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Geriausias vairuotojas 2007

Orai | Prognozė savaitei
Politikai iš tolo kratosi įtariamojo
draugijos (38)
Buv ę ir dabartiniai Viktoro Uspaskicho
bendražy giai netrokšta su juo sėsti į
teisiamųjų suolą dėl buv usių Darbo partijos
f inansinių machinacijų.

Viena jų guli ant nugaros pražergtomis kojomis, o iš jos vaginos
išskrenda liepsnojantis drakonas.

Vilnius

Dabar: 4°C Naktį: 2°C

Kaunas

Dabar: 6°C Naktį: 2°C

Klaipėda

Dabar: 6°C Naktį: 5°C

REKLAMA

„Šimtas žmonių balsav o už partijos
f inansinę ataskaitą, tarp jų – dabartiniai
ministrai, Seimo pirmininkas. O kaltas aš
v ienas?“ – bandė suv ersti kaltę kitiems po
pusantrų metų slapsty mosi Maskv oje į
Lietuv ą grįžęs v eikėjas.

Išsižergęs Mao – komunistinės Kinijos
Ginklų prekiautojas demaskavo
tabu (nuotraukos) (6)
save

Sty rančiomis krūtimis ar buka v aikiškos
palaimos išraiška v aizduojamas buv ęs
komunistinis Kinijos ly deris Mao Zedongas šios
šalies kultūros sarginiams šunims gali atrody ti
tikra šv entv agy stė. Bet Pekine gy v enantiems
menininkams broliams Gao tai - tik juokas.

(46)

Pasaulis

Kauno apy gardos teismas, v akar antrą
kartą atv ertęs buv usio Seimo nario,
lietuv iško ginklo „Vy tis“ kūrėjo 70 metų
Algirdo Petrusev ičiaus, kaltinamo neteisėtu
ginklų įgijimu, laiky mu, jų perdirbimu ir
realizav imu, by lą, nauju žv ilgsniu pažv elgė
į joje surinktus įrody mus.

Įtariamo pedofilo slėpynės nutrūko
Tailande (v ideo) (43)

Daugės ir švenčių, ir darbo
dienų (33)

Po paskelbtos precedento
neturėjusios pasaulinės
paieškos Interpolui pagaliau
pav y ko sučiupti įtariamą
pedof ilą Christopherį Paulą
Neilą, kaltinamą jaunų berniukų
priev artav imu Vietname ir Kambodžoje. Jis
anksty v ą penktadienio ry tą buv o areštuotas
Tailande.

Seimas po sv arsty mo v akar pritarė, kad
sav aitgaliais šv enčiamos v alsty binės
šv entės nebūtų kompensuojamos
pirmadieniais.

Komentarai

PKN “Orlen” ir “Lotos” jungiami
Varšuvoje, skiedros lekia iki Vilniaus

(3)

Pagal pateiktas išv adas
Lietuv a praranda Mažeikius ir
rusai v ėl ateina. Pasigirsta
raginimus, kad reikia v eikti. Vis
dėlto politikai nepasiduoda ir
sako, kad turi per mažai tikros
inf ormacijos apie tai, kas
v y ksta, kad imtųsi kažkokių v eiksmų. Ir
nenuostabu.

Įvairenybės

Potraukis šokti striptizą –
nebenugalimas (16)
Skuodo rajone, Bartuv os
v idurinės moky klos stadione,
striptizą šokusio 18 metų
Didžiųjų Rūšupių kaime
gy v enančio A.Baužio psichikos
sv eikata sukėlė abejonių
administracinę by lą nagrinėjusiai teisėjai.

Žmonės

N.Zvonkė - vėl reanimacijoje

(82)

Ketv irtadienį v akare Natalija
Zv onkė antrą kartą pakliuv o į
reanimaciją – atlikėjos sesuo
įsitikinusi, kad tai nutiko dėl
medikų netikslumo. „Man
blogai, kai patekau į ligoninę,
mano plautis nepagerėjo, aš v ėl reanimacijoje“, –
ketv irtadienį v erkdama pasakojo Natalija.

