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 Vasario ir kovo sandūros orus 
galima apibūdinti kaip žiemos ir 
pavasario flirtavimus, nes naktimis 
truputį šals, o dienomis temperatūra 
vis bandys perkopti virš nulio laipsnių.

Savaitgalį ženklesnių kritulių 
nelaukiama, pūs nestiprus pietvakarių 
vėjas, temperatūra naktimis 0–2 
laipsniai šalčio, dienomis iki 2–4 
laipsnių šilumos.

Kitos savaitės pirmomis dienomis 
pasisuks žvarbesnis šiaurės, šiaurės 
rytų vėjas, kai kur gali pasnyguriuoti, 
temperatūra naktimis kris iki 1–4 
laipsnių šalčio, bet dienomis svyruos 
tarp 0–2 laipsnių šilumos.

(parengta pagal www.orai.biz)
Meteorologas Bronius MEDINIS

Sekmadienį (02 28)
Saulė teka: 07.17 val.
Leidžiasi: 17.53 val. - 4 CNaktį

Dieną + 3 C

Vėjas: Besikeičiančios 
krypties, 2–4 m/s

Krituliai: Nenumatomi.

Naktį

Dieną

Vėjas:

Krituliai:

Pirmadienį (02 29)
Saulė teka: 07.15 val.
Leidžiasi: 17.55 val.

Nenumatomi.

Šiaurės rytų, 2–4 
m/s

+ 2 C

 - 2 C

Šeštadienį (02 27)

Pilnatis

Saulė teka: 07.20 val.
Leidžiasi: 17.51 val. - 1 CNaktį

Dieną + 4 C

Vėjas: Pietvakarių, 3–5 
m/s

Krituliai:

Pilnatis

Pilnatis

Vietomis trumpas 
lietus.

ORAI

Vilniaus pasvaliečių bendrija 
ir Pasvalio rajono savivaldybė 
sveikina „Metų knygos rinkimai 

2015“ poezijos kategorijoje 
laureatu tapusį 

Vladą BRAZIŪNĄ.
Vilniaus pasvaliečių bendrijos 

pirmininkas 
Rimantas KANAPĖNAS

Savivaldybės meras 
Gintautas GEGUŽINSKAS

Metų knygos rinkimai vyksta 
kasmet nuo 2005 m. ir jau tapo 
svarbiu tradiciniu Lietuvos kultūros 
įvykiu. Šią akciją, įtrauktą į 2006 m. 
Vyriausybės patvirtintą Skaitymo 
skatinimo programą, rengia Lietuvos 
nacionalinis radijas ir televizija, 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija, Nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka, o nuo 2010-
ųjų įsijungė Skaitymo ir kultūrinio 
raštingumo asociacija.

Akcijos metu skaitytojai iš 
ekspertų komisijos pasiūlytų knygų 
išrenka Metų knygas keturiose 
kategorijose: vaikų, paauglių, 
suaugusiųjų ir poezijos. 

Šiemet už Metų knygas balsavo 
21126 skaitytojai. Geriausia poezijos 
knyga jie išrinko Vlado Braziūno 
„Stalo kalnas“. 

Kiti akcijos „Metų knygos rinkimai 
2015“ nugalėtojai: suaugusiųjų 
kategorijoje – Dalios Staponkutės 
eseistikos knyga „Iš dviejų renkuosi 
trečią: mano mažoji odisėja“, knygų 
paaugliams kategorijoje – Rebekos 
Unos „Atjunk“ ir vaikų kategorijoje 
– Ramunės Savickytės „Adelės 
dienoraštis. Ruduo“. „Darbo“ inf.

Vlado Braziūno „Stalo 
kalnas“ – Metų knyga

Klubo „Teisė kvėpuoti“
nariams

Kovo 2 d., trečiadienį, 14 val. 
Krašto muziejuje vyks ataskaitinis 
susirinkimas. Bus aptariama 
praėjusių metų veikla ir numatomi 
šių metų darbo planai.

