
Krašto turtas – išsaugota atmintis
Metų sukaktys

Sukanka 55 metai, kai Vepriuo-
se, Ukmergės rajone, 1966 m. 
rugpjūčio 8 d. gimė Rasa Jaskele-
vičienė, poetė, knygų iliustratorė.

♦ ♦ ♦
Sukanka 195 metai, kai Zamū-

šės palivarke, Taujėnų valsčiuje, 
Ukmergės apskrityje, 1826 m. 
rugpjūčio 19 d. (kitais duomenimis, 
1829 m.) gimė Boleslovas Dluskis 
(Jablonovskis), gydytojas, dailinin-
kas, 1863 m. sukilimo Lietuvoje 
veikėjas. Mirė 1905 m. gegužės 
(kitais duomenimis, balandžio) 10 
d. Krokuvoje.

♦ ♦ ♦
Sukanka 85 metai, kai Siesi-

kuose, Ukmergės rajone, 1936 
m. rugpjūčio 24 d. gimė Danutė 
Kuliavienė, literatė, Jonavos rajo-
no poezijos klubo „Šaltinis“ narė, 
knygų autorė.

♦ ♦ ♦
Sukanka 90 metų, kai Vaigailių 

kaime, Lygumų valsčiuje, Šiaulių 
apskrityje, 1931 m. rugpjūčio 24 d. 
gimė Vytautas Vaineikis, politinis 
kalinys, tremtinys. Sovietmečiu 
Ukmergės rajone, Jogvilų kaime, 
Vytauto ir Stanislavos Vaineikių 
sodyboje įrengtoje pogrindinėje 
spaustuvėje šilkografijos būdu 
buvo spausdinamas Lietuvos lais-
vės kovotojų sąjungos (LLKS) 
laikraštis „Varpas“, atsišaukimai 
bei kita pogrindžio literatūra. Mirė 
V. Vaineikis 1996 m. spalio 30 d. 
Palaidotas Jogvilų kapinaitėse.

♦ ♦ ♦
Sukanka 80 metų, kai Juknonių 

kaime, Žemaitkiemio valsčiuje, 
Ukmergės apskrityje, 1941 m. rug-
pjūčio 25 d. gimė Juozas Pieškus, 
veterinarijos gydytojas, imuno-
logas, habilituotas biomedicinos 
mokslų daktaras.

♦ ♦ ♦
Sukanka 65 metai, kai Bagna-

polio kaime, Taujėnų apylinkėje, 
Ukmergės rajone, 1956 m. rugpjū-
čio 26 d. gimė Gražina Akelaitienė, 
lietuvių kalbininkė, humanitarinių 
mokslų daktarė, fi lologijos mokslų 
kandidatė. 

♦ ♦ ♦
Sukanka 95 metai, kai Ukmer-

gėje 1926 m. rugpjūčio 28 d. gimė 
Stefanija Čepulienė, istorikė, ha-
bilituota humanitarinių mokslų 
daktarė, profesorė. 

♦ ♦ ♦
Sukanka 100 metų, kai Želvo-

je, Ukmergės apskrityje, 1921 m. 
rugpjūčio 31 d. gimė Petras Pilka-
Pilkalnis, dainininkas, rašytojas, 
publicistas, išeivijos veikėjas. Rašė 
pasakas, feljetonus, straipsnius 
Pilkalnio, Želvos, Pipo slapyvar-
džiais. Mirė 1976 m. liepos 28 d. 
Australijoje.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Ginkluotas pasipriešinimas: suformuotos apygardos
Tęsinys. Pradžia rugpjūčio 6 d. 

„Ukmergės žinių“ priede „Krašto 
turtas – išsaugota atmintis“.

Žemaičių apygarda
Apygarda įkurta 1945 m. kovo 

mėn. (iki 1946 m. gegužės mėn. 
vadinosi Žemaičių legionu) iš 
Telšių, Kretingos, Mažeikių, ir 
dalies Tauragės apskrityje veikusių 
partizanų būrių. Apygardą sudarė 3 
rinktinės: Kardo, Alkos ir Šatrijos. 