Parlamentarai po ilgų diskusijų nutarė
v alsty bės šv entėmis paskelbti pirmąjį
birželio sekmadienį minimą Tėv o dieną bei
spalio 25-ąją – Konstitucijos dieną.

Pora suka skirtingais keliais

(5)

Už ty los sienos kelias sav aites dirbusi
Prancūzijos prezidentūra v akar patv irtino –
šalies ly deris Nicolas Sarkozy ir jo antroji
žmona Cecilia of icialiai išsky rė.
Toks pranešimas nutraukė kelias
sav aites sklandžiusius gandus apie pirmąją
šalies porą ištikusią santuokinę krizę.

Dėl išskirtinių vertybių –
varžytuvių aistros (1)
„Parduota!“ – nuskambėjus šitam žodžiui
aukcione ir kaukštelėjus plaktukui,
v ienintelis iš būrio besiv aržiusiųjų nušv inta
džiaugsmu.
Taisy klė paprasta ir galioja v isame
pasauly je – laimi tas, kuris pasiūlo
didžiausią sumą.

Aikštelės centre vairuotojams
taps prabanga (20)
Vilniečiams, automobilį norintiems
pastaty ti centre, teks pasukti galv ą:
mokėti kelis kartus daugiau, nei mokėdav o
iki šiol, ar v ietos sav o transporto priemonei
ieškoti Senamiesčio kiemuose.

Po šoko mokykloje – sumaištis
savivaldybėje (17)
Gali pasirody ti, kad į Kauną sugrįžo
laukinio kapitalizmo laikai. Teismo nutartimi
į priv ačias rankas Vaišv y dav oje atiduota
v idurinės moky klos teritorija: f utbolo
stadionas, pernai už 130 tūkst. litų
atnaujinta krepšinio aikštelė, mokinių ir
pedagogų rankomis pasodintas sodas.

Videonaujienos
N.Šulija: „Bus vėsu, tačiau
vėjas pamažu rims ir kritulių
mažės“
Gražiausia diena žada būti
sekmadienis
Įtariamas pedofilas sulaikytas (1)
Kanadietis įkliuv o Tailande,
pasirodęs prie jam berniukų
surasdav usio tailandiečio namų
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai
Kanadoje jautėsi esantys
arčiau Europos (13)
Pasak R.Grigo, Toronto
arenoje žalgiriečiai žaidė tarsi
Kauno halėje
Į keliones urvais - tik po
alinančių treniruočių (1)
Urv ų ty rinėtojams keleto
dienų žy giuose po žeme
sv arbesnis psichologinis, o ne
f izinis pasiruošimas

Lrytas.lt klausimas
Ar mokate filmuoti ir fotografuoti mobiliuoju
telefonu?
Mano telefone nėra tokių funkcijų.
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Laiko ženklai (1)

Stilius

Neplanuotas, bet lauktas stebuklas

Namai, Vilniaus raj.
794 376 Lt

Butai, Palanga
375 800 Lt

(114)

Dv idešimt metų v y resnis
v y ras dėl jos paliko šeimą. Su
ja gy v ena jau šeštus metus,
augina sūnų, tačiau jos nev eda.
Palangoje gy v enanti 25 metų
Vitalija Žukauskaitė apkalbų
apie sav e jau prisiklausė tiek,
kad v argiai kuo ją galėtum nustebinti. „Žmonės
kalba ir kalbės, nieko čia nepakeisi“, – ramina sav e
Vitalija, meiliai glausdama prie sav ęs pusantrų
metukų Justą.

Europos Sąjunga – ne v ien sraunia upe į
Lietuv ą tekanty s paramos pinigai ir jų
teikiamos galimy bės greičiau pasiv y ti
išsiv y sčiusias Vakarų šalis.

