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Kel mės ra jo no ta ry bos na rys, bu vęs 
Dar bo par ti jos Kel mės sky riaus 
pir mi nin kas Bo ri sas Mar ku lis, 
tris kar tus kan di da ta vęs į Sei mo 
na rius ir du kar tus da ly va vęs 
Sa vi val dy bių rin ki muo se bei 
lai mė jęs Ta ry bos na rio man da tą, 
at si sa kė par ti jos pir mi nin ko po sto 
ir šį kart ne da ly vau ja Sa vi val dy bių 
rin ki muo se.
Po li ti kas vi suo me nė je pa si gen da 
pi lie tiš ku mo ir tik rų jų ver ty bių 
dek la ra vi mo. To dėl ke ti na ieš ko ti 
sau ni šos, pa dė da mas kur ti pi lie ti nę 
vi suo me nę.

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

Ats kir ti, kur ma no, kur ne ma no
„Pa žįs ta mi kar tais iš ma nęs šai py da vo si: 

„Tu dur niau, koks tu po li ti kas, kad va ži nė ji 
su pu vu sia ma ši na, – pa sa ko ja B. Mar ku lis. – 
O aš džiau giuo si, kad nie ko ne su si vai ra vau. 
Tė vas ma ne iš mo kė at skir ti, kas ma no ir kas 
ne ma no. Ma no tai, ką aš už dir bau. O jei ra
dau sve ti mą pi ni gi nę, ji – ne ma no. Ją tu riu 
ne šti į po li ci ją.“

Bū da mas Ta ry bos na riu B. Mar ku lis sa ko 
taip ir ne sup ra tęs, ko vi suo me nei rei kia. In
te re san tas atei na ieš ko ti tei sy bės. Pa de di jam 
ras ti tie są ir įsta ty mą tai tie sai ap gin ti. O ki tą 
die ną jis jau atei na pra šy ti pa ta ri mo, kaip tą 
įsta ty mą apei ti.

Nukelta į 2 psl.

„Džiaugiuosi,kadniekonesusivairavau“

PA TIR TIS: Kel mės ra jo no ta ry bos na rys Bo ri sas 
Mar ku lis ne da ly vaus šių me tų Sa vi val dy bių 
rin ki muo se. Ke ti na kur ti pi lie ti nį ju dė ji mą. 
Se mia si pa tir ties už sie ny je. 

Au to rės nuo tr.

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

„Na mai nie ka da  
ne bu vo tuš ti“

Sta sė Ja sai tie nė – ne mi nu piš
kė, mo te ris ki lu si nuo Šau kė nų 
kraš to, gi mu si Degs nės kai me. Bet 
Mi nu piuo se gy ve na dau giau kaip 
pu sę am žiaus, nuo pat ati te kė ji mo 
į da bar jau am ži ną atil sį vy ro Jur
gio tė viš kę.

Tuo se na muo se, ku riuo se S. Ja
sai tie nės še šu ras, o vė liau – ir jos 
vy ras su ke tu riais bro liais užau go, 
gi mė ir Ja sai čių sū nūs Al ber tas ir 
An ta nas. „Na mai nie ka da ne bu vo 
tuš ti. Ir nė ra iki šiol. Da bar gy ve nu 
aš su anū ku Vai niu mi“, – pa sa ko jo 
Sta sė Ja sai tie nė.

Mi nu piš kė ne pei kė nė vie no 
sa vo jo gy ve ni mo eta po. Tik gra
žiais žo džiais kal bė jo apie sa vo 
vy rą, vai kus ir anū kus, any tą ir 
še šu rą. Džiau gė si kai my nais ir vis 
juos gy rė.

„Anais lai kais, tie sa, gy ven ti 
bu vo ir įdo miau, ir leng viau. Pir

miau sia to dėl, kad mes pa tys jau ni 
bu vo me“, – sa kė S. Ja sai tie nė.

Prie že mės ir gy vu lių
Sta sė Ja sai tie nė pa sa ko jo, jog vi

sais lai kais sten gė si nea tit rūk ti nuo 
že mės, ūki nin ka vo ir iki šiol ūki nin
kau ja pa gal iš ga les.

Dar tu ri kaž ka da sū naus Al ber to 
su meist rau tą trak to riu ką, kom bai
ną. Anū kas Vai nius, nors ir dir ba 
Kel mės po li ci jos ko mi sa ria te ty
rė ju, po val diš kų dar bų ir aria, ir 
ja vus ku lia. Mo čiu tė ne si ste bi: jos 
įsi ti ki ni mu, kiek vie nas vy ras tu ri 
mo kė ti že mę dirb ti ir apie tech ni
ką nu si ma ny ti.

