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ELTA,  
„Šiau lių kraš to“ inf.

5 p.

KURJERIS

“Te ty li tas, ku ris 
davė,tekalbatas,
ku ris ga vo. 
Mi ge lis Ser van te sas

SEnTEncIJa
Šiau lių mies to gar bės pi lie tį, Lie tu vos nu si pel niu sį in ži nie rių, 
es pe ran ti nin ką  Ze no ną Ei mu tį Sa ba lį su tik si daž na me ren gi ny je. 
„Man ne tas pa ts. Man gai la mies to. Vi sur, kur va žiuo ju, ly gi nu, 
kaip yra pas mus, ir kaip ki tur“, – sa ko 77-erių šiau lie tis.  
Jis na muo se neuž si sė di, ko ne kas met „kaip į at lai dus“ ke liau ja  
į es pe ran ti nin kų pa sau li nius kong re sus.

Ze no nui Sa ba liui – 
ne vis vien

Ži vi lė KA VA LIAUS KAI TĖ
zivile@skrastas.lt

Sup la nuo tos die nos
Prieš su si ti ki mą Z. Sa ba lys pra

šo iš anks to su de rin ti lai ką, nes jo 
lau kia įvai ri veik la.

„Ką aš vei kiu? Kur kvie čia, ten ir 
ei nu. Jei skel bi mas yra, va di na si, 
ir gi kvie čia, – šyp so si Z. Sa ba lys. – 
Lan kau pa ro das, man įdo mu. Abi 

duk ros, anū kai bai gė dai lės mo
kyk lą, o ma ne pie ši mo ins ti tu te 
mo kė A. Žmui dzi na vi čius.“

Nuei na ir į kon cer tus, bet Šiau
liuo se pa si gen da kla si kos. „Sau lės“ 
kon cer ti nė je įstai go je skam ban čią 
mu zi ką va di na „blė ki ne“. Pui kų 
įspū dį pa li ko V. No rei kos ir bi čiu
lių kon cer tas „Po li fo ni jos“ sa lė je: 
„Ma lo nu, kai gir di tik rą mu zi ką.“

Nukelta į 9 psl.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

VEIK LA:  
„Ką aš vei kiu? 
Kur kvie čia, 
ten ir ei nu. 
Jei skel bi mas 
yra, va di na si, 
ir gi kvie čia“, – 
šyp so si  
Z. Sa ba lys.

„Oi ojo joj, suau gę žmo nės kaip da vat kos de juoj –  
oi, kaip ch****a Lie tu vOi. O mo ra las ir dur niui aiš kus, ir kam su gal va 
tvar koj – kas kaip lo vą pa si klo ja, tas taip iš mie ga Lie tu vOi“, – 
re puo da mas teks tą gi ta ra brąz gi na Var nas. Po šiuo pseu do ni mu – 
šiau lie tis Ar nol das Je mel ja no vas.

Var nas: re pe ris su gi ta ra GYVEnIMO 
SPaLVOS

PER KE LIaS Sa VaI TES 
žuvo338žmonės
Si ri jos su ki lė lių kont ro liuo ja mo
je ry ti nė je Ale po da ly je, Pa sau lio 
svei ka tos or ga ni za ci jos duo me ni
mis, per praė ju sias sa vai tes žu vo 
ma žiau siai 338 žmo nės. Tarp žu
vu sių jų yra 106 vai kai.

uždarytasgreitkelis
Vo kie ti jos po li ci ja po to, kai su
stab dė au to mo bi lį, ga be nan tį įta
ria mas bom boms ga mi nti skir tas 
me džia gas, nak tį į penk ta die nį 
ne to li sie nos su Aust ri ja už da rė 
greit ke lį.
Po li ci ja su lai kė vai ruo to ją len ką 
ir tris jo ke lei vius af ri kie čius iš 
Dramb lio Kau lo Kran to ir Gvi
nė jos.
Vė liau greit ke lis A93 bu vo ati
da ry tas.

Rinkimųkelyjeoptimistųmažai
Šiau lius ker tan ti Til žės gat vė pil na 
pla ka tų su kan di da tais į Sei mą. 
Vi lio ja šū kiais: dirbs ūkiš kai, 
są ži nin gai, ma tys ir gir dės žmo gų. 
Rin ki mai už sa vai tės –  
ki tą sek ma die nį. Va žiuo ja me 
klaus ti rin kė jo: „Kaip gy ve ni, 
žmo gau? Ar tu ri pa si rin ki mą?“  
Marš ru tas: Aukš tel kė – Gin kū nai – 
per Šiau lius.