Dienos sakinys
„Pabėgo ir sugrįžo, v ėl daly v auja
rinkimuose, o po to v ėl, jei jį išrinks,
ty čiosis iš mūsų, lietuv ių“.
Premjeras G.Kirkilas piktinosi, kad pats
iš Seimo pasitraukęs V.Uspaskichas v ėl
užsigeidė tapti parlamentaru.

„Lietuvos rytas“ internete – jau
nemokamai (30)

REKLAMA

www.av ia.lt
Av iabilietai internetu pigiau.
Paprasta ir greita!

Deiza.net parduotuv ė internete
Rūbai moterims, v y rams ir
v aikams. Aksesuarai,
pataly nė, kosmetika...
Nuolaidos iki 70%

www.neoturas.lt
Geriausi kelionių ir av iabilietų
pasiūly mai.

HorizonFly
Turbūt pigiausi av iabilietai
internetu.
www.htt.lt

Moku, bet telefonu tik kalbu ir siunčiu
žinutes.
Nuolat įamžinu man patikusius
vaizdelius.
Filmuoju ir fotografuoju tik išskirtiniais
atvejais.
BA L SU O T I

RE ZU L T A T A I

Komentarai
Andrius Užkalnis: BBC laida
ir Lietuva: džiūgaujame, kai
reikėtų verkti ar
nusispjauti (219)
Kažkas ne taip lietuv ių
galv ose. Šeštoji v ieta
Eurov izijoje ligi šiol suv okiama
kaip triumf as ir tampoma kaip pasiekimo įrody mas
(neseniai pats mačiau kažkokį klipą, kur Lietuv a
rodoma kaip galiūnų, geltonkasių gražuolių ir
Eurov izijos “bev eik nugalėtojų” šalis, be abejo, dar
pasigiriant „legendiniais“ krepšininkais).
Nerijus Kesminas: Pasaulio vicečempionai
belaisvių iš Lietuvos neima (60)
Monika Bončkutė: Cepelinų karas Čikagoje ir
visoje Amerikoje (785)
Rimvydas Valatka: Viltinga bausmių ir baudų
isterija (190)
Ramunė Sotvarienė: Aukso amžius
baigiasi (71)

Fotodiena

Lietuvos diena

Sportas

Buvęs
kariuomenės
vadas – sovietinių
privilegijų
pinklėse (40)
Vilnietei - karinio
protokolo specialisto akibrokštas

Krauju susitepę
pasaulio
čempionai čiuožia
nuo ledo (42)
Ketv irtoji „Magic“
krepšininkų pergalė
ikisezoninėse rungty nėse

Lietuv iai Seimo v iešbučio uždary ti
nesiry žta

S.Jasaitis prie pergalės prisidėjo 3
taškais

A.Petrusev ičius v ėl stojo prieš
teismą (15)

Vilniaus „Sakalų“ komandos
peržiūroje - įžaidėjas iš JAV

Po nepav y kusio R.Kšanienės
atstaty dinimo – Etikos komisijos
griūtis (papildy ta) (58)

Ieties metikei I.Jakubaity tei pasaulio kariškių sporto žaidy nių
bronza

Aly tiškiai paštu balsuoja akty v iau
nei prieš dv i sav aites (6)

Vilniaus „Lietuv os ry to“ klubas
nugalėjo sv ečius iš Klaipėdos (2)

Verslas

Kriminalai
Lietuvos
žirgams atverti
vartai į užsienio
hipodromus (3)
„Inv alda“
parduoda projektą

Spauda

Pasaulis
Kruvinos
politikės
sutiktuvės: du
sprogimai
nusinešė 120
gyvybių

Stilius
Aukštosios mados aukso
amžius (4)
Verslininkė A.Latv y tė:
„Nieko gy v enime negav au
lengv ai“ (109)

