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Seniūnai ieškos nelegalių 
kiaulių Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Praėjusį penktadienį savi-
valdybėje vykusios seniūnų 
sueigos metu Anykščių vals-
tybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos viršininkas Dainius 
Žiogelis paprašė seniūnų padė-
ti surasti nedeklaruotas gyven-
tojų turimas kiaules.

Atrodo, kad sekliais dirbti 
niekam nereikės Traupio se-
niūnijoje. Pagrindinėje mo-
kykloje apsilankęs D.Žiogelis 
iš pradinukų sužinojo, jog jų 
tėvai apskritai nelaiko jokių 
gyvulių.

Tuo tarpu Svėdasų seniū-
nijoje prasidėjo priverstinis 
kiaulių skerdimo metas...

Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, afrikinis kiaulių maras plinta ir 
tuomet, kai viena kiaulė bučiuojasi su kita.

Justo NAvAšINSko ir Arvydo LINGAIČIO nuotr

Pasaulyje pripažintus filmus žiūrėjo tik 
saujelė gurmanų

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Spalio 3–5 dienomis Anykščių koplyčioje vyko šeštasis doku-
mentinio kino festivalis „Edox“. Pasaulyje pripažinti filmai di-
delio anykštėnų dėmesio nesulaukė – kai kuriuos filmus žiūrėjo 
tik apie 10 žiūrovų, nors koplyčioje sėdimų vietų buvo apie 80. 
Festivalio organizatorius, režisierius Arūnas Matelis džiaugėsi 
finansiniais rėmėjais, be kurių bilietas į dokumentinių filmų per-
žiūrą būtų kainavęs kaip į gerą operą.

Dokumentinių filmų festivalio „Edox“ organizatorius, režisie-
rius Arūnas Matelis sakė, kad ne kiekvienam kino festivaliui 
pavyksta gauti tokio aukšto meninio lygių filmus, kurie pirmiau-
siai yra parodomi Anykščių publikai. Kasmet šiuos festivalius 
Anykščiuose režisierių rengti ragina rajono vyriausioji architek-
tė Daiva Gasiūnienė.

Bėgimu pagerbė partizanus
Šeštadienį vyko bėgimas 

Priegodo ežeras-Svėdasai, skir-
tas Algimanto partizanų žūties 
65-osioms metinėms pažymėti.

„Žuvienės 
pašiūrėje“ – 
mero 
priėmimas 
mokytojams

Kas nemoka pildyti deklaracijų, 
tuos galėtų mokyti STT

Saulius RASALAS, Andrioniš-
kio seniūnas:  „Praėjusiais metais 
stengiausi, kad mano deklaraci-
joje būtų vienodi skaičiai – „sep-
tyniukės“ - ir man 
pavyko.“

Pažymėjimai. Rajono mokyklose 
vis dar stringa elektroninio moki-
nio pažymėjimo sistemos diegimas. 
Daugumoje mokyklų kol kas galima 
naudotis tik mokinių lankomumo 
paslauga. O štai pavalgyti pietus ir 
atsiskaityti elektronine pinigine vis 
dar negalima. Savivaldybės Švieti-
mo skyriaus vyriausioji specialistė 
Nijolė Pranckevičienė „Anykštai“ 
sakė, jog elektronine maitinimo pa-
slauga jau pradėta naudotis Traupio 
pagrindinėje mokykloje, tačiau ir ten 
sistema veikia ne be trūkumų. „Strin-
ga elektroninis dienynas, todėl tėvai 
negali matyti, ką mokykloje valgė jų 
vaikai“, -  apie elektroninio mokinio 
pažymėjimo sistemos diegimo truk-
džius, kurie tęsiasi ne vieną mėnesį, 
pasakojo N.Pranckevičienė.

Koncertai. Šiandien Anykščių vai-
kų lopšeliuose–darželiuose „Žilvitis“ 
ir „Žiogelis“ bei A.Vienuolio pro-
gimnazijoje vyks klasikinės muzikos 
festivalio „Jauni jauniems 2014“ kon-
certai. Koncertų meno vadovė - Sigu-
tė Trimakaitė.

Jubiliejus. Titulinių Šv. arkangelo 
Mykolo atlaidų dieną minėtas 220-a-
sis Svėdasų bažnyčios jubiliejus: pa-
maldoms vadovavo Anykščių deka-
nas kan. Petras Baniulis, paskaitą apie 
bažnyčios įdomybes, statytoją ir kitus 
kunigus bei svėdasiškių pamaldumą 
skaitė svėdasiškis muziejininkas Rai-
mondas Guobis.

Pranciškus. Sekmadienį Troškū-
nuose švęsti rudeniniai gyvūnų glo-
bėjo, Dievo neturtėlio šv. Pranciškaus 
Asyžiečio atlaidai, žmonių susirinko 
nedaug, ne ką pagelbėjo ir siaurukas 
- trimis vagonais keliavę turistai šven-
tovę pasiekė jau gerokai po pamaldų.

Baltušis. Svėdasų bibliotekoje 
veikia svėdasiškės Onos Pajėdaitės 
50 fotografijų paroda, skirta rašytojui 
Juozui Baltušiui, tai tarsi Butėnuose 
vykusio paminėjimo tąsa.

Atsparus. Liepos mėnesį profesi-
onalių menininkų Šventosios pakran-
tėj sukurtos kompozicijos „Žemės 
žingsniai mene“ krante jau sudūlėjo, 
o štai vandenyje skulptoriaus Tado 
Vosyliaus „Deivės takas“ tapo, matyt, 
įsimylėjusių ančių susitikimo vieta ir 
puikiausia laikosi savo poliais gaudy-
damas Šventąja plaukiančia šiukšles. 
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Temidės svarstyklės
Mušė. Spalio 5 dieną, apie 19 valan-

dą, Anykščiuose, A. Vienuolio gatvėje, 
konflikto metu neblaivus (2,35 prom.) 
vyriškis, gimęs 1973 metais, kelis kartus 
kumščiais sudavė neblaiviai (1,97 prom.) 
sugyventinei, gimusiai 1976 metais. Vy-

riškis uždarytas į areštinę. 
Granata. Spalio 5 dieną Kurklių se-

niūnijoje, pievoje, rasta rankinė granata. 
Atvykus sprogmenų neutralizavimo 
būrio grupei nustatyta, kad granata kelia 
pavojų aplinkiniams, todėl buvo sunai-
kinta vietoje. 

Suma. “Vyriausybė pagaliau ryžosi 
eiti socialiai teisingu keliu - išmokos 
bus mokamos žmonėms, kurių paja-
mos yra mažesnės, o lengvatos nebe-
gaus žmonės, kurie yra turtingi”, - po 
Vyriausybės posėdžio ir pasitarimo 
sakė Premjeras Algirdas Butkevičius. 
Vyriausybė kitų metų biudžete numa-
tė papildomus pinigus kompensaci-
joms už šildymą. Bus išmokėta net 
168 mln. litų. Ministras Pirmininkas 
kategoriškai atmetė galimybę, kad 
panaikinus lengvatą, šildymo kaina 
išaugs. Tačiau Lietuvos šilumos tie-
kėjų asociacijos prezidentas Vytautas 
Stasiūnas yra paskelbęs skaičiavimus, 
kad, panaikinus lengvatą, šiluma pa-
brangtų apie 11 proc.

Avarija. Mažiausiai trys žmo-
nės buvo sužaloti vėlų penktadie-
nio vakarą Vilniuje susidūrus trims 
automobiliams. Vieną nukentėjusią 
merginą iš sumaitoto automobilio 
vadavo ugniagesiai, o avarijos kalti-
ninkas po susidūrimo paspruko, rašo 
lrytas.lt. Incidentas apie 22 val. 40 
min. įvyko Žirmūnų g. Kaip vėliau 
pasakojo incidento liudininkai, mies-
to centro link važiavęs švediškais 
valstybiniais numeriais paženklintas 
automobilis “VW Passat” posūkyje 
išskriejo į priešingos krypties eismo 
juostą ir kaktomuša rėžėsi į priešais 
važiuojantį automobilį “Audi”. Nuo 
smūgio “Audi” nuskriejo keliolika 
metrų į šalį. Tuo tarpu “VW Passat” 
pradėjo suktis šonu ir į jį trenkėsi greta 
“Audi” važiavęs visureigis “Toyota”.  

Darbdavys. Penktadienį Šiau-
lių apygardos teisme nuosprendį 
išgirdo buvęs vienos bendrovės 
direktorius, į savo vadovaujamos 
bendrovės darbuotojo priekaištus 
dėl laiku neišmokamo atlyginimo 
atsakęs mirtinais smūgiais. Dėl nu-
žudymo kaltu pripažintas 46 metų 
Gintautas Vasiliauskas nelaisvėje 
turės praleisti 8 metus. Vieną iš 
savo vadovaujamoje bendrovėje 
dirbusių medkirčių G. Vasiliauskas 
Kelmės rajono Žarų kaime užpuo-
lė praėjusių metų birželio 20-ąją, 
kai šis papriekaištavo dėl laiku 
neišmokėto atlyginimo. Ligoninė-
je medikai išgelbėti sumuštą vyrą 
buvo bejėgiai - jis netrukus mirė. 

Savaitė. Švedijos sostinėje Stok-
holme prasideda Nobelio premijų 
laureatų paskelbimo savaitė. Pasku-
tinė ekonomikos Nobelio premija 
bus paskelbta rugsėjo 13 dieną, 
skelbia “RIA Novosti”.Apdova-
nojimų savaitė prasideda pirma-
dienį paaiškės Nobelio fiziologijos 
arba medicinos premijos laureatas. 
Antradienį bus įvardinti fizikos 
premijos laureatai, o trečiadienį   
chemijos. Penktadienį Norvegijos 
Nobelio komitetas Osle paskelbs 
Nobelio taikos premijos nugalėtoją. 
Šiais metais Nobelio taikos premi-
jai gauti pasiūlytas rekordiškai daug 
kandidatų - 278, 47 jų - organiza-
cijos. Apdovanojimų savaitė spalio 
13 dieną 13.00 val. Švedijos laiku 
bus užbaigta paskelbus Nobelio 
ekonomikos premiją.Valstybės. 
2013 m. iš Lietuvos emigravo 38,8 
tūkst. šalies gyventojų. Palyginti su 
2012 m., emigrantų skaičius suma-
žėjo 2,3 tūkst. (5,6 proc.). 2013 m. 
pagal emigrantų srautus Jungtinė 
Karalystė buvo pirmoji valstybė, 
Airija – antroji. Į Jungtinę Karalystę 
emi gra vo 17,9 tūkst. visų emigran-
tų, Airiją – 3,3 tūkst. Po 3 tūkst. 
šalies gyventojų emigravo į  Norve-
giją ir Vokietiją, 1,3 tūkst. – į Jung-
tines Amerikos Valstijas, 1,1 tūkst. 
– į Ispaniją, beveik po 1 tūkst. – į 
Baltarusiją, Švediją, Daniją. 

Butėnų bendruomenė turės 
savus namus Raimondas GUoBIS

Butėnų kaimo bendruomenė, vadovaujama veiklaus pirminin-
ko Petro Barono, nusprendė pirkti savo būstinei namus.

