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Užsiregistruok

Infoplius

DELFI Naujienos

Kv iečiame DELFI skaity tojus kartu kov oti su netinkamais komentarais

Žinios

Naujausios 10.19 11:41

R.Kuodis. Demografinė „bomba“: kas susprogs ir
kodėl? (144)
Visuomenės senėjimas pakeis pasaulio
ekonomiką. Daugelis iš mūsų net
nesusimąsto kaip, o jaunesni žmonės tai
pajus ir savo kailiu. Ką daryti, ar galima
to sprogimo išvengti, kur investuoti, kad
gautume geros grąžos ir sutaupytume
padoriai pensijai, kaip tai pakeis politinę
sceną – dalykai, apie kuriuos Lietuvoje
DELFI (K.Čachovskio
beveik nediskutuojama.
nuotr.)

Aviabilietai internete

Nuomonių ringas

Dienos vaizdelis

Stoma bl oga s. Dėde Semai, išbark mus!
J.Damulytė. Ko vertas tautos mandatas? (5)
Č.Iškauskas. Latvija – nesvetingiausia imigrantams ES
šalis (67)
E.Digrytė. Nesąmones apie Lietuvą užbraukime
ironija (4)
G.Nausėda. Fiskalinės drausmės įstatymas – geriau
negu nieko, bet ... (17)

daugiau (2)

Dienos citata
Situacija, vaizdžiai tariant,
yra tokia, kai iš 92 aukšto
šoki žemyn ir 87 aukštus
jautiesi gana saugus, tik
paskui gali būti problemos.
Parašiutą iš tikro reikia dėtis
prieš šokant, o ne krentant.
Seimo narys Kęstutis
Glaveckas ap ie Vyriausyb ės
ko vą su infliacija
komentarų (25)

DELFI ekstra
Kelio nių p o rtalas Z IGZ AG.lt
Bilietai internetu
Viešbučių užsakymai
Įmo nių katalo g as
CVM arket.lt
Darbo skelbimai
Įvesti savo C V
CV.lt

Lietuv oje
Lenkai Seimo v iešbutį uždaro, o lietuv iai nesiryžta (15)
Mažeikiuose – lenkų kolonij a (77)
A.Petrusev ičiaus byloj e – apie „brudą“ ir granatas (112)
Seržantui – v ilnietės kaltinimai šlapinusis pro langą (37)
Ministerij oms įspirta už biurokratizmą (5)
VTEK: keturi Trakų raj ono politikai pažeidė įstatymą (12)
Lietuv a karių į Iraką gali nebesiųsti nuo pav asario (24)
Praėj us pusmečiui Kaliningrade lietuv is nerastas, o j o
v erslas traukiasi (13)
Pagerbtos nuo sutuoktinių rankų žuv usios moterys (42)

Reklama

Seime – v ėl mūšis dėl Kalėdų atostogų ir nauj ų nedarbo
dienų (59)
Siūloma tarnybinių mašinų numerius skelbti internete (63)
Valdančioj i Vilniaus koalicij a laukia pastiprinimo (13)
Lietuv os teismuose – 7 milij onieriai (214)
Laukia v ėsus ir v ėj uotas sav aitgalis (22)
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Darbo skelbimai
Prenumeruoti skelbimus
Sp ec. p asiūlymai
Auto g id as.lt
Lengvieji automobiliai
Sunkvežimiai
CV-Online
Darbo pasiūlymai
Darbdaviams
ED OM U S.LT
Nekilnojamasis turtas
Visi skelbimai -> >
naujasD ARBAS.lt
Darbo skelbimai
VIP darbo skelbimai
Darbai studentams
City24- nekilno jamasis
turtas
Nauja statyba
Butai, namai, sklypai
REALS.lt nekiln. turtas
NT pardavimas, nuoma
Nauji butai ir namai
JU D EK.lt - kelio niu
katalo g as
Paskutine minute!
Egiptas, Tenerife ir kita.
CV Bankas.lt
Darbo skelbimai
Įvesk C V
TOP interneto p ard uo tuvės
Top Shop naujos prekės
Dormeo čiužiniai
Fitness treniruokliai
K osmodisk sveikatai
CRED IT24.LT
Specialus pasiūlymas
Gaukite iki 1200Lt
OPEN24.LT - el.
p ard uo tuvė
Drabužiai, aksesuarai
Išpardavimas
D ELFI p aieška
Lietuvos WWW
Įmonės
DELFI naujienos
D ELFI p ramo g o s
TV programos
Filmai
K oncertai/vakarėliai
Spektakliai
Web A-Z
D ELFI p o kalb iai
Ho ro sko p ai
Valiutų kursai
Valiutų skaičiuoklė
Ž aid imai / Humans
Po kštai
Apie blondines
Pikantiški pokštai
El. atvirukai
D ELFI skelb imai
Automobiliai
Butai
Mobilieji telefonai
Naujas skelbimas

