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Šventėspradžia–miestocentre
Šven tės da ly viams ir žiū ro vams ma gė jo įsiam

žin ti Še du vos glo bos na mų imp ro vi zuo ta me fo
to kam pe ly je, pri sta tan čia me ar tė jan tį ru de nį, 
ato kvė pį ir ra my bę.

Ne vie nas pa no ro pa sė dė ti iš pre suo tų šiau dų 
su kur to je so fo jelo vo je ar šie no pri krau ta me ve
ži me, pa si džiaug ti obuo lių der liu mi.

Be šio fo to kam pe lio, bu vo ga li ma įsiam žin ti 
dar dve juo se – Kul tū ros ir ama tų cent ro bei Pa
var ty čių kai mo bend ruo me nės – ar nu si fo tog ra
fuo ti su Še du vos gra fai te.

Net ru kus pa si ro dė ir pir mo sios ka pe los, su
skam bė jo liau diš ka mu zi ka. Tai kai my nai kel miš
kiai: Kel mės kul tū ros cent ro ka pe la „Kel my nė“ 
(va do vas Ge ri man tas Ru kas) ir Kel mės bend ruo
me nės ka pe la „Bo čių at gai va“, va do vau ja ma še du
vių bei vi so ra jo no nu my lė ti nio Jus ti no Kas pa ro. 
Be veik va lan dą ko lek ty vai links mi no žiū ro vus.

Net ru kus ko lek ty vai ėmė ri kiuo tis ei se nai į 
šven tės vie tą – mies to par ką. Ei se nos prie ky je – 
pa da bin ti Še du vos mies to ir Še du vos – ma žo sios 
kul tū ros sos ti nės vė lia vo mis, ret ro au to mo bi liai.

„Užuo vė jos“ ka pe lai tren kus mar šą, ka pe los, 
ly di mos žiū ro vų bū rio, pa su ko par ko link.

Akmuoįamžinokultūrą
Skam bant nuo tai kin gai liau diš kai mu zi kai, 

iš kil min ga ei se na ga na grei tai pa sie kė mies to 
par ką.

Čia – pir ma sis su sto ji mas prie iš skir ti nio ak
mens su di din ga ka rū na, įam ži nan čio Še du vą 
kaip ma žą ją kul tū ros sos ti nę.

Še du vė Izo li na Sta nu lie nė, ku riai ir pri klau
so idė ja pa sta ty ti pa mink li nį ak me nį Še du vos 
mies tui, sa kė, kad Še du va – ka ra liš kas mies tas, 
o ka rū no je iš kal ti 1378ie ji me tai pri me na, kad 
bū tent ta da Še du va pir mą kar tą pa mi nė ta Kro
ku vos kro ni ko je. Ant ka rū nos taip pat yra mies to 
her bo sim bo liai – ka ra liš kos le li jos.

Nukelta į 2 psl.

ŠalieskapelosŠeduvąsudrebinoperŽolinę

AK MUO: Mies to par ke ak me ny je įam žin ta Še du va – ma žo ji kul tū ros sos ti nė.

Lai ma AGA NAUS KIE NĖ
alaima@skrastas.lt

Saveiškėlėtryspretendentai
Rad vi liš kio rin ki mų apy gar dos 

rin ki mų ko mi si jos pir mi nin ko Vai
do to Ja ka vi čiaus pa teik tais duo
me ni mis, Rad vi liš kio apy gar dos 
po li ti nė je kam pa ni jo je da ly vau ja 
11 as me nų. Trys iš jų sa ve iš si kė
lė pa tys, li ku sius iš kė lė par ti jos, 
ku rioms jie at sto vau ja.

Sa ve iš kė lu sių pre ten den tų 
skai čius šių me čiuo se rin ki muo se 
išau go. 2012 me tais Sei mo rin
ki muo se da ly va vo tik vie na sa ve 
iš kė lu si ne par ti nė kan di da tė – 
Lai mu tė Šla mie nė.

Šie met jų jau trys – rad vi
liš kie čiai Lai mu tė Šla mie nė ir 
Ge di mi nas Lip ne vi čius bei bu
vęs rad vi liš kie tis Min dau gas 
Pau liu kas.

M. Pau liu kas tu ri tarp tau ti nių 
san ty kių ir dip lo ma ti jos pa tir ties. 
L. Šla mie nė ir G. Lip ne vi čius – ra
jo no vers li nin kai.

L. Šla mie nei apie 9 mė ne sius 
te ko ra gau ti ra jo no Ta ry bos na
rės duo nos. Per tą lai ką ji spė jo 
ge ro kai pa ga din ti ner vus val
dan čia jai koa li ci jai.

Po li ti kė Ta ry bos na rio man
da tą pra ra do įsi tei sė jus teis mo 
spren di mui – Šiau lių apy gar dos 
teis mas Rad vi liš kio tur gaus sa
vi nin kę L. Šla mie nę nu tei sė už 
pa rei gū nų įžei di mą.

