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Šiandien – 
priedas

9 p.

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

2 p.

KURJERIS

“Ne vi suo met pui ki skry bė lė 
den gia pa gar bos ver tą gal vą. 
     To mas Fu le ris

SEntEncIJa

Šiaulių miesto 
autobusų marŠrutų 
ir privežamųjų 
autobusų grafikai, 
kurie įsigalios  
Nuo rugsĖjo 1 d. 12–13 psl. 

Dingęsžydųpasaulis 
grįžtaatminimoakmenimis

Rugp jū čio 29 die ną  
Šiau liai taps di džiau sio 
Eu ro pos me mo ria lo da li mi. 
Gar saus vi sa me pa sau ly je 
„At mi ni mo ak me nų“  
(vok. Stol pers tei ne) pro jek to 
ini cia to rius ir vyk dy to jas 
vo kie čių me ni nin kas 
Gun te ris Dem ni gas 
įmū rys du „ak me nis“, 
skir tus bu vu siam Šiau lių 
vi ce bur mist rui Sa mue liui 
Pe tu chaus kui ir gy dy to jui 
Uri jui Ro zovs kiui. Kiek vie na 
žal va rio len te lė pri me na 
žmo gaus as me ni nę is to ri ją 
ir tra ge di ją.

Nukelta į 6 psl.
vi ce bur mist ras: Bu vęs ilgametis Šiau lių vi ce bur mist ras Sa mue lis Pe tu chaus kas  
už nuo pel nus bu vo ap do va no tas Di džio jo Lie tu vos ku ni gaikš čio Ge di mi no or di nu.

Knygos „Pri ce of Con cord“ nuotr. 

Teat ras ne ga li bū ti už da ra sa la, 
ne rea guo jan čia į mies to ak tua li jas ir 
pro ble mas – įsi ti ki nęs Vals ty bi nio Šiau lių 
dra mos teat ro va do vas Au ri mas Žvi nys.  
Jis siū lo teat ro, dir ban čio Šiau lių mies tui, 
vi zi ją. Rug sė jo 16 die ną teat ras pra dės  
86-ąjį se zo ną.

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

Ne no ri bū ti nuo ša lė je
Va kar teat ras pir mą kar tą įsi lie jo į „Šiau lių nak tų“ ren

gi nius. Gi das gru pes ve džio jo tam siais teat ro la bi rin tais, 
at gy da vu siais ak to rių pa si ro dy mais.

Nukelta į 3 psl.

Uždara
teatrosala
atsiveria
Šiauliams

PO ŽiŪ ris: Vals ty bi nio Šiau lių dra mos teat ro va do vas Au ri mas Žvi nys 
siū lo at vi res nio teat ro mo de lį.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

O ko kia Sau lė švie čia  
virš Pa ne vė žio?

Kap ri zin gas dvi ra čių žy gis 
po Šiau rės Es ti ją

ko meN ta ras
Ri ta ŽA DEI KY TĖ

Apie 50 dvi ra ti nin kų iš vi sos Lie tu vos my nė dau giau nei tūks tan tį 
ki lo met rų po Šiau rės Es ti ją. Šiau lie čiams Ar tū rui Jau gė lai  
ir Egi di jui Ku li kaus kui to kia ke lio nė – lyg va sa ros de ser tas.

sus tab dĖ bur ki Nių 
drau di mą
Pran cū zi jos aukš čiau sia sis ad mi nist ra ci nis teis
mas su stab dė vi są kū ną den gian čių mau dy mo si 
kos tiu mė lių, bur ki nių, drau di mo tai ky mą Vil
ne voLu bė mies te.
Teis mo nuo spren dy je tei gia ma, kad drau di
mas „rim tai ir aki vaiz džiai pa žei džia pa ma
ti nes žmo gaus lais ves – ju dė ji mo, ti kė ji mo ir 
as mens lais ves“.
Šis nuo spren dis ga li tap ti pre ce den tu 30 ki tų 
Pran cū zi jos mies tų, tai kan čių šį drau di mą.
Teis mas dar tu rės priim ti ga lu ti nį spren di mą 
dėl bur ki nių drau di mo tei sė tu mo.
Nuo mo nių ap klau sų duo me ni mis, dau gu ma 
Pran cū zi jos žmo nių pa lai ko šiuos drau di mus. 
Ša lies gy ven to jai mu sul mo nai tei gia, kad yra 
puo la mi ne tei sin gai.

vi Zi tas: Vo kie ti jos kanc le rė An ge la Mer kel 
lan ko si Len ki jo je, kur su si tin ka su ke tu rių 
cent ri nės Eu ro pos vals ty bių va do vais ap tar ti 
mig ran tų ir Eu ro pos Są jun gos atei ties po 
Di džio sios Bri ta ni jos iš sto ji mo klau si mus. Iš kai rės: 
Slo va ki jos mi nist ras pir mi nin kas Ro ber tas Fi kas, 
Vo kie ti jos kanc le rė A. Mer kel, Len ki jos mi nist rė 
pir mi nin kė Bea ta Šyd lo, Veng ri jos mi nist ras 
pir mi nin kas Vik to ras Or ba nas ir Če ki jos mi nist ras 
pir mi nin kas Bo hus la vas So bot ka.

EPA-EL TA nuo tr.

PDF
PRENUMERATA

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


2 preNumerata

„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.

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.
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