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Praė ju sį penk ta die nį Bir žuo se 
lan kė si Lie tu vos Res pub li kos 
Mi nist ras Pir mi nin kas And rius 
Ku bi lius. Jis su si ti ko su ra jo no 
val dan čią ja koa li ci ja, dva si nin kais, 
pie ta vo su vers li nin kais, lan kė si 
UAB „Bir žų duo no je“, Va bal nin ko 
mu zie ju je, S. Stač kū no ūky je, Bir žų 
pi ly je su si ti ko su Lat vi jos už sie nio 
rei ka lų mi nist ru E. Rin ke vičs bei 
ra jo no Ta ry bos, įmo nių at sto vais. 
Spau dos at sto vams Prem je ras 
sa kė, jog Bir žai – mies tas, tu rin tis 
is to ri nę, kul tū ri nę au rą bei 
po ten cia lą tu riz mo sri ty je.

Edi ta MI KE LIO NIE NĖ
Tel. (8 603) 22838

editamikel@yahoo.com

Su Si ti ki mai už už da rų du rų
Iš ry to į Bir žus at vy kęs Mi nist ras Pir mi nin

kas And rius Ku bi lius Bir žų ra jo ne pra lei do vi
są die ną. Su si ti ki mas su val dan čią ja koa li ci ja 
bei re li gi nių kon fe si jų dva si nin kais vy ko už 
už da rų du rų – spau dos ir te le vi zi jos at sto vai 
ne bu vo įlei džia mi. Po su si ti ki mų A. Ku bi lius 
spau dai ko men ta vo, jog su koa li ci jos na riais 
bu vo kal bė ta apie pir ties, sta dio no, gat vių 
as fal ta vi mo pro ble mas, iš sa ky tos am bi ci jos 
dėl ma žo sios avia ci jos iš sau go ji mo ga li my
bių. Su si ti ki me su dva si nin kais bu vo pa lies ta 
ir evan ge li kų re for ma tų konf lik to pro ble ma. 
Ta čiau, Mi nist ro Pir mi nin ko nuo mo ne, ne 
vi suo met vals ty bė ga li iš spręs ti gin čus.

Ne ti kė tai ra jo no val džiai koa li ci jos su si ti ki
me su Prem je ru pa no ro da ly vau ti Sei mo na rys 
Val de ma ras Val kiū nas. Po to jis Prem je rą ly
dė jo vi zi to po ra jo ną me tu, sten gė si pa reikš ti 
sa vo nuo mo nę įvai riais klau si mais. Prem je rą 
ly din tiems as me nims net ki lo klau si mas: Sei
mo na rys ar Prem je ras at vy ko į sve čius?

a. ku bi liuS: „bir žų duo na“ – 
bur noj Ska nu“
Bend ro vė je „Bir žų duo na“ A. Ku bi lius ap

žiū rė jo ce chus, kur ke pa ma duo na, ran ko mis 
for muo ja mos ban de lės, sau sai niai, fa suo ja ma 

duo na. Bend ro vės va do vas Vik to ras Kur ga
no vas ap ro dė ir nau jai pa sta ty tą, bet dar be 
įran gos ce chą. Prem je ras sa kė, jog Bir žų duo
ną pri si me na dar iš vai kys tės Kvet kuo se. „Ska
niau sia bū da vo at si pjau ti bir žie tiš kos duo nos, 
se ne lio rū ky to kum pio bei dar že nu si skin ti 
po mi do rą“, – pa sa ko jo A. Ku bi lius ir ža dė jo 
steng tis, kad ir da bar ant jo sta lo bir žie tiš
ka duo na bū tų kuo daž niau. „Ne su iš ran kus 
mais tui. Mū sų šei mo je ku li na rai – žmo na ir 
sū nus“, – juo ka vo.

A. Ku bi lius ir jį ly din tys as me nys ra ga vo 
„Bir žų duo nos“ ke pi nių. Ypač A. Ku bi liui pa
ti ko ban de lės bei džiū vė sė liai su mig do lais. O 
bir žie čių kep tą duo ną Prem je ras api bū di no 
taip: „Bir žų duo na – bur noj ska nu“.

Ap žiū rė ję ce chus, A. Ku bi lius ir V. Kur ga
no vas ap ta rė bend ro vės per spek ty vas. Vy
riau sy bės va do vas do mė jo si, kiek ak ci nin kų 
val do bend ro vę, kiek jo je dir ba žmo nių. V. 
Kur ga no vas sa kė, jog įmo nei rei kė tų pi ni gų 
įran gai nau ja ja me ce che įsi gy ti. V. Kur ga no
vas tei gė įmo nės vi zi ją ma tan tis de šimt me tų 
į prie kį. Jau da bar bend ro vė je ke pa ma apie 
100 pa va di ni mų duo nos, sau sai nių, ban de
lių bei ki tų ke pi nių.

Iš ly dė da mas sve čią bend ro vės di rek to rius 
A. Ku bi liui įtei kė bir žie tiš kos duo nos ke pa lą. 
Ši do va na Prem je rą la bai su jau di no.

Prie čiob re lių ar ba toS
Vers lo pie tuo se Rin kuš kių res to ra ne Prem

je rą pa si ti ko Bir žų vers li nin kai, ku rie iš sa kė 
jiems rū pi mas pro ble mas.

„Biržų duonoje“ Premjeras skanavo bandeles.

Mi nist ras pir mi nin kas A. Ku bi lius ir Lat vi jos už sie nio rei ka lų mi nist ras E. Rin ke vičs kal bė jo apie 
tarp vals ty bi nius san ty kius, ener ge ti ką, že mės ūkį.

Nukelta į 4 psl.

trumPoSioS žinioS

Biržų miesto gyventojai Biržiečių žodį redakcijos platinimo tarnyboje jau 
gali užsisakyti ir 2012 metams. 2012 m. prenumeratos kaina nepasikeitė.

Su Si kau Pi mo Po Pie tė 
baž ny čio je

Lapk ri čio 11 d. 16.00 val. Bir žų Šv. Jo no 
Krikš ty to jo baž ny čio je – su si kau pi mo po
pie tė. Kon cer tuo ja Bir žų Vla do Ja ku bė no 
mu zi kos mo kyk los mo ki niai ir mo ky to jai. 
Prieš de šimt me tų Vla do Ja ku bė no mu zi
kos mo kyk los mo ki niai ir mo ky to jai šio
je baž ny čio je su ren gė pir mą jį sak ra li nės 
mu zi kos kon cer tą. To kie kon cer tai – su
si kau pi mo po pie tės – vyks ta kas met, prieš 
Vė li nes ar ba po jų. Tai gra ži pro ga mu zi ka 
su jung ti ke lių kar tų at mi ni mą, pa gerb ti 
išė ju siuo sius.

ra do Sei fą
Lapk ri čio 6 d. Bir žuo se, A. Dau gu vie čio 

par ke, iš tven ki nio Prieš gais ri nės gel bė ji
mo tar ny bos ug nia ge siai gel bė to jai iš trau kė 
me ta li nę dė žę. Išt rau kus paaiš kė jo, kad tai 
– sei fas, ku ris praė ju sią sa vai tę au to mo bi liu 
bu vo iš vilk tas iš pre ky bos cent re IKI įsi kū
ru sios la žy bų bend ro vės pa tal pų. Sei fas bu
vo įmes tas į van de nį apie vie ną met rą nuo 
kran to. Jo me ta li nės du rys bu vo at vi ros, 
sei fas tuš čias. Pri min si me, kad tą pa čią įsi
lau ži mo į la žy bų kon to rą die ną bu vo ras tas 
ir ne to lie se A. Dau gu vie čio par ko tven ki
ny je nu si kal tė lių nu skan din tas iš va ka rė se 
vog tas au to mo bi lis, ku riuo ta ra na vo pre
ky bos cent ro vit ri ną.Ta čiau pra ne ši mo apie 
su lai ky tus nu si kal tė lius dar nė ra.

Po kal biS

Po su si ti ki mo su ra jo no Ta ry bos na riais, 
įstai gų va do vais bei par ti jos na riais, „Bir
žie čių žo dis“ Mi nist rą Pir mi nin ką And
rių Ku bi lių pa ste bė jo be si šne ku čiuo jan tį 
su ra jo no Ta ry bos na re, bu vu sia Tė vy nės 
Sąjungos–Lietuvos krikš čio nių de mok
ra tų par ti jos Bir žų sky riaus va do ve ir bu
vu sia šios par ti jos na re Ra mu ne Či gie ne. 
Jos pa si tei ra vo me, ar mi nist ro pir mi nin ko 
bei TS–LKD va do vo And riaus Ku bi liaus 
vi zi tas Bir žuo se su si jęs su konf lik tu par
ti jos sky riu je, ku rio pa se ko je ji pa si trau kė 
iš par ti jos. R. Či gie nė sa kė, jog Prem je ro 
vi zi tas su konf lik tu par ti jos sky riu je ne su si
jęs. Ji pa ti ki no, jog jos po kal bis su par ti jos 
va do vu įvy ko pa ties A. Ku bi liaus ini cia ty va. 
Po kal bis bu vo kon fi den cia lus, to dėl po kal
bio ap lin ky bių ji neatsk lei dė.

Mi nist ro pir mi nin ko 
A. Ku bi liaus die na Bir žuo se

Edi tos Mi ke lio nie nės nuo tr.

Vai vą pa ver gė kau kės
Vai va Če pu lie nė ku ria kau kes. 

Anks čiau – sa vo sū ne liams, o šian dien 
– vi siems. Jos iš čius ty tos kau kės 

su kio ja si po bend ruo me nių šven tes, 
Bir žų mies to gim ta die ny je, Už ga vė nė

se. Siū lo si į vai duok lių va ka rė lius bei 
merg va ka rius. Vai va ne be sus tos. Jai 

pri ta ria šei mos vy rai, drau gai.
Skaitykite 5 psl.

Lin kė ji mai „At ža ly nui“
„At ža ly no“ vi du ri nė mo kyk la sve čius 
pa si ti ko šven ti niu dra bu žiu: ru dens 
spal vo se pa ni ru sio mis vin je tė mis, 
mo kyk li ne uni for ma bal tu tė lė mis 
apy kak lė mis, di džiu lės kom pak ti nės 
plokš te lės imi ta ci ja, at spin din
čia da bar ti nį mo kyk los gy ve ni mą, 
lin kė ji mų sie na ir il ga pro gra ma.

Skaitykite 9 psl.

Edi tos Mi ke lio nie nės nuo tr.
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Vadovaudamasis Lietuvos Res-
publikos vietos savivaldos įsta-
tymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 
2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 
8 dalies 2 punktu, Detaliųjų pla-
nų rengimo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2004 m. gegužės 3 d. 
įsakymu Nr. D1-239 (Žin., 2004, 
Nr. 79-2809; 2006, Nr. 114-4364; 
2010, Nr. 112-5698), 6.2, 6.3, 6.4, 
12.1, 27.1 punktais bei įgyven-
dindamas Biržų rajono savival-
dybės tarybos 2011 m. gegužės 
26 d. sprendimą Nr. T-131 ,,Dėl 
Žemės sklypo Biržuose, reikalin-
go autoservisui su automobilių 
plovykla statyti, detaliojo plano 
rengimo“:

1. Įsakau parengti Žemės skly-
po Biržuose, reikalingo autoser-
visui su automobilių plovykla 
statyti, detalųjį planą.

2. Įpareigoju planavimo orga-
nizatoriaus funkcijas atlikti Savi-
valdybės administracijos Archi-
tektūros ir urbanistikos skyrių.

3. nustatau:
3.1. tokius planavimo tikslus:
3.1.1. suformuoti 0,5 ha ploto 

žemės sklypą Biržuose, prie Res-
publikos gatvės ir miesto aplink-
kelio sankryžos, reikalingą auto-
servisui su automobilių plovykla 
statyti;

3.1.2. nustatyti suformuoto 
sklypo teritorijos tvarkymo ir nau-
dojimo režimą minėtam žemės 
sklypui naudoti;

3.2. kad minėtas detalusis pla-
nas rengiamas bendrąja tvarka;

3.3. detaliojo plano rengimo 
pradžią – 2011 m. IV ketvirtis.

Vytautas Džėja 
Administracijos direktorius 

Užs. 3113

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIUS ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO BIRŽUOSE, REIKALINGO AUTOSERVISUI 
SU AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA STATYTI, 

DETALIOJO PLANO RENGIMO
2011 m. lapkričio 4 d. 

Nr. A-911, Biržai

Prieš ke le tą sa vai čių Vy tau to 
gat vė je, ties „Ta tu los“ ka vi ne, bu
vo iš krau tos trin ke lės ir ša li gat vių 
bor te liai. „Bir žie čių žo džio“ skai
ty to jai ėmė tei rau tis, ku rio je vie to
je bus klo ja mas ša li gat vis, kiek jo 
bus pa klo ta ir ar jis bus klo ja mas 
už vers li nin kų, ar už Sa vi val dy bės 
pi ni gus.

Ra jo no Sa vi val dy bės ad mi nist ra
ci jos Vie ti nio ūkio sky riaus ve dė jas 
Pet ras Ja nuš ke vi čius pa pa sa ko jo, 
kad trin ke lė mis nuo pirmadienio 
pradėtas klo ti ša li gat vis Vy tau to 
gat vė je ties 31uo ju na mu: nuo se
no jo res to ra no aikš te lės iki Vy tau to 
g. 33 na mo. Iš vi so bus pa klo ta 430 
kvad ra ti nių met rų ša li gat vio. Dar
bai kai nuos 29 tūks tan čius li tų.

Pa sak P. Ja nuš ke vi čiaus, nau ja ša
li gat vių dan ga taip pat bus klo ja ma 
prie Po lik li ni kos. Vie na ša li gat vio 

at kar pa Vil niaus gat vė je, prieš Po
lik li ni ką, bus 260 kvad ra ti nių met
rų plo to ir kai nuos 43 tūks tan čius 
li tų. Ki ta 200 kv. met rų plo to ša
li gat vio at kar pa kai nuos 27 tūkst. 
li tų. Ša li gat vis bus klo ja mas ir Va
bal nin ke, B. Sruo gos gat vė je, ties 
4–8 na mais. Nu ma ty ta pa klo ti 153 
kv. met rų ša li gat vio, dar bai kai nuos 
28 tūkst. li tų.

Kon kur są dar bams at lik ti lai mė
jo „Bir žų ran ga“. Lė šos ša li gat vių 
re mon tui skir tos ne iš ra jo no sa vi
val dy bės biu dže to, o iš Ke lių prie žiū
ros ir plėt ros pro gra mos. Ša li gat vių 
re mon tui skir ta 169 tūks tan čiai li tų. 
Vie ti nio ūkio sky riaus ve dė jas sa kė, 
kad su tar tis su „Bir žų ran ga“ lapk
ri čio pra džio je jau pa si ra šy ta ir šią 
sa vai tę dar bai pra dė ti.

Da lius MI KE LIO NIS

Eu ro pos Są jun ga Lie tu vo je yra 
lai ko ma be są ly gi niu gė riu ir gau sy-
bės ra gu, stip ri nan čiu eko no mi ką 
ir ge ri nan čiu ei li nių žmo nių gy ve-
ni mus. Taip, bend ra Eu ro pos rin ka 
at ne šė daug pri va lu mų, ta čiau sis-
te miš kai ig no ruo ja mos kar tu at si-
ra du sios pro ble mos.

Eu ro pos Par la men te šiuo me tu 
vyks ta dis ku si jos sie kiant plės ti, 
stip rin ti ir gi lin ti eko no mi nį bend-
ra dar bia vi mą, nai kin ti pa sku ti nes 
li ku sias sie nas bei kliū tis įgy ven-
di nant dar at vi res nę bend rą ją ES 
rin ką. Prie šin gai dek la ruo ja miems 
sie kiams, kon ku ren ci jos ES vi du je 
di di ni mas to li gra žu ne kiek vie nai 
vals ty bei, ne kiek vie nam Lie tu vos 
vers li nin kui ar pi lie čiui at neš nau-
dos. Pa di dė ju si kon ku ren ci ja, esant 
ne ly gioms star ti nėms po zi ci joms, 
tik su žlug dys ir taip silp nas ma žes-
nių vals ty bių, to kių kaip Lie tu va ar 
Lat vi ja, eko no mi kas.

Eu ro pos Ko mi si ja, at sto vau da-
ma di džią sias ES vals ty bės, pa siū-
lė nau ją 2014–2020 m. biu dže to 
pla ną, ku ria me ma žo sios vals ty bės 
bei Ry tų Eu ro pos ša lys ir to liau lie-
ka blo ges nė je pa dė ty je. Vo kie ti jos, 
Pran cū zi jos ar Is pa ni jos ūki nin kai, 
dvi gu bai ar tri gu bai dau giau do-
tuo ti praė ju siu ES biu dže ti niu lai-
ko tar piu, atei nan čiu 2014–2020 m. 
lai ko tar piu no ri vėl gau ti kur kas 
di des nes tie sio gi nes iš mo kas bei 
ki tą ES fon dų pa ra mą, nei iš mo kos 

Bal ti jos vals ty bių ana lo giš koms sri-
tims. Iro niš ka, kad ska ti nant kuo 
di des nį at vi ru mą, kon ku ren cin-
gu mą, kai ku rių ša lių pra mo nė ir 
že mės ūkis yra stu mia mi į ne vie-
no das kon ku ren ci nes są ly gas. Ne-
ga lė da mas kon ku ruo ti lie tu viš kas 
vers las bank ru tuos, bus pra ras tos 
dar bo vie tos. Ne ras da mi ge rai ap-
mo ka mo ir per spek ty vaus dar bo 
sa vo ša ly je, mū sų ša lies pi lie čiai 
bus pri vers ti pa si nau do ti „dar bo 
jė gos mo bi lu mu“ ir iš vyk ti į sve ti-
mas ša lis kaip pi ges nė dar bo jė ga. 
To kiu bū du vie toj dar bo ir gy ve ni-
mo sa vo ša ly je, Lie tu vos gy ven to-
jai bus pri vers ti vyk ti į Ham bur go 
lai vų sta tyk las ar Is pa ni jos dar žo-
vių ūkius.

Dėl neat sa kin gos de mog ra fi nės 
po li ti kos mig ruo ja ne dar buo to jai, 
ne šei mos, o iš ti sos gi mi nės ar net 
tau tos. Šios tau tos ku ria si gre ti mo-
se vie to se, iš ti suo se mies tuo se bei 
gy ven vie tė se, nuo lat bend rau ja tik 
su sa vo ap lin kos žmo nė mis, ne ku-
ria ry šių su prii man čios vals ty bės 
žmo nė mis. Vė liau pik tos jau nuo lių 
mi nios išei na į gat ves ieš ko da mos 
kal tų dėl ne su si kal bė ji mo, ko mu-
ni ka ci jos sto kos ir so cia li nės at-
skir ties. To kių ne san tai kos ži di nių 
ge si ni mo bei so cia li nės at skir ties 
ma ži ni mo kaš tai ne ką ma žes ni, 
nei imig ran tų at neš ta eko no mi nė 
nau da. Sės lu mas, šei ma, vai kai ir 
kul tū ri nis sau gu mas su ku ria fun-
da men ta lų gy ve ni mą su pra sme, 
tai, var dan ko žmo gus gy ve na.

Pa gal vo ki me apie šią pro ble mą 
iš ki tos per spek ty vos. ES šiuo me tu 
ieš ko dau giau kon tak tų ir eko no-
mi nių san ty kių li be ra li za vi mo su 
to kio mis ša li mis kaip Ki ni ja, In di ja, 
Ru si ja. Ta čiau toms ša lims ne ga lio-
ja griež ti ES ap lin ko sau gi niai, ko-
ky bės bei sau gu mo ap ri bo ji mai. 
Joms ne ga lio ja net kai ku rie tarp-
tau ti niai su si ta ri mai. Kon ku ren ci ja 
su tų ša lių pro duk ci ja tam pa ne-
ly gia ver te ko va, ku rio je pra lai mi 
Eu ro pos Są jun gos vers li nin kai. 
Tad pa si nau do siu sa vo ana lo gi-
ja – grei tai ES pi lie čiai vyks ieš ko ti 
pel nin go ir per spek ty vaus dar bo į 
Ki ni jos ga myk las. Rei ka lin gas tam 

tik ras ES pro tek cio niz mas prieš ki-
tų pa sau lio ša lių pra mo nę. Tu ri me 
ap gin ti sa vo rin ką, duo ti dar bo ir 
duo nos ES pi lie čiams, gy ven ti var-
dan sa vo žmo nių.

