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RENGINYS. Gruodžio 9 dieną, 
11.00 valandą Anykščių kultūros 
centre (A. Baranausko a. 2) vyks 
renginys, skirtas Anykščių rajono 
neįgaliųjų draugijos veiklos 25-me-
čiui ir neįgaliųjų teatro „Anykščių 
šviesa“ 20-mečiui paminėti. Į renginį 
organizatoriai kviečia neįgaliuosius, 
jų šeimų narius.

Gerumas. Šeštadienį Anykščių 
kultūros centre vyko Labdaros kon-
certas, skirtas keturiems sergantiems 
Anykščių rajono vaikams paremti. 
Koncerto organizatorė Erika Šven-
čionienė sakė, kad už bilietus buvo 
surinkta 4 tūkstančiai 560 litų. Lėšos 
atiteko sergančių vaikų šeimoms. „O 
Kastytis Kerbedis, kuris pats šiomis 
dienomis patyrė netektį, anykštė-
nams padovanojo savo dainos debiu-
tą. Visi svečiai atvyko su dovanomis, 
buvo Airijos lietuvių bendruomenės 
atstovė Jovita Jaskonytė, o Trakų 
klubo „Laimingas žirgas“ atstovė 
Erika Arcimavičiūtė padovanojo ser-
gantiems vaikams po 5 žirgų terapi-
jos seansus“,- sakė E. Švenčionienė.  

Gimė. Lapkričio mėnesį Anykš-
čių rajone užregistruota 11 kūdikių 
gimimai – gimė 5 berniukai ir 6 
mergaitės. 10 vaikų gimė Lietuvoje 
ir 1 užsienyje (Jungtinėje Karalys-
tėje). Kūdikiams suteikti tokie var-
dai: Gabija, Lukas, Guostė, Nojus, 
Adelė, Armandas, Rapolas, Austėja 
(2), Matas, Darija. Jauniausia mama 
pagimdė turėdama 20 metų, jauniau-
siam tėčiui buvo 22 metai. Vyriausia 
mama buvo 46 metų, vyriausias tė-
vas - 44 metų

Patvirtino. Anykščių rajono ta-
ryba patvirtino Kultūros tarybos 
sprendimą 2014 metų Anykščių ra-
jono Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premiją skirti audėjai Daliai Berno-
taitei-Janušienei. Premijos dydis – 5 
tūkstančiai litų.

Pasiruošimas. Anykščių „pieve-
lėje”, kur prekiaujama padėvėtais 
rūbais, vyksta pasiruošimo euro įve-
dimui darbai, tiesa, pirkėjams nieko 
gero, nes jei anksčiau pigiausios 
prekės buvo po litą, tai dabar - trys. 
Apvalina po truputį. 

Kopijuojame. Vienos kopijos iki 
A 4 formato kaina 25 ct (0,07 EUR).

Kodėl Surdegio gyventojai 
šakų nevalgo Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščių savivaldybės vadovai ir policijos bei priešgaisrinės tarnybos atstovai trečiadienį aplankė 
Troškūnų seniūniją. Troškūniečiai, nors jų susirinko apie 30, rajono vadovams užkūrė tikrą peklą - 
Kiaušagalio atstovai iš rajono vadovų reikalavo rezultatų, surdegėnai atsisakė valgyti šakas, o viena 
troškūnietė pareikalavo pasakyti, kas turi išvalyti jos bute esantį kaminą. 

Troškūniečiai rajono vadovus sutiko taikiais veidais, bet po to pakilo audra. 

Svarbiausias – vandentiekio 
projektas

Vicemeras Donatas Krikštaponis, 
vos įžengęs į seniūnijos salę prana-
šiškai pajuokavo, kad „šiek tiek vė-
luojam, gatvės išraustos, pravažiuot 
neįmanoma, tai gausim...“ 

Troškūnų seniūnas Antanas Jan-
kauskas pristatydamas svečius sakė, 
kad „nesu matęs vienoje vietoje Troš-
kūnuose tiek vadovų. Niekuo pasigirt 
negalim, o ką sakot man, sakykit val-
džiai“.

Meras Sigutis Obelevičius kalbėjo, 
kad pagal Europos Sąjungos pinigų 
įsisavinimą Anykščių rajonas gerokai 
lenkia respublikos vidurkį. „Vienam 
Lietuvos gyventojui tenka 800 litų 
investicijų, o anykštėnui - 4 070 litų. 
Kai bus baigtas vandentiekio projek-
tas Troškūnuose, kuris kainuos 15 
milijonų litų, vienam gyventojui teks 
turbūt jau po keliolika tūkstančių“. 
Beje, meras kalbėjo, kad kaip žmonės 
gyvena be Europos Sąjungos lėšų, jis 
matė Moldovoje. 

Arminta Samuilytė) bei Menų inku-
batoriaus direktorės Daivos Perevi-
čienės sūnūs.

G.Titenis per podiumą eidamas 
pirmą kartą praskriejo kaip per ba-
seiną, parodydamas tikrai čempio-
nišką greitį ir net nespėjęs pasimė-
gauti gausiomis ovacijomis, kurias 
skyrė publika.

Reiktų pagirti anykštėnes moteris, 
kurios parodė drąsą. Kritikų nusivyli-
mui, niekas ant podiumo nepargriuvo, 
niekas nuo modelių nenukrito ir t.t. 

Mados ir meno šventė Anykščiuo-
se vyko apie dvi valandas, renginys 
buvo anšlaginis. Renginį savo bu-
vimu pagerbė SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTO-
RIUS VILIUS JUODELIS, salėje 
sėdėjo ir kandidatas į merus Alfry-
das Savickas. O štai mero patarėjas 
Antanas Baura į renginį pavėlavo ir, 
kaip podiumu eina žmona, nematė.  

Renginio pabaigoje žiūrovai buvo 
pakviesti pakelti vyno taurę. Publika 
buvo geranoriška ir susispietę grupe-
lėm vis dar aptarinėjo modelių pasi-
rodymus. Taigi, galima sakyti, kad 
pirmasis blynas neprisvilo – „mados 
patiekalas“ iškepė kokybiškas ir 
skoningas. Iš kitų miestų po renginio 
skambinę anykštėnių modelių pažįs-
tami, pamatę nuotraukas „Anykštos“ 
internetinėje svetainėje, sakė, kad 
įspūdis toks, kad renginys vyko kur 
nors Paryžiuje ar Niujorke.

Anykščiai šiek tiek pabuvo madų sostine
Penktadienį Anykščių menų inkubatoriuje vilnietė dizainerė 

Aušra Haglund pristatė savo kolekciją „Mados ir meno šventė“. 
Dizainerės vyrams ir moterims skirtus drabužius demonstravo 18 
modelių, kuriais tą vakarą buvo anykštėnai.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Beje, modeliams šukuosenas kūrė 
anykštėnė kirpėja Dangira Katinienė 
o makiažu rūpinosi Gabija Butėnaitė. 

Kartu su madomis demonstruota 
žinomo grafikos dizainerio Ovidi-
jaus Talijūno eksperimentinės kali-
grafijos paroda „Echos”.

sukurtus drabužius, ėjo VšĮ „Sveika-
tos oazė“ direktorė Sonata Veršelie-
nė, savivaldybės Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja 
Gražina Nargelienė, mero patarėjo 
Antano Bauros žmona, mokyto-
ja Raimonda Baurienė, Anykščių 
muzikos mokyklos mokytoja Vilija 
Mikučionytė, psichologė Kamilė Bi-
tvinskaitė, kirpėja Dangira Katinie-
nė. Vyrų garbę atstovavo plaukikas 
Giedrius Titenis (pristatyme madas 
demonstravo ir G.Titenio sužadėtinė 

„Mados ir meno šventė“ Anykš-
čiuose ketvirtadienį prasidėjo 
A.Haglund kūrybinėmis dirbtuvė-
mis „Kūrybinis potencialas indivi-
dualaus stiliaus paieškose”, kuriose 
dizainerė mokė anykštėnes, kaip 
rengtis ir dažytis. A. Huglund  tei-
gė, kad susipažinusi su moterimis 
Anykščiuose, liko sužavėta jų ele-
gancija, stiliumi ir mados pojūčiu.

O penktadienį ant podiumo, kuris 
buvo įrengtas per visą Menų inku-
batoriaus salę, vilkėdami dizainerės 

Dizainerė Aušra Haglund (dešinėje) ir manekene tapusi psicho-
logė Kamilė Bitvinskaitė.           Menų inkubatoriaus albumo nuotr.

Mokytoja Raimonda Baurienė 
– viena iš žinomų anykštėnių, 
surizikavusių eiti podiumu.

Autoriaus nuotr.

Ligoninė gavo vertingų lovų
Anykščių ligoninės Rotori 

klubo dėka gavo labdaros iš 
Švedijos, kurios vertė apie 100 
tūkstančių litų.

Laureatas Gintautas Dabrišius 
„joja vienas“

Rašytojas Rimantas Vanagas 
apie Antano Baranausko litera-
tūros premijos laureatą.

Skyriaus vedėja 
išėjo dirbti į 
ministeriją
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Labdarą į ligoninę atlydėję Vil-
niaus Rotary klubo nariai Rimvy-
das Štilinis ir Daivis Virbickas, 
sakė, jog jie vykdo 2012 m. pra-
sidėjusį projektą ir gabena švedų 
paaukotą labdarą Lietuvos ligoni-
nėms. Pasak rotariečių, šis labda-
ros krovinys priešpaskutinis.

„Ši labdara buvo adresuota 
Alytui, tačiau atsitiko taip, kad ji 
atsidūrė Anykščiuose, - šypsojosi 
Rimvydas Štilinis, prilygindamas 
jos gavimą su įšokimu į važiuojantį 
traukinį. – Iniciatyvą čia parodė ir 
ligoninės administracija. Į Anykš-
čių ligoninę atgabentos lovos, me-
dicininė įranga yra geros kokybės. 
Labdarai medicininė įranga Švedi-
joje atiduodama, kai jungiasi dvi 
ligoninės ar turima įranga pakei-
čiama naujesne, modernesne. Yra 
reikalavimas, kad labdarai siun-

Baltarusijos ir Kazanės krepšininkų susitikimą dėl turnyro bron-
zos laimėjo komanda iš Kazanės.          Autoriaus nuotr.

Rusai laimėjo vežimėlių turnyrą 
Tris savaitgalio dienas Anykščių sporto ir pramogų centre 

„Nykščio namai“ vyko Tarptautinis vežimėlių krepšinio turny-
ras, skirtas Neįgaliųjų dienai paminėti bei Anykščių rajono mero 
taurei laimėti. Turnyrą po atkaklios kovos laimėjo Sankt – Peter-
burgo komanda „Nevskij Aljans“. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Antrąją vietą iškovojo Lietuvos 
komanda „LSU – RSK“, treti liko 
svečiai iš Kazanės (Rusija) „Kryl-
ja barsa“. Turnyre dar dalyvavo 
komandos iš Latvijos, Lenkijos ir 
Baltarusijos. Krepšininkai gyveno 
„Nykščio namuose“. Kai kurios 
komandos atvyko į Anykščius 
praeitos savaitės pradžioje ir tre-
niravosi. 

Be vežimėlių negalintys judėti 
vyrai krepšinio aikštelėje žaidė 
kovingai, greitai, tarsi cirko artis-
tai, nors susidūrimų ir griūčių pa-
sitaikė ne viena. Kiekvieno vyro 
kelias į krepšinio aikštelę grįstas 
didelėmis valios pastangomis, kai 
jie po patirtų traumų nenuleido 
rankų, o stengėsi gyventi visavertį 
gyvenimą. 

Ligoninė gavo vertingų lovų
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Sekmadienį Anykščių ligoninės kieme buvo iškrauta labdara iš 
Švedijos, kurios vertė apie 100 tūkstančių litų. Paramą per Vil-
niaus Tarptautinį Rotary klubą suorganizuoti padėjo Lietuvos 
maltiečiai ir Lietuvos Gydytojų vadovų sąjunga (toliau – LGVS), 
vadovaujama Stasio Gendvilio.

čiama įranga gali būti nusidėvėjusi 
ne daugiau kaip 30 procentų. Prieš 
labdarai iškeliaujant iš Švedijos, 
ją patikrina Švedijos labdaros or-
ganizacija „The salvation army“ 
ir jeigu kas nors būna sugedę, jie 
pataiso“. 

Anykščių ligoninės vyr. gydytojo 
Daliaus Vaigino teigimu, vertingiau-
sia - funkcinės lovos, kurių kiekvie-
na kainuoja apie 10 tūkstančių litų. 
„Jos dėvisi, kartais ligoniai sugadi-
na, - pastebėjo vyr. gydytojas. – Į li-
goninę atkeliavo ir operacinis stalas, 
gavome operacinės lempų, spintelių, 
vežimėlių neįgaliems“. Kol kas vyr. 
gydytojas negalėjo pasakyti tiksles-
nės labdaros siuntos vertės, nes ji 
tvarkoma, inventorizuojama. 

