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Renginys. Anykščių menų 
centras lapkričio 10 d. 17 val. 
kviečia į Anykščių koplyčią 
– Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centrą pasimėgauti kvapų ir mu-
zikos garsų sesija. Bilieto kaina 
20 Lt / 5,79 EUR. Renginį ves 
multiinstrumentalistas Tomas 
Dobrovolskis.

Relikvija. Lietuvos kultūros 
tarybai parėmus, pakartotinai 
300 egzempliorių tiražu išleistas 
troškūniečio Kazio Inčiūros ro-
manas „Ant ežerėlio rymojau“. 
Pirmasis leidimas - įsimintinai-
siais 1930 - iais - Vytauto Di-
džiojo metais, tad šis tautinis, 
patriotinis kūrinys ir buvo skirtas 
garsiam kunigaikščiui pagerbti, 
mat baigtas rašyti tų metų rug-
sėjo 8 - ąją - valdovui karūnuoti 
numatytą.

Gaisras. Pirmadienį apie 14 
valandą 20 minučių Svėdasų se-
niūnijos Butėnų kaime sudegė 
ūkinis pastatas. Atvykus ugniage-
siams gelbėtojams ūkinis pastatas 
degė atvira liepsna. Stogas ir me-
dinis perdengimas buvo įgriuvę. 
Pastatas ir viduje buvę apie 3 t 
šieno ir 3 m3 malkų sudegė.

Turistai. Pusšimtis Kauno 
jaunųjų turistų centro mokslei-
vių vadovaujamų Laimos Naku-
tienės dvi dienas smagiai pralei-
do Anykščiuose - ne tik šėliojo 
labirintuose ir karstinėse, bet ir 
dalyvavo pažintiniame orienta-
ciniame žygyje „Aukštaitijos re-
giono žiedas“.

Narė. Rajono savivaldybės 
Antikorupcinėje komisijoje atsi-
rado nauja narė. Ja tapo neseniai 
Anykščių savivaldybėje pradėju-
si dirbti savivaldybės Bendrojo 
ir juridinio skyriaus vyriausioji 
specialistė Ieva Katinienė.   

Atleido. Nenoriai nuo žemės 
mokesčio atleidžianti gyvento-
jus Anykščių rajono taryba len-
gvai nuo 2427 litų mokesčio už 
2014 metus atleido UAB „Po-
raistė“. Vienas iš argumentų taip 
pasielgti buvo tai, jog bendrovė 
sukūrė 10 darbo vietų, iš jų 4 
nuolatines.

Netoli Rubikių ežero ir Dusy-
no ežeriuko pasitinka Juškonys. 

Skiemonių parapijos kaimui 
spaudą uždėjo kadaise čia bu-
vęs Lenino vardo kolūkis, kurio 
centrine gyvenviete tapo kaimas. 
Tačiau palikimas nedžiugina – 
aplink kaimą nenaudojamų ūki-
nių pastatų griuvėsiai. 

Anykščių seniūnijos darbuo-
tojų teigimu, gyvenamąją vietą 
Juškonyse deklaruoja 49 gyven-
tojai.

Juškonys – giminių kaimas

Išpuoselėta Aldonos ir Jono Kisielių sodyba - viena gražiausių 
Juškonyse. 

Nusikaltėliai ruošiasi: dingsta 
automobilių numeriai Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Praėjusią ir šią savaitę keli Anykščių rajono vairuotojai nu-
kentėjo nuo ilgapirščių – nuo jų automobilių dingo valstybiniai 
numeriai.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato Kriminalinės policijos sky-
riaus viršininkė Aušra Staškevičie-
nė „Anykštai“ sakė, kad numerių 
vagystės Anykščių rajone nėra 
dažnos, bet pasikartoja cikliškai. 
Panašu, kad toks ciklas buvo pra-
ėjusią ir šią savaitę.

Automobilių numeriai vagiami 
tiek Anykščių mieste, tiek rajone. 
Dažniausiai numeriai vagiami iš 
aikštelių prie daugiabučių namų. 
Vagišiai numerius stengiasi nuim-
ti tamsoje. „O juk mūsų miestas 
neapšviestas. Užkardyti tokias va-
gystes labai sunku“, - „Anykštai“ 
kalbėjo policininkė.

Numerius, pasak pareigūnės, 
nusikaltėliai naudoja įvairioms 
nusikalstomoms veikoms – daž-
niausiai įvairioms vagystėms. 
Dažnai vogti numeriai naudoja-
mi kuro vagystėms iš degalinių, 
bet kartais numeriai panaudojami 
dar rimtesniems nusikaltimams. 
A.Staškevičienė pasakojo, kad 
Anykščių rajone pagarsėjusi byla, 
kai su Panevėžio nusikalstama 
grupuote „žemaitukais“ siejami 
asmenys, plėšė veterinarų sodybas 
(tada buvo apiplėšta ir rajono Ta-
rybos nario, socialdemokrato Dai-

niaus Žiogelio sodyba – iš jos din-
go seifas su ginklais, - red.past.), 
plėšikai taip pat važinėjo su vog-
tais automobilių numeriais. Todėl 
ši automobilių numerių vagysčių 
banga gali reikšti, kad kažkuria-
me rajone ruošiamasi nusikaltimų 
serijai.

Nors Anykščių rajone policija 
yra užfiksavusi keletą kuro vagys-
čių iš degalinių atvejų, kai vairuo-
tojai prisipildavo pilnus bakus kuro 
ir išvažiuodavo nesusimokėję, o 
ant automobilių buvo uždėti vogti 
numeriai, tačiau, policininkės ži-
niomis, visi tie numeriai buvo vog-
ti kituose rajonuose.

Viena iš Anykščių policijos va-
dovių pataria gyventojams, pama-
čius asmenis, kurie įtartinai sukinė-
jasi apie automobilius, nepatingėti 
pranešti policijai, kuri patikrins in-
formaciją. 

Nuo ilgapirščių nukentėję au-
tomobilininkai, pastebėję, kad jų 
automobilių numeriai dingo, apie 
tai kuo greičiau turėtų pranešti po-
licijai. Net jei dingo vienas iš auto-
mobilių numerių, A.Staškevičienė 
pataria dėl visa ko nepatingėti 
surinkti policijos ar 112 telefono 
numerio.

Automobilininkai turėtų gerai pritvirtinti numerius prie auto-
mobilių, nes, pasak Anykščių rajono policijos komisariato Kri-
minalinės policijos skyriaus viršininkės Aušros Staškevičienės, 
„paprastai vagiami tie numeriai, kurie lengvai nusiima“.

Antanas Katliorius vis dar kabo 
tarp žemės ir dangaus

Žemės ūkio skyriaus vedėjui 
Antanui Katlioriui sulaukti jį 
išteisinamojo nuosprendžio kol 
kas nepadėjo net ir du samdyti 
advokatai.

Architekto vizijoje – 
miestas žmonėms

Kęstučio Indriūno nuomone, 
jeigu Anykščiai įrodytų, kad 
juose gera gyventi vaikus augi-
nantiems žmonėms, garantuo-
tai čia imtų keltis jauni žmonės

Per Vėlines 
gamtinius 
reikalus 
atlikinėjo 
už krūmo
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Temidės svarstyklės

Kuras. Spalio 28 dieną iš au-
tomobilio, stovėjusio  Kavarsko 
seniūnijoje, kuro bako pavogta 
500 litrų dyzelinio kuro. Žala – 2 
150 litų.

Užtvaras. Spalio 7 dieną nuo ke-
liuko, esančio šalia sodybos seniū-
nijoje, nupjauta ir pavogta užtvaro 
uždaromoji dalis. Žala – 300 litų.

Telefonas. Rugsėjo 24 dieną 
Anykščiuose, Liudiškių gatvėje, 
iš merginos, gimusios 1997 me-
tais, neaiškiomis aplinkybėmis 
dingo mobiliojo ryšio telefonas. 
Žala – 200 litų.

Langas I. Spalio 22 dieną 
išdaužtas parduotuvės, esan-
čios Anykščiuose, Vilniaus ga-
tvėje, langas. Žala – 666 litai. 
Durys. Spalio 24 dieną sulaužy-
tos parduotuvės, esančios Anykš-
čiuose, Valaukio gatvėje, durys.

Langas II.  Spalio 22 
dieną išdaužtas parduotu-
vės, esančios Anykščiuo-
se, Vilniaus gatvėje, langas.  
Šiukšliadėžė. Spalio 26 dieną 
Anykščiuose, A. Baranausko a., 
sudaužyta betoninė šiukšliadėžė. 
Žala – 784,08 litai.

Smogė. Spalio 17 dieną Anykš-
čių seniūnijoje, konflikto metu 
asmuo smogė jaunuoliui, gimu-
siam 1993 metais, į veidą. 

Smurtavo. Lapkričio 4  dieną 
apie 17 valandą 30 minučių na-
muose Anykščių savivaldybėje 
konflikto metu neblaivus (3,68 
prom.) sūnus, gimęs 1977 metais, 
naudojo fizinį smurtą motinos, 
gimusios 1938 metais, atžvilgiu. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

Kuras. Spalio 23 dieną paste-
bėta, kad iš dviejų automobilių, 
stovėjusių Kavarsko seniūnijoje, 
kuro bakų pavogta 450 l dyzeli-
nio kuro. Žala – 3 450 litų. 

Negrįžta. Lapkričio 4 dieną 
gautas pranešimas, kad Anykš-
čių seniūnijoje negrįžta mergina, 
gimusi 1997 metais. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas dėl dingusios 
be žinios paieškos. 

Mirė. Lapkričio 4 dieną Anykš-
čių r. PK pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl vyriškio, gimusio 
1945 metais, rasto savo namuose 
Anykščių savivaldybėje, mirties 
priežasties nustatymo. 

Lapkričio 4 dieną turėjęs skelbti 
nuosprendį taip vadinamoje „me-
lioratorių“ byloje, Panevėžio apy-
gardos teismas priėmė protokoli-
nę nutartį atnaujinti bylos tyrimą: 
bus prašoma pateikti papildomus 
dokumentus ir kviečiami liudyti 
žmonės, kurie Panevėžyje dar ne-
liudijo.

Artimiausias teismo posėdis nu-
matytas gruodžio mėnesį, tačiau ši 
data dar gali keistis, priklausomai 
nuo advokatų darbotvarkės.

