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Sau lė te ka 7.46,
lei džia si 17.21.
Die nos il gu mas – 9.35.
Mė nu lis – jau na tis.
Sau lė Van de nio ženk le.
7-oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven-

čia: Al gau da, Al gau das, Be nig-
na, Be nig nas, Eis ra, Kot ry na, 
Lo re ta, Pu ta vi ras, Put vi ras, Ug-
nė, Ug nius;

ry toj: Gus tau tas, Gus tau tė, 
Gu tau tas, Gu tau tė, Li ja na, Li-
lė, Li li ja na, Sau lė, Sau lius, Va-
len tas, Va len ti na, Va len ti nas, 
Va lius, Vil man tas.

* 1906 m. Gry be liuo se, Ute-
nos ra jo ne, gi mė is to ri kas, 
žy miau sios lie tu vių is to riog ra-
fi jo je sin te zės „Lie tu vių is to ri ja“ 
(1936) vie nas au to rių ir re dak-
to rius Adol fas Ša po ka. Mi rė 
1961 m. To ron te (Ka na da).

* 1919 m. ko vo se dėl Lie tu vos 
ne prik lau so my bės ties Aly tu mi 
žu vo pir ma sis Lie tu vos ka ri nin-
kas An ta nas Juo za pa vi čius.

* 1945 m. at nau jin ta Lie tu-
vos moks lų aka de mi jos veik la, 
pir mi nin ku pa skir tas aka de mi-
kas Juo zas Ma tu lis.

* 1995 m. Os le Lie tu vos ir 
Nor ve gi jos vy riau sy bių at sto-
vai pa si ra šė su tar tį dėl ope-
ra ty vaus in for ma vi mo apie 
bran duo li nes ava ri jas ir pa si-
kei ti mo in for ma ci ja apie bran-
duo li nius ob jek tus.

* 1995 m. įsteig tos Pre zi den-
tų Ka zio Gri niaus, Alek sand ro 
Stul gins kio ir An ta no Sme to-
nos var di nės sti pen di jos, ku-
rios ski ria mos ta len tin giems 
bei la biau siai pa si žy mė ju siems 
stu den tams.

* 2001 m. Lie tu vos mu-
zi kos aka de mi jo je vy ko Vil-
niu je gi mu sio XX a. smui ko 
ge ni jaus Ja šos Hei fe co gi mi mo 
100-osioms me ti nėms skir tas 
tarp tau ti nis smui ki nin kų kon-
kur sas, ku ria me da ly va vo 28 
smui ki nin kai iš 11 ša lių.

* 2007 m., ei da mas 73-iuo-
sius me tus, Či ka go je (JAV) 
stai ga mi rė ži no mas lie tu vių 
išei vi jos žur na lis tas, li te ra tū ros 
ty ri nė to jas, kul tū ro lo gas Liū tas 
Moc kū nas.

Bran gūs ra jo no gy ven to jai!
Nuo šir džiai svei ki na me Va sa rio 16-osios pro ga!
Lin ki me, kad Jū sų šir dy se gy vuo tų lais vės ir pi lie tiš ku mo 

dva sia, kad dar bus ly dė tų pa gar ba žmo gui ir mei lė sa vo 
kraš tui. Te gul ši pra smin ga šven tė bū na Jū sų na muo se ir 
šei mo 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

Bendruomenėsnamams 
trūkstatikgerųdurų

Au to rės nuo tr.

DU RYS: Pa kė vio kai mo bend ruo me nės pir mi nin kė Aud ro nė Už ku rie nė 
sa kė, jog bend ruo me nės na mams po re mon to la bai trūks ta tvir tų, san da rių 
lau ko du rų.

Praėjusį penktadienį 
Pa kė vio kai mo 
bend ruo me nės 
na riai, pa kė viš kiai, 
sve čiai rin ko si į šven tę 
bu vu sio je mo kyk lo je 
– da bar at nau jin tuo se 
bend ruo me nės na muo se.
Kol kas su re mon tuo tos 
pir mo jo aukš to pa tal pos 
ir trūks ta tvir tų, 
san da rių lau ko du rų, bet 
bend ruo me nė pa gal 
ga li my bes atei ty je ke ti na 
su si tvar ky ti ir pa sta to 
išo rę, ap lin ką, ša lia esan tį 
par ke lį bei tven ki nu ką.

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

2009 me tais įsi kū ru si Pa kė-
vio kai mo bend ruo me nė ga li 
džiaug tis, tu rė da ma at nau jin tus 
na mus ir di džiuo tis tuo, kad kai-
mo žmo nėms li ko bu vęs mo kyk-
los pa sta tas.

Bend ruo me nei vi sus veik los 
me tus va do vau jan ti Aud ro nė Už-
ku rie nė pa sa ko jo, jog dar prieš 
bend ruo me nės įsi kū ri mą pa kė-
viš kiai į ren gi nius, su si ti ki mus 

rink da vo si iš nuo mo ta me vai kų 
dar že ly je, erd vio je, pa to gio je 
sa lė je.

Ta čiau, kai bu vęs vai kų dar že-
lis įgi jo šei mi nin ką, pa kė viš kiams 
ten ne be li ko vie tos. „De ja, da bar 
dar že lis sto vi tuš čias, ir ne ži nia, 
nei kam jis pri klau so ir ar iš vi so 

pri klau so. O jei pri klau so – ar ke-
ti na ma ja me ką nors veik ti, kur-
ti. Bi jo jo me, kad taip neat si tik tų 
ir su se niai ne be vei kian čios mo-
kyk los pa sta tu. Neat si ti ko. Pas ta-
tas pri klau so Sa vi val dy bei, mū sų 
bend ruo me nė nau do ja si pir mu 
aukš tu“, – sa kė A. Už ku rie nė.

