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Iki savaitės pabaigos orai ženkliau nesikeis, o žymesnių pokyčių 
sulauksime nebent kitą savaitę.

Šįryt bus tik apie 4, o vidurdienį iki 12 laipsnių šilumos, kai kur 
gali trumpai palyti.

Penktadienį ir šeštadienį lietaus tikimybė maža, naktimis – 3–5, 
dienomis – apie 17 laipsnių šilumos.

Pagal www.orai.biz paregė meteorologas Bronius MEDINIS

Saulė teka 4.58 val., 
leidžiasi 21.40 val. 
Delčia

Ketvirtadienį, 
gegužės 21 d. 

+ 4 C
+ 12 C

7–15 m/s

Saulė teka 4.56 val., 
leidžiasi 21.42 val. 
Jaunatis

+ 5 C
+ 17 C

5–10 m/s

Penktadienį, 
gegužės 22 d. 
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Šiandien: Ankantas, Atė-
nė, Gėlė, Kytautas, Kytautė, 
Kyvainas, Kyvainė, Teobal-
das, Vaidevutis, Vaidys, Va-
lentas, Vydmina.

Rytoj: Alda, Aldas, Aldis, 
Aldona, Aldonas, Alena, Ei-
mantas, Elena, Ilona, Julė, 
Julija, Rita.

VARDADIENIAI

KRAŠTO KALENDORIUS
21 d. – 5 metai, kai mirė mokytoja, tautodailininkė, literatė Bronislava 

Valerija ŠERNIENĖ. Gimė 1931 m. sausio 25 d. Žadeikonių kaime. 
21 d. – 105 metai, kai Tetirvinų kaime gimė karininkas, LAF dalyvis, 

politinis kalinys, tremtinys Matas VALEIKA. Mirė 1972 m. rugpjūčio 21 
d. Naujuosiuose Verkiuose (Vilniaus r. ).

22 d. – 30 metų, kai Čikagoje mirė ekonomistas Juozas JUREVIČIUS. 
Gimė 1904 m. sausio 30 d. Meškalaukio kaime.

22 d. – 40 metų, kai Vabalninke mirė buvęs politinis kalinys, kunigas 
Stanislovas KRIŠTANAITIS. Gimė 1912 m. rugpjūčio 17 d. Truskavoje. 
1957 m. vasario–lapkričio mėn. Saločių vikaras, 1958–1963 m. kaip altarista 
vikaro teisėmis dirbo Joniškėlyje. 

Žodžių slėptuvė

Suraskite ir išbraukite lietuvių liaudies šokių pavadinimus. Žodžius 
braukite visomis kryptimis.

„Aguonėlė“, „Audėjėlė“, „Aukuras“, „Avietėlė“, „Blezdingėlė“, 
„Bulvienėlė“, „Čigonas“, „Gaidys“, „Griežlelė“, „Kazokas“, „Ke-
purinė“, „Kepurininkas“, „Klumpakojis“, „Kubilas“, „Lenciūgėlis“, 
„Malūnėlis“, „Marcelė“, „Mieželis“, „Mikita“, „Mozūras“, „Ože-
lis“, „Piršlys“, „Priegalvėlis“, „Prūsas“, „Rugučiai“, „Rūtelė“, 
„Sukčius“, „Suktinis“, „Svotai“, „Šalabanas“, „Šiaučius“, „Tiltas“, 
„Vengerka“, „Zuikelis“, „Žalnierėlis“, „Žiogeliai“, „Žvirblelis“.

Sveikina
Miela Ingrida,
Nejučiom prabėga metai,
Ir viskas lieka praeity.
Bet tas gyvenimas
Lyg viesulo verpetas
Palieka pėdsakus širdy.
Negrįžta valandėlė nė viena
Ir nė minutei laikas nesustoja –
Išmoki džiaugtis kiekviena diena,
Kurią likimas Tau padovanojo.

50-ojo jubiliejaus proga Ingridą JANKAUSKIENĘ, 
gyvenančią Daujėnuose, sveikina brolienė Gražina su 
šeima ir krikšto sūnus Armandas.

