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2015 m. gegužės 26 d. antradienis Nr. 100 (7023) Šiaulių apskrities ir miesto laikraštis Leidžiamas nuo 1990 m. 0,35 Eur (1,20 Lt)

Šiandien su „Šiaulių kraštu“ – leidinys

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

KURJERIS

“Jeigugamtaturėtųtiek
dėsnių,kiekvalstybė
įstatymų,patsViešpats
Dievasnepajėgtųjosvaldyti. 
   L. Ber nė

SEntEncIJa

EPA-EL TA nuo tr.

Edi ta KARK LE LIE NĖ
edita@skrastas.lt

Pap ras tas ir šil tas va ka ras, 
ku ria me dai nas iš spek tak lių 
„Su mei le – Mar le ne Diet rich“ 
ir „Ali sa ste buk lų ša ly je“ ju bi
lia tė at li ko sa vo kū ry bos ger
bė jams.

Ak to rei tal ki no ir pen ki jos 
bi čiu liai mu zi kan tai: Ro mual
das Lu ko šius (for te pi jo nas ir 
aran žuo čių au to rius), Aud rius 

Jo nai tis (kla vi ši niai ir sak
so fo nas), Ri man tas Ale jū nas 
(smui kas), Ra mū nas Jo nai tis 
(klar ne tas) ir Au ri mas Po vi
lai tis (mu ša mie ji).

Prieš ju bi lie ji  nį va ka rą 
trum pas po kal bis su ak to re 
No me da BĖ ČIŪ TE, net ir ne
mė gi nan čia slėp ti, kad jai ge
gu žės 20ąją su ka ko nei daug, 
nei ma žai – 50 me tų.

Nukelta į 2 psl. 

NomedaiBėčiūteiatsitikobūtiaktore

DAI NOS: Vals ty bi nio Šiau lių dra mos teat ro ak to rė No me da Bė čiū tė 
žiū ro vus šeš ta die nio va ka rą pa kvie tė pa klau sy ti dai nų iš spek tak lių 
„Ali sa ste buk lų ša ly je“ ir „Mar le ne Diet rich“. Tai jos ju bi lie ji nė do va na 
teat ro ger bė jams.

Šeš ta die nį Vals ty bi nis Šiau lių dra mos teat ras 
pa kvie tė žiū ro vus į mu zi ki nį ak to rės 
No me dos Bė čiū tės va ka rą „At si ti ko bū ti“. 
Taip ne tra di ciš kai pa mi nė tas apie 
še šias de šim tis vaid me nų šiau lie čiams 
pa do va no ju sios ak to rės ju bi lie jus.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Šiau liuo se va kar 
vie šė jo Lie tu vos 
gar bės kon su lė 
Jung ti nė se Vals ti jo se 
Ing ri da Gert rū da 
Bub lys. Žy mi išei vi jos 
at sto vė yra ir Šiau lių 
uni ver si te to gar bės 
na rė. Iš Šiau lių ki lu si 
vieš nia Sa vi val dy bės 
nau juo sius va do vus 
ra gi no: „Duo kit 
konk re čių už duo čių.“

Rū ta JAN KU VIE NĖ
ruta@skrastas.lt

Šiauliamsatiduodaduoklę
Sa vi val dy bė je gar bės kon

su lė lan kė si ly di ma vy ro vers
li nin ko Ro mo Bub lio.

Sve čius priė mė vi ce me rai 
Sta sys Tu mė nas, Do mas Griš
ke vi čius. Su si ti ki me da ly va vo 

Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
di rek to rius Eduar das Bi vai nis, 
jo pa va duo to ja Gied rė Men

do za He rrer a.
Iš vy du si nau juo sius Sa vi val

dy bės va do vus vieš nia pa si

džiau gė „jau na ko man da“.

Nukelta į 3 psl. 

Garbėskonsulė 
paprašėužduočių

Sa vi val dy bės nuo tr.

NUOS TA TA: Iš Šiau lių ki lu si Lie tu vos gar bės kon su lė JAV Ing ri da Gert rū da Bub lys sa ko, jog jau čia 
pa rei gą ati duo ti duok lę gim ta jam kraš tui.

PER GA LĖ: Len ki jos pre zi den to rin ki muo se 
per ga lę iš ko vo jo kon ser va ty vios opo zi ci jos, 
par ti jos „Tei sė ir tei sin gu mas“ at sto vas 43 me tų 
An dže jus Du da. Bal sa vu sių jų ap klau sa, ku rią 
at li ko bend ro vė „Ip sos“, ro do, kad jis įti ki na ma 
bal sų per sva ra pra len kė da bar ti nį ša lies va do vą 
Bro nis la vą Ko mo rovs kį. A. Du da su rin ko 53 pro c. 
bal sų, o B. Ko mo rovs kis pel nė 47 pro c. rin kė jų 
pa ra mą. Rin kė jų ak ty vu mas per ant rą jį rin ki mų 
tu rą sie kė 56,1 pro c.

RU SI Ja no RI dIa lo go  
SU Bal tI JoS ša lI mIS
Ru si ja no rė tų at nau jin ti dia lo gą ir at kur ti nor
ma lius san ty kius su Bal ti jos ša li mis, pa reiš kė 
in ter viu Lat vi jos te le vi zi jos lai dai „De fac to“ 
RF Vals ty bės Dū mos pir mi nin kas Ser ge jus 
Na ryš ki nas.
Pa sak jo, san ty kiams pa ge rin ti Lat vi ja tu ri 
iš spręs ti ne pi lie čių pro ble mą ir nu trauk
ti „na ciz mo šlo vi ni mą“. Pak laus tas, ko kiems 
žings niams pa si ren gu si Ru si ja, S. Na ryš ki nas 
at sa kė, kad ji vi sa da pa si ren gu si dia lo gui.
Vals ty bės Dū mos pir mi nin kas taip pat tei gė, 
kad Ru si ja ne ka riau ja Uk rai no je, ir reiš kė ne
pa si ten ki ni mą dėl to, kad Mask vai atim ta tei
sė bal suo ti Eu ro pos Ta ry bos Par la men ti nė je 
Asamb lė jo je.

No ri ma įtei sin ti blai vius 
vie šus ren gi nius

Ants vo rio epi de mi ja 
sarg di na vai kus
„Nu tu ku sių vai kų dau gė ja epi de mi jos grei čiu“, – sa ko Res pub li ki nės 
Šiau lių li go ni nės Mo ters ir vai ko kli ni kos Vai kų li gų sky riaus ve dė ja, 
gy dy to ja vai kų gast roen te ro lo gė Ind rė Stan ke vi čie nė. 

Šiau lių ra jo no meras Antanas Bezaras inicijuoja 
blaivybę – jo kio al ko ho lio rajono ren gi niuo se  
ir šven tė se. 
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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.
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