(nuotraukos) (2)
Lagaminas su v aiko lav onu sukrėtė
Australiją (29)
Gamtos stichija Maljorkos saloje
pareikalav o ir žmonių gy v y bių (1)

Drakulos ir Frankenšteino
nuotaka (9)

Panevėžio rytas
Panevėžio gražuolė
įsimylėjo ne „Dangaus 2“
žvaigždę, o jo mamą (2)
Pasmerktą rajoną nubalino
miltų pūga (4)

Iranas spjauna į JAV prezidento
perspėjimus dėl Trečiojo pasaulinio
karo (8)
Prancūzijos v adov as N.Sarkozy
išsisky rė su žmona (41)
Prancūziją ir Vokietiją paraly žiav o
transporto darbuotojų streikai
(papildy ta, nuotraukos) (23)

Išplėšti v aikiną iš mirties
pritrūko medikų (70)

MES
Valdonė nuo šiol - ilgakojė
manekenė (150)
Kaip Stano v ogė elektrą (18)

Kultūra
Kambodžoje
sulaikytas
pedofilas iš
Rusijos (9)
Automobilis
partrenkė perėja

už 81,5 mln. litų

ėjusią 16-metę

Menininkai
knygą apie „Villa
Lituania“
dedikuos
K.Lozoraičiui (3)
„Gaidos“
v akarėlis su „Pieno lazeriais“ ir Asmik

ES sunerimusi dėl jos preky bos
def icito su Kinija

Vilnietės buv o apšaudy tos pro
langą

Grupė „Piev os“ pristaty s naują
poezijos ir f olkroko albumą

Naf tos kaina buv o peršokusi 90
dolerių kartelę

Dėl gaisrų daugiabučiuose ev akuoti
22 žmonės

Apdov anoti Tarptautinio mažųjų kino
f ormų f estiv alio „Tinklai“ režisieriai

„Bank of America“ pelnas
smuktelėjo 32 procentais (2)

Per v ieną dieną Vilniuje pasikorė net
try s jaunuoliai (42)

Vilniaus mažajame teatre premjeros v aikams ir naujov ės
jaunimui

Gauk naujausius žv aigždžių
albumus neišleidęs nė cento! (1)

Krepšinis
Šaro didelis storas
graikiškas gyvenimas
Europietiškas lietuv ių
algalapis (19)

(30)

Euroly gos komanda NBA (2)

Moters savaitė

2007.10.19 11:44

lrytas.lt / Naujienos

3 of 5

http://www.lrytas.lt/

Žmonės

Įvairenybės
Sovietų
pasmerktam
perbėgėliui karalienės

apdovanojimas (28)
Iš B.Spears teismas atėmė teisę
lanky ti v aikus
Škotai nori pamaty ti v erslininko
V.Romanov o tėv y nę (6)
McCannų by la: ar f aktų ir nuomonių
karas kada nors atskleis tiesą? (29)

Emigrantai

T elevizija

Palanga
išsirinko naująjį
kurorto
simbolį (1)
J.L.Curtis
striptizas seksualiausias per v isą kino
istoriją (11)
E.Iglesias pirmą kartą surengs
koncertą Lietuv oje (15)
Lenkijos Seimas likv iduoja deputatų
v iešbutį

Ratai
Norvegijos
policijos
generalinė
komisarė:
„Lietuviai nėra
tokie blogiečiai,

kaip rašoma“ (21)
Amerikos lietuv ių paly dov inės
telev izijos transliacijos - po kelių
mėnesių (7)
Danijos mieste – lietuv iškos
žmogžudy stės labirintai (37)

šou“ laidoje (2)

vairuotojams (22)
Ly deriams paskutiniame etape teks
kov oti ir skaičiuoti
Įsibėgėja konkursas „GERIAUSIAS
LIETUVOS VAIRUOTOJAS 2007“ (1)
„Toy ota“ atšaukė bev eik pusę
milijono automobilių (13)