Orai šiandien
o

Naktį: + 0+ 5 C
o

Dieną: + 3+ 8 C
Vėjas: 7-12 m/s

Vilniaus v aldžia nenori Kalėdų už 2,5 mln. litų (45)
Nepav ykus atstatydinti R.Kšanienės, byra Seimo etikos
sargų komisij a (185)
Balsav imas: balsuokite už gražiausią Lietuv os miesto ar
miestelio nuotrauką! (158)

Lietuv iai sv etur
Londone – pirmoj i lietuv iška lauko reklamos
kampanij a (2)
Škotai nori pamatyti V.Romanov o tėv ynę (23)
Lietuv ių daromi nusikaltimai Norv egij oj e priv ertė
susirūpinti ambasadorių (33)
„LT tapatybė“: balsuokite už labiausiai Lietuv ai rugsėj į
nusipelniusius lietuv ius (91)
Verslo naujienos
Mažiausios pensij os – Latv ij oj e
Kauniečiai bendrą sąskaitą galės apmokėti dar
dv iej uose bankuose (3)
Vėl kyla triukšmas dėl žv ej ybos kv otų
Būtingės terminalas tapo siena j ūroj e (1)
„Radisson SAS“ Klaipėdoj e v adov aus lietuv ė (3)
Įkyriai prekybai – užkarda (19)
„Vilkė“ tapo „Klaipėdos mėsine“ (8)
Pirmoj i moderni termofikacinė elektrinė – šiemet (23)
Kredito unij os sav o nariams siūlys mokėj imo korteles (4)
Ekspertė: gyv entoj ų turtėj imas lėtės (35)
A.Butkev ičius: eurą įsiv esti 2010 metais neįmanoma (58)
Rinkodaros triukai klaidina pirkėj us (99)
Įmonės raginamos atsisakyti neefektyv ių darbuotoj ų (90)
„Axis Industries“ diegia šilumos punktus Latv ij oj e (4)
„Karigės“ v eiklą ruošiamasi nutraukti (19)
Seimas į „Alytaus tekstilės“ reikalus nesigilins (29)
„Snoras“ didina indėlių palūkanų normas (8)
Prancūzij oj e skurdus uždarbis – 3 tūkst. litų (57)
Kainų komisij a nesutiko didinti IAE elektros kainos (26)
Nekilnojamasis turtas
Estij a ketina mokėti už daugiav aikių šeimų būsto
paskolas (9)
Už Jono kalnelio Klaipėdoj e - „Riv ersaidas“ (15)
Estij a: iš v aržytynių parduodama apie 1000 būstų (111)
Panev ėžyj e bus statomas mokslo ir technologij ų
parkas (22)
Transportas
Kaune gali atsirasti tunelis
„Citroen“ pristato antrąj ą „C5“ automobilio kartą
(foto) (23)
Panemunės tiltas - likimo v aliai (31)
ES imasi priemonių prieš Lietuv ą dėl v airuotoj ų darbo ir
poilsio režimo (10)
Rinkos
„Seesam Lietuv a gyv ybės draudimas“ pasiūlė sav o
klientams 2 nauj us inv estav imo produktus (3)
Lietuv a išplatino 600 mln. eurų euroobligacij ų
emisij ą (23)

