
De vy nias de šimt pen ke rių 
me tų Pak ra žan čio kai mo 
gy ven to jas An ta nas Ba nys 
vi są sa vo gy ve ni mą dir bo 
pa šti nin ku.
Išė jęs už tar nau to poil sio 
il gaam žis ra šo ei les, daž ną 
sa vo gy ve ni mo die ną 
ap ra šo die no raš ty je. 
Pri si mi nęs ką nors iš sa vo 
jau nys tės ar vai kys tės, 
pri si mi ni mus taip pat 
fik suo ja po pie riu je. 
Po nas An ta nas yra 
iš lei dęs ir kny ge lę. Jam 
ypač ar ti mos mo ra lės 
te mos, žei džia žmo nių 
su sve ti mė ji mas, ne mei lė 
sa vo Tė vy nei.

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

„Dar bai kas die niai  
kaip pan čiai ge le ži niai“

Taip An ta nas Ba nys įvar di
ja sa vo jau nys tės pri si mi ni mus. 
Prieš akis dar ne re tai iš ky la ar fa, 
iš ku rios by ra į stam bius ir ma
žus, į šva rius ir ne šva rius su rū
šiuo ti grū dai. Šu li nys, prie ku rio 
nu si prau sus po dar bų pra švie sė ja 
akys. Ska ni va ka rie nė tro boj. O 
va ka re šo kiai gro jant ban do ni jai.

Se no lio at min ty je iš li ko ir 
spra gi lo ga dy nė. Po jos at si ra do 
ku lia mo sios ma ši nos, su ka mos 

ma nie že aš tuo nių ark lių. Vi są 
die ną dar bi nin kai pra leis da vo 
dul kė se, džiu gin da vo tik ma žos 
per trau kė lės pa trauk ti dū mą ar 
šiaip at si pūs ti.

Kiek il ges nis bū da vo pie tų me
tas. Tuo met pir miau sia pa šer da
vo ark lius. Po to žmo nės bū da vo 
kvie čia mi pie tau ti.

Kas dien vals tie čių mais tas bū
da vo kuk lus. Bet per tal kas pa
ruoš da vo so tų sta lą. Pus ry čiams 

iš vir da vo barš čių ir kruo pų sriu
bos. Prieš dar by me čius vi suo met 
pjau da vo avi ną. Tad pie tums 
bū da vo duo da ma „pa smo žy ta“ 
mė sa, mil ti niai py ra giu kai ar ba 
tar kuo tų bul vių ce pe li nai su avie
nos ke pe nų ir inks tų įda ru. Kep
da vo ir ku ge lį su kiau lės ko ja. 
Tuos že mai tiš kus ska nės tus pa si
da žy da vo į sme to ną.

„Kai me tų dar bų bū da vo gau sy
bė. Iš var din ti sun ku. Dar bai kas

die niai kaip pan čiai ge le ži niai. 
Apie ato sto gas ar iš vy ki mą kur 
nors to liau nuo na mų ne tu rė jo me 
jo kio su pra ti mo.
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penktadienis–šeštadienis

Sau lė te ka 4.45,
lei džia si 21.59.
Die nos il gu mas – 17.14.
Mė nu lis – jaunatis.
Sau lė Vėžio ženk le.
27oji me tų sa vai tė.

Vardadienius š iandien 
švenčia: Adelė Emilija, Emi
lis, Liucina, Tautginas;

rytoj: Julius, Julė, Julijo
na, Julijonas, Liepa, Regina, 
Tautrimas;

poryt: Gantautė, Jotvingas, 
Jotvingė, Jotvingis, Marijo
na, Marijonas, Martinjonas, 
Napoleonas.

* 1648 m. rusų jūreivis Se
mionas Dežniovas leidosi į 
ekspediciją, kurios metu buvo 
atrastas sąsiauris tarp Azijos 
ir Šiaurės Amerikos.

* 1859 m. stebint 25 tūks
tančiams žmonių Čarlis Blon
dinas perėjo iš JAV į Kanadą 
lynu, ištemptu virš Niagaros 
krioklio.

* 1894 m. Londone oficia
liai atidarytas Tauerio tiltas 
per Temzės upę.

* 1908 m. Rytų Sibirą su
krėtė baisus sprogimas – nu
krito Tunguskos meteoritas. 
Jo sukeltas žemės drebėjimas 
buvo jaučiamas net Vidurio 
Europoje.

* 1934 m. Vokietijoje Adol
fas Hitleris susidorojo su dau
geliu savo oponentų, tarp jų 
– su Ernstu Remu bei Kurtu 
fon Šleicheriu.