Rū ta JAN KU VIE NĖ
ruta@skrastas.lt

aukštelkėjeoptimistųnerandame
Pir mas už kal bin tas aukš tel kiš kis iš kar to nu

ker ta: „Ko kie rin ki mai? Man 28 me tai, bet nie
ka da ne kvie čia. Nė jau ir nei siu.“

Rė ži niuo se dar žuo se run ke lius ka sa mo te ris. 
Gy ve na kai me, atė jo pa dė ti svei ka tos ne be tu
rin čiai aukš tel kiš kei.

„Ei nu į rin ki mus, bet ką tas bal sas pa de da? 
– klau sia Ge no vai tė Ra ma naus kie nė. – Ko be
ga li ti kė tis, kai gy ve ni mas toks „ge ras“. Pen si jos 
gau nu 100 eu rų – kaip ga li iš gy ven ti? Kol dar 
tu riu svei ka tos, ban dau pri si dur ti iš ša lies.“

Ši val džia 2 eu rus jai „pri me tė“ – mat pen
si ja la bai ma ža.

„Ką už tuos du eu rus nu pirk si? Ba to no, drus
kos ir ma ka ro nų pa ke lį, – juo kia si iš to kio di dė
ji mo. – Li tas dar bu vo ver tin ges nis, o su eu ru 
nuei ni į par duo tu vę ir grįž ti tuš čiu krep šiu.“

Par duo tu vė je, to liau nuo plen to, pir kė jų nė
ra. Par da vė ja Ni jo lė sa ko, jog Aukš tel kė je klien
tų trūks ta, ir kuo to liau, tuo pra sčiau. Įmo nių 
ne bė ra, bal dų ce chas lai ko si, bet ten li ko gal 

tik pu sė dar buo to jų.
„Pa gy vė ji mas  tik va sa rą, kai iš už sie nio 

vai kai pas tė vus at va žiuo ja, o da bar – mi ręs 
rei ka las, dau giau pir kė jų, tik kai pa šal pos iš
mo ka mos,  – da li ja si mo te ris. – Kai nos ky la – 
pie ni nin kai jau pra ne šė, kad nuo spa lio brangs 
pie nas, mat Eu ro po je brangs ta. Kas da ro si? 
Žlug do smul kų vers lą, grei tai ir mums ne be
liks dar bų. Tais pa di din tais mi ni ma liais at ly
gi ni mais ne bes pė ja me kai nų vy tis.“

Jos vy ras daug me tų dir ba už sie ny je. Jo už
dar bis šei mą gel bė ja.

Eis į rin ki mus, nors nė ra ga lu ti nai ap si spren

du si, už ką bal suo ti. Abe jo ja, ar ren kan tis nau
jus pra na šus, kas keis tų si.

„Nau jų priei na, tai jiems pa tiems dar vis ko 
pri rei kia“, – svars to mo te ris.

Aukš tel kės bib lio te ko je tuš čia. Bib lio te ki nin
kė Ro ber ta Šče po na vi čiū tė ti ki na, jog pa si rin
ku si, už ką bal suo ti.

„Ma ne ste bi na dau gy bė pa ža dų, jog žmo
nėms bus ge riau, – da li ja si kan di da tų de ba tų 
įspū džiu Ro ber ta. – Rea ly bė je žmo nių bal sas 
Sei mui nie ko ne reiš kia. Pro tes to pi ke tai bu vo dėl 
Dar bo ko dek so, Pre zi den tė ve ta vo – at me tė.

Nukelta į 3 psl.

Šiau lių mies to sa vi val dy bė ruo šia si skelb ti ap klau są, ar mies tui 
rei ka lin ga krep ši nio ko man da. Ši idė ja ki lo po to, kai „Šiau lių“ 

krep ši nio klu bas pa skel bė apie fi nan si nius sun ku mus ir krei pė si dėl 
pa ra mos į mies to bend ruo me nę. Ar mies tui rei kia iš sau go ti krep ši nio 

ko man dą ir kaip tai pa da ry ti?

Kaip išsaugoti krep ši nio ko man dą?

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

BIB LIO TE KI NIN KĖ: Ro ber ta Šče po na vi čiū tė ne sle pia, jog su drau gu svars to emig ruo ti: 
„Bib lio te ki nin kams at ly gi ni mai pa di din ti, bet gy ve na me nuo al gos iki al gos.“
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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 „Šiaulių kraštas“ – bet kuriame pasaulio krašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.
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