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Raimondas GUOBIS Decincinos ir decincininkai
Kai kas sako, kad Svėdasų miestelis truputį panašus į Romą, 

nes jis, kaip ir amžinasis miestas, išsistatęs bei apsuptas septy-
nių kalvų. Alaušo pakrantėse ryškiai ir labai kukliai, vos pastebi-
mai savo viršūnes kelia – Vadų, Kalviniškio, Kapų, na ir Radvi-
lų kalnai, arčiau Beragio – Barono kalnas ir šiokiu tokiu kalnu 
besibaigiantis Garnių galas. Be kalnų gi nebūtų slėnių, nebūtų 
šlapių, šaltiniuotų pievų. Prie vingraus, neįtikėtinai sumenkusio 
abu ežerus gražuolius jungiančio skambiai sruvenančio upeliuko, 
kairiajame krante, versmynais turtingame slėnyje nuo senų laikų 
gyvuoja senovėje amatininkų rojumi garsėjusi gatvelė Decincino-
mis vadinama.

Puodžių karalystė

Kas truputį domisi istorija be 
vargo supras, kad tas vardas pri-
lipo dėl šio miestelio pakraštėlio 
gyventojų žemės valdų menkumo 

– daugumai čia buvo nuo senybės 
atrėžti nedideli, vos šiek tiek hek-
tarą viršijančios dešimtinės dar ir 
„decincina“ vadinami dydžio skly-
peliai.Bibliotekininkė, krašto istorija besidominti Daiva Martinkutė (de-

šinėje) tebesibičiuliauja su vaikystės drauge Elona Jakniūnaite.

Paroda. Liepos 24 d. (penktadienį) 
21 val. Angelų muziejaus (Vilniaus g. 
11) gimtadienis “Penkeri metai po An-
gelo sparnu”. Parodos „Angelai lietuvių 
liaudies mene“ (iš Lietuvos nacionalinio 
muziejaus fondų) atidarymas. Vakaro 
metu poezijos ir muzikos improvizaci-
jos: aktorė Birutė Mar, perkusininkas 
Saulius Astrauskas, styginių kvartetas 
„ART VIO“. Renginys nemokamas. 

Antikorupcija. Rajono Tarybai pa-
teiktame sprendimo projekte numato-
ma Tarybos Antikorupcinės komisijos 
pirmininku siūlyti socialdemokratą 
Dainių Žiogelį. Šios pareigos turėtų 
atitekti opozicijos, taigi, socialdemo-
kratų, atstovui. Birželio mėnesio rajo-
no Tarybos posėdyje socialdemokratai 
į komisijos pirmininkus siūlė buvusį 
savivaldybės administracijos direk-
torių Vilių Juodelį, tačiau Taryba šiai 
kandidatūrai nepritarė. D.Žiogelio pa-
vardė sprendimo projekte atsidūrė ne 
socdemų, o rajono valdžios iniciatyva. 
Ar LSDP siūlys jo kandidatūrą, paaiš-
kės po skyriaus tarybos posėdžio.

Naujokai. Ketvirtadienį Anykščių 
rajono Taryboje turėtų prisiekti „tvar-
kietis“ Raimondas Razmislavičius. 
Jis Taryboje pakeis žuvusį Vytautą 
Galvoną. Vietoj Žemės ūkio skyriaus 
vedėju tapusio ir mandato atsisakiusio 
„valstiečio“ Antano Bauros, birželio 
mėnesį Taryboje dirbti pradėjo koope-
ratyvo „Žalioji lanka“ vadovė Nijolė 
Barkauskienė. Šiame posėdyje ji bus 
paskirta į Biudžeto, ekonomikos ir 
kaimo reikalų komitetą. 

Kaina. Rajono Tarybai pateiktas 
neprižiūrimų pastatų sąrašas, kurių sa-
vininkai turės mokėti tris kartus dides-
nį turto mokestį nei tie, kurių pastatai 
yra tvarkingi. Anykščiuose nustatytas 
1 proc. nekilnojamojo turto mokesčio 
tarifas, o neprižiūrimų pastatų, kurių 
yra 41, savininkai mokės 3 proc. dy-
džio mokestį. 

Bažnyčioje. Iš liepos 25-osios į 26-
ąją, vidurnaktį, Anykščių šv.Mato baž-
nyčioje gros vargonai, vyks lazerių im-
provizacija, renginiu prasidės jaunųjų 
vargonininkų festivalis. Liepos 23-ąją, 
9 val. ryto anykštėnai kviečiami tvar-
kyti bažnyčios aplinką ir atsinešti po 
gėlės žiedą. Mišios penktadienį prasi-
dės 19 val., šeštadienį – 11 ir 19 val., 
sekmadienį 9,11 ir 19 val.  

Festivalyje „Devilstone“ – Anykščių 
„velniukai“ Kamilė BITVINSKAITĖ

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Penktadienį ir šeštadienį tęsėsi velniškos festivalio „Devilstone“ šėlionės, kurių neatvėsino nė lietaus pliūpsniai. Festivalis 
prisijaukino dar daugiau anykštėnų, kurių dalis nė šešiolikos nesulaukę vaikščiojo su skardinėmis rankose festivalio teritorijoje 
arba slankiojo anapus tvoros. 

Keturkojis policininkas „Ūkas“ ir jį pakeitęs legionierius iš Utenos sutrukdė trims „velniams“ į festivalio teritoriją įsinešti narkotikų. 

Velnių neatvėsino nė šeštadienio vakarą prapliupęs lietus. Vėlų penktadienio vakarą koncertavo grupė iš Kanados „Striker“. 

„KATATONIA“ užbūrė 
melodingumu

Penktadienio vakarą koncertai 
vyko Rytų ir Vakarų scenose, abie-
jose scenose pasirodė po šešias 
grupes. Rytų scenoje paskutiniai 

koncertavo „PLANET OF ZEUS“, 
o Vakarų – visos dienos „vinis“ šve-
dų grupė „KATATONIA“. Scenos 
mohikanai, karjerą pradėjo 1991 
metais. „Šiandien „KATATONIA“ 
yra viena žymiausių, daugiausiai 
koncertuojančių ir sėkmingiausių 

grupių visoje Skandinavijoje. Tokią 
šlovę pasiekę švedai ją užsitarnavo 
savo nuoširdumu bei sėkminga pro-
gresyvios muzikos melancholijos 
formule.“ – prieš festivalį teigė jo 
rengėjai, ir nenuvylė. Po vidurnak-
čio prasidėjusio „KATATONIA“ 

koncerto klausytis susirinko di-
džiulė minia. Švedai buvo savotiški 
„velnių“ tramdytojai. Jiems grojant 
melodingą muziką niekas nešoko 
prie scenos, tvyrojo visai ne velniš-
ka ramybė.

Įvedus eurą labiausiai pabrango 
turgaus prekės

Dainius ŽIOGELIS, rajono savivaldy-
bės Tarybos narys, Anykščių valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos viršinin-
kas: „Tai nerealu, bet, matyt, kaip buvo 
kainos litais, tuoj tokios 
pat bus eurais.“

„Įvykdėme penkmečio planą“ 
- kolūkinis rojus 

Miesto šventės 
„Anykščiams 
575!“
programa
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagystė. 2015-07-17 apie 6 val. 

55 min. Anykščiuose, Šaltupio 
g., pastebėta, kad išėmus kavinės 
langą, pavogti įvairūs alkoholiniai 
gėrimai ir pinigai, buvę kasoje. 

Nuostolis tikslinamas.
Apvogė. 2015-07-17 apie 6 val. 

30 min. Anykščių r. sav., Traupio 
sen., pastebėta, kad iš kiemo pavog-
tas automobilis „Citroen berlingo“, 
kartu su jame buvusiais automobilio 

Kaip ryškiausia XX a. antrosios 
pusės Lietuvos kultūros metraštinin-
kė įvardijama fotomenininkė, kilusi 
iš Galvydžių kaimo netoli Svėdasų, tą 
dieną ne tik priėmė sveikinimus, bet 
ir dosniai dalijo dovanas. Didžiausią 
iš jų – sutvarkytą, suregistruotą ir ap-
rašytą, 65 tūkst. fotonegatyvų rinkinį 
– gavo Lietuvos nacionalinis muzie-
jus. Pasak renginio vedėjos Kultūros 
ministerijos Regionų kultūros sky-
riaus vedėjos Irenos Seliukaitės, kitą 
tokį fotoarchyvą Lietuvoje vargiai 
rastume...

O kiekvienas, atėjęs į susitikimą su 
Jubiliate, išsinešė jos asmeninę dova-
ną – O. Pajedaitės jaunystė kelionių 
dienoraštį „Kelionių mozaika“ su au-
torės dedikacija.

Jubiliejaus proga Lietuvos nacio-
naliniame muziejuje buvo atidaryta 
ir iki spalio 11 d. veiks šios fotome-
nininkės jubiliejinė paroda „Lietuvo-
je...“. Joje nuotraukų autorė apie gim-
tąjį kraštą pasakoja, rodydama 13-os 
kraštotyros ekspedicijų, kuriose jai 

Jubiliatė, dalijanti dovanas 
Lietuvai Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Ketvirtadienio pavakare Lietuvos nacionaliniame muziejuje 
Vilniuje ypatingos pagarbos sulaukė mūsų kraštietė anykštėnė 
Ona Pajedaitė, šį vidurvasarį pasitikusi 90-mečio sukaktį. 

Dvi bendramintės: Irena Seliukaitė ir Ona Pajedaitė – parodos 
„Lietuvoje...“ atidarymo renginyje.         Antano Verbicko nuotr.

teko dalyvauti, vaizdus.
Sveikinusieji Jubiliatę jos moki-

niai, fotografijos ar literatūros pa-
saulio atstovai kaskart prisimindavo, 
kaip pažintis su O. Pajedaite pakeitusi 
jų gyvenimą: jos meilė šalia buvu-
siems, jos principingumas vis būdavo 
užkrečiantis ir įkvepiantis. 

Kraštiečių vardu O. Pajedaitę svei-
kino Anykščių rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas Sigutis Obelevi-
čius, svėdasiškių draugijos „Alaušas“ 
atstovai su Juozu Lapieniu priešaky, o 
rašytojas Rimantas Vanagas į Jubilia-
tę kreipėsi eilėmis.

„Ne dėl garbės gyvenau. Ne dėl 
prabangos sėdėjau per naktis prie fo-
tografijų. Ne sau gyvenau,“ – vis sakė 
O. Pajedaitė, pridurdama, jog tiki, 
kad jos sukauptas fotoarchyvas padės 
ugdyti silpstantį lietuvių patriotizmą.

Baigusi ruošti ir perdavusi didžiau-
sią sumanytą dovaną, sukaktuvininkė 
jau planuoja kitus darbus – atėjo lai-
kas sutvarkyti ir gimtajam Anykščių 
kraštui skirtą jos fotoarchyvo dalį... 

Renginyje sulaukta ir gausybės sve-
čių: atvyko LR Seimo narys Ričardas 
Sargūnas, Anykščių rajono vicemeras 
Sigutis Obelevičius, Vaižganto mažo-
sios premijos „Už kūrybinius nuopel-
nus Svėdasų kraštui“ laureatai doc. dr. 
Juozas Lapienis, doc. dr. Romualdas 
Šimkūnas, aktorius, respublikos nu-
sipelnęs artistas Ferdinandas Jakšys, 
taip pat kraštietis mokslininkas doc. 
dr. Gvidas Kazlauskas, Anykščių 
technologijos mokyklos dėstytojas, 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos na-
rys, meninės kalvystės puoselėtojas 
Bronius Budreika, Svėdasų seniūni-
jos seniūnas Valentinas Neniškis...

Kunigiškuose vėl susitiko „deimančiukai“ Vytautas BAGDONAS

Liepos 18-ąją Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius, Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ 
ir Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus aštuntą kartą organizavo Svėdasų krašto talentų sambūrį 
„Ieškokime „deimančiukų“ savyje ir šalia savęs“. Kasmet tų „deimančiukų“ susirenka vis daugiau 
ir vis iš tolimesnių vietovių. 

Sambūrio „deimančiukų“ laukė ir 
maloni staigmena – į svečius atvyko 
žinoma teatro bei kino aktorė Agnė 
Šataitė, kuri Vilniaus valstybinio ma-
žojo teatro pastatytame spektaklyje 
pagal Vaižganto apysaką „Dėdės ir 
dėdienės“ atlieka pagrindinį Severiu-
tės vaidmenį. Už šį vaidmenį aktorė 
neseniai buvo apdovanota „Auksiniu 
scenos kryžiumi“. Žmoną atlydėjo 
kompozitorius, spektakliui „Dėdės 
ir dėdienės“ muziką sukūręs, tarp-
tautinių konkursų laureatas, taip pat 
pelnęs ir „Auksinį scenos kryžių“ 
Giedrius Puskunigis. 

