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“Nepakankasėkmėsturėti
talentą.Žmogusprivaloturėti
talentąsėkmei. 
      L. Ber lio zas

sentencija

KURjeRis

Šiau lie tė į re dak ci ją at sku bė jo pa pa sa ko ti 
įvy kio, ku rį ji va di na ste buk lu: „Pay Post“ 
kios ke prie se no jo Šiau lių tur gaus 
dar buo to ja grą ži no jos pa lik tą pi ni gi nę su 
1 000 eu rų. „Kaip jaus čiau si pa si sa vi nu si 
sve ti mus pi ni gus?! Juk tai bū tų kan čia, o 
ne lai mė“, –  šyp so jo si pi ni gi nę grą ži nu si 
par da vi mų va dy bi nin kė Vil ma Na vic kie nė. 
Jos kios ke sa vi nin ko lau kia kaž kie no 
maž daug prieš sa vai tę pa lik ti aki niai.

Ri ta ŽA DEI KY TĖ
rita@skrastas.lt

Palikopiniginęsudidelesuma
Aš tuo nias de šimt me tė šiau lie tė Ana (pa var dė re dak

ci jai ži no ma) praė ju sį ket vir ta die nį atė jo su mo kė ti 
mo kes čių į Lie tu vos pa što fi nan si nių pa slau gų tink lo 
„Pay Post“ kios ką.

Tik grį žu si na mo mo te ris pa ste bė jo, kad ran ki nė
je nė ra pi ni gi nės su maž daug tūks tan čiu eu rų, ku rie 
bu vo skir ti jai drau ge su se se rimi ap mo kė ti už gy dy mą 
ir rea bi li ta ci ją sa na to ri jo je.

„Tik rai bu vau per žeg no ju si tuos pi ni gus – kai žmo
nės taip sun kiai ver čia si, net są ži nin giau sias žmo gus 
ga li su si gun dy ti pi ni gais“, – pa sa ko jo po nia Ana. Ma
nė, kad pi ni gi nę su stam bia pi ni gų su ma jai pa vo gė 
tur gu je.

Penk ta die nį šiau lie tė nuė jo ap mo kė ti dar vie no ko
mu na li nių pa slau gų kvi to į tą pa tį kios ką.

„Aš trau kiu są skai tą, o man dar buo to ja tie sia ma no 
pi ni gi nę su vi sais pi ni gais! Ar gi ne ste buk las?!“ – jau
di no si šiau lie tė.

Nukelta į 3 psl.

Rastus1000eurų
grąžinolaiminga

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

SĄ ŽI NIN GU MAS: „Pay Post“ kios ke prie se no jo Šiau lių tur gaus dir ban ti 
Vil ma Na vic kie nė sa ko, kad ne tik ne ki lo min tis pa si sa vin ti gar baus am žiaus 
mo ters pa lik tą stam bią pi ni gų su mą, bet ne ra mu bu vo, kad „pa gy ve nu si 
mo te ris tiek tu rė jo stre so“.

PrieLibijoskraNtų
išgeLbėtaaPie6500
migraNtų
Prie Li bi jos kran tų iš gel bė ta apie 6 500 mig ran tų 
per vie ną la biau siai įtemp tų gel bė ji mo die nų per 
pa sta ruo sius me tus, pra ne šė Ita li jos pa kran čių 
ap sau gos tar ny ba.
Vie nos ope ra ci jos me tu bū ta itin dra ma tiš kos 
si tua ci jos – žve jy bos lai ve su si grū dę apie 700 
mig ran tų, kai ku rie iš jų, dė vė ję gel bė ji mo si lie
me nes, šo ko iš lai vo ir plau kė gel bė to jų link.
Anot gel bė ji mo ope ra ci jo se da ly va vu sių or
ga ni za ci jos „Gy dy to jai be sie nų“ na rių, tarp 
ki tų iš gel bė tų kū di kių bu vo ir pen kių die nų 
kū di kis.
Re mian tis Jung ti nių Tau tų pa bė gė lių agen tū ros 
ir pa kran čių ap sau gos tar ny bos duo me ni mis, 
šiais me tais į Ita li ją iš vi so at vy ko 112 tūks tan
čių 500 mig ran tų.
Nuo šių me tų pra džios jū ra ke liau da mi ir ban
dy da mi pa siek ti Grai ki ją ar Ita li ją, žu vo dau giau 
nei 3 000 žmo nių.

Mi nint žy dų bend ruo me nės 75-ąsias 
su nai ki ni mo me ti nes, va kar Še du vo je 
(Radviliškio r.) nu žu dy tų žy dų at mi ni mą 
pa ger bė ir ša lies Prem je ras Al gir das 
But ke vi čius. Jis pa gal žy dų tau tos pa pro čius 
ka pi nė se pa dė jo at min ties sim bo lį – ak me nu ką.

Holokaustoaukaspagerbėmaldomis
iratmintiessimboliais

Lai ma AGA NAUS KIE NĖ
alaima@skrastas.lt

Pagerbėžuvusiusžydus
Va kar Še du vo je, Pa ku te nių ir Liau diš

kių miš kuo se esan čio se žy dų ma si nių 
žu dy nių vie to se, skli do šir dį ve rian čios 
Ka di šo mal dos gar sai.

Nukelta į 3 psl.

Au to rės nuo tr.

SIM BO LIS: 
Prem je ras Al gir das 
But ke vi čius Še du vos 
žy dų ka pi nė se 
pa lai do tų žmo nių 
at mi ni mą pa ger bė 
pa dė da mas 
at min ties sim bo lį – 
ak me nu ką.

VI ZI TAS: JAV vals ty bės sek re to rius Džo nas 
Ke ris ir pre ky bos sek re to rė Pe ni Pric ker va kar 
pra dė jo dvi die nas vyk sian čias de ry bas su In di jos 
vy riau sy be, jo mis sie kia ma di din ti vers lo ry šius ir 
ska tin ti In di jos dia lo gą su Pa kis ta nu dėl gin čy ti no 
Kaš my ro re gio no. Nuotraukoje Dž. Ke ris ir In di jos 
už sie nio rei ka lų mi nist rė Suš ma Sva raj.

EPA-EL TA nuo tr.

Ar ži no te, ko kie kan di da tai  
į Sei mą yra jū sų rin ki mų 
apy gar do je? aPK LaU sa Ko rup ci niu nu si kal ti mu įta ria mam bend ro vės „Šiau lių plen tas“ 

ge ne ra li niam di rek to riui Juo zui Alek sai už 15 tūks tan čių eu rų 
už sta tą leis ta teis mo lauk ti lais vė je.

„Šiaulių plento“ va do vas 
pa leis tas iš ka me ros

PDF
PRENUMERATA

http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E


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“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 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„Šiauliųkraštas“–betkuriamepasauliokrašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.
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