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Pakuonyje skambėjo 
dainos Mamai

SKAITYKITE 2 p.

NUKelta Į 3 p. 

Žygis po gimtąjį kraštą

SKAITYKITE 3 p.

REKLAMA

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

pažintis su 
tolimąja Afrika

Moksleivius 
vėl nudžiugino 
konkursas „Aš 
galiu“

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Skriaudžių bažnyčioje 
skambėjo Vilniaus 
arkivyskupijos choro 
giesmės

SKAITYKITE 6 p.

SKAITYKITE 5 p.

SKAITYKITE 10 p.

Šokėjus sukvietė  
„Vėjo malūnėliai“

SKAITYKITE 4 p.

NUKelta Į 8 p. 

Apdovanojimai už atjautą ir širdies gerumą...

Miškasodis 
šimtmečio Lietuvai

Skaitytojo 
nuomonė.  
Birštono futbolas 
ir jo bėdos

SKAITYKITE 9 p.

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Gegužės 2 dieną Vilniaus 
rotušėje vyko iškilmingas 
renginys, kurio metu 

Nusipelniusio Lietuvos 
sveikatos apsaugos 
darbuotojo garbės 
ženklas ir nusipelniusio 
Lietuvos sveikatos 
darbuotojo vardas buvo 
suteiktas garbingai ir 

sąžiningai savo pareigas 
atliekantiems medikams. 

Sveikatos apsaugos minis-
tras Aurelijus Veryga Nusi-
pelniusio Lietuvos sveikatos 
apsaugos darbuotojo vardą 
suteikė bei garbės ženklu ap-

dovanojo ir tris Birštono sana-
torijos „Versmės“ darbuotojus 
– Neurologijos skyriaus vedė-
ją neurologą ir fizinės medici-
nos reabilitacijos gydytoją Vi-
dmantą Nomeiką, vyriausiąją 

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Gegužės 4 d. tradiciškai 
minima Šv. Florijono – 
gaisrų sergėtojo diena. 
Prienų krašte šiemet ji 
simboliškai paminėta 
vietoje, kurioje prieš 

Šv. Florijono diena paminėta lemtingoje 
vietoje 

keletą metų kilo 
daugiausiai ugniagesių 
prakaito pareikalavęs 
gaisras.

Nors senosios medinės Bal-
bieriškio bažnyčios išsaugo-
ti nepavyko, tačiau išliko jos 
pamatai, kurių vietoje išdygo 
ir šiemet vėl duris parapijie-
čiams atvėrė naujoji Balbieriš-
kio bažnyčia. 

Būtent po jos stogu gegužės 
4 d. ir susirinko Prienų krašto 
ugniagesiai, kurių dauguma 

prieš keletą metų šioje vie-
toje kovojo su negailestinga 
ugnimi. 

Susirinkusius ugniagesius 
pasitiko parapijos klebonas 
Remigijus Veprauskas, istori-
nių nuotraukų paroda bei Prie-
nų meno mokyklos mokytojų 
muzikinis sveikinimas.

Šv. Florijono diena Lietu-
voje buvo minima iki Antro-
jo pasaulinio karo, o atkūrus 
nepriklausomybę vėl tapo 
ugniagesių ir gelbėtojų profe-

sine švente. 
Pasakojama, kad Florijonas 

buvęs Romos imperijos ka-
riuomenės raštininkas. Sužino-
jęs, kad iš jo gimtojo miestelio 
ketinama į vergiją paimti ke-
lias dešimtis vaikų, jis apie tai 
pranešė jų tėvams. Dėl to buvo 
pasmerktas mirti. Prieš mirtį jį 
ilgai kankino, o po to, po kaklu 
parišę girnapusę, nuskandino 
upėje visiems miestelio gyven-
tojams matant. Florijono kūną 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Kiekvienais metais 
Lietuvos žmonės noriai 
dalyvauja miškininkų 
organizuojamose medžių 
sodinimo šventėse. 

Pavasarį svarbu ne tik švarin-
ti aplinką, bet ir pasodinti jaunų 
medelių, įveisti ir atsodinti miš-
ką. Balandžio 28-ąją Lietuvo-
je vyko tradicinė Nacionalinė 
miško sodinimo šventė. Šiais 
metais visuotinė medžių sodi-
nimo talka skirta Lietuvos šim-
tmečio jubiliejui, jos metu šaly-
je pasodinta 100 ha miško.

Kaip ir kiekvienais metais, 
miško sodinimo šventėje daly-
vavo ir Prienų regioninio pada-
linio darbuotojai, jų šeimos na-
riai ir bendruomenės atstovai.

Medžių sodinimo talka vyko 
Išlaužo girininkijos miške, 56-
ame kvartale, kur buvo paso-
dinta 0,9 ha naujo eglyno.

Net 60 talkininkų iš Kauno 
AB „Elektros skirstymo ope-
ratorius“ talkininkavo Šilavo-
to girininkijoje. Pasak girinin-
ko Vidmanto Dereškevičiaus, 
miško sodinimo metu 0,6 ha 
plote daugiausiai buvo paso-
dinta ąžuoliukų (1200 vnt.), 
500 juodalksnių, 400 eglių ir 
200 beržų.

Praeitais metais Nacionali-
nės miško sodinimo šventės 
metu gausus būrys įvairiausių 
profesijų, skirtingo amžiaus tal-
kininkų 66,2 ha plote miškinin-
kams padėjo pasodinti daugiau 
nei 200 tūkst. medelių. Reikia 
tikėtis, kad ir ateinančiais me-
tais mūsų šalies miškų plotai 
pasipildys, kad žmonėms en-
tuziazmo nepristigs. Lietuvoje 
turi žaliuoti miškai...
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Kariai ir mokslininkai pirmadienį pradeda ekspediciją Šiaulių 
rajone esančiame Rėkyvos ežere, kur bus ieškoma prieš 
88 metus čia sudužusio lėktuvo liekanų. Ekspedicijos metu 
bus ieškoma 1930 metais Rėkyvos ežere avariją patyrusio ir 
nuskendusio Lietuvos lėktuvo „Letov Š-20“ variklio ir kitų jo 
dalių. Rastas dalis žadama iškelti.

  Lietuva pagal savo vakarietiškumą užima antrą vietą tarp posovietinių šalių, paskelbė Jungtinių Valstijų 
strateginis centras „StrategEast“. Estija šiame vertinime surinko 93 taškus iš šimto galimų, Lietuva – 85 taškus. 
Trečiąją vietą užėmė Latvija, surinkusi 82 taškus. Mažiausiai taškų surinko Uzbekistanas, Tadžikistanas ir 
Turkmėnistanas, atitinkamai 29, 19 ir 17 taškų. Estija Lietuvą lenkė visose kategorijose. Lietuva maksimalių 
įvertinimų negavo. Kaip vakarietiškiausia įvertinta Lietuvos ekonomika (23 balai) ir politika (22 balai). Vis dėlto 
ekonomikos srityje Lietuvą vienu tašku aplenkė Latvija.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Ar gali būti kas gražiau už 
ryškias šviesas spalvas? 

Salotinę, žydrą, geltoną? Pa-
čios šilčiausios ir nuostabiau-
sios spalvos, kurias išvydus 
vos pakėlus galvą nuo pagalvės 
galima savo dieną pradėti apy-
tiksliai tris kartus linksmiau. 

Sakoma, Dievas myli trejy-
bę. Ir tik pabandyk ginčytis! Ar 
gali būti kas gražiau ir šilčiau 
už žydrame danguje tviskan-
čią geltoną saulę, o po ja vėjyje 
tarsi jūra ošiančią ryškiai žalia 
šviežumo spalva pasipuošusią 
gamtą? Pabandykite pakeisti 
bent vieną spalvą ir visas šitas 
peizažas sugrius! 

Pabandykime įlieti raudonos 
spalvos. Ji simbolizuoja karš-
tį, ugnį ir, žinoma, kraują. Nei 
ugnis, nei kraujas nėra malonus 
dalykas. Pabandykime peiza-
žą papildyti oranžine – ji irgi 
mums pranašaus apie kaitrą ir 
karščio išdegintas dykumas. 
Jau turbūt neverta kalbėti apie 
tamsias spalvas, kurios į mūsų 
gyvenimą iš karto atneša tam-
są ir rudenį.

O sukeisti spalvas – galima. 
Meskime geltoną žemyn, 

šiek tiek sumažinkime žalios 
ir padidinkime žydros. Na, ir 
šiek tiek patamsinkime pusę 
tos žydros. ..

Ar girdite? 
Ar girdite po dangaus žydry-

nę ošiančią jūrą? Ar jaučiate, 
kaip vėjas ant jūsų kojų pusto 
geltoną kranto smėlį. Ar girdi-
te, kaip tarp jūros ošimo pasi-
girsta švelnus keleto pušelių 
smėlio kopose ošimas?

Ir vėl... Šilta ir gera...
Ech, kad mes taip mokė-

tume kaitalioti savo šiltąsias 
spalvas vietomis ir kasdien 
džiaugtis vis kitokia, bet ta pa-
čia šiluma!

Kaip dažnai ateiname į akla-
vietę ir skundžiamės, kad šilu-
ma dingsta – mes jos norime, 
bet nesugebame sulaikyti, iš-
saugoti? Kaip dažnai neranda-
me vietos kasdienėje rutinoje 
ir ieškome naujų spalvų, nors 
puikiai žinome, kad ir seno-
sios geros? Tik jau atsibodę... 
Atsibodę, nublankę. Norime 

kažko naujo, kažko kitokio ir, 
užuot perdėlioję tas savo spal-
vas ir pažvelgtume į viską ki-
taip, jas keičiame. Eksperimen-
tuojame.

„Šiandien imam raudoną 
spalvą“. Oi ne... „Bandom ru-
dą“. Na, išvis fui... „Rytoj im-
sim violetinę“...

Niekas nesako, kad eksperi-
mentuoti yra blogai. Žmogus 
tik eksperimentuodamas to-
bulėja ir atranda naujus kelius. 
Tačiau ar verta eksperimentuoti 
tomis spalvomis, kurias puikiai 
pažįstame kaip šaltas? Būtent! 
Ar verta?! 

Viską pripratome vertin-
ti. Naudinga – nenaudinga. Ir 
kai savo gyvenime priimame 
sprendimus, neklausiame, ar 
bus gerai. Klausiame, ar bus 
naudinga? 

„Ar bus naudinga, jeigu 
spjausiu į viską, paliksiu kapa-
notis kitiems, o pats išvyksiu?“ 
Naudinga? Taip! Atsisakysi-
me visų problemų. Ar gerai? 
Kažin. Problemos pačios ne-
dingsta, jos nukrinta ant kitų 
pečių. Ar esame tikri, kad ne-
pavykus tokiam „spalviniam 
eksperimentui“ galėsime grįž-
ti pas tuos, kuriuos palikome 
„kapanotis“?

„Ar bus naudinga, jeigu 
priversiu, kad viskas 
būtų taip, kaip aš noriu“? 
Žinoma! Prievarta yra 
puikus būdas suvaldyti 
savo problemas. 
Klausimas – kiek laiko 
toks „gėris“ tęsis ir kuo 
jis baigsis? Lašantis 
vanduo suskaldo net 
ir didžiausią akmenį. Ir 
tada belieka laukti, kol 
tokia „nauda“ taps ne 
tik nenaudinga, bet ir 
virs dideliu asmeniniu 
„krachu“.

Negalima manyti, kad šiame 
pasaulyje esame vieni. Tai pa-
tvirtina ir spalvos. Gražūs pei-
zažai sukuriami iš kelių spalvų, 
o ne iš vienos. Kuo daugiau 
protingai sudėliotų šiltų spal-
vų, tuo nuostabesnis peizažas. 
Žmogus apšvietimą sugalvojo 
ne vien tam, kad galėtų dirb-

ti net ir naktį, bet ir tam, kad 
būtų drąsiau, ramiau, šilčiau, 
geriau.

Kada žmogui yra geriau ir 
drąsiau? Ar tada, kai drąsiai 
vaikšto šviesoje, nudirba dau-
giau darbų ir susiranda ben-
draminčių, ar tada, kai neri-
maudamas vaikšto tamsoje, 
nematydamas kelio, nežino-
damas, kas laukia priekyje, 
nematydamas kliūčių, už kurių 
užkliuvęs suklumpa, nematy-
damas žmonių, kuriais galė-
tų pasitikėti, kurie padėtų jam 
įveikti kliūtis?

Ko gero pati kvailiausia min-
tis – kažkas turi mums padėti. 
Visi tikime, kad „vieną dieną 
kažkas pasikeis – ir bus ge-
riau“. Niekas nepasikeis, jei 
mes to nesieksime. Net jeigu 
mums patiems ir neįmanoma 
pasiekti savo didžiausių sva-
jonių, būsime arčiau, jeigu 
stengsimės jų siekti, o ne lauk-
sime, kol kas nors jas išpildys. 
Nelaistomas medis nudžiūsta... 
Tai kodėl jis turėtų mums duo-
ti vaisių? Vaisiaus neduoda ir 
kertamas medis.

Visi esame girdėję apie di-
džiojo sprogimo teoriją, pa-
sak kurios, atsirado visa mūsų 
visata ir pasaulis, kokį mato-
me šiandien. Esame girdėję, 
kad tai prasidėjo nuo kažko-
kio mažyčio sprogimo, kuris 
išsiplėtė iki dabartinio masto. 
Nuolat kalbame ir apie gamtą, 
kuri kiekvieną pavasarį staiga 
ima ir sužaliuoja. Bet niekad 
neįvertiname paties svarbiau-
sio – kodėl?

Būtent „kodėl“ ir yra tas 
klausimas, į kurį privalome 
patys atsakyti. Kodėl tai įvyks-
ta? Ką turime padaryti, kad tai 
įvyktų? Visatos mįslės moks-
lininkai dar galutinai neįminė, 
religijų teigimu, visatą tiesiog 
sukūrė Dievas, kuris vėlgi ne-
žinoma, kokioje erdvėje buvo. 
Tačiau puikiai žinome, kad 
gamta sužaliuoja nuo šilumos 
ir vandens. Ir svarbiausia – tai 
nutinka ne šiaip sau! Kiekvie-
nas medis, kiekviena sėkla, kie-
kvienas augalas sukaupęs savo 
energiją pats išleidžia naujus 
lapus ir daigus. Gamta ne šiaip 
sau sužaliuoja. Tai yra kiekvie-
no augalo pastangos. 

O žmogus priklauso tai pa-
čiai gamtai. Ir tik nuo jo paties 
priklauso, ar jis pasirengęs su-
žaliuoti kartu su visa gamta.

Gegužės 5 d. Pakuonio 
pagrindinėje mokykloje 
vyko Prienų krašto 
vokalinių kolektyvų 
koncertas. Į jį sugužėjo 
kolektyvai iš beveik viso 
Prienų rajono.

Savo dainas kolegoms iš ki-

pakuonyje skambėjo dainos Mamai

tų seniūnijų bei pakuoniškiams 
dovanojo Balbieriškio, Šilavo-
to, Ašmintos, Prienų, Pakuo-
nio, Veiverių bei Stakliškių kul-
tūros ir laisvalaikio centrų bei 
laisvalaikio salių kolektyvai. 
Koncerte debiutavo ir neseniai 
susikūręs kolektyvas iš Nau-

josios Ūtos. Visus nustebino ir 
Prienų lopšelio-darželio „Pasa-
ka“ darbuotojų kolektyvas. 

Visi tarė nuoširdų „ačiū“ 
koncerto organizatorei Rena-
tai Žibienei, o ji dėkojo visiems 
gausiai susirinkusiems tokią 
saulėtą dieną. NG

Gegužės 4 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre vaikai dovanojo 
mamoms ne tik gėles, 
bet ir savo atliekamus 
kūrinius, tapybos darbus, 
šokius.

Šventinio savaitgalio išva-
karėse, visi meną mylintys bei 

Mamų koncertas prienuose – dainų fone 
tiesioginė transliacija iš dailės studijos

įvairiose meno rūšyse kurian-
tys vaikai susivienijo bendroje 
dovanoje savo mamoms. Kol 
vieni vaikai dainavo ir šoko 
scenoje, kiti, padedami dai-
lės mokytojos Aušros Deltu-
vienės, centro fojė tapė spal-
vingus kūrinius. Vos valandos 
trukmės koncerto pakako, 

kad tuščios drobės pražystų 
kūrybingais, įvairiaspalviais 
bei prasmę turinčiais tapybos 
darbais. 

Žinoma, kol šie darbai nu-
džiugino mamų širdis, jas vi-
sas šildė Prienų vaikų meno 
kolektyvų atliekami kūriniai 
didžiojoje centro scenoje. NG

Kalnai iš arti per A. Aleknavičiaus fotoobjektyvą

laima
dUOBlIENĖ

Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centro fojė 
visą gegužės mėnesį 
veiks Arūno Aleknavičiaus 
fotografijų paroda „Kalnai 
iš arti“.

Arūnas fotoaparatą į rankas 
pirmą kartą paėmė būdamas 
trečiokas ir jo nepaleidžia iki 
šiol. Jo darbai ne kartą buvo 
eksponuojami įvairiose par-
odose, kasmet jis dalyvauja 
Prienų rajono savivaldybės 
organizuojamoje parodoje-
konkurse „Mano miesto bliu-
zas“ ir ne kartą yra tapęs pri-
zininku. 

A. Aleknavičiaus fotogra-
fijų archyve yra galybė nuo-
traukų, nemažą jų dalį sudaro 
iš kelionių į kalnus parsivežtos 
nuotraukos. Pats autorius sa-
ko, kad neįmanoma perduoti 
to jausmo tiems, kurie nėra 
buvę kalnuose, tačiau rengda-
mas parodas jis nors dalelę to 
įstabaus gamtos grožio parve-
ža visiems žmonėms. 

„Namuose bežiūrint į kalnų 
nuotraukas už jų lieka kelionės 
vargai, lipimas į kalnus, nuo-
vargis. Kalnai man jau tapo jei 
ne liga, tai dideliu pomėgiu“, 
– sakė A. Aleknavičius.

Parodoje eksponuojamos 
trys dešimtys įstabių kalnų 
vaizdų, kuriuos autorius už-
fiksavo per pastaruosius de-
šimt metų.
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Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris: 
„Naujoji Amerikos administracija nebemato mūsų kaip 
pasaulinės bendruomenės dalių, kur veikiame kartu, bet 
mato pasaulį kaip vietą, kur kiekvienas turi išsisukti pats“.