Priminsiu, kad Anykščių rajono 
apylinkės teismas 2013 metų gruo-
džio 20 dienos nuosprendžiu, kurį 
rašė teisėja Vitalija Ragauskienė, 
A.Katliorius pripažintas kaltu dėl 
piktnaudžiavimo tarnyba ir ky-
šio paėmimu už išskirtinių sąlygų 
sudarymą dviejuose milijoninės 
vertės melioracijos darbų atlikimo 
projektuose, kuriuose konkursus 
laimėjo mūsų rajono bendrovės 
UAB „Kurklių karjeras“ ir AB 

Apvalins. Baziniai pensijų dydžiai 
į eurus bus apvalinami vartotojo nau-
dai, trečiadienį nusprendė Vyriausybė. 
Nuo sausio 1 d. bus įvedami baziniai 
dydžiai eurais: valstybinės socialinio 
draudimo bazinės pensijos dydis 
- 105 eurai (362,54 Lt; dabar 360 
Lt), valstybinės socialinio draudimo 
našlių pensijos bazinis dydis - 21 eu-
ras (72,51 Lt; dabar 70 Lt), maksi-
malios neperskaičiuotos pensijos dy-
dis - 229 eurai (790,69 Lt; dabar 782 
Lt), valstybinių pensijų bazės dydis 
- 58 eurai (t.y. 200,26 Lt; dabar 200 
Lt). Tai iš „Sodros“ biudžeto papil-
domai pareikalaus 38,3 mln. litų, o iš 
valstybės biudžeto 6,9 mln. litų.

Siūlo. Nuo kitų metų pradžios 
valdančiosios koalicijos part-
neriai Darbo partija bei partija 
Tvarka ir teisingumas siūlo did-
inti mažiausias pajamas gaunančių 
žmonių algas, o nuo liepos dar kartą 
didinti minimalią mėnesinę algą 
(MMA). Po vykusio valdančiųjų 
partijų Politinės tarybos posėdžio 
Darbo partijos pirmininkė, Seimo 
vadovė Loreta Graužinienė sakė, 
kad diskusiją šiais klausimais dar 
planuojama tęsti. „Faktiškai ga-
lutiniai rezultatai nėra pasiekti. 
Yra sutarta, kad frakcijų vadovai 
ir dar vienas atstovas iš frakcijų 
kartu su Finansų ministerija ieško 
galimybių mažinti išlaidas ir ieško 
galimybių rasti tas lėšas, kurios 
reikalingos būtent socialiniams 
klausimams ir mūsų žemės ūkio 
sektoriaus problemoms spręsti. 
Šiandien nenorėčiau dar kalbėti 
apie konkrečias programas, bet ka-
lbama apie biudžetiniame sektoriu-
je ir mažiausias pajamas gaunančių 
žmonių atlyginimų pakėlimą“, - 
sakė Seimo Pirmininkė.

Apskundė. Gyvūnų teisių apsau-
gos organizacija pateikė Europos 
Komisijai (EK) oficialų skundą dėl 
Lietuvoje priimtų Gyvūnų gerovės 
įstatymo pataisų, kurios įteisino pa-
gal musulmonų ir judėjų papročius 
vykdomą ritualinį gyvulių sker-
dimą prieš tai jų neapsvaiginus. 
„Manydami, kad priimtos pataisos 
prieštarauja ES reglamentui, mes 
kreipėmės į Europos Komisiją. Po 
susitikimo su jos atstovais esame 
nusiteikę optimistiškai. Jų pačių 
siūlymu išsiuntėme Komisijai ofi-
cialų skundą“, - pranešime spaudai 
cituojama Lietuvos gyvūnų teisių 
apsaugos organizacijos vadovė 
Brigita Kymantaitė.

Liudijo. Vilniaus miesto 
apylinkės teisme baudžiamojoje 
byloje dėl slaptos informacijos 
nutekinimo, kurioje nusikalstamų 
veikų padarymu kaltinama buvusi 
Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
vyriausioji patarėja, atstovė spau-
dai Daiva Ulbinaitė, trečiadienį 
liudija naujienų agentūros BNS 
direktorė Jurga Eivaitė ir vyriau-
sioji redaktorė Jūratė Damulytė 
Semėnienė, kurios namus 
mažamečių vaikų akivaizdoje krėtė 
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 
pareigūnai. 

Rektorius. Valdymo reformą 
šiuo metu vykdantis Vilniaus uni-
versitetas (VU) gruodį išsirinks 
naująją 11 narių Tarybą, kuri kitų 
metų vasarį turėtų išrinkti ir uni-
versiteto rektorių. Rinkimams bus 
skelbiamas tarptautinis konkursas, 
kuriame galės dalyvauti ir kandi-
datai iš užsienio. Tiesa, rektoriaus 
poziciją užimti galės tik lietuvių 
kalbą mokantys kandidatai.

Antanas Katliorius vis dar kabo 
tarp žemės ir dangaus

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Daugiau kaip mėnesį laukęs išteisinamojo nuosprendžio Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Antanas Katliorius ir toliau lieka nežinioje.

„Anykščių melioracija“.
Anykščių teismo nuosprendžiu, 

A.Katlioriui skirta 19 tūkst.500 
Lt bauda ir atimta teisė vienerius 
metus dirbti valstybės tarnybo-
je. Taip pat nutarta konfiskuoti 
A.Katlioriaus turto už 3 tūkst.Lt.

Panevėžio teisme žemės ūkio 
skyriaus vedėjo advokatai Vytau-
tas Kupcikevičius ir Algimantas 
Kliunka įrodinėjo, kad bylą nagri-
nėjusi Anykščių teismo teisėja ne 
pilnai išsiaiškino visas aplinkybes, 
todėl jų ginamasis turėtų būti iš-
teisintas. Pasak advokatų, teisėja 
V.Ragauskienė turėjo tirti, kodėl 
STT pareigūnai nefiksavo 3 tūkst.
Lt kyšio perdavimo A.Katlioriui 
fakto, kur pinigus žemės ūkio sky-
riaus vedėjo darbo kabinete padėjo 
UAB „Kurklių karjeras“ technikos 
direktorius Valentinas Vanagas, kur 
gautus pinigus įsidėjo A.Katliorius 
– į stalčių ar švarko kišenę, ar ky-
šiui duoti pinigai buvo vokelyje, 

ar paduoti tiesiog banknotais. Ne-
išsiaiškinus šių aplinkybių, anot 
advokatų, A.Katlioriaus kaltinime 
dėl kyšio priėmimo neva nėra nu-
sikaltimo sudėties...

Įtariu, kad į artimiausią teismo 
posėdį Panevėžyje bus kviečiamas 
liudyti buvęs UAB „Kurklių karje-
ras“ direktorius Kazimieras Daš-
kevičius, kuris melioratorių bylą 
nagrinėjant Anykščių teisme sakė, 
kad 3 tūkst.Lt kyšį A.Katlioriui 
davė „dėl geresnių tarpusavio san-
tykių“ ir šios bendrovės technikos 
direktorius Valentinas Vanagas, 
nuvežęs Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjui skirtus pinigus.

Beje, daugiatomėje baudžia-
mojoje byloje yra duomenų, jog 
V.Vanagas pirmasis teisme prabilo 
apie neva A.Katlioriaus kabinete 
rastą sąsiuvinį, kuriame Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas galimai rašėsi, 
kokias pinigų sumas ir iš ko gauda-
vo. Kai šitą žinią savo straipsnyje 
paviešino „Anykšta“, A.Katliorius 
labai piktinosi ir grasino mums 
teismais dėl garbės ir orumo įžeidi-

mo, nes pareigūnai jokios „juodos“ 
buhalterijos A.Katlioriaus kabinete 
nerado (tai patvirtino ir kaltinimą 
baudžiamojoje byloje Anykščių 
teisme palaikęs prokuroras Riman-
tas Vagrys). Greičiausiai V.Vanagui 
teks Panevėžyje prisiminti ir istori-
ją su paslaptingu A.Katlioriaus są-
siuviniu...

Žemės ūkio skyriaus vedėjui 
Antanui Katlioriui sulaukti 
jį išteisinamojo nuospren-
džio kol kas nepadėjo net ir 
du samdyti advokatai.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Lietuvių liaudies mene – tai dažnai 
besikartojantis motyvas – audiniuose, 
skrynių, verpsčių puošyboje. Tarpu-
kariu svastikomis puošti tautininkų 
ženklai, vėliavos, net paminklai. 

Svastika spindi nepriklausomybės 
paminklo, esančio Rokiškyje, centre, 
sukūrėlio motyvų galima rasti ir ant 
paminklo Vaižgantui, Svėdasuose, 
sodelio vartelių. 

Tautinis sukūrėlis Raimondas GUOBIS

Senosiose pasaulio kultūrose ir mūsų – baltų – simbolikoje nuo 
seno naudojama svastika – sukūrėlis, užlenktais galais. Senąja sans-
krito kaba „svasti“ reiškia gerovę, gerbūvį, o pats ženklas simboli-
zuoja saulę, ugnį, Dievą, nesustojantį, neblėstantį kūrybingumą.

Smagų tautodailininko iš Panevėžio sukurtą tautinį sukūrėlį ga-
lima įsigyti už 5 litus.

Autoriaus nuotr. 
Tautinis judėjimas pamažu atgims-

ta, tautiečiai buriasi, nes kaip niekada 
jaučiama susiliejimo grėsmė, galinti 
praryti mažas tautas bei bendruome-
nes, tad baltiški simboliai įvairiomis 
formomis sugrįžta į gyvenimą.

Malonu, kad Arklio muziejuje, su-
venyrų kioske, galima įsigyti tautinių, 
žirgų galvomis puoštų, besisukančių 
sukūrėlių.

Pirmasis Anykščių rajono laikraš-
čio „Kolektyvinis darbas“ numeris 
išėjo 1948 metų lapkričio 7-ąją die-

Premjero kanceliarija priminė apie gimtadienį
Šiomis dienomis „Anykštos“ redakcija sulaukė Lietuvos Respu-

blikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus patarėjos, LSDP 
prezidiumo narės Auksės Kontrimienės sveikinimo su laikraščio 
gimtadieniu, kuris priminė, kad mums jau šešiasdešimt šešeri.

ną. Bėgant metams keitėsi laikraščio 
periodiškumas (jis leistas ir vieną, ir 
du, ir tris kartus per savaitę), redak-

toriai ir pavadinimas. „Kolektyvinis 
darbas“ „Anykšta“ tapo 1990-ai-
siais. Mūsų laikraščiui vadovavo 
dešimt redaktorių. Tačiau, aštuoni 
jų dirbo trumpai, o Stasys Vinciūnas 
„Kolektyviniam darbui“ vadovavo 
trisdešimt metų (nuo 1959-ųjų iki 
1989-ųjų). Gražina Šmigelskienė 

„Anykštos“ kolektyvui vadovauja 
jau 22-ejus metus (nuo 1992-ųjų).

