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Sceninio kostiumo
konstruktorė
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Po treniruočių Šiauliuose –
į kovą Panevėžyje

Daiva Žukauskienė nė negalvojo apie darbą teatre. Tačiau
likimas metė progą. Jos ponia Daiva nepraleido ir štai jau
septintus metus dirba Šiaulių dramos teatro sceninio
kostiumo konstruktore-siuvėja.

KURJERIS

Leidžiamas nuo 1990 m.

Balandžio 22 dieną Aukštaitijos stadione, Panevėžyje, Lietuvos regbio rinktinė
stos į kovą su Liuksemburgo regbininkais. Tai bus trečiosios lietuvių rungtynės
2016–2017 metų sezono Europos regbio čempionato „Conference 1“
divizione. Šiauliuose surengti tarptautines varžybas buvo per brangu.
8 p.

Vicemeras išrinktas:
ką dirbs – neaišku

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Į šešių mėnesių misiją Tarptautinėje kosminėje
stotyje vakar pakilo rusas Fiodoras Jurčichinas
ir amerikietis Džekas Fišeris. Pirmą kartą per
pastaruosius metus šį kartą „Sojuz“ laive buvo
užimtos tik dvi vietos iš trijų. Taip yra dėl taupymo
priemonių, kurių priversta imtis rusų kosmoso
agentūra „Roskosmos“.
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Meras Artūras Visockas (dešinėje) turi antrą pavaduotoją socialdemokratą Justiną Sartauską, kurį skundė ir teisėsaugai, ir etikos sargams,
ir apkaltą inicijavo.

Šiaulių miesto taryba vakar antruoju vicemeru išrinko
socialdemokratą, buvusį miesto merą Justiną Sartauską.
Tačiau socialdemokratai į valdančiąją koaliciją su meru neina,
o virš J. Sartausko „kabo“ mero sekėjų inicijuota apkalta.
Kinijoje vyksta Šanchajaus automobilių parodos,
vyksiančios balandžio 24–28 dienomis, pristatymas
žurnalistams. Nuotraukoje – „Ferrari 488 Spider“.

Šiaurės Korėja grasina JAV
Šiaurės Korėja pagrasino JAV „galingu preven
ciniu smūgiu“.
„Jei mes smogsime savo galingą prevencinį smū
gį, jis ne tik visiškai ir iš karto sunaikins ir pele
nais pavers JAV imperialistų invazinius dalinius
Pietų Korėjoje ir aplinkui, bet ir JAV žemyninę
dalį“, – rašo valstybinis laikraštis „Rodong Sin
mun“.
Šiaurės Korėja ne kartą yra grasinusi branduo
liniu ginklu sunaikinti Japoniją, Pietų Korėją ir
JAV. Pchenjanas tikina sukūręs raketą, galinčią
pasiekti ir JAV žemyninę dalį.
„Reuters“, ELTA, „Šiaulių krašto“ inf.

“
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Rūta JANKUVIENĖ
ruta@skrastas.lt

Išrinko minimali dauguma
Posėdyje dalyvavo 27 Tar ybos nariai
iš 31-o. Kad J. Sartauskas būtų išrink
tas, jo kandidatūrą turėjo palaikyti ne
mažiau kaip pusė visų Tar ybos narių –

E

16-a. Tokia minimali dauguma ir bal
savo už J. Sartauską, 11 Tar ybos narių
buvo „prieš“.
Meras Artūras Visockas teikė Tar y
bai J. Sart ausko kandidatūrą. Prieš
balsavimą pareiškė, jog J. Sartauskas
visiems žinomas, ar yra „didžiulis po
reikis“ dar ko klausti? Tačiau pats J.
Sartauskas buvo linkęs tarti žodį.
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Kario žūties
minėjime –
Ukrainos
skauduliai

3 p.

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Drąsa yra baimė, kuri jau
sukalbėjo savo maldas. 
						 Chris Kline

Daiktai, parvežti iš Ukrainos, priklausė kariams,
kurie jau žuvę.

„Taip atsitiko, kad meras teikia mano
kandidatūrą“, – sakė jis, pabrėždamas, jog
pareigos jam žinomos, ne „naujos“.
Priminė, jog Savivaldybėje įvairias pa
reigas ėjo 1991–2007 metais, o 2011–
2015 metais buvo meras.
Įvardijo, jog problema išlieka „neviena
lytė Tar yba“.
„Nuomonių yra įvair iausių, reikalingi
žmonės ir iš vienos, ir iš kitos pusės, kad
koordinuotume veiksmus aukščiausiame
lygyje ir mažiau būtų įtampos Tar yboje“,
– motyvavo savo apsisprendimą eiti į val
džios poziciją J. Sartauskas.
Nukelta į 4 psl.
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PRENUMERATA

Elektroninis „Šiaulių kraštas“ – bet kuriame pasaulio krašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.

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.

„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“
„Kelmės kraštas“
„Pakruojo kraštas“
„Mūsų kraštas“

2,50 Eur
2,00 Eur
1,50 Eur
1,50 Eur

„Biržiečių žodis“
„Sidabrė“
„Žemaitis“

2,00 Eur
2,35 Eur
2,20 Eur

* kainos fiziniams asmenims.

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