  Šiaurės Nigerijoje 45 žmonės žuvo per ginkluotų užpuolikų 
ataką, pranešė iš vietos gyventojų sudaryta civilių pareigūnų 
bendruomenė. praėjusią savaitę per įvairius išpuolius šiaurės 
Nigerijoje žuvo 25 žmonės. Dauguma iš jų buvo nužudyti 
susirėmimų tarp galvojų vagių ir vietos pareigūnų metu.

pakistano vidaus reikalų ministras Ahsanas Iqbalis (Ahsanas 
Ikbalis) buvo sužeistas per įtariamą bandymą jį nužudyti, bet 
išgyvens, sekmadienį pranešė vienas jo padėjėjas. Užpuolis 
prieš ministrą įvykdytas, valdančiajai partijai Musulmonų 
lyga-Nawaz sunkiai sekantis išlaikyti pozicijas artėjant vasarą 
vyksiantiems federaliniams rinkimams.

atKelta IŠ 1 p.

Mes sugrįžom. Sugrįžom 
čia, kur šviesu, gera, 
didinga ir jauku. Jau 
trečiąjį kartą Prienų 
meno mokyklos 
auklėtiniai susirinko į 
Prienų parapijos namus, 
kad „neštų ant sparnų“ 
savo atliekamą muziką. 
Balandžio 29 d., ankstyvą 
sekmadienio popietę, 
pilnutėlė parapijos namų 
salė aidėjo nuo vaikiško 
šurmulio ir malonaus 
suaugusiųjų bendravimo. 

Belaukiant koncerto „Mu-
zikos garsais per pavasarį“ 
pradžios, laikas tikrai visiems 
neprailgo, o tik džiugino nuo-
taiką ir skatino geriausius 
jausmus, nes koncertas buvo 
skirtas artėjančiai Motinos 
dienai. Susirinkę teveliai su 
nekantrumu laukė mažųjų pa-

Muzikos sparnais per pavasarį
sirodymų.

Nuskambėjus pirmiesiems 
dainos žodžiams apie muziką 
gera buvo matyti besišypsan-
čius žiūrovus  ir muzikuojan-
čius vaikus, kurie sulaukė tiek 
malonaus dėmesio. Vokalinių 
ansamblių, solistų bei instru-
mentais grojančių vaikų žo-
džiai, virtę muzika, praskai-
drino ne tik tėvų, bet ir ėjusių 
pro šalį bei užsukusių vidun 
žmonių širdis.

Žinoma, bet koks renginys 
negali vykti be nuolatinių ir 
aktyvių meno mokyklos mo-
kytojų, kurie puoselėja pačias 
gražiausias tradicijas ir meno 
pojūtį.

 Koncerte dalyvavo D. Ra-
dzevičienės, R. Černiauskie-
nės, L. Bendoraitienės, L. 
Bačiliūnienės, J. Valečkienės, 

J. Virbickienės, S. Sinkevičie-
nės, A. Jaskutėlienės, D. Kol-
pokovienės, V. Aukštakalnie-
nės auklėtiniai.

Šaunu, kad mūsų mokinu-
kais džiaugiasi ir bendravimą 
tęsia Prienų Kristaus Apsi-
reiškimo bažnyčios klebonas 
J. Baliūnas. Visada su dideliu 
džiaugsmu klebonas įsileidžia 
muzikuojančius vaikus į pa-
rapijos namus, skatindamas 
kurti tokius renginius, reikš-
tis menine prasme, tobulinti 
sceninę patirtį, o ypač šeimos 
kultūrą. Prapijos namai – tai 
erdvė burtis šeimoms, ben-
druomeninei veiklai, „atsinešti 
pačius geriausius ketinimus ir 
jais dalintis“.

Tikrai nesuklysime sakyda-
mi, kad koncertas „Muzikos 
garsais per pavasarį“ jau tapo 
tradicinis ir laukiamas. 

Daiva Radzevičienė 

Gegužės 6 d. Mamos 
dienos proga į Skriaudžių 
Šv. Lauryno bažnyčią 
atskubėjo pilnas 
autobusas choristų. 
Savo giesmes Skriaudžių 
parapijiečiams dovanojo 
Vilniaus arkivyskupijos 
parapijos choras.

Skriaudžių parapijos klebo-
no Arūno Simonavičiaus au-
kojamų šv. Mišių metu susi-
rinkusios mamos galėjo ne tik 
gauti asmeninį palaiminimą, 

Skriaudžių bažnyčioje skambėjo Vilniaus 
arkivyskupijos choro giesmės

bet ir paklausyti choro atlieka-
mų dar negirdėtų giesmių.

Tiesa, po šv. Mišių į namus 
susirinkusieji neskubėjo, nes 
svečiai iš Vilniaus padovano-
jo ir nedidelį koncertą nau-
jiems ištikimiems klausyto-
jams. 

Į Skriaudžių bažnyčią nuo-
lat atvyksta įvairūs sakraliniai 
bei valstybiniai chorai. Baž-
nyčios akustika svečius vilioja 
ne tik dėl galimybės save pa-
rodyti, save išgirsti, bet ir pa-

sidaryti vieną kitą savo atlie-
kamų kūrinių įrašą.

Šįkart svečiai atvyko ne 
vien dėl akustikos. Juos į 
Skriaudžius atvedė du žmo-
nės. Tai Vilniaus arkivys-
kupijos parapijos chore gie-
danti skriaudiškė Izabelė bei 
Skriaudžių kalendorių muzie-
jaus įkūrėjas Pijus Brazaus-
kas. Būtent jiems bei klebonui 
visas choras atsidėkodamas 
linkėjo „ilgiausių metų“.

P. Brazauskas choristams 
papasakojo ir visą Skriaudžių 
krašto istoriją. NG

upės krante rado viena našlė ir 
padedant miestelėnams jį palai-
dojo. Šalia jo kapo buvo įkurta 
vaikų prieglauda.

Viduramžiais Florijonas bu-
vo paskelbtas šventuoju, žmo-
nių gelbėtoju nuo stichinių ne-
laimių ir gaisrų. Lietuvoje nuo 
seno tikima, kad šv. Florijonas 
sergsti nuo gaisrų. 

Po kun. R. Veprausko auko-
tų šv. Mišių visus ugniagesius 
pasveikino ir Prienų rajono 
savivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas bei administra-
cijos direktoriaus pa-
vaduotoja Rima Za-
blackienė.

Prienų rajono sa-
vivaldybės meras už 
pavyzdingą tarnybą 
įteikė padėkas Kauno 
apskrities priešgais-
rinės gelbėjimo val-
dybos (PGV) Prienų 
priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos (PGT) 
pareigūnams viršinin-
kui Gintautui Baltri-
mui bei administratorei Jurgai 
Tamulynienei. Taip pat meras 
įteikė padėkas ir vidaus tar-
nybos jaunesniajam puskari-
ninkiui, budinčios pamainos 
ugniagesiui gelbėtojui Man-
tui Kairaičiui, vidaus tarnybos 
vyresniajam puskarininkiui, 
budinčios pamainos skyrinin-
kui Kęstui Lipkevičiui, vidaus 
tarnybos grandiniui, budinčios 
pamainos ugniagesiui gelbėto-
jui Redui Kazlauskui, vidaus 
tarnybos vyresniajam puska-
rininkiui, budinčios pamainos 
vyresniajam ugniagesiui gel-
bėtojui Giedriui Mačiulaičiui, 
vidaus tarnybos grandiniui, 
budinčios pamainos ugnia-
gesiui gelbėtojui Lukui En-
driukaičiui, vidaus tarnybos 
puskarininkiui, budinčios pa-
mainos ugniagesiui gelbėtojui 
Eimučiui Zdanevičiui, vidaus 
tarnybos puskarininkiui, bu-
dinčios pamainos ugniagesiui 
gelbėtojui Ramūnui Kernazic-
kui bei vidaus tarnybos puska-
rininkiui, budinčios pamainos 

Šv. Florijono diena paminėta lemtingoje vietoje 
ugniagesiui gelbėtojui Artūrui 
Damukaičiui.

Už sunkų ir labai atsakingą 
savo tiesioginio darbo pareigų 
atlikimą, už pasiaukojimą ir 
drąsą gelbėjant žmonių gyvy-
bes ir turtą, už gaisrinės tech-
nikos priežiūrą, už kitus dar-
bus, vykdomus komandoje, 
meras įteikė padėkas ir Prienų 
rajono savivaldybės Priešgais-
rinės tarnybos skyrininkams 
Robertui Laukaičiui (Balbie-
riškio ugniagesių komanda), 
Vytautui Kirkliui (Pakuonio 
ugniagesių komanda), Vitui 

Tamulynui (Stakliškių ugnia-
gesių komanda) bei ugniage-
siams Juozui Zaparackui (Jiez-
no ugniagesių komanda), Val-
dui Daudai (Jiezno ugniagesių 
komanda), Vytautui Vilkaičiui 
(Stakliškių ugniagesių koman-
da), Gintui Blėdai (Šilavoto 
ugniagesių komanda), Dainiui 
Navickui (Veiverių ugniagesių 
komanda).

Už gerą savo tiesioginių par-
eigų atlikimą ir geranorišką 
bendradarbiavimą  atliekant 
kitus darbus, vykdomus ko-
mandoje, meras įteikė padėkas 
ugniagesiams Juozui Džervui 
(Balbieriškio ugniagesių ko-
manda), Jovitui Kleizai (Pa-
kuonio ugniagesių komanda), 
Vytautui Trakymui (Šilavoto 
ugniagesių komanda) ir Juo-
zui Šlėgui (Veiverių ugniage-
sių komanda).

Tuo pačiu A. Vaicekauskas 
įteikė padėkas ir priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos veteranams 
Vytautui Pranui Murmokui bei 
Stanislovui Želioniui. 

Už nuoširdų bendradarbia-
vimą bei pagalbą Prienų kraš-
to ugniagesiams dėkojo Prie-
nų socialinių paslaugų centro 
direktorė Aurelija Urbonienė. 
O Šv. Florijono dienos pro-
ga skirtą Vilkaviškio vyskupo 
Rimanto Norvilos sveikinimą 
ugniagesiams perdavė kun. R. 
Veprauskas.

Visus ugniagesius pasveiki-
no ir Kauno apskrities prieš-
gaisrinės gelbėjimo valdybos 
(PGV) Prienų priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos (PGT) vir-
šininkas Gintautas Baltrimas.

Jis Priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo de-
partamento direktoriaus 
vardu įteikė ugniage-
sių gelbėtojų žvaigždes 
Stakliškių ugniagesių 
komandos ugniagesiui 
Vidui Adomaičiui ir pi-
liečiui Tomui Pilipavi-
čiui – už ryžtingumą ir 
drąsą gelbstint skęstan-
tį žmogų (už išgelbėtą 
gyvybę). Jie išgelbėjo 
įlūžusį į eketę ir skęs-

tantį žmogų.
Savivaldybės priešgaisri-

nės tarnybos viršininkas Jonas 
Radzevičius kartu su G. Bal-
trimu įteikė ugniagesių sava-
norių ženklelius bei pažymė-
jimus naujiems 29-iems sava-
noriams.

Jau vėliau, Vilniaus rotušė-
je, pačiam Jonui Radzevičiui 
įteiktas Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus skirtas Valstybinės 
priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos pasižymėjimo ženklas „Už 
nuopelnus gyventojų saugai“.

Po apdovanojimų Prienų 
krašto muziejaus vyr. fondų 
saugotoja Ernesta Juodsnukytė 
pristatė kruopščiai su pagalbi-
ninkais surinktą Prienų krašto 
ugniagesių istoriją, o ugnia-
gesiams muzikinius kūrinius 
dovanojo Prienų krašto me-
no mokyklų mokytojų kvinta, 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro bei Balbieriškio kultūros 
ir laisvalaikio centro atlikėjai.
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-05-01 17:20 val. gautas prane-
šimas, kad prienuose, J. Brundzos 
g. reikia surinkti naftos produktus 
nuo važiuojamosios kelio dangos. 
2 m² plote surinkti išsilieję naftos 
produktai.

2018-05-03 13:33 val. gautas pra-
nešimas, kad Stakliškių sen., pala-
piškių k., pievų g. reikia pagalbos 
ištraukti įklimpusį GMp automobilį. 
Atvykusi Stakliškių AC taip pat 
užklimpo. prienų pGp, panaudojusi 
buksyravimo lyną, užklimpusius 
GMp ir Stakliškių AC automobilius 
ištraukė.

2018-05-03 17:59 val. gautas pra-
nešimas iš GMp, kad prienuose, 
Stadiono g. reikalinga pagalba 
medikams išnešti ligonę, sverian-
čią per 120 kg. Sąmoninga ligonė 
(gim. 1940 m.) išnešta į kiemą ir 
įkelta į GMp automobilį.

2018-05-03 apie 13 val. prienų r., 
Veiverių mstl., vyras (gim. 1971 
m.), siekdamas išvengti adminis-
tracinės atsakomybės pagal LR 
ANK 173 str. 1 d. (gabeno dyze-
linį kurą neturėdamas įsigijimo 
dokumentų), Alytaus apskr. VpK 
prienų r. pK Reagavimo skyriaus 
vyriausiesiems patruliams davė 
100 eurų kyšį.

2018-05-04 Alytaus AVpK prienų 
r. pK gautas Veiklos skyriaus ty-
rėjos tarnybinis pranešimas, kad 
2018-05-04 apie 20 val. prienų r. 
Stakliškių sen., sankryžoje V. p. 
(gim. 1961 m., gyv. prienų r., Sta-
kliškių sen.), būdamas neblaivus 
(2,28 prom. alkoholio), vairavo 
automoblį „AUDI A6“.

2018-05-05, apie 22.57 val., prienų 
r. sav., Veiverių sen.,, gyvenamo-
sios sodybos kambaryje neblaivi 
(1,72 prom. alkoholio) B. M. (gim. 
1951 m.) išgertuvių metu kilusio 
konflikto metu vieną kartą peiliu 
smogė neblaiviam (1,94 prom. 
alkoholio) sugyventiniui A. B. 

pietų Lenkijoje esančioje anglių kasykloje po ankstesnę 
dieną įvykusio stipraus požeminio smūgio ir griūties 
dirbantys gelbėtojai sekmadienį paskelbė radę antrą 
negyvą kalnakasį. Anksčiau sekmadienį buvo aptiktas kitas 
kalnakasys. Dar trys žmonės yra dingę.

  Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas 
(Redžepas Tajipas Erdohanas) sekmadienį sakė, kad jo 
šalis po pirmalaikių birželio 24-osios rinkimų prasidėjus 
„naujai erai“ surengs puolimų užsienyje, panašių į 
ankstesnes karines operacijas Sirijoje.

Dėl JAV mokesčių reformos iš Niujorko ir Kalifornijos valstijų 
per artimiausius trejus metus išsikels apie 800 tūkst. turtingų 
amerikiečių, mano konservatyvūs ekonomistai Arthuras 
Lafferis ir Stephenas Moore. Jų vertinimais, į mažesnius 
mokesčius taikančias valstijas taip pat pabėgs 500 tūkst. 
žmonių iš Konektikuto, Naujojo Džersio ir Minesotos.

(gim. 1963 m.) į dešinį skruostą. B. 
M. sulaikyta ir uždaryta į Alytaus 
apskrities VpK areštinę.

2018-05-05 apie 16.34 val. prienų 
r., Balbieriškio s., Išmanų k., su-
sidūrė dvi transporto priemonės: 
lengvasis automobilis „Audi A3“, 
kurį vairavo J. R. (gim. 1991 m., 
gyv. Kaune), ir motociklas „Honda“, 
be valstybinio numerio, neįregis-
truotas nustatyta tvarka, be pri-
valomojo draudimo, be techninės 
apžiūros, kurį vairavo S. J. (gim. 
1994 m., gyv. prienuose), turintis 
vairuotojo pažymėjimą. Eismo 
įvykio metu sužalotas motociklo 
vairuotojas S. J.

2018-05-05 apie 13.22 val. prienų 
r., Ašmintos s., pociūnų k. esan-
čiame miške nukrito sklandytuvas 
„LAK12“, priklausantis Kauno aps-
krities aviacijos sporto klubui, kurį 
pilotavo M. B. (gim. 1979 m., gyv. 
Kaune). Įvykis tiriamas.

2018-05-05 09:57 val. gautas 
pranešimas, kad prienuose, pane-
munės g. ant kelio nuvirtęs medis. 
Medis supjaustytas ir patrauktas.

2018-05-05 08:57 val. gautas pra-
nešimas, kad Jiezno sen., padrie-
žiškių k., Verknės g. dega pirtis. 
Degė medinė karkasinė 3,5x2 m 
pirtis. Apdegė lubos.

2018-05-06, apie 12 val. 30 min., 
prienų r., Balbieriškio mstl., Gėlių 
g., išgertuvių metu, neblaivus 
(2,94 prom. alkoholio) vyras (gim. 
1992 m.) smurtavo prieš kitą vyrą 
(gim. 1976 m.) ir moterį (gim. 1990 
m.). Nukentėjusiajam konstatuo-
tas bendras veido sumušimas, 
o nukentėjusiajai – kairės akies 
sumušimas ir prakirsta lūpa. Įta-
riamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

2018-05-06, apie 19 val., prienų r., 
Ašmintos sen., Alksniakiemio k., 
Bičiulių g., buvo sugadintas au-
tomobilyje „Audi A6“ įmontuotas 
vyrui (gim. 1996 m.) priklausantis 
DVD grotuvas ,,Alpine IVA511R“, 
prietaisų skydelio įrenginiai ir 
sulankstytas nurodyto automobilio 
dešinės pusės galinis sparnas. 
Nuostolis – 340 eurų.

2018-05-06, apie 23 val. 30 min., 
prienuose, F. Vaitkaus g., gyve-
namosiose patalpose, neblaivus 
(4,09 prom. alkoholio) vyras (gim. 
1965 m.) smurtavo prieš savo 
sutuoktinę (gim. 1967 m.). Įta-
riamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.
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Gegužės 4 d. Prienų 
„Revuonos“ pagrindinės 
mokykloje vyko tradicinis, 
jau šeštasis, Prienų rajono 
mokinių konkursas „Aš 
galiu“.

Dalyviai į konkursą atvyko 
iš aštuonių Prienų bei Birš-
tono krašto švietimo įstai-
gų: Prienų lopšelio-darželio 
„Pasaka“, Birštono lopšelio-
darželio „Vyturėlis“, Išlaužo 
pagrindinės mokyklos, Prie-
nų „Ąžuolo“ progimnazijos, 
Naujosios Ūtos pagrindinės 
mokyklos, Skriaudžių pa-
grindinės mokyklos, Birštono 
gimnazijos ir Prienų „Revuo-
nos“ pagrindinės mokyklos.

