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Tiek eurų pre ky bos cent ruose 
kai nuo ja ki log ra mas pir mųjų 
lie tu viš kų braš kių. 
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Orai šiandien / p. 24

šiandien su LR

apreiškimai

dienos skaičius

„Uni ver si te te į ma ne ži ūri kaip į ly de rę. 
Tu riu ati tin ka mai elg tis. Ne mė ty siu 

laz dų, ne si keik siu, jei ne si se ka. 
Ma no žai di mas ta po sta bi les nis”, – 

pri si pa ži no pa jė giau sia Lie tu vos gol fo 
žai dė ja G.B.Star ku tė, sva jo nės pa tek ti į 
olim pi nes žai dy nes sie kian ti už At lan to. 

Žurnale „Savaitgalis“ 

aktualijos Kaip rin kė jai įver tins kon ser va to rių vir šū nių reak ci ją į če kių skan da lą? / p. 2, 3

2023 m.
gegužės 20 d.,
šeštadienis

Ra sa KAR MA ZAI TĖ
LR ko res pon den tė

Kaip ša lia ži no mo vers li nin ko, me-
ce na to R.Kar pa vi čiaus, ku ris val-

dė 120 mi li jo nų eurų ver tės tur tą, 
at si ra do 46 me tų kau nie tė Ais tė 
Gry baus kie nė (vė liau ta po Kar pa-
vi čie ne. – Aut.), ku ri ko vo ja dėl jo 
pa li ki mo?

Ar su 61 me tų mi li jo nie riu mi ji 

kar tu gy ve no dve jus me tus, kaip 
pa ti tei gė, ar jų ar ti mes nė pa žintis 
už si mez gė tik jam su sir gus on ko-
lo gi ne li ga?

Ar R.Kar pa vi čius 2019 me tų ko-
vo 5-ąją, li kus ke liems mė ne siams 
iki mir ties, sa vo va lia at si dū rė Kau-
no no ta rų biu re ir pa si ra šė tes ta-
men tą, o vė liau da ly va vo ir slap to-
je san tuo kos ce re mo ni jo je?

Ar vers li nin kas apsk ri tai su vo-
kė, kas ta da vy ko? O gal su ži no jęs 
apie smo gu sią sun kią li gą jis pa-
lū žo ir tuo pa si nau do jo ki ti?

Pa ga liau kas lė mė, kad jis neiš-
vy ko tęs ti gy dy mo į kli ni ką Ams-
ter da me?

„Lie tu vos ry to“ šal ti nių tei sėsau-
go je duo me ni mis, iki teis mi nio ty-
ri mo me tu taip ir ne bu vo at sa kyta 
į svar bius klau si mus.

Kri mi na lis tai apk lau sė ne ma-
žai liu di nin kų ir iš gir do reikš min-
gų pa ro dy mų, bet ty ri mui va do va-
vu si pro ku ra tū ra ne pa nau do jo vi-
sų ga li my bių, kad bū tų nus ta ty ta 

Mi li jo nie riaus pa li ki mo dra mo je 
vėl šnai ruo ja ma į jau ną naš lę

Sun kiai sir gęs tur tuo lis Rai mon das Kar pa vi čius ga-
 lė jo bū ti pa lū žęs, suk lai din tas ir ap gau tas. Tačiau 
pro ku ro rai ne siaiš ki no, ko kį po vei kį da rė naš lė ir 
no ta rė, ku ri tvir ti no tes ta men tą. By lą, ku rios už -
ku li sius ty rė ir „Lie tu vos ry tas“, siek ta nu ma rin ti.

Nukelta į 6, 7 p.

Ma žos gud ry bės
– Išei ki te iš kom for to zo-
nos! – ra gi nu žmo nes.
Jie išei na.
Man dar dau giau kom-
for to.            

Juo zas Er lic kas 

A.Kar pa vi čie nės tei gi niuo se yra prieš ta ra vi mų, bet pro ku ro rai jų neišsk lai dė. „Ais tė yra at si ra du si šio je is to ri jo je ne iš mei lės“, – tei gė mi li jo nie riaus sū nus R.Kar pis.
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Renkasi kokybę
„Norfos“ pirkėjai dažniau renkasi 
kokybiškus ir skalsesnius duonos 
gaminius. „Rivonos“ kepyklos va-
dovas A.Pocius pastebi augantį nau-
jos „Duončiaus“ linijos gaminių par-
davimą. / p. 13

“ Kai A.Lu ka šen-
 ka dings ta iš vie-

 šo sios erd vės, Bal ta ru-
si jo je ky la kri zė.

Pras tė jant Mins ko re ži mo ly de rio 
svei ka tai įvai rūs kla nai ga li 

įsit rauk ti į ko vą dėl val džios. 
/ p. 16

/ p. 12
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