D. Vaiginas teigė, kad šiemet tai 
ne vienintelė ligoninės gauta lab-
daros siunta. „Esame labdarą gavę 

iš Belgijos, kurią surinko privatūs 
asmenys“, - sakė vyr. gydytojas. 

Pasak D. Vaigino, šiemet Anykš-
čių ligoninė paramos gavo iš Bel-
gijos Dufel miesto, tarpininkaujant 
privačių asmenų šeimai Rene ir 
Francinai Verbeke 3 paramos siun-
tas (didelius sunkvežimius, vienas 
iš jų su priekaba). Iš ponios Sonee 
Leddin iš Vokietijos per Kauno 
maltiečius bei Kauno ir Vokieti-

Anykščių ligoninės vyr. gydytojas Dalis Vaiginas (dešinėje) spau-
džia ranką labdarą atlydėjusiam vilniečiui, Rotry klubo nariui 
Rimvydui Štiliniui.                Autoriaus nuotr.

jos samariečius, prisidėjus LGVS, 
atgabentos 2 siuntos tvarsliavos ir 
medicinos pagalbos priemonių. Po-
nas Rene Handke iš Vokietijos as-
meninių (S.Gendvilio ir kitų) ryšių 
pagalba rugpjūčio mėnesį mikro-
autobusu atvežė 1 siuntą slaugos 
ir medicinos pagalbos priemonių. 
Šios labdaros siuntos buvo pasida-
lintos su Joniškio ligonine. 

Pasak Skiemonių seniūnijos se-
niūno Stasio Steponėno, kadaise 
buvusi vidurinė, vėliau pagrindinė 

Buvusioje mokykloje – bendruomenės namai
Šeštadienį Skiemonyse, buvusios mokyklos pastate, atidaryti bendruomenės namai ir kultūros skyrius.

Į bendruomenės namų atidarymą Skiemonyse susirinko apie 120 miestelio ir aplinkinių kaimų 
gyventojų.        Viktorijos KUodytėS nuotr. 

mokyklos buvo uždarytos, o pra-
dinė mokykla perkelta į kitas pa-
talpas. Neblogai išsilaikęs moky-

klos pastatas buvo nenaudojamas. 
„Bendruomenės ir jos pirmininkės 
Reginos Pilkienės iniciatyva, para-

šius projektą, pastatas europinėmis 
lėšomis buvo renovuotas ir pritai-
kytas bendruomenės poreikiams. 
Taip pat įrengta sporto salė ir kul-
tūros namų patalpos“ – pasakojo 
seniūnas. Pastato renovacija kaina-
vo 429 tūkstančius litų. 

Į renginį susirinko pilnutėlė salė 
žmonių. Bendruomenės namus pa-
šventino Anykščių Šv. Mato bažny-
čios dekanas, kunigas Petras Baniulis.  
Skiemoniečius sveikino Kurklių, 
Leliūnų, Piktagalio, Šerių, Kat-
lėrių ir Mačionių bendruomenių 
atstovai, Anykščių rajono meras, 
Anykščių kultūros centro direkto-
rė, policijos pareigūnai. 

Susirinkusius linksmino Skie-
monių vaikų, jaunimo ir suaugusių 
meno saviveiklos kolektyvai. 

-ANyKŠtA

Perspėjo. Seimo opozicijos lyder-
is Andrius Kubilius perspėjo Seimo 
Pirmininkę Loreta Graužinienę dėl 
galimai padarytos klaidos, ginant 
Viktorą Uspaskichą ir Darbo partiją. 
Šios klaidos neištaisius, jis pagra-
sino svarstyti, ar L. Graužinienė 
gali užimti Seimo Pirmininkės pa-
reigas. Taip A. Kubilius reagavo į 
bandymus pirmadienį skubos tvar-
ka sukviesti Seimo Žmogaus teisių 
komitetą (ŽTK), kuriame siūloma 
svarstyti net 45 Seimo narių 
pasirašytą pareiškimą. Pasak poli-
tiko, juo dar kartą bandoma gelbėti 
V. Uspaskichą ir Darbo partiją nuo 
gresiančio teisingumo, nuo kurio 
V. Uspaskichas bando slėptis tai 
Seime, tai Europos Parlamente.

Mitingas. Prie didesnio finansa-
vimo reikalaujančių švietimo įstaigų 
darbuotojų jungiasi kitos profsą-
jungos. Mitinge bus reikalaujama 
didinti darbo užmokestį mažiausiai 
uždirbantiems biudžetinio sekto-
riaus - švietimo, socialinių paslaugų, 
medicinos įstaigų, bibliotekos dar-
buotojams, darbo užmokestį susieti 
su bendrais įmonės veiklos rezulta-
tais, didinti minimalų mėnesinį dar-
bo užmokestį - jis turi sudaryti 60 
proc. vidutinio šalies užmokesčio, 
mažinti darbo jėgos apmokestinimą, 
didinti papildomą neapmokestinamų 
pajamų dydį dirbantiems ir vaikus 
auginantiems tėvams iki 400 litų už 
vaiką, grąžinti vaiko pinigus nepa-
siturinčioms šeimoms iki vaikui su-
kaks 18 m., didinti nedarbo draudi-
mo išmoką ir jos mokėjimo trukmę.

„Pletkai“. Premjeras Algirdas 
Butkevičius sako, kad neturi pa-
grindo kalbos apie tai, kad esą ga-
vus lėšų iš artimų užsienyje dirban-
čių giminaičių, sumažės socialinės 
pašalpos dydis. „Tas triukšmas, 
aš manau, kad sukeltas visiškai be 
pagrindo. Lėšos yra apmokestina-
mos pagal mūsų priimtus mokesčių 
įstatymus. O jeigu lėšos yra gautos 
iš užsienio ir jos yra aiškiai dekla-
ruojamos banko sąskaitose arba 
jeigu asmuo gavo kažkokią perlai-
dą ir ta perlaida yra matoma, kad ją 
persiuntė kažkoks giminaitis arba 
artimas žmogus, tai negali būti jo-
kio apmokestinimo“ - sakė A. But-
kevičius.

Atsižvelgs. Rusija atsižvelgs į 
neseniai nuskambėjusius Lietuvos 
prezidentės Dalios Grybauskaitės 
pareiškimus, plėtodama santykius 
su šia šalimi. Tai pirmadienį pareiš-
kė Rusijos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Vasilijus Nebenzia. 
Ministro pavaduotojo nuomone, 
Lietuvos prezidentė leidžia sau var-
toti žodžius, kurių nėra diplomati-
nėje leksikoje. „Ji negali nesuprasti, 
kad tokie pareiškimai negali neat-
siliepti mūsų bendradarbiavimui“, 
- pažymėjo V. Nebenzia.

Programa. Išsiaiškinusi, kad dalį 
už apdorotą tabaką surinkto akcizo 
lėšų nuspręsta pervesti programai, 
kuri dar nėra sukurta, Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė grąžino Sei-
mui pakartotinai svarstyti Tabako 
kontrolės įstatymo pataisas. Seimo 
priimtos įstatymo pataisos numato 
už apdorotą tabaką gautus 2 proc. 
akcizo pajamų nuo 2015 m. sausio 1 
d. skirti Psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo prevencijos programai. 
Tačiau įstatymu numatoma Psicho-
aktyviųjų medžiagų vartojimo pre-
vencijos programa dar nėra sukurta, 
todėl nuo kitų metų pradžios ją įgy-
vendinti nėra galimybių.

Iki pietų akcija vyko Anykš-
čių mieste, prie miesto stadiono, 
kur keli policijos ekipažai stabdė 
pravažiuojančias transporto prie-
mones. Patikrinimo neišvengė ir 
dviratininkai, kurie taip pat turėjo 
papūsti į alkotesterį. Taip pat po-
licininkai apžiūrėdavo ir dviračių 
padangas bei šviesą atspindinčius 

Per dvi valandas – keturi 
pažeidimai

Penktadienį Anykščių policininkai, pasitelkę į pagalbą kolegas 
iš Utenos, Anykščių rajone vykdė akciją, kurios metu tikrino vai-
ruotojų blaivumą bei tai, ar vairuotojai pasikeitė padangas.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

elementus, kurie pagal naujuosius 
reikalavimus būtini dviračiams. 

Beje, policininkai buvo gerai 
techniškai pasiruošę – įtartinų pa-
dangų protektoriaus gylis buvo 
matuojamas specialiu prietaisu. 
Anykščių policijos Kelių policijos 
poskyrio vadovas Nėrijus Blažys 
pats tikrino ir perspėjo tuos vai-

ruotojus, kurių padangos jau „ant 
ribos“, tai yra, jų eksploatacija jau 
neužtikrina reikiamo saugumo ke-
lyje. Vėliau policininkų ekipažai  
išsiskirstė į rajoninius kelius. 

„Akcijos metu buvo patikrinta 
apie 200 automobilių. Išaiškinti 4 
pažeidimai, vienas žmogus kalbė-
jo važiuodamas mobiliuoju telefo-
nu, vienas važiavo be draudimo, 
dar vienas – be techninės apžiū-
ros talono, o vienas eismo dalyvis 
važiavo nepasikeitęs padangų“, 

- sakė N.Blažys. Vadovo teigimu, 
nors akcijos rezultatai neblogi, 
masinių pažeidimų neužfiksuota, 
vis dėlto tokie patikrinimai tęsis. 
„Planuojame rengti neviešo pa-
truliavimo rengimą, kai važinės 
ir eismą filmuos nepažymėtas po-
licijos automobilis. Tokia akcija 
reikalinga ir pėsčiųjų saugumui, 
nes anykštėnai pėstieji mėgsta 
eiti, kur papuolė, o juk tamsiuoju 
paros metu yra pavojinga“,- sakė 
N.Blažys.   



spektras
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“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

mijos iš mūsų biudžeto ar aš, tula 
kaimietė, čia kažko nesuprantu?“

@ GGG: „Jei nėra kur pinigų 
dėti, tai vargstančioms šeimoms 
padalinkite Kalėdų progą. Nors 
vaikams batus nupirks...ne iš sku-
duryno.“ 

@ Eglė: „a - premijinis, b ir c 
turbūt priklauso Bitvinsko plunks-
nai“.

 
@ Pušelė (Eglei): „Kur čia 

Bitvinskui taip sueiliuot - jis tik 
penkiapėdžiu jambu moka. Čia 
mažiausiai iš po Vanago plunksnos 
išskriejus poezija“.

 
@ Mėgėjas: „B variantas labiau-

siai poetiškas. O rajono kultūrinin-
kams turėtų būti priimtinas varian-
tas C. Spėju, kad tai V. Račkaičio 
kūrinys. Variantas A, kadangi apie 
mergas, matyt priklauso Ž. Smals-
ko plunksnai“. 

@ Ona: „Žinant, kad savivaldy-
bės kultūros skyriui vadovauja so-
cialinį darbą baigusi Gražina Nar-
gelienė, neatrodo keista. Vedėjos 
ankstesnėje darbovietėje Aknystų 
pensionate ne tokių nesąmonių pri-
rašydavo“. 

@ Nugi: „Klausimas, sakyčiau, 
įdomus ir savalaikis. Įsivaizduoju, 
kad premijos skyrimas vyksta taip 
- tūlas Anykščių kultūrininkas kam 
nors skambina - Ė, poetas, gal turi 
kokią knygą išleidęs? Čia Anykš-
čiuose lyšnų 10 000 mėtosi, galim 
paimt. Sakai, turi? Davai, padarom, 
tumsi liaudis vis tiek pojėzijos ne-
išmano“...

@ Marija: „Turiu 4 storus sąsiu-
vinius poezijos. Tikrai ne bloges-
nės. Baltosiomis eilėmis. Rašiau 
apie Nevėžos ežerą, Karalienės 
liūną ir Kurklių pievas. Kam nu-
nešt? Parašykit kabineto Nr.“ 

@ Žinau (Marijai): „Poliklini-
ka. Iš šono įėjimas. Pirmas aukštas 
. Ant durų - Psichikos sveikatos 
centras. Palikti geriau prie lange-
lio su užrašu Registratūra. Arba... 
neškit į Žvejų gatvę. Klauskite kur 
meškerioja Rašytojas.“

@ Baikit: „Baikit tuos bajerius. 
Visi trys posmai yra grafomanijos 
pavyzdys. Gal variantas B kiek 
originalesnis ir vertas bambalio 
premijos.“

@ Ne Baranauskas: „Jeigu taip 
- tai kitą premiją reikia duoti pen-
sijonui. Pvz. Pilinkienei ar Dikčiu-
vienei. Visgi savos anyštietiškos 
dūšios pojėtės“.

