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Praė ju sio šeš ta die nio po pie tę 
di džiu lis bū rys kel miš kių 
va žia vo į Pas va lio ra jo ną, 
Ta lač ko nis, pa mi nė ti Bal ti jos 
ke lio 25-me čio. To je vie to je 
prieš ket vir tį am žiaus 
kel miš kiai įsi jun gė į gy vą ją 
pa si prie ši ni mo oku pa ci jai 
gran di nę ir su si ki bo ran ko mis 
su ki tais Bal ti jos vals ty bių 
žmo nė mis. Bal ti jos ke lio 
ak ci ja kel miš kių įam žin ta 
pa mink li niu ak me niu.

KelmiškiaipakartojokelionęįBaltijoskelią
Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Važiavobeveikšimtasžmonių
Iš ly dė ti į Bal ti jos ke lią su si ruo

šu sių kel miš kių į At gi mi mo aikš tę, 
esan čią prie Kul tū ros cent ro, su si
rin ko ne ma žas bū rys žmo nių.

Aikš tė je iš kel tos tri jų Bal ti jos vals
ty bių vė lia vos, jas įne šė tau ti niais 
rūbais ap si ren gę jau nuo liai. Su si ki
bę ran ko mis su sirin ku sie ji su gie do jo 
Lie tu vos him ną.

Į su si rin ku sius krei pė si ra jo no 
me ras Vac lo vas And ru lis. Apie Bal
ti jos ke lio, ku ria me, nu tie sę 620 

Ri tos JUR GAI TIE NĖS nuo tr.

ki lo met rų gy vą ją žmo nių gran di nę 
nuo Vil niaus iki Ta li no, ran ko mis su
si ki bo du mi li jo nai žmo nių, ir ku ris 
įra šy tas į „Unes co“ tarp tau ti nį re
gist rą „Pa sau lio at min tis“, pra smę 
bei reikš mę kal bė jo Sa vi val dy bės 
Švie ti mo, kul tū ros ir spor to sky
riaus vy riau sio ji spe cia lis tė Ja dzė 
Gaup šie nė.

Že mai tės vie šo sios bib lio te kos di
rek to rė Ri ta Gri šie nė per da vė ke lio
nėn iš vyks tan tiems prie bib lio te kos 
ka bo ju sią dė žu tę, į ku rią kel miš kiai 
ga lė jo mes ti la pe lius su sa vo pa lin
kė ji mais Lie tu vai.

Pa lin kė ji mams bu vo iš da ly ta 12 
dė žu čių. Po vie ną nu vež ta į kiek
vie ną se niū ni ją ir dvi pa ka bin tos 
Kel mės mies te. Iš vi sų dė žu čių pa
lin kė ji mai, su dė ti į vie ną dė žę, iš ke
lia vo į Ta lač ko nis.

Dar kar tą pa bū ti ar pir mą kar tą 
pa ma ty ti tą vie tą, kur iš reikš tas pa
si prie ši ni mas oku pan tui, iš vy ko du 
au to bu sai kel miš kių. Dar bū re lis ra
jo no gy ven to jų vy ko sa vo trans por tu 
ir prie vi sų pri si jun gė Ta lač ko ny se.

Dalijosiduona
Ta lač ko ny se prie kel miš kių Bal ti jos 

ke lio at mi ni mui pa sta ty to pa mink li
nio ak mens ra jo no me ras pa dė jo ge
du lo puokš tę. Ty los mi nu te pa gerb ti 
Bal ti jos ke ly je da ly va vę, bet šios die

nos jau ne su lau kę žmo nės.
Lauk da mi, kol juos ap lan kys de le

ga ci ja iš Vil niaus, kel miš kiai už kū rė 
lau žą, su si ki bę ran ko mis dai na vo 
trem ti nių ir ki to kias lie tu viš kas dai
nas. Jiems pa dė jo drau ge va žia vu si 
me no va do vė Ge nė Pe ni kie nė.