Eugenija Kiznienė, klubo 
pirmininkė

Pasvalio kultūros centre
Kovo 3 d., ketvirtadienį, 11 

val. edukacinis spektaklis vaikams 
„Laumė ir sesutės“.

Organizatoriai

Kviečia Kaziuko mugė
Kovo 4 d., penktadienį, 

Lėvens pagrindinėje mokykloje, 
Ustukių ir Valakėlių skyriuose 
šurmuliuos Kaziuko mugė. 
Turėsite puikią progą nusipirkti 
skanumynų,  rankdarb ių , 
pasiklausyti smagios muzikos, 
dalyvauti viktorinoje, pasigrožėti 
Pasvalio krašto amatininkais 
ir patys išbandyti save jų 
dirbtuvėlėse. Kaziuko mugės 
pradžia: Lėvens pagrindinėje 
mokykloje – 10 val., Valakėlių 
skyriuje – 10.20 val., Ustukių 
skyriuje – 12 val.

Mokyklos bendruomenė

Manikūnų kaime ūkinin-
kaujantys Inga ir Gintautas 
Aglinskai pernai tapo Lietuvos 
ūkininkų sąjungos organizuojamo 
konkurso „Metų ūkis“ prizininkais 
– mūsų rajone pelnė antrą vietą. 
O „Darbui“ paskelbus Pasvalio 
krašto „deimančiukų“ paieškas, šią 
darbščią porą pažįstantys žmonės 
ją ne kartą minėjo tarp siūlomų 
kandidatų, tad manikūniečiai 
dabar yra vieni iš trijų pretendentų 
į „Metų ūkininko“ nominaciją. 
Šiemet 40-ies sulauksiantis 
Gintautas – šakninis manikūnietis, 
o 39-ąjį gimtadienį rytoj švęsiančią 
Ingą į Manikūnus jis atsiviliojo iš 
Pervalkų kaimo.

Sūriai – į Kauną ir Vilnių
Inga nuotaikingai pasakoja apie 

šeimos ūkio ištakas:
– Gintautas dirbo „Agrochemos“ 

įmonėje, aš auginau neseniai 
gimusią antrąją mūsų atžalėlę – 
sūnų Arminą. Nemėgstu sėdėti 
be darbo, tai pagalvojau: turim 
vieną karvę, gal nusiperkam dar 
porą – parduosim pieną, kiekvieną 
mėnesį gausim papildomą litą. 
Tuo metu už pieną mokėjo visai 
neblogai. Bet sužinojom, kad, kol 
neįregistruosim valdos, supirkėjai 
pieno iš mūsų nepriims. O jos 
negalėjom registruoti, neturėdami 
bent 60-ies arų žemės. Nulėkiau 
pas mamą į Pervalkus, susitarėm, 
kad man skubiai padovanos 
žemės gabalėlį ir 2009-ųjų metų 
pavasarį įregistravau ūkio valdą. 
Deja, tais pat metais pieno kaina 
katastrofiškai krito ir laikyti karves 
tapo nebe pelninga, bet nuostolinga. 

Tačiau atsisveikinti su karvutėmis 
nesinorėjo, tad tų pačių metų gruodį 
suslėgiau pirmuosius sūrius jau nebe 
savo šeimai, o rinkai. Kai įsitikinom, 
kad jie paklausūs, karvių mūsų tvarte 
sparčiai ėmė daugėti. Po poros metų 
jų turėjom jau dvylika – tiek, kiek 
tilpo po tvarto stogu. Netrukus ėmė 
nebetilpti, tad dalį jų laikėm įsiprašę 
pas kaimynus. Vėliau, pasitaikius 
progai, nusipirkom seną, apgriuvusį 
buvusių kolūkio fermų pastatą. Kiek 
įstengėm – suremontavom ir dabar 
jame yra keturios dešimtys žalųjų: 

daugiau netelpa ir ten. Didesnė pusė 
šios bandos – melžiamos karvės, 
kita dalis – jų skaičių netrukus 
pagausinsiančios telyčios.

