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KURORTËNË SEZUONA ATËDARÎMA AKIMIRKAS

Ðçs metâs Palonga ketoresdeðimtouji karta vësus, kas mîl jûra,
saulë ër kuopas, pakvëitë i vasaras sezuona atëdarîma. Tuokës ðvëntës èe pradietas organizoutë 1971 metâs. Bova laiks, ka èe ër nieka

neliuob vîktë, bet dabâ jau, ka ër
dëdlç sunkçs laikâs, ka ë ðalts
pavasaris, ðvëntë vësumet ivîkst
ër ana sotrauk daug dalîviu.
Palonga Lietovuo – simbuolënë vasaras suostënë. Ta kâp
anou pradiejuom?
So þërgâs, katrëi liekë greitiau
uþ vieji. Tëi þërgâ simbuolëðkâ
toriejë parneðtë ðçs metâs tçp
laukama ðëloma ër i mûsa pajûri. Aple tou ðëloma, vasaras saulë
vës sokuos kalba ër këtûs sezuona atëdarîma rënginiûs, katrëi Palonguo ðçs metâs vîka tris dëinas.
Nu pat pradiû tuo ðvëntie bova
daug rënginiû, katrëi primënë èe
sorëngta përmoujë kurorta ðvëntë.
Þemaitëjuo, Palonguo vësumet
par ðvëntës dëdlç svarbë liuob
bûtë dûdu orketru pasëruodîmâ.
Ðiou karta Palonguo anëi tçp pat
par ðvëntë grajëjë iðsëjousë, nu
rîta þadëna maþa ër dëdëli. Vo
kuoki ðventë ba Vîtauta gatvie
ðormolioujëntë kermuoðiaus „Paloguos Jozë“, katramë ne tik nosëpërktë galiejç vëskuo, kuo ðërdës geidë, bet ër kuo pasëveizietë bova, bova dël kuo ër seilë
pavarvintë, nes i kermuoðio ðçs
(Nukelta i 22 p.)
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metâs soplaukë vësë geriausë
kraðta tautuodailininkâ, kulinarënë
pavelda specelistâ.
Përmuoji dëina daugiausç
dþiogëna paruodû miegiejus.
Geguþës 14 d. (pënktadëinie)
Palonguos parka sarga-suodininka nomelie (Vîtauta g. 19) bova
atëdarîta Vîèienës Sigitas akvarelës darbû paruoda.
Pavakarie Palonguos gintara
muziejou lonkîtuojus pakvëitë dvë
paruodas – marinista tapîtuojë Januða Èesluova (JAV) kûrîbas ër
telðëðkë juvelîra Juonuða Alfreda
retrospektîvënë gintara dërbëniû.
Vakarë tamë patemë Palonguos
gintara muziejou vîka Euruopas
muzieju naktëis rëngënç, bova
organizoujemas
nemuokamas
ekskursëjës pu muziejo.
Tuos patiuos dëinuos pavakarie i Palonguos miesta vieðuosës
bëbliuotekas
parodû
salë
lonkîtuojus pakvëitë „Ðirma +“. Èe
vîka „Ðilka“ kluba nariû kûrîbas
paruoda.Tuos paruoduos kuratuorë bova Stonkuvienë Daiva.
Tou patio laiko vieðbutie „Pa-
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langos Vëtra“ (S. Daukonata g. 35) asuociacëjë
„Palangos fotoklubas 750“ atëdarë tarptautënë
portëgrapëju paruoda „Baltijos pajûrio toliai“.
Përmoujë kurortënë sezuona dëina paruoda
„Ekspresija“ bova atëdarîta kavënie-galerëjuo „Liepa“, kor bova ekspuonoujemë Rimðienës Ritas
tapîbas darbâ.
Oficialos kurorta ðventës atëdarîms vîka Cëntrinie miesta aikðtie.
Ontroujë dëina, kâp ër bova laukama, miesta
paþadëna Palonguos dûdu orkestros.
Nu pat rîta palongëðkç ër kurorta svetç skobie(Nukelta i 24 p.)
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jë i dar daugiau isësmarkavusi „Palonguos Jozës“
kermuoðio. Kavënie „De Cuba“ (J. Basanavîèë
g. 28) lonkîtuoju laukë tretiuoji tarptautënë dekoratîviniu balondiu paruoda.
Dëina i Jûratës ër Kastîtë skvera bova sokvëistë vâkâ i anëms skërta ðvëntë.
Ðeðtadëinie Euruopas muzieju naktëis rëngënç vîka
Ontuona Monèë namûs-muziejou (S. Daukanto 16).
Pavakarie prasëdiejë diskusëjë „Baltëjës atmintëis ër mintëis þemielapis“, par katrou vësuomenç
bova pristatîta Donskë Leonida knînga „99 Baltijos
istorijos. 99 Baltic stories“. Rënginie dalîvava
knîngas autuorios, Skudþinsks Gîtis, prof. Aleksandravîèë Egidëjos, Grubliausks Vîtauts. Ðeðtadëinie
Palonguo bova atëdarîta ër dar vëina paruoda –
Mieþë Andriaus tapîbas.
Kavënie „Kupeta“ bova paruodîts Milinë Virgilijaus reþisouts palongiðkiu miegieju tçtra spektaklis
„Palonga Amerikuo“.
Pavakarie Palonguos gintaro muziejou vîka teatralizouts koncerts „O tam saulëtam pajûry“, koncertava vuokalinis ansamblis „Savo malonumui“.
Tou patio laiko Jûratës ër Kastîtë skverë vîka
Jönköping miesta (Ðvedëjë) Brass Band’a koncerts.
Jau vësâ i vakara tamë patemë skverë prasëdiejë
vasaras ðvëntës koncertu maratuons. No vuo nu
21 valonduos Jûratës, Vîtauta, J. Basanavîèë gatvies galiejç pamatîtë teatralizouta autuomuobiliu
parada, katros atvîka ër i Jûratës ër Kastîtë skvera. Jau aptemos tamë patemë skverë uþgrajëjë Palonguos orkestros, katram ðin karta talkëna daini-

ninkâ Ruojos Mindaugs ër Kuþmarskîtë Dalë, chuoreografënë grupë. Koncerta vedë Gerulâtis Vëktuors. Vakara uþbaigë unt Jûras tëlta vîkës muzikinis pirotechnikas rënginîs.
Sekmadëinie tuoliau miestë ðormuliava „Palonguos Jozës“ kermuoðios, J. Basanavîèë gatvie vîka
tradicënës gatvës krepðënë varþîbas „3x3“, vo vëdordëinie vësus sosërinktë i pliaþa, tarp Jûras tëlta ër Ronþës opës þiuotiû, pakvëitë èe sorëngtas
spalvingas þërgû lënktînës.

