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Apsispręstadėl„Auksinės
krivūlėsriterio“apdovanojimo

EN TU ZIAS TAS: Ta ry ba gy dy to jo ir tink li nio en tu zias to Al gi man to Pet ro vo 
kan di da tū rą nu spren dė teik ti „Auk si nės kri vū lės ri te rio“ ap do va no ji mui.

Kel mės apy lin kių 
se niū ni jos Ja nau čių 
kai me ūki nin kau jan tys 
Eu ge ni ja ir Al gi man tas 
Žy man tai pa tys nuo 
jau nys tės sky nė si ke lią. 
Gy ve ni mą, kaip sa ko, 
pra dė jo nuo nu lio. Bu vo 
be že miai. Da bar dir ba 
ke lias de šimt hek ta rų. 
Že mė, 14 mel žia mų 
kar vių ir jų prieaug lis 
ap rū pi na vi są šei mą 
dar bu ir duo na.

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

Įkūrėparduotuvę
Pen ke rius me tus jau na Žy man

tų šei ma da li jo si na mais su Al gi
man to tė vais.

Ūki nin kau ti pra dė jo nuo vie
nos kar vės, ku rią Eu ge ni ja iš sa vo 
tė vų ga vo krai čio. Po tru pu tį plė
tė ban dą, ki bo si į že mę. Eu ge ni ja 
dir bo par duo tu vė je, Al gi man tas 
vai ruo to ju trans por to įmo nė je.

Kai koo pe ra ty vas iši ro, jau na 
mo te ris ne te ko dar bo. Ta čiau ne
pa si me tė. Nusp ren dė kai me įkur
ti sa vą par duo tu vę. Par duo tu vė lė 
įkur ta vie na me iš še šia bu čių.

Ir pa tys tuo met jau tu rė jo būs
tą ta me pa čia me še šia bu ty je. Vė
liau nu si pir ko dar vie ną bu tą, 
nes trū ko vie tos – au gi no tris sū
nus. Bu tus su jun gė į vie ną.

Nors tu rė jo vers lą, neat si sa
kė ūke lio. At virkš čiai – jį plė tė. 
Ban dą pa di di no iki pen kių kar
vių. Dau giau jų lai ky ti ne ga lė

jo, nes prie kai mo dau gia bu čių 
bu vo ne di  de l i  ko lek ty vi  niai 
tvar tai.

Ir pen kios kar vės at neš da vo 
į na mus pa pil do mą at ly gi ni mą. 
Jau na šei ma tau pė.

Pa ga liau par da vu si bu tus ir 
pri dū ru si san tau pas, iš ga lė jo už 
50 tūks tan čių li tų nu si pirk ti ne

di de lę so dy bą su 16 hek ta rų že
mės ap link.

Pavargoduodamiprekes
„antbargos“

„Tuo met, kai tu rė jo me par
duo tu vė lę, kai my nai ste bė da vo
si: „Kam jums tas kar ves melž ti? 
Juk vis ko už ten ka“, – pa sa ko jo 

Eu ge ni ja Žy man tie nė. – Bet aš 
neat si sa kiau. Ir da bar ne si gai liu. 
Ste bė jo si, jog tu rė da mi tris nuo
sa vus bu tus še šia bu ty je pir ko me 
so dy bą. Sa kė, nu pirk tris li ku sius 
bu tus, ir vi sas na mas bus jū sų. 

Ta čiau mes mąs tė me ki taip. La
bai no rė jo si erd vės, sa vo kie mo.“

Nukelta į 3 psl.

Ūkisaprūpinadarbuirduona

PA GAL BI NIN KAS: Ne se niai Eu ge ni ja ir Al gi man tas Žy man tai nu si pir ko ne di de lį trak to riu ką, ku ris pa gel bės ūky je. 

Kel mės ra jo no sa vi val dy bės ta ry ba nu spren dė teik ti 
Al gi man to Pet ro vo kan di da tū rą  
„Auk si nės kri vū lės ri te rio“ ap do va no ji mui.

