
Pen kio li ka mi nu čių – 
per tiek lai ko po 
pa vo jaus sig na lo 
tu ri pa kil ti Bal ti jos 
oro erd vę sau gan tys 
nai kin tu vai. Šie met 
į sig na lus rea guo ta 
tris kar tus daž niau. 
Dau gu mos skry džių 
me tu iden ti fi kuo ti 
ir pa ly dė ti Ru si jos 
ka ri niai or lai viai. 
Es ti jos oro erd vė 
bu vo pa žeis ta tris 
kar tus, Lie tu vos, 
Lat vi jos – nė kar to. 
Tre čia die nį po pie tų 
ka na die čių CF-18 vėl 
ki lo pa ly dė ti Ru si jos 
lėk tu vo IL-20.
Va kar žur na lis tams 
bu vo su teik ta 
ga li my bė už fik suo ti 
be si tre ni ruo jan-
čius Por tu ga li jos ir 
Ka na dos nai kin tu vus 
iš dan gaus – 
pro at vi rą C-27J 
„Spar tan“ ram pą.
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“Klau si mo to nas le mia 
atsakymotoną. 
   N. Go go lis

SEntEncIJa
Min dau gas Drą su tis
mindaugas@skrastas.lt

ne su reikš mi na si tua ci jos
Lem tin gas lū žis 54-erių 

vy ro gy ve ni me įvy ko po sky-
ry bų su žmo na. Ne no rė da mas 
ap krau ti dvie jų bro lių ir se sers 
pe čių, vy ras ren ka si be na mio 
gy ve ni mą. Tu ri da žy to jo spe-
cia ly bę. Sa vo pa dė ties ne su-
reikš mi na.

Al vy das pa sa ko ja, jog sa vo 
tė vų ne te ko prieš tris de šimt-
me čius. Ve dęs du kar tus. Iš 
pir mosios san tuo kos tu ri sū-
nų.

Jį drau gai va di na in te lek-
tua liu žmo gu mi, nes tu ri iš si-
la vi ni mą ir ga li pa dė ti įvai riais 
klau si mais. Už ži nias jį pa gi ria 
ir po li ci jos pa rei gū nai, su ku-
riais ten ka su si dur ti.

Reikiaspirgėti
– Kur glau džia tės šal tuo ju 
me tų lai ku?

– Pa si tai ko, kad bū nu nak-
vy nės na muo se. Bet ten ne-
pa tin ka. Ten esi pri klau so mas 
nuo ki tų.

Yra Pa ra mos tar ny ba. Ga li-
me iš si mau dy ti. Gau na me pa-
val gy ti kar tą per die ną. 

Nukelta į 5 psl.

Benamisartėjančiosžiemosnesibaimina

ŽIE MA: „Šiau lių kraš to“ kal bin ti be na miai sa kė gy ve nan tys, kur 
pa puo la: kas dau gia bu čių sky di nė se gau na lei di mą per nak vo ti, kas 
– laip ti nė se, san dė liu kuo se. Da lis ei na į nak vy nės na mus.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Prieš aš tuo ne rius me tus Al vy das tu rė jo dar bą ir šei mą, o da bar yra vie nas iš Šiau lių mies to 
be na mių. Jam te ko mie go ti ir ant snie go. „Žmo nės An tark ti do je iš gy ve na, to dėl skųs tis 
ne tu rė tu me“, – sa ko vy ras. Tuo me tu Šiau lių nak vy nės na mai – dar pus tuš čiai.

Oro erd vė – įkai tu si

SKRY DIS: Por tu ga li jos nai kin tu vas F-16 virš Rė ky vos 
apy lin kių.

Ža ga rė je 
šei mi nin kau ja 
be brai

UŽ DUO TIS: Por tu ga li jos la kū nai sku ba į už duo tį.

SPECIALIAIIŠDANGAUS:NATONAIKINTUVŲTRENIRUOTĖ

SPREN DI MAS: 
Šve di jos ape lia ci nis 
teis mas va kar 
at me tė vy riau sy bių 
pa slap tis 
pa vie ši nu sio 
tink la la pio 
„Wi ki Leaks“ 
įkū rė jo Džu li ja no 
Asan džo pra šy mą 
pa nai kin ti areš to 
or de rį, pro ku ro rų 
iš duo tą 2010 me tais 
dėl kal ti ni mų 
sek sua li nio 
iš nau do ji mo by lo je. 

Dž. Asan džas gy ve na Ek va do ro am ba sa do je 
Lon do ne, bai min da ma sis ekst ra di ci jos į Šve di ją.

LIE tU voS Ka RIaI Ka bU LE 
NENUKENTĖjO
Lapk ri čio 19-osios va ka rą Ka bu le (Af ga nis ta nas) 
prie „Green Vil la ge“ ba zės, ku rio je vei kia Lie tu vos 
Res pub li kos Spe cia lio ji mi si jos Af ga nis ta ne mi si-
ja, įvyk dy tas iš puo lis. In ci den to me tu nei Spe cia-
lio sios mi si jos va do vas, nei jį sau gan tys Lie tu vos 
ka riai ne nu ken tė jo.
Lie tu vos ka riuo me nės Jung ti nio šta bo duo me-
ni mis, iš puo lio me tu ban dy ta pra muš ti ba zės 
ap sau gos pe ri met rą su už mi nuo ta trans por to 
prie mo ne, ke tu ri gink luo ti ko vo to jai ban dė pra-
si skverb ti į sto vyk los te ri to ri ją. Iš vi so įvy ko ke-
tu ri spro gi mai.
At sa ko my bę už šį te ro ris ti nį iš puo lį pri siė mė Ta-
li ba nas.

ESSPAUDžIASERbIją
Tę sian tis Uk rai nos kri zei, Briu se lis di di na spau-
di mą Ser bi jai, kad ši nu si gręž tų nuo Ru si jos ir 
pa skelb tų ša liai san kci jas.
Iki šiol Ser bi ja ne su ti ko įves ti eko no mi nių san-
kci jų Ru si jai. Prie šin gai, Bal ka nų ša lis ti kė jo si, 
kad Mask vai už drau dus mais to pro duk tų im-
por tą iš ES, ga lės ge ro kai pa di din ti sa vo eks por-
tą į Ru si ją.
ES kan di da tė Ser bi ja tra di ciš kai yra ar ti miau sia 
Ru si jos są jun gi nin kė Bal ka nų pu sia sa ly je – Mask-
va čia trak tuo ja sa ve kaip sla vų gy nė ją.
Spa lio vi du ry je Ru si jos pre zi den tas Vla di mi ras 
Pu ti nas su trum pu vi zi tu vie šė jo Ser bi jo je.
Ser bi ja nuo šių me tų sau sio de ra si su ES dėl na-
rys tės ir ti ki si pri si jung ti prie Bend ri jos 2020-ai-
siais.

EPA-EL TA nuo tr.

Ap leis tas izo lia to rius no rė tų 
tap ti pa trauk liu darb da viu

Šiau lių tar dy mo izo lia to riu je, kiek fi nan si nės ga li my bės lei džia, vyk do mi 
pla ni niai pa tal pų re mon to dar bai, įsi gy ja ma bū ti niau sių prie mo nių.
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