ES pro jek tas šiuo me tu iš gy ve na 
itin ne pa lan kų lai ko tar pį, o Grai ki-
jos pa vyz dys sim bo li zuo ja da bar-
ti nės eko no mi kos ydas. Sun kūs 
lai kai rei ka lau ja griež tų prie mo-
nių, tiks liai ap skai čiuo to nau dos 
ir kaš tų san ty kio. Lie tu vos po li ti kai 
pri va lo ati džiai ver tin ti ir kri ti kuo ti 
iš Briu se lio atei nan čias di rek ty vas, 
skai ty ti ne pro pirš tus, o pro kri tiš-
ku mo ir pa trio tiš ku mo aki nius. Pri-
va lo me bū ti 100 pro cen tų įsi ti ki nę, 
kad siū lo mos nau jos prie mo nės 
at neš tik rą eko no mi nę nau dą ne 
tik Pran cū zi jai ar Is pa ni jai, bet ir 
Lie tu vai ar Lat vi jai. Ki tu at ve ju, di-
din da mi at vi ru mą ir kon ku ren cin-
gu mą vie ni su ki tais, pra lai mė si me 
kon ku ren ci nę ko vą prieš li ku sį pa-
sau lį. Ne be ga li ma va do vau tis vien 
ideo lo gi ja ar anks čiau su gal vo to-
mis gra žio mis fi lo so fi nė mis idė jo-
mis apie Eu ro pą be sie nų.

V. Val kiū nas iš rink tas vien man-
da tė je Biržų–Kupiškio apy gar do je, 
da ly vau ja Eko no mi kos ir Eu ro pos 
rei ka lų ko mi te tuo se, An ti ko rup ci-
jos ir Ato mi nės ener ge ti kos ko mi-
si jo se, vi suo me ni nė je ir lab da rin-
go je veik lo je.

www.val kiu nas.lt
Užs. 3123

V. Val kiū nas: „Eu ro pos Są jun ga Lie tu vo je 
yra lai ko ma be są ly gi niu gė riu“

Se ną jį ša li gat vį pa keis 
trin ke lės

Lapk ri čio 4 d. 13 val. po li ci jos 
pa tru lis Rin kuš kių kai me su stab
dė ne blai vų dvi ra ti nin ką. 70 me tų 
Kau ne gy ve nan čiam ir pas bro lį į 
Bir žus pa vie šė ti at vy ku siam T. K. 
po li ci nin kai nu sta tė 1,74 pro mi lės 
gir tu mą. Su ra šant ad mi nist ra ci nio 
tei sės pa žei di mo pro to ko lą, T. K. bu
vo pa kvies tas į po li ci jos pa tru lio au
to mo bi lį. Be ra šant pro to ko lą, vy ras 
iš si trau kė pei lį ir ban dė juo smog ti 
po li ci nin kui į vei dą. Pa nau do da mi 
ko vi nius veiks mus ir aša ri nes du jas 

pa rei gū nai vy riš kį su lai kė ir pri sta
tė į Po li ci jos ko mi sa ria tą. Pa si ro dė, 
kad gar baus am žiaus vy riš kis prieš 9 
me tus jau bu vo teis tas už pa si prie ši
ni mą po li ci jos pa rei gū nams.

Pra dė tas iki teis mi nis ty ri mas. 
Bau džia ma sis ko dek sas nu ma to, 
kad už pa si prie ši ni mą po li ci nin
kams bau džia ma vie šai siais dar bais 
ar ba bau da, ar ba lais vės atė mi mu 
iki tre jų me tų.

Pa ren gė Da lius MI KE LIO NIS

ka Pi nė Se
Lapk ri čio 6 d. Vė jo g. gy ven

to jas pra ne šė, kad iš ne ra kin to 
au to mo bi lio „Au di 80“, ku ris 
sto vė jo prie ka pi nių Pa bir žės 
kai me, pa vog ta ran ki nė, ku rio je 
bu vo pa sas, vai ruo to jo pa žy mė
ji mas, au to mo bi lio re gist ra ci jos 
liu di ji mas, mo kė ji mo kor te lė ir 
300 li tų.

So dy bo je
Lapk ri čio 5 d. 9.18 val. bu vo 

gau tas 56 me tų bir žie čio pra ne
ši mas, kad nu vy kęs į jam pri klau
san čią so dy bą Kir šo nių kai me 
ra do iš dauž tą na mo lan go stik lą. 
Iš so dy bos bu vo pa vog tas te le vi
zo rius, na mų ki no stip rin tu vas, 
dvi gar so ko lo nė lės, dis kų leis tu
vas. Nuos to lis – 2 780 li tų.

Pra Si ka Sė
Lapk ri čio 6 d. Kęs tu čio gat vės 

gy ven to jas pra ne šė, kad 8 val. 
priė jęs prie na mo kie me esan
čio ga ra žo, pa ma tė po ga ra žo 
du ri mis iš kas tą duo bę. Per nak tį 
iš raus tu tu ne liu vi dun į ga ra žą įsi
ga vę va gys paė mė aku mu lia to rių 
ir žo liap jo vę – tri me rį. Nuos to
lis – 600 Lt.

ka be liai
Lapk ri čio 4 d. Bir žų pi lies ar

se na lą at sta ti nė jan čios įmo nės 
UAB „Ir dai va“ sta ty bos dar bų 
va do vas pra ne šė, kad iš dar bo 
ob jek to ūki nių pa tal pų pa vog ta 
20 met rų lif tų val dy mo ka be lio ir 
20 met rų elekt ros ka be lio. Nuos
to lis – 4300 Lt.

Pag ro bė
Lapk ri čio 4 d. 14.12 val. bu vo 

gau tas 85 me tų am žiaus bir žie tės 
pra ne ši mas, kad į jos bu tą įsi ver žė 
vy riš kis. Įsi ver žė lis iš spin to je bu
vu sios ran ki nės pa gro bė 200 li tų 
ir pa bė go. Nu si kals ta mos vei kos 
pa da ry mu įta ria mas 35 me tų R. 
R. su lai ky tas.

ali men tai
Lapk ri čio 4 d. bu vo gau tas Vai

kų iš lai ky mo fon do ad mi nist ra
ci jos prie So cia li nės ap sau gos ir 
dar bo mi nis te ri jos pa reiš ki mas, 
kad M. V., 1979, gy ve nan tis Kir
ki lų kai me, ven gia iš lai ky ti sa vo 
sū nų. Įsis ko li ni mas – 8101 Lt.

Part ren kė
Lapk ri čio 3 d. 10.54 val. Res

pub li kos ir Vy tau to gat vių san
kry žo je 24 me tų pa sva lie čio D. A. 
vai ruo ja mas au to mo bi lis „Opel 
Vect ra“ ne pra lei do per pės čių jų 
pe rė ją ėju sios 67 me tų mo ters ir 
ją par bloš kė. Mo te ris bu vo nu
ga ben ta į Li go ni nę, ta čiau po 
me di kų ap žiū ros iš leis ta gy dy tis 
am bu la to riš kai.

ieš ko
Bir žų ra jo no po li ci jos ko mi

sa ria tas ieš ko pa si slė pu sio nuo 
teis mo kal ti na mo jo Ry čio Za
lin ke vi čiaus, gi mu sio 1990 m. 
Jo gy ve na mo ji vie ta re gist ruo ta 
Gul bi nų kai me. Jau nuo lis kal ti
na mas įvyk dęs va gys tę.

R. Za lin ke vi čiaus po žy miai: 
ūgis apie 180–185 cm, vi du ti nio 
kū no su dė ji mo, akys mė ly nos, 
plau kai tam sūs, trum pi. As me
nis, ką nors ži nan čius apie Ry
čio Za lin ke vi čiaus bu vi mo vie tą, 
jį ma čiu sius, pra šo me pra neš ti 
po li ci jai tel. 112, (8 450) 31201 
ar ba pa si ti kė ji mo te le fo nu (8 
450) 31036.

Pa ruoš ta pa gal BPK pa teik tą 
in for ma ci ją

Po li ci nin kams pa si prie ši no pei liu
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Feliksas 
GRUNSKIS

PaStabėlėS

Skaitytojų 
nuomonės, 
pastabos, 

komentarai 
telefonais: 

(8 450) 31645, 
33734, 31474 
arba el. paštu 

birzietis@takas.lt

biržų rajono savivaldybės administracija skelbia kon-
kursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Vietinio 
ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 10 kate-
gorija) pareigoms. Privaloma turėti aukštąjį universitetinį 
arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities 
išsilavinimą. Dokumentai priimami iki 2011 m. lapkričio 
17 d. įskaitytinai Teisės ir personalo skyriuje, 315 kab., 
Vytauto g. 38, Biržai, tel.: (8 450) 43 151, 43 118.

Užs. 3112

Lie tu viai 
ame ri kie tiš kos 
kul tū ros kon teks te

Vi siems įdo mu pa žvelg ti, kaip 
mes at ro do me iš ša lies, ki tų pa
sau lio tau tų aki mis. Juk mū
sų pa čių nuo mo nė apie sa ve ir 
su si kur tas tarp tau ti nis įvaiz dis 
ga li smar kiai skir tis. Ga li bū ti, 
kad lie tu viai daž nai yra per ne
lyg sa vik ri tiš ki, o už sie nie čių 
aki mis mū sų ša lies vaiz das yra 
ne blo gas, bet mums svar bu ži
no ti, kas iš to for muo ja mo ar ba 
sa vai me su si kū ru sio įvaiz džio 
rea liai yra įsi tvir ti nę ki tų tau tų 
at sto vų są mo nė je.

Dau ge lis ti ki, ar no ri ti kė ti, 
kad Lie tu va gar sė ja vien krep
ši niu. Ta čiau yra ne vi sai taip. 
At vyks tan čių į Lie tu vą tu ris tų 
ap klau sa pa ro dė, kad krep ši nis 
yra tik penk to je vie to je. Aukš

tes niais prio ri te tais pa si žy mė
jo lie tu viš kas pa jū ris, mais tas, 
kul tū ra bei jos at sto vai. Rei kia 
pri pa žin ti, kad pa sau ly je krep
ši nis nė ra po pu lia riau sia ir ma
siš kiau sia spor to ša ka.

Ne taip se niai žur na le „The 
Bal tic Ti mes“ iš spaus din tas 
straips nis „Bal ti jos ša lių gy ven
to jai ži no mi la biau, nei jūs ma
no te’“ kai kam Lie tu vo je su kė lė 
šo ką, ka dan gi ja me bu vo nu ro
dy ti to kie trys gar siau si lie tu viai: 
Ž. Il gaus kas, Č. Bron so nas ir M. 
Le vins ki... Lie tu vių ins ti tu tas la
bai nu si ste bė jo to kiais re zul ta
tais, įvar dy da mas vi sus tris mū sų 
tau tos at sto vus vien nei gia mai 
pa gar sė ju siais vei kė jais. Iš tie
sų rei kia su tik ti, kad di džiuo tis 
mes tu ri me ir dau giau kuo, bet 
šiuo at ve ju su si du ria me su vi
du ti nio ame ri kie čio nuo mo ne. 
La biau ste bi na, kad vi sa tri ju lė 
pa va din ta nei gia mai pa gar sė ju
siais vei kė jais, nors į šį epi te tą 
ga li pre ten duo ti vien Mo ni ka 
Le vins ki, ku rios lie tu viš ku mas 
ga nė ti nai dis ku tuo ti nas. Il gaus
kas vi sai nie kuo dė tas, o Čarl
zu Bron so nu (Ka ro liu Dio ny zu 
Bu čins kiu), rei kė tų tik di džiuo
tis, nes šis di džiau sias vi sų lai kų 
ki ne ma tog ra fo lie tu vis iš lai ko 
to kias tvir tas po zi ci jas ame ri
kie tiš ko je kul tū ro je...

Jo tė vas, to to rius nuo Drus ki
nin kų, praė ju sio am žiaus pra
džio je at vy ko į Pen sil va ni jos 
ang lies ka syk las. Ten gy ven da

mas ve dė lie tu vai tę Ma ri ją Va
lins kai tę, su si lau kė 15 vai kų. 
Sun kiai dirb da mi šach to se nuo 
ang lies dul kių plau čiuo se mi rė, 
kai Ka ro liui bu vo 10 me tų. Du 
vy res nie ji bro liai Jur gis ir An ta
nas mi rė ta pa čia mir ti mi. Šei ma 
la bai skur do. Ka ro lis į mo kyk lą 
atė jo vil kė da mas vy res nės se sers 
su kne le. Be je, tik mo kyk lo je jis 
pra mo ko kal bė ti ang liš kai. Net
ru kus ir jis at si dū rė šach to se. Už 
pri kas tą to ną ang lies gau da vo 
vie ną do le rį. Jau nuo lį iš gel bė
jo pra si dė jęs ka ras, ku rio me tu 
bu vo pa šauk tas į tar ny bą. Tik po 
ka ro jis bai gė teat ro stu di ją ir pra
dė jo ak to riaus kar je rą Ho li vu de, 
kur pa gar sė jo sa vo ku ria mo šau
naus kie to vy ru ko įvaiz džiu. Jam 
tek da vo ko vo to jo vaid me nys, bet 
tai ne bu vo nei gia mi per so na žai. 
Jo kur ti he ro jai tu rė jo sa vą mo
ra lės ko dek są, o ne priim ti nų 
vaid me nų ak to rius at si sa ky da vo. 
Re ži sie rius S. Leo nė Bron so ną 
pa va di no di džiau siu ak to riu mi, 
su ku riuo jam yra te kę dirb
ti. 1971 m. Č. Bron so nas pel nė 
Auk si nį Gaub lį po pu lia riau sio 
pa sau ly je ak to riaus ka te go ri jo je. 
Tai gi, šis lie tu vis iš tie sų nu si pel
nė sa vo šlo vės var do. Ma no ma
ny mu, sa vo vai dy ba jis pra no ko 
gar sų jį Ale ną De lo ną, su ku riuo 
jam te ko fil muo tis „Rau do no je 
sau lė je“. Jo tie si tvir ta lai ky se na, 
la ko niš ka mi mi ka, šil tas bal so 
temb ras tik rai įsi me nan tys, kaip 
ir ta bud raus at si pa lai da vi mo 

sa vy bė, už ku rią ak to rius bu vo 
pa va din tas gra na ta su iš trauk
tu de gik liu.

Ame ri kie tiš ko je kul tū ro je ret
sy kiais sklei džia mi pra si ma ny
mai apie lie tu vius kaip plėš rią 
tau tą (M. Gib so nas), apie Vil nių 
kaip anar chi jos apim tą mies tą, 
kur gy ven to jai min ta ark lie na, 
apie iš Lie tu vos ki lu sį monst rą 
Ha ni ba lą Lek te rį, yra vaiz duo tės 
vai sius, ku ris Lie tu vos įvaiz džio 
ne kei čia, bet mums nė ra ma lo
nus. Lai mei, be gar sių jų mū sų 
krep ši nin kų ame ri kie čiai ge rai 
pa me na ir te ni si nin ką Vy tą Ge
ru lai tį, ir mums ma žiau ži no mą 
ame ri kie tiš ko fut bo lo le gen dą 
Joh nį Uni tą (Jo ną Jo nai tį). Me
ni nin kų ter pė je mi ni mi skulp
to riaus Ž. Lif ši co, ta py to jų Ben 
Ša no ir J. Le vi no var dai – jie yra 
žy dų lit va kų kil mės, kaip ir di
die ji praė ju sio am žiaus ge ni jai 
M. Ša ga las ir Ch. Su ti nas. Tarp 
en tu zias tų iš po pu lia rė jo al ter
na ty vio jo me no pro pa guo to jai 
J. Ma čiū nas bei mū sų kraš tie tis 
J. Me kas.

Be abe jo nės, lie tu vių ir lit va
kų in dė lis į pa sau lio ko mer ci jos 
rai dą, į moks lo ir me di ci nos vys
ty mą si taip pat la bai ver tin gas, 
bet pla tes nei pub li kai sun kiau 
priei na mas... Gal būt mes no
rė tu me ma ty ti di des nį pa sau lio 
pri pa ži ni mą, bet dau ge lis mū sų 
kul tū ros ir is to ri jos fak tų te be
lie ka va ka rie tiš kos są mo nės pa
ri biuo se.

 Vidmantas JAŽAUSKAS

Apie meilę, skurdą, 
turtus, teatrą bei 
televizorius
kaiP reikia mylėti

Prezidentas Valdas Adamkus pristatė savo 
dienoraščių knygą, kurioje yra faktelių, dėl 
kurių tenka raudonuoti arba aiškintis mūsų 
politikams. Knygoje rašoma, jog Prezidentui 
Adamkui prieš kelerius metus iš Briuselio 
ne kartą teisėjų reikalais skambino konser
vatorių patriarchas Vytautas Landsbergis. 
Prašė, kad dar nebūtų atleistas Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas, nors pagal Konstituci
ją jo įgaliojimai baigėsi. Dar skambintojas 
norėjo, kad jo tėvo šmeižto byloje nebebū
tų paskirta iki tol bylą nagrinėjusi teisėja. 
Kvepia negražiai – telefonine teise. Po šių 
dalykų paviešinimo ponas Landsbergis pa
reiškė, jog nenori komentuoti to, kur Val
das Adamkus yra neteisus. Įdomi situacija. 
Tie, kurie myli poną Adamkų, guldys už jį 
galvą. Pono Landsbergio gerbėjai ir toliau į 
jį žiūrės įsimylėjėlių akimis. Neaišku viena: 
ką turės daryti tie, kurie abu šiuos politikus 
myli? Panašu, kad meilė ir ištikimybė be rei
kalo mūsų širdyse žydi, juk dabar madingi 
trumpalaikiai santykiai. Viena dieną myliu 
vieną, o kitą dieną balsuoju už kitą. Tada 
nereikia sielotis, kad vienas ar kitas politi
kos dievaitis į širdį pritapšnoja. 

kaiP galima išgarSėti 
Plečiasi pasaulyje judėjimai, nukreipti 

prieš turtuolius. Skelbiama, kad labai daug 
žmonių kenčia nepriteklius. Lietuvoje že
miau skurdo ribos – kas penktas valstybės 
pilietis. Reikia kažką daryti, kaip nors pa
dėtį taisyti. Paprasčiausia būtų skurdo ribą 
žemėliau pastumti, tik žemiau toks juodas 
vargas, kad apie tokį veiksmą politikams net 
svajoti neverta. Juk kritikos nebeatlaiko net 
valdžios nustatyta minimali alga, kuri į dar
bininką žiūri pusalkanėmis akimis. Kokią 
turime išeitį? Matyt, jau laikas nustatyti ne 
tik skurdo, bet ir prabangos ribą. Tam reika 
uždrausti pasaulio fabrikams gaminti pra
bangos prekes: jachtas, katerius, privačius 
lėktuvus... Leisti vienam žmogui turėti ne 
daugiau kaip 50 kvadratinių metrų gyve
namojo ploto. Jokių vilų. Visų restoranų 
valgiaraščiuose turi atsirasti tik komplek
siniai nebrangūs pietūs. Ir atsiras lygybė 
„ant šio svieto“! Ponai nebeturės kur pinigų 
dėti – alkanieji bus papenėti. Tam iniciatyvą 
galėtų parodyti Lietuva, juk netrukus pirmi
ninkaus Europos Sąjungai, tad galėtų visą 
senąjį žemyną vairuoti lygybės link. Ir visi 
pamatys, kad maža Lietuva ne iš kelmo spir
ta. Kas buvo beveik niekas – pereinamuoju 
tarp Rytų ir Vakarų kiemu – tapo Europos 
„čvieku“. Kas kaip moka, taip save pasauliui 
pristato. Graikija kaip išgarsėjo! Tiek pini
gų prisiskolino, jog visos Europos Sąjungos 
vos nesugriovė! 

kaiP galima reklamuotiS
Lietuvos nacionalinis teatras, reklamuo

damas spektaklį, iškabinėjo reklamas su 
ištraukomis iš norvegų dramaturgo Henri
ko Ibseno pjesės: „Ar teisinga, kad kvailieji 
vadovautų protingiesiems?“, „Mūsų krašto 
žmonės yra partijų vergai.“ Tokius žodžius 
gatvėje išvydęs Seimo narys Mantas Ado
mėnas didžiai pasipiktino. Jo manymu, te
atras taip vykdo antivalstybinę propagandą. 
Gal be reikalo vyras, kaip tas nedorėlis su 
degančia kepure, pritaikė pjesės ištraukas 
Lietuvai? Gal. Tačiau aišku, jog reklama savo 
darbą padarė. Visi bėgs spektaklio žiūrėti. 
Visokių būna reklamų. Gal įvyks stebuklas 
ir 139 metų reklaminis senolis įtikins mūsų 
gyventojus, jog jau laikas pirkti skaitmeni
nės televizijos imtuvus arba priedus seniems 
televizoriams?

Gy ve no Ge no vai tė Gru bins kie nė. Ne vien 
sau. Ji sku bė jo iš ties ti pa gal bos ran ką kai
my nui, bend ruo me nei, sa vo kraš tie čiui. Iš 
jos na mų į La mo kė lių ka pi nai tes bu vo iš
min tas ta ke lis. Jei gu kas – Gru bins kie nės 
rū pes tin gos ran kos La mo kė lių ka pi nai tė se 
pu re no jos vai kys tės ir jau nys tės die nų pa
žįs ta mų kau bu rė lius.

