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Šian dien 
nu ma to
mi trum pi 
lie tūs. Oro 
tem pe ra tū ra 
die ną 10–15 
laips nių 
ši lu mos.
Ry toj vie to
mis trum

Ge gu žės 4ąją, mi nint Šv. Flo
ri jo no, ug nia ge sių gel bė to jų 
glo bė jo, die ną, Pak ruo jo prieš
gais ri nė je gel bė ji mo tar ny bo
je or ga ni zuo ja ma At vi rų du rų 
die na.

Į tar ny bą ga lės už suk ti vi
si, no rin tys su si pa žin ti su jos 
veik la bei ug nia ge sio gel bė to jo 
pro fe si ja. Lan ky to jams bus pri
sta ty ta tu ri ma gais rams ir gel bė

ji mo dar bams skir ta tech ni ka bei 
įran ga, ug nia ge sio gel bė to jo dar
bo ap ran ga.

13 va lan dą pa rei gū nai de
monst ruos, kaip tinkamai nau
do tis ug nies ge sin tu vais. Bus 
da li ja mi lanks ti nu kai (at min ti
nės) prieš gais ri nės sau gos te ma
ti ka, at sa ko ma į klau si mus.

„Pak ruo jo kraš to“ inf.

MIELOSIOS MOTINOS!
Kartu su nuostabiai pražystančiais sodais ir vis dosniau šilumą 
dalijančiais pavasarinės saulės spinduliais ateina Jums skirta šventė – 
MOTINOS DIENA!
Jūs, klausančios savo širdies ir sąžinės balso, pagal prigimtį įžiebiate 
gyvybę ir visą gyvenimą puoselėjate savo atžalas, tam atiduodamos 
savo širdį, protą ir jėgas. Jūs esate ištikimiausios savo vaikų palydovės,  
jų troškimų, vilčių ir svajonių įgyvendinimo talkininkės.
Nuoširdžiausiai sveikindamas Jus nuostabios ir prasmingos šventės – 
MOTINOS DIENOS – proga, linkiu sveikatos, išradingumo, talento galios, 
kūrybinės fantazijos, vedant vaikus sudėtingais gyvenimo vieškeliais.
Tegul Jūsų gyvenimas visada būna pripildytas gėrio, ramybės, 
pasitikėjimo, neblėstančios vilties, tegul tarp Jūsų ir vaikų visada būna 
nutiestas dvasinio bendravimo tiltas!

 Pagarbiai Saulius Gegieckas,  
meras 

Išmintiesirgerumomokėgyvenimas
Vie nuo li ka vai kų do rais 
žmo nė mis išau gi nu si 
žei me lie tė An ta ni na 
Dum pie nė tre čia die nį 
Pre zi den tū ro je 
ap do va no ta or di nu „Už 
nuo pel nus Lie tu vai“. 
Aš tuo nias de šimt dve jų 
mo te ris šyp so si: „Ma no 
gy ve ni mas la bai ge ras: 
mar čios – kaip duk te rys, 
žen tai – kaip sū nūs“. 
To kia lai mė –  
ne kiek vie nai mo ti nai.

Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Apsuptameilės
An ta ni nai šio ji Mo ti nos die

na – iš skir ti nė. Jos svei kin ti su 
Pre zi den tės ap do va no ji mu su va
žiuos bū rys vai kų, žen tai, mar
čios, anū kai.

Tie sa, trys sū nūs, prieš ke le tą 
me tų lai mė ję ža lią ją kor tą ir ga
li my bę gy ven ti bei dirb ti JAV, ten 
ir te be gy ve na, su kū rė šei mas – jie 
ma mą svei kins in ter ne tu.

 Ki ti An ta ni nos vai kai liz dus su
su ko Lie tu vo je, tad jiems par vyk ti 
į tė vų na mus – tik ke lios va lan dos 
ke lio nės.

Tik jau niau sią ją duk rą Ne rin gą 
A. Dum pie nė ma to kas dien. Ji su 
vy ru Gin ta ru bei duk re le Ka mi le 
(An ta ni nos ma žiau sią ja iš dvy li
kos anū kų) įsi kū rė pas ją – tė vų 
na muo se.

An ta ni na sklan džiai pa sa ko ja 
šei mos is to ri ją, grei ta kal be ber da
ma min tis žei me lie čių dia lek tu. Ir 
neuž si kirs da ma mi ni svar biau sias 
jos gy ve ni me da tas.

Duk ra Ne rin ga įsi ter pia: „Kai
my nai ma mą va di na vaikš čio jan
čiu kom piu te riu. Dėl la bai ge ros 
at min ties.“

O An ta ni na kal bai ne lei džia nu
kryp ti nuo šei mos te mos: „La bai 
my liu ir ger biu žen tus ir mar čias. 
Jie – kaip ma no vai kai, vi si man 
la bai ge ri.“

„Va din ki te ma ma“
A. Dum pie nė su dvi de šimt vie

ne riais me tais vy res niu vy ru Al
fon su Dum piu užau gi no aš tuo nis 
ber niu kus ir tris mer gai tes. Bio
lo gi ne ma ma ji yra sep ty niems 
vai kams. Ne žiū rint į tai, ją my li 

ir ger bia vi si ir vi si va di na ma ma.
Vy riau sio jo iš vai kų Al gio jau 

ne bė ra tarp gy vų jų. Kaip ir jos 
vy ro – vai kų tė vo. A. Dum pie nė 
be veik prieš 22 me tus li ko naš le.

An ta ni nai bu vo dvi de šimt ket
ve ri, kai ji su ti ko anks ti naš liu li
ku siam Al fon sui Dum piui pa dė ti 
au gin ti ke tu ris be ma mos li ku sius 
ma ža me čius vai kus.

