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Smurtas mokykloje: kas auka?

Žmogus su kamera
ir jo užderėjęs sodas

Vakar rytą Lietuvą apskriejo žinia iš vienos Kuršėnų pagrindinės mokyklos,
nukonkuravusi alkoholio ir orų naujienas – mokytoją pastūmė mokinė.
Socialiniame tinkle išplatinti pamokos vaizdai tapo policijos dėmesio
objektu. Švietimo bendruomenė prabyla apie baisių problemų draskomą
mokyklą, kurioje nėra saugūs nei mokiniai, nei mokytojai. „Šįkart pratrūko
pas mus. Rytoj gali pratrūkti kitur“, – sako pedagogai.
4 p.

LIN MADOS CENTRAS

Atidarymo proga
gegužę

– 10%

Rūbai, avalynė, galanterija
už priimtiną kainą.
Tilžės g.124, Šiauliai
(prieš PC „Saulės miestas“).

Užs. Nr. 351133

Didelis pasirinkimas
visai šeimai!

KURJERIS
EPA-ELTA nuotr.

Praėjus mažiau nei savaitei po inauguracijos,
Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas atvyko
į Malį susitikti su Prancūzijos kariais. Buvusios
Prancūzijos kolonijos Malio šiaurėje prancūzų kariai
jau nuo 2013 metų kaunasi su islamo kovotojais.
Einant prezidento pareigas iš E. Makrono tikimasi,
kad jis tęs savo pirmtako politiką, susijusią su karinių
pajėgų buvimu Vakarų Afrikoje.

Japonijos imperatorius
galės palikti sostą 
savo noru
Japonijos vyriausybė pritarė įstatymo projektui,
kuri leistų 83 metų imperatoriui Akihito savano
riškai atsisakyti sosto.
Dėl projekto dar diskutuos ir balsuos parlamentas.
Tačiau neabejojama, kad jam bus pritarta.
Praėjusią vasarą rūmai paskelbė, kad imperatorius
svarsto apie atsistatydinimą. Pats Akihitas tai argu
mentavo garbingu savo amžiumi ir sveikata.
Imperatorius Akihitas savo šalyje yra labai po
puliarus. Kada jis norėtų pasitraukti, nežinoma.
Imperatoriumi tada taptų Akihito sūnus Naru
hitas.

0,60 Eur

Šiaulietį Algirdą Kulikauską palietė mūza
ir nepaleido. 1958 metais Vorkutoje pirmą
kartą į rankas paėmęs filmavimo kamerą,
pomėgiu užsikrėtė visam gyvenimui.
9 p.

Operacinėje dirigavo
prancūzas

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Vakar Respublikinėje Šiaulių
ligoninėje atlikta peties
sąnario endoprotezavimo
operacija naujos rūšies
anatominiu endoprotezu.
Peties sąnario protezavimo
operacijas Šiaulių chirurgai
skaičiuoja dešimtimis,
tačiau ši operacija pirma
tuo, kad pacientei
įstatytas endoprotezas yra
tiksliausias žmogaus sąnario
atitikmuo.
Medikai sako, kad toks
anatominis sąnario
implantas pacientams
suteiks galimybę gyventi
visavertį gyvenimą.
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Paskutiniai pasitarimai prieš operaciją.
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Loretos RIPSKYTĖS nuotr.

Antradienį rašytojui, dramaturgui, Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo akto signatarui
Sauliui ŠALTENIUI Joniškyje įteikta Jono
Avyžiaus premija už tris per pastaruosius
penkerius metus išleistus romanus: „Demonų
ELTA, „Šiaulių krašto“ inf.
amžius“, „Basas ir laimingas“, „Žydų karalaitės
dienoraštis“.
Rašytojas interviu „Šiaulių kraštui“ sakė, kad
sentencija
tik laikas parodo, ar knyga turi vertę, nes daug
Žmogus – tokia pralaimėjimų lentynose knygų su autografais, kurių autoriai
sankaupa, kad jį lengvai
gyvi, bet jų kūriniai jau mirę. Rašytojas su
apsvaigina ir mažos pergalės. nerimu kalbėjo apie kultūrą, mūsų buvimą
			 Vytautas Karalius
Europoje, Lietuvos išsivaikščiojimą, bet su
viltimi, kad, priartėjus prie pavojingos išnykimo
ribos, ateis ir sugrįžimo laikas.

“

Šiandien –
priedas

Nukelta į 9 psl.

Rašytojas, Kovo 11-osios akto signataras Saulius Šaltenis sako, kad
gyvename puikioje šalyje, tereikia ramiai tvarkytis savo pačių, o ne
kitų gyvenimą.
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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 kraštas“, „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.

