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Renginių kraitė

„Bočiams“
Rytoj, liepos 29 d., organi-

zuojama vienos dienos kelionė į 
Jūrmalą. Registruotis tel. 8 612 
94 703 iki liepos 28 d. Pinigai už 
kelionę bus renkami liepos 28 d. 
nuo 9 iki 13 val. (adresu Biržų g. 
14B). Išvykstame 29 d. 8 val. iš 
Pasvalio autobusų stoties.

„Bočių“ valdyba

Tremtiniams ir 
politiniams kaliniams

Rugpjūčio 1 d., šeštadienį, 
organizuojama išvyka į Lietuvos 
tremtinių, politinių kalinių ir Lais-
vės kovų dalyvių sąskrydį, kuris 
vyks Ariogaloje. Išvykstame iš 
savivaldybės aikštelės 7 val. Re-
gistruotis tel. 8 683 11 262.

Organizatoriai

Kviečia keliauti
Rugpjūčio 8–9 d. – kelionė 

turiningu maršrutu, kuris iš vienos 
pusės apjuostas vaizdingo Nemu-
no slėnio, iš kitos – stūksančių pi-
liakalnių. Keliausite per seniausias 
Lietuvos pilis bei dvarus; rugpjū-
čio 14–16 d. – „Krokuva, Veličkos 
druskų kasyklos ir Osvencimas“. 
Tai puiki savaitgalio kelionė, 
kurios metu leisitės į nuotykius, 
istorijos archyvus ir susipažinsite 
su nuostabiu Lenkijos miestu Kro-
kuva. „Travel La Vita“, Vilniaus 
g. 32, Pasvalys, tel.: 8 611 16 824, 
8 611 51 414, 8 601 83 864.
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Šiemet neatsitiktinai išskirtinio 
dėmesio sulaukia Lenkijos karalius 
ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žy-
gimantas Augustas. Rugpjūčio 1 d. 
sukanka 500-osios šio istorikų prieš-
taringai vertinamo valdovo gimimo 
metinės. Dėmesio centre vėl atsidurs 
Pasvalys, kur yra vienintelis Lietuvoje 
paminklas Žygimantui Augustui.

Žygimantui Augustui skirtų jubi-
liejinių renginių solidi įžanga vyko 
liepos 6-ąją, Valstybės dieną, Valdovų 
rūmuose. Iš mūsų krašto kilęs kultū-
ros mecenatas, verslininkas, Pasvalio 
krašto garbės pilietis dr. Pranas Kiznis 

ir Vyčio paramos fondas padovanojo 
muziejui bronzinį Žygimanto Augus-
to biustą – Pasvalyje stovinčio pamin-
klo kopiją. Primename, kad paminklo 
autoriai – ukrainiečiai skulptoriai Bo-
risas Krylovas ir Olesius Sydorukas.

Lenkijos ir Lietuvos valdovo bius-
to pristatymo ceremonija vyko Valdo-
vų didžiojoje renesansinėje menėje. 
Joje dalyvavo Seimo pirmininkas, 
prof. Viktoras Pranckietis, Ukrainos 
ambasadorius Lietuvoje Volodymyras 
Jacenkivskis, dr. Pranas Kiznis, Vyčio 
paramos fondo atstovas Vilius Kava-
liauskas, Valdovų rūmų muziejaus 

Žygimanto Augusto biustą 
padovanojo Valdovų rūmų muziejui

direktorius dr. Vydas Dolinskas. 
„Žygimantas Augustas – dažnai 

kontraversiškai vertinamas, dramatiš-
kais laikais gyvenęs, Vilnių labai my-
lėjęs ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rūmų statybai bei rezidencijos plėtrai 
bene labiausiai nusipelnęs valdovas. 
Tad esame dėkingi kūrėjų koman-
dai, mecenatams ir visiems, prisidė-
jusiems prie dovanos, kuri pabrėžia 
šio valdovo atmintį jo tikruosiuose 
istoriniuose namuose“, – per iškilmes 
kalbėjo Valdovų rūmų muziejaus di-
rektorius dr. V. Dolinskas.

Šį šeštadienį, rugpjūčio 1-ąją, 

Žygimanto Augusto bronzinį  biustą dovanojo kultūros mecenatas, 
Pasvalio krašto garbės pilietis dr. Pranas Kiznis.

Nuo liepos 6-osios Lenkijos ir Lietuvos valdovo biustas eksponuo-
jamas Valdovų rūmų muziejuje. 

11 val. iškilmės vyks Pasvalyje, prie 
paminklo Žygimantui Augustui. Bus 
pristatyta paroda „Lietuvos ir Lenki-
jos valdovas Žygimantas Augustas“, 
kurią parengė Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos darbuotojos. 
Visų šventinio renginio dalyvių lauks 
saldus siurprizas – jubiliejinis tortas. 
12 val. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje bus aukojamos padėkos 
šv. Mišios.

„Darbo“ inf.
Asmeninio albumo 

nuotraukos

Rajono policijos komisariate liepos 
22–26 dienomis gauti penki praneši-
mai apie nusikalstamas veikas. 

