŽIV perdavimui 
motinos vaikui.

Neseniai V. Bekhem, pardavusi 
daug savo drabužių, surinko šimtus 
tūkstančių eurų AIDS paramos orga-
nizacijai “mothers2mothers”.

Norvegija - geriausia 
vieta pasenti

Pagal vyresnių žmonių gero gyve-
nimo nustatymo indeksą, Norvegija iš 
96 šalių buvo išrinkta pačia geriausia 
vieta pasenti, skelbia BBC.

“Global AgeWatch Index” tyrimo 
metu nustatyta žmonių per 60-ies 
metų socialinė ir ekonominė gero-
vė. Manoma, kad iki 2050 metų 21 
proc. žmonių populiacijos bus per 60 
metų.

Atliktas tyrimas įvertino keturis 

gyvenimo aspektus - pajamas, svei-
katos apsaugą, asmeninius gebėjimus 
ir gyvenamąją aplinką.

Nustatyta, kad geriausia vieta pa-
senti yra Norvegija. Jai ant kulnų 
mina Švedija, Šveicarija, Kanada ir 
Vokietija. Paskutinėje vietoje liko Af-
ganistanas.

“HelpAge International” atstovų 
pranešime nurodoma, kad iki 2050-
ųjų 40-yje šalių 30 proc. žmonių po-
puliacijai bus daugiau kaip 60 metų.

-ELTA

Čili sriuba

Ingredientai: 
Prieskoniai, čili, įvairūs 
Jautienos faršas, 500 gramų 
Čili pipiras, 1 vienetas 
Pomidorų padažas, 100 gramų
 Pomidorai, 500 gramų 
Česnakas 1 skiltelė
Pupelės, raudonos, konservuo-

tos, 400 gramų 
Paprika 
Druska 
Svogūnai, nedidelis, 1 vienetas
Kokosų pienas, fermentinis

Gaminimo eiga: 
Pomidorus nuplikykite karštu 

vandeniu ir nulupkite nuo jų ode-
les. Pomidorus, čili pipirą, papri-
ką, česnaką permalkite. Jautienos 
faršą, kartu su smulkintu svogūnu 
pakepinkite, kol faršas paruduos 
(keptą faršą galima kartu sumalti 
su kitais produktais). Į puodą supil-
kite faršą ir sumaltą masę, įpilkite 
šiek tiek vandens, jei per sausa, ir 
supilkite pupeles, gerai išmaišyki-
te. Įpilkite pomidorų padažą. Troš-
kinant suberkite prieskonius. Pa-
tiekiant sriubą patartina apibarstyti 
tarkuotu fermentiniu sūriu. Sriuba 
turi būti tiršta.


