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Sau lė te ka 4.42,
lei džia si 22.00.
Die nos il gu mas – 17.18.
Mė nu lis – delčia.
Sau lė Vėžio ženk le.
26-oji me tų sa vai tė.

Vardadienius šiandien 
švenčia: Agripina, Arvyda, 
Arvydas, Arvydė, Arvys, 
Vaida, Vaidas, Vaidauga, Vai-
daugas, Vaidenė, Vaidenis, 
Vanda, Vandalinas, Vanda-
lius, Žydrius;

rytoj: Ansas, Janė, Janina, 
Jonas, Jonaudas, Jonaudė, 
Jonė, Jonis, Žana, Žaneta.

* 1763 m. Martiniko-
je gimė būsimoji Pran-
cūzijos  imperator ienė 
Žozefina. 1796 metais ji 
ištekėjo pirmą, o 1804 me-
tais – antrą kartą už Napo-
leono Bonaparto.

* 1894 m. gimė Vindzoro 
hercogas ir būsimasis Di-
džiosios Britanijos karalius 
Eduardas VIII. Dėl mylimo-
sios Volis Simpson jis 1936 
metais atsisakė sosto.

* 1950 m. Šveicarijos 
parlamentas atmetė teisės 
aktą, kuriuo norėta suteikti 
balsavimo teisę moterims. 
Šveicarijos moterys balsuo-
ti galėjo tik nuo 1971 metų.

* 1960 m. neseniai ne-
priklausomybę gavusios 
Kongo Respublikos – dabar 
Kongo Demokratinės Res-
publikos – pirmuoju minis-
tru pirmininku išrinktas 
Patrisas Lumumba.

* 1971 m. Europos eko-
nominė bendrija (EEB) 
Liuksemburge baigė de-
rybas dėl Didžiosios Bri-
tanijos priėmimo į šią 
organizaciją.

* 1983 m. JAV Aukš-
čiausiasis  teismas nu-
sprendė, kad Kongresas 
negali vetuoti prezidento 
sprendimų.

* 1989 m., po 14 metų 
trukusio pilietinio karo, 
Angolos prezidentas Žozė 
Eduardas duš Santušas ir 
UNITA maištininkų judėji-
mo lyderis Žonas Savimbis 
pasirašė taikos susitarimą.

Šiandien vietomis trum-
pai palis. Temperatūra naktį 
6–11, dieną 19–24 laipsniai 
šilumos.

Rytoj vietomis palis. Tem-
peratūra naktį 11–13, dieną 
16–18 laipsnių šilumos.

Šie met, lie pos 6-ąją, mi nint Vals ty bės (Lie-
tu vos ka ra liaus Min dau go ka rū na vi mo) die ną, 
tau ti nė gies mė pir mą kar tą bus gie da ma ant 
Bur bai čių pi lia kal nio.

Šven tę kar tu su Ku ke čių se niū ni ja or ga-
ni zuo ja Kel mės kul tū ros cent ro Lu pi kų sky-
rius. Išs kir ti nia me ren gi ny je ža da da ly vau ti 
Ku ke čių se niū ni jos Vi jur kų, Ku ke čių, Lu pi kų 
bend ruo me nės, Vi jur kų vai kų glo bos na mų, 
El vy ra vos mo kyk los ko lek ty vas, ap lin ki nių 
vie to vių gy ven to jai. Tau ti nę gies mę už ves 
Kel mės kul tū ros cent ro folk lo ro ko lek ty vas 
„Jud lė“, va do vau ja mas An ge lės Jo vai šai tės.

„At si lie pė me į „Tau tiš ka gies mė ap link pa-

sau lį“ va do vo Rai mon do Dau ba ro kvie ti mą 
pri si jung ti prie na cio na li nės ini cia ty vos ir  
Pi lia kal nių mi nė ji mo me tais tau tiš ką gies mę 
gie do ti ant 100 svar bių Lie tu vai pi lia kal nių.

