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Šiandien – 
priedas

KURJERIS

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

Leidžiamas nuo 1990 m. 0,43 Eur (1,50 Lt)

2 p.

“Jūra–labairimtasdydis,
priejosnuėjęsgali
pasitikrinti,kokiopatsesi
didumo.
  Gin ta ras Gra jaus kas

SEntEncIJa

EPA-EL TA nuo tr.

Mais to me ni nin ke 
va di na ma Jo li ta Vait ku tė 
ori gi na liai at si svei ki no 
su lie tu viš ka va liu ta – 
pa de da ma bi čiu lių su kū rė 
be veik 3 met rų plo čio vie no 
li to iliust ra ci ją iš tra di ci nio 
lie tu viš ko mais to. Li tą 
puo šia ra šy to jos Že mai tės 
po rtre tas iš kmy nų.
Mais to pie ši niai mer gi ną 
iš Jo niš kio iš gar si no ne tik 
Lie tu vo je, bet ir pa sau ly je.

Litąsukūrėišduonosirčesnakų

Nukelta į 10 psl.

Aus tė jos LAPĖNAITĖS/FOTOLOBIS nuo tr.

LI TAS: Vie no li to ku piū rą su ra šy to jos Že mai tės po rtre tu me ni nin kė su ko man da  
su kū rė iš čes na kų, kmy nų, duo nos, obuo lių, įvai rių kruo pų, li nų sė me nų.

Šiau lių ra jo no Gruz džių gy ven to jai už au to bu so bi lie tą į Šiau lius tu ri mo kė ti 2,31 eu ro, o Kur šė nų 
gy ven to jai į Šiau lius at va žiuo ja už 1,15 eu ro. Gruz džiai – 7 km ar čiau Šiau lių ne gu Kur šė nai, bet 
ke lio nė – dvi gu bai bran ges nė. Ko kia lo gi ka? Gal gruz diš kiai ne tei sin gai bal suo ja rin ki muo se?  
O gal taip pa si rū pin ta gau siu bū riu val di nin kų ir po li ti kų, ku rie į dar bą Šiau liuo se va žiuo ja 
bū tent iš Kur šė nų? Kur šė nuo se gy ve na ir pa ts ra jo no me ras so cial de mok ra tas Al gi man tas 
Gau bas, o vi ce me ras „vals tie tis“ An ta nas Be za ras – Kur šė nų prie mies ty je.

Kaip bal suo ji,  
už tiek ir va žiuo ji

VE ŽĖ JAS: Šiau lių ra jo no vi ce me ras „vals tie tis“ An ta nas Be za ras au to bu sais be veik ne va ži nė ja. Kar tais pa vai ruo ja ne tik au to mo bi lį – 
nuo sa vą ar tar ny bi nį, bet ir roges.

Re dak ci jos nuo tr.

Nukelta į 3 psl.

Kom piu te rius  
atakuoja virusai 

reketininkai

Vir tu vės še fas pa ga mi na 
ir iš tuš čio šal dy tu vo
Nuo dar bo sa vi val dy bės val gyk lo je iki nuo sa vo res to ra no. 
Vers li nin kas, vir tu vės še fas Al ber tas Amir zian iš Šiau lių ne tik 
imp ro vi zuo ja vir tu vė je, bet dar ban dys tap ti ir ge le ži niu žmo gu mi. 8 p.

UkrainossUkilėliai
atšaUkiaderybas
dėlpaliaUbų
Pro ru siš kų su ki lė lių ly de ris Ry tų Uk rai no je ne
be no ri pa liau bų su Ki je vu.
Alek sand ras Zak har čen ka pa reiš kė, kad jo pa
jė gos pa stums fron to li ni ją ir užims vi są Do
nec ko sri tį. Šiuo me tu jie kont ro liuo ja Do nec ko 
mies tą.
„Mes ne be ban dy si me de rė tis dėl pa liau bų“, – 
sa kė ly de ris.
Uk rai na, Ru si ja, Pran cū zi ja ir Vo kie ti ja ban
dė su stab dy ti ko vas. Ket vir ta die nį Uk rai nos 
ka riai pa si trau kė iš Do nec ko oro uos to pa
grin di nio ter mi na lo, kur ke lias sa vai tes vy ko 
nuo žmios ko vos. Še ši ka riai žu vo, še šio li ka 
bu vo su žeis tų.
Vy riau sy bė ir Va ka rų są jun gi nin kės ma no, kad 
Ru si jos ka riuo me nė pa de da ko vo ti se pa ra tis
tams, tie kia ar ti le ri ją ir tan kus. Mask va ti ki na, 
kad prie se pa ra tis tų pri si dė jo tik „sa va no riai“.
Alek sand ras Zak har čen ka pa sa kė: „Ko vo si me, 
kol užim si me vi są Do nec ko sri tį. Ki je vas ne sup
ran ta, kad šiuo me tu mes ga li me pul ti iš kar to 
tri mis kryp ti mis.“

norAS: 
Vo kie ti jos 

kanc le rė 
An ge la Mer kel, 

li kus ke lioms 
die noms 

iki Grai ki jos 
rin ki mų, ku rie 

ga li nu lem ti 
šios ša lies atei tį 

eu ro zo no je, 
tvir ti no no rin ti, 

kad Grai ki ja 
„lik tų mū sų 

is to ri jos da li mi“. 
Nuotraukoje – 
An ge la Mer kel 

ir Ita li jos 
prem je ras 

Ma tė jas Ren cis.



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