Š i and ien  Ingos  va rdu 
registruotame ūkyje dirba abu 
sutuoktiniai ir vienas samdytas 
darbininkas. Gintautas šmaikštauja, 
jog jis pats irgi yra žmonos samdinys, 
bet smagu, kad jo darbdavė – graži, 
jauna moteris.

(Nukelta į 3 p.)
Vido DULKĖS 

nuotrauka

Manikūnų kaimo ūkininkai Inga ir Gintautas Aglinskai patys 
perdirba savo ūkyje primelžtą pieną – spaudžia gardžius sūrius.

Pasvalio krašto „deimančiukų“ paieškos

Pienas gardžiais sūriais pavirsta 
pačiame ūkyje

Zina MAGELINSKIENĖ

Rytoj, vasario 28 d., Pasvalio 
„Pieno žvaigždes“ namuose LKL 
pirmenybių rungtynes žais su 
čempiono titulą ginančiu Kauno 
„Žalgiriu“. Rungtynių pradžia – 17 
val. Bilietus į šias rungtynes galima 
įsigyti internetu www.ticketmarket.
lt, Lietuvos pašto „PayPost“ skyriuje 
(prie prekybos centro „Iki“), Sporto 
mokykloje likus dviem valandoms 
iki rungtynių pradžios.

Garsių komandų atvykimas į 
Pasvalį visuomet sulaukia didelio 
krepšinio sirgalių dėmesio. O jo 
rytoj ypač reikės „Pieno žvaigždžių“ 
komandos marškinėlius vilkintiems 
krepšininkams. 

Geros naujienos iš Baltijos 
krepšinio lygos (BBL). Trečiadienį 
Rygoje atsakomosios aštuntfinalio 
rungtynės su „Barons-LDZ“ ekipa 
baigėsi taikiai 93:93 (23:26, 19:27, 
24:18, 27:22). Pirmą susitikimą 
namuose „Pieno žvaigždės“ 
laimėjo triuškinančia 26 taškų 
persvara 110:84. Rygoje įspūdingai 
rungtyniavo Ramone‘as More‘as – 
per 31 min. pelnė net 34 (!) taškus. 
Savo rezultatyvumo rekordą šį sezoną 
pagerino ir Derrickas Low – 23 taškai. 
Taigi du krepšininkai pelnė daugiau 
nei pusę taškų. BBL ketvirtfinalyje 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ susitiks 
su kita Latvijos krepšinio komanda 
– Valmieros „Valmiera-ORDO“. 
Pirmosios rungtynės vyks Pasvalyje 
kitą trečiadienį, kovo 2 d., 18.30 val. 

„Darbo“ inf. 

Rytoj – akistata su 
Kauno „Žalgiriu“

 Jau trečius metus iš eilės 
rajono policija už savo veiklą 
atsiskaito ne vien tiesioginiams 
savo viršininkams, bet 
ir visuomenei. Todėl į 
ataskaitinius susirinkimus 
kviečiami ne tik vietos 
valdžios, prokuratūros, 
probacijos tarnybos atstovai, 
bet ir bendruomenių vadovai, 
Saug ios  ka imynys tė s 
grupių iniciatoriai bei visi, 
besidomintys policijos 
veikla. Ne išimtis buvo ir šį 
mėnesį vykęs toks renginys. 
Tiesa, visuomenės atstovų 
gretos buvo retokos – 
salėje matėsi tik keli kaimo 
bendruomenių vadovai. 
Užtat nestokota valdžios 
dėmesio – į susirinkimą atvyko 
Seimo narys Antanas Matulas, 
Panevėžio apskrities Vyriausiojo 
policijos komisariato viršininkas 
Egidijus Lapinskas, Savivaldybės 
meras Gintautas Gegužinskas, mero 
pavaduotojas Povilas Balčiūnas, 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Paulius Petkevičius.

