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kalendorius

orai
ORAI

Sau lė te ka 7.07,
lei džia si 19.14.
Die nos il gu mas – 12.07.
Mė nu lis – delčia.
Sau lė Mer ge lės ženk le.
39-oji me tų sa vai tė.

Var da die nius šian dien šven-
čia Gedvilas, Gedvilė, Gedvinas, 
Gedvinė, Geraldas, Gerardas, 
Haroldas, Ramūnas, Ramunė;

rytoj: Aurelija, Aušrinė, Budrė, 
Budrius, Budrys, Kleopas, Vaigi-
na, Vaiginas, Vaiginta, Vaigintas.

* 1705 m. Abiejų Tautų Res-
publikos karaliumi karūnuotas 
Stanislavas Leščinskis.

* 1852 m. prancūzų inžinie-
rius Anri Žifardas pirmą kartą į 
orą pakilo dirižabliu ir nuo Par-
yžiaus nuskrido 27 kilometrus.

* 1917 m. Vilniuje įvyko pir-
masis Lietuvos Tarybos posėdis, 
kuriam pirmininkavo Antanas 
Smetona.

* 1960 m. Niuporte (JAV Vir-
džinijos valstija) į vandenį nu-
leistas pirmasis JAV atominis 
lėktuvnešis „USS Enterprise“.

* 1975 m. britai Dugalas 
Hastonas ir Dugas Skotas  pir-
mieji į aukščiausią pasaulio 
kalną – Everestą – įkopė pietiniu 
ir vakariniu šlaitu.

* 1980 m. Irano ir Irako konf-
liktas peraugo į karą, kai Irako 
armija peržengė sieną ir apsupo 
Abadano miestą, kur buvo pa-
degta didžiausia pasaulyje naf-
tos perdirbimo įmonė.

* 1990 m. Vakarų Vokietijos 
federalinis prezidentas Richar-
das fon Vaiczėkeris pasirašė 
1000 puslapių apimties sutartį, 
pagal kurią abi Vokietijos vals-
tybės turėjo susivienyti tų metų 
spalio 3 dieną.

* 1996 m. JAV, Kinija, Pran-
cūzija, Rusija ir Didžioji Brita-
nija tapo pirmosiomis šalimis, 
pasirašiusiomis tarptautinę 
branduolinius bandymus už-
draudžiančią sutartį.

* 2004 m. Čekijoje priimtas 
įstatymas, panaikinantis kari-
nę prievolę ir atveriantis kelią 
profesionalių karinių pajėgų 
kūrimui.

* 2004 m. mirė 69 metų pran-
cūzų rašytoja Fransuaza Sagan, 
būdama 18 metų išpopuliarėjusi 
savo pirmuoju romanu „Sveikas, 
liūdesy“ .

Šiandien debesuota ir lietin-
ga. Temperatūra naktį 7–10, 
dieną 16–18 laipsnių šilumos.

Rytoj be lietaus. Daug kur 
tvyros rūkas. Temperatūra 
naktį 5–10, dieną 13–17 laips-
nių šilumos.

Rad vi liš kio sa vi val dy bė je pri sta ty tas pa reng tas apie 
30 hek ta rų plo to Ei ba riš kių par ko zo nos su tvar ky mo 
pro jek tas, ku ria me bus pa nau do tas gam ti nis kar ka sas.

Mi nint ru dens ly gia die nį ir Bal tų 
vie ny bės die ną, Rad vi liš kio 
kul tū ros ir poil sio par ke bu vo 
de gi na mi Bal tų vie ny bės ženk lai, 
vy ko edu ka ci nė pro gra ma, 
dai no mis pri si min ti lie tu vių ir 
lat vių ka ro žy giai

Sau lius JUŠ KE VI ČIUS
saulius@skrastas.lt

Ru dens ly gia die nio ir Bal tų vie ny bės die-
nos pa mi nė ji mas pra si dė jo Rad vi liš kio dai lės 
ir Gra ži nos pa grin di nės mo kyk lų edu ka ci ne 

pro gra ma, ku rios me tu vai kai ga mi no bal tų 
ženk lus. Ant iš anks to pa ruoš tų kar ka sų bu vo 
pi na mi šiau dai. Mo ki niams bu vo pa sa ko ja ma 
apie bal tų ženk lus, bal tų gen čių lai mė ji mus 
mū šiuo se su kry žiuo čiais.

Su te mus prie Lat vių kul tū ros cent ro lie tu vių 
ir lat vių kal bo mis nu skam bė jo svei ki ni mo žo-
džiai Bal tų vie ny bės die nos pro ga.

Bal tų vie ny bės die nos pa mi nė ji mą pra dė jo 
et no mu zi ko lo gė Vil ma Mer ky tė bei Gra ži nos 
pa grin di nės mo kyk los šo kė jos, at li ku sios vai-
di lu čių šo kį.

