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Skaitomiausią laikraštį rajone - “Valsčius“ -  užsiprenumeruoti 
Jūs galite visuose apskrities paštuose, internetu - www.post.lt, 

šakiečiai - ir  V.Kasiulaičio spaudos platinimo tarnyboje 
(tel. 52-633, 8-612 97-522)

Rinkėjai
Iki spalio 6 dienos apylin-

kių rinkimų komisijos baigia 
įteikti rinkėjo korteles iš kar-
to dviem rinkimų turams - iš 
viso 30932 balsavimo teisę tu-
rintiems rinkėjams, nors dar 
vasaros pabaigoje Šakių apy-
gardos rinkėjų sąrašuose buvo 
suskaičiuota 30618 rinkėjų, 
1869 rinkėjai priklauso trims 
Vilkaviškio rajono (Daržininkų, 
Sūdavos ir Slabadų) rinkimų 
apylinkėms. Tie rinkėjai, ku-
rie gyvena kitose šalies vie-
tovėse ir pageidauja balsuoti 
pagal savo gyvenamąją vietą, 
nors yra įtraukti į Šakių apy-
gardos rinkėjų sąrašus, gali 
kreiptis į apylinkių ar apygar-
dos komisijas ir pareikšti apie 
savo pageidavimą iki spalio 
7 dienos.

Nušalintasis
Nuo sausio 4 dienos teis-

mo sprendimu nušalintas nuo 
pareigų Šakių rajono policijos 
komisariato Viešosios polici-
jos skyriaus viršininkas Benas 
Kriščiūnas spalio 4 dieną tu-
rėjo grįžti į darbą, bet, kaip 
sakė Marijampolės apskrities 
vyriausiojo policijos komisa-
riato viršininkas Skirmantas 
Andriušis, šiuo metu Kauno 
apygardos teisme nagrinėja-
ma B.Kriščiūno baudžiamoji 
byla, todėl nušalinimas turi 
būti pratęstas, kol teismas pa-
skelbs nuosprendį.

Suspėjo
Pirmadienį, spalio 1-ąją, 

buvo paskutinė diena Aplinkos 
projektų valdymo agentūrai 
prie Aplinkos ministerijos pri-
statyti paraišką ES lėšoms gau-
ti Gelgaudiškio valymo įren-
ginių statybai. Paraiškos tei-
kėjai - UAB “Šakių vandenys”- 
ją įteikti suspėjo prieš pat dar-
bo pabaigą. Paraiškos patei-
kimą vilkino ir teismai su UAB 
“Antano Rinkevičiaus valymo 
įrenginiai”, ir sklypo suformavi-
mas valymo įrenginiams, kurį 
rajono savivaldybės taryba pa-
tvirtinto tik praėjusį ketvirta-
dienį. Tikėtina, kad pora mė-
nesių vyks paraiškos vertini-
mas, per tą laiką turi būti su-
rengtas konkursas ir išaiškin-
tas statybos rangos darbų lai-
mėtojas. “Valsčiaus” žiniomis, 
konkurse pageidavo dalyvau-
ti septyni kandidatai.

Eksportas
Didžiosios Britanijos žem-

dirbiams dėl nesiliaujančio lie-
taus nepavyks užauginti der-
liaus, tarpininkai daržovių ieš-
ko Lietuvoje. Pirmadienį UAB 
“Šaka” atkrovė pirmuosius mais-
tinių bulvių konteinerius eks-
portui į Škotiją. Kadangi įmo-
nė specializuojasi sėklinių bul-
vių auginime, augina jų įvairių 

rūšių, o maistui parduoda tik 
tai, kas lieka nuo sėklos, pa-
sak įmonės direktoriaus Juozo 
Pukelio, būtų labai gerai, jei-
gu į Didžiąją Britaniją pavyktų 
parduoti nors 500 tonų bulvių. 
Kainos kol kas irgi ne pačios 
palankiausios įmonei, direkto-
riaus žodžiais, svyruoja ties sa-
vikainos riba, tačiau neišblės-
ta viltis, jog ji šoktels.
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Profesinės šventės proga - 
sveikinimai ir padėkos