UAB „Anykštos redakcija“ dabar 
leidžia ne tik laikraštį „Anykšta“ 
bet ir regioninį žurnalą „Aukštaitiš-
kas formatas“ bei naujienų portalą 
anyksta.lt.

-ANYKŠTA
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Turizmui impulsą galėtų 
suteikti sportas

K.Indriūnas sako, kad šiuo metu 
dėlioja viziją, kaip jis norėtų matyti 
miesto ateitį. „Pagal mane labai svar-
bu, kad Anykščiai rastų savo nišą vi-
sose srityse“,- sakė K.Indriūnas. Jis 
pabrėžė, kad Anykščiai vystosi kaip 
turistinis ir kurortinis miestas, sie-
kiantis peraugti į 5 -ąjį šalies kurortą. 
„Reikia išsigryninti, į kokius turistus 
ir miesto lankytojus mes orientuoja-
mės. Atsidaręs naujas SPA centras 
atvėrė galimybes pritraukti sveika-
tinimo turistus, o objektų gausa į 
Anykščius privilioja vienadienius ir 
savaitgalinius turistus. Manau, kad 
mes turime galimybę imtis kažko 
naujo – išpopuliarinti sportinį turiz-
mą. Sportininkai – tai labai vertingas 
turistinis segmentas, nes jie atvyks-
ta komandomis, rengia stovyklas, 
varžybas, gyvena, perka produktus 
parduotuvėse, pramogauja. Jie ap-
sistoja ne vienai dienai, o ilgesniam 
laikui“,- apie neatrastas galimybes 
dėstė K.Indriūnas. Jis sakė, kad vys-
tyti sportinį turizmą Anykščiai turi 
visas sąlygas – baseinas, slidinėjimo 
kalnas, „Nykščio namai“ ir t.t. „Pa-
grindinė kliūtis – Anykščiai vis dar 
neturi šiuolaikinio stadiono. Būtina 
rekonstruoti miesto stadioną ir prie 
jo statyti daugiafunkcį sporto centrą, 
kuris sudarytų sąlygas užsiimti skir-
tingomis sporto šakomis. Žinoma, 
reiktų prisiminti ir stadiono rekons-
trukcijai skirtą VDA Kauno fakulte-
to diplomantų parodą, kuri pranoko 
lūkesčius. Gauti 8 skirtingi projektai, 

rodantys, kaip galima rekonstruoti 
miesto stadioną. Sakykim, vienas iš 
jų man ypač patiko – jame siūloma 
ant sporto centro įrengti mini golfo 
erdves“,- kalbėjo architektas.

Anykščiai – anykštėnams

Tačiau pagrindinis jo užsiėmimas 
šiuo metu – galvoti apie tai, kaip 
Anykščius paversti miestu, kuris 
patrauklus gyventi patiems anykštė-
nams, o ne tik turistams. „Sakykim, 
turime puikias Muzikos, Dailės, 

Sporto mokyklas, kodėl čia nepa-
sikviesti žmonių? Supraskim, jeigu 
nevažiuos čia gyventi žmonės, tai 
nieko gero nesulauksime“,- sakė 
K.Indriūnas. Jo nuomone, jeigu 
Anykščiai įrodytų, kad juose gera 
gyventi vaikus auginantiems žmo-
nėms, garantuotai čia imtų keltis jau-
ni žmonės, kurie nepririšti prie savo 
darbo vietos, sakykim, programuo-
tojai ir t.t. „Šiuo metu yra ruošiamas 
projektas, kurio tikslas yra sutvarkyti 
erdves tarp daugiabučių namų, jas 
paverčiant žmonių bendravimo, ben-
druomenės susirinkimų vietomis. Tai 
gali būti vaikų žaidimo aikštelės, tre-
niruokliai ar net šašlykinė, kur kai-
mynai susirenka pažiūrėti kažkokio 
renginio, išsikepti šašlikų ir paben-
drauti. Tai nėra nauja idėja, sakykim, 
Suomijoje daugiabučių gyventojai 
net turi savo mini daržus – viena 
laiptinė atsakinga už krapus, kita – 
už morkas“,- juokėsi K.Indriūnas. 
Tačiau šios idėjos esmė – sukurti 
kažką, kas miestą paverstų „gyvu“, 
kur žmonės turi kažką bendro, o ne 
tik sėdi užsidarę savo narveliuose. 
„Yra numatytos šiame projekte dvi 
erdvės - Anykščių Ramybės mikro-
rajone ir viena – Pušyne“,- pasakojo 
K.Indriūnas.

Muziejų užtenka, reikia
 gyvybės

K.Indriūnas sako, kad Anykš-
čiams šiek tiek kenkia tai, kad jis 
per daug pritaikytas turistams, o 

Anykštėnas architektas ir dizaineris Kęstutis Indriūnas žino-
mas kaip aktyvus miesto visuomeninio gyvenimo dalyvis, nebi-
jantis vertinti visus reiškinius ir architektūrinius sprendimus. Jau 
kuris laikas jis galvoja apie naują Anykščių vystymo koncepciją, 
apie kurią trumpai pasidalino su „Anykštos“ skaitytojais. 

galimybė, ką nors dar pritaikyti, 
nusveria funkcionalumą, todėl daž-
nai nepaisoma gyventojų interesų. 

Sakykim, neseniai  Anykščiuose 
pradėjo dirbti Lietuvos architektų 
sąjungos Architektūros inkubato-
riaus kūrybinių dirbtuvių dalyviai, 
kurie parengs ir pasiūlys Anykščių 
A. Baranausko aikštės ir jos prieigų 
archeologinės ekspozicijos atiden-
gimo, restauravimo bei pritaikymo 
architektūrines – menines idėjas. 
Projekto tikslas - parengti senojo 
Anykščių miesto archeologinės 
ekspozicijos miesto centrinėje da-
lyje įrengimo ir pritaikymo verslo 
vystymui architektūrinę – meninę 
koncepciją. Paklaustas, kaip vertiną 
šią idėją, K.Indriūnas sako, kad nėra 
linkęs pritarti, kad Anykščių centre 
būtų atidengiami ir eksponuojami 
rūsiai. „Tai vėl kainuotų milijonus, 
o kam tai būtų skirta? Turistams? 
Anykštėnai ateis, pasižiūrės ir nu-
eis, o miesto centras virs visiškai 
negyva muziejine zona. Anykščiuo-
se gali atsitikti taip, kaip žiūrėjau 
apie lietuvių keliautojų nuotykius 
Australijoje. Jie užėjo į muziejų – 
ten nė vieno darbuotojo, pasirodo, 
sunykus miestui, nebereikalingas 
nei muziejus, nei jo darbuotojai – 
muziejus yra, bet be darbuotojų“,- 
pasakojo K.Indriūnas.  

Jo nuomone, daug geriau jei 
Anykščių centras būtų tokia zona, 
kurioje vyktų judėjimas, ji būtų gy-
ventojų traukos vieta. 

-ANYKŠTA

užjaučia

Jonui STUOKAI
Tegu nuoširdi mūsų užuo-

jauta paguodžia Jus liūdesio 
valandą, mirus mylimai sese-
riai.

Kaimynai

Architekto vizijoje – miestas žmonėms

Architekto Kęstučio Indriūno darbai ne kartą sulaukė įvertini-
mo ir pripažinimo. Jo projektuotas namas Anykščių senamiesty-
je net buvo pripažintas geriausiu metų statiniu. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Pilietybė. Seimo pirmininkė Lo-
reta Graužinienė pritaria Prezidentės 
inicijuotoms įstatymo pataisoms dėl 
dvigubos pilietybės suteikimo Lietu-
vai nusipelniusiems asmenims, tačiau 
teigia, kad ilgainiui turi būti surasta 
politinė valia dėl pilietybės pakeisti ir 
Konstituciją. „Mano nuomone, mes 
turime išsaugoti savo piliečius, kad 
jie turėtų savo tėvynę, savo šaknis, 
o pilietybės išsaugojimas yra tas ri-
šantysis momentas (...) dabar, kai yra 
atviras asmenų judėjimas, mes turime 
kiek liberaliau pasižiūrėti į dvigubos 
pilietybės klausimą“, - teigė L. Grau-
žinienė.

Mirė. Antradienį mirė Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataras 
Liudvikas Simutis. L. Simutis gimė 
1935 m. rugpjūčio 27 d. Kaunatavos 
bažnytkaimyje, Telšių apskrityje. 
1955-aisiais buvo suimtas už daly-
vavimą Lietuvos Laisvės Kovos Są-
jūdyje (partizanas, karys savanoris) 
ir nuteistas sušaudyti. Nuosprendį 
pakeitus į 25 metų įkalinimo bausmę, 
į laisvę išėjo 1977 m. Iki 1990 metų 
dalyvavo pogrindinėje antisovietinėje 
veikloje. 1990-1992 m. buvo Lietu-
vos Respublikos Aukščiausiosios Ta-
rybos-Atkuriamojo Seimo deputatas. 
Velionis bus pašarvotas ir laidojamas 
Kaune.

Skurdžiai. Spalio mėnesį pateikta 
ataskaita, kurią Europos Komisijos 
užsakymu parengė tinklas „Eurydi-
ce“, teikiantis informaciją apie Eu-
ropos švietimo sistemas ir politiką, 
parodė, kad mokytojai Lietuvoje yra 
vieni skurdžiausių Europoje. 16 Eu-
ropos šalių mokytojų ir mokyklų va-
dovų atlyginimai 2013-2014 mokslo 
metais augo, tačiau Lietuva šiai šalių 
grupei nepriklauso. Lietuva patenka 
tarp tų šalių, kuriose mokytojų perka-
moji galia 2014 metais buvo mažesnė 
nei 2009 m. krizės pradžioje.

