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Sau lė te ka 5.04,
lei džia si 21.28.
Die nos il gu mas – 16.24.
Mė nu lis – pil na tis.
Sau lė Dvy nių ženk le.
21-oji me tų sa vai tė.
Ge gu žės 21-oji – Pa sau li nė 

kul tū rų puo se lė ji mo die na.
Var da die nius šian dien šven-

čia: An kan tas, Atė nė, Gė lė, 
Ky tau tas, Ky tau tė, Ky vai nas, 
Ky vai nė, Teo bal das, Vai de vu tis, 
Vai dys, Va len tas, Vyd mi na;

ry toj: Al da, Al das, Al dis, Al do-
na, Al do nas, Ale na, Ei man tas, 
Ele na, Ilo na, Ju lė, Ju li ja, Ri ta.

* 1563 m. Ra gai nė je, Ma žo-
jo je Lie tu vo je, mi rė pir mo sios 
lie tu viš kos kny gos „Ka te kiz mas“ 
au to rius Mar ty nas Maž vy das.

* 1915 m. Vil niu je įkur ta Lie-
tu vių drau gi ja nu ken tė ju siems 
nuo ka ro šelp ti, gy va vu si iki 
1918 me tų.

* 1919 m. Kau ne įkur tas Tau-
tos teat ras.

* 1932 m. Kau no uni ver si te te 
už draus ta stu den tų mark sis tų 
or ga ni za ci jos „Au ro ra“ veik la.

* 1998 m. Sei mas ra ti fi ka vo 
su tar tį įsteig ti bend rą Bal ti jos 
ša lių ba ta lio ną BALT BAT.

* 2000 m. Lie tu vo je pir mą 
kar tą pa mi nė ta Par ti za nų pa-
ger bi mo, ka riuo me nės ir vi suo-
me nės vie ny bės die na.

* 2009 m. Rad vi liš kio ra jo ne, 
Si dab ra vo se niū ni jos Tau kuo čių 
kai me, ka si nė jant že mę, ap tik ta 
ka pa vie tė, ku rios ra di niai me na 
X am žių bei lei džia ma ny ti, jog 
šio se vie to vė se tuo lai ko tar piu 
gy ve no žiem ga liai.

* 2014 m. Kau ne, Pa ne mu nė-
je, prie pa mink lo, pa sta ty to Tau-
ro apy gar dos Bi ru tės rink ti nės 
par ti za nams at mi nti, ati deng-
tas ir pa šven tin tas skulp to-
riaus Eu ge ni jaus Ba nio su kur tas 
kop lyts tul pis „Pie ta“ (Mo ti nos 
skaus mas).

* 2015 m. Pre zi den tė Da lia 
Gry baus kai tė drau ge su bu vu-
sia Suo mi jos Pre zi den te Tar ja 
Ha lo nen Vil niu je, ša lia nau jo 
dau gia funk cio cent ro Vir šu liš kė-
se, ati den gė skulp tū rą „Suo mis“.  

SEN TEN CI JA...
„Nė ra to kio skaus mo, ku rio ne

ga li ma bū tų iš verk ti“.
(N. Go go lis)

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

Bur nių kai mas, nuo Kra žių nu-
to lęs vos ke lis ki lo met rus, pa si tin-
ka ir be veik nau jo mis, sko nin gai 
tvar ko mo mis so dy bo mis, ir se nais 
na mais.

Vi si, su tik ti Bur niuo se, tvir ti-
no, kad pa ts se niau sias jų kai mo 
pa sta tas – me di nu kas, ku ria me 
ke lis de šimt me čius gy ve na Ie va 
ir Jo nas Bal siai. Na mui ga li bū ti 
apie 300 me tų.

Nukelta į 3 psl.

Kra žių se niū ni jo je, 
ne to li Kark lė nų, esan tis 
Va ši lė nų kai mas įsi kū ręs 
ties ke lių ra jo nų san kir ta. 
Ne to li Tel šių ir Ši la lės 
ra jo nų ri ba. Tel šių Var niai 
ir Ši la lės Kal ti nė nai, 
ga li ma sa ky ti, ran ka 
pa sie kia mi. Bet iki 
ra jo no cent ro Kel mės 
– be veik 40 ki lo met rų. 
Va ši lė niš kiai džiau gia si 
ge rais, vi sa da pa dė ti 
lin ku siais kai my nais, 
kai mo sau gu mu ir 
šva ru mu.  
Bet kei kia pra stą ke lią  
į Kel mę.