Komisariato veiklą 2015 metais 
apžvelgęs kriminalinės policijos 
skyriaus vadovas Darius Indrišiūnas 

pripažino, kad ne viską, kas buvo 
suplanuota pavyko įgyvendinti – iš 
52 veiklos plane numatytų priemonių, 
šešios nepasisekė. Nepavyko surasti 
vairuotojo, kuris, partrenkęs pėsčiąją, 
paspruko iš eismo įvykio vietos. Laiku 
nespėta atlikti vieno ikiteisminio 
tyrimo. Tačiau tai netrukdo Pasvalio 
rajono policijos komisariatui būti 
vienam geriausių visoje Panevėžio 
apskrityje. Pranešėjas atkreipė 
dėmesį, kad skirtingai nei 2013, 
2014 metais, praėjusiais metais 

mūsų rajone užregistruota mažiau 
nusikalstamų veikų – 665, net 281 
mažiau nei 2014 metais. Pavyko ištirti 
79 proc. visų padarytų nusikalstamų 
veikų. Pagal šį rodiklį mes lenkiame 
šalies vidurkį. Kriminalinės policijos 
vadovas priminė, kad rajone visą parą 
patruliuoja du policijos ekipažai, 
vykdoma aktyvi prevencinė veikla, 
teigiamos įtakos turėjo tam tikrų 
įstatymų pataisos.

(Nukelta į 2 p.)
Vido DULKĖS nuotrauka

Savivaldybės vadovai – meras Gintautas Gegužinskas ir mero pavaduotojas 
Povilas Balčiūnas pasveikino neseniai gimtadienį šventusį rajono policijos 
komisariato viršininką Dalių Prakuraitį.

Ar rajono gyventojai jaučiasi saugesni? 
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Visą ūkyje primelžtą pieną – per 
dieną po 400–500 kg – manikūniečiai 
perdirba patys. Kasdien pagamina 
apie 50 kg pieno produktų: daugiausia 
sūrių, taip pat varškės, grietinės. 
Didžiąją dalį sūrių išgabena į Kauną: 
ten turi pagalbininkų, kurie naminius 
sūrius parduoda šio miesto turguose, 
kitose prekyvietėse. Du kartus per 
mėnesį su kaimiškomis gėrybėmis 
Aglinskai važiuoja į Vilnių: sostinėn 
veža ne tik sūrius, bet ir varškę, 
grietinę. Ten yra daug ištikimų 
pirkėjų, kurie manikūniečių iš anksto 
laukia sutartomis valandomis ir 
viską paima iš rankų į rankas. Apie 
gardžius iš Pasvalio krašto atgabentus 
produktus vilniečiai sužino vieni iš 
kitų, o jų paragavę – parduotuvinių 
pirkti nebenori. Dažnas pirkėjas 
šviežių naminių produktų užsiprašo 
iš anksto – paskambinęs ar parašęs 
elektroninį laišką ūkio šeimininkams.

Anot Ingos, kauniečių ir vilniečių 
skoniai gerokai skiriasi: laikinosios 
sostinės žmonės pageidauja baltų, be 
jokių priedų saldaus pieno sūrių, o 
vilniečiai prašo ir pikantiškesnių – 
su prieskoniais, kmynais, žolelėmis.

Aglinskų ūkio sūriai, kaip 
gardžios lauktuvės, yra iškeliavę į 
daugelį Europos šalių, Skandinaviją, 
Australiją, Jungtines Amerikos 
Valstijas. Už Atlanto gabentus sūrius 
teko vaakumuoti, nes kitokių į JAV 
įvežti neleidžia.

Sukonstravo pats ūkio
šeimininkas

Mūsų pašnekovai užsimena, jog 
verslo kūrimo pradžia buvo sunki ir 
šiandien jie vargu ar ryžtųsi pakartoti 
tokį pat žingsnį.

