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EPA-EL TA nuo tr.

“Valdžianiekonegadina.
Gadinabaimė... 
Baimėprarastivaldžią. 
  DžonasSteinbekas

SEntEncIJa

Vi są gy ve ni mą dvi ra čiu va ži nė jan tis šiau lie tis Vy tau tas 
Juo da gal vis ry žo si įgy ven din ti mo kyk li nę sva jo nę – vie nas 
dvi ra čiu ap va žia vo Bal ti jos jū rą, nu my nė be veik 5500 km.

Kultūrinįkontekstądizaineriskuriakeliuose

KE LIAU TO JOS: Žie di nės san kry žos ties Jo niš kiu me ni nis pro jek tas „Ke liau jam?“

Da riaus LIN KE VI ČIAUS nuo tr.

Kom po zi ci ja su paukš čiais Ra mu čių 
san kry žo je, poil sio aikš te lės ša lia ke lio 
Pa ne vė žys – Šiau liai, me ni nis-ar chi-
tek tū ri nis pro jek tas „Mo kas“, „Ak me nų 
ke lias“ Bu bių ke ly je, ruošiama atidaryti 
aikštelė prie Bijotės ežero, ša lia greit ke lio 
„be si ga nan čios“ avys, kar vu tės ir dau ge lis 
ki tų daž nam vai ruo to jui žinomi.  
Tik ma žai kas ži no, jog vi sų jų au to rius – 
šiau lie tis di zai ne ris, Šiau lių uni ver si te to 
Di zai no ka ted ros dės ty to jas Da rius 
LIN KE VI ČIUS. Bū tent jis yra pra di nin kas, 
kad Lie tu vos ke liai ir greit ke liai tap tų lyg 
nuo la ti ne pa ro da tūks tan čiams žiū ro vų.

Nukelta į 9 psl.

Vie nas dvi ra čiu  
ap link Bal ti jos jū rą

REI DAS: Šim tai Hon kon go po li ci jos pa rei gū nų 
va kar prieš auš tant su ren gė di džiau sią rei dą prieš 
pro tes tuo jan čių stu den tų sto vyk lą bei iš vai kė 
ak ty vis tus vie no je iš pa grin di nių dau giau nei tris 
sa vai tes be si tę sian čių pro tes tų zo nų. Dau gu ma 
ak ty vis tų at si trau kė ne si prie šin da mi. Va ka re 
Hon kon go riau šių po li ci jos pa rei gū nai pa nau do jo 
pi pi ri nes du jas ir laz das prieš de mok ra ti jos 
ak ty vis tų mi nias. Šim tai pro tes tuo to jų ban dė 
pra si verž ti pro po li ci jos gre tas, o nuo pi pi ri nių 
du jų sau go jo si iš sklei dę skė čius. Pra si dė jus 
grum ty nėms, po li ci ja pa nau do jo laz das ir su si rė mė 
su ak ty vis tais. 
Pro tes tuo to jai rei ka lau ja Ki ni jos ko mu nis tų par ti jos 
ly de rių lai ky tis kons ti tu ci nių pa ža dų ir su teik ti 
vi siš ką de mok ra ti ją bu vu siai bri tų ko lo ni jai, ku ri 
Ki ni jai bu vo grą žin ta 1997 me tais.

RusijąRaGinoimtis
Veiksmų
Ru si ja tu ri im tis veiks mų, jei gu ne no ri Uk rai
nos su skal dy mo, penk ta die nį 10ojo Eu ro pos ir 
Azi jos ša lių va do vų su si ti ki mo (ASEM) Mi la ne 
už ku li siuo se sa kė Di džio sios Bri ta ni jos prem
je ras Dei vi das Ka me ro nas.
„Ru si ja da bar pri va lo im tis veiks mų, kad bū tų 
įgy ven din tas su si ta ri mas – iš Uk rai nos iš ves ti 
ru sų ka riai, iš ga ben ta sun kio ji gink luo tė ir pai
so ma vi sų su si ta ri mų bei ger bia mi uk rai nie čių 
rin ki mai“, – pri dū rė bri tų prem je ras.
Pu sant ros va lan dos su si ti ki me penk ta die nio 
ry tą Šiau rės Ita li jo je da ly va vo V. Pu ti nas, Uk rai
nos va do vas Pet ro Po ro šen ka, D. Ka me ro nas, 
Vo kie ti jos kanc le rė An ge la Mer kel, Pran cū zi jos 
pre zi den tas Fran sua Olan das, Eu ro pos Ko mi si
jos pir mi nin kas Žo zė Ma nue lis Ba ro zas ir Eu
ro pos Va do vų Ta ry bos pre zi den tas Her ma nas 
van Rom pė jus.