Konkursas skirtas rajono 
mokiniams, kurie turi kūry-
binių galių – geba skambiai 
dainuoti, trankiai arba jaus-
mingai šokti ir groti, spalvin-
gai piešti ir savo rankomis su-
kurti gražių meniškų darbelių. 
Šių metų konkurso kūrybinių 
darbų tema – „Tau, Tėvyne“. 
Tad ir visi mokinių meniniai 
darbeliai, jų dainos ir šokiai 
buvo skirti Lietuvos šimtme-
čiui. Mokinių kūrybinių darbų 
įkvėpėja – Lietuva, jos nepa-
kartojama gamta, didinga is-
torija, valstybės simboliai, o 
svarbiausia – mūsų meilė ir 
pagarba. Visa tai spalvomis, 
vaizdais, garsais ir formomis 
atsispindi mokinių darbuose. 

Moksleivius vėl nudžiugino prienų rajono 
mokinių konkursas „Aš galiu“

Šiemet konkursui buvo 
pristatyta 50 kūrybinių dar-
bų, o renginio metu scenoje 
skambėjo mokinių dainos, 
atliekama muzika bei suko-
si šokėjai. 

Visus konkurso dalyvius 
bei mokytojus džiugino pen-
kerių metukų dainininkas iš 
Prienų lopšelio-darželio „Pa-
saka“ Jaunius Siaurusevičius 
(mokyt. Virginija Dobilienė), 
ketverių metukų solistė Julija 
Survilaitė iš Birštono lopše-
lio-darželio „Vyturėlis“ (mo-
kyt. Ramunė Kavaliauskienė), 
Prienų „Revuonos“ pagrindi-
nės mokyklos specialiojo ug-
dymo skyriaus šokių būrelio 
mokiniai linksmu lietuvių 
liaudies šokiu „Pliauškutis“ 
(mokyt. Gintarė Andriukevi-
čiūtė), Pakuonio pagrindinės 
mokyklos 9 kl. mokinių voka-
linis ansamblis (mokyt. Vilija 
Račkienė ir Vilija Zablackie-
nė), Laura ir Raminta Jance-
vičiūtės (fortepijonas, mokyt. 
Audronė Žiobakienė), Prienų 
„Revuonos“ pagrindinės mo-
kyklos specialiojo ugdymo 
skyriaus 5–8 klasių mokinių 
kvartetas (mokyt. Kristina Be-
lenavičienė), Skriaudžių pa-
grindinės mokyklos 6 klasės 
mokinių vokalinis ansamblis 
(mokyt. Ilona Miklaševičienė 
ir Ginarija Kereišienė), Jiezno 
gimnazijos moksleivių Akvi-

lės Bieliauskaitės ir Oksanos 
Lukoševičiūtės šokio duetas 
(mokyt. Ramunė Plentienė) 
ir Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos specialiojo 
ugdymo skyriaus mergaičių 
tercetas (mokyt. Kristina Be-
lenavičienė).

Visus konkurso dalyvius 
vertino vertinimo komisija 
– Prienų švietimo pagalbos 
tarnybos logopedė Giedrė 
Džiaugienė (komisijos pirmi-
ninkė), Prienų lopšelio-darže-
lio „Saulutė“ muzikinio ugdy-
mo pedagogė Žydrūnė Kon-
drotienė, Prienų „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos dailės 
mokytoja ir technologijų mo-
kytoja Rasa Uleckienė ir Prie-
nų „Revuonos“ pagrindinės 
mokyklos muzikos mokytoja 
Ramunė Liutvynskienė.

Dalyvius sveikino ir apdo-
vanojo Prienų švietimo pagal-
bos tarnybos direktorė Danutė 
Stankevičienė, Prienų švieti-
mo pagalbos tarnybos meto-
dininkė Oksana Radzvilavi-
čienė bei Prienų „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos direk-
torė Ilona Balčiukynienė. 

Renginį organizavo Prienų 
„Revuonos“ pagrindinė mo-
kykla kartu su Prienų švietimo 
pagalbos tarnyba. Dėkojame 
Prienų bendruomenės Vaikų 
dienos užimtumo centrui už 
saldžias dovanas.. 

Kristina Belenavičienė 

laima
dUOBlIENĖ

Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje buvo 
pristatyta respublikinio 
riešinių konkurso „Mūsų 
Lietuva“, skirto Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-
mečiui, laureatų bei 
diplomantų darbų paroda.

Parodos atidaryme dalyva-
vo riešinių konkurso sumany-
toja, kraštietė, VšĮ „Kapolė“ 
direktorė Sonata Švabauskie-
nė, kuri į būrį sukvietė visos 
Lietuvos riešinių mezgėjas.

Ji pasakojo, kad idėja su-
rengti konkursą kilo dar prieš 
dvejus metus, kai jos pačios 
numegztas riešines išstvarstė 
artimieji. Artėjantis Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-metis 
padiktavo temą: riešinės su 
lietuviška simbolika. Jos idė-
ją palaikė ir Seimo narys An-
drius Palionis. 

Konkursui darbus atsiuntė ir 
pradedančios, ir didelę patirtį 
turinčios mezgėjos. Iš gausy-
bės konkursui atsiųstų darbų 
buvo atrinkta šimtas geriausių, 
iš jų 16 – tapo laureatais. Tarp 
geriausių darbų yra ir jieznie-
tės Augenijos Stoškuvienės 
veltos riešinės. 

Parodos pristatyme daly-
vavo idėjos sumanytoja So-
nata Švabauskienė, o sukurti 
jaukią šventę padėjo dvi bu-
vusios jiezniškės auklėtojos 
Nijolė Kuliešienė ir Roma 
Ruočkienė. Kadangi paroda 
buvo pristatyta Motinos die-
nos išvakarėse, tad ir dainos, 
kurias dainavo R. Ruočkie-
nė, buvo apie motiną, tėviškę. 
Jiezno gimnazistai parodė li-
teratūrinę kompoziciją – pa-
saką, o pasirodyme dalyvavo 
ir Sonatos mama Sigutė Kim-
birauskienė. 

Paroda sausio 25-ąją buvo 
pristatyta LR Seime, po to pra-
dėjo kelionę per Lietuvą. Prie-
nų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje paroda 
veiks iki gegužės 24 d. 

Lietuvos 
jubiliejui –  
100 riešinių
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Afganistano rytinėje Chosto provincijoje sekmadienį per 
bombos sprogimą mečetėje, kur veikė rinkėjų registracijos 
centras, žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki 14, pranešė 
pareigūnai. provincijos gubernatoriaus atstovas Talibas 
Mangalas sakė, kad aukos yra civiliai, kurie buvo susirinkę 
maldoms ir, taip pat, užsiregistruoti rinkėjais.

  Didžiosios Britanijos policija sekmadienį paprašė visuomenės 
pagalbos tiriant ankstesnę dieną Londone įvykusį incidentą, 
kai gatvėje buvo nušautas paauglys. Nusikaltimas buvo 
įvykdytas, kai lauke tebebuvo šviesu. policija, iškviesta 18 
val. 5 min. vietos (20 val. 5 min. Lietuvos) laiku, rado sunkiai 
sužeistą vaikiną gulintį gatvėje.

Indijos kariai sekmadienį per susišaudymą nušovė penkis 
Kašmyro kovotojus, tarp jų universiteto dėstytoją, ir taip 
išprovokavo smurtinius protestus, per kuriuos žuvo penki 
civiliai. Tūkstančiai žmonių Kašmyro pietuose išėjo į gatves 
išreikšti paramą nukautiems kovotojams. Vyriausybinės 
pajėgos vaikydamos protestuotojus pradėjo šaudyti.

prienų kraštas statistikoje

REKLAMA

Automobilių kelių ilgis metų pabaigoje | km
2012 2013 2014 2015 2016

Kelių
ilgis

Visi keliai 1 461 1 461 1 461 1 468 1 467
E kategorijos keliai
Automagistralės
Valstybinės
reikšmės keliai 380 380 380 380 379

Valstybinės reikšmės magistraliniai keliai
Valstybinės reikšmės krašto keliai
Valstybinės reikšmės rajoniniai
keliai
Vietinės reikšmės
keliai 1 081 1 081 1 081 1 088 1 088

Kelių su
danga
ilgis

Visi keliai 1 252 1 252 1 252 1 268 1 266
E kategorijos keliai
Automagistralės
Valstybinės
reikšmės keliai 380 380 380 380 379

Valstybinės reikšmės magistraliniai keliai
Valstybinės reikšmės krašto keliai
Valstybinės reikšmės rajoniniai
keliai
Vietinės reikšmės
keliai 872 872 872 888 887

Kelių su
patobu-
linta
danga
ilgis

Visi keliai 428 429 431 378 379
E kategorijos keliai
Automagistralės
Valstybinės
reikšmės keliai 259 259 261 262 261

Valstybinės reikšmės magistraliniai keliai
Valstybinės reikšmės krašto keliai
Valstybinės reikšmės rajoniniai
keliai
Vietinės reikšmės
keliai 168 169 170 116 118

Žvyro
kelių
ilgis

Visi keliai 825 824 822 890 888
E kategorijos keliai
Automagistralės
Valstybinės
reikšmės keliai 121 121 120 119 119

Valstybinės reikšmės magistraliniai keliai
Valstybinės reikšmės krašto keliai
Valstybinės
reikšmės
rajoniniai keliai

121 121 120 119 119

Vietinės reikšmės
keliai 704 703 702 771 769

Grunto
kelių
ilgis

Visi keliai 209 209 209 200 200
E kategorijos keliai
Automagistralės
Valstybinės reikšmės keliai
Valstybinės reikšmės magistraliniai keliai
Valstybinės reikšmės krašto keliai
Valstybinės reikšmės rajoniniai
keliai
Vietinės reikšmės
keliai 209 209 209 200 200

Vietinės 
reikšmės kelių 
ilgis 2016 m. 
pabaigoje:

mokytojas Karpavičius grojo 
mažu pianinu (fisharmonija). 
Jis nenuoramas tramdydavo 
diržu...

Paskutinėje, ketvirtoje, kla-
sėje jau mokėmės dailininko 
Nikodemo Silvanavičiaus 
name šalia pagrindinio mo-
kyklos pastato. Didėjo vaikų 
skaičius, visi jau netilpo cen-
triniame pastate. Mus mokė 
Aldona Mankauskaitė, po-
kario metais tapusi partizano 
(Kelmo) žmona. 

Labai jautri, jauna, graži. 
Labai ją mylėjome. Aš įsimy-
lėjau geografijos pamokas. Ir 
ne aš vienas. Labiausiai patik-
davo pasaulio valstybių sos-
tinių pavadinimai. Tiesiog 
vykdavo varžybos, kas dau-
giau jų išvardys... Dauguma 
mūsų troškome kuo geriau 
mokytis. Mokslo metų pa-
baigoje buvo du egzaminai: 
lietuvių kalbos diktantas ir 
aritmetikos sąlyginis uždavi-
nys su pratimais. Už diktan-
tą gavau tik ketvirtuką, bet 
likau antras pagal eilę. Pirmą 
vietą gavo mano kaimynas 
Algimantas Kasperavičius, 
vėliau tapęs istorijos moky-
toju. Daug metų dirbo Ma-
rijampolėje (ar dar gyvas, 
nežinau). 

Visam gyvenimui išliko 
šios mokyklos mokymas. 
Kaip sakydavo senovės ro-
mėnai „Non scholae sed vitae 
discimos (ne mokyklai, bet 
gyvenimui mokomės)“.

Būk pasveikinta Jubiliejaus 
proga, mūsų pirmoji moks-
lo žinių šventove!

Petras Algirdas Beitnaras 

Skaitytojo prisiminimai.  
prienų pradžios 
mokyklai 100 metų
Dabartinėje „Revuonos“ 
mokykloje buvo 
tarpukario statybos 
keturių skyrių pradžios 
mokykla. Joje mokiausi 
1939–1943 mokslo metais. 
Pirmoji mano mokytoja 
– Mitrulevičienė, miesto 
policijos viršininko žmona. 
1940 m. ją su pirmąja 
tremtinių banga rusai 
išvežė į Altajaus kraštą. Jos 
vyrui pavyko pasitraukti į 
Vokietiją, po to į Ameriką.

Antrame ir trečiame sky-
riuose mokė Ona Pakštienė. 
Reikli, griežta. Klasėje buvo 
peraugusių, išdykusių vaikų. 
Kai vieną kartą po skambučio 
į pamoką vėlavo ateiti moky-
toja, didieji susipešė, o vienas 
iš jų metė į duris keturkampę 
rašalinę. Iš jos pasipylęs ra-
šalas aptaškė įeinančią į klasę 
mokytoją. Kaltininkas nepri-
sipažino. Bausmė buvo griež-
ta – visi buvome suklupdyti 
ant grindų...

Bausdavo ir už kreivokai 
parašytą dailyraščio eilutę. 
Gaudavai liniuote per delną. 
O jei dar pranešdavo tėvui, 
tai ir jis diržu pavaišindavo 
namuose...

Patikdavo muzikos ir dai-
navimo pamokos, choro dai-
nelės. Muzikos ir dainavimo 
mokytojas buvo Povilas Gar-
mus. Jis grojo smuiku, o mes 
dviem balsais traukdavome 
„Bijūnėlis žalias, bijūnėlis 
gražus“. Būdavo tokių tyčia 
šaukiančių, trukdančių. Juos 
mokytojas tyliai, be mora-
lų, dainos metu paauklėdavo 
stryku per pakaušį. Antras 

Šokėjus sukvietė  
„Vėjo malūnėliai“

laima
dUOBlIENĖ

Balandžio 27 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre vyko rajoninis vaikų 
šokių kolektyvų festivalis 
„Vėjo malūnėliai“, skirtas 
Tarptautinei šokio dienai 
paminėti. 

Didžiojoje scenoje pasirodė 
penkiolika rajono vaikų šokių 
kolektyvų, šokančių ir liaudiš-
kus, ir šiuolaikinius šokius. 

Pirmieji scenoje pasirodė 
šeimininkai – Prienų KLC 
vaikų liaudiškų šokių grupės 
„Pipiras“ ir „Pliauškutis“, va-
dovaujami R. Jurevičienės. 
Po jų scenoje sukosi Išlaužo 
pagrindinės mokyklos vai-
kų šokių grupės „Malūnėlis“ 
(vadovė J. Knašienė), Prienų 
„Ąžuolo“ progimnazijos vai-
kų šokių kolektyvų „Ąžuo-
liukas“ ir „Sukutis“ (vad. A. 
Liutkienė ir D. Šatienė), Bal-
bieriškio pagrindinės moky-
klos vaikų liaudiškų šokių 
grupės „Ringutis“ (vad. R. 
Švedienė), Prienų „Revuo-
nos“ pagrindinės mokyklos 
vaikų šokių grupės „Ąžuoliu-
kai“ (vad. D. Baranauskienė), 
Naujosios Ūtos pagrindinės 
mokyklos vaikų šokių grupės 
„Žilvitis“ (vad. V. Vilkaitie-

nė) ir Veiverių Tomo Žilinsko 
gimnazijos bei Veiverių kultū-
ros ir laisvalaikio centro vaikų 
liaudiškų šokių grupių (vad. J. 
Beikauskienė) šokėjai. 

Šiuolaikinius šokius šoko 
dvi Prienų „Revuonos“ pa-
grindinės mokyklos vaikų šo-
kių grupės „Judėk“ (vad. D. 
Žuvaitienė), Naujosios Ūtos 
pagrindinės mokyklos vaikų 
šokių grupė „Judėk laisvai“ 
(vad. D. Kandrotienė), Bal-
bieriškio pagrindinės moky-
klos ritminių šokių grupė „Ri-
tmas“ (vad. D. Alaveckienė), 
Balbieriškio KLC šiuolaikinių 
šokių grupė „Fidema“ (vad. 
D. Alaveckienė). O festivalį 
užbaigęs bendras grupių „Fi-
dema“ ir „Ritmas“ pasirody-
mas išjudino visus žiūrovus ir 
festivalio dalyvius. 

Šokėjų pasirodymus stebėjo 
komisija, kuri kiekvienam ko-
lektyvui skyrė nominaciją. 

Šokėjus bei jų vadovus 
sveikino Prienų rajono sa-
vivaldybės Kultūros, sporto 
ir jaunimo skyriaus vedėjas 
Rimantas Šiugždinis ir Prie-
nų KLC direktorė Virginija 
Naudžiūtė. 

Šokių šventė „Vėjo malū-
nėliai“ jau tampa tradicine, 
sukviečiančia jaunuosius šo-
kėjus pasimėgauti šokiu, „pa-
simatuoti“ didžiąją sceną.
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NUKelta Į 7 p. 

Ispanijos jūrų gelbėjimo tarnyba pranešė per dvi 
dienas išgelbėjusi 476 migrantus, bandžiusius iš Afrikos 
perplaukti Viduržemio jūrą. Šiemet bandydami kirsti 
Viduržemio jūrą jau nuskendo 615 migrantų, nurodo 
Jungtinės Tautos. per pirmuosius keturis šių metų 
mėnesius Europos krantus pasiekė 22 439 migrantai.

  Havajuose besiveržiantis ugnikalnis aprimo, bet mokslininkai 
perspėja neprarasti budrumo. Šalia Kilauėjos ugnikalnio 
Havajų didžiojoje saloje atsivėrus naujiems plyšiams, per 
kurios pradėjo veržtis lava, buvo sunaikinti penki namai, 
o daugiau kaip 1,7 tūkst. gyventojų buvo evakuoti ir turi 
susitaikyti su mintimi, jog namo negalės grįžti dar ilgą laiką.

Izraelis naktį smogė Gazos Ruožą valdančio „Hamas“ 
objektui. pasak kariškių, tai buvo tiesioginis atsakas į 
naują palestiniečių taktiką leisti aitvarus su prikabintomis 
padegamosiomis bombomis per Gazos Ruožo sieną į 
Izraelio teritoriją ir taip padeginėti ūkininkų laukus.

REKLAMA

Gausus žygio dalyvių 
būrys

Organizatorių džiaugsmui, 
užsiregistravo 260 žygio da-
lyvių, daugiausiai – jaunieji 
šauliai ne tik iš Prienų rajo-
no mokymo įstaigų (Prienų, 
Jiezno, Veiverių, Stakliškių, 
Pakuonio, Išlaužo, Balbie-
riškio, Šilavoto, Skriaudžių, 
Veiverių), bet ir iš Varėnos, 
Šalčininkų rajonų. Prie jau-
nimo ir žygeivių iš Prienų, 
Birštono, Jiezno prisijungė 
svečiai iš Vilniaus, Alytaus, 
Marijampolės, Kauno, Kė-
dainių, Panevėžio ir kitų vie-
tovių. Dalyvių amžius buvo 
įvairus, nuo pradinuko iki 
senjoro.

