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  Ja ros la vas Ha še kas

SEntEncIJa

Ak me niš kis Al gir das pas 
sa vo nau ją jį darb da vį, 
Ra sei nių ra jo no ūki nin ką, 
iš tvė rė tik pus šeš tos die nos 
– ne pa kė lė ne si bai gian čio 
už gau lio ji mo. Už dar bio 
ne ga vo anei li to. Išei nant 
ūki nin kas de monst ra ty viai 
iš kra tė as me ni nius daik tus 
– kad sam di nys ne bū tų ko 
ne pa si sa vi nęs.
Dar bo ko dek so ži no vai 
sa ko, kad pa na šių is to ri jų 
– ap stu. Ir pa gal ba esą 
įma no ma.

Vergaispaverčia 
ir ne le ga lus dar bas

PA ŽA DAI: Ne re ti at ve jai, kai sam do mi dar bi nin kai ne tik ofi cia liai neį dar bi na mi, 
bet dar gi ne gau na ir jiems pa ža dė to už dar bio.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Nukelta į 3 psl.

Šiandien
su„Šiaulių
kraštu“–
priedas

„Atolankos“

Kei čia mas Šiau lių vals ty bi nis dra mos teat ro 
fa sa das. Tar pu ka rio ar chi tek tū ros ko ri fė jų 
au to ri nis dar bas nyks ta: at si ra do me ta li nės 
konst ruk ci jos, plas ti ki nės du rys – vie toj 
ąžuo li nių. Gar būs iš Šiau lių ki lę žmo nės 
krei pė si į Kul tū ros mi nis te ri ją, ta čiau 
„eu ro re mon to“, ku rį pro jek to au to rius va di na 
mo der ni za ci ja, stab dy ti nie kas ne si ruo šia.

Teatrofasadaskeičiamas
„euroremontu“

Ri ta ŽA DEI KY TĖ
rita@skrastas.lt

Susirūpino
buvęšiauliečiai

Prieš ke lias die nas bend
ri ja „Šiau lie čių klu bas“, vie
ni janti bu vu sius šiau lie čius, 
laiš ku krei pė si į kul tū ros 
mi nist rą Ša rū ną Bi ru tį, Kul
tū ros pa vel do de par ta men
to di rek to rę Dia ną Var nai tę, 
Šiau lių me rą Jus ti ną Sar
taus ką: „Šiau lių vals ty bi nio 

dra mos teat ro fa sa do dar
ky mą ga li ma pa va din ti pa
si ty čio ji mu iš teat ro pro jek to 
au to rių – bu vu sio Vil niaus 
dai lės aka de mi jos ar chi tek
tū ros ka ted ros ve dė jo Sta
sio Ku do ko ir ar chi tek to, 
1922–1930 me tais Šiau liuo
se dir bu sio sta ty bos sky riaus 
ve dė ju, Ka ro lio Rei so no kū
ry bi nio dar bo“.

Laiš ke ra šo ma, kad ar chi
tek tai, prieš pra dė da mi dar
bus, pri va lė jo pa si do mė ti 
teat ro sta ty bos is to ri ja, kad 
ne pa kenk tų mies to pa vel dui. 
„Da bar men ka ver tė mis me
ta lo konst ruk ci jo mis prieš fa
sa dą ar do ma jo kom po zi ci nė 
dar na“, – ra šo ma laiš ke.

Nukelta į 2 psl.

„EU RO RE MON TAS“: Is to ri nis 
Šiau lių vals ty bi nio dra mos teat ro 
pa sta tas re mon tuo ja mas pa gal 
„eu ro re mon to“ tai syk les, nai ki nant 
ver tin gą is to ri nį au to ri nį kū ri nį.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

GAIS RAI: Žai bai Aust ra li jo je per pa sta rą sias 
die nas įplies kė 350 krū my nų gais rų. Pe le nais vir to 
ma žiau siai ke tu ri pa sta tai ir šim tai gal vi jų.

EPA-EL TA nuo tr.

V.PutinAS:ekonominė
krizėgAliuŽtrukti
dVejuSmetuS
Ru si jos pre zi den tas Vla di mi ras Pu ti nas per me ti
nę spau dos kon fe ren ci ją Tarp tau ti nia me pre ky bos 
cent re Mask vo je pa ti ki no, kad Ru si jos na cio na li nė 
va liu ta, rub lis, sta bi li zuo sis, bet eko no mi nė kri zė 
ga li už truk ti dve jus me tus.
V. Pu ti nas ap kal ti no „išo ri nius veiks nius“ dėl 
smun kan čio rub lio, bet pri pa ži no, kad ša lies cent
ri nis ban kas ga lė jo im tis prie mo nių anks čiau.
Jis taip pat pri pa ži no, kad Ru si jai ne pa vy ko di
ver si fi kuo ti ša lies eko no mi kos, ku riai skau džiai 
at si lie pė krin tan čios naf tos kai nos ir san kci jos, 
pa skelb tos Ru si jai dėl jos vaid mens Uk rai nos 
kri zė je.
V. Pu ti nas pa tvir ti no, kad ša lies va liu tos re zer vai 
yra pa kan ka mi eko no mikai sta bi li zuo ti.

Šiau lių gat vė mis rie dės  
iš lat vių pirk ti au to bu sai

Va kar šiau lie čiams pri sta ty ti ne se niai iš Jel ga vos 
au to bu sų par ko įsi gy ti au to bu sai.

Šią sa vai tę Kel mės ra jo ne per ava ri jas nu ken tė jo trys mo ki nės.  
Dvi paaug lės, ei nan čios per pės čių jų pe rė ją, par trenk tos Kel mės 
cent re. Vie na mer gai tė pa ty rė trau mą Pa šiau šė je, va žiuo da ma 
mo kyk li niu au to bu su, į ku rį at si tren kė ki tas au to mo bi lis.

Ke liuo se su ža lo tos trys moks lei vės



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.
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