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SAVIVALDYBĖS
IN FOR MA CI JA

+20 ... +25

Šian dien 
vie to mis 
trum pai pa
lis, ga li ma 
per kū ni ja. 
Tem pe ra
tū ra die ną 
20–25, va
ka ri niuo se 
ra jo nuo
se 17–19 
laips nių 
ši lu mos.

3 p.

Praė ju sią sa vai tę se niau sio ji pa kruo jie tė šven tė 
105-erių me tų su kak tį.   Sū naus šei mo je 
gy ve nan čią Ma ri ją Lo die nę na miš kiai lai ko 
pa vyz džiu, kaip darbš tu mu, do ra ir blai vy be 
pel no mas il gas gra žus gy ve ni mas.

Il gi darbš tu mo ir doros me tai

Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Iš sis ki ria ele gan ci ja
Praė ju sį penk ta die nį po nia 

Ma ri ja prii mi nė jo svei ki ni mus iš 
ra jo no Sa vi val dy bės, Pak ruo jo 
se niū ni jos at sto vų. Su tik ti sve čių 
il gaam žė išė jo pa čios siū ta su
knia. Rė mė si ne tik laz de le, bet ir į 
mar čios Vir gi ni jos ran ką. Šyp so jo
si priim da ma gė lių puokš tes, do
va nas, po zuo da ma fo tog ra fams.

Sū nus Gin ta ras juo ka vo, jog tik 
pa sta ruo ju me tu, silps tant svei ka
tai, ma ma at si sa kė iš kil min go mis 
pro go mis ap siau na mų aukš ta
kul nių ba te lių. Dar prieš tre je tą 
me tų, sek ma die niais su si ruo šu si 
į mi šias, tik to kius ir avė da vo. Ap
ran ga iš si ski rian ti sen jo ra su lauk
da vo dė me sio ir baž ny čio je.

„Ma mos kam ba ry je ir ypač 
spin to je li gi šiol – pre ci ziš ka tvar
ka. Kiek vie na su kne lė pa ka bin ta 
ant at ski ros pa ka bos, už deng ta. 
Vi si daik tai tu ri jiems skir tas vie
tas“, – pa sa ko jo G. Lo da.

Pakruojyje–daugiauneiketvirtį
amžiaus

Iš Prie nų ki lu si, di džią ją gy ve
ni mo da lį šia me mies te pra lei du si 
Ma ri ja Me re vi čiū tėLo die nė į Pak
ruo jį pas vien tur tį sū nų per si kė lė 
1989ai siais, li ku si naš lė.

Ar ti mie ji me na, jog net iš ly
dė ju si Ana pi lin vy rą, su ku riuo 

ran ka ran kon nu gy ve no ko ne ke
tu rias de šim tis me tų, ma ma ne iš 
kar to ap si spren dė pa lik ti abie jų 
triū su su kur tą so dy bą. Ku rį lai ką 
po nia Ma ri ja dar sten gė si tvar ky
tis jo je pa ti vie na. Ta čiau po už
griu vu sios itin spei guo tos žie mos 
pri pa ži no, kad gar baus am žiaus 
mo te riai be ar ti mų jų pa gal bos tai 
jau per sun ku.

Tuo me tu sū nus su mar čia, bai
gę me di ci nos stu di jas, ga vę pa sky
ri mus dirb ti Pak ruo jy je, čia bu vo 
įlei dę šak nis.

Pas juos per si kė lu sios M. Lo
die nės aky se užau go anū kė ir 
anū kas, mo čiu tę pra džiu gi nę ke
tu rio mis proa nū kė mis.

Našlaitėsdalia
„Ma ma – pa vyz dys, kad darbš

tus, at kak lus ir do ras žmo gus ga li 
pel ny ti  il gą gy ve ni mą. Ji bu vo 
tvir tų nuo sta tų blai vi nin kė, iš 
vi so ne var to ju si al ko ho lio“, – il
gaam žės gy ve ni mo bū dą at sklei
džia sū nus, ži no mas Pak ruo jo 
odon to lo gas.

Kuk liai gy ve nan čių pa pras tų 
prie niš kių šei mo je gi mu si Ma ri ja 
bu vo jau niau sia iš ket ver to vai kų. 
Jos tė vas, ieš ko da mas ga li my bių 
la biau pra kus ti, iš va žia vo į Ame
ri ką, dir bo stog den giu. Tė viš kė je 
li ku siai šei mai siųs da vo pi ni gų. 
Ta čiau at si ti ko ne lai mė –  žu vo, 
dar bo me tu nu kri tęs nuo sto go.

Nukelta į 5 psl. JU BI LIE JUS: Ju bi lia tė svei kin to jų klau sė si šyp so da ma si.

Au to rės nuo tr.

Abi tu rien tams 
nuaidėjo
pa sku ti nis 
skam bu tis

Va kar nuo anks ty vo ry to 
pa kruo jie čius ža di no jau ni mo 
kle ge sys ir au to mo bi lių sig na
lai. Taip tra di ciš kai pra si dė jo 
„At ža ly no“ gim na zi jos abi tu
rien tų Pa sku ti nio skam bu čio 
ren gi niai.