Trumpai savo kūrybinius užmojus 

apibendrino ir pirmą kartą į „deiman-
čiukų“ sambūrį įsijungę naujieji talen-
tai. Pirmą kartą jame dalyvaujantiems 
buvo įteiktos meniškos „Dėkavonės“ 
išspausdintos leidykloje „Utenos In-
dra“ ir leidiniai apie Svėdasų kraštą. 
O kaimynai iš Kamajų seniūnijos 
Vytautas Vilys ir Bronius Juozels-
kis, įsteigę nominaciją „Sėlių krašto 
šviesuolis“, pagerbė svėdasiškį me-
nininką Aleksandrą Tarabildą.  Kol 
aktorius Ferdinandas Jakšys paskai-
tė keletą eilėraščių iš naujai išleistos 
uteniškio poeto Petro Panavo knygos, 
muziejaus kiemelyje vaidinimui pasi-
ruošė Vaitkūnų kultūros namų dramos 

kolektyvo nariai, vadovaujami Aldo-
nos Bagdonienės. Aktoriai suvaidino 
Kazimiero Čiplio-Vijūno nuotaikingą 
vaizdelį „Medinė piela“. Koncertą 
padovanojo Sargėnų bendruomenės 
(Kauno rajonas) liaudiškos muzikos 
kapela „Šilas“, vadovaujama Antano 
Murausko.

Muziejus tokią dieną paskiriamas 
sambūrio dalyvių suvežtų darbų paro-
doms. Jau iš tolo visų akį džiugino ant 
muziejaus sienų iškabinti spalvingi, 
meniški ir išraiškingi Daujočių kaimo 
gyventojos Irinos Gudelienės tapyti 
paveikslai. Butėniškė Domicelė Au-
gutienė atvežė savo dukros Loretos 
Višinskienės rankdarbius. Dėmesio 
verti buvo ir iš Utenos krašto kilusio 
mokslininko bei tautodailininko doc., 
dr. Romualdo Šimkūno medžio dro-
žiniai. Svėdasiškė pedagogė Regina 
Balčiūnienė liko ištikima savo pomė-
giui-fotografijai, tad atvežė į parodą 
ciklą nuotraukų. Pluoštą fotografijų 
pateikė ir vaitkūnietė Vytauto Didžio-
jo universitete studijuojanti Simona 
Bagdonaitė. Tiko šioje parodoje ir 
svėdasiškio Algimanto Barono iš me-
džio ištekintos įvairiaspalvės tulpės, 
ir kunigiškietės Dovilės Buzėnaitės 
megzti paveikslai, ir Utenos rajono 
gyventojos Aldonos Saliamonaitės 
sukurti papuošalai. Vilniuje gyvenan-
tis Kazimieras Tamošiūnas atsivežė 
ne tiktai savo tapytų, bet ir išsiuvinėtų 
paveikslų. Aldona Žilytė iš Daujočių 
pradžiugino kulinariniu paveldu- 
kaimiškoje krosnyje keptomis „bab-
komis“... Ir tai tik dalis eksponatų, 
kuriais galėjo pasidžiaugti renginio 
dalyviai.

Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose aktoriai 
Agnė Šataitė ir jos sutuoktinis kompozitorius Gie-
drius Puskunigis - prie A.Tarabildos skulptūros, 
sukurtos pagal apysaką “Dėdės ir dėdienės”.

Nuotraukos Simonos Bagdonaitės ir autoriaus 

Susidomėję „deimančiukų“ darbais parodą mu-
ziejuje apžiūri Svėdasų seniūnijos seniūnas Va-
lentinas Neniškis ir tautodailininkas doc.dr. Ro-
mualdas Šimkūnas.

Tvarka. Siūloma keisti biudže-
tinių įstaigų vadovų, dirbančių 
pagal darbo sutartis, priėmimą į 
pareigas ir jų veiklos vertinimo 
tvarką. Tai numatantį Biudžeti-
nių įstaigų įstatymo pakeitimo 
projektą Seimo posėdžių sekreto-
riate įregistravo Seimo narys Vy-
tautas Juozapaitis. Pagal projek-
tą, biudžetinių įstaigų vadovai, 
dirbantys pagal darbo sutartis, į 
pareigas priimami konkurso būdu 
penkerių metų kadencijai Vyriau-
sybės nustatyta tvarka. Siūloma, 
kad pasibaigus kadencijai, biu-
džetinės įstaigos vadovo, dir-
bančio pagal darbo sutartį, dar-
bo sutartis būtų pratęsiama kitai 
penkerių metų kadencijai, ne-
skelbiant konkurso į biudžetinės 
įstaigos vadovo, dirbančio pagal 
darbo sutartį, pareigas, jeigu visi 
jo veiklos vertinimai praėjusios 
kadencijos metu buvo geri arba 
labai geri. 

Kelia. Sostinėje nuo Žaliojo 
tilto nukeltų skulptūrų likimas 
paaiškės rudenį, sako Vilniaus 
meras Remigijus Šimašius ir 
atskleidžia jau sulaukęs kelių 
prašymų skulptūras atiduoti eks-
ponavimui. Vilniaus meras pasi-
džiaugė, kad skulptūrų nukėlimo 
darbai vykdomi sėkmingai. Dvi 
likusias skulptūras planuojama 
nukelti antradienio naktį. Pasak 
mero, skulptūros nukeltos ne 
restauracijos tikslais, o dėl sau-
gumo. Tai daroma naktį nenorint 
sukelti papildomų nepatogumų, 
pavyzdžiui, eismo ribojimo, 
miestiečiams. 

Išlydėjo. Pirmadienį Klaipėdo-
je buvo išlydimi Lietuvos kariai, 
išvykstantys dalyvauti Europos 
Sąjungos vadovaujamoje kovos 
su piratavimu ir ginkluotais plėši-
mais jūroje operacijoje „Atalanta“ 
prie Somalio krantų. Iš Lietuvos 
kariuomenės Karinių jūrų pajėgų 
karių suformuota autonominė lai-
vų apsaugos grupė keturis mėne-
sius - nuo rugpjūčio iki gruodžio - 
saugos Jungtinių Tautų Pasaulinės 
maisto programos laivą, Indijos 
vandenynu gabenantį humanitari-
nes maisto siuntas į Somalį. 

Priėmė. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė priėmė Irako Res-
publikos ambasadoriaus Asado 
Sultano Hachimo Abu Galalo 
skiriamuosius raštus. Prezidentė 
su ambasadoriumi aptarė Irako 
reformas, siekiant vienyti šalies 
visuomenę, įgyvendinant teisė-
kūros reformas. Susitikime taip 
pat kalbėta apie Irako ir tarptau-
tinės bendruomenės pastangas 
kovojant su Islamo valstybės 
teroristine grupuote, veikiančia 
Irako teritorijoje. 2014 m. Lietu-
va skyrė humanitarinę pagalbą ir 
medicininę paramą Irakui.

Pagalba. Maltos ordino pagal-
bos tarnyba, teikianti pavėžėjimo 
neįgaliesiems paslaugą „Važiuo-
jam“, pradėjo veikti ir Vilniaus 
oro uosto teritorijoje, tad ribotos 
judėsenos asmenims keliauti į 
užsienį taps dar paprasčiau. Tar-
nybos automobiliai neįgaliuosius 
patogiai atveš iki keleivių termi-
nalo, kur įrengti trys pagalbos 
iškvietimo mygtukai. Ribotos 
judėsenos asmenys ten gali išsi-
kviesti antžeminio aptarnavimo 
kompanijos darbuotojus, kurie 
padės atlikti visas oro uosto pro-
cedūras ir palydės iki pat vietos 
lėktuve. 

dokumentais ir užvedimo rakteliais, 
o iš nerakinto rūsio pavogti įvairūs 
įrankiai, motorinė krūmapjovė, ben-
zopjūklas. Nuostolis – 3 042 eurai.

Sprogmuo. 2015-07-18 apie 15 
val. 30 min. Anykščių r. sav., Kurklių 

k., atliekant žemės kasimo darbus 
rastas daiktas, panašus į sprogme-
nį. Atvykę išminuotojai nustatė, 
kad rasta karo laikų rankinė grana-
ta, kuri kėlė pavojų aplinkiniams, 
todėl buvo sunaikinta vietoje.

ti, kad tai padarytų elektros energiją 
tiekiančios įmonės (LESTO) dar-
bininkai. Seniūnas žadėjo situaciją 
šiomis dienomis galutinai išsiaiškinti 
su elektros energijos tiekėjais, tačiau, 
kadangi liepa auga namų valdoje, gali 
būti, kad ją genėti gali tekti šeiminin-
kų sąskaita. „Dėl namų valdose elek-
tros laidams kliūvančių medžių įspė-
jimus jau gavo keli Kurklių miestelio 
gyventojai, tačiau medžius apgenėjo 
jie patys“, - sakė seniūnas. 

Kas apgenės liepą?
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Kurkliuose, Kavarsko gatvėje, gyvenančio Stasio Kiaulevičiaus 
namo elektros įvado laidai kabo po dvikamienės liepos šakom, 
kurios per vėją jau plaka laidus ir bet kada gali juos nutraukti. 

žiuoti, tačiau tebelaukiame“.
Moteris teigė, kad vėjuotomis die-

nomis sutrinka elektros tiekimas į jų 
namus. 

Kurklių seniūnas Algimantas Jur-
kus teigė situaciją žinantis ir  apgenėti 
liepą moteriai siūlęs už simbolinę 
kainą. Tačiau ji nesutikusi ir norin-

„Mes bejėgiai ką nors padaryti, - 
bėdojo namo gyventoja Irena Kiau-
levičienė. – Bet kada gali atsitikti 
nelaimė, kai per didesnį vėją atplyštų 
liepos šaka ir nukristų ant laidų ir, ti-
kėtina, apgadintų namą. Vyras neį-
galus, o pagalbos neprisikviečiame. 
Žadėjo energetikai su bokšteliu atva-

Liepos šaka gali atplyšti, nu-
traukti elektros laidus ar net 
sužaloti žmogų. 

Autoriaus nuotr. 
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SAVAITGALIO DISKUSIJA

“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. 

spektras

@ Apolionija: „Muzika man 
labai garsiai groja, sunkiai miegu, 
nes man jau beveik septyniasde-
šimt, bet jaunimėlis tegu linksmi-
nas, jų laikas dabar vis tiek. Anuo-
kart nebūdavo tokių švenčių.“

@ M: „Puikus festivalis!!! Lin-
kiu jam gyvuoti dar ilgai ilgai“.

@ Ddd: „Manau, kad tai – kol 
kas geriausias renginys vykstantis 
Anykščiuose per pastaruosius ke-
lerius metus.Tai pritraukia daug 
žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 
užsienio, kurie sužino apie Anykš-
čius ir Lietuvą. O kad tai sunki 
muzika, nieko tokio. Kalbėkim 
kaip norim, bet tai kultūros dalis.
Visko reikia: ir bardų, ir metalo, ir 
klasikos, ir kt.Vieniem patinka tas, 
kitiems – kitas. Ir kuo daugiau ren-
ginių, Anykščiams tuo geriau.“

@ Lietuvė: „Šįkart aš ne apie 
narkašų muziką, bet apie PAVA-
DINIMĄ. Renginys vyksta Lie-
tuvos Respublikoje, pagal dar vis 
galiojančią Konstituciją Lietuvoje 
valstybinė kalba – lietuvių. Iki šiol 
renginys turėjo lietuvišką pavadi-

„Devilstone“: vieni pyksta, kiti palaiko
Savaitgalį Anykščiuose vyko sunkiosios muzikos festivalis „De-

vilstone“ („Velnio akmuo“). Po miestą vaikščiojo ilgaplaukiai, 
juodais drabužiais apsirengę festivalio dalyviai. Akivaizdu, kad 
prekybininkai gavo naudos, o Anykščiai – reklamos. Tačiau, festi-
valio muzika „sunki“, garsi, o dar ir jo pavadinimas velniškas.

Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje kvietėme rašyti savo 
nuomonę apie festivalį. 

nimą, o jau šiais metais pakeistas 
į čiurkišką šlebizavonę. Ar jau už-
drausta lietuvių kalba? Ar tiesiog 
tie narkašai gėdijasi lietuvių kal-
bos?“

@ Mama: „Dar niekad nemačiau 
Anykščiuos tiek gražaus jaunimo, 
augaloti ir barzdoti lietuvaičiai, sti-
prūs kaip Lietuvos ąžuolai. Na, ku-
ris iš jų nepatrauklus? Džiaukimės, 
kad ne visas jaunimas dar emigra-
vo. Noriu padėkot Anykščių merui 
liberalui Kęstučiui Tubiui ir Sigu-
čiui Obelevičiui, ir kitiems prisi-
dėjusiems prie šio renginio. Dieve, 
laimink šiuos žmones.“

@ Dievas (atsakymas į: 
Mama): „Laiminu. Susimokėti per 
Baniulį.“

@ Jomajo: „Apie „Devilstone“ 
jau viskas senai sumanyta, prama-
nyta ir apmanyta. Nebėra ką dau-
giau manyti. Ir nereikia čia dau-
giau klausinėti. Paklauskit geriau 
apie purpurinius.“

@ ? (atsakymas į: Jomajo): „O 
ko čia klaust? Už kultūros tarybos 
pinigus dainuos plataus profilio 

kultūros barų artojas Lansbergis ir 
šliaužios paklodėsna susisupę me-
nynykai. Nuobodulys...“

@ Aš: „Gyvenu prie Dainuvos 
slėnio ir nesiskundžiu festivaliu, 
nors groja iki ryto, man patinka ir 
nei kiek netrukdo.Visai smagu“.

@ taigi (atsakymas į: aš): „Kuo 
gyvesni Anykščiai, tuo visiems 
geriau. Savaitgalis, knibžda daug 
žmonių, jaunų žmonių, gera žiūrėt. 
Trukdyti, keistas klausimas. Žino-
ma, kad netrukdo, te šėlsta kam 
smagu. Nors girdisi ir naktį, bet jei 
norisi miego, tai nieks netrukdo.“

@ REIKIA: „Reikia. Biznis 
Anykščiams. Ir šiaip, jei jiems 
patinka mūsų kraštas. Na šios mu-
zikos tipo žmonių yra mažai, bet 
reikia taikytis prie tos muzikos. 
Kiekvieno skonis kitoks ir nuomo-
nė. Jei jis vyktų savaitę, o dabar tik 
3 dienas, tai kam nepatinka, gali 
atkentėti 3 dienas.“

@ ??: „Nežinau, ar reikia tokių 
festivalių, manau, kad šitie žmonės 
yra nelaimingi, jiems trūksta dė-
mesio, o darydami tokius festiva-
lius jie nori atkreipti į save dėmesį, 
jiems jaučiu tik gailestį, manau, jų 
sielos pasiklydusios!“

@ Anykštėnė: „Gali vykti toks 

festivalis, jei taip visiems daly-
viams patinka mūsų kraštas.Tik 
būtų malonu, kad po 24 val. nesi-
girdėtų muzikos garsų triukšmo. 
Ką kalbėti apie tuos, kurie gyvena 
prie Dainuvos slėnio, jei girdisi 
varginantis naktinis triukšmas ir Ja-
nydžiuse. Manau, kad per daug sau 
leidžia, neatsižvelgdami į vyresnių 
žmonių poilsį, bei sergančių žmo-
nių poilsį.Visas miestelis triukšme 
vidurnaktį. Manau, kad savivaldy-
bės administracijos atstovai ir šio 
renginio organizatoriai turėtų taip 
suderint programą, kad vidurnaktį 
būtų ramu ir nesigirdėtų monoto-
niško garsaus bumbsėjimo. Siūlau 
naktinius seansus uždrausti.“

@ rm (atsakymas į: Anykštė-
nė): „Jūs turbūt einat gultis devin-
tą, o vidurnaktį matot, kaip kaimy-
nas girtas paršliaužia.“

@ Jadzė (atsakymas į: Anykš-
tėnė): „Spalvingas, geras rengi-
nys. Nepalyginsi niekaip su miesto 
švenčių nesąmonėm ir operom už 
100 000 tūkstančių. Kultūringi 
mandagūs žmonės, tik pilna anykš-
tėnų apgirtusių paauglių. Nepaten-
kintos bobutės galėtų susirinkti 
anūkėlius latrelius“.

-ANYKŠTA

Reikia pirkti 
pigesnes prekes

Marijona FERGIZIENĖ, visuo-
menininkė:

-Tos kainos visą laiką judėjo į prie-
kį. Na, morkos yra brangesnės nei vi-
sada, bet tai priklauso ir nuo sezono. 
Aš pati sodą turiu, daržovių neperku, 
tai turguje nejaučiu pabrangimo. La-
bai pastebiu, kai būna nukainotos pre-
kės – paskutinę dieną po 50 procentų. 
Šitie skyriai man labai patinka – juk 
produktai nesugedę, o pigesni.

Labiausiai kainos 
pakilo turguje

Prima PETRYLIENĖ, visuome-
nės veikėja, politikė, laisvės kovų 
dalyvė:

-Labai jaučiame. Ypatingai – tur-
guje. Ten – lito kaina atitinka euro. 
Vaisių ir daržovių kainos ten – tie-
siog kosminės. Parduotuvėse, vals-
tybinėje prekyboje, taip pat jaučiasi. 
Labiausiai pabrango mėsa, taip pat ir 
kruopos. Akcijos yra, bet jos yra tada, 
kada pakelia kainas. Juokingai atro-

Įvedus eurą labiausiai pabrango 
turgaus prekės

Po euro įvedimo Lietuvoje praėjo jau daugiau nei pusmetis, 
dauguma prekybininkų kainų nebepateikia dviguba valiuta. Ta-
čiau vis išgirstame, kad, atsiradus eurui, daug kas pabrango.

Teiravomės anykštėnų: ar pajutote, kad pakilo kainos? Kas pa-
brango labiausiai?

do, mulkina žmonėms akis. Bet mes 
nieko negalime padaryti, esam bejė-
giai. Vis vien turim pirkti, nes valgyti 
juk reikia. O pinigų parduotuvėje, 
atrodo, išleidi nedaug. Pagal savo 
pensiją matau: susimoki mokesčius ir 
nelabai kas lieka. Reikia žiūrėti, skai-
čiuoti. Reikia labai žiūrėti, turbūt jau 
mėnesio pradžioje reikia susiplanuoti 
išlaidas.

Pabrango
paslaugos

Dainius ŽIOGELIS, rajono savi-
valdybės Tarybos narys, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos viršininkas:

-Tikrai pakilo. Labiausiai pabran-
go visos turgaus prekės. Neatsimenu, 
kada agurkai liepos vidury buvo po 

penkis litus. Tai nerealu, bet, matyt, 
kaip buvo kainos litais, tuoj tokios pat 
bus eurais.

Ir, aišku, paslaugos pabrango. 
Maisto prekės kai kurios gal ir atpigo, 
bet visos daržovės – ne. 

Kur euras – ten ir 
kainos didesnės

Arvydas MAČIULIS, buvęs 
rajono Tarybos narys, versli-
ninkas:

-Taip, kainos tikrai kyla ir tai 
jaučiasi. Manau, paslaugų kainos 
labiau kyla nei prekių. Visose ša-
lyse, kuriose įvestas euras, kai-
nos yra aukštesnės nei ten, kur jo 
nėra.

Kainų pakilimo 
nepastebiu

Rita JUODELIENĖ, Anykš-
čių dailės mokyklos mokytoja, 
dailininkė:

-Nelabai ką pajutau – kaip gy-
venau, taip ir gyvenu savo ritmu. 

-ANYKŠTA

Neteisėtai. Per pirmąjį šių metų 
pusmetį Valstybinės darbo inspek-
cijos (VDI) inspektoriai dėl gali-
mo nelegalaus darbo atliko beveik 
4 tūkst. tikrinimų ir nustatė 662 
neteisėtai dirbusius asmenis. 2014 
m. per tą patį laikotarpį nustatytas 
621 nelegaliai dirbęs asmuo. Dėl 
šio pažeidimo teismams nagrinėti 
šiemet perduota 170 administraci-
nių teisės pažeidimų protokolų. 

Atrado. Šiemet Lietuvoje ap-
tikta nauja Lietuvai paukščių rūšis 
- mažoji švygžda, praneša Lietu-
vos ornitologų draugija (LOD).  
Mažąją švygždą (Porzana pusilla) 
Šaltojos upės slėnyje Rokiškio ra-
jone šiemet gegužės 28 d. aptiko 
Lietuvos ornitologų draugijos na-
riai Darius ir Daiva Norkūnai. Ma-
žiausiai trijų patinų balsai ten pat 
buvo girdėti birželio 10 bei liepos 
3 dienomis. Paukščiai laikėsi bū-
dingoje rūšiai buveinėje - meldais 
apaugusiose sekliose upės slėnio 
dalyse. Pakartotini stebėjimai visą 
veisimosi sezoną leidžia manyti, 
jog paukščiai čia perėjo. 

Rinkimai. Šiaurės Korėjos 
kontroliuojama žiniasklaida skel-
bia, neva sekmadienį vykusiuose 
vietos rinkimuose dalyvavo 99,97 
proc. rinkėjų - nedalyvavo tik 
tie, kurie buvo išvykę iš šalies.  
Paprastai rinkimuose šioje de 
facto vienos partijos valdomoje 
valstybėje dalyvauja 100 proc. 
Šiaurės Korėjos rinkėjų ir fak-
tiškai 100 proc. jų balsuoja už 
oponentų neturinčius kandidatus. 
„Visi dalyvavo rinkimuose su iš-
skirtiniu entuziazmu, kad vietos 
rinkimais įtvirtintų revoliucinę 
valdžią“, - pranešė Šiaurės Korė-
jos naujienų agentūra KCNA. Ne-
galėjo balsuoti tik tie, kurie buvo 
išvykę iš šalies, pažymi KCNA ir 
priduria, kad pagyvenę ir sergan-
tys žmonės įmetė savo balsus į 
„mobiliąsias balsadėžes“.

Ambasados. Pirmą kartą nuo 
1961-ųjų Kuba ir Jungtinės Vals-
tijos atidaro ambasadas Vašingto-
ne ir Kuboje. Kubos prezidentas 
Raulis Kastras pareiškė, kad šis 
labai simbolinis žingsnis yra ilgo 
ir sudėtingo kelio pradžia dviejų 
šalių santykių normalizavimosi 
link. Tuo metu JAV valstybės de-
partamento atstovas Džonas Kir-
bis pareiškė, kad tarp Vašingtono 
ir Havanos yra klausimų, dėl ku-
rių vis dar nesutariama. Nuo 1977 
m. JAV ir Kuba palaikė ryšius per 
interesų skyrius Šveicarijos am-
basadose, tačiau atvėrus ambasa-
das šalių sostinėse, diplomatinio 
verslo reikalai bus tvarkomi kur 
kas paprasčiau.

Bankai. Vakar po trijų savai-
čių pertraukos duris atverė Grai-
kijos bankai, kurie buvo uždaryti 
tęsiantis nesutarimams dėl vals-
tybės skolos. Atėnai praėjusią 
savaitę pasiekė susitarimą su 
tarptautiniais kreditoriais. Mai-
nais už reformas pažadėti pinigai 
padėjo Graikija likti euro zonoje. 
Tačiau keletas apribojimų šaliai 
išlieka ir dabar Graikijai teks su-
sidurti su išaugusiomis kainomis 
dėl padidėjusio pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM). Tuo metu Vo-
kietija pareiškė esanti pasiruošusi 
apsvarstyti su skolos apmokėjimu 
susijusias papildomas nuolaidas 
Graikijai.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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horoskopas
AVINAS Užsiimkite įprastais 

darbais, o jei aktualu, bandykite su-
sirasti darbą. Tiktų remontuoti bui-
tinę techniką ar ją įsigyti, jei tai yra 
suplanuota. Tikėtina, kad labiau nei 
paprastai rūpinsitės savo ir aplinki-
nių sveikata, teisinga mityba, švara, 
higiena, grožiu. Itin atsargiai elkitės 
su elektra, technika, nes gresia trau-
mos. 

JAUTIS Savaitės pradžioje būsi-
te nusiteikę konsultuotis aktualiais 
klausimais, pristatyti kūrybinius 
projektus, dalyvauti žaidimuose, 
konkursuose. Tačiau panašu, kad 
neišvengsite ūkinių rūpesčių arba 
nerimo sukels sveikatos problema. 
Nesistenkite kitų įtikinti tuo, kuo pa-
tys netikite. 

DVYNIAI Jūsų emocijos bus ne-
pastovios kaip vėjas. Jus gali prisi-
minti senas gerbėjas, buvęs sutuokti-

nis ar vaikystės draugas. Galite gauti 
informacijos, susijusios su pajamų 
šaltiniu, investicijomis, kūrybinių 
projektų eiga ir perspektyvomis. 

VĖŽYS Nevengsite užsiimti 
protiniu darbu, rašyti laiškus. Visgi 
jums stigs emocinės pusiausvyros, 
nežinosite, ko pirmiausia imtis, ką 
spręsti - darbines ar asmenines pro-
blemas. Galite kažkam neįtikti ir su-
laukti priekaištų. Nereikėtų pernelyg 
dramatinti menkų nesėkmių. Pasi-
saugokite traumų, agresijos. 

