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Ir renovuotuose namuose
ši lu mą rei kia taupyti
Laikraščio skaitytojams, gyvenantiems
renovuotuose ar renovuojamuose
namuose, iškilo klausimų dėl mokėjimo
už šilumą. Žmonės teiravosi: ar reikės
mokėti už šilumą, jei radiatoriaus
regu liatorius visai užsuktas? Kaip šilumininkai sužinos radiatorių
daliklių parodymus? Ką daryti, kad už šilumą tektų mokėti
mažiau? Į klausimus paprašėme atsakyti bendrovės „Litesko“ filialo
„Bir žų šiluma“ vadov Janiną KRū MINIENę . Skaitykite 2 psl.

Tr u mpo sio s in io s
D l iš pu o l i pa r y iu j e
Užsienio reikalų ministerija atkreipia dė
mesį, kad šiuo metu Pran c zijoje paskelbta
nepaprastoji padėtis, įvesta sienų kontrolė,
yra su stiprintas saugu mas, atšaukti masiniai
ren giniai, uždaryti mu ziejai, dideli prekybos
ir spor to centrai,mokyklos, universitetai, me
rijos, bibliotekos. Paryžiuje uždarytos kai ku
rios metro linijos ir stotelės. Kitos transpor to
priemonės dirba įprastai. Užsienio reikalų
ministerija atkreipia dėmesį, kad Pranc
zijoje veikia oro uostai, skrydžiai vykdomi
pagal grafiką, visu moje įprastu režimu vei
kia geležin keliai. Ministerija rekomenduoja
LR piliečiams, esan tiems Pran c zijoje, išlikti
budriems. Turistai privalo su savimi visuomet
turėti galiojančius asmens ir kelionės doku
mentus, vengti masinio su sib rimo vietų.
Reaguodama į lapkričio 13 d. išpuolius
Paryžiuje, Lietuvos ambasada Pran c zijoje
skelbia budintį telefoną pasiteiravimui: 00
33 6 75 04 15 01.
sv e i ai
Šian dien į Biržus atvyksta oficiali Vecum
niekų (Latvija) valdžios ir visuomenės atstovų
delegacija, vadovaujama Tarybos pirminin
ko Rihardo Melgailio. Minint Latvijos Nep
riklausomybės dieną „Saulės“ gimnazijos ir
Kaštonų pagrindinės mokyk los mokiniams
istorijos pamokas ves mokytojai In gus Pa
vinkšnis ir Voldemars Barens. Svečiai aplan
kys „Sėlos“ muziejų, kar tu su Savivaldybės ir
bend ruomenės atstovais aptars kaimyninių
rajonų tolesnio bendradarbiavimo per spek
tyvas. 13.30 val. Jur gio Bielinio viešo joje bib
liotekoje vyks latviškos ir verstinės literat ros
parodos „Latvijai – 97“ atidarymas.
aTl i ek ma i n i mo sa v ai T
Lapkričio 21–29 d. Europos Sąjungojevyks
Atliekų mažinimo savaitės Europoje rengi
niai, kurių metu bus teikiama in for macija
visuomenei, kaip keičiant įpročius galima
taupyti išteklius ir mažin ti susidaran čių at
liekų kiekį. Šią savait didžiausias dėmesys
skiriamas dematerializacijai, t. y. kaip nau
dojant mažiau ar at sisakant kai kurių me
džiagų naudojimo var totojui suteikti tokį
patį gaminio ar paslaugos funkcionalu mą.
k v ie ia r y g
Jei norite pasisemti Kalėdų dvasios ir prieš
šventinį laikotar pį praleisti kuo linksmiau,
šviesiau ir įdomiau, Pasvalio krašto muziejus
gruodžio 23 d. kviečia vykti į Kalėdų eglu čių
sostin Rygą ir naująjį šventinį baletą „Rai
mon da“. Registracija iki lapkričio 23 d. tel.
(8 451) 34096.
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Paryžius greta mūsų
Savait galį išgirdome apie teroro išpuolius Pranc zijoje.
Penktadienio vakarą Paryžiuje praž tin ga išpuolių ban ga
nusinešė daugiau
kaip šimto nekaltų žmonių
gyvybių. Ne visi sužeistieji
išgyveno. Teroristų atakų
aukomis tapo nekalti
žmonės, moterys, vyrai,
vaikai...
S ty t 4 ps .

Knyga apie žmones,
kurie turi vardus...
Editos Mikelionienės nuotr.

Penktadienį Bir žų pilies
ar senalo salėje įvyko
didžiu lio leidinio – „Žydai
Lietuvos žemėlapyje. Bir žai“
– pristatymas. 370 puslapių
knygą bir žiečiams atvežė
ne vienus metus senosiose
Bir žų žydų kapinėse dir b ,
jas iš kr mynų vadav ,
skait antkapių užrašus,
sudar kapinių žemėlapį,
kalbin bir žiečius ir visa tai
į knygą sudėj mokslinin kai.
Į knygos pristatymą atvyko
svečių ne tik iš Lietuvos
bet ir iš tolimojo Izraelio,
Rusijos, ren ginį pager bė
Izraelio ambasadorius
Lietuvoje Amir Maimon.
S

ty t 9 ps .

Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amir Mai mon į biržiečius prabilo išminčiaus citata:
„Kad žinotum, kur eini, turi žinoti, iš kur atėjai“.

Studentai savanoriai iš Rusi jos, kurie tvarkė žydų kapines Biržuose.

Jau priimama 2016 m. „Biržiečių žodžio“ prenumerata.
Laikraštį galima užsisakyti redakcijoje, Vytauto g. 18

