KALENDORIUS

20 metų savaitė
Saulė teka 5.12 val.,
leidžiasi 21.20 val.
Dienos ilgumas 16.08 val.
Pilnatis
21 mėnulio diena

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

VARDADIENIAI

ŠIANDIEN – Paskalis, Virkantas, Gailė, Bazilė
RYTOJ – Erikas, Erdvilas,
Rytė, Julita, Venancijus
PORYT – Gilvinas, Tauras,
Celestinas

ORAI

ŠIANDIEN – debesuota su pragiedruliais,
kritulių nenumatoma.
Vėjas pietų, pietvakarių, 2-7
m/s. Oro temperatūra dieną iki
16, naktį – iki 12 laipsnių šilumos.
RYTOJ – besikeičiantis debesuotumas, kritulių nenumatoma. Vėjas
pietų, pietryčių, 3-7 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 20, naktį
– iki 11 laipsnių šilumos.
PORYT – besikeičiantis debesuotumas, kritulių nenumatoma. Vėjas
pietų, pietryčių, 3-7 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 21, naktį
– iki 12 laipsnių šilumos.
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Bajorų įžymybei gresia
sunaikinimas

ŠIANDIEN
SKAITYKITE:
2 p.
Plauni automobilį, kur
negalima – lauk baudos

Aistas MENDEIKA

Buvusioje Bajorų geležinkelio stotyje stovintis vandens bokštas netrukus gali tapti
bešeimininkiu ir jo likimas bus labai miglotas – galbūt išnarstytas po plytą išnyks nuo
žemės paviršiaus. Taip bus prarastas unikalus inžinerinis statinys, kurio Kretingai
Redakcija sulaukė ne vieno skaipavydi Klaipėda, savojo neišsaugojusi.
tytojo skambučio dėl ne vietoje

plaunamų automobilių. Specialistai
akcentavo, kad prieš imantis plauti
transporto priemonę prie vandens
telkinio, privataus ar daugiabučio
namo kieme reikėtų gerai pamąstyti
apie pasekmes gamtai, piniginei ir
santykiams su kaimynais.

TRUMPAI:

„Sodra“, atsižvelgdama
į išmokų gavėjų poreikius,
ankstina vaiko priežiūros
išmokų mokėjimo laiką – jų
išmokėjimas paankstinamas 5 dienomis. Iki šiol šios
išmokos buvo pervedamos
kiekvieno mėnesio 20 dieną.
Tačiau tiek finansinių įsipareigojimų, tiek kitokių buitinių poreikių turinčioms
jaunoms šeimoms tai nebuvo patogu. Jeigu mėnesio
15 diena sutaps su savaitgaliu, išmokos bus mokamos
viena diena anksčiau arba
viena diena vėliau: penktadienį, jei pervedimo diena
sutaps su šeštadieniu, arba
pirmadienį, jei išmokos
diena sutaps su sekmadieniu.
Šiuo metu vaiko priežiūros išmokas gauna 42,6
tūkst. vaikus auginančių
žmonių: 33,2 tūkstančiai
mamų ir 9,4 tūkstančiai tėčių. Vidutinė vaiko priežiūros išmoka – 369 eurai.

5 p.
Darbėnuose pagerbti
pokario partizanai

Unikalus Bajorų geležinkelio stoties bokštas, kurio Kretingai
pavydi tokio neišsaugojęs uostamiestis, gali tapti bešeimininkiu.

Įminta paveikslo paslaptis

Savaitgalį į Kretingos bažnyčią sugrįžo restauruotas šv.
Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės paveikslas, kurį restauravo Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Mykolo Žilinsko
dailės galerijos restauratorius Kęstutis Banys. Restauratorius nuvalė tapybos paviršių dengusias apnašas, regeneravo
matiniu tapusį laką, atstatė gruntą ir retušavo tapybą tose
vietose, kuriose buvo netektys.

Dienos sentencija

Viską galima pasiekti mažais
žingsneliais. Tačiau kartais reikia drąsos atlikti šuolį – juk neperšoksi duobės dviem mažais
žingsneliais.
D. L. GEORGE

3

Kaina 0,35 €

2

p.

Pirmadienį Darbėnuose vyko
Lietuvos partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės
dienai paminėti skirti renginiai. Ši
diena Lietuvoje buvo pradėta minėti dar tarpukaryje ir tradiciškai
švenčiama gegužės mėnesio trečiąjį
sekmadienį. Tądien visuomenei yra
demonstruojama karo technika, karių amunicija, renginių dalyviai vaišinami kareiviška koše.

Matuos vidutinį greitį
Kęstutis GABŠYS
Mėgstančius greitį vairuotojus tramdys dar viena techninė naujovė. Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos patvirtino 50 vietų sąrašą, kuriame radarais bus
matuojamas ne tik momentinis, bet ir vidutinis automobilio
greitis. Specialūs radarai fiksuos, kada automobilis įvažiavo
į vidutinio greičio matavimo zoną ir kada iš jos išvažiavo. Jei
kontroliuojamą kelio ruožą automobilis pervažiuos greičiau
nei derėtų, jo vairuotas gaus baudą.
(Nukelta į 2 p.)

Bažnyčią vėl puošia atnaujintas šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės paveikslas.
(Nukelta į 7 p.)

Mieli skaitytojai!
Nepamirškite užsiprenumeruoti laikraščio
„Švyturys“ II pusmečiui,
nes mūsų laikraštis – Jums ir apie Jus!