LIŪTAS Jums turbūt pavyks 
įveikti krizę, nepasitikėjimą savimi 
ar kuo nors kitu. Regis, vis labiau 
norėsis megzti pažintis, įdomiai leisti 
laiką, keliauti. Darbai ir kiti reikalai 
seksis gana sklandžiai, jeigu patys 
sau netrukdysite, blaškydamiesi nuo 
vieno užsiėmimo prie kito. Atsargiai 
kelyje.

MERGELĖ Gana produktyviai 
bendrausite. Dalis pažadų, pasiūly-

mų pasirodys realiai įgyvendinami. 
Pavyks neblogai pasirūpinti pinigų, 
nuosavybės reikalais bei dokumen-
tais. Gali būti pripažinti, įvertinti 
jūsų ar artimų žmonių projektai, 
darbai. Pavojinga svaigintis alkoho-
liu, narkotikais - tai gali stipriai su-
trikdyti sveikatą, pridaryti problemų 
šeimai.

SVARSTYKLĖS Jums gali būti 
pasiūlyta pailsėti nuo darbo arba as-
meninių santykių. Jeigu taip atsitiks, 
nedramatizuokite. Regis, stengsitės 
paneigti ar išsklaidyti kažkokias 
paskalas. Tikėjimas ir pasitikėjimas 
savimi padės rasti korektišką išeitį. 
Saugokitės elektros iškrovos, ava-
rijų. Ir neleiskite jausmams užgožti 
sveiko proto. 

SKORPIONAS Pora dienų gerai 
jausitės būdami tarp žmonių, visuo-
meniniuose renginiuose. Galima 
tikėtis nesavanaudiškos pagalbos. 
Nuo trečiadienio jau pageidausite 

vienumos, tylos, būsite lengviau 
suklaidinami, sutrikdomi. Domins 
įvairios paslaptys, menas, dvasinės 
praktikos. Pasisaugokite sukčių, ma-
nipuliatorių. Gresia avarijos.

ŠAULYS Iš solidaus žmogaus ar 
kito patikimo šaltinio gauta infor-
macija gali padėti pagerinti turtinius, 
piniginius, verslo reikalus. Neblo-
gas metas vykdyti konkretų planą, 
sudaryti sutartį, aptarti planuojamą 
kontraktą, projektą, įsigyti ilgalaikio 
naudojimo prekę. Tikėtini susitiki-
mai su senais draugais, bendramin-
čiais. 

OŽIARAGIS Jums neblogai sek-
sis protinė ir meninė veikla. Stenki-
tės išnaudoti progas savo kvalifika-
cijai bei autoritetui kelti, raskite jėgų 
atlikti ir užbaigti būtinus darbus, ati-
duoti skolas. Galimas kolektyvinis 
renginys, senų bičiulių susitikimas, 
pasimatymas su buvusia meile ar kt. 
Jums ir artimiesiems gresia avarijos, 

gaisrai, traumos, tad atsargiai. 
VANDENIS Jums nestigs veiklu-

mo, ypač jei užsiimate verslu, aps-
kaita, draudimu. Palanku sudaryti 
sutartį, ieškoti vienokios ar kitokios 
paramos. Aktyviai reikšite savo nuo-
monę ir kiti jūsų neabejotinai klau-
sysis. Visgi stokosite emocinės pu-
siausvyros, o tai atsilieps santykiams 
su meilės ar darbo partneriais. Jokia 
rizika nepatartina. 

ŽUVYS Jeigu sau ir kitiems nesu-
gadinsite nuotaikos, galėsite tikėtis 
neblogos savaitės pradžios. Būsite 
nusiteikę meilės pasimatymams, 
flirtams. Gana sumaniai spręsite 
psichologines artimųjų problemas. 
Galbūt apsispręsite konkrečiam 
žingsniui verslo, politikos ar finansų 
srityje, investuosite, imsite kreditą ar 
ruošite dokumentus. Solidus pažįsta-
mas gali duoti patarimą. 

-ELTA

Tikri velniai - su ragais...
Autorių ir Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Pabėgiojo nuogas

Tradiciškai, kaip ir kiekviename 
„Devilstone“ festivalyje, arbatą ir 
gilių kavą verdantis „Arbatos ma-
gijos“ šeimininkas Ramūnas Dau-
gelavičius‚ „Anykštai“ patvirtino, 
kad žiūrovų (arba arbatos gėrėjų) 
šiemet buvo daug, kaip niekada.

Žinoma, didelė dalis „velnių“ 
mėgavosi ne arbata, o alumi. Su 
skardinėmis rankose vaikščiojo 
ir grupelės 13-15 metų anykštėnų 
„velniukų“. Nemažai vaikų trynė-
si kitoje pusėje tvoros, už festiva-
lio teritorijos. Šių „anapusinių“ 
„velniukų“ svarbiausiu atributu 
taip pat buvo skardinės rankose ir 
dar cigaretės dantyse.

Festivalio klausytojai šiemet, 
regis, mažiau dėmesio skyrė „vel-
niškai“ išvaizdai. Žinoma, buvo 
daug juodai apsirengusių, barz-
dotų ir į dredus plaukus susipynu-
sių jaunų ir pagyvenusių rokerių, 
tačiau daug buvo ir su mėlynais 
džinsais.

Nors festivalis vyko ramiai, be 
incidentų, tačiau tarp mėgstančių 
išsiskirti žiūrovų pasitaikė vienas, 
po festivalio teritoriją pabėgiojęs 
nuogas. Šeštadienį festivalio daly-
vius prausė lietus, bet nesugadino 
nuotaikos, žmonės nepuolė skirs-
tytis. Diskoteka vyko iki pat ryto.

Festivalyje „Devilstone“ – Anykščių „velniukai“

Islandai priminė pirmieji 
pripažinę Lietuvos 
nepriklausomybę

Festivalis pamažu prisijaukina 
anksčiau apie jį neigiamą nuomonę 
turėjusius anykštėnus. Nemaža da-
lis anykštėnų pasinaudojo galimybe 
patekti į festivalį su mūsų rajono gy-
ventojams taikyta nuolaida, o kelios 
anykštėnės pastebėjo, kad padėvėtų 
rūbų turgelyje juodos spalvos rūbus 
iššlavė ne kas kitas, o patys anykštė-
nai, nes svečiai į festivalį atvažiavo 
jau apsirengę.

Dalis anykštėnų koncerto pasiklau-
sė slankiodami patvoriais apie festi-
valio teritoriją, prarasdami galimybę 
pajausti festivalio atmosferą.

Festivalyje sutikti anykštėnai teigė, 
kad jiems patiko koncertai pasižy-
mintys gera garso kokybe ir įspūdin-
gu šviesų šou. Jie džiaugėsi festivalio 
dalyvių draugiškumu ir sakė, kad 
gąsdinanti išorinė „velnių“ stilistika 
tikrai neatitinka jų būdo ir elgesio. 
Nemažai žmonių į festivalį atvyko su 
šeimomis, vaikais, o kai kurios ma-
mos laikė ant rankų dar visai „švie-
žius“ kūdikius.

Koncertavo grupės iš Suomijos, 
Kanados, JAV, Graikijos, Vokietijos, 
Ukrainos, Estijos ir kitų šalių, kurių 
atlikėjams tai buvo pirmoji pažintis 
ne tik su Anykščiais, bet ir Lietuva. 
Grupės iš Islandijos atlikėjai priminė, 

kad jų šalis pirmoji pripažino atkurtą 
Lietuvos nepriklausomybę

Velniškos muzikos klausėsi 
ir LR Seimo nariai

Festivalyje buvo galima pamatyti 
daug žinomų veidų: humoristą Paulių 
Ambrazevičių, LR Seimo narį Ser-
gejų Jovaišą, Seimo vicepirmininką 
Algirdą Sysą, vienos geriausios Lie-
tuvoje elektroninės grupės „Golden 
Parazyth“ narį Giedrių Širką. Dažnai 
grojantis ir besilankantis Lietuvos bei 
užsienio festivaliuose muzikantas tei-
gė, kad „Devilstone“ tikrai yra vienas 
geriausių Lietuvoje vykstančių festi-
valių – tiek muzikos, tiek publikos, 
tiek vietos prasme. „Svarbiausia, kad 
muzika siunčia žinią, kuri pritraukia 
žmones. Ir nesvarbu, koks plaukų il-
gis, apsirengimo stilius ar amžius, jei 
muzika transliuoja žinią – ji jungia ir 
tada būna gera. Tai ir yra šio festivalio 
esmė“,- „Anykštai“ sakė G.Širka.

Scenoje – iš Anykščių 
kilusi atlikėja

Palyginus su pirmaisiais festiva-
liais, programoje sumažėjo grupių, 
grojančių metalo muziką, dėl to 

sunkiosios muzikos fanai teigė besi-
jaučiantys truputį nuskriausti. Pasak 
kelių kalbintų fanų, jei ir toliau me-
talo muzikos santykis festivalio pro-
gramoje mažės, jie greičiausiai apleis 
festivalį.

Priešingai manė festivalyje pasi-
rodžiusios grupės „Phrenetix“ narė 
Lina Vaštakaitė. Iš Anykščių kilusi 
sunkiosios muzikos atlikėja teigė, 
kad „Devilstone“ festivalis yra orien-
tuotas į žiūrovą. „Svarbiausia, kad 
festivalyje pasirodančios grupės pa-
sižymi profesionalumu ir atlieka gerą 
muziką“,- teigė L.Vaštakaitė.

Trys įkliuvo su narkotikais

Per festivalį dirbo tik Anykščių ra-
jono policijos komisariato pareigūnai, 
pastiprinimo anykštėnams neprireikė. 
Anykščių rajono policijos komisari-
ato Kriminalinės policijos skyriaus 
viršininkė Aušra Staškevičienė apie 
„velnius“ sakė: „Su jai problemų tra-
diciškai būna minimaliai“.

Penktadienį Anykščių policijos ko-
misariato šuo Ūkas buvo išvykęs į kitą 
objektą, todėl jį keitė „legionierius“ iš 
Utenos. Ūkas ketvirtadienį surado du 
asmenis su narkotikais, o penktadienį 
uteniškių pareigūnų šuo – vieną.

Ketvirtadienį 15 val. 30 min. „VW 
Golf“ automobilio keleivio, gimusio 
1984 m., kuprinėje rastos, kaip įta-
riama, augalinės kilmės narkotinės 
medžiagos, o apie 20 val. 30 min. 
augalinės kilmės, kaip įtariama, nar-
kotinės medžiagos rastos „Audi A4“ 
keleivio, gimusio 1983 metais, kelio-
niniame krepšyje.

Penktadienį apie 17 val., pas 23-
ejų metų vyriškį, džinsų kišenėje 
rastas maišelis su baltos spalvos, 
kaip įtariama, narkotine medžiaga, o 
vidinėje striukės kišenėje rastas plas-
tikinis buteliukas su melsvos spalvos 
tabletėmis, kaip įtariama, narkotine 

medžiaga.
Visi trys vyrai po apklausos Anykš-

čių policijos komisariate buvo paleisti 
ir, matyt, grįžo į festivalį. 

A.Staškevičienė vertindama įkliu-
vusių narkotikų mėgėjų skaičių sakė, 
kad nėra jis įspūdingas. „Ne tik mu-
zikos festivaliuose jaunimas nešioja-
si narkotikus.“ – kalbėjo pareigūnė. 
Pasak jos, „Devilstone“ festivalis 
narkomanų gaudymui yra dėkinga 
vieta – yra tik vienas įėjimas į užda-
rą festivalio teritoriją. Na, žinoma, 
narkotikus nesudėtinga perduoti bi-
čiuliams esantiems festivalio zonoje, 
atėjus į patvorį iš miško ar kapinių 
pusės. Tad, matyt, policijai įkliūna tik 
patys nachališkiausi arba kvailiausi 
narkomanai. 

Velniška muzika „kaifavo” 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos mero pa-
tarėjas Donaldas Vaičiūnas. 

Moters „kankinimas“ perfomanse „Skausmas ir erotika“ truko 
40 minučių...

Festivalio ,,Devilstone” daly-
viai piešė, tapė, lankstė meno 
kūrinius, kuriuos kabino ant 
festivalio teritoriją žyminčios 
tvoros. Naujoviškas emocijų 
išreiškimo būdas - šalia pieši-
nių kabo dažais išteptas mo-
teriškas apatinis trikotažas. 
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tautos balsas

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

(Atkelta iš 1 p.)

 pro memoria
Anykščių seniūnijoje
Antanas MINIAUSKAS, gimęs 1951 m., mirė 07 13
Skiemonių seniūnijoje
Jonas BANĖNAS, gimęs 1955 m., mirė 07 06
Svėdasų seniūnijoje
Marijona RAMANAUSKIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 07 15
Adelė JUKNIENĖ, gimusi 1938 m., mirė 07 16
Traupio seniūnijoje
Adolfas ZALAGĖNAS, gimęs 1943 m., mirė 07 19
Troškūnų seniūnijjoje
Stanislava KAMINSKIENĖ, gimusi 1923 m., mirė 07 15

 gimė
Elena PILKAITĖ,  gimusi 07 11

Siūlo darbą
Medienos gaminių įmonė UAB 

„BALTOM“, N.Elmininkų km. siūlo 
darbą. Profesijos apmoko darbo 
vietoje. 

