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Ty tu vė nuo se gy ve nan ti Mi cha li na 
Al do na Mi kal čie nė su vy ru Jo nu 
užau gi no sep ty nis vai kus. Da bar vai kai   
jau ir pa tys suau go, se ne liams do va no jo 
13 anū kų, anū kai – ir tris proa nū kius.
Di džiau sias ma mos džiaugs mas – ma ty ti 
lai min gas sa vo at ža las, o dar sma giau, 
kai vai kai su si ren ka į vie ną bū rį.

Mie los ir bran gios 
Ma mos,
Esa me dė kin gi Jums 
už gy vy bę ir gy ve ni mą, 
na mų ši lu mą, mei lę ir 
švie są. Te gul su šy la Jū sų 
šir dys, te gul spin di Jū sų 
akys šven ti nę Mo ti nos 
die ną.
Nuo šir džiai lin ki me Jums 
svei ka tos, ra my bės na
muo se, stip ry bės įpras mi
nant kas die nius dar bus.

Sa vi val dy bės me ras 
Vac lo vas And ru lis

Ad mi nist ra ci jos 
di rek to rė 

Ire na Si ru sie nė

Pašilė.Miestelis,įkurįnegrįžta
Pa ši lė – vie nas iš še šių mies te lio sta tu są 
tu rin čių Kel mės ra jo no gy ven vie čių. 
Įva žiuo ji – į akis pir miau sia kren ta so cia li niai 
kont ras tai: bend ruo me nės gra žiai su tvar ky tas 
cent ras, tvar kin gi aš tuon bu čiai plas ti ki niais 
lan gais ir iš so vie ti nių lai kų li kę di džiu liai 
ap leis ti pa sta tai.
Nuo 36 gy ven to jų pra si dė jęs, 18 am žiu je iki 
po ros tūks tan čių gy ven to jų išau gęs, pa skui 
ma žė jęs, o praė ju sia me am žiu je su kles tė jęs 
mies te lis vėl trau kia si. Se nie ji mirš ta. Jau ni 
ne grįž ta. Nei na net siū lant so cia li nį būs tą.

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

Gy ve ni mas su ka si  
aplinkparduotuvę

Po pie tė Pa ši lė je. Prie gel
to nai da žy tos par duo tu vės 
šne ku čiuo ja si jau nas vy ru kas 
ir gar baus am žiaus sen jo ras. 

Sunk ve ži mis at ve žė pre kių. 
Prie par duo tu vės su sto ja 
vie nas ki tas au to mo bi lis. 
Drau giš ki ke liau to jai iš šo ka 
iš au to mo bi lių, ma lo niai la
bi na si su praei viais, už bė ga į 
par duo tu vę. Išei na ne ši ni ke
liais pa ke liais sėk lų, gai vaus 
gė ri mo bu te liu ku. 

Nukelta į 3 psl.

Au to rės nuo tr.

PA SI DI DŽIA VI MAS: Ša lia se nų ap griu vu sių ir nu gy ven tų pa sta tų švie čia su tvar ky ta 
Pa ši lės baž ny čia.

Mamosdžiaugsmas–laimingivaikai

Da lia KAR PA VI ČIE NĖ
daliak@skrastas.lt

„Ne mo ku pyk ti...“
Ty tu vė niš kės Mi cha li nos Al

do nos Mi kal čie nės vei de nuo lat 
spin di šyp se na. „Ne mo ku pyk
ti...“ – taip pat žais min gai šyp so
da ma si sa kė.

Mo ters gy ve ni mas ne bu vo iš 
leng vų jų. Bet ji vi suo met sten gė si 
lai ky tis sa vo tė vų pa mo ky mų, jog 
pyk tis to li ne nu ves.

Taip pat ra miai, be pyk čių M. A. 
Mi kal čie nė au gi no bū rį vai kų: ke tu
rias duk ras ir tris sū nus. Vy riau sia s 
sū nus Egi di jus da bar jau per ko pė 
pu sę šimt me čio, gy ve na Kau ne, 
ki tas sū nus Ne ri jus – Gin kū nuo se, 
jau niau sia s Sva jū nas – Šiau liuo se.

Ar čiau siai ma mos, Ty tu vė nuo
se – duk ra Dai va, duk ra Lai ma – 
Kur šė nuo se, Edi ta – Vil niu je, o jos 
dvy nė se suo Eri ka – jau dau ge lį 
me tų Nor ve gi jo je.

„Vi si ma no vai kai man ge ri, lan
ko, ne pa mirš ta. Ir aš pa ti, kol dar 
tu riu svei ka tos, net du sy kius bu
vau nu skri du si į Nor ve gi ją Eri ku tės 
ir jos šei mos ap lan ky ti. Ne ga lė jau 
ki taip. Kai iš va žia vo duk ra, ver kiau 
ir lai mi nau. Vė liau sa vo aki mis no
rė jau pa ma ty ti, kaip sve čio je ša ly je 
jai se ka si. Pa ma čiu si ap si ra mi nau. 
Gra ži, tvar kin ga ša lis. Nei gir tuok

lių, nei be si mė tan čių „bam ba lių“, 
– pa sa ko jo ty tu vė niš kė. Ki tais me
tais mo te ris vėl ke ti na ruoš tis į 
ke lio nę.

