
Šiau lių pra mo nės 
par ke tie siant ke lią 
ša lia 1941–1944 me tų 
ma si nių žu dy nių 
vie tos eks ka va to rius 
iš ver tė žmo nių 
kau lų. Sus tab dy ti 
dar bai, va kar pra dė ti 
ar cheo lo gi niai ty ri mai. 
Ga li tek ti iš kel ti ir 
per lai do ti šim tus 
pa lai kų. Sa vi val dy bei 
tai dar vie nas 
gal vo sū kis,  
nes 32 mi li jo nų li tų 
ver tės pro jek tas  
ir taip vė luo ja.

Rū ta JAN KU VIE NĖ
ruta@skrastas.lt

Išriedėjokaukolė
Va kar dar bi nin kai, tal ki

nan tys ar cheo lo gams, „Šiau
lių kraš tui“ sa kė, jog klo jant 
van den tie kio vamz džius eks
ka va to rius iš ka sė žmo gaus 
kau ko lę.

„Nuo te kų vamz džius pa
klo jo me – nie ko ne ra do me, o 
ša lia pra dė jo me klo ti van den
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“Turtuoseširdissukietėja
greičiaunegukiaušinis
verdančiamevandenyje. 
	 	 Kar	las	Liud	vi	kas	Bior	nė
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2 p.

AP SAU GA: Po kru vi no iš puo lio Tu ni so 
pa plū di miuo se pa tru liuo ja pa rei gū nai.

GRaI KI Ja nE bE Ga lI  
spausdInTIdrachmų
Grai ki ja ne be ga li spaus din ti drach mų, nes ša
ly je ne bė ra ati tin ka mos spaus di ni mo įran gos, 
pa reiš kė ša lies fi nan sų mi nist ras Ja nis Va ru
fa kis.
Pa sak mi nist ro, 2000 me tais, kai Grai ki ja įsto jo 
į eu ro zo ną, ša lies val džia pa sku bė jo at si kra ty
ti drach mų spaus di ni mo ma ši nų, nes bu vo įsi
ti ki nu si, kad nuo šiol ša ly je vi sa da cir ku liuos 
bend ra Eu ro pos va liu ta.
Anks čiau skelb ta, kad Grai ki ja ga li grįž ti prie 
anks tes nės na cio na li nės va liu tos tuo at ve ju, jei
gu bū tų pri vers ta pa si trauk ti iš eu ro zo nos.

LenkIjosopozIcIjasIūLo
aTsIsakyTIeuroįvedImo
Di džiau sia Len ki jo je opo zi ci nė Tei sės ir tei sin
gu mo par ti ja, va do vau ja ma bu vu sio prem je ro 
Ja ros la vo Ka čyns kio, siū lo at si sa ky ti eu ro įve
di mo ša ly je.
Tai pa reiš kė par ti jos pir mi nin ko pa va duo to ja ir 
kan di da tė į prem je ro po stą po spa lį įvyk sian čių 
par la men to rin ki mų Bea ta Šyd lo.
„Kri zė Grai ki jo je pra si dė jo to dėl, kad ša lis pri
si jun gė prie eu ro zo nos. Pi lie čių plat for mos 
(val dan čio sios par ti jos) po li ti kai daug kar tų 
tvir ti no, kad Len ki jai eu ras bū ti nas, kad ša lis 
tu ri ženg ti šiuo ke liu. Aš ra gi nu at si sa ky ti šios 
idė jos, jei gu mes ne no ri me, kad Len ki jo je at si
ras tų ant ro ji Grai ki ja. Jei gu mes atei si me į val
džią, ma no vy riau sy bė tik rai neį ves Len ki jo je 
eu ro“, – pa brė žė ji.

EPA-EL TA nuo tr.

Savivaldybė prakalbo apie 
įpareigojimą pri va tiems dar že liams 

Šiau lių mies to ta ry ba praė ju sią sa vai tę nu spren dė skir ti po 70 eu rų už vai ko ug dy mą 
pri va čiuo se dar že liuo se. Ar tiek su ma žė tų tė vams įmo ka už vai ką, bu vo neaiš ku, to dėl tik 

da bar pra dė ta svars ty ti, kaip pri va čius dar že lius įpa rei go ti įmo ką ma žin ti.

Žmoniųpalaikus
atkasėekskavatorius

archeoLoGĖ:„BaIsu,kIekGaLImerasTIpaLaIkų...“

tie ko vamz džius – ir iš rie dė jo 
kau ko lė“, – pa sa ko jo vy rai.

Dar bai vyk do mi pa gal Pra
mo nės par ko ant ro jo eta po 
inf rast ruk tū ros įren gi mo pro
jek tą. Ke lias tie sia mas ša lia 

bu vu sios ma si nių žu dy nių 
vie tos. Ji ap tver ta, pa žy mė ta 
me mo ria li ne len ta.

Ši pa mink li nė te ri to ri ja įra
šy ta į Kul tū ros ver ty bių re
gist rą. Pa vel do sau gin inkai 

prieš ke lias die nas dar bus su
stab dė. Sa vi val dy bei nu siun tė 
raš tą, jog pa gal įsta ty mų nuo
sta tas su da ry tų ko mi si ją.

Nukelta į 5 psl.

AR CHEO LO GAI: Ar cheo lo gai nea be jo ja, jog at kas ta pa lai do ji mo duo bė – jau pir mą ty ri mų die ną 
ap ti ko žmo nių kau lų da lis.

Jo no TA MU LIO nuo tr.

Ma jo rui Li nui Idze liui ini cia ty va – sa vai me su pran ta mas 
da ly kas. Jis – veiks mo žmo gus. Prieš ket ve rius me tus į 
Šiau lius at vy kęs at kur ti KASP Pri si kė li mo apy gar dos 
6-osios rink ti nės, įsu ko ir įgy ven di no ne vie ną idė ją. 
Ma jo ras, me ta lis tas, į sa va no rius atė jo še šio li kos me tų.

Tė vy nei skir ta ir pie tų per trau ka

Lenkųfutbolosirgaliailinksminosi
Va kar į Šiau lių mies to cent ri nia me 
sta dio ne vy ku sias Bals to gės 
„Ja giel lo nia“ (Len ki ja) ir Pak ruo jo 
„Kruo jos“ fut bo lo ko man dų UE FA 
at ran kos var žy bas at vy kę  maž daug 
1 300 „Ja gos“ sir ga lių su kė lė ant ko jų 
Lie tu vos ir Len ki jos po li ci jos pa jė gas. 
Smul kaus chu li ga niz mo neiš veng ta – 
Vil niaus gat vės pės čių jų bul va re 
dar iki var žy bų griu vo šiukš lia dė žės, 
vie ti niai „pa ma lo nin ti“ ne pa do riais 
ges tais ir keiks ma žo džiais, o fon ta nai 
vir to mies to sve čių mau dy nių vie ta – 
alus lie jo si lais vai.

Nukelta į 4 psl.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

PA JĖ GOS: Sau gu mą už tik ri no ar ti 400 pa rei gū nų. Į pa gal bą pa si telk ti ki no lo gai 
su šu ni mis, rai to ji po li ci ja.
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„Šiaulių krašto“ laikraščiai PDF formatu
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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.
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