Geriausi kelionių pasiūlymai
Apartamentų nuoma Vilniuj e!
Anglų kalba kiekv ienam!
Nemokama karj eros konsultacij a

Keliauk su EasyTravel!
Ind ija
Naujiena! Poilsiauk turistų
rojuje - Goa reg ione.
Kaina nuo 2940 Lt
Kanarų salo s
Praleisk atostog as
pribloškiančiose ir
kontrasting ose salose.
Kaina nuo 1063 Lt
Tunisas
Atrask čia užburiančią
eg zotiką, ir pasinerk į
smarag dinę jūrą.
Kaina nuo 965 Lt
Visi pasiūlymai >>

CV Market
D arb o p asiūlymai:
Tiekimo vad yb ininkas
Buhalteris
Reg io no vad o vas vakarų
lietuvai
M ed icino s atsto vas
Eng ineering p ro ject
manag er
M uitinės tarp ininkas
Visi darbo pasiūlymai > >

Aruodas.lt pasiūlymai
Butas p ard avimui
Vilniaus m.,
Fabijoniškės
73m², 629000 Lt.
Namas p ard avimui
Vilniaus m.,
145m², 600000 Lt.
So d yb a
p ard avimui
Žiegždrių k.,
78m², 150000 Lt.
Daugiau skelbimų (45906) > >
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West Express pasiūlymai

Orų prognozė

Dienos klausimas
Ar sutiktumėte už elektrą
mo kėti b rang iau, kad
Ig nalino s AE d irb tų ilg iau?
Taip
Ne
Ir dabar per brangiai
mokame
Sunku pasakyti

Išgirsk apie tai
Žinių radijo eteryje
Degalų kainos Lietuvoje
95

98

D yz D ujo s

Luko il

2,942,94- 1,753,19
3,05
3,05 1,85

Neste

2,91- 3,03- 2,913,00 3,12 3,00

Stato il

2,96
3.08- 2,96- 1,80 3.19 3,06 1,85
3,06

U no -X

2,96

2,96

-

Av iabilietai su www.tiesiai.lt :
Iš
Išv ykimas

Nusikaltimai ir nelaimės
V.Grigarav ičiaus antrininko nužudymu kaltinamo v yro
byla perduota teismui
Šalyj e liepsnoj o automobiliai (8)
Mergina prisipažino kūdikį išmetusi į konteinerį (132)
Girtas v airuotoj as pareigūnams siūlė kyšį (21)
Sav igynos pamoka: kaip apsiginti nuo mobiliųj ų telefonų
plėšikų? (II dalis) (49)
Sužalotą inkasatorių darbdav iai pamiršo (27)
Prasižengę v airuotoj ai nufilmuoti iš sraigtasparnio (73)
Teismas išteisino 25 kg narkotikų gabenimu kaltintus
v yrus (64)
Palikęs ant tilto pakibusį automobilį, v airuotoj as pabėgo
(foto) (28)
Vogti mažamečius paskatino v yresni draugai (18)
Girtas v airuotoj as bandė išv engti atsakomybės (6)
Vyriškio sužaloj imu įtariamos dv i moterys (6)
Įsisiautėj ę paaugliai apiplėšinėj a j aunesnius v aikus (44)
Karas keliuose: Rokiškio r. žuv o į medį atsitrenkęs
v airuotoj as (20)

Į

Vilnius

22

10 2007

Grįžimas
Londonas

Keleiv iai:

1
D ub linas,
Lo nd o nas,
Frankfurtas,
Liverp ulis,
Šano nas, Glazg as
Pigūs skrydžiai

nuo 1 Lt
Vilnius-D ub linas
Pigus skrydis

nuo 52 Lt
Visi pasiūlymai >>

REALS.LT pasiūlymai
BU TAS už 2734 Lt/ mėn
Vilniaus m. Jeruzalė
83m², 3 kamb.
BU TAS už 2073 Lt/ mėn
Vilniaus m. Žirmūnai
70m², kamb.

