
2016 m. rugsėjo 24 d. šeštadienis Nr. 185 (7360) Šiaulių apskrities ir miesto laikraštis Leidžiamas nuo 1990 m.  0,60 Eur

Šiandien – 
priedas

6 p.

ELTA, „Šiau lių kraš to“ inf.

4 p.

KURJERIS

“Res pub li ka la biau siai 
priartinažmones 
prielygybės. 
       Vol te ras

SEntEncIJa

EPA-EL TA nuo tr.

Geradariųyradaug

GE RA DA RYS: Jau daug me tų vargs tan tiems žmo nėms pa gal bą 
tei kian tis Al bi nas Pa lai kis yra pel nęs daug ap do va no ji mų  
už lab da rin gą veik lą. 

Išs paus di nus pub li ka ci ją „Gu lia šas iš ber žo 
la pų“ („Šiau lių kraš tas“, rug sė jo 9 die na), ku rio je 
pa sa ko ja ma apie kel miš kę Liu ci ją Kin de rie nę, 
gy ve nan čią iš 120 eu rų pen si jos, li gų, var go ir 
skur do pil na mo ters gy ve ni mo is to ri ja ne pa li ko 
abe jin gų. Ne ma žai skai ty to jų pa no ro pa dė ti. 
Nors bu vo ir to kių, ku rie te le fo nu iš ko ne vei kė.

Nukelta į 2 psl.

Re dak ci jos ar chy vo nuo tr.

KŪ RĖ JAS: Šiau lie tis An ta nas Ged vi las per aš tuo nis mė ne sius su kū rė Jor da no upę, prie ku rios vy ko 
svar biau si Jė zaus Kris taus gy ve ni mo įvy kiai.

Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

Kristausgyvenimą
atkūrėmaketuose

Ži vi lė KA VA LIAU SKAI TĖ
zivile@skrastas.lt

„Bet lie jų pa da riau, Gol go tą pa da riau. Pa
gal vo jau: gi mi mas yra, mi ri mas yra. O kaip 
žmo gaus gy ve ni mas?“ – apie šo vu sią min tį 
su kur ti tri lo gi ją sa ko An ta nas Ged vi las.

Su ko gal vą: kaip vi sa tai įgy ven din ti, nes 
Kris taus gy ve ni me – daug svar bių epi zo dų. 
Rin ko si svar biau sius as pek tus – tai, apie ką 
kal ba ma per šv. mi šias.

Ma ke to matmenys – 1 met ras 5 cen ti
met rai ir 45 cen ti met rai. Jį su kur ti pri rei kė 
aš tuo nių mė ne sių. Ma ke tą šiau lie tis kū rė 
pa gal že mė la pį. Rea ly bė je vaiz das apim tų 
27 ki lo met rus.

Ma ke to ašis, prie ku rios vy ko svar biau sie ji 
įvy kiai – Jor da no upė. Ji jun gia Drus kos (ar
ba Ne gy vą ją) jū rą, ku rios pa kran tė je ma ty ti 
ska lau ja ma mar mu ro drus ka, bei Ga li lė jos 
(ar ba Ti be ria dos) eže rą.

Nukelta į 9 psl.

Šiau lie tis An ta nas Ged vi las bai gė kur ti Kris taus gy ve ni mo tri lo gi ją. 
Prieš tre jus me tus pra dė jęs nuo Bet lie jaus, po me tų šv. Ve ly koms 
sky rė nu kry žia vi mo epi zo dą. Šie met per aš tuo nis mė ne sius su dė lio jo 
Kris taus gy ve ni mo mo men tus prie Jor da no upės.

Rusija:žuvoaštuoni
Ug nIa gE SIaI IR  
pEn KI Sta ty bI nIn KaI
Penk ta die nio ry tą bu vo ras ti aš tuo nių ug nia
ge sių, ko vo ju sių su gais ru plas ti ki nių ga mi nių 
san dė ly je Mask vos ry tuo se, la vo nai.
Penk ta die nį Mask vo je sta to ma me na me nu kri
tus lif tui su dar bi nin kais, žu vo pen ki žmo nės. 
Pen ki sta ty bi nin kai žu vo, kai sta to ma me 20 
aukš tų pa sta te nu kri to kro vi nių ir ke lei vių kel
tu vas. Gau to mis ži nio mis, trys iš di de lio aukš
čio nu kri tę žmo nės žu vo iš kart, du mi rė ve ža mi 
į li go ni nę.

LAIP TAI: Po res tau ra ci jos ati da ro mi gar sie ji 
Is pa ni jos laip tai Ro mo je. Juos su da ro 135 pa ko pos, 
laip tai pa sta ty ti 18 am žiu je. Is pa ni jos laip tai – 
su si ti ki mų vie ta.

Lenkija:popiRmojo
svaRstymopRitaRta
aboRtųdRaudimui
Len ki jos par la men tas po pir mo jo svars ty mo pri
ta rė gin čy ti nam įsta ty mo pro jek tui dėl abor tų 
drau di mo. Pi lie čių ini cia ty vos „Stop Aborc ji“ 
(„Sus tab dy kit abor tus“) pro jek tas da bar per
duo tas pa to bu lin ti ko mi te tui.
Įs ta ty mo pro jek tas nu ma to vi siš ką abor tų 
drau di mą bei ka lė ji mo baus mes gy dy to jams ir 
mo te rims. Gresian tis įsta ty mo su griež ti ni mas 
Len ki jo je su kė lė pro tes tus.
38 mi li jo nus gy ven to jų tu rin čio je Len ki jo je da
bar, ofi cia liais duo me ni mis, at lie ka ma iki 1 800 
abor tų per me tus. Da ry tis ne le ga lių abor tų len
kės, be ki ta ko, vyks ta į Vo kie ti ją, Aust ri ją ar Slo
va ki ją. Mo te rų or ga ni za ci jų ver ti ni mu, kas met 
fik suo ja ma 100 000–150 000 to kių at ve jų.

Nu teis ta sis no ri į tė vy nę
Iki gy vos gal vos už 17-me tės šve dės Li zos Holm 

nužudymą nu teis tas ir Šve di jos ka lė ji me 
pa skir tą baus mę at lie kan tis Rad vi liš kio ra jo no 

gy ven to jas 36 me tų Ne ri jus Bi le vi čius  
ver žia si į Lie tu vą.

Star tas ko vin gas, bet ne sėk min gas
Fi nan si nius sun ku mus iš gy ve nan tis krep ši nio klu bas „Šiau liai“ 
ket vir ta die nį pa ro dė cha rak te rį pir mo se nau jo jo Lie tu vos krep ši nio ly gos 
(LKL) se zo no rung ty nė se, bet to per ga lei ne pa ka ko. Ko man da na muo se 
re zul ta tu 78:82 (17:24, 20:23, 27:13, 14:22) nu si lei do Aly taus „Dzū ki jai“.

Rinkėjai 
jaukviečiami 
įrinkimus
Sei mo rin ki mams,  
ku rie vyks spa lio  
9 die ną, jau da li ja mos 
rin kė jų kor te lės.  
Vie ni šiau lie čiai Sei mo 
na rius, kaip anks čiau, 
rinks „Auš ros“  
ir „Sau lės“ rin ki mų 
apy gar do se,  
o da lis – nau jo je 
Kur šė nų–Dai nų 
apy gar do je.  

Nukelta į 3 psl.

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.

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„Šiauliųkraštas“–betkuriamepasauliokrašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.
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