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Kaina 0,20 Eur

Sau lė te ka 6.02,
lei džia si 18.47.
Die nos il gu mas – 12.45.
Mė nu lis – prieš pil nis.
Sau lė Avi no ženk le.
13-oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven-

čia Gir man tė, Ode ta, Rim-
kan ta, Rim kan tas, Rim kan tė, 
Siks ta, Siks tas, Vi gai lė;

ry toj: Al man tė, Ber tol das, 
Kleo pat ra, Man vy das, Sand ra.

* 1910 m. Ažu ši lių kai me 
Mo lė tų ra jo ne gi mė Lie tu vos 
ki no kro ni kos pra di nin kas ope-
ra to rius Sta sys Vai na la vi čius. 
Mi rė 2007 m.

* 1939 m. Lie tu vo je su da ry ta 
koa li ci nė Vy riau sy bė, va do vau-
ja ma ge ne ro lo Jo no Čer niaus.

* 1939 m. ge ne ro lui Fran kui 
paė mus Mad ri dą Is pa ni jo je bai-
gė si pi lie ti nis ka ras.

* 1939 m. Adol fas Hit le ris 
at si sa kė 1934 me tų ne puo li mo 
su tar ties su Len ki ja.

* 1943 m. Ka li  for  ni jo je 
mi rė ru sų kom po zi to rius ir 
pia nis tas vir tuo zas Ser ge jus 
Rach ma ni no vas.

* 1994 m. Slo vė ni jo je vie šė jo 
Lie tu vos Vy riau sy bės de le ga ci-
ja, va do vau ja ma Mi nist ro Pir-
mi nin ko Adol fo Šle že vi čiaus. 
Tai bu vo pir mas to kio ly gio vi-
zi tas ša lių san ty kių is to ri jo je.

* 2000 m. 58-erių kre tin giš-
kis Pet ras Sil ki nas Aust ra li jo je 
ant rą kart ta po tūks tan čio my-
lių bė gi mo pla ne tos čem pio nu.

* 2001 m. Pre zi den tas Val das 
Adam kus pra dė jo ofi cia lų vi zi-
tą Ru si jo je.

* 2002 m. Kro ku vo je ati da ry-
tas Lie tu vos gar bės kon su la tas.

* 2006 m. ma žiau siai mi li-
jo nas Pran cū zi jos pro fe si nių 
są jun gų na rių, stu den tų ir be-
dar bių išė jo į gat ves, pro tes tuo-
da mi prieš vy riau sy bės siū lo mą 
įsta ty mą dėl pir mo jo įdar bi ni-
mo kont rak to.

* 2010 m. Lie tu vos dvi ra-
ti nin kė Si mo na Kru pec kai tė 
Da ni jo je vyks tan čio pa sau lio 
dvi ra čių tre ko čem pio na to kei-
ri no rung ty je iš ko vo jo auk so 
me da lį.

Praė ju sį ket vir ta die nį įvy ko pa sku ti nis se no sios ra jo no Ta ry bos po sė dis. 
Ta ry bos na riai iš klau sė Po li ci jos ko mi sa ria to vir ši nin ko ata skai tą, pa tvir ti no 
me ro ir Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rės ata skai tas, priė mė 49 
spren di mus ir nuė jo at si svei ki ni mo pie tų į „Vil bė no“ res to ra ną.

El vy ra ir An ta nas 
Žy vat kaus kai gy ve na 
ato kia me vien kie my je 
Kra žių se niū ni jos 
Pa kup rių kai me. Jie 
tu ri pla čias, aki mis vos 
ap rė pia mas erd ves, 
pri va tu mą. Ta čiau nė ra 
izo liuo ti nuo pa sau lio. 
El vy ra va ži nė ja į 
dar bą Ra sei nių ra jo ne. 
Už tar nau to poil sio 
išė jęs An ta nas du kar tus 
per sa vai tę va žiuo ja į 
Kel mę, į cho ro „Can tio“ 
re pe ti ci jas. Abu ak ty viai 
da ly vau ja kai mo 
bend ruo me nės veik lo je. 
Sū nus lan ko gim na zi ją.

Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Gyvenimaspošimtamečiais
ąžuolais

Se nas, 1930 me tais sta ty tas 
se no vi nis na mas su tri jų met rų 
aukš čio kam ba riais. Ša li mais tar si 
pa mink las praei čiai – ak me ni niai 
ūki nio pa sta to pa ma tai. Ap link 
pa ma tus al pi na riu mai, va sa rą 
žy di gė lės.

So dy bą ap sto ję aukš ti šim-
ta me čiai ąžuo lai. Kiek to lė liau 
– bu vu sio dva ro par kas. Grį-
žus į vien kie mį, dings ta vi sas 
nuo var gis.

Se no vi nė dvie jų ga lų tro ba kaž-
ka da bu vo dva ras. Da bar ne di de-
lei Žy vat kaus kų šei mai už ten ka ir 
pu sės pa tal pų. Ki ta me ga le glau-
džia si pa si mė gau ti kai mo ra my be 
at va žia vę sve čiai. Čia vyks ta gi mi-

Vienkiemisneatskyrėnuopasaulio

nės suė ji mai.
So dy bo je kiau rą die ną dar buo-

ja si An ta nas Žy vat kaus kas. Jis 
prieš dau ge lį me tų ir nu pir ko se ną 
dva ro pa sta tą, ku ris ta ry bi niais 
lai kais bu vo vir tęs dau gia bu čiu. 
Čia par si ve dė sa vo žmo ną El vy rą.