Švyturys

7
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ŠVENČIŲ AKIMIRKOS

Žvainiškius subūrė šeimos diena
Salantų kultūros centro Žvainių skyriuje gražia tradicija jau tampa minėti Tarptautinę šeimos dieną. Šiemet Imbarės krašto žmonės vėl rinkosi į šventę „Šeima – lyg židinys, jei kurstysi bendravimą kaip liepsną, ji gyvuos“. Suvieniję jėgas, smagų pabuvimą žmonėms dovanojo Žvainių
skyrius ir asociacija „Imbariečių draugija“. Visi, atėję į šventę, turėjo galimybę įsiamžinti prie koridoriuje įrengtos fotosienelės, skirtos būtent
šiai šventei.
„Už gražią draugystę esame
labai dėkingi Seimo narei Levutei Staniuvienei, Kretingos
rajono savivaldybės tarybos narei Daliai Martišauskienei bei
Imbarės seniūnui Antanui Turauskiui, kurie per beveik visas
šventes būna kartu su mumis.
Seimo narė L. Staniuvienė savo
padėkas įteikė nusipelniusioms
Imbarės krašto šeimoms – Stasei ir Augustinui Zaleckiams bei
Petronelei Indriuškienei. Aktyviausias bendruomenės šeimas
padėkomis apdovanojo ir „Imbariečių draugijos“ pirmininkė
Daiva Stonkuvienė. Salantų kultūros centro padėka Tarptautinės šeimos dienos proga įteikta
Daivai ir Antanui Stonkams už
aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime bei nuoširdų
bendravimą ir bendradarbiavimą su Žvainių skyriumi“, – šven-

Prie fotosienelės – Stasė ir Augustinas Zaleckiai, kuriems Tarptautinės
šeimos dienos proga įteikta Seimo narės padėka.

Bendruomenės pirmininkė Daiva Stonkuvienė padėką įteikė aktyviai Aldonos ir Adolfo Matevičių šeimai.

Į šventę susirinko itin gausus būrys žvainiškių, sulaukta ir daug svečių.

tinėmis akimirkomis pasidalijo
viena renginio organizatorių,
Žvainių skyriaus vedėja Vitalija
Valančiutė.
Nuotaikingas dainas ir me-

(Atkelta iš 1 p.)

Atskleista dar viena bažnyčioje glūdėjusi paslaptis – šį paveikslą 1937 metais nutapė dailininkas A. Baltinas. Apatiniame
dešiniajame kampe dailininko
ranka geltonais dažais įrašytas
parašas „A. Baltinas / 1937 m.“,
kurį nuo žiūrovų akių visą laiką slėpė paveikslo rėmai.
Taigi, 1937 m. bažnyčios remontų metu šis dailininkas

Svečius žvainiškiai apdovanojo Ritos Dobrovolskienės (nuotraukoje)
ir Editos Dobrovolskienės keptais
grybukais.

džiųjų grybukų kepėjoms Ritai Dobrovolskienei ir Editai
Dobrovolskienei, dėkoju visoms šeimininkėms ir pagalbininkėms, kad svečius galėjome
pavaišinti įvairiausiais skanėstais. Ačiū Jurgiui Dvarionui už
nuostabius šviesos efektus ir
ištvermingą darbą prie muzikinio pultelio, bendruomenės
pirmininkei Daivutei, kaip ją
visi vadina, už jos neišsenkančius kūrybinius sumanymus,
idėjas, už žengimą koja kojon
su Žvainių skyriumi ir už visokeriopą pagalbą visur ir visada.
Žinoma, renginių nebūtų, jeigu
žmonės jų nelankytų. Man itin
malonu, nes mūsų gretos vis
auga ir auga, Žvainių skyriaus
salė darosi per ankšta, kad sutalpintų visus švenčių dalyvius.
Ačiū visiems kartu ir kiekvienam atskirai už gražią mūsų

lodijas žvainiškiams dovanojo
viešnios iš Mosėdžio – moterų
vokalinis ansamblis „Volungėlės“ (vad. Vita Pajarskienė),
Lazdininkų skyriaus kapela

(vad. Raimondas Grabys) ir
šeimininkų, Žvainių skyriaus,
vokalinis ansamblis bei instrumentinė grupė (vad. Antanas
Žvinklys).

Kretingos bažnyčiai skyrė du
paveikslus: šv. Teresėlės (kabo
šv. Mergelės Marijos altoriaus
III tarpsnyje) ir šv. Jono Bosko
(kabėjo šv. Antano altoriaus III
tarpsnyje, o 2015 m., grąžinus
šv. Pranciškaus stigmų gavimo paveikslą, šv. Jono Bosko
portretas šiuo metu saugomas
Kretingos pranciškonų vienuolyne). Abu paveikslai vie-

nodų matmenų – 103,5 x 63,5
cm.
Labai gaila, bet apie šį dailininką biografinės informacijos kol kas rasti nepavyko. Yra
žinoma tik tai, kad 1932 m. jis
yra nutapęs paveikslą „Gedimino žūtis“.

„Nuoširdžiausi padėkos žodžiai dainininkams ir muzikantams – jie dovanojo nepakartojamą atgaivą mūsų sieloms.
Labai noriu padėkoti ir gar-

Įminta paveikslo paslaptis

Jolanta KLIETKUTĖ
Kretingos muziejus

visų bendrystę“, – aktyviais
savo krašto žmonėmis džiaugėsi V. Valančiutė.
„Švyturio“ inf.

Kad šį paveikslą 1937 metais nutapė dailininkas A. Baltinas, rodo paveikslo apatiniame dešiniajame kampe dailininko ranka geltonais dažais įrašytas parašas „A. Baltinas / 1937 m.“. Jį nuo žiūrovų akių visą
laiką slėpė paveikslo rėmai.