Sankcijos. Europos Sąjungos (ES) 
užsienio reikalų ministrai per susitiki-
mą lapkričio 17 dieną aptars sankcijas 
Rusijai, pranešė ES užsienio politikos 
vadovė Federika Mogerini. „Tai įvyks 
per ateinančias savaites“, - patikino F. 
Mogerini, pridūrusi, kad Ukrainos 
padėtis taip pat bus aptariama per ES 
užsienio reikalų ministrų susitikimą 
lapkričio 17 dieną. ES pareigūnė tvir-
tino, kad ES sankcijos – „tai įrankis, 
darantis spaudimą Rusijai, norint rasti 
taikų sprendimą Ukrainos konflikte“. 
Vis dėlto F. Mogerini pažymėjo, kad 
sankcijos nebus švelninamos, kadan-
gi Rusija nepadarė pažangos, siekiant 
užtikrinti taiką Rytų Ukrainoje.

Pirmininkė. Per pirmąjį naujojo 
Latvijos parlamento posėdį antradie-
nį išrinkta naujoji Seimo pirminin-
kė - Nacionalinio aljanso narė Inara 
Mūrniecė. Už I. Mūrniecę pasisakė 
68 deputatai, 30 buvo prieš. Anksčiau 
ji buvo Žmogaus teisių ir visuomenės 
reikalų komiteto pirmininke. Prieš 
patekdama į Seimą, I. Mūrniecė dirbo 
žurnaliste laikraštyje „Latvijas Avize“. 
Naujoji Seimo pirmininkė postą per-
ims iš centro dešiniųjų partijos “Vie-
nybė” vadovės Solvitos Abuoltinios. 
Kalbėdama su korespondentais po 
išrinkimo, I. Mūrniecė akcentavo 
Seimo ir visuomenės dialogo svarbą 
ir tikino, kad visuomenė privalo žino-
ti visus Seimo sprendimus. Todėl I. 
Mūrniecė teigė siūlysianti parlamente 
suformuoti “analitinį skyrių”, sekant 
kitų šalių pavyzdžiu. Anot naujosios 
parlamento vadovės, skyrius vertintų 
įstatymų efektyvumą.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Per Vėlines gamtinius reikalus 
atlikinėjo už krūmo

Į „Anykštos“ redakciją paskambinusi moteris piktinosi, kad Visų šventųjų ir Vėlinių dienomis, 
kai į kapines plūsta minios žmonių, komunalininkai nepasirūpino netgi biotualetais.

Tualetai reikalingi ne tik per didžiąsias šventes – žmonės kapines lanko visus metus. Kaip „Anykš-
tai“ sakė UAB „Anykščių komunalinis ūkis” direktorius Kazys Šapoka, tualetas prie kapinių yra 
tik Troškūnuose. Ar ne laikas kurortinių Anykščių valdžiai pasirūpinti tualetais bent prie seniūnijų 
centruose esančių kapinių?

Vicemeras Donatas Krikštaponis svarstė, jog 
vienam normaliam tualetui reikėtų apie 20 
tūkst.Lt – juk neiškasi duobės ir virš jos ko 
nors nepastatysi...

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Nors kapinių priežiūra iš seniūnijų perduota 
komunalininkų žinion, UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis“ direktorius Kazys Šapoka teigia at-
liekantis tik tas funkcijas, kurios įrašytos veiklos 
nuostatuose – rūpintis tualetais komunalinin-
kams nepriklauso.

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
LT EUR LT EUR LT EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 62.16 18.00 124.32 36.00 220.98 
(248.60)

64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

51.78 15.00 103.56 30.00 196.81 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 41.43 12.00 82.86 24.00 138.11 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 51.78 15.00 86.32 25.00 155.38 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

41.43 12.00 69.06 20.00 120.85 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 31.08 9.00 55.24 16.00 86.32 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
30.00 8.69 60.00 17.38 120.00 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
LT EUR LT EUR LT EUR

„Aukštaitiškas formatas“
7.98 2.31 11.97 3.47 15.96 4.62

Rašome, kad Jūs žinotumėte! 
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Prenumeratorių laukia prizai ! 
Pagrindinis prenumeratos prizas - 

benzopjūklas„Stihl“ MS 170.
Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.

Prizų steigėjas - A. Šimkaus firma (Vilniaus g. 14, 
Anykščiai) – Masevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas 
Anykščiuose. 

Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redak-
ciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite 
savo vardą, pavardę ir adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šešta-
dieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenu-
meratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne 
trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus 
g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.
anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti 
(8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 2015 metams

už pašalpas turinčių atidirbti žmonių, 
kodėl jie nepasitelkiami elementariai 
tvarkai viešose vietose palaikyti“, - 
piktinosi anykštėnė, prašiusi, kad jos 
pavardė nebūtų skelbiama.  

Iš seniūnijų atimta teisė

Traupio seniūnijos seniūnės pa-
vaduotojas Valentinas Kalibatas 
„Anykštai“ paaiškino, jog tualetas prie 
miestelio kapinių buvo iki tol, kol už 
kapinių priežiūrą buvo atsakingos se-
niūnijos. „Kai dar aš dirbau seniūnu, 
tualetas stovėjo. Bet kai visą kapinių 
priežiūrą perėmė „Anykščių komuna-
linis ūkis“, niekas tualeto neprižiūrėjo 
ir jį nugriovė, - teigė V.Kalibatas.

Seniūnės pavaduotojas pripažino, 
jog prie tvenkinio, kur meras Sigutis 
Obelevičius veisia varles, esančioje 
pavėsinėje žmonės per Vėlines tikrai 
rado netvarką. „Penktadienį, prieš ka-
pinių lankymą pavėsinė buvo sutvar-
kyta, bet greičiausiai vakare „pacanai“ 
pasiautėjo ir paliko „ermydelį“. Buvo 
primėtyta bambalių, traškučių pakuo-
čių ir ant stalo pašokinėta, nes liko 
žemių. Buvome ten nuvykę, dabar 
sutvarkyta. Žinome, kad per „visus 
šventuosius“ žmonės ten susirenka 
pailsėti, bet šį kartą taip jau gavosi“, 
- teisinosi V.Kalibatas.

Komunalininkų sutartyse 
tualetai nenumatyti

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktorius Kazys Šapoka „Anykštai“ 
tvirtino, jog į komunalininkų funkci-
jas neįeina rūpintis tualetais bent prie 
didžiųjų rajono kapinių. „Tai turėtų 
rūpėti seniūnijoms, o mes vykdome 
tik tas funkcijas, kurios įrašytos į 
mūsų sutartis“, - atsikirto K.Šapoka ir 
pateikė retorinį klausimą, kaip žurna-

listai įsivaizduoja situaciją, jeigu prie 
visų rajono kapinių, kurių yra apie 40,  
per Vėlines reikėtų pastatyti biotuale-
tus.

K.Šapoka atsiminė, jog tualetas 
prie kapinių yra tik Troškūnuose...

Tualeto be 20 tūkstančių litų
 nepastatysi

Ūkinius reikalus savivaldybėje 
kuruojantis mero pavaduotojas, soci-
aldemokratas Donatas Krikštaponis 
taip pat pritarė minčiai, kad žmonių 
masinio susibūrimo metu tose vie-
tose būtų pastatyti bent laikini, t.y. 
biotualetai. „Negi ten duobę kasi ir 
virš jos kažką pastatysi. Stacionarūs 
brangiai kainuoja“, -  garsiai svarstė 
D.Krikštaponis.

Tačiau prakalbus, jog kapinės 
lankomos visus metus ir laikinieji 
tualetai, vargu, ar problemą išspręs, 
D.Krikštaponis dėstė: „Anykščiuose 
neišsprendžiam tualetų pastatymo, o 
jūs norite, kad jie būtų prie kiekvie-
nų kapinių. Žinot, kiek čia reikėtų 
pinigėlių. Jeigu kokį normalesnį 
statytume, be kokių 20 tūkst.Lt ne-
apsieisime. 10 miestelių plius dvejos 
kapinės Anykščiuose ir susidarys 
ketvirtis milijono. Pinigų nebent at-
sirastų iš privatizavimo fondo, gal 
tada būtų galima kažką tvarkyti. O 
kol kas savivaldybė neturi pinigų 
projektų kofinansavimui, įmonėms 
esame skolingi, todėl šiemet šitos 
problemos tikrai neišspręsime. Sta-
tant biotualetus ir tai kainuoja nuve-
žimas, išvalymas, parvežimas...“

Priminus, jog komunalininkai 
kratosi šios bėdos sprendimo, nes 
jų veiklos nuostatuose tokių funk-
cijų nėra, vicemeras D.Krikštaponis 
teigė: „Nėra įrašyta jo nuostatuose, 
bet mes galim tą dalyką papildyti, 
įpareigoti, kadangi UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ yra savivaldybės 
įmonė. Čia labai gera pastaba, įparei-
gosime savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoją Valentiną 
Patumsį, nes jis yra komunalinio 
ūkio valdybos narys, kad kažką mė-
gintų spręsti...“

Kita problema – šiukšlynu pavers-
ta pavėsinė. Kiekvienais metais mes, 
aplankę artimųjų kapus, susirinkda-
vome prie Traupio esančioje pavėsi-
nėje, kur pasipjaustydavome pyragą, 
išgerdavome kavos. Šiais metais prieš 
gimines neturėjau kur akis dėti – pa-
vėsinėje baisus šiukšlynas, stalas ir 
suolai netgi žvyru apipiltas. Kai pa-
skambinau į Traupio seniūniją, man 
atsakė, jog ta netvarka galėjo būti iš po 
praeitos nakties. Juk yra seniūnijose 

jokių artimųjų? Nejau prie kapinių 
nebuvo galimybės laikinai pastatyti 
nors biotualetą?

Manau, kad tualeto problema ak-
tuali ne tik per Vėlines, nes žmonės 
artimųjų kapus lanko nuolat.

Kaip pavyzdį, kaip vietos valdžia 
tvarkosi prie kapinių, galiu pateikti 
Molėtų rajoną. Lankėmės Videniškių 
seniūnijoje esančiose kapinėse, tai ten 
stovi tvarkingas medinis tualetas, ta-
kelis link jo nužvyruotas.

Giminės kraupo dėl netvarkos

„Noriu mesti kritikos akmenį į 
Traupio seniūnijos valdžios daržą. 
Per Vėlines lankėme artimųjų ka-
pus. Atvažiavo giminės iš Palangos, 
Vilniaus, o gamtinių reikalų atlikti 
žmonėms nebuvo kur. Suprantu, jog 
tai galbūt neaktualu vietiniams kaimo 
žmonėms, kurie uždegę žvakutes ant 
artimųjų kapų greitai grįžta namo. Bet 
ką daryti tiems, kurie Traupyje neturi 
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NAUJOS KNYGOS

(Atkelta iš 1 p.)