Keletą metų bandyta įsigyti di-
delį, puošnų, istorinį Bražiūnų - 
Damijono Prūso namą, kuriame 
tarpukariu ir vėliau veikė pradžios 
mokykla, klubas - skaitykla, bet ne-
pavyko su dabartiniais savininkais 
susitarti. Dabar perkamas beveik 
kaimo centre esąs Janės Tamo-
šiūnienės namas, kadaise stovėjęs 
vienkiemyje ir priklausęs sovietų 

išblaškytai Povilo Barono šeimai. 
Šiame name, kai jis buvo konfis-
kuotas, veikė kolūkio kontora. Kai 
ką glumino palyginti aukšta kaina, 
bet bendruomenės vadovas išmin-
tingai paaiškino, kad negalima mo-
kėti nepadoriai mažai - juk tai gal 
vienintelis ir brangus emociškai 
pardavėjos turtas. Dalį reikiamų pi-
nigų suaukojo šių metų asmeninių 

P. Barono vardinių - Petrinių sve-
čiai, po  100-300 litų aukoję butė-
niečiai, nustebino tie, kurie nepano-
ro prisidėti aiškindami, kad jie tarsi 
čia laikinai tegyvena ir mano, kad 
nei patys, nei jų vaikai ateityje čia 
negyvens. 

Kiek truks pinigų bendruomenės 
namui, žada pridėti pirmininkas ir 
dar šiemet namas su pagalbiniais 
pastatais ir žemės sklypu bus nu-
pirktas. Tuomet laukia remontas, 
kuriam planuojama panaudoti ES 

fondų lėšas.
Planuojama dalyje trobos įrengti 

etnografinį kampelį su plūktine asla 
ir įvairiais rakandais, bus ir biblio-
teka, ir net dūminė pirčiukė, kurią 
kiekvienas sodybos bendrasavinin-
kis panoręs galės pasikūrenti. Gal-
būt jau kitąmet per Mykolines bus 
renkamasi čia, galbūt susiformuos 
tradicija kasmet čia į suvažiavi-
mą susirinkti vietiniams ir po visą 
pasaulį išsiblaškiusiems butėnie-
čiams.

Prieš startą istorikas Gintaras Vai-
čiūnas sportininkams pasakojo apie 
Šimonių girios partizanus. Beje, 
prie Priegodo ežero 1949-ųjų rude-
nį žuvo ir bėgimo organizatoriaus 
Vlado Pajarsko brolis. Sportinin-
kus sveikino Socialinės apsaugos 
viceministras, Lietuvos lengvosios 
atletikos asociacijos prezidentas 

Bėgimu pagerbė partizanus
vidmantas šMIGELSkAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį vyko bėgimas Priegodo ežeras-Svėdasai, skirtas Al-
gimanto partizanų žūties 65-osioms metinėms pažymėti. Kelias-
dešimt bėgikų įveikė 9 kilometrų trasą. Vyrų varžybas laimėjo 
anykštėnas krepšininkas Gytis Krivickas, aplenkęs VGTU stu-
dentą Deivydą Marcejauską.

 Anykštėnai biatlonininkas Linas Banys ir slidininkas Ąžuolas 
Bajoravičius kartu kirto finišo liniją ir pasidalino trečiąją vietą. 
Moterų varžybas laimėjo biatlonininkė Kotryna Vitkūnaitė, ap-
lenkusi Dariją Jankauskaitę ir Rūtą Banytę.

Algirdas Šešelgis, Anykščių meras 
Sigutis Obelevičius.

 Svėdasų seniūnas Valentinas 
Neniškis į Šimonių girią atvažiavo 
motociklu.  

Gražų renginį „ištempė“ trys 
žmonės:  A.Baranausko pagrin-
dinės mokyklos kūno kultūros 
mokytoja Rūta Meliūnienė, slidi-

nėjimo treneris Algis Drūsys ir bia-
tlono treneris Bronius Vitkūnas - iš 
Anykščių atvežę savo mokinius. 
O penkiasdešimtmetis B.Vitkūnas 
dar ir pats įveikė visą trasą. 

Į partizanų pagerbimo renginį 
suvažiavo ir garbaus amžiaus Lais-
vės kovų dalyviai, tremtiniai. Vie-
nas iš jų prieš bėgimą sportininkus 
pakvietė drauge padainuoti partiza-
nišką giesmę. 

Svėdasų miestelio centre buvo 
pastatyti modernūs finišo vartai, 

sportininkai apdovanoti atminimo 
medaliais ir prizais. Po bėgimo 
varžybų dalyviai buvo vaišinami 
kareiviška koše. 

Beje, Lietuvos lengvosios atle-
tikos asociacijos atstovai su prezi-
dentu priešakyje keistokai talkino 
sportininkams, atsiliekančius pa-
veždami... Per greičiausiųjų apdo-
vanojimą A. Drūsiui teko įsikišti, 
kad apdovanoti vis dėlto būtų tie, 
kurie nubėgo visą trasą, o ne važia-
vo automobiliu.

Į startą Šimonių girioje stojo keliasdešimt bėgikų.

Greičiausiai 9 kilometrų trasą įveikė anykštėnas krepšininkas 
Gytis Krivickas (centre).            Autoriaus nuotr.

Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė (žiūri pro vagono du-
ris) į savo vagoną pasikvietė ir muzikantus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Sudavė. Spalio 4 dieną, apie 15 valan-
dą 20 minučių, neblaivus (2,48 prom.) 
sutuoktinis, gimęs 1966 metais, gyve-
nantis Anykščiuose, J. Biliūno gatvėje, 
konflikto metu ranka sudavė žmonai, 
gimusiai 1965 metais, į petį ir pastūmė. 
Vyras uždarytas į areštinę. 

Trenkė. Spalio 3 dieną, apie 17 va-
landą, namuose Debeikių seniūnijoje, 
įvykus buitiniam konfliktui, neblaivus 
(0,28 prom.) sugyventinis, gimęs 1967 
metais, kumščiu trenkė moteriai, gi-
musiai 1969 metais, į veidą. Vyriškis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 

„Žuvienės pašiūrėje“ – mero 
priėmimas mokytojams

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Vakar 15 valandą iš Anykščių geležinkelio stoties į Rubikius iš-
pūškavo siaurukas su šešiais pilnais vagonais rajono mokytojų 
(apie 230 žmonių). Prie ežero esančioje kavinėje „Žuvienės pa-
šiūrė“ pedagogams meras surengė priėmimą. Viename vagone 
su pedagogus linksminusiais muzikantais važiavo meras Sigutis 
Obelevičius ir jo patarėjas Antanas Baura.

Kaip  penktadienį „Anykštai“ sakė 
gerai informuotas šaltinis, moky-
tojams  pokylio gamtoje metu bus 
pateiktas „bendravimas ir žuvienė“, 
„patarlės ar priežodžio užbaigimas“ 
bei „Kristijono Donelaičio metai“, 
o ar pedagogai pakels ir vyno taurę, 
šaltinis siūlė pasiteirauti mero. Beje, 
anot žinovo, tiek daug pedagogų į 
Vasilijaus Jakovlevo kavinę nesu-
tilps, todėl greičiausiai ežero pakran-

tėje bus pastatyta palapinė.
Meras Sigutis Obelevičius „Anykš-

tai“ sakė, kad vyną mokytojai gamtoje 
galės gurkšnoti, nes tarp priėmimo rė-
mėjų yra AB „Anykščių vynas“, AB 
„Ažuožerių sodai“, netgi pyrago ke-
pėjai. Mero priėmimas mokytojams, 
S.Obelevičiaus paskaičiavimais, iš sa-
vivaldybės biudžeto pareikalaus 2–3 
tūkst.Lt iš Švietimo skyriaus biudžeto 
eilutės ir reprezentacinių išlaidų.



spektras

tais“. Vis dėlto, nors deklaravimo 
sistema ir tobulintina, aš už tai, kad 
ji būtų, netgi siūlyčiau plėsti žmo-
nių ratą, kurių deklaracijos privalo 
būti viešai skelbiamos.“

Saulius RASALAS, Andrioniš-
kio seniūnas:  „Praėjusiais metais 
stengiausi, kad mano deklaracijoje 
būtų vienodi skaičiai – „septyniu-
kės“ - ir man pavyko. Kai vertini 
savo butą, kokį nori skaičių, tokį 
užrašai... Aš vis dėlto už deklara-
cijas ir jų viešinimą. Manau, kad 
žiniasklaidos misija jas išanali-
zuoti, biurokratinę kalbą išversti į 
žmonių kalbą ir parodyti tą žmonių 
kalbą visuomenei.   

-ANYkšTA 
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nuomonių ringe
@ „Jomajo“: “Tekstas ilgas ir 

turbūt dėl to kai kam sunkiai su-
prantamas. O esmė ta, kad seimū-
nas kalba apie “skūra” vartančius 
tuo metu, kai jie jau yra išrinkti į 
vienokią ar kitokią valdžią. Kitaip 
sakant, rinkėjai išrinko pvz. soc-
demą, žadėjusį vykdyti jų progra-
mą, o jis kadencijos metu pabėga 
pas kitus. Akivaizdu, kad tokiu 
atveju jis netenka mandato. Terei-
kia sutvarkyti ir tikrovėje, kad jis 
būtų išmestas iš tarybos. Na, įsi-

vaizduokit krepšininką rungtynių metu pradėjusį žaisti už kitą koman-
dą. Pas mus gi tai vyksta nuolatos. Kaip tik apie tai daug kalbėjau, kai 
“susivartė” Ananka. Po tokio veiksmo jis jau nebeatstovauja savo rin-
kėjų, bet vis dar sėdi Taryboje ir žaidžia kitoje komandoje, neretai prieš 
žmones, kurie jį išrinko. Labai gerai, kad klausimas iškeltas ir, tikėtina, 
kad bus teisingas sprendimas. Negerai, kad šitą klausimą kelia didelių 
abejonių kelianti partija. Jeigu mūsų didžiosios partijos ir toliau cepsės 
susikurtą sau mielą šūdą, nedarydamos permainų, kurios gali reikšti 
įprasto skonio pasikeitimą, mums, rinkėjams, nebeliks nieko kito, kaip 
leisti tai padaryti kgbistams ir kitiems praeities pašlemėkams. Rizika, 
kad darbiečiai, gavę daugiau valdžios, kažkur nugrybaus, yra didelė. 
Tačiau nerizikuojant perspektyva bent šiuo metu visiškai aiški - ir to-
liau būsim voliojami tame pačiame mėšle.”

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

komentarai

Politiniai perbėgėliai - kaip 
infiltruoti agentai...
Seimo narys, anykštėnas Ričardas Sargūnas ketina kovoti su 

politiniais perbėgėliais, net siūlo atimti iš jų Seimo ar savivaldy-
bių tarybų narių mandatus. Portalo anyksta.lt savaitgalio disku-
sijoje klausėme, ką apie R.Sargūno siūlymą ir politinius perbėgė-
lius mano skaitytojai.