@ Įdomu: „Įdomu, kas įeina į tą 
Rašytojų sąjungos komisiją? Ar tik 
nebus tarp tos komisijos lizdo susi-
sukęs Vanagas?“

@ Galvoju: „Balsuoju už trečią, 
man atrodo padoriausias, bet kažin 
ar duočiau 50 litų, gal 30 užtek-
tų?“

@ Rm: „Na, jei taip paaiškinta, 
tada tiksliai bus pirmas.Matai, kaž-
koks kaimietis iš miško glūdumos 
atvažiavo miestan, pamatė pilsta-
mo alaus kainą kavinėj, sako savo 
sugulovei: varom namo, geriau 
bambalį nusipirksim .O ta: gerai, 
o tai akis išvarvinsi, žiopsodamas 
į miesčionkų leškas“.

@ Aa: „Antras Dabrišiaus, nes 
ten grybai, kaip poemoje, kitą kar-
tą visi rašykite apie samanas. Ne-
bejuokinga visai.“

@ O: „Tokie pinigai, baisu... 
nebėra kur pinigų dėti, gėda gėda 
gėda“.

@ Rimtai: „Pamenu, kaip buvo 
prastumta Baranausko premija. Jau 
tada sakiau, kad tai bus pinigų da-
linimas saviems, o ne vertiems. Jau 
antra premija tai patvirtino, o šita 
visai įtikino.“

(Komentatorių kalba netaisyta)
-ANyKŠtA

Poezija įkvėpė poeziją 
Šį rudenį ketvirtą kartą buvo skirta 10 tūkstančių litų vertės 

poeto Antano Baranausko premija, kurią įsteigė Anykščių rajo-
no savivaldybė. Šiemet ji atiteko poetui iš Prienų rajono Gintau-
tui Dabrišiui. Kadangi anykštėnams poetas beveik nežinomas, 
anyksta.lt siūlė atspėti, kuri iš trijų ištraukų yra G.Dabrišiaus 
poezija, įvertinta solidžia premija.

Klausėme, kuriai iš šių ištraukų skirtumėte 10 tūkstančių litų?

Buvome žadėję, kad vienas iš 
teisingai įspėjusių skaitytojų gaus 
„Anykštos“ elektroninę prenume-
ratą pusmečiui. Prenumerata ati-
tenka „Anykštos“ skaitytojai Eglei 
L. 

Beje, džiugu, kad šis klausimas 
iššaukė ir savotiškas poetines var-
žytuves – dalis diskutuoti atėjusių 
skaitytojų patys eiliavo. Oi dar 
ne vieną A.Baranauską pagimdys 
Anykščių žemė... 

@ Klausimas: „Rašytojas R. 
Vanagas yra Baranausko pre-
mijos skyrimo komisijos narys. 
Jam turėtų būti žinoma, kad Pli-
kiškėse gyvena poetas Anta-
nas Drilinga, neseniai išleidęs 
poezijos knygą. Šioje knygoje 
daug eilėraščių gamtos tematika. 
Kodėl R. Vanagas neiškėlė A. Dri-
lingos kandidatūros ? Nepalygina-
mos vertės poetai - nepalyginamas 
Drilingos ir to niekam nežinomo 
Debryšiaus indėlis į Anykščių ir 
Lietuvos kultūrą. Apskritai matyti, 
kad anykštėnai ignoruoja didžiau-
sią savo krašto rašytoją po A. Vie-
nuolio laikų A. Drilingą.“

@ Tadas: „Koks tokių premijų 
skyrimo tikslas? Gal geriau pre-
mijas skirti gabiems, bet netur-
tingiems studentams, kad galėtų 
mokytis ? Arba kaimo vaikams 
nupirkti už tai knygų, nuvežti į 
teatrą arba vasarą nuvežti į eks-
kursiją, kad ir į Varnių muziejų, 
jeigu jau norima pagerbti Vyskupo 
atminimą. Pinigų taškymas nieko 
vertos poezijos rašytojams nedaro 
garbės nei Baranausko vardui, nei 
Anykščiams. Jeigu nebuvo tinka-
mo žmogaus - galėjo premijos ne-
duoti niekam.“

@ Nesuprantu: „Gal čia tos 
premijos paskyrimas – pokštas? 
Negi nebėra anykštėnų, vertų pre-

Pirmiausia reiktų pasakyti, kad 
G.Dabrišiaus plunksnai priklausė 
pirmoji ištrauka:

„ten pro kavines ir restoranus
Prabėgu kaip lapinas –
duris ir langus apuostau.
Mergaites, neturinčias kuo apsi-

rengti, apžiūriu.
Ir savo aprūdijusiai merginai 

sakau:
Gana spoksot į nuobodžiaujan-

čius mersus –
Bausmę jau atlikom –
Keliaujam namo.“
Antroji ištrauka priklauso jau-

nam, bet perspektyviam rašytojui 
Vidmantui Šmigelskui, kuriam po-
ezijos dirvonai dar tik atsiveria: 

„Nukalk man dramblį
didelį, raudoną
Iš purpurinių vasarų
Nukalk
Nebeturiu nei šunio
Nei žipono
Nebegeriu poezijos vyno
Valgau grybus
Ne šuo esu
o dramblio pakraštys“.
P.S. Gerb. V.Šmigelsko atsipra-

šome, kad šiek tiek sušvelninome 
jo jaunatvišką poetinį įkarštį, jun-
ginį „Nebegeriu gazuolio“ pakeis-
dami „Nebegeriu poezijos vyno“.

O trečioji ištrauka priklauso ke-
liolikos poezijos knygų autoriui  iš 
Traupio Povilui Kulvinskui:

“Kai meilę praradau žinau,
Kad viskas prarasta.
Kiekvieną dieną nerimas.
tai nebaisu.
tik štai be meilės
Ne gyvenimas o chaosas.”
Apibendrinant diskusijos re-

zultatus galime pasakyti, kad 
daugiausiai balsavusių buvo už 
gerb.V.Šmigelsko impresionistinį 
sąmonės srauto išsiliejimą, antroje 
vietoje - P.Kulvinsko lyrinis mei-
lės gūsis, o G.Dabrišiaus poetinį 
kalbėjimą pažino mažiausiai. 

Danutė KARČEMARSKIE-
NĖ, Anykščių menų centro 
darbuotoja:

„Televizijos laidų nežiūriu, 
tačiau apie jas girdėjau. Manau, 

„Jei turi, tai ir duok!”
Prieššventiniu laikotarpiu gausu labdaros renginių: aukoti sa-

vaitgaliais kviečia televizijos, Anykščiuose praeitą savaitgalį vyko 
koncertas keturiems sergantiems Anykščių rajono vaikams pa-
remti, Raudonojo kryžiaus Anykščių skyrius taip pat vykdo akci-
ją „Kalėdų šiluma iš Jūsų rankų“. 

Ką manote apie labdaros akcijas, ar jos keičia pasaulį ir žmogų?

kad labdaros akcijos keičia pa-
saulį į gerąją pusę, skatina pasi-
dalinti, ugdo bendruomeniškumo 
ir atjautos jausmą, primena kito 
žmogaus skausmą. Tikiu, kad 
labdara pasiekia tuos, kuriems 
labiausia reikalinga, nors, matyt, 
pasitaiko gal ir vienas kitas pa-
sipelnymo atvejis. Tačiau padėti 
sergančiam ar sunkiai gyvenan-
čiam galima bet kada ir be jokių 
akcijų. Tereikia apsidairyti ir 
pastebėti kuo gali padėti nepri-
teklių kamuojamam ir gyvenan-
čiam šalia“.

  
Aldona ŠERĖNIENĖ, Anykš-

čių rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė:

„Išties, savaitgaliais visos tele-
vizijos prašo labdaros. Per daug 
išmokom prašyti, gauti. Gal dėl 
valstybės požiūrio einam šiuo 
lengviausiu keliu, o reikėtų, kad 
valstybė suteiktų galimybę dirbti 
ir užsidirbti. Prarasta motyvacija 
dirbti, einama lengviausiu ke-
liu - prašyti. Dalyvauju įvairių 
komisijų darbe ir pastebiu, kad 
prašo ne tie, kuriems labiausia 
reikia. Kuriems labiausia reikia, 
jie tyli...“

Rimantas VANAGAS, rašy-
tojas:

„Man atrodo, kad visuomet 
yra lengviau duoti, negu prašy-
ti. Tad sakyčiau, jei gali, tai ir 
duok! Tačiau labdara visame pa-
saulyje jau darosi tarsi figos la-
pelis. Savo piliečiais valdžia turi 
rūpintis sistemingai, nuolat ir 
užtikrinti jiems orias gyvenimo 
sąlygas, nes labdaros dažniausia 
yra momentinio pobūdžio“. 

-ANyKŠtA

Vairuotojams. Nuo šiol iš kitų 
ES šalių atkeliavusių transporto 
priemonių savininkams nereikės at-
likinėti brangiai kainuojančios tech-
ninės ekspertizės - techniniam pasui 
reikalingi duomenys bus įrašomi ne 
tik iš registracijos liudijimo, bet ir iš 
liudijimo dublikato bei gamintojo 
pateiktos informacijos. Liepą šalyje 
įsigaliojus naujai Saugaus eismo au-
tomobilių keliais įstatymo redakci-
jai, nuo lapkričio 21 dienos nemažai 
vairuotojų susidūrė su sunkumais 
bandydami Lietuvoje įregistruoti 
kitose ES narėse jau pradėtas eks-
ploatuoti transporto priemones. Jei 
šių automobilių registracijos doku-
mentuose trūko tam tikrų duomenų, 
kuriuos reikėjo įrašyti į techninės 
apžiūros pasą, vairuotojai privalėjo 
atlikti transporto priemonės eksper-
tizę.

Pozicija. Ukrainos kariuomenė 
pirmadienį apkaltino Rusijos speci-
aliąsias pajėgas dalyvavimu atakose 
strategiškai svarbiame Donecko oro 
uoste Rytų Ukrainoje. Kijevas taip 
pat apkaltino Rusiją neteisėtai sepa-
ratistams tiekiant amuniciją sunkia-
jai artilerijai. Kijevas nuolatos kalti-
na Maskvą remiant sukilėlius šalies 
rytuose. Kremlius teigia nedalyvau-
jantis konflikte, nusinešusiame dau-
giau nei 4 300 žmonių gyvybių.

Pritaria. NATO generalinis 
sekretorius Jensas Stoltenbergas 
per spaudos konferenciją, prieš 
gruodžio 2 ir 3 dienomis įvyksiantį 
Aljanso šalių užsienio reikalų 
ministrų susitikimą Briuselyje, sakė, 
kad NATO visiškai palaiko Rusijai 
pritaikytas sankcijas. „Sankcijos 
svarbios kaip atsakas į tarptautinių 
normų pažeidimus“, - teigė vado-
vas, pridūręs, kad NATO santykiai 
su Rusija gerės tik tuo atveju, jei 
Maskva keis savo politiką. 

Daliniai. Latvijos gynybos minis-
terija pranešė, kad Rusijos ginkluo-
tojų pajėgų laivai ir orlaiviai šiemet 
netoli Latvijos pastebėti daugiau nei 
250 kartų. Per pastaruosius metus 
Rusijos karinių dalinių aktyvumas 
netoli Latvijos itin išaugo. Kariniai 
orlaiviai ir laivai netoli Latvijos sie-
nų šiemet buvo aptikti 200 kartų, 
įskaitant 50 atvejų, kurių metu už-
fiksuotas Rusijos karo laivų priartė-
jimas prie Latvijos sienų.

Ebola. Pasaulio sveikatos orga-
nizacijos (PSO) duomenimis, nuo 
Ebolos mirusių žmonių skaičius 
pasiekė 6 928. Iš viso užregistruota 
šiek tiek daugiau nei 16 000 li-
gos atvejų, skelbia PSO. Tačiau, 
ekspertų vertinimu, tikrieji skaičiai 
gali būti daug didesni, nes daugelį 
pacientų slaugo jų šeimos ir į li-
gonines nesikreipia. Labiausiai Eb-
ola siautėja trijose Vakarų Afrikos 
šalyse - Gvinėjoje, Siera Leonėje 
ir Liberijoje, kurioms tenka beveik 
visi mirties nuo Ebolos atvejai.

Uždraudė. Ukraina uždraudė ke-
turioms Rusijos oro linijų bendro-
vėms vykdyti skrydžius į Charkovo 
ir Dniepropetrovsko miestus Rytų 
Ukrainoje iki kito įspėjimo, sakoma 
Ukrainos valstybinės aviacijos tar-
nybos telegramoje. Rusų avialinijų 
kompanijos „Aeroflot“, „Transae-
ro“, „Utair“ ir „Utair-Ukraine“ ne-
galės vykdyti reisų į Charkovą nuo 
lapkričio 29 dienos ir į Dnieprope-
trovską nuo gruodžio 1 dienos.