Ne vie no iš to liau at vy ku sio ap lan ky ti 
sa vo mi ru sių jų ar ba po at lai dų kop ly čio je 
lauk da vo jos sve tin gi na mai. Jų šei mi nin
kai bu vo la bai gi mi nin gais var dais: mo ti
na Ge no vai tė, jos duk ra Eu ge ni ja, žen tas 
Ge nius... Kiek vie nas čia at gau da vo me tų 
tėk mė je pri ge sin tą gim tų jų na mų ši lu mą, 
iš girs da vo ne vie ną pa ta ri mą, pa mo ky mą. 
Iš Gru bins kie nės lū pų su ži no da vo nau jie
nas, kar tu pa si džiaug da vo, pri si min da vo 
ar liū dė da vo.

Ji, bu vu si kai mo laiš ki nin kė, tu rė jo daug 
pa žįs ta mų. Tarp gy vų jų ir mi ru sių jų. Kiek
vie ną ji iš ly dė da vo kaip ar ti ma se suo. Ir 
lauk da vo kaip mo ti na. Sug rį žu sius į aukš tą 
kal ne lį po bal tais ber žais pa si tik da vo prie 

ka pi nių var te lių.
Be Ge no vai tės Gru bins kie nės 

neap siei da vo Mei lū nų bib lio te kos 
po pie tės, kai mo bend ruo me nių 
ren gi niai, Va bal nin ko kraš to ama
ti nin kų ir tau to dai li nin kų šven tės. 
Ko kių tik dar bų ne mo kė jo jos ran
kos: siu vi nė jo ir mez gė, ke pė ir vi rė, 
so di no ir puo se lė jo. Ji vie nin te lė taip 
mo kė jo su tar ti su san pau li jo mis. 
Vi sos sve tai nės pa lan gės ži bu ria vo 
bal tais, mels vais ir ro ži niais jų žie
dais. Ge no vai tė ži no jo vi sas gry ba
vie tes Val ko je ir Gi re lė je. Ji su kū rė 
Mei lū nų kai mo vė lia vą. La mo kė lių 
kop ly čią puo šia Jos siu vi nė ta Die
vo Mo ti na.

Pa žįs ta mi, iš gir dę apie ne ti kė tai už klu pu
sią li gą, ti kė jo si ste buk lo. Lin kė jo pa sveik ti. 
Ge no vai tė ko vo jo... Gi lė jo jos akys ir dar 
bal čiau pra ži lo plau kai. Per tra di ci nius šv. 
Pran ciš kaus at lai dus ne vie nas kop ly tė lė je 
jos pa si ge do. Už su kę į na mus ap lan ky ti, ra
do ją be si šyp san čią, bet jau ne be pa si ke lian

čią iš sun kios li gos pa ta lo. Ge no vai tė pra šė: 
„Pa si mels ki te ir už ma ne...“ Vė liau su pra to: 
ko va už gy ve ni mą pra lai mė ta. Ji iš jun gė sa
vo mo bi lų jį te le fo ną. Iš ke lia vo į Am ži ny bę 
taip, kaip se no: oriai. Mums šio je že mė je Ji 
pa li ko pra min tus ge ru mo ta kus...

„Bir žie čių žo džio“ re dak ci ja

Pro memoria
Ge no vai tė GRU BINS KIE NĖ
1938.01.31–2011.11.03

U
žs. 3109

ačiū
At vy kę iš Vil niaus ir Bir-

žų ap lan ky ti sa vų jų Le gai lių 
evan ge li kų re for ma tų ka pi-
nė se, ra do me gra žiai su tvar-
ky tas ka pi nes ir jų ap lin ką. Už 
tai la bai dė kin gi Pa če riaukš-
tės se niū ni jos se niū nui Au ri-
mui Fran kui. Ačiū Jums.
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Po pie tų A. Ku bi lius vy ko į Va bal nin ką. 
Va bal nin ke jį su duo na ir drus ka pa si ti ko 
da bar ti nė Va bal nin ko se niū nė Li li ja Vai tie
kū nie nė bei bu vęs se niū nas Ste pas Gu das. 
Va bal nin ko mu zie ju je prie čiob re lių ar ba tos 
puo de lio A. Ku bi lius bend ra vo su Va bal nin
ko švie suo me ne. Prem je ras no rė jo ap lan ky ti 
Mon sin jo rui Ka zi mie rui Va si liaus kui skir tą 
eks po zi ci jų kam ba rį. Juk tai kol kas vie nin
te lis Mon sin jo rui skir tas toks eks po zi ci jos 
kam ba rys su au ten tiš kais Mon sin jo ro daik
tais. Tuo la biau, kad mi ni mas Mon sin jo ro 
mir ties 10me tis.

A. Ku bi lius sa kė, jog ūki nin ko S. Stač kū no 
ūky je su ūkio sa vi nin ku ap ta rė ne tik Lie tu
vos ūki nin kų, bet ir Eu ro pos Są jun gos po li
ti kos rei ka lus.

tarP tau ti niS Su Si ti ki maS
Va ka re Bir žų pi ly je A. Ku bi liaus lau kė su si

ti ki mas su Lat vi jos už sie nio rei ka lų mi nist ru 
E. Rin ke vičs. Nau jai pa skir tam mi nist rui tai 
bu vo pir ma sis ofi cia lus vi zi tas į už sie nį.

Ka dan gi Prem je ro es kor tas tru pu tį vė la vo 
grįž ti iš Va bal nin ko, Lat vi jos už sie nio rei ka
lų mi nist rą pi ly je pa si ti ko „Sė los“ mu zie jaus 
di rek to rius Gin ta ras But ke vi čius.

Tarp tau ti niam su si ti ki mui pi ly je iš anks to 
ruo šė si ap sau ga: sa lės bu vo tik ri na mos dėl 
sprog me nų, su si ti ki mo de ta les kruopš čiai 
de ri no Mi nist ro Pir mi nin ko ko man da.

Prie de ry bų sta lo Rad vi lų sa lė je sė dę Mi
nist ras Pir mi nin kas ir už sie nio rei ka lų mi
nist ras už tru ko dau giau kaip pus va lan dį. Po 
to abu pa si ra šė mu zie jaus sve čių kny go je ir 
su si rin ku siems vie ti nių laik raš čių bei te le vi
zi jų re por te riams pa ko men ta vo su si ti ki mo 
de ta les: kal bė ta apie ener ge ti kos per spek ty
vas, že mės ūkį, tie sio gi nes iš mo kas, dvi ša lius 
san ty kius.

ža dė jo kri zėS Pa bai gą
Po su si ti ki mo su Lat vi jos už sie nio rei ka lų 

mi nist ru, A. Ku bi lius su si ti ko su ra jo no Ta ry
bos na riais, įmo nių, įstai gų va do vais, TSLKD 
par ti jos na riais.Su si ti ki me A. Ku bi lius dė ko jo 
me rei Iru tei Var zie nei už ge rą die ną: „Svei ki
nu Bir žus, tu rin čius ly de rę, iš si ski rian čią po
žiū riu, mo kan čią jau kiai ir šil tai for mu luo ti 
min tis. Jai to net tru pu tį pa vy džiu“.

A. Ku bi lius sa kė, jog net su Lat vi jos už
sie nio rei ka lų mi nist ru ra do bend rų są sa jų: 
„Aš vai kys tė je ei da vau į Lat vi ją pirk ti bal tos 
bul kos, o Lat vi jos už sie nio rei ka lų mi nist ras, 
va sa ro da mas Ne re to je, va žiuo da vo į Bir žus 
juo dos duo nos“.

A. Ku bi lius sa kė, jog Lie tu va per pa sta ruo
sius tre jus me tus iš gy ve no gi lią kri zę, ta čiau 
pro gno zuo ja ma, jog ki tą met Lie tu vos eko
no mi ka augs. A. Ku bi lius sa kė, jog atei nan
čių me tų biu dže te nu ma ty ta 600 mln. li tų 
at sta ty ti pen si joms. Su kur ta ko mi si ja, ku ri 
ren gia Lie tu vos ūkio stra te gi ją iki 2030 me
tų. Ki tą met bus svars to ma, kaip pa nau do ti ES 
lė šas 2014–2020 me tais. Mi nist ras pir mi nin
kas ra gi no su si telk ti val dan čią ją dau gu mą ir 
opo zi ci ją ir nu ma ty ti stra te gi ją, kaip tu rė tų 
at ro dy ti Bir žai po dvi de šim ties me tų.

Ta ry bos na rys V. Ja rec kas sa kė, jog šil dy mo 
kai nos ky la, ta čiau žmo nės ne no ri tau py ti ši
lu mos re no vuo da mi dau gia bu čius. A. Ku bi
liaus nuo mo ne, bend ro vė „Gazp rom“ du jas 
Lie tu vai par duo da bran giau ir dėl po li ti nių 
prie žas čių. O ši lu mos kai na pri klau so nuo 
du jų kai nos. A. Ku bi liaus nuo mo ne, ne bu vo 
iš min tin ga iš nuo mo ti „Li tes ko“ bei ki toms 
kom pa ni joms ši lu mos ūkį, nes sa vi val dy bė
se, ku rios ši lu mos ūkį tvar ko pa čios, ši lu mos 
kai nos kur kas ma žes nės. Prem je ro ma ny mu, 
na mų re no va ci ja pa grei tė tų, jei bend ri jo se ne
bū tų skai čiuo ja mi bal sai tų žmo nių, ku riems 
už re no va ci ją ne rei kės mo kė ti.

Ta ry bos na rys T. Čet ver gas prie kaiš ta vo 
A. Ku bi liui, jog re for mos pra de da mos nuo 
ma žiau sios gran dies: ma ži na mas kai mo vie
to vė se prieš gais ri nių tar ny bų skai čius. Ta čiau 
de par ta men tas iš lie ka toks pat. A. Ku bi liaus 
nuo mo ne, jei no ri me iš lai ky ti kai mo mo kyk
las, kur vie nam mo ky to jui ten ka ke tu ri mo

ki niai, ar prieš gais ri nes tar ny bas, tu rė tu me 
di din ti mo kes čius, nes ki taip jų neiš lai ky tu
me. Mi nist ras pir mi nin kas tei gė, jog biu rok
ra ti niam apa ra tui iš lai ky ti ša ly je ski ria ma tik 
4 pro cen tai biu dže to. Net 50 pro cen tų ski ria
ma pa šal poms, pen si joms bei ki toms so cia li
nėms iš mo koms.

Ta ry bos na rys K. Ar mo nas tei ra vo si, ko dėl 
Lie tu vai rei kia ato mi nės elekt ri nės, kai ga li ma 
nau do ti al ter na ty vią ener gi ją. Anot A. Ku bi
liaus, ato mi nė ener gi ja ne ter šia ap lin kos, jos 
kai na kon ku ren cin ga.

Ne mu nė lio Rad vi liš kio se niū nas G. Ku bi
lius tei ra vo si, ar ne bū tų ga li ma iš sa vi val dy bių 
atim ti ke lių prie žiū ros funk ci jos ir jos ati duo
ti „Lie tu vos ke liams“. Sa vi val dy bė se trūks ta 
pi ni gų ke lių prie žiū rai. A. Ku bi lius pa tei kė 
Aly taus pa vyz dį, kur bu vo įgy ven din tas ke lių 
at nau ji ni mo pro jek tas kon ce si jos pa grin du 

kar tu su pri va čiu in ves tuo to ju.
Li go ni nės vy riau sia sis gy dy to jas N. Je lo

za tei ra vo si, ar ne ver tė tų priim ti įsta ty mo, 
pa gal ku rį už vals ty bės lė šas stu di ja vęs stu
den tas tam tik rą lai ką pri va lė tų ati dirb ti Lie
tu vo je. „Da bar jau nus spe cia lis tus ruo šia me 
už sie niui, o ra jo nuo se trūks ta gy dy to jų“. A. 
Ku bi liaus nuo mo ne, prie var ta jau nų žmo nių 
ne su lai ky si. Rei kia ge rin ti są ly gas ša ly je, kad 
jie ne no rė tų iš va žiuo ti. Anot Prem je ro, na tū
ra lu, kad jau ni spe cia lis tai ieš ko kur ge riau, 
nes ša lis nuo Eu ro pos eko no mi kos at si lie ka 
apie 40 pro cen tų. Ta čiau Ai ri jos pa vyz dys 
ro do, kad pa ge rė jus eko no mi kai, žmo nės 
grįž ta į sa vo ša lį.

Baig da mas sa vo kal bą mi nist ras pir mi nin
kas And rius Ku bi lius aš tuo nias de šimt penk
to jo ju bi lie jaus pro ga pa svei ki no bu vu sį trem
ti nį, par ti jos bi čiu lį Bro nių Gurk lį.

Prem je rą gražiai sutiko vabalninkiečiai.

Al gir do Gar baus ko nuo tr.

Ievos Si mė naitės nuo tr.

SuSitikimai

Spa lio 29 die ną Le gai lių se ne lių glo bos na
muo se bu vo mi ni ma 20 me tų su kak tis. Se ne lių 
na muo se tą die ną sve čia vo si ir jų glo bo ti nius 
svei ki no ra jo no Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
di rek to rius Vy tau tas Džė ja, jo pa va duo to ja 
Alė Po cie nė, Pa če riaukš tės se niū nas Au ri mas 
Fran kas, So cia li nės glo bos sky riaus dar buo
to jai, Jung ti nės me to dis tų baž ny čios ku ni gė 
Wal la Carls son, Bir žų pa ra pi jos Šv. Vin cen to 
Pau lie čio glo bos na mų at sto vai.

Ta čiau di džiau sią svei ki ni mą at siun tė tre čią 
kar tą Lie tu vo je vyks tan čio sak ra li nės mu zi kos 
fes ti va lio „Pax et Bo num“ („Tai ka ir gė ris“) 
or ga ni za to riai: Le gai lių se ne lių na muo se kon
cer ta vo vie na iš ge riau sių Lie tu vos vo ka lis čių 
Ne da ir Ole gas Dit kovs kis. Dai na vo folk lo ris
tė, Cent ri nės ir Ry tų Eu ro pos liau dies dai nų 
at li kė ja Ma ri ja Kru po ves. Fi lo lo gi jos moks lų 
dak ta rė ir tau ti nių bend ri jų kul tū rų ty ri nė to ja 
M. Kru po ves ruo šia kon cer ti nes pro gra mas, 
ku rio se, pri tar da ma sau gi ta ra, at lie ka lie tu
vių, len kų, bal ta ru sių, ru sų, to to rių, ka rai mų, 
žy dų, či go nų ir ki tų tau tų liau dies dai nas. Ji 
dai nuo ja dau giau nei de šim čia kal bų. At li kė ja 
kon cer tuo ja ne tik Lie tu vo je, bet ir Len ki jo je, 
Vo kie ti jo je, Pran cū zi jo je, Ka na do je, Ja po ni
jo je bei ki to se ša ly se.

Le gai liuo se skam bė jo ir vie nos iš ge riau sių 
Lie tu vo je ro man sų at li kė jos Liu bos Na za ren
ko šil ti, že mu temb ru at lie ka mi XX a. mies to, 
sa lo ni niai, liau dies, či go nų ir ru sų ro man sai, 
taip pat dai nos iš ki no fil mų. Kon cer tą ve dė 
vie nas pa grin di nių fes ti va lio „Pax et Bo num“ 
or ga ni za to rių, kunigas Arū nas Pran ciš kus 
Peš kai tis OFM.

Kaip į už kam py je esan čius Le gai lių se ne
lių na mus pa vy ko pri si kvies ti to kio ryš kio 
žvaigž des?

Se ne lių glo bos na mų di rek to rius Re nal das 
Si mė nas pa sa ko jo, kad kaip tik A. Peš kai tis 
ir pa dė jo už si megz ti drau gys tei: 2004 me tais 
Lie tu vos te le vi zi ja ir vie nuo liai ber nar di nai 
su ma nė ak ci ją se ne lių na mams pa rem ti. Ka
dan gi se ne lių na mų Lie tu vo je daug ir vi siems 

pa ra mos rei kia, A. Peš kai tis už si mer kęs be dė 
pirš tu į są ra šą ir pa tai kė į Le gai lius. Tik ke lis 
mė ne sius se ne lių glo bos na mams ta da va do
va vęs di rek to rius R. Si mė nas pa sa kė: „Pa tai kėt 
kaip pirš tu į dan gų“.

Lab da ros ak ci jo je kon cer te pa grin di nė at li
kė ja bu vo Ne lė Pal ti nie nė. Per ak ci ją su rink ti 
pi ni gai bu vo skir ti Le gai liams: įstik lin ti lan
gai, re no vuo ta ka ti li nė. Vė liau Le gai lių se ne
lių na mai pra dė jo gau ti dau giau pi ni gų, at
si ra do dau giau rė mė jų. Po dve jų me tų, 2006 
me tais ren giant pir mą jį fes ti va lį, į Le gai lius 
pa žiū rė ti, kaip pa si kei tė se ne lių na mai ir vėl 
kon cer tuo ti at vy ko Ne lė Pal ti nie nė su Eu ge
ni ju mi Iva naus ku. Kon cer tas vy ko jau at nau
jin to je sa lė je, re no vuo tuo se na muo se. Su ta
po, kad Le gai lių glo bos na mai ta da šven tė 15 
me tų su kak tį. Šie met, ren giant tre čią jį „Pax 
et Bo num“ fes ti va lį, ir vėl bu vo pri si min ti 
Le gai lių se ne lių glo bos na mai, ku rie šie met 
šven čia 20me tį.

Fes ti va lio or ga ni za to riai sa ko, kad kon cer tai 
ski ria mi į dvi da lis: di džiuo sius bei ma žuo sius 
su si ti ki mus. Di die ji kon cer tai yra mo ka mi, 
vi si ma žie ji ve ža mi do va nų.

Ma žie ji su si ti ki mai – tai ga li my bė aukš to 
ly gio mu zi ką pri sta ty ti žmo nėms, ku riuos 
vie naip ar ki taip ap len kia kon cer tai bei ren gi
niai. Šie su si ti ki mai vyks ta ma žes nių Lie tu vos 
mies tų ir mies te lių li go ni nė se, ka lė ji muo se, 
ko lo ni jo se, ap ny ku siuo se kul tū ros rū muo se. 
Be Le gai lių, kon cer tai jau vy ko Svė da suo se, 
Klai pė dos Šv. Pran ciš kaus on ko lo gi jos cent
ro kop ly čio je, Ša kių ra jo no Plokš čių kul tū
ros na muo se.

Se ne lių na mų di rek to rius Re nal das Si mė nas 
„Bir žie čių žo džiui“ sa kė, jog sun ku pa ti kė ti, 
kad pir mo ryš ku mo Lie tu vos est ra dos žvaigž
dės at va žiuo ja į to kį už kam pį kaip Le gai liai. 
Ke tu rios de šim tys se ne lių na mų glo bo ti nių 
tu rė jo net ir ra jo nų cent rų gy ven to jams re tai 
pa si tai kan čią pro gą pa klau sy ti ir pa bend rau ti 
su Ne le Pal ti nie ne ar Ne da. Ne vie nas se ne lis 
kon cer to me tu, pa sak di rek to riaus, iš gir dęs 

ly riš kas, anks čiau tik per ra
di ją ar te le vi zo rių gir dė tas 
Ne dos dai nas, ir aša rą nu
brau kė. Le gai liuo se vie šė ję 
at li kė jai ir va ka rą ve dęs ku
ni gas A. Peš kai tis nuo šir džiai 
bend ra vo su sa lė je gau siai 
su si rin ku siais Se ne lių na mų 
glo bo ti niais ir sve čiais.

Di rek to rius džiau gė si ir 
ūki nin ko V. Ci bo pa gal ba, 
ku ris pa kvie tė fes ti va lio da
ly vius ir or ga ni za to rius bei 
se ne lių glo bos na mų sve čius 
po kon cer to pa va ka ro ti sa vo 
so dy bo je.

Da lius MI KE LIO NIS

Se ne lių na muo se – Ne da ir ki tos žvaigž dės

Mi nist ro pir mi nin ko A. Ku bi liaus die na Bir žuo se
Atkelta iš 1 psl.
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Šei mos al bu mo nuo tr.

Vai va Če pu lie nė ku ria 
kau kes. Anks čiau – sa vo 
sū ne liams, o šian dien – 
vi siems. Jos iš čius ty tos 
kau kės su kio ja si po 
bend ruo me nių šven tes, 
Bir žų mies to gim ta die
ny je, Už ga vė nė se. Siū lo si 
į vai duok lių va ka rė lius 
bei merg va ka rius. Vai va 
ne be sus tos. Jai pri ta ria 
šei mos vy rai, drau gai.