Salės atidarymo šventė - su 
sportinių pergalių viltimi

Lina BACEVIČIŪTĖ

Kai duris atveria ne šiaip 
kokia įstaiga ar pastatas, 
o sporto salė - gėlės 
nereikalingos, kur kas 
svarbiau dovanų gauti 
sportinio inventoriaus. 
Sintautų mokyklos, 
o ir viso miestelio 
bendruomenė trečiadienį 
šventiškai šurmuliavo 
naujoje sporto salėje, 
aidėjo sveikinimai ir 
džiugūs atodūsiai, kad 
pagaliau ilgus metus 
brandintos svajonės 
išsipildė.

Salė - geresnei mokymosi 
ir gyvenimo kokybei

Tiek projekto “Sintautų ben-
druomenės užimtumo gerinimas 
įrengiant sporto salę” vadovas 
Vitas Girdauskas, tiek mokyk-
los direktorius Vytautas Strolys 
per šventės atidarymą prisiminė, 
kad apie sporto salę miestelyje 
svajojama bene tris - keturis de-
šimtmečius, o konkrečių veiks-
mų buvo imtasi prieš penkmetį. 
Sąlygos sportui Sintautuose buvo 
labai minimalios - kūno kultūros 
pamokos vyko avarinės būklės 
parapijos salėje, sportiniai ren-
giniai, jei įmanoma, - lauke. 

Vaidilutė MILERIENĖ

Rajono policijos 
pareigūnai savo profesinę 
šventę - Angelų sargų 
dieną - šiemet minėjo 
Zyplių dvaro rūmų 
menėje, kur jie susirinko 
po Mišių Šakių šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčioje.

Nors pasveikinti atvyko ne-
mažai garbių svečių, tarp kurių 
buvo ir Marijampolės apskrities 
vyriausiojo komisariato viršinin-
kas Skirmantas Andriušis bei jo 
pavaduotojas Alfredas Bartkus, 
rajono meras Juozas Bertašius 
bei vicemerė Rima Rauktienė, 
Marijampolės apylinkės pro-
kuratūros vyriausiojo proku-
roro pavaduotojas Raimundas 
Vasiliauskas bei Šakių rajono 
apylinkės teismo laikinoji pir-
mininkė Lina Antanaitienė, nors 
visi policijos pareigūnai buvo 
pasitempę, vilkėjo paradinėmis 
uniformomis, bet džiaugsmin-
gos, šventinės nuotaikos nesi-
jautė. 

Parašytas 
paminklas Tėviškei

Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Mažiausiai dešimt-
metį rengta Lietuvos 
tūkstantmečiui skirtos 
“Lietuvos valsčių” serijos 
dviejų dalių monografija 
“Gelgaudiškis“ oficialiai 
buvo pristatyta prieš 
mėnesį Vilniuje, o į namų 
duris Gelgaudiškyje ji 
pasibeldė prieš savaitę. 
Pasibeldė per pačius 
gražiausius žodžius pa-
grindiniam jos sudarytojui 
ir vyriausiajam redaktoriui 
Antanui Andrijonui, per 
atogrąžą į istoriją, per 
žmones, kurie čia gyveno, 
kurie savo gyvenimais tą 
istoriją kūrė, o, išėję amži-
nybės takais, paliko mums 
ir ateities kartoms.

Sumažėjo ir 
gimimų, ir 
mirčių

Rugsėjo mėnesį mažiausiai 
šiais metais įregistruota 
tiek gimimų, tiek mirčių.

