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Geradariųyradaug

GE RA DA RYS: Jau daug me tų vargs tan tiems žmo nėms pa gal bą tei kian tis Al bi nas 
Pa lai kis yra pel nęs daug ap do va no ji mų už lab da rin gą veik lą. 

Išs paus di nus pub li ka ci ją „Gu lia šas iš ber žo 
la pų“ („Šiau lių kraš tas“, rug sė jo 9 die na), ku rio je 
pa sa ko ja ma apie kel miš kę Liu ci ją Kin de rie nę, 
gy ve nan čią iš 120 eu rų pen si jos, li gų, var go ir 
skur do pil na mo ters gy ve ni mo is to ri ja ne pa li ko 
abe jin gų. Ne ma žai skai ty to jų pa no ro pa dė ti. Nors 
bu vo ir to kių, ku rie te le fo nu iš ko ne vei kė.

Re dak ci jos ar chy vo nuo tr.

Penk ta die nį Kra žių 
Švč. Mer ge lės Ma ri jos 
Ne kal to jo Pra si dė ji mo 
baž ny čio je ir bu vu sio je 
ko le gi jo je pa gerb ta 
100 me tų su lau ku si 
Kra žių ir vi so Kel mės 
kraš to švie suo lė 
Ju ze fa Ra ma naus kai tė. 
Vi są gy ve ni mą pa gal 
De šimt Die vo įsa ky mų 
gy ve nan čią il gaam žę 
svei ki no dau gy bė jai 
bran gių žmo nių, šven tas 
Mi šias au ko jo Šiau lių 
vys ku pas Eu ge ni jus 
Bar tu lis ir ke tu ri ku ni gai.

Da lia KAR PA VI ČIE NĖ
daliak@skrastas.lt

Baž ny čio je vy ra vo iš skir ti nė at
mos fe ra – mal do mis, pra smin gais 
svei ki ni mais, gė lė mis ir do va no
mis pa gerb ta ir pa svei kin ta 100 
me tų su lau ku si kra žiš kė Ju ze fa 
Ra ma naus kai tė.

Ju bi lia tė ki lu si iš Pa ši lės pa ra
pi jos, užau go de šim ties bro lių ir 
se se rų bū ry je. Abu jos tė vai bu vo 
raš tin gi, bet ne tur tin gi, val dė vos 
5 su pu se hek ta ro že mių. Ju ze fai 
Ra ma naus kai tei gy ve ni mas at
sei kė jo daug ne tek čių ir ki to kių 
iš ban dy mų. Kai bu vo aš tuo ne rių, 
mi rė jos ma ma. Tė vas vai kams pa
mo tės ne par ve dė, au gi no at ža las 
vie nas. De ja, ir jam neil gas bu vo 
am že lis – mi rė, Ju ze fai Ra ma
naus kai tei su lau kus de vy nio li kos.

Jau na mer gi na tar na vo vi so
kiems po nams, aus da vo ir verp da
vo. Kai lai kai pa si kei tė, įsi dar bi no 
dar že ly je, vė liau – ir pa šte. Tur tų 

ne si vai kė, bet ne jau kiai jau tė si 
iki 45 me tų sa vo kam po ne tu rė
da ma. To dėl pa si sko li nu si 500 
rub lių nu si pir ko ma žy tę tro be lę 
Kra žių ka pi nių pa šo nė je, ku rio je 
iki šiol gy ve na. To je tro be lė je, bū
da ma kant ri, ku pi na ti kė ji mo ir 
pa si šven ti mo, Ju ze fa Ra ma naus
kai tė užau gi no ir jau pa lai do jo neį
ga lų se sers sū nų, vi suo met va din tą 
Al bi niu ku. Iki šiol Ju ze fa dė ko ja 
Die vui, kad jos anks čiau už au gin
ti nį pas sa ve ne pa siė mė.