Re gi na VAI ČE KO NIE NĖ
Tel. (8 450) 33734

vaicekone@gmail.com

ky la SVa jo nių rū maS
Vai vos Če pu lie nės gim ti nė – Mor

kū nų kai mas Pa če riaukš tės se niū ni
joje. Jai ir my li mo jo to li ne rei kė jo 
dai ry tis. Su ža dė ti nis Ai das gi mė už 
tri jų ki lo met rų, Triš kuo se, ir tęs da
mas sa vo šei mos jau ni kių tra di ci jas 
į na mus par ve dė šau nią mar čią. Vy
res nie ji Če pu liai jau ni mui už lei do 
sa vo val das ir pa trau kė į mies tą.

– Kiek vie na Če pu lių kar ta gim ti
nės že mė je pa lie ka ne sva jo nes, bet 
konk re čius dar bus. Ai do se ne liai 
pa sta tė čia na mus, jų vai kai, Ai do 
tė ve liai, juos iš plė tė, iš gra ži no. Mes 
sa vaip tuos na mus per sta tė me ir ke
lia me tė ve lių ūkį, – šyp so si Vai va.

Ai do ir Vai vos sva jo nių rū mas jau 
po sto gu. Čia su tė ve liais gy ve na du 
jų moks lei viai sū nūs, ket vir to ji Če
pu lių kar ta.

Vai vos žo džiais, no ri si vis ko: ir 
re mon tą sku biau baig ti, ir so dy bos 
ap lin ką puoš ti. Sun ku vis ką ap rėp
ti. Šei ma ne tik ūki nin kau ja, tu ri ir 
val diš kus dar bus.

Neat pa žįs ta mai kei čia si so dy ba. 
Bet ke tu rių kar tų Če pu lius jun gia 
pir mo sios so dy bos pa ma tai: praei tis 
ir da bar tis, pa li ki mas ir at ra di mai.

– Su rin kau vi sus se no vi nius 
daik tus. Ra siu kur juos pa dė ti. Kai 
ku riais daik tais dar nau do ja mės, – 
sa ko Vai va.

Ji di džiuo ja si šios so dy bos pir
muo ju sta ty to ju, vy ro Ai do se ne liu, 
auk sa ran kiu kai mo sta liu mi Jur
giu Če pu liu. Jis iš puo šė ir Smil gių 
pa ra pi jos baž ny čią. Iš li ko se ne lio 
ran kų dar bo ąžuo li nė ves tu vi nė lo
va. Ai dui iš drož ti vai kys tės žais lai. 
Net dro žy bos įran kiai. Vai va la bai 
no ri bū tent su jais iš mok ti drož ti iš 
me džio. Juk jau no ji Če pu lie nė sa vo 
šir dy je ne šio ja si kū ry bos ki birkš tė lę, 
ku ri sprag si įvai riau siais troš ki mais, 
to dėl Vai va nuo lat kar to ja: „Aš iš
mok siu, aš iš drį siu...“

nei šau go...
Ant pa ka bų il si si jos kū ry bos 

kau kių kos tiu mai. Siū ti kruopš čiai, 

ran ko mis. Vai va ti ki na: da bar jie ne
by lūs ir šal ti. Ant žmo gaus pe čių jie 
su šy la. Vi sų kau kių neiš sau go ju si. 
Ne tau so ju si. Ne vi sas nu si fo tog ra
fa vu si. At ro dė: ši kū ry ba tik lai ki
nas žai di mas. Sū ne liai užaugs ir ji 
šį už siė mi mą išaugs...

– Anks čiau tė ve lių pa rei ga bu vo 
įvai rioms šven tėms, kar na va lams 
iš puoš ti sa vo vai kus. Da bar vi si 
rū pes čiai – mo ky to joms, – pa ste bi 
dvie jų moks lei vių mo ti na.

Prieš aš tuo ne rius me tus ji sa vo vy
res nė liui su kū rė pir mą jį kar na va li nį 
kos tiu mą, an čiu ką. Dau giau sia te
kę kur ti žvė re lių kau kes. Kiek vie na 
skir tin ga. My li miau sia ir įdo miau sia 
– nau jau sia kau kė.

Sa vo ir vai kų džiaugs mui Vai va 
Če pu lie nė kas met pa siu va po še
šis įvai rius kau kių kos tiu mus. Jais 
pa no ro puoš tis ir drau gų at ža los. 
Ma žie ji pa ti ria daug džiaugs mo, kai 
jiems lei džia ma iš si rink ti vie nin te lę 
kau kę iš ke lių. Gi mi nai tės dar že li nu
kė duk re lė Sau lu tė ba le ri nos kos tiu
mo ne be no rė jo net nu si reng ti.

– Vai kai la bai no riai kau kių kos
tiu mus ma tuo ja si, nuo šir džiai jais 
džiau gia si. Juk ir jie nuo ma žų die
nų no ri bū ti iš skir ti niai, lau kia ki tų 
dė me sio, pa gy ri mų. Vie na pa žįs ta
ma man ne se niai skun dė si: duk re
lei kar na va lui nu pir ko la bai gra
žią bran gią kau kę iš par duo tu vės. 
Mer gai tė sa vo vaid me nį su vai di no, 
pirk ti nę kau kę nu siė mė ir nu me tė. 
Su ja ne pa no ro net fo tog ra fuo tis, – 
pa sa ko ja Vai va.

ko lek ci ją Pa Ver tė 
Pe le naiS
Kai mo bend ruo me nės šven tės 

mo te riai su tei kė ga li my bę at si skleis

ti. Kau kių ko lek ci jos pri sta ty mas – 
vie nas rim čiau sių Vai vos dar bų.

– Bend ruo me nės mo te rys iš ra
din gos, links mos. Ke le tas jų la bai 
no riai įsi trau kė į šį už siė mi mą. Ta
rė mės, kaip iš ra din giau pa si reng
ti šven tei. Pri si rin ko me pa dė vė tų 
dra bu žių. Juos iš de ko ra vau au ga lais, 
gė lių žie dais, la pais, sa ma no mis, 
kan ko rė žiais, me džio ša ke lė mis, 
plunks no mis. 20 kau kių kos tiu mų 
ko lek ci ją de monst ra vo mo te rys, 
jau ni mas. Šis ne ma ty tas pa si ro dy
mas pri trau kė ne ma žai žiū ro vų, – 
pri si me na Vai va Če pu lie nė.

Kau kių kos tiu mų ko lek ci ją pa no
ro pa ma ty ti ir ki tos se niū ni jos bend
ruo me nės. Tik bė da: da lį kos tiu mų 
Vai va par si ne šė į na mus ir su de gi no. 
Iki šven tės tu rė jo tik ke tu rias die nas. 

Bet mo te rys drau giš kos, at sku bė jo 
Vai vai į pa gal bą. Pa gal bi nin kėms 
bu vo ne tik sma gi ir nau din ga pra
kti ka, bet ir pra mo ga.

nend rėS – už ga Vė nėmS
– Neį si vaiz duo ju, iš ko kios me

džia gos bū tų neį ma no ma su kur
ti kau kių kos tiu mo. Tin ka vis kas: 
au ga lai, ber žo to šis, šiukš lių mai šai, 
plunks nos, smė lis, ka ro liu kai, me
džių la pai, kan ko rė žiai. Kiek vie nam 
kos tiu mui – at ski ros de ta lės, – pa sa
ko ja Vai va Če pu lie nė. Ji kos tiu mus 
ku ria iš akies, be brė ži nių. Pri si kan
ki na, kai kau kės kos tiu mą de ko ruo ja 
ka ro liu kais.

Be jos iš ra din gu mo neap siė jo ir 
ma si nis krep ši nio ren gi nys „Va
rom už Lie tu vą“. Če pu lie nė bai ke

riams su kū rė įspū din gą krep ši nio 
ka muo lį.

– Min čių tu riu daug. Ma ne drą
si na drau gė Au gu tė, šei mos vy rai, 
– džiau gia si Vai va.

Trys šei mos vy rai ją pa lai ko. Jie 
va žiuo ja į miš ką sa ma nų, ber žo to
šies. Ku riant su dė tin ges nį kau kės 
kos tiu mą la bai rei ka lin gos stip rios 
vy ro Ai do ran kos. Se niui be sme ge
niui iš pūs ti jis iš len kė lan kus. Vai vai 
li ko pa ts ma lo niau sias, mo te riš kiau
sias dar bas: puo šy ba.

Dau giau sia dar bo kau kių kū rė
jai at neš Už ga vė nės. Joms kas met 
Vai va su ku ria po ke tu ris ir dau giau 
kos tiu mų. Nend rių glė be lis vir tu
vė je dėl per si ren gė lių jau džiūs ta. 
Dar rei kės vie los, dro bės ir avi kai
lio skiau te lių.

KAU KĖS. Bo ru žė lė, tigras ir ba le ri na.

Re gi nos Vai če ko nie nės nuo tr.

PO MĖ GIS. Vai va Če pu lie nė ku ria kau kių kos tiu mus iš įvai riau sių me džia gų. 
Už ga vė nėms džiūs ta nend rės.

Biržų Krašto raštai
Projektą 
„Biržų krašto raštai“ 
iš dalies remia

Į SVečiuS PaS...

Vai vą pa ver gė kau kės

RE LIK VI JOS. Jau ant rą šim tą me tų 
skai čiuo ja auk sa ran kio Triš kų kai mo 

sta liaus Jur gio Če pu lio sau dirb ta 
ąžuo li nė ves tu vi nė lo va. Žais las 

anū kui Ai dui.

KREP ŠI NIS. Pa če riaukš tės se niū ni jos kai mo 
bend ruo me nių va sa ros šven tei Vai va su kū rė 

šių me tų sim bo lį – krep ši nio ka muo lį.
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au ga lo iS to ri ja
Ma no ma, kad ko pūs tus žmo nės 

au gi no jau ak mens am žiu je. Kai 
ku rios lau ki nės ko pūs tų veis lės ir 
da bar au ga eu ro pi nė je At lan to van
de ny no pa kran tė je. Dar ži nin kai au
gi na įvai rių su kul tū rin tų ko pūs tų: 
gū ži nių bal tų jų, gū ži nių rau do nų
jų, gū ži nių gar ba no tų jų... Gū ži nių 
ko pūs tų gi mi nai čiai – bro ko liai, 
ka la fio rai, ka lia ro pės... Dar au gi
na mi ki nų, pe ki no ko pūs tai. O štai 
dar vie nas ko pūs tas, ku rio lau ki nė je 
gam to je neap tik si me, bu vo iš ves tas 
Bel gi jos dar ži nin kų. Jį ap ra šė XVIII 
am žiaus šve dų gam ti nin kas Kar las 
Li nė jus ir bel gų žem dir bių gar bei šį 
ko pūs tą pa va di no briu se lio ko pūs
tu. Ir da bar šis įdo mi dau gia gal vė 
dar žo vė au gi na ma vos ne vi sa me 
pa sau ly je ir Bel gi jos sos ti nę Briu
se lį iš gar si no ke liais šim tais me tų 
anks čiau nei Briu se lis ta po Eu ro pos 
Są jun gos sos ti ne.

Briu se lio ko pūs tas la bai iš tver
min gas, ne bi jo net ke lių laips nių 
šal čio, tad kai ku riuo se kraš tuo se 
au gi na mas ir žie mą. Briu se lio ko
pūs tas gra žus. Jo stie bas užau ga iki 
pus met rio. Ant stie bo – la pai, o jų 
pa žas ty se užau ga ne di de lės ko pūs
tų gal vu tės – ma žos bal to jo gū ži nio 
ko pūs to gal vos ko pi jos. Vie nas au
ga las užau gi na ke lias de šim tis, net 
iki šim to maž daug 10 gra mų sve
rian čių gū že lių, ku rios bū na nuo 

grai ki nio rie šu to iki viš tos kiau ši
nio dy džio.

Ver tė
Ko pūs tai ver tin gi. Se no vės grai

kai tvir ti no, jog gū ži niai ko pūs tai 
mig do, mal ši na skaus mus, gy do vi
du ria vi mą, tin ka ir už kie tė ju siems 
vi du riams...

Liau dies me di kai gy dy mui nau
do jo ir te be nau do ja švie žių ko pūs tų 
la pus ir sul tis. Iš siaiš kin ta, kad ko
pūs tai tu ri an ti bak te ri nių sa vy bių: 
su ge ba už muš ti auk si nį sta fi lo ko ką, 
tu ber ku lio zės laz de lę, kai ku riuos 
ki tus mik ro bus. Gū ži niuo se ko pūs
tuo se yra daug žmo nėms ver tin gų 
me džia gų.

Tad briu se lio ko pūs tui, no rint įsi
tvir tin ti žmo nių dar žuo se, pri siė jo 
ne tik pa vel dė ti pirm ta kų ver tin
gą sias sa vy bes, bet ir di džia gal vius 
bal ta gū žius ko pūs tus pra nok ti. Ir 
pa si sten gė! Val gių ži no vai sa ko, jog 
briu se lio ko pūs tai vi ta mi no C tu ri 
net pen kis kar tus dau giau nei gū ži
niai ko pūs tai ir pa gal šio vi ta mi no 
kie kį be veik pri lygs ta juo die siems 
ser ben tams. Briu se lio ko pūs to gal
vu tės tu ri apie 1,5 pro c. cuk raus, 5 
pro c. bal ty mų, apie 0,5 pro c. rie ba lų, 
apie 6 pro c. ang lia van de nių... Ma žos 
gal vu tės tu ri ne ma žai be ta ka ro ti no, 
B1, B6, B9, PP vi ta mi nų, mag nio, 
fos fo ro, ka lio, ge le žies, jo do, ami
nio rūgš čių bei fer men tų.

Iš tir ta, kad briu se
lio ko pūs tuo se ri bof
la vi no (vi ta mi nas G 
ar vi ta mi nas B2) yra 
be veik tiek pat, kiek 
pie no pro duk tuo se. 
Moks li nin kai tvir ti na, 
kad briu se lio ko pūs tų 
bal ty mai pa gal ami no 
rūgš čių kie kį pri lygs ta 
žu vies ar mė sos bal ty
mams.

Pa ta ria ma briu se
lio ko pūs tus val gy ti 
ser gan tiems šir dies ir 
krau ja gys lių li go mis. 
Pas te bė ta, kad briu
se lio ko pūs tų val gy
to jams grei čiau gy ja 
net žaiz dos. Iš gū že lių 
iš sunk tas sul tis pa ta
ria ma ger ti ser gan
tiems cuk ri niu dia be
tu. Aiš ki na ma, kad la bai ver tin gas 
šio je dar žo vė je esan tis ka lis, nes 
jis pa de da iš or ga niz mo pa ša lin ti 
skys čius. O tai ir pa de da ser gan tie
siems šir dies ir inks tų li go mis bei 
žmo nėms, tu rin tiems po lin kį į ti ni
mus bei pa di dė ju sį ar te ri nį krau jo 
spau di mą. La bai svei ka briu se lio 
ko pūs tų pa tie ka lų val gy ti ser gant 
ast ma, bron chi tu.

Ir svei kam žmo gui la bai svei ka 
ne tik briu se lio ko pūs tus, bet vi so
kias dar žo ves val gy ti. Sup ran ta ma: 

kai val go me vie ną ar ki tą pa tie ka
lą, juk nie ka da ne svars to me, kiek 
ko kių me džia gų gau na me. Svar bu, 
kad bū tų ska nu.

gū že lių Val gy maS
Pap ras čiau sia briu se lio ko pūs

to gal vu tę 4–9 mi nu tes vir ti ar ba 
troš kin ti ga ruo se. Kad vie no džiau 
iš vir tų, pa ta ria ma gū že lė se įpjau ti 
X for mos pjū vius. Ap vir tą ar iš
vir tą dar žo vę ga li ma dė ti į sa lo tas, 
sriu bas, gar ny rus, pa puoš ti dau ge lį 

mė sos pa tie ka lų... Ga li ma ap vir tas 
gū že les ap vo lio ti džiū vė siuo se ir 
kep ti, kol su si da rys gra ži plu te lė. 
To kias gū že les su grie ti ne ga li ma 
pa tiek ti kaip at ski rą pa tie ka lą. Val
gių ži no vai pri me na, kad briu se lio 
ko pūs tai tu ri ašt res nį nei ki ti ko
pūs tai kva pą, to dėl ne la bai tin ka 
prie švel nes nio sko nio pro duk tų, 
nes juos nu stel bia.

Ta čiau iš gir tie ji briu se lio ko pūs tai 
neil gai lai ko si, grei tai gen da. To dėl 
juos rei kia lai ky ti šal dy tu ve. Kai kas 
at sar goms gū že les su džio vi na ar su
šal do. Ga li ma vie nas gū že les ar ba 
kar tu su smul kin tais bal ta gū žiais 
ko pūs tais už raug ti.

kaiP už Siau gin ti
Briu se lio ko pūs tai pri klau so vė

ly vų jų ko pūs tų gru pei, nors jau 
yra vi du ti nio vė ly vu mo ar vi du
ti nio anks ty vu mo šios dar žo vės 
veis lių. Ko pūs tai la bai iš tver min gi 
– ne nu šą la net prie 8–10 laips nių 
šal čio. Briu se lio ko pūs tai mėgs ta 
sun kes nes dir vas. Dai gai so di na mi 
ant ro je ge gu žės pu sė je. Pri žiū ri mi 
kaip ir ki ti ko pūs tai, tik jų ne rei kia 
kaup ti, kad ne bū tų pa žeis tos apa ti
nės gū že lės. Briu se lio ko pūs tai tu ri 
ge ras šak nis, to dėl leng vai iš tve ria 
saus ras. Li kus mė ne siui iki der liaus 
nuė mi mo, nu pjau na mi vir šu ti niai 
au ga lo pum pu rai, kad grei čiau su
si for muo tų kie tos gū že lės. Der lius 
nui ma mas, kai pra de da gels ti apa
ti niai la pai.

Pa ren gė Fe lik sas GRUNS KIS

BRIU SE LIO KO PŪS TAS: ši dar žo vė gro žiu ir ver te 
pra noks ta dau ge lį sa vo gi mi nai čių.

eko lo giniS ūkiS

biržų krašto raštai

Gied riaus Ru mės nuo tr.

ta Vo gė lė

naudingi 
Patarimai

Felikso Grunskio nuotr.

Gied rius RU MĖ
Gė li nin kas

Tel. (8 614) 47830

Neap si gau ki me: prie šin gai nei 
skel bia pa va di ni mas, au ga las jo kių 
gy do mų jų sa vy bių ne tu ri. Tai dar 
vie nas ku rio ziš kos lie tu viš kų au ga lų 
var dų da ry bos pa vyz dys. Lo ty niš kas 
šio au ga lo pa va di ni mas Ara bis aiš
ki na mas dve jo pai. Ga li bū ti, kad jis 
su si jęs su vais tu čių au gi mo są ly go
mis (Ara bi ja su pran ta ma kaip vie ta 
su smė lė tais ir ak me nuo tais dir vo
že miais). Ar ba var das kil di na mas 
iš ara biš ko „arabos“ – krebž de sys 
(vais tu čio la pai stan do ki, traš kūs).

Prik lau so bas tu ti nių (kryž ma žie
džių) šei mai. Gen ty je per 100 rū šių. 
Išp li tęs nuo ark ti nių iki tro pi nių 
Eu ro pos, Azi jos, Pie tų Ame ri kos 
pla tu mų. Tai ne di de li vien me čiai 
ar dau gia me čiai au ga lė liai su šliau
žian čiais, ne sun kiai įsi šak ni jan čiais 
stie bais. La pe liai ne di de li, šiek tiek 
plau kuo ti, ly gūs ar tru pu tį dan ty ti. 
Žy di bal tais, raus vais, le li jiš kais iki 
1,5 cm skers mens tuš čia vi du riais, 
re čiau pil na vi du riais žie dais. Lie tu
vo je au ga dvi vais tu čių rū šys – abi 
ga na re tos ir, de ja, gė ly nams vi siš kai 

ne tin ka mos: at ro do kaip pa pras
čiau sios pikt žo lės.

Daž niau siai gė ly nuo se au gi na
mas stam bo kas kau ka zi nis vais tu
tis. Išau ga iki 30 cm aukš čio. Ke ras 
pla tus, grei tai plin tan tis į ša lis. Žie
dai daž niau siai bal ti. Žy di bir že lio 
mė ne sį, la bai gau siai (per žie dus 
ne be si ma to la pų). Kar tais au gi na
ma jo pil na vi du rė for ma „Ple na“ – 
jai pra žy dus ro do si, jog į gė ly ną ir 
vėl trum pam su grį žo žiema… For
mos „Va rie ga ta“ žy dė ji mas ne toks 
įspū din gas, ta čiau iš to lo dė me sį 
pa trau kia mels vai ža li, su kre mi niu 
kraš te liu la pai. Pa si tai ko for mų su 
švie siai raus vais žie dais. Per žy dė jęs 
kau ka zi nis vais tu tis tam pa ne de ko
ra ty vus, to dėl žie dy nus rei kia ne del
siant nu pjau ti ir leis ti au ga lui iš nau
jo at žel ti. Pa na šus į kau ka zi nį al pi nis 
vais tu tis, tik jis kom pak tiš kes nis, ir 
la pe liai ne to kie pū kuo ti. Žy di anks
ti, jau ba lan dį, 25–30 die nų. Žie dai 
bal ti ar raus vi, iki 1 cm skers mens, 
šiek tiek aro ma tin gi. Užau ga iki 35 
cm aukš čio, ta čiau gė ly nuo se daž
niau pa si tai ko že maū gės, tik 10–20 
cm aukš čio for mos. Ypač gra žus 
ro ži niais žie dais pra žys tan tis al pi
nis vais tu tis.

