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Kel mės mo to cik lų spor to klu bo 
„Sphag num“ spor ti nin kai ofi cia liai 
pra dė jo se zo ną.

Klu bo va do vas Ro mas Ri di kas 
džiau gė si, jog šie met li cen ci jas ga vo 
net 20 klu bo spor ti nin kų.

Mo to cik li nin kams sėk min gų star
tų ir fi ni šų, ne pa tir ti trau mų lin kė jo 
ra jo no va do vai, rė mė jai, ar ti mie ji ir 
drau gai. Spor ti nin kus ir jų mo to cik
lus pa šven ti no Ty tu vė nų Šven čiau
sio sios Mer ge lės Ma ri jos An ge lų 
ka ra lie nės pa ra pi jos kle bo nas Ri man

tas Ža roms kis.
Į pir mą sias ko vas kel miš kiai stos 

jau šį mė ne sį. „Sphag num“ mo to cik
li nin kai da ly vaus pen kiuo se mo tok ro
so čem pio na tuo se ir Lie tu vos tau rės 
eta puo se, var žy bo se Du by sos slė ny je. 
Klu bas ke ti na užim ti aukš tą, gal – ir 
pri zi nę vie tą, nes, pa sak R. Ri di ko, 
per nai kel miš kius nuo tre čio sios vie
tos, ku rią užė mė Kė dai nių ko man da, 
sky rė vos vie nas taš kas.

„Kelmės krašto“ inf.

Motociklininkaipradėjosezoną

Kel mės mo tok lu bo „Sphag num“ vy rai pa si ruo šę šio se zo no star tui.

Da lios KAR PA VI ČIE NĖS nuo tr.

Sau lė te ka 5.54,
lei džia si 20.41.
Die nos il gu mas – 14.47.
Mė nu lis – jau na tis.
Sau lė Jau čio ženk le.
18oji me tų sa vai tė.
Ba lan džio 26oji – Pa sau

li nė in te lek ti nės nuo sa vy bės 
die na. Lie tu vo je ši šven tė 
pra dė ta mi nė ti nuo 2000 m.

Var da die nius šian dien 
šven čia Dar gai lė, Gai le nė, 
Gai le nis, Klau di ja, Klau di jus, 
Mar ce li nas, San din ga, San
din gas, Sel ma, Sel mas.

* 1792 m. Len ki jos ka ra lius 
ir Lie tu vos di dy sis ku ni gaikš
tis Sta nis lo vas Au gus tas Dau
gams su tei kė lais vo jo mies to 
tei ses ir her bą.

* 1926 m. Va ba liuo se, 
Rad vi liš kio ra jo ne, gi mė is
to ri kas, vi du ram žių is to ri jos 
ty ri nė to jas Me čis lo vas Ju čas.

* 1941 m. Ma ri jam po lės 
dra mos teat re pa ro dy tas pir
ma sis spek tak lis – Ka zio Bin
kio „At ža ly nas“.

* 1986 m. spro go Čer no by
lio ato mi nės elekt ri nės ket
vir ta sis reak to rius.

* 1989 m. at kur ta Lie tu vos 
geog ra fų drau gi ja, vei ku si 
19361940 me tais.

* 1994 m. Lie tu vos ir Len
ki jos Pre zi den tai Al gir das 
Bra zaus kas ir Le chas Va len sa 
Vil niu je pa si ra šė tarp vals ty bi
nę drau giš kų san ty kių ir ge ro 
kai my ni nio bend ra dar bia vi
mo su tar tį.

* 1997 m. pir  mą kar
tą įteik tas Ope ros bi čiu lių 
drau gi jos ap do va no ji mas. 
„Kip ras“ ati te ko ope ros pri
ma do nai Ire nai Mil ke vi čiū tei.

* 2001 m. Sei mas ge gu žės 
1ąją – Tarp tau ti nę dar bo 
die ną – pri pa ži no vals ty bės 
šven te.

* 2007 m. stip ri nant išo ri
nės Eu ro pos Są jun gos sie nos 
su Ru si ja ap sau gą Pa gė gių sa
vi val dy bės Bar di nų kai me ati
da ry ta nau ja Vals ty bės sie nos 
ap sau gos tar ny bos už kar da.

Šian dien trum pai pa lis, bus 
vė juo ta. Tem pe ra tū ra die ną kils 
iki 6–11 laips nių ši lu mos.

Ry toj kai kur nu ma to mi kri
tu liai. Tem pe ra tū ra nak tį nuo 
1 laips nio šal čio iki 4 laips nių 
ši lu mos, die ną 5–10 laips nių 
ši lu mos.