-

2,942,94Ventus
3,17
1,85
3,03
3,03

Valiutų kursai
GBP

4,94850 LTL

0,00270

PLN

0,93261 LTL

0,00316

RU B

0,09745 LTL

-0,00026

U SD

2,42320 LTL

-0,01140

Daugiau
Valiutų skaičiuoklė

Kalbos pulsas
Kurį žo d žių jung inį
varto jate?
domėjosi darbu
domėjosi apie darbą
Reng ia Valstybinė kalbos inspekcija

Vardadieniai
Geisvilas, Kantrimė,
Kleo p atra, Laura
Nusiųsk atviruką

Verta aplankyti

Teisė
Prokurorai iš A.Stašaičio prašo priteisti 2 mln. Lt (16)

Užsieny je
Nobelio laureatas atsiprašė už rasistinius pareiškimus
Izraelis kaltina A.Lukašenką antisemitizmu (5)
Irane už žudymus ir žaginimus pakarta 12 žmonių (7)
Tailande sulaikytas berniukus išnaudoj ęs pedofilas (12)
ES lyderiai susitarė dėl nauj os reformų sutarties (8)
Bandyta pasikėsinti į buv usią Pakistano premj erę, 124
žmonės žuv o, 320 sužeistų (atnauj inta/foto) (14)
Italij os mafij os bosą ligoninėj e saugo 30 policininkų (8)
Latv iai v erčia v aldžią (55)
Serbij a siūlo Kosov ui "95 proc. autonomij ą" (6)
Italij os premj eras paštu gav o šov inio tūtelę (3)
Iranas atmeta JAV įspėj imus dėl „trečioj o pasaulinio
karo" (41)
Estai neleis laikyti pilietybės egzamino rusiškai (34)
Versij a: Urale kaliniai sukilo prisižiūrėj ę serialų (7)
V.Putinas: Rusij a turi pakankamai resursų apsiginti (87)
Rusij oj e psichiatrinės ligoninės naudoj amos konkurentų
sudoroj imui (14)

Butas-Pardavimas
Vilniaus m.

Daugiau skelbimų > >

Reklama

Kaimo naujienos
Inžinierius mėšlui perdirbti „įdarbino“ sliekus (1)
Kiauliena iki pav asario gali pabrangti 25 proc. (33)
Mokslas ir gamta
Ir santuoka „atima“ iš v yrų testosteroną
Išdegęs Kuršių nerij os miškas traukia turistus (7)
Šeimos narys - iguana Tranzas
Kas mus budina? (5)
Rasti pirmųj ų „paplūdimio bastūnų“ v eiklos pėdsakai
JAV miestas gatv ės šv iestuv us keis LED
technologij a (38)

Atostogos su NOVATURU
Tenerifė.Paraiso D el So l
ap artamentai 2* SC. Kaina
nuo 1299 Lt
(15)
Antalija.M y friend 2* BB.
10.19 d . Kaina nuo 899 Lt.
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Sv eikata
Stresas pagreitina ŽIV ligos progresav imą į AIDS
Rudenį - lapų, gilių ir kaštonų terapij a (3)
Etikos sargai prašo Kauno mero pažaboti ligoninės
v adov ą (8)
Jaunimo sodas
ISM Vadybos ir ekonomikos univ ersitetas įsikūrė
v ienuolyne (35)
Mokytoj ų profsąj ungų kare – grasinimai streikais ir
teismais (42)
Pikantiškos naujienos
Tailande iš fermos pabėgo 36 krokodilai (3)
Ekstrasensas: Kauno pilies požemiai saugūs

Tunisas. Le Khalife 3* HB.
10.05 d . Kaina nuo 899 Lt.