Startui pasirinkta Prienų 
sporto arena, kurios aikšte-
lėje, priešais pakeltas Lietu-
vos Respublikos, Europos 
Sąjungos ir Prienų rajono 
savivaldybės vėliavas ir ša-
lia į mobilius stovus įstaty-
tas organizatorių – Jiezno 
seniūnijos ir Lietuvos šaulių 
sąjungos bei partnerių – Aš-
mintos ir Pakuonio seniūni-
jų vėliavas išsirikiavo žygio 
dalyviai. Sugiedojus Lietu-
vos valstybinį himną, rengi-
nio vedėjas Linas Žilevičius 
susirinkusiems pristatė orga-
nizatorius, partnerius ir rėmė-
jus. Po trumpų organizatorių 
ir pagrindinių partnerių svei-
kinimų kalbų buvo pristatyta 
žygio programa ir saugaus 
žygio instrukcijos. Prie žy-
geivių prisijungė ir Prienų 
visuomenės sveikatos biuro 
direktorė Ilona Lenčiauskie-
nė, primindama aktyvaus ju-
dėjimo naudą. Savo kolegas 
panoro pasveikinti svečiai iš 

Žygis po gimtąjį kraštą
Šalčininkų, 11-osios kuopos 
vadas viršila Eimantas Tamu-
lynas su draugais. Jie įteikė 
Prienų rajono savivaldybės 
administracijos direktoriui, 
kartu ir Prienų šaulių 206-
osios kuopos vadui Egidijui 
Visockui savo komandos iš-
leistą leidinį ,,Kario keliu“ ir 
pakvietė prieniečius gegužės 
12 dieną dalyvauti jų organi-
zuojamame žygyje Šalčinin-
kų krašte.

Startas duotas
Po Prienų seniūno Algi-

manto Matulevičiaus palinkė-
jimų žygio vadovu paskirtas 
šaulys Linas Šapalas išvedė 
koloną Kęstučio gatve Bagrė-
no kryptimi, o gerai organi-

zuota jaunųjų šaulių koman-
da suteikė dalyviams eismo 
saugumo jausmą.

Pirmasis etapas Prienai–
Bagrėnas buvo trumpiausias, 
tik trys kilometrai. Bagrė-
no kalno papėdėje žygeivių 
laukė svetinga Strielčių kai-
mo bendruomenė ,,Nemuno 
link“. Su nuotaikinga mu-
zika ir vaišėmis pasitikusi 
bendruomenės pirmininko 
Arūno Rasimo vadovauja-
ma komanda pristatė save ir 
nuveiktus darbus, pasigyrė 
šiais metais vasario 16 die-
ną surengtu patriotiniu žygiu 
po gimtąjį kraštą. Visus ma-
loniai nustebino jauniausios 
bendruomenės narės Milenos 
profesionaliai atliktos dainos, 
specialiai skirtos žygio daly-
viams. Tokio gražaus ir vai-
šingo sutikimo pamaloninti 
žygeiviai sutartinai tris kar-
tus ištarė AČIŪ kaimo ben-
druomenei ir patraukė Alsni-
akiemio kryptimi. Bendruo-

Jiezno seniūnija kartu su 
Lietuvos šaulių sąjungos 
Kauno Vytauto Didžiojo 2-
osios rinktinės Prienų 206-
ąja kuopa balandžio 28 
d. surengė pėsčiųjų žygį 
Prienai – Bačkininkėliai, 
skirtą Lietuvos valstybės 
ir Prienų krašto savivaldos 
atkūrimo šimtmečiui 
paminėti. 

Tai jau šeštasis žygis, į ku-
rį susirinko aktyvaus poilsio 
mėgėjai, norintys keliauti po 
savą kraštą, pažinti jį, susitik-
ti ir bendrauti su vietos ben-
druomenėmis, pasidžiaugti 
jų pasiekimais, išgirsti įdo-
mių istorijų, aplankyti žy-
mius ir svarbius kultūros ir 
gamtos objektus.

Organizatoriai šį kartą pa-
rinko itin įdomų ir vaizdingą 
maršrutą, kuris driekėsi be-
veik 30 kilometrų kairiuo-
ju upės krantu Nemuno kil-
pų regioniniame parke nuo 
Prienų sporto arenos per Ba-
grėną, Alksniakiemį, Važat-
kiemį, Pociūnus, Kalvius, 
Vangus, Pašventupį (Ašmin-
tos sen.) iki gražuolio Bački-
ninkėlių piliakalnio (Pakuo-
nio sen.). 

Norą žygiuoti motyvavo 
pažadas, jog kiekviename 
etape (iš viso buvo šeši eta-
pai) žygeivius pasitiks, glo-
bos ir vaišins vietos bendruo-
menės. O žinojimas, kad tais 
pačiais keliais vaikystėje ir 
jaunystėje vaikščiojo tautos 
ąžuolas Justinas Marcinke-
vičius, žygiui suteikė dar di-
desnę prasmę. Žygio daly-
vius skatino ir noras žygiuoti 
Lietuvos partizanų kovos ta-
kais bei aplankyti restauruo-
tą žeminę.

menės pirmininkas Arūnas, 
nepamiršęs visiems padėkoti 
už suteiktą jiems dėmesį, pri-
sijungė prie žygio.

Šiltas sutikimas 
Alksniakiemyje

Antrasis etapas Bagrėnas–
Alksniakiemis buvo kiek il-
gesnis, daugiau nei penki 
kilometrai. Žygeiviai galė-
jo gėrėtis vaizdingomis Ne-
muno pakrantėmis, stebėti 
paukščių salą. Buvo galima 
įžiūrėti kiek tolėliau šlaituose 
po besiskleidžiančia medžių 
laja slėptis mėginančius Žari-
jų I ir II piliakalnius. Nė kiek 
neprailgusi kelionė iki Alks-
niakiemio baigėsi iškilmingu 
vietos bendruomenės suti-
kimu. Alksniakiemio kaimo 
bendruomenė garsėja gerai 
parengtu ir per VVG įgyven-
dintu projektu. Buvo įdomu 

pamatyti konkretų veiklios 
bendruomenės darbo rezul-
tatą – visuomenės poreikiams 
sutvarkytą aikštyną, vyrams 
išbandyti treniruoklius, vai-
kams pasisupti sūpynėse ar 
šiaip pailsinti kojas ant lygios, 
gražiai nušienautos pievutės. 
Bendruomenės pirmininkė 
Daiva Earle žygeiviams pa-
ruošė įdomią rungtį – atrak-
ciją, kurią taikliai suderino 
su žygio dedikacijomis. Vai-
kinams ir merginoms pasiū-
lė pasivaržyti ant skersinio, 
svarbiausia, kad bendras da-
lyvavusių prisitraukimų re-
zultatas būtų ne mažesnis 
nei šimtas. Be abejonės, atsi-
rado daug norinčių  išbandy-
ti sporto aikštyno skersinius, 
o daugiausiai prisitraukimų 
padaręs vaikinas gavo žadė-
tą apdovanojimą.

Alksniakiemio bendruo-
menės pirmininkė Daiva su 
savo pagalbininkais žygio 
koloną palydėjo pagrindine 

kaimo gatve, kur kiekvienas 
metras dvelkia sena ir įdo-
mia istorija. Bendruomenė 
džiaugiasi gražiai prižiūrimu 
senkapiu, įamžintu pamin-
kliniu akmeniu, o labiausiai 
didžiuojasi, kad kaimo pra-
dinę mokyklą baigė Justinas 
Marcinkevičius. Žygeiviai 
pagarbiai išklausė atsimini-
mus apie garsų kraštietį prie 
autentiško mokyklos pastato, 
ant kurio sienos kabo atmini-
mo lenta, pagaminta aktyvaus 
bendruomenės nario Lino Žu-
rausko. Edukacinė programa 
pasibaigė jautria tema prie pa-
minklinio akmens, žyminčio 
Lietuvos partizanų Šiugždi-
nių šeimos namo vietą. 

Kalvių miško gamtos 
turtai

Trečiasis etapas Alksnia-
kiemis–Kalviai (5,6 km) tę-
sėsi Važatkiemio, Pociūnų 
kaimų smėlėtomis gatvėmis 
iki pat Ošvenčios upelio, ku-
ris skiria ir jungia istoriškai 
įdomius Pociūnų ir Kalvių 
kaimus. Keliautojų dėmesį 
traukė mažų skraidyklių fies-
ta Pociūnų aerodrome. Žadė-
tas susitikimas su Nemuno 
kilpų regioninio parko speci-
alistais įvyko nepriėjus upe-
lio, dviejų kelių sankryžoje 
prie pat Nemuno upės, iš kur 
puikiai kitame krante matėsi 
Jiezno seniūnijos pakrantės 
peizažas. Su kilnojamuoju 
informaciniu stendu žygio 
dalyvius pasitikusi vyr. spe-
cialistė Rosita Dirgienė turėjo 
ką papasakoti apie saugomus 
bei lankytinus gamtos ir kul-
tūros paveldo objektus. Ne-
daugelis žinojo, kad Kalvių 
miške gyvena jūriniai ereliai 
ir kiti reti paukščiai, kad auga 
reti į Raudonąją knygą įrašy-
ti augalai. Abiejose Nemuno 
pusėse gausu piliakalnių, apie 
kuriuos regioninio parko ini-
ciatyva 2017 metais buvo iš-
leista knyga.

Prie partizanų žeminės 
išaugs ąžuolai

Ketvirtas etapas Kalviai–
Vangai buvo pats ilgiausias, 
žygeiviams teko kulniuo-
ti daugiau nei aštuonis ki-
lometrus. Maršrutas tęsė-
si miškingomis vietovėmis, 
retkarčiais išlįsdamas į Ne-

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Gegužės 9 d.

1850 val.

DELFI TV
Kauno „Žalgiris“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

LIETUVOS KREpŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

34 30 4 30

2. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

36 30 6 30

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

36 25 11 25

4. panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

36 20 16 20

5. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

36 16 20 16

6. pasvalio „pieno žvaigždės“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

36 14 22 14

7. Utenos „Juventus“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

35 13 22 13

8. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

36 12 24 12

9. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

36 10 26 10

10. prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

35 8 27 8

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!
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pietų Afrikos Respublikoje žirafa užmušė šios šalies kino 
kūrėją, dirbusį viename laukinės gamtos ūkyje į šiaurės 
vakarus nuo Johanesburgo. pAR žiniasklaida pranešė, kad 
C. Carvalho buvo netoli žirafos, o ši mostelėjusi kaklu jį 
partrenkė.

  Smegenų vėžiu sergantis JAV senatorius Johnas McCainas 
(Džonas Makeinas) užsiminė nenorintis, kad jo laidotuvėse 
dalyvautų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas 
Trampas), šeštadienį pranešė JAV žiniasklaida. 81 metų J. 
McCaino, Vietnamo karo veterano ir gerbiamo senatoriaus iš 
Arizonos, santykiai su D. Trumpu visuomet buvo sudėtingi.

Irano prezidentas Hassanas Rouhani (Hasanas Rouhanis) 
sekmadienį sakė, kad jei Jungtinės Valstijos pasitrauks 
iš Teherano ir pasaulio galybių susitarimo dėl iraniečių 
branduolinės programos, Vašingtonas pasigailės „kaip 
niekada anksčiau“. 

muno pakrantę, ir atsirėmęs 
į paskutinę upės kilpą stačiu 
kampu žygio dalyvius nuve-
dė Vangų kaimo kryptimi. 
Jaunieji šauliai buvo infor-
muoti, kad keliaus Lietuvos 
partizanų dislokacijos ir kovų 
vietomis. Šiame miške poka-
riu buvo įrengta daugiau nei 
trisdešimt partizanų žemi-
nių. Prie išlikusios ir restau-
ruotos partizanų žeminės iš-
vargusius žygeivius pasitiko 
Alksniakiemio bendruome-
nės pirmininkės pavaduoto-
jas Linas Žurauskas, kuris 
savo iniciatyva surinko daug 
istorinės medžiagos apie šio 
krašto partizanų veiklą, už-
rašė liudytojų atsiminimus, 
nagrinėjo prieinamus archy-
vinius dokumentus. Kadangi 
organizatoriai poilsiui po ke-
tvirtojo etapo skyrė daugiau 
laiko, Linas spėjo papasakoti 
apie partizanų kasdienybę ir 
svarbesnius partizanų kovos 
epizodus. Žygio dalyviai ty-
los minute pagerbė šioje že-
minėje žuvusius didvyrius ir 
aplink partizanų žeminę pa-
sodino daigintas ąžuolo giles, 
kurių parūpino Linas Žuraus-
kas. Mes tikim, kad jaunuo-
liai, pasėję ąžuolo giles, at-
važiuos pažiūrėti į paties pa-
sodintą medį, kartu atiduoti 
pagarbą laisvės kovotojams 
ir iš naujo suprasti jos kai-
ną. Po surengtos fotosesijos, 
žygeiviai išsiruošė į penktą, 
priešpaskutinį, etapą.

Per Vangų ir 
Pašventupio kaimus
Penktasis etapas Vangai–

Pašventupys (4 km) tęsėsi 
Nemuno pakrante per Van-
gų ir Pašventupio kaimus. 
Linksmesni, drąsesni jau-
nuoliai užtraukė žygio dai-
nas ir su pakilia nuotaika pro 
šalimais esantį Vangų žvyro 

karjerą drausmingą koloną 
nuvedė į ūkininko, Prienų 
rajono savivaldybės tarybos 
nario Jono Vilionio sodybą. 
Čia žygeivius pasitiko jungti-
nė Pakuonio krašto bendruo-
menės ir asociacijos ,,Pilutė“ 
komanda, kartu su Pakuonio 
seniūne Nijole Averkiene, ki-
lusia iš šio kaimo. Išvargusius 
žygio dalyvius pasveikino 
ir pakvietė pietų asociacijos 
,,Pilutė“ pirmininkė Laimu-
tė Jančiukienė. Kol visi su 
dideliu apetitu valgė karštą 
skanią sriubą, Laimutė papa-
sakojo apie asociacijos vei-
klą, įgyvendintus projektus 
ir pakvietė aplankyti du Pa-
šventupio piliakalnius, ypač 
pirmąjį, kitaip dar vadinamą 
Vangų piliakalniu. Jo prieigo-
se pirmininkė su kitais nariais 
įrengė poilsiavietę, nuo ku-
rios atsiveria vaizdingas regi-
nys. Asociacija prisideda prie 
Pakuonio krašto bendruome-
nės veiklos ir renginių.

Į paskutinį etapą – tik 
ištvermingiausi

Organizatoriai nusprendė 
į paskutinį, šeštąjį, etapą Pa-
kuonio kryptimi leisti tik iš-
tvermingiausius žygio daly-
vius, nes žingsniamačiai iki 
Pašventupio fiksavo beveik 
dvidešimt trijų kilometrų nu-
eitą kelią. Kitus žygio daly-
vius mikroautobusais pervežė 
į Bačkininkėlius. Čia organi-
zatoriai kartu su Pakuonio se-
niūnijos darbuotojais jau bu-
vo įrengę stovyklavietę prie 
labai gražaus piliakalnio, kur 
turėjo vykti finalinis renginys. 
Ant piliakalnio viršaus plevė-
suojančios vėliavos ir apačio-
je įkurtas palapinių ,,mieste-
lis“ atvykusiems padarė didelį 
įspūdį. Kol papildomais mi-
kroautobusų reisais buvo at-
vežti likusieji žygio dalyviai, 
kiti galėjo apžiūrėti ir paimti 

į rankas tikrus šaulių kovinius 
ginklus, išklausyti specialistų 
pasakojimų apie šaulių sąjun-
gos misiją ir vietą krašto ap-
saugos sistemoje.

Kitoje palapinėje prieniškis 
šaulys Saulius, švelniu slapy-
vardžiu ,,Košė“, su draugais 
dalino ką tik išvirtą košę su 
karšta arbata. 

Iškilmingą žygio pabaigos 
dalį pradėjo Pakuonio krašto 
šeimininkai: Pakuonio klebo-
nas Rimas Pilypaitis, Pakuo-
nio seniūnė Nijolė Averkienė 
ir Pakuonio krašto bendruo-
menės pirmininkė Aušra Ta-
mošiūnienė. Jie padėkojo or-
ganizatoriams, kad žygiui pa-
sirinko gražias Pakuonio apy-
linkes, kad skatina žmones 
domėtis vietiniais kultūros pa-
veldo ir gamtos objektais, kad 
žadina jaunimo domėjimąsi 
krašto istorija ir ugdo patrio-
tiškumą. Aušra Tamošiūnienė 
žygio dalyviams trumpai pa-
pasakojo apie Pakuonio kraš-
to bendruomenės veiklą, pa-
garsino svarbesnius pareng-
tus ir įgyvendintus projek-
tus, pasidžiaugė komandiniu 
Pakuonio miestelyje esančių 
valstybinių įstaigų ir parapijos 
darbu. Kaip pagarbos ženklą 
– šviežios duonos kepalą, pa-
dėtą ant lininio rankšluosčio, 
pakuoniškiai įteikė žygio ini-
ciatoriui Jiezno seniūnui Al-
giui Bartusevičiui, kuris, nuo-
širdžiai padėkojęs už suteiktą 
garbę, duona mielai pasidali-
no su visais dalyviais.

Iškilmingai prisiekė 
šauliai

Kol organizatoriai ruošėsi 
iškilmingai šaulių priesaikos 
ir jaunų šaulių pasižadėjimo 
priėmimo ceremonijai, pi-
liakalnio papėdėje susirinku-
siems žiūrovams savo dainas 
skyrė Vytautas Trakymas. Vi-
siems žygeiviams buvo įteikti 

Žygis po gimtąjį kraštą žygio dalyvių pažymėjimai. 
Jau tapo tradicija, kad fi-

nalinio renginio metu naujų 
šaulių priesaikas ir jaunųjų 
šaulių pasižadėjimus priima 
Jiezno klebonas Rolandas 
Bičkauskas. Šį kartą nemažą 
būrį šaulių ir jaunųjų šaulių 
prie Lietuvos šaulių sąjungos 
vėliavos atvedė Prienų 206- 
osios kuopos vadas Egidijus 
Visockas. Jie davė priesaikas 
ir pasižadėjimus stebint Kau-
no Vytauto Didžiojo 2-osios 
rinktinės vado pavaduotojui 
Vydui Verbiliui.

Prienų rajono savivaldybės 
administracijos direktorius 
Egidijus Visockas visiems 
žygio partneriams ir informa-
ciniams rėmėjams įteikė pa-
dėkas, o žygio iniciatoriams 
– didžiulį šakotį.

Organizatoriai nesako su-
die. Prienų šauliai ir pagaliau 
šauliu tapęs Jiezno seniūnas 
turi naujų idėjų ir sumanymų, 
tik reikia Jūsų noro keliauti ir 
palaikymo.