@ Jo: „Labai protingas pasiūlymas 
ir laiku, tokių kaip Ananka gali atsi-
rasti ir daugiau, pritariu R. Sargūnui.“

@ Kaip pasakius: „Kai pats teisia-
mos partijos atstovas, politinis perbė-
gėlis ima kovoti su politiniais perbė-
gėliais priimant į savo skyrių politinių 
perbėgėlių olimpinę čempionę, gal 10 
partijų pakeitusią Andrukaitiene, ar 
galima tikėt nuoširdumu?“

@ Mano nuomone:  „Partijai 
žmones priklauso arba iš įsitikinimų 
arba dėl naudos. Politinis perbėgėlis 
neturi įsitikinimų, juk negali būt ka-
talikas, o ryte jau musulmonas, šian-
dien liberalas, ryte socialdemokratas. 
Tokie žmonės politikoje yra dėl lo-
vio, jie turėtų būti niekinami, nes jei 
išdavė kartą partijos bičiulius, išduos 
ir kitą kartą, jeigu tik bus proga pri-
šliaužti prie sotesnio lovio.“

@ €: „Jei bėgioja neišrinkti į val-
džią, o paskui tai žinodami žmonės 
juos vis tiek išrenka - viskas tvarkoje, 
manyčiau. Bet kai jau išrinko, tai būk 
mielas, vykdyk savo įsipareigojimus 
arba eik velniop. O kad žmonės tokių 
nerinktų, reikia viešinti tikrąsias tokių 
žmogeliukų biografijas rinkiminės 
kampanijos metu.“

@ Mindaugas: „Vakaruose poli-
tiniai perbėgėliai yra tolygūs politi-
niams lavonams. Pas mus dar labai 
jauna demokratija, žmonės per mažai 
gilinasi į politikų biografijas, žinias-
klaida paprastai viešina ne perbėgė-
liškumą, o kitus dalykus, kurie labiau 
suprantami liaudžiai. Bet jaunimas jau 
labiau išprusęs ir, jeigu tokių profesi-
onalių straipsnių, kaip čia, “Anykšto-
je”, būtų daugiau, politinė prostitucija 
būtų Lietuvoje išgyvendinta.“

@ To Mindaugas: „Vargšeli Min-
daugai, kalbant apie perbėgėlius ir 

demokratiją reikia sau pačiam atsa-
kyti, ar blogai yra tiktai tai, kad iš tos 
partijos, kuriai simpatizuoji, pabėga 
žmonės, bet jeigu į ją atbėga, tai jau 
gerai???!!!! Jeigu pats būtum nuosai-
kus ir krūtine stotum išvaryti visus, 
kurie atbėgo pas konservatorius, tai, 
manau, jų liktų tik pusė partijos. So-
cdemų liktų dar mažiau.“

@ Eugenijus: „ Pvz. Obelevičius 
kaip ir Andrukaitienė buvo TSKP na-
rys. Bet perbėgo tik vieną kartą. Kol 
konservai jį per plauką rinks - pas so-
cdemus Obelevičius nebėgs. Garanti-
ja“

@ Mindaugas to Mindaugas: „Tai 
tame ir kampas, kad Anykščių konser-
vatoriai nepriima politinių perbėgėlių. 
Manau, tai vienintelis toks partijos 
skyrius ir turbūt todėl labiausiai anykš-
tėnų palaikomi, nors jokia žiniasklai-
dos priemonė jų neremia, putiniukai 
nori sužlugdyt. Tiesiog tautoje yra 
sveika šaka, kuri palaiko patriotus ir, 
ačiū Dievui, jei šitų sveikų žmonių ne-
liktų, lauktų Krymas.“

@ Nu čia dabar?: „Anykščių kon-
servatoriai patriotai todėl, kad su KGB 
Kapitonu už bendro stalo sėdi? Baikit 
bajerius. Apie tokius patriotus viskas 
aišku. Patriotais ir idiotais jie sutiktų 
būti, kad tik turėtų valdišką „Volvo“.

@ Rm: „Šiaip juos naikint reiktų, 
nes visokie perėjūnai platina visokias 
infekcijas, ligas, bacilas, o jei rimtai, 
kas gali paneigti,kad kažkoks atseit 
perbėgėlis nėra infiltruotas agentas 
griauti kitą partiją?“

@ Darius:  „Su Darbo partija susi-
dėsi - rusams Lietuvą patikėsi. Visi DP 
priklausantys Lietuvą pardavė Putinui. 
Pažymėkit juos ant durų DP.“

(Komentatorių kalba netaisyta)
-ANYkšTA 

Smogė. Premjeras Algirdas 
Butkevičius ilgokai tvirtino, kad 
politinis sprendimas dėl PVM 
lengvatų šildymui ir karštam van-
deniui panaikinimo dar nepriim-
tas, nieko nenuspręsta ir būgštauti 
- per anksti. Dantų užkalbėjimas 
penktadienį baigėsi: Vyriausybės 
posėdyje nuspręsta lengvatas atim-
ti. Visą savaitę politikų nuomonė 
dėl PVM lengvatos šildymui nai-
kinimo lyg ir svyravo. Net Seimo 
Biudžeto ir finansų komiteto pir-
mininkas, socialdemokratas Bro-
nius Bradauskas, savaitės pradžio-
je įtikinėjęs, jog šildymo lengvatų 
panaikinimas būtų labai naudingas 
mažiausias pajamas turintiems 
piliečiams, vėliau apsigalvojo.  

Vandalai. “Islamo valstybės” 
(IS) kovotojai, ekspertų ir diplo-
matų duomenimis, Irake naikina 
istorinį paveldą ir, pardavinėdami 
kultūros vertybes, finansuoja savo 
kovą, praneša agentūra AFP. Jung-
tinių Tautų švietimo, mokslo ir 
kultūros organizacijos (UNESCO) 
renginyje Paryžiuje Prancūzijos 
ambasadorius UNESCO Filipas 
Laljo (Philippe Lalliot) įspėjo dėl 
džihadistų vykdomo “kultūrinio 
valymo” Šiaurės Irake. “Irako kul-
tūros paveldui iškilęs labai didelis 
pavojus”, - sakė F. Laljo. Bagdado 
duomenimis, jau susprogdintas pra-
našo Jonos kapas, religinės statulos 
ir monumentai Mosule bei asirų rū-
mai. Gautomis lėšomis džihadistai 
esą finansuoja savo kruviną kovą. 
Užimdami teritorijas Irake, jie jau 
nusiaubė daugybę mečečių.

Vestuvės. Didžiojoje Britanijo-
je moteris ištekėjo pati už savęs, 
praneša “The Guardian”. Greisė 
Gelder (Grace Gelder) ištekėjo 
už Greisės Gelder “idiliškoje fer-
moje” Devono grafystėje. Greisės 
vestuvėse dalyvavo 50 žmonių. 
Nuotakos tėvai pareiškė remią savo 
dukterį. “Svarbiausia, kad ji būtų 
laiminga”, - sakė jie. Anot Grei-
sės, kai kurie draugai mano, jog ji 
pasielgė kaip Narcizas. “Žinoma, 
kai praneši, kad išteki už savęs pa-
čios, tai rodo, kad pernelyg save 
myli”, - prisipažįsta Greisė. Priimti 
sprendimą susituokti su pačia sa-
vimi britę paskatino meditacija ir 
dalyvavimas programoje “Shakti 
Tantra”, pagal kurią seksualumas - 
tai gebėjimas gyventi santarvėje su 
pačiu savimi.

Kratos. Gavę informacijos apie 
galimas nusikalstamas veikas 
prie Palangos esančiame pramo-
gų komplekse HBH, teisėsaugi-
ninkai prieš du mėnesius pradėjo 
tyrimą, o antradienį apie 30 pa-
reigūnų armija netikėtai užklupo 
kompleksą ir atliko kratas. Rasti 
dokumentai leidžia daryti prie-
laidas, kad per pastaruosius dve-
jus metus čia buvo neapskaityta 
apie 5 mln. litų, 800 tūkst. iš jų 
- vien šių metų rugpjūtį. Šios su-
mos sudaro apie 30-40 proc. visų 
kompleksą valdančios įmonės 
“Žibosa” pajamų. Kol kas neap-
skaičiuota, kokia dalis šios sumos 
turėjo būti sumokėta valstybei 
mokesčių pavidalu, manoma, jog 
apie 1 mln. litų. Įtarimai didelio 
masto sukčiavimu, didelės vertės 
svetimo turto pasisavinimu bei 
apgaulingu apskaitos tvarkymu 
pareikšti trims moterims - kom-
plekso vyriausiajai finansininkei, 
kasininkei ir savininkei.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Raimondas BALSYS, rajono 
Tarybos narys, ūkininkas, mili-
jonierius: „Neturiu ką slėpti, todėl 
mano tokia deklaracija. Žinoma, 
galima žaisti, kažką kažkam per-
rašyti, tačiau nematau prasmės 
vaidinti. Kiek prasmės tose dekla-

Kas nemoka pildyti deklaracijų, tuos 
galėtų mokyti STT

Viešai skelbiamos politikų 2013 metų deklaracijos. Iš anykštė-
nų solidesnį turtą deklaravo tik buvęs Finansų ministerijos vice-
ministras Vytautas Galvonas ir rajono Tarybos narys Raimondas 
Balsys. Šio ūkininkaujančio politiko turtas gerokai didesnis nei 
milijonas litų. Tuo tarpu net savo verslus turintys rajono Tarybos 
nariai deklaracijose nurodo, kad negyvena geriau nei vidutiniai 
piliečiai.

Pašnekovų klausėme, ar deklaracijos turi prasmę, juk jas iš es-
mės galima pateikti ir vienaip, ir kitaip?

racijose? Greičiau tai formalumas, 
kuris nieko neatspindi, kas nori 
nuslėpti turtą – vis tiek nuslėps. 
Turimų akcijų vertė taip pat nie-
ko neatspindi. Oficiali bendrovės 
akcijų kaina gali daug kartų skirtis 
nuo bendrovės vertės.“

Eugenijus ANDRIEJAUS-

KAS, verslininkas: „Aš už dekla-
racijų skelbimą, bet tos deklaraci-
jos turi būti realios. Man atrodo, 
jog jei žmogus nesusiorientuoja, 
kaip teisingai užpildyti deklaraciją, 
jam turi padėti atsakingos tarnybos 
– STT, FNTT...“

Dainius DAŠKEVIČIUS, vers-
lininkas: „Mano galva, deklara-
cijos turi būti skelbiamos. Nieko 
čia nepaslėpsi, vis tiek anksčiau ar 
vėliau su žiniasklaidos pagalba tai, 
kas nuslėpta, išeina į paviršių.  Ži-
noma, kartais iš deklaracijų atrodo 
kitaip nei yra iš tikrųjų. Sakote, kad 
turtingiausias Anykščių politikas 
yra ūkininkas. Taip, jis turi žemių, 
turi technikos, bet tas žmogus kie-
kvieną dieną pats vaikšto su „čeba-
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- Esate laikomas anykštėnu, 
nors gimėte Dzūkijoje. O jūs 
pats kuo save laikote?

- Dėl to, kad gimiau Seirijuose, 

Kūryba – dvipusis procesas 
Keramikas Juozas Adomonis gimė 1932 m. Seirijuose, nuo 1936 

m. augo Skiemonyse. 1947 m. baigė Skiemonių progimnaziją, 
Anykščių vidurinę mokyklą. Lietuvos dailės istorijoje J. Adomo-
nis yra laikomas naujos tendencijos, orientavusios lietuvių kera-
mikos meną nuo utilitarumo dekoratyvumo link, pradininku. J. 
Adomonis parašė ir išleido 10 knygų, parašė per 60 straipsnių 
taikomosios dailės klausimais, surengė 16 personalinių parodų., 
paskelbė atsiminimų. J. Adomonis yra Lietuvos nusipelnęs meno 
veikėjas, apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Karininko kryžiumi. Už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir 
menui jam skirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno pre-
mija (2004 m.). Į www.anyksta.lt skaitytojų klausimus atsako J. 
Adomonis.

