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Kaina 0,30 Eur

Sau lė te ka 8.12,
lei džia si 16.00.
Die nos il gu mas – 7.48.
Mė nu lis – pil na tis.
Sau lė Šau lio ženk le.
48-oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven-

čia Eg mon tas, Ei de nė, Ei de-
nis, Gin te nė, Gin te nis, Gin ti las, 
Gin ti lė, Rim gau da, Rim gau das, 
Rim gau dė, Ru fas, Ste po nas, 
Va ka rė;

ry toj: But vy dė, Dau jo ta, Dau-
jo tas, Dau jo tė, Fri de ri ka, Frid-
ri chas, Frid ri ka, Frid ri kas, 
Iman tas, Iman tė, Imi na, Imi-
nas, Imi nė, Sa tur ni nas.

* 1561 m. tarp Lie tu vos Di-
džio sios Ku ni gaikš tys tės ir 
Li vo ni jos or di no su da ry ta Vil-
niaus su tar tis, pa gal ku rią Li-
vo ni ja au to no mi jos tei sė mis 
pri jung ta prie Lie tu vos Di džio-
sios Ku ni gaikš tys tės.

* 1666 m. Til žė je mi rė kal-
bi nin kas Da nie lius Klei nas, 
lo ty nų kal ba iš lei dęs pir mą ją 
lie tu vių kal bos gra ma ti ką.

* 1911 m. Sto lau kė ly je, Bart-
nin kų vals čiu je, gi mė dai ni nin-
kė Beat ri čė Grin ce vi čiū tė. Mi rė 
1988 m.

* 1943 m. Te he ra no kon fe-
ren ci jo je TSRS, Di džio sios Bri-
ta ni jos ir JAV va do vai, svars tę 
ka ro bei po ka rio klau si mus, su-
ta rė, jog Ka ra liau čiaus ir Ma žo-
sios Lie tu vos te ri to ri jos po ka ro 
bus per duo tos Ta ry bų Są jun gai.

* 1999 m. Len ki jos Sei nų 
mies te ly je ati deng tas pa mink-
las vys ku pui ir poe tui An ta nui 
Ba ra naus kui.

* 2008 m. aš tuo nio li ka me tų 
Blo ka dos fon de sau go ti Lie tu-
vos žmo nių paau ko ti ju ve ly ri-
niai auk so dir bi niai ofi cia liai 
per duo ti Na cio na li niam mu-
zie jui. Blo ka dos fon do ver ty bes 
su da ro 26 tūkst. 778 ga mi niai, 
iš jų 26 tūkst. 754 vie ne tai ju-
ve ly ri nių įvai rių pra bų auk si-
nių ga mi nių su bran gak me niais 
ar ba be jų. Blo ka dos fon do ver-
tė – nuo 6 iki 10 mln. Lt.

SEN TEN CI JA...
„Aš dar ne su ti kau ka ti no, ku rį 

jau din tų, ką apie jį kal ba pe lės“.
(J. Bu la to vi čius)

Kel mės prie mies ty je, 
ša lia ke lio į Šau kė nus, 
Ver pe liu ko upės 
pa kran tė je, įsi kū ru si 
Ver pe nos gy ven vie tė  
de vy nio lik ta ja me 
 am žiu je gar sė jo 
pre ky me čiais. Čia 
sto vė jo ir Lie tu vos di di ko 
Mel chio ro Še me tos 
dva ras. Tar pu ka ry je 
gy va vo 21 ūkis. 
So viet me čiu Ver pe na 
bu vo ta ry bi nio ūkio 
gy ven vie tė.
Šian dien Ver pe na gar si 
uni ka lia me di ne sa vo 
baž ny tė le ir Šv. Onos 
at lai dais. Ne ma žą 
gy ven to jų da lį su da ro 
naš lės. Kai mą iš tuš ti no 
se ni mo mir tys ir jau ni mo 
emig ra ci ja.

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

Emig ruo ja ir po du kar tus
Ver pe nos se niū nai tės Al mi nos 

Jan kaus kie nės so dy ba. Erd vus, 

daug me tų lip dy tas jos šei mos gy-
ve na ma sis na mas. Prie šais na mą 
– po bū vių sa lė. Ji įreng ta pa sta-
te, ku ris prieš ke lio li ka me tų dar 
glau dė gy vu lius.

Prie mies čio gy ven vie tė je ne bu-
vo ver ta ka bin tis į že mę. Juo lab 
kad jos tu rė jo tik tris hek ta rus. 
Jan kaus kai nu spren dė im tis vers-
lo. Al mi nos vy ras įkū rė trans por-

to įmo nę. Jo je dir ba ir sa vo vers lą 
ku ria Jan kaus kų jau nė lis sū nus 
Rai mon das, grį žęs iš Ai ri jos. Abu 
su žmo na ša lia tė vų vers lo dar 
ban do vers tis su kne lių ir ki tų pro-
gi nių dra bu žių nuo ma.

Vy res ny sis jo bro lis Žil vi nas  li ko 
Ai ri jo je. Ten su sa vo šei ma gy ve na 
jau try li ka me tų.

Po nia Al mi na pa stu mia lėkš tę 

su švie žiais prieš ke lias die nas nuo 
me džio nu skin tais apel si nais. Bro-
lis Ro mual das at siun tė iš Is pa ni jos. 
Jis ten gy ve na ir dir ba daug me tų. 
Al mi na kiek vie ną rug sė jį skren-
da pas jį pa vie šė ti. Ru de niop lie-
tu viš kai pri gim čiai pa ke lia mes nis 
karš tis. Kar tą per me tus ap lan ky ti 
ar ti mų jų par skren da ir Ro mual das.

Nukelta į 2 psl.

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

Amžinastudentė
Lai ma Sto nie nė la bai džiau gė si ga li-

my be gy ven ti ir dirb ti sa vo gim ti nė je. 
Iš Mai ro nių mo te ris bu vo iš vy ku si tik 
stu di juo da ma.

Sa ve mai ro niš kė va di na am ži na 
stu den te. Tik bai gu si vi du ri nę mo-
kyk lą, L. Sto nie nė bu vo nu spren du si 
stu di juo ti ma te ma ti ką tuo me ti nia me 
Šiau lių pe da go gi nia me ins ti tu te. Ne-
pa vy ko įsto ti. „Bu vo to kie lai kai, kai 

stu di juo jan čių  vai ki nų neim da vo į ka-
riuo me nę. To dėl ne nuos ta bu, kad ma-
te ma ti ką stu di juo ti „pa no ro“ vi sas jų 
bū rys. Priė mė net 29 vai ki nus ir vie ną 
mer gi ną. Bet ne ma ne“, – da bar jau su 
šyp se na pri si mi nė Lai ma Sto nie nė. 

Kad me tai ne bū tų pra leis ti vel tui, 
mai ro niš kė Tau ra gė je bai gė pre ky bos 
mo kyk lą, įgi jo par da vė jos pro fe si ją. 
Stu di juo ti ma te ma ti ką pra dė jo dar 
ki tais me tais, bet po po ros me tų iš te-
kė jo, stu di jas lai ki nai su stab dė. Ta po 
ma ma – su vy ru su si lau kė sū naus.

Nukelta į 3 psl.

GyvenvietęprieVerpeliuko
ištuštinoemigracija

Savasavamekrašte

TRAU KA: Gy ven vie tės cent rą žy min ti Šv. Onos baž ny tė lė yra ver pe niš kių trau kos cent ras. Ją 1775 me tais pa sta tė 
gra fas Va la vi čius. Ma no ma, jog vė liau baž ny čia su griu vo. Bu vo pa sta ty ta nau ja ir pa va din ta Kel mės baž ny čios kop ly čia. 

MAI RO NIAI: Lai ma Sto nie nė – tik ra mai ro niš kė. Mo te ris džiau gia si, 
jog sa vo gim ti nė je ga li dirb ti mėgs ta mą dar bą, va do vau ja 
bend ruo me nei, or ga ni zuo ja kul tū ri nius ren gi nius.

Au to rės nuo tr.

Lai ma Sto nie nė tvir tai įlei do šak nis į sa vo gim ti nę – 
Mai ro nius. Ak ty vi, idė jų ku pi na mo te ris yra bend ruo me nės 
pir mi nin kė, Kel mės kul tū ros cent ro Mai ro nių fi lia lo 
kul tū ri nių ren gi nių or ga ni za to rė, mo kyk lo je vai kus 
su pa žin di na su et ni ne kul tū ra.

Au to rės nuo tr.

Šian dien kai kur ga li mi trum-
pi kri tu liai, plik le dis. Tem pe ra-
tū ra die ną nuo 1 laips nio šal čio 
iki 5 laips nių ši lu mos.

Ry toj vie to mis nu ma to mi kri-
tu liai. Tem pe ra tū ra nak tį nuo 1 
laips nio ši lu mos iki 4 laips nių 
šal čio, ga li ma li jund ra. Die ną 
0–5 laips niai ši lu mos.
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„Šiaulių krašto“ laikraščiai PDF formatu

PDF PRENUMERATA
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

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.


