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Pri si min ti  
nu veik ti dar bai

Šven tė pra si dė jo šv. mi šio mis 
Šau ko to Šven čiau sios Tre jy bės 
baž ny čio je. Po mi šių vi si su gu žė
jo į Kul tū ros na mus. Čia šven tės 
da ly vius pa si ti ko kraš tie čio Na
pa lio Žen kaus su reng ta pa ro da 
„Mi ni že mės ūkio pa dar gai ir ki ti 
daik tai“.

Pa dė kos die ną pra dė jo se niū
nas Al bi nas Au gus tis, ku ris pa
svei ki no vi sus su si rin ku sius, 
su pa žin di no su se niū ni jo je nu
veik tais dar bais.

„Pats di džiau sias įgy ven din tas 
pro jek tas mū sų se niū ni jo je – tai 
ap žval gos bokš tas Kal nų kai me 
su vi sa inf rast ruk tū ra – ta kais, 
au to mo bi lių sto vė ji mo aikš te le, 
pa vė si ne, tua le tais. Džiu gu, kad 
jis ta po ne tik mū sų ra jo no, bet 

ir iš ki tur at va žiuo jan čių žmo nių 
trau kos cent ru“, – sa kė se niū nas.

Jis taip pat pa si džiau gė su
r e  m o n  t u o  t o  m i s  k i r  p y k  l o s 
pa tal po mis.

Ty los mi nu te bu vo pa gerb ti 
2015 me tais Ana pi lin iš ke lia vę se
niū ni jos gy ven to jai, pa si džiaug ta 
nau jai gi mu siais.

Pagerbtikraštoilgaamžiai
Skam bant Šau ko to him nui, 

iš kil min gai bu vo įneš tas Šau ko
to kraš to met raš tis „Auk so kny
ga“, į ku rį kiek vie nais me tais 
įra šo mi Šau ko to kraš tui la biau
siai nu si pel nę žmo nės, Šau ko to 
kraš to il gaam žiai, šiais me tais 
šven čian tys gar bin gus 80 ir 85 
me tų ju bi lie jus.

Nukelta į 2 psl.

Padėkosdienąpagerbė 
Šaukotokraštožmones

Įpu sė jo va sa ra. At ro do, ką tik 
at šven tė me An ta ni nes, Jo ni nes, 
Pet ri nes ir Po vi li nes. Lie pos 
mė nuo taip pat tur tin gas švenčių. 
Pra si dė jo ru giap jū tė, šven čia mos 
Oni nės. Pa sak Še du vos kraš to 
et nog ra fi jos ži no vės  
Emi li jos Bra jins kie nės, vi si esa me 
gam tos vai kai ir pri va lo me gy ven ti 
pa gal jos rit mą. Var gas tam,  
ku ris no ri nu ga lė ti gam tą.

Sau lius  JUŠ KE VI ČIUS
saulius@skrastas.lt

Darbasiršventė–neatsiejami
„Kad žmo gus iš gy ven tų, jam rei kia mais to, 

rū bo ir pa sto gės. Kad vi sa tai tu rė tum, rei kia 
daug dirb ti. Dir bam, bet mo ka me ir švęs ti. Be 
dar bo mes neiš gy ven tu mėm, bet šir dies gi lu
mo je jau čia me Die vo bal są. Ga li me jam pa
klus ti ar ne pak lus ti, bet gir dė ti ir jaus ti mes 
vi si ga li me. Ne ti kin čių žmo nių nė ra. Tik ga li 
bū ti tam abe jin gi. Toks žmo gus la bai ri bo tas 
ir jis ne pa ti ria tik ro gy ve ni mo džiaugs mo“, – 
sa ko še du vė E. Bra jins kie nė.

Et nog ra fi jos ži no vė tvir ti na, kad tik ne
se niai į Rad vi liš kį su grį žo tik rie ji Škap lie ri
nės at lai dai, ku rie bu vo atim ti ne mąs tan čių 
žmo nių.

