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Praė ju sį sek ma die nį Kel mės ra jo no pa štų 
dar buo to jai rin ko si į Pak ra žan tį pa mi nė ti 96-ųjų 
Lie tu vos pa što me ti nių ir su si tik ti su ko le go mis. 
Prieš šven tę dau ge lis jų da ly va vo šv. mi šio se 
Pa lend riuo se, kur mel dė si už mi ru sius ir gy vus 
sa vo pro fe si jos at sto vus bei jų šei mas.

Dar žo ves au gi nan tis ir jų per dir bi mo ce chą įkū ręs 
Gir ni kų kai mo ūki nin kas Al gi man tas Vaup šas ste bi si 
ta ria ma vals ty bės pa gal ba ūki nin kams. Dėl Ru si jos 
em bar go lie tu viš kiems mais to pro duk tams ūki nin kui 
„nu plau kė“ rin ka, ku ri bū tų pir ku si 3000 to nų jo 
ūky je užau gin tų mor kų. Ma ža to, be veik vi są va sa rą 
ūky je lan ko si tik rin to jai. Esą ūki nin kas per ma žai 
mo ka dar bi nin kams.

Užarėmorkasiratleidodarbininkų

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

„Ant ki li mė lio“
Be veik šim tą dar bo vie tų Gir ni

kų, Už ven čio ir ap lin ki nių kai mų 
gy ven to jams su kū ręs Al gi man tas 
Vaup šas ką tik grį žo iš Šiau lių. 
Pa sa ko ja, jog Mo kes čių ins pek ci ja 
kvie tė „ant ki li mė lio“ pa siaiš kin ti, 
ko dėl dar bi nin kai gau na ma žus 
at ly gi ni mus. „Sup ran tu, Mo kes
čių ins pek ci ja dir ba sa vo dar bą, 

– sa ko A. Vaup šas. – Bet jei gu 
žmo gus pra stai dir ba, kar tais po 
sa vai tę nei na į dar bą, gir tau ja?  
Ne gi jam pri va lau mo kė ti ly giai 
su vi sais? Tu riu sto riau sią pa siaiš
ki ni mų dėl dar bo draus mės by lą. 
Kas dir ba, tas už dir ba nor ma liai. 
O tie, ku rie dir ba ne vi su eta tu 
ar da ro pra vaikš tas, gau na tiek, 
kiek dir ba.

Nuo pa va sa rio ūky je tik rin to jai 
kei čia vie nas ki tą, nors po ke lias 
de šim tis tūks tan čių li tų su mo ku 
„Sod rai“ ir Mo kes čių ins pek ci jai.“ 

Dėl vals ty bės po li ti kos ūki nin kas 
pra ra do di džiu lę rin ką Ru si jo je. 
O vals ty bė, užuo t pa dė ju si, dar 
spau džia žem dir bius. 15 pa tik rų 
per me tus.

Pra ra do pel nin gą rin ką
650 hek ta rų dir ban tis A. Vaup

šas au gi na ja vus ir dar žo ves. 
Bu ro kė liai, mor kos, ko pūs tai ir 
bul vės – iš skir ti nės ko ky bės. Ka
dan gi įkū rė dar žo vių per dir bi mo 
ce chą, ko pūs tus rau gia. Bu ro kė
lius ver da ir fa suo ja į va ku umi nes 
pa kuo tes. Par duo da net skus tas 
bul ves.

Pre ky bos tink lai per ka ir ūki
nin ko mor kas. Ne  per  se niau siai 
A. Vaup šas už 360 tūks tan čių 
li tų nu pir ko spe cia lių kon tei ne
rių, kad mor kos ge rai iš si lai ky tų 
per žie mą. Jas sa vo sau gyk lo se 
ūki nin kas iš lai ko ko ky biš kas iki 
nau jo va sa ros der liaus.