Ma žy tė je tro be lė je gi mė ir pir
mo ji tuo met aš tuo nias de šimt me
tės Ju ze fos Ra ma naus kai tės kny ga 
– tau to sa kos rin ki nys „Ka ka ry kal
nio ai dai“, po kiek lai ko – pub li
cis ti nių ap mąs ty mų kny ga „Kad 
ne pak lys tu me“ ir „Nek lys tan ti 
kons ti tu ci ja“, ku rio je au to rė gi li
na si į ti kė ji mo tie sas.

Jau nys tė je Ju ze fa Ra ma naus
kai tė bu vo ak ty vi pa va sa ri nin kė, 

at kū rus Lie tu vos ne prik lau so my
bę pri si dė jo prie kraš to at kū ri mo 
dar bų. Jos ini cia ty va ir rū pes čiu 
Kra žiuo se bu vo su bur ta ir iki šiol 
sėk min gai dir ba „Ca ri to“ or ga ni
za ci jos mo te rų gru pė.

Per sa vo šim to me tų ju bi lie jų, 
su reng tą Kra žių baž ny čio je, Ju
ze fa Ra ma naus kai tė bu vo neįp
ras tai su si mąs čiu si, su si kau pu si, 
ta ry tum pri si min da ma pra bė gu sį 
sa vo am žių. Šven tas mi šias au
ko jo Šiau lių vys ku pas Eu ge ni jus 
Bar tu lis su Kra žiuo se kle bo na
vu siais ku ni gais Vy tau tu Ged vai
niu, Vy tau tu Ri pins ku, Alio ni du 
Bud riu mi, Ai va ru Jur gi lu, ku ris ir 
užau gęs Ju ze fos Ra ma naus kai tės 
kai my nys tė je.

„Šian dien yra lai kas džiaug tis. 
Pir miau sia – dėl to, kad Ju ze fa Ra
ma naus kai tė su lau kė 100 me tų ir 
dau gy bės jai bran gių žmo nių, at
vy ku sių pa svei kin ti ir pa bū ti kar

tu“, – sa kė Šiau lių vys ku pas.
Ju ze fą Ra ma naus kai tę Eu ge

ni jus Bar tu lis va di no ne pap ras tu 
žmo gu mi su kil nia ti kin čia šir di mi, 
ku ri, kaip ir Šven ta ja me Raš te pa
sa ky ta, die ną ir nak tį šlo vi no Die vą 
mal da, gra žiu gy ve ni mu, iš ti ki my
be ir pa siau ko ji mu.

 J. Ra ma naus kai tė – ir plunks nos 
žmo gus, ži nan ti Kra žių is to ri ją, 
daug me tų kar tu su pa ra pi jie čiais 
pra lei du si gi laus ti kė ji mo švie so je.

„Ju ze fa iš gy ve no daug: ka rų, 
ne tek čių, pri si kė li mų, bet Die vas 
jai lei do su lauk ti lais vos Lie tu vos 
ir 100 sa vo me tų. Ju ze fa mo ka ir 
ži no, ka da pa drą sin ti, o ka da pa
bar ti, pa mo ky ti“, – tvir ti no Šiau lių 
vys ku pas.

Ju bi lia tę svei ki no ku ni gai, ra
jo no va do vai, Kra žių se niū ni jos 
at sto vai, Kra žių „Ca ri to“ mo te rys, 
bū rys kra žiš kių, kel miš kių.

Nukelta į 3 psl.

ŠimtasJuzefosmetų–suDievuiržmonėmis

„CA RI TAS“: Ju ze fa Ra ma naus kai tė su lau kė daug svei ki ni mų iš jai ar ti mų ir bran gių žmo nių. Ge ros svei ka tos 
ju bi lia tei lin kė jo Kra žių „Ca ri to“ mo te rys.

Au to rės nuo tr.