Rajono Civilinės metrikaci-
jos skyriuje įregistruota 18 kū-
dikių, bet 6 iš jų gimė užsieny-
je, taigi Šakių rajone galima pa-
sidžiaugti tik 12 naujagimių. 
Nors gal ir tiek nėra, nes jų tėvai 
gali gyventi kitur, tik savo gyve-
namąją vietą deklaruoja Šakių 
krašte. Daugiausia kūdikių, po 
tris, užregistruota Šakių mies-
te, Gelgaudiškio bei Lukšių se-
niūnijose. Po du kūdikius gimė 
Griškabūdžio ir Kriūkų seniū-
nijose. Visiškai nė vieno nau-
jagimio nebuvo Lekėčiuose, 
Sintautuose, Slavikuose, 
Sudarge bei Žvirgždaičiuose. 
Beje, šiose seniūnijose nauja-
gimiai jau tapo retenybe. Per 
devynis šių metų mėnesius 
Lekėčiuose bei Sudarge užre-
gistruota po tris, Slavikuose - 
du, o Žvirgždaičiuose - ketu-
ri kūdikiai. O gal realiai ir tiek 
nėra, nes jie gali būti gimę ir 
užsienyje, ir Lietuvos didmies-
čiuose. 

Daugiausia šiemet naujagi-
mių įregistruota Šakių mies-
te - 55, bet duomenų, ar visi 
jie ir gyvena Šakiuose, nėra. 
Kudirkos Naumiesčio seniūnija 
gali džiaugtis 15 naujų gyven-
tojų, o Gelgaudiškio seniūnijo-
je sulaukta 17 mažylių. Iš viso 
rajone šiais metais įregistruo-

ti 223 kūdikiai, iš jų 41 gimė 
užsienyje.

Pirmą rudens mėnesį gan žy-
miai sumažėjo ir mirčių. Rajone 
mirė tik 27 gyventojai, iš jų 11 
moterų ir 16 vyrų, daugiausia (8) 
Šakių mieste. Gelgaudiškio se-
niūnijoje mirė 4 gyventojai, po 
3 - Lekėčių ir Lukšių seniūnijo-
se, po 2 - Kiduliuose ir Kudirkos 
Naumiestyje. Niekas nemirė 
Barzdų, Plokščių, Sudargo ir 
Žvirgždaičių seniūnijose.

Vidutinis rugsėjo mėnesį mi-
rusių rajono gyventojų amžius 
66,48 metų. Tai trejais metais 
mažiau nei mirusiųjų rugpjū-
čio mėnesį. Moterys, kaip įpra-
sta, gyvena ilgiau. Jų vidutinis 
amžius 71,6 metų, o vyrų - tik 
62,9 metų. Per devynis šių metų 
mėnesius rajonas neteko 394 
savo gyventojų.

Rugsėjo mėnesį, palyginti su 
vasaros mėnesiais, santuokų 
žymiai sumažėjo - susituokė 
tik 14 porų. Iš viso šiemet ra-
jono Civilinės metrikacijos sky-
riuje įregistruotos 149 santuo-
kos. Santuoką rugsėjį nutraukė 
6 poros, o iš viso šiemet ištuo-
ką įregistravo 80 porų.
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nukelta į 6 psl.

nukelta į 8 psl.

nukelta į 2 psl.
Rajono meras Juozas Bertašius rajono policijos komisariato laikinajam viršininkui Mindaugui Akelaičiui 
įteikė dėžę įrankių, kad policininkai turėtų kuo remontuoti pastatą, kurį jiems padovanojo savivaldybė.

Antanui Andrijonui gimtojo Gelgaudiškio žmonės šiltai dėkojo už 
begalinę meilę savo kraštui. Nes tik jos kurstomas žmogus jam gali 
pašvęsti visą save. 

Pagaliau išsipildė ilgai brandinta svajonė: naujoji sporto salė Sintautuose - džiaugsmas ne tik moksleivijai, bet ir visai bendruomenei.
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Susitikimas su 
kandidatu á Seimà 
Ðakiø apygardoje 

Nr. 64 
DONATU STAKIÐAIÈIU

Nuoðirdþiai kvieèiame 
á susitikimà su politinës 
partijos „Dràsos kelias” 

kandidatu á Seimà 
profesoriumi, habilituotu 

daktaru, gydytoju 
Donatu Stakiðaièiu, 
kuris ávyks spalio 7 d., 

sekmadiená,
 11 val. – Gelgaudiðkyje, 

Kultûros namuose,
 14 val.  – Kudirkos Nau-

M. Romerio universiteto 
profesorius, habil. dr. 
Donatas Stakišaitis, Šakiuose 
dirbęs gydytoju pediatru.

miestyje, Parapijos globos namuose,
17 val. – Plokðèiuose, Parapijos namuose.
Susitikime dalyvaus disidentës. Nijolë Sadûnaitë, raðytoja 