Visi pasiūlymai >>

DELFI skelbimai
Automobiliai (198)
Butai (418)
Namai (94)
Buitinė technika (24)
Baldai (84)
Mobilieji telefonai (87)

(13)

Siūlo darbą (249)
Visi skelbimai (2846)

Vox Populi
Apie stulbinamą policij os ir v ežėj ų „Toks“
abej ingumą (145)

Reklama

Euroly ga
"Maccabi" pasirašė sutartį su Urugv aj aus rinktinės
lyderiu
T.Beardas: Eurolyga ir NBA panašėj a (2)
Krepšinis
Lietuv iai Sienos komandai pelnė 28 taškus (2)
"Sakalų" klubo peržiūroj e - įžaidėj as iš JAV (2)
Į aikštę grįžęs K.Bryantas v edė "Lakers" į pergalę (3)
S.Jasaitis nebuv o rezultatyv us (7)
Pirmose sezono rungtynėse "Teo" nugalėj o Rygos
klubą (7)
"Lietuv os rytas" nugalėj o "Neptūną" ir tapo BBL
lyderiu (17)
„Teo“ komandai sezonas prasideda nuo aštrių
poj ūčių (9)
Estij oj e K.Šeštokas pelnė 22 taškus, Š.Skadas – 17 (11)
D.Collinsas: buv ome tarsi v ienas kumštis (41)
Rezultatyv iausiai iš lietuv ių Lenkij oj e žaidė
G.Kadžiulis (10)

DELFI paieška

Naujienos

Tinklalapiai

Automatika

F utbolas
S.McClarenas nesirengia palikti Anglij os rinktinės (1)
Ištraukti Ispanij os taurės turnyro burtai (1)
D.Drogba: noriu palikti "Chelsea" (12)
"Barcelona" puolėj ui S.Eto'o suteikta Ispanij os
pilietybė (10)
Brazilai sutriuškino Ekv adoro rinktinę (2)
R.Domenechas: neabej oj ome sav o pergale (20)
T.Danilev ičius: tai buv o pačios sunkiausios rungtynės
grupėj e (64)
F -1
Singapūras toliau ruošiasi lenktynėms tamsoj e
J.Trulli ir R.Barrichello karj era – pav oj uj e (3)
F.Alonso: stebėtoj as iš FIA – nereikalingas (5)
Brazilij os GP: orų prognozė ir tv arkaraščiai (14)

