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Bran gūs Kel mės 
kraš to žmo nės!
Lie pos 6-ąją mi nė si me Vals-
ty bės (Lie tu vos ka ra liaus 
Min dau go ka rū na vi mo) 
die ną. Ji ža di na pa trio ti nius 
jaus mus, is to ri nę at min tį. 
Sten gia mės kuo dau giau 
su ži no ti apie se ną ją mū sų 
vals ty bės is to ri ją, pri si min-
ti tau tos praei ties val do vus 
ir va do vus, ve du sius ša lį į 
šian die ną.
Iš vi sos šir dies svei ki na me 
Jus vi sus Vals ty bės die nos 
pro ga! Te gul ši pra smin ga 
šven tė bū na Jū sų na muo-
se, šei mo je ir šir dy se, te gul 
mū sų vi sų idė jos bei ge ri 
dar bai kei čia ne tik ap lin ką, 
bet ir mus pa čius.
Vi siems Kel mės kraš to žmo-
nėms lin ki me as me ni nės 
lai mės, svei ka tos bei vi sa-
pu siš kos dar nos gy ve ni me!

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

Sau lė te ka 4.49,
lei džia si 21.57.
Die nos il gu mas – 17.08.
Mė nu lis – pil na tis.
Sau lė Vė žio ženk le.
27-oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven-

čia: Ber ta, Bi ru tė, Ge de nė, 
Ge de nis, Ged gai las, Ged gai lė, 
Mal vi na, Skal vis, Teo do ra, Teo-
do ras, Ul ri ka, Ul ri kas;

ry toj: But gi na, But gi nas, But-
gi nė, But gin tė, But gin tas, Fi lė, 
Fi lo me na, Fi lo me nas, Ka ro li na, 
Mant mi las, Mant mi lė.

* 1916 m. Švei ca ri jos mies te 
Lo za no je bai gė si ant ro ji Lie tu-
vių kon fe ren ci ja, ku rio je bu vo 
įkur ta Lie tu vių tau tos ta ry ba.

* 1992 m. Klai pė do je pa-
šven tin tos ir pa kel tos ka ri nių 
jū rų pa jė gų vė lia vos pir muo-
se tri juo se Lie tu vos ka ri niuo se 
lai vuo se.

* 1994 m. pra si dė jo ka si nė ji-
mai Tus ku lė nų dva ro te ri to ri jo-
je, kur 1944–1947 me tais bu vo 
lai do ja mi nu žu dy tie ji Vil niaus 
KGB pa sta te.

Ty tu vė nų kul tū ros cent ro 
Moc kai čių sky riaus 
ren gi nių or ga ni za to rę 
Ire ną Sa ba liaus kie nę  
ga li ma pa va din ti 
cent ri ne kai mo fi gū ra. Be 
kul tū ri nio dar bo, ji at lie ka 
vi suo me ni nes se niū nai tės 
ir bend ruo me nės 
pir mi nin kės pa rei gas.  
O na muo se dar tu ri ir ūkį. 
Tik ūkiui eko no mis tės 
pro fe si ją tu rin čiai 
mo te riai jau be veik 
ne be lie ka lai ko. Kai vy ras 
prieš jos gim ta die nį 
par da vė mel žia mas 
kar ves, jai bu vo pa ti 
ge riau sia do va na.

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

Tik spėk su ktis
Ne di de lė Moc kai čių gy ven vie-

tė. Cent re įsi kū rę apie po ra šim tų 
žmo nių. Dar apie pu sant ro šim to 
gy ve na ap lin ki niuo se kai muo se.

Gy ven vie tės cent re bend ruo-
me nės puo se lė ja mas par kas. Čia 
pat mo kyk la, Kul tū ros na mai, 
bend ruo me nės sa lė. Vis kas vie-
no je vie to je.

Ta me pa čia me kai me gy ve nan ti 
Ire na Sa ba liaus kie nė į dar bą at va-
žiuo ja au to mo bi liu. Taip grei čiau 
su tvar ko vi sus rei ka lus. Lai kas – 
pi ni gai, kaip sa ko ma. Šian dien ji 
tu rės ap lan ky ti Moc kai čių pa sa-
ko to jas. Dvi mo te rys ren gia si po 
ke lių die nų vyk sian čiam pa sa ko-
to jų kon kur sui. Teks iš klau sy ti jų 
pa sa ko ji mų, pa tar ti.