Kar tais au gi na mos ir re tes nės 

vais tu čių rū šys: A.ja po ni ca, A.pro
cur rens, A.bryoi des (vos 5–10 cm. 
ūgio pū kuo tas ke re lis), kom pak tiš
ka sis A.kel le ri, A x arend sii (so di nių 
vais tu čių hib ri dų gru pė – ga na stam
bo ki, gau siai žy din tys, daž niau siai 
raus va žie džiai au ga lai).

Praė ju sio am žiaus pa bai go je į Lie
tu vą bu vo at vež tas ir ga na grei tai 
gė li nin kų pa mėg tas Ara bis fer di
nan dico bur gi, au gan tis la bai kom
pak tiš kais, vos 5 cm aukš čio ke re liais 
su ga na stam bio mis stan do kų ža lių 
la pe lių skro te lė mis. Daž niau au gi
na mos mar ga la pės jo veis lės: „Va
rie ga ta“ (su bal tais) ir „Old Gold“ 
(su pla čiais gel to nai auk si niais la pų 
kraš tais). Šis vais tu tis kiek le pes nis 

už ki tas rū šis; žie mai jį ge riau pri
deng ti eg li ša kė mis. Po sto ru snie gu 
per žie mo ja ir su vi sais la pais, o jei 
ne, vėl spė riai atau ga.

Vi si vais tu čiai – at vi rų, sau lė tų 
vie tų au ga lai (še šė ly je iš tįs ta, iš
griū na, men kiau žy di). Ne mėgs ta 
drėg nų dir vų. Ge riau siai au ga ge rai 
dre nuo ta me, neuž mirks tan čia me, 
pu ria me prie smė lio dir vo že my je. 
Vais tu tis – lau ki nis au ga las – pa
si sten ki te jo ne pert ręš ti, ki taip bus 
neil gaam žis. To je pa čio je vie to je il
giau ve ša tik kom pak tiš kos, lė čiau 
au gan čios rū šys; ki tas, ypač kau ka zi
nį ar Arend so, daž niau at nau jin ki te: 
ir au ga las bus gra žes nis, ir kai my
nams ne truk dys. Vais tu čius so din

ki te tik aukš tes nė je, ly gio je ar kiek 
nuo lai džio je vie to je, kur nei žie mą, 
nei va sa rą neuž lie ja van duo. Vais
tu čiai dau gi na mi ke ro skirs ty mu ar 
au gi niais – jie ne sun kiai įsi šak ni ja 
(ypač – veš liau au gan čių rū šių). Pui
kiai dygs ta ir iš sėk lų.

Tin ka au gin ti al pi na riu muo se 
(smul kes nės rū šys) ar lys ve lė se, 
ypač pa lei ta ke lius. Pa va sa rį ga li 
bū ti pui kus fo nas žy din čioms tul
pėms. Vais tu čių prie žiū ra ne su dė
tin ga: lai ku nu pjau ti per žy dė ju sius 
žie dy nus, su tram dy ti per ne lyg iš si
plė tu sius di de lius ke rus ar juos at
nau jin ti. Vais tu čius au gin ti ne rei kia 
jo kių moks lų – jie pa klus ir vi siš kai 
nie ko neiš ma nan čiam.

Briu se lio ko pūs tas – vie nas 
gar siau sių pa sau lio ko pūs tų

Vaistučiai

Sky re lį ren gia ag ro no mas, 
eko lo gi nio ūkio sa vi nin kas 

Vy tau tas ZUR BA

bul VėS
Skai ty to ja pa sa ko ja nu si pir ku si 

bul vių. Jos rup lė tos, su gum be liais, 
su juo do mis sky lu tė mis. Sku tant 
pa si ro do gel to nos dė mė lės, tad 
bul ves ji sku tan ti iš nau jo. Bul
ves pir ko anks ty vas. Ir klau sia: 
ar tai rim tai ser ga bul vės, ar jos 
tin ka mais tui, ar iš si lai kys iki pa
va sa rio.

Jū sų bul vės pa žeis tos bul vių li
gų: raup lių ir ša šų. Sky lu tes ga lė jo 
pa da ry ti sprak šių ler vos. Bul vės 
tin ka mos mais tui. Šio mis li go mis 
bul vės la biau už si kre čia, ka da pa va
sa rį gau siau trę šia mos švie žiu mėš lu 
ir ant ro je va sa ros pu sė je bū na daug 
lie taus. Sprak šių ler vų dau giau bū
na, kai bul vės so di na mos į išar tas 
pie vas, il gai dir vo na vu sias dir vas, 
po dau gia me čių žo lių. Raup lių ir 
ša šų pa žeis tos bul vės blo giau lai
ko si, dau giau pū va. Šiais me tais 
bul vių gum bai la biau už krės ti li
go mis, to dėl rei kia ti kė tis blo ges nio 
lai ky mo si. Rei kia daž niau ste bė ti ir 

pri rei kus per rink ti.

eže ro dumb laS
Gy ven to jai daž nai klau sia, ar ga

li ma nau do ti eže ro dumb lą dar žo
vių ir ki tų au ga lų trę ši mui.

Šiuo me tu iš siurb tas iš piet va ka
ri nės Šir vė nos eže ro da lies dumb las 
ne tin ka mas dar žo vėms ir mais tui 
skir tiems au ga lams tręš ti. Į šią eže ro 
da lį įte ka Ag luo nos upė, ku ri su ne
šė di džią ją da lį dumb lo. Į Ag luo nos 
upę pa tek da vo ter ša lai iš Bir žų mies
to, nes iš lie taus nuo ta ky no bu vo iš
lei džia mas ne va ly tas van duo. Nors 
pa gal pir mi nius la bo ra to ri nius ty ri

mus sun kių jų me ta lų kie kiai ne sie
kia di džiau sių leis ti nų kon cent ra ci
jų, ta čiau šios eže ro da lies dumb las 
la biau siai už terš tas. Di de li cin ko 
kie kiai. Be sun kių jų me ta lų yra ir 
naf tos pro duk tų li ku čių.

No rint šį dumb lą nau do ti, bū ti
na jį ne ma žiau kaip tre jus me tus 
mai šy ti, kad iš ga ruo tų au ga lams 
kenks min gos du jos, ar ba kom pos
tuo ti su ki to mis au ga li nė mis me
džia go mis. Šį dumb lą be ap ri bo ji mų 
ga li ma nau do ti miš ko sod me nims, 
gė lėms tręš ti.

Eže ro va ka ri nės ir ry ti nės da lių 
dumb lo ko ky bė žy miai ge res nė.
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Juditos Vasiliūnienės nuotr.

kalboS 
mokyklėlė

Skyrelį rengia Savivaldybės 
kalbininkė 
diana Staškūnienė

biržų krašto raštai

Biržų krašto muziejus „Sėla“ 
baigė Europos paveldo dienų ren
ginių, skirtų grafų Tiškevičių jubi
liejiniams metams (200 metų nuo 
įsikūrimo Biržuose)ciklą mokinių 
rašinių konkursu „Kokie būtų Bir
žai be grafų Tiškevičių paveldo“. 
Mokiniai buvo pakviesti pasidairyti 
po savo gimtąjį miestą kitomis, is
toriko, akimis ir pabandyti atrasti, 
ką mums yra palikusi ši garsi didi
kų giminė.

Į kvietimą dalyvauti konkurse at
siliepė dvi mokyklos: Biržų „Saulės“ 
gimnazija ir „Atžalyno“ vidurinė 
mokykla, mokinius domėtis istorija 
ir išsakyti savo įspūdžius rašiniuose 
paskatino istorijos mokytojos Mari
ja Jonėnaitė ir Virginija Kalninienė 
bei lietuvių kalbos mokytoja Adelė 
Samulionienė. Vienuose darbuose 
jaunieji kūrėjai stengėsi sudėti kuo 
daugiau sukauptų žinių apie grafų 
nuveiktus darbus Biržuose, kituose 
mokiniai ieškojo asmeninio san
tykio su tuo, ką mums yra palikę 
grafai Tiškevičiai. Vieni žengė tik 
pirmuosius žingsnelius rašydami 
istorinį rašinį, kiti jau puikiai pynė 
literatūrinį rašinio stilių, istorines 
žiniais ir savo asmeninius išgyve
nimus, tačiau visi rašiniai alsavo 
pasididžiavimu ir meile gimtiesiems 
Biržams.

Dalyvavusių konkurse moksleivių 
ir jų mokytojų laukė ne paprastas 
prizas, o dar išsamesnė pažintis su 
grafų Tiškevičių paveldu – kelionė 
po didikų valdytus dvarus Užutra
kyje, Lentvaryje ir Trakų Vokėje. 
Visas šias dvarų sodybas sieja tai, 
kad jas valdė trys Juozapo Tiškevi
čiaus vyresniojo (1895–1897) sūnūs: 
Juozapas – Užutrakį, Vladislavas – 
Lentvarį, o Jonas – Trakų Vokę, bei 
tai, kad įspūdingus parkus dvaruose 
projektavo garsus kraštovaizdžio ar
chitektas Eduardas Andre. Šiandien 
kiekvieno dvaro paskirtis ir būklė 
labai skiriasi, tad juos lankant tuo 
pačiu buvo galima susidaryti šiokį 
tokį vaizdą apskritai apie Lietuvos 
dvarų būklę ir perspektyvas.

Į kelionę konkurso dalyviai 
kartu su savo mokytojais ir grupe 
muziejininkų leidosi spalio 27 d. 
(kelionę iš dalies rėmė Kultūros 
paveldo departamentas). Užutra

kio dvaro rūmas akį patraukė jau 
besižvalgant iš Trakų – spindin
tys balti rūmai kitapus ežero. Šis 
dvaras beveik visiems paliko bene 
didžiausią įspūdį. Trakų istorinio 
nacionalinio parko dėka ne tik 
sutvarkytas rūmo fasadas, bet ir 
atkurta nemažai menių (grindys, 
lubų ir sienų puošyba) bei nemaža 
dalis prancūziško parko. Prižiūri
ma visa parko teritorija bei išlikęs 
pastatų kompleksas, pamažu ša
linami įsibrovėliai – sovietmečiu 
dvaro teritoriją sudarkę namai.

Didžiulį įspūdį paliko ir neogoti
kinis Lentvario dvaro rūmas, į kurį 
patekti, deja, negalėjome. Dvaro 
rūmai – aptverta privati valda. Pa
sivaikščioti galėjome tik po tikrai 
buvusį labai įspūdingą parką bei 
apžiūrėti kitus likusius komplekso 
pastatus: didžiulis ir puošnus van
dens bokštas, dar ir šiandien įspū
dinga karietinė, bet jau griūvančio
mis arkomis...

Paskiausiai atvykome į Trakų Vo
kę (Vilniaus priemiestį), kur dvaro 
rūmus savo globon yra paėmusi 
Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. 
Mus pasitikęs ponas Raimondas ne 
tik parodė įdomiausias dvaro rūmų 
menėse išlikusias autentiškas inter
jero detales, papasakojo apie dvaro 
rekonstrukcijos planus, bet ir su
intrigavo pasakodamas apie rūmų 
vaiduoklį, kuris jo jau seniai ne
begąsdinąs (prijaukintas...), tačiau 
atbaido dažną, sumaniusį rūmuose 
įsidarbinti...

Trakų Vokės rūmuose vyko pati 
iškilmingiausia kelionės dalis – buvo 
įteikti padėkos raštai rašinių kon
kurso dalyviams bei juos kuravu
sioms mokytojoms. Buvo pastebėta, 
kad iš kitų darbų ryškiau išsiskyrė 
Biržų „Atžalyno“ vidurinės moky
klos IXa klasės mokinės Brigitos 
Klezytės rašinys, jis savy talpino 
nuoširdumą, meilę gimtajam mies
tui, puikiai supintą asmeninę patirtį 

su požiūriu į krašto kultūros pavel
dą (mokytoja Adelė Samulionienė). 
Brandumu pasižymėjo ketvirtokės 
gimnazistės Gabrielės Mileikaitės 
rašinys, apdovanotas už literatūros 
ir istorijos darną rašinyje, meilę ir 
pasididžiavimą gimtuoju miestu, 
puikų rašinio stilių (mokytoja Vir
ginija Kalninienė). O už išsakytą 
poziciją apie jauno žmogaus san
tykį su savo gimtojo krašto istorija 
ir kultūros paveldu padėkos raštas 
buvo įteiktas Ib klasės gimnazistei 
Laurai Davidonytei (mokytoja Ma
rija Jonėnaitė).

Pasidžiaugėme kiekvieno moki
nio iniciatyva – juk dalyvavimas 
konkurse privertė kitomis akimis 
pažiūrėti į savo gimtąjį miestelį, 
pastebėti tai, ko kasdien nematome, 
ir pajusti, koks jis mums gražus ir 
brangus – tai buvo išsakyta moki
nių darbuose.

Tad žiupsnelis jaunų žmonių 
minčių...

Pažintis su grafų Tiškevičių paveldu: 
nuo gimtųjų Biržų iki... Vilniaus

ar gerai „daugiau 
šimto“ arba „mažiau 
tūkstančio“?

Viena iš dažnesnių kilmininko 
vartojimo klaidų – skaitvardžių 
kilmininkas su aukštesniojo 
laipsnio prieveiksmiais „dau-
giau“ arba „mažiau“, pvz.: Čia 
telpa daugiau šimto žmonių. Už 
tą darbą gausi ne daugiau šim-
to. Susirinko daugiau tūkstančio 
žiūrovų. Parašyk ne mažiau pen-
kių puslapių. Ji uždirba mažiau 
tūkstančio. Skelbimas kainuos ne 
mažiau penkių litų. 

Reikėtų atsiminti, kad skaitvar
džių kilmininkas su aukštesniojo 
laipsnio prieveiksmiais „dau
giau“ ar „mažiau“ lyginamajai 
kiekybei reikšti nevartotinas ir 
turėtų būti keičiamas prieveiks
mių „daugiau“ ar „mažiau“, skai
tvardžių kilmininko ir „kaip“, 
„negu“, „nei“ lyginamosiomis 
konstrukcijomis: Čia telpa dau
giau kaip šimtas (daugiau ne
gu šimtas, daugiau nei šimtas) 
žmonių. Už tą darbą gausi ne 
daugiau kaip šimtą (ne dau
giau negu šimtą, ne daugiau 
nei šimtą). Susirinko daugiau 
kaip tūkstantis (daugiau negu 
tūkstantis, daugiau nei tūkstan
tis) žiūrovų. Parašyk ne mažiau 
kaip penkis (ne mažiau negu 
penkis, ne mažiau nei penkis) 
puslapius. Ji uždirba mažiau 
kaip (mažiau negu, mažiau nei) 
tūkstantį. Skelbimas kainuos ne 
mažiau kaip penkis (ne mažiau 
negu penkis, ne mažiau nei pen
kis) litus. 
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Lapkričio 9 d. 
(trečiadienį) 12 val. 
Biržų pilies salėje 
įvyks susitikimas 

su rašytoju 
Vytautu Rašicku.

Biržai... Myliu šį miestą. Nuostabi 
aplinka. Nuostabūs žmonės. Gal ir 
keista tai girdėti iš paauglės, kuri net 
nepažįsta visų šio nedidelio miestelio 
takų... Aš norėčiau čia likti. Ir ne vien 
tik dėl saugumo jausmo, kurį suteikia 
šio miestelio aplinka. Ne. Bet ir dėl 
įdomių išskirtinių vietų, kurių visų 
dar neištyrinėjau. <......>

Neįsivaizduoju Biržų, jei vieną 
dieną šis dvaras tiesiog imtų ir pra-
dingtų. Juk jis šio miesto dalis. At-
imk iš nuostabaus statinio pamatų 
dalelę, ir jis ims irti – atimk Astravą 
iš Biržų, ir jie jau nebebus tas mie-
las miestas... Džiaugiuosi, kad man 
gimtasis miestas turėjo tokių garbin-
gų žmonių, dovanojusių nuostabų 
palikimą – istoriją, kurios mums 
nevalia pamiršti.

Brigita Klezytė, IX a klasė
 „Atžalyno“ 

vidurinė mokykla
*
Biržai – magiškas mano gimtasis 

miestas. Ar ne čia man gražiausia 
lietaus muzika? Ar ne čia skaniausiai 
kvepia bundančia žeme ir duona? Ar 
ne mieliausios Biržų gatvės ir naktį 
šviečiantys bažnyčių bokštai? Biržai, 
nors ir mažas miestas, tačiau turtin-
gas savo istorija ir kultūriniu paveldu. 
Galime tik įsivaizduoti, kad kadaise 
čia vaikščiodavo grafai ir karaliai, 

akmeniniu gatvių grindiniu važinė-
davo karietos, veikė daugybė fabrikų 
ir krautuvėlių, piliakalnyje grojo dūdų 
orkestras, net veikė vasaros teatras. 
Kiek daug iškilių žmonių, visuomenės 
veikėjų, menininkų, rašytojų ir poetų 
išaugino dosni Biržų žemė... <.....>

Kokie būtų Biržai be Tiškevičių 
palikimo? Ar turėtume nepriekaiš-
tingos architektūros bažnyčias, 
įstabųjį Astravo dvarą, ar būtų 
išsaugotos alaus darymo tradici-
jos Biržuose? Tiškevičių nuopelnas 
Biržų visuomenei yra didžiulis, vien 
kalbant apie didžiulę toleranciją, 
nes grafai rėmė visas religines ben-
druomenes ir buvo visų bažnyčių 
fundatoriai, taip suvieniję ne vieną 
biržietį, nes, kaip žinome, tarp ka-
talikų ir reformatų dažnai vykdavo 
nesutarimai.

Gabrielė Mileikaitė, IV d klasė
 „Saulės gimnazija“

*
Biržai – iš pažiūros mažas ir niū-

rus miestelis... Tačiau taip tik atrodo. 
Biržai yra ne tik mano dabartinė gy-
venamoji vieta, bet ir kai kas daugiau 
– mielas, širdžiai malonus miestas. 
Būtų galima pagalvoti, jog jis, toks 
nedidukas, negali turėti garsios isto-
rijos, asmenybių ir įdomios praeities. 
Toli gražu taip nėra. Mūsų Biržai pil-
ni istorinių įvykių, garsių paminklų, 

asmenybių... Biržai keitėsi, tobulėjo 
tik labai garsių žmonių dėka. Vieni 
iš jų – grafai Tiškevičiai. <.....>

Mūsų praeitis ir dabartis jungiasi 
ir sudaro turtingo ir žinomo miesto 
įvaizdį. Turim ir visada turėsim ką 
prisiminti, ką papasakoti svečiams. 
Istoriniai įvykiai vystysis ir toliau, 
tačiau mes turime ir turėsime išliku-
sį iki šių dienų Tiškevičių paveldą ir 
prisiminimus apie juos.

Ugnė Vaitkutė, I b klasė
„Saulės“ gimnazija

*
Tiškevičiai, aukšto intelekto žmo-

nės, – tikros asmenybės, kurioms bu-
vo lemta išaukštinti Biržų kraštą kaip 
didingą miestą. <.....>Jonas Tiškevi-
čius sugebėjo valdyti, kad nevyktų 
religiniai kivirčai, karai, nesutarimai. 
Jis, kaip didysis geradarys, bandė su-
telkti žmones, kad šie gyventų santar-
vėje ir džiaugsme. <.....> Deja, tokie 
žmonės, galintys nuveikti tūkstančius 
darbų ir garsinti savo miestą, kad jis 
skambėtų visoje Europoje, gimsta kas 
šimtas metų...

Šarūnas Mačinskas, I a klasė
„Saulės“ gimnazija

*
Biržai. Dažnas išgirdęs šį pavadini-

mą įsivaizduoja mažą, niūrų miestelį. 
Skubu šį teiginį paneigti. Iš tikrųjų tai 
nedidelis, bet labai jaukus, miestelis. 

