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Kiek vie na Re gi nos ir Juo zo Kal vai čių iš Ker ka sių 
kai mo die na pra si de da pu sę pen kių. Rei kia 
pa melž ti tris kar ves, dvi ož kas, apei ti bū rį 
paukš čių, triu šių, ki tų gy vu lių. Šei mi nin kė dar 
dir ba pie no su rin kė ja gre ti ma me Žal pių kai me.
Ker ka siš kiai įsi ti ki nę, jog kai mo žmo nes gelbs ti 
tik darbš tu mas. Ne tin gi niau jant ga li ma ne tik 
iš gy ven ti, bet ir ne blo gai gy ven ti.

Sau lė te ka 8.01,
lei džia si 18.05.
Die nos il gu mas – 10.04.
Mė nu lis – del čia.
Sau lė Svars tyk lių ženk le.
43-io ji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven-

čia: Alio di ja, Do na tas, Min ge-
dė, Vil ta ras;

ry toj: Do lo re sa, Lo li ta, Odi li-
ja, Ram vy da, Ram vy das, Ram-
vy dė, San gi nas.

* 1920 m. Lie tu vos Stei gia-
ma sis Sei mas su da rė Ma žą jį Sei-
mą, o pa ts dėl Len ki jos ag re si jos 
prieš Lie tu vą lai ki nai nu trau kė 
dar bą.

* 1938 m. Gra žai čiuo se, Šiau-
lių ap skri ty je, gi mė fo tog ra fas, 
me ni nin kas, pub li cis tas, ra šy-
to jas Skir man tas Va liu lis. Mi rė 
2011 m.

* 1964 m. pran cū zų ra šy to-
jas Ža nas Po lis Sart ras at si sa kė 
priim ti No be lio li te ra tū ros pre-
mi ją, pa reiš kęs, kad tai su ma-
žin tų jo kū ry bos po vei kį.

* 1978 m. įvy ko po pie žiaus 
Jo no Pau liaus II inau gu ra ci ja.

* 1988 m. Vil niu je pra si dė jo 
Lie tu vos Per sit var ky mo Są jū-
džio stei gia ma sis su va žia vi mas.

* 1988 m. ti kin tie siems grą-
žin ta Vil niaus ar ki ka ted ra ir Šv. 
Ka zi mie ro baž ny čia.

* 1998 m. priim tas Ka ro po-
li ci jos įsta ty mas, pa ve dęs ka ro 
po li ci jai vyk dy ti nu si kal ti mų 
pre ven ci ją, pa lai ky ti tvar ką ir 
draus mę ša lies ka riuo me nė je.

* 2000 m. Pa sau lio tau rės var-
žy bo se Ja po ni jo je Jur gis Kai rys 
iš ko vo jo Pa sau lio ak ro ba ti nio 
skrai dy mo tau rę.

* 2005 m. Aly tu je ati deng tas 
pir ma sis Lie tu vo je pa mink las 
Af ga nis ta no ka re žu vu siems lie-
tu viams. Prie Aly taus baž ny čios 
pa so din ti 96 ąžuo liu kai – tiek 
lie tu vių žu vo per 1979–1989 
me tų Af ga nis ta no ka rą.

* 2009 m. ei da mas 90-uo sius 
Švei ca ri jo je, Thu ne, mi rė Vac lo-
vas Dar gu žas (nuo 1950–1951 
m. – And rea sas Ho fe ris), Švei-
ca ri jos lie tu vių vi suo me nės 
vei kė jas, Vil niaus uni ver si te to 
gar bės dak ta ras.

Kaimožmonesgelbstidarbštumas

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

Karvės,ožkos,avys 
irpaukščiųkaralystė

Re gi na ir Juo zas Kal vai čiai pir-
miau sia dė ko ja li ki mui, juos drau-
gėn su ve du siam. Ir džiau gia si 
pil nu gy vy bės, ža lu mos, jau ku mo 
gy ve ni mu Ker ka sių kai me, ku rio 
į jo kius mies to ma lo nu mus ir pa-
to gu mus ne keis tų.

Darbš čių žmo nių ne var gi na nė 
anks ty vas kė li ma sis. Re gi na Kal-
vai tie nė šyp so da ma si sa kė, jog 
ne ga lė tų iki prieš pie čių lo vo je 
var ty tis.

„Pu sė pen kių – ir mes jau ant 
ko jų. Ir taip – kiek vie ną die ną, be 
lais va die nių. Lai ko me tris mel žia-

SKAI TY TO JAI KREI PIA SI

Tualetaiseniūnijos,žemėpojais–privati
Kiau no riuo se su si klos tė keis ta si tua ci ja. Po že mės per ma ta vi mų so cia li niams 
būs tams pri klau san tys lau ko tua le tai at si dū rė pri va čio je „Šim šės“ že mės 
ūkio bend ro vės va do vo Sta nis lo vo Balt ru šai čio že mė je. Bend ro vės va do vas 
ne griau na tua le tų, dar nu siun čia ir sa vo dar buo to jus, kad iš siurb tų duo bes.  
Jei tik se niū nas pa pra šo...

