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KURJERIS

ITAR-TASS, ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

Šiandien 
su „Šiaulių 

kraštu“ – 
priedas 

„Atolankos“

“ Žo lė – Die vo do va na, ir  
ne žmo gui, bet gy vu lė liui. 
    VincasKrėvė

SEntEncIJA

Si mo na PU ŽAI TĖ
simona@skrastas.lt

Su iro ni ja
Skulp tū ros-žais lai emig ra-

ci jos te ma da bar eks po nuo ja-
mi  Šiau liuo se parodoje „Apie 
emigraciją“. Jie su kur ti lai mė-
jus pro jek tą. M. Gau bas pa sa-
ko jo, kad dar prieš tai bu vo 
da ręs skulp tū rą emig ra ci jos 
te ma – pa ga mi no emig ra ci jos 
ap tru pin tą šir dį. 

Nukelta į 3 psl.

Trau kia si va Dai
Sei mo na rys Gin ta ras Ste po na vi čius pa lie ka 
Li be ra lų są jū džio vi ce pir mi nin ko po stą. Po li-
ti kas tei gia to kį spren di mą priė męs dėl rin ki-
mų re zul ta tų.
G. Ste po na vi čius Li be ra lų są jū džio kan di da-
tų są ra še į EP par ti jos bu vo įra šy tas pir muo ju 
nu me riu, ta čiau po rin kė jų rei tin ga vi mo po-
li ti kas li ko ket vir tas.
Įver ti nu si rin ki mų re zul ta tus LSDP Cent ri nio 
rin ki mų šta bo va do vy bė – šta bo va do vas Juo-
zas Ber na to nis, šta bo va do vo pa va duo to jai 
Juo zas Ole kas, Ge di mi nas Kir ki las ir Ri man-
tas Vait kus – pri sii ma at sa ko my bę ir bir že lio 
7 die ną vyk sian čia me LSDP Ta ry bos po sė dy je 
po ofi cia lios rin ki mų ata skai tos pri sta ty mo ke-
ti na at si sta ty din ti. Iš LSDP Vil niaus sky riaus 
pirmininko pa rei gų be si trau kiąs pra ne šė ir 
Juo zas Ole kas.

rytoj „Šiaulių krašte“ – maršrutinių autobusų grafikai, įsigaliosiantys nuo birželio 1 dienos

Ne emig ruo ti, o mig ruo ti

PO ŽIŪ RIS: Me ni nin kas Mar ty nas Gau bas sa ko, jog jo kū ry bo je vi sa da yra iro ni jos, dar bai na tū ra liai 
tam pa links mi, ne pik ti.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Me ni nin ko Mar ty no Gau bo „emig ran tai“ 
skren da ra ke ta, pliuš ke na si Ibi zo je, ran ko mis 
plas no ja ant „Ti ta ni ko“ kraš to, vie nas prie ki to 
glau džia si am ži ni drau gai – la kū nai  
Ste po nas ir Sta sys. Tai – jo skulp tū ros-žais lai 
apie emig ra ci ją.
M. Gau bas – rad vi liš kie tis, il gai dir bo 

EU RA ZI JA: Stei gia ma Eu ra zi jos eko no mi nė 
są jun ga. Eu ra zi jos eko no mi nės są jun gos stei gi mas 
atei ty je leis stip rin ti vi sų tri jų da ly vau jan čių 
ša lių – Ru si jos, Bal ta ru si jos ir Ka zachs ta no – 
fi nan sų sis te mų sta bi lu mą. To kią nuo mo nę va kar 
iš reiš kė Ru si jos pre zi den tas Vla di mi ras Pu ti nas po 
pa si ra šy tos su tar ties dėl są jun gos for ma vi mo.

Šiau liuo se, da bar gy ve na ir ku ria 
Birš to ne. Skulp to rius svars to, jog 
emig ruo ti ir mig ruo ti  nė ra blo gai, 
ta čiau vis kas tu ri sa vo kai ną.