Leido laikraščius „Laisvės bal-
sas“, „Kovojantis lietuvis“, „Malda 
girioje“. Žymesni žygiai: 1945 
05 25 pultas Endriejavo miestelis 
(1950 m. pultas dar kartą). 1948 
06 08 per tris valandas buvo išva-
duoti Veiviržėnai, iškelta trispalvė, 
sunaikintos okupacinės valdžios 
įstaigos. Apygardai vadovavo Adol-
fas Kubilius, Jonas Semaška-Liepa, 
Fortūnatas Ašoklis-Pelėda, Kazys 
Antanavičius, Kazys Juozaitis-Me-
teoras ir Juozas Ivanauskas-Vygan-
tas, Vladas Montvydas-Žemaitis. 
Apygardos štabas sunaikintas 1953 
08 29, štabo narė, redagavusi spau-
dą, Irena Petkutė apsupta nusišovė. 

Paskutinis apygardos partizanas 
Pranas Končius-Adomas žuvo 
1965 07 06.

Kęstučio apygarda
Įkurta 1946 09 12 (iki 1948 m. 

balandžio mėn. vadinosi Jungtine 
Kęstučio apygarda) iš Tauragės, 
Raseinių, Jurbarko, Šiaulių, Jo-
niškio, dalies Kėdainių ir Kauno 
apskrityse veikusių partizanų 
junginių. Pradžioje į apygardą įėjo 
net 6 rinktinės. 1948 m. balandžio 
mėn. įkūrus Prisikėlimo apygar-
dą, liko 3: Butegeidžio (anksčiau 
vadinosi Lydžio, Aukuro), Birutės 
(anksčiau vadinosi Žebenkšties, 
Šerno, Savanorio, Knygnešio) ir 
Vaidoto (anksčiau – Žalčio, Naro). 

Leido laikraštį „Laisvės varpas“. 
Žymesnės kautynės: Virtukų mūšis 

1945 07 22 Raseinių apskr., Liolių 
valsčiuje (žuvo 15 partizanų). 

Apygardai vadovavo Juozas 
Kasperavičius-Visvydas, Jonas 
Žemaitis-Tylius, Henrikas Da-
nilevičius-Vidmantas, Aleksas 
Miliulis-Neptūnas, Antanas Bak-
šys-Klajūnas, Krizostomas Laba-
nauskas-Justas, Povilas Morkūnas-
Rimantas. Paskutiniai Kęstučio 
apygardos partizanai žuvo 1959 m.

Prisikėlimo apygarda
Įkurta 1948 balandžio 1 d., pa-

dalijus Jungtinę Kęstučio apygardą 
į dvi apygardas. Į Prisikėlimo apy-
gardą įėjo centrinėje Lietuvos dalyje 
(Šiaulių, Joniškio, iš dalies Kėdai-
nių, Panevėžio ir Raseinių apskrity-
se) veikę partizanų junginiai. 

Apygardą sudarė 3 rinktinės: 
Kunigaikščio Žvelgaičio (anks-
čiau vadinosi Voverės), Maironio 
(anksčiau – Povilo Lukšio) ir Lie-
tuvos žalioji (į ją įtraukta Atžalyno 
rinktinė). Apygarda leido laikraštį 
„Prisikėlimo ugnis“. 

1949 m. vasario 10–20 dienomis 
įvyko visos Lietuvos partizanų 
vadų suvažiavimas, buvo įkurtas 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdis 
(LLKS), sudaryta vyriausioji par-
tizanų vadovybė, paskelbta politinė 
1949 m. Vasario 16-osios dekla-
racija. Prisikėlimo apygardoje 
bazavosi LLKS visuomeninė dalis, 
buvo leidžiami vyriausiosios vado-
vybės spaudos leidiniai, palaikomi 
ryšiai su visomis partizanų sritimis. 

Trūkstant štabų pareigūnų, 1952 
05 20 Vakarų srities įsakymu 
Prisikėlimo apygarda buvo panai-
kinta, likę gyvi kovotojai įtraukti 
į Kęstučio apygardą. Kaip organi-
zacinis vienetas ilgiausiai išsilaikė 
Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės 
Juozapavičiaus tėvūnijos parti-
zanai, iki 1957 m. leidę laikraštį 
„Partizanų šūvių aidas“.

Paskutinis apygardos partizanas 

Pranciškus Prusaitis buvo suimtas 
ir sušaudytas 1963 m. Apygardai 
vadovavo Petras Bartkus-Žadgai-
la, Leonardas Grigonis-Užpalis, 
Povilas Morkūnas-Rimantas ir 
paskutinis apygardos vadas Juozas 
Paliūnas-Rytas. 

