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Šian dien lie
taus ti ki my
bė ne di de lė. 
Dvelks silp
nas šiau rės 
va ka rų vė jas. 
Oro tem pe
ra tū ra  nak tį 
10–15, die ną 
21–26 laips
niai ši lu mos.
Ry toj žy mes
nių kri tu lių 
ne nu ma to ma, vė jas vi siš kai 
nu rims. Oro tem pe ra tū ra nak
tį 11–16, die ną 21–26 laips
niai ši lu mos.

Žygeiviaikeliavo
MerkiuirNemunu

4 p.

Lin ku vos mies to šven tė, 
va di na ma „Škap lier na“ 
(ren gia ma per 
Škap lie ri nės at lai dus), 
šie met ta po iš skir ti nė.  
Gat vė se ne bu vo įreng ta 
alu džių pa la pi nė se, 
o par duo tu vės 
ne pre kia vo al ko ho liu. 
Sau sas įsta ty mas 
per „Škap lier ną“ – 
staig me na ir šven tės 
or ga ni za to riams, ir 
į gim tą kraš tą švęs ti 
su va žia vu siems 
lin ku viams.

Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Žiniaapiedraudimą
sklidotoli

Nors Lin ku va kas met mies to 
šven tę skel bia ki tu pa va di ni mu, 
ją lin ku vie čiai nuo se no va di na 
„Škap lier na“.

„Škap lier na“ be alaus – is to
ri nis įvy kis!“ – ste bė jo si ir vie ti
niai, ir švęs ti į tė vų na mus grį žę 
lin ku vie čiai.

Kau ne gy ve nan tis Gin ta ras 
Mar do sa su žmo na Re da į Lin ku
vos at lai dus at va žiuo ja kas met. 
Šį kar tą į ma mos gim tą jį kraš tą 
jau nas vy ras par va žia vo jau ži

Me ro rin ki mai:  
traukinysjaupajudėjo

Sei mui priė mus įsta ty mą dėl tie sio gi nių me ro 
rin ki mų, ini cia ty va ten ka sa vi val dy bių vie tos 
po li ti kams. Ką apie ar tė jan čius tie sio gi nius  
me rų rin ki mus ma no ir kaip jiems ruo šia si  
mū sų ra jo no po li ti kai?

Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

„Dalyvausiumerorinkimuose“
Eri ka KI ŽIE NĖ, 
Tė vy nės są jun gos-Lie tu vos krikš čio nių de mok ra tų 
Pak ruo jo sky riaus pir mi nin kė:

– Ka dan gi at sa kin gai at sto vau ja me ra jo no de ši niesiems, kan di
da tų į Sa vi val dy bės ta ry bą są ra šą ap ta ri nė ja me jau nuo ba lan džio. 
Esu iš rink ta kan di da tų są ra šo ly de re, to dėl da ly vau siu tie sio gi niuo
se me ro rin ki muo se.

Ma to me gau sy bę dar bų, to dėl rengia me pla čią rin ki mų pro gra
mą. Ji at spin dės ko man dos ir ma no, kaip kan di da tės į ra jo no me
rės po stą, veik los gai res.

Be je, di džio ji dau gu ma ra jo no po li ti nių par ti jų ly de rių lai ko si 
nuo mo nės, kad tie sio gi nių me ro rin ki mų įsta ty mas – duok lė po
pu liz mui ir nau dos nei rin kė jams, nei po li ti kams ne duos.

Nukelta į 3 psl.

„Škaplierna“bealaus–istorinisįvykis“

Au to rės nuo tr.

BUI TIS: Bui ti mi rū pi no si 
pa tys ke liau to jai. Val gį 
bend ra žy giams ga mi na 
Rim vy das Šul nius ir 
Sva jū nė Kas pe ra vi čiū tė.

no da mas, kad ra jo no po li ti kai 
nu spren dė už draus ti pre ky bą al
ko ho liu šven čių die no mis.

„Pas kam bi no ir apie drau di mą 
pa sa kė dė dė, – apie di de lio re zo
nan so su lau ku sį ra jo no Ta ry bos 
spren di mą šyp so da ma sis kal bė
jo Lin ku vos kraš tie tis. Jam toks 
po li ti kų su ma ny mas – ne ti kė tas. 
– Alaus kraš tas be alaus? Pa si
žiū rė sim, kaip to kia „Škap lier na“ 
at ro dys“.

Iki va ka ri nio kon cer to ant rą
ją šven tės die ną neat ro dė, kad 
su si rin ku sie ji į aikš tę pa si ge do 
alu džių pa la pi nėse su suo lais ir 
sta lais.  

Nukelta į 3 psl.

Au to rės nuo tr.

ŽIŪ RO VAI: Išs to vė ti ke lias va lan das, prie šais at li kė jų est ra dą klau san tis kon cer to, bu vo sun ku ir suau gu siems, ir vai kams.

Povienkiemio
eglėmiskvepia
dažais

7 p.

PRA DŽIA: Vi ta li ja Pa ta šie nė 
ple ne re ėmė ta py ti pir mą jį sa vo 
pa veiks lą.



2 PRENUMERATA

Prenumeruokite „Šiaulių krašto“ elektroninius 
leidinius ir kasdien skaitykite naujausius 

mūsų laikraščius PDF formatu

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

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn.

„Šiaulių kraštas“ 8,00 Lt
„Kelmės kraštas“ 5,00 Lt
„Pakruojo kraštas“ 5,00 Lt
„Mūsų kraštas“ 5,00 Lt
„Krašto žinios“ 5,00 Lt

„Biržiečių žodis“ 5,00 Lt
„Sidabrė“ 6,00 Lt
„Žemaitis“ 5,00 Lt


