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sau lė te ka 7.37,
lei džia si 17.30.
die nos il gu mas – 9.53.
mė nu lis – del čia.
sau lė žu vų ženk le.
8-oji me tų sa vai tė.
var  da  die  nius  š ian dien 

šven čia: Ber na de ta, Gend rė, 
leng ve nis, ka mi lė, ka ri gai la, 
si meo nas;

ry toj: But man tas, But man-
tė, But mi na, But mi nė, But-
min ta, But min tas, But min tė, 
kon ra das, ni da, ša rū nas, 
Zu za na.

* 1386 m. lie tu vos di dy sis 
ku ni gaikš tis jo gai la ve dė len-
ki jos ka ra lai tę jad vy gą.

* 1780 m. tol min kie my je 
mi rė poe tas, evan ge li kų liu-
te ro nų ku ni gas, lie tu vių gro-
ži nės li te ra tū ros pra di nin kas 
kris ti jo nas do ne lai tis.

* 1885 m. jav iš leis ta ra šy to-
jo mar ko tve no kny ga vai kams 
„Hekl be rio Fi no nuo ty kiai“.

* 1932 m. Če kos lo va ki jo je 
gi mė jav ki no re ži sie rius mi lo-
šas For ma nas. jo fil mas „skry-
dis virš ge gu tės liz do“ 1975 
me tais ap do va no tas pen kiais 
„os ka rais“.

* 1992 m. pa si ra šy ta lie tu-
vos ir lat vi jos pre ky bos ir eko-
no mi nio bend ra dar bia vi mo 
su tar tis.

* 2003 m. Bal ta ru si jos Gar-
di no mies te dar bą pra dė jo lie-
tu vos ge ne ra li nis kon su la tas.

* 2004 m. vil niaus uni ver-
si te to li go ni nės san ta riš kių 
kli ni ko je ati da ry tas pir ma-
sis Bal ti jos ša ly se krau ja gys-
lių nein va zi nės diag nos ti kos 
sky rius.

* 2005 m. ta li ne tri jų Bal-
ti jos ša lių sos ti nių me rai pa-
si ra šė bend rą re zo liu ci ją dėl 
sos ti nių sa vi val dy bių plėt ros.

* 2009 m., ei da mas 85-uo-
sius me tus, vil niu je mi rė lie-
tu vių išei vi jos dai li nin kas, 
lie tu vos dai li nin kų są jun gos 
gar bės na rys vy tau tas ig nas.

Spor to klu bo „Eri dė ja“ suor ga ni zuo tos 
au to mo bi lių tre ko var žy bos „Rad vi liš kio žie ma 
2017“ ant Ari mai čių eže ro le do su kvie tė gau sų 
bū rį au to mo bi lių spor to en tu zias tų. Ant 
pri zi nin kų pa ky los li po ir ke li rad vi liš kie čiai.

Vals ty bės at kū ri mo 
die nos iš va ka rė se 
Mi nai čių kai me 
pa gerb ti 1949 me tų 
va sa rio 16-osios 
Nep rik lau so my bės 
dek la ra ci jos sig na ta rai, 
pa mi nė ta Vals ty bės 
at kū ri mo die na, 
at kur tos 1949 me tų 
va sa rio 16-osios 
Nep rik lau so my bės 
dek la ra ci jos pa si ra šy mo 
aki mir kos.

Sau lius JUŠ KE VI ČIUS
saulius@skrastas.lt

PagerbėLietuvospartizanus
mik nių-Pet rė čių so dy bo je, prie 

lie tu vos lais vės ko vos są jū džio 
me mo ria lo, kraš to ap sau gos sa va-
no riai, šau liai, ka ri nių oro pa jė gų 
oro gy ny bos ba ta lio no, lie tu vos 
ka riuo me nės Gar bės sar gy bos 
kuo pos ka riai, jau nie ji šau liai, 
ne ma žas bū rys ra jo no gy ven to-
jų pa mi nė jo 68-ąsias 1949 me tų 
va sa rio 16-osios dek la ra ci jos pa-
si ra šy mo me ti nes.

nukelta į 2 psl.