Didžiosios Kovos apygarda
Veikė nuo 1944 m. vasaros, 

ofi cialiai įkurta 1945 m. balandžio 
mėn. Jono Misiūno-Žalio Velnio 
iniciatyva. Veikė Vilniaus, Kauno, 
Ukmergės apskrityse. Apygardą 
sudarė A ir B rinktinės. 1944–1945 
m. apygardos partizanai surengė 
daug kovinių operacijų, sunaikino 
mažesnių miestelių sovietines 
įgulas ir administracines įstaigas. 

Žymesnės kautynės: 1945 m. 
vasario mėn. Švenčionių apskr., 

Pabradės valsčiuje, 1945 03 20 
Ukmergės apskr., Veprių valsčiuje 
(žuvo 36 partizanai), ir kt. 1946 
m. MGB infi ltravus į apygardos 
vadovybę provokatorių, A rinktinė 
buvo beveik visai sunaikinta, B 
rinktinė veikė savarankiškai, 1948 
m. gegužės mėn. rinktinei buvo su-
teiktos apygardos teisės. Apygardai 
vadovavo J. Misiūnas-Žalias Vel-
nias, Mykolas Kareckas-Serbentas, 
Alfonsas Morkūnas-Plienas. 

Leido laikraštį „Tėvynei šau-
kiant“. 1950 11 25 srities vado įsa-
kymu Didžiosios Kovos apygarda 
panaikinta.

Parengė Vilma Nemunaitienė

Pastatytas paminklinis akmuo Lietuvos partizanų apygardoms atminti.

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Prisimintas kraštietis visuomenininkas Vincas Lukša

Liepos virsme į rugpjūtį Veprių 
kultūros namų surengtoje po-
pietėje ,,Nuo žodžio lig šviesos“ 
vepriškiai prisiminė savo krašto 
poetą, pedagogą, visuomenininką, 
šokėją, teatro aktorių, dainininką 
Vincą Lukšą, praėjusių metų vasarą 
iškeliavusį amžinybėn.

Į šventės dalyvius organizatoriai 
kreipėsi paties V. Lukšos žodžiais: 
,,Mūsų žemiškasis gyvenimas – tai 
kelionė nuo žodžio lig šviesos,  
nuo žodžio, tapusio būtimi, lig 
amžinosios tėvynės vaivorykšti-
nio švytėjimo, kuriam skaidrumo, 
vaiskumo ir šilumos suteikia kiek-

vieno nuveikti geri darbai širdžių 
žiedmečiu.“ 

Pasak popietės rengėjų, susirin-
kusiųjų gausa liudijo Vinco ,,gerų 
darbų širdies žiedmečiu“ pilnatvę, 
meilę ir nuoširdumą viskam, kuo jis 
užsiimdavo, kiekvienam skirtą gerą 
žodį, palaikymo šypsnį, toleranciją.

Popietės metu dalytasi prisimini-
mais, skaityti eilėraščiai. Kartu ban-
dyta įminti Vinco, pažįstamų vadinto 
Vincuku, vidinio žavesio paslaptis. 

Skambėjo folkloro ansamblio 
,,Geldutė“ , vadovaujamo Algimi-
nos Uselienės, atliekamos mėgia-
miausios poeto dainos. Jo anūkė 
Liepa grojo saksofonu, Stanislovas 
Šikšnys virkdė armoniką. Publika 
klausėsi pagal V. Lukšos poeziją 
sukurtų A. Juškio atliekamų dainų.

Popietės organizatoriai dėkojo 
V. Lukšos artimiesiems, visiems, 
renginyje skaičiusiems poeziją, 
pasidalijusiems prisiminimų aki-
mirkomis, įdėmiai klausiusiems ir 
nubraukusiems ašarą.

„Kai sustojus fotografuotis bend-
rai nuotraukai pro stogą švystelėjo 
ryškus saulės spindulys, visi patikėjo-
me, kad tai Vincas siunčia linkėjimus 
iš ,,amžinosios tėvynės vaivorykšti-
nio švytėjimo“ šalies“, – sakė Rasa 
Šimonienė, popietės iniciatorė.

Pasak žiūrovų, jaukesnio vakaro 
ir nebuvo galima įsivaizduoti. 

