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KURJERIS

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

Šiandien su „Šiaulių kraštu“ – 

7 p.2 p.

“ Vi si, kas nie kuo met ne kly do, 
niekuometnebandė 
nie ko nau jo. 
   Al ber tas Einš tei nas

SEntEncIJa

EPA-EL TA nuo tr. 

Vy nuo gių so das ža ga rie čių šilt na my je
Ža ga rė je gy ve nan tys Da nu tė ir Alek sand ras 
Lau ku čiai prieš ge rą de šimt me tį šilt na my je 
pa so di no pir mą ją vy nuo gę. Da bar po po lie ti le no 
plė ve le ant sto vų vy nio ja si jau dvi de šim ties veis lių 
vy nuo gės, o dar da lis jų, at spa res nių, ve ši lau ke. 

Šilkaspražydo
žiedais
Šiau lie čių di zai ne rės Ra mu tės Sta kė nie nės bei 
dai nų au to riaus ir at li kė jo Vir gio Sta kė no na muo se 
ka ra liau ja au ga lai. R. Sta kė nie nės ku ria ma šil ko 
ta py bos ko lek ci ja „Au gus tus“ au to rę įkvė pė nau ju 
žvilgs niu pa žvelg ti į Lie tu vos pie vas ir dar že lius.  
R. Sta kė nie nės kū ry ba spa lį bus eks po nuo ja ma JAV, 
Oma ho je, kur vyks JAV lie tu vių bend ruo me nių  
XXI ta ry bos su va žia vi mas.

Ži vi lė KA VA LIAUS KAI TĖ
zivile@skrastas.lt

Pa si ruo ši mas
Jau kiuo se Sta kė nų na muo se įreng ta ne tik V. Sta kė no mu zi kos, R. 

Sta kė nie nės ma dos ir di zai no, bet ir fo tog ra fi jos stu di ja. Di zai ne rė fo
toa pa ra tu pa ti įam ži na sa vo kū ry bą. Aist ra fo tog ra fi jai už si de gė prieš 
be veik dve jus me tus.

Nukelta į 5 psl.

Ra mu tę Sta kė nie nę su ža vė jo pe lė žir nio gra ci ja, for mos, 
cha rak te ris.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

KEtURI 
KaMPaI

Aud ra praė ju sią sa vai tę 
pa da rė ža los Šiau lių ra jo no 
Pa ka pės kai mo ka pi nė se. 
Vė jas nu lau žė šim ta me tę 
lie pą, ku ri už griu vo 
ant ke tu rių ka pa vie čių, 
su nio ko da ma ne tik gė les, bet 
ir su dau žy da ma pa mink lus.
Ar ti mų jų ka pą šiose ka pi nė se 
daug me tų pri žiū rin tis 
Al gir das Baš kys skai čiuo ja 
in ci den to mas tą – at sta ty ti 
pro se ne lių pa mink lą jam 
pri reiks ke lių šim tų eu rų. 
Pa ka piš kio žo džiais, kal tin ti 
vė ją dėl to, kas nu ti ko, bū tų 
ne pro tin ga – jis tik su tvar kė 
tai, su kuo ne su si do ro jo ne 
vie ne rius me tus gy ven to jų 
pra šy mų iš pjau ti se nus 
me džius ne pai san tys 
val di nin kai.

Kapiniųmedžiai–netik
mirusiųjųproblema

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Nukelta į 3 psl.Vie nas me dis vėl vir to. Ki ti lau kia ei lės.

Ma žo ji kul tū ros sos ti nė 
tu ri her bą ir vė lia vą

Vė lia vą ne šė ir spe cia liai į šven tę 
Gas čiū nuo se su grį žu sios (iš kai rės prie ky je) 

Skaid ra Ste po na vi čiū tė ir Ei man tė Ku bi liū tė.

Bro nius Ka li naus kas (kairėje), Pa ka pės 
ka pi nių pri žiū rė to jas, ir pa ka piš kis Al gir das 
Baš kys mano, kad reikėtų kri tiš kiau įver tin ti 
ka pi nių me džius ir jų ke lia mą pa vo jų ka pi nių 
lan ky to jams bei pa mink lams.

