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2015 m. rugpjūčio 4 d. antradienis Nr. 149 (7072) Šiaulių apskrities ir miesto laikraštis Leidžiamas nuo 1990 m. 0,35 Eur (1,20 Lt)

Šiandien su „Šiaulių kraštu“ – leidinys

5 p.

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

KURJERIS

“Ge riau tai kos me tu val gy ti 
virtąkiaušinį,neiperkarą
mėgautiskeptujaučiu. 
  L. Foicht van ge ris

SEntEncIJa

Lo re ta RIPS KY TĖ
loretar@skrastas.lt

Pristatėkulinarinįpaveldą
„Ar pas jus vi sa da taip ly ja?“ 

– krai pė gal vas Kip ro at sto vai.
Šis klau si mas ki lo dau ge

liui Eu ro pos ša lių kai miš kų jų 
bend ruo me nių char ti jos na rių, 
ku riuos lie tu viš kos liū tys per 
vie ną die ną spė jo iš praus ti bent 
tris ke tu ris kar tus.

Lie tus ly dė jo penk ta die nį 
ren gi nį pra dė ju sią ei se ną, gra
si no pa si vaikš čio ji mo po mies to 
kul tū ri nius bei gam tos ob jek tus 
me tu, „šven ti no“ ir sku ban čius į 
kon fe ren ci ją bei va ka re – į ku li
na ri nio pa vel do va ka rie nę prie 
Žvel gai čio eže ro.

Kiek vie na ša lis da ly vė pa ro
dė iš mo nę pri sta ty da ma sa vo 
mais to ga mi nius ir pa tie ka lus.

 Ko man dos pjaus tė, rai kė ir 
ant sta lų dė lio jo duo ną, kiau lie
nos ir avie nos deš ras, de vy nias 

ga ly bes kar vių, ož kų sū rių.
Lie tu viai sve čiams pa ruo šė 

ša ko čių, ku rių vie nas bu vo čia 
pat ga mi na mas, bal to varš kės 
sū rio, šer no kum pio, šil ki nės 
ko šės su spir gais.

Nuoaitvarųiki„folkšoko“
Šeš ta die nį sve čiai, pa de da mi 

meist rų iš Kau no, Šiau lių ir Tel
šių, ga mi no ir į dan gų skrai di no 
ait va rus, pa puoš tus sa vo kraš tą 
rep re zen tuo jan čiais sim bo liais, 
spal vo mis.

Sve čiai tu rė jo ga li my bę pa
tir ti pa va sa rį Ža ga rė je vy ku
sio Frin ge (pa ri bio – aut. pa st.) 
fes ti va lio dva sią, ap lan ky da mi 
puo dų na mo sa vi nin ko Ed mun
do Vai čiu lio me džio dirb tu ves, 
ga min da mi ka liau ses fab ri kė
ly je pas tau to daili nin kę Auš rą 
Pet raus kie nę, su si pa žin da mi 
su Ža ga rės lė lių teat ru, ap žiū
rė da mi ins ta lia ci jas bu vu sio je 
pie ni nė je.

Nukelta į 3 psl.

Mig ra ci ja smuk do 
Eu ro pos mies te lius

PROB LE MA: Char ti jos pre zi den tas, Aust ri jos La see mies te lio, 
tu rin čio 3,5 tūks tan čio gy ven to jų, me ras Karl Gram ma nitsch sa ko, 
kad mig ra ci ja pa lie tė vi sų Eu ro pos ša lių ma žuo sius mies te lius. 

Va kar vieš na gę Joniškio rajone, Ža ga rė je,  
bai gė 27 Eu ro pos ša lių kai miš kų jų bend ruo me nių 
char ti jos (to liau – Char ti ja) na riai. Ša lių 
bend ra dar bia vi mą ska ti nan čio ren gi nio da ly viai 
Lie tu vą pri si mins kaip nuo šir džių žmo nių ir 
kles tin čios gam tos kraš tą.
„Nors Char ti ja jun gia skir tin gas ša lis, tu ri me 
bend rų pro ble mų. Nuo mig ra ci jos ken čia vi si 
Eu ro pos ma žie ji mies te liai“, – „Šiau lių kraš tui“ 
sa kė Eu ro pos kai miš kų jų bend ruo me nių char ti jos 
pre zi den tas Karl Gram ma nitsch (Aust ri ja).