Linas BITvINSkAS
linas.b@anyksta.lt

mane ir ten laiko savu žmogumi, 
bet aš laikau save anykštėnu, čia 
prabėgo sunkūs pokario laikai.  
Iš čia kilę ir mano draugai  Anta-

nas Tyla, Vladas Vildžiūnas.  
- Sakoma, kad muzikuoti 

vaikus reikia pradėti mokyti 
kuo anksčiau, o piešti kuo vė-
liau. Kokia Jūsų nuomonė?

- Na, šito tai negalėčiau pa-
sakyti, pirmą kartą girdžiu, gal 
reiktų su kokiais psichologais 
kalbėtis. Manau, kad vaikai pa-
tys iš savęs viską turėtų daryti. 
Būna, kad vaikai gražiai pradeda 
piešti, bet paskui pamiršta. 

-  Koks yra parodos Anykš-
čių koplyčioje tikslas?

- Šios parodos tikslas - paro-
dyti, kad menu užsiimti gali kie-
kvienas. Man jau prasidėjo antra 
ar gal trečia jaunystė, tai kvailio-
ju. Dirbu su jaunimu jau 50 metų, 
jei būčiau neatsižvelgęs į juos, 
nebūtų manęs pakentę, o žmona 
mane bara, kad nerimtai atrodau. 

- Prašom papasakoti, kokie 
žmonės labiausiai veikė Jūsų 
asmenybę ir meną?

- Tų žmonių buvo įvairių ir per 
gyvenimą keitėsi jų įtaka. Nega-
liu nepaminėti savo dėstytojų iš 
Kauno meno mokyklos profeso-
rių Liudviko Strolios ir Jono Mi-
kėno. Vėliau atsirado jaunesnių 
menininkų. Paminėčiau Aldoną 
Šaltenienę ir Gražiną Švažienę. 
Žinoma, darė įtaką ir kai kurie 
užsienio autoriai. 

- Anykštėnai karts nuo karto 
pakalba, kad reikėtų iš Anykš-
čių centro iškelti V. Vildžiūno 
sukurtą paminklą Laisvei, kad 
centrinė miesto aikštė yra cha-
otiška, o paminklas ten nede-
ra. Kaip Jūs vertintumėte tokį 
rajono vyr. architektės norą? 
Kas Jums patinka ar negražu 
Anykščių viešosiose erdvėse?

- Žinau šitą paminklą. V. Vil-
džiūnas yra mano draugas, aš jį 
ir prikalbinau stoti į dailės mo-
kyklą. Manau, kad jau per vėlu 
diskutuoti šituo klausimu, tas 
paminklas jau „prigijo“, įsitvir-
tino. Pati vieta reikalauja, kad 
ten būtų koks nors paminklas. O 
dėl viešųjų erdvių – pervažiavau 
Lietuvą, ji smarkiai gražėja, ne 
tik Anykščiai. Pasakyčiau, kad 
daugelyje Lietuvos vietų gražiau 
negu Vilniuje. Aplankiau ir apie 
20 užsienio šalių, bet Lietuva 
man gražiausia.  

- Būtų įdomu sužinoti, ar 
menu reikėtų laikyti tautodailę? 
Visokius medinius šventuosius, 
daromus pagal užsakymus...

- Be abejo, tautodailė yra 
menas, tačiau reiktų skirti mė-
gėjus ir profesionalus liaudies 
meistrus. Turim puikių liaudies 
skulptorių, kalvių, juos reiktų 
saugoti. Bet tautodailė irgi su-
miesčionėja, keičiasi. O kas dėl 
tų visokių šventųjų, tai, manau, 
jiems reikia surasti tinkamą vie-
tą. Sakykim, kryžiai ir rūpintojė-
liai tinka prie kaimo sodybų, ke-
liukų, bet visai netinka kur nors 
Vilniuje prie Santariškių, kur jų 
dabar pristatyta, ar Kalvarijų ga-
tvėje. 

- Ar Jums žinomi Prano ir Vy-
tauto Brazdžių palikti darbai 
Lietuvos keramikos istorijoje 
ir kaip tai susiję su Anykščiais? 
- Taip, žinau, broliai Brazdžiai  
pirmieji atvežė naujas idėjas ir 
technologijas į Lietuvą iš šalių, 
kur jie mokėsi. Man padarė di-
delį įspūdį Pranas Brazdys, su 
kuriuo bendravau. 

- Ar dovanojate kam nors 

Gero  jumoro jausmo nesto-
kojanti, vasaras sodyboje prie 
Svėdasų leidžianti ir ten kai ką 
nuveikianti D. Staškevičienė pri-
pažino, kad toks įvertinimas ne-
tikėtas, nes vertimai yra daugiau 
jos pomėgis, o ne svarbiausias 
darbas. Ji nelabai daug tėra išver-
tusi. Gerai lotyniškai šiandieni-
nėje Lietuvoje mažai kas moka, 
nors iš tiesų iš bet kurios kalbos 
vykusiai išversti tekstą yra ne-
lengva. Labiausiai  mokslininkė 
džiaugiasi neseniai išleista knyga 
„Kristijonas Donelaitis ir antika“, 
juk visada smagu prisiliesti prie 
genijaus kūrybos ir gyvenimo 

Profesorius Juozas Adomonis sako, kad kurti Keramikos kate-
drą jam teko iš pat pagrindų – keramikams iš Kauno persikėlus į 
Vilnių nebuvo nei patalpų, nei krosnių, nei bibliotekos.

Šv. Jeronimo premija - svėdasiškei Raimondas GUoBIS

Tarptautinę vertėjo dieną minint įteikta šių metų Šv. Jeroni-
mo premija, kurią pelnė Lucijaus Aurelijaus Senekos, Publijaus 
Karnelijaus Tacito  ir kitų antikinės literatūros autorių vertėja, iš 
Svėdasų krašto kilusi dr. Dalia Dilytė-Staškevičienė. Kūrinius ji 
vertė iš lotynų kalbos.

įdomybių. Didysis poetas vai-
kystėje pažino antikinę kultūrą 
- mokėsi  lotyniškoje mokykloje, 
mokėjo ir senovės graikų kalbą, 
o universitete pažino senąja lite-
ratūra paremtą retoriką. „Metai“ 
iš tiesų yra mūsų tautos epas, tik 
mes dar to nepripažįstame - tai 
savotiška Biblija - knyga, kurioje 
sudėtos visos svarbiausios teisin-
go gyvenimo tiesos.

Prisiminė, kad dėstytojo Leono 
Valkūno paskatinta  keletą L. A. 
Senekos laiškų išvertė dar studen-
taudama, pasiūlė „Nemunui“, bet 
tokie laikai buvo - neatspausdino. 
Klasika kalba apie amžinuosius 

dalykus. P. K. Tacitas - vienas su-
dėtingiausių, bet pavyko perteikti 
net ir stilių, ir nuotaiką, retorišką, 
lakonišką kalbėjimą išreikšti emo-
cingai. Lietuvių kalba turtinga ir 
nuostabi, viską gali atkurti, nors 
vertėjas yra savotiškas kopijuoto-
jas, kito žmogaus sąmonę atspin-
dintis šešėlis.

Antikinio pasaulio pažinimo 
mūsų visuomenei trūksta, o galė-
tų ir darželiuose vaikai žaisti ne 
„Žvaigždžių karus“, bet Trojos 
karą ir taip palengva pažinti seno-
jo pasaulio herojus. Turėtų plačiau 
lotynų kalba būti dėstoma ir ben-
drojo lavinimo bei aukštosiose mo-
kyklose.

Svėdasiškė pastebėjo, kad ji 
yra šiek tiek užsikrėtusi sticizmu 
ir daugelis dalykų, kaip ir pelnyta 
premija, jai atrodo kaip iš tuštybių 
mugės.

 

Svėdasiškė, garsi lietuvių ir antikinės literatūros tyrinėtoja Dalia 
Dilytė-Staškevičienė pelnytos šv. Jeronimo premijos nesureikš-
mina.                Autoriaus nuotr.

Juozas  Adomonis. „Juodoji skraistė”. 
Stiklas. Keramika.

savo kūrinius? Kaip žmonės 
juos priima?

- Kai kurios moterys mano 
darbų nepriima, nes prietaringos. 
Jos sako, kad bijo daužytą stiklą 
į namus neštis, nes parsineš ne-
laimę, o aš nesu prietaringas. 

- Ar kūryba daro žmogų 
šviesesniu, ar tik šviesesnius 
žmones kūryba pritraukia?

- Čia toks provokuojantis 
klausimas. Stiklui svarbios dvi 
savybės – šviesa ir spalva. Jei-
gu yra šviesa, tai ir spalva  at-
siskleidžia. Manau, kad kūryba 
irgi abipusis procesas, nes negali 
žmogus kurti ir nesikeisti. Ku-
ria paprastai smalsesni žmonės, 
kurie siekia daugiau sužinoti ir 
patirti.

 - Kaip gimsta Jūsų darbai?
- Kai nueinu į dirbtuves, netu-

riu jokio plano, ką darysiu, tie-
siog imu ramiai dėlioti. Man tai 
šventė. Menas praturtina žmogų. 

- Dirbate su jaunimu, ką ga-
lėtumėte pasakyti apie šių lai-
kų jaunus menininkus?

- Žinoma, per laiką, kai dirbu 
su jaunimu, jie keitėsi, kaip ir pa-
čios sąlygos. Sakykim, buvusio-
je Tarybų Sąjungoje dėl kerami-
kos nebuvo daroma nieko, viską 
reikėjo pradėti nuo nulio. Dabar 
jaunuoliams yra kitos perspek-
tyvos – galimybė išvažiuoti į 
užsienį, knygos, internetas, ne-
bereikia patiems atrasti techno-
logijų. Sakykim, Lietuvoje yra 
tik raudono molio, anksčiau mes 
jį ir naudodavom, o dabar kokio 
tik nori gali nusipirkti. Kerami-
kai jau net nebemaišo glazūrų, o 
jas perka. Taigi – galimybės jau-
nimui yra didžiulės. 

Juozas  Adomonis. „Skrydis“. Sti-
klas.
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Svėdasiškiai kiaules skerdžia

Pasak D.Žiogelio, nors Svėdasų 
seniūnijos gyventojai teigė, jog jie 
kaip partizanus stengsis dar viene-
rius metus išlaikyti paslėptas savo 
augintines, kurios pasiektų rei-
kiamą skerdimui svorį (Šiaurinės 
Svėdasų dalies gyventojai paten-
kantys į buferinę afrikinio kiaulių 
maro (AKM) zoną kiaules turėtų 
suvalgyti iki šių metų lapkričio 1 
dienos), vis dėlto pastarųjų dienų 
duomenys rodo, kad svėdasiškiai 
pakluso veterinarų reikalavimams 
skersti riestauodeges, nes penkta-
dienį iš būtinų paskersti 135 kiau-
lių buvo likę tik šiek tiek daugiau 
negu 90.

Vilniuje sėdintys biurokratai 
pastebėjo, kad į Svėdasų buferinę 
zoną patenka ir viena Debeikių se-
niūnijos sodyba, esanti kitapus ke-
lio Utena–Kupiškis. Čia gyventojai 
turi dvi kiaules. „Reikia įtikinti ir 

Seniūnai ieškos nelegalių kiaulių
tuos žmones, kad kiaules būtina 
suvalgyti. Tegul tai lieka ant se-
niūno sąžinės“, - kreipdamasis į 
Debeikių seniūną Alvydą Simona-
vičių sakė D.Žiogelis.