Dar kartą dėkojame par-
tneriams ir informaciniams 
rėmėjams: Prienų rajono sa-
vivaldybei, Pakuonio krašto 
bendruomenei ir asociacijai 
,,Pilutė“, Alksniakiemio kai-
mo bendruomenei, asocia-
cijai ,,Iš idėjos“, Ašmintos 
seniūnijai, Jiezno kultūros ir 
laisvalaikio centrui, Jiezno 
gimnazijai, Jiezno parapijai, 
Nemuno kilpų regioniniam 
parkui, kaimo bendruomenei 
,,Nemuno link“, Prienų ra-
jono savivaldybės adminis-
tracijos profsąjungai, Prienų 
seniūnijai, Prienų rajono sa-
vivaldybės visuomenės svei-
katos biurui, Prienų švietimo 
pagalbos tarnybai, Prienų ra-
jono savivaldybės kūno kultū-
ros ir sporto centrui, Pakuonio 
seniūnijai, ūkininkui Jonui 
Vilioniui, portalams ,,Krašto 
vitrina“ ir ,,Gera Prienuose“, 
laikraščiams ,,Gyvenimas“ ir 
„Naujasis Gėlupis“.

Organizatorių vardu 
Algis Bartusevičius 
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Alytaus miesto savivaldybė norėtų plėsti geografines ribas, 
tačiau Alytaus rajonas linkęs tam nepritarti. pasak Alytaus 
miesto mero Vytauto Grigaravičiaus, ribų išplėtimas padėtų 
išspręsti kai kurias gatvių priežiūros ir panašias problemas, 
dėl kurių dabar tenka tartis su rajonu.

  Afganistano šiaurėje į turgų važiavusių prekiautojų transporto 
priemonei sekmadienį kliudžius pakelės bombą žuvo 
septyni žmonės, pranešė policijos atstovas. Rajone, kur įvyko 
incidentas, aktyviai veikia Talibanas ir džihadistų judėjimo 
„Islamo valstybė“ (IS) vietos padalinys.

JAV karinių jūrų pajėgų operacijų vadas paskelbė apie 
atkuriamą JAV 2-ąjį laivyną – 2011-aisiais išformuotą 
Šaltojo karo laikų dalinį, patruliuosiantį Šiaurės Atlante vėl 
didėjančios Rusijos grėsmės akivaizdoje.

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO 
KALNO

Apdovanojimai už atjautą ir širdies gerumą...
Iš pradžių dirbo „Spalio“ 
sanatorijoje laboratorijos 
vedėju, vėliau terapeutu, o 
netrukus teko pasitobulin-
ti ir tapti neurologu, dirb-
ti fizinės medicinos reabi-
litacijos specialistu. Vėliau 
„Spalio“ sanatorija buvo per-
vadinta „Tulpe“, o gydytojas 
atsakingai vadovavo Neuro-
logijos skyriui. Prieš 15 metų 
atėjo dirbti į „Versmę“. Čia 
iš pradžių dirbo su sunkiais 
ligoniais, patyrusiais įvairius 
kaulų lūžius, nudegimus, ir tik 
vėliau vėl sugrįžo prie neuro-
logijos, nors labai nutolęs nuo 
šios srities ir nebuvo.

Kokių savybių reikia gy-
dytojui, kad galėtų sėkmin-
gai dirbti ir būti gerbiamas ir 
įvertinamas?

„Svarbiausia – atjautos ir 
supratimo. Kiekvieno ligo-
nio problema jam yra pa-
ti svarbiausia ir sunkiausia, 
kančios – didžiausios. Žino-
ma, yra sunkių ligonių, ypač 
po galvos traumų, yra tokių, 
kurių ligos kol kas nepagy-
domos. Patariu draugauti su 
liga, ieškome naujų vaistų ir 
būdų padėti. Juk technologi-
jos, taigi ir medicina, žengia 
į priekį. Galiu pasakyti, kad 
nemažėja žmonių, sergančių 
neurologinėmis ligomis, o jų 
amžius tolygiai jaunėja. Žmo-
nės patiria daug streso, reikia 
kovoti dėl vietos po saule, 
be to, nelabai žiūri, ką deda į 
burną, mažai geria vandens“, 
– sako V. Nomeika.

Pasak gydytojo, ligoniui 
svarbūs medikamentai, fizi-
niai pratimai ir procedūros, 
bet bene labiausiai reikia po-
kalbio ir bendravimo „akis į 
akį“, tada ir ant širdelės švie-
siau pasidaro...

V. Nomeika pastebėjo, kad 
anksčiau ligoniai atvykdavo 
sanatoriją geresnės būklės. 
Dabar, anot jo, ligos sunkėja, 
gydytojui reikia daugiau ir iš-
samesnių žinių, o pacientams 
– ir slaugos. Tad gali būti su-
daromos sąlygos artimiesiems 
būti su ligoniu ir jam padėti, 
kad išvažiuotų iš sanatorijos 
geresnės sveikatos.

Per ilgus savo darbo metus 
gydytojas gavo nemažai pa-

dėkų, tačiau tokio įvertinimo, 
tokio apdovanojimo, sako, 
nesitikėjo. Pasak gydytojo, 
labai gražus buvo pats rengi-
nys, dėmesys, puikus koncer-
tas, tad ir visi medikai jautėsi 
pagerbti ir pakylėti...

Vida Balkevičienė, sana-
torijos vyresnioji slaugyto-
ja, „Versmės“ sanatorijoje 
dirba nuo 1983 metų. Dar-
bo pradžioje buvo dieninė 
sesutė, o dabar jau 15 me-
tų dirba Neurologijos sky-
riuje.

Vida sako, kad labai patinka 
darbas, gera padėti žmonėms, 
nors tai reikalauja nemažai 
atidumo ir kantrybės. Ir tai 
suprantama, nes dauguma li-
gonių nori dėmesio, atjautos 
ir supratimo. Mes, medikai, 
turime žinoti šiuos pagrin-
dinius žodžius: ačiū, prašau 
ir kaip aš galiu jums padėti? 
Jeigu nemyli žmonių, nemo-
ki jų suprasti ir atjausti, negali 
dirbti šio darbo.

V. Balkevičienė pastebėjo, 
kad šis garbingas apdovano-
jimas – tai ne tik jos vienos, 
bet ir viso kolektyvo nuopel-
nas, viso skyriaus darbuotojų 
susiklausymo ir palaikymo 
rezultatas.

„Po apdovanojimo atrodė, 
kad nieko mes čia ypatingo 
nepadarėm, tik dirbom savo 
darbą. Tačiau jautėmės pa-
kylėti ir buvo labai malonu, 
kai kolektyvas pasitiko su 
gėlėmis, gražiais žodžiais“, 
– džiaugėsi medikė.

V. Balkevičienė paminėjo, 
kad gera dirbti tada, kai myli 
savo darbą, kai stengiesi, kad 
tavo darbu būtų patenkinti 

pacientai. Tačiau dirbi nuo-
širdžiai, negalvodamas apie 
apdovanojimus.

O dabar, kai jų darbas buvo 
taip gražiai įvertintas, kai bu-
vo taip pagerbti, atrodo, norisi 
dar labiau stengtis. O draugų 
ir pažįstamų sveikinimai vis 
dar plaukia, vadinasi, jie irgi 
kartu džiaugiasi.

Regina Padelskienė, sana-
torijos „Versmė“ vyriausioji 
slaugytojų administratorė, 
sako, kad būti medike – jos 
prigimtinis pašaukimas. 
Taip jau gyvenimas nuo pat 
pradžių sudėliojo, kad pir-
miausia pati buvo ligonė. Ta-
da ir suprato, ką reiškia gera 
priežiūra ir atjauta, dėmesys 
sergančiajam. Baigusi medi-
cinos mokyklą Regina sep-
tynerius metus dirbo Prienų 
ligoninės Vidaus ligų skyriu-
je. Iš ten dir-
busių tuo metu 
medikų gavo 
daug patirties ir 
vertingų pata-
rimų, kurie vė-
liau labai pra-
vertė. Moteris 
sako, kad nie-
kada negalvo-
jo, jog teks išeiti iš ligoninės, 
bet gyvenimas vėl viską sudė-
lioja savaip. 

Iš Prienų ligoninės Regina 
perėjo dirbti į „Tulpės“ sana-
toriją, o nuo 1982 m. įsidarbi-
no „Versmėje“.

Visus gražiausius savo gy-
venimo metus Regina atida-
vė sergantiems žmonėms, 
stengdamasi palengvinti jų 

ligas, suteikti gerų emocijų 
ir vilties. 

„Dėkingumas viską atper-
ka. Jeigu žmogui jautiesi rei-
kalingas, gali padėti, vadina-
si, tavo dienos ir naktys veltui 
nenuėjo. Malonu, kai žmogus 
nuoširdžiai padėkoja už pa-
rodytą rūpestį ir dėmesį, kai 
iš sanatorijos jau išeina savo-
mis kojomis, o ne vežimėlyje. 
Mes visi džiaugiamės, kad ga-
lime padėti žmonėms, žings-
nis po žingsnio, visos mūsų 
skyriaus komandos dėka pa-
siekiame gražių rezultatų“, 
– sako R. Padelskienė.

„Versmės“ sanatorija yra 
ta vieta, kur daugelis sunkiai 
sergančių, po traumų ir opera-
cijų atgauna sveikatą ir jėgas. 
Kaip ir pažymėjo R. Padels-
kienė, besirūpinanti persona-
lu, darbuotojai šiame skyriu-
je, kaip ir visoje sanatorijoje, 
retai keičiasi. Jauni specialis-
tai mieliau renkasi SPA, kur 
dirbama su naujomis techno-
logijomis, naujose patalpose. 
Daugelis nori iš karto gerų 
pareigų ir gero atlyginimo. 
O „Versmė“ dar tik laukia at-
sinaujinimo, kuris, tikimasi, 
turėtų prasidėti jau šių metų 
rugpjūčio– rugsėjo mėnesiais. 
Žinoma, tada atsiras daugiau 
pokyčių, pagerės darbo sąly-
gos, bus atnaujinta aparatūra, 
įdiegtos naujos technologijos, 
pagerės apgyvendinimo sąly-
gos, darbuotojų buitinės sąly-
gos, o svarbiausia – pagerės 

pacientams teikiamų paslau-
gų kokybė.

Sanatorijos personalas savo 
darbą gerai išmano ir stengiasi 
dirbti taip, kad pacientai būtų 
patenkinti. O įtikti ne visada 
lengva – sergantys žmonės 
yra pažeidžiami, jautrūs ir 
jiems labai svarbi ne tik gera 
priežiūra, bet ir geras žodis.

Pokalbio metu paaiškėjo, 

kad kai kurie pacientai vėl su-
grįžta į „Versmę“, nors buvo 
susižavėję naujesnėmis kitose 
sanatorijose teikiamomis pas-
laugomis. 

Žmonės atsirenka kam ko 
reikia. Jeigu žmogui reikia 
rimto gydymo, jis, be abejo, 
renkasi „Versmę“ ar „Tulpę“, 
o norintys sustiprinti sveikatą, 
gauti įvairias kitas procedūras 
gali tai gauti SPA.

„Versmėje“ gydomi ligo-
niai tikra ta žodžio prasme. Ši 
sanatorija tikrai ne SPA, kur 
„lepinamasi“ grožio malonu-
mų ir sveikatinimosi proce-
dūromis. Visi žino, kad jeigu 
ligonis siunčiamas į „Vers-
mę“, jis bus gydomas, juo 
bus pasirūpinta, kad jam su-
grįžtų buvusios jėgos, page-
rėtų sveikata.

„Versmės“ direktorius A. 
Danys, džiaugdamasis savo 
profesionaliu kolektyvu, pa-
žymėjo, kad visi labai laukia 
renovacijos, po kurios turėtų 
pagerėti darbo sąlygos dar-
buotojams, o pacientai galės 
apsigyventi patogesniuose 
kambariuose. Tik direktorius 
apgailestavo, kad negali tiek 
padidinti atlyginimo, kad bū-
tų galima įvertinti darbuotojų 
atliekamą darbą.Beje, bendro-
vėje valdybos sprendimais at-
lyginimai kasmet ir sistemin-
gai yra keliami. Nors, tiesą 
pasakius, nė vienas nepasi-
guodė, kad atlyginimas per 
mažas... Ir jie visiems linki 
daug daug sveikatos.

„Versmėje“ gydoma turi-
mais gamtos resursais – mi-

neraliniu vandeniu ir purvu, 
taip pat gražia aplinka, pui-
kiu kraštovaizdžiu. Pasak A. 
Danio, komercija ir grožio 
procedūros – tik papildomas 
sveikatinimo veiksnys. „Vers-
mė“ orientuojasi į gydymą ir 
sveikatos atgavimą, o kitos 
sanatorijos ir SPA stengia-
si investuoti į profilaktiką ir 
sveikatinimą. 

slaugytojų administratorę Re-
giną Padelskienę ir Neurolo-
gijos skyriaus vyresniąją slau-
gytoją Vidą Balkevičienę.

Šiuo neeiliniu įvykiu labai 
džiaugiasi sanatorijos direk-
torius Antanas Danys, kuris 
žino ir supranta, koks svar-
bus ir atsakingas yra gydyto-
jų ir slaugytojų darbas, reika-
laujantis kantrybės ir atsida-
vimo. „Pasiūliau apdovanoti 
tris darbuotojus, nors norė-
josi daugiau, nes vertų apdo-
vanojimo ir garbingo vardo 
suteikimo yra iš ko rinktis. 
Daugelis dirbančiųjų „Vers-
mėje“ tikrai to nusipelno, nes 
jie savo širdį ir dalį gyvenimo 
atiduoda pacientams“, – sakė 
A. Danys.

Tad susipažinkime su ap-
dovanotais sanatorijos me-
dikais. 

Vidmantas Nomeika sa-
vo, kaip gydytojo, karjerą 
pradėjo Birštone 1978 m. 

Nominantai belaukiantys apdovanojimų Vilniaus rotušėje
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pietvakarių pakistane 23 kalnakasiai žuvo per metano dujų 
sprogimus ir griūtis dviejose anglių kasyklose, sekmadienį 
pranešė pareigūnai. pakistano kasyklos garsėja prastu 
saugos normų laikymusi ir bloga ventiliacija.

  Glazgo mieste dešimtys tūkstančių žmonių, tarp jų daug 
nešančių mėlynas vėliavas su baltu šv. Andriejaus kryžiumi ir 
mušančių būgnus, šeštadienį žygiavo gatvėmis per eitynes 
už Škotijos nepriklausomybę. policija nurodė, kad apie 35 
tūkst. žmonių dalyvavo eisenoje 5 km ilgio maršrutu nuo 
Kelvingrovo parko iki Glazgo pievų parko. 

Sekmadienio naktį viename Šiaulių viešbučių mušėsi 
devyni žmonės, daugelis jų buvo neblaivūs, pranešė 
policija. Muštynės vyko viešbučio „Vaivorykštė“ 
bendrajame koridoriuje, jose dalyvavo vyrai ir moterys 
nuo 30 iki 38 metų. pareigūnai jiems užfiksavo nuo 1,27 
iki 2,63 promilės girtumą. 

REKLAMA

pažintis su tolimąja Afrika
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Birštono viešoji 
biblioteka, vykdydama 
projektą „Pajusk pasaulį 
bibliotekoje“ savo 
ištikimus skaitytojus ir 
bibliotekos lankytojus 
pakvietė į susitikimą su 
žinomu Europos kultūrizmo 
čempionu, sveikos 
gyvensenos konsultantu, 
keliautoju ir rašytoju 
Andriumi Pauliukevičiumi 
ir jo žmona Ilka Adams. 

Jie kartu pristatė ką tik iš-
leistą knygą „Mano Afrika: 
kelionė po magiška gamta ir 
daugialype kultūra stebinan-
čią Namibiją“.

Pradėdamas pokalbį An-
drius Pauliukevičius pirmiau-
sia paminėjo, kad Lietuva ir 
Afrikos žemynas yra labai pa-
našios formos, tik mūsų šalis 
daug mažesnė. Lietuva – tarsi 
suspausta Afrika. 

„Namibija yra demokrati-
nė valstybė, kuriai vadovauja 
prezidentas. Namibijos pava-
dinimas kilęs iš šalia Atlanto 
vandenyno esančios Namibo 
dykumos. Šalies pavadinimui 
parinktas gamtos objektas, o 
ne tauta, kurios pavadinimas 
yra daugelio pasaulio vals-
tybių pavadinimų šaknis. 90 
proc. Namibijos gyventojų 
sudaro juodieji ir spalvotieji, 
10 proc. – baltieji. Joje gyvena 
keliolika etninių grupių. Di-
džiausia yra ovambų grupė, 
sudaranti pusę šalies gyvento-
jų“, – pasakojo Andrius.

Gana įdomi ir Namibijos 
istorija. Pirmieji Gerosios Vil-
ties kyšulį dar 1488 m. atrado 
portugalai, o 1652 m. olan-
dai atplaukė į dabartinę Pietų 
Afrikos Respubliką ir įkūrė 
koloniją ten, kur dabar sto-
vi Keiptaunas (CopeTown). 
Kalbėdami senąja olandų kal-
ba, jie davė pradžią afrikansui 

(afrikoons), kalbai, kuria kal-
ba didelė Pietų Afrikos Res-
publikos ir Namibijos gyven-
tojų dalis. Tai vakarų germa-
nų kalbų grupei priklausanti 
kalba, kuria kalbama Afrikos 
žemyno pietuose.

Kitas labai įdomus sutapi-
mas yra tai, kad Namibijos 
nepriklausomybė buvo pa-
skelbta irgi neseniai – 1990 m. 
kovo 21 dieną.  Be to, 90 proc. 
Namibijos gyventojų yra 
krikščionys, kurių didelę dalį 
sudaro evangelikai liuteronai, 
tačiau yra ir Romos katalikų. 
Musulmonų čia yra labai ma-
žai, o liuteronybę į Namibiją, 
sako, atvežė vokiečiai.

Nepaisant įdomių istorinių 
dalykų ir pasakojimo apie 
Namibijos gamtą ir žmones, 
susirinkusiuosius domino ir 
Andriaus pažintis bei vedy-
bos su afrikiete gražuole Ilka 
Adams. Apie tai, kaip jie su-
sipažino kūno rengybos (fi-
tneso) klube prieš ketverius 
metus, pakaitomis pasakojo 
abu sutuoktiniai.

Ilka prisipažino, kad dar 
mokydamasi mokykloje sva-
jojo toliau mokytis Europoje. 
„Europa – tai kitas pasaulis, 
kuriame atrodė yra daugiau 
galimybių ne tik mokytis, bet 
ir gyventi. Iš pradžių porą me-
tų turėjau vizą mokytis ir gy-
venti Didžiojoje Britanijoje. 
Kaip tik tuo metu turėjau pro-
gą pasisvečiuoti pas draugus 
Lietuvoje. Ir ši šalis man pa-
liko nepaprastą įspūdį – visur 
žalia, daug vandens ir ...įvai-
rių uogų“, – šypsodamasi apie 
mūsų šalį kalbėjo Ilka.