Danutë Kalinauskaitë-Kunickienë, portalo Ekspertai.eu, 
skirto  kovai su korupcija steigëjas, aktorius ir reþisierius 
Audrius Nakas, portalo Ekspertai.eu. redaktorë Rasa Ka-
linauskaitë, 2011 m. Lietuvos Garbës „metø paðaukimo“ 
laureatas profesorius dr. Arvydas Ðeðkevièius.

Visus  maloniai kvieèiame dalyvauti.  

POLITINË REKLAMA. 
Apmokëta ið D.Stakiðaièio 
politinës kompanijos 
sàskaitos. R-1056

Šakių rajono savivaldybės turto nuomos komisija 
skelbia viešą nuomos konkursą

 dešimčiai metų išnuomoti 92,29 kv.m. negyvenamąsias patalpas,esančias 
Šakiuose, Bažnyčios g.4 viešo maitinimo veiklai. Pradinis mėnesio nuomos mo-
kesčio dydis 132,90 Lt.

Pradinis įnašas 398,70 Lt turi būti sumokėtas į Šakių rajono savivaldybės admi-
nistracijos s-tą  Nr.LT454010042100040163 esančią AB DNB banke.

Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos iki 2012 m. spalio 22 d. 12 val. komisi-
jos nariui Vaclovui Laurinaičiui (210 kab., Bažnyčios g.4, Šakiai).

Komisijos posėdis nuomos konkurso laimėtojui nustatyti vyks 2012 m. spalio 23 
d. 10 val., 200 kab., Bažnyčios g.4, Šakiuose.

Informacija apie konkurso sąlygas teikiama 210 kab., Bažnyčios g.4, Šakiuose, 
tel.8-345 60755.

Turto nuomos komisijaR-1041

Monografija 
„GELGAUDIŠKIS“ 
jau atkeliavo pas 

skaitytojus.
Monografiją įsigyti galima 

miestelio bibliotekoje, 
Taikos 51 a, Gelgaudiškis 
seniūnijos pastato pirmas 

aukštas). 
Užsisakiusiems iš anksto, 
leidinys yra rezervuotas.

Miestelio biblioteka, 
tel. Nr. 834555121

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos akcinėms ir užsakomosioms prekėms, cukrui, alkoholiui,
tabako gaminiams, loterijos bilietams, tel. papildymo kortelėms, paslaugoms.

Tik KAUNE, Raudondvario pl. 131 
Spalio 5–6 d.
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Parašytas paminklas TėviškeiBet kad paliko - dar ne vis-
kas. Reikėjo po trupinį surink-
ti, atskirti grūdus  nuo pelų ir 
sulipdyti į visumą, kad paskui, 
apglėbęs penkis kilogramus 
sveriantį dvitomį, priglaustum 
jį prie širdies, nes kitaip jo paneš-
ti ir neįmanoma, ir pasakytum 
- čia mano namai, į kuriuos ga-
lima bet kada sugrįžti, čia kelias, 
vedantis į gimtinę, čia paminklas 
Tėviškei, kokį vargu kada nors 
kas tvaresnį bepastatys. Todėl ne 
veltui monografijos sutiktuvės 
Gelgaudiškio dvaro rūmuose 
buvo įvardintos kaip Padėkos 
diena, kai susirinkusieji kas gė-
lėmis, kas posmais, o kas tyliai 
širdyje dėkojo tam žingeidžiam 
ir mylinčiam savo gimtinę dva-
ro papėdėje išaugusiam vaikui 
Antanui Andrijonui, o šis nepri-
trūko padėkos žodžių visiems, 
kurie prisidėjo gyvais prisimini-
mais, archyviniais dokumentais 
ar nuotraukomis, juolab straips-
niais, į sausus faktus, į pliką iš 
archyvų sudėliotą istoriją įnešę 
savo širdies šilumą. “Ačiū tau, 
kaimyne, kad visą laiką baksno-
jai - surask, padaryk... Kur dingsi 
- reikėjo daryti...”,- džiaugdama-
sis rezultatu, kreipėsi Antanas 
Bajerčius į savo bendravardį 
Antaną Andrijoną. Reta, kai 
apie savo auklėtinį su ypatinga 
pagarba ir dėkingumu praby-
la mokytojas. Prisimindama 
Antaną Andrijoną dar mokyk-
los suole, kai jam buvo patikėta 
vesti pamoką apie Antuaną de 
Sent Egziuperi, jo mokytoja 
Birutė Zakarevičienė sakė jau 
tuomet pasijutusi tokia menka 
šalia žmogaus, ant kurio, jau tada 
matėsi, kaip rašė Valančius, “nu-
krito Dievo skreplelis”. Tačiau ar 
ne Dievo piršto palytėtas ir tas 
mokytojas, kuris tokio mažo 
miestelio mokykloje gebėjo išug-
dyti tokį gilų ir talentingą žmogų, 
kuris, anot mokytojos, jau tada 
davė sau priesaką savo kūryba 
tarnauti žmonėms ir tą priesaką 
sąžiningai vykdo iki šiol.

