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Bulavėnųlinksmuolis– 
išmuzikantųirmokytojųdinastijos
„Kam tų tur tų? Svar bu, kad pra gy ve ni,“ – įsi ti ki nęs Bu la vė nų kai mo sen bu vis 83 me tų Al fon sas Šim ke vi čius. 
Dar bas ir mu zi ka, įkve pian tys op ti miz mo, jam pa dė jo įveik ti vi sas gy ve ni mo ne gan das.
Prieš še šio li ka me tų li kęs naš lys su ge bė jo gy ven ti ir vie nas. Lai kė ke lio li ka kar vių. Iš Si bi ro par si ve žė trem ti nį 
gi mi nai tį. Pa leng vi no jam se nat vę pri žiū rė da mas.
Ir gi mi nai čiui iš ke lia vus Am ži ny bėn, Al fon sas ne pa lū žo. Lai ko gy vu lių, spau džia sū rius ir per daug 
ne si krem ta, jei su tar tą die ną neat va žiuo ja au to par duo tu vė. Mai ti na sa vas ūke lis.
O sie lą pra links mi na už trauk da mas dai ną ar nuė jęs pa gie do ti į Ly du vė nų baž ny čios cho rą.

ŽemaitijosralyjejėgasišbandėirBenediktasVanagas
Praė ju sį penk ta die nį ir šeš ta die nį Kel mė je vy ku sia me 
Že mai ti jos ra ly je da ly va vo ir Da ka ro ra lio žvaigž dė 
Be ne dik tas Va na gas. At vy ko šve dų, suo mių, lat vių, es tų, 
len kų, ru sų, bal ta ru sių, ita lo ir uk rai nie čio eki pa žai. Iš vi so 
lenk ty nė se da ly va vo 51 eki pa žas. Sėk mė šyp so jo si šve dams 
ir suo miams, pel niu siems dvi pir mą sias vie tas. Lie tu vių 
bro lių Ža lų eki pa žas li ko tre čio je vie to je.
Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Centrinėjegatvėjeįsikūrė 
raliodalyviai

Jau penk ta die nį ry tą Že mai ti jos ra
lio da ly viai užė mė di džią ją da lį Kel mės 
cent ri nės Vy tau to Di džio jo gat vės. Ta 
gat vės da lis bu vo už tver ta. Eis mas nu

kreip tas per apy lan kas.
Lais vės gy nė jų aikš tė je pa reng ta star

to aikš te lė. Priei gas prie pa sta tų blo
ka vo di džiu liai sunk ve ži miai, at ve žę 
spor ti nin kų lenk ty ninius au to mo bi lius.

Lenk ty ninin kai ir jų me cha ni kai nuo 
sau lės slė pė si čia pat ant gat vės pa sta
ty to se pa la pi nė se. Me cha ni kai ruo šė 
au to mo bi lius 18 va lan dos star tui.

Nukelta į 2 psl.

NU GA LĖ TO JAI: Nu ga lė to jų šve dų Vin ners Pon tus Ti de mand 
ir Jo no An der so no eki pa žui ra lio rė mė jas vers li nin kas Pet ras 
Rač kaus kas įtei kė ap do va no ji mą.

Da lios KAR PA VI ČIE NĖS nuo tr.

Nukelta į 3 psl.

Re gi nos MUS NEC KIE NĖS nuo tr.

FOTOGRAFIJA: Prieš fo tog ra fuo da ma sis Al fon sas Šim ke vi čius nu sky nė žie dą ir su dai na vo dai ną apie bal tą jaz mi ną.

Sau lė te ka 4.42,
lei džia si 22.00.
Die nos il gu mas – 17.18.
Mė nu lis – pil na tis.
Sau lė Vė žio ženk le.
26oji me tų sa vai tė.
Bir že lio 23io ji – Bir že lio su

ki li mo die na. Tarp tau ti nė olim
pi nė die na.

Var da die nius šian dien šven
čia: Ag ri pi na, Ar vy da, Ar vy das, 
Ar vy dė, Ar vys, Vai da, Vai das, 
Vai dau ga, Vai dau gas, Vai de nė, 
Vai de nis, Van da, Van da li nas, 
Van da lius, Žyd rius;

ry toj: An sas, Ja nė, Ja ni na, Jo
nas, Jo nau das, Jo nau dė, Jo nė, 
Jo nis, Ža na, Ža ne ta.

* 1906 m. gi mė pro zi nin kas, 
li te ra tū ros ty ri nė to jas, ver tė jas, 
dip lo ma tas, re dak to rius An ta
nas Vai čiu lai tis. Mi rė 1992 m. 
Va šing to ne (JAV).

* 1924 m. įsteig tas pir ma sis 
Lie tu vo je na cio na li nis ban kas 
– Že mės ban kas.

* 1941 m. hit le ri nin kai pa de
gė Ab lin gos kai mą ir su šau dė 35 
šio bei 7 gre ti mo Žva gi nių kai
mo gy ven to jus.

* 1995 m. Lie tu va ir Ve ne sue
la pa si ra šė ori mul si jos tie ki mo 
Lie tu vai su tar tį.

* 1999 m. Lie tu vos vals ty bės 
sie ną Kur šių ne ri jo je dvi ra čiais 
per va žia vo Tūks tant me čio tai
kos žy gio ap link pa sau lį da ly
viai. Dvi ra ti nin kams iki ke lio nės 
pa bai gos dar bu vo li kę 11 tūks
tan čių ki lo met rų.

* 2001 m. Lie tu vo je vie
šė jo Ti be to dva si nis ly de ris 
Da lai la ma.

* 2009 m. su vi zi tu Gru zi jo
je vie šė jęs Pre zi den tas Val das 
Adam kus ir Tbi li sio me ras Geor
gi jus Ugu la va Gru zi jos sos ti nė
je ati da rė lie tu vių kal bos kla sę. 
Tą pa čią die ną V. Adam kus su 
Gru zi jos Pre zi den tu Mi chai lu 
Saa kaš vi liu Tbi li sy je ati da rė Vil
niaus var du pa va din tą aikš tę.

* 2010 m. Pre zi den tui Al gir
dui Bra zaus kui įteik tas Ru si jos 
gar bės or di nas, ku riuo jį ap
do va no jo Ru si jos Pre zi den tas 
Dmit ri jus Med ve de vas.

SEN TEN CI JA...
„Tai, ko tu la biau siai bi jai, bū

ti nai pas ta ve ateis“.
(Egip tie čių iš min tis)

Šian dien – be lie taus. Tem
pe ra tū ra die ną 22–27 laips niai 
ši lu mos.

Ry toj be žy mes nio lie taus. 
Nak tį 13–18, die ną 24–29 
laips niai ši lu mos.

Sa vait ga lį vie to mis nu ma
to mi trum pi lie tūs, per kū ni ja. 
Orai iš liks tvan kūs ir karš ti.
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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.