Kel mės ra jo ne pa si rink tas Bur bai čių pi lia-
kal nis, ku ris bus pa žy mė tas ir in te rak ty via-
me 100 pi lia kal nių že mė la py je“, – sa kė Vai da 
Ge cie nė, Ku ke čių bend ruo me nės pir mi nin kė, 
se niū nai tė, Kel mės kul tū ros cent ro Lu pi kų fi-
lia lo kul tū ri nių ren gi nių or ga ni za to rė.

Bur bai čių pi lia kal nis su gy ven vie te, dar va-
di na mas Pi liu ku, yra įra šy tas į Lie tu vos kul tū-
ros pa mink lų są ra šą.

Ties Bur bai čių kai mu, de ši nia ja me Kra žan-

tės kran te, ties san ta ka su be var džiu upe liu 
sto vin tis pi lia kal nis yra su dė tin gos kon fi gū-
ra ci jos, elip sės for mos. 24 met rų aukš čio, 120 
met rų il gio ir 80 met rų plo čio Pi liu ko vir šu je 
yra maž daug 18 kvad ra ti nių met rų aikš te lė, 
juo sia ma py li mu iš ry tų ir pie tų pu sės. Va ka-
ri nė je pi lia kal nio da ly je da ly je – gi li dau ba su 
ak me nų lui tais.

Pi liu ko pa pė dė je ras ta se no vės gy ven vie-
tės lie ka nų, ke ra mi kos. Pi lia kal nį dar 1903 
me tais ty rė Liud vi kas Kši vic kis, 1967 me tais 
žval go mie ji ar cheo lo gi niai ty ri mai at lik ti Lie-
tu vos is to ri jos ins ti tu to.

Pi liu kas api pin tas le gen do mis ir pa da vi-
mais. Pa sa ko ja ma, jog kar tą, gi lio je se no vė-
je per Že mai čių kraš tą ke lia vo ne re gė to ūgio 
mil ži nas. Pa var gęs at si sė do pail sė ti ant sta-
taus Kra žan tės kran to, iš di džiu lės kaip lai vas 
klum pės iš kra tė že mes – taip ir pa si da rė kal va, 
Pi liu ku pa va din ta.

Ko vo da mi su prie šais, že mai čiai Pi liu ką 
pa ver tė pi lia kal niu, bu vo net me di nę pi lį pa-
si sta tę, gy ny bi nį grio vį iš si ka sę. Ty ri nė to jas 
L. Kši vic kis tvir ti no, jog ant Bur bai čių pi lia-
kal nio sto vė ju si, tik vė liau į že mę pra sme gu-
si, baž ny čia.

Ki to je Kra žan tės pu sė je nuo Pi liu ko yra 
Ka niū kų kai mas. Ži lo je se no vė je ten gy ve-
no pi lies rai ti nin kai, o kai mas tuo met va di-
no si Žir gi nė, tik vė liau bu vo su len kin tas jo 
pa va di ni mas.

Bur bai čių pi lia kal nis Ku ke čių se niū ni jos ir 
bend ruo me nės rū pes čiu su tvar ky tas, gra žiai 
pri žiū ri mas. Prie Pi liu ko kas me tai vyks ta Žo-
li nės šven tė su jau čio au ko ji mu.

„Kel mės kraš to“ inf.

Šiau lie čiai Al do na ir Al ber tas And ruš ke vi čiai 
sa vait ga lius ir ato sto gas lei džia ne to li 
Kel mės esan čia me Ši mai čių kai me. Čia po no 
Al ber to tė viš kė, ku rio je au go de šimt vai kų. 
Iš si vaikš čio jus vai kams, so dy bą puo se lė jo jų 
tė tis, anks ti li kęs naš liu. Da bar vai rą pe rė mė 
sū nus Al ber tas, ne no rin tis ap leis ti gra žio je 
vie to je, ne to li Kra žan tės upės įsi kū ru sių 
vai kys tės na mų.

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

Kaimelisatjaunėjo
Ne di de lis Ši mai čių kai me lis Pak ra žan čio se niū ni jo je. 

Ja me tik sep ty nios so dy bos. To liau pa lei ke lią tę sia si gy ven-
vie tė. Ta čiau ten jau ki ti pa va di ni mai: Žad vai niai, Mor kiai, 
ku rie dar ma žes ni ar ba vi siš kai iš tuš tė ję.

