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2 p.

Kitas „Šiaulių krašto“ numeris
išeis trečiadienį (rugpjūčio 16 d.)

KURJERIS
EPA-ELTA nuotr.

Portugalijoje vėl liepsnoja miškai. Didžiausias
gaisras įsiplieskė netoli Abranteso miesto
šalies centrinėje dalyje. Iki sekmadienio
prognozuojamas stiprus vėjas ir iki 39 laipsnių
temperatūra, o tai labai padės plisti liepsnoms. Jau
birželį Portugalijoje kelias dienas šėlo dideli miškų
gaisrai. Tada žuvo mažiausiai 64 žmonės, per 250
buvo sužeista.

„Islamo valstybės“
grėsmė išlieka

„Islamo valstybė“ (IS), nepaisant karinių pra
laimėjimų, išsaugojo svarbias veiksmų gali
mybes. Tai sakoma Jungtinių Tautų Saugumo
Tar ybos ekspertų ataskaitoje.
IS finansavimo šaltiniai, remiantis ataskai
ta, ir toliau išlieka pajamos iš naftos verslo ir
mokesčiai, kuriuos džihadistai renka iš savo
kontroliuojamų teritorijų gyventojų. Tačiau IS
finansinė padėtis dėl karinio spaudimo esą pa
stebimai blogėja.
Remiantis ataskaita, IS džihadistai ir toliau
geba motyvuoti vykdyti išpuolius už Artimųjų
Rytų ribų ir sudar yti tam galimybes. Tai, pa
vyzdžiui, galioja Europai, kuri ekstremistams
ir toliau vaidina pirmaeilį vaidmenį.
Džihadistai taip pat mėgina stiprinti savo įta
ką Pietr yčių Azijoje. Tai rodo pastarieji mūšiai
Pietų Filipinuose.

Kai svečias –
antras po Dievo

0,60 Eur

GRUZIJOS
 AŽAI (1)
REPORT

Savaitė Gruzijoje – tik mirksnis. Šalis, pilna paradoksų, priverčia įsimylėti ir
nebepaleidžia. Svaigina gamta, skoniais, įspūdžiais, įsuka pašėlusią jausmų
karuselę. Jau pirmąją dieną išgirstame gruzinišką filosofiją: pirmoje vietoje
yra Dievas, antroje – svečias, trečioje – moteris.
11–12 p.

Per javapjūtę sėjo pažadus

Vytauto RUŠKIO nuotr.

Vakar Šiaulių rajono
savivaldybės posėdžių
salėje regiono ūkininkai
susirinko išgirsti apie valdžios
„pokyčių krepšelį“ žemės
ūkiui. Ūkininkai metė darbus
per patį javapjūtės įkarštį ir
klausėsi žemės ūkio ministro,
Seimo narių pažadų. Kokį
„pokyčių krepšelį“ valdžia
žada kaimui, regionui ir
kiekvienai močiutei?

F
D

Rita ŽADEIKYTĖ
rita@skrastas.lt

Sėjo ir pjovė – kalbas
Į iš anksto planuotą susitikimą su že
mės ūkio ministr u Broniumi Markausku
atvykę žmonės pirmiausia išvydo ne mi
nistrą, o dalį Šiaulių apskrities vienman
datėse apygardose rinktų Seimo narių.
Laisvalaikio drabužiais apsirengę į salę
žengė Rima Baškienė, Juozas Rimkus,
Valius Ąžuolas, Valer ijus Simulik, Vi
talijus Gailius ir Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas
Karbauskis.
Salėje viena dalis – ūkininkų, kita –
valdininkų, kurie penktadienio popietę
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis tėvonijos
ūkininkams pristatė „pokyčių krepšelį“ apie mokesčius, deklaracijas ir projektus.

tankiau žvilgčiojo į laikrodžius, nes prieš
savaitgalį sutrumpinta darbo diena.
Ministras vėlavo. Laiką „užmušti“ pa
siūlyta Seimo Kaimo reikalų komiteto
nariui J. Rimkui. Po jo keliolikos minučių
kalbos, kaip sunku dirbti Seime, ką jie
ten veikia, Šiaulių rajono meras Antanas
Bezaras replikavo, kad kolegai vos pusės
metų užteko išmokti „taip ilgai profesio
naliai kalbėti ir tik pabaigoje pasakyti,
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kas iš tiesų realaus nusimato“.
Ūkininkai dar prieš susitikimą stebėjo
si, kas čia dabar „užsidegė“ Žemės ūkio
minister ijai, kad per patį darbymetį,
kai ūkininkai gaudo kiekvieną palankią
javapjūtės valandą, reikia būtinai at
važiuoti pasikalbėti. Kiti tildė kolegas –
negi neįdomu, kokie pasikeitimai laukia
ūkininkų ir kiek jiems didės mokesčiai.
Nukelta į 3 psl.
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N į Papilę iš Amerikos
PR
Asmeninio archyvo nuotr.

ELTA, „Šiaulių krašto“ inf.

“

Leidžiamas nuo 1990 m.

sentencija
Žmogaus dorybės nesudėtos
į stalčius, jos visos
suverstos į krūvą.
Džordžas Bernardas Šo

Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiai Laima ir
Jonas Šalčiai 1988-aisiais pradėjo skraidyti
į Lietuvą. Nuo tada kasmet apsistoja porai
mėnesių. Kodėl jiems to reikia, „Šiaulių
kraštas“ kalbėjosi Šalčių nusipirktoje
sodyboje Papilėje, Akmenės rajone.
J. Šaltis – tolimas keliautojo Mato Šalčiaus
giminaitis, o ponios Laimos teta – Salomėja
Nėris, tačiau abu yra kuklūs ir apie žinomus
gimines nesigiria.
Vytautas RUŠKYS
vytautas@skrastas.lt

Šeimos emigravo į Ameriką
Bemaž 30 metų L. ir J. Šalčiai kasmet atskrenda į Lietuvą
po kartą ar du. Pasidžiaugti gimtine.
Iki šiol vengė duoti interviu. Pirmąkart apsisprendė dėl
vienintelės priežasties, kaip laiškelyje parašė Laima Šalčius:
„Jeigu „Šiaulių krašto“ publikacija bent vieną skaitytoją
skatintų pagalvoti apie tai, ką Lietuva išgyvenusi, ką išken
tėjusi, kokia mūsų tauta didi ir yra Aukščiausiojo dovana
mums kiekvienam.“

Šiandien –
priedas
Laima ir Jonas Šalčiai kitąmet minės santuokos 50 metų sukaktį.

Nukelta į 9 psl.
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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.