Prie kel miš kių pri si jun gė ir vie
tos gy ven to jai. Bend rau ta su pa
mi nė ti Bal ti jos ke lio at vy ku siais 
rad vi liš kie čiais.

De le ga ci ja iš Vil niaus at ve žė pa lai
min tą duo ną. Bal ti jos ke lio da ly viai 
nu džiu go, pa ma tę vie ną iš Bal ti jos 
ke lio or ga ni za to rių ir koor di na to
rių An go ni tą Rup šy tę. Kar tu su ja 
at vy ko ir kraš to ap sau gos mi nist ras 
Juo zas Ole kas bei Sei mo kanc le ris 
Jo nas Mi le ris.

Kel mės ra jo no me ras įra šė pa lin
kė ji mą Lie tu vai Bal ti jos ke lio kny
go je. Kel miš kių pa lin kė ji mų dė žu tė 
įdė ta į bend rą iš vi sų kraš tų su rink tų 
pa lin kė ji mų dė žę.

Me ras rai kė ir iš da li jo pa lai min tą 
duo ną. Nors pliau pė lie tus, tai ne ga
di no kel miš kių nuo tai kos. Dau ge lis 
tvir ti no pa ty rę ypa tin gą jaus mą ir 
jau du lį, bū da mi to je vie to je, kur 
prieš 25 me tus jie pa tys ar ba jų tė
vai ir se ne liai su si ki bo ran ko mis su 
sa vo li ki mo bro liais bei se sė mis ir 
iš drį so pa reikš ti, jog Mo lo to vo
Ri bent ro po pa ktas – ne tei sė tas.NUO TAI KA: Lie tus ne sud rums tė pa ki lios kel miš kių nuo tai kos. 

Ty tu vė nų pi lig ri mų cent ras po ki lu sio di džiu lio gais ro, su nai ki nu sio mi li jo ni nės 
ver tės uni ka lias baž ny ti nio pa vel do ver ty bes, ap ga di nu sio uni ka laus 
vie nuo ly no ir baž ny čios pa sta tus, ku rių dar net ne spė ta at sta ty ti, vėl 
or ga ni zuo ja puo tas.
Į Jo no Pau liaus II pi lig ri mi nį ke lią įtrauk tą Eu ro pos Są jun gos, vals ty bės ir Kel mės 
ra jo no sa vi val dy bės biu dže tų fi nan suo ja mą pa vel do ob jek tą ban do ma pa vers ti 
ko mer ci niu ves tu vių pla nuo to jų biu ru su vai šė mis ir gė ri mais nu krau tais sta lais.
Ar vie nuo ly nui lem ta su deg ti dar kar tą?

BU TE LIAI: Ty tu vė nų pi lig ri mų cent ro 
„Fa ce book“ pa sky ro je skel bia ma se ri ja 

nuo trau kų su prie ra šu „Ty tu vė nų 
re fek to ri nė sa lė pa ruoš ta ma žos mer gai tės 

krikš ty noms“. Ant sta lų vie nuo ly ne ir 
bu te liai, nors tai vai kų šven tė.

Tytuvėnųvienuolyne
vėl tik si bom ba

Ri ta ŽA DEI KY TĖ
rita@skrastas.lt

Platinamiskelbimaiapiebalius
Į re dak ci ją krei pė si Ty tu vė nų gy ven to

jai, nu ste bę ir ne sle pian tys pa si pik ti ni mo 
dėl to, kad Ty tu vė nų pi lig ri mų cent ras 
uni ka lia me, gais ro ne se niai nu nio ko ta
me baž ny čios ir vie nuo ly no an samb ly je 
su ma nė reng ti ba lius.

Nukelta į 2 psl.

LINKS MY BĖS: Šven to je vie to je ir da bar 
ne si bo di ma var to ti al ko ho li nius gė ri mus, 
nors pa sta tas dar ne baig tas re mon tuo ti po 
di džiu lio gais ro.