Pasvalio Mariaus Katiliškio vie-
šoji biblioteka ir jai priklausančios 
kaimo bei miestelio bibliotekos iš-
rinko Metų skaitytojus – tuos, kurie 
per 2019 metus dažniausiai lankėsi 
bibliotekose, daugiausia perskaitė 
turiningų, akiratį plečiančių knygų, 
aktyviai dalyvavo bibliotekų kultūri-
nėje veikloje, prisidėjo prie jų rėmi-
mo. Tradiciškai kiekvieną pavasarį 
Metų skaitytojai būna apdovanojami 
jiems skirtame Padėkos renginyje 
Pasvalio bibliotekoje. Tačiau šiemet 
tai sutrukdė karantinas. Kol kas per 
atstumą sveikiname Metų skaity-
tojus, dėkojame jiems už išskirtinį 
ryšį su bibliotekomis ir skelbiame 
jų pavardes. Pasibaigus karantinui, 
jiems įteiksime prizus – dailininkės 
Leonoros Stravinskienės sukurtus 
knygos angelus, padėkos raštus.

Suaugusių amžiaus grupėje Ma-
riaus Katiliškio viešosios bibliotekos 
Metų skaitytojos vardas suteiktas 
Stasei Merkelienei – už ilgametę 
draugystę su knyga, kuri lydi visą 
gyvenimą ir yra geros nuotaikos, 
idėjų ir džiaugsmo šaltinis. Rajono 
Metų skaitytojos vardas suteiktas 
Vidai Petronavičienei, Gulbinėnų 
kaimo bibliotekos skaitytojai, – už 
aktyvų skaitymą, nuoširdų bendravi-
mą ir savanorišką pagalbą Gulbinėnų 
kaimo bibliotekai.

Jaunimo amžiaus grupėje Pas-
valio Mariaus Katiliškio viešosios 
bibliotekos Metų skaitytojos var-
das suteiktas Kornelijai Šulčiūtei,
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 2 
gimnazijos klasės mokinei, Pasvalio 
skyriaus Jaunųjų konservatorių lygos 

pirmininkei. Korneliją biblioteki-
ninkai išrinko už skaitymą ir meilę 
knygai, už iniciatyvas, idėjas ir betar-
pišką bendravimą su Atviru jaunimo 
centru ir „Mono arba stereo“ erdve. 
Rajono Metų skaitytojos vardas su-
teiktas Rasuolei Dovidavičiūtei, Sa-
ločių kaimo bibliotekos skaitytojai. 
Vardas suteikiamas už meilę knygai 
ir nuolatinį skaitymą, už bendradar-
biavimą, aktyvią ir kūrybingą sava-
norišką veiklą bibliotekoje.

Vaikų amžiaus grupėje praėjusių 
metų Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos Metų skaity-
tojo vardai suteikti Austėjai Zda-
nevičiūtei ir Emiliui Zdanevičiui, 
Svalios progimnazijos 3 ir 6 klasės 
mokiniams. Šie vaikai išrinkti už 
smalsumą, atrastą skaitymo džiaugs-
mą ir meilę, savanorystę ir pagalbą 
organizuojant renginius bibliotekoje. 
O rajono Metų skaitytojos vardas 
suteiktas Perlai Maminskaitei,
Daujėnų pagrindinės mokyklos 5 
klasės mokinei, – už pomėgį skaityti, 
tobulėti, už bičiulystę ir nuolatinį 
naudojimąsi Daujėnų kaimo biblio-
tekos paslaugomis.

Dviem bibliotekos bičiuliams, 
daug padėjusiems bibliotekininkams 
2019 metais įgyvendinant įvairias 
idėjas ir projektus, skirti specialūs 
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešo-
sios bibliotekos prizai ir padėkos 
raštai. Nuoširdi bibliotekininkų padė-
ka skirta Karolinai Grabauskienei, 
Pasvalio rajono savivaldybės admi-
nistracijos strateginio planavimo 
ir investicijų skyriaus vyriausiajai 
specialistei. Ji svariai ir aktyviai 
prisidėjo ruošiant ir įgyvendinant 
tarptautinius projektus, suteikiančius 
bibliotekai galimybę modernėti ir to-
bulėti. Bibliotekininkai taip pat skiria 
savo padėką menininkui, dailininkui, 
muzikantui Juriui Baliūnui už sa-
vanorišką iniciatyvą bibliotekoje, 
padėjusią lankytojams pažinti gėrį ir 
grožį jo vedamose muzikos pažinimo 
pamokose.

