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Šian dien ir 
ry toj žy mes
nio lie taus 
ne nu ma
to ma. Pūs 
vi du ti nio 
stip ru mo 
piet ry čių 
vė jas. Nak
ti mis oro 
tem pe ra tū ra 

Mi ko liš ky je nu si lenk ta 
iš ny ku siems kai mams

Proginėsuknia–
visadavienintelė

Apie ar tė jan tį eu rą pa kruo
jie čiai ži no ne ma žiau nei did
mies čių gy ven to jai, o su Eu ro pos 
vie nin gos va liu tos atė ji mu sie ja 
pra gy ven tą ne be pir mą pi ni gų 
kei ti mą.

Prie cent ri nė je Pak ruo jo aikš
tė je įsi kū ru sio „Eu ro bu so“ po vie
ną ar po ke le tą priei na įvai raus 
am žiaus žmo nės. Šnek te lė ję su 
at vy kė liais, pa siė mę pluoš tus in
for ma ci nių lei di nių, skai čiuok les, 
pa kruo jie čiai to liau trau kia sa vais 
rei ka lais.

„Daž niau sias, be veik vi sa da ir 
vi sur už duo da mas pa ts pir ma sis 
klau si mas – „ar da li ja te eu rus?“, 
– juo kia si „Eu ro bu so“ vai ki nai. – 
Ir pa žymi, kad Pak ruo jo žmo nės 

apie pi ni gų kei ti mą tu ri ne ma žai 
ži nių. – Pra de di pa sa ko ti, kas kaip 
kei sis – o pa šne ko vas tik pa link si 
– jau ži nau.“

To je pa čio je aikš tė je pri sė du
si pa kruo jie tė Ma ri jo na Va lio
nie nė, ran ki nė je su si dė ju si iš 
in for ma to rių gau tus lei di nius, 
šyp so jo si: ne sen jo rus bau gin ti 
pi ni gų kei ti mu!

„Ma no, kaip ir ki tų vy res nių 
žmo nių gy ve ni me – tai jau tre čia 
pi ni gų re for ma: jau nys tės lai kų 
so vie ti nius rub lius pa kei tė „vag
no riu kai“, „vag no riu kus“ – li tai. 
Bus pa na šiai, kaip įve dant li tą – 
su ma žės pa čių pi ni gų“, – pro gno
za vo pa kruo jie tė.

Po nios Ma ri jo nos nuo mo ne, 

Pakruojiečiaiskaičiuojapinigųreformas

Kund ro čių kai mo 
gy ven to jai jau po rą 
de šimt me čių ne ga li ger ti 
sa vo šu li nių van dens. 
Jis stip riai už terš tas  
bu vu sio ko lū ki nio trą šų 
san dė lio. Žmo nės sa ko, 
jog pa gal bos pra šė 
Sa vi val dy bė je, ta čiau 
jiems bu vę pa siū ly ta 
„su si mes ti gi lu mi niam 
van dens grę ži niui“. Tai 
žmo nėms – ne pa gal 
ki še nę.

Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Maistui–šaltiniovanduo
Kund ro čių kai mo pa kraš ty je, ar

čiau ke lio Šiau liai – Pak ruo jis, Onos 
Šla ma še vi čie nės so dy ba. Jo je, kaip 
ir vi so se – se nas šach ti nis šu li nys, 
iš ku rio jau se niai šei mi nin kė van
dens ne ge ria.

„Ji, kaip ir vi si kai mo gy ven to jai, 
mais tui nau do ja ne to li Links mu čių 
esan čio šal ti nio van de nį. Man vie
nai mais tui pa kan ka“, – sa ko ma žo 
Kund ro čių kai me lio so dy bos šei
mi nin kė. Ji sa vo šu li nio van de nį 
nau do ja tik bui ty je – skalb ti, lais ty ti 
gė les, va sa rą – dar žus.

„Mū sų kai me van duo už terš tas, 

Kaimassuužterštaisšuliniais
paliktaslikimovaliai

svy ruos tarp 6–11, Kur šių ne
ri jo je iki 14 laips nių ši lu mos, 
die no mis 17–22 laips niai 
ši lu mos.

lai ko pri pras ti prie nau jų pi ni gų 
duo ta daug – jau da bar kai nos 
nu ro do mos ir li tais, ir eu rais, te
rei kia ati du mo.

O pa kruo jie tis Jo nas Ja ni lio
nis pa si ti ki vals ty bės tar nau to
jais: kad jie pen si jas tei sin gai 
per skai čiuos ir žmo nės ne bus 
nu skriaus ti.

Ki tas „Pak ruo jo kraš to“ kal bin
tas vy ras pri si mi nė net ne dvi, o 
tris pi ni gų re for mas: kaip dar so
vie ti niais lai kais bu vo iš leis ti nau ji 

rub liai ir kei tė si kai nos, pa vyz
džiui, bran go „šnap sas“.

Su vers lo liu di ji mu tur guo se 
pre kiau jan tis ra jo no gy ven to jas 
svars tė, kad iš pra džių bus pai
nia vos at si skai tant su pir kė jais ir 
li tais, ir eu rais. Pa šne ko vas ne slė
pė, jog pre kių kai nos tur guo se bus 
suap va lin tos – tur gaus pre kei viai 
ne si smul kins, kai nas ap va lins į 
di des nią ją pu sę.

„Pak ruo jo kraš to“ inf.
Ja ni nos ŠA PAR NIE NĖS nuo tr.

TI KĖ JI MAS: Jo nas Ja ni lio nis ti ki, 
kad jo pen si ja bus per skai čiuo ta 
są ži nin gai.

nuoTAIKA: Pak ruo jie tei Ma ri jo nai 
Va lio nie nei ar tė jan tis eu ras bai mės 
ne ke lia: pri pra to prie „vag no riu kų“, 
li tų, pri pras ir prie nau jų jų pi ni gų.

ger ti ne ga li ma. Bu vo čia vi so kių 
ty ri mų ir vi sų at sa ky mai vie no di 
– bai siai daug nit ri tų ir nit ra tų, 
mais tui nau do ti ne ga li ma“, – ap
lan ky ta „Pak ruo jo kraš to“ sakė  
O. Šla ma še vi čie nė.

Nukelta į 3 psl.

Au to rės nuo tr.

ŠAL TI nIS: Jau dau ge lį 
me tų Oną Šla mie nę 

gelbs ti šal ti nio van duo, 
ve žio ja mas pen kių  lit rų 

bu te liais.

TAR ŠA: Ša lia An ge lės Ri mie nės na mo – bu vu sio ko lū ki nio trą šų 
san dė lio griu vė siai, nuo ku rių į vi sas kai mo pu ses – už terš tas 
šu li nių van duo.

ŠIL KAS: VVG di rek to rė Ma ri ja 
Žiub rie nė įstai gos de šimt me čio 
šven tė je puo šė si šil ki ne sa vo 
pa čios su mo de liuo ta su knia.

BEŠLEPEČIŲ

VAR TE LIAI: Ma ry tė 
Ar mo na vi čie nė ir Jo nas Ja nu lis 
at vė rė sim bo li nius var te lius į 
kie me lį, ku ria me – pa mink li niai 
ak me nys, sau gan tys iš ny ku sių 
kai mų at mi ni mą.



2 PRENUMERATA

Prenumeruokite „Šiaulių krašto“ elektroninius 
leidinius ir kasdien skaitykite naujausius 

mūsų laikraščius PDF formatu

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

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn.

„Šiaulių kraštas“ 8,00 Lt
„Kelmės kraštas“ 5,00 Lt
„Pakruojo kraštas“ 5,00 Lt
„Mūsų kraštas“ 5,00 Lt
„Krašto žinios“ 5,00 Lt

„Biržiečių žodis“ 5,00 Lt
„Sidabrė“ 6,00 Lt
„Žemaitis“ 5,00 Lt