Pažinties ir draugystės pra-
džioje Andrius siekė, kad Ilka 
išmokytų jį geriau kalbėti an-
gliškai, kad su juo bendrautų 
tik šia kalba. Taip besimokant 
reikalai priėjo ir iki vestuvių, 
kurios vyko tolimoje Nami-
bijoje. Vestuvių metu jau-
nuosius palaimino liuteronų 
dvasininkas, nors Andrius yra 
krikštytas ir kitas bažnytines 
procedūras atlikęs pagal Ro-
mos katalikų papročius. 

Klausantis Ilkos lietuviškos 
kalbos, matosi, kad jauna mo-
teris jau puikiai gali susikalbė-
ti su aplinkiniais, tik gaila, kad 
vyras namuose su ja bendrau-
ja tik angliškai.

Tiek Andrius, tiek Ilka daug 
ir su meile kalbėjo apie nuos-
tabią, pilną kontrastų Afrikos 
šalį, kuri yra už tūkstančių ki-
lometrų nuo Lietuvos. Jeigu 
ne Ilkos tamsios akys, var-
giai pasakytume, kad ji yra 
spalvotoji. Tokio tamsesnio 
gymio merginų ir moterų yra 
ir pas mus. Ir niekas atsisukę 
į ją Vilniuje nežiūri. 

Kalbėdami apie ateities pla-
nus, sutuoktiniai pažymėjo, 
kad šaltuoju metų laiku, ko 
gero, gyvens Namibijoje, o 
kai atšils – grįš į Lietuvą. An-
drius sako, kad ten jam, kaip 
fitneso treneriui ir sveiko gy-
venimo būdo konsultantui, 
sąlygos labai palankios, nes 
tokių specialistų Afrikoje 
trūksta.

Iš tikrųjų buvo labai įdomu 
klausytis puikaus pasakojimo, 
iliustruoto fotografijomis iš jų 
asmeninio šeimos gyvenimo, 
Namibijos vaizdų ir kt. 

paulių Černevičių lydi sėkmė
Balandžio 28 dieną, 
Birštone buvo atidarytas 
irklavimo sezonas. 
Pavasarinėje regatoje 
dalyvavo irkluotojai iš 
Birštono, Prienų, Kauno 
rajono ir Trakų. Varžybos 
vyko vienviečių, dviviečių 
ir keturviečių valčių 
klasėse.

Gerų rezultatų irklavimo 
varžybose pasiekė Birštono 
sporto trenerio Vytauto Do-
marko auklėtiniai. Merginų 
irkluotojų nebuvo, o štai vyrai 
turi kuo pasidžiaugti.

Sportininkai rungtyniavo 
2000 metrų ilgio distancijo-
je. Jaunių vaikinų vienviečių 
valčių klasėje pirmąją vietą 
laimėjo birštonietis Paulius 
Černevičius, jau spėjęs išgar-
sėti ir tarp Lietuvos irkluo-
tojų. Paulius atstumą įvei-
kė per 7:23,6 min. Antroje 
vietoje liko kauniečiai Titas 
Mašanauskas ir Paulius An-
tanavičius.

Jaunių vaikinų porinių dvi-

viečių klasėje birštoniečiai 
Lukas Babravičius ir Augus-
tinas Butkus užėmė garbin-
gą trečią vietą, o pirmosios 
atiteko kauniečiams irkluo-
tojams.

Jaunių vaikinų keturviečių 
porinių valčių klasėje Biršto-
no sporto centro irkluotojai :
P. Černevičius, L. Čižaus-
kas, L. Babravičius, A. But-
kus (7:19.1) laimėjo trečiąją 
vietą, į priekį užleidę tik kau-
niečių ir mišrią ekipą, kurioje 
plaukė birštoniečiai M. Čer-
nevičius ir I. Daunoravičius 
bei J. Barkauskas ir J. Bar-
kauskas iš Trakų (8:37.1).

Jaunių keturviečių valčių 
be vairininko grupėje antrą 
vietą laimėjo Prienų sporto 
centro irkluotojas Lukas Ali-
šauskas (7:45,4), o pirmąją – 
Kauno rajono irkluotojas Ti-
tas Mašanauskas (6:53,20).  

Komandinėje įskaitoje nu-
galėjo Kauno rajono irkluo-
tojai.

Birštono SC informacija 

Birštono 
gimnazijos 
mokiniai keliavo 
„Jūrų keliais 2018“
Šiais metais Lietuvos 
aukštoji jūreivystės 
mokykla pakvietė 
Birštono gimnaziją 
balandžio 27 dieną 
dalyvauti jubiliejiniame 
10-ame konkurse „Jūrų 
keliais 2018“, skirtame 
ugdyti mokinius karjerai, 
praktiškai patirti jūrinių 
profesijų žavesį ir 
išbandymus. 

Pirmą kartą gimnazijos ko-
manda jame dalyvavo 2014 
metais. Konkursas paliko ne-
išdildomų įspūdžių ne tik tuo-
metiniams mokiniams, kurių 
vienas šiuo metu studijuoja 
šioje aukštojoje mokykloje, 
bet ir dalyvavimo iniciato-
rėms – gimnazijos psicholo-
gei Jolanta Veterienei bei mo-
kytojai Vedai Martinaitienei, 
kurios nedvejodamos subūrė 
gabius ir stiprius mokinius į 
naują II–III klasių mokinių 
komandą.

Komandos nariai turėjo pa-
siruošti beveik 10-čiai rung-
čių.

Laurynas Arštikis, Lukas 
Bendaravičius, Kipras Čeka-
nauskas, Monika Kimbiraus-
kaitė, Silvija Skvernevičiūtė 
– varžybose kiekvienas galėjo 
pajusti asmeninę savo svarbą 
ir atsakomybę. Per visas var-
žybas komanda jautė sirgalių 
Andriaus Kazlausko ir Gabi-
jos Paškevičiūtės palaikymą.

Nors tarp 12-os iš visos 
Lietuvos atvykusių koman-
dų birštoniečiai užėmė 6-tą 
vietą, tačiau buvo apdovano-
ti ypatingais prizais ir rėmėjų 
dovanomis už geriausią pa-
sirodymą pagrindinėje ir su-
dėtingiausioje navigacinėje 
rungtyje: III kl. mokinys Ne-
rijus Pūras kartu su II-os kl. 
mokiniais Dovydu Bunevičiu-
mi ir Viliumi Pauliku greičiau-
siai ir tiksliausiai moderniame 
treniruoklyje vairavo locmanų 
katerį nurodytu kursu.

Mokiniai grįžo užsidegę no-
ru kitais metais vėl dalyvauti 
konkurse.

Birštono gimnazijos ir Biršto-
no savivaldybės informacija
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Lietuvoje išlikę daug autentiškų, istorinių vargonų, todėl 
būtina pasirūpinti jų apsauga, teigia Valstybinė kultūros 
paveldo komisija. Ji kreipėsi į Kultūros ministeriją, kad 
ši įpareigotų Kultūros paveldo departamentą registruoti 
vargonus Kultūros vertybių registre kaip kilnojamąsias 
kultūros vertybes, o ne kaip statinio vertingąją savybę.

  Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ir dar 
beveik 1,6 tūkst. jo šalininkų šeštadienį buvo sulaikyti 
per visoje šalyje vykusius protestus. A. Navalnas, kuriam 
buvo uždrausta dalyvauti kovą vykusiuose prezidento 
rinkimuose, kvietė rusus protestuoti visoje šalyje su šūkiu 
„Jis mums ne caras“.

Organizacija „Human Rights Watch“ paragino Jungtinių Arabų 
Emyratų (JAE) valdžią atskleisti vienos princesės, Dubajaus 
valdovo dukters, buvimo vietą bei pridūrė, kad tai gali būti 
„priverstinio dingimo“ atvejis. 32 metų šeichė kovą vaizdo 
įraše paskelbė bėganti iš JAE dėl žeminančio elgesio ir 
apribojimų, kuriuos jai kelia šeima.

pės“ futbolo komandą kartu 
su klasioku Juozu Miniaus-
ku, a.a. Romu Tankevičiumi, 
a.a. Petru Albertavičiumi, Vy-
tu Gudelevičiumi. Žaisdamas 
Vilniaus ,,Šviesos“ futbolo ko-
mandoje, sugrįždavau į Birš-
tono futbolo komandą, vėliau 
daug metų žaidžiau už ,,Vers-
mės“ futbolo komandą. 

Man rūpėjo ir rūpi Biršto-
no stadiono būklė. Birštono 
valdžios žmonėms nepatiko 
mano kritika dėl stadiono fut-
bolo vejos kokybės po jo re-
konstrukcijos, nes pradžioje 
veja buvo prasta, gruntas la-
bai kietas ir tik sporto centro 
direktoriaus ir jo darbuotojų 
didelėmis pastangomis pavy-
ko padaryti futbolo veją da-
bar jau geros kokybės. Tačiau 
projektuojant stadioną ir vyk-
dant stadiono rekonstrukciją 
mes nesugebėjome pasiekti, 

kad futbolo aikštės išmata-
vimai atitiktų reikalavimus, 
kad persirengimo kambariai 
būtų didesni.   

Birštono sporto centre yra 
futbolo sekcija, dirba treneris 
su vaikais (ruošiama futbolo 
pamaina). Šis treneris ir anks-
tesnis treneris rūpindavosi ir 
pagrindine futbolo komanda 
,,Birštonas“, bet, matyt, per 
mažai dėmesio buvo skiria-
ma iš sporto centro, papildo-
mai nemokama už darbą su 
pagrindine futbolo komanda. 
Žaidėjai iš aplinkinių vieto-
vių, ankstesniais metais žaidę 
už Birštoną, anot sporto cen-

Skaitytojo nuomonė.  
Birštono futbolas ir jo bėdos

tro direktoriaus, šiais metais 
atsisakė atstovauti Birštonui. 
Jie atstovaus FK ,,Prienai“ ir 
žais Kauno apskrities futbolo 
federacijos pirmenybėse.

Jau ne pirmi metai kalbu ir 
prašau Birštono savivaldybės 
skirti daugiau dėmesio ir pa-
galbos Birštono futbolui per 
sporto centrą, kalbėjausi su 
sanatorijų ir kitų įstaigų va-
dovais, kai kuriais verslinin-
kais dėl paramos. Bendro-
mis pastangomis, pradėdami 
nuo vaikų futbolo, ruošdami 
pamainą pagrindinei futbolo 
komandai, užsibrėždami tam 
tikrus tikslus keletui metų į 
priekį, galėtume suburti ge-
riausius futbolininkus iš ap-
linkinių vietovių ir turėtume 
stiprią futbolo komandą, kuri 
žaistų aukštesnėje lygoje. Taip 
sukurtume šventę futbolo sir-
galiams, stadionas būtų pil-

nas.Tapkime šio krašto futbo-
lo centru, koncentruokimės į 
futbolą. Pasaulyje futbolas yra 
pirmaujanti sporto šaka. Birš-
tone galėtų treniruotis, ruoštis 
stipriausios Lietuvos futbolo 
komandos, jų nariai sanatori-
jose po sunkių treniruočių at-
gauti jėgas. Išnaudokime tai.

Keletas gražių prisiminimų 
apie Birštono futbolą, kurio iš-
takos prasideda nuo 1933 m. 
kartu su šviesaus atminimo 
Vincu Laukevičiumi. Jis buvo 
Birštono futbolo pradininkas, 
žaidėjas ir treneris, komandos 
organizatorius ir siela, Biršto-
no futbolo metraštininkas, di-

Pasidalinti savo nuomone 
apie Birštono futbolo 
reikalus paskatino 
balandžio 17 d. Birštono 
savivaldybėje vykusios 
diskusijos (dalyvavo 
Birštono savivaldybės 
merė, Administracijos 
direktorius, Sporto centro 
direktorius). 

Mano siūlymu, į susirinki-
mo darbotvarkę buvo įtrauk-
tas klausimas dėl Birštonui 
atstovaujamos futbolo koman-
dos reikalų, nes nusigyveno-
me tiek, kad 2018 m. Alytaus 
apskrities futbolo federacijos 
vykdomose varžybose Biršto-
no futbolo komanda dalyvaus 
ne visos sudėties (normali ko-
manda), bet tik 7 prieš 7 (ir bus 
žaidžiama ne visoje aikštėje). 
Tačiau tame susirinkime nieko 
nenusprendėme, tik sukėliau 
merės pasipiktinimą, kai pri-

miniau, kad Prienų–Birštono 
„Vytauto“ krepšinio klubui 
sugebame skirti 20 tūkstan-
čių eurų paramą, bet Birštono 
futbolo komandai paramos 
nereikia. Supratau, jeigu tau 
rūpi Birštono futbolas, tai tu 
ir rūpinkis. 

Man tikrai rūpi Birštono 
futbolas, nes jį (ne tik tinkli-
nį) man įskiepijo mano kūno 
kultūros mokytojas Birštone 
Juozas Vyšniauskas. Atmin-
tyje dar gyvi malonūs prisi-
minimai iš moksleivių futbolo 
varžybų, kurių buvo nemažai. 
Nuo dešimtos klasės įsiliejau 
į suaugusiųjų Birštono ,,Tul-

Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
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dis Lietuvos patriotas.
Tulpės“ komanda buvo 

daugkartinė rajono čempio-
nė ir rajono taurės laimėtoja, 
1969 metais prasidėjusio tra-
dicinio Lietuvos kurortinių 
miestų futbolo turnyrų nuga-
lėtoja.

Gražiausi Birštono futbo-
lo pasiekimai ir laimėjimai 
siejami su ,,Vers-
mės“ komandos 
vardu. 1973 m. 
sanatorijai ,,Vers-
mė“ pradėjus va-
dovauti futbolo 
entuziastui Alek-
sandrui Gorinui, 
tais pačiais me-
tais buvo suburta 
pajėgi ,,Versmės“ 
futbolo komanda. 
Į komandą sugrį-
žo buvę biršto-
niečiai: Kėdainių 
,,Nevėžio“ ir Aly-
taus ,,Dainavos“ 
komandose žai-
dęs Romas Tan-
kevičius, Kauno 
,,Politechnikos“ ir 
Ukmergės ,,Vie-
nybės“ koman-
dose rungtynia-
vęs Algis Žiūkas, 
retkarčiais sugrįž-
davo ir buvęs Vil-
niaus ,,Žalgirio“ 

meistrų komandos žaidėjas 
Juozas Miniauskas. Į ,,Vers-
mės“ komandą buvo pakvies-
ti ir stipriausi Prienų ir Jiezno 
žaidėjai. Į Birštoną atsikėlė 
gyventi ir komandoje žaidė 
patyrę futbolininkai, tokie 
kaip buvęs Kauno ,,Politech-
nikos“ žaidėjas Rimas Bukar-
tas, vėliau – Vytas Bekeris, 

„Versmės“ futbolo komanda

„Tulpės“ futbolo komanda, 1968 m. iškovojusi Prienų rajono futbolo čempionų vardą:
I eil. iš kairės: Juozas Paukštys, Vytas Gudelevičius, su taure vartininkas Petras Albertavičius, Juozas Miniauskas, 
Romas Tankevičius. II eil. stovi Vilius Pranckevičius, Romas Polikauskas, Vacys Lankevičius, Jonas Cinkutis, Vidas 

Cinkutis, Vytautas Šeškevičius, Algirdas Taraškevičius ir komandos vadovas Vincas Laukevičius.

rungtyniavęs Kauno ,,Limos“ 
ir kitose Kauno komandose.

Mes, futbolininkai, jautėme 
ir miesto vadovų, ir atsakingų 
sporto organizatorių paramą 
bei palaikymą. Dabar, deja 
,apie tai galime tik pasvajoti.

Birštono savivaldybės  
tarybos narys  

Vytautas Šeškevičius 

EUROPOS DIENA BIRŠTONE
„Mūsų paveldas – praeities ir ateities gijų pynė“

12.00 val. (aikštėje prie Birštono savivaldybės, jeigu lis – Kultūros centre)

IŠKILMINGA EUROPOS DIENOS ATIDARYMO CEREMONIJA
Dalyvaus Airijos ambasadorius Lietuvoje David Noonan su ponia Cliodhna Noonan

SPALVINGOS EDUKACINĖS, KULTŪRINĖS DIRBTUVĖS
Pinsime ES šalių, Lenkijos ir Rumunijos vėliavų spalvų draugystės apyrankes, kursime

bendryste žydinčią pievą, dalyvausime smagiuose užsiėmimuose!

18.00 val. (restorane „Old Town Grill" Birutės g. 21, Birštonas)

VAKARAS EUROPOS KULTŪRINIO PAVELDO METAMS, BALTIJOS ŠALIŲ,

LENKIJOS IR RUMUNIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMEČIAMS PAMINĖTI

Programoje:

Lietuvoje analogų neturinčios kulinarinės knygos „Prie stalo su rašytoju“ pristatymas, susitikimas su jos

autorėmis literatūrologe, žurnaliste Rasa Derenčiene ir maisto stiliste, fotografe Giedre Barauskiene bei

žurnaliste, vertėja iš estų kalbos Kristina Bačiauskaite Bykoviene;

profesionalaus muzikanto, pučiamųjų instrumentų virtuozo, solisto, multiinstrumentalisto, liaudies muzikos

žinovo Sauliaus Petreikio muzika;

šimtmečius švenčiančių ES šalių patiekalų degustacija.

RENGINYS NEMOKAMAS

Organizuoja:

www.birstonas.lt www.birstonas.mvb.lt

Finansuoja:

Partneriai:

Gegužės 9 d. kviečiame švęsti kartu!
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JAV kosmoso agentūra NASA šeštadienį paleido 993 mln. 
JAV dolerių (829 mln. eurų) kainavusį zondą „InSight“, 
kuris tirs Marso požeminius smūgius ir rinks duomenis 
apie seisminį aktyvumą ruošiantis ateityje planuojamam 
žmonių pasiuntimui į Raudonąją planetą.

  Vakariniame Vokietijos Tryro mieste šeštadienį minint 
200-ąsias Karlo Marxo (Karlo Markso) gimimo metines buvo 
atidengta komunistų filosofą vaizduojanti didžiulė statula. 
Revoliucinių idėjų autorius gimė Tryre 1818-ųjų gegužės 5-ąją 
ir gyveno šiame mieste, kol jam sukako 17 metų. 1883-aisiais 
jis mirė Londone.