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

„Sriubosnepajėgčiaununešti,
betpinigaissušelptigaliu“
Į Liu ci jos Kin de rie nės var gus 

kaip ir vi suo met pir ma sis su rea
ga vo 91 me tų ty tu vė niš kis Al bi nas 
Pa lai kis, bu vęs ra jo no sta ty bos or
ga ni za ci jos va do vas, gar sė jan tis 

kaip ge ra da rys, pa sta tęs pa de gė
liams tro bas, nu ve žęs na mu ką į 
Ši lu tės ra jo ną ma žiau siam Lie tu
vos vy rui, varg šus ap do va no jęs 
kar vė mis, šel pęs ir glo bo jęs ne 
vie ną bė dos iš tik tą šei mą.

„Kaip tie val di nin kai, ku rie sau 
ke lia si at ly gi ni mus, neužsp rings
ta sve ti mu kąs niu?“ – ste bė jo si į 
re dak ci ją at va žia vęs A. Pa lai kis.

Nukelta į 3 psl.

Sau lė te ka 7.15,
lei džia si 19.04.
Die nos il gu mas – 11.49.
Mė nu lis – del čia.
Sau lė Svars tyk lių ženk le.
40oji me tų sa vai tė.
Rug sė jo 28oji – Vil niaus 

įkū rė jo Lie tu vos di džio jo ku
ni gaikš čio Ge di mi no die na. 
Pa sau li nė pa siut li gės die na. 
Tus ku lė nų au kų at mi ni mo 
die na.

Var da die nius šian dien šven
čia Sa lia mo nas, Sa lius, Sa lys, 
Taut vy da, Taut vy das, Taut vy
dė, Va cė, Va cius, Va cys, Vac
lo va, Vac lo vas, Vien tau tas, 
Vien tau tė.

* 1867 m. Pa ra giuo se, Tryš
kių vals čiu je, gi mė pro zi nin kė 
So fi ja Iva naus kai tėPši bi liaus
kie nė (Laz dy nų Pe lė da). Mi rė 
1926 m.

* 1926 m. Lie tu va ir So vie tų 
Są jun ga su da rė Ne puo li mo ir 
Neut ra li te to su tar tis.

* 1939 m. So vie tų Są jun ga 
ir Vo kie ti ja pa si ra šė Drau gys
tės ir sie nų nu sta ty mo su tar tį 
su slap tu pa pil do mu pro to ko
lu – ant ruo ju Mo lo to voRi bent
ro po pa kto pro to ko lu. Lie tu va 
ati te ko So vie tų Są jun gos in te
re sų sfe rai.

* 1944 m. KGB su ren gė pir
mą ją ak ci ją – Vil niu je su šau dy
ta de šimt žmo nių.

* 1993 m. Pre zi den tas Al
gir  das Bra zaus kas skai  tė 
pra ne ši mą Jung ti nių Tau tų 
Ge ne ra li nės Asamb lė jos se si
jo je Niu jor ke.

* 1994 m. Bal ti jos jū ro je 
nu sken do kel tas „Es to nia“. Iš 
1051 ke lei vio ir įgu los na rių 
iš si gel bė jo tik 139 žmo nės. Iš 
ke tu rių kel tu plau ku sių lie tu
vių žu vo trys.

* 2006 m. su ofi cia liu vi zi
tu Len ki jo je be si lan kan čiam 
Lie tu vos Pre zi den tui Val dui 
Adam kui už nuo la ti nį dė me sį 
ir pa ra mą Lie tu vos ir Len ki jos 
vers lo ry šių stip ri ni mui įteik tas 
Len ki jos ūkio rū mų gar bės auk
so me da lis.

SEN TEN CI JA...
„Ka dan gi neį ma no ma iš veng ti 

gi mi mo ir mir ties, be lie ka mė
gau tis in ter va lu“.

 (Dž. San ta ja na)

Šian dien pa lis dau ge ly je ra jo
nų, stip rės vė jas. Tem pe ra tū ra 
die ną 12–16 laips nių ši lu mos.

Ry toj pro tar piais pa lis, bus 
vė juo ta. Tem pe ra tū ra nak
tį 9–12, die ną 14–18 laips nių 
ši lu mos.
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„Šiaulių krašto“ laikraščiai PDF formatu

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

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„Šiaulių kraštas“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.