Parengta pagal 
ELtA informaciją
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Gintautą Dabrišių įsidėmėjau 
prieš gerus tris dešimtmečius, kai 
jis gavo Zigmo Gėlės premiją už 
geriausią 1983 m. poetinį debiu-
tą. Įsidėmėjau kaip savitą, „daug 
žadantį“ poetą – taip tada sakyda-
vo. Gintautas buvo ne iš tų, kurie 
veržiasi viešumon, užverčia skai-
tytojus knygomis ir savimi, bet po 

Laureatas Gintautas Dabrišius 
„joja vienas“

Ketvirtoji Antano Bara-
nausko literatūros premija, 
kurią` įsteigė Anykščių rajo-
no savivaldybė, šį penktadie-
nį Anykščių bibliotekoje bus 
įteikta poetui iš Prienų Gin-
tautui Dabrišiui. 

Kadangi anykštėnai skun-
džiasi, jog nieko nežino apie 
tokį poetą, atskleisti jo poezi-
jos vertę “Anykšta” paprašė 
A. Baranausko premijos sky-
rimo komisijos narį, rašytoją 
Rimantą Vanagą.

truputį toliau kantriai ir ištikimai 
varė sau vienam pritinkančią vagą. 
Džiaugiausi jo laurų vainiku 2006 
m. „Poezijos pavasaryje“, už po-
ezijos rinkinį „Joju vienas“ jam 
skirta 2012 m. Salomėjos Nėries 
premija. Kauniškiai kolegos, pasi-
jutę esą skolingi talentingam, bet 
„žvaigždžių“ kiek pritemdytam 
poetui, tais pačiais metais atkreipė 
į G.Dabrišių kritikos ir skaitytojų 
dėmesį simboline Vieno lito pre-
mija. 

Taigi, vardas nenaujas, pakanka-
mai žinomas – nors gal ne Anykš-
čiuose... Todėl, būdamas  anykš-
tėnas, pabandysiu nors glaustai 
apibūdinti G.Dabrišiaus kūrybą, o 
pirmiausia – jo naująjį eilėraščių 
rinkinį „Upė Jekaterinai“.     

G.Dabrišiaus poezija labai taupi, 
išoriškai kukli, be pozos, „pompos“ 
– galima sakyti, deklaratyvumo an-
tipodas. Autorius tikriausiai nieka-
da nebus labai populiarus, tinkantis 
tėvynės meilės citatoms, jo eilės 
kažin ar virs liaudies dainomis, 
tiks populiariems „masiniams“ li-
teratūros vakarams. Knygų mugė-
se prie jo vargu ar kas labai puls: 
jis – ne leidyklų ir žiniasklaidos 
reklamos apspangintai miniai. Prie 
Dabrišiaus reikia pratintis, jį reikia 
mokytis perprasti – antraip jo kny-
gelių skaitymas bus bergždžias. Gi 
perpratus paaiškės, kad jo eilės – 

nepritempto, natūralaus, išgyvento 
poetinio matymo ir mąstymo, tam 
tikros poetinės būsenos kūdikėliai; 
išnešioti kūdikėliai.  

Už lyrinio eilėraščių herojaus 
nuolat jauti stovint naivoką išmin-
čių, gudrų gamtos vaiką. Gamta 
jam ne tiek stebėjimų objektas, 
kiek terpė – gyvena su ja, žiūri 
iš jos. Labai galimas daiktas, kad 
ten, kur suaugęs skaitytojas numos 
ranka, susidomės jo nepilnametis 
vaikas... Autorius, be abejo, keis-
tuolis: tik jis mažulytėms detalėms 
teikia esminės, kai kada kodinės 
reikšmės. Išsisakyti iki galo jam 
būtų nuodėmė. Tai geras žmogus, 
lėtapėdis, lėtamintis, kartu – kaip 
tikras lietuvis valstietis – truputį 
klastingas, kalbantis užuominomis. 
Nuolat jauti ir nekaltą šypseną: pa-
gausi mano „kampą“ – ar ne? Jam 
labai svarbu, iš kur krinta šviesa, 
kokia mėnulio fazė, kokioj padėty 
rašantis – nuo to priklauso įžvalgos 
ar minties kontūras. Eilėraščio pa-
vadinimas neretai – eilėraščio dalis, 
net raktas. O nuostabiausia – kad jo 
poezijoje randi tai, ko nesitiki.

Suprantu, kad A.Baranausko 
premijos skyrimas tokiam poetui 
(Vilniuje, Rašytojų sąjungos komi-
sijoje, už jį iš penkių narių balsavo 
penki) – šioks toks iššūkis primi-
tyvokam, tiesmukam šiandienos 
skaitytojui. Dažnas nūn jau nebe-

nutuokia, kad tikra poezija – fe-
nomenas ir paslaptis, dažniausiai 
egzistuojanti „tarp eilučių“, – vis 
daugiau painiojančių ją su rima-
vimu, eiliakalyste, grafomanija. 
Gi tam, kuris skėsčioja ir aikčio-
ja, girdi, aš tokio poeto nežinau 
arba tai jokia poezija, tik kažkokie 
svaičiojimai,  siūlyčiau pasižiūrėti 
į veidrodį – ir paklausti paties sa-
vęs: kas man atsitiko, kad aš nieko 
nebežinau, nebesuprantu? Esu įsi-
tikinęs, jog tai ne autoriaus, o skai-
tytojo problema. 

G.Dabrišiaus išskyrimas galėtų 
būti vertintinas ir kaip gera proga 
sulėtinti pašėlusį, demonstratyvų 
šiandienos potyrių tempą – ir ati-
džiau įsiklausyti. Bent aš džiau-
giuosi šiuo pasirinkimu: pagaliau 
didžiojo mūsų poeto premija ski-
riama gimusiam poetu! Tokių kaip 
Dabrišius negali būti daug, toks 
– jis tik vienas, visoj Lietuvoj. Sa-
vitas, originalus, prityręs meistras 
– nebijau šių žodžių. Jis tikrai „joja 
vienas“. Galima išmokti šiuolaikiš-
ko eiliavimo, kalbėjimo, vaizdavi-
mo, retų gražių sąskambių ir frazių, 
šokiruojančių metaforų ar palygi-
nimų; Dabrišiaus gi mėgdžioti „ne-
apsimoka“: per sprangi, per sausa, 
per kieta jo duonelė! Bičių duonelė 
(jis – puikus bitininkas!), kurią rei-
kia vartoti atsargiai, mažomis do-
zėmis – tada gal ir padės... 

Rimantas VANAGAS

Gintautas 
Dabrišius

Pieštukas

Pieštukas toks didelis,
Kad gali juo žmogų užmušti.
Nors kartais ir daug mažesniu,
Jei gerai pataikysi,
Nutinka.

xxx

Sekmadienį pašto nenešioja,
Bet laišką atnešė.

Pašto dėžutėj 
Geltonas lapas,
Jau kito medžio.

Pašto dėžutė tuščia,
Bet, kai iš jos paimi, – 
Visada lieka 
Kitam kartui.

Snaigės iš kitur

Pirmosios snaigės
Kurį laiką ropojo žeme,
O paskui
Pradėjo kristi atgal į dangų.

Aš irgi snaigė,
Tik truputį anksčiau 
Nukritusi.

Taip ir raidės – 
Iš pradžių ėjo ten,
Kur aš buvau,
Ir pasakojo...

Bet popierius 
Jas paviliojo
Ir nusivedė
Kitur.

xxx

Stebiu muilą.
Jau treti metai
Jis man šypsosi.

Tetos

Ką veikia žmonės mano eilėraš-
čiuose?

Kurį laiką
Juos laikau
Neatpažinimo būsenoj.

Kai pamatau kokią tetą,
Einančią per pievą,
Kurioje save pažįstu, –
Ji nesustoja, eina, kol užgęsta.

Kai pamatau eilėraščiuose 
Kitus žmones – pasislepiu.

Aš mokėjau pievose 
Būti nematomas,
Todėl niekas neieškojo
Ir niekas manęs nesidairė.

Bet negalėdavo pasakyti –
Jo ten nėra.
Norint mane pamatyti,
Nereikia dairytis –
Reikia pašaukti.

Pievose žmonės kaip upelis –
Per žoles nesimato.
Kas bent kartą ėjo per tas pievas,
Gali bet kada pasirodyti:
Vos pašaukčiau – pranyktų,
Jeigu nešaukčiau – neatsirastų.

Kai pamatydavau tetas 
Savo pievose, 
Sakydavau – vėjas jas atpūtė.
Iškart nenorėjau daug.

Bronės Buividaitės knygų 
sutiktuvės Alma AMBRAŠKAItė

Vyresnių anykštėnų namų bibliotekėlėse dar galima būtų rasti 
1969 ir 1982 metais išleistas rašytojos Bronės Buivydaitės autobi-
ografines knygas „Pro vaikystės langą“ ir „Vargai vartus kilnoja“. 
Kas tokios galimybės neturi, leidykla „Homo liber“ ką tik pakartojo 
abiejų knygų leidybą ir pristatys jas gruodžio 4 dienos knygų mugės 
renginiuose Anykščių bibliotekoje ir Sakralinio meno centre. 

name pranešime Anykščiuose apie 
Joną Biliūną kalbėjo mokslininkas 
Albertas Zalatorius, kad tuos teks-
tus reikia ne vieną kartą skaityti. 
Aišku, siužetą, rodos, jau žinome, 
bet kiek dar visokių lobių juose ga-
lima atrasti už siužeto... 

Šios B. Buivydaitės knygos tokios 
„talpios“ pirmiausia savo žmogiška 
patirtimi, turtinga kalba, pasakoji-
mais apie darbus, legendomis ar tie-
siog įdomiu, vaizdingu, lyrišku pa-
sakojimu apie savo gyvenimą, apie 
daugybę senųjų anykštėnų ir svėda-
siškių. Kodėl Svėdasų dangus buvo 
be mažiausio debesėlio? „Tai vėjai 
nušlavė. Bobutė sako, kad jie turi 
ilgas šluotas ir, Dievuliui paliepus, 
nušluoja debesis. Dabar visai tylu – 
nejuda nė mažiausias lapelis. Vėjai 
bešluodami pavargo, - tiek daug de-
besų buvo, - ir dabar ilsisi“...

Šiose knygose gyvenama didžių-
jų švenčių ritmu. Genutė ir jos dvi 
sesutės nekantriai laukia Šventų 
Kalėdų, Velykų, dalyvauja kartu 
su suaugusiais ruošiant tradicinius 
Kūčių vakarienės valgius, kepant 
velykinę babką, mozūrėlius, rišant 
ėgliaus verbą, laukiant Velykės at-
nešamo margučio: „Pernai Genutė 
lyg ir matė Velykę: atmerkė akis, 
kai Velykė ėjo nuo jos lovelės. Ji 
tuoj pakišo rankutę po pagalve ir 
užčiuopė kiaušinius. Velykė buvo 
labai panaši į bobutę, net ir šlub-
čiojo... Kadangi tik brėško, tai ne-
galėjo gerai įžiūrėti... Rytą bobutė 
viską išaiškino. Esą, Velykė galinti 
pasiversti kuo nori: gali būti panaši 
į bobutę, į mamą, į tetą, kad vaikai 
nenusigąstų, pamatę prie lovelės 
svetimą moterį“. Knygose prisi-
menami adventiniai ir Gavėnios 

papročiai. Stebiesi žmonių santy-
kiais, kai prie Kūčių stalo susėda 
ne tik sava didelė šeima, bet telpa 
ir miestelio elgeta ar vienišius, o po 
vakarienės jie pakviečiami nakvoti 
ant pečiaus. 

Pasakojama apie Anykščių baž-
nyčios bei medinio tilto per Šven-
tąją statybą, apie tai, kaip galima 
pasidaryti pirtį savų namų duokepy-
je pečiuje, apie tėvelio Stepono siu-
vyklą ir ankštą krautuvėlę namuose, 
kur Bronytė lipdavo prie lentynų 
„saldainių pasigrobti“. Ir visi susi-
tikimai, visi tie įvykiai, džiaugsmas 
ir ašaros, lūkesčiai ir svajonės vyko 
čia, tuos senuosius laikus menan-
čiame Buivydų namelyje, dabar-
tiniame Rašytojos Bronės Buivy-
daitės memorialiniame muziejuje. 
Savo seseriai į Kanadą B. Buivy-
daitė rašė: „Dabar, kai rašau, iš tų 
laikų iškyla kaip gyvi asmenys – ir 
visi tokie savi ir mieli... Ir galvoju, 
kad štai, šitame kambary jie vaikš-
čiojo... kalbėjo... iš šio kambario 
išlydėjome į Afriką tėvelį, su kuriuo 
nebeteko pasimatyti...“ Pirmosios 
knygos pabaigoje jaudinančiai apra-
šoma šeimos kelionė į traukinių sto-
tį, išlydint į Afriką geresnės duonos 
šeimai ir dukryčių mokslui uždirbti 
išvažiuojantį tėvelį: „Genutė nepa-
leidžia tėvelio rankos. Ranka – šilta, 
gera... Niekados tėvelis nemušė... O 
glostė dažnai. Ji taip norėtų karštai 
pabučiuoti tą ranką... Bet aplink tiek 
daug žmonių, ir ji gėdijasi...“. 