UŽ inf.

Jauki šventė palietė susirinkusiųjų širdis...
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Šventėje – laiko, žmogaus ir knygos sąskambiai

Po koncerto visų laukė arbata ir šventinis jubiliejinis tortas. Linos Monkevičienės nuotr.

Rima STANIŪNIENĖ
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 
Šešuolių padalinio 
vyresnioji bibliotekininkė

Šiemet Šešuolių biblioteka 
sulaukė garbaus amžiaus – 70-ies 
metų. Į jubiliejui skirtas iškilmes 
susirinko miestelio bendruomenė, 
kolegos, gausus būrys svečių.

Šventė prasidėjo šventomis 

Mišiomis Šešuolių Šv. Juozapo 
bažnyčioje, kurias aukojo parapijos 
klebonas kunigas Vidas Bernardas 
Sajeta. Jis gražiai prisiminė savo 
vaikystę ir gimtojo Žiežmarių 
miestelio biblioteką, kurioje dirbo 
jo mama. Vos pramokęs vaikščioti, 
pasakojo dvasininkas, jis „kaba-
rodavosi“ laiptais į biblioteką, čia 
prabėgo jo vaikystė ir mokykliniai 

metai. Mama jam ir bibliotekos 
raktą patikėdavo, kad jaunasis 
skaitytojas ir ankstų rytą, ir vėlų 
vakarą galėtų džiaugtis tyla ir čia 
sukauptais knygų lobiais.

Šv. Mišių metu meldėmės už 
buvusius ir esamus bibliotekos 
darbuotojus, skaitytojus, kolegas.

Po to rinkomės į bibliotekos kie-
mą, po senais klevais, virš kurių gra-

žiai ratus suko čia pat įsikūręs gand-
ras. Šventinį renginį bibliotekininkė 
Rima pradėjo Martyno Mažvydo 
„Katekizmo“ eilutėmis: „Broliai, 
seserys, imkite mane ir skaitykite...“

 Jubiliejiniai metai visada pri-
verčia mus žvilgtelėti atgal, įvertin-
ti praėjusį laiką, įprasminti pasie-
kimus, su šypsena ar liūdesiu pri-
siminti įvykius, paženklintus laiko. 
O prisiminimas – pats gražiausias 
jausmas, nes išgyventą laiką atku-
ria iš naujo. Savo prisiminimais 
pasidalijo 50 metų bibliotekoje dir-
busi Elena Savickienė. Įspūdingą 
gimtadienio tortą 70-ies m. proga 
dovanojo ir sveikinimo žodį tarė 
Šešuolių seniūnijos seniūnė Jolanta 
Lukšienė, apie šio krašto istorijos ir 
kultūros paminklus kalbėjo istori-
kas Stanislovas Budraitis, pristatęs 
bibliotekoje eksponuojamą parodą 
„Mūsų gyvenimo akimirkos“.

Gražios šventės proga mus svei-
kino Seimo narys Juozas Varžgalys, 
rajono savivaldybės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos direktorė 
Rasa Griškevičienė, direktorės pa-
vaduotoja Virginija Tylienė, vyriau-
sioji metodininkė Laima Kutiščeva.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, 
kad šiandien  biblioteka jauki, šiuo-
laikiška ir atvira visiems, puoselė-
janti bendruomenės tradicijas, ji 
nėra vien tik knygų išdavimo vieta. 
Šiandien čia teikiamos paslaugos 
apima informacinę, kultūrinę, 
edukacinę ir visuomenines sritis.

Šventėje apdovanoti ištikimiau-
si skaitytojai, veikė Žemaitkiemio 
bibliotekininkės Ramundos Mi-
siūnienės karpinių ir popieriaus 
gaminių, Dalios Rovdos keraminių 
gaminių ir kitos parodos. Svečiai 
galėjo palikti bibliotekai sveikini-
mą ir linkėjimus, o bibliotekininkė 
kiekvienam šventės dalyviui įteikė 
po simbolinę knygutę – atminimą 
apie įvykusią šventę.

Ačiū, kad mylite ir skaitote kny-
gas. Esate labai reikalingi, visada 
laukiami ir mylimi.

Už gražias, skambias dainas dė-
kojame Ukmergės kultūros centro 
Dainavos skyriaus meno vadovei 
Loretai Talutienei.