Uošv ės - apie žentus (7)

Ekstra

Ko kly kia ponios amerikonės ant
lietuv iško dirv ono? (145)

Gėjus nepabūgo viešumos
(video) (545)
Aistros dėl medalio
masažuotojui (15)

Lietuv iškos grožy bės Alantoje
surengė grandiozinį v akarėlį (3)

(Ne)v y riško šokio
pakerėtas (2)

IT
Po policijos
skrydžio
sraigtasparniu –
baudos
automobilių

Pilvo šokis - nuo celiulito
ir stuburo ligų (20)
Rūta Paparty tė: „Aš dėkinga
ir tiems žmonėms, kurie
nepadėjo“ (v ideo) (10)

BBC atleidžia
beveik 3000
darbuotojų (11)
Net du sekso
simboliai - v ienoje
LNK „Le Broniaus

T V Antena

ES grasina
vyriausybėms,
nesitvarkiusioms
su elektroninėmis
atliekomis
„Microsof t“ planuoja mažesnius
sandorius (3)
„Sky pe“ ir „My Space“ kartu kurs
didžiausią interneto bendruomenę

Agnė - kokia ji yra (145)
Akmens amžiaus telev izija (5)
Aštriais ašmenimis (2)

Ekstra panelė
Spektras. Nusivylę namų
šeimininkai (20)
Kur v asarą buv o pradingęs
Mantas? (v ideo) (49)

Klaipėdos sav iv aldy bės interneto
sv etainėje – daugiausia paslaugų

Danijoje lietuv is įtariamas tautiečio
nužudy mu (papildy ta) (40)

Interviu
Nobelio
literatūros
premijos laureatė:
„Rašymas susijęs
su nervais“ (4)
Seimo noras išlaidauti –
neįv eikiamas (8)
Architektas A.Nasv y tis: „Iš
Senamiesčio liko tuščias praeities
maketas“ (7)
Latv ijos dainininkė L.Vaikulė
reikalauja nepriekaištingos scenos (35)

Sagos

Priv ati zona. Baltas „naujojo
lietuv io“ gy v enimas
(nuotraukos) (35)

Istorija
Palemonas
Dračiula: Mintys
iš archyvo (14)
Liucija Vitalaitė:
Mano kiemas –
geriau už

telev iziją (11)

Elito paslaptis ir
valdžia Europos
šalyse (27)
„Žemaitijos
išlaisv inimui“ skirtą
paminklą teko
uždengti (nuotraukos) (13)

Krescencija Šurkutė:
Klaustrof obija (36)

Lietuv os didžioji kunigaikšty stė po
Liublino unijos (4)

Londonas: Lingomarazmo turas po
miestą ir apy linkes (139)

Tuv oje mokslininkai rado
Čingischano palikuonių (17)

Mokslas

Vietoje
stomatologo replės ir stiprūs
klijai (14)
Kov ai su rūky mu
per trejus metus
prireiks pusės milijono litų
(papildy ta) (1)

Mokytojai gali
tikėtis
kompensacijų
Po
kontrov ersiškų
J.Watsono
pasisaky mų apie juodaodžius
atšauktas susitikimas (21)

18 elektorių (6)

Kondicionieriai: neprižiūrėsi –
kenks (4)

Nobelio premijos laureatas
J.Watsonas: “Juodaodžiai – ne tokie
protingi, kaip baltieji” (155)

Fatimoje atidary ta ketv irtoji pagal
dy dį bažny čia pasauly je
(nuotraukos) (53)

Vilniaus univ ersitete atidary tas JAV
teisės centras (4)

Maskv os centre ortodoksų
„v ėliav nešiai“ laidojo ateizmą žaislinės
beždžionės pav idalu (26)