Kai Sta sė Ja sai tie nė gy ve no su 
vy ru Jur giu, lai ky da vo bū re lius 
avių. Pri megz da vo vil no nių ko ji
nių. Ne se niai dar tu rė jo ir kar vių, 
ta čiau stai ga ki taip su si dė lio jus 
gy ve ni mui, kar vių te ko at si sa ky ti. 
Bet lai ko ver še lių, jau čių. Vie ną 
di de lį gy vu lį pa sker dė mė sai, pri
kim šo ir iš rū kė deš rų.

Kad ne rei kė tų pirk ti, už siau gi na 
sa vų vais ti nių žo le lių: rau do nė lių, 
ša la vi jų, mė tų.

Se niau kep da vo ir na mi nę duo
ną, ne tik sau, šei my nai, bet ir šven
tėms. Pra šy da vo na mi nės duo nos 
net ves tu vėms. Sus paus da vo sū rių.

Bi tės tei kia ra my bę ir nau dą
Sta sės Ja sai tie nės so dy ba nie

kuo met ne bu vo be bi te lių. Anks
čiau tu rė da vo ir po 20 šei my nų, 
da bar li ko 12. Me daus ne šė jų šei
my nų lai ky da vo ir S. Ja sai tie nės 
tė vai. Nu si žiū rė ju si į juos, ir mi nu
piš kė iš mo ko bi te les pri žiū rė ti.

„Sy kį tė vų na muo se, kai vai kas 
bu vau, ki lo gais ras, su de gė tvar tas 
ir bi te lės. Bet ki tais me tais po gais
ro tė vai vėl bi te lių įsi gi jo“, – pa sa
ko jo mo te ris.

Bi te les pri žiū ri pa ti jų šei mi nin
kė, pa de da ir kai my nės. Neat si sa
ky tų pa gel bė ti ir anū kas Vai nius, 
bet, pa sak S. Ja sai tie nės, jis tu ri 
bū ti la bai at sar gus, nes yra aler giš
kas bi te lių įgė li mui.

Ša lia na mų dūz gian čios bi te lės 
tei kia ne tik ra my bę, bet ir nau dą. 
Me din gais me tais vie na šei ma pri
ne ša iki 50 ki log ra mų me daus.

Mo ki niai ne til po vie na me na me
Ja sai čių so dy ba yra pa te ku si ir į 

Mi nu pių mo kyk los is to ri ją.

1926 me tų gruo džio 16 die ną 
mi nu piš kio Juo zo Ma co na me bu vo 
įsteig ta vien komp lek tė mo kyk la, 
ku rio je 1926–1927 moks lo me tais 
vei kė I ir II sky riai. Ki tais moks lo 
me tais mo kyk lo je mo kė si 53 mo
ki niai, 23 vai kai dėl vie tos sto kos 
ne bu vo priim ti. To dėl 1928–1929 
me tais Sta sio Ja sai čio na me bu vo 
įsteig tas II komp lek tas.

To je pa sta to da ly je, ku rio je prieš 
ke le tą de šimt me čių su moks lo pra
džia moks liu su si pa žin da vo mo ki
nu kai, da bar – Sta sės Ja sai tie nės 
vir tu vė. Mo kyk la Ja sai čių na muo se 
vei kė ne vie ne rius me tus.

Džiau gia si anū ko ap si spren di mu
Sta sė Ja sai tie nė sa kė, jog ją la

bai pra džiu gi no anū ko Vai niaus 
ap si spren di mas gy ven ti kar tu, 
Mi nu piuo se.

„Ma no mar ti, Vai niaus ma ma, 
mi rė la bai jau na, vos 28 me tų. Anū
kai po ne lai mės vis pas mus ir pas 
mus bū da vo. Priau go Vai nius. To
dėl ši so dy ba jam, ma nau, kaip ir 
sa va, to dėl ir rū pi na si. Pir miau sia 
gy ve na mą jį na mą pra dė jo at nau
jin ti. Jau su tvar ky ta išo rė, ke ti na 
ir vi dų re mon tuo ti, kad bū tų vi si 
pa to gu mai“, – pa sa ko jo mo te ris. NA MAI: Ke lis de šimt me čius skai čiuo jan ti Ja sai čių so dy ba – at nau jin ta,  

iš to lo švy ti gy ve na ma sis na mas, ku ria me yra vei ku si Mi nu pių mo kyk la.

