
2 p. 4 p.

2015 m. gruodžio 2 d. trečiadienis Nr. 234 (7157) Šiaulių apskrities ir miesto laikraštis Leidžiamas nuo 1990 m.  0,50 Eur

KURJERIS

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

Šiau lių pa šo nė je 
esan čio Ža liū kių 
kai mo Ne mu no 
gat vės gy ven to jai, 
daug me tų iš Šiau lių 
Ar chi tek tų gat vės 
tie siau siu ke liu 
grįž da vę na mo, nuo 
praė ju sios sa vai tės 
to pa da ry ti ne be ga li: 
ke lias už tver tas. 
Prie žas tis – pa sta tai  
ir skly pas pri va ti zuo ti.
Komp ro mi so 
paieš kos Ža liū kių 
kai mo gy ven to jus ir 
nau ją jį se nų jų Šiau lių 
gim dy mo na mų ir 
skly po sa vi nin ką kol 
kas ve da į ak la vie tę.

Edi ta KARK LE LIE NĖ
edita@skrastas.lt

„Stop“ juos ta pa kei tė 
marš ru tą

Pet ras Iga ris bu vo pri blokš
tas, kai po dar bo grįž da mas į 
na mus au to mo bi liu pa ma tė, 
jog ke lio į na mus ne bė ra.

Dar 2002 me tais nu ties ta 
ke lio at kar pa, ve dan ti į Ne
mu no ir Va ka rų gat ves, bu vo 
ne tik už tver ta ryš kia „Stop“ 
juos ta, bet ir be to ni niais gė
lių va zo nais.

P. Iga ris ir ki ti mi nė tų gat
vių gy ven to jai „Šiau lių kraš
tui“ sa kė, kad pa nai kin tas 
pra va žia vi mas su kė lė di de
lių ne pa to gu mų, nes už ke lių 
šim tų met rų esan čią Ar chi tek
tų gat vę jie da bar ga li pa siek ti 
tik pa da rę di de lį lan ką.

Vy ras ro do do ku men tus, 
ku rie juo du ant bal to įro do: 
ke lio at kar pa nė ra nu ties ta 
sa va va liš kai, ji tu ri 2002 me tų 

ge gu žės mė ne sį Vals ty bi nės 
te ri to ri jų pla na vi mo ir sta ty
bos ins pek ci jos iš duo tą lei di
mą sta ty bai, pa reng tą de ta lų jį 
pla ną, ki tus do ku men tus. Tai
gi at kar pa esan ti ofi cia li.

Ža liū kių gy ven to jai gal vo ja, 
kad nau ja sis skly po ir pa sta
tų sa vi nin kas ne tu rė jo tei sės 
dras tiš kai už tver ti ofi cia liai 
įreng tos ke lio da lies.

Nukelta į 5 psl.

Ke lias na mo  
vedaįaklavietę

NE SU SIP RA TI MAS: Ne mu no gat vės gy ven to jas Pet ras Iga ris ne sup ran ta, kaip val di nin kai ga lė jo leis ti 
pri va ti zuo ti skly pą, ku ria me bend ruo me nės la bui nu ties tas ke lias.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Ri ta ŽA DEI KY TĖ
rita@skrastas.lt

Ka ras tu ri vi di nį tu ri nį
– Ko kią ži nią pa siun tė Lie tu
vai te ro ro ak tai Pran cū zi jo je, 
įtam pa Bel gi jo je ir ki to se Eu
ro pos vals ty bė se?

– Pir miau sia la bai svar
bu yra tai, kad te ro ro ak tai, 
įvyk dy ti Pran cū zi jo je, te ro
ro tink lai, at ras ti Bel gi jo je ir 
Pran cū zi jo je, Lie tu vo je bu vo 
su vok ti ir per skai ty ti la bai išo
riš kai. Tai bu vo bū das to liau 
kri ti kuo ti pa bė gė lių po li ti ką, 
gąs din ti žmo nes is la mu.

Toks žvilgs nis ne si gi li na į 
įvy kių Ar ti muo siuo se Ry tuo
se – Ira ke ir Si ri jo je – prie
žas tis, to dėl ne la bai ma to ma, 
koks yra pa bė gė lių idė ji nis 
tu ri nys, jų so cia li nė, eko no
mi nė orien ta ci ja, lū kes čiai 
ir pa bė gė lių įvai ro vė. Įvai ro
vė api bū di na ma tik tuo, kad 
tarp si rų pa bė gė lių yra daug 
krikš čio nių, ki ta įvai ro vė nė ra 
pa ro do ma.

Ka ro Ira ke ir Si ri jo je es mė 
Lie tu vo je daž niau siai yra ne
dis ku tuo ja ma, ka ro vi di nio 
tu ri nio daž niau siai nie kas 
ne svars to, iš sky rus to kius eks
per tus kaip Eg dū nas Ra čius.
– O koks yra to ka ro vi di nis 
tu ri nys?

– To ka ro šal ti nis anaip tol 
nė ra kaž ko kia „Is la mo vals
ty bė“, ban dan ti už ka riau ti Si
ri jos ir Ira ko te ri to ri jas ar net 
įsi verž ti į ki tus kraš tus. „Is la
mo vals ty bė“ – tai tik vie nos 
gru puo tės pa va di ni mas. 

