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Meistras dovanojo skulptūrą
miestui ir puodžiams
2 p.

KURJERIS
EPA-ELTA nuotr.

Halima Jakob paskirta
pirmąja Singapūro
prezidente moterimi,
tačiau šį svarbų
įvykį aptemdė
pasipiktinimas, kad jos
išrinkimas į pareigas
yra nedemokratiškas.
H. Jakob prezidente
paskirta be balsavimo.
Musulmonų malajų
mažumai priklausančiai,
kadaise parlamento pirmininkės pareigas ėjusiai
H. Jakob neteko dalyvauti prezidento rinkimuose.
Remiantis pranešimais, rinkimai iš viso nebuvo
rengiami, nes institucijos nusprendė, kad jos
varžovai neatitiko griežtų tinkamumo kriterijų.

Atidėtas ketvirtasis
„Brexit“ derybų raundas
Ketvirtasis „Brexit“ der ybų etapas tarp Di
džiosios Britanijos ir Europos Sąjungos (ES)
buvo atidėtas vienai savaitei. Rugsėjo 18 dieną
numatytas der ybų raundas perkeltas į rugsėjo
25-ąją dieną, informuoja „EUobserver“.
Šiuo metu der ybos dėl Didžiosios Britanijos
pasitraukimo iš ES (numatyto 2019 metų kovą)
vyksta kartą per mėnesį ir trunka savaitę.

Ž. K. Junkeris yra už
euro zonos ir Šengeno
erdvės išplėtimą
Europos Komisijos pirmininkas Žanas Klodas
Junkeris yra už euro įvedimą visoje Europos Są
jungoje (ES), įskaitant ir skurdesnes Rytų Euro
pos šalis. Be to, jis nori Šengeno erdvę, kurioje
negalioja sienų kontrolė, išplėsti visose Bendri
jos šalyse. Tai Ž. K. Junkeris pareiškė trečiadie
nį Europos Parlamente Strasbūre skaitydamas
savo metinį pranešimą.
Bendrija, anot jo, iki 2025 metų gali turėti
30 narių.
Be to, anot Ž. K. Junkerio, turi nelikti pasienio
kontrolės tarp ES šalių. Šengeno erdvė esą turi
būti nedelsiant atverta Bulgarijai ir Rumunijai,
taip pat Kroatijai, kai ši atitiks sąlygas.
ELTA, „Šiaulių krašto“ inf.

Vakar Kuršėnų miesto centre kuršėniškis akmens
meistras tautodailininkas Stanislovas Kovėra su sūnumi
baigė dailinti naujos skulptūros pamatą.
Skulptūra skirta Kuršėnų puodžiams.

Leidžiamas nuo 1990 m.

0,50 Eur

Baleto pamokėlės –
įgyvendinama svajonė

Ovalioji Pakruojo dvaro salė spindėjo ne žvakių šviesomis, o degančiomis
smalsumu vaikų akelėmis. Keturiasdešimt penkios mergaitės
ir vienas berniukas atėjo į pirmą susitikimą su baleto šokėju.
Šie vaikai panoro lankyti „baleto mokyklėlę“.
9 p.

Valstybiniai teatrai
ir chorai – tik Vilniuje?
Valstybinės kultūros įstaigos
išgyvena nežinomybės ir
nerimo laikus. Neseniai
buvęs kultūros viceministras,
viešėdamas Šiauliuose,
užsiminė, gal reikėtų jungti
valstybinius chorus ir dramos
teatrus, esą kai kuriose Europos
šalyse yra po vieną valstybinę
kultūros įstaigą ir to visiškai
pakanka. Šiaulių kultūros
įstaigų vadovai nustebę – tai
kaip tada su deklaruojama
regionų plėtros politika?
Dar vienas valdžios smūgis
Šiaulių regionui?
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ
jurgita@skrastas.lt

Vytauto RUŠKIO nuotr.
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Kalbos perdėtos?
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio
kamerinio choro „Polifonija“ vadovė Ni
jolė Saimininkienė „Šiaulių kraštui“ sakė,
jog pamąstymus apie chorų ir teatrų jun
gimą išgirdusi iš buvusio kultūros vicemi
nistro, dabar ministro patarėjo Audronio
Imbraso, kai šis viešėjo Šiauliuose.

„Kol kas jokių ženklų, kad su mumis būtų bandoma susidoroti ar panaikinti, tikrai nėra.
O kaip bus po trijų mėnesių, nežinia“, – sako koncertinės įstaigos Šiaulių kamerinio choro
„Polifonija“ vadovė Nijolė Saimininkienė.
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Taip sutapo, jog viceministras nepasi
rašė po „Polifonijos“ patalpų išlaikymo
sutartimi, tad įstaigos vadovė sako su
nerimusi – gal kalbos nėra be pagrindo,
gal tikrai norima „Polifoniją“ sujungti su
valstybiniu Vilniaus chor u, kaip kad už
siminė A. Imbrasas?
Savo nerimu N. Saimininkienė pasi
dalijo su šiauliečiu Seimo nariu Stasiu

E

Tumėnu.
Vakar S. Tumėnas „Šiaulių kraštui“ sa
kė, kad šiomis dienomis Seimo Kultūros
komitete buvo susitikęs su kultūros mi
nistre ir viceministrais ir kalbėjosi apie
„Polifonijos“ bei Šiaulių valstybinio dra
mos teatro situaciją.
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PratybPos
R „Zapad“ – be panikos
Nukelta į 3 psl.

Šiandien prasideda Rusijos ir Baltarusijos pratybos „Zapad 2017“, vyksiančios Rusijoje,
Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje. Pratybų metu gyventojams patariama ne baimintis,
o būti susitelkusiais, pilietiškais ir aktyviais visuomenės nariais.
Nukelta į 5 psl.

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Šiandien su „Šiaulių kraštu“ –

“

sentencija

 et kokia prievarta liudija
B
ne jėgą, o bejėgiškumą.
Ralfas Voldas Emersonas

Nuo rugsėjo pradžios JAV karinių oro pajėgų junginys, dislokuotas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose,
Baltijos šalių oro erdvę saugo su septyniais naikintuvais F-15C „Eagle“.
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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? 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“, „Sidabrė“, „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.

„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“
„Pakruojo kraštas“

2,50 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.