Iš puoš tais au to mo bi liais su 
abi tu rien tų lai dos ir kla sių 
nu me riais Pak ruo jo gat vė
mis va ži nė ju sius gim na zis tus 
sig na lais svei ki no ki ti eis mo 
da ly viai. Kor te žas su ko į kie
mus prie dau gia bu čių, kur gy
ve na kla sių auk lė to jos – joms 
nuo tai kin gai lin kė ta la bo ry
to. Ap lan ky tos ir pir mo sios 
mo ky to jos.

Pas ku ti nio  skam bu čio šven
tės vy ko ir Lin ku vo je bei 
Žei me ly je.

Šie met abi tū ros eg za mi nus 
lai kys 191 ra jo no moks lei vis. 
Švie ti mo sky riaus vy riau sio ji 
spe cia lis tė Gra ži na Plun gie nė 
in for ma vo, kad gau siau sias 
bū rys – „At ža ly no“ gim na zi jo
je, ku rią šį pa va sa rį bai gia 91 
gim na zis tas. Su mo kyk li niais 
suo lais at si svei kins 42 Lin ku
vos ir 15 Žei me lio gim na zi jos 
abi tu rien tų. Bran dos eg za mi
nus taip pat lai kys ir 43 Žei
me lio že mės ūkio mo kyk los 
auk lė ti niai.

Anot G. Plun gie nės, šie met 
abi tu rien tų ma žiau nei praė ju
siais me tais. 2015ųjų ge gu žę 
jų bu vo per du šim tus.

„Pak ruo jo kraš to“ inf.

Ry toj nu ma to mi trum pi lie tūs. 
Tem pe ra tū ra nak tį 10–15, die
ną – 21–26 laips niai ši lu mos.

Va kar Sa vi val dy bės ta ry bos po sė dy je be ne svar biau sias 
klau si mas bu vo vi ce me ro rin ki mai. Kan di da tas į šį po stą 
ne bu vo skel bia mas iki pa sku ti nės mi nu tės. Pas kel bus, kad 
vi ce me ru rink ti siū lo ma so cial de mok ra tą Jo ną Juo za pai tį, 
opo zi ci ja or ga ni zuo tai pa ki lo ir išė jo  iš sa lės. Kan di da to 
pra šy mu, vi ce me ro rin ki mai ati dė ti iki bir že lio 9-osios.

Opozicijauž„saviškį“balsavokojomis
Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Ta ry bos opo zi ci ja, pa si pil džiu si praė ju sį mė ne sį iš vi ce me
ro pa rei gų at si sta ty di nu siu Ge di mi nu Gry be, ta po dau gu ma. 
Pa reiš ki mą apie nau ją ją Ta ry bos dau gu mą, ku rio je try li ka 
na rių, po sė džio pra džio je per skai tė koa li ci jos se niū nas  so
cial de mok ra tas Vir gi ni jus Ka ci le vi čius.

Po li ti kas pa si da li jo ir įžval ga: „Tai pa reiš ki mas apie tur būt 
trum piau sio ga lio ji mo koa li ci ją.“

Kad ši užuo mi na ne šiaip iš sprū do, paaiš kė jo po sė džio pa
bai go je me rui Sau liui Ge giec kui pa skel bus vi ce me ro rin ki mus.

V. Ka ci le vi čius nuo opo zi cio nie rių koa li ci jos dar pa reiš kė:
„Prieš du tūks tan čius me tų vie nas iš Iz rae lio iki šiol ne nu

sip lau na tos nuo dė mės“, – bib li nę is to ri ją pri mi nė opo zi ci jos 
ly de ris.

Jis pa ra gi no ko le gas iš trauk ti bal sa vi mo kor te les ir pa lik ti 
sa lė je tik tą, ku ris be koa li ci jos ži nios su ti ko priim ti pa siū ly
mą iš me ro – kan di da tuo ti į vi ce me ro po stą.

Iš sa lės pa ki lus opo zi ci jai, sa vo kė dė je li ko tik so cial de mok
ra tas Jo nas Juo za pai tis. Tą pat aki mir ką ta po aiš ku, kad V. 
Ka ci le vi čius, už si mi nęs apie trum piau siai ga lio ju sią Ta ry bos 
dau gu mą, ži no jo, jog vie nas iš opo zi ci jo je esan čių jų yra priė
męs me ro pa siū ly mą užim ti vi ce me ro po stą.

Opo zi ci ja, vėl pra ra du si dau gu mą, iš sa lės išė jo, ne bek lau
sy da ma val dan čių jų pri mi ni mo, jog po stas opo zi ci jai – tai 
ga li my bė dirb ti kar tu, o drauge ir vyk dy ti sa vo rin ki mų prie
sai kus, vi soms par ti joms  bend ra dar biau ti.

Ne ti kė ta bend ra par tie čių ir koa li ci jos par tne rių reak ci ja 
dėl kan di da ta vi mo į po li ti nio pa si ti kė ji mo po stą J. Juo za
pai tį su jau di no. Po li ti kas po trum pos per trau kė lės pa pra šė 
pa lik ti ga lio jan tį jo su ti ki mą kan di da tuo ti, ta čiau vi ce me ro 
rin ki mus ati dė ti.

Nusp ręs ta ki tą po sė dį su šauk ti bir že lio 9ąją. Ja me vi ce me
ras bus ren ka mas slap tu bal sa vi mu.

Au to rės nuo tr.

BAL SA VI MAS: Opo zi ci ja, ga vu si po stą, bet Ta ry bo je pra ra du si dau gu mą, 
bal sa vo ko jo mis.
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