Po nas An ta nas ko lū ky je dir bo 
ve te ri na ri jos fel če riu, El vy ra – 
vai kų dar že ly je vi rė ja. Ji ir ki lu-
si iš ši to kraš to. An ta nas užau go 
Kur šė nuo se.

Iši rus ko lū kiui, Žy vat kaus kai 

bu vo per si kė lę į Kur šė nus. Ten 
ga vo dar bo, nu si pir ko na mą. Gy-
ve no še šio li ka me tų. Ta čiau Pa-
kup rių vien kie mio ne par da vė. Dėl 
to iki šiol ne ga li at si džiaug ti. „Kai 
vie ną die ną sa vo vy rų pa klau siau, 
ar ne no rė tų grįž ti į vien kie mį, jie 
net ran ko mis su plo jo“, – me na po-
nia El vy ra.

2007-aisiais šei ma ne dve jo da-
ma par da vė na mą Kur šė nuo se ir 
grį žo į gam tos prie globs tį.

Reikiapriimtiiššūkius
Grį ži mas į vien kie mį bu vo sa vo-

tiš kas iš šū kis. Kur šė nuo se A. Žy vat-
kaus kas dir bo duo nos ke pyk lo je, 
jo žmo na – val gyk los ve dė ja. Kai 
vie no dar bo ne lik da vo, mies te pa-
vyk da vo gau ti ki to. Sa vo na muo se 
bu vo įkū rę ne di de lę par duo tu vė lę.

Grį žus į Pa kup rių kai mą vis ką 
te ko pra dė ti iš nau jo. Po nas An ta-
nas jau ga lė jo gy ven ti iš pen si jos, 
nes atė jo už tar nau to poil sio lai kas.

Nukelta į 3 psl.

AtsisveikinosenojirajonoTaryba

Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Kogailisimeras?
Pris ta ty da mas sa vo praė ju sių 

me tų ata skai tą ra jo no me ras 
Vac lo vas And ru lis in for ma vo, 
jog ra jo no Ta ry bos na riai su da-
rė 6 ko mi te tus. Ko mi te tai per nai 
su ren gė 69 po sė džius. Dau giau-
sia klau si mų spren dė Švie ti mo, 
kul tū ros ir vie šo sios tvar kos bei 
Tur to val dy mo ir ko mu na li nio 
ūkio ko mi te tai, va do vau ja mi 
Da nu tės Iva naus kie nės ir Pet ro 
Rač kaus ko.

Su reng ta 13 ra jo no Ta ry bos 

po sė džių, ku riuo se priim ti 366 
spren di mai.

Praė ju siais me tais dir bo 21 
ko mi si ja. Dau giau sia klau si mų 
ap svars tė So cia li nės pa ra mos ir 
Vai ko ge ro vės ko mi si jos.

Me ras džiau gė si, kad per nai 
nė vie no po sė džio su reng ti ne-
pri rei kė Eti kos ko mi si jai.

Be to, kaip pa sie ki mas pri sta-
ty ta, jog per Sa vi val dy bių aso-
cia ci ją pa vy ko pu sant ro mi li jo no 
li tų pa di din ti Ke lių plėt ros pro-
gra mos fi nan sa vi mą.

Ta ry bos na rys Vy tau tas Šim-
kū nas pa tei kė kiek neįp ras tą 
klau si mą: dėl ko me ras la biau-
siai gai li si.

V. And ru lis pa ti ki no, jog ata-
skai to je jis nu ma to stip rin ti Sa-
vi val dy bės ad mi nist ra ci jos kai 
ku rių sky rių dar bą, ak ty vin ti 
Ta ry bos  ko mi te tų veik lą, prii-
mant spren di mus glau džiau 
bend rau ti su bend ruo me nė mis, 
ne vy riau sy bi nė mis or ga ni za ci-
jo mis, vers li nin kais.

Gal būt dėl to, kad ne vis kas 
to bu lai pa da ry ta praė ju siais 
me tais ir praė ju sią ka den ci ją, ir 
rei kė tų ap gai les tau ti?

Už me ro ata skai tos pa tvir ti-
ni mą bal sa vo 16 ra jo no Ta ry bos 
na rių, 9 su si lai kė.

Nukelta į 3 psl.

ATAS KAI TA: Ra jo no me ras Vac lo vas 
And ru lis, pri sta tęs praė ju sių me tų ata skai tą, 
pa dė ko jo ir opo zi ci jai už pa mo kas.

Au to rės nuo tr.

Au to rės nuo tr.

NA MAI: Še šio li ka me tų iš gy ve nę Kur šė nuo se, El vy ra ir An ta nas Žy vat kaus kai grį žo į sa vo vien kie mį. 

Šian dien pa lis dau ge ly-
je ra jo nų, vie to mis rū kas. 
Tem pe ra tū ra die ną 5–10, 
ša lies ry tuo se iki 13 laips-
nių ši lu mos.

Ry toj nu ma to mi kri tu-
liai. Oro tem pe ra tū ra nak-
tį 0–5, die ną 5–10 laips nių 
ši lu mos.
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Prenumeruokite „Šiaulių krašto“ elektroninius 
leidinius ir kasdien skaitykite naujausius 

mūsų laikraščius PDF formatu

PRENUMERUOTI
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn.

„Šiaulių kraštas“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 Eur