Piligrimųcentresielovada 
virstavaišiųorganizavimu
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Sau lė te ka 6.14,
lei džia si 20.27.
Die nos il gu mas – 14.13.
Mė nu lis – jau na tis.
Sau lė Mer ge lės ženk le.
35oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven

čia: Auš ri nė, Ce za ri jus, Gei
das, Geid bu tas, Gei dė, Gei dys, 
Mo ni ka,  Mud rė,  Tol vy da, 
Tol vy das.

* 1576 m., su lau kęs maž
daug 90 me tų, mi rė Ve ne ci jos 
ta py to jas Ti cia nas, lai ko mas 
vie nu di džiau sių Re ne san so 
me ni nin kų.

* 1770 m. gi mė vo kie čių fi
lo so fas Geor gas Vil hel mas 
Fryd ri chas Hė ge lis – vie nas ge
riau siai ži no mų ir įta kin giau sių 
idea liz mo pa krai pos fi lo so fi jo je 
at sto vų.

* 1813 m. Drez de no mū šy je 
Na po leo no 130 tūks tan čių ka
rių ar mi ja su triuš ki no jung ti nę 
aust rų, ru sų ir prū sų 200 tūks
tan čių ka rei vių ar mi ją.

* 1910 m. Kal ku to je gi mė 
mo ti na Te re sė. 1979 me tais už 
pa si aukoji mą In di jos varg šams 
ji bu vo ap do va no ta No be lio tai
kos pre mi ja.

* 1991 m. Mol do va pa skel bė 
apie sa vo ne prik lau so my bę nuo 
So vie tų Są jun gos.

* 1991 m. Aukš čiau sio ji Ta
ry baAt ku ria ma sis Sei mas priė
mė nu ta ri mą „Dėl vi siš ko TSRS 
gink luo tų jų pa jė gų iš ve di mo iš 
Lie tu vos Res pub li kos“.

* 1991 m. Vo kie ti ja ir Nor
ve gi ja pr i  pa ži  no Lie tu vos 
ne prik lau so my bę.

* 1993 m. Jūr ma lo je vy ko tri
jų Bal ti jos vals ty bių pre zi den
tų, prem je rų ir už sie nio rei ka lų 
mi nist rų su si ti ki mas.

* 2004 m. Vil niaus Šv. Jo nų 
baž ny čio je šim tai žmo nių at si
svei ki no su rugp jū čio 14 die ną 
Kro ku vo je mi ru siu No be lio pre
mi jos lau rea tu Čes la vu Mi lo šu. 
At sis vei ki ni mo iš kil mės vy ko 
tuo pat me tu, kai Kro ku vo je, 
len kų na cio na li niu pan teo nu 
va di na mo je Pau li nų vie nuo ly
no krip to je, bu vo lai do ja mas šis 
lie tu vių kil mės len kų poe tas.

Šian dien nu ma to mi trum pi 
lie tūs, vie to mis su per kū ni ja. 
Oro tem pe ra tū ra die ną 14–18 
laips nių ši lu mos.

Ry toj daug kur trum pi lie
tūs, ga li ma per kū ni ja. Pūs 
žvar bus šiau rės va ka rų vė jas. 
Tem pe ra tū ra nak tį 8–13, die
ną 15–19 laips nių ši lu mos.



2 PRENUMERATA

Prenumeruokite „Šiaulių krašto“ elektroninius 
leidinius ir kasdien skaitykite naujausius 

mūsų laikraščius PDF formatu

PRENUMERUOTI
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn.

„Šiaulių kraštas“ 8,00 Lt
„Kelmės kraštas“ 5,00 Lt
„Pakruojo kraštas“ 5,00 Lt
„Mūsų kraštas“ 5,00 Lt
„Krašto žinios“ 5,00 Lt

„Biržiečių žodis“ 5,00 Lt
„Sidabrė“ 6,00 Lt
„Žemaitis“ 5,00 Lt