Atkūrėpartizanųvadų
suvažiavimoakimirkas

Au to riaus nuo tr.

Prie at kur tos LLKS Ta ry bos va da vie tės Šiau lių dra mos teat ro ak to riai ir re konst ruk to rių klu bas „Par ti za nas“ at kū rė 
Lie tu vos par ti za nų va dų su va žia vi mo aki mir kas.

Arimaičiųežeroledąišbandėautomobiliai
Lai ma AGA NAUS KIE NĖ
alaima@skrastas.lt

ari mai čių eže ro le do tvir tu mą 
iš ban dė 113 iš vi sos lie tu vos su-
va žia vu sių da ly vių, rung ty nia vu-
sių ke lio se au to mo bi lių kla sė se. 
tarp da ly vių vy rų var žė si ir še šios 
mo te rys.

Prie ki niais ra tais va ro mų au to mo-
bi lių (pa dan gos su spor ti niais dyg-
liais) (FWd) gru pė je pir mą ją vie tą 
lai mė jo Re mi gi jus dzvan kaus kas iš 
kel mės.

Prie ki niais ra tais va ro mų au to mo-
bi lių gru pė je (pa dan gos be dyg lių) 
(FWd) gru pė je nu ga lė jo aud rius 
Bra žiū nas iš Pa ne vė žio.

ke tu riais ra tais va ro mų au to mo-
bi lių (pa dan gos be dyg lių) (aWd) 
gru pė je nu ga lė to ju ta po vai das vai-
čia kaus kas iš klai pė dos ra jo no.

ke tu riais ra tais va ro mų au to mo-
bi lių (pa dan gos su sa va dar biais 
dyg liais) (lais va 4Wd) gru pė je 
pir ma vo tel šiš kis to mas skro de nis.

ke tu riais ra tais va ro mų au to-

mo bi lių (pa dan gos su spor ti niais 
spyg liais) (aWd) gru pė je nu ga lė jo 
and rius an ta nai tis iš kre ke na vos.

Ga li niais ra tais va ro mų au to-
mo bi lių (pa dan gos su spor ti niais 
dyg liais) (RWd) gru pė je ant aukš-
čiau sios ap do va no ji mų pa ky los 
li po rad vi liš kie tis Ro ber tas Zau ka 
iš Rad vi liš kio.

Ga li niais ra tais va ro mų au to mo-
bi lių (pa dan gos be dyg lių) gru pė je 
(RWd) nu ga lė jo to mas Ge le ži nis iš 
ma žei kių.

to mas skro de nis per ga lę šven tė 
ir vie na aši mi va ro mų au to mo bi lių 
(pa dan gos su sa va dar biais dyg liais) 
(lais va 2Wd) gru pė je.

vie na aši mi va ro mų au to mo bi-
lių (pa dan gos be dyg lių) (jau ni mo 
2Wd) gru pė je lai mė jo Gvi das imi-
na vi čius iš kel mės.

vie na aši mi va ro mų au to mo bi lių 
(pa dan gos be dyg lių) (da mų 2Wd) 
gru pė je nu ga lė jo Gin ta rė Ge giec kai-
tė iš klai pė dos.

nukelta į 2 psl.

As me ni nė nuo tr.

Au to mo bi lių pa dan gos – ir su sa va dar biais dyg liais, ir be jų.

šian dien kri tu lių ne nu ma to-
ma, vie to mis rū kas. tem pe ra tū-
ra die ną 2–6 laips niai ši lu mos.

Ry toj daug kur nu ma to mi kri-
tu liai, su stip rės vė jas. tem pe ra-
tū ra nak tį nuo 2 laips nių šal čio 
iki 3 laips nių ši lu mos, die ną 
1–5 laips niai ši lu mos.
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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.