Apie batus
kampas

rietuvei, pirmiausia ant lauko dirvos 
paviršiaus suformuojamas durpių 
arba smulkintų šiaudų pasluoksnis, 
skirtas srutoms ar skysčiams nuo 
mėšlo sugerti. Rietuvė privalo būti 
apjuosta ne žemesniu kaip 20 cm 
aukščio žemės pylimu. Pylimas turi 
būti įrengtas taip, kad visą mėšlo 
saugojimo laikotarpį srutos neište-
kėtų už jo ribų. Rietuvėse mėšlas 
laikomas ne ilgiau kaip 6 mėnesius“, 

Rietuvėse mėšlas laikomas ne 
ilgiau kaip 6 mėnesius
2013 - 2014 metais už mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos 

reikalavimų pažeidimus Anykščių rajone nubausta 20 asmenų. 
Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymas 
užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo 100 iki 800 Lt ir 
pareigūnams - nuo 200 iki 1500 Lt. Tokie pat veiksmai, padaryti 
asmens, bausto administracine nuobauda, užtraukia baudą pilie-
čiams nuo 200 iki 1500 Lt ir pareigūnams –  nuo 400 iki 4000 Lt. 

- kokie taikomi reikalavimai mėšlui 
laikyti lauke rietuvėse, akcentavo 
J.Banėnienė. 

Draudžiama skystąjį mėšlą ir sru-
tas skleisti paviršinių vandens tel-
kinių pakrančių apsaugos juostose 
ir arčiau kaip 2 m iki melioracijos 
griovių viršutinių briaunų. „Mėšlas 
gali būti skleidžiamas tik nustatytu 
laikotarpiu. Tai draudžiama daryti 
nuo lapkričio 15 dienos iki balandžio 

1 dienos bei nuo birželio 15 dienos 
iki rugpjūčio 1 dienos. Nepriklau-
somai nuo datos, mėšlas negali būti 
skleidžiamas ir ant įšalusios, įmir-
kusios ir apsnigtos žemės.  Daugiau 
kaip 50 ha žemės ūkio naudmenų 
per kalendorinius metus mėšlu ar 
srutomis tręšiantys asmenys privalo 
turėti tręšimo planą. 

Aplinkos ministerijos Vandenų 
departamento direktorius Dalius 
Krinickas „Anykštai“ sakė, kad  
mėšlą reikia tinkamai tvarkyti, kad 
nebūtų užteršta aplinka. „Jeigu 
mėšlas tvarkomas pagal nustatytus 
reikalavimus, tuomet jis yra trąša. 
Jeigu laukai tręšiami nesubalansuo-
tai, tai tokiu atveju yra ne trąša, o 
tarša. Trąšos yra pagrindinis azoto 
ir fosforo šaltinis. Tai medžiagos, 
kurios šiandien labiausiai kenkia 
vandens telkiniams. Jei jų per daug, 
vandenyje atsiranda dumblių žydė-
jimas – dumbliai vandenyje naikina 
deguonį ir taip daro poveikį eko-
sistemoms ir žuvims“, - paaiškino 
D.Krinickas.

pasirinkdami bet kurį mėšlo bei sru-
tų kaupimo ir laikymo būdą – tvar-
te, mėšlidėse, srutų kauptuvuose ar 
tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvarto ar 
lauke“, - aiškino aplinkosaugos spe-
cialistė J.Banėnienė. 

Gyvenamosiose vietovėse prie 
tvarto įrengiant tirštojo mėšlo rietu-
vę privalu laikytis mažiausių leistinų 
atstumų nuo gretimo sklypo statinių, 
taikomų mėšlidėms. „Galima tirštąjį 
mėšlą laikyti lauke įrengtose rietuvė-
se. Rietuvės lauke vieta parenkama 
siekiant užtikrinti didžiausius atstu-
mus iki gyvenamosios ir visuome-
ninės paskirties objektų, vietoje, kuri 
niekada nebūna apsemiama van-
dens. Ruošiant vietą tirštojo mėšlo 

Anykščių rajono aplinkos apsau-
gos agentūros vyr.specialistės Jūra-
tės Banėnienės duomenimis, Mėš-
lo ir srutų tvarkymo reikalavimai 
ūkiuose privalomi fiziniams ir juri-
diniams asmenims, kurie laiko ūki-
nius gyvūnus ir naudoja mėšlą bei 
srutas laukams tręšti. „Šiais reikala-
vimais siekiama apsaugoti paviršinį 
bei požeminį vandenį nuo taršos 
nitratais iš žemės ūkio šaltinių. “, - 
„Anykštai“ sakė J.Banėnienė.

Iki 10 SG (sutartinis gyvulys) 
vienoje vietoje laikantys asmenys, 
mėšlą turi kaupti ir laikyti taip, kad 
būtų išvengta paviršinio ir pože-
minio vandens taršos. „Jie mėšlą 
ar srutas gali laikyti savo nuožiūra 

Kaimuose gyventojai mėšlą dažniausiai krauna į paprastas krū-
vas, kurios neatitinka jokių aplinkosauginų reikalavimų - už tai 
numatyta administracinė atsakomybė.

Linas BITVINSKAS

Kas nežino vaikiško eilėraš-
tuko „Mano batai buvo du“... 
Batai, pasirodo, yra ne tik prie-
monė be kurios „niekur eiti ne-
galiu“. Tai - kur kas rimčiau. 

Sako, kad vyrai žiūri mote-
rims į kojas. Pasirodo, ir mote-
rims laikas žvilgsnius nuleisti 
žemyn. Indai ištyrė, kad vyrų 
kojos dydis gali pasakyti tai, 
ar jis bus ištikimas sutuoktinis, 
ar ne. „The Hindustan Times“ 
paskelbė naują tyrimą, pagal 
kurio išvadas vyrai, kurie ne-
šioja 43 ir didesnio numerio 
batus, yra linkę į neištikimybę. 
Patys ištikimiausi sutuoktiniai 
nešioja 40-42 dydžio batus.  
Indijos ekspertas Maikas Teilo-
ras iš pažinčių svetainės vedu-
siems teigia, kad nors daugelis 
tvirtina, jog nėra jokio ryšio 
tarp kojos dydžio ir kitų kūno 
dalių, jis mano, kad yra stipri 
kojos dydžio ir noro būti neiš-
tikimam koreliacija. Ir pavyzdį 
pateikia – buvęs JAV preziden-
tas Bilas Klintonas, pagarsėjęs 
neištikimybe žmonai, nešioja 
45 dydžio batus. Jie dides-
ni už visų JAV prezidentų. 
Tyrimą galima laikyti ne visai 
objektyviu Lietuvos sąlygomis, 
nes indai vyrai daug žemesni, 
smulkesni ir batai jų atitinka-
mai yra taip pat mažesni. 

O lietuvėms moterims reiktų 
patarti ne tik žiūrėti būsimam 
jaunikiui į kojas, bet ir nusi-
pirkti nosinių – „nacionalinis“ 
lietuvių vyrų batų numeris – 
44-as...

O w e n 
Phelps, Ph.D. 

„Vadovauti 
Jėzaus pavy-
džiu“ 

Iš anglų kal-
bos vertė Da-
rius Kaunelis. 
Knygoje filo-
sofijos dak-
taras Ovenas Felpsas katalikiš-
kame kontekste nagrinėja mūsų 
Viešpaties apreikštus tarno, prie-
vaizdo, ganytojo vadovavimo 
principus. Jis siūlo praktiškus, 
šiuolaikiškus ir veiksmingus 
būdus, kaip juos pritaikyti savo 
kasdieniame gyvenime, kad visi 
galėtume geriau gyventi, stipriau 
mylėti ir savo pavyzdžiu įkvėpti 
daugiau žmonių.  

Daktaras Ovenas  Felpsas 
(Owen Phelps) yra koledžo pro-
fesorius, kvalifikuotas kateche-
tas ir dvasios vadovas. Jis dir-
bo Jungtinių Amerikos Valstijų 
Vyskupų Konferencijos Ryšių su 
visuomene komiteto konsultantu 
ir Rokfordo vyskupijos ryšių su 
visuomene bei leidybos padali-
nio direktoriumi. Yra daugelio 
straipsnių ir knygų apie vadova-
vimą pagal Jėzų autorius. 

Romeo 
Maggioni

“Šalom”

Iš italų kal-
bos vertė Ina 
Jakaitė. Kar-
tą gyvenime 
būtina aplan-
kyti Šventąją 
Žemę! Pama-
tyti nuostabų 
jos grožį ir 
patirti kasdienybės staigmenas, 
susitikti su įdomiais žmonėmis 
ir pažinti jų papročius, iš naujo 
atrasti įvairias religijas ir nepa-
kartojamas kultūras jų istorinė-

„Katalikų pasaulio leidiniai“  išleido
je aplinkoje, atsiskleidžiančioje 
kiekvienoje lankytinoje vietoje. 
Krikščioniui ši kelionė nelen-
gva, bet ir nepamirštama – ji 
leidžia pabūti tose vietose ir eiti 
tais keliais, kuriais ėjo Jis.

Ši knyga – tai krikščionio pi-
ligriminės kelionės vadovas, lei-
džiantis per Šventosios Žemės 
istoriją pažinti krikščionišką tu-
rinį. Knygoje pateikta istorinių, 
literatūrinių ir archeologinių ži-
nių apie kiekvieną lankomą vie-
tą, ji papildoma Biblijos ir bibli-
nės teologijos tekstais.

Sakoma, keliauti po Šventąją 
Žemę – tai tarsi eiti gražiausią 
dvasinių pratybų kursą per gro-
žio kupiną turistinę kelionę!

Šis piligriminės kelionės va-
dovas – ypatingas. Jame ne tik 
surinktos kelionei reikalingos 
žinios, bet ir perduodama auto-
riaus dvasinė patirtis, naudinga 
tam, kuris pirmą kartą lankysis 
Šventojoje Žemėje.

Tai knyga, kuri ras vietą ne 
tik jūsų kuprinėje – ją varty-
ti norėsite dar ne vieną kartą. 
Prieš kelionę suteikusi naudingų 
žinių apie lankytinas vietas, o 
kelionėje tarsi už rankos vedusi 
Šventosios Žemės pažinimo ke-
liais, grįžus namo padės suvokti 
išgyventus jausmus ir paskatins 
juos panaudoti savo dvasiniam 
augimui.