Šalies vadovai žada naudoti Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos (VLKK) patvirtintą alternatyvų Gruzijos 
pavadinimą – Sakartvelą. VLKK nusprendė, kad Gruzija išliks 
oficialus šios valstybės pavadinimas, tačiau ją bus galima 
vadinti ir Sakartvelu. Galimybės vartoti šį variantą paprašė 
Tbilisis, teigdamas, jog „Gruzija“ yra rusiškas pavadinimas.
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prienų 
turguje
Dabar pats pavasario 
gražumas, pats žydėjimas. 
Šeštadienį turguje 
nuo pat ankstaus ryto 
jautėsi smagus šurmulys 
– prekiautojai stengėsi 
užsiimti geresnes vietas, 
dėstė savo pagamintą ar 
išaugintą produkciją. 

Padidėjusiame gyvūnijos 
turguje balsus laidė gaidžiai, 
cypsėjo viščiukai, žąsiukai ir 
ančiukai, šviežia žolyte mė-
gavosi triušiai.

Šeštadienio turgus buvo la-
bai spalvingas – vargu ar ka-
da būna tiek daug gėlių žiedų 
kaip prieš Motinos dieną. 

Naujų daržovių dar nėra, 
vis tie patys svogūnų laiškai, 
salotos, ridikėliai, krapai ir 
petražolės. Jau po truputį pre-
kiaujama lietuviškais agurkais 
ir pomidorais, bet daugiausia 
– atvežtiniais. Žmonės labai 
nori šviežių agurkų – turgaus 
pabaigoje jų jau nebuvo. Pre-
kybos centruose – taip pat.

Švieži agurkai nepigūs – už 
kilogramą teko mokėti 2,3–
2,5 euro, už nestandartinius 
– 0,8–1,5 euro. Mažai atpigo 
ir žalumyninės daržovės. Ant 
prekystalių besipuikuojančių 
gražių raudonų ridikėlių ryše-
lis kainavo 0,4–0,5 euro, sau-
jelė svogūnų laiškų – 0,3–0,5 
euro, krapų ar petražolių – 0,3 
euro. Nemaža krūvelė rūgšty-
nių kainavo 1 eurą.

Pernykščių daržovių kainos 
nesikeičia: kilogramas bulvių 
kainavo 0,25–0,3 euro, mor-
kų – 0,5–0,6 euro, burokėlių 
– 0,3–0,5 euro, svogūnų gal-
vučių – 0,5–0,6 euro.

Atpigę tik naminių vištų 
kiaušiniai, kurie šiuo metu 
kainuoja daugiausia 1,5–1,8 
euro, o už antinius prašo 2,2–
2,5 euro. 

Galima tik pasidžiaugti, kad 
kainų nekelia pieno gaminto-
jai. Litras pieno kainavo 0,5 
euro, grietinės – 3,0–3,4 euro, 
pusė kilogramo varškės – 0,8–
1 eurą, puskilogramis sviesto 
–3–4 eurus, sūriai – 1,5–3 eu-
rus. O sūrių buvo įvairių – ne 
tik pagamintų iš saldaus pieno 
ar varškės, bet ir rūkytų bei 
keptų, apibarstytų kvapniais 

prieskoniais, taip pat ir ožkos 
pieno. Jų kaina priklausė nuo 
dydžio ir svorio.

Šviežia mėsa, kaip jau įpras-
ta, buvo prekiaujama mėsos 
paviljone ir kioskuose. Mėsos 
kainos irgi nesikeičia. Kilogra-
mas kiaulienos šoninės kaina-
vo apie 3,45–3,5 euro, karbo-
nado ar sprandinės – 4,6–5,2 
euro, kumpio – 3,74–3,9 euro, 
šonkauliukų – 2,9 euro, papil-
vės – 2,2 euro, karkos – 1,71– 
2,1 euro, maltos mėsos – 3,2–
3,9 euro. Kilogramas jautienos 
kainavo 8,7–10 eurų, vištienos 
– 2,3 euro, triušienos – 5,8–6 
eurus. Šiųmetinio broilerio ki-
logramas, kaip ir pereitais me-
tais, kainavo 4 eurus.

Netrūko ir rūkytų lašinukų, 
suktinių ir dešrų bei pūslių. 
Kilogramas lašinukų (su di-
desniu ar mažesniu sluoksniu 
raumens), kainavo 5,5– 7,8 

euro, suktinio – 7–8 eurus, 
dešros – 6,8–9 eurus. Už kilo-
gramą skaniu dūmu kvepian-
čio pūslės šeimininkės prašė 
10–15eurų.

Bitininkai pusės litro stiklai-
nį medaus pardavė už 4–5 eu-
rus, 100 g indelį bičių duone-
lės – už 1,8–2 eurus. Anot jų, 
dar savaitė kita ir, jeigu bus 
palankus oras, jau bus galima 
ragauti pirmojo pavasarinio 
medaus. 

Įsibėgėjant gegužiui dar 
labiau pagyvėjo prekyba na-
miniais paukščiais ir jų jau-
nikliais. Už višteles ir vištas 
augintojai prašė 5,5–7eurų, 
už antis ir antinus – 10 eurų, 
už žąsis – 27–28 eurų, už gai-
džius – 5–15 eurų. Šį kartą 
buvo galima pasirinkti – pa-
prastos veislės ar gražuolį de-
koratyvinį giedorių, labiau dėl 
grožio negu dėl balso.

Pagyvėjo prekyba triušiais. 
Suaugėliai kainavo 20–25 eu-
rus, o jaunikliai – 8–10 eurų. 

Ateinantį šeštadienį šių gyvū-
nėlių turėtų būti dar daugiau, 
nes daugelis turi galimybių 
auginti. Ypač šiuos švelnia-
kailius žvėrelius myli vaikai, 
o atėjus vasaros atostogoms 
galės jais rūpintis. 

Naminių paukščių jauniklių 
buvo ir mažesnių, ir jau šiek 
tiek paaugusių. Gerai pirko 
jaunas vištaites ir poros savai-
čių  ar trijų savaičių mėsinius 
viščiukus už 1,6–2,2 euro, to-
kio pat amžiaus ančiukus – už 
2,2–2,5 euro. Už žąsyčius teko 
mokėti 4–6 eurus, jeigu norė-
jai jau šiek tiek ūgtelėjusių. 
Už paaugintus mėsinius ka-
lakučiukus prašė 7–10 eurų. 
Kas turi namie geras sąlygas 
auginti, pirko vos 2–3 dienų 
mėsinius ar dedeklių viščiu-
kus. Vienadieniai viščiukai 
kainavo 0,85–1,0 eurą.

Prisipirkę paukščiukų, žmo-

nės pirko jiems pašaro bei gir-
dyklų, specialių lesinimo du-
benų. Pašaras jaunikliams irgi 
brangus – už 2 kilogramus te-
ko mokėti 1,5 euro, o kiti už 10 
kg maišelį pašarų prašė 6 eu-
rų. Taigi, perkant didesnį kiekį 
buvo galima įsigyti pigiau.

Daug žmonių būriavosi 
ūkininkų turgavietėje, kur 
buvo prekiaujama grūdais, 
vaismedžiais, gėlėmis ir įvai-
riais dekoratyviais augalais, 
taip pat dėvėtais rūbais ir sen-
daikčiais. 

Daugelis ūkininkų buvo at-
vežę parduoti įvairių grūdų, 
likusių po pavasarinės sėjos, 
taip pat pašarinių miltų, bul-
vių, morkų ir burokėlių bei 
svogūnų. Už centnerį kviečių, 
miežių, avižų ar kvietrugių 
prašė 8–9 eurų, už pašarinius 
miltus – 8,5–9 eurų.

Šeštadienį labai daug buvo 
gėlių bei dekoratyvinių krū-
mų, taip pat ir vaismedžių. 
Vaismedžiai kainavo 6–8 eu-

rus, o dekoratyvių medelių ir 
augalų kainos buvo skirtingos 
– nuo 3 eurų už tujų krūmelį 
iki 30 eurų už sakurą ar ma-
gnoliją. 

Gera žinia pirkėjams – su-
mažėjo daržovių daigų kainos. 
Agurkų, pomidorų ar paprikų 
daigai kainavo 0,5–0,6 euro, 
o baigiantis turgui buvo ga-
lima nusipirkti ir po 0,4 euro. 
Ankstyvų kopūstų ar kalafio-
rų daigas kainavo 0,15–0,2 
euro, o braškių daigas – 0,3–
0,4 euro.

Labai daug buvo įvairių gė-
lių vazonuose, taip pat daigų 
bei krūmelių. Vazoninių pe-
largonijų, surfinijų ar petuni-
jų bei gėlių asorti kainavo 3–8 
eurus, daigai – 0,3–0,5 euro. 
Tačiau labiausiai perkamos 
buvo skintos rožės, kainuojan-
čios 1–1,8 euro, tulpės – po 0,5 
euro už žiedą.

Šeštadienis buvo labai pa-
lankus prekybai rūbais ir ki-
tais senais daiktais, baldais, 
patalyne. Kad padaugėjo pre-
keivių, liudijo ir dar labiau 
išsiplėtusi turgavietė, kurio-
je padaugėjo parduodančių 
įvairius sendaikčius. Tik kai-
nos, pasak pirkėjų, labai jau 
didelės. Kiekvienas stengiasi 
kuo pigiau įsigyti ir kuo bran-
giau parduoti. Kartais netgi 
juokinga, kai norima prastos 
kokybės daiktą parduoti už 
didelę kainą. Padarius pastabą, 
prekiautojai skuba įrodinėti, 
kad už tokios firmos drabužį 
parduotuvėje mokėtum tris 
kartus daugiau. Na, bet kaip 
mokėti prašomą sumą, jeigu 
matai, kad tas daiktas įplyšęs 
ar dėmėtas? Kokią reikšmę ta-
da turi ta firma?

Taigi, šeštadienį žmonės 
galėjo neskubėdami apžiūrė-
ti, pasirinkti ir nusipirkti pati-
kusį reikalingą daiktą. Ir... ne-
permokėti.   NG

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA
Pusę sodybos (3 kambariai, ve-
randa, su baldais ir buities rei-
kmenimis, yra garažas, šiltnamis. 
Sodyba tinkama verslui) kelio 
Prienai–Marijampolė 9-ame km. 
Tel. 8 617 03893.

Garažą-dirbtuves (93 kv. m, yra 
kiemas, aptverta teritorija) Prie-
nuose. Tel. 8 686 89979.

IŠSINUOMOJA
Ūkininkas išsinuomoja arba per-
ka žemės ūkio paskirties žemę 
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio, 
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse 
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Automobiliai ir 
jų dalys

perka
Superkame visų markių automo-
bilius. Atsiskaitome iš karto. Pasii-
mame patys. Tel. 8 644 15555.

Perkame automobilius, pagamin-
tus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet 
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

Nekilnojamasis 
turtas

parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (65 kv. m, II a. 5 a. n., 
vidinis, erdvus, nepereinami 
kambariai, su daliniais baldais ir 
„AEG“ buitine technika) Stadiono 
g., Prienuose. Tel. 8 671 01818.

SODYBAS, SODUS
Sodo sklypą SB „Vandenis“, Prie-
nuose. Tel. 8 601 38836.

ŽEMĖS SKLYpUS
12 a namų valdos žemės sklypą 
Žalgirio g. 171, Prienuose. Tel. 8 
681 94447.

GARAŽUS
Garažą Kęstučio g. 81, Prienuose. 
Tel. 8 679 55773.

perka
Garažą Prienuose. Tel. 8 600 
29651.

Mišką. Gali būti su bendratur-
čiais, neatidalintas iš bendros 
nuosavybės. Sutvarkau doku-
mentus, paveldėjimą. Tel. 8 644 
55355.

Perkame mišką didžiausiomis 
kainomis Lietuvoje. Atsiskaito-
me iš karto. Tel. 8 605 44445.

Britų pareigūnai Londono Hitrou oro uoste konfiskavo 50 
nelegaliai atgabentų gyvų krokodilų, penktadienį pranešė 
Jungtinės Karalystės pasienio tarnyba. Metų sulaukę 
briaunagalvių krokodilų jaunikliai buvo aptikti iš Malaizijos 
atskraidintose penkiose dėžėse. Juos ketinta nugabenti į 
vieną fermą, kur krokodilai veisiami mėsai.

  Tvarkant Lietuvos radijo ir televizijos centro patalpose 
esantį sandėliuką rasta žmogaus kaukolė ir galimai 
žmogaus kaulas, šeštadienį pranešė policija. Šis sandėliukas 
nenaudojamas apie 10 metų.

Alytaus rajone penktadienį buvo apiplėšta parduotuvė, 
paskelbė vietos policija. parduotuvėje trūko apie 
dešimties butelių stipriųjų gėrimų, aštuonių pakuočių 
alaus plastamasinėje taroje, dviejų pakuočių sidro ir pusės 
dėžės šokolado „Snickers“.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvar-
kos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-44240 
Kaunas) 

Prašo atsiliepti mirusios Antaninos Juozaitienės turto pavel-
dėtojus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m gegužės 15 d. 14.00 
val. Jūs kviečiami atvykti į Birštono sav., Naudžiūnų k. prie 
žemės sklypo (kad. Nr. 6908/3:155), suderinti sklypo ribas su 
gretimu žemės sklypu kadastro Nr. 6908/3:64, kuriam nuro-
dytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.   

Prašome atsiliepti mirusio Juozo Juozaičio turto paveldėto-
jus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m gegužės 15 d. 14.00 val. 
Jūs kviečiami atvykti į Birštono sav., Naudžiūnų k. prie žemės 
sklypo (kad. Nr. 6908/3:173), suderinti sklypo ribas su gretimu 
žemės sklypu kadastro Nr. 6908/3:64, kuriam nurodytu laiku 
bus atliekami kadastriniai matavimai.  

Prašome atsiliepti Vaivą Juozaitytę arba jos įgaliotus asme-
nis, 2018 m. gegužės 15 d. 14.00 val. Jūs kviečiami atvyk-
ti į Birštono sav., Naudžiūnų k prie žemės sklypo (kad. Nr. 
6908/3:108), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu 
kadastro Nr.6908/3:64, kuriam nurodytu laiku bus atliekami 
kadastriniai matavimai.  

   Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas 
arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.
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REKLAMA

pASLAUGOS

Suteikiame paskolas arba pa-
dengiame Jūsų skolas  (taip pat ir 
antstolių) iki 10 000 Eur laikotar-
piui iki 48 mėn. Konkurencingai 
mažiausios palūkanos rinkoje. 
AKCIJA – PASKOLAS iki 1000 Eur 
laikotarpiui iki 6 mėn. suteikia-
me nemokamai, be palūkanų. 
Konsultuojame pensijų II–III 
kaupimo pakopų klausimais. Tel. 
8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi-
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu-

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

Kaminų įdėklai, gaminimas, 
montavimas, kaminų valymas. 
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

Stogų dengimas, karkasinių namų 
statyba, pamatų įrengimas, skar-
dinimo darbai, skardų lanksty-
mas, medinė lauko apdaila, pirtys 
ir kiti statybos darbai. Dirbame 
pagal verslo liudijimus. Tel. 8 
603 35880.

Stogų dengimas, visi skardinimo 
darbai, fasadų šiltinimas, elektros 
darbai, smulkūs santechnikos 
darbai. Tel. 8 679 67599.

Gaminame betoną, kalkinį skie-
dinį, šulinio žiedus (nuo 0,7 
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę 
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį. 
Atliekame metalo tekinimo ir 
suvirinimo darbus. Tel. 8 687 
95399.

Liejame pamatus, betonuojame. 
Montuojame gipso kartoną, 
glaistome, dažome, kalame daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Prilydome 
stogų dangą. Lankstome skardas. 
Tel. 8 600 96399. 

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardiname, 
šiltiname ir dažome namų fasa-
dus. Statome karkasinius namus. 
Kasame pamatus, mūrijame, 
tinkuojame, betonuojame, mon-
tuojame tvoras, atliekame langų 
apdailą, montuojame langus ir 
duris. Tel. 8 620 85350.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

Miško savininkas – lapuočių ir 
spygliuočių malkas. Pristato. 
Perka mišką. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 690 66155.

Pigiai spygliuočių, lapuočių mal-
kas (skaldytas, trinkomis). Taip 
pat medžio pjuvenas. Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Alksnines, beržines malkas trinke-
lėmis. Atveža. Tel. 8 675 45773.

Naudotą virtuvės komplektą (7 
baltos spalvos spintelės po 10 
Eur), dujinę viryklę 4 kaitviečių 
(50 Eur), nedidelį šaldytuvą (1 
šaldymo kamera, 80 Eur), šiuolai-
kinę sekciją iš Gintaro baldų (80 
Eur). Tel. 8 684 01906. 

Gera kaina kompleksines trąšas 
su mikroelementais be chlo-
ro bulvėms, braškėms, sodui, 
daržui, vejai. Maišai po 25 kg. 
Pristatome. Tel. 8 600 85875.

pERKA
Brangiai perka įvairius veršelius 
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus. 
Sveria el. svarstyklėmis. Atsi-
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8 
612 34503.

Vilniaus apskrities ūki-
ninkas nuolat perka 
arklius. Suteikia trans-
porto paslaugas.

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

ŽŪB „Žara“ perka kar-
ves, jaučius, telyčias. 
Atsiskaito iš karto.

Tvarko valstybines išmokas. 
Sveria el. svarstyklėmis. 
Pasiima patys. Tel.: 8 685 
86121, 8 699 57191.

S u p e r ka m e  ka r-
ves, bulius ir tely-
čias. KREKENAVOS 
AGRO FIRMOS supir-
kėja Olga Smailienė. 

Tel. 8 612 02125.

Gerai įmitusius, liesus 
ir traumuotus galvi-
jus (AB „Krekenavos 
agrofirma“ kaino-
mis). Taip pat arklius.

Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 616 43646. 

A. Bagdono PĮ – brangiai verše-
lius auginti. Moka 6–21 proc. 
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima 
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319) 
69541.

Viena didžiausių įmonių Lietuvo-
je tiesiogiai perka karves, bulius, 
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis. 
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsi-
skaito iš karto. Tel. 8 635 07197 
(Ričardas Lukauskas). 

Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Atsiskaitome vietoje. 
Vežame į užsienį. Tel. 8 615 
28106.

Skubiai superkame visų mar-
kių lengvuosius automobilius, 
mikroautobusus, keturačius, 

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

surūdiję, be TA ir draudimo. Iš-
sivežame patys. Atsiskaitome 
iš karto, padedame sutvarkyti 
visus reikiamus dokumentus. 

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

žemės ūkis

pARDUODA
Jaunas ožkas ir veislinį ožį. Tel. (8 
319) 69387.

Melžiamas ožkas su ožkiukais. Tel. 
8 670 83784.

5 veršių šviežiapienę karvę. Tel. 8 
686 69565 (po 17 val.).

Vasarinius miežius, tinka sėklai. 
Amonio salietrą didmaišiais. Tel. 
8 689 62945.