ŠEI MI NIN KĖ: Mi nu piš kė Sta sė Ja sai tie nė sa kė, jog anks čiau gy ven ti bu vo 
ir leng viau, ir įdo miau. „Pir miau sia to dėl, kad mes pa tys jau ni bu vo me“, – 
pri dū rė moteris.

Senojesodyboje–trečiojikarta
Au to rės nuo tr.

Mi nu pių pa kraš ty je įsi kū ru si Ja sai čių so dy ba 
užau gi no tris kar tas. Ir iki šiol nė ra tuš čia. Da bar 
kar tu su so dy bo je gy ve nan čia Sta se Ja sai tie ne 
gy ve na ir ūki nin kau ja jos anū kas Vai nius Ja sai tis, 
dir ban tis Kel mės po li ci jos ko mi sa ria te ty rė ju.

Sau lė te ka 8.16,
lei džia si 16.48.
Die nos il gu mas – 8.32.
Mė nu lis – prieš pil nis.
Sau lė Van de nio ženk le.
5oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven čia: 

Ge dau tas, Leo ni da, Leo ni das, 
Leo ni dė, Manf re das, Ni jo lė, Sam
ban gas, Sam bar tas, Sam bar tė.

* 1588 m. Kro ku vos Sei me 
pa tvir tin tas Tre čia sis Lie tu vos 
sta tu tas, ku ris vė liau bu vo iš
spaus din tas sla vų kal ba Vil niu
je. Dau giau kaip 200 me tų jis 
bu vo pa grin di nis Lie tu vos tei sės 
ko dek sas.

* 1928 m. Vo kie ti ja ir Lie tu va 
su da rė su tar tį, ku ria Vo kie ti ja 
ofi cia liai pri pa ži no Klai pė dos 
kraš tą Lie tu vai.

* 1994 m. įsteig ta Lie tu vos 
kai mo ra šy to jų są jun ga.

* 2002 m. Prem je ras Al gir das 
Bra zaus kas priė mė Ame ri kos 
žy dų ko mi te to tarp tau ti nių rei
ka lų di rek to rių End rių Bei ke rį. 
Jis pa dė ko jo už 309 Lie tu vo je 
sau go tų to rų per da vi mą Iz rae
lio žy dų re li gi nio ir dva si nio 
pa vel do or ga ni za ci jai „He chal 
Shlo mo“.

* 2009 m. už Lie tu vos var do 
gar si ni mą Už sie nio rei ka lų mi
nis te ri jos gar bės ženk lu „Lie
tu vos tūks tant me čio žvaigž dė“ 
ap do va no tas re ži sie rius Arū nas 
Ma te lis.

* 2011 m. ei da mas 73iuo
sius me tus Vil niu je stai ga mi rė 
ži no mas Lie tu vos fo tog ra fi jos, 
te le vi zi jos ir ki no kri ti kas, me no
ty ri nin kas Skir man tas Va liu lis.

* 2011 m. Kau ne, Kęs tu čio 
gat vė je, ati deng ta at mi ni mo 
len ta žy miam lie tu vių ir len kų 
kul tū rų bei vi suo me nės vei kė
jui, ra šy to jui, li te ra tū ros kri ti kui, 
tau ti nio at gi mi mo puo se lė to jui 
Juo za pui Al bi nui Her ba čiaus kui.

* 2011 m. Kaz lų Rū do je įam
žin tas kom po zi to riaus, pe da
go go, kul tū ros ir me no vei kė jo, 
Lie tu vos mu zi kų są jun gos pre zi
den to pro fe so riaus Rim vy do Ži
gai čio (1933–2010) at mi ni mas 
– ati deng ta me mo ria li nė len ta 
ant R. Ži gai čio gim to jo na mo, 
taip pat iš ka ba ant Kaz lų Rū dos 
Rim vy do Ži gai čio me nų mo kyk
los pa sta to.

Šian dien vie to mis pa snigs, 
ga li mas plik le dis. Oro tem
pe ra tū ra die ną ar ti ma nu liui 
laips nių.

Ry toj pro gno zuo ja mi kri tu
liai. Pūs gū sin gas vė jas, kils 
trum pos pū gos. Tem pe ra tū ra 
nak tį 0–5 laips niai šal čio, die
ną nuo 1 laips nio šal čio iki 2 
laips nių ši lu mos.
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