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“Darbaisbūk
ryžtingas,žodžiais
apdairus. 
 Kinųpatarlė

sentencija

KURjeRis

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

2 p.

Skęsta žmonės
Lie tu vą už lie jus karš čio ban gai ko ne 
kas dien skęs ta žmo nės – per pa sku ti nes 
de šimt die nų ša ly je nu sken do apie 20. 
Šiau lių ap skri ty je, pa ly gin ti su per nai 
me tais, sken duo lių dau giau nei dvi gu bai. 
Ug nia ge siams gel bė to jams tai ne tik 
liūd na sta tis ti ka, bet ir emo ciš kai sun kus 
dar bas. Svars to ma, kad sken duo lių bū tų 
ga li ma su ma žin ti įve dus pri va lo mą 
mo ky mą plauk ti.

Nukelta į 4 psl.

STA TIS TI KA: Šiau lių ap skri ties prieš gais ri nės gel bė ji mo 
val dy bos duo me ni mis, šie met Šiau lių ap skri ty je  
nuo sau sio 1 die nos iki lie pos 29 die nos nu sken do 20 žmo nių. 
2013-ai siais per vi sus me tus nu sken do 9 žmo nės.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Iš Bra zi li jos į Šiau lių ra jo ną, 
Ro mu čius, at vy kę lie tu vių 
pa li kuo nys ti kė jo si su ras ti 
bent vie ną gi mi nai tį. Jų 
se ne liai ir tė vai dvi de šim to jo 
am žiaus pir mo jo je pu sė je 
iš šio kai mo iš vy ko į 
to li mą ją ša lį. Lie tu viš kai 
ne be kal ban tys sve čiai 
klau si nė jo vie ti nių, gal kas 
at me na jų ar ti muo sius – 
Bač kaus kus.

Artimųjųpaieškos 
iš Bra zi li jos at ve dė į Lie tu vą

Al gi man to BRI KO nuo tr.

AT MIN TIS: Sve čiai iš Bra zi li jos at si ve žė jų lie tu viš ką praei tį 
me nan čių do ku men tų. Nukelta į 3 psl.

ESpritarėSankcijomS 
priEšruSiją
Eu ro pos Są jun ga (ES) va kar for ma liai įve dė nau jas pla taus 
po bū džio eko no mi nes san kci jas Ru si jai.
ES nuo šiol ri bos Ru si jos vals ty bi nių ban kų priei gą prie Eu ro
pos fi nan si nių rin kų. 28 ES ša lių pi lie čiai ir įmo nės nuo šiol 
ne ga lės pre kiau ti ob li ga ci jo mis, ak ci jo mis ar ki tais sko lų inst
ru men tais, jei jų iš per ka mu mo ter mi nas il ges nis nei 90 die nų. 
Taip pat drau džia mi bet ko kie nau ji gink lų san do riai ir „dvi
gu bo nau do ji mo“ tech no lo gi jų par da vi mas Mask vai, įskai tant 
ir naf tos pra mo nę. Ne pai sant to, san kci jos be veik ne pa lie tė 
gam ti nių du jų sek to riaus, ka dan gi be veik treč da lį šios Bend
ri jai rei ka lin gos ža lia vos tie kia Ru si ja.

ukrainojEpatvirtintaS 
kariniSmokEStiS
Uk rai nos Aukš čiau sio ji Ra da už da ra me po sė dy je va kar priė mė 
Mo kes čių ko dek so pa kei ti mus – ša ly je įve da mas lai ki nas ka
ri nis 1,5 pro cen to mo kes tis, pra ne šė par la men to pir mi nin kas 
Alek sand ras Tur či no vas.
Pa pil do mas ap mo kes ti ni mas bus at skai čiuo ja mas nuo at ly gi
ni mų, prie mo kų ir ki tų gau na mų gy ven to jų pa ja mų.
Vy riau sy bė iš šio mo kes čio ti ki si gau ti 241 mi li jo ną JAV do
le rių.

praDėtaSviEšaStyrimaS 
Dėla.litvinEnkoSmirtiES
Lon do ne pra dė tas vie šas ty ri mas dėl prieš aš tuo ne rius me tus 
įvy ku sios bu vu sio KGB agen to Alek sand ro Lit vi nen kos mir ties.
A. Lit vi nen kos ar ti mie ji įta ria, kad už jo mir tį at sa kin gas Krem
lius. Ti ki ma si, kad vie šo ty ri mo me tu bus ati džiai ap žiū ri mi 
ry šiai tarp jo mir ties ir Ru si jos val džios.
43ejų A. Lit vi nen ka mi rė 2006 me tais Lon do no li go ni nė je. Įta
ria ma, kad jis bu vo nu nuo dy tas į ar ba tą įpil tu ra dioak ty viu po
lo niu, kai Lon do ne su si ti ko su dviem ru sais, iš ku rių vie nas yra 
bu vęs KGB agen tas. Ma no ma, kad tuo me tu A. Lit vi nen ka dir bo 
Di džio sios Bri ta ni jos slap ta jai žval gy bos tar ny bai (MI6).

GA ZA: Iz rae lio mi nist ras pir mi nin kas Ben ja mi nas Ne tan ja hu, 
ne pai sy da mas tarp tau ti nio ne ri mo dėl di dė jan čio ci vi lių au kų 
skai čiaus Ga zo je, va kar pa reiš kė, jog ne su tiks su jo kio mis 
pa liau bo mis, kol bus su nai kin tas ko vo to jų tu ne lių tink las. Ga zos 
pa rei gū nų tei gi mu, nuo konf lik to pra džios žu vo ma žiau siai 1372 

pa les ti nie čiai, 
dau giau sia ci vi liai, 
ir dar be veik 7 
tūks tan čiai bu vo 
su žeis ti. Mū šiai Ga zo je 
taip pat pa rei ka la vo 
56 Iz rae lio ka rių 
gy vy bių, dau giau 
nei 400 nu ken tė jo. 
Pa les ti nie čių ra ke tų 
ug nis Iz rae ly je 
pra žu dė tris ci vi lius.

EPA-EL TA nuo tr.

Na mą už de gęs žai bas 
iš gąs di no kai mą

Va kar po už si tę su sios kait ros per liū tį 
Sat kū nų kai me (Jo niš kio r.) žai bas už de gė 

gy ve na mą jį na mą. 

Po li ti kų spren di mai  
iš mies to atims 
be veik mi li jo ną li tų



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
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