Nukelta į 3 psl.

Au to rės nuo tr.
Šian dien kai kur ga li trum pai 

pa ly ti. Oro tem pe ra tū ra die ną 
17–21 laips nis ši lu mos.

Ry toj lie taus ti ki my bė ne
di de lė. Nak tį ir ry tą vie to mis 
tvy ros rū kas. Oro tem pe ra tū ra 
nak tį 6–11, pa jū ry je apie 14, 
die ną 17–22 laips niai ši lu mos.

Sau lė te ka 6.19,
lei džia si 20.19.
Die nos il gu mas – 14.00.
Mė nu lis – jau na tis.
Sau lė Mer ge lės ženk le.
35oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven

čia: Adauk tas, Ade lė, Au gū na, 
Bui vy da, Bui vy das, Bui vys, 
Eme ri ta, Fe lik sas, Gau den ci ja, 
Her ber tas, Jo ri gė, Jo ri gis, Jo
ris, Lai mis;

ry toj: Aris ti das, Iza be lė, Leo
ni das, Rai mon da, Rai mon das, 
Rai mun da, Rai mun das, Rim
gau das, Vil man tas, Vil man tė, 
Žvai nys.

* 1914 m. bai gė si vie nas iš 
tra giš kiau sių pa sau lio is to ri jo je 
mū šių – Ta nen ber go mū šis. Čia 
vo kie čiai ap su po ir su triuš ki no 
ant rą ją Ru si jos ar mi ją, ku riai 
va do va vo Alek sand ras Sam so
no vas. Pra ra dęs 30 tūks tan čių 
ka rių A. Sam so no vas nu si žu dė.

* 1991 m. Lie tu vos ne
pr ik  lau so my bę pr i  pa ži  no 
Va ti ka nas.

* 1998 m. Vil niaus ar ki vys
ku pas Aud rys Juo zas Bač kis 
pa šven ti no bal ta ru sių bend
ruo me nei grą žin tą Šv. Balt ra
mie jaus baž ny čią.

* 2004 m. Vil niaus Ka ted
ros aikš tė je iš kil min gai su tik ti 
spor ti nin kai, at sto va vę mū sų 
ša liai Atė nų olim pi nė se žai dy
nė se. Jo se da ly va vo 61 Lie tu
vos spor ti nin kas. Dis ko me ti kas 
Vir gi li jus Alek na iš ko vo jo auk
so, sep tyn ko vi nin kė Aust ra 
Sku jy tė bei šiuo lai ki nės pen kia
ko vės meist ras And re jus Zad
nep rovs kis – si dab ro me da lius.

* 2009 m. bū da mas 81erių 
mi rė Lie tu vos Nep rik lau so my
bės at kū ri mo ak to sig na ta ras 
Me dar das Čo bo tas.

* 2010 m. ei da mas 53iuo
sius me tus mi rė lie tu vių kal bi
nin kas, ha bi li tuo tas dak ta ras 
Sau lius Amb ra zas.

SEN TEN CI JA...
„Kiek vie nas iš si va duo ja ma

sis ka ras šven tas, kiek vie nas 
pa ver gia ma sis ka ras ver tas 
pra kei ki mo“.

(Ž. B. La kor de ras)

Redakcijos archyvo nuotr.



2 PRENUMERATA

Prenumeruokite „Šiaulių krašto“ elektroninius 
leidinius ir kasdien skaitykite naujausius 

mūsų laikraščius PDF formatu

PRENUMERUOTI
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn.

„Šiaulių kraštas“ 8,00 Lt
„Kelmės kraštas“ 5,00 Lt
„Pakruojo kraštas“ 5,00 Lt
„Mūsų kraštas“ 5,00 Lt
„Krašto žinios“ 5,00 Lt

„Biržiečių žodis“ 5,00 Lt
„Sidabrė“ 6,00 Lt
„Žemaitis“ 5,00 Lt