Liepos 20 d., apie 20 val., Pasvaly-
je, Taikos g., gyvenamojo buto kamba-
ryje, išgertuvių metu kilus konfl iktui, 
vyras (g. 1996 m.) smurtavo prieš vyrą 
(g. 1992 m.). Pastarasis buvo perduotas 
medikams.

Liepos 22 d. 11.57 val. Paberžėlių 
kaimo teritorijoje policininkai sustabdė 
automobilį „Volvo V40“. Prie mašinos 
vairo sėdėjusiam rajono gyventojui 
(g. 1985 m.) nustatytas sunkus girtumo 
laipsnis (3,73 prom.). Vairuotojas buvo 
sulaikytas, o automobilis išvežtas į 
saugojimo aikštelę.

Praėjusio trečiadienio popietę 
Pasvalyje, Mūšos g. esančiame VĮ 
„Regitra“ padalinyje, mūsų rajono gy-
ventojas (g. 1966 m.) norėjo registruoti 
automobilį „Volkswagen Multivan“. 
Paaiškėjo, kad mašina yra pavogta 
Vokietijoje. 

Tos pačios dienos vakare, 20.10 
val., pranešta, kad Pasvalyje, Drau-
gystės g., išdaužus sodo namelio lango 
stiklą, pavogtos dvi „Sony“ kolonėlės 
su žemo dažnio garsiakalbiu. Padaryta 
60 eurų žala.

Liepos 23 d. po patikslinimo pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas dėl liepos 
19-osios naktį Krikliniuose įvykusio 
konfl ikto. Pranešta, kad per išgertu-
ves apie 1 val. pro nerakintas duris į 
namą įėjęs pažįstamas vyras (g. 1980 
m.) žodinio konfl ikto metu sudaužė 
televizorių. Padaryta 500 eurų žala.

Liepos 26-osios vakare, 23.30 
val., Kubiliūnų k., Kalno g., policijos 
pareigūnai sustabdė automobilį „VW 
Passat“. Mašiną vairavusiam vyriškiui 
(g. 1989 m.) nustatytas 1,78 prom. gir-
tumas. Jis taip pat buvo sulaikytas, o au-
tomobilis atsidūrė saugojimo aikštelėje.

„Darbo“ inf.

Šeši ikiteisminiai 
tyrimai

Lyginant su praeitais ar užpra-
eitais metais, javapjūtė šią vasarą 
gerokai vėluoja. Kol kas ūkininkai 
nukūlė tik žieminius miežius ir žiemi-
nius rapsus. Pastarųjų pasėlių stambių 
ūkių laukuose dar yra ir likę. Nes dėl 
lietingų praeitos savaitės orų teko 
sustabdyti derliaus nuėmimo darbus. 
Kombainus laukuose turėtume daž-
niau matyti nebent šią savaitę. Bet ir 
tada nebus galima teigti, jog javapjū-
tė jau įsibėgėjo. Kadangi žieminiai 
kviečiai gan smarkiai išgulę, prireiks 
gerokai daugiau laiko juos nukulti. 
Tad javapjūtės pabaigtuvės tikriausiai 
nusikels į rugpjūčio pradžią.

Bet, kaip teigia Lietuvos ūkininkų 
sąjungos Pasvalio skyriaus pirminin-
kas Vilhelminas Janušonis, žemdir-
biai dar nėra pamiršę, kaip spręsti 
derliaus nuėmimo metu kylančias 
problemas.

„Prieš porą mėnesių pasėlius ver-
tinę agronomijos specialistai ir moks-
lininkai šiemet prognozavo rekordinį 
derlių. Tačiau pakako vienos nakties, 
per kurią nupylė audros lydima liūtis, 
ir šios pranašystės buvo pamirštos. 
Dabar žadamas nebent tik didesnis 
grūdų derlius, nei buvo pernai. Juk 

Kombainus javų laukuose 
   dažniau matysime jau šią savaitę
Edvardas BALČIŪNAS

reikia nusivylusiems ūkininkams kaip 
nors pakelti nuotaiką.

O javapjūtei vėluoti buvo visos 
sąlygos. Nors rudenį ūkininkai sėją 
užbaigė laiku, žiemkenčiai dėl kelis 
mėnesius užsitęsusios sausros dygti 
pradėjo neįprastai vėlai. Laukai su-
žaliavo tik prieš pat žiemos pradžią. 
Pirmaisiais vėsaus pavasario mėne-

siais žiemkenčiai beveik neaugo, grei-
čiau tik vegetavo. Augimas prasidėjo 
nebent gegužę, kuri irgi nebuvo itin 
šilta. Tačiau pasėliams užaugti ir su-
bręsti poros mėnesių neužtenka. Ypač 
jei juos dar išguldo gamtos stichija. 
Matome, kad išguldyti kviečių plo-
tai vis dar žaliuoja ir neaišku, kada 
tokie javai pasieks tinkamą brandą. 

Jei kasdien pils lietus, jie gali pradėti 
dygti. Net ir nukūlus tokius pasėlius, 
geros grūdų kokybės neverta tikė-
tis – parduoti juos teks nebent kaip 
pašarinius“, – aiškino V. Janušonis.

(Nukelta į 2 p.)
Aidos GARASTAITĖS

 nuotrauka