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

Saugūsirvieningi
Va ši lė nuo se lan kė mės sau lė tą 

die ną. Tvis kė jo gy ven vie tės tven-
ki nys. Sklei dė si pir mo ji ža lu ma. 
Ne di du kė kom pak tiš ka gy ven vie-
tė, iš si ša ko ju si ke lio mis trum po-
mis gat ve lė mis. Jas ap tū pę ne se ni 
ta ry bi nės sta ty bos mū riu kai ir 
kuk lūs me di niai na mai.

Ūki nin kų kie mus ženk li na trak-
to riai, že mės dir bi mo pa dar gai ir 
ki ta tech ni ka. Be maž vi suo se kie-
muo se – tvar ka ir šva ra.

Su Na ba rau čyz nos, Anu liš kės, 
Miš ki nių, Kark lė na lių, Kry žiš kės, 
Pag rįž pel kės ir Pa girgž dū čio kai-
mais be si ri bo jan tys Va ši lė nai ra-
šy ti niuo se šal ti niuo se pir mą kar tą 
mi ni mi še šio lik to jo am žiaus pa-
bai go je, 1583 me tais.

Va ši lė nų švie suo lė, bu vu si bib-
lio te ki nin kė, kny gų apie Kark-
lė nus au to rė Ja ni na Gar be nie nė 
kny go je „Kark lė nų at spin džiai“ 
pa sa ko ja, jog Va ši lė nų kai mo 
pa va di ni mas ki lęs nuo žo džio 
„ši las“.

Kark lė nų vals čiu je bu vę du kai-
mai Ši lė nų pa va di ni mu. Tai kel-
da vo pai nia vą. To dėl prie vie no 
kai mų pri dė tas skie muo va, ir 
kai mas ta po Va ši lė nais.

Kai mo sen bu viai sa ko, jog tiek 
anks čiau, tiek da bar jau čia si 
sau gūs. Du ris ga li pa lik ti už rė-
mę šluo ta – nie kas į vi dų ne drįs 
užei ti. Nors kai me yra vie nas ki-
tas vel tė dis (taip vie tos gy ven to-
jai va di na iš pa šal pų gy ve nan čius 
žmo nes), ta čiau sve ti mo ir jie 
ne si gvie šia. O sve ti mi čia neat-
va žiuo ja. Gal to dėl, kad kai me lis 
la bai nuo ša lus? Iki ma gist ra li nių 
ke lių po 20–36 ki lo met rus.

O gal to dėl, jog nė ra ir tur tuo-
lių, iš ku rių ga lė tum ką nors ver-
tin go nu gvelb ti?

Žmo nės ver ti na ne tik sa vo kai-
mo sau gu mą, bet ir vie ni ki tus. 
Bu vu si kai mo bend ruo me nės pir-
mi nin kė ūki nin kė Ste fa Zel bie nė 
pa sa ko ja, jog kai mo žmo nės – la-
bai vie nin gi. Jei gu ku riam at si tin-
ka bė da ar pri rei kia pa gal bos, nė 
vie nas neat sa kys, pa dės kuo tik 
ga li. O smul kių ne su ta ri mų ar ap-
kal bė ji mų kaip ir vi sur pa si tai ko.

Nors gy ven to jų – tik šiek tiek 
per šim tą, į kai mo bend ruo me nę 
su si ra šę 45. Pa sak bend ruo me nės 
pir mi nin kės Gra ži nos Rim gai lie-
nės, į bend ruo me nės ren gia mas 
šven tes suei na ir ne prik lau san-
tys bend ruo me nei. Vi si bend rai 
šven čia Ka lė das, Mo ti nos die ną, 
per ru dens šven tę ren gia ce pe li-
nų po ky lį.

Bend ruo me nės na mai, pra dė ti 

re mon tuo ti bu vu sios pir mi nin-
kės Ste fos Zel bie nės rū pes čiu ir 
pa baig ti Gra ži nos Rim gai lie nės, 
da bar vie nin te lė kai mo žmo nių 
su si rin ki mų vie ta. Čia jie pra šo-
si įlei džia mi ir kai ren gia gi mi nių 
pa si sė dė ji mus, ju bi lie jus, ir kai 
iš tin ka ne lai mė.