Per Ve ly kas Pa šiau šė je 
gy ve nan čią Ja ni ną 
Zda nie nę ap lan kė sū nus 
Vi das su šei ma. 13 me tų 
Lon do ne gy ve nan tis 
vy ras – ne vie nin te lis 
emig ran tas iš gi mi nės. 
Še du vo je gy ve nan ti 
po nios Ja ni nos se suo 
užau gi no de vy nis vai kus. 
Še ši iš jų dir ba už sie ny je. 
Už sie ny je ir dar vie nos 
se sers bei bro lio vai kai. 
Pas vai kus, par da vęs 
na mus Lie tu vo je, ke ti na 
iš vyk ti ir bro lis.

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

Iš Lon do no sa vai tei į Pa šiau
šę at skri du sius Dan guo lę ir Vi dą 
Zda nius su ti ko me Pa šiau šės 
bend ruo me nės na muo se. Čia 
vy ko kai mo bend ruo me nės sta
to mos Liud vi kos Di džiu lie nės
Žmo nos ko me di jos „Pas ku bė jo“ 
ge ne ra li nė re pe ti ci ja.

Ang li jo je įsi tvir ti nu si šei ma už
su ko pa žiū rė ti, kaip se ka si vai din
ti Vi do ma mai Ja ni nai ir se se riai 
Lai mai, ku rios at lie ka vie nus iš 
pa grin di nių vaid me nų. Tai bu vo 
ir at si svei ki ni mo mi nu tės po sa
vai tės vieš na gės gim ti nė je.

Dan guo lė ir Vi das su duk re le 
Eg le dar už suks į sa vo na mus Vil
niu je. Iš Vil niaus skris į Lon do ną, 
kur gy ve na jau 13 me tų.

Pagal pro fe si ją po nia Dan guo lė 
kir pė ja, Vi das – sta lius. Abu dar
ba vo si Vil niu je. Už dir bo pa ly gin
ti ne blo gai. Ta čiau jau nai šei mai 
no rė jo si gy ven ti lais viau, ten kin ti 
vi sus sa vo po rei kius. Juo lab kad 
prieš tai Vi das bu vo dir bęs Si
bi re, kur gau da vo žy miai di des
nius at ly gi ni mus ne gu Lie tu vos 
sta ty bi nin kai.

Lon do ne dir bęs Vi do pusb ro lis 
pa siū lė pa ban dy ti ir jam pa dir bė ti 
bent ke le tą mė ne sių. Vi das iš va
žia vo trims mė ne siams. Ir pa si li ko 
vi sam lai kui.

Dan guo lė pa gal spe cia ly bę 
Vil niu je ne tu rė jo są ly gų dirb ti. 
Dar ba vo si „Ma xi mos“ pre ky bos 
tink le. To mis sa vai tė mis, kai dirb
da vo, tek da vo plu šė ti be veik po 

Emigracijaretinagiminę

20 va lan dų per pa rą. Ta čiau už
dir bo daug.

Vy rui iš vy kus į Lon do ną, jai 
te ko rink tis: mes ti ge rai ap mo
ka mą dar bą Lie tu vo je ir bū ti su 
vy ru, ar dirb ti čia ir lauk ti re tų 
su si ti ki mų. Mo te ris ap si spren dė. 
Išsk ri do pas vy rą.

Ten jau 13 me tų Vi das dir ba 
sta ty bo se, Dan guo lė va lo na mus. 
Prieš de šimt me tų šei ma pa siė
mė iš ban ko kre di tą ir nu si pir ko 
na mą Lon do ne. Su ma nus, auk si
nes ran kas tu rin tis Vi das pui kiai 
jį įsi ren gė.

Ang li jo je Zda niams gi mė duk
ra Eg lė. Da bar ji – jau ant ro kė. 
„Gy ve na me ge rai, ne jaus da mi jo
kių ne pri tek lių, – pa sa ko jo po nas 
Vi das. – Kas met par vyks ta me į 
Lie tu vą. Po sa vai tę lei džia me sau 
pail sė ti Mal jor ko je. Daug ke liau
ja me. Aiš ku, ten ka ne ma žai dirb
ti, kar tais be poil sio die nų. Ta čiau 
ga li me sau leis ti vis ką.“

Vi do ma ma Ja ni na Zda nie nė 

džiau gia si, jog jos sū nus pri ta
po sve ti mo je ša ly je, yra ten my
li mas ir ger bia mas, ta čiau sa ko 
pa siilgs tan ti. Lai kas bė ga grei tai. 
Sū nus kas sa vai tę pa skam bi na. 
Be veik kas met su grįž ta į Lie tu vą 
ap lan ky ti ma mos. Jau tris kar tus 
į Lon do ną skri do ir po nia Ja ni na. 
Sū nus vie ną kar tą į Mal jor ką ato
sto gau ti ve žė si ir ma mą. Mo te riai 
iki šiol prieš akis sto vi skaid rus, 
tie siog per ma to mas jū ros van duo.

