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KURJERIS

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

“Mes tu ri me per daug di din gų 
žo džių ir per ma žai juos 
ati tin kan čių veiks mų. 
   Abi gail Adams

SEntEncIJa

EPA-EL TA nuo tr.

ME DIS: Kęs tu tis Taut vai šas ro do su kli juo tą me die ną,  
iš ku rios ga mi na mi bal dai. 

Nuokryželiųikivikingųstalo
Lo re tos RIPS KY TĖS nuo tr.

cEntaS 
PRIE cEntO

Jo niš kie tis Kęs tu tis Taut vai šas nuo 
13 me tų sto jo prie te ki ni mo stak lių 
ga min ti kry že lių, ku riuos par duo da vo 
Kry žių kal no lan ky to jams. Da bar vy ras 
va do vau ja įmonei, ku rios pro duk ci ja 
ke liau ja ne tik po Lie tu vą, bet ir į 
už sie nio ša lis. Praė ju siais me tais ši 
įmo nė nė rė į nau jus van de nis – pra dė jo 
ga min ti na tū ra laus me džio bal dus, 
ku rie pa puo šė Ža ga rės dva ro rū mus, 
už sa ky mų bu vo ir iš Lat vi jos  
bei Nor ve gi jos.

Nukelta į 7 psl.

IŠ RA DI MAS: Aust ra li jos moks li nin kai su kū rė  
į žmo gaus kū ną inp lan tuo ja mą įtai są, ku ris ga li 
nu ga ros trau mas pa ty ru siems as me nims su teik ti 
ga li my bę vėl vaikš čio ti, min ti mis kont ro liuo jant 
prie jų kū no pri tvir tin tą eg zos ke le tą. Įren gi nį 
su da ro į li go nio sme ge ny se esan čias krau ja gys les 
įjun gia mas elekt ro das, taip pat ne di de lis 
aku mu lia to rius ir po oda esan tis im pul sus 
per duo dan tis siųs tu vas. Iš mo der naus ni ke lio 
ir ti ta no mi ši nio su kur tas įren gi nys ban dy mui 
pir mą kar tą Ka ra liš ko jo je Mel bur no li go ni nė je 
pla nuo ja mas imp lan tuo ti jau 2017-ai siais.

tRaU KI nIaI VO KIE tI JO JE 
vie nas į ki tą rė žė si 
la bai di de liu grei čiu
Aukš tu ti nė je Ba va ri jo je ava ri ją pa ty rę trau ki
niai, Vo kie ti jos trans por to mi nist ro Alek sand
ro Dob rin to tei gi mu, grei čiau siai „vie nas į ki tą 
rė žė si la bai di de liu grei čiu“.
Vie ta, kur įvy ko tra giš kas in ci den tas, yra po sū
ky je. Dėl to ma ši nis tai prieš ne lai mę vei kiau siai 
ne ma tė vie nas ki to trau ki nių, ir šie su si dū rė 
pra ktiš kai ne stab do mi, sa kė mi nist ras. Šia me 
ruo že lei džia mas grei tis yra iki 100 km/h.
Ti ki ma si, kad „juo dų jų dė žių“ ver ti ni mas pa
dės iš siaiš kin ti, ar tra ge di ja ki lo „dėl tech ni nės 
pro ble mos, ar dėl žmo gaus klai dos“.
Abu trau ki niai pa gal tvar ka raš tį tu rė jo su si tik ti 
Kol ber mo re. Ko dėl įvy ko nu kry pi mas nuo tvar
ka raš čio, bus aiš ki na ma si.
Per ava ri ją anks ty vą ant ra die nio ry tą žu vo de
vy ni žmo nės, apie 100 bu vo su žeis ti, da lis jų 
– sun kiai. Pa sak po li ci jos at sto vo, abiem re gio
ni niais trau ki niais vy ko apie 150 ke lei vių.

Nau ji gy vū nų glo bos na mai – 
 sva jo nė neį ma no ma?

Pirmose par kū ro var žy bo se – 
grei tis ir verž lu mas
Šiau liuo se pir mą kar tą su reng tos at vi ros Šiau lių mies to už da rų pa tal pų 
par kū ro var žy bos. Už si re gist ra vę bu vo 20 da ly vių, ta čiau, mies te siau čiant 
gri po epi de mi jai, į var žy bas at vy ko 12 šiau lie čių nuo 11 iki 17 me tų.

Šiau lių ra jo no gy vū nų glo bos na mų „Šiau lių le te nė lė“ du rys už ver tos 
praė ju sių me tų spa lį. Įs tai ga nau jų na mų ne ra do iki šiol.  

20 ka čių ir 10 šu nų glau džia si pas ge ra da rius.

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Va kar pa skelb ti Šiau lių mies to Pri si kė li mo aikš tės su tvar ky mo pro jek to kon cep ci jos kon kur so 
re zul ta tai. Pir mo ji vie ta nie kam ne skir ta. Kas rengs aikš tės su tvar ky mo tech ni nį pro jek tą, 
neaiš ku. De ry bos bus ve da mos ir su ant ros, ir su tre čios vie tos pri zi nin kais.

NE ŽI NO MY BĖ: Kon kur sas įvy ko, tačiau ne ži no ma, pa gal ko kį pro jek tą bus tvar ko ma Pri si kė li mo aikš tė.
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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.

Negaunate popierinio „Šiaulių 
krašto“ laikraščio? Gyvenate ne 
Šiaulių regione ar užsienyje? Skai
tomiausias ir populiariausias Šiau
lių apskrities dienraštis „Šiaulių 
kraštas“ skaitytojams pasiekiamas 
bet kuriame pasaulio krašte elek
troninėje versijoje PDF formatu!

Kompiuteryje, išmaniajame 
telefone ar planšetėje jūs turite 
galimybę skaityti elektroninę lai
kraščio versiją ir naudotis laikraš
čio archyvu.

Elektroninės versijos prenume
ratoriai naujausią numerį turi gali

mybę skaityti pirmieji – naujausias 
numeris įkeliamas iškart po 24 va
landos. Nors laikraštis lygiai toks 
pat, elektroninės versijos prenu
merata – perpus pigesnė.

Prenumeruoti itin paprasta – 
interneto svetainėje skrastas.lt 
išsirinkite norimą PDF laikraštį 
(„Šiaulių kraštas“, „Kelmės kraš-
tas“, „Pakruojo kraštas“, „Mūsų 
kraštas“, „Krašto žinios“, „Biržiečių 
žodis“, „Sidabrė“, „Žemaitis“), nu
rodykite prenumeratos laikotarpį 
ir pasinaudodami elektroninės 
bankininkystės sistema apmo

kėkite. Į jūsų nurodytą el. paštą 
iškart bus atsiųsti prisijungimo 
duomenys, kuriuos suvedę galė
site skaityti elektroninę laikraš
čio versiją.

Jei jums reikia tik vieno ar kelių 
PDF laikraščio numerių, galite 
juos įsigyti siųsdami SMS žinutę 
telefonu. Prisijungimo duomenis 
– vardą ir slaptažodį – gausite at
sakymo SMS žinutėje.

Užsiprenumeruoti elektroni
nę laikraščio versiją galite ir bet 
kuriame „Šiaulių krašto“ biure 
tiesiogiai.

Elektroninis „Šiaulių kraštas“ – bet kuriame pasaulio krašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.
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