Tonino 
Cantelmi, 
Michela 
Pensavalli

 “Ar 
vadinsiu 
tave savo
 meile?”

Iš italų kal-
bos vertė Ina 
Jakaitė. Kam šiandien reikalinga 
dar viena knyga apie meilę? Juk 
jau parašytos gražiausios eilės, 
suformuluotos įdomiausios teo-
rijos, papasakotos didingiausios 

istorijos? Visų pirma ši knyga 
ne apie meilę, o apie meilės bū-
dus. Tiksliau, apie meilės tipus. 
Nenorime žaisti emocijomis, 
siekiame suteikti informacijos 
apie tai, kas su mumis vyksta, 
kai sutinkame meilę. Kodėl esa-
me linkę pasirinkti tam tikro tipo 
mylimuosius? Kodėl artimojo 
elgesys kartais mums nepriimti-
nas, beveik skausmingas? Kodėl 
kiekvienąkart pasiekę tam tikrą 
santykių tašką elgiamės absur-
diškai?

Kieno paslaptis reikia atskleis-
ti, norint gyventi lanksčiau ir ge-
riau suvokti meilės dinamiką? 
Atsakymas atrodo akivaizdus − 
tų, su kuriais esame susiję. Ir tai 

didžiausia klaida, kurią anksčiau 
ar vėliau visi padarome. Norė-
dami pažvelgti meilei į veidą, 
stebėti ją, turime geriau pažinti 
save.

Knygos autoriai, italų psi-
choterapeutai, pasitelkę teorinę 
psichologijos medžiagą, gyveni-
miškas istorijas, citatas iš litera-
tūros ir kino, analizuoja, kas le-
mia mūsų santykių pasirinkimą, 
elgesį panašiose psichologinėse 
situacijose, sprendimų priėmimo 
būdus. 

Skaitytojui pateikiamos žinios, 
reikalingos siekiant suprasti savo 
emocinę raidą nuo vaikystės ir 
ieškant tarpusavio supratimo su 
mylimu žmogumi. 
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(Atkelta iš 1 p.)
Ožkų nesimatė, avys ganėsi

Kalbinti kaimiečiai kaimo pava-
dinimo kilmės arba nežinojo, arba 
kildino nuo liaudiškai vadinamos 
„juškos“, dūmtraukio sklendės. 
Tačiau egzistuoja ir dar viena kai-
mo kilmės versija. Neva, kaime 
senovėje gyvenęs ūkininkas laikęs 
labai daug ožkų ir vietovė vadinta 
Ožkonimis. Vėliau – Užkonimis ir 
Juškonimis. Ožkų kaimo laukuose 
matyti neteko, tačiau gražių avių 
pulkelių ganėsi ne vienas. 

Anykščių krašto vietovių žinyne 
teigiama, kad Juškonys 1765 me-
tais minėti Ukmergės apskrities 
seniūnijų inventoriuose ir priklau-
sė Lietuvos didžiajam kunigaikš-
čiui. 1923 metais 14 – oje kaimo 
sodybų gyveno 91 gyventojas, tarp 
kurių buvo nemažai stambių ūki-
ninkų, tokių kaip Ignas Gutauskas 
(46 ha), Vladas Jovaiša (40 ha), 
Juozas Bulota (27 ha).1933 – iais 
į vienkiemius išskirstytas kaimas 

Juškonys – giminių kaimas

valdė 258 hektarus žemės. Tai 
buvęs šviesus kaimas: nuo 1919 – 
ųjų turėjęs savo pradžios mokyklą, 
kuri veikė iki 1984 – ųjų. Kaimas 
tarpukariu didžiavosi savo teatru, 
suburtu mokytojo Konstantino 
Čiukšio, jaunieji ūkininkai turėjo 
savo knygynėlį, organizuodavo 
parodėles, veikė grietinės nugrie-
bimo punktas, dirbo amatininkai 
kalviai Kazys ir Juozas Aniūnai, 
Motiejus Vilkickas, stalius Juozas 
Titenis, siuvėjas ir batsiuvys Juo-
zas Šiaučiulis, kailiadirbiai Tomas 
Garkulis, Teodoras Kaminskas... 
Juškonys turėjo net savo žiniuonį 
– atkalbėtoją Grobovą. 

Kaimui ypač skaudūs buvo po-
kario metai. Vyrams, susibūrus į 
Kazio Tylos – Žaliosios rinktinės 
Juškonių skyrių, daugelis vyrų ir 
jų šeimos narių  atsidūrė Sibire 
ar buvo nuteisti mirties bausme. 
Legalizavęsi Juškonyse nebepa-
siliko.  

Nuo 1951 – ųjų iki 1976 – ųjų 
Juškonys buvo Lenino vardo ko-

lūkio centrine gyvenviete, tad čia 
kūrėsi iš plačių apylinkių į gyven-
vietę suvyti kaimiečiai. Vienok 
kolūkio būta ekonomiškai silpno, 
tad išskyrus tvartus ir mechanines 
dirbtuves, kultūrinės paskirties 
pastatų nebuvo pastatyta. Sovie-
tmečiu iki 1963 – iųjų veikė Juš-
konių apylinkės darbo žmonių 
deputatų vykdomasis komitetas. 
Dabar kaimas priklauso Anykš-
čių seniūnijai, tačiau melstis juš-
koniečiai traukia į Skiemonis ar 
Leliūnus, o laidojasi daugiausia 
Skiemonių ar Burbiškio kapinėse. 

Renkasi į „majavas“

Kaimo gatvelėje grožiu išsi-
skiriančios, net lapkričio fone 
ženkliais gėlynais pasidabinusios 
sodybos šeimininkas antradienio 
pavakare saulėlydį lydėjo prisė-
dęs ant lauko sūpynių suolo. „Ši-
toks kaimas buvo, o kas beliko? 
Kas antra gryčia tuščia, - godojo 
seniausias kaimo vyras, devintą 
dešimtį įpusėjęs Jonas Kisielius. - 
Va, kaimynystėje 3 trobos tuščios, 
nors savininkus turi. Vieną lyg tai 
kažkas iš Vilniaus nusipirko, lyg 
tai Utenoje dirba. Nebe tas kai-
mas, kaip jaunystėje“. Būtent šios 
sodybos kieme esančioje trobelėje 
į gegužines pamaldas susirenka 
kaimo moterys. „Vyras tik aš vie-
nas“, - nusišypsojo.  

J. Kisielių į Juškonis apie 1962 
– uosius iš Klevėnų kaimo lau-
kų atvijo melioracija. Su žmona 
Aldona, kilusia iš netolimo Vait-
kuškio, užaugino dvi dukras, jau 
sulaukė 3 anūkų ir trijų proanūkų 
ir iki auksinių vestuvių jiems be-
liko laukti vos pora metų.  Dukra 
Alma gyvena vos už kelių trobų, o 
Rima medikė, dirba Anykščiuose. 
Juškonyse gyvena ir J. Kisieliaus 
brolis Algis. Yra ir daugiau tokių 
laimingų šeimų, kai tėvai, vaikai 
ar broliai gyvena tame pačiame 

kaime J. Kisielius minėjo Tylų ir 
Apacionkų šeimas. 

Vaikai svetur laimės neieškojo

Apacionkienė Liuda džiaugėsi 
gražiu lapkričiu ir tvarkė sodybos 
aplinką. Vyrą Antaną  prieš 13 
metų palaidojusi moteris džiau-
gėsi, kad gyvena ne viena. „Tą 
pačią dieną gimė anūkas ir am-
žino poilsio išėjo mano Antanas. 
Nelengvas jo gyvenimėlis buvo. 
Augo gausioj šešių brolių ir sese-
rų šeimoj, į Sibirą išvežtas buvo, 
kolūkyje sunkiai dirbo, gal todėl 
per anksti išėjo.“, - prisiminė mo-
teris, pasidžiaugusi, kad kartu gy-
vena ir ūkininkauja sūnus Arūnas, 
žemę dirba ir sūnus Algis. Kitoje 
gatvelės pusėje stovi dar vienas 
Apacionkų šeimai priklausantis 
gyvenamas namas. Dukra Aušra 
gyvena Paįstryje, Panevėžio rajo-
ne, o Laima dirba Anykščiuose. 
Moteris džiaugėsi, kad nei vaikai, 
nei anūkai neišvažiavo dirbti į už-
sienį. „Tik anūkė studentaudama 
trumpam buvo išvykusi“,- sakė 
moteris, turinti jau 7 anūkus. 

L. Apacionkienė kilusi iš prie 

pat Rubikių ežero prigludusio 
Bijeikių kaimo, kuriame, nūnai, 
sodybų nebeliko. „Buvusi kolū-
kio pirmininkė Elvyra Visockienė 
pasiūlė naują namą Juškonyse su 
sąlyga, jeigu eisiu dirbti į fermą, - 
prisiminė L. Apacionkienė. - Ėjau, 
nors labai sirgo mama ir vaikai 
maži buvo“. 

Sutaria su marčia

Gražia antradienio popiete 
džiaugėsi ir dar viena juškonie-
tė Girutė Tylienė. „Esu kilusi iš 
Utenos. Kai netoli nuo čia paplen-
tėj gyvenusi pusseserė krikštijo 
mergaitę, susipažinau su vietiniu 
vaikinu Vladu, - prisiminė G. 
Tylienė. - Ištekėjau, statėmės na-
mus, auginom vaikus“. Moteriai 
teko palydėti amžino atilsio ne tik 
vyrą, bet ir sūnų, tačiau džiaugs-
mo teikia palankiai susiklostęs 
dukros Violetos bei sūnaus Valdo 
gyvenimas. Tiesa, sūnus gyvena 
ir dirba Londone, tačiau su G. Ty-
liene dabar gyvena jo žmona su 
sūneliu. Sūnus nusipirko kaimynų 
Šaltenių namą. „Gal sugrįš ir čia 
apsigyvens“, - svarstė moteris. 

Juškonių laukuose ganosi avys. 
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. Kaimo parduodama ir parduotuvė...

Antradienio popietę juškoniečiai krutėjo lauke, tvarkė aplinką, 
degino medžių lapus...

Yra Juškonyse ir tokių namų.

Liuda Apacionkienė džiaugiasi, kad 4 užauginti vaikai ir 7 anū-
kai laimės ieškoti neišvažiavo į užsienį.