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

Nervinapelėsiaiirtualetai
Į re dak ci ją krei pė si Ty tu vė nų 

apy lin kių se niū ni jos Kiau no rių 
kai me esan čio so cia li nio būs to gy-
ven to jas Gin ta ras Me de lis. Laiš ke 
re dak ci jai jis ra šo:

„Gy ve nu Kiau no rių kai me, 
Drau gys tės gat vė je, so cia li nia me 
būs te, ku ris įreng tas bu vu sio je 
ko lū kio kon to ro je. Ma no bu tas 

pir ma me aukš te, yra vie nas kam-
ba rys ir vir tu vė, abu po 15 kvad-
ra ti nių met rų.

Vir tu vė je lu bos ne daug pa pe-
li ju sios, o kam ba ry je pu sė lu bų 
pa deng tos pe lė siais.

Virš ma no bu to ant ra ja me 
aukš te ir gi yra ana lo giš ki kam-
ba riai, bu vę ka bi ne tai, bet ten 
iš plėš tos grin dys ir li ko pli kos 
per den gi mo plokš tės. Kam pe 
prie lan go per den gi mo plokš-
tė je iš kal ta apie 20 cen ti met rų 
dia met ro sky lė tie siai į plokš-

tės ka na lą.
Lan go stik las su ski lęs ir sky lė-

tas, kai ly ja ar snin ga, tai lie tus 
ar ba tirps tan tis snie gas pro stik-
lo sky les bė ga tie siai ant plokš tės. 
Ta me kam pe žie mą vi sas kam pas 
bū na šla pias, o ant lu bų kaip pir-
ty je ka bo pu pos dy džio van dens 
la šai.

Pra šiau se niū no, kad ant tų 
plokš čių už pil tų nors 20 cen ti-
met rų sluoks nį pju ve nų. Bet man 
at sa kė – su si tvar kyk pa ts, lyg aš 
bū čiau iš plė šęs grin dis ir sky lę 

plokš tė je iš kir tęs.
Aš pen si nin kas, ma no pen si ja 

172 eu rai. Tai iš ko kių lė šų man 
vi sa tai su tvar ky ti? Ir ar pri klau-
so? Juk bu tas – ne ma no nuo sa-
vy bė, jis Sa vi val dy bės.

Nie ka da ne si skun džiau svei ka ta. 
Iki 39 me tų ak ty viai spor ta vau, žai-
džiau reg bį. Da bar su šlu ba vo svei-
ka ta, su tri ko šir dies rit mas, vė liau 
at si ra do šir dies ne pa kan ka mu mas, 
svai go gal va, su tri ko koor di na-
ci ja, 2 sa vai tes iš gu lė jau Kel mės 
li go ni nė je.

Vi si ži no me, kad pe lė siai kenks-
min gi svei ka tai, o gal ir jie pri si dė-
jo prie vi sų tų ne ga la vi mų.

Ne to li, apie 25 met rai nuo 
ma no bu to, sto vi vie šas tua le tas. 
Bet jis neiš siurb tas. 

Nukelta į 2 psl.

mas kar ves, dar – ver šin gą te ly čią. 
Kar ves rei kia pa melž ti, ki tus gy-
vu lius – ap liuob ti. Vy ro ka ra lys tė 
– triu šiai ir bū rys paukš čių. Tik 
spė ja me su ktis“, – pa sa ko jo.

Po ry ti nės ruo šos po nia Re gi na 
iš sku ba į dar bą – į už tri jų ki lo met-
rų, Žal piuo se vei kian tį UAB „Pak-

ra žan tė“ pie no su rin ki mo punk tą. 
Pie no su rin kė ja dir ban ti mo te ris 
pie ną prii ma iš 40 žem dir bių. Juo-
zas Kal vai tis tvar ko si na muo se, 
slau go sa vo tė vą.

„Mū sų die nos la bai grei tai pra-
bė ga. Kai esi už siė męs, ro dos, 
aki mirks niu ry tą va ka ras kei čia“, 

– sa kė R. Kal vai tie nė.
Ne se niai Kal vai čiai įsi gi jo ke tu-

rias avis, kad jos nuės tų žo lę ša lia 
so dy bos. Bet avys pa si ro dė per ne-
lyg uo lios – ne pa gai lė jo nė šei mi-
nin kės gė lių, ap grau žė me de lius.

Nukelta į 2 psl.

Au to rės nuo tr.

RE GI NA ir Juo zas 
Kal vai čiai tvir ti no, 

jog kai me 
ne tin gi niau jant 

ga li ma vi sai 
ne blo gai gy ven ti: 

už siau gin ti 
gy vu lių, paukš čių, 

dar žo vių, 
mė gau tis gam ta.

KAL VAI ČIAI lai ko ir be ra gį iš di dų 
ožį.

AVIS Kal vai čiai įsi gi jo tam, kad nuės tų žo lę ap lin kui so dy bą.
SO DY BO JE triukš mą ke lia žą sų 
pul ke lis, drau giš kai su ta rian tis su 
an ti mis.

Šian dien nu ma to mi kri tu liai, 
dau giau sia lie tus, pūs gū sin gas 
vė jas. Oro tem pe ra tū ra die ną 
3–7 laips niai ši lu mos.

Ry toj vy raus vė juo ti su kri-
tu liais orai. Tem pe ra tū ra nak-
tį 2–6, die ną 3–8 laips niai 
ši lu mos.
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