Nukelta į 3 psl.

UžkampiosindromasgelbstiLietuvą

NUOMONĖ: Pro fe so rius Gin tau tas Ma žei kis ma no, kad Bal ti jos ša lys 
yra tik už kam pis – ir Ar ti mų jų Ry tų ka rui, ir pa bė gė lių srau tams.

Te ro ro ak tai, įtam pa, bai mė, pa bė gė lių ir eu ro pie čių aša ros vi siš kai 
pa kei tė po li ti nę si tua ci ją ne tik Eu ro po je. Esa me ant tre čio jo pa sau li nio 
ka ro slenks čio, ar jį jau per žen gė me? Ko kia šia me kon teks te Lie tu vos 
ir lie tu vių atei tis? Apie tai kal ba mės su Vy tau to Di džio jo uni ver si te to 
Po li ti kos moks lų ir dip lo ma ti jos fa kul te to So cia li nės ir po li ti nės teo ri jos 
ka ted ros ve dė ju pro fe so riu mi Gin tau tu MA ŽEI KIU.

Ge di mi no SA vic KiO (EL TA) nuo tr.

Ru Si joS lai vą pa Si ti Ko 
tuR Ki joS po van de ni niS lai vaS
Tur ki jos po van de ni nis lai vas pa si ti ko Ru si jos 
ka ri nio jū rų lai vy no trans por to lai vą „Jau za“ 
šiam plau kiant per Dar da ne lų są siau rį. Tai va
kar pra ne šė laik raš tis „Mil liyet“.
„Jau za“ plau kė iš Egė jo jū ros į Mar mu ro jū rą. 
Jį, kaip rei ka lau ja pro to ko lai, ly dė jo Tur ki jos 
pa kran čių ap sau gos ka te ris. Jau priar tė jus prie 
Mar mu ro jū ros prie ka te rio pri si jun gė ir Tur ki
jos ka ri nių jū rų pa jė gų po van de ni nis lai vas. Jis 
ne pa ni ręs pra plau kė už ke lių šim tų met rų nuo 
Ru si jos lai vo prie šin ga kryp ti mi, Egė jo jū ros 
link, tei gia lei di nys.
Tai nė ra stan dar ti nė už sie nio lai vo, taip pat ir 
ka ri nio, ly dė ji mo pra kti ka.

eS Si Ri joS pa bė gė liamS SKy Rė 
daR 350 mln. eu Rų

Eu ro pos Są jun ga (ES) Si ri jos pa bė gė liams sky
rė dar 350 mln. eu rų. Eu ro pos Ko mi si ja ant ra
die nį Briu se ly je pa skel bė, kad lė šos skir tos 1,5 
mln. pa bė gė liams pa rem ti Li ba ne, Tur ki jo je, 
Jor da ni jo je ir Ira ke.
Pi ni gai bus in ves tuo ti į švie ti mą, svei ka tos 
prie žiū rą, ap rū pi ni mą van de niu bei nuo te kų 
inf rast ruk tū rą.

“At ro do, pi ni gai ge riau  
už skur dą.  
   Vu dis Ale nas

Sentencija

aKtualuS 
inteRviu

SKaitytojai KReipėSi

PIR KI NIAI: Lie tu vos ka riuo me nės Ka ri nių oro 
pa jė gų Avia ci jos ba zė je Šiau liuo se jau gau ti 
vi si trys Lie tu vos ka riuo me nės įsi gy ti nau jie ji 
sraig tas par niai „Eu ro cop ter“ AS365N3+ „Daup hin“. 
Nau jie ji sraig tas par niai už duo tims vyk dy ti dar 
nė ra ski ria mi, jie kol kas nau do ja mi tre ni ruo čių 
skry džiams. Bend ra sraig tas par nių pro jek to ver tė 
– apie 52 mln. eu rų. Į šią kai ną įskai čiuo tas tri jų 
sraig tas par nių įsi gi ji mas, vi sa rei ka lin ga įran ga, 
pi lo tų ir šiuos sraig tas par nius ap tar nau jan čio 
per so na lo mo ky mas, taip pat tre jų me tų ga ran ti nis 
ap tar na vi mas.

Ar no GLA zAUS KO (KOP) nuo tr.

Mi ke SCOTT, Šiau lių vy rų krep ši nio ko man dos  
„Šiau liai“ žai dė jas: 

– Man net da bar Lie tu vo je la bai šal ta. 

apK lau Sa Ar pa siil go te 
tra di ci nės žie mos?

Pa rei gū nės žū ties by lo je 
pa siū ly ta baus mė
Va kar prieš Rad vi liš kio ra jo no apy lin kės teis mą sto jo 39-erių Pak ruo jo 
ra jo no gy ven to jas Gin ta ras Ba daus kas. Vil ki ką gir tas vai ra vęs vy ras  
kliu dė ir mir ti nai su ža lo jo 20-me tę pa tru lę.

PDF
PRENUMERATA

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


2 pRenumeRata

„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