IS Pa nI JoS Po lI cIJ oS 
REI daI PRIEš Ka ta lo nI JoS 
nepriklausomybĘ
Is pa ni jos ci vi li nė gvar di ja Bar se lo no je su lai kė 
aukš to ran go Ka ta lo ni jos pa rei gū ną ir at li ko 
rei dus pa grin di nė se re gio no vy riau sy bės mi nis
te ri jos, su si ju sio se su už draus to re fe ren du mo 
dėl Ka ta lo ni jos ne prik lau so my bės or ga ni za vi
mu, in for muo ja BBC.
Re gio ne įtam pa bu vo aukš ta dar iki Ka ta lo ni jos 
vi cep re zi den to ad mi nist ra ci jos ge ne ra li nio sek
re to riaus Cho se po Ma ri jos Cho vė su lai ky mo.
Li kus vie nuo li kai die nų iki pla nuo ja mo re fe
ren du mo, bu vo apieš ko ti re gio no eko no mi kos 
ir už sie nio rei ka lų mi nis te ri jų bei pre zi den to 
ad mi nist ra ci jos pa sta tai.
Ka ta lo ni jos ly de riai ža da ne pak lus ti teis mo nu
ro dy mui su stab dy ti re fe ren du mo, ku rį Is pa ni
jos val džia lai ko ne tei sė tu, ren gi mą.
Vie nas Ka ta lo ni jos pa rei gū nas ra gi no tai kiai 
pa si prie šin ti ir sto ti gin ti val džios ins ti tu ci jų.
„Išau šo me tas tai kiai pa si prie šin ti: išei ki me į 
gat ves ir ap gin ki me sa vo ins ti tu ci jas“, – tvi te
ry je ra gi no Ka ta lo ni jos Na cio na li nės asamb lė
jos pir mi nin kas Džor dis San če sas.
Ka ta lo ni jos vy riau sy bė re fe ren du mą pla nuo ja 
su reng ti spa lio 1 die ną, ta čiau tam at kak liai 
prie ši na si na cio na li nė vy riau sy bė.

Prieš rei dą Ka ta lo ni jos ūkio mi nis te ri jo je 
pro tes tuo jan tys žmo nės.
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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
„Pakruojo 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? Skaito
miausias ir populiariausias Šiaulių apskrities dien
raštis „Šiaulių kraštas“ skaitytojams pasiekiamas 
bet kuriame pasaulio krašte elektroninėje versijoje 
PDF formatu!

Kompiuteryje, išmaniajame telefone ar planšetė
je jūs turite galimybę skaityti elektroninę laikraščio 
versiją ir naudotis laikraščio archyvu.

Elektroninės versijos prenumeratoriai naujausią 
numerį turi galimybę skaityti pirmieji – naujausias 
numeris įkeliamas iškart po 24 valandos. Nors lai
kraštis lygiai toks pat, elektroninės versijos prenu
merata – perpus pigesnė.

Prenumeruoti itin paprasta – interneto svetainėje 

skrastas.lt išsirinkite norimą PDF laikraštį („Šiaulių 
kraštas“, „Pakruojo kraštas“, „Biržiečių žodis“, „Sida-
brė“, „Žemaitis“, „Vakarų ekspresas“), nurodykite pre
numeratos laikotarpį ir pasinaudodami elektroninės 
bankininkystės sistema apmokėkite. Į jūsų nurodytą 
el. paštą iškart bus atsiųsti prisijungimo duomenys, 
kuriuos suvedę galėsite 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 slapta
žodį – gausite atsakymo SMS žinutėje.

Užsiprenumeruoti elektroninę laikraščio ver
siją galite ir bet kuriame „Šiaulių krašto“ biure 
tiesiogiai.

Elektroninis„Šiauliųkraštas“–betkuriamepasauliokrašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.
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