Ta čiau ir ma žuo se, ato kiuo se kai me liuo se nė vie nos ap-
griu vu sios ap leis tos so dy bos. „Lenk ty niau jam, ku ris su si-
tvar ky si me gra žiau“, – šyp so si Al ber tas And ruš ke vi čius, 
prieš pen ke tą me tų, kai tė ve lis iš ke lia vo Am ži ny bėn, pra-
dė jęs tvar ky ti tė vų na mus.

Nuo ši tų na mų jis nie kuo met ir ne bu vo ati trū kęs. Ati-
tar na vęs ka riuo me nė je įsi kū rė Šiau liuo se. Ta čiau vi suo-
met su grįž da vo pa dė ti tė vams. Gal būt to dėl jis vie nin te lis 
iš aš tuo nių dar gy vų bro lių ir se se rų ėmė si at gai vin ti tė vų 
so dy bą.

Ši mai čiuo se ne jis vie nas toks. Iš tuš tė jus so dy boms, jas 
pri žiū ri ki tuo se ra jo nuo se ar mies tuo se gy ve nan tys vai kai, 
tvar ko, gra ži na, puo se lė ja ap lin ką.

Nukelta į 3 psl.

Tėviškėssargai

TautinėgiesmėbusgiedamaantBurbaičiųpiliakalnio

Re dak ci jos ar chy vo nuo tr.

Ant Bur bai čių pi lia kal nio, vie ti nių mei liai va di na mo Pi liu ku, šie met, lie pos 6-ąją, bus gie da ma Tau ti nė 
gies mė. Žo li nė iš skir ti nė je vie to je šven čia ma ne vie ne rius me tus.

Au to rės nuo tr.

Al ber tas And ruš ke vi čius tvar ko tė vų so dy bą, nors pa si džiaug ti poil siu po dar bų be veik 
ne lie ka lai ko.
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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“ 2,50 Eur
„Kelmės kraštas“ 2,00 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,50 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,50 Eur

„Biržiečių žodis“ 2,00 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 2,20 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

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

Negaunate popierinio „Šiaulių 
krašto“ laikraščio? Gyvenate ne 
Šiaulių regione ar užsienyje? Skai-
tomiausias ir populiariausias Šiau-
lių apskrities dienraštis „Šiaulių 
kraštas“ skaitytojams pasiekiamas 
bet kuriame pasaulio krašte elek-
troninėje versijoje PDF formatu!

Kompiuteryje, išmaniajame 
telefone ar planšetėje jūs turite 
galimybę skaityti elektroninę lai-
kraščio versiją ir naudotis laikraš-
čio archyvu.

Elektroninės versijos prenume-
ratoriai naujausią numerį turi gali-

mybę skaityti pirmieji – naujausias 
numeris įkeliamas iškart po 24 va-
landos. Nors laikraštis lygiai toks 
pat, elektroninės versijos prenu-
merata – perpus pigesnė.

Prenumeruoti itin paprasta – 
interneto svetainėje skrastas.lt 
išsirinkite norimą PDF laikraštį 
(„Šiaulių kraštas“, „Kelmės kraš-
tas“, „Pakruojo kraštas“, „Mūsų 
kraštas“, „Krašto žinios“, „Biržiečių 
žodis“, „Sidabrė“, „Žemaitis“), nu-
rodykite prenumeratos laikotarpį 
ir pasinaudodami elektroninės 
bankininkystės sistema apmo-

kėkite. Į jūsų nurodytą el. paštą 
iškart bus atsiųsti prisijungimo 
duomenys, kuriuos suvedę galė-
site skaityti elektroninę laikraš-
čio versiją.

Jei jums reikia tik vieno ar kelių 
PDF laikraščio numerių, galite 
juos įsigyti siųsdami SMS žinutę 
telefonu. Prisijungimo duomenis 
– vardą ir slaptažodį – gausite at-
sakymo SMS žinutėje.

Užsiprenumeruoti elektroni-
nę laikraščio versiją galite ir bet 
kuriame „Šiaulių krašto“ biure 
tiesiogiai.

Elektroninis„Šiauliųkraštas“–betkuriamepasauliokrašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.