Rajone be įprastų baltų kiaulių 
yra laikomos kelios juodos vie-
tnamietiškos. D.Žiogelis informa-
vo, jog du tokių kiaulių laikytojai 
pastaruoju metu savo augintines 
deklaravo.

Beje, vyriausiasis šalies veteri-
narijos gydytojas nukėlė terminą, 
iki kurio buferinėse zonose būtina 
išskersti kiaules. Dabar kiaules pri-
valoma paskersti ne iki lapkričio 1 
dienos, bet iki gruodžio 15 dienos.

Griežti reikalavimai

Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Valen-
tinas Patumsis domėjosi, ar tikrai 
AKM gali pernešti paukščiai ir 
vabzdžiai. „Ispanų mokslininkai 
tai tiria, bet įrodymų nėra. Ne taip 

paprasta kiaules užkrėsti šituo 
maru – jos turi viena su kita pasi-
bučiuoti“, - aiškino vyriausiasis ra-
jono veterinaras. „Tai guodžia“, - 
tarstelėjo V.Patumsis, kurio sūnus 
taip pat augina kiaules ir kuriam 
dėl plintančio AKM gali tekti jas 
išskersti.

Seniūnams buvo pasakyta, kad 
norint išvežti kiaules iš vienos vie-
tos į kitą yra būtina, kad kiaulės 
būtų sunumeruotos bandos nume-
riu, prieš 15 dienų tyrimams pa-
imtas jų kraujas, prieš 24 valandas 
gautas veterinarijos gydytojo iš-
rašytas pažymėjimas ir užpildytas 
gyvūnų gabenimo važtaraštis.

D.Žiogelis minėjo, jog rajono 
medžiotojų būreliams už privalo-
mai sumedžiotus 200 šernų valsty-
bė išmokėjo 30 tūkst.250 Lt išmo-
kų. „O kur dėjote šernų uodegas?“, 
- klausė Andrioniškio seniūnas 
Saulius Rasalas. „Jos buvo išvež-
tos į Rietavo įmonę utilizuoti“, - 
atsakė D.Žiogelis.

Dirbs komunalininkai

AKM grėsmei ruošiasi ir savival-
dybė. Civilinės saugos specialistas 
Gintaras Vaičiūnas parengė speci-
alų veiksmų planą, ką reiktų neati-
dėliotinai daryti, jeigu kurioje nors 
kaimo sodyboje nugaištų kiaulė nuo 
AKM. „Turės būti teritorija aptver-
ta „STOP“ juosta, ant įvažiavimų 
padaryti dezomatai“, - kas bus daro-
ma, sakė G.Vaičiūnas, priminęs, kad 
savivaldybė šiuo metu turi tik 800 
metrų „STOP“ juostos, kurios gali 
neužtekti, jeigu AKM būtų nustaty-
tas didesnėje nei kilometro spindulio 
teritorijoje.

„Nuošalioje sodyboje pas bobutę 
tvarte nugaišo kiaulė. Močiutė pasa-
kė, kad ji viena nieko su ta auginti-
ne nepadarys, todėl lai veterinaras 
elgiasi, kaip išmano, - pavyzdį, jog 
įdarbinti tektų ir komunalininkus, 
pateikė D.Žiogelis. – Ignalinoje ir 
Utenoje yra suburtos specialios ko-
munalinių įmonių darbininkų bri-

gados, kurios padeda gyventojams 
likviduoti AKM padarinius.

O kad darbo komunalininkams yra 
nemažai, D.Žiogelis pateikė pavyz-
dį, kaip 8 žmonių brigadai visą die-
ną reikėjo išmėžti 10 metų nemėžtą 
tvartą. „Jie buvo atsinešę ir alaus 
„bambalį“, kurį, aišku, darbų vado-
vas atėmė. Bet darbininkai labai ap-
sidžiaugė, kai išmėžę tvartą tą „pūs-
lę“ atgavo“, - juokėsi D.Žiogelis.

Traupiui AKM negresia

D.Žiogelis aiškino buvęs labai nu-
stebęs, jog Traupio gyventojai nelai-
ko ne tik kiaulių, bet ir karvių, avių, 
ožkų... „Mokykloje man apie tai sakė 
pradinukai. O jie tikrai nemeluoja“, - 
kad Traupio seniūnei Daivai Tolušy-
tei nereikės vaikščioti po kaimiečių 
tvartus ir ten šniukštinėti nelegalių 
kiaulių, sakė D.Žiogelis.

Šią žinią itin kritiškai priėmė Skie-
monių seniūnas Stasys Steponėnas. 
„Reikėjo pradinukų klausti, kokius 
gyvulius laiko ne jų tėvai, o kaimy-
nai. Oi, kiek būtų jie pripasakoję“, - 
džiūgavo S.Steponėnas.

Dokumentika nesibaigia 
paskutiniais titrais

Šių metų festivaliui anykštėnams, 
dokumentinio filmo mėgėjams buvo 
pateikti 8 konkursiniai filmai, kurių 
dauguma Lietuvos publika dar nema-
tė, todėl mūsų žiūrovai pirmieji galėjo 
už dyką pasižiūrėti pasaulyje jau pri-
pažintų filmų premjeras. Be to, žiūro-
vai mėgavosi Lietuvių dokumentikos 
aukso fondo filmais, kurių Lietuvos 
televizijos nerodo dėl jų trumpo me-
tražo.

„Dokumentinis filmas nesibaigia 
su paskutiniais titrais, - per doku-
mentinių filmų fiestos „Edox“ ati-
darymą sakė režisierius A.Matelis. 
-  Dauguma žiūrovų ilgai prisimena 
personažus ir klausia, kaip jiems 
gyvenime toliau sekasi. Pavyzdžiui, 
Seimo nariui Sergejui Jovaišai įstri-
go viename filme matyti vyrai, kurie 
gėrė ir verkė. Dokumentika dalinasi 
kitų istorijomis, todėl ne kiekvienas 
aktorius sugebėtų šias istorijas su-
vaidinti. Šių metų festivalio progra-
moje – ryškiausi Europos filmai ir jų 
premjeros...“

A.Matelis paaiškino, kodėl doku-
mentinių filmų fiesta jau šeštus me-
tus rengiama Anykščiuose: „Radžis 
Anykščiuose nesurenka publikos, o 
klasikinės muzikos klausosi pilnos 
salės, todėl čia turi būti rodomas ir 
geriausias dokumentinis kinas“.

Komisijos narys 
„apiplėšinėjo“ siauruką

Festivalyje geriausiu dokumentiniu 
filmu pripažintas Madrido, Friburgo, 
Melburno ir Los Andželo kino festi-
valių laureatas „Karalienė“ (režisie-
rius Manuel Abramovič). Tai filmas, 
apimantis daugelį temų: laisvę, egzis-
tenciją, spaudimą. Pasimetusi suau-
gusiųjų pasaulyje ir paklūstanti seniai 
nusistovėjusiai tvarkai bei negalinti iš 
jos ištrūkti, nepilnametė Memi blaš-
kosi tarp grožio konkurso žavesio ir 
šeimos spaudimo bet kokia kaina lai-
mėti karnavalo karalienės titulą.

Šį filmą geriausiu išrinko žiuri 
komisija:  Žilvinas Pranas Smals-
kas, Arijus Kulikauskas ir Rasa 

Pasaulyje pripažintus filmus žiūrėjo tik 
saujelė gurmanų

Žebuolytė. Pažymėtina, kad žiuri 
narys Ž.P.Smalskas ne visus filmus 
žiūrėjo, o kaip publikai sakė režisie-
rius A.Matelis, festivalio pradžioje 
Ž.P.Smalskas „apiplėšinėjo“ siauru-
ką.

Beje, festivalyje neišvengta ir ki-
tokių nesklandumų. Penktadienį po 
fiestos atidarymo ir dviejų filmų per-
žiūros, kitų filmų rodymas vėlavo 
visą valandą. Todėl jeigu kuris nors 
žiūrovas susiplanavo savo vakarą ir 
atėjo į kurio nors konkretaus filmo 
peržiūrą, turėjo laukti visą valandą 
arba išeiti iš koplyčios nieko nepe-
šęs. Kaip sakė viena moteris, „atro-
do, kad čia ne Ispanija, kur niekas 
neskuba“, tačiau filmo „Galutinis 
tikslas“ rodymas vėlavo visa valan-
da dar ir todėl, kad kino gurmanai 
pasidarė kiek ilgesnę pertrauką ir 
mėgavosi vynu bei vieno kąsnio 
užkandžiais. Kitomis dienomis fil-
mų peržiūros nuo numatyto grafiko 
neatsiliko.

Smalskui geriausia kalbėti 
apie ... seksą

Žiūrovai taip pat rinko geriau-
sią filmą. Kaip sakė žiuri narė  
R.Žebuolytė, iš viso gauta apie 200 

žiūrovų balsų (arba vidutiniškai po 
25 žmones, žiūrėjusius 8 konkursi-
nius filmus). Žiūrovų simpatijas pelnė 
filmas „Dvynukės“ (režisierė Mona 
Friis Bertheussen).  Filmas pasakoja 
apie viename Kinijos kaime rastas 
naujagimes dvynukes, kurias įsivaiki-
no šeimos, gyvenančios skirtinguose 
pasaulio kampeliuose. Seserys susiti-
ko Norvegijoje, sulaukusios aštuone-
rių metų. Tai stiprus pasakojimas apie 
giminystės ryšius ir seserų meilę, dile-
mas žmogaus gyvenime ir kauliukais 
žaidžiantį likimą.

Šiemet pirmą kartą įsteigta nomi-
nacija „VyGa“.  Šios nominacijos 
pavadinime tragiškai mirusių (apsi-
nuodijo smalkėmis) režisierių Vytau-
to ir Galinos Germanavičių pirmosios 
vardų raidės.

Šioje nominacijoje laureatu tapo 
dokumentinis filmas „Ypatingas po-
reikis“ (režisierius Carlo Zoratti). 
Pristatydamas filmą, komisijos narys 
Ž.P.Smalskas kalbėjo: „Tai filmas apie 
trijų draugų nuotykius. Vienas iš jų, 
švelniai tariant, trenktas, nuolat kalba 
apie moteris ir aplinkiniai mano, kad 
jam reikia sekso. Draugai jį vežioja 
po viešnamius, ten jis intymiai paben-
drauja su moterimis, tačiau galiausia 
nusprendžia, jog savo gyvenimo mo-

ters taip ir nesurado. Tuo tarpu Vytelis 
gyvenime rado savo moterį Galiną, 
kaime su ja kūrė spektaklius. Teatras 
„Žaginys“ taip pat buvo suvaidinęs 
spektaklį apie tris brolius, kurių du 
protingi, o trečias – kvailas...“

Visiems filmų laureatų režisie-
riams atiteko originalūs prizai –  iš 
Anykščių krašte užaugintų avių vilnų 
numegzti šalikai, kepurės ir pirštinės.

Beje, jeigu festivalio organizatoriai 
būtų įsteigę kokią nors nominaciją 
žiūrovui, tai, be abejo, į ištikimiau-
sios, kantriausios, ar didžiausios 
dokumentinių filmų gurmanės titulą 
galėtų pretenduoti visuomenininkė 
Eugenija Veronika Pilinkienė, kuri 
visas tris dienas iki Koplyčios at-
mindavo dviračiu ir nepraleisdavo nė 
vieno rodomo filmo.