Dalyvavome šventėje, susipažinome su istorija

Klubo nariai šventėje.

Janina BADOKIENĖ
LPS „Bočiai“ Ukmergės klubas 

„Viltis“, vykdydamas Ukmergės 
rajono savivaldybės remiamą 
tęstinį projektą „Mano žemė man 
– vieninteliai namai!“, septintus 
metus dalyvauja respublikinėje 
LPS „Bočiai“ Žemaitijos regiono 
dainų šventėje „Skambėk, Žemai-
tija!“. Rugpjūčio 5 d. šventė vyko 
Raseinių rajone, Norgėlų kaimo 
bendruomenės lauko estradoje.

Kelionės metu Levanora Da-
nylienė papasakojo apie Raseinių 
istoriją. 

○○○
1253 metais Lietuvos karalius 

Mindaugas savo raštuose pirmą 
kartą paminėjo Raseinius, Arioga-
lą, Betygalą ir Viduklę. 

Apie 1410 m. didysis kunigaikš-
tis Aleksandras suteikė Raseiniams 
Magdeburgo miesto teises. Yra 

daug pasakojimų apie šio vieto-
vardžio kilmę. Viename teigiama, 
kad toje vietoje, kur šiandien stovi 
Raseinių miestas, ant kalvos, 
po šimtamečiu ąžuolu, rusenusi 
šventoji ugnis. Todėl vieta buvo 
pavadinta Rusene, vėliau Raseine 
ir Raseiniais. 

1416 m. Žemaičių krikšto metu 
buvo statomos pirmosios Romos 
katalikų bažnyčios Betygaloje, 
Ariogaloje, Viduklėje ir Rasei-
niuose. 

Bažnyčia Raseiniuose baigta 
statyti 1421 m. 1642 m. rugpjūčio 
22 d. Žemaičių vyskupas Jurgis 
Tiškevičius leido prie bažnyčios 
įsikurti dominikonų vienuoliams. 
Dominikonai 1663 m. pastatė mū-
rinę bažnyčią, 1682 m. – dviaukštį 
mūrinį vienuolyną. Vienuolynas į 
Raseinius atnešė dar vieną naujo-
vę – viešą laikrodį.  Apie 1805 m. 

virš vienuolyno stogo pritvirtintas 
valandas mušantis geležinis laikro-
dis. Vienuolyno pastatas yra išlikęs 
iki šiol.

Nuo 1585 m. Raseiniai buvo 
politinis ekonominis centras, Že-
maitijos sostinė. 1792 m. pasku-
tinis Lietuvos ir Lenkijos karalius 
Stanislovas Augustas Poniatovskis 
Raseiniams suteikė atnaujinamą-
sias privilegijas, patvirtindamas 
Magdeburgo teises ir herbą. Miesto 
herbe vaizduojama lūšis, užpakali-
nėmis kojomis besiremianti į žalią 
papėdę. Herbo simbolio kilmė 
siejama su nuo senų laikų garsėju-
siais dideliais šio krašto miškais ir 
medžioklėmis.

Raseinių simbolis – Žemaitis. 
Skulptoriaus Vinco Grybo su-
kurtame paminkle iškalti žodžiai 
„Amžiais budėjau ir vėl nepriklau-
somybę laimėjau“. Skulptūra sim-

bolizuoja tautos laisvės troškimą. 
Paminklą 1934 m. atidengė ir 

ąžuolą šalia jo pasodino preziden-
tas Antanas Smetona. Mieste yra 
Magdės šulinys – legendomis api-
pintas ir aprašytas poeto Maironio 
poemoje ,,Raseinių Magdė“. Yra 
legenda, kad kažkada lenkų bajoras 
pagrobė gražuolę Magdę, nes norė-
jo ją vesti. Apimtas sielvarto, mer-
ginos tėvas padarė statulą, kuriai iš 
akių pabiro ašaros. Taip ir atsirado 
šaltinis.  Dar sakoma, kad XVIII a. 
viduryje į Raseinius iš Varšuvos at-
vyko prancūzė Magdalena, pirmoji 
madistė Žemaitijoje, išsipuošusi 
pagal paryžietišką madą. Rasei-
niškės ėmė jos pavyzdžiu puoštis 
ir ja sekti. Taip atsiradę posakiai 
„Pabučiuok Raseinių Magdei į 
nosį!“, „Pasipuošęs kaip Raseinių 
Magdė“, o supykus – „Pabučiuok 
Raseinių Magdei į subinę!“.