ŽIR GAI: Pa ro dos lan ky to jus do mi no nyks tan čių veis lių ark liai, ku rie 
jau ne kar tą bu vo ties iš ny ki mo ri ba.

Au to rės nuo tr.

Trūkotikkiauliųsukaroliukais
Rad vi liš kio ra jo ne, Bai so ga los gy vu li nin kys tės ins ti tu te, su reng to je tarp tau ti nė je kon fe ren ci jo je 
įvai rių ša lių moks li nin kai ga lė jo pa si gro žė ti nyks tan čiais ūki niais gy vū nais: viš ti nė mis žą si mis, 
juod gal vė mis avi mis, že mai tu kais žir gais. Tik įžy mių jų kiau lių su ka ro liu kais pa ro do je ne bu vo – 
už draus ta de monst ruo ti dėl af ri ki nio kiau lių ma ro.

Lai ma AGA NAUS KIE NĖ
alaima@skrastas.lt

Pris ta tė ir gy vū nus,  
ir dir bi nius

Lie tu vos svei ka tos moks lų 
uni ver si te to Gy vu li nin kys tės 
ins ti tu te vy ku sio je tarp tau ti-
nė je kon fe ren ci jo je „Ūki nių 
gy vū nų ge ne ti niai iš tek liai 
ir jų sa vy bių įvai ro vė“ moks-
li nin kai iš už sie nio da li jo si 
pa tir ti mi ir ži nio mis. Kon fe-
ren ci jos da ly viams su reng ta 
ir pa ro da „Nyks tan tys ūki niai 
gy vū nai – praei tis ir da bar tis“, 
kurioje jie ga lė jo su si pa žin ti 
su nyks tan čio mis se no sio mis 
gy vu lių ir na mi nių paukš čių 
veis lė mis. Pa ro da bu vo at vi ra 
vi siems no rin tiems.

No rin tys ga lė jo įsi gy ti ir iš 
vil nos vel tų, iš odos su kur tų 
gro žy bių, ku rių siū lė vie tos 

tau to dai li nin kai ir gra žia-
dar biai.

vie toj kiau lių – tik sten dai
Tik vie nos se niau sių veis lių 

Eu ro po je at sto vių – Lie tu vos 
vie ti nių kiau lių su ka ro liu kais 
po kak lu, šių me tė je pa ro do je 
ne bu vo. Prask rie jus af ri ki nio 
kiau lių ma ro šmėk lai, jų de-
monst ra vi mas te bė ra už draus-
tas. Bai so ga lie čiai moks li nin kai 
juo ka vo, jog ge riau siu at ve ju ga-
lė jo į gar dą įkel ti to kios kiau lės 
fo to nuot rau ką su už ra šu „Čia 
tu rė jau bū ti aš“.

Lie tu vos vie ti nes kiau les nuo 
vi siš ko iš ny ki mo pa dė jo iš gel bė ti 
prieš du de šimt me čius pro fe so-
riaus J. S. Šveis čio or ga ni zuo tos 
eks pe di ci jos. Jų me tu bu vo su-
rink ti vie ti nių kiau lių po žy mių 
tu rin tys par še liai ir at kur ta mi ni-
ma li šios veis lės po pu lia ci ja.

Nukelta į 3 psl.

EPA-EL TA nuo tr.

Ma das ku ria ne tik 
me ni nin kai

Rad vi liš kio Gra ži nos pa grin di nė je mo kyk lo je 
ša lies mo kyk lų jau nie ji di zai ne riai pri sta tė 

avan gar di nio me no ko lek ci jas. 

Skry džiams į Tur ki ją 
pa si ruoš ta
Va kar Šiau lių oro uos te su dė ti pa sku ti niai ak cen tai dėl poil si nių 
ke lio nių skry džių iš Šiau lių į An ta li ją. Su si ti ki me da ly va vę 
sve čiai iš Tur ki jos ra gi no at vyk ti į, jų žo džiais, ro jų. 



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
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