Sovietmečiu kūrė filmus 
ne tik apie kolūkius

Jeigu konkursinius festivalio fil-
mus koplyčioje žiūrėjo nuo 30 iki 80 
žiūrovų, tai lietuvių dokumentikos 
aukso fondo filmų peržiūroje kai ku-
riuos šedevrus žiūrėjo apie 10 doku-
mentinių filmų gurmanų.

Festivalio rengėjas A.Matelis sakė, 
jog ir tarybiniais laikais, sovietinės 

geležinės uždangos laikais, mūsų me-
nininkai kūrė nuostabius dokumen-
tinius filmus, kurie buvo, A.Matelio 
žodžiais, „ne tik apie kolūkius ir fer-
mas“. 

Štai režisieriaus R.Verbos 1965 
metais sukurtas filmas „Senis ir 
žemė“ pasakoja apie ūkininką, kurio 
vaikai tapo docentais ir profesoriais ir 
nė vienas negrįžo dirbti žemės, todėl 
ūkininkui jos nebuvo galima apleisti 
ir senatvėje. Tačiau nė ką mažiau kaip 
žemę senolis mylėjo ir savo žmoną, 
kuriai mirus, pasikinkė arklį ir dardė-
jo į Vilnių pirkti paminklo savo mo-
ters kapui.

Kitame šio režisieriaus 1969 metų 
filme „Šimtamečių godos“ – priešin-
gas vaizdas: senolė sunėrusi rankas 
dėkoja Dievui, kad šis pagaliau pa-
siėmė jos gyvenimo kryželį, nedorą 
vyrą, ir šimtametė nuoširdžiai prisi-
pažįsta, jog ji daugiau jau nebenori 
tos „žalios mėsos“.

Ne vienam žiūrovui ašarą spaudė 
režisieriaus V.Starošo 1972 m. su-
kurtas filmas „Aš myliu direktorę“, 
pasakojantis apie žiaurių tėvų vaikų 
namuose paliktus vaikus, kurie, pa-
klausius jų, ką jie myli, atsako, kad ne 
mamą ar tėtį, o vaikų namų direktory-
tę ar auklėtoją...

Tarp aktyviausių dokumentinių filmų gurmanų – ir visus filmus 
stebėjusi Eugenija Pilinkienė (pirma iš kairės).

Geriausius filmus išrinko trijų asmenų žiuri: Žilvinas Pranas 
Smalskas,  Rasa Žebuolytė ir Arijus Kulikauskas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Ožiaragiai, iš visko sprendžiant, 
turės aiškintis santykius su darbda-
viais, vadovais ir viršininkais. Bet, 
pasak astrologo, dėl to nereikėtų 
labai jaudintis ir nerimauti - drąsiai 
ginkite savo nuomonę, tai tik padės 
jums kopti karjeros laiptais. Galite 
gauti nedidelį pelną. 

Vandeniai šitą savaitę turėtų pa-
galvoti apie ateities planus. Galimas 
dalykas, kad teks susidurti ir su se-
nomis nesureguliuotomis profesinės 
veiklos problemomis. Žvaigždės 
mano, kad šiuos klausimus reikėtų 
spręsti, atsižvelgiant į savo karjeros 
perspektyvas. 

Žuvys ras originalią išeitį iš konf-
liktinių situacijų su vyresnybe ir 
sureguliuos savo naudai visus ne-

sutarimus, kurių gali kilti ateinančią 
savaitę. Turite puikią galimybę vi-
sus savo oponentus paversti bičiu-
liais. Tuomet visi darbai pareikalau-
tų kur kas mažiau laiko ir jėgų. 

Avinai gali būti įtraukti į konf-
liktą tarp asmeninio gyvenimo ir 
tarnybinės pareigos. Astrologo nuo-
mone, esant dabartinei situacijai, 
pirmiausia galvokite apie asme-
ninius reikalus, kitaip vėliau teks 
gailėtis dėl neišnaudotų galimybių. 
Partneriai gali pasiūlyti imtis naujų 
verslo projektų, bet didelės naudos 
neverta tikėtis. 

Jaučių laukia daugeliu atžvilgių 
sėkminga savaitė. Bendravimas su 
verslo partneriais bus labai produk-
tyvus, o sudarytos sutartys - jums 
itin naudingas. Jeigu reikia vykti 
į užsienį vesti derybų, tai tatai ge-

horoskopas riausia padaryti ateinančią savaitę. 
Dvyniams iškils būtinybė nu-

traukti partnerystės santykius, su-
sijusius su akcijomis ir vertybiniais 
popieriais. Bet dėl šito nenusimin-
kite, kadangi jums seksis kitose 
verslo srityse. Seksis ir meilės fron-
te, pirmiausia tiems, kurie kol kas 
nėra susaistyti įsipareigojimų arba 
santuokos ryšių. 

Vėžiai šitą savaitę turės tvarkyti 
reikalus, susijusius su jų profesine 
veikla. Metas tam bus palankus, 
todėl negaiškite laiko ir pagaliau 
sureguliuokite visus spręstinus 
klausimus. O štai nuo visų tolimų 
kelionių žvaigždės jums pataria kol 
kas susilaikyti. 

Liūtams atsivers palankios dar-
bo ir verslo perspektyvos. Dangaus 
šviesulių išsidėstymas teigiamai at-

silieps jūsų profesinei veiklai, kuri 
pelnys aukštą vyresnybės įvertini-
mą. Galima didelė sėkmė komerci-
nėse operacijose, net jei verslas nėra 
jūsų pagrindinis užsiėmimas. 

Mergelėms asmeninis žavesys ir 
atkaklumas padės palypėti karjeros 
laiptais ir pasiekti puikių profesinės 
veiklos rezultatų. Galimas dalykas, 
kad turėsite prisiimti papildomų įsi-
pareigojimų, kai kitą savaitę užim-
site aukštesnį postą. Finansiniu po-
žiūriu bus sėkmingi visi projektai. 

Svarstyklės pasieks reikšmingų 
rezultatų, tvarkydamos profesinius 
ir finansinius reikalus. Vadovybė 
arba partneriai teigiamai įvertins 
jūsų aktyvumą. Asmeniniame gy-
venime prasideda ilgai lauktas 
stabilumo laikotarpis, santykiuose 
su artimais ir mylimais žmonėmis 

nusistovės visiško savitarpio supra-
timo atmosfera. 

Skorpionams pavyks žengti 
ryžtingą žingsnį profesinėje veiklo-
je. Apskritai savaitė bus tinkamas 
metas palypėti karjeros laiptais ir 
įgyti vertingos patirties. Sėkmingai 
susiklosčius aplinkybėms, jūs galė-
site įgyvendinti daugelį troškimų, 
pajusite didesnį pasitikėjimą savo 
jėgomis. 

Šauliai šią savaitę bus labai po-
puliarūs ir visiems reikalingi. Ap-
linkiniai įvertins jūsų laimėjimus ir 
norės perimti jūsų patirtį. Jūs smar-
kiai pagerinsite savo finansinę pa-
dėtį, jeigu laiku priimsite reikiamus 
sprendimus. Tiesa, tai dar nereiškia, 
kad galėsite leisti pinigus į kairę ir 
į dešinę. 

-ELTA

(Tęsinys. Pradžia „Anykšta“ -  
2014-09-25)

Nakvynė Pinduškuose

Po kelionės į Solovkus ir nakvy-
nės Kemi iš šio miestelio užvažia-
vome į Belomorską, pasidžiaugėme 
Baltosios-Baltijos jūrų (Belomors-
ko) kanalu ir Murmansko trasa nu-
sileidome iki Medviežegorsko, ku-
riame vėl nėradom nakvynės. Kino 
filmavimo komanda vis dar nebuvo 
atlaisvinusi viešbučių, regis, net ir 
tą, kur prieš kelias dienas buvo už-
ėmę lenktynininkai, dabar okupavo 
filmų kūrėjai. Jie laisvų vietų nepa-
liko ir kempinge su mediniais na-
meliais šalia Medviežegorsko.  Tad 
jame tik kainomis pasidomėjome -  
už šešiavietį namelį parai prašoma 
8000 rublių (daugiau nei 500 litų). 

Autobusų stotyje pakalbintas 
taksistas mus palydėjo iki priva-
taus viešbučio už kelių kilometrų 
esančiame kitame mieste, roman-
tišku pavadinimu Pinduški. Beje, 
į Pinduškus patenki pravažiavęs 
Landyškus. 

Pinduškuose gavome apartamen-
tus įstabiuose svečių namuose. Po 
derybų dviejų kambarių su virtuve 
ir dušu apartamentuose įsikūrėme 
už 1200 rublių (apie 90 litų). Patal-

Keturi komunarai, neskaitant 
„Peugeot“, Rusijoje vidmantas šMIGELSkAS

vidmantas.s@anyksta.lt

pų vidus visai normalus – nudreng-
ta, nugyventa, bet miegoti galima. 
Tačiau iš lauko – efektas nepakar-
tojamas. Kiemą įveikti galima tik 
zigzagais, apeidinėjant lentgalius, 
padangas, senus baldus. Už kelių 
žingsnių nuo namo įrengtas sąvar-
tynas. Ne šiaip šiukšlių krūvą, o 
sunkvežimiai šiukšlių. Svečių na-
muose – keli apartamentai, vienu 
metu gali juose apsistoti keliolika 
žmonių, tad natūralu, kad svečiai  
šiukšlių prigamina pakankamai, o 
jos metų metais sandėliuojamos 
vietoje.

Ryte pro langus aidėjo azijietiška 
muzika. Du „svečiai iš vidurinės 
Azijos“ kuitėsi prie sunkvežimiuko. 
Matyt, imigrantai, kaip Rafšanas ir 
Džamšutas... Pinduškų apartamen-
tams purvini azijiečiai ir jų mašino-
je rėkiantis magnetofonas pridėjo 
dar papildomo „koloro“ – įstabu. 

Du kartus išlaisvino

Nuo Pinkušku į Sankt Peterburgą 
važiavome pro Saujarvi. Žemėla-
pyje nupieštas pakankamai „sto-
ras“ kelias, tačiau kareliška patirtis 
jau leido prognozuoti žygio tempą 
– duok Dieve, per dieną nuvažiuoti 
200 kilometrų. 

Pradžioje buvo asfaltas. Matyt, 

kelio darbų kultūros ir gamtinių 
sąlygų kokteilis Karelijos keliuose 
formuoja originalų reiškinį – ke-
liuose dygstančius akmens. Tie, 
akmenys turbūt tikrai dygsta, nes 
net ir rusai neturėtų klodami kelią 
vidury jo įasfaltuoti akmenų. Rei-
kia tik truputį užsižiopsoti ir liksi 
kiauru karteriu. Ant medžių pri-
kabinėta skelbimų su telefonais. 
Didelėm raidėmis rašomas vienas 
žodis – „evakuatorius“ ir telefono 
numeris. Tiesa, ir tą evakuatorių 
įlindus giliau į Karelijos miškus iš-
sikviesti nėra kaip – mobilaus ryšio 
nėra, gyvenvietės, kuriose įrengtos 
laidinių telefonų būdelės – kas ke-
liasdešimt kilometrų. 