Aplink Juškonis buvusių kolūkio pastatų liekanos. 
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Linas Bitvinskas, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-82-46, 
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

gimė

įvairūs parduoda

 pro memoria

Vyr. redaktorė

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
14,60 Lt / 4.23 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
10,60 Lt/ 3.07 EUR /kg.
juodmargius buliukus -
5 Lt / 1.45 EUR /kg.

Tel. (8-678) 00255.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, draugams, 
visiems kaimynams, bendradarbiams, Kavarsko klebonui 
Norbertui Martinkui, Anykščių laidojimo namų vedėjai Stasei 
Šereikienei išreiškus nuoširdžią užuojautą sunkią netekties 
valandą, palydint į paskutinę kelionę mylimą vyrą, tėtį, senelį 
Aloyzą KRASAUSKĄ.

Žmona, vaikai ir anūkai

Brangiai - įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę 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

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.

Brangiai - mišką išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas.

Tel.: (8-682) 18972, 

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.) lengvuosius auto-
mobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įv. techniką, 
metalo laužą, elektros variklius. 

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai 

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

Tel. (8-614) 07502.

Nuolat brangiai karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginimui iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža. 

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

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

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

Nekilnojamas turtas

6 ha žemės ūkio paskirties skly-
pą  Kuniškių kaime, prie Piktagalio 
ežero. 1 ha kaina 13000 Lt/3765,06 
Eur. 

Tel. (8-611) 36493.

Vieno kambario butą Ramybės 
g. I aukštas, 30 kv. m, plastikiniai 
langai, rūsys.

Tel. (8-610) 00815.

Žemės ūkio technika

Traktorius dalimis: MTZ-80, 
MTZ-52, T-40AM, T-150K, tralą 
(Lafetą, 480x230) ir kultivatorių 
prie MTZ (3 m). 

Tel. (8-682) 11626.

Kuras

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

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

Aukštos kokybės fasuotą, nefa-
suotą akmens anglį. Gali atvežti 
į namus. Užsakymai priimami ir 
telefonu.

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

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
atraižas pakais, supjautas, kala-
dukus. 

Tel. (8-622) 44850.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės lapkričio 6 dieną 17 val., 

Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Dovanoja 

Rudą katinėlį gimusį rugsėjo 9 
d. Nukirminuotas, jau gali keliauti 
į naujus namus. 

Tel. (8-615) 18380.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 metų, pensinin-
kams - nuolaidos. Vyksta į rajo-
nus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-601) 70304.

Remontuojame minkštus baldus, 
keičiame gobeleną, spyruokles, 
poroloną. Pasiimame ir parveža-
me baldus. Turime baldams audi-
nių.

Tel. (8-610) 10341, 
www.atnaujinkbaldus.lt

Kalame dailylentes, šiltiname 
namus. Renovuojame stogus. 
Įrengiame pirtis. Atvežame me-
džiagas. Atlieka vidaus apdailos 
darbus. 

Tel. (8-611) 02788.  

Nebrangiai mūrija įvairias krosnis 
ir židinius. Valo krosnis ir kaminus. 
Pjauna ir skaldo malkas. 

Tel. (8-676) 01382.

2014m. lapkričio 15 d. 
šeštadienį nuo 10.00 val. 

Anykščių kartodrome vyks 
Lietuvos kartingo sezono 
uždarymo varžybos.

Dalyvaus pajėgiausi Lietuvos 
kartingo lenktynininkai aštuoniose
 klasėse, kai kurie iš jų spalio 
mėnesyje dalyvavę Europos 
kartingo lenktynėse.

Anykščių mieste
Rapolas VAIČIULIS, gimęs 1932 m., mirė 11 04
Algimantas PUGŽLYS, gimęs 1938 m., mirė 11 01
Zinaida PUDOVA, gimusi 1926 m., mirė 10 31
Anykščių seniūnijoje
Gintaras ŠAPOKA, gimęs 1949 m., mirė 11 04
Julija ŠAIPŪNIENĖ, gimusi 1936 m., mirė 11 02
Kavarsko seniūnijoje
Emilija ZARINSKIENĖ, gimusi 1923 m., mirė 10 30
Aloyzas KRASAUSKAS, gimęs 1944 m., mirė 10 28
Jonas KAUNIETIS, gimęs 1941 m., mirė 11 02
Skiemonių seniūnijoje
Vaclovas Adomas VASILIAUSKAS, gimęs 1939 m., mirė 11 01

Nojus GRIMŽA, 
gimęs 10 29
Guostė KAZAKEVIČIŪTĖ, 
gimusi 11 03
Lukas BULOTAS, 
gimęs 10 31
Gabija TARASOVAITĖ, 
gimusi 10 31
Dominykas DAŠKEVIČIUS, 
gimęs 10 26
Kasparas KAJIETA,
gimęs 10 27
Dovydas PRANCKŪNAS, 
gimęs 10 21
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Leonardas, Melanijus, Aš-
mantas, Vygaudė, Armantas.
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Ernestas, Rufas, Sirtautas, 
Gotautė, Karina.
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komentaras 
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mįslė

tautos balsas

„ačiū, partijai tėvynei“:

„Pensininkus jau parėmė po 
3 litus, dabar gal vaikus 5 litais, 
juk gyvenimas gerėja, nors jie tik 
tyčiojasi“.

„Žalias raitelis ant raudono 
žirgo joja?“

Antradienio mįslės „Mažas šu-
linėlis, juodas vandenėlis, kas nori 
gurkšnoja ir baltais laukais nešio-
ja?“ atsakymas – knyga. 

 IŠ ARTI

Savo nuomonę  išsakykite paskambinę į „Anykštą“:   (8-381)  5-82-46,  

Aktorė E. Votson gautą 
BAFTA apdovanojimą s
kyrė savo žiurkėnui

Per JAV Beverli Hilso viešbuty-
je “Hilton” įvykusius kasmetinius 
Britų kino apdovanojimus (BAF-
TA) aktorė Ema Votson (Emma 
Watson) buvo išrinkta metų ge-
riausia britų aktore. Atsiimdama 
apdovanojimą, įžymybė kalbėjo 
apie savo augintinę žiurkėno patelę 
Milę (Millie), kuriai skyrė šį apdo-
vanojimą, praneša “Telegraph”.

E. Votson buvo 11-ka metų, kai ji 
filmavosi filme “Haris Poteris ir pa-
slapčių kambarys” (Harry Potter and 
the Chamber of Secrets). Mergina pa-
sakojo tada dažnai į filmavimo aikštelę 
atsinešdavusi savo mylimą žiurkėną.

“Be galo džiaugiuosi gaudama šį 
apdovanojimą, kadangi britų kino 
industrija man nebuvo vien tik dar-
bo vieta, tai buvo vieta, kurioje aš 
užaugau. Tai buvo mano surogatinė 
šeima. Kartą filmavimo aikštelėje 
mano augintinę Milę ištiko širdies 
smūgis, ir ji neišgyveno. Taigi de-
koratoriai jai pagamino karstelį 
ir sidabrinę lentelę, kurioje išgra-
viravome jos vardą - Milė. Ką aš 
bandau pasakyti, tai, kad Jūs esate 
man labai brangūs ir man daug ką 
reškiate. Labai Jums ačiū, ir ilsėkis 
ramybėje, Mile. Šis apdovanojimas 
skirtas tau”, - sakė kalbą E. Votson.

BAFTA apdovanojimus taip pat 
gavo aktorius Robertas Daunis Jau-
nesnysis (Robert Downey Jr.), bri-
tų režisierius ir scenaristas Maikas 
Li (Mike Leigh), aktorės Džulija 
Luis Dreifus (Julia Louis-Dreyfus) 
ir Džudi Denč (Judy Dench).

Metro keleiviams Pekinas 
uždraudė dėvėti Helovino 
kostiumus

Pekino pareigūnai pranešė su-
laikysiantys visus metro keleivius, 

kurie per ateinančias dienas dėvės 
Helovino kostiumus. Tokių apri-
bojimų Pekinas ėmėsi prieš lap-
kritį įvyksiantį Azijos ir Ramiojo 
vandenyno šalių ekonominio ben-
dradarbiavimo (APEC) viršūnių 
susitikimą, skelbia “Reuters”.

Pekino policija išplatino pareiš-
kimą, kuriame nurodoma metro 
keleiviams nevilkėti Helovino 
kostiumų, galinčių išprovokuoti 
gyventojų “paniką” ir sukelti pro-
blemų.

Kinijos valdžia vakarietiškas 
šventes, kaip Helovinas, Valentino 
diena ir Kalėdos vadina prietarin-
gomis. Šias šventes Kinijoje daž-
niausiai švenčia vidurinioji klasė.

Tarptautinių renginių išvakarėse 
Kinijos valdžia dažnai įveda neį-
prastus draudimus. Per 2008 me-
tais vykusias Olimpines žaidynes 
Pekine, miesto gyventojams buvo 
draudžiama valgyti gatvėse, res-
toranuose tomis dienomis nebuvo 
gaminama iš šunų mėsos. Kaip 
pastebi “Guardian”, gatvėse tada 
patruliavo pareigūnai, kurie stebė-
jo, ar kinai nespjaudo gatvėse.

APEC viršūnių susitikimas Pe-
kine vyks lapkričio 10-11 dieno-
mis. Toks susitikimas Kinijoje jau 
antras. 2001 metais šalių vadovai 
susitiko Šanchajuje. Organizacijai 
priklauso 21 Ramiojo vandenyno 
pakrantėse esančios valstybės.

Vienoje pristatytas serijinio
skraidančio automobilio 
prototipas

Austrijos sostinėje Vienoje tech-
ninių naujovių festivalio “Pioneers 
Festival” metu pristatytas skrai-
dantis automobilis. Inžinieriams 
prireikė maždaug 25 metų šiam 
modeliui sukurti. Tokią transporto 
priemonę sukūrė Slovakijos ben-
drovė “AeroMobil”, informuoja 
“The Washington Post”.

Modelio kūrėjai tikisi, kad jau 
artimiausiu metu bus pradėta se-
rijinė šio skraidančio automobilio 
gamyba. Naujovės kaina kol kas 
neskelbiama, bet bendrovės atsto-
vai pabrėžė, kad ji bus mažesnė 
nei lėktuvo.

