
Pak ruo jo sa vi val dy bės 
ug nia ge siai Egi di jus 
Mi ko lai tis ir Dai nius 
Bal čiū nas šeš ta die nį 
iš gais ro bu te iš ne šė 
dū mais ap si nuo di ju sį 
žmo gų. Vy rai, į ug nį 
ir tirš tus dū mus 
žen gian tys be ap sau gos 
prie mo nių, per 
pa sta ruo sius po rą me tų 
iš gel bė jo tris žmo nes.

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

Išgelbėjožmogų
Praėjusį šeš ta die nį Lin ku vos 

ko man do je bu dė ję Egi di jus Mi
ko lai tis ir jo ko le ga Dai nius Bal
čiū nas iš Bend ro jo pa gal bos 
cent ro (BPC) ga vo pra ne ši mą, jog 
iš bu to, esan čio J. Ja no nio gat vės 
na me, pro lan gų, du rų ply šius 
ver žia si dū mai.

Ug nia ge siai už ke lių mi nu čių 
bu vo ne lai mės vie to je.

„Pa te kęs į bu tą pa ma čiau prie
šais švie są – pro tirš tai už dū min tą 
pa tal pą ma tė si lan gas“, – pri si me
na D. Bal čiū nas.

Vy ras ati da rė vir tu vės lan gą, 
kad kva pą gniau žian čius tirš tus 
dū mus bent kiek pra sklai dy tų 
skers vė jis, o jam iš pa skos pro 
du ris su van dens žar na ėjo E. 
Mi ko lai tis.

At vi ros lieps nos ne si ma tė, o ait
rūs dū mai gniau žė kva pą pa tiems 
ug nia ge siams. Jie nuo dū mų ir 
ga li mo ug nies pliūps nio vei dus 
den gė tik po šal mio kau kė mis.

Ap žiū rė ti pa tal pas – ar jo se nė ra 

žmo nių – ėmė si dvi de šimt pen ke
rius me tus ug nia ge siu dir ban tis 
D. Bal čiū nas. 
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daug kur 
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ti. Tem
peratūra 
naktį 9–14, 
dieną 
14–17 
laipsnių 
šilumos.
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palis. Temperatūra naktį 
8–13, dieną 14–19 laipsnių 
šilumos.

SAVIVALDYBĖS
IN FOR MA CI JA

Bėgimųistoriją
puošiaįžymybės 
irmedaliai

Baletopamokėlės–
įgyvendinama
svajonė

Į gais rą – gelbėti žmonių  
be ap sau gos prie mo nių

Dai nius Bal čiū nas ir Egi di jus Mi ko lai tis (kairėje) kas kar tą ei da mi į gais rą gel bė ti ki tų ri zi kuo ja ir sa vo svei ka ta bei 
gy vy bė mis.

Alf re do MAR TŪ ZO nuo tr.

Apie Lin ku vos kul tū ros 
cent ro me no va do vą ir 
Pak ruo jo kul tū ros cent ro 
re ži sie rių Si mą Ki lių 
ne re tai iš gir si sa kant: „Jis 
– tik ras me ni nin kas.“  
O Si mas, kal bė da mas 
apie kū ry bi nę veik lą, 
pra by la apie ga li my bes 
ir jų sto ką mė gė jiš ka me 
teat re.

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

Teatras–gyvasorganizmas
Nors kul tū ros įstai go se dar bo 

su me no sa vi veik los ko lek ty vais 
ofi cia li pra džia dar tik bus skel
bia ma, Si mo Ki liaus va do vau ja
mi mė gė jiš ki teat rai jau dir ba.

Nuo rug sė jo pra džios su si rin
kę po va sa ros ato sto gų re pe tuo
ja, vaid me nis dai li na ir Lin ku vos 
kul tū ros cent ro ar tis tai.

Tie sa, prem je ri nis spek tak lis 

Fe de ri ko Gar si jos Lor kos „Do no 
Kris ti jo ba lio ba la ga nė lis“ bu vo 
pa ro dy tas Lin ku vo je šią va sa rą 

per Škap lie ri nės at lai dus, ant ra sis 
– Birš to no vien kie mio bend ruo
me nei, ta čiau re ži sie rius vis dar 

te bek vie čia ak to rius nag ri nė ti, 
„šli fuo ti“ sa vo vaid me nis.

Šia me spek tak ly je vai di na pen
ki ar tis tai. Re ži sie rius džiau gia si, 
kad jam ne rei kė jo ei ti, mal dau ti, 
kad jie atei tų vai din ti.

„Prie var tos ne mėgs tu, ne ga lė
čiau, o ir nau dos iš to ne bū tų“, – 
sa ko Si mas.

Re ži sie rius džiau gia si sa vo ak
to riais Va ka riu ir Val du Bal čiū
nais, Vi ta Pa kel tie ne ir jos sū nu mi 
Do mu, ku ris ge ra no riš kai pa de da 
spręs ti sce nos tech ni nius da ly kus.

„Kar tais net nu stem bu, kaip 
pui kiai šis vai ki nas in terp re tuo ja 
vaid me nis, si tua ci jas“, – Do mo ak
to ri niais ge bė ji mais stebisi Si mas.

S. Ki lius prieš po rą me tų bu vo 
iš rink tas po pu lia riau siu  Kul tū ros 
cent ro dar buo to ju.

„Teat ras tu ri bū ti gy vas or ga
niz mas, kiek vie nas, už lip da mas 
į sce ną, pri va lo su vok ti pra smę, 
„dėl ko, ką no riu pa sa ky ti“, – apie 
žan rą, į ku rį jau čia si pa si nė ręs 
ir pa ts, sa ko Lin ku vos kul tū ros 
cent ro me no va do vas ir re ži sie
rius Si mas.
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„Jis – tik ras me ni nin kas“

Lin ku vos kul tū ros cent ro me no va do vas ir re ži sie rius Si mas Ki lius: teat ras – 
gy vas or ga niz mas, kiek vie nas sce no je tu ri ieš ko ti pra smių.

Au to rės nuo tr.PDF
PRENUMERATA



2 PRENUMERATA

„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“ 2,50 Eur
„Kelmės kraštas“ 2,00 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,50 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,50 Eur

„Biržiečių žodis“ 2,00 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 2,20 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.

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 kraš-
tas“, „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.

Elektroninis „Šiaulių kraštas“ – bet kuriame pasaulio krašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.