<....> Šiuolaikiniam jaunimui, taip 
pat ir man, grafų Tiškevičių paveldas 
yra svarbus tuo, kad jų dėka mes turi-
me Astravo rūmus, kuriais galime di-
džiuotis. Su drauge ar draugu gražiais 
rudens vakarais galime vaikščioti ša-
lia rūmų esančiame dideliame parke. 
Biržų aplankyti atvažiavę turistai gali 
fotografuotis prie liūtų, grožėtis rū-
mais, arklidėmis, šunininko nameliu, 
užtvanka, parku.

Mano nuomone, grafų Tiškevičių 
paveldas yra labai svarbus Biržų 
miestui ir mums, Biržų miesto gyven-
tojams – tiek jaunimui, tiek senesnio 
amžiaus žmonėms.

Laura Davidonytė, I b klasė
„Saulės“ gimnazija

*
Šiais metais sukanka 200 metų nuo 

grafų Tiškevičių įsikūrimo Biržuose. 
Tai buvo vieni iš turtingiausių ir įta-
kingiausių didikų Lietuvoje.

Tiškevičiai, tapę Biržų savinin-
kais, šiaurinėje dirbtinio Širvėnos 
ežero pakrantėje, Astrave, pastatė ir 
įrengė labai puošnius vėlyvojo kla-
sicizmo stiliaus rūmus ir ten apsi-
gyveno. <....>

Sunku šiandien įsivaizduoti Bir-
žus be didžiulio grafų Tiškevičių 
palikimo.

Arnas Stapulionis, I b klasė
„Saulės“ gimnazija
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na se niau sių Skre biš kių kai mo gy
ven to jų Onu tė Ažu ba lie nė nie ka
da ne bū na be dar bo“ jos: ran ko se 
gims ta nė ri niai, mez gi niai, pas ją 
vi sa da žy di megz tos gė lės, gy ve na 
megz ti paukš te liai ir žvė re liai, mo
čiu tės ran kos iš lanks to net ori ga mi. 
Onu tė ak ty viai da ly vau ja bend ruo
me nės ren gi niuo se, tai gi ir šio ren gi
nio me tu da ly va vo su sa vo su kur tais 
dar be liais.

Auk sa ran kė mis drą siai ga li ma 
va din ti skre biš kie tes Al mą Ar mo
nie nę, Gert rū dą Ba jo rie nę, Vir gi
ni ją Ba jo rie nę, Rim gir dą Šla pe ly tę 
iš Paš ku čių kai mo. Šioms mo te rims 
nė ra nie ko ne nu mez ga mo, vis kas be 
prie kaiš tų, vis kas nuo sta bu.

Eu ge ni jus Ule vi čius vi sus ste bi no 
su kur tu se no jo kai mo ma ke tu, vis
kas pa da ry ta iš me džio ir ak me nu
kų, gry čios, kop ly tė lė, klė tys, tvar
tai, ma lū nas, įran kiai ir ki ti daik tai 
bū din gi se na jam kai mui. Eu ge ni jus 
da ro ir ki tus me džio dar be lius, ku
riuos taip pat pri sta tė.

Iš kai my ni nio Kraš tų kai mo Al
fon sas Ba ro nas pre kia vo krep šiais, 
bet ne iš vy te lių, o iš pa nau do tų 
plas ti ki nių bu te lių. Al fo nas ti ki no ir 
ne tgi bu vo pa si ren gęs pa de monst
ruo ti, kad krep šiai tik rai tvir ti.

Jū ra tė Če pu kie nė vie nin te lė siū lė 

la bai svei ką ir ska nų pro duk tą me
dų. Dei man tė Ra si ma vi čie nė pre
kia vo vi lio jan čiais na mi niais pie no 
ga mi niais. Lek to rius Ben ja mi nas 
ne tik pa pa sa ko jo apie žo le les, bet 
ir siū lė įvai rių už pil ti nių, da vė ge
rų pa ta ri mų, re cep tų, kaip pa da ry ti 
vie ną ar ki tą vais tą iš pa pras čiau sių 
da ly kų.

Ama ti nin kai ir vi si ki ti ren gi nio 
da ly viai bu vo pa kvies ti ka vos per
trau kė lei, o kiek vė liau vy ko ap do
va no ji mai, vi si ama ti nin kai ga vo 
pri si mi ni mo do va nas. Po do va nų 
įtei ki mo ce re mo ni jos žmo nės bu
vo kvie čia mi pa va ka rių. Pa sis tip ri
nę ska niais pa va ka riais klau sė mės 
kon cer to. Prog ra mą pra dė jo Kuč ga
lio sa vi veik li nin kai, skam biai lie jo si 
dai nos, sma giai gro jo ka pe li ja, jų va
do vė Ja ni na Ei no rie nė. Po kuč ga lie
čių žen gė šei mi nin kės – Skre biš kių 
mo te rų an samb lis (va do vas Jo nas 
Strun kis). Šis an samb lis taip pat at
li ko ke le tą gra žių dai nų. Kon cer tą 
 bai gė su dai na „Jau nys tės val sas“.

Po kon cer to bend ruo me nės pir
mi nin kė El ma Kirk liaus kie nė vi
siems pa dė ko jo ir dar kvie tė vi sus 
ga lin čius ir no rin čius pa va ka ro ti, 
pa bend rau ti ir pa si da lin ti ren gi nio 
įspū džiais.

Ma ry tė UN DZĖ NIE NĖ

Skrebiškietės 
senjoros iš kairės 
Onutė, Alvina ir 
Danutė.

Ru de niš ką spa lio 29ąją į Skre biš
kių bend ruo me nę rin ko si pa gy ve nę 
ir gar baus am žiaus žmo nės, jau ni
mas ir vai kai. Čia vy ko kon fe ren ci
ja „Pa tir tis, pa pro čiai ir ga li my bės 
įtrau kiant jau ni mą į ama tų plė to ji
mą“. Šis ren gi nys bu vo fi nan suo ja
mas Lie tu vos kai mo tink lo. Ren gi nį 
ap lan kė virš pu sant ro šim to žmo nių 
iš įvai rių bend ruo me nių ir kai mų. 
Da ly va vo 21 ama ti nin kas, tarp jų 
daug jau ni mo.

Pas kai tas skai tė Bir žų kraš to mu
zie jaus „Sė la“ di rek to riaus pa va duo
to ja Edi ta Lans ber gie nė. Lek to rė 
vaiz džiai pa pa sa ko jo apie įvai rius 

ama tus: ku bi lius, šiau čius, žo li nin
kus, puo džius, mez gi mą, au di mą, 
me džio dro ži mą, ra čius, kros nius, 
kal vys tės, me ni nius, ūki nius ama tus 
ir ki tus. Ant ra sis lek to rius – tau ti nio 
ama to tę sė jas Ben ja mi nas Kai rys iš 
Ne mu nė lio Rad vi liš kio, vi sus su
do mi no sa vo pa skai ta apie žo le les 
ir įvai rius au ga lus, jų už pil ti nes ir 
gy do mąsias ga lias.

Su šia šven te svei ki no, kar tu 
džiau gė si se nų jų ama tų tra di ci jų tę
si mu ir vi siems lin kė jo sek mės Sei
mo na rys Val de ma ras Val kiū nas.

Vi si ga lė jo ap žiū rė ti ir įsi gy ti 
ama ti nin kų dar bų, su jais pa bend

rau ti. Jo li ta Gre viš kie nė trum pai 
pa pa sa ko jo apie de ku pa žą, o jos 
ma ma Da nu tė Vi le mie nė už sii ma 
ori ga mi – po pie riaus lanks ti niais. 
Vieš nios iš Ne mu nė lio Rad vi liš kio 
As ta Pa liu kai tė ir Auš ra Bar kaus kai
tė pri sta tė įvai riau sius pa puo ša lus. 
Eu ge ni ja Sa ra pie nė pas mus at vy ko 
iš Pan dė lio kraš to Sta ni kū nų kai mo, 
mo te ris džiu gi no įvai riais dar be liais 
iš me džio, pa veiks lais, rie ši nė mis, 
sa gė mis iš odos.

Teo do ras Ja nuš ka at va žia vo iš Svi
lių kai mo ir at ve žė įvai riau sių di de
lių ir ma žų, pin tų iš skal dy tų ir ap
va lių vy te lių krepšių, tai tik rai se nas 
ama tas. Vy tau tas Jac ke vi čius, kvet
kie tis, me džio dro žė jas, dai li nin kas, 
jo dar bai tar si gy vi spin du liuo ja ši lu
ma ir jau ku mu. Vai du tė Va lun tie nė 
taip pat iš Kvet kų, ji kai mo mez gė ja, 
ne rė ja, ku ria sa ges.

Pa pi lie tė Skaid ru tė Zvil nie nė su 
di de le kant ry be ku ria įvai riau sias 
sa ges, kiek vie na uni ka li kiek vie na 
sa vaip gra ži ir sko nin ga. Šiuo ama
tu už sii ma ir jos duk ros.

Gin ta rė Ba daus kie nė at vy ko iš 
Pa ne vė žio. Ji mū sų kraš tie tė, čia jos 
gim ti nė, tai jai bu vo dvi gu ba šven
tė, ji už sii ma de ku pa žu. Gin ta rės 
ma ma Ra sa Kul bie nė – ska niau sių 
sū rių šei mi nin kė, ant jos sta lo pui
ka vo si kep ti, rū ky ti, sal dūs ir ki to
kie sū riai.

Gar bin go am žiaus su lau ku si vie

Skrebiškių moterų ansamblis.

Eugenijus prie senojo kaimo maketo

Sand ros Bie liaus kie nės nuo tr.

biržų krašto raštai

Ar ga li me sa ky ti, kad vie na die na yra ei li nė, 
o ki ta iš skir ti nė? Tur būt ne, nes ne ži nai, ka da 
ji iš si skirs iš ki tų. Taip nu ti ko ir rugp jū čio 29 
die ną Me dei kių vai kų glo bos na muo se „Vai
ko užuo vė ja“, kai bu vo ati da ry ta edu ka ci nė 
sto vyk la „Mu zie jų ku ria me mes“.

Tai bu vo šven tė „Vai ko užuo vė jos“ gy ven
to jams, pa žin tis su nau jais žmo nė mis: Na
cio na li nės dai lės ga le ri jos Edu ka ci jos cent ro 
dar buo to jais Eg le ir Po vi lu bei jiems tal ki nan
čiais fo tog ra fe Kris ti na bei fil muo to ju Kos tu. 
Kuo ypa tin ga sto vyk la? Ogi tuo, kad jau ni
mas su ži no jo, kaip su si kur ti sa vo mi ni mu
zie jų, kaip rink ti ko lek ci jas, kaip jas tvar ky ti 
bei pa ro dy ti sa vo drau gams, pa žįs ta miems ar 
pa ša li niams žmo nėms. Pir mas va ka ras, kaip ir 
vi si ki ti, pra bė go prie ar ba tos puo du ko, bend
rau jant su sto vyk los ren gė jais. Jau ni, nie ka da 
ne ma ty ti žmo nes su do mi no vai kus sa vo lais
vu bend ra vi mu, klau si mais apie jų po mė gius 
bei no rus. Pir ma pa žin tis lei do su pras ti, kad 
sto vyk la bus iš skir ti nė, su teiks nau jų pa tir čių 
bei sma gių aki mir kų.

Sve čiai su pa žin di no jau ni mą su „drau giš
kiau siais“ pa sau lio mu zie jais, ko lek ci nin kas 
Al gi man tas pa pa sa ko jo apie ko lek ci jų rin
ki mą. Pa si ro do, nau do ti au to bu sų bi lie tu

kai taip pat tin ka ko lek ci joms ir tu ri sa vas 
is to ri jas, ku rias ga li ma pa sa ko ti su tei kiant 
džiaugs mo klau san tie siems. Eks pe di ci ja su 
El ma ru bei su si ti ki mas su Žais lų mu zie jaus 
kū rė ju Po vi lu su tei kė vai kams nau jų idė jų 
bei klau si mų.

Pas ku ti nę die ną jau ni mas, pa nau do ję šilt
na mio kar ka są, ply tas, sa vo pie ši nius bei sto
vyk los me tu su rink tas ko lek ci jas, su kū rė sa vo 
„mu zie jų“. Sve čiams iš vy kus, dar ke le tą die
nų pen kia me tis Pau liu kas ro dė į lan gus, kur 
gy ve no sto vyk los ren gė ja, iš raiš kin gai mo jo 
ran ka var tų link vis kar to da mas – dė dės, te
tos dr dr ir brau kė aša rą.

Bet tai ne bu vo pa sku ti nis su si ti ki mas su 
dė dė mis ir te to mis. Spa lio pa bai go je bu vo me 
pa kvies ti į Vil nių. Na cio na li nė je dai lės ga le ri
jo je su si ti ko me su Eg le bei Po vi lu, ku rie su pa
žin di no mus su pa na šios sto vyk los da ly viais iš 
Vi sa gi no. Tik čia skir tin gai nei Me dei kiuo se 
da ly va vo Tre čio jo am žiaus universiteto stu
den tai. Kar tu pa žiū rė ję fil mu kus apie sto vyk
las, pa sė dė ję prie puo de lio ar ba tos, bu vo me 
pa kvies ti ap žiū rė ti ga le ri jos eks po zi ci jos. Jau
ni mas ga vo už duo tį pieš ti, o po eks po zi ci jos 
pri sta ty mo edu ka ci nia me cent re, iš įvai riau sių 
me džia gų su kur ti sa vo dar be lį. Pau liu kas vėl 

pa de monst ra vo sa vo iš mo nę, su kū rė fo toa
pa ra tą, už si ran gė Eg lei ant pe čių, kad vis ką 
„įam žin tų“ iš jam tin ka mo aukš čio.

Jau ni mas pa ma tė me no ver ty bių sau gyk
las, pa bu vo jo Eg lės ir Po vi lo dar bo vie to se, 
keis tai pa svi ru siuo se pa sta tuo se, kur tel pa 
tik laip tai ir siau ri ofi sai, paieš ko jo pa bė gu sio 
vėž lio, pa si slė pu sio tik jam vie nam ži no mo je 
ka bi ne to vie to je.

Sma gu, kad Na cio na li nės dai lės ga le ri jos 
Edu ka ci nis cent ras, pa de da mas LR Kul tū ros 
mi nis te ri jos, OSFL pro jek tai, ka vi nėspi ce
ri jos „III blo kas“ bei UAB „USS En terp ri ses“ 
su ren gė sma gią bei nau din gą sto vyk lą „Mu
zie jų ku ria me mes“. Fo to re por ta žus ga li ma 
pa žiū rė ti in ter ne to sve tai nė je mes me dei
kiuo se.blog.com

El ma ras DU DE RIS

Mu zie jų ku ria me mes

Kon fe ren ci ja Skre biš kiuo se
Tautinio 

amato tęsėjas 
Benjaminas 

Kairys.
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Edi ta MI KE LIO NIE NĖ
Tel. (8 603) 22838

Sma gūS Pri Si mi ni mai
Neiš sen kan ti mo kyk los bend ruo

me nės bei dai lės mo ky to jos Ri mos 
Brie die nės fan ta zi ja vėl nu ste bi no: 
bu vę mo kyk los mo ki niai ant sie nos 
ra šė lin kė ji mus ir kli ja vo ak me nu
ką – pri si mi ni mą apie sa ve. Ant ra
ja me mo kyk los aukš te – pra ban gus 
krės las, ku ria me pri sė dę sve čiai ga
lė jo pa var ty ti mo kyk los al bu mus 
ir su ži no ti, kuo gy ve na da bar ti niai 
mo ki niai.

Ga li ma spė ti, jog mo kyk la bu vu
siems mo ki niams ir mo ky to jams 
pa li ko kuo ge riau sius pri si mi ni mus 
– į jos šven tę su grį žę sve čiais jie vos 
til po sa lė je. Ko kį pri si mi ni mą jie 
ne ša si apie mo kyk lą?

Prieš tris de šimt pen ke rius me tus 
mo kyk lą bai gu si vers li nin kė Le ta 
Vai no rie nė me na li te ra tų kon kur
są, ku riam ruo šė mo ky to ja Ja ni na 
Pi lė nie nė:

– Tuo met at ro dė, jog vi si ra šy to jai 
ki lę iš Bir žų, o kon kur sas bu vo aukš
to me ni nio ly gio. Da bar mo kyk la 
la bai pa si kei tu si. Me no kū ri niai jo je 

ke lia di de lį jau du lį: sie nos ne pli kos 
ir ža lios kaip mū sų lai kais.

XVI lai dos abi tu rien tai Ri ma 
And ri jaus kai tė, Vio le ta Ar mi nai tė 
ir Arū nas Bal čiū nas ne su tin ka kal
bė ti apie „At ža ly ną“:

– Kal bė ki me apie I vi du ri nę mo
kyk lą, ku rią mes bai gė me. Mū sų 
lai da su si tin ka kas pen ke ri me tai. 
Vi suo met gra žiau sius lin kė ji mus 
ski ria me sa vo auk lė to jai Van dai 
Ka kaš kai teiStra gie nei.

Lie tu vos ka riuo me nės va do pa dė
jė jas Arū nas Bal čiū nas pri si me na, 
kaip slėp da vo si už kam piuo se, kad 
per per trau kas ne rei kė tų vaikš čio
ti ko ri do riais.

Bu vu si „At ža ly no“ lie tu vių kal
bos mo ky to ja Ju li ja Ma žui kai tė į 
mo kyk los ju bi lie jų pa si kvie tė bu
vu sią šios mo kyk los mo ki nę Oti li ją 
Stir kie nę. Da bar „At ža ly ne“ mo ko si 
po nios Oti li jos anū kės. O. Stir kie nė 
pa sa ko jo, jog ir jų lai kais mo ki niai 
mė go krės ti po kštus: per ma te ma
ti kos kont ro li nį pro lan gą iš kiš da vo 
siū lus, ant ku rių ki ti mo ki niai pri

riš da vo už duo čių at sa ky mus.
Tarp tau ti nės ka te go ri jos krep

ši nio tei sė jas Ro mual das Bra zaus
kas do va nų at ve žė krep ši nio ka
muo lių:

– Nuo 1967 me tų šio je mo kyk lo je 
dir bau pir mo ku, po to – ant ro ku ir 
taip to liau. Da bar čia dir bu ki taip 
ir jau čiu mo kyk los trau ką. Grį žęs 
pas tė vus, vi suo met pra va žiuo ju 
Ku dir kos gat ve. No rė čiau pri si min
ti mo ky to ją Al ber tą Nu tau tą, ku ris 
prieš 40 me tų man pa da vė tei sė jo 
švil pu ką.

Da bar kau nie tis, kaip pa ts sa ko 
„ant in ži nie riaus“ dir ban tis Gied
rius Čep lys juo kau ja, jog pen kias
de šimt me čio ver ti įvy kiai tie, jog 
per per trau kas ne be rei kia vaikš čio ti 
ko ri do riais ir į mo kyk lą ga li ma įei ti 
pro pa ra di nes du ris.

Žur na lis tas Au ri mas Ra čiu kai tis 
ma no, jog „At ža ly ne“ užau go pa
tys sma giau si žmo nės ir pa juo ka vo: 
da bar, kai mo kyk los di rek to riaus 
pa va duo to ja ta po me re, gal ver tė tų 
grįž ti įsi sa vin ti lė šų.

Pro fe so rius Si gi tas Po dė nas 
džiau gė si bu vu sia sa vo auk lė to ja 
Vin ciū nie ne. Eval das Pe čiū nas mo
kyk los neuž mirš ta nie ka da: kiek vie
ną gruo dį jis su bu vu siais mo ki niais 
ren gia am žiaus krep ši nio ma čą sa vo 
mo kyk lo je. Fo to me ni nin kas Ra mū
nas Da ni se vi čius dė ko jo sa vo auk
lė to jai Van dai Stra gie nei.

Į ak tų sa lę, kur ne til po net sto vin
tie ji, bu vo įneš ta mo kyk los vė lia va. 
Mo ki niai pa ruo šė pui kią pro gra mą: 
dai na vo, vai di no, šo ko, pa ruo šė te
le vi zi jos lai dą, dek la ma vo...

Į sce ną bu vo kvie čia mi ir svei
ki na mi bu vę mo ky to jai. Mo kyk lą 
svei ki no sve čiai.