„Bū kim dė kin gi folk lo ro an samb liui „Ai di ja“ 
ir jo va do vui Do na tui Stak vi le vi čiui, ku ris grą
ži no žmo nėms tik ruo sius at lai dus – pri mi nė 
pa pro čius, Škap lie ri nės at lai dų reikš mę mū sų 
tau tos is to ri jo je“, – sa ko E. Bra jins kie nė.

Škaplierinėsistorijasiekiaviduramžius
„Pa les ti no je, prie Kar me lio kai mo, įsi kū rė 

vie nuo liai kar me li tai. Jie uo liai sklei dė ti kė
ji mo tie sas ir gar bi no Šven čiau sią ją Mer ge lę 
Ma ri ją. Ne vi siems jie įti ko, bu vo per se kio
ja mi. 1251 me tų lie pos 16 die ną Die vo Mo
ti na, Šven čiau sio ji Mer ge lė Ma ri ja, pa si ro dė 

kar me li tų vie nuo li jos ge ne ro lui Si mon Stock 
ir įduo da ma škap lie rius pa sa kė, kad tai yra 
ženk las ypa tin gos ma lo nės. Škap lie riai – tai 
sky das pa vo jaus me tu. Jie su tei kia ra my bę 
ir ypa tin gą ap sau gą iki pat gy ve ni mo pa bai
gos“, – škap lie rių is to ri ją aiš ki no et nog ra fi jos 
ži no vė.

Še du vė sa ko, kad da bar ti niai škap lie riai ski
ria si nuo se no vi nių.

„Ant da bar ti nių Kris taus ir Šven čiau sios 
Mer ge lės Ma ri jos pa veiks lai, o ant se no vi nių 
bū da vo juos vaiz duo jan tys ženk lai“, – sa ko ji 
ir pa ro do šei mo je sau go mus škap lie rius.

Pa sak E. Bra jins kie nės, tar pu ka riu se no jo je 
Rad vi liš kio baž ny čio je, ku ri bu vo su nai kin ta 
Ant ro jo pa sau li nio ka ro me tais, bu vo ste buk
lin gas Šven čiau sio sios Mer ge lės Ma ri jos Škap
lie ri nės pa veiks las, ku rio pa žiū rė ti žmo nės 
bū riais va žiuo da vo į Rad vi liš kį, kad pel ny tų 
Šven čiau sios Mer ge lės Škap lie ri nės ma lo nę 
ir vi suo ti nius at lai dus.

„Rytojišrytorugeliuskirsim“
Pa sak E. Bra jins kie nės, po Škap lie ri nės, 

liau dy je dar va di na mos Škap lier na, at lai dų 
pra si de da ru giap jū tė. Su ja nuo se nų lai kų 
bu vo iš li kę taip pat ne ma žai pa pro čių.

„Jei iki lie pos 25 die nos, kai šven čia mas 
Šven ta sis Jo kū bas, ru gių ne nup jau si, tai žie
mą į ter bą žiū rė si“, – sa ky da vo žmo nės.

Per Šven tą jį Jo kū bą jau ne ga li ma dirb ti lau
ko dar bų, vež ti ru gių į klo ji mą, nes ga li žai bas 
klo ji mą už deg ti. Vi sa tai rei kia at lik ti per de
ka dą po Škap lier nos.

Kai ru giai jau su vež ti, gas pa do riai ap do va
no ti gra žių var pų vai ni ku, bū da vo par ne ša mas 
di de lis pė das, kad vi siems me tams šei my nai 
už tek tų duo nos, o kad ji bal tes nė bū tų – su
pjau da vo dar sau lei ne nu si lei dus“, – apie pro
se ne lių pa pro čius pa sa ko jo še du vė.

Nukelta į 4 psl.

Vasaraturtingadarbųiršvenčių

ŽI NO VĖ: Še du vos kraš to et nog ra fi jos ži no vė 
Emi li ja Bra jins kie nė sa ko, kad vi sos vi dur va sa rio 
šven tės su si ju sios ir tar pu sa vy je, ir su dar bais.

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo tr.