Per dve jus me tus ūki nin kui at
si pir ko kon tei ne riai. Šie met jau 

tu rė jo gau ti pel no.
Mor kų praė ju sį pa va sa rį ūki nin

kas pa so di no dau giau, nes bu vo 
su da ręs su tar tį su Ru si ja. Šios ša
lies val gy to jai ke ti no pirk ti 3000 
to nų mor kų. Anks tes niais me tais 
Ru si jos pre ky bi ni nai kas sa vai tę 
iš si vež da vo po  40–50 to nų. Ta
čiau Ru si jai pa skel bus em bar gą, 
ūki nin kas ne tu rė jo kur dė ti ge rai 
už de rė ju sių mor kų. Kiek til po, su
dė jo į san dė lius, į kau pus. 1000 
to nų sky rė lab da rai. Dau giau der
liaus nie kas ne paė mė net vel tui.

To dėl nuo 15 hek ta rų mor kų 
net ne nuė mė. Uža rė lau kus su 
vi su der liu mi. „Bal ta ru siai bū tų 
pir kę ir mo kė ję po 35 cen tus už 
ki log ra mą. Bet už šią kai ną tu
rė jo me dar nu plau ti ir nu vež ti, 
– pa sa ko ja A. Vaup šas. – Už to kią 
kai ną ne bū tų at si pir ku sios net 
trans por to iš lai dos. La biau ap
si mo kė jo nė ne nuim ti der liaus.“

Nukelta į 3 psl.

Au to rės nuo tr.

NE VIL TIS: Neap dai ri ir ne vers li vals ty bės 
po li ti ka griau na sun kiai įsi tvir ti nan čių 
ūki nin kų ir vers li nin kų pla nus, nie kais pa ver čia 
pa sie ki mus ir sun kiai su ras tas rin kas. „Lie tu va 
pra sko lin ta. Kaž kas tu rės tas sko las ati duo ti. O 
ma no kar ta į pen si ją tur būt tu rės ei ti 90 me tų,“ 
– ne vil ties ne sle pia Al gi man tas Vaup šas.

DAR BAS: Dar žo vių per dir bi mo ce che ir 
san dė liuo se dar bo dar tu ri ke lios de šim tys žmo nių.

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

Šven ti nė nuo tai ka ir de ko ra ci jos – 
kul tū ros dar buo to jų do va na

Jau de šim tą jį kar tą ra jo no pa
šti nin kai rin ko si Pak ra žan ty je. 
Čia švęs ti pa što gim ta die nį – pa

to giau sia, nes čia gy ve na pa
grin di nis šven tės or ga ni za to rius 
Kel mės pa što vir ši nin kas Zig mas 
Gai daus kas. Be to, di de lę da lį 
šven tės or ga ni za vi mo rū pes čių 
pa sii ma Kul tū ros cent ro dar
buo to jai. Tai jų do va na ra jo no 
pa šti nin kams.

Šį kart taip pat jau įžen gus į 
Kul tū ros cent ro sa lę ga lė jai jus ti 
šven ti nę nuo tai ką. Sce na pa puoš
ta šven ti nė mis de ko ra ci jo mis. 
Paš to sim bo lis – bal ti ba lan džiai, 
lan gas, prie ku rio kai mo žmo nės 
daž niau siai lau kia pa šti nin ko, 
spal vin gi ba lio nai.

Ren gi nį  ve dė Pak ra žan čio 
kul tū ros cent ro ren gi nių or ga
ni za to rė Gin ta rė Kaz laus kai
tė. Kul tū ros cent ro dar buo to jai 
kiek vie nam dar iš li ku siam ra jo
no pa štui ir jo ko lek ty vui ski ria 
po mu zi ki nį kū ri nį ar šo kį. Kiek
vie nam – vis skir tin ga no mi na
ci ja. Vie niems už ko mer ci nius 
su ge bė ji mus, ki tiems už at kak
lu mą sie kiant tiks lo, tre tiems – 
už darbš tu mą.

Nukelta į 3 psl.