SVei ki ni mai mo kyk lai
Is to ri jos mo ky to ja Oti li ja Pet ro

ny tė pri si mi nė, kaip 1961 me tais 
įžen gė į nau ju tė lę da žais kve pian čią 
mo kyk lą. Ji lin kė jo mo kyk los bend
ruo me nei gy ven ti il gai ir drau giš kai. 
Svei ki ni mo žo džius ta rė bu vu si šios 
mo kyk los di rek to riaus pa va duo to
ja me rė Iru tė Var zie nė. Ad mi nist

ra ci jos di rek to rius Vy tau tas Džė ja 
mo kyk lai įtei kė sva jo nių do va ną 
– trak to riu ką žo lei šie nau ti. Svei
ki no Švie ti mo sky riaus ve dė ja Ge
no vai tė Gu taus kie nė. Sei mo na rys 
Val de ma ras Val kiū nas per skai tė 
Sei mo pir mi nin kės Ire nos De gu tie
nės svei ki ni mus mo kyk lai. Do va nas 
tei kė „Auš ros“ vi du ri nės, Pa bir žės 
pa grin di nės mo kyk los at sto vai, 
„Sau lės“ gim na zi jos di rek to rius D. 
Kor sa kas, kai my no „Ąžuo liu ko“ 
dar že lio di rek to rė Vi ta li ja Me de
lins kie nė, Vla do Ja ku bė no mu zi kos 
mo kyk la, ka ra te klu bas „Cu na mi“, 
ku ni gas Ri mas Mi ka laus kas, vers
li nin kas Vik to ras Rin ke vi čius, ki ti 
sve čiai bei bu vę mo ki niai.

Mo kyk los di rek to rius Vai do tas 
But ke vi čius dė ko jo vi siems, ku rie 
ne pa mirš ta mo kyk los, da bar ti
niams mo kyk los dar buo to jams, mo
ky to jams. Džiau gė si, jog mo kyk la 
tu ri sa vo au rą.

Pa si bai gus me ni nei pro gra mai, 
bu vę mo ki niai iš si skirs tė po kla ses. 
Po to jų lau kė dis ko te ka.

Le tą Vai no rie nę su jau di no mo kyk los 
pa si kei ti mas – ne bė ra ža lių sie nų, 
mo kyk la ta po me niš ka.

Žur na lis tas Au ri mas Ra čiu kai tis 
sa kė, jog mo kyk lo je mo kė si pa tys 
sma giau si mo ki niai.

Gied rius Čep lys ant sie nos pa ra šė lin kė ji mą mo kyk lai 
ir pri kli ja vo ak me nu ką.

Bu vu si lie tu vių kal bos mo ky to ja Ju li ja Ma žui kai tė ir mo ki nė 
Oti li ja Stir kie nė.

Mo ky to ja Jo lan ta Va si liū nie nė kal bi na mo ky to ją Oti li ją Pet ro ny tę, ku ri 
mo kyk lo je dir bo nuo jos pa sta ty to dau giau kaip du de šimt me čius.

Tarp tau ti nės kla sės krep ši nio 
ar bit ras Ro mual das Bra zaus kas 
mo kyk lai do va no jo krep ši nio 
ka muo lių.

XVI lai da: Vio le ta Ar mi nai tė, Arū nas Bal čiū nas ir Ri ma And ri jaus kai tė.

Pra di nu kų šven ti nė pro gra ma.

Edi tos Mi ke lio nie nės nuo tr.

šVentėS

Lin kė ji mai 
„At ža ly nui“
„At ža ly no“ vi du ri nei mo kyk lai 
– 50 me tų. Mo kyk la sve čius 
pa si ti ko šven ti niu dra bu žiu: 
ru dens spal vo se pa ni ru sio mis 
vin je tė mis, mo kyk li ne uni for ma 
bal tu tė le apy kak le, di džiu lės 
kom pak ti nės plokš te lės imi ta ci ja, 
at spin din čia da bar ti nį mo kyk los 
gy ve ni mą, lin kė ji mų sie na ir il ga 
pro gra ma.
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Prieš Vė li nes Sli žių 
kai mo kryž ke lė je bu vo 
pa sta ty tas ir pa šven tin
tas kry žius. Šio kry žiaus 
su ma ny to jas ir au to rius 
ūki nin kas Juo zas Už ku
rė lis „Bir žie čių žo džiui“ 
pa sa ko jo, kad pa gar bą 
kry žiui jau čia nuo vai
kys tės. Vai kas bū da mas į 
mo kyk lą ei da vo pro kry
žių, sto vin tį už Mel diš kių 
miš ko. Ir šian dien pri si
me na ma mos žo džius, 
kad prie kry žiaus rei kia 
stab te lė ti, jį pa gar bin ti. 
Vai kys tė je kas dien ly
dė da vęs kry žius jau at
gy ve no sa vo lai ką, o J. 
Už ku rė lis iš sau go jo sau 
duo tą pa ža dą pa sta ty ti 
nau ją kry žių kai me.

Jį da rė pa ts, iš me džio, 
pa ts su kū rė nu kry žiuo
to jo skulp tū rą, ap skar
di no kry žiaus vir šų ir 
su jun gi mus, kad kry žius 
at lai ky tų dar ga nas ir lie
tų. Nau ją jį kry žių ap tvė
rė tvo re le.

Kry žių pa šven ti nęs 
ku ni gas Vir gi li jus Liui
ma sa kė, kad kry žiai Lie
tu vos kai muo se – gra ži 
tra di ci ja, jei jie sta to mi 
pa gar biai, ne pa juo kai 
ar pa nie kai. O svar biau
sia, anot dva si nin ko, kad 
pa gar bą kry žiui ir jo sta
ty to jai, ir ki ti žmo nės ne
šio tų si sa vo šir dy se.

„No riu, kad žmo nes, praei nan
čius ar pra va žiuo jan čius šiais ke liais 
su šil dy tų kry žiaus vaiz das, kvies tų 

juos ge riems dar bams, o po li ti kus 
ska tin tų skaid res nei po li ti kai“, – sa kė 
kry žiaus au to rius J. Už ku rė lis.

Juo zas Už ku rė lis prie nau jo jo Sli žių kai mo 
kry žiaus.

SPortaS, informacija

Užuojauta 12 Lt, 
padėka nuo 5 Lt, 

sveikinimas nuo 15 Lt, 
parduoda, perka, 
nuomoja, keičia 
ir pan. – nuo 4 Lt

mieli būSimų Pirmokų 
tėVeliai!

Kaštonų pagrindinė mokykla laukia 
Jūsų vaikučių. Kviečiame ateiti pas 
mus į svečius ir parašyti priėmimo 
į mokyklą prašymą, kad jau rugsėjy 
Jūsų atžalos taptų mažaisiais kašto-
niečiais.

Labai Jūsų laukiame! Užs. 3074

ViltiečiamS 
Lapkričio 13 d. (sekmadienį) organi-
zuojame išvyką į Panevėžio sporto ir 
pramogų parką „Impulsas“. Renkamės 
aikštelėje prie Biržų Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčios (Vytauto g. 2), išvykstame 11 
val. Registruotis tel. (8 685) 66805.

Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Biržų viltis“ taryba

Darbas
Krosnių ir židinių meistras ieško 
darbo. Tel.: (8 670) 89584, (8 670) 
47233.

 107828

Naujametiniais fejerverkais pre-
kiaujanti įmonė UAB „Polonezas“ 
sezoniniam darbui ieško parda-
vėjų. Tel.: (8 618) 81522 darbo 
dienomis nuo 9 iki 17 val.

 108149

Reikalingas šėrikas, turintis 
vairuotojo teises. Tel. (8 699) 
79987.

 108626

Statybininkas ieško darbo (gali pa-
gaminti iš savo medžiagų šiltnamį, 
malkinę). Tel. (8 685) 45393.

 108590

Parduoda
nekilnojamaSiS turtaS
3 k. butą Vėjo g. Tvarkingas, parketas, 
pakeisti langai, šarvo durys, signaliza-
cija. Tel. (8 630) 88809.

 108339

automobiliai, technika
AUDI 80 (85 m.,1,6l). Žiemines padan-
gas 175/70 ,R -13 su ratlankiais. Tel. (8 
621) 31799.

 107969

Dalimis AUDI 100 (85 m., benzinas-
dujos). Tel. (8 678) 06425.

 106723

Dalimis „Don 1500“, „Fortschritt 514“, 
T-150, T-40, savaeigę pjaunamąją, „Be-
larus“, „Jumz“ ir kt. Tel.: (8 616) 93523, 
(8 648) 67177.

 107683

Iš Vokietijos: VW Passat (97 m., 1,9 TDI, 
universalas), VW Golf (98 m.,1,9 TDI, 
universalas), VW Passat (92 m.,1,9 TD, 
universalas), CITROEN Xsara ( 2000 
m., 2,0 HDI, universalas). Yra daugiau 
automobilių. Tel. (8 671) 46462.

 107779

Naudotą iš Vokietijos grūdų sėjamąją 
3 m pločio, melžimo vakuumą, nerūdi-
jančio plieno bidonėlius, grūdų malūną, 
diskinę šienapjovę, 3 m pločio, 100 l 
pieno šaldytuvą. Tel. (8 616) 254 11.

 108150

Do va na kai mui – kry žius

VW Golf (91 m.,1,6 benzinas-dujos, 
TA iki 2012-03-25). Stabdžių gedimas, 
parūdijusi. Kaina 1100 Lt. Tel. (8 635) 
34629.

 107856

Žiemines ir sezonines padangas: R-13, 
R-14, R-15, R-16, R-17, R-18, Lietus 
ir skardinius ratlankius. Tel. (8 671) 
46462.

 107774

ĮVairūS
Įvairias malkas su pristatymu. tel. 
(8 680) 82722.

 108034

Įvairias malkas. yra kaladėmis, skal-
dytų. tel. (8 629) 33157.

 106648

Linų spalius. Tel. (8 689) 64474.
 108138

Mišrias ir uosines malkas. Dvimetres, 
pjautas kaladėmis, skaldytas. Tel. (8 
619) 82534.

 108481

nauja vyriškų drabužių žiemos 
kolekcija. Vytauto g. 4 a (siuvyklos 
patalpose).

 107039

Padangas: R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, 
R-18, ZIL-GAZ-MAZ. Mikroautobu-
sams su C raide. Lietus ir skardinius 
ratlankius, akumuliatorius. Tel. (8 600) 
56331.

 103468

Parduoda katilą, keičia arba perka 
į mažesnio galingumo. Tel.: (8 450) 
39723, (8 656) 42913.

 108377

Pašarines bulves, tinka sėklai. Kaina 1 
t/120 Lt. Tel. (8 612) 74514.

 107981

Stambias medienos atraižas pakais, 
kaladėles, durpių briketus. Atveža. Tel. 
(8 622) 44850.

 108544

uosio, juodalksnio, alksnio, beržo 
skaldytas, pjautas kaladėmis ir 3 m 
malkas, atraižas, supjautas atraižas. 
turime sausų, skaldytų.tel. (8 604) 
65913.

 107862

Valgomas, pašarines ir sėklines bulves. 
Tel.: 98 643) 02539, (8 630) 59656.

 108503

Visų rūšių malkas, vežame miškavežiu 
po 30 erdm. Tel.: (8 600) 63820, (8 617) 
20473.

 101571

gyVūnai
Įvairaus amžiaus arklius. Tel. (8 648) 
89100.

 108464

Ūkininkas parduoda mėsinius par-
šelius (pasirinkimas), atveža. Tel. (8 
686) 80994.

 108587

Veršingas telyčias. Tel. (8 699) 48219.
 108165

Užs. 3124

Sek ma die nį Kau ne vy ko penk ta
sis Lie tu vos ap skri čių pir me ny bių 
nu ga lė to jų tau rės tur ny ras. Jo nu
ga lė to ju pir mą kar tą ta po Pa ne vė
žio ap skri ties vi ce čem pio nai Bir žų 
„Rin kuš kių“ fut bo li nin kai, ku rie 
fi na le įvei kė Ma ri jam po lės „Ipu
kio“ ko man dą.

Še šios ap skri čių eki pos bur tų ke
liu bu vo su skirs ty tos į du po gru pius 
po tris ko man das ir ko vo jo dėl pir
mo sios vie tos gru pė je, ku ri ga ran
ta vo vie tą fi na le. Rung ty nės vy ko 
Na cio na li nės fut bo lo aka de mi jos 
sta dio ne ir ša lia esan čio je aikš tė je. 
Bu vo žai džia mi du kė li nu kai po 25 
mi nu tes.

A po gru py je bur tai mū siš kiams 
lė mė žais ti su Kau no ap skri ties 
nu ga lė to jais „Vi sas La bas“, ir Ute
nos ap skri ties ant rą ja ko man da – 
„Anykš čiai“. Po R. Ko mo įvar čio 
„Rin kuš kiai“ 1:0 įvei kė anykš tė nus 

ir net 3:0 įvei kė „Vi sas La bas“ fut
bo li nin kus. Pir ma sis kė li nys vy ko 
apy ly giai, ta čiau ant ra me kė li ny je 
kau nie čiai bu vo su triuš kin ti. Įvar
čius į kau nie čių var tus įmu šė M. 
Bar tuš ke vi čius, A. Mar ku tis ir A. 
Vi tu lis.

Apsk ri čių pir me ny bių nu ga lė to jų 
tau rės fi na le su si ko vė ne pra lai mė ju
sios ko man dos: „Rin kuš kiai“ ir ki to 
po gru pio nu ga lė to ja Ma ri jam po lės 
„Ipu kio“ ko man da. Abi eki pos fi
na le pa de monst ra vo ne blo go ly
gio fut bo lą ir ko vo jo aikš te lė je nuo 
pat pir mos iki pa sku ti nės mi nu tės. 
Tur ny ro nu ga lė to ją lė mė anks ty vas 
7ąją mi nu tę pel ny tas And riaus Vi
tu lio įvar tis.

Buvo apdovanoti turnyro nuga
lėtojai ir geriausi žaidėjai.  „Rin
kuš kių“ ka pi to nas A. Vi tu lis ga vo 
gra žuo lę tau rę, o nė vie no įvar čio 
tur ny re ne pra lei dęs Bir žų „Rin kuš

kių“ var tų sar gas Ar man das Ind
ra šius bu vo pri pa žin tas ge riau siu 
var ti nin ku.

„Rin kuš kių“ ko man dos va do vas 
Vy tau tas Sta nu le vi čius „Bir žie čių 
žo džiui“ sa kė, kad tai skam bus pa
si bai gian čio fut bo lo se zo no akor das. 
Bir žų „Rin kuš kiai“ įro dė, kad ga li 
sėk min gai ko vo ti ne tik Pa ne vė
žio ap skri ty je, bet ir su stip riau sio
mis ki tų ap skri čių ko man do mis. V. 
Sta nu le vi čius sa kė: pa vy ko su rink ti 
stip riau sią ko man dą ir sma gu, kad 
jo je vis di des nį vaid me nį vai di na 
bir žie čiai, ku rie fut bo lo pa grin dus 
ga vo „Kaš to nuo se“ ar ba „Rin kuš
kių“ ko man do je. Tre ne ris bu vo 
dė kin gas ko man dos žai dė jams, 
ku rie į var žy bas at va žia vo iš stu di
jų Kau ne ar Vil niu je, o A. Mar ku
tis, pa vyz džiui, at vy ko iš Kur šė nų, 
kur dir ba.

Da lius MI KE LIO NIS

Lapk ri čio 5 d. Pak ruo jy je vy ko tarp
tau ti nis svars čių kil no ji mo tur ny ras. 
Ja me da ly va vo dau giau kaip 100 da
ly vių iš Lie tu vos, Lat vi jos ir Es ti jos. 
Tur ny re jė gas iš ban dė ir trys bir žie čiai, 
vi si ta po pri zi nin kais.

Svars čių kil no ji mo var žy bų de biu
tan tas, dziu dis tas Ar nas Stan kis rung
ty nia vo sun kio jo svo rio at le tų gru pė je. 
Jis kil no jo 32 kg svars tį. De biu tan tas 
užė mė ant rą ją vie tą.

Svars čio kil no ji mo rung ties ve te ra
nas Ša rū nas Ale šiū nas var žė si sen jo rų 
gru pė je iki 78 kg at le tų svo rio ka te go ri
jo je. 24 kg svars tį Š. Ale šiū nas iš stū mė 
20 kar tų, o ro vi mo rung ty je – 110 kar tų. 
Bir žie tis užė mė tre čią ją vie tą.

Šios spor to ša kos ve te ra nas Sta sys 
Gin tau tas var žė si vy res nių kaip 60 
me tų am žiaus sen jo rų gru pė je. 16 kg 
svars tį S. Gin tau tas iš stū mė 80 kar tų, 
o ro vi mo rung ty je – 130 kar tų. S. Gin
tau tas iš ko vo jo tre čią ją vie tą.

Da lius MI KE LIO NIS

biržų šV. jono krikštytojo ParaPijoje
lapkričio 11 d. (penktadienį) 16 val. bažnyčioje 
vyks tradicinė SUSIKAUPIMO POPIETĖ. Koncertuos 
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai 
ir mokytojai.
lapkričio 12 d. (šeštadienį) 16.30 val. parapijos 

namuose laukiame šeimų, norinčių drauge melstis, 
dalintis, augti Dievo ir vienas kito meilėje. 
lapkričio 13–20 d. Aušros Vartų – Gailestingumo 
Motinos atlaidai Vilniuje. 
lapkričio 16 d. (trečiadienį) – ŠVČ. M. MARIJOS 
GAILESTINGUMO MOTINOS IŠKILMĖ.

Apsk ri čių pir me ny bių nu ga lė to jų 
tau rė – Bir žų „Rin kuš kiams“

Vi si trys grį žo su me da liais
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Užjaučia

Užs. 3102

Perka pašarinius ir maistinius grū-
dus, atsiskaito iš karto, išsiveža. 
Teikia savivarčio grūdovežio pas-
laugas. Tel. (8 682) 27637. Užs. 231

BRANGIAI perka KARVES, JAUČIUS, TELYČIAS.
Atsiskaito, išsiveža, moka PVM, sveria. 

Tel.: (8 45) 588086, (8 687) 93058. 

U
žs. 3048

Užs. 3991

Užs. 3036

Užs. 3037

Užs. 3043

Nuolat Perka arkliuS 
ir jų prieauglį. 
Moka PVM. 
Tel.: (8 659) 99242. Užs. 3049

Kooperatyvas 
„Gerkonių elevatorius“ 

superka grikius 
Kaina derinama nuo pristatomo kiekio.
Pramonės g. 9A, Rokiškis. 
Tel.: (8 458) 32440, (8 615) 64563.

Užs. 3008

Užs. 3040

Užs. 2427

Užs. 3068

Šarvojimo salės nuoma
nemokamai*
* užsakant visą paslaugų komplektą
Laidotuvių paslaugų
komplekto kaina nuo 1317 Lt.

Laidojimo paslaugų 
centras

S. dagilio g. 8, biržai

www.jankauskopaslaugos.lt

tel. (8 450) 31078
ViSą Parą: (8 698) 70110

Užs. 3050

Užs. 3099

VĮ Biržų miškų urėdija viešaja-
me prekių aukcione parduoda 
nereikalingą arba netinkamą 
(negalimą) naudoti turtą:
1. Krūmapjovė „Husqvarna“
2. Čiužinys, 4 vnt.
3. Benzopjūklas „Husqvarna“
4. Busolė DP
5. Kompiuteris su monitoriumi, 
2 vnt.
6. Kompiuteris, 8 vnt.
7. Kėdė, 6 vnt.
8. Kopijavimo aparatas „Konica“
9. Poilsio namelis
10. Vejapjovė, 2 vnt.
11. Fotoaparatas „Canon EOS“
12. Purkštuvas „Stihl“

Aukcionas vyks 2011 m. lap-
kričio 25 d. 9 val. adresu: VĮ Biržų 
miškų urėdija, 112 kab., J. Basa-
navičiaus g. 62, Biržai.

Antrasis aukcionas (neįvykus 
pirmajam) vyks 2011 m. gruodžio 
1 d. 9 val. ten pat.

Atsakingas asmuo – Leonas 
Grigaliūnas, darbų saugos inži-
nierius, 207 kab., J. Basanavičiaus 
g. 62, LT-41164 Biržai, tel. (8 450) 
32 032; faksas (8 450) 31 408.

Parduodamo turto apžiūra 
vyks 2011 m. lapkričio 21–23 die-
nomis nuo 8 iki 16 val. adresu: J. 
Basanavičiaus g. 60, 62 Biržai.

Už aukcione įsigytą turtą atsi-
skaitoma banko pervedimu arba 
grynais pinigais per 3 (tris) darbo 
dienas, aukcionui pasibaigus.

Aukciono dalyvio bilieto kaina 
– 10 (dešimt) litų.

Užs. 3114

Užs. 2984

Informuojame ir atsiprašome gyventojų už laikinus nepatogumus, 
susijusius su Biržų miesto j. janonio gatvės pėsčiųjų tilto remonto 
darbais ir pranešame, kad nuo 2011m. lapkričio 8 d. bus uždarytas 
pėsčiųjų eismas šiuo tiltu. Užs. 3111

teleloto

Lošimo Nr. 813 
Data: 2011.11.06 

Visa lentelė – 52 904 
(68 x 778) Lt 
Įstrižainės – 14 Lt 
Eilutė – 3 Lt 
Keturi kampai – 2 Lt 
66 30 26 13 04 01 14 08 25 48 17 
60 33 64 68 44 42 72 02 36 27 55 
49 63 28 15 50 32 73 03 41 06 39 
34 43 – keturi kampai 
19 40 52 07 56 – eilutė 
11 62 29 18 35– įstrižainės 
05 58 24 12 10 20 59 22 21 45 67 
– visa lentelė 

Papildomi prizai: 
Citroen C3 0360098 
Chevrolet Spark 0376823 
Peugeot 206+ 0369552 
Nissan Micra 0286803 
Antivirusinės programos „Kasper-
sky“ 017*157 

Kvietimai į TV: 
031*083, 031*324, 001*947.