„Pas ta tą pri kė lėm iš lau žo 
krū vos, – pa sa ko ja S. Zel bie nė. 
– Anks čiau čia bu vo ko lū kio kon-
to ra. Tą da lį, ku rio je bu vo sa lė, 
su re mon ta vo me. Ta da lis bend-
ruo me nei ir pri klau so.“

Bend ruo me nės na mų re mon-
tas, sta lai, kė dės ir ki ti bal dai 
kai na vo 11 556 eu rus. Dau giau 
kaip 9 tūks tan čiai eu rų – Eu ro pos 
pa ra ma, gau ta per Kel mės kraš to 
par tne rys tės vie tos veik los gru pę.

Gyventojųsumažėjoperpus
J. Gar be nie nė sa vo kny go je ra šo, 

jog 1902 me tais Va ši lė nų kai me 
bu vo 62 gy ven to jai. Vy ra vo stam-
būs ūkiai. Dar iki šiol stam bių jų 
ūkių so dy bos ar so dyb vie tės va di-
na mos Čės ni ne, Pa liu li ne, Ro ce vi-
či ne, Šim ki ne.

Ig na cas Čės na val dė 50, Si mo-
nas Čės na – 46, An ta nas Ro ce-
vi čius – 45, Juo zas Šim kus – 51, 
Vin cas Zel ba – 50 hek ta rų že mės. 
Tiek hek ta rų tu rė da mi jie jau bu vo 
lai ko mi stam biais ūki nin kais.

„Vi ki pe di ja“ skel bia, jog 1970 
me tais Va ši lė nuo se bu vo 198, 
1987 me tais – 188, 2001 – 144, 
2011 me tais – tik 114 gy ven to jų. 
Pas ta ruo ju me tu gy ven to jų bus 
dar la biau su ma žė ję, nes mo kyk-
lą bai gę į mies tus iš sikraus tė kai 
ku rių šei mų vai kai. Be to, ke le tas 
žmo nių mi rė.

Šiuo me tu Va ši lė nuo se taip pat 
ūki nin kau ja ne ma žai jau nų ir vi-
du ti nio am žiaus šei mų. Jos tie-
siog už si li ko kai me, su si grą ži no 
tė vų, se ne lių ar pro se ne lių že mę. 
Ki ti „už si ka bi no“ už vals ty bės 
skir tų tri jų hek ta rų.

Nukelta į 3 psl.

Vašilėnai:pašaly,betgyvi

Senonamolanguspuošiažaislai

ŠVIE SUO LĖ: Va ši lė nų švie suo lė bib lio te ki nin kė, kraš to ty ri nin kė, tri jų kny gų 
au to rė Ja ni na Gar be nie nė vi są gy ve ni mą pra lei do ne di de lia me Va ši lė nų 
kai me ly je. Ta čiau tai ne truk dė jai su rink ti daug kraš to ty ri nės me džia gos apie 
Kark lė nus, Va ši lė nus bei ki tus apy lin kių kai mus, pa ra šy ti tris kny gas apie šį 
kraš tą ir pel ny ti ap do va no ji mų. 

NA MAS: Bur nių kai me se niau siam na mui, vie ti nių tei gi mu, ga li bū ti apie 
300 me tų.

Au to rės nuo tr.
Kra žių se niū ni jos Bur nių kai mo se niau sias na mas,  
jo gy ven to jų tei gi mu, pa sta ty tas maž daug prieš 300 
me tų. Bet dar tvir tai sto vi ant ak me ni nių pa ma tų,  
o į ąžuo li nes sie nų len tas sun kiai vi nį įkal si.
Se no na mo lan gai pil ni žais lų, nors šei mi nin kų 
še šios at ža los jau se niai išau go, ir anū kai ne be ma ži. 
„Mums taip gra žiau“, – šyp so jo si Ie va ir Jo nas Bal siai, 
se niau sia me Bur nių kai mo na me gy ve nan tys 
ke lis de šimt me čius ir jau spė ję auk si nių ves tu vių 
su kak ties su lauk ti.

Šian dien įdie no jus kai kur 
ga li mas trum pas lie tus. Tem-
pe ra tū ra die ną 17–22, pa jū ry je 
14–16 laips nių ši lu mos.

Ry toj lie taus ti ki my bė ma ža. 
Oro tem pe ra tū ra nak tį 5–10, 
die ną 18–23 laips niai ši lu mos.

Au to rės nuo tr.
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