Tarp nesibaigiančių miškų kyš-
čioja ežerų akys. Žmonių aplinkui 
nesimatė, automobilių judėjimas  
- ne ką didesnis nei Marse, tačiau 
kur gražioje vietoje stojome, ten 
radome šiukšlių. Natūralu. Viena 
darbšti turistų grupė gali nušnerkšti 
kelių kvadratinių kilometrų plotą, 
o šiukšlių rinkimas bekraštėse te-
ritorijose yra Sizifo, ir dar brangiai 
kainuojančio, darbas.  

Kartais asfaltas dingdavo. Va-
žiuoti duobėtu ir provėžuotu žvyr-
keliu įmanoma tik 40-50 km per 
valandą greičiu. Sėdus už vairo 
įtampą kelia ne tik duobės, bet ir 
bendrakeleiviai. Po didesnio kreste-
lėjimo kaip dėsningumas prasideda 
ekipažo nepasitenkinimas vairuoto-
ju. Važiuojant bekelėmis vairuotoju 
būti yra geriausia, mažiausiai nuo-
bodu – tad visi keleiviai begėdiškai 
stengiasi surasti priežastį, kuri pa-
dėtų išsikovoti (arba atsikovoti) šią 
prestižinę poziciją.   

Griežtai sutarėme, kad neberink-
sime grybų. Atsibodo juos ir kepti, 
ir valgyti. O Pinduškų apartamen-
tuose dar nebuvo ir kriauklės, tad 
grybus teko vestis į dušą... Deja, per 
vieną parūkymą iš krūmų išlindo 
18 raudonikių – normalus žmogus 
negali susivaldyti ir palikti grybų 

pakelėje. Mes – normalūs. Nurovė-
me... Bet vakare grybų nevirėme, o 
padovanojome Saujarvio viešbučio 
administratorei.    

Pakeliui mačiau porą normalių 
vietovardžių (pvz. Justozero, Paro-
sozero), o paskui prasidėjo  Lach-
kolampi ir visokie Jaistenjarvi...  
Tikros slaviškos žemės! Įdomu, 
kaip į Lachkolampi gyventojus 
kreipiasi valdžios vyrai prieš rin-
kimus - gerbiami lachkolamipčani 
ir gerbiamos lachkolamičankos? 
Ne taip žavu kaip krivorožki (nuo 
miesto Kryvoj Rog), bet vis tiek 
gražu... 

9 tūkstančius gyventojų turintis 
rajono centras Saujarvis svečius pa-
sitinka virš kelio ištiestu transparan-
tu „Saujarvi – 70 metų nuo išlais-
vinimo“. Gerą jumoro jausmą turi 
rusai! Tiesa, pirmą kartą Saujarvį 
nuo Suomijos Stalinas „išlaisvino“ 
dar 1939 gruodį, o po poros mėnesių 
buvo priimtas sprendimas likusiems 
suomiams draudžiantis gyventi 
okupuotose savo žemėse – vieni 
buvo ištremti, kiti į Rusijos gilumą 
išsikėlė gražiuoju. Taigi, 1944-ųjų 
„išlaisvinimas“, kuri dabar švenčia 
Saujarvis, buvo jau antrasis.  

Absoliuti dauguma pietinės Ka-
relijos vietovardžių yra suomiški. 
Atrodytų, kam rusams kankintis 
tariant sunkiai ištariamus žodžius, 
geriau gyvenviečių pavadinimus 
pakeisti į paprastesnius, lengves-
nius. Tačiau gal fantazija nėra be-
ribė. Ir taip jau Karelijos žemėla-
pyje radau gyvenvietes – „Šliuzas 
Nr.11“, „Šliuzas Nr.8“, arba dar 
geriau – „21 km“.

Saujarvyje aiškinausi, kaip nuva-
žiuoti iki Sortavalos. Klausimo for-
muluotė buvo tokia: „Kuris kelias 
veda į miestą prie Ladogos ežero, 
kurio pavadinimas taip pat suomiš-
kas ir taip pat iš S raidės?“ Bičiuliai 
garsiai juokėsi... Nesuprantu kodėl, 
juk taip aiškiai paklausiau...   

Saujarvyje apsistojome privačiame 
viešbutėlyje. Jis įkurtus, matyt, po 
tipinės miesto pirties privatizacijos. 
Pusė pirties liko pirtimi, o kitoje pusė-
je įrengti trys viešbučio numeriai. Šio 
komplekso pavadinimas linksmas – 
„Komfort“.  Nakvynė žmogui kaina-
vo vos 400 rublių (mažiau nei 30 litų). 
Užsisakėm ir karštą suomišką  pirtį. 
Gal todėl, kad Saujarvis yra senosiose 
Suomijos žemėse, kuklaus mieste-
lio pirtis buvo vienas kokybiškesnių 
kelionės dalykų - švaru, tvarkinga, 
„euroremontas“, erdvus priepirtis, ku-
riame plokščias televizorius, ant stalo 
arbata, sausainukai.  Ir viso to malo-
numo kaina tik 800 rublių už valan-
dą. Žinoma, norėdamas prie ko nors 
prisikabinti – prisikabinsi. O aš visada 
noriu... Kabinuosi: pirties-viešbučio 
kiemelis, į kurį teoriškai svečiai turė-
tų varyti savo automobilius, išklotas 
trinkelėmis, o užvažiavimo nuolydis 
toks, kad gali „užlipti“ tik traktoriai. 
Na, gal dar didieji visureigiai, o „Peu-
geotus-vulgaris“ turi nakvoti kelkraš-
čiuose...     

    (Bus daugiau)

Vaizdas pro apartamentų langus Pinduškuose.

Vidury asfalto išdygę akme-
nys – natūrali kraštovaizdžio 
dalis.

Transparantas, pažymintis Saujarvio išvadavimo jubiliejų.
Autoriaus nuotr.

Baltosios-Baltijos jūrų (Belomorsko) kanalas. 227 km kanalas su 19 šliuzų nutiestas 1931-1933 metais. 
Nuo XIX amžiaus pradžios carinėje Rusijoje buvo kuriami projektai kaip sujungti  šiaurinius Rusijos uostus 
su Sankt Peterburgu, tačiau jie vis būdavo atmetami dėl milžiniško biudžeto. Projekto ėmėsi tik Stalinas. 
Vienu metu kanalą kasė bent 100 tūkst. GULAG-ų kalinių. Skirtingų šaltinių duomenimis, kanalo statybose 
žuvo nuo 12 iki 100 tūkst. žmonių. Kanalas jungia Baltąją jūrą su Onegos ežeru, o šis upėmis ir Ladogos ežeru 
jungiasi su Baltijos jūra. Belomorsko kanalas smarkai sutrumpino vandens kelią tarp Murmansko, Archan-
gelsko ir Sankt Peterburgo, karinius krovinius tarp šių miestų tapo įmanoma plukdyti neįplaukiant į priešų 
teritoriją.  Kanalo gylis pradžioje buvo 3,5 m., 1970 m. kanalas pagilintas iki 4 m. Belomorsko apkrovimas 
ir reikšmė augo iki 1985 m. (perplukdyta 7,5 mln. tonų krovinių per metus), šiais laikais kanalo apkrovimas 
sumažėjęs keliolika kartų.

Papirosai. Papirosai „Belamorkanal“ pradėti gaminti anksčiau nei baigtas tiesti pats kanalas – 1932 m. 
Šiais laikais papirosus, regis, labiausiai mėgsta „žolės“ rūkytojai –  iš jų gilzių paprasta iškratyti tabaką ir 
naują pageidautiną užtaisą sukišti atgal. 
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perka 

Teleloto Lošimas Nr. 965 Data: 2014-10-05
Skaičiai: 18 58 52 48 16 39 29 57 42 09 54 61 51 19 24 35 46 33 47 

01 71 28 70 67 38 15 72 27 73 17 44 31 05 63 49 (keturi kampai) 08 
37 66 69 34 (eilutė) 03 62 04 13 20 (įstrižainės) 25 06 40 (visa lente-
lė) Papildomi prizai: 0519474 10000 Lt 0167006 10000 Lt 0100033 
10000 Lt 0325476 10000 Lt 0294846 10000 Lt 0426483 10000 Lt 
0125437 10000 Lt 0229908 10000 Lt 0369796 10000 Lt 0500506 
10000 Lt 0588900 10000 Lt 0540720 10000 Lt 0280419 10000 Lt 
0358000 10000 Lt 0186018 10000 Lt 0084591 10000 Lt 0366774 
10000 Lt 0048161 10000 Lt 0179773 10000 Lt 0586860 10000 Lt 
0426306 10000 Lt 0374245 15000 Lt 0234058 20000 Lt 0503104 
20000 Lt 0233653 20000 Lt 0264633 20000 Lt 0656409 20000 Lt 
0413485 20000 Lt 0350180 20000 Lt 0538255 20000 Lt 0641781 
25000 Lt 0355931 30000 Lt 0439557 30000 Lt 0623621 30000 Lt 
0103132 Automobilis “Ford Fiesta” 0114864 Automobilis “Opel Corsa” 
0647753 Automobilis “Peugeot 208” 029*495 Pakvietimas į TV studiją 
041*948  Pakvietimas į TV studiją 007*891 Pakvietimas į TV studiją

parduodaįvairūs

siūlo darbą

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

Tel.: (8-686) 84695, 5-29-32.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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 GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 

300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamsis turtas

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį 
turtą. Gali būti su skolomis ar teisi-
nėmis problemomis. Atsiskaito gry-
naisiais. Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirsti. Gali būti malkinis. 7000-
35000 Lt/ha (2027,34-10136,70 
EUR/ha).

Tel. (8-600) 29417.

Automobiliai

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, 
sutvarko dokumentus.

Tel. (8-601) 61510.

Įvairius automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, sunkvežimius, 
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja. 

Tel. (8-648) 67177.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, sunkvežimius, trakto-
rius. Utilizuoja, atsiskaito. 

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai - įvairių 
markių (1930-2005 m.) len-
gvuosius automobilius, visurei-
gius, mikroautobusus. Bet ko-
kios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-656) 40439.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima.

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

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

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

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

Statybinės medžiagos

Spalius.
Tgel. (8-601) 43141.

Kuras

Aukštos kokybės akmens anglį. 
Gali atvežti į namus. Užsakymai 
priimami ir telefonu.

Adresas: Kalno g. 6, Anykščiai 
(buvęs ūkininkų turgus), tel. 
(8-601) 14751.

Pigiai - medienos atraižas pa-
kais, supjautas. Kalades, kaladu-
kus.

Tel. (8-622) 44850.

Gyvuliai

Karvę (1 800 Lt/521,32 Euro), 
veršingas telyčias, 4 mėn. veršelį.

Tel. (8-639) 67074.

Pranešame, kad Anykščių r. bus atliekami kadastriniai matavimai 
prie gretimų žemės sklypų, kurių savininkai (naudotojai) prašomi at-
vykti nurodytu laiku prie savo sklypų: 

1. Rūta Trečiokaitė skl. Nr. 3424/0006:0011, Debeikių sen. Debeikių 
k.v., Debeikių mstl. 2014- 10-13, 09.00 val. 

2. Elena Žygelienė, skl. Nr. 3444/0001:0143, Debeikių sen., Mickūnų 
k.v., Smalinos k. 2014-10- 14, 10.30 val. 

Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB “Žemės tvarkymo centras” 
darbuotojai, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 8 60521909, ztcgeo@gmail.
com

Baldų gamyba

Baldų gamyba. Virtuvės, spintos 
slankiojančiomis durimis, prieškam-
bario, miegamojo, kt.