Mo ti na vi lia si, jog, su lau kęs 
sen at vės, sū nus grįš į Lie tu vą. Ji 
džiau gia si bent tuo, kad iš tri jų 
vai kų emig ra vo tik vie nas.

Duk ra Lai ma ir sū nus Si gi tas 
gy ve na čia pat, Pa šiau šė je. Lai ma 
dir ba Kel mė je. Sū nus ūki nin kau
ja. Jo žmo na Da nu tė va ži nė ja į 
Vo kie ti ją slau gy ti se ne lių. Po rą ar 
tris mė ne sius pa dir ba, pa skui tiek 
pat lai ko pa bū na na muo se. Šei ma 
nu si pir ko sa vo na mą Pa šiau šė je.

Po nios Ja ni nos se se rų ir bro lio 
vai kai – be veik vi si emig ra vę. Bir

žuo se gy ve nan čių se sers ir bro lio 
iš va žia vę vi si vai kai. Še du vo je gy
ve nan ti se suo išau gi no 9 vai kus. 
Še ši iš jų emig ra vę. Sve ti mo se ša
ly se mo ko si ar ba dir ba ir anū kai.

Bro lis su žmo na ke ti na par duo
ti vis ką, ką už gy ve no Lie tu vo je, ir 
trauk ti pas vai kus į Vo kie ti ją. Po
nia Ja ni na jam ne pa vy di to kios 
lai mės. Sa ko, jog jai ge riau sia Lie
tu vo je, Pa šiau šė je, kur yra įpra tu
si, kur vi si žmo nės sa vi. Nors ne  
per  se niau siai pa lai do jo vy rą, mo
te ris ne lei do sau nei pa bėg ti, nei 
pa lūž ti. Su si re mon ta vo na mus. 
Da ly vau ja bend ruo me nės gy ve
ni me. Kur čia be nu bėg si?

„Žmo nės čia man vi si ge ri. Ne
tu riu nė vie no prie šo“, – džiau gia
si J. Zda nie nė, ga lė da ma kal bė ti 
sa va kal ba ir gy ven ti Tė vy nė je.

Dan guo lė (ant ro je ei lė je kai rė je) ir Vi das Zda niai su duk re le Eg le už su ko į Pa šiau šės bend ruo me nės na mus 
at si svei kin ti su ma ma Ja ni na Zda nie ne (ant ro je ei lė je vi du ry je) ir se se ri mi Lai ma Raz mi nie ne (pir mo je ei lė je), ku rios 
atė jo į ge ne ra li nę spek tak lio, ku ria me tu ri vaid me nis, re pe ti ci ją. 

Au to rės nuo tr.
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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“ 2,50 Eur
„Kelmės kraštas“ 2,00 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,50 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,50 Eur

„Biržiečių žodis“ 2,00 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 2,20 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

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

Negaunate popierinio „Šiaulių 
krašto“ laikraščio? Gyvenate ne 
Šiaulių regione ar užsienyje? Skai
tomiausias ir populiariausias Šiau
lių apskrities dienraštis „Šiaulių 
kraštas“ skaitytojams pasiekiamas 
bet kuriame pasaulio krašte elek
troninėje versijoje PDF formatu!

Kompiuteryje, išmaniajame 
telefone ar planšetėje jūs turite 
galimybę skaityti elektroninę lai
kraščio versiją ir naudotis laikraš
čio archyvu.

Elektroninės versijos prenume
ratoriai naujausią numerį turi gali

mybę skaityti pirmieji – naujausias 
numeris įkeliamas iškart po 24 va
landos. Nors laikraštis lygiai toks 
pat, elektroninės versijos prenu
merata – perpus pigesnė.

Prenumeruoti itin paprasta – 
interneto svetainėje skrastas.lt 
išsirinkite norimą PDF laikraštį 
(„Šiaulių kraštas“, „Kelmės kraš-
tas“, „Pakruojo kraštas“, „Mūsų 
kraštas“, „Krašto žinios“, „Biržiečių 
žodis“, „Sidabrė“, „Žemaitis“), nu
rodykite prenumeratos laikotarpį 
ir pasinaudodami elektroninės 
bankininkystės sistema apmo

kėkite. Į jūsų nurodytą el. paštą 
iškart bus atsiųsti prisijungimo 
duomenys, kuriuos suvedę galė
site skaityti elektroninę laikraš
čio versiją.

Jei jums reikia tik vieno ar kelių 
PDF laikraščio numerių, galite 
juos įsigyti siųsdami SMS žinutę 
telefonu. Prisijungimo duomenis 
– vardą ir slaptažodį – gausite at
sakymo SMS žinutėje.

Užsiprenumeruoti elektroni
nę laikraščio versiją galite ir bet 
kuriame „Šiaulių krašto“ biure 
tiesiogiai.

Elektroninis„Šiauliųkraštas“–betkuriamepasauliokrašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.