PAŠ TI NIN KAI: Jau de šim tą kar tą Kel mės ra jo no pa šti nin kai 
švęs ti ne Tarp tau ti nės pa što die nos, o Lie tu vos pa što gim ta die nio 
su si ren ka Pak ra žan ty je.

VE DĖ JA: Ren gi nį ve dė Pak ra žan čio kul tū ros 
cent ro dar buo to ja Gin ta rė Kaz laus kai tė.

Au to rės nuo tr.

Sau lė te ka 8.00,
lei džia si 16.09.
Die nos il gu mas – 8.09.
Mė nu lis – jau na tis.
Sau lė Šau lio ženk le.
47oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven čia: 

Ci lė, Ce ci li ja, Ce ci li jus, Ce ci lius, 
Ci las, Ci lė, Dar gin tė, Lai mu tis, 
Stei kin tas, Su vai das, Su vai dė, 
Su vai nas, Su vai nė;

ry toj: Ade lė, Do vil tas, Kle men
sas, Liu bar tas.

* 1893 m. ca ro val džia su si do
ro jo su Kra žių pa ra pi jos ti kin čiai
siais, pa si prie ši nu siais val džiai. 
Nu žu dy ti 9 žmo nės, apie 50 su
žeis ta, 330 tar dy ta, 71 ati duo tas 
teis mui.

* 2002 m. pa svei kin ti Lie tu vos 
žmo nių ša liai su lau kus kvie ti mo 
tap ti NA TO na re bei su si tik ti su 
tri jų Bal ti jos vals ty bių va do vais 
į Vil nių at vy ko Jung ti nių Ame ri
kos Vals ti jų pre zi den tas Džor džas 
V. Bu šas su žmo na Lo ra Buš. Ofi
cia lūs su si ti ki mai vy ko lapk ri čio 
23ią ją.

* 2003 m. Ma ri jam po lė je ati
deng tas pa mink las „Tau ro“ apy
gar dos par ti za nams, ko vo ju siems 
Su val ki jo je 1944–1955 me tais. 
Po ka rio ko vo se žu vo apie 7 tūks
tan čiai šios apy gar dos par ti za nų 
ir jų ry ši nin kų.

* 2006 m. Di džio sios Bri ta ni jos 
ka ra lie nė Elž bie ta II  ir jos vy ras 
Edin bur go her co gas Fi li pas laiš
ke, ad re suo ta me Sei mui, iš reiš kė 
nuo šir džią pa dė ką už įsi min ti no 
vi zi to or ga ni za vi mą. Di džio sios 
Bri ta ni jos ka ra liš ko ji po ra Lie
tu vo je lan kė si 2006 m. spa lio 
16–18 die no mis.

* 2007 m. Sei me pa mi nė tas 
Lie tu vos Nep rik lau so my bės Ak to 
sig na ta ro pro fe so riaus Ka zi mie ro 
An ta na vi čiaus at mi ni mas. Lapk
ri čio 25ąją jam bū tų su ka kę 70 
me tų.

* 2010 m. Mik niųPėt rė čių so
dy bo je Mė nai čių kai me, Rad vi
liš kio ra jo ne, ati da ry tas Lie tu vos 
lais vės ko vos są jū džio Ta ry bos 
1949 m. va sa rio 16 d. Nep rik lau
so my bės dek la ra ci jos pa skel bi mo 
me mo ria las. Me mo ria lą su da ro 
at sta ty tas Lie tu vos par ti za nų vy
riau sio sios va da vie tės bun ke ris, 
virš jo esan ti klė tis ir ša lia bun ke
rio pa sta ty tas pa mink las.

Šian dien ir ry toj nu ma to mi 
ra mūs, švel niai žie miš ki orai – 
vie to mis sny gu riuos, pa lis, tvy
ros rū kas. Nak ti mis ir ry tais kai 
kur plik le dis. Oro tem pe ra tū ra 
nak ti mis nuo 2 laips nių šal čio 
iki 3 laips nių ši lu mos, die no
mis 0–3, pa jū ry je iki 6 laips nių 
ši lu mos.
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