Metų skaitytojų rinkimus rengu-
sios bibliotekininkės tiki, kad nesen-
sta 19 a. viduryje amerikiečių rašyto-
jo V. M. Tekerėjaus pasakyti žodžiai: 
„Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina 
žmogų, žadina geriausius troškimus, 
ugdo protą ir sušildo širdį. Knygos, 
jų skaitymas, bibliotekos visais lai-
kais vienija ir buria bendruomenių 
šviesuolius. Tai verta švęsti, už tai 
verta dėkoti.“

Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos informacija

Išrinkti Pasvalio rajono 
Metų skaitytojai

„Kruvinasis mėnulis“,
Katrine Engberg

Šiurpus ir lediniu šalčiu al-
suojantis danų autorės Katrine 
Engberg detektyvas „Kruvinasis 
Mėnulis“ ir vėl suves skaitytojus 
su tyrėjais Jepe Kiorneriu ir Ane-
te Verner. Tai yra antrasis serijos 
„Kopenhagos bylos“ romanas. Pir-
mą kartą šią tyrėjų porą sutikome 
knygoje „Sėjikas“.

Žvarbią žiemos naktį Ko-
penhagos gatvėje randamas mi-
ręs žmogus. Policijos detektyvai 
Jepė Kiorneris ir Anetė Verner 
iš pradžių galvoja, kad mėnulio 
šviesoje guli sušalęs benamis. 
Deja, jiems tenka pakeisti tyrimo 
kryptį, nes greitai paaiškėja, kad 
rastas kūnas yra garsaus dizainerio 
Alfo Bartoldio, turėjusio dalyvauti 
prašmatniame vakarėlyje. Mirties 
priežastis tikrai nebuvo šaltis.

Negailestingai nužudyto vyro 
mirtis pradeda virtinę vienas kitą 
vejančių įvykių. Į šį sūkurį su entu-
ziazmu neria policijos tyrėjai. Japė 
ką tik grįžo iš atostogų saulėtoje 
Australijoje, tad kupinas jėgų ir 
tikisi greitai išnarplioti nusikalti-
mą. Deja, energija greitai baigiasi, 
kuomet aiškėja naujos detalės – pa-
skutinis žmogus, matytas kartu su 
mados įžymybe, buvo geriausias 
tyrėjo Japės Kiornerio draugas 
aktorius Johansenas.

Japė verčiamas nusišalinti nuo 
bylos, o jo draugo niekas negali 
surasti. Detektyvas nusprendžia 
savais keliais išsiaiškinti, ar Johan-
senas bėga nuo teisėsaugos, ar nuo 
mirties, ar apskritai jis dar gyvas?

„Dingusios Paryžiaus 
merginos“, Pam Junoff

Tai tikrais faktais paremtas 
romanas apie moteris, kurios per 
Antrąjį pasaulinį karą tarnavo Spe-
cialiųjų operacijų valdybos agen-
tėmis. Moteris, kurios kovojo ir 
liko nežinomos dar daugelį metų 
po karo. Dauguma jų tiesiog dingo.

Londonas, 1943 m. Eleono-
ra vadovauja ypatingam skyriui 
– moterų, kurios siunčiamos į 
Prancūziją padėti Pasipriešinimo 
judėjimui. Šis skyrius – jos gyve-
nimo tikslas, ji kruopščiai atrenka 
kandidates šiai sunkiai misijai ir 
už savo merginas guldo galvą. Tik 
kodėl agentės Marijos siunčiamos 
radiogramos atrodo taip, lyg už ją 
būtų rašęs kas nors kitas?

Londonas, 1944 m. Marija 
galvoja tik apie savo penkiametę 
dukrą, išsiųstą į provinciją. Ta-
čiau netikėtai ją užkalbina vyriškis, 
siūlantis naują darbą ir didelius 
pinigus – bet tam ji turi dingti iš 
visų ją pažinojusiųjų gyvenimo. 
Nuo šiol nuolatinė Marijos paly-
dovė yra mirtina grėsmė. Kas yra 
draugas, o kas – priešas?

Manhatanas, 1946-ieji. Į darbą 
skubanti Greisė stotyje netikėtai 
pamato po suolu pakištą lagami-
ną. Smalsumo vedama jį atidaro 
ir randa tuziną moterų nuotraukų; 
impulsyviai jas pagriebia ir, pali-
kusi lagaminą, išbėga iš stoties. 
Kas buvo tos moterys? Greisė 
supranta, kad už šių jaunų veidų 
slypi istorija – ir kad ji nenurims, 
kol visko nesužinos. Ir kamuolys 
ima vyniotis... Greisė vis labiau 
gilinasi į dvylikos moterų likimus, 
kol galiausiai žiauri karo tiesa at-
siveria visu baisumu.

„Dingusios Paryžiaus mergi-
nos“ – romanas apie karą, drau-
gystę, pasipriešinimą, išdavystę 
ir viltį.

Pasvalio knygynas
rekomenduoja 