Ak ty vi Są jū džio da ly vė 
Ma ri ja Rim kie nė 
jau nys tė je už tai, 
kad bu vo par ti za nų 
ry ši nin kė, sla py var džiu 
Pe ly tė, Sta li no re ži mo 
nu teis ta ir aš tuo ne rius 
me tus ka lin ta Si bi ro 
ir Ka zachs ta no 
la ge riuo se.  
M. Rim kie nė sa vo 
iš leis tą au to biog ra fi nę 
kny gą „Pe ly tė“ ir  
250 pe ly čių ko lek ci ją 
ne kar tą yra 
pri sta čiu si jau na jai 
kar tai mo kyk lo se ir 
dar že liuo se. „Jau ni mas 
tu ri ži no ti, ką pa ty rė 
trem ti niai ir po li ti niai 
ka li niai“, – pa brė žia 
mo te ris. „Šiau lių 
kraš tui“ M. Rim kie nė 
at vė rė skau dų ka lė ji mo 
la ge riuo se pus la pį.

Ire na BUD RIE NĖ
irena@skrastas.lt

nuteistaužryšininkėsdarbą
– Ko dėl pa si rin ko te Pe ly tės 
sla py var dį ir kaip ry šys su 
par ti za nais pa vei kė to les nį 
jū sų gy ve ni mą?

– Per par ti za ni nį ka rą vi si 
ry ši nin kai tu rė jo sla py var

džius. Aš pa si rin kau Pe ly tės 
sla py var dį, nes pe ly tes my
lė jau nuo pat vai kys tės. Dar 
vai kys tė je ga ny da ma kar ves 
ste bė da vau lau ki nes pe ly tes. 
Lauk da vau at si tū pu si prie jų 
ur ve lių, kad iš lįs tų, kad bent 
no sy tes jų pa ma ty čiau. Bet 
re tai pa ma ty da vau. Lau ki
nės pe ly tės yra la bai jaut rios, 
at sar gios – gy ve na ur ve liuo
se. Ir vi suo met la bai šva rios. 
Pur vi nos pe ly tės nie ka da ne
pa ma ty si. To dėl ir pa si rin kau 
Pe ly tės sla py var dį.

Tarp par ti za nų bu vo daug 
šni pų ir iš da vi kų. 1948 me tais 
ma ne areš ta vo. Už tą Pe ly tę 
man Sta li nas sky rė 10 me tų 
la ge rio. Bu vau Si bi re, po to 

nu ve žė į Ka zachs ta ną. Ir tik po 
8 me tų, pra leis tų la ge riuo se, 
grį žau į Šiau lius. Grį žo me taip, 
kaip sto vi me: 
tik su ter bi
kė mės, nie ko 
ne tu rė jo me, 
g y  v e  n i  m ą 
rei kė jo pra
dė ti iš nau
jo. Tik ge rų 
žmo nių dė ka 
pa vy ko Šiau
liuo se pri si
re gist ruo ti ir 
įsi dar bin ti. Bai giau bu hal te ri jos 
kur sus ir vi są gy ve ni mą iki pen
si jos dir bau bu hal te re.

Per vi są so viet me tį mes, po li
ti niai ka li niai, bu vo me kaip tos 

pe ly tės: la bai ty lūs, nes bu vo
me se ka mi. Bu vo bai su pa kliū ti 
į tą mės ma lę ant rą kar tą. Bu vo

me pri saik
din ti nie kam 
ne pa sa ko ti, 
ką pa ty rė me 
la ge riuo se.

Vy ras taip 
pat bu vo po
li ti nis ka li
nys. Mums 
bu vo pri sa
ky ta nie ko 
ne pa sa ko ti 

net sa vo vai kams. Vai kams 
mo kyk lo se įsa ky da vo ne klau
sy ti sa vo tė vų, nei ti į baž ny čią, 
bu vo drau džia ma mels tis.

Nukelta į 3 psl.

PartizanųryšininkėPelytė

KO LEK CI JA: Žais min ga pe ly čių ko lek ci ja, ku rią su da ro net 250 įvai riau sių pe ly čių, pa de da Ma ri jai 
Rim kie nei ne taip skaus min gai pa pa sa ko ti vai kams ir jau ni mui apie sa vo, par ti za nų ry ši nin kės, 
gy ve ni mą. „Aš ir gi bu vau Pe ly tė“, – šyp so si mo te ris.

“ norsbuvaujauna,betpilnametė–
jaudevyniolikos
metų,irturėjau
būtiprotinga.

Jo no TA MU LIO nuo tr.

Ar jau nu kir tai sa vą jį 
PU TI NĄ?

komentaRas



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

http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php