Žinomas lietuvių literatūros is-
torikas Vincas Kuzmizkas, prista-
tydamas B. Buivydaitės kūrybą, 
autobiografinę apysaką taip įver-
tino: „Joje daug kas paganys akis, 
ieškodamas pasimiršusių gimtosios 
kalbos žodžių, papročių, praeities 
žmonių veidų ir išminties. Tai kny-
ga, kuri pasitikėjimą ir meilę spin-
duliuojančiomis akimis žvelgia į 
amžinybę“.

Rašytoja Bronė Buivydaitė šio namo balkone apie 1930 m. 
Nuotr. iš A.Baranausko ir 

A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus rinkinių.

tantiems šias knygas, jos kaskart vis 
naujai prabyla ir atsiveria. Kaip vie-

Mums, muziejininkams, įvairio-
mis progomis su lankytojais skai-
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(Atkelta iš 1 p.)
„Buvau už Troškūnus penkis 

kartus didesniame miestelyje, jame 
nieko nėra – šaligatvių, vandentie-
kio, kanalizacijos, šiukšlių surinki-
mo sistemos, o minimali alga – 100 
dolerių“,- kalbėjo meras. Tiesa, 
paskui jis pridūrė, kad „ten jie kie-
kvienas savo vynuogyną turi, vyno 
pasidaro, patenkinti“. 

Meras taip pat tradiciškai pristatė 
ir investicijas, kurios atėjo į rajoną, 
ypač išskyrė turistinius objektus 
ir žadėjo, kad jie Anykščiams bus 
naudingi. Kadangi Troškūnų se-
niūnijos salėje sėdėjo daugiausiai 
senjorai, meras sakė: “Atidarysim 
Lajų taką, ten bus liftas ir senjo-
rams. Aplinkos ministerija sako, 
kad tai bus vienas iš penkių lanko-
miausių objektų Lietuvoje“.

Taip pat tradiciškai meras sakė, 
kad iš savo biudžeto rajonas nieko 
negali, nebent kokią asfalto skylę 
užlopyti. Nebuvo pamirštos rajono 
problemos – S.Obelevičius minėjo 
aukštą šilumos kainą, nedarbą, van-
gią daugiabučių renovaciją. „Pernai 
buvom paskutinėj vietoj pagal reno-
vaciją, o vakar iš Aplinkos ministro 
Kęstučio Trečioko rankų Valdovų 
rūmuose atsiėmiau padėką Anykš-
čių rajono savivaldybei – 2014 metų 
lyderei Utenos regione įgyvendi-
nant daugiabučių namų atnaujinimo 
programą“,- sakė meras.

Skatino imtis verslumo 

Troškūniečiams S. Obelevičius 
aiškino ir apie naują statusą, kuris 
suteiktas Anykščiams – tikslinės 
teritorijos. „Tai ne remiama terito-
rija, o tikslinė, ji gaus 15 milijonų 
litų, kurie bus skirti verslumui di-
dinti, lėšos bus griežtai apskaito-
mos. Sakykim, Utena į parkus su-
dėjo gal 30 milijonų litų, o mes to 
nedarysime“,- pasakojo meras. 

Vicemeras Donatas Krikštaponis 
troškūniečius gyrė, kad jie dažo 
namelius, puošia ne tik savo na-
mus, miestelį, bet ir Lietuvą. Vice-

Kodėl Surdegio gyventojai šakų nevalgo 
meras kalbėjo, kad žino seniūnijos 
problemas ir stengiasi jas spręsti. 
„Kiaušagalio bendruomenė netu-
ri savo pastato, norėjome nupirkti 
pastatą ir perduoti bendruomenei, 
jau buvom paruošę projektą, gal-
vojom nepastebės Vyriausybės at-
stovas, gaila, bet pastebėjo, sustab-
dė“,- sakė D.Krikštaponis. Kaip 
verslumo pavyzdį D.Krikštaponis 
minėjo Debeikių moterų užimtu-
mo centrą, kuris įkūrė vilnų vėlimo 
centrą. „Kadangi staklės Lietuvoje 
buvo sunaikintos, ieškojo užsieny-
je, ar iš Rusijos, ar iš Baltarusijos 
parsivežė. Dėl vilnų problemų 
Lietuvoje nėra. Jei turite idėjų, ra-
šykit projektus, naudokitės proga“, 
- verslesniais ragino būti troškūnie-
čius vicemeras.  

Jis taip pat ragino būti pakantes-
niais troškūniečius, kol vyksta van-
dentiekio ir kanalizacijos projektai, 
ir nebijoti, nes darbai bus atlikti 
kokybiškai – rangovas, vicemero 
teigimu, rimtas. 

„Gaila, bet kur dirba mūsų sta-
tybininkai, problemų daug, tu-
rim nuolat spręsti. Anykščiuose 
J.Biliūno gimnazija remontuoja-
ma, Troškūnų gimnazija, terminai 
į pabaigą, jie dar nebaigė, o jie 
dar 7 namus Anykščiuose laimė-
ję renovuoti, nežinau, kaip čia 
bus. Nesinori saviems žmonėms 
taikyti sankcijas“,- anykštėnams 
statybininkams pažėrė kritikos  
D.Krikštaponis.

SAVIVALDYBĖS ADMINIS-
TRACIJOS DIREKTORIUS VI-
LIUS JUODELIS iš vadovų kalbė-
jo trumpiausiai. Jis pasakojo, kaip 
taupomos rajono lėšos, bei pabrė-
žė, kad ne visada rajono vadovai 
gali daryti įtaką situacijai. „Saky-
kim, per metus įsikuria kažkiek 
darbo vietų Anykščiuose, tačiau 
vyksta centralizacija, tiek pat vietų 
Anykščiai netenka, nes tiek „So-
dros“, Mokesčių inspekcijos, tiek 
kitų valdžios įstaigų Anykščiuo-
se lieka tik padaliniai, žmonės – į 
gatvę“, - sakė V.JUODELIS. Beje, 

Troškūnų seniūnija irgi taupo - sa-
lėje nedegė nė viena lempa. 

Problemos – šakos, kaminai 
ir keliai

Nors policijos atstovai, važinė-
jantys kartu, susitikimuose sako, 
kad jie čia ne valdžią saugo, turėjo 
šį kartą įsikišti ir jie - teko raminti 
nuo pat pradžios pasisakyti besi-
veržiančią moteriškę. Įsitaisiusi 
pirmoje eilėje pusamžė troškūnietė 
vis replikavo rajono vadovams – 
tai prašė pasakyti, kas puošia jos 
gyvenimą, tai norėjo darbo, tai 
reiškė nepasitenkinimą, kol širsti 
pradėjo salėje susirinkę troškūnie-
čiai, o vienam iš policininkų teko 
prieiti pasikalbėti. Tačiau pokalbis 
padėjo neilgam, tvarką padarė vie-
nas iš seniūnijos darbuotojų, kuris 
aktyvistę išvedė iš pirmos eilės ir 
pasisodino greta. „Tylėk, tylėk“, - 
komandavo seniūnijos darbuotojas, 
kai moteris išleisdavo kokį garsą. 

Taip prasidėjęs, susitikimas il-
gainiui peraugo į chaotiškus ir ko-
miškus pasisakymus. Rimtesnes 
problemas kėlė tik gyventojai, ku-
rie domėjosi vandentiekiu. Viena 
moteris skundėsi, kad nors van-
dentiekio projektas vyksta, tačiau 
du namai jos gatvėje liko be naujo 
vandentiekio. „Projektuotojai sakė, 
kad mums neužteko Europos Są-
jungos lėšų“,- kalbėjo moteris. Vi-
cemeras D.Krikštaponis patikino, 
kad dar bus rengiamas susitikimas 
su gyventojais vandentiekio klau-
simais, todėl prašė šiais klausimais 
gyventojų nebepasisakyti. 

„Gyvenu Vytauto gatvėje 4, 
mano butas yra vienas, kitas so-
cialinis, padalintas į du butus“, 
- pradėjo ilgą ir nelabai rišlų pasi-
sakymą moteris, kuri norėtų „už-
bliombuoti“ jos bute esantį bendro 
naudojimo kaminą. Pasak moters, 
meistrai išdraskė skylę ir pabėgo, o 
per esančias kamine dureles į vidų 
byra suodžiai, ji niekur negalinti 
išeiti iš namų, nes gali kilti gais-

ras, kai iškris kibirkštis. Pasirodė, 
kad ši problema seniai žinoma se-
niūnui, policijai ir priešgaisrinei 
apsaugai, o pati moteris atsisako 
uždaryti kamino dureles. „Mano 
butas, ką noriu, tą darau“,- argu-
mentavo moteris. Tiesa, paskui 
ji pasiūlė, kaip išspręsti „kamino 
konfliktą“. „Parduokit man tą soci-
alinį butą“, - pasiūlė moteris. 

Kita troškūnietė teiravosi, kodėl 
nebaudžiamas apleisto pastato sa-
vininkas Troškūnuose. „Baudžiam, 
bet mažai naudos, - sakė meras, - 
čia problema, sakykim, Kavarske 
vienas prisipirko pastatų, o dabar 
gyvena Singapūre, jo net išsikvies-
ti nubausti negalim“.

Surdegio bendruomenės atstovė 
atvyko su visu sąrašu ir gana emo-
cingai kalbėjo apie problemas. Ji 
piktinosi, kad Surdegyje daug ne-
naudojamų ir griūvančių pastatų, 
o socialinį būstą gauna tie, kurie 
nieko nedaro, tuo tarpu tiems, ku-
rie norėtų, neduoda. „Pasakykit, 
kas skirsto socialinį būstą, ko ten 
(savivaldybėje) sėdi žmonės, kodėl 
niekas nežiūri“, - emocingai kalbė-
jo surdegietė. Ji taip pat piktinosi, 
kad nėra kur padėti nugriautų pas-
tatų liekanų ir šakų, kurias nukerta 
už socialines pašalpas atidirbantys 
žmonės. „Jūs tik pažadat, bet nie-
ko nepadarot – kalnai šakų, sakėt 
išveš, o niekam jų nereikia, guli“,- 
kalė vadovus prie kryžiaus surde-
gietė. „Paskykit, kas turi aprūpint 
atidirbinėjančius įrankiais, pirš-
tinėm? Va, visi tylit, o aš iš savo 
namų nešu viską“,- toliau pagal 
sąrašą kalbėjo surdegietė. Beje, ji 
piktinosi, kad elektrikai atvažiuo-
ja, nupjauna pavojingai augančias 
šakas ir išvažiuoja. „Sako – mums 
nepriklauso. O kur mes tas šakas 
dėsim, ar mums tas šakas suval-
gyt?“,- tęsė moteris.

Taip pat reiktų perspėti, kad Sur-
degyje namus pirkti ko gero gana 
pavojinga, mat surdegietė reikala-
vo iš vadovų žinių, kas parduoda ar 
nusiperka namus miestelyje. „Mes 

jiems ir sodus iškapojom“,- kaip 
ūkiškai Surdegio bendruomenė 
daro tvarką ten, kur kas nors ne-
sitvarko, nepaisydami jokių ten 
asmeninių nuosavybių, pasakojo 
moteris.

Troškūniečiai irgi pageidavo, 
kad šakos miestelyje būtų apgenė-
tos, nes „galvą daužo, akis bado“, 
o vienas vyras sakė, jog apdraudė 
namą, save ir žmoną, nes gyvena 
prie pavojingų medžių, tuo tarpu 
savivaldybės komisija tvirtino, kad 
medžiai sveiki. „Visų medžių nu-
kirsti negalima“,- purtė galvą me-
ras. „Tada mane dar kartą apdraus-
kit“,- nesutiko troškūnietis... 

Kiaušagalio bendruomenės at-
stovas Algimantas Eiva buvo dar 
griežtesnis: “Jau dveji metai vaikš-
tau, rezultatų nėra, jau savivaldy-
bės laiptai nuo mano vaikščiojimo 
nudilo. Pažadat, o vis nėra, štai 
kelias į Latavėnus, pasakykit, bus 
sutvarkytas ar ne? Nėra noro, nėra 
rezultatų, neduosim ramybės“,- 
sakė A.Eiva. 