G. Lip ne vi čius – bu vęs Tė vy
nės Są jun gosLie tu vos krikš čio
nių de mok ra tų par ti jos na rys, iš 
jos pa ša lin tas po to, kai pra dė jo 
leis ti laik raš tį, o ja me kri ti kuo
ti bend ra par tie čius, tarp jų – ir 
ra jo no me rą An ta ną Če po no nį.

Po to G. Lip ne vi čius ku rį lai
ką vei kė po par ti jos „Tvar ka ir 
tei sin gu mas“ vė lia va, ta čiau 
pa li ko ir jos gre tas. Pas ta ruo
ju me tu G. Lip ne vi čius ėmė si 
lab da rin gos veik los, taip pat 
va do vau ja ra jo no vers li nin kų 
aso cia ci jai.

Nukelta į 2 psl.

Politinėjekampanijoje–
„patyręvilkai“irnaujokai

PA SI RIN KI MAS: Ra jo no apy gar dos po li ti nė je kam pa ni jo je da ly vau ja  
11 as me nų. Ar rad vi liš kie čiai ga lės bal suo ti už bet ku rį iš jų, kol kas neaiš ku.

Au to rės nuo tr

Rad vi liš kio vien man da tė je rin ki mų apy gar do je dėl 
Sei mo na rio man da to ke ti na kau tis 11 as me nų. Trims 
sa ve iš kė lu siems po li ti nės kam pa ni jos da ly viams  
dar teks su rink ti 1 000 juos re mian čių rin kė jų pa ra šų, 
kad ga lė tų tap ti par ti jų kan di da tų var žo vais.

Autoriaus nuo tr.

Še du vo je ke tu rio lik tą kar tą 
su si rin ku sios ša lies liau dies 
mu zi kos ka pe los py nė „Žo li nės 
vai ni ką“. Ko lek ty vai še du viams 
bei mies to sve čiams do va no jo 
liau diš kos mu zi kos kon cer tą 
iki pat vė lu mos, mies to par ke 
bu vo ati deng tas pa mink las.

Sau lė te ka 6.04,
lei džia si 20.39.
Die nos il gu mas – 14.35.
Mė nu lis – pil natis.
Sau lė Liū to ženk le.
34o ji me tų sa vai tė.

Var da die nius šian dien šven
čia: Benona, Benonas, Ber
narda, Bernardas, Beržas, 
Beržūna, Nemunas, Neringa, 
Samuelis, Tolvina, Tolvinas, 
Tolvinė;

rytoj: Gaudvaišas, Gaudvy
da, Gaudvydas, Medeina, Me
deinė, Medeinis, Symantas, 
Symantė, Syvainas, Syvainė.

* 1506 m. Vilniaus pilyje, 
Žemutiniuose rūmuose, mirė 
45 metų Lietuvos didysis ku
nigaikštis ir Lenkijos karalius 
Aleksandras. Jis buvo palaido
tas Vilniaus katedroje.

* 1899 m. Palangoje suvai
dintas pirmasis viešas lietu
viškas spektaklis – Keturakio 
komedija „Amerika pirtyje“.

* 1920 m. Guronyse, Kaišia
dorių rajone, gimė kardinolas, 
Kauno arkivyskupas Vincentas 
Sladkevičius. Mirė 2000 m. 

* 1935 m. prasidėjo Užnemu
nės valstiečių maištas.

* 2000 m. Tilžėje (Sovets
ke) pašventinta atstatyta 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia 
ir krašto lietuvių bendruome
nės namai.

* 2002 m. Lietuvą sudre
bino žinia, jog iš „Mažeikių 
naftos“ traukiasi strateginis 
investuotojas – JAV bendrovė 
„Williams International“, už
leisdama vietą Rusijos koncer
nui „Jukos“.

* 2013 m. Lietuva ratifikavo 
Tarptautinės darbo organizaci
jos (TDO) konvenciją dėl darbo 
jūrų laivyboje. TDO konvencija 
dėl darbo jūrų laivyboje skirta 
jūrininkams užtikrinti tinka
mas darbo sąlygas.

SEN TEN CI JA...
„Niekas žmogaus taip nestab-

do, kaip jis pats save“.
(A. Belas)

Šiandien dieną oras šils iki 
21–26 laipsnių.

Rugpjūčio 21osios naktį be 
žymesnio lietaus, dieną vakari
niuose rajonuose palis, kai kur 
galima perkūnija. Per perkū
niją vietomis vėjo gūsiai iki 14 
m/s. Temperatūra naktį 12–17, 
dieną 23–28 laipsniai šilumos.
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„Šiaulių kraštas“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
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* kainos fiziniams asmenims. 

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