Pupas, žieminius ir vasarinius 
kviečius. Galime atvežti. Tel. 8 
682 42445.

Maistines ir sėklines bulves „Bal-
toji rožė“. Grindines lentas ir 
ąžuolines blankas. Tel. 8 611 
51557.

Pašarines bulves. Tel. 8 612 
70822.

Trąšas: amonio salietrą, 
sulfatą, azofoską ir kitas 
trąšas. Taip pat žalinimui 

aliejinių ridikų sėklas.  
Pristatome.  

Išrašome sąskaitas.  
Tel. 8 605 49513. 

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

Gipso kartono, grindų bei durų 
montavimas. Terasų ir stogų 
montavimas. Tel. 8 648 57129.

Atliekame buto remonto darbus: 
klijuojame plyteles, dažome ir 
atliekame kitus darbus. Tel. 8 
671 77427.

Visi santechnikos darbai: šildy-
mo, vandentiekio, kanalizacijos. 
Komplektuojame medžiagas 
geromis kainomis. Tel. 8 640 
39204.

Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas ir 
medžiagų komplektavimas. At-
vykstu bet kurią savaitės dieną ir 
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių 
gedimų ir darbų) bei į rajonus. 
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.: 
8 684 55308, 8 619 54866.

Remontuojame 
skalbykles, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

nuolaidas! Atvykstame į 
namus, dirbame ir savait-
galiais. Tel. 8 645 04370.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens 
gręžiniai, geoterminis šildymas. 
Sudaromi projektai, suderinami 
leidimai, vandens pasai ir visi 
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094, 
8 644 57097.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, at-
sijas ir kitus birius krovinius. Tel. 
8 690 66155.

Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakci-
ja), smėlį, įvairų gruntą, skaldą. 
Teikiame transporto paslaugas 
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8 
603 11424.

Atliekame įvairius žemės kasi-
mo, lyginimo darbus: kasame, 
valome tvenkinius, darome pyli-
mus, šlaitus, lyginame, tvarkome 
teritorijas. Konsultuojame. Turi-
me patirtį. Dirbame kokybiškai. 
Tel. 8 640 50090.

Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu 
žolę trimeriu. Griaunu senus pas-
tatus ir dirbu kitus ūkio darbus. 
Tel. 8 677 22930.

Mobiliuoju juostiniu gateriu koky-
biškai pjaunu medieną. Atvykstu 
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

Tel. 8 683 99 233, 
www.greblysirbebras.com

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Darbas Olandijoje, Švedijoje ir 
Norvegijoje. Maisto pramonė: 
rūšiavimas, pakavimas. Atlygi-
nimas 2000 Eur. Tel. +370 699 
33334.

Barmenai (-ės)-pardavėjai lauko 
kavinukėje Birštone. Siūlome 
įdomų darbą ir gerą atlyginimą. 
Tel. 8 616 54432.
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Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Kviečiame dalyvauti!  
Šių metų gegužės 9-ąją 12 val. 
įvyks minėjimas, skirtas Antrojo 
pasaulinio karo pabaigai Eu-
ropoje paminėti. Juk visi, kas 
domisi istorija, supranta, kokia 
galinga ir agresyvi buvo hitlerinė 
karo mašina, kurią sudaužyti 
buvo itin sunku, todėl pergalės 
džiaugsmas buvo beribis. Karo 
veteranai, minėdami šią dieną, 
prisimena kovos bendražygius 
– ir gyvuosius, ir kritusius kovose 
bei išėjusius Anapilin jau taikos 
metais – ir atiduoda jiems pri-
deramą pagarbą. Kviečiame jus, 
jūsų šeimos narius, artimuosius, 
Savivaldybės atstovus, kaimy-
nus, taip pat visus geros valios 
žmones gegužės 9 d. (trečiadie-
nį) atvykti į Prienų karių kapines 
ir dalyvauti minėjime, kuris 
skiriamas Antrojo pasaulinio 
karo pabaigai Europai paminėti. 
Čia visi kartu pabendrausime su 
veteranais, pagerbsime kritusių 
kovose ir palaidotų Prienų karių 
kapinėse karių atminimą, ant jų 
kapų padėsime gėlių. Tegul jų at-
minimas amžinai lieka kiekvieno 
mūsų širdyje. Organizatoriai.

Gegužės 9 d. 11 val. Prienuose 
– Europos dienos šventė. Susitiki-
mas su Europos Parlamento nare, 
Europos Parlamento Moterų 
teisių ir lyčių lygybės komiteto 
pirmininke Vilija Blinkevičiūte.

Gegužės 9 d. 18 val. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre – „Mu-
zikinis pasimatymas su Radži“. 
Vakaro viešnia – atlikėja Birutė 
Dambrauskaitė. Išankstinių bilie-
tų kaina – 10 Eur, koncerto dieną 
– 12 Eur.

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA

REIKALINGAS
stalius – dailidė, turintis  

patirties karkasinių namų 
statyboje.

Kreiptis tel. +370 657 67000 
(Jonas).

Apdailininkai, staliai ir valytojos 
(anglų kalbos žinios, vairuotojo 
pažymėjimas) į Norvegiją. Atly-
ginimas apie 3000 Eur. Tel. 8 648 
88308, laimonas@nordstata.lt

Lentpjūvei – gateristas ir pagal-
biniai darbuotojai. Tel. 8 698 
15183.

Darbininkas prie stogo darbų, 
be žalingų įpročių. Tel. 8 673 
72788.

Metalo apdirbimo įmonei, ga-
minančiai maisto pramonės 
įrengimus, Dovainonyse, Kaišia-
dorių r., reikalingas šaltkalvis. 
Reikalavimas: būtina mokėti 
skaityti brėžinius. Į darbą ir iš 
darbo vežame įmonės transpor-
tu. Darbo užmokestis sutartinis. 
Tel. pasiteirauti 8 656 01720, 
viktoras@dovaina.lt

Vairuotojas, turintis C vairuotojo 
kategoriją, dirbti Lietuvoje. Geras 
atlyginimas, geros darbo sąlygos. 
Tel. 8 685 67955. 

Dėkoja

PAdĖKA
Dėkojame šeimos gydy-
tojai Violetai Ražanskie-
nei, vyr. slaugytojai Ka-
zytei Levinskienei, Prie-
nų ligoninės Vidaus ligų 
ir Reanimacijos skyrių 
personalui už nuoširdų 

rūpinimąsi gydant 
Joną Raugevičių 

iki paskutinės akimirkos.

Ačiū sako velionio 
šeima 

REKLAMA

Gegužės 10 d. 15 val. Prienų r. 
savivaldybės visuomenės svei-
katos biuro salėje – nemokama 
paskaita-diskusija „Natūralus 
maitinimas“. Lektorė – natūralaus 
maitinimo specialistė Natalija 
Bartkevičienė. Kviečiame būsi-
mas ir esamas mamytes, tėvelius. 
Reikalinga išankstinė registracija 
tel. (8 319) 54 427 arba el. paštu 
prienai.vs.biuras@gmail.com

Gegužės 11 d. 10 val. Prienų 
„Ąžuolo“ progimnazijos stadio-
ne – renginys, skirtas Pasaulinei 
judėjimo sveikatos labui dienai. 
Renginį ves Fizinės gerovės cen-
tro „Verpetas“ vadovas, rytų ko-
vos menų mokytojas ir Lietuvos 
AIKIDO federacijos prezidentas 
Virginijus Valuckas.

Gegužės 11 d. 13 val. Jiezno 
gimnazijos salėjeXIII respublikinis 
akordeonistų festivalis, skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui.

Gegužės 11 d. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – Editos 
Kabaraitės filmas „100 metų 
kartu“. Bilieto kaina – 4 Eur Bi-
lietus platina Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centro bilietų kasa 
I–V 17–18 val. Bilietų užsakymas 
tel. (8 319) 60 373, 8 685 47 557 
(darbo dienomis) arba el. paštu 
kasa@prienaikc.lt

Gegužės 12 d. Prienų „Revuonos“ 
pagrindinei mokyklai – 100. Nuo-
širdžiai kviečiame visus atvykti 
į mokyklos 100-mečiui pami-
nėti skirtą šventę  „100 metų, 
kai augame ir auginame kitus“. 
11.00–12.00 val. Šv. Mišios Prienų 
Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje; 
12.30–13.00 val. Svečių registra-
cija ir sutikimas Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre; 13.00–14.30 
val. Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos jubiliejaus šven-
tinė programa Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre; 15.00–15.30 
val. Buvusių mokinių ir mokytojų 
susitikimai kabinetuose Prienų 
„Revuonos“ pagrindinėje moky-

kloje; 15.30–20.00 val. Mokyklos 
svečių ir mokytojų vakaronė aktų 
salėje.

Gegužės 12 d. 11 val. Šilavoto 
pagrindinės mokyklos stadione 
– tradicinė Šilavoto seniūnijos 
sporto šventė „Aš ir tu – sportuo-
kime kartu“.  Programoje: šaškių 
turnyras, stalo teniso varžybos, 
smiginis, paplūdimio tinklinis, 
krepšinio 3x3 varžybos, nugalė-
tojų apdovanojimai.

Gegužės 13 d. 12 val. Prienų kūno 
kultūros ir sporto centro arenoje 
– Pavasario šokių šventė „Mero 
taurei laimėti“.

Gegužės 15 d. 15 val. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centro mažo-
joje salėje – nemokamas praktinis 
užsiėmimas „Fraktalo piešimas 
– savęs pažinimas“. Lektorė Ieva 
Motiejauskė. Kviečiame geriau 
pažinti save, stiprinti pasitikėjimą 
savimi, nuraminti protą ir suval-
dyti stresą. Vietų skaičius ribotas. 
Reikalinga išankstinė registracija 
tel. (8 319) 54 427 arba el. paštu 
prienai.vs.biuras@gmail.com

Gegužės 15 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– kino filmas vaikams „Burbuliai. 
Dežavu“. Bilieto kaina – 3 Eur. 
Bilietus platina Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centro bilietų kasa 
I–V 17–18 val. Bilietų užsakymas 
tel. (8 319) 60 373, 8 685 47 557 
(darbo dienomis) arba el. paštu 
kasa@prienaikc.lt

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

Gegužės 23 d. 9.00 val. Pasauli-
nė orientavimosi sporto diena. 
Orientavimosi sporto žduotys ir 
žaidimai. ,,Ąžuolo“ progimnazijos 
stadionas.

Gegužės 18–20 dienomis– prienų 
krašto vasaros šventė, skirta 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui

GEGUŽĖS 18 D. (pENKTADIENIS)

8.00–24.00 val. Akcija „Tarp-
tautinė muziejų naktis“ Prienų 
krašto muziejuje. Fotografijų 
paroda „Akimirkos iš keturių 
ekspedicijų“. 

18.00 val. – ekskursija „Senųjų 
Prienų beieškant“ (gidas Jūsų 
lauks prie Lietuvos didžiojo  kuni-
gaikščio Kęstučio paminklo). 

22.00 val. – filmų, sukurtų ke-
liaujant Mato Šalčiaus keliais, 
peržiūra. 

10.00–19.00 val. Kviečiame ap-
lankyti Poeto Justino Marcinkevi-
čiaus memorialinį kambarį Prienų 
bibliotekoje

12.00 val.  Fotografijų konkurso 
„Mano miesto bliuzas – Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100- mečiui“ 
darbų pristatymas. Nugalėtojų 
apdovanojimas Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre

13.00 val.  Konferencija „neAtrasti 
Prienai“. Mato Šalčiaus premijos 
įteikimas Prienų kultūros ir lais-
valaikio centre

GEGUŽĖS 19 D. (ŠEŠTADIENIS)

8.00 val.  Prienų baikerių klubo 
„Raptorial“ akcija „Baikeriai ža-
dina miestą“

13.00 val.  Tarptautinis poezijos 
festivalis „Poezijos pavasaris 
2018“ Šilavoto „Davatkyne“

Estradoje prie Nemuno: 15.00 
val.  Tautodailės ir amatų mugė 

18.00 val.  Šventės dalyvių, mies-
telėnų ir miesto svečių eitynės 
(Paprienė – estrada prie Ne-
muno)

18.30 val.  Prienų krašto vasaros 
šventės atidarymas 

19.00 val.  Mėgėjų meno kolek-
tyvų koncertas

20.00 val. Valstybinio dainų ir 
šokių ansamblio „Lietuva“ kon-
certinė programa „Kilkim, broliai, 
sakalais“

22.00 val.  Atlikėjo Martyno Kava-
liausko ir grupės koncertas   

23.00 val.  Grupės „Čilinam“ 
koncertas    

24.00 val.  Šventinis fejerverkas

Gegužės 19 d. estradoje prie 
Nemuno veiks šventinė preky-

ba, tautodailės ir amatų mugė, 
pramogos vaikams. Šeštadienį 
žiūrovus į šventę estradoje ir iš 
šventės nemokamai veš Savi-
valdybės užsakytas transportas. 
Autobusai važiuos maršrutais 
Kauno g. – Estrada ir Estrada 
– Kauno g. nuo 16.00 val. iki 
00.55 val. (stos visose miesto 
autobusų stotelėse). Išsamų 
autobusų grafiką rasite  www.
prienai.lt

Maloniai kviečiame prekybi-
ninkus, tautodailininkus, ama-
tininkus, ūkininkus, atrakcionų 
vaikams paslaugų teikėjus daly-
vauti, prekiauti šventės mugėje. 

GEGUŽĖS 20 D. (SEKMADIENIS)

10.00 val.  Šv. Mišios už Prienus 
ir prieniečius Prienų Kristaus 
Apsireiškimo bažnyčioje       

11.30 val.  Bendruomenės sporto 
ir pramogų popietė (Paprienėje 
prie Nemuno)        

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-
tre gegužės mėn. eksponuojama 
Arūno Aleknavičiaus fotografijų 
paroda „Kalnai iš arti“. 

Pakuonio laisvalaikio salėje gegu-
žės mėn. eksponuojama Vilniaus 
dailės akademijos Kauno fakul-
teto Tapybos katedros studentų 
darbų paroda.

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje 
eksponuojama fotomenininko 
Aido Degučio fotografijų paroda 
„12“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje veikia par-
oda „Piliakalniai Nemuno kilpų 
regioniniame parke“. Paroda 
veiks iki gegužės 31 d.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje ir jos pa-
daliniuose gegužės mėn. veikia 
literatūros parodos: „Tvirta Eu-
ropa – saugi Lietuva“, „100-
metis Nepriklausomybės: laiko 
ir istorijos ženklai“ ir kūrybinės 
Europopietės.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama kraštiečio 
menininko Gedimino Pempės 
paroda „Nė dienos be brūkšnio“. 
Paroda veiks iki gegužės 16 d.

Prienų sporto arenoje eksponuo-
jama sporto žurnalisto, sporto fo-
tografo Alfredo Pliadžio fotogra-
fijų paroda „Sporto akimirkos“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas       Marcin-
kevičius ir Lietuvos valstybingu-
mas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.
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TV PROgRAMA
Ketvirtadienis, gegužės 10 d. Penktadienis, gegužės 11 d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 5 10:55 akis už akį 5 (le-
verage 5) 11:40 Gyvenimas 12:40 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 
14:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Specialus tyrimas 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:05 Sportas 21:13 
loterija „Jėga” 21:15 Dėmesio 
centre 22:00 Dainų konkursas 
„eurovizija 2018” II pusfinalis 
00:15 Greiti ir įsiutę 2 02:00 LRT 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
Dok. apybraiža „Mes nugalėjom” 
03:30 laisvės vėliavnešiai 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba 

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (66-
68) 07:35 ponas Bynas (10) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (110) 
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 tamsoje 12:30 
Nugalėk Merūną 13:25 Rožių ka-
ras (152) 14:25 Dvi širdys (769) 
14:55 Dvi širdys (770) 15:25 Dvi 
širdys (771) 15:55 Dvi širdys (772) 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 pReMJeRa tamso-
je 20:30 Valanda su Rūta 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS pra-
naši pozicija 00:15 Judantis objek-
tas (12) 01:05 Metro užgrobimas 
123 02:45 alchemija. VDU karta 
03:15 RetROSpeKtYVa 

 
05:10 Nuodėmių daktaras 06:10 
Televitrina 06:25 Kempiniukas 
plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:55 pasmerkti 4 08:25 Švieso-
foras 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
tai - mano gyvenimas 12:00 Svo-
tai 13:00 pažadėtoji 14:00 Maištin-
gosios amazonės 15:00 Simpso-
nai 16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:30 tV3 
žinios 19:20 tV3 sportas 19:25 
tV3 orai 19:30 Šviesoforas 20:00 
Farai 21:00 pasmerkti 4 21:30 
tV3 vakaro žinios 22:20 tV3 
sportas 22:25 tV3 orai 22:30 VA-
KaRO KINO teatRaS. Rembo. 
pirmasis kraujas 00:20 Nuodėmių 
daktaras 01:20 Kvantikas 02:10 
Gaudynės 03:00 Greislendas 
03:50 Tironas 04:45 Mikė 

 
06:15 Viena už visus (73) 06:50 
Viena už visus (74) 07:25 proku-
rorų patikrinimas (436) 08:35 44-
as skyrius (59) 09:35 Tokia tarnyba 
(31) 10:30 Gelbėtojai - 112 (58-59) 
11:35 akloji zona (10) 12:35 Sto-
ties policija (24) 13:40 prokurorų 

patikrinimas (437) 14:50 44-as 
skyrius (60) 15:55 Tokia tarnyba 
(32) 16:50 Gelbėtojai - 112 (60) 
17:20 Gelbėtojai - 112 (61) 17:55 
akloji zona (11) 18:55 Stoties po-
licija (1) 20:00 Info diena 20:25 
Savaitės kriminalai 21:00 Uni-
versalus karys. Kita karta 23:00 
10,5. apokalipsė (1) 00:45 10,5. 
apokalipsė (2) 02:20 Gyvi nu-
mirėliai (3)  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. 06:00 „Merdoko paslaptys“ 
(2/13) 06:25 programa 06:29 TV 
parduotuvė 06:45 „tV europa 
pristato. lietuvos sienų apsauga. 
pasienio apsauga 13 - 15 amžiu-
je“. 07:15 „ant bangos“ 08:15 10 
min iki tobulybės su Jurijumi 08:30 
„Skinsiu raudoną rožę“ 09:15 „Ro-
jus“ (38) 10:20 „legenda apie pilo-
tą“ (1) 11:25 „Merdoko paslaptys“ 
(3/1) 12:30 „Miškinis“ (4/12) 13:35 
tV parduotuvė 13:50 „Bitininkas“ 
(2/15) 14:55 „albanas“ (4/8) 16:00 
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Bal-
toji vergė“ (47) 18:00 Reporteris 
18