O susitikimą vainikavo atkaklioji 
kamino savininkė, kuri neiškentusi 
paklausė: “Jūs man pasakykit, kas 
mano bute turi išvalyti kaminą“...    

Surdegio bendruomenės ats-
tovė rajono vadovus „sušau-
dė“ pagal sąrašą. 

Autoriaus nuotr. 

Renginys, kurį režisavo Pasau-
lio anykštėnų bendrijos pirminin-
ko pavaduotoja Bronė Lukaitienė, 
prasidėjo neįprastai – antrojo Ko-
plyčios aukšto erdvėje. Čia buvo 
išdėliota gausi A.Tylos išleistų ir 
recenzuotų knygų paroda. Tiesa, 
ne visi darbai eksponuoti, nes bi-
bliografinėje A.Tylos rodyklėje 
surašyta beveik puspenkto šimto 
jo rašytų ir išleistų straipsnių bei 
knygų. Renginį pradėjo Nepri-
klausomybės akto signatarė Irena 
Andrukaitienė, kalbėjo Muziejaus 
direktorius Antanas Verbickas. Po 
to vyksmas persikėlė į Koplyčios 
salę. Čia buvo perskaitytas Prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės svei-
kinimas profesoriui. 

Renginyje skambėjo ir akade-
minis pranešimas, kurį skaitė Lie-
tuvos istorijos instituto direktorius 

Anykštėnai įvertino 
Antano Tylos indėlį Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Penktadienį pilnoje Anykščių koplyčioje vyko vakaras, skirtas 
Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko, akademiko, habilituo-
to istorijos mokslų daktaro, profesoriaus Antano Tylos 85-mečio 
jubiliejui. Anykštėnams profesorius linkėjo tikėti savo valstybės 
tvirtumu ir gerosiomis tautos savybėmis. 

Rimantas Miknys. Jame įvertintas 
A.Tylos indėlis į Lietuvos istori-
jos mokslo raidą, pabrėžta, kad jau 
nuo pirmųjų darbų buvo aišku, kad 
A.Tyla dėmesį skirs Lietuvos is-
torijai, nepaisant netgi to, kad tuo 
metu publikuoti buvo galima tik 
mažą dalį surinktos medžiagos. 
Pats profesorius yra sakęs, kad „ar-
chyvuose surastą 19-20 a. pr. me-
džiagą apie lietuvių pasipriešinimą 
Rusijos imperijos valdžiai galima 
buvo skelbti po truputį, neakcen-
tuojant, kad tai buvo visuotinis pla-
tus reiškinys“. 

Jubiliejiniame vakare buvo kal-
bama ne tik apie A.Tylos nuopelnus 
mokslui, bet ir pasaulio anykštė-
nams, juk jis yra vienintelis Pasau-
lio anykštėnų bendrijos pirminin-
kas nuo pat bendrijos susikūrimo. 
Su 85–mečiu kraštietį, mūsų rajono 

Garbės pilietį sveikino akademinė 
bendruomenė, Pasaulio anykštėnų 
bendruomenė, rajono vadovai, Sei-
mo narys Sergejus Jovaiša. O pats 
profesorius A. Tyla tą vakarą siūlė 
visiems labiau tikėti savo tautos 
gerosiomis savybėmis ir valstybės 
tvirtumu.

Rašytojas Rimantas Povilas Va-
nagas ta proga sukūrė ir paskaitė 
profesorių šlovinančią odę.

„Ak, Lietuvos istorija graudi, ša-
lele numylėtoji!

Ak, slenksti ant žvėrių pamėgto 
tako!

Tik dėl tavęs gyventi verta, ir 
smagu, ir miela,

Tik dėl tavęs Profesorius nemie-
ga tamsią naktį“.

„Didžiam Profesoriaus Akade-
miko Antano Tylos Jubiliejui“ – 
odėje užrašė R.P. Vanagas.

Buvo ir muzikinių sveikinimų – 
dainavo profesorius Tomas Ladiga 
ir Menų centro direktorius Tomas 
Tuskenis.

Po oficialiosios dalies vakaro da-
lyviai dar pasivaišino ir skyrė lai-
ko bendravimui. Beje, Koplyčia šį 
kartą buvo puikiai įgarsinta, todėl 
tai, kas vyksta salėje, galėjo girdėti 
visoje Koplyčios erdvėje. 

Po renginio paskambinęs 
„Anykštai“ profesorius A.Tyla dė-
kojo Anykščių žmonėms už jam 
parodytą dėmesį ir pagarbą. 

Į Koplyčios salę Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininką Anta-
ną Tylą palydėjo tautiškai pasipuošusios šokėjos. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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Ožiaragiai atsikratys metų pabai-
goje susikaupusio nuovargio. Jūs vėl 
pajusite jėgų antplūdį, viskas seksis ir 
darbe, ir namuose. Būkite itin švelnūs 
ir atidūs artimiems žmonėms. Labai 
galimas dalykas, kad toks elgesys pa-
skatins jūsų antrąją pusę žengti žings-
nį, kurio taip seniai laukiate. Sėkmin-
gos dienos - antradienis ir šeštadienis.

Vandeniai turėtų patausoti save 
darbe. Nuovargis, kuris jau tapo be-
veik chronišku, daro neigiamą povei-
kį jūsų sveikatai, apie kurią dabar kaip 
tik ir reikėtų pagalvoti. Astrologas re-
komenduoja bent trumpam atitrūkti 
nuo kasdienių rūpesčių ir nors šiek 
tiek atsipalaiduoti. Praleiskite kelis 
vakarus namuose su artimais žmonė-
mis arba su įdomia knyga. Rezultatų 
nereikės ilgai laukti. Poilsiui ypač tiks 
trečiadienis ir sekmadienis.

Žuvų gyvenime viskas klostosi 
kaip niekad sėkmingai. Žvaigždynai 
jums palankūs. Bet nereikėtų užriesti 
nosies. Nesiimkite visų darbų iškart. 
Nuosaikumas ir geras planavimas - 
jūsų švietalai ateinančiomis dienomis. 
Dėl namiškių irgi nebus jokių rūpes-

čių. Kaip tik dabar ypatingo jūsų dė-
mesio reikia vaikams. Nepašykštėkite 
jiems savo švelnumo. Sėkmingos die-
nos bus ketvirtadienis ir šeštadienis.

Avinai kaip visada veržiasi į mūšį. 
Metų pabaigoje susikaupė daugybė 
problemų. Nesistenkite spręsti jų vie-
ni. Apsidairykite aplinkui, šalia yra 
žmonių, galinčių apsaugoti jus nuo 
nemalonumų. Suteikite artimiesiems 
galimybę bent jau pamėginti pasirū-
pinti jumis. Planetos šią savaitę žada 
daug naujų malonių pažinčių, kurios 
ateityje teigiamai atsilieps jūsų liki-
mui. O realiausios šių susitikimų die-
nos - pirmadienis ir penktadienis.

Jaučiai pagaliau turės galimybę pasi-
mėgauti namų jaukumu ir ramybe. To-
kią palaimingą būseną astrologas jums 
žada mažų mažiausiai savaitei. Jums 
gali šiek tiek sutrukdyti tik artėjančios 
šventės. Bet rūpesčiai, susiję su dovanų 
pirkimu artimiesiems ir bičiuliams, bus 
malonūs ir suteiks daug džiaugsmo. Jau 
antradienį drąsiai galite leistis į kelionę 
po parduotuves. Ketvirtadienis irgi tin-
kama diena pirkiniams.

Dvyniai, kurie pastaruoju metu vis 
svajodavo, išners iš apatijos ir melan-
cholijos atmosferos ir drąsiai leisis 

horoskopas užkariauti pasaulio. Kaip progno-
zuoja astrologas, šią savaitę netrūks 
linksmų vakarėlių. Bet per linksmy-
bes nereikėtų pamiršti ir darbo, kur 
dar liko sutvarkyti kai kuriuos rei-
kalus. Neatidėliokite jų, o tai vėliau 
jie jums neleis kaip reikiant pailsėti. 
Jums sėkmingos dienos bus trečia-
dienis ir šeštadienis.

Vėžiams žada materialinių gėry-
bių. Jūs šauniai padirbėjote, tad dabar 
jums bus šimteriopai atlyginta. Bet 
tokios didelės pastangos darbe gali 
neigiamai atsiliepti sveikatai. Patau-
sokite save. Malonūs prisiminimai 
senų draugų būryje padės pamiršti 
nuovargį. Neišlepinti jūsų dėmesio 
artimieji pagaliau galės pasidžiaug-
ti bendravimu su jumis ir atsilygins 
jums už tai. Palankios dienos - ketvir-
tadienis ir šeštadienis.

Liūtams planetų išsidėstymas 
žada puikią karjerą. Bet neužrieskite 
nosies ir nepamirškite senų draugų, 
kurie tiek kartų padėjo jums gerais 
patarimais. Atminkite, kad aplink jus 
daug konkurentų. Neleiskite jiems 
aptemdyti jūsų džiaugsmo. Šią savai-
tę, astrologo nuomone, būtų neblo-
gai palepinti artimuosius kukliomis 

dovanėlėmis. Nepakenktų dar kartą 
išsakyti savo jausmus, tuo labiau, kad 
jie - abipusiški. Dėl to galite neabejoti. 
Jums palankios dienos bus pirmadie-
nis ir ketvirtadienis.

Mergelės nustebins aplinkinius 
neregėtu aktyvumu. Jūs būsite ku-
pini energijos. Pasistenkite pažaboti 
šią jėgą ir nukreipti ją reikiama vaga. 
Mažos išdaigos, kurios taip paįvairina 
šiokiadienius, tik pakels nuotaiką ir 
suteiks gyvenimui naujo skonio. Pa-
sistenkite nenuliūdinti artimų žmonių. 
Iš anksto įspėję juos apie savo planus, 
jūs tik išvengsite nereikalingo santy-
kių aiškinimosi. Sėkmingos dienos - 
antradienis ir sekmadienis.

Svarstyklės kad ir kaip stengtųsi 
aplinkiniai, jiems nepavyks išvesti iš 
įprastinės pusiausvyros. Išlikite visiš-
kai ramūs. Konfliktinė situacija darbe 
susireguliuos savaime. Na, o namuo-
se turėsite padirbėti, kad atgautumėte 
buvusią gerovę. Nešykštėkite kom-
plimentų ir dovanų - viskas atsipirks 
šimteriopai. Jau trečiadienį aistros 
aprims, o penktadienį visos nuoskau-
dos bus pamirštos. Tad poilsio dienų 
netemdys jokie kivirčai. Malonus 
pasivaikščiojimas gamtoje, ypač šeš-

tadienį arba sekmadienį, bus puiki 
savaitės pabaiga.

Skorpionams neduoda ramybės 
bendradarbių laurai. Liaukitės pa-
vydėję, verčiau atidžiau pažvelkite 
į save. Jūs niekuo nenusileidžiate 
kolegoms. Ši savaitė - pats metas pa-
demonstruoti savo sugebėjimus aplin-
kiniams. Vyresnybė susidomės jūsų 
pasiūlymais. Na, o namuose galite 
perstatyti baldus, kad sušvelnintumė-
te atmosferą ir pakeltumėte nuotaiką. 
Jūsų būstas atrodys it naujas, ir tai su-
teiks jums teigiamos energijos. Stum-
dyti baldus geriausia penktadienį arba 
sekmadienį.

Šaulių niekas negali dabar aptem-
dyti nuotaikos. Jūs - Zodiako sferos 
karaliai. Todėl neleiskite, kad aplinki-
niai jus išprovokuotų. Jūs galite ištverti 
didžiausias negandas, kurių, beje, ar-
timiausiu metu neturėtų būti. Būkite 
pakantesni namiškiams, nesivelkite į 
niekam nereikalingus ginčus. Palepin-
kite save apsilankymu parduotuvėse, 
nueikite į restoraną su mylimu žmogu-
mi. Vakarienė žvakių šviesoje suteiks 
žavesio jūsų santykiams. Palankios 
dienos - trečiadienis ir penktadienis.

-ELtA

dr. Audrius BITINAS

Vis dar gyvename socialinių 
pokyčių krečiamoje visuomenė-
je. Keičiasi ne tik mus supantys 
žmonės (mažėja jaunimo, daugėja 
vyresnių žmonių), plinta naujos  
darbo formos (nenuostabu, kai 
Anglijos klientus telefonu aptar-
nauja Indijos gyventojai), norime 
socialiai orientuotos socialinės 
sistemos  (rimtai pensijai gauti ne-
beužtenka tik valstybės garantuo-
jamų išmokų), kinta šeimos porei-
kiai ir santykiai. Šiandien savaime 
suprantami Lietuvos tarptautiniai 
įsipareigojimai, džiaugiamės, 
kad mūsų valstybę saugo NATO 

skydas.  Kaip duotybę priimame  
tarptautinius  žmogaus teisių stan-
dartus (pavyzdžiui, narystė Euro-
pos Taryboje suponuoja Europos 
žmogaus teisių ir laisvių apsaugos 
konvencijos ar Europos socialinės 
chartijos standartų laikymąsi). 