Hemorojus
K nyga
Pirsingas
Pneumatinis įrankis
R emontas

(8)
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Kitos sporto šakos
"Dev ils" su D.Zubrumi patyrė ketv irtąj ą nesėkmę
Lietuv os rankininkės pralaimėj o kinėms (7)
I.Jakubaitytė papildė Lietuv os medalių kraitį pasaulio
kariškių žaidynėse (3)
Olimpinę ugnį į Pekiną neš mokytoj as iš Radv iliškio (23)
Ieties metikas T.Intas pasaulio kariškių žaidynėse ketv irtas (3)
Žmonės
B.Spears v ėl uždrausta matytis su sūnumis (4)
N.Zv onkė – v ėl reanimacij oj e (85)
Mirė Holiv udo legenda D.Kerr (4)
Eglė ir Juozas Liesiai: tapome situacij os įkaitais (54)
B.Cantat laisv ėj e prireikė samdytos apsaugos (12)
M.Jov aišos „Neregėta Lietuv a“ – iš paukščio skrydžio
(nuotraukų albumas) (45)
Meksikoj e išsipildė A.Paškev ičiūtės sv aj onė (foto) (50)
V.Kernagis išleistas namo (81)
L.Pinkev ičius ir A.Valentaitė tuoksis magiškais
skaičiais pažymėtą dieną (102)
„Mango“ narės Linos medaus mėnesio įspūdžiai
(foto) (45)
Hokšila ir „dangietė“ Živ ilė: mus siej a nežabota aistra
(foto) (24)
„Klubo“ TOP 10: balsuokite už seksualiausias
lietuv aites! (foto) (245)
Kinas
Romos kino festiv alyj e laukiamausia – „Šilko“
ekranizacij a (2)
Mediatekoj e - pažintis S.Macaičio kino literatūros ir filmų
kolekcij a
„Skalv ij a“ mokys j aunimą kurti muzikinius v aizdo
klipus (5)
A.Pogrebnoj us apie filmą „Vidaus imperij a“
(recenzij a) (28)
„ZIP FM“ laidų v edėj as Henrikas apie filmą „Sėkmės,
Čakai!” (recenzij a) (15)
Muzika
V.Valuntonio planuose - nauj as albumas (2)
„Piev os“ pristatys nauj ą poezij os ir folkroko albumą
(audio) (14)
Nauj a B.Spears daina – apie j ausmus buv usiam v yrui
Į Lietuv ą atv yksta E.Iglesias (atnauj inta) (53)
Per „KĮŽ“ išgarsėj ęs Haroldas tapo tamsiaplaukiu
(foto) (98)
R.Lukošev ičiūtės „Hello“ suskambo nauj ai (audio) (13)
„Gaidos“ v akarėlis su „Pieno lazeriais“ ir Asmik (11)
E.Dragūnas: grosiu tol, kol kv ėpuosiu (144)

(9)

Eteris
A.Ramanauskas-Greitai: laida „Baltish” – intelektualiems
žiūrov ams (6)
Dūmas iškv ietė Grūdą į dv ikov ą (225)
Startav o „Nepriklausomos paieškų tarnybos“
tinklalapis (1)
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Miesto ritmai
Šokių muzikos genij us Timo Maas per Helov iną
“sprogdins” Vilnių (20)
„Cake And Milk“ pristato electro-funk princą Snax
Šis „Grav ity“ sav aitgalis atiduodamas DJ Sezzy ir
„Partyzanams“ (5)
„Exit“ lankytoj us į muzikinį transą v es Markus Schulz
„MTV Supermercado“ v akarėliai tęsiasi su Supafly (1)
Naktiniai klubai skelbia „Naktį be av arij ų“ (5)
Lietuv ą aplankys Bristolio perlas - Jody Wisternoff (9)
Kultūros parkas
Rusij oj e prasideda festiv alis „Visas Nekrošius“
N.ir G.Urbonų proj ektas pelnė specialų Venecij os
bienalės prizą (7)
Kokie simboliai geriausiai identifikuoj a lietuv ius?

(9)

(46)

Filharmonij oj e - fortepij ono žmogus j uodais drabužiais
Vilniaus mažaj ame teatre – premj eros v aikams ir
nauj ov ės j aunimui

Kelionės
Kelionės po Vietnamą užrašai. Kv epianti šv entykla
(foto) (2)
Plieniniais žirgais - per laukinius Vakarus (I dalis) (19)
Laiv ų stebėtoj ų nuotraukose – j ūros romantika (foto) (7)
Po Baltarusij ą – LDK pėdsakais (foto) (291)
Tekanti saulė ir besiliej antys gėrimai: Japonij a ir
alkoholis (25)
Kur sukasi karuselė ir raudonoj o malūno sparnai
(foto) (10)
Laiškai iš Afganistano: karių gretose – ir chirurgas iš
Lietuv os (13)
Įspūdingiausios j ūsų atostogų akimirkos (nuotraukų
albumai) (105)
My li nemy li
Pasaulio galingųj ų skyrybos (6)
Ar v erta atsisv eikinti su libido v os sulaukus
40-ties? (326)
Laimingų santykių iliuzij a: apie melą ir Matricą (380)
Psichologo patarimai. Pav argau bartis su v yru (364)
Moterys nori geresnio sekso (447)
Ruošiamės v estuv ėms. Dokumentai santuokai
bažnyčioj e (60)
Karjera
Tyrimas: keiksmažodžiai teigiamai v eikia darbo
atmosferą (9)
Jolanta Bliuj : „Mudu su v yru suj ungė... šunys“ (29)
Gandai ir paskalos – sv arbesni už teisybę (20)
Paskelbtos labiausiai depresij ą keliančios profesij os (27)
Mintys v aldo karj erą (15)
Tinkamos darbuotoj ų motyv av imo sistemos Lietuv oj e
taikomos retai (27)
Rasinė diskriminacij a: artėj a tamsiej i mados pasaulio
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amžiai