Visgi Gelgaudiškis su savo 
apylinkėmis - ir tas, iš kurio į 
knygą atėjo jo pagrindinis au-
torius ir sudarytojas Antanas 
Andrijonas, ir tas 1903-ųjų 
Gelgaudiškio dvaras, priklau-
sęs Suvalkų gubernijai, ir tas, 
kuris mena Gelgaudų giminės 

istoriją,- nėra ir niekada nebu-
vo mažas miestelis. Monografija 
pasakoja, jog 20-ojo amžiaus 
pradžioje Gelgaudiškio dvaras 
buvęs pats didžiausias guberni-
joje nuo Nemuno iki Siesarties 
upelio Šakiuose, o Gelgaudų gi-
minė buvo sena ir garbinga, na, 
o vaikui tėviškė - tai pagrindiniai 
jo gyvenimo pamatai, ant kurių 
sutelpa visas pasaulis.

Pradžia monografijai, pri-
minė Gelgaudiškio seniūnas 
Vincas Dabravolskis, buvo prieš 
dešimtmetį įvykusi ekspedicija, 
kai Antanas su kitais dalyviais 
apsigyveno apgriuvusiame 
dvare ir “pasileido po kaimus”. 
Tada dar buvo galima daug ko 
pas daug ką, ko jau dabar nebė-
ra, paklausti. B.Zakarevičienės 
įsitikinimu, Antanas į knygą ėjo 
nuo pat vaikystės. Savivaldybės 
Kultūros ir turizmo skyriaus 
vedėja Augenija Kasparevičienė 
Antaną sakė pažįstanti trisdešimt 
metų, ir nė vieno karto neprisi-
menanti, kad jis būtų atostogavęs 
kur nors kitur, o ne Tėviškėje - 
matyt, Antanui Gelgaudiškis 
- pati geriausia kūrybos vieta, 
o Gelgaudiškio vidurinės mo-
kyklos moksleiviai pridūrė - ir 
bus iki pat paskutinio atodūsio... 
Gi pats A.Andrijonas pasakojo 
ne apie savo nuopelnus, o apie 
pačius netikėčiausius susiti-
kimus ir staigmenas, kurias, 
ruošiant monografiją, pateikė 
telefono skambučiai, laiškai, 
susitikimai, leidę Gelgaudiškio 
istorijoje nepalikti “baltų” dė-
mių. Tai ir kolekcionieriaus 
Vytauto Gaižiūno atrasta lako-