Au to rės nuo tr.

KE LIO NĖ: Po moks lų Švei ca ri jo je R. Leo na vi čius 
ke lia vo po In di ją.

Na ta li ja KOND RO TIE NĖ
natalija@skrastas.lt

Pasiklydęspaauglystėje
R. Leo na vi čius gi mė Šiau liuo se, ta

čiau užau go Pa ne vė žy je, da bar gy ve na 

vėl Šiau liuo se.
Ro kas mė go gi lin tis į sa vo vi di nį 

pa sau lį, ana li zuo ti min tis ir po ty rius. 
Bu vo jaut rus vai kas, to dėl ieš ko jo bū
dų, kaip pa dė ti sau pik ta me ir ne tei sin
ga me pa sau ly je.

Nukelta į 7 psl.

Aikidoišvedėišlabirinto
Šiau liuo se gy ve nan tis Ro kas Leo na vi čius Ry tų ko vos me nu 
ai ki do su si do mė jo dar paaug lys tė je, ieš ko da mas at sa ky mų  
į es mi nius gy ve ni mo klau si mus. Moks lai Švei ca ri jo je, 
In di jo je, Iz rae ly je, pa tir ties pa si sė mi mas iš mo ky to jų bu vo 
nau din gi: at ra do svei ka tos, sie los ir pro to pu siaus vy rą, 
me di ta ci ją, iš mo ko pa žin ti sa ve.

As me ni nio al bu mo nuo tr.

V. Ra čie nę pri slė gė 
įta ri mų naš ta

Ple ne re gims 5 ąžuo li nės 
skulp tū ros

to KI JaS laU KIa 
paaIš KI nI mo
To ki jas lau kia JAV paaiš ki ni mo dėl įta ria mo 
Na cio na li nės sau gu mo agen tū ros (NSA) vyk
dy to Ja po ni jos vy riau sy bės šni pi nė ji mo, va kar 
žur na lis tams tei gė Ja po ni jos mi nist rų ka bi ne to 
sek re to rius Jo ši hi das Su ga.
Penk ta die nį „Wi ki Leaks“ pa vie ši no se ri ją slap
tų NSA do ku men tų, ku riuo se pa tei kia mas ma
žiau siai 35 šni pi nė ji mo tai ki nių są ra šas.
Į JAV žval gy bos aki ra tį pa te ko Ja po ni jos mi
nist rų ka bi ne to na riai, Cent ri nis ban kas, Fi
nan sų ir Eko no mi kos mi nis te ri jos, „Mit su bis hi“ 
kong lo me ra tas.

mIG Ran tUS ap Gy vEn dInS 
kareiviNėse
Bel gi jos prie globs čio ir mig ra ci jos vals ty bės 
sek re to rius Teo Fran ke nas pa siū lė ap gy ven
din ti prie globs čio pra šy to jus ar mi jos ka rei
vi nė se, nes pa bė gė lių priė mi mo cent ruo se 
trūks ta vie tų.
T. Fran ke no pa siū ly mas su si jęs su di dė jan čiu 
pa bė gė lių srau tu iš Si ri jos, Ira ko ir kai ku rių 
Af ri kos ša lių. Vien tik lie pą prie globs čio pra šy
to jų skai čius išau go iki 2,9 tūks tan čio žmo nių. 
Tai – dvi gu bai dau giau ne gu tą pa tį praė ju sių 
me tų mė ne sį.

EPA-EL TA nuo tr.

GAIS RAI: Saus ros nua lin to je Ka li for ni jo je šėls ta 
miš ko gais rai.

Re gė ji mo ne ga lios skan da lo iš gar sin ta bu vu si il ga me tė 
Sei mo na rio Ed var do Ža ka rio pa dė jė ja Vir gi ni ja Ra čie nė va kar 

ofi cia liai pri pa žin ta įta ria mą ja bau džia mo jo je by lo je.

Šiau lių cent ri nia me par ke pra si dė jo sa vai tę truk sian tis 
ant ra sis me džio dro žė jų ir tau to dai li nin kų ple ne ras 
„Vai kys tės pa sa kas pri si mi nus“. 
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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.
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