* 1936 m. išleista Mar
garetos Mičel knyga „Vėjo 
nublokšti“.

* 1966 m. gimė amerikiečių 
bosininkas Maikas Taisonas 
(Mike Tyson). 

* 1971 m. žuvo trys rusų 
kosmonautai, pasiekę buvi
mo orbitoje rekordą – 570 
valandų ir 22 minutes. Besi
leidžiant į Žemę laive „Sojuz
II“ pritrūko deguonies.

*1997 m. išleista pirmoji 
Hario Poterio serijos knyga.

Šiandien daug kur trum
pai palis. Temperatūra 
naktį 16–21, dieną 21–26 
laipsniai šilumos.

Rytoj išsilaikys panašūs 
orai.

Mies te gi mu si ir au gu si 
Si gu tė Sto nie nė prieš 
še še tą me tų su vy ru To mu 
ir dviem duk ro mis įsi gi jo 
na mu ką Ši mai čių kai me, 
ne to li Kel mės.
Mo te ris nė sy kio 
ne sua be jo jo sa vo 
ap si spren di mo tei sin gu mu. 
Per trum pą lai ką šei ma 
jau spė jo pa si keis ti 
gy ve na mo jo na mo se ną 
ši fe rio sto gą, tvar ko si 
ap lin ką. So dy bą ne se niai 
ap si tvė rė, kad ga lė tų 
ga lė tų ne var žo mai ir 
sau giai laks ty ti au gin ti niai 
– šu nys.

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

So dy ba švy ti nau ju mu
Si gu tės ir To mo Sto nių so dy

ba kai me švy ti nau ju mu. Na mas 
pui kuo ja si nau ju sto gu, te ri to ri ja 
ap tver ta tvo ra su sti lin gais me ta
li niais var tais. Daug dai lios, ne se
niai nu šie nau tos pie ve lės, gė lių.

„Bet dar la bai daug dar bų ir 
su ma ny mų lau kia“, – sa kė Si gu tė 
Sto nie nė, mies tie tė, ga lu ti nai ap
si gy ve nu si kai me su šei ma prieš 

še še rius me tus.
Ša li mais Si gu tės vis su kio ja si 

jos ma žė lė duk ra. De vyn me tė tie
siog pie ve lė je ro do gim nas ti nius 
su ge bė ji mus. Kur mies te vai kas 
ras tų tiek erd vės?

Tik at si kė lę, Sto niai ėmė si re
mon tuo ti na mą. To mas Sto nys 
su meist ra vo te ra są, at nau ji no 

vi są pa sta to išo rę. Da bar vyks ta 
re mon tai vi du je.

Vie nas iš di džiau sių dar bų bu vo 
pa keis ti se ną sto gą – konst ruk ci jas 
ir as bes ti nę dan gą. Jau na šei ma 
pa si nau do jo ga li my be gau ti pa ra
mą pa gal As bes ti nių sto gų kei ti mo 
pro gra mą.

S. Sto nie nė sa kė, jog bu vo šiek 
tiek abe jo nių, ar pa ra mą gaus, ar 
pa vyks tin ka mai pra šy mą už pil
dy ti ir pa na šiai.

„Bet aš esu „po pie ri nis“ žmo
gus, dir bu bu hal te re, to dėl ir 
ry žau si. Kaip vė liau paaiš kė jo, 
sun kiau sia bu vo at si skai ty ti už 
nu veik tus dar bus. Pa dė jo Na
cio na li nės mo kė ji mo agen tū ros 
Šiau lių sky riaus spe cia lis tai. Jau 
sto gą pa si kei tė me, kaip ir pri klau
so, pa ra mą ga vo me. Kom pen sa vo 
pu sę me džia gų iš lai dų. Už tuos 
pi ni gus nau ja tvo ra vi sai ne se niai 
te ri to ri ją ap si tvė rė me“, – pa sa ko
jo šei mi nin kė.

Sto niai yra su pla na vę ar ti
miau siu me tu su si tvar ky ti lau ko 
vir tu vė lę, kad va sa rą tu rė tų kur 
ga min ti val gį. Ir per suė ji mus ga
lė tų pa bū ti.
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Si gu tė Sto nie nė sa kė, jog še še ri me tai kai me jai ne prail go, į mies tą jau 
ne be no rė tų grįž ti.

Pakražančiometraštininkas

Per Li no šven tę Pak ra žan čio se niū ni ja pri sta tė ne tik vers li nin kus, bet ir sa vo kraš to švie suo lį il gaam žį An ta ną Ba nį. 

Au to rės nuo tr.

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.