– Mes abu užaugom šeimose, kur 
nuo mažų dienų buvo skiepijama, jog 
pinigai yra ne gaunami, o uždirbami, 
tad jokio darbo nebijojom. Bet, 
pradėjus savo verslą, reikėjo ne tik 
melžti bei šerti karves, bet ir patiems 
perdirbti visą primelžtą pieną, o šiuos 
darbus palengvinančios įrangos tada 
mažai teturėjom. Guldavomės antrą 
valandą nakties, keldavomės šeštą 
ryto. Jei išvažiuodavom į kokį nors 
pobūvį, stengdavomės grįžti kuo 
vėliau – tiesiai į darbą, nes, kai 
miegui lieka vos valanda – keltis 

Pienas gardžiais sūriais pavirsta pačiame ūkyje
tikra kančia, – pirmuosius, pačius 
sunkiausius metus šiandien jau su 
šypsena prisimena manikūniečiai.

Stiprindami savo ūkį, Inga ir 
Gintautas Aglinskai parengė net 
tris projektus dėl Europos Sąjungos 
paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 
programą. Kaip jaunieji ūkininkai, 
paramą jie gavo gan palankiomis 
sąlygomis. Už projektines lėšas 
nusipirko šienavimo techniką 
– traktorių, frontalinį krautuvą, 
šienapjovę, ruloninį presą, taip pat 
pieno fermos ir sūrių gamybos įrangą 
– melžimo liniją, pieno aušintuvą, 
virimo katilą, darbo stalus, automobilį 
su izotermine įranga produktams 
vežioti. Naujausias, praėjusiais 
metais įsigytas pirkinys – modernus 
traktorius „John Deere“.

O nerūdijančio plieno sūrių 
spaustuvus nagingas ūkininkas 
susimeistravo pats – už trigubai 
mažesnę kainą, negu buvo užsiprašiusi 
viena panašią įrangą gaminanti įmonė. 
Inga didžiuojasi, jog jos sutuoktinis 
turi auksines rankas, kurioms paklūsta 
ir metalas, ir medis. „Bet, tarkim, 
kojinių megzti – nemoku“, – juokiasi 
Gintautas.

Manikūnų kaimo ūkininkų šeima 
iki šiol dirbo 46 hektarus žemės, bet 
šiemet jos plotus ketina padidinti 
iki 70-ies hektarų. Dalį žemės yra 
nusipirkę, likusią – nuomojasi. 
Beveik pusė jos skirta ganykloms, 
kita – javams, nes pašarui ruošti reikia 
nemažai grūdų. Kas lieka – parduoda.

Geri kaimynai – likimo dovana
Mūsų pašnekovai džiaugiasi 

turėdami nepaprastai gerus kaimynus. 
Patys artimiausi – Vaida ir Vigintas 
Ilgučiai – beje, taip pat mūsų „Darbo“ 
ieškomų „deimančiukų“ šiemečiai 
nominantai.

– Tokie kaimynai – tikra likimo 
dovana. Ne tik druskos ar cukraus 
pas juos gali pasiskolinti. Dalinamės 
viskuo, lyg viena šeima. Tarkim, 
man prireikia kokio įrankio, nueinu 
į Viginto angarą ir pasiimu. Net ir 
tada, kai jo nėra kaime: tik kartais 
tenka skambinti ir klausti, kur kas 
padėta. Turim vienas kito ūkinių 
pastatų raktus – maža ko kada gali 
prireikti. Prieš didžiąsias šventes 
kartu alaus pasidarom, – gražia 
kaimynyste patenkintas Gintautas. 
– Mes abu su Vigintu, galima sakyti, 

viename kieme užaugome, drauge 
visas palaukes išlakstėme. Jis su Vaida 
ūkininkauti išėjo gerokai anksčiau. 
Mačiau kaip sunkiai kūrėsi ir kiek 
daug dirbo... Mūsų kaime visi žmonės 
labai geranoriški. Kai pradėjom 
spausti sūrius ir dabartinės įrangos dar 
neturėjom, iš pusės kaimo sodiečių 
buvom susiskolinę ir namo susinešę 
medinius spaustuvus.