niška žinutė jo vaikystės knygoje 
“Žiburėlis” apie tai, kaip 1938 
metais iš Paryžiaus, Raudonojo 
kryžiaus lygos, į Lietuvą kartu su 
žmona rašytoja įvažiavo vienas 
iš Gelgaudų palikuonių, kurių 
šaknys siekia 14-15 amžius. 
Įdomus susitikimas laukė su 
gydytoja, Vilniaus universiteto 
profesore Rūta Dubakiene, kuri 
prisiminė, jog jos senelis Antanas 
Šimulynas buvęs gal ne pirma-
sis, bet vienas pirmųjų viršaičių. 
“Buvo įdomu patyrinėti giliau, 
kaip ten yra su tuo Šimulynu,- 
pasakojo į knygos sutiktuves 
susirinkusiems A.Andrijonas.- 
Neradau, kad jis buvo viršaitis, 
bet paaiškėjo, kad jis buvo žemės 
reformos valdybos komisijos na-
rys, buvęs Šakių apskrities vice-
meras”. Itin vertinga medžiaga 
nustebino Antanas Bajerčius. 
Kai prieš septynerius metus 
buvo atliekamas Gelgaudiškio 
ambulatorijos ir buvusios ligoni-
nės remontas, A.Bajerčius atnešė 
po sąsparomis rastus dokumen-
tus. Dokumentai, nuo kaitros po 
metaliniu stogu praktiškai virtę 
dulkėmis, buvo restauruoti, ir 
paaiškėjo, jog tai tuo metu po-
grindyje veikusios “Geležinio 
vilko” draugijos, įsteigtos 1926-
1927 metais, kuriai priklausė ir 
kai kurie gelgaudiškiečiai, įstatai 
ir atsišaukimai. Taip atsirado ir 
dokumentai apie Gudlaukio pa-
rapiją. Pakalniškių kaime suras-
ti 1927 metų visų Gelgaudiškio 
valsčiaus kaimų rinkimų sąrašai. 
“Žmogus, rašydamas atsimini-
mus, vis tiek lieka šališkas, nes 
žino tik artimesnę aplinką,- do-
kumentų naudą aiškino knygos 
sudarytojas.- O tie dokumentai 
davė daug istorinės labai kon-
krečios medžiagos. Lietuvos 
archyvuose tokių sąrašų, kur 
nurodytas gyventojų skaičius, jų 
gimimo datos, gyvenamoji vieta, 
užsiėmimas, nėra, ir mes jais pa-
stiprinome visų kaimų istorijas”. 
A.Andrijono nuomone, kaimų 
istorijos - tai pati stipriausia mo-
nografijos vieta. Tik labai gaila, 
pastebėjo A.Bajerčius, kad per 
vėlai į rankas pateko 1599 metų 
Gelgaudiškio dvaro gyventojų 
surašymo dokumentai su tuo-
metinių kaimų pavadinimais ir 

pirmųjų mužikų pavardėmis: 
pavardės žmonių surašytos pa-
gal kaimus, vardai katalikiški, o 
įdomiausia, kad nėra paminėtos 
nė vienos merginos, tarkime - 
Jokūbas Stanaitis su žmona 
Uršule ir sūnumis... Stanaičių 
kaimas, sakė A.Bajerčius, tai jo 
gimtasis kaimas.

Monografijos sudarytoją ir 
autorių Antaną Andrijoną ra-
jono savivaldybės vardu svei-
kino vicemerė Rima Rauktienė, 
susigraudinusi nuo jaudinančių 
ir šiltų žodžių, ne tik monogra-
fijos autoriui, bet ir sutiktuvių 
rengėjams - kultūros centro di-
rektoriui Edgarui Pilypaičiui ir 
visiems Gelgaudiškio kultūros 
darbuotojams, dėkojo Augenija 
Kasparevičienė, Aurelija 
Papievienė, Šakių viešosios bib-
liotekos direktorė Regina Ūsienė, 
Gelgaudiškio bendruomenės 
“Atgaiva” centro nariai, vidu-
rinės mokyklos bendruomenė, 
monografijos bendraautoriai, 
Antano bičiuliai, kaimynai, šiaip 
pažįstami žmonės. O mūsų kraš-
tietis kultūros istorikas Albinas 
Vaičiūnas trumpai pasidžiaugė, 
jog tai pirmoji “Lietuvos vals-
čiaus” serijos knyga mūsų kraš-
tui ir jo žmonėms. Gelgaudiškio 
istorija, sakė jis, tai labai svarbi 
Lietuvos istorijos dalis, kuri gali 
didžiuotis ne tik derlingomis že-
mėmis, bet ir pirmąja mokykla, 
ir Gelgaudų istorija, ir daugybe 
kitų dalykų. Pagaliau ir tarme, 
kuri čia jau kita, ne zanavykų.