“Tai ne koks žaisliukas ir ne re-
kvizitas Holivudo filmui. Kuriant 
aeromobilį mums labai padėjo 
Slovakijos vyriausybė. Turime 
dar daug planų ir “AeroMobil” 
istorijoje tašką dėti dar anksti”, - 
sakė bendrovės atstovas Jurajus 
Vaculikas.

Skraidantį automobilį vairuoti 
galės tik profesionalūs lakūnai - 
įprastų vairuotojo teisių neužteks. 
Naujoji transporto priemonė galės 
judėti ir keliais. Prireikus, ji galės 
nusileisti ir tiesiog suskleisti savo 
sparnus. Maksimalus jos greitis 
keliu sieks apie 160 km per valan-
dą. Vidutinis kuro suvartojimas 
neviršys 8 litrų šimtui kilometrų 
kelio.

Birželį skelbta, kad “Toyota” 
taip pat kuria skraidančius auto-
mobilius. Tačiau japonų projektas, 
konstrukcijos atžvilgiu, iš esmės 
skiriasi nuo “AeroMobil” mode-
lio. “Toyota” planuoja sukurti au-
tomobilį su oro pagalve. Manoma, 
kad toks sprendimas leis suma-
žinti trintį ir atitinkamai padidinti 
variklio efektyvumą ir pagerinti 
valdymą.

Dubajuje lieknėjimo konkur-
so nugalėtojai gaus 40 kilogra-
mų aukso

Dubajuje surengto lieknėjimo 
konkurso nugalėtojai kaip prizus 
gaus 40 kilogramų aukso. Tai ke-
tvirtadienį pranešė JAE leidinys 
“Khaleej Times”.

Jo duomenimis, 40 kilogramų 
aukso rinkos kaina - daugiau kaip 
1,6 milijono dolerių.

Tai jau antras toks konkursas 
Dubajuje. Pernai jo nugalėtojai 
išsidalijo beveik 17 kilogramų 
aukso.

Šiais metais nugalėtojais pripa-

žinti 7350 žmonių. Jiems pavyko 
per du mėnesius po registracijos 
suliesėti ne mažiau kaip dviem ki-
logramais. Už kiekvieną numestą 
kilogramą jie gaus po gramą auk-
so.

Pagrindinis nugalėtojas bus 
paskelbtas per oficialią ceremo-
niją. Pranešama, kad jis pagerino 
pernykštį rekordą - tada Dubajuje 
gyvenantis architektas iš Sirijos, 
svėręs 150 kilogramų, numetė 26 
kilogramus.

Archeologai Meksikoje rado 
įėjimą į “požeminę karalystę”

Mokslininkai istoriniame šven-
tyklų komplekse Meksikos cen-
trinėje dalyje aptiko įėjimą į Te-
otihuakano kultūros “požeminę 
karalystę”. Tunelyje tarp Saulės 
piramidės ir Plunksnuotos gyva-
tės šventyklos rasta apie 50 000 
paaukotų daiktų, tarp jų - statulų, 
smilkymo indų, brangakmenių ir 
kriauklių, sakė kasinėjimams va-
dovaujantis Seržio Gomesas (Ser-
gio Gomez).

“Teotihuakano žmonėms tune-
lis simbolizavo įėjimą į požeminį 
pasaulį”, - sakė archeologas. Gali 
būti, kad čia buvo laidojami ir 
valdovai. Tunelis yra 138 metrų 
ilgio ir driekiasi 18 metrų gylyje 
po žeme. Šioje vietoje archeologai 
kasinėjimus atlieka jau 11 metų.

Teotihuakano gyventojai tune-
lyje netgi sukūrė dirbtinį dangų. 
Žvilgantys akmenukai lubose tu-
rėjo priminti žvaigždes.

Klestėjimo laikotarpiu V-VI 
amžiuose Teotihuakanas buvo 
svarbiausias Mezoamerikos cen-
tras ir vienas didžiausių pasaulio 
miestų. Kodėl kultūra žlugo, iki 
šiol nėra žinoma.

Teotihuakano archeologinė ra-
dimvietė 1987-aisiais buvo įtrauk-
ta į UNESCO pasaulio kultūros 
paveldo sąrašą. Jis yra viena svar-
biausių Meksikos turistų atrakci-
jų.

-ELTA

Lietuvai po Pirmojo pasaulinio 
karo audros išsivadavus iš svetimų-
jų jungo, susikūrus nepriklausomai 
valstybei, žengti pažangiais keliais 
nusprendė pagelbėti ir XIX amžiaus 
viduryje Alpių kalnuose, Šveicari-
joje įsikūrusio Šventojo Kryžiaus 
ordino vienuolės, 1922 m. jos įkūrė 
savo misiją Anykščiuose. 

Kryžietės į mūsų miestą atvyko 
tuomet, kai dvi turtingos, pamal-

Kryžiečių misija Anykščiuose
džios vienišos moteriškės, dvi So-
fijos nupirko ir padovanojo didelį 
gabalą žemės su trobesiais Anykš-
čiuose, kairiajame Šventosios 
krante. Veiklios vienuolės įsteigė 
koplyčią, prestižinę pradžios mo-
kyklą, vaikų darželį, uoliai daly-
vavo parapijos veikloje, kvietė į 
vienuolyną stoti lietuvaites, tokių 
atsirado apie 90, siuntė jas į no-
viciatą Šveicarijoje. Deja, maty-

damos, kad Lietuvoje jau veikia 
pakankamai lietuviškų pašvęstojo 
gyvenimo kongregacijų, iš mūsų 
krašto 1938 m. išvyko. Vienuolė-
mis tapusios lietuvaitės darbavosi 
įvairių kraštų misijose, ten sulaukė 
ir senatvės, paskutinioji iš jų vie-
šintiškė Gualberta Užaitė sulauku-
si daugiau nei devyniasdešimties 
prieš keletą metų dar buvo gyva - 
pagarbiai vadinta Alpių senole.

Pabandžiau surasti iš mūsų kraš-
to kilusias kryžietes, sužinoti apie 
jas daugiau - todėl ir rašau tikėda-
masis, kad atsilieps jas pažinoju-
sieji, apie jas žinantys, giminaičiai. 
Norint surašyti išsamesnę istoriją, 
reikalingos žinios apie Palmyrą 
Jaloveckaitę, Krispą Sereikaitę, 
Magdaleną Baltakytę, Eleną Lei-
kaitę, Vilbertą Raudonytę,  Udal-
riką Senvaitytę. Būsiu dėkingas. 
Malonėkite paskambinti į Anykš-
čių muziejų tel. (8-381) 58015.

Raimondas GUOBIS

Negaliu atsistebėti, kad kurorto 
statuso siekiančiuose Anykščiuose, 
daugiau kaip savaitė gatvėje volio-
jasi nustipusi katė, kažkas prie jos 
degina žvakutę. Tad nėra ko ste-
bėtis, kad vos paėjus į priemiesčio 

Gerbiama „Anykštos“ redakcija, 
savo ir kaimynų vardu perduodu 
mūsų susirūpinimą. Jau visai ant 
nosies euro įvedimas, o mes nesam 
nei matę, nei rankoj turėję tokių 
pinigų. Neturim interneto, todėl 

Smulkmenos, bet akis bado
miškelius, pilna šiukšlių ir plastiki-
nių butelių.nuo alaus. Ką ten miš-
keliuose... Jų pilna Anykštos upe-
lyje ir Šventąja plaukiančių. 

Anykštėnai, atsibuskime, jei jau 
valdžia nieko nedaro, kad sudraus-

mintų šiukšlintojus, nors visokių 
ten ekologų turi (bent jau spaudoje 
nemačiau, kad bent vienas būtų nu-
baustas ir paviešintas), tai patys ne-
būkime pakantūs šiukšlintojams. 

O tos katės laidotuvėms, jei jau 

taip, koks nors savivaldybės admi-
nistratorius tegu komisiją sudaro...

Gal jaunieji liberalai imsis šios 
žmogiškos iniciatyvos... Na, paim-
kit, gi vyrai, kastuvą, ir pakaskit tą 
katę...

Ramybės gyventoja Aldona

Nežinome, kaip atrodo eurai – 
išspausdinkite pavyzdžius

negalime pasižiūrėt ir kaip inter-
nete atrodo šie pinigai. Jau dabar 
po kaimus visokie aferistai važinė-
ja, bijom ir pagalvot, kas bus, kai 
pasikeis pinigai, taigi mus apgaus 
bet kas. Mes labai prašytume at-

spausdinti laikraštyje banknotų pa-
vyzdžius. Matėme kai kur yra tokie 
pavyzdžiai, tačiau jei „Anykšta“ 
juos išspausdintų, išsikirptume ir 
pasidėtume – tada gal ne taip būtų 
lengva mus apgauti. Tikimės, kad 

šis mūsų prašymas bus Jūsų išgirs-
tas.

A.K., Troškūnų seniūnija
Nuo redakcijos: Visiškai su-

prantame jūsų susirūpinimą, bet 
šiuo atveju nelabai galime padėti 
– savavališkai imti ir talpinti euro 
banknotų ir jų aprašų negalime. Jei 
euro įvedimu besirūpinančios ins-
titucijos suteiks medžiagą, mielai 
padėsime.   

Kiniška saldžiarūgštė vištiena

Ingredientai: 
200 gramų konservuotų anana-

sų,
4 arbatiniai šaukšteliai cukraus,
1 žalia paprika, 
2 pomidorai, 
500 grajmų vištienos filė, 
8 valgomieji šaukštai obuolių 

acto,
10 valgomųjų šaukštų sojų pa-

dažo,
0,5 stiklinės vandens,
2 valgomieji šaukštai pomidorų 

pastos.

Gaminimo eiga: 
Vištieną supjaustyti plonomis 

juostelėmis, sudėti į indą, supil-
ti 4 šaukštus sojos padažo, įberti 
truputį pipirų ir išmaišyti. Gilioje 
keptuvėje sumaišyti actą, 6 šaukš-
tus sojos padažo, pomidorų pastą ir 
truputį viską pašildyti. Tada sudėti 
po truputį cukrų, įpilti truputį van-
dens, po to paprikos juosteles, su-
pjaustytus ananasus ir pomidorus. 
Paragauti ar nerūgštu ir, jei rūgštu, 
įdėti dar cukraus. Padažą troškin-
ti ant silpnos ugnies apie 10 min. 
Daržovės turi likti traškios, o pada-
žas turi būti tirštokas. Vištienos ga-
baliukus apkepinti atskirai, sudėti į 
padažą ir dar paroškinti apie 5-10 
min. 