Šiltų žodžių Aglinskai negaili 
jų ūkio karvių bandos sveikata 
besirūpinančiam veterinarijos 
gydytojui Pavelui Isajevui. Anot 
Ingos, tai labai nuoširdus žmogus ir 
puikus savo darbo žinovas, ištikus 
bėdai sugebantis ne tik pagelbėti, bet 
ir nuraminti.

– Kai karvutė suserga, aš visada 
patiriu didelį stresą, tačiau atskubėjęs 
Pavelas įtikina, kad viskas bus gerai. 
Dažniausiai iš tiesų viskas baigiasi 
laimingai, nes šis veterinarijos 
gydytojas – tikras profesionalas, – 
tvirtina Inga. 

Moteris sako, jog gerai sutaria ir 
su maisto produktus gaminantį jų ūkį 
kontroliuojančiomis institucijomis, 
kurios savo vizitais nė kiek netrukdo, 
bet geranoriškai padeda. Jei 
atvažiavusios Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos inspektorės turi 
kokių nors pastabų, manikūniečiai į 
jas visada įsiklauso ir stengiasi tuoj 
pat viską sutvarkyti kaip priklauso 
pagal reikalavimus.

Manikūnuose ūkininkaujantys 
pieno ūkio šeimininkai už pagalbą 
ir konsultacijas yra dėkingi gerokai 
didesnę patirtį turintiems savo 
kolegoms iš Gripkelių kaimo 
– ūkininkams Jonui ir Marijai 
Steponavičiams. Jie kantriai 
konsultavo, kaip įrengti fermas, 
kaip palengvinti savo darbą, kokią 
įrangą pirkti ir daugeliu kitų tuomet 
ūkininkavimo naujokams rūpėjusių 
klausimų.

Po vienu stogu – keturios kartos
Inga ir Gintautas Aglinskai augina 

dvi atžalėles: dukrą Austėją – Pasvalio 
Svalios pagrindinės mokyklos šeštokę 
ir sūnų Arminą – tos pat mokyklos 
antroką. Austėja dar lanko ir Pasvalio 
muzikos mokyklos fortepijono klasę, 
Arminas šoka mokyklos folkloro 
ansamblyje. O iš viso po tuo pačiu 
Manikūnų ūkininkų sodybos erdvaus 
namo, kurį savo rankomis pastatė 
Gintauto tėvelis, stogu šiandien 
gyvena net keturios kartos. Tai Inga ir 
Gintautas su savo atžalomis, Gintauto 
mama – 75-erių metų jubiliejų 
šiemet švęsianti Ona Aglinskienė 
ir jo močiutė Ona Varnienė, vasarą 
minėsianti savo 96-ąjį gimtadienį.

– Močiutę vos prikalbinom, kad 
bent per žiemą paliktų savo trobą ir 
pagyventų pas mus. Dabar senolė 
nekantriai laukia pavasario ir vis 
kalba, kiek daug darbų jos laukia 
savoje sodyboje. Kadangi ta sodyba 
visai netoli nuo mūsų, matyt, teks 
išleisti, – senolės žvalumu bei energija 
džiaugiasi ir stebisi jos anūkas.

Gintautas užaugo su dviem 
broliais – jis šeimoje – jauniausias. 
Kai pagrandukui buvo dešimt metų, 
mirė tėtis, tad šeimai teko patirti daug 

sunkių dienų.
Inga turi vieną sesę. Prieš 

metus mirė jų mama, o tėtis gyvena 
Pervalkuose su Ingos sesers dukros, 
kuri troško grįžti į savo senelių sodybą, 
šeima. Ūkyje manikūniečiams daug 
padeda ir Gintauto brolių Regimanto 
bei Sigito, ir Ingos sesers Ritutės 
šeimos.