No rė tu me, kad mū sų žo džiai bū tų di de li, 
kad siel var te su šil dy tų, pa guos tų,
Gy ven ti šauk tų vėl be so pu lio šir dy ir aša ras nu šluos ty tų nuo skruos tų...
Dėl stai gios ze no no čy žiauS mir ties 
nuo šir džiai už jau čia me tė vą, se se rį ir vi sus ar ti muo sius.

Mei lū nų kai mo bend ruo me nė

Taip ir liks, taip ir gaus mū sų die nos, jau įam žin tos lai ko tėk mėj...
Ir ne lai kas žy dės – lyg pu rie nos to ne ži no mo kraš to sak mėj...
Dėl my li mos Ma my tės ge no vai tės gru binS kie nėS mir ties 
nuo šir džiai už jau čia me bu vu sią kla sės drau gę Eu ge ni ją, 
jos bro lius ir vi sus ar ti muo sius.

Kla sės drau gai

Ne be paž velgs į ke lią mie los akys, ne be lauks jau nie ko my lin ti šir dis.
Pa si guost sku bė sit prie Jos šal to ka po, aša rų la še liai žied la piais žy dės...
Mi rus bran giai Ma my tei ge no vai tei gru binS kie nei, 
nuo šir džiai už jau čia me duk rą Eu ge ni ją ir vi sus ar ti muo sius.

Mei lū nų kai mo bend ruo me nė

Nuoma
Išnuomoja patalpas miesto centre.Tel. 
(8 630) 88809.

 108337

Perka
nekilnojamaSiS turtaS
lietuvos miškų valdymo bendrovė 
girmediS mišką su žeme visoje 
lietuvoje. greitas atsiskaitymas. 
tel. (8 612) 12058.

 88935

Nuolat perka, nuomoja žemę – žemės 
ūkio veiklai. Gali būti išnuomota, dirba-
ma, pieva, apleista. Padeda susitvarkyti 
dokumentus. www.perkamezeme.lt 
Tel. (8 618) 87113.

 107193

uab „biržų miškas“ įvairų mišką 
su žeme arba išsikirtimui. gali būti 
malkinis. tel.: (8 680) 82332, (8 680) 
82722.

 108025

ĮVairūS
automobilių supirkimas (tinkamų 
ir netinkamų eksploatuoti) geromis 
kainomis. tel. (8 610) 02517.

 98176

Automobilius, autobusiukus, vi-
sureigius, tinkamus ir netinkamus 
eksploatuoti. Atsiskaito iš karto. Tel.: 
(8 623) 03360.

 107620

Automobilius: senus, geros būklės, 
daužtus, su defektais, nevažiuojančius, 
kt. metalo laužą. Išregistruoja. Tel. (8 
685) 66572.

 108450

Brangiausiai važiuojančius, nevažiuo-
jančius automobilius, autobusiukus, vi-
sureigius, lengvuosius, sunkvežimius. 
Tel. (8 629) 10232.

 107657

Įvairius traktorius, kombainus, sunkve-
žimius, priekabas ir įvairią žemės ūkio 
techniką. Tel. (8 648) 67177.

 107678

MTZ-82, MTZ-80, MTZ-52, gali būti su 
krautuvu. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
(8 615) 27938

 108152

gyVuliai
Agentas Algirdas veršelius, karves, 
jaučius ir prieauglį. Moka 6, 21 proc. 
Sveria el. svarstyklėmis. Tel.: (8 675) 
65128, (8 687) 21828.

 104927

Bendra Lietuvos-Olandijos UAB „Bar-
tynco“ brangiai veršelius iki 2 mėnesių. 
Moka priedus. Tel.: (8 614) 07502, (8 
636) 42871, (8 45) 556061.

 106699

Veršelius (2-8 sav.), avis, triušius. Tel. 
(8 679) 70505.

 108366

Siūlo paslaugas
Kokybiškai atlieka langų apdailą ir kitus 
apdailos darbus. Tel. (8 652) 76369.

 108488

medienos gaminiai, durys, langai, 
laiptai, palangės, pakopos, apvadai, 
įvairūs baldai. tel.: (8 604) 84508, (8 
692) 32508.

 108052

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2 
m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į 
rajonus. Tel. (8 653) 44052.

 108368

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tar-
pus. EKOvata, termoputa, polistireno 
granulėmis (1 kv. m – nuo 7 Lt). Kon-
sultuoja, dirba visoje Lietuvoje. Tel. (8 
689) 68528.

 107028

Taisau šaldytuvus, šaldiklius kliento 
namuose. Tel.: (8 450) 33898, (8 678) 
22348.

 108553

Taiso automatines skalbimo mašinas, 
šaldytuvus, televizorius kliento na-
muose. Tel. (8 630) 57575.

 106516

Visi apdailos darbai. Butų remontas. 
Patirtis. Tel. (8 670) 80904.

 107783

Įvairūs
JEIGU JUMS SKAUDA sąnarius, stuburą, 
ausis, sergate žvyneline, dermatitu, 
parodontoze, prostatitu, naudokite 
prof. R.Kanapėno sukurtą, sertifikuotą 
lazerinį prietaisą ir gydykitės patys na-
muose be skausmo ir vaistų. Nuolaida 
50%.“ www.laz.lt, tel. (8 5) 2125868, (8 
615) 36522, Vilniaus lazerinės techno-
logijos centras

 105225

kVietimaS. maloniai kviečiame 
visus, norinčius sveikai gyventi, 
rūpintis savimi bei trokštančius 
prailginti gyvenimą, į nemokamą 
paskaitą, kuri įvyks lapkričio 8 d. 
19 val. (antradienį) kavinėje „trys 
laipteliai“, kęstučio g. 4, biržai. 
laukiame jūsų atvykstant.

 108543

Nuo lapkričio 7 dienos atsidarė 
daržovių parduotuvė patalpose „Pas 
TAMARĄ“, Vytauto g. 41.

 108651

Pranešimus apie artimo žmogaus mirtį 
ir laidotuves spausdiname nemokamai

d.remeikos įmonė perka jaučius, 
karves, jų prieauglį, veršius, avis. 
Sveria vietoje. tel.: (8 450) 36561, 
(8 686) 76913.

 107412

Įmonė brangiai juodmargius, žalmar-
gius, mėsinius-mišrūnus veršelius 
auginti. Moka procentus. Tel.: (8 675) 
17694, (8 640) 13591.

 107628

Įmonė nuolat galvijus. Sveria, moka 
vietoje. Tel.: (8 614) 92763, (8 45) 
510825, (8 610) 07245.

 106730

izraelio įmonė aukščiausiomis kai-
nomis visus veršelius auginimui iki 
100 kg ir iki 2 mėn. belgų mėlynuo-
sius ypač brangiai. moka 6, 21 proc. 
PVm. Sveria el. svarstyklėmis, atsi-
skaito vietoje. tel. (8 602) 96770.

 107160

karves, bulius, telyčias. Sveria. moka 
priedus. Perveža gyvulius. tel. (8 
612) 08756.

 91561

Karves, bulius, telyčias. Sveria. Moka 
už gyvąjį svorį. Tel.: (8 616) 16535, (8 
682) 56872.

 106738

Karves, jaučius, telyčias. Moka PVM. 
Sveria. Atsiskaito vietoje. Tel.: (8 699) 
90758, (8 685) 51635.

 107006

Nuolat brangiai veršelius auginimui 
iki 2 mėn. Moka priedus. Tel. (8 656) 
40439.

 106707

Traumuotus, suliesėjusius, bet kokius 
arklius, karves. Skubiai išsiveža. Tel. (8 
622) 44850.

 108545

UAB „Bartynco“ visus veršelius auginti 
iki 2 mėnesių iki 100 kg. Moka 6,21 proc. 
Greitai pasiima. Tel.: (8 699) 46054.

 100289

užsienio įmonė aukščiausiomis 
kainomis visus veršelius iki 2 mėn. 
ir iki 100 kg. ypač brangiai belgų 
mėlynuosius. moka 6, 21 proc., 
sveria el. svarstyklėmis, atsiskaito 
vietoje. tel.: (8 659) 95647, (8 604) 
44438.

 107168

Vilė ir Valdas visus veršelius auginimui 
iki 2 mėn. ir iki 100 kg. Moka 6, 21 
proc. Sveria el. svarstyklėmis. Tel.: (8 
680) 22009.

 100317



12 2011 m. lapkričio 8 d., antradienis

Lapk ri čio 12 d., šeš ta die nį, 
15 val. Bir žų pi ly je kon cer tas 
iš cik lo „Mu zi kos en cik lo pe
di ja gy vai“. 

Da ly vau ja Vals ty bi nis Vil niaus kvar
te tas (Aud ro nė Vai niū nai tė, I smui kas, 
Ar tū ras Ši la lė, II smui kas, Gir du tis Ja
kai tis, al tas, Au gus ti nas Va si liaus kas, 
vio lon če lė), Joa na Ged min tai tė (sop
ra nas), mu zi ko lo gė Zi ta Kel mic kai tė. 
Prog ra mo je – W. A. Mo zart mu zi ka, 
aran žuo tos lie tu vių laiu dies dai nos.

Bi lie to kai na – 10, moks lei viams, 
stu den tams, sen jo rams ir neį ga lie
siems – 8 Lt.

joa na ged min tai tė
2002 bai gė vo ka lo stu di jas Lie tu vos mu zi

kos ir teat ro aka de mi jo je (pro f. Ire nos Mil
ke vi čiū tės kla sė) ir įgi jo mu zi kos ma gist ro 
laips nį. Nuo 2002 yra Lie tu vos na cio na li nio 
ope ros ir ba le to teat ro so lis tė. Dar stu di juo
da ma sėk min gai da ly va vo įvai riuo se so lis tų 
kon kur suo se. 2002 tarp tau ti nia me dai na vi mo 

se mi na re Bes ko ve (Vo kie ti ja) pel nė Ge riau
sios in terp re ta to rės var dą. 2004 už Ra che lės 
vaid me nį J. F. Ha le vy ope ro je „Žy dė“ J.Ged
min tai tei su tei kia mas „Me tų ope ros so lis tės“ 
ap do va no ji mas. Po me tų so lis tei su teik ta gar bė 
at sto vau ti Lie tu vos kul tū rai Ja po ni jo je „Ex po 
2005“ pa ro do je.

Joa na Ged min tai tė daž nai kon cer tuo ja su 

Lie tu vos na cio na li niu sim fo ni niu or kest ru, 
su ren gė kon cer tus Di džio jo je Bri ta ni jo je, Es
ti jo je, JAV, Ja po ni jo je, Pran cū zi jo je, Šve di jo
je, Švei ca ri jo je ir ki tur. Kvie čia ma į pres ti ži nį 
Spo le to fes ti va lį JAV. Su Lie tu vos dai lės mu
zie jaus Kank lių trio gast ro lia vo JAV, su Vil
niaus uni ver si te to ka me ri niu or kest ru – Šve
di jo je. Su mer gi nų cho ru „Virgo“ so lis tė įra šė 
kom pak ti nę plokš te lę, su Lie tu vos vals ty bi niu 
sim fo ni niu or kest ru pa ren gė W. A.Mo zar to 
Re quiem sop ra no par ti ją.

So lis tė yra su kū ru si ne ma žai įsi min ti nų 
vaid me nų. Jos re per tua re ne ma žai so lo par
ti jų sim fo ni jo se, ora to ri jo se ir kan ta to se. Nuo 
1997 Joa na Ged min tai tė yra trio „Gra zio so“ 
so lis tė.

ValS ty bi niS Vil niauS kVar te taS
Kvar te to de biu tas įvy ko 1965 m. Po tre

jų me tų, kvar te to na riams bai gus Mask vos 
kon ser va to ri jos as pi ran tū rą ir sta žuo tę Bu
da peš te, pra si dė jo in ten sy vi veik la. 1972 m. 
an samb lis lai mė jo aukš čiau sią kvar te tų kon
kur so Lje že (Bel gi ja) ap do va no ji mą, 1973 m. 
jam bu vo su teik tas Vil niaus kvar te to var das. 
1979 m. ko lek ty vui pa skir ta Vals ty bi nė pre
mi ja, 2002 m. – Lie tu vių fon do kul tū ri nė 
mu zi ki nė dr. An ta no Raz mos var do pre mi ja 
(JAV). 2004 m. pa skir ta Na cio na li nė kul tū ros 
ir me no pre mi ja.

kultūroS centre
lapkričio 8 d. 18 val. dokumentinis 

filmas „Barzakh“ ir susitikimas su filmo 
kūrėju M. Kvedaravičiumi. Renginys 
nemokamas.

lapkričio 9 d. 18 val. Romo Dam-
brausko koncertas. Bilieto kaina 20 Lt, 
17–18 eilėse 15Lt.

lapkričio 12 d. 12 val. respublikinis 
polkos konkursas. Renginys nemoka-
mas.

lapkričio 13 d. 13 ir 15 val. animacinis 
filmas „Smurfai“. Bilieto kaina 5 Lt.

lapkričio 17 d. 18 val. M. Jampols-
kio, Stano ir R. Rudoko naujas muzikinis 
projektas – humoristinis šou ČILINAM. 
Išgirsite įžymiausius lietuviškus kūrinius, 
pateiktus su atlikėjams būdinga ironija. 
Žiūrovus lydės ne tik gera nuotaika, bet 
ir džiugins nemokama loterija, kurioje 
kas dešimtas bilietas – laimingas. Bilietų 
kaina 12–18 eilėse (balkone) 20 Lt, 1–2, 
7–11 eilėse 25 Lt, 3–4 eilėse 30 Lt.

lapkričio 18 d. 19 val. šokių vaka-
ras brandaus amžiaus žmonėms. Gros 
„Kaziuko kapela“. Vadovas K. Baronas. 
Bilieto kaina 5 Lt.

lapkričio 20 d. 13 ir 15 val. JAV ro-
mantinė kino komedija šeimai „Zoolo-
gijos sodo prižiūrėtojas“. Bilieto kaina 
5 Lt.

lapkričio 24 d. 17 ir 19 val. JAV ro-
mantinė kino komedija šeimai „Zoolo-
gijos sodo prižiūrėtojas“. Bilieto kaina 
5 Lt.

lapkričio 25 d. 14 val. Pagyvenusių 
žmonių asociacijos penkerių metų su-
kakties minėjimas.

lapkričio 26 d. 10 val. „Tatulos“ pro-
gramos sveikatinimo diena. Ekologiškų 
produktų pristatymas. Paskaitą skaitys 
lektorė – aukščiausiosios kategorijos 
provizorė, farmakognostė Jadvyga Bal-
vočiūtė. Renginys nemokamas.

muziejuje „Sėla“ 
Tautodailininko Kęstučio Preidžiaus 

tapybos darbų paroda.
Virginijos Valaškevičienės fotonuo-

traukų ir papuošalų paroda „Mano 
mėgstamiausia spalva“.

Moksleivių sukurtų Biržų pilies ma-
ketų paroda. Paroda veiks iki lapkričio 
20 d.

Vabalninko muziejuje 
Algirdo Venskaus tapybos darbų par-

oda ir Birutės Musneckienės fotografijos 
paroda „Medžiai“.

PaSkutiniS PuSlaPiS

Leidžia uždaroji akcinė 
bendrovė „Biržiečių žodis“.
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 orai anekdotaSElitos Samulytės nuotr.

SAULĖ
Lapkričio 9 d.: 
teka 7.45, leidžiasi 16.24, 
dienos ilgumas 8.39
Lapkričio 10 d.: 
teka 7.47, leidžiasi 16.22, 
dienos ilgumas 8.35
Lapkričio 11 d.: 
teka 7.49, leidžiasi 16.20, 
dienos ilgumas 8.31

MĖNULIS 
Lapkričio 9 d.: 
teka 15.26, leidžiasi 6.18
Lapkričio 10 d.: 
teka 15.49, leidžiasi 7.28
Lapkričio 11 d.: 
teka 16.18, leidžiasi 8.36

Lapkričio 2 d. priešpilnis 18.37
Lapkričio 10 d. pilnatis 22.17

kaS kur kada

Į kailinių parduotuvę užeina po
relė. Susižavėjusi žmona spokso į 
prabangius kailinius.

– Ko ieškote? – klausia parda
vėjas.

– Pašaro kandims! – atsako ne
patenkintas vyras.

 *
Keliolikto pasimatymo metu 

mergina sako vaikinui: 
– Kuo toliau, tuo gražesnis tu 

man atrodai.
– Ačiū, ačiū!
– O kuo arčiau, tuo baisesnis...
*
Kiekvienas alkoholikas žino 

dvi alkoholio rūšis: „Yra“ ir „Bai
gėsi“.

Lapkričio 30 d. 18 val. 
Biržų kultūros centre 
Nacionalinio dramos 
teatro spektaklis – R. 
Granausko „Duburys“.

 
Režisierius Sigitas Račkys. Vaidina 

Monika Bičiūnaitė, Ramūnas Cicė
nas, Vladimiras Dorondovas, Marius 
Jampolskis, Doloresa Kazragytė, Va
lentinas Kirejevas, Inga Maškarina, 
Vitalija Mockevičiūtė, Valentinas No
vopolskis, Rasa Rapalytė. Spektaklio 
trukmė 2 val. 30 min. Dalis vaidinamo 
teksto – rusų kalba. 

Režisierius Sigitas Račkys siekia 
sau ir kitiems įrodyti, koks įdomus 
meno objektas gali būti paprastas 
kaimo žmogus. Spektaklis žiūrovus 
nukelia atgal į tarybinius laikus, kurie, 
pasak režisieriaus, ir jam pačiam kelia 
sentimentalius prisiminimus. Pasak 
literatūrologo Valentino Sventicko, 
„Duburys“ – klasikinės meninės kal
bos romanas, aprėpiantis visą svar
biausio personažo gyvenimą – vai
kystę kaime, skaitymo kvaitulį, tikrą 
draugystę, kariuomenę , statybininkų 
bendrabučio šiurpą, svaigią erotiką ir 
staiga užklumpančią lemtingą meilę. 

Čia viskas taip tikra 
ir paprasta, kad jau
dinantis pasakoji
mas auga tartum 
savaime.

Scenografas Gin
taras Makarevičius 
labai taikliai pa

grindiniu vaizdiniu objektu pasirin
ko žalios spalvos sunkvežimį, kuris 
spektaklio metu virsta įvairiomis 
veiksmo vietomis. Tarybiniais laikais 
sunkvežimis buvo pagrindinė trans
porto priemonė: juo žmonės vykdavo 
ir į vestuves, ir į paskutinę kelionę, 
kraustydavosi iš vienos vietos į kitą, ir 
šieną veždavo, ir gyvulius perkeldavo. 
Tai tam tikro kondensuoto gyvenimo 
sceninis simbolis, taikliai integruotas 
į teatro erdvę. 

„Rašytojo papasakotas ir apmąs
tytas paprastų žmonių gyvenimas 
nenusisekęs? Ne, tiesiog realus. Greta 
trumpų džiaugsmų, meilės, šeimos, 
vaikų sėlina nelaimės, praradimai, 
neišsipildymai, kančios, sunkus dar
bas, nepakeliama vienatvė ir mirtis. 
Toks amžinasis būties ritmas.“ (E. 
Bukelienė). 

Bilieto kaina 12–18 eilėse (balkone) 
20 Lt, 1–11 eilėse – 25 Lt. Maloniai 
kviečiame.

Mu zi kos en cik lo pe di ja gy vai

Lapkritis stipresnių 
šalčių ar ženklesnių 
kritulių dar nežada – ir 
šią savaitę tęsis pana
šūs orai.

Šiandien ir rytoj die
nos bus debesuotesnės, 
vietomis nusidrieks 
rūkai, tačiau kritu
lių nenumatoma. Oro 
temperatūra svyruos 
nuo 3 iki 8 laipsnių 
šilumos.

Antroje savaitės pusėje laukiama 
daugiau pragiedrulių, todėl nak
timis silpnai pašals, bet dienomis 
temperatūros išliks teigiamos ir 
svyruos apie 2–5 laipsnius šilumos, 

dvelks silpni vėjai.
Sinoptikai tikina, jog anticiklo

nas išliks stiprus ir kitą savaitę, 
tad panašūs orai tęsis ir po se
kmadienio.

Pasak senolių, jei sausas lapkri
tis, tai žiemą šulinys be vandens. 
Beje, vanduo Nemunėlyje jau nu
seko žemiau vasaros lygio. 
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