 

PA GAR BA: Pa pu šy ny je gy ve nan čio ju bi lia to Al gir do Pu žai čio ap do va no ji mą 
at siė mu si žmo na Jadvyga Pu žai tie nė (prie ky je iš kai rės), ju bi lia tės Mi ka li na 
Do vi da vi čie nė ir Bi ru tė Ona Dil die nė bei Šau ko to se niū nas Al bi nas Au gus tis 
po ap do va no ji mų.

Jau 24-ą kar tą Šau ko to mies te ly je su reng ta jau 
tra di ci nė ta pu si Pa dė kos die na, ku rio je pri si mena mi 
per me tus nu veik ti dar bai, pa ger bia mi nu si pel nę 
Šau ko to kraš to žmo nės. Se niū ni jos met raš ty je  
„Auk so kny go je“ per 24 me tus įra šy ta per 700 žmo nių.

Sau lė te ka 5.13,
lei džia si 21.37.
Die nos il gu mas – 16.24.
Mė nu lis – pil na tis.
Sau lė Liū to ženk le.
30oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven

čia: Apo li na ras, Apo li na ri ja, 
Bri gi ta, Gil mi na, Pa lius, Pa lys, 
Po lis, Tar vi las, Tar vi lė;

ry toj: Darg vai nas, Darg vai
nė, Darg vi las, Darg vi lė, Kris
ti na, Kris to fo ras, Kris tu pas, 
Lai mis, Ži vi lė, Ži vi lis, Žy vi las, 
Žy vi lė.

* 1886 m. gi mė bri tų avia to rius 
se ras Ar tū ras Vi te nas Brau nas, 
1919 me tais su par tne riu pir ma
sis per skri dęs At lan to van de ny ną.

* 1888 m. gi mė JAV ra šy to
jas ir de tek ty vo Fi li po Mar lou 
au to rius Rei mon das Čand le ris.

* 1931 m. gi mė šach ma tų 
did meist ris Vik to ras Korč no jus.

* 1940 m. JAV ofi cia liai pa
reiš kė ne pri pa žįs tan čios Ta ry
bų Są jun gos tei sės oku puo ti 
Lie tu vą, Lat vi ją ir Es ti ją.

* 1942 m. na cis ti nės Vo kie ti jos 
dik ta to rius Adol fas Hit le ris pa si
ra šo di rek ty vą „Nr. 45“, ku rio je 
Ver mach tui nu ro do ma užim ti 
Sta ling ra dą.

* 1992 m. Vil niu je įvy ko Lie tu
vos ir Ru si jos vals ty bi nių de ry bų 
de le ga ci jų su si ti ki mas, ku ria me 
bu vo svars to mi so vie ti nės ka
riuo me nės iš ve di mo iš Lie tu vos 
klau si mai.

* 1998 m. Pre zi den tas Val
das Adam kus pa si ra šė „Tai kos 
juos to je“, ku rią į ke lio nę ap link 
pa sau lį iš si ve žė tūks tant me čio 
Tai kos dvi ra čių žy gio da ly viai.

* 2009 m. ei da ma 84uo sius 
me tus po sun kios li gos mi rė 
dai li nin kė mo nu men ta lis tė, 
dai lės pe da go gė pro fe so rė So
fi ja Vei ve ry tė.

* 2014 m. Eu ro pos Są jun ga 
ofi cia liai pa tvir ti no Lie tu vą 19
ąja eu ro zo nos vals ty be, nau do
sian čia bend rą ją blo ko va liu tą. 
Nus ta ty ta, kad Lie tu va įsi ves 
eu rą nuo 2015 m. sau sio 1 d.

SEN TEN CI JA...
„Ki tiems mes su da ro me tai

syk les, sau – išim tis“.
(Š. Le me lis)

Šian dien vie to mis ga li trum
pai pa ly ti. Oro tem pe ra tū ra 
die ną 21–26 laips niai ši lu mos.

Ry toj įdie no jus daug kur nu
ma to mi trum pi lie tūs, per kū ni
ja. Tem pe ra tū ra nak tį 14–18, 
die ną 23–28 laips niai ši lu mos.
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