Tel. (8-687) 47372.

UAB Anykščių agrocentrui  rei-
kalingas operatorius.

Tel.: (8-682) 97420, 
(8-616) 03468.

(Vidmantas ŠMIGELSKAS „Rie-
vės“, „Anykšta“ 2015 07 11)

Tikrai atjojo, kaip Karalaitis ant 
balto žirgo (žmonės kalba, kad ši 
kelionė kainavo apie 200 000 litų 
arba 57 971 eurą). Greičiausiai, 
tokia suma, už kurią tikslinga ke-
lionė atsipirks. Jei ne šįmet, tai ki-
tąmet...

Nenorėčiau sutikti, kad Karalai-
tis nukirto KGB Kapitono galvą. 
Mielas žurnaliste! Mano galva, 
Karalaitis kaip tik norėjo išlaikyti 
KGB Kapitono galvą ir tik Jūsų 
laikraščio dėka ji nulėkė... Ar il-

Kodėl visi bijo mero 
Kęstučio Tubio?

gam – laikas parodys. Tvirtai tikiu, 
kad Karalaičiui politika nesvetima. 
Mastau, kad Karalaičio darbinė ir 
politinė praeitis glaudžiai siejasi. 
Prisiminkime rezonansinius įvy-
kius Panevėžyje, apie kuriuos rašė 
to meto dienraštis „Respublika“. 
Taigi, kaip Karalaitis be aukštų 
politikų paramos galėjo pasiekti 
VRM svaiginančių aukštumų?

Šiandien Anykščių krašto žmo-
nės nebijo liberalų, bet bijo Kara-
laičio. Kodėl? Gal prisimena so-
vietmečiu tremtinio gerus darbus? 
Gal prisimena kovas dėl medžio-
klės plotų? Ko gero gali būti daug, 

daug ko nors prisiminti... Tačiau, 
tai jau senatis. O dabar? Praėjo 100 
dienų. Karalaitis užsiiminėja pliur-
palizmu ir kitais įdomiais dalykais. 
Įžvelgiu ir kitą Karalaičio menta-
liteto pusę: jo nesuvokimas (jeigu 
ir toliau tęsis tokia situacija) labai 
galima hipotezė, kad po Seimo 
rinkimų, meras, išrinktas anykštė-
nų, gali susilaukti interpeliacijos. 
Anykščių liberalai toli gražu ne in 
corpore pritaria Karalaičio pliurpa-
lizmui, pasitikėjimui savimi ir jo 
praeitimi.

Romaldas GIŽINSKAS 

Juose darbuodamasis, žemiškas 
gėrybes augindamas pramisi, bet 
pinigo kitiems reikalams neturėsi. 
Tad ir ėmėsi Decincinų gyvento-
jai darbų visokiausių, net amatų 
sudėtingų. Ypač paplitęs buvo čia 
pažangą ir miestietišką kultūrą 
lemiantis ir įrodantis puodžiaus 
amatas. Svėdasų miestelio patriar-
chas Bronius Neniškis puikiausiai 
prisimena kaip sumaniai puodus 
gamindavo jo senelis Neniškis. 
Molio, žvirgždo gaudavo apylin-
kės kaimų laukuose, išsinuomoda-
vo reikiamos žemės plotą, įreng-
davo šiokią tokią kasyklą, vežimu 
parsigabendavo žaliavą namo. Čia 
minkydavo ir vis suvilgydami di-
delėje duobėje paraugindavo. O 
tada jau molį kabindavo, dėdavo 
ant žiedimo rato. Koja paspirda-
mas tekinį jį sukdavo, o nuolat į 
vandenį pamirkytais įgudusiais 
pirštais suformuodavo, išsukdavo 
platų puodą, ar liekną, elegantišką 
puodynę. Viela nuo rato tą „žalią“ 
puodą iš apačios nupjaudavo ir 
statydavo ant lentynų džiovinti. 
Kuomet daugybę dešimčių pri-
riesdavo, specialioje krosnyje 
degdavo ir vežimu į turgus gaben-
davo. Parduodavo ir Svėdasuose, 
ir Kamajuose, Užpaliuose ir į di-
desnį Utenos miestą nukeliauda-
vo. Svėdasiškių meistrų puodai 
buvo plačioje apylinkėje žinomi 
ir vertinami. Nusisekusią prekybą 
kartais labai gausiai „aplaistyda-
vo“ - dainuodami, linksmi namo 
sugrįždavo. 

Būdavo, kad neparduotų puo-
dų dėl neatsargumo, smagumo ar 
nežinomus tautinius puodžių die-
vus pagarbinti panorę - kaip auką 
- vieną kitą puodą su didžia links-

Decincinos ir decincininkai

mybe į šukes paversdavo. Vienas 
šalia kito gyveno puodžiai Zo-
baraskas ir Kirdeikis, kiekvienas 
savų paslapčių turėdavo ir puodai 
kiekvieno skirtingi būdavo.

Šaltinių ir senmedžių oazė

Apie tą upelį senoliai neįtikė-
čiausias istorijas riečia. „Rojus, 
pats tikriausias rojus, brangiausia 
Dievo dovana šis upelis vaikams ir 
vyresniems buvęs...” - tikina Bro-
nė Mikuckaitė - Banienė. O kaip 
smagu būdavę su menku tinkleliu, 
samčiu kuojas gaudyti - vandenį 
sudrumsti ir tas vikrias, raudo-
nakes srovių nardytojas į spąstus 
suvaryti. Vaikų sugautos žuvies 
vertė pati tikriausia ir tvirčiausia.  
Daug kalbos, potyrių ir maisto 
gardumėlio. O jei pavasariop kur 
po tilteliu ar papirtyje išgraužtame 
duburyje snūduriuojančią lydeką 
žeberklu nudobti pavykdavo, tai 
apie tai kalbėdavo, kaip apie ne-
pakartojamą nuotykį. Pasikeitęs, 
sumenkęs dabar upelis – didesnė 
lydeka čia net nepraplauktų, tie-
siog įstrigtų kokio gudruolio iš 
akmenų sukrautoje užtvankoje, o 
gal ir seklumoje įklimptų.

Tilteliai - tai gi labai įvairūs ir 
žavingi, pakrantėse dar daug dide-
lių, gražių medžių užsilikę žaliuo-
ja - nuostabiausias prieglobstis 
paukšteliams giesmininkams - čia 
bevaikštant tikriausia viltis pirmą 
kartą lakštingalą ar gegutę išgirsti 
išsipildo. Na ir šaltinai iš tauriai 
rausvų, durpingų žemės gelmių 
vandenis tyriausius lieja. Gardu 
atsigerti, nors kai kuriems pože-
mių upeliams gyventojai nera-
muoliai mados sugauti tvenkinius 
rausdami, juos didindami, gilin-

dami, vandenų gyslas pragaištin-
gai nukirto.

Senmedžiais, neregėto grožio ir 
drūtumo žaliavo visa ta gatvelė, 
jau daug metų ir Šilo gatve vadi-
nama. Bet vis kas nors medį mil-
žiną pražudo, melsdami leidimus 
iš valdiškų sergėtojų išgauna ir 
kaskart senmedį, rodos, dar dešim-
tmečius žaliuoti galėjusį, nuverčia. 
Tik į storiausius kelmus žvelgda-
mas apgaili, mat dažnai sveikiau-
sią, nei kiek puvinio nepažeistą 
surandi. Bet jau mada tokia dabar 
atėjo – kuo greičiau: tai pavojin-
gų, tai dėl lapų numetamų rudenį 
gausos nebepakenčiamų atsikra-
tyti. Bet vis dar liepužė milžinė, 
kolona stūksančiu kamienu į žemę 
įsirėmusi tebėra, ir nors jau gero-
kai apipjaustyta, išgenėta legendi-
nė ieva senoji. Žmogus tik žmogus 
medžių, nors ir pačių gražiausių li-
kimą lemia, nors būna, kad ir dan-
giškosios jėgos palaužia.

Senojo namo istorija

Čia kažkaip iš Petrapilio sugrį-
žę įsikūrė ir tą nuostabių formų, 
langinėmis vis dar tebesipuošiantį 
namelį su stilinga veranda susi-
rentė lietuviškai gudiška Mikul-
kų šeima. Erdvus kiemas, šioks 
toks kalnelis, senmedžiai, ir net 
akiplotis vakaruosna, kur užgęsta 
nuostabieji, nepakartojami saulė-
lydžiai. Jaunesnieji šen ten išsi-
blaškė - brolis Jonas išplaukė savo 
laimės ieškoti į Ameriką. Trauki-
niu per Europą iki Bremeno, o po 
to – jau laivu milžinu „Columbus” 
perplaukė šėlstantį okeaną.

Žavingas pasaulis iš Svėdasų 
ramybės išvykusiam – tiesiog po 
du atvirlaiškius per dienas parašy-

damas siuntė stebuklingo pasau-
lio žinias namiškiams. Tikriausia  
žvaigdžiaakė Ona, jos žvilgsnyje 
rodos sutilpo didžioji pasaulio pa-
slaptis, ištekėjo už Matuliausko. 
Visa šeima patyrė tremtinių dalią 
tolimame ir svetimame pasauly-
je prie Irkutsko. Tuo nežemišku 
grožiu ir žavesiu apdovanoti ir 
šiandien gausūs jos genties pali-
kuonys. Elegantiškąją motinėlę, 
pamaldžiąją tretininkę Karoliną 
Mikulkienę į Svėdasų kapines nu-
giedojus pasiliko namuose gyven-
ti vienintelė mokytoja Stefanija 
Mikulkaitė, vis ką nors iš didelės 
sesers šeimos pasikviesdama, vis 
ką papasakodama, pamokydama, 
kaip prie stalo gražiai elgtis, kas-
dienei arbatai senus brangius in-
dus iškeldavo, sidabro šaukšteliais 
įberdami cukraus gėrimą saldyda-
vo, baltais žagarėliais mėgavosi. 
Ir būdavo ten kitas, ne sovietinis 
pasaulis.

Decincininkų paradas

Dažnas šito pakraščio gyven-
tojas, išeivis, vasarnamį turintis 
nuo judriojo plento tiesiai keliute 
pasuka, per miestelį nebevažiuo-
ja - ir patogiau, ir arčiau. Žvilgs-
niu paglosto visiems tokią mielą, 
gražuolę, visai ne savajai giminei 
būdingu vainiku viršūnę iškėlusią 
pušį, mato ir visą Radvilų kalno 
grožį, ir tolumose baltuojantį var-
pinės bokštą.

Žmonės čia patys puikiausi, 
bičiuliški, sąmojingi, originalūs. 
Danutė Peželienė sugrįžo į tėviš-
kę, čia jaukų mūrinuką įsigijo. 
Vis prie bažnyčios, prie parapijos 
aktyviųjų, prie kultūros. Kadaise 
buvusi sėkminga bankininkė, Lie-
tuvos komercinio banko kūrėja, 
vis iš pensijos kokiai kultūrinei 
akcijai, sumanymams, Svėdasams 
naudingiems, dažnai pinigų skiria 
ir savo verslią dukrą taip daryti 
skatina. 

Dar viena ilga trobelė po me-
džiais, Bronytės ir Andriuškevičių 
giminės nameliai, taurus ir švie-
sus, nors ir vienišas gyvenimas. 
Niekad nesibaigiantys darbai na-
muose, žygiai į miestelį, nuolati-
nis dėmesys renginiams bibliote-
koje, bičiulystė su knygomis. Gal 
iš stipriausios lietuvių tautos me-
džiagos sukalta geležinė moterėlė 
Veronika Kavoliūnienė. Darbai, 
rūpesčiai, nuolatinės artimos ir 
tolimos kelionės dviračiu. Neįti-
kėtina, bet ši tuoj aštuoniasdešim-
tmetį švęsianti moterėlė be vargo 

ir į Užpalius, Inkūnus, Adomynę 
ar Šimonis numina. Kupina ener-
gijos, gero ūpo, ko mūsų laikais 
dažnai ir per pusę jaunesni stoko-
ja. 

Vytautas Juknevičius – links-
mas, aistros nei darbams, nei žve-
jybai nestokojantis. Ir jų tėvelis, 
ir jie visi broliai didžiai žvejybą 
pamėgę, puikiausiai upes, ežerus, 
net mažylius, šviesiomis akelėmis 
Šimonių girioje spindinčius, pui-
kiausiai pažįsta. Kitą kartą sutik-
tas, kad ir visai be žuvies po kelių 
valandų ant ežero ledo adoracijos 
gamtai sugrįždamas plačiai šyp-
sosi - malonu buvo. 