Raseinių rajono Pasandravio 
kaime – poeto Jono Mačiulio-
Maironio gimtinė. Visiems žino-
mas Šiluvos miestelis, čia stovi 
popiežiui Jonui Pauliui II skirtas 
paminklas. Lyduvėnuose nutiestas  
aukščiausias (42 m) ir ilgiausias 
(599 m) tiltas Lietuvoje. 

Paserbenčio kaime gimė ir 
augo vienas garsiausių Raseinių 
krašto žmonių – poetas Marceli-
jus Martinaitis. Jo brolis Algirdas 
Martinaitis – žymus Lietuvos 
kompozitorius.  

Viduklėje yra Simono Stanevi-
čiaus sodyba-muziejus, Nemakš-
čiuose – aštuonračio muziejus...

○○○
Norgėlų kaime lankėmės antrą 

kartą. Pernai kartu su Raseinių 
senjorais čia šventėme Žolinę. 

Šiais metais Žemaitijos regiono 
šventę organizavo irgi LPS „Bo-
čiai“ Raseinių bendrija. Bendrijos 
pirmininkė Elytė Pužaitienė juo-
kavo, kad turėtume šventę vadinti 
„Skambėk, Žemaitija – 2020!“, 
nes dėl pandemijos renginys pra-
ėjusiais metais nevyko. 

Į renginį atvyko ir sveikino jo 
dalyvius LPS „Bočiai“ pirmininkas 
Kajatonas Šliogeris, Seimo narys 
Arvydas Nekrošius, Raseinių ra-
jono mero pavaduotojas Kęstutis 

Užemeckas, rajono tarybos nariai. 
Šventėje dalyvavo LPS „Bo-

čiai“ Žemaitijos regiono Skuodo, 
Šilutės,  Šilalės, Mažeikių, Telšių, 
Klaipėdos, Kretingos, Šiaulių, 
Plungės, Kelmės, Naujosios Akme-
nės, Raseinių bendrijų, Klaipėdos 
senjorų, Kretingos senjorų kolek-
tyvai. 

Mūsų klubas „Viltis“ atstovavo 
ir Ukmergei, ir, kaip vienintelis 
kolektyvas, visai Aukštaitijai. 

Klubo pirmininkas Valmantas 
Naraškevičius dėkojo už pakvie-
timą į šventę, Garbės pirmininkė 
Valerija Naraškevičienė kalbėjo 
apie septynerių metų bendrystę su 
Žemaitijos senjorų regionu. 

Pradžią draugystei padarė Telšių 
pensininkų sąjungos pirminin-
kas K. Šliogeris, pakvietęs į dvi 
respublikines Žemaitijos senjorų 
šventes „Bočių rodos“, vėliau bu-
vome kviečiami į kasmetes šventes 
„Skambėk, Žemaitija!“ kituose 
rajonuose. 

Koncerte vienus kolektyvus kei-
tė kiti. Girdėjosi daug  žemaitiškos 
šnektos ir dar daugiau skambių 
dainų ir kapelų trenksmo. 

Koncertavo klubo mišrus vo-
kalinis ansamblis „Gija“, vad. V. 
Naraškevičius. Nuo saviveiklinin-
kų neatsiliko ir žiūrovai – šokių 
aikštelė nuolat buvo pilna.

Padėkos raštais, ženklais „Lie-
tuvos bočiai“ kolektyvų ir meno 
vadovus apdovanojo K. Šliogeris. 
Šeimininkai atminimo dovanėlė-
mis apdovanojo visų kolektyvų 
pirmininkus ir meno vadovus. 
Pabaigoje visi dalyviai bendrai 
padainavo dainą „Žemėj Lietuvos“.

Pereinamąją krivulę Raseinių 
bendrijos pirmininkė perdavė Nau-
josios Akmenės bendrijai, kurios 
atstovė visus pakvietė atvykti į 
šventę 2022 m. 

Visi buvome nesimatę ištisus 
metus, pasiilgę bendravimo. Linkė-
jome vieni kitiems sveikatos, geros 
nuotaikos, tarėmės vėl susitikti 
kitais metais Naujojoje Akmenėje.


