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KURJERIS

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

2 p. 4 p.

“Tie sa kai ka da links ta, bet 
niekuometnelūžta,jiiškyla
viršmelokaipalyvavirš
van dens. 
  M. de Ser van te sas

SEnTEncIJa

Prieš tre je tą me tų 
smul kie ji Pak ruo jo 
ra jo no vers li nin kai 
skai čia vo: ra jo ne dar 
li ko 22 tūks tan čiai 
gy ven to jų, jei iš jų bent 
kas penk tas kar tą per 
sa vai tę pirks už de šimt 
li tų, iš gy ven si me. Da bar 
ne ri mau ja ma: kri zė 
bai gė si, pra si de da 
ka tast ro fa, nes iš 
Pak ruo jo sa vait ga lį  
į už sie nį iš va žia vo trys 
au to bu sai dar bin gų 
žmo nių.

Ekonominėkrizėbaigėsi,
pra si de da ka tast ro fa?

Savanoriųpaieškos:
kodėlnusvyrarankos

„Jau ni žmo nės dirb ti be at ly gio ne sku ba, daž nai 
ir tin gi“, – apie sa va no rys tės tra di ci ją Šiau liuo se 
sa ko gy vū nų glo bos na mų „Šiau lių le te nė lė“ 
va do vė Orin ta Jaz daus kai tė. Prieg lau do je da bar 
įren gi nė ja mos ka ran ti no pa tal pos ir la bai pra vers tų 
vy riš kos ran kos. Sa va no rių pa gal bos šau kia si ir ki tos 
or ga ni za ci jos. Lie tu vai čiai va žiuo ja sa va no riau ti į 
už sie nį, už sie nie čiai – pas mus, ta čiau kar tais te rei kia 
pa dė ti ša lia esan čiam.

PO REI KIS: Gy vū nų glo bos na muo se „Šiaulių le te nė lė“ dir ba še ši 
sa va no riai, no rin čių pa dė ti la bai trūks ta, ypač – vy rų.

Al gir do Zi bo Lio nuo tr.

Nukelta į 3 psl.

Nukelta į 7 psl.

Jo no TA MU Lio nuo tr.

PRA TY BOS: Prie va ka ri nių Nor ve gi jos kran tų 
pra si dė jo NA TO pra ty bos „Dy na mic Mon goo se 2015“. 
Ma nev rai truks iki ge gu žės 14 d. Juo se da ly vau ja 
dau giau kaip 20 tech ni kos vie ne tų, tarp jų – or lai viai ir 
po van de ni niai lai vai. Be to, į pra ty bas įsi jungs dau giau 
kaip 5 tūks tan čiai ka riš kių iš 10 ša lių, įskai tant Šve di ją, 
ku ri nė ra NA TO na rė.

TU RIS TaI ap SI nUo dI Jo 
dU Jo mIS an Ta lI Jo JE
Dau giau kaip 40 žmo nių, tarp jų – 11 tu ris tų, 
pa kliu vo į li go ni nę, ap si nuo di ję du jo mis pen kių 
žvaigž du čių vieš bu ty je An ta li jos ku ror te Tur ki jo
je.
In ci den tas įvy ko dėl vieš bu čio ba sei no de zin feka vi
mo sis te mos ge di mo. Dėl chlo ro che mi nės reak ci jos 
su rūgš ti mi su si da rė nuo din gų du jų, ku rios grei tai 
pa skli do po vi są pa sta tą.
Ats ku bė ję gel bė to jai eva ka vo vieš bu čio gy ven to jus. 
11 tu ris tų, taip pat 30 vieš bu čio dar buo to jų pa gul
dy ta į li go ni nę.

ŠvE dI Jo JE RaS ToS 
milžiniškosskalūnųdujų
aT SaR goS
Šve di jo je ras tos mil ži niš kos ska lū nų du jų at sar gos, 
tei gia ma ata skai to je, ku rią skel bia „The Ame ri can As
so cia tion of Pet ro leum Geo lo gists Bul le tin“.
Pa sak eks per tų, ska lū nų du jų at sar gos pie ti nė je Šve
di jos da ly je su si for ma vo pa ly gin ti ne taip se niai, prieš 
maž daug 12 tūkst. me tų, iš tir pus le dy nams ir įvy kus 
su dė tin goms reak ci joms bios fe ro je. Tuo tar pu ki ti ska
lū nų du jų tel ki niai su si for ma vo prieš maž daug 300 
tūkst. me tų, to dėl Šve di jo je ras tas tel ki nys ga lė tų bū ti 
lai ko mas „vie nu iš jau niau sių“.

EPA-EL TA nuo tr.

Pi lig ri mai pra dė jo ke lio nę  
į Is pa ni ją

Va kar nuo Ža ga rės pra si dė jo 4 650 ki lo met rų pi lig ri mų 
žy gis pės čio mis per Eu ro pą, ku ris eis gar siuo ju Is pa ni jos 

Sant ja go de Kom pos te los ke liu.

Lio liuo se mir ti nai su muš tas 
sep ty nio lik me tis
Lio lių mies te ly je ras tas nu žu dy tas sep ty nio lik me tis vie tos 
gy ven to jas. Po li ci ja su lai kė įta ria mą jį. Tai – de vy nio lik me tis 
kel miš kis, kraš to ap sau gos sa va no ris.

EmIgRAcIjA: Susikrauna lagaminus ir namus palieka ne tik bedarbiai, bet ir darbus turėję, tačiau iš mažų 
atlyginimų neišgyvenantys pakruojiečiai.
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„Šiaulių krašto“ laikraščiai PDF formatu

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

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„Šiaulių kraštas“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.

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

