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Bastilijos paėmimo dienos paradas surengtas
Prancūzijos sostinėje Paryžiuje.

Serbija reikalauja
įstojimo į ES datos

Europos Sąjungos (ES) kandidatė Serbija nebe
nori ilgiau būti Briuselio maitinama pažadais
ir reikalauja nustatyti jos įstojimo į Bendriją
datą.
„Pasakykite mums atvirai, kiek ilgai mes dar
būsime laukiamajame“, – Belgrado laikraš
tis „Politika“ penktadienį citavo prezidentą
Aleksandrą Vučičių. Jis teigė abejojantis, kad
ES narė Bulgarija savo įstojimo metu 2007-ai
siais buvo tam labiau pasir uošusi nei dabar
Serbija.
Serbija nuo 2012-ųjų turi šalies kandidatės sta
tusą, 2014 metais ji pradėjo stojimo der ybas.

IS prisiėmė atsakomybę
už nepavykusius 
išpuolius
„Islamo valstybės“ (IS) džihadistai prisiėmė at
sakomybę už nepavykusius išpuolius Par yžiuje
ir Briuselyje ramadano mėnesį. IS džihadistai
kartu išsakė naujus grasinimus.
Birželio 19 dieną 31 metų vyras Eliziejaus lau
kuose Par yžiuje automobiliu rėžėsi į policijos
autobusą. Jis pats žuvo. Po dienos Briuselio
centrinėje geležinkelio stotyje buvo nušautas
36 metų vyras, mėginęs žmonių minioje deto
nuoti lagaminą su sprogmenimis. Ir čia be te
roristo niekas daugiau nenukentėjo.
ELTA, „Šiaulių krašto“ inf.

“

Žagarėje aidėjo elnių kovų balsai. Prie dvaro rūmų vyko antrasis atviras
Lietuvos elnių kvieslių čempionatas, kuriame rungėsi dalyviai iš
Slovakijos, Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos. Geriausiai raguotų miško
gražuolių balsą pamėgdžiojo medžiotojas iš Lenkijos Jan Skrzetuski.
7 p.
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Leidžiamas nuo 1990 m.

Žmonių gerumas
stipresnis už ugnįi

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Kiek daugiau nei prieš mėnesį
šiauliečiai Eglė ir Artūras
Gruodžiai bei trys jų dukrelės
sugrįžo namo – į tą pačią
Šiaulių „Vaivorykštės“ sodų
bendriją, tą pačią gatvelę ir
netgi tą patį sklypą. Viskas taip
pat. Tik gyvenamasis šeimos
namas dabar naujas.
Senąjį namą pernai rugpjūčio
26-ąją nuo žemės paviršiaus
nušlavė ugnis.
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Žodžiai – kaip auksas
Ponia Eglė aprodo dažais tebekvepian
tį namą: štai septynmetės ir vienuolika
metės dukrų kambar ys, čia – vyriausios,
dešiniau – vonios kambar ys, sutuoktinių
miegamasis.
Moderniai įrengtas valgomasis. Jame
šnypščia vanduo arbatinuke, prie sienos
jaukiai įsitaisęs gėlės vazonas. Ant ak
meninės sienos čiauška LG televizorius
– pusseserės dovana.
Sak yt um, visk as kaip pas visus.
Vis dėlto prisėdus prie jauk aus šei
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Naujajam šeimos namui dar daug ko reikia, bet ponia Eglė nesureikšmina: svarbiausia,
kad šeima vėl turi namus.
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mos stal o ir užsiminus apie praėjus į
laik ą, E. Gruod ien ės akys e suž vilg a
ašaros – išgyvent ų skaudžių akimirk ų
atspindys.
„Tačiau kažk ą praradę, kažk ą atra
dome“, – šie namo šeimininkės žodžiai
sublizga lyg auksas: baisi nelaimė Gruo
džiams parodė, tarp kokių jautrių ir padė
ti pasirengusių žmonių jie gyvena.

Gelbėti nebebuvo ką
„Šiaulių krašte“ rašyta apie Gruodžių
šeimos namus pernai rugpjūčio 26-ąją
nusiaubusį gaisrą. Jis jauną šeimą paliko
be pastogės. Iš degančio namo spėta išgel
bėti tik keletą drabužių, skalbimo mašiną
ir katiną – visa kita prarijo ugnis.
Nukelta į 3 psl.

Gyventi klausant širdies
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

GYVENIMO
SPALVOS

Šiaulių vandenlenčių parko
„FoxSpot“ vadovė Irma
Gajauskaitė save apdovanotų
už drąsą prisiimti atsakomybę.
Klausydama širdies, šiaulietė
paliko gerai apmokamą medicinos
fizikės darbą Onkologijos klinikoje
ir visa esybe nėrė į mėgstamą
veiklą – kurti vietą, kur žmonės
plauktų iš visos Lietuvos.
Nukelta į 6 psl.
„Žinau, kur einu, ką turiu daryti. Ir žinau,
kad mano pačios laimė yra svarbiausia.
Jei aš esu pilna, galiu ir kitam atiduoti. Ši vieta
yra atidavimas“, – sako Šiaulių vandenlenčių
parko vadovė Irma Gajauskaitė.
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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.