Jau dvidešimt metų eilės pa-
sirodant laukia Griškabūdžio 
monografija, Sintautų mono-
grafija, kuri greičiausiai aplenks 
Griškabūdį, Kriūkų monografi-
ja, Plokščių monografija. Be 
Gelgaudiškio valsčiaus mono-
grafijos, iš viso kol kas numato-
ma išleisti dar keturias. Jos visos 
- dar tušti “Lietuvos valsčių” 
serijos puslapiai, kuriuos dar 
reikės parašyti. Šakių apskrityje 
buvo trylika valsčių, o Lietuvoje 
- visi keturi šimtai. Gelgaudiškio 
valsčiaus monografija dar tik 23-
čia. “Todėl turim žadėt ir ilgai 
gyventi”,- įteikdamas dovanų 
po dvitomį monografijos ben-
draautoriams, kalbėjo Antanas 
Andrijonas.

SPALIO 6 D. 
ŠAKIUOSE, 

J.LINGIO PARKE,
DERLIAUS ŠVENTĖ 

„ATEIK SU 
SKRYBĖLE”

9.30 Triukšmingas baikerių paradas 
ir kitokie ratuoti kviesliai pažadins 
miestą šventei, žadėdami mies-
telėnams ir jų svečiams gražią, 
skanią ir turiningą šventę.

J.Lingio parke prasidės rudens 
gėrybių ir grožybių mugė, lauks 
kaskart ta pati ir vis nauja rudens 
skulptūrų alėja, skrybėlių pievelė 
ir bus blynų, blynų...

10.00 Gros Girėnų pučiamųjų 
instrumentų orkestras.

11.00 Iškilmingas šventės atida-
rymas. Padėkojimas darbščiau-
siems.

11.30 Koncertas. 
12.00 Kliūtinio jojimo varžybos 

Šakių rajono savivaldybės mero 
taurei laimėti „Varpo“ vidurinės 
mokyklos stadione.

12.00 Susieisime skrybėlių 
pievelėje. Ant rudeniško podiumo 
puikuosis moterys, pasipuošusios 
įvairiausiomis skrybėlaitėmis...
Be abejo, įdomiausių skrybėlaičių 
lauks prizai.

13.00 Blynų degustavimo varžy-
tuvės.

14.30 „Duokim garo” šakietiškai. 
Prizinis fondas - 1000 Lt.

16.00 Grupės „Poliarizuoti stiklai” 
koncertas.

Šventės metu galėsite pajodinėti 
žirgais, pasivažinėti karieta. 
Vaišinsimės tradicine mero 
sriuba, dalinsimės duona ir gera 
nuotaika. Patašinės senovinių 
motociklų klubas „Senasis moto-
ciklas” demonstruos savo plieno 
žirgus. Vaikų kiemas pasirūpins 
mažaisiais šventės dalyviais. 
Laukiame visų, pasipuošusių skry-
bėlėmis (gėlėtomis, skylėtomis, 
kaspinuotomis, prabangiomis ir 
nušiurusiomis, nuo lietaus ir vėjo 
ar šiaip dėl šilumos...) Kiekvienas, 
atėjęs su skrybėle, gaus lauktu-
vių. O gal pasieksime skrybėlėtų 
vienoje vietoje rekordą? Nors 
šakietišką...

Šakių rajono savivaldybė

pradžia 1 psl.

Prieš mėnesį pasirodžiusi 
Gelgaudiškio monografija 
“Lietuvos valsčių” serijoje - pati 
pirmoji Šakių rajone ir 23-oji 
respublikoje. Po monografijos 
dvitomį vyriausiasis redaktorius 
A.Andrijonas įteikė visiems 
jos sutiktuvėse dalyvavusiems 
bendraautoriams.