Žaidžiame klases

Moksleiv iai kuria ateities Vilniaus
maketus

Skonis

Religija

Karjera

Mokyklos lentą
turėtų pakeisti
kompiuteriai (4)
Platelių
gimnazistai mokėsi
apginti sav e ir kitus (8)
Pasirodė jau ketv irtasis žurnalo
G-VĖ numeris

Bučinys ore pakeitė
likimą (147)
Laimėtą kov ą su v ėžiu
v ainikav o kūdikis (103)
Į sporto olimpą motiną užkėlė
sūnus (7)

Renginiai
Visi miestai

Šiandien

Kinas

Sveikata

Nustaty ti genai, kurie lėtina
senėjimą ir užkerta kelią v ėžiui (1)

MM (Mes-moterys)

Pikantiškas
dvasingųjų
gyvenimas ir anų
krucifiksas (36)
Benediktas XVI
paskelbė 23 naujus
kardinolus, tarp jų -

Kaimas
Nori
nemalonumų?
Būk madingesnė
negu tavo
viršininkė! (7)
Kaip tinkamai
išdėlioti darbo

Ekologinis ūkis
- prabangus ma‐
lonumas ūkinin‐
kui (I)
Šernai - tarsi
stichinė nelaimė (20)

patirtį CV? (2)

Ūkininkai džiaugiasi sav o
pasirinkimu

Darbuotojų sekimas. Ar tai
legalu? (22)

Romantiškas, bet nelengv as
v erslas - atv iras inv esticijoms (3)

Išsilav inę ar apmoky ti
darbuotojai? (7)

Kelionės

>>

Pasirinkite vietą...

Laiškai redaktoriui
Ką daryti su
infliacija? (1)
Už v iską, kas
Lietuv oje y ra

Pasirinkite renginį...

TV

Dabar

Šiandien

Šią savaitę

„Padainuokim!“
Publicistikos laidos vedėjas
sužibėjo daina (1)
Nedaug kas žinojo, kad
solidusis TV3 laidos „Abipus
sienos“ v edėjas Giedrius
Leškev ičius ne tik mėgsta
skraidy ti oro balionu, bet ir turi
puikų balsą.
„Šok su žvaigžde!“
Į šokių turnyrą įsilieja
pavojingas naujokas
LNK turny re „Šok su
žv aigžde!“ debiutuoja nauja
pora - aktorius ir laidų v edėjas
Leonardas Pobedonoscev as
(Leo) su partnere Viktorija
Kunauskaite - Lietuv os jaunimo dešimties šokių
čempione. Juos pamaty site šį v akarą 19 v al. 10
min.
„Misija“
Interjero dizainas - senuoju
Holivudo stiliumi
Darganotą rudenį Lietuv os
telev izijos laidos „Misija“ (19
v al. 35 min.) kūrėjai Birutė
Lav ickienė ir Žilv inas Grigaitis
įkv ėpimo naujos užduoties v y kdy mui nusprendė
ieškoti kine.
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Spalvota
kokteilių
įvairovė (1)
Pav asariop lietu‐
v iškos dešros sko‐
nį primins tik čes‐
nakai? (9)
“Prosecco” – nauja mada iš
Italijos (1)
50 geriausiųjų, jaukiausiųjų,
paslaugiausiųjų pasaulio restoranų (4)

Lietuvės
Nigerijoje
dienoraštis II:
būti baltaodžiu –
kasdienis iššūkis
(nuotraukos) (95)
Turistų išv argintoje Venecijoje - tik
v ietos gy v entojams skirti keltai (3)

blogai, kaltinu v aldžią ir mūsų
nuolankumą (30)
Keturios Seimo partijos prašo
aly tiškių nebalsuoti už
V.Uspaskichą (42)
Ar persės v ilniečiai iš automobilių į
metro? (38)

Balenbergo buities muziejus –
turistų netrikdomas Alpių kampelis
(nuotraukos) (3)
Vizos: kur jų v is dar reikia
lietuv iams? (32)
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