Visgi, nors mūsų teisinė siste-
ma nulemta narystės Europos Są-
jungoje ir kartu ateina  europinės 
vertybės, tačiau Europa nemoka 
didesnių pensijų ir nekuria naujas 
darbo vietas-gauname tik meškerę. 
Gal net ir priešingai – ieškoti dar-
bo Europoje išvyko ir toliau vyks-
ta mūsų gyventojai. Taigi, savo že-
mėje turime tvarkytis patys ir kurti 
patogiam gyvenimui priimtiną 
socialinį modelį. Kur link einame 
šiandien pagal siūlomą Europos 
Sąjungos kelią ir kokią socialinę 
visuomenę kuriame?

Kryptys ir bėdos 

Kuriant naują socialinį modelį, 
pravartu pažiūrėti į Europos Sąjun-
gos rekomendacijas Lietuvai 2014 
metams, kurios teisingai nubrėžia 
socialiai atsakingos visuomenės 
bei politikos kryptis. Taigi, Lietu-

vai siūloma priimti ir įgyvendinti 
teisės aktus dėl visapusiškos (o 
ne vien tik priešrinkiminės) pen-
sijų sistemos reformos, aktyvios 
darbo rinkos politikos priemonių 
tobulinimo,  jaunimo ir vyresniųjų 
darbo rinkos dalyvių geresnio įdar-
binimo, darbo teisės peržiūrėjimo, 
socialinės apsaugos  tų, kuriems 
parama yra reikalingiausia.

Deja, kelias duobėtas, nes šian-
dien Lietuvos socialinės apsaugos 
sistema vis dar purtoma sukrėtimų. 
Keli pavyzdžiai: toliau augantis 
Sodros deficitas, blogos gimstamu-
mo tendencijos (pagal prognozes, 
galime tapti mažiausio gimstamu-
mo valstybė pasaulyje. Anykščiuo-
se tai akivaizdu), ne visi žmonės 
turi pakankamą socialinę apsaugą. 
Toliau – socialinės paramos prie-
monės ne visada  skatina legalų 
įsidarbinimą (tai reiškia, kad nebus 
ir pensijų ar sveikatos apsaugos), 
darbo santykių formos nelanksčios 
(tai kelia problemas ne tik darb-
daviams, bet ir darbuotojams - tą 
pamatėme per ekonominę krizę), 
darbo santykių teisinis reguliavi-
mas liko iš esmės nepakitęs dau-
gelį metų,   Lankstesni ir nebiuro-

kratiški darbo santykiai paskatintu ̨ 
nauju ̨ darbo vietu ̨ ku ̄rima ̨, pakeistų 
darbuotojų emigraciją į prekių ir 
paslaugų eksportą, priside ̇tu ̨ prie 
nedarbo mažinimo, jaunimo geres-
nio i ̨darbinimo, mažintu ̨ paskatas 
dirbti nelegaliai ar nei ̨forminant 
realiai dirbto laiko, modernizuotu ̨ 
darbo rinka ̨. Tuo tarpu socialinis 
dialogas vis dar nevirsta kolektyvi-
nėmis derybomis, kurių metu būtų 
gerinamos darbo sąlygos, didinami 
atlyginimai.

Kam reikia to naujo modelio?

Tinkamai sutvarkius teisės ak-
tus, būtų galima spręsti jau esantį 
kvalifikuotu ̨ darbuotoju ̨ tru ̄kumą, 
kuris leistų  formuoti visą gyveni-
mą besimokančius ir tobulėjančius 
darbuotojus,  naujų galimybių at-
rastų  ilgalaikiai bedarbiai, jauni-
mas, nelegaliai dirbantys žmonės, 
mažėtų miestų ir regionų skirtu-
mai.  Ir tai leistų keisti dabartinį 
ne itin gerą kursą, pavyzdžiui, 
mažinti pašalpas, pamirštant, kad 
kartu reikia grąžinti į darbą pašal-
pų gavėjus. Darbuotojai ir darb-
daviai būtų priversti tartis, keistis 

informacija, kartu ieškoti sprendi-
mų. Juk negerai, kai įmonės dar-
buotojai gauna minimalią algą, o 
tos pačios įmonės darbdaviai gi-
riasi turtais. 

Tai būtų ne socializmas, bet ke-
lias į visiems žmonėms priimtiną 
gerovės valstybę, kurioje socia-
linė apsauga vaidina svarbiausią 
vaidmenį. Pažiūrėkime į kitą Bal-
tijos jūros krantą-Skandinavijoje 
žmonės pirmauja pagal įvairius 
rodiklius (tame tarpe, ir pagal gal 
keistoką laimės indeksą). Kuriant 
naują visuomenę gali prisidėti ir 
anykštėnai – būkime aktyvūs, kur-
kime bendruomenes, reikalaukime 
iš miesto šeimininkų socialinio 
jautrumo ir didelio aktyvumo pri-
traukiant investicijas. 

Nors padaryta ir daug - miestas 
jaukus, daugėja turizmo objek-
tų, gyventi patogu, tačiau būdami 
tokioje situacijoje turime dėti dar 
daugiau pastangų, rašyti naujus 
investicinius projektus, susikurti 
patys patogų gyvenimą sau. Juk 
darome ne tik miestui, bet ir vals-
tybės plėtrai. Tada ir politikai Vil-
niuje įsiklausys į šiandien silpną 
regiono balsą. 

Naujos socialinės visuomenės link

Teleloto
Lošimas Nr. 973
Data: 2014-11-30

Skaičiai: 72 32 30 49 12 63 36 
07 50 27 64 18 21 28 65 23 68 
17 58 45 14 47 08 29 73 51 57 
54 16 01 38 02 26 56 53 (keturi 
kampai) 

43 75 41 15 60 (eilutė) 
70 69 62 10 33 (įstrižainės) 
42 71 66 31 59 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0494999 Automobilis “Dacia 

Duster” 
0040608 Automobilis “Dacia 

Duster” 
0256614 Automobilis “Dacia 

Duster” 
0350762 Automobilis “Dacia 

Duster” 
062*818 Pakvietimas į TV stu-

diją 
034*393 Pakvietimas į TV stu-

diją 
075*494  Pakvietimas į TV stu-

diją
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Nuolat perka

Moka PVM.

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 - 
15,10 Lt / 4.37 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
11,60 Lt/ 3.36 EUR /kg.
juodmargius buliukus -
5 Lt / 1.45 EUR /kg.

Tel. (8-678) 00255.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 

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

Brangiai - įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, prieka-
bas. Gali būti be T.A., nevažiuo-
jantys. Pasiima. Sutvarko doku-
mentus.

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamas turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, že-
mės ar miško sklypą ar kitą 
nekilnojamąjį turtą. Gali būti su 
skolomis ar teisinėmis proble-
momis. Atsiskaito grynaisiais. 
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - įvairų mišką ir ap-
leistas žemes.

Tel. (8-677) 50498.

Brangiai - mišką arba mišką 
išsikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Automobiliai

Brangiai - automobilius, sun-
kvežimius, mikroautobusus , 
gali būti daužti, nevažiuojantys. 
Pasiima, sutvarko dokumentus.

Tel.: (8-646) 17715, 
(8-601) 64510.

Brangiai ir skubiai - įvairių markių 
(1930-2005 m.) lengvuosius auto-
mobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942. 

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Brangiai galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsiveža. 
Sutvarko dokumentus. 

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Ignalinos m. Iki ežero 
50 m. 14,4 a žemės. Vandentiekis 
ir kanalizacija miesto. Šildymas 
centrinis, vietinis. Namas reno-
vuotas. Be tarpininkų.

Tel. (8-646) 96799.

Technika

Traktorius dalimis: MTZ-80, 
MTZ-52, T-40AM, T-150K. 

Tel. (8-682) 11626.

PARDUODAME:
javų kombainus Volvo BM830 (kabina, pjaunamoji 2.8 m, smulkin-

tuvas), Claas Dominator 85 (pjaunamoji 4.5 m, smulkintuvas, kabi-
na), Sampo 500 (kabina, pjaunamoji 2.9 m)  mini ekskavatorių JCB 
803 (1996 metų), sunkvežimį MB 4140 (1998 metų, 8x6 važiuoklė, 
kablys keičiamiems kėbulams), vilkiką Volvo FM7 (važiuoklė 6x4, 
1999 metų),  vilkiką Renault Magnum (1999 metų, 6x2 važiuoklė), 
ekskavatorių JCB818 (vikšrinis, 18 t), greiderį VHG (6x4 važiuoklė ), 
ekskavatorių Volvo EW140 (ratinis, 2001 metų, 16,5 t),  šieno-šiaudų 
presą Fortschrit K442, šienapjovę Krone AM282  (pakabinama 2.8 
m užgriebis), plūgus (2, 3, 4 korpusų Overum, Kverneland), medžių 
kirtimo ir genėjimo galvutę LogMax750, šakų smulkintuvą, žirklinį 
keltuvą ITECO, šakinį krautuvą Hegg (keliamoji galia 12t), kaušinį 
krautuvą Fiat-Allis,  sunkvežimius Scania, Volvo, Mercedes dali-
mis,  naudotas sunkvežimių padangas. Remontuojame žemės ūkio 
techniką, sunkvežimius.  

Tel.: (8-698) 46745,  (8-686) 23411, www.agrenta.lt

Statybinės medžiagos

Spalius.
Tel. (8-601) 43141.

Kuras

Malkas. Turi skaldytų sausų.
Tel. (8-688) 16462.

Beržines malkas kaladėmis, 
skaldytas, atraižas pakais, supjau-
tas, kaladukus (yra sausų). 

Tel. (8-622) 44850.

Gyvuliai

Stambią šviežiapienę juodmargę 
jauną karvę.

Tel. (8-685) 56963.

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

www.jonroka.lt
Renkamės gruodžio 4 dieną 17 val., 

Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Baldų gamyba

Gaminame kietuosius virtuvės, 
miegamojo, svetainės baldus, 
spintas stumdomomis durimis.

Atvykstame, išsimatuojame.
Sumontavimas nemokamas. 
Tel. (8-601) 26068.

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

Tel. (8-601) 70304.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 metų, pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Atliekame vidaus, lauko apdai-
los darbus. Kalame dailylentes, 
šiltiname. Valome kaminus.

Tel. (8-611) 02788.

Dovanoja

Didelę sidabrinę eglę.
Tel. 5-64-85.

Didelę sidabrinę eglę šventėms 
(nusipjauti).

Tel. 5-18-90.

Ieško darbo
Santechnikas, atliekantis visus santechnikos darbus.
Tel. (8-606) 04167.

„Anykštos“ prenumerata – gera dovana
Prenumeratos kuponą – šventišką 
atviruką galite užsisakyti 
„Anykštos“ redakcijoje arba 
el.paštu reklama@anyksta.lt 

(Nurodykite savo kontaktus ir 
prenumeratos kuponas Jums 
arba pageidaujamam asmeniui 
bus išsiųstas paštu)

Telefonas pasiteirauti (8-381) 5-94-58 arba anyksta@anyksta.lt
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IŠ ARTI

„socialdemokratė“:

„KGB KAPITONĖ su iškeltu 
karpiu atrodo madingiau už vi-
sas šias „tuštukes“. Rinkimės ne 
madą, o patikrintas vertybes. Tik 
išmintingas KGB vadovavimas 
atneš Jums ir Jūsų vaikams sotų 
gyvenimą ir ramybę“.

„Siela iš siūlų, galva iš ugnies, 
o kūnas darbininkėlių sunešio-
tas?“

Šeštadienio mįslės „Dar tėvas 
negimė, o jau sūnus į karą išėjo?“ 
atsakymas – ugnis ir dūmai. 

TV 3 laidoje „TV pagalba” 
kartais parodoma gana pikantiš-
kų istorijų, laikas nuo laiko čia 
nuskamba ir Anykščių pavadi-
nimas. Neseniai laidos vedėjas 
Egidijus Knispelis, neslėpdamas 
veide šypsenos, pakvietė žiūro-
vus pasižiūrėti istorijos apie vieną 
pilietį, “nukeliavusį” į Osetiją … 

Pernai įkurtas Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyrius, 
liko be vedėjos. Šiam skyriui iki šiol 
vadovavusios Gražinos Nargelienės 
„Facebook“ paskyroje nurodama, 
kad ji dabar dirba Užsienio reikalų 
ministerijoje. 