Dar bų ap stu – tik spėk su ktis. 
Ki tos val džios Moc kai čiuo se nė-

Miestietė tapo kaimo siela
Au to rės nuo tr.

AT SA KO MY BĖ: Ire na Sa ba liaus kie nė tu ri at sa ky ti ne tik už sa vo tie sio gi nį 
ren gi nių or ga ni za to rės dar bą, bet ir už gy ven vie tės tvar ką, žmo nių emo ci jas, 
nes yra se niū nai tė ir bend ruo me nės pir mi nin kė.

ra. Se niū nai tė – gy ven vie tės akys 
ir au sys. Ji nu krei pia į dar bą už 
pa šal pas ati dirb ti atė ju sius žmo-
nes. Vie ni tvar ko par ką, ki ti bend-
ruo me nės na mų, tre ti me di ci nos 
punk to ap lin ką, ket vir ti iš va lo 
pa tal pų vi dų.

Mo te ris džiau gia si, kad Kul tū ros 
na mai, bib lio te ka ir mo kyk la – po 
vie nu sto gu. Neiš sisk lai dęs bend-
ruo me nės bran duo lys. Leng viau 
ge ne ruo ti idė jas ir jas įgy ven din ti.

„Tai ne for ma lus dau gia funk cis 
cent ras. Džiau giuo si tuo bu vi mu 
kar tu“, – sa ko po nia Ire na.

Iš Rad vi liš kio – į vy ro gim ti nę
I. Sa ba liaus kie nė – rad vi liš-

kie tė. Moc kai čiuo se gy ve na jau 
dau giau kaip tris de šimt me tų. Šis 
kai mas ta po jos na mais ir jos vai-
kų gim ti ne. Bai gu si eko no mi kos 
stu di jas jau na mo te ris at va žia vo 
į sa vo vy ro tė viš kę ir čia ap si pra to.

Iš pra džių bu vo ne leng va. Sve-
ti mas kraš tas. Kai mas. Juk Ire na 
– mies tie tė. Eko no mis tas ko lū-

ky je taip pat ne bu vo pa ts mėgs-
ta miau sias žmo gus. Žmo nės 
įsi vaiz duo da vo, kad tik nuo eko-
no mis to pri klau so jų al gos. O dar 
me tas pa si tai kė toks, kad vis kas 
jau kei tė si. Pra dė jo kur tis vals-
tie čių ūkiai.

At gau ta že mė
Kai iši ro ko lū kiai ir žmo nės pra-

dė jo at gau ti na cio na li zuo tas sa vo 
že mes, po niai Ire nai jos tė vas 
pa do va no jo sa vo at gau tą že mę. 
Dar bo ko lū ky je ne te ko ir eko no-
mis te dir bu si Ire na, ir ener ge ti ku 
dir bęs jos vy ras. Ne be li ko nie ko 
ki to, kaip kib tis į že mę.

Sė jo ja vus, rap sus, vi suo met 
po ke lis hek ta rus bul vių. Su bul-
vė mis la bai daug dar bo. Jas nu-
ka sus rei kia su rū šiuo ti, rū pin tis 
kur par duo ti. Lai kant sau gyk lo se 
bai min tis, kad ne su šal tų.

Ta čiau au gi na iki šiol. Gai la iš-
par da vi nė ti per dau ge lį me tų su-
kaup tą ge rą sėk lą.

Sa ba liaus kai lai kė ir gy vu lių, 

po ke lio li ka mel žia mų kar vių. 
Kai prieš ket ve rius me tus vy ras 
par da vė kar ves, po niai Ire nai tai 
bu vu si pa ti ge riau sia gim ta die nio 
do va na. Ne leng va bu vo dirb ti tie-
sio gi nį dar bą, bū ti vi suo me ni nin-
ke ir dar rū pin tis gy vu liais.

Nu si bo do tre nin gai
„Gal tre jus me tus pa si dar ba vau 

vien sa vo ūky je. Pas kui nu si bo do 
kas dien vaikš čio ti su tre nin gais. 
Ne si bai gian tys bui ties dar bai.

Kai muo se kū rė si bend ruo me-
nės. Tu rė jau drau gę Kul tū ros 
na mų ren gi nių or ga ni za to rę. Pa-
dė da vau jai or ga ni zuo ti ren gi nius. 
Su ja bend rau da ma per pra tau ši tą 
dar bą. Pas kui ji ra do ki tą dar bą, o 
aš pa si li kau ren gi nių or ga ni za to-
re“, – apie pa keis tą sa vo pro fe si ją 
pa sa ko ja I. Sa ba liaus kie nė.