Tel. (8-601) 70304.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius. Garantija 
iki 2 metų, pensininkams - nuolai-
dos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Įdėklai - gamina, montuo-
ja. Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 mm; 
0,8 mm skardą.

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Dovanoja

Gražius gerai išauklėtus kačiukus.
Skambinti darbo dienomis tik po 

15 val. tel. (8-686) 92618.

Įmonių, organizacijų 
vadovams, ūkininkams 

privalomi

 DARBŲ SAUGOS 
ir PRIEŠGAISRINĖS 
SAUGOS KURSAI. 

Renkamės spalio 14 d. 9 
val. UAB ,,Jonroka’’ 
patalpose Taikos g. 9. 

Rokiškyje

Tel.: (8-657) 68156, 
(8-698) 70127.

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.

Įmonė siūlo darbą:
sandėlio vadybininkui,

elektromonteriams - 
aukštalipiams,

pagalbiniams 
darbuotojams 

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

arba skambinti 
tel. (8-699) 49980.

VšĮ Utenos ligoninei reikalingas 
vidaus ligų gydytojas budėjimams 
stacionare.

Tel. (8-608) 34722.

Reikalingas prekybininkas pre-
kiauti vokiškomis skalbimo priemo-
nėmis.

Tel. (8-683) 66042.

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti
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IŠ ARTI

„SUPER“:

„Tik Anykščiuose gali vykti to-
kie neįtikėtini dalykai! Pasaulinio 
kino stebuklus gali žiūrėti ... Už 
dyką“

Nevalgo, bet ir nemiršta, visuo-
met dirba, bet nieko nepadaro.

Šeštadienio  mįslės „Esu balta 
ir visai nekalta, bet šeimininkė vis 
mane kumščiuoja“ atsakymas – 
duoną minko. 

Krosas. Praėjusią savaitę 
vyko rajono mokyklų rudens 
kroso varžybos. 2001 m. gi-
musių ir jaunesnių mergaičių 
grupėje nugalėjo M.Mincytė 
(Traupio pagrindinė mokykla). 
Antrąją vietą užėmė R.Raišelytė 
(Troškūnų gimnazija), trečiąją 
- B.Lebedevaitė (A.Baranausko 
pagrindinė mokykla). Šios gru-
pės  berniukų bėgimą laimėjo 
R.Bružas (A.Baranausko pa-
grindinė) aplenkęs E.Inčiūrą 
(A.Vienuolio progimnazija) ir 
E.Šimonūtį (A.Baranausko pa-
grindinė). 1999-2000 m. gimu-
sių mergaičių grupėje nugalėjo 
K.Kvietkauskaitė (A.Vienuolio 
progimnazija), aplenku-
si A.Damauskaitę (Kurklių 
pagrindinė) ir M.Pakalnytę 
(Troškūnų gimnazija). 1999-
2000 m. gimusių berniukų var-
žybas laimėjo Ą.Bajoravičius, 
antras finišavo R.Majauskas 
(abu iš J.Biliūno gimnazijos), 
trečias – R.Latvėnas (Kurklių 
pagrindinė). 1998 m. gimusių 
ir vyresnių merginų varžybas 
laimėjo I.Tamkevičiūtė, an-
tra finišavo R.Banytė (abi iš 
J.Biliūno gimnazijos). Trečią-

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus specialistei 
ryšiams su visuomene Virginijai 
Ros Garcia nusiuntėme elektroninį 
laišką, kuriame prašėme  pateikti 
informaciją, kokia suma iš savi-
valdybės biudžeto buvo paremtas 
šiųmetis dokumentinių filmų festi-
valis “Edox”?

Komunikacijos specialistė buvo 
lakoniška: „Prašau klausimus pa-
teikti nustatyta tvarka“.

O savivaldybės „Anykštai“ nu-
statyta tvarka yra tokia, kad klau-
simus savivaldybės ponams reikia 
siųsti raštu ir patvirtintus saugiu 
elektroniniu parašu.

Ponios V.Ros Garcia nurodymą 
įvykdėme dar praėjusį penktadienį. 
Tačiau atsakymo į vieną paprastą 
klausimą turbūt teks laukti septy-
nias dienas – tai ilgiausias laikas, 
per kurį valdininkai turi atsakyti į 
žurnalistų klausimus.

Kai komunikacijos specialistas neturi ką pasakyti

Komunikacijos specialistei Virginijai Ros Garcia (ant laiptelio prie obuolienės katilo) labiau patin-
ka suktis prie puodų negu teikti informaciją žurnalistams.

Jono Junevičiaus nuotr.

Girtaujančių ūkininkų karves melš pašalpininkai
Penktadienį savivaldybėje seniū-

nų sueigos metu Traupio seniūnė 
Daiva Tolušytė rajono veterinarų 
klausė, ką daryti su nemelžtomis 
karvėmis.

Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininkas 
Dainius Žiogelis aiškino, jog yra 
du sprendimo būdai: arba priversti 
karvių savininką nekankinti gyvu-
lių, arba melžimo darbų imtis savi-
valdybei. „Aš nesakau, kad užgė-
rusių ūkininkų karves turėtų melžti 
seniūnai. Bet seniūnijose yra už 
pašalpas atidirbinėjančių žmonių. 
Tegul jie tas keturias valandas per 
dieną panaudoja produktyviai: dvi 
valandas iš ryto skiria ūkininkų 
galvijų priežiūrai, dvi valandas 
- vakare“, - kaip D.Tolušytei išsi-
kapstyti iš nepavydėtinos situaci-
jos, patarė D.Žiogelis.

Traupio seniūnės Daivos Tolušytės galvos skausmas dabar ne afrikinis kiaulių maras, bet kaip pa-
melžti girtaujančių ūkininkų karves.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Vištiena su kariu

Reikės: 
Alyvuogių aliejus, 45 ml; 
Svogūnai, 1 galv.; 
Česnakai, 2 skilt.; 
Žalias čili, 1 vnt.; 
Vištienos filė, 400 gr.; 
Druska, 0,3 a.š.; 
Kurkuma, 0,3 a.š.; 
Kario pasta, 1 v.š.; 
Kmynai, 0,5 a.š.; 
Kalendra, 0,3 a.š.; 
Pomidorų pasta, 1 a.š.; 
Grietinėlė, 2 v.š.;

Gaminimo instrukcija: 
Pasiruoškite produktus: supjaus-

tykite svogūną, česnako skilteles, 
čili pipirą. Čili pipiras gali deginti 
rankas, tad supjaustę, nusiplaukite 
rankas. Kuo smulkiau supjaustysi-
te, tuo greičiau paruošite patiekalą. 
Kubeliais supjaustykite vištieną. 
Supjaustę vištieną, taip pat nusi-
plaukite rankas. Į įkaitintą keptuvę 
supilkite 3 šaukštus aliejaus. Su-
dėkite svogūnus ir kepkite 1 min. 
Sudėkite vištieną ir kepkite 5-6 
minutes. Sudėkite čili ir česnaką. 
Kepkite dar 2-3 min. Suberki-
te prieskonius: druską, kurkumą, 
kmynus (maltus), kalendrą ir iš-
maišykite. Įmaišykite pomidorų 
pastą ir karį. Supilkite 30 proc. 
riebumo grietinėlę. Jei bijote, kad 
vištiena dar neiškepė, patikrinkite: 
perpjaukite vištienos gabaliuką, jei 
jis bus baltas, vadinasi, vištiena iš-
kepė. Patiekite su ryžiais.

ją vietą užėmė G.Matijoškaitė 
(iš A.Baranausko pagrindinės). 
Vaikinų varžybose pirmieji at-
bėgo J.Biliūno gimnazijos spor-
tininkai – G.Krivickas, L.Banys 
ir T.Verbickas. 

Šokiai. Spalio 5 dieną Kaune 
vykusiose tarptautinėse spor-
tinių šokių varžybose „Rudens 
taurė 2014“ „Verpeto“ pora 
U.Spiečius ir Ž.Ovsiukaitė jau-
nių IE6 grupėje iš 28 dalyvavu-
sių porų iškovojo antrąją vietą. 
Jauniai II D klasėje K.Ramoška 
ir J.Pašakuskaitė standartinių 
šokių grupėje užėmė ketvirtąją 
vietą, o Lotynų šokių grupėje 
buvo treti. 

Futbolas. Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro jaunieji 
futbolininkai, gimę 2004-2005 
m., dalyvavo tarptautiniame 
futbolo turnyre Daugpilyje.

Sunkioji atletika. 12 Anykš-
čių sunkiaatlečių kovojo Rokiš-
kio rajono sporto centro 60-me-
čiui skirtame turnyre. Dauguma 
anykštėnų tapo varžybų prizi-
ninkais.

Pietų Korėjos futbolininkai 
atleisti nuo tarnybos armijoje 
už pergalę prieš Šiaurės Korėją

Pietų Korėjos futbolininkai at-
leisti nuo tarnybos armijoje už 
pergalę prieš Šiaurės Korėją, pa-
siektą Azijos žaidynėse, praneša 
“Bloomberg”.Turnyro finalinėse 
rungtynėse Pietų Korėjos atstovai 
įveikė savo šiaurinius kaimynus 
1:0. Vienintelis įvartis buvo įmuš-
tas per papildomą laiką. Pasižymė-
jo Pietų Korėjos rinktinės saugas 
Rim Čang Vu (Rim Chang-woo). 
Apdovanojimu komandai, pelniu-
siai Azijos žaidynių aukso meda-
lius, tapo oficialus atleidimas nuo 
tarnybos armijoje.“Mūsų širdys 
kupinos pasididžiavimo. Visose 
turnyro rungtynėse atiduodavome 
visas jėgas. Objektyviai mes bu-
vome stipriausi”, - sakė po finalo 
nugalėtojų vyriausiasis treneris Li 
Kwang Čenas (Lee Kwang-jong).

Pastarąjį kartą oficialiame tur-
nyre Pietų ir Šiaurės Korėjos 
rinktinės buvo susitikusios 1978 
metais vykusiose Azijos žaidynė-
se. Tąsyk rungtynės baigėsi 0:0.

Soul muzikos legenda 
A. Franklin išleidžia 
naują albumą

Po kelis mėnesius trukusios 
ligos 72 metų amerikiečių soul 
muzikos legenda Areta Franklin 
(Aretha Franklin) vėl jaučiasi ge-
riau.

“Dabar vėl viskas gerai, - sakė 
atlikėja trečiadienį apsilankiusi 
muzikos renginyje Niujorke. - 
Dievas buvo man geras”.

Kuo sirgo, A. Franklin neat-
skleidė. Pernai dėl ligos ji buvo 
priversta atidėti ar atšaukti savo 
koncertus. Atlikėja pasaulyje iš-
garsėjo tokiomis savo dainomis, 
kaip “Respect” ir “Think”.

Spalį soul deivė ketina išleis-
ti naują albumą. “Meilė muzikai 
verčia mane dirbti toliau”, - teigė 
ji.

A. Franklin balsas “lygiai toks 
pat galingas kaip anksčiau, - sakė 
renginyje taip pat dalyvavęs mu-
zikos prodiuseris Klivas Deivis 
(Clive Davis). 

-ELTA