Net ru kus prie jų pri si jun gė Rad vi liš kio 
kul tū ros cent ro folk lo ro an samb lis „Ai di ja“ 
(va do vas Do na tas Stak vi le vi čius) šven tę paį-
vai ri nęs ka riš ko mis-pa trio ti nė mis dai no mis. 
Jo se bu vo pri si min ti ir lie tu viai ko vo ję su ka la-
vi juo čiais ir kry žiuo čiais, sa vo gy vy bes ati da vę 

ne prik lau so my bės ko vo se. Žiū ro vai klau sė si 
įvai rių re gio nų dai nų, kar tu su an samb lio šo-
kė jais su ko si šo kio rit me.

Dau giau nei va lan dą su te mų gau bia ma me 
par ke prie Lat vių kul tū ros cent ro skam bė jo 
lie tu viš ka dai na.

Bai gian tis šven tei, Rad vi liš kio kul tū ros 
cent ro teat ro bū re lio „Iš dy kė liai“ jau nie ji ar-
tis tai su de gan čiais fa ke lais už de gė nu pin tus 
bal tų gen čių ženk lus.

Bal tų vie ny bės die na – Lie tu vo je – at min ti na 
die na, o Lat vi jo je – vals ty bi nė šven tė – mi ni-
ma pa žy mint 1236 me tais įvy ku sį Sau lės mū-
šį, ku ria me su si vie ni ję že mai čiai ir žiem ga liai 
su mu šė ir su nai ki no į kry žiaus žy gį iš vy ku sį 
Ka la vi juo čių or di ną.

Eibariškiųparkolaukiadidelėspermainos

Sau lius JUŠ KE VI ČIUS
saulius@skrastas.lt

Taps poil sio zo na
Ei ba riš kių par kas pa ma žu tam pa 

gy ven to jų pa mėg tu mies to kam pe-
liu. Čia va sa rą karš to mis die no mis 
lai ką lei džia šei mos su at ža lo mis, 

no rin čios pail sė ti prie vie nin te lio 
mies te esan čio van dens tel ki nio – 
Ei ba riš kių tven ki nio.

Jau se no kai pra dė ta gal vo ti, kaip 
Ei ba riš kių par ką pa vers ti poil sio ir 
spor to cent ru, su tvar ky ti par ką, pri-
tai ky ti jį ak ty viam poil siui, kad tai 
bū tų pui ki vie ta tiek jau ni mui, tiek 
vy res niems žmo nėms.

Šią sa vai tę UAB „Plėt ros par tne-
riai“, su ku riais va sa ros pra džio je 
bu vo pa si ra šy ta su tar tis dėl Ei ba-
riš kių par ko te ri to ri jos tvar ky mo 
pro jek to pa ren gi mo, pri sta tė jau 
pa reng tą ant rą pro jek to va rian tą.

Pro jek tą pri sta tę UAB „Plėt ros par-
tne riai“ di rek to rius Pa vel Ver bo vič 
bei pro jek tuo to jų gru pės va do vė Zi ta 
Gud le vi čie nė pa pa sa ko jo, kas nu ma-
ty ta su tvar ky ti par ke ir kuo šis va-
rian tas skir sis nuo pir mi nio pro jek to.

Pa sak Z. Gud le vi čie nės, pa gal 
da bar ti nį pro jek tą nu ma ty tas nau-

jas įva žia vi mas į bū si mą poil sio 
zo ną, įreng tas ke lias pri va žiuo ti 
par ko zo ną ap tar nau jan čioms ma-
ši noms, nu ma ty ti ta kai žmo nių 
pa si vaikš čio ji mams.

„Par ke tu rė tų bū ti įreng tas am-
fi teat ras, du la bi rin tai – vie nas iš 
krū mi nės gy vat vo rės, o ki tas iš že-
maū gių au ga lų, gė lių ir bū tų skir tas 
edu ka ci jai, nes prie ja me au gan čių 
au ga lų bū tų pri tvir tin tos ap ra šy mų 
len te lės“, – pa siū ly mus dės tė pro-
jek tuo to jų va do vė.

Nukelta į 2 psl.

Au to riaus nuo tr.

TVEN KI NYS: Už Eu ro pi nes lė šas Ei ba riš kių tven ki nio pa kran tės kei sis iš pa grin do, nes čia bus įreng ta poil sio zo na.

LiepsnojoBaltųvienybėsirlygiadieniougnys

Au to riaus nuo tr.

DAI NOS: Kul tū ros cent ro folk lo ro an samb lis „Ai di ja“ Bal tų 
vie ny bės die ną ir ru dens ly gia die nį žiū ro vams su ren gė liau diš kos 
mu zi kos šven tę.

SĄ ŠAU KA: Su te mus par ko pie vo je su lieps no jo bal tų ženk lai, ku rie 
pri mi nė bal tų tau tų ko vą ir per ga les prieš kry žiuo čius.
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„Šiaulių krašto“ laikraščiai PDF formatu

PDF PRENUMERATA
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„Šiaulių kraštas“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.