Vai kams ge riau sia aug ti kai me
Mi cha li na Al do na Mi kal čie nė 

Ty tu vė nuo se – de šimt me tis. Il
gus me tus su šei ma gy ve no ne to li 
Ty tu vė nų, kai me, so dy bo je pa
miš kė je. Lai kė kar vių, paukš čių, 
kiau lių, so di no dar žus. Kai tik 
iš tai ky da vo lais ves nę mi nu tė lę, 
siu vi nė da vo. Iki šių die nų naš lai
tė mis, mels vais neuž mirš tuo lių, 
ži buok lių žie de liais pra žy du sios 

pa gal vė lės puo šia na mus, stal tie
sė lės su gu lu sios ant sta lų ir sta
le lių. Nors dar bas dar bą vi jo, bet 
su grą žin ta į pra bė gu sius me tus 
ne keis tų nė vie nos die nos.

„Šva rus oras, sa vo pie nas, kiau
ši niai, mė sa, dar žo vės. Ko kia lais
vė! Nes var bu, kad ne bu vo jo kių 
pa to gu mų, bet aš pa ti bu vau jau
na. Gal ir sun ku pa ti kė ti, bet ir 
miš kas man pa dė jo užau gin ti vai
kus. Žiū rėk, jau ir be par bė gan tys 
vai kai, priuo ga vę kvap ių že muo
gių ar pri gry ba vę“, – į praei tį min
ti mis kė lė si mo te ris.

La biau siai ma ma džiau gė si, kad 

vi si jos vai kai iš mo ko kai miš kus 
dar bus, tvar kin gu mo. Jei pri reik
tų, mo kė tų ir ar ti, ir pjau ti, ir dar
žus ra vė ti, ir gy vu lius apei ti. Ką 
ga li ži no ti, pa sak ty tu vė niš kės, ko 
gy ve ni me ga li pri reik ti.

„Die vu lis man svei ka tos 
nepagailėjo“

Ge gu žės 20 die ną M. A. Mi kal
čie nė mi nės sa vo 81ąjį gim ta
die nį. Per nai ju bi lie jų šven tė prie 
Du by sos – sa vo vai kys tės upės, 
gam to je, su vi so mis at ža lo mis.

Nukelta į 8 psl.

MA MA: 
Sep ty nis vai kus 

užau gi nu si 
ty tu vė niš kė 

Mi cha li na 
Al do na 

Mi kal čie nė 
vi soms 

ma moms 
ar tė jan čios 

Mo ti nos die nos 
pro ga lin kė jo 

džiaug tis 
gy ve ni mu ir 

jo kiu bū du 
į sa vo šir dis 

neį si leis ti 
pyk čio.

Au to rės nuo tr.

Sau lė te ka 5.41,
lei džia si 20.52.
Die nos il gu mas – 15.11.
Mė nu lis – pil na tis.
Sau lė Jau čio ženk le.
18oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven

čia: Ata na zas, Eid man tas, Eid
man tė, Eid mi na, Eid mi nas, 
Eid mi nė, Ei do tas, Ei do tė, Mei
lė, Si gis mun das, Si giz mun da, 
Si giz mun das;

ry toj: Alek sand ra, Alek sand
ras, Ar tau tas, Ar tau tė, Ar vis, 
Ar vys tas, Jau nė, Jau nius, Ju ve
na lis, Kant vi las, Kant vi lė, Kant
vy das, Kant vy dė.

* 1873 m. Paant var dy je, Jur
bar ko vals čiu je, gi mė poe tas ir 
dip lo ma tas Jur gis Balt ru šai tis. 
Mi rė 1944 m. Pa ry žiu je.

* 1919 m. Lie tu vos de le ga ci ja 
Pa ry žiaus tai kos kon fe ren ci jo je 
pa skel bė no tą dėl abe jo ti nų Vo
kie ti josLie tu vos ir Len ki josLie
tu vos sie nų.

* 1990 m. Aukš čiau sio ji Ta ry
baAt ku ria ma sis Sei mas priė mė 
įsta ty mą „Dėl as me nų, rep re
suo tų už pa si prie ši ni mą oku
pa ci niams re ži mams, tei sių 
at kū ri mo“.

Šian dien nu ma to mi trum
pi lie tūs. Oro tem pe ra tū
ra die ną 10–15 laips nių 
ši lu mos.

Ry toj vie to mis trum pai pa
lis. Tem pe ra tū ra nak tį 1–3 
laips niai ši lu mos, kai kur 
ga li mos šal nos, die ną 11–14 
laips nių ši lu mos.
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