Čia pat ir Vandos Mikšienės 
namai, jaunatviška močiutė jau 
dviem guviais anūkais besidžiau-
gianti. Kurį ten žmogų beminėtum 
– tikriausias originalas iš svėdasi-
nio lobyno. O Daiva Martinkutė, 
tai pačiame tikriausiame ir turtin-
giausiame Lietuvos lobyne dar-
buojasi. Bandykit spėti... Taip, 
Martyno Mažvydo bibliotekoje 
Vilniuje. Patars visuomet, kur vie-
ną ar kitą knygą surasti, kur tos, 
anos įdomybės ieškoti, pastebės, 
kas čia, Svėdasuose, ypatingo, 
kad ir parduotuves bei jų siūlo-
mas prekes įvertins. Sostinėje 
troleibusuose, gausybėje žmonių 
savaitę prasimurgdžiusi, savaitga-
lius leidžia Decincinose. Sėda ant 
dviračio, važiuoja miestelin, lan-
ko pažįstamus bei kapelius, darže  
darbų nestinga, sodietiškai žolei 
modernią šukuoseną pakerpa. 
Taip jau atsitinka, kad daugybė 
išeivių dešimtį kitą metų tolimes-
niame krašte ar mieste pagyvenę, 
pradeda svajoti kuo greičiau vėl 
gyvenimui sėsliam į Svėdasus 
brangiuosius sugrįžti. Mat daug 
kur gerai, bet Svėdasuose geriau-
sia.

Buvusi bankininkė Danutė Peželie-
nė džiaugiasi įsigijusi sodybą savo 
vaikystės miestelio Svėdasų gatvėje. 

Vienas stilingiausių Svėdasuose – istorinis Mikulkų na-
mas. 

Nors daugybė senų ir gražių 
medžių jau nupjauta, bet „de-
cincinos“ dar džiaugiasi sto-
rakamiene šimtamete liepa. 

Autoriaus nuotr. 
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  kampas
Apie įspūdį„Įvykdėme penkmečio planą“ 

- kolūkinis rojus 
Dar ir dabar Anykščių rajono savivaldybė griauna bešeiminin-

kius pastatus, dalis pastatų, jau įgijusių naujus šeimininkus, griū-
va. Žinoma, šitie vaizdai kelia nostalgiją žmonėms „kaip anksčiau 
buvo gerai“. Šį kartą pabandykime nuplėšti kaukę nuo reiškinio, 
vadinamo kolūkiais.  

Albertas BUDAVIČIUS, ilgametis rajono 
vadovas - Anykščių rajono Liaudies deputatų 
tarybos Vykdomojo komiteto pirmininkas, tai 
buvo sovietiniu metu aukščiausio rango ūkinis 
rajono vadovas.

Anykščių rajonui faktiškai vadovavau 3 pen-
kmečius, tai būtų nuo 1975 metų iki 1989 metų, 
kol atėjo pertvarka. 1989 metais išėjau į pensiją. 
Kolūkiai, kuriuose buvo tinkami vadovai, gyve-
no gana neblogai paskutiniu metu iki pertvarkos. 
Ypač, kai vadovauti ėmėsi vietiniai žmonės, neli-
ko visokių perėjūnų. 

Tik paskutiniais metais Anykščių rajone kolū-
kiai prasigyveno, nes mūsų žemės negalėjo pasigirti gerais derliais – mažai 
mėsos, mažai pieno, grūdų. Kritikos gavome už tai, kad neskubėjome naikinti 
vienkiemių ir sukelti žmonių į gyvenvietes. Kai kurie rajonai labai norėjo pir-
mauti, sakykim, Švenčionys, o ką dabar matome važiuodami – vaizdas pana-
šus į Ukrainos stepes. Žinoma, kolūkiečiams reikėjo grąžinti turtą, bet kaip tai 
reikėjo padaryti teisingai, aš nežinau.  

Mano nuomone, išardant kolūkius, reikėjo pasirinkti kitą kelią, galbūt leisti 
jiems gyvuoti toliau, galbūt kažkurie būtų išlikę, persitvarkę. Bet aš nesakau, 
kad kolūkiai turėjo išlikti. O šiaip iš pradžių kolūkiuose darbo našumo iš viso 
nebuvo – žmonės buvo suvaromi prievarta, iš jų atimamas turtas ir jiems buvo 
liepiama dirbti nežinia kam. 

Kolūkinis palikimas Anykščių rajono laukuose likviduojamas 
jau dvidešimt metų. Nenašaus darbo paminklas - niekam nerei-
kalingi statiniai griūna įvairiose rajono vietose.

Atėmus turtą iš kaimo žmonių, jiems buvo paliktas tik kuklus 
žemės gabalėlis, tačiau jame kolūkiečiai užaugindavo žymią dalį 
visos produkcijos. 

Pirma atimdavo turtą, 
o paskui liepdavo dirbti
 
Lietuvoje jau užaugo karta, kuri 

nebežino, kas yra kolūkis. Šis Tary-
bų Sąjungos kūrinys pasirodė visiš-
kai trumpaamžis – “netempė nė 50 
metų”, vis dėlto ir per tokį laiką spėjo 
palikti gana ryškius pėdsakus. Kaip 
bebūtų keista, kolūkiai ir jų istorijos 
dar nesulaukė istorikų dėmesio, tad 
medžiagos apie juos yra labai mažai. 

Reiktų pradėti ne nuo didingų pas-
tatų, kurie dabar niekam nereikalingi 
griūva, bet nuo to, kaip jie iš viso at-
sirado. Juk kolūkis buvo ne kas kita, 
kaip iš visų asmenų atimto turto ben-
dras valdymas, kurį vykdė Komu-
nistų partija. Ar ne ironiškai skamba, 
kad „tais laikais visi turėjo darbo“? 
Juk pirmiausia iš tų, kuriems tą „dar-
bą suteikdavo“, atimdavo visą turtą, 
o paskui liepdavo dirbti. Dažniausiai 
beveik nemokamai ir be teisės pabėg-
ti iš naujosios tarybinės baudžiavos. 
Žinoma, buvo ir fasadinė kolūkių 
pusė – statomos fermos, kultūros na-
mai, kolūkiečiai vežami į ekskursijas. 
Tačiau šiuo atveju reiktų paklausti, o 
kaip tie „kolūkiečiai“ būtų gyvenę ir 
ką jie būtų sukūrę, jei nebūtų sovietų 
okupacijos ir prievartinio turto atėmi-
mo? Ko gero, Lietuva dabar panašėtų 
į vieną iš Skandinavijos valstybių.  

Kolektyvizacijai užteko
dešimtmečio

Lietuvoje kolektyvizacija atėjo 
kartu su Tarybų Sąjungos okupacija. 
1940 m. Baltarusija Lietuvai perdavė 
dalį teritorijos, kurioje dauguma gy-
ventojų buvo lietuviai ir šioje terito-
rijoje jau veikė keturi kolūkiai. 1941 
m. pirmoje pusėje buvo bandyta 
kolūkius steigti Mažeikių, Tauragės, 
Švenčionių apskrityse, sudarytos taip 
vadinamos iniciatyvinės grupės, ku-
rios vertė kurti kolūkius. Nors sovietų 
propaganda skelbė apie jų įkūrimą, 
realiai funkcionuoti 1941 m. jie dar 
negalėjo. Po to prasidėjo Antrasis pa-
saulinis karas.

Pokaryje pirmasis kolūkis buvo 
įsteigtas 1947 m. Steigti kolūkius 
buvo nurodyta VKP(b) CK 1947 m. 
gegužės 27 d. nutarime „Dėl kolū-
kių organizavimo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos TSR“. Tais metais buvo 
įsteigta tik 20 kolūkių, bet imtasi įvai-
rių priemonių priversti ūkininkus eiti 
į kolūkius. Dalis ūkininkų buvo įvar-
dinti kaip buožės ir imta sudarinėti 
buožių sąrašus. 1948 m. didžiausi 
trėmimai labiausiai palietė Lietuvos 
kaimo žmones. Mokesčių politika 
buvo tokia, kad kaimo gyventojai per 
kelerius metus turėjo tapti vargingais 
valstiečiais, netekti ūkių, kurie buvo 

numatyti nusavinti, nesumokėjus 
nepakeliamų mokesčių. Tačiau 1948 
m. priversti eiti į kolūkius nepavyko. 
1946–1948 m. žemės ūkio prievolės 
nuolat buvo didinamos ir ūkininkai jų 
jau negalėjo sumokėti. Dėl to, 1948 
m. buvo aprašytas beveik 13 000, o 
1949 m. – 30 000 skolininkų turtas. 
1950 m. skolininkai, kurie nebuvo 
suvaryti į kolūkius, buvo įtraukiami į 
buožių sąrašus. 

Lietuvos Komunistų partijos VI 
suvažiavimas (1949 m. vasario 15–
18 d.) nurodė pradėti masinę kolek-
tyvizaciją. 1949 – 1951 m. Lietuvos 
kaimas, panaudojus prievartinius me-
todus, buvo kolektyvizuotas. Toliau 
buvo didinami mokesčiai, taikomos 
ekonominio spaudimo priemonės. 
1949 m. pavasarį įvyko dar vienas 
trėmimas, po kurio ūkininkai suprato 
– arba kolūkis, arba Sibiras. Suvarius 
ūkininkus į vieną pastatą, jie buvo 
neišleidžiami tol, kol nepasirašyda-
vo prašymo stoti į kolūkius. 1950 m. 
kolektyvizacija paspartėjo ir 1951 
m. sausio 1 d. Lietuvoje 89,1% visų 
ūkių buvo suvaryta į 4471 kolūkius. 
Iki 1951 m. pabaigos kolektyvizacija 
– prievartinis ūkių suvisuomeninimas 
buvo baigtas. 

Sukurti kolūkiai buvo smulkūs, 
nes jie kurti vieno ar keleto aplinkinių 
kaimų pagrindu. Vėliau jie visą lai-
ką buvo stambinami: 1949 m. buvo 
6032, 1951 m. – 2923, 1964 m. buvo 
1778 kolūkiai, 232 tarybiniai ūkiai ir 
2 žuvininkystės kolūkiai, 1975 m. – 
966 kolūkiai.

Už darbo dieną – 4 kapeikos

Kolūkiečiui buvo paliekamas as-
meninis pagalbinis ūkis, kurį sudarė 
sodybinis žemės sklypas (60 arų), 
gyvenamasis namas, ūkinis pastatas, 
karvė ir kiaulė su prieaugliais, nami-
niai paukščiai. Darbams atlikti buvo 
leidžiama turėti smulkų žemės ūkio 
inventorių.

Kolūkiečiai privalėjo išdirbti nu-
statytą darbadienių minimumą – vy-
rai 150, moterys – 100 dienų per me-
tus. Už darbadienius buvo mokamas 
atlyginimas. 1955 m. oficialiais duo-
menimis už vieną darbadienį buvo 
mokėta 1,7 kg grūdų ir 0,04 rub. pi-
nigais. Neoficialiais paskaičiavimais, 
tais metais už darbadienį buvo gauta 
430 gramų grūdų (107 kg per metus). 
Dėl šių priežasčių kolūkiečiai steng-
davosi daugiau produktų išauginti 
asmeniniuose ūkiuose ir taip išveng-
ti nepriteklių. Materialinė padėtis 
negerėjo iki 1957 m. Kolūkiečiai 
neturėjo pakankamai lėšų, negalė-
jo įsigyti naujesnių prekių, lankytis 
kultūriniuose renginiuose (1958 m. 

viena kolūkiečių šeima kultūrinėms 
prekėms per metus vidutiniškai iš-
leisdavo 2,2 rub.).

Kolektyvizacija ir centralizacija 
smukdė kolūkių ekonomiką. Jų že-
mės ūkio gamybos lygis (pagal javų 
derlingumą, gyvulių skaičių) pasie-
kė buvusį iki karo Lietuvoje tik 7-to 
dešimtmečio viduryje. Kolūkių na-
šumas buvo menkas. Kolūkiečiai, 
dirbdami 6 procentus privačiai nau-
dojamos žemės (sklypuose), 1962 m. 
pagamino 58 proc. visos mėsos ir 62 
proc. viso pieno.

Nors Lietuvos plotas tesudarė 0,3 
proc. viso SSRS ploto, o gyventojų 
skaičius tik 1,3 proc. visų SSRS gy-
ventojų, pagal oficialius duomenis, 
Lietuvos gamyba 1983 m. SSRS 
davė 10,7 proc. metalo pjovimo sta-
klių, 6,2 proc. televizorių, 5,3 proc. 
šaldytuvų, 4,4 proc. sviesto, 3,5 proc. 
kiaulienos mėsos, 2,8 proc. pieno, 2,1 
proc. jautienos mėsos, 4,0 proc. linų 
pluošto, 2,0 proc. bulvių, 1,8 proc.
cukraus ir t.t.

 
Mokesčiai tūkstančiais, 
atlyginimas - vikiais
 
Ir anykštėnai patyrė visus to meto 

kolūkių kūrimo vargus. Valerija Iva-
nauskienė atsiminimuose rašo, kaip 
atrodė darbas kolūkiuose, į kuriuos 
suginė nežmoniškais mokesčiais. 
„Nunešiau 18 000 rublių buožinių 
mokesčių“,-  apie tai, kiek reikėjo 
mokėti pasakojo  V. Ivanauskienė. 

Žinoma, žmonės neišgalėdavo 
mokėti didžiulių sumų, tad „savano-
riškai“ stodavo į kolūkius. Dar reikia 
pridėti pokaryje tvyrojusią baimės 
atmosferą, kai žemdirbys galėjo bet 
kada būti išvežtas į Sibirą už tai, kad 
jis turi žemės. 

Kolūkiai, kurie faktiškai buvo bau-
džiauninkų padėtyje, negalėdavo net 
persikelti gyventi kitur, nebuvo linkę 
mokėti tiek daug, kiek valstybė paim-
davo mokesčių. „Nelengva buvo, už-
darbis menkas. Atsimenu, vyras par-
nešė atlyginimą – 5 kilogramus vikių. 
Aš dirbau laukininkystėje, pradžioje 
tegaudavau 10-18 rublių“, - rašė atsi-
minimuose traupietė V. Ivanauskienė

Apie 1980 m.  Anykščių rajone  
nusistovėjo aiški kolūkių ir tarybinių 
ūkių sistema. Rajone buvo 23 kolū-
kiai, 5 tarybiniai ūkiai ir Elmininkų 
eksperimentinis ūkis. 

Kolūkių pavadinimuose dominavo 
tarybinių šūkių svarba. “Lenino ke-
liu”, “Už taiką”, “Pirmyn į komuniz-
mą” galima buvo rasti daugumoje Lie-
tuvos rajonų. Tačiau nemažai kolūkių 
Anykščių rajone turėjo neutralesnius 
pavadinimus: “Aušra”, “Gintaras”, 
“Švyturys”, “Atžalynas”. Skirtingai 

nuo kitų rajonų, Anykščiuose nemaža 
kolūkių vadinosi vietovės, kurioje jie 
buvo įsikūrę, pavadinimu – Andrio-
niškis, Surdegis, Svėdasai, Skiemo-
nys, Nevėžis.

Tarybiniai ūkiai visi vadinosi vie-
tovės, kurioje jie buvo, pavadinimais 
– Jakšiškio, Naujasodžio, Raguvėlės, 
Staškūniškio.

1980 metais Anykščių rajone kolū-
kiai valdė 81 000 hektarų žemės ūkio 
naudmenų, stambiausi buvo “Atei-
ties” (5900 ha), Surdegio (5655 ha), 
“Gintaro” (5525 ha) kolūkiai, o pats 
mažiausias “Pirmyn į komunizmą” 
kolūkis (1880 ha).

Tarybiniai ūkiai valdė 13 335 hek-
tarų žemės ūkio naudmenų. Didžiau-
sias tarybinis ūkis buvo Naujasodžio 
(4210 ha), mažiausias – Raguvėlės 
(2240 ha). 

Anykščių rajone kolūkiai ir tarybi-
niai ūkiai naudojo 67313 ha ariamos 
žemės, 23808 ha miško ir miško kul-
tūrų. 

XX amžiaus 8–9 dešimtmečiuo-
se dalis kolūkių tapo ekonomiškai 
tvirtesniais, pagerėjo kolūkiečių 
gyvenimas. Jie gaudavo stabilų at-
lyginimą už darbą, prisidurdavo pa-
jamų iš asmeniniame ūkyje augintų 
ir parduotų produktų bei galvijų. 
Tačiau visumoje žemdirbystė buvo 
nenaši, kolūkiečių suinteresuotumas 
menkas. Atkūrus Nepriklausomybę, 
vieni kolūkiai iširo, kiti – persitvarkė 
į žemės ūkio bendroves. Dalis kolū-
kiečių atgavo turėtą žemę ir vėl tapo 
ūkininkais.

-ANYKŠTA

Linas BITVINSKAS

Yra ištisas mokslas apie tai, kaip 
padaryti reikiamą įspūdį kitiems. 
Tačiau be reikalo vargstame. Pasi-
rodo, vis tiek dažniausiai apsigau-
name po pirmojo susitikimo, apibū-
dindami žmogų.

Tie žmonės, kurie iš pirmo 
žvilgsnio atrodo kaip geraširdžiai ir 
patikimi, dažniausiai tampa pačiais 
labiausiai atstumiančiais draugais, 
tokias išvadas padarė Didžiosios 
Britanijos mokslininkai, tirdami 
pirmąjį įspūdį, kurį palieka žmogus 
kitam.

Tam, kad sužinotų, specialistai 
apklausė šimtus skirtingo amžiaus 
ir skirtingos socialinės padėties 
žmonių. Eksperimento esmė – sa-
vanoris turi apibūdinti žmogaus, su 
kuriuo jį ką tik supažindino, būdo 
savybes. Gautus duomenis moksli-
ninkai sulygino su seniai tą asmenį 
pažįstančių žmonių nuomone. 

Paaiškėjo, kad net 80 procentų 
atvejų pirmasis įspūdis yra klaidin-
gas ir žmogus suklysta. Dažniausiai 
tie, kurie susipažinus atrodė kaip 
mieli žmonės, jų senų pažįstamų 
nuomone, buvo bjauraus charak-
terio. O tie, kurie atrodė per pirmą 
susitikimą kaip atstumiantys, pasi-
rodė daug geresni, negu apie juos 
susidarė pirmą įspūdį... 

Galima pasiguosti bent tuo, kad jei 
analogiškas tyrimas būtų vykdomas 
Anykščiuose, tai tų simpatiškųjų, 
ko gero, nė vieno nebūtų. Vadinasi, 
sutikti žmonės yra žymiai geresni, 
negu mes apie juos manome.  

KAUKėS
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Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, (8-609) 47944.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas! 

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

Skubiai sodybą, namą, butą, žemės 
ūkio paskirties sklypą ar kitą nekilno-
jamą turtą. Atsiskaito grynais. Domina 
įvairūs variantai. Pasiūliusiems tarpi-
ninkams dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo pa-
veikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai

Lengvuosius ir krovininius automo-
bilius, taip pat pilnos komplektacijos 
variklius. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Dovanoja

6 savaičių gražius, tvarkingus ka-
čiukus.

Tel. (8-381) 49804.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Virtuvės, spintų slankiosiomis duri-
mis, prieškambario, miegamojo, kitų 
baldų gamyba. 

Tel. (8-601) 70304.

Mūrija iš įvairių akmenų ir deda 
grindinius.

Tel. (8-653) 82839.

Šiltina pastatus - užpildo oro tarpus 
ekovata, granulėmis, poliuretanu. 

Tel. (8-608) 66111.

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. 

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  5.10 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.90 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
2.10 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, atsi-
skaito iš karto.

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai - automobilius įvairių mo-
delių. Gali būti su T.A., važiuojančius, 
nevažiuojančius. Atvyksta, sutvarko 
dokumentus. Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.                            

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Automobilius. Atvyksta į vietą, su-
tvarko dokumentus, atsiskaito iškart, 
automobilį pasiima patys.

Tel.: (8-673) 15315, (8-609) 31414.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

Įmonė NIKSOFT - visus veršelius 
auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

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.

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,33 Eur/4,59 Lt/kg), telyčias (1,45 
Eur/5,01 Lt/kg), bulius (1,55 Eur/5,35 
Lt/kg). Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326.         

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

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

Kita

Serbentus. Didesnį kiekį gali paimti 
iš namų.

Tel. (8-601) 21323, 
Kalno 4, Anykščiai.

Kombainus, traktorius, autobusus, 
automobilius, įv. techniką, metalo lau-
žą, elektros variklius. 

Tel. (8-633) 60143.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Perku pienines 
veršingas telyčias. 

Tel. (8-655) 44667.

Tel.
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Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-698) 47767.

Montuoja „August ir ko“ biologi-
nius nuotekų valymo įrenginius. 
Įveda vandentiekį, kanalizaciją 
drenažą. 

Tel. (8-639) 69837. 

Kokybiški kaminų įdėklai. 
Pristatomieji kaminai (dvisieniai). 
Suteikia garantiją.

Tel. (8-674) 57976.

Pjauna, mulčiuoja aukštą, seną 
žolę. Žolę, kupstus, aukštas pie-
vas paverčia mulčiu. Kaina nuo 
30-60 Eur/h.

Tel. (8-606) 78072.

Mobiliu gateriu pjauna medieną. 
Atvyksta į namus. 

Tel. (8-620) 84419.

Smulkina žolę.
Tel. (8-671) 45111.

UAB ,,Geodara”, (K.Donelaičio g. 24-410, Kaunas, LT-44239) infor-
muoja, kad  2015 m. liepos 30 d., 10.30 val. bus vykdomi kadastriniai 
matavimai žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 3438/0001:54),  esančio 
Anykščių r., Traupio sen., Šapio kaime Levaniškių kadastro vietovėje. 
Prašome atvykti, gretimo žemės sklypo : kadastr. Nr. 3438/0001:66 
savininką  Egidijų Milčiką ar įgaliotą asmenį, dėl žemės sklypo ribų 
suderinimo. Jums ar Jūsų įgaliotam asmeniui neatvykus darbai ne-
bus stabdomi.

 Informacija tel. (8-685) 16841   

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

www.jonroka.lt
Renkamės liepos 23 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

Negailestinga mirtis pasiėmė mūsų brangų Žmogų. Esame 
dėkingi Kuniškių kaimo žmonėms, Anykščių rajono vartotojų 
kooperatyvo darbuotojams, giedotojoms, Anykščių parapijos 
klebonui, Ruklos “Geležinio vilko” kariškiams ir visiems, vi-
siems, kurie mus užjautė ir padėjo palydėti į paskutinę kelio-
nę mūsų vyrą, tėtį, senelį, brolį Antaną MINIAUSKĄ.

Žmona, vaikai, anūkai, broliaiparduoda
Kuras

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

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

Malkas kaladėmis, skaldytas, atrai-
žas pakais, supjautas, kaladukais. 
Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais ir supjautas. Veža į 
rajoną. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Juoduosius serbentus. Galima 
pasiskinti patiems.

Tel.: (8-685) 41966, 
(8-690) 27487.

Karves.
Tel. (8-618) 02795.

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus 3 x 3 m., 3 x 6, 3 x 9,  
3,5 x 6, 4 x 6 yra  ir 3 m aukščio 
tinkantys traktoriams (kaina nuo 
350 Eur.). 

Tel. (8-687) 73343. 

Rotacines šienapjoves, bul-
vių kasamąsias, purkštuvus, 
smulkintuvus, vagotuvus, trąšų 
barstomąsias, skutikus, vagotu-
vus, kultivatorius, frezus, plūgus 
“Kverneland”. 

Tel. (8-612) 57075.

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Parduodame:
 Javų kombainą Volvo BM830 (pjaunamoji 2.8m, smulkintuvas), 

šienapjoves Claas Disco 3000 ( 3m), Krone AFL282 ( 2,8m, fronta-
linė), Fella SM206 (2,06m), Fella 320 (3,2m ) , traktoriuką Kubota 
B7100 ( priekyje hidraulis, šluota, darbinis velenas, kabina), sun-
kvežimį Iveco ML135 ( savivartis, 4x4, 1997), vilkiką Scania 124 ( 
1999, 400AG), šakų smulkintuvą Timberjack 1010. 

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

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

Nuolat perka

Moka PVM.

Liepos 22 d. (trečiadienį) 
prekiausime įvairių spalvų viš-
taitėmis, ančiukais, lesalais:
Kavarske 9.00, Janušavoje 9.05, 
Traupyje 9.30, Troškūnuose 9.50, 
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, 
senojo ūk. turgaus) 10.30, 

N. Elmininkuose 10.45, 
Svėdasuose 11.10.

Tel. (8-688) 32022.
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liepos 22 d.

liepos 23 d.

liepos 24 d.

Laurynas, Lionginas, Rimvy-
das, Rimvydė, Danielius.

liepos 21 - 24 priešpilnis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Magdalena, Dalius, Mantilė.

Apolinaras, Romula, Tarvilas, 
Gilmina, Brigita, Roma.