Mo te ris ne tru ko įsi ti kin ti, jog 
moks lo tik rai ant pe čių ne ne šio-
ji. Eko no mis tės pro fe si ja jai la bai 
pra ver čia ra šant pro jek tus, kad 
gau tų pa ra mą bend ruo me nės 
ren gi niams, gy ven vie tės par ko 
su tvar ky mui.

Ren gi nių or ga ni za to rė džiau-
gia si, kad jų kai me dar yra žmo-
nių, ku rie no riai ei na į re pe ti ci jas, 
ge ba pa gro ti, dai nuo ti ir šok-
ti, kad į Moc kai čius dar at va-
žiuo ja me no va do vas Ar vy das 
Čiu žaus kas.

Bran gi na dar bą Lie tu vo je
Mo te ris la bai bran gi na vie to je, 

ne to li na mų, dar tu ri mą dar bą, 
sten gia si jam ati duo ti sa ve vi są.

Lie tu vo je li ko ir Sa ba liaus kų 
vai kai. Sū nus ūki nin kau ja, duk ra 
dir ba Kau ne.

„Iš pra džių bu vo la bai sun-
ku, – me na po nia Ire na. – Kai me 
esi la bai ma to mas. Ne pa slap tis, 
žmo nės kar tais ap šne ka – ran da 
pre teks tą ap kal boms ar ba pa tys 
jį su ku ria. Jau nys tė je verk da vau 
dėl kiek vie no iš girs to ne tei sin go 
žo džio. Da bar, ma tyt, su bren dau, 
iš mo kau at si ri bo ti, įgi jau imu ni-
te tą. Bend ruo me nė je su ge ba me 
pa si ti kė ti vie ni ki tais ir džiaug tis 
tuo bu vi mu kar tu.“

Žy gis žir gais My ko lui Ogins kiui at mi nti
„Že mai tu kų žir gais pa lei Du by są“ – to kį žy gį su ren gė 
Kra žių se niū ni jos ūki nin kas že mai tu kų veis lės žir gų 
au gin to jas Ma ri jus Če ka vi čius ir bū re lis jo bend ra min čių 
iš ki tų ra jo nų. Žy giu jie pa ger bė že mai tu kų veis lės žir gus 
Lie tu vo je iš sau go ju sio di di ko, vi suo me nės vei kė jo, 
dip lo ma to ir kom po zi to riaus My ko lo Kleo po Ogins kio ir 
jo gi mi nės at mi ni mą.

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

Pa kar to jo Vy tau to Di džio jo lai kų 
žir gų ke lią

Per pa tį pie vų žy dė ji mą nuo Bu-
bių pi lia kal nio, ties ta vie ta, kur 
pra si de da Du by sa, Lie tu vos vai di-
los Da riaus Ra man čio nio pa lai min ti 
pen ki en tu zias tai iš jo jo že mai tu kų 
veis lės žir gais pa lei Du by są.

Iš anks to su de ri nę ir ap žiū rė ję 

marš ru tą jie pa si sten gė at kur ti 
Vy tau to Di džio jo lai kų žir gų ke lią. 
Tik kai ku rios to ke lio vie tos jau 
bu vo apau gu sios miš ku. Ta čiau 
ma žaū giai že mai tu kai įvei kė vi-
sus brūz gy nus. Tik rai te liams te ko 
tie siog pri si plo ti prie sa vo žir go.

Bu vo mo men tų, kai pri jo jo ak-
la vie tes. Te ko kil ti ir leis tis to kiais 
aukš tais šlai tais, jog net žvė rys ne-
bū tų iš drį sę leis tis. O iš tver min gie-
ji  že mai tu kai ki lo ir lei do si.

Nukelta į 3 psl.

Dei man tės VAI TAUS KAI TĖS nuo tr.

KE LIAS: Žy gio žir gais da ly viai pa kar to jo Vy tau to Di džio jo lai kų žir gų ke lią. 

Šian dien orai iš liks sau lė ti ir 
be lie taus. Nu ma to ma oro tem-
pe ra tū ra 28–32 laips niai karš čio, 
pa jū ry je iki 27 laips nių ši lu mos.

Ry toj lie taus ne prog no zuo ja-
ma. Tem pe ra tū ra nak tį 12–17, 
die ną šils iki 27–32 laips nių 
karš čio.
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