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KURJERIS

“Jei ydos ma din gos, jos 
šlovinamoskaipdorybės. 
  ŽanasBatistasMoljeras

SEntEncIJa

ELTA,„Šiauliųkrašto“inf.
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GAL VO SŪ KIS: Šian dien Šiau lių mies to savivaldybės Gat vių ir ki tų vi suo me ni nių ob jek tų pa va di ni mo su tei ki mo ko mi si ja svars tys, ar Šiau lių 
ka ri nį ae rod ro mą pa va din ti Ro nal do Rei ga no var du. 

„Krikšto“tėvas 
susipainiojo

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Simboliųmagijaareilinėdiena?

2011-11-11

Šiandienkalendoriauslapelyje–netšeši
vienetai, arba trys vienuoliktukai. „Plius
mėnuliopilnatis irdarpenktadienis“,–
pridursmagijatikintysžmonės.Aršidiena
kuonorsišskirtinė,klausėmebūrėjų,etno
kosmologų,psichoterapeutųirpraeivių.

PIL NA TIS: Pil na tis aud ri na žmo nių 
vaiz duo tę sa vo spin dė ji mu. Yra ti ki nan čių, 
kad per pil na tį, ypač jei ji bū na penk ta die nį, 
žmo nės pra sčiau mie ga. 
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EPA- EL TA nuo tr.

3 p.

Į Sei mą siū lo mas  
su svy ra vęs me ras
Pak ruo jo ra jo no me rui so cial de mok ra tui Sau liui 
Ge giec kui ban do ma at ver ti ke lią į Sei mą. Par ti jos 
bi čiu liai jį „re ko men duo ja“ į kan di da tus.

JaU Kal ba ma apIE 
„dviejųgreičių“europą
PrancūzijosprezidentasNikoliaSarkozipra
kalboapie„dviejųgreičių“Europą.
„Aišku,kadgalųgalebus„dviejųgreičių“Eu
ropa:vienasgreitislabiauintegruotaieuro
zonaiirkitas–labiaukonfederacineiEuropos
Sąjungai“,–N.Sarkozisakėpersusitikimą
suStrasbūrouniversitetostudentais.
Vienas pagrindinių jo argumentų tas, kad
įEuroposSąjungąkadanorsįstosBalkanų
šalys,o32,33ar34valstybiųdidesnėin
tegracijabus„neįmanoma“,praneša„euob
server.com“.
„Reuters“cituojaneįvardytąaukštąEuropos
Sąjungospareigūną,kadPrancūzijairVokie
tijasvarstodideliuspokyčius,kurie,bekita
ko,sukurtųlabiauintegruotąirturbūtma
žesnęeurozoną.
TačiauVokietijoskanclerėsAngelosMerkel
atstovaisakė,kadBerlynasneturiplanųma
žintieurozonąirkadsiekiama„stabilizuoti
eurozonątokią,kokiajiyra“.

PA VYZ DYS: Pre zi den tė Da lia Gry baus kai tė 
Drus ki nin kuo se iš ban dė snie go mo to cik lą. Va kar 
ji lan kė Drus ki nin kų ku ror tą, ku ris ver ti na mas kaip 
di džiau sią pa žan gą pa da ręs Lie tu vos ku ror tas, iš 
pa sie nio re gio no ta pęs svar biu tu riz mo cent ru. 
In ves ti ci jos į šiuo lai kiš ką tu riz mo inf rast ruk tū rą 
– mo der nius SPA cent rus, sa na to ri jas ir gy dyk las, 
aukš to ly gio pra mo gų cent rus – sli di nė ji mo tra sas 
ir Van dens par ką, pa de da pri trauk ti di de lius 
tu ris tų srau tus. Šį sėk mės mo de lį ga li pe rim ti ir 
ki ti Lie tu vos ku ror tai, pa brė žė Pre zi den tė Da lia 
Gry baus kai tė, ap si lan kiu si Drus ki nin kų gy dyk lo je 
ir nau ja ja me žie mos pra mo gų komp lek se.

Džo jos BA Ry SAi TėS (EL TA) nuo tr.

Su lai ky tas bu vęs  
Šiau lių po li ci jos va do vas

Tęs da mi ty ri mą dėl ban dy mo pa pirk ti Šiau lių apy gar dos 
pro ku ra tū ros pro ku ro rą va kar STT agen tai su lai kė bu vu sį Šiau lių 
ap skri ties vy riau sio jo po li ci jos ko mi sa ria to vir ši nin ką Vi dą Mai gį. 
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