Kristina, Kristoforas, Ku-
nigunda, Dargvilas, Dargvilė, 
Kristupas.

oras

+13

+21

sprintas

Šiaurės poliaratyje pastatyta 
didžiausia pasaulyje sauna

Didžiausia pasaulyje sauna atida-
ryta Šiaurės Norvegijoje esančioje 
kalnuotoje Sandhorniojaus saloje, 
kuri priklauso Šiaurės poliariniam 
ratui.

Sauna pastatyta salos paplūdi-
myje, o jos lankytojai gali grožėtis 
vaizdais į jūrą. Saunos malonumais 
vienu metu čia gali mėgautis apie 
100 žmonių.

Be mėgavimosi įspūdingu vaizdu 
į jūrą pro stiklines pastato sienas, 
saunos lankytojai gali dalyvauti 
įvairiuose kultūriniuose, muziki-
niuose renginiuose, stebėti pasiro-
dymus ir dalyvauti pokalbiuose.

“Agora” pavadinta sauna yra tik 
dalis didelio Norvegijos vykdomo 
kultūrinio projekto, kurio metu 
saloje pastatyta ir daugiau laikinų 
statinių, atspindinčių žmonių gyve-
nimą Arktyje.

Netolimoje ateityje pastatus pla-
nuojama išardyti ir perstatyti ki-
tuose pasaulio šiaurės regionuose 
- Grenlandijoje, Islandijoje, Farerų 
salose, Airijoje, Škotijoje, Špicber-
geno saloje, Aliaskoje ir Rusijoje.

Australiją nuklojo sniegas

Australijos rytinėje pakrantė-
je penktadienį užregistruotas di-
džiausias snygis per 20 metų. Žy-
druosiuose kalnuose į vakarus nuo 
Sidnėjaus ir toliau šalies gilumoje 
iškrito 20 cm sniego.

Jojimas. Žagarėje (Joniškio 
raj.) vyko „Baltic jumping le-
ague 2015“ varžybos. Skirtin-
gose rungtyse varžėsi Pabaltijo 
šalių sportininkai bei jų žirgai. 
Turnyre sėkmingai pasirodė 
anykštėnas treneris S.Uogela, 
su žirgu Chada iškovojęs 2-ąją 
vietą.

Šaškės. Savaitgalį Kupiš-
kyje dvi dienas vyko tarptau-
tinis šaškių federacijos pre-
zidento Ramūno Karbauskio 
taurės turnyras. Varžybų nugalė-
toju tapo anykštėnas V.Veršulis. 
B.Jakniūnas užėmė 9—ąją vie-
tą, G.Čebyla jaunimo grupėje 
iškovojo 2-ąją vietą.

Varžybos. Šeštadienį, per 
Anykščių miesto šventę, bibli-
otekoje vyks šaškių ir šachmatų 
turnyrai. Varžybų pradžia – 10 
valandą. Organizatoriai kviečia 
anykštėnus aktyviai dalyvauti.

Pasak stoties ABC, Orindžo mies-
telio gyventojai pasakojo tiek daug 
sniego nematę jau 50 metų. Kai 
kuriose vietovėse buvo uždarytos 
mokyklos. Žydruosiuose kalnuose 
nepravažiuojami tapo keli pagrin-
diniai keliai. Apie 9 500 namų ūkių 
liko be elektros energijos.

Daugybė žmonių iš Sidnėjaus 
traukiniais patraukė į kalnus pasi-
gėrėti sniegu. Pasnigo net keliose 
Kvinslendo valstijos vietovėse. 
Daugelis čia gyvenančių žmonių 
savo gyvenime dar nebuvo matę 
sniego.

Princas Viljamas tapo 
gelbėjimo sraigtasparnio pilotu

Britų princas Viljamas (William) 
pirmadienį pradėjo dirbti civilinio 
sraigtasparnio pilotu, praneša agen-
tūra AFP.

“Tai mano pirmoji diena, ir aš 
šiek tiek nervinuosi”, - sakė 33 
metų sosto įpėdinis, ryte pasirodęs 
darbe Kembridžo oro uoste. Jis pa-
tikino, jog džiaugiasi naujuoju savo 
darbu. Praėjus dviem valandoms 
nuo tarnybos pradžios princui ir jo 
kolegoms teko skubėti į pirmąją 
gelbėjimo operaciją.

Gelbėjimo sraigtasparnio piloto 
darbas dabar bus pagrindinė Vilja-
mo veikla, teigiama rūmų praneši-
me. Tiesa, jis ir toliau vykdys savo, 
kaip princo, įsipareigojimus.

Be to, princo dar laukia tėvo par-
eigos. Paklaustas apie gegužės pra-
džioje gimusią savo dukterį, princas 

kalbėjo apie “dangišką džiaugsmą”. 
Kartu jis pripažino, kad atsakomy-
bė taip pat yra didelė, “ypač, kai 
kartu yra Džordžas (George) - jis 
yra mažas beždžioniukas”. Maža-
jam princui liepos 22-ąją sukaks 
dveji metukai.

Viljamas išvengė atsakymo į 
klausimą apie trečiąjį vaiką. “Mes 
tik neseniai susilaukėme antrojo. 
Niekada negali žinoti, kas bus atei-
tyje”, - sakė jis. Turėti šeimą esą yra 
“fantastiška”. “Katerina (Catherine) 
puikiai atlieka motinos pareigas, aš 
ja didžiuojuosi”, - pridūrė princas.

Visą algą, kurią gaus dirbdamas 
gelbėjimo sraigtasparnio pilotu, 
Viljamas, rūmų duomenimis, paau-
kos labdaros organizacijoms.

Tarnaudamas kariuomenėje, 
princas Viljamas jau dalyvavo dau-
giau kaip 150 paieškos ir gelbėjimo 
operacijų, kurias vykdė britų gin-
kluotosios pajėgos. “Tai savotiška 
tąsa to, ką aš dirbau kariuomenėje”, 
- sakė jis.

-ELTA

PENKTADIENIS, LIEPoS 24 D. 
Nuo 16 val. – A. Baranausko aikštėje Floristinių 

kilimų paroda.
17 val. – Anykščių dvarvietėje šalia Menų in-

kubatoriaus, Šv. Aleksandro Neviškio cerkvės ir 
Regioninio parko direkcijos Teatralizuota progra-
ma „Onixty, Onikszty, Anykščiai“.
19.30 val. – Šventinė eisena nuo Anykščių dvar-

vietės miesto centro link. 
20 val. – Prie Kultūros centro Miesto šventės 

„Anykščiams 575!“ atidarymas. Garbės piliečio 
vardo suteikimo ceremonija. Aukštaitijos bigbendo 
koncertas.
Nuo 21 val. – Veiklos ir renginiai miesto erdvėse

- Angelų muziejuje „Penkeri metai po Angelo spar-
nu“: poezijos ir muzikos improvizacijos, parodos 
„Angelai lietuvių liaudies mene“ atidarymas, vaikų 
piešinių konkurso „Mano Angelas sargas“ piešinių 
paroda. 
- L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos kieme 
Magiška tarpdisciplininio meno programa „VISA TA“. 
Antano Drilingos knygos „Vieneri sugrįžimo metai“ 
pristatymas bibliotekoje.
- Šventosios krantinės terasoje „Rojus“ Elektroninės 
muzikos koncertas. 
- Anykščių senamiestyje Balio Karazijos vyndarys-
tės istorijos pristatymas-degustacija. 
- Kultūros centre Projektas jaunimui „Nakties kūry-
binės dėlionės“. Jaunimo muzikinės grupės „Future 
funk“ (Vilnius) koncertas. Projekto „Lietuvos balsas“ 
atradimo – Audriaus Janonio koncertas. Dailininkės 
Jūratės Vingrienės šilko grafikos darbų paroda „Širdim 
įrėminti langai“. Jaunimo kūrybinės laboratorijos. 

22 val. – Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčioje Festivalio „Muzikos savaitgaliai 
Anykščiuose“ koncertas. Dalyvauja Saulius 
Astrauskas (vibrofonas) ir styginių kvartetas „ART 
VIO“. 
23.30 val. – Vyskupo skvere Vaizdo ir garso 

instaliacija „Tie visoki balseliai teip krūvon suplau-
kia...“ (Antanas Baranauskas)“.
24 val. – Vyskupo skvere Nakties kinas 

„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“.

ŠEŠTADIENIS, LIEPoS 25 D. 
Nuo 9 val. – A. Baranausko aikštėje ir Vilniaus 

gatvėje Šventinė mugė. 
- Antano Vienuolio skvere Miestelėnų pusry-

čiai skambant muzikai. 
- A. Baranausko aikštėje XX a. pradžios istorinė 

rekonstrukcija „Pro rašytojos Bronės Buivydaitės 
vaikystės langą“. 
Nuo 10 val. – Sporto varžybos ir aktyvios 

pramogos.
Miesto parke
- Krepšinio 3x3 varžybos.
- Tarptautinis sunkiosios atletikos turnyras 

„Anykščiai 2015“.
Anykščių miesto kempinge „Po žvaigždėm“ 
- Paplūdimio futbolo turnyras.
- Vaikų kiemelis.
Šventosios upėje ties Anykščių dvarviete
- Drakonų valčių festivalis.
L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje
- Šaškių ir šachmatų varžybos.

11 val. – Prie Kultūros centro Anykščių kul-
tūros centro kolektyvų koncertas „Skambantys 
Anykščiai“.
12.30 val. – Prie Kultūros centro Floristinių 

kilimų parodos ir plenero „Žemės žingsniai 
mene“ dalyvių pagerbimas ir apdovanojimai. 
Zumba šokių mokykla – aktyvios veiklos. 
13 val. – Koplyčioje-Pasaulio anykštėnų kū-

rybos centre Dailininko Arvydo Šaltenio paro-
dos „Gyvenimo paveikslėliai. Tapyba, piešiniai, 
instaliacija“ atidarymas. Ansamblio „Trys vyš-
nios“ (Petras, Dominykas ir Marija Vyšniauskai) 
koncertas.
16 val. – Prie A. Baranausko klėtelės 

Kūrybos valanda, Birutės Mar monospektaklis 
„Poetė“. Klėtelės gaubte Vieno eksponato par-
oda „Dovana Vyskupui Antanui Baranauskui“.
20 val. – Dainuvos slėnyje Vakaro koncer-

te: Asta Pilypaitė ir Alytaus choras „De Žavu“, 
Česlovas Gabalis ir „Pelenai“, Igoris Berinas ir 
„Hiperbolė“. Diskoteka.
24 val. – Šv. apaštalo evangelisto Mato baž-

nyčioje Vargonų muzika ir lazerių improvizaci-
jos. 

SEKMADIENIS, LIEPoS 26 D. 
11 val. – Šv. apaštalo evangelisto Mato baž-

nyčioje Šv. Onos atlaidai.
12.30 val. – Prie Kultūros centro Pakermošys 

su folkloro ansambliu „Mindrė“ ir grupe „Jonis“. 

Organizatorius
Anykščių r. savivaldybė

Mūsų miesto šventė „Anykščiams 575!“
2015-ieji, liepos 24 - 26-oji

Teleloto Lošimas Nr. 1006 Data: 2015-07-19
Skaičiai: 14 24 21 18 39 37 28 42 57 02 15 25 40 07 31 09 72 48 

62 12 03 43 53 68 44 17 04 46 05 50 10 70 19 26 27 (keturi kampai) 
60 74 01 65 32 (eilutė) 69 49 36 73 67 (įstrižainės) 52 06 61 29 23 
63 51 (visa lentelė)

Papildomi prizai: 0228085 Automobilis “VW Passat” 0240193 
Automobilis “VW Passat” 027*025 Dviratis “Minerva” 038*449 
Fotoaparatas “Nikon” 007*018 GPS navigatorius “GoClever” 0371833 
Kelialapis į Kretą 0577944 Kelialapis į Kretą 0458398 Kelialapis į 
Maljorką 010*631 Kepsninė “Outwell” 049*773 Kokteilinė “Philips” 
047*816 LED televizorius”TV-Star” 0113581 Motoroleris “Mosca Fava” 
0114515 Motoroleris “Mosca Fava” 0077924 Motoroleris “Mosca 
Fava” 031*947 Pakvietimas į TV studiją 053*772 Pakvietimas į TV 
studiją 018*040 Pakvietimas į TV studiją 031*320 Planšet. kompiu-
teris “eSTAR” 0109728 Porinis kelialapis į Palangą 0553473 Porinis 
kelialapis į Palangą 0244093 Porinis kelialapis į Palangą 0302596 
Porinis kelialapis į Palangą 0234441 Porinis kelialapis į Palangą 
042*389 Pripučiamas čiužinys “King” 013*653 Šaltkreipšis “Outwell”

Trys vyro vystymosi fazės:
1. Jis tiki Kalėdų seneliu.
2. Jis netiki Kalėdų seneliu.
3. Jis pats tampa Kalėdų sene-

liu...