Apie laisvą darbo vietą savivaldy-
bės tinklalapyje neskelbiama. Prie 
kontaktų taip pat vis dar nurodoma, 
kad skyriui vadovauja Gražina Nar-
gelienė. Tikriausiai buvusi vedėjos 
pavaldinė, už viešuosius ryšius at-
sakinga Virginija Ros Garcia kaip 
dažnai kad būna nespėjo pakeisti 
duomenų.

Taip ir lieka neaišku, ar vedėjai 
gėda dirbti Anykščių savivaldybėje, 
kad nurodo kitą darbovietę, ar iš ti-
krųjų gavo darbą ministerijoje.

Informaciją, kas vadovauja Anykš-
čių rajono savivaldybės Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyriui, 
patikslinsime kitą savaitę, nes klau-
simą SAVIVALDYBĖS ADMINIS-
TRACIJOS DIREKTORIUI VILIUI 
JUODELIUI ketiname užduoti pa-
tvirtinę saugiu elektroniniu parašu.

Anykščių rajono savivaldybės 
tarybos posėdyje, pristatant eilinį 
klausimą dėl litų perskaičiavimo į 
eurus dokumentuose, įvyko vienas 
sunkiai paaiškinamas įvykis...

Švietimo skyriaus vedėjai 
Vidai Dičiūnaitei kalbant apie 
įkainius už mokytojų dalyva-
vimą egzaminuose, „darbietis“ 
Vaidutis Zlatkus susirūpino, kad 
mokytojams už šiuos darbus per 
mažai moka ir todėl, anot Tary-
bos nario, jie nenori dalyvauti 
mokyklinių brandos egzaminų 
komisijose.

„Darbiečiui“ ginant mokytojų 
interesus, posėdžių salėje nuvil-
nijo socialdemokratų kandidato į 
merus Dainiaus Žiogelio replika: 
„Jei neina, vadinasi, labai gerai 
gyvena“...

Tai panašu į liberalų svars-
tymus, bet sunkiai suvokiama, 
kad taip kalbėtų socialdemo-
kratas. Todėl neaišku, ko siekė 
D.Žiogelis šia replika – ar de-
monstravo, kad linksta į libera-
lų pusę, ar tik žada „pagerinti“ 
mokytojų gyvenimą?

Skyriaus vedėja išėjo dirbti 
į ministeriją

Pareigos Užsienio reikalų 
ministerijoje leis Gražinai 
Nargelienei išsivaduoti iš 
griežtos dalykinės aprangos 
– „Facebook“o nuotrauko-
je ji dėvi dizainerės Aušros 
Haglund kurtą suknelę. 

Socialdemokratas perbėga 
pas liberalus?

Socialdemokratų lyderis Dai-
nius Žiogelis keičia politines 
pažiūras.

Sunkioji atletika. Kipre, 
Europos jaunimo iki 23 metų 
sunkiosios atletikos pirmeny-
bėse anykštėnė G.Bražaitė svo-
rio kategorijoje iki 75 kg rovi-
mo ir stūmimo rungtyse užėmė 
penktąsias vietas. Dvikovėje ji 
taip pat buvo antra.

Krepšinis. Savaitgalį Anykš-
čių „KKSC-Volupis” abi RKL 
rungtynes pralaimėjo nedideliu 
skirtumu. Penktadienį išvyko-
je anykštėnai 90-98 nusileido 
Biržų „Rinkuškių alui”, o šeš-
tadienį namie 94-98 pralai-
mėjo Neringos „Kuršiams”. 
Penktadienį didžiąją dalį ko-
mandos taškų sumetė trys žai-
dėjai – K.Raginis (29 tšk. ir 
11 at.kam.), L.Kirlys (23) ir 
D.Povlovskis (17). Šeštadienį 
K.Raginis įmetė 21, L.Kirlys 
19, G.Povilanskas 17 taškų. 
Pastarasis atkovojo dar ir 16 
kamuolių. Anykščių „KKSC-
Volupis” turi 3 pergales, yra pa-
tyręs 8 pralaimėjimus ir RKL A 
divizione užima 13-ąją vietą.

Šokiai. Zarasuose sporti-
nių šokių kvalifikacinėse var-
žybose „Zarasų taurė 2014” 
„Verpeto” pora U.Spiečius ir 
Ž.Ovsiukaitė  jaunių D klasėje 
iškovojo antrąją vietą. Jaunių 
I E4 grupėje D.Bugailiškis ir 
A.Zlatkutė taip pat laimėjo an-
trąją vietą.

Pagarba. Vilniuje „Karoli-
nos” viešbučio kongresų salė-
je vyko iškilmingas Lietuvos 
jaunučių sporto žaidynių už-
darymas, kuriame buvo apdo-
vanotos komandos, užėmusios 
prizines vietas ir jas paruošę 
treneriai. Anykščių kultūros 
centro sportinių šokių “Verpe-
tas” komanda šiose žaidynėse 
iškovojo trečiąją vietą. Ko-
lektyvo vadovai S.Bilevičienė 
ir J.Pratkelis buvo apdovano-
ti taure ir diplomais, kuriuos 
jiems įteikė Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto prezidentė 
D.Gudzinevičiūtė.  

Per Anykščius į ... Osetiją
per Anykščius. Pasirodo, kaunietė 
Angelė kreipėsi į „TV pagalbą”, 
prašydama padėti jai išsiskirti su 
vyru, kuris jau penkiolika metų 
su ja nebegyvena, yra išvykęs. 
Moteris tvirtino, kad vyras ketino 
išvykti į Osetiją. Tačiau paaiškė-
jo, kad Angelės vyras Gordiejus 
išvažiavo ne į jokią Osetiją, bet 

apsigyveno su kita moteriške 
Anykščiuose. Šios laidos pagalba 
Angelė Anykščiuose, susitikusi su 
savo vyru ir nebesuradusi kalbos 
apie bendrą šeimyninį gyvenimą, 
pradėjo skyrybų procedūras. O 
vedantysis E.Knispelis, reziumuo-
damas šį  anekdotišką atvejį, juo-
kais linkėjo vyrams, norintiems 
pasislėpti nuo savo žmonų, taip 
pat pasirinkti panašią „naująją 
Osetiją”…

Prancūzijos bibliotekoje 
rastas V. Šekspyro “Pirmojo 
folianto” egzempliorius

Prancūzijos miestelio biblioteko-
je rasta itin reta ir vertinga Viljamo 
Šekspyro (William Shakespeare) 
knyga “Pirmasis foliantas” (First Fo-
lio), praneša BBC.

Svarbiausia anglų literatūros knyga 
laikomas V. Šekspyro rinkinys 200 
metų pragulėjo Sent Omero mieste-
lyje, netoli Kalė miesto Šiaurės Pran-
cūzijoje. Knygą aptiko bibliotekos 
darbuotojai, planuojantys parodą apie 
regiono ir Anglijos istorinius ryšius.

“Knygoje trūksta kelių puslapių, 
įskaitant antraštinį puslapį”, - žinias-
klaidos atstovams sakė bibliotekos 
darbuotojas. Jis pridūrė, kad dėl iš-
plėšto pirmojo lapo ir įžangos dalies 
knyga galėjo būti įtraukta į katalogą 
kaip eilinis senas leidinys.

Šiame V. Šekspyro rinkinyje pu-
blikuojamos 36 iš 38 žinomų pjesių. 
“Pirmasis foliantas” buvo išleistas 
1623 metais, praėjus septyneriems 
metams po žymaus anglų rašytojo ir 
dramaturgo mirties. Knygą redagavo 
V. Šekspyro draugai ir aktoriai Džo-
nas Hemingas (John Heminges) ir 
Henris Kondelis (Henry Condell).

Manoma, kad buvo išleista 800 
šios knygos egzempliorių, iš kurių 
233 vis dar yra išlikę.

Vienas iš paskutinių “Pirmojo fo-
lianto” egzempliorių aukcione 2006 
metais buvo parduotas už 2,8 mln. 
svarų sterlingų.

Sent Omere rastas knygos egzem-
pliorius yra vienas iš dviejų, kaip ma-
noma, esančių Prancūzijoje.

Šveicarų firma gamins 
laikrodžius su Napoleono 
plaukų fragmentais

Šveicarijos bendrovė “De Witt” 
gamins ribotą kiekį laikrodžių su 
imperatoriaus Napoleono plaukų fra-
gmentais, informuoja “The Local”. 
Prekyboje pasirodys apie 500 tokių 
laikrodžių. Vieno modelio kaina sieks 
8 tūkst. eurų. Į visus šios serijos lai-
krodžius bus įdėta 0,5 mm ilgio Na-
poleono plaukų dalelė.

“Dar būdamas gyvas, Napoleonas 
buvo dievinamas. Kai jis kirpdavosi, 
žmonės rinkdavo jo plaukus ir juo 
išsaugodavo”, - pasakojo bendrovės 
“De Witt” vadovė Vivjana de Vit 
(Vivjan de Witt).

Bendrovė imperatoriaus plaukų 
sruogų įsigijo iš kolekcijos, priklau-
siusios Monako karališkajai šeimai ir 
parduotos lapkričio viduryje Paryžiu-
je. Per šį aukcioną “De Witt” išleido 
29,6 tūkst. eurų.

Bendrovės steigėjas Žeromas de 
Vitas (Jerome de Witt) yra tiesioginis 
Žeromo Napoleono (Jeromeo Napo-
leon), imperatoriaus jaunesniojo bro-
lio, palikuonis.

Lapkritį viena iš garsiųjų Napole-
ono dvikampių skrybėlių aukcione 
netoli Paryžiaus kolekcininkui iš Pie-
tų Korėjos buvo parduota už 1,8 mln. 
eurų.

Šįmet Didžiojoje Britanijoje 
populiariausias naujagimio 
vardas - Muhamedas

Šiais metais populiariausias Di-
džiojoje Britanijoje naujagimio var-
das yra Muhamedas (Muhammad). 
Tai pranešė bendrovė “BabyCentre”, 
reguliariai skelbianti atitinkamą sta-
tistiką. Anksčiau Muhamedo vardas 
buvo laikomas populiariausiu Londo-
ne, bet dabar jis tapo lyderiu ir visoje 
šalyje. Tradiciniame “BabyCentre” 
sudaromame 100 vardų sąraše paly-
ginti su praėjusiais metais jis pakilo 
27 pozicijomis ir pralenkė net tokius 
tradicinius Didžiajai Britanijai vardus 
kaip Džekas (Jack), Haris (Harry), 
Čarlis (Charlie) ir Džeimsas (James), 
kurie pateko į pirmąjį dešimtuką.

Pasak bendrovės darbuotojos Saros 
Redšou (Sarah Redshaw), ši tenden-
cija atspindi “didėjančią Jungtinės 
Karalystės kultūrinę įvairovę”. “Kas-
met vis daugiau naujagimių mūsų 
šalyje gauna arabiškus vardus, - sakė 
“BabyCentre” tinklalapio vyriausioji 
redaktorė. - Ir ši statistika vienodai 
teisinga tiek berniukams, kurie vis 
dažniau pavadinami Omarais (Omar), 
Ali (Ali) ar Ibrahimais (Ibrahim), tiek 
mergaitėms”.

Kaip pranešė S. Redšou, šiais me-
tais į populiariausių Didžiosios Brita-
nijos vardų šimtuką pirmą kartą pate-
ko arabų šalyse paplitęs moteriškas 
vardas Nur (Nur). Net 59 pozicijomis 
- iki 35 vietos - pakilo Marjam (Mary-
am) vardas. Vis dėlto jie kol kas negali 
sudaryti konkurencijos Jungtinei Ka-
ralystei tradiciniams moterų vardams, 
tarp kurių populiariausi 2014 metais 
yra Sofija (Sophia), Emili (Emily) ir 
Lili (Lily).                 -ELtA

Žiediniai kopūstai su sviestu

Reikės:
400 g žiedinių kopūstų,
100 g sviesto,
1 arbatinio šaukštelio kmynų,
1 svogūno,
1 arbatinio šaukštelio kario,
pusės arbatinio šaukštelio kalen-

dros,
druskos ir pipirų - pagal skonį.

Gaminimo eiga:
Žiedinius kopūstus virkite pa-

sūdytame vandenyje apie penkias 
minutes. Nusausinkite. Įkaitinkite 
keptuvę, ištirpinkite sviestą. Sudė-
kite smulkinto svogūno.

Pakepinkite 3-4 minutes. Po to 
sudėkite smulkintą žiedinį kopūs-
tą ir prieskonius: karį, kmynus, 
kalendrą, pipirus ir druską. Viską 
išmaišykite ir troškinkite apie dvi-
dešimt minučių.

Galima taip pat pridėti špinatų ir 
gausite puikias salotas!