„Pir mo ji Al fon so žmo na mir
da ma pa pra šė: „Imk, Al fon sai, 
į žmo nas An ta ni ną. Ma tai, kaip 
ją vai kai my li, ge res nės ne bus“, 
– pri si me na sa vo jau nys tę A. 
Dum pie nė.

 Ji tuo lai ku pa dė jo pri žiū rė ti 
sun kiai pa si li go ju siai Al fon so pir

ma jai žmo nai Onai vai kus.
„Ne si gin či jau, nes la bai my lė

jau vai kus. O ir ma žiau sio ji ve
lio nės Anės duk tė Vir gi ni ja bu vo 
prie ma nęs la bai pri si ri šu si. Vai
kams rei kė jo ma mos“, – pri si mi
nė An ta ni na.

„Anė mir da ma iš rin ko man vy rą 
– li kau su naš liu ir jo vai kais. Jie 
ma ne va di no var du, tai ir jų mo
ti nai mi rus sa kiau: va din kit ma ne 
var du. Bet Al fon sas po ku rio lai ko 
vai kams pa lie pė: „Ji jus au gi na, ją 
ir va din ki te ma ma.“

An ta ni nai ne rei kė jo dė ti pa
stan gų dėl naš lio vai kų mei lės. 
Nuo try li kos spė ju si vi soje apy lin
kė je pa gar sė ti kaip pa ti ge riau sia 

auk lė, ji ne tru kus trims ma ža me
čiams Al fon so sū nums ir duk re lei 
ta po sa va.

Pamokospravertė
„Vai kai daž nai sirg da vo bron

chi tu, tad pir miau sia ėmiau si juos 
grū din ti, leis da vau ba so mis ir 
upe ly je pa brai dy ti. Kiek vie ną šeš
ta die nį mau dy da vau pir ty je, o kas 
va ka rą praus da vau. Su gul dau, o 
ta da dra bu žė lius plau nu. Anks ti 
ry tą iš džiaus ty da vau, kai my nės 
ste bė da vo si: „Ka da tu su spė ji? 
Ry tą taip anks ti ta vo skal bi niai 
jau iš džiaus ty ti? – pa sa ko ja A. 
Dum pie nė.

Nukelta į 3 psl.

Priešgaisrinėjetarnyboje–
Atvirųdurųdiena

Au to rės nuo tr.

DŽIAUGS MAS: Į de vin tą de šim tį įko pu sios An ta ni nos džiaugs mas – kas dien ma ty ti ma žiau sią ją anū kę Ka mi lę.

pai pa lis. Tem pe ra tū ra nak tį 
1–3 laips niai ši lu mos, kai kur 
ga li mos šal nos, die ną 11–14 
laips nių ši lu mos.

Naujoji ra jo no 
Tarybaėmėsi
pertvarkų

Ket vir ta die nio po pie tę Sa vi
val dy bės ra jo no ta ry bos po sė dį 
ra jo no me ras Sau lius Ge giec kas 
pa va di no pir mu rim tu nau jo sios 
ka den ci jos Ta ry bos po sė džiu. 
Aps vars ty ta be veik pus šim tis 
klau si mų.

Slap tu bal sa vi mu Ta ry bos 
dau gu mai pri ta rus, Sa vi val dy
bės ad mi nist ra ci jos di rek to riaus 
pa va duo to ju iš rink tas tris de
šimt me tis, bio me cha ni kos ma
gistro laips nį Vil niaus Ge di mi no 
tech ni kos uni ver si te te įgi jęs pa
kruo jie tis Ma rius Se nu lis.

Jis pra dės dirb ti apie jo tin
ka mu mą šioms pa rei goms ga
vus Spe cia lių jų ty ri mų tar ny bos 
(STT) pa žy mą.

Ta ry bos bal sų dau gu mai pri
ta rus pa tvir tin tos dvi nau jos po
li ti nio (as me ni nio) pa si ti kė ji mo 
vals ty bės tar nau to jų pa rei gy bės. 

Be ne la biau siai dis ku si jų ir 
val dan čio sios dau gu mos opo zi
ci jo je esan čių so cial de mok ra tų 
prieš ta ra vi mų su lau kė spren di
mo pro jek tas lik vi duo ti VšĮ Pak
ruo jo poil sio ir tu riz mo cent rą, 
tuo su stip ri nant VšĮ Pak ruo jo 
vers lo in for ma ci jos cent rą.

Šiai per tvar kai so cial de mok
ra tai iš es mės ne prieš ta ra vo, ta
čiau ne su ti ko, kad Sa vi val dy bei 
li ku sio s Pak ruo jo dva ro pa tal po s 
(kur ir bu vo įsi kū ręs Poil sio ir tu
riz mo cent ras) ne lik tų be dva ro 
ope ra to riaus „prie vaiz do“.

Ta ry bos na rys, bu vęs Sa vi
val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek
to rius Vir gi ni jus Gri go nis tei gė, 
kad iš nuo mo jus dva rą bend ro vei 
„Pak ruo jo par kai“, „bend ra vi
mas su ope ra to riu mi ta po su
dė tin gas“, ne tu ri ma ži nių, kaip 
vyks ta teis mai dėl ope ra to riui 
pa teik tų įta ri mų eu ro pi nių lė šų 
pro jek tams įgy ven din ti skaid
raus pa nau do ji mo.

Me rui pri mi nus, kad tam yra 
dva ro nuo mos su tar tis, jos lai
ky mą si pri žiū ri tam su da ry
ta ko mi si ja, dau gu mos bal sų 
per sva ra lė mė mi nė to jo cent ro 
lik vi da vi mą.

„Pak ruo jo kraš to“ inf.
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