KąJumsreiškiaVasario16-oji?Kaipjąšvenčiate?

NUOMONIŲKRYŽKELĖ
Atei nan tį ant ra die nį švę si me Lie tu vos vals ty bės 
at kū ri mo die ną. Tą die ną mąs ty ti dar neatp ra tęs 
žmo gus pa gal vo ja apie sa vo vals ty bę, sa ve pa tį to je 
vals ty bė je ir apie Va sa rio 16-osios, ku rios at vi rai 
ne ga lė jo me švęs ti vi są oku pa ci jos lai ko tar pį, šven tę.
Skai ty to jų klau sia me: „Ką Jums reiš kia  
Va sa rio 16-oji? Kaip ją šven čia te?“

AudronėISPIRYAN,
kelmiškė,Šiaulių„Rasos“
progimnazijosdirektorė,
Višinskiųgiminės
palikuonė:

– Nuo vai kys tės  se ne-
liai ir tė vai man įskie pi jo 
min tį, jog ne tas tik ras lie-
tu vis, ku ris sa vo pa žiū ras 
de monst ruo ja mo juo da mas 
vė lia vo mis, o tas, ku ris sa vo 
vals ty bei tar nau ja dar bais.

Užau gau so vie ti niais lai-
kais. Vie šai de monst ruo ti 
sa vo jaus mų Vals ty bės at kū-
ri mo šven tei ir ne ga lė jo me. 
Ta čiau tą die ną vi suo met su sės da vo me, pa si kal bė da vo me, į gy ve ni-
mą įneš da vo me ra my bės. Se ne liai pa pa sa ko da vo, kaip Va sa rio 16-
ąją švęs da vo jų jau nys tė je.  Jie – tik ri že mai čiai: ver tin da vo kuk lu mą, 
pa pras tu mą. Tą die ną svar biau sias bū da vo jaus mas, kad esi lie tu vis.

Pro gim na zi jo je mo ky to jai ini cia ty vą per lei džia mo ki niams. Jau ni-
mas tu ri daug idė jų ir ini cia ty vų. Jie Va sa rio 16-ąją ap juos mo kyk lą 
su si kib da mi ran ko mis, dai nuos tik lie tu viš kas dai nas.

Nukelta į 3 psl.

Šian dien pro gno zuo ja mi kri-
tu liai (šlapd ri ba ir snie gas), 
ry tą plik le dis. Tem pe ra tū ra die-
ną 0–5 laips niai ši lu mos.

Ry toj kri tu liai nu ma to mi dau-
ge ly je ra jo nų. Tem pe ra tū ra nak tį 
nuo 1 laips nio šal čio iki 2 laips-
nių ši lu mos, daug kur plik le dis, 
die ną 0–4 laips niai ši lu mos.

Reginos MUSNECKIENĖS nuo tr.

Pa kė vio bend ruo me nės na mų 
at nau ji ni mą bend ruo me nės pir-
mi nin kė įver ti no maž daug 15 
tūks tan čių eu rų. Bu vu sios mo-
kyk los trys kla sės pa si kei tė neat-
pa žįs ta mai – nuo grin dų iki lu bų. 
Su dė ti nau ji plas ti ki niai lan gai 
vie to je su tre šu sių me di nių, nu-
pirk tos 37 kė dės ir še ši sta lai. 
„Rei kė jo ma ty ti, kaip pa tal pos 
prieš re mon tą at ro dė! Bai sus vaiz-
das, ne ki taip. Grin dys – įlin ku-
sios, įlū žu sios. Prie lan gų bū da vo 
bai su net pri si lies ti, kad su vi sais 
rė mais neišk ris tų“, – emo ci jų ne-
slė pė bend ruo me nės pir mi nin kė.

Ko ri do riu je sto vės te ni so sta-
las, še ši ne šio ja mieji suo le liai 
poil siui. Pa sak A. Už ku rie nės, 
Pa kė vy je, kaip ir bend ruo me nė-
je, jau čia ma žmo nių kai ta. Mirš ta 
dau giau, ne gu gims ta, jau ni mas 
iš vyks ta mo ky tis ir ne grįž ta į tė-
viš kę. Ta čiau yra ir ki ta pu sė – į 
Pa kė vį at si kraus to ir nau jų žmo-
nių, šei mų, ku rios tvar ko si, ūki-
nin kau ja, įsi lie ja į bend ruo me nės 
ir kai mo gy ve ni mą. Ak ty ves ni, 
no rin tys lais va lai kį leis ti ne prie 
te le vi zo riaus ar kom piu te rio,  ga-
lės pa spor tuo ti bend ruo me nės 
pa tal po se. Ar ba pa pras čiau siai 
su si rink ti drau gėn ir pa si kal bė-
ti, pa si tar ti, ką ir kaip da ry ti, kad 
vi siems gy ven ti bū tų dar jau kiau, 
sau giau, sma giau.

Sa va no riš kais dar bais, pi ni gais 
prie bend ruo me nės na mų re mon-
to pri si dė jo ne vie nas pa kė viš kis.

Nukelta į 3 psl.
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