Kai Inga su Gintautu nuo ankstaus 
ryto pluša ūkyje, jų atžalas – savo 
anūkus – į mokyklą išleidžia ir su 
gardžiais pietumis sugrįžtančių laukia 
Gintauto mama.

Aglinskų ūkyje dirba vienas 
samdomas žmogus – jaunas vyrukas 
iš to paties kaimo. Anksčiau buvo 
priėmę moteriškę iš Darbo biržos, 
bet ji ūkininkus nuvylė, šie greit 

įsitikino, jog ja negalima pasitikėti. 
O naujajam pagalbininkui neturi 
jokių priekaištų. Kai yra kam nors ir 
trumpam palikti ūkį, jo šeimininkai 
gali šiek tiek atsikvėpti, bent dienai 
kur nors išvažiuoti, papramogauti. 
Šeima prasmingai atšventė Vasario 
16-ąją – Vilniuje lankė istorines 
sostinės vietas.

Gintautas Aglinskas ne vienerius 
metus buvo Manikūnų krašto 
bendruomenės pirmininku, dabar yra 
jos tarybos narys. Ši bendruomenė 
– viena veikliausių rajone. Jos 
įgyvendinti projektai padėjo naujam 
gyvenimui prikelti senosios kaimo 
mokyklos pastatą – šiandien jame 
įsikūrę bendruomenės namai. O 
prasmingą kaimo istoriją įamžino 
neseniai išleista knyga.

– Mūsų kaime žmonių kaita 
niekada nebuvo didelė, – pastebi 
manikūniečiai. – Jei ir įsikurdavo 
naujų sodiečių, tai daugiausia atėjusių 
iš aplinkinių kaimelių, kuriuos 
naikino melioracijos vajus – Purvių, 
Momelėnų, Manikūnėlių. Kitaip 
tariant, tai to paties krašto žmonės. 
Todėl visi nuo seno pažįstami, daugelį 
sieja giminystės ryšiai, kuriuos liudija 
dažnai besikartojančios tos pačios 
pavardės. Dauguma kaimo žmonių 
– jau solidaus amžiaus, bet visi labai 
nori bendrauti, laukia bendruomenės 
susiėjimų. 

Nors juos organizuojantiems 
entuziastams, tarp kurių visada yra ir 
Aglinskų šeima, neretai dalį renginio 
išlaidų tenka padengti iš savo kišenės, 
viską atperka žmonių padėka. Anot 
Ingos, šimtą kartų smagiau yra ką nors 
duoti kitiems, negu ko nors prašyti.

Balsuoti už Pasvalio krašto 
„deimančiukus“ kviečiame mūsų 
laikraščio interneto svetainėje adresu 
www.darbs.lt/balsavimas Dėmesio! 
Iš vieno kompiuterio galima balsuoti 
tik vieną kartą.

Taip pat galite balsuoti ir 
paprastu paštu. Parašykite, kurie 
pretendentai verti tapti geriausiais 
ir laiškus siųskite adresu „Darbas“, 
Vilniaus g,.4, Pasvalys LT-39149. 
Internetinis balsavimas vyks iki kovo 
4 d. 24 val. Balsavimas paštu – iki 
kovo 1 d. 

Nugalėtojai bus paskelbti kovo 
11 d., Pasvalio kultūros centre 
vyksiančioje ceremonijoje.

Vido DULKĖS ir asmeninio 
albumo nuotraukos

Supylę varškę į sūrmaišius, manikūniečiai juos deda į Gintauto 
sumeistrautus nerūdijančio plieno spaustuvus.

Naujausias ūkininkų pirkinys – modernus traktorius „John Derre“.

Inga ir Gintautas Aglinskai su savo atžalėlėmis – Austėja ir Arminu.

(Atkelta iš 1 p.)