(40)

Moters epocha
Ornella Muti: ne paskutinė iš moterų (21)
R.Rimšelienė apie batus, gyv enimą ir atsitiktinumus
I.Starošaitė apie atrastą sėkmę (16)
J.Jurkutė dėl gražuolių konkurso metė studij as (39)
Vyriausia šiaulietė šv enčia 105-ąj į gimtadienį (14)

(5)

Grožis ir sv eikata
Laikas sau
Tšš... Reikia pamiegoti (3)
Amžinoj o moteriškumo renesansas
Nėštumas ir v iršsv oris – neatsiej ami? (26)
Kaip teisingai pasirinkti dietą? (10)
Geriausias streso priešnuodis (13)
Laikas ruoštis gripo atakai
Stilius ir mada
Paltai stilingiems v yrams (nuotraukų albumas) (19)
Seksualios suknelės rudeniui (nuotraukų albumas) (28)
Vietoj prabangos - rafinuota elegancij a (nuotraukų
albumas) (5)
Vyrai ir gėlės - nesuderinama? (foto) (18)
K.Rimdžius: 10 klausimų apie stilių (34)
Ar j au išsirinkote kepurę? (nuotraukų albumas) (31)
Namai ir šeima
Lietuv oj e smurtas šeimoj e nėra kriminalinis
nusikaltimas (188)
Kišenpinigiai trej ų metų v aikui (15)
Pokalbiai su tėv ais – skirtingomis kalbomis (4)
Austrij oj e v yks "skyrybų mugė" (7)
Apklausa: šeimų finansinė padėtis - be džiaugsmo (93)
Penkios tėv ų klaidos (28)
Naujos formos
J.Paškev ičiūtės interj eras - kav a su pienu (foto) (35)
Namai be „euroremonto“ (foto) (30)
Kodėl dušo kabina gali pakeisti v onią? (52)
Renesanso genij aus namai atgij o Valensij oj e (2)
Virtuv ės paslapty s
Ar v egetarai laimingesni? (9)
Lietuv os žv aigždės mėgsta bulv inius blynus (3)
Kulinarinės pamokėlės: j ūros gėrybių rinkinys
folij oj e (42)
Kulinarinės pamokėlės: nacionalinis Libano
patiekalas (34)
Meilės horoskopas
Rytų horoskopas sav aitei (8)
Meilės horoskopas sav aitei (13)

Gatvė
Narcizas arba „jis pasikėlęs“ (3)
Tarp tikrovės ir iliuzijos (video) (2)
A nime - naujos kartos multiplikacija (27)
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A f rikos šamanai – kruvini juodosios magijos išpuoliai
Balsuok: jaunieji DELFI radijo laidų vedėjai (5)

Blog
Kviečiame DELFI skaitytojus kartu kovoti su
netinkamais komentarais
Didysis Brolis mirė – dabar visi stebime visus
Subjektyvu: ką aš sužinojau per savaitę (16)
Pasidaryk pats. Sijonas rudeniui (f oto)
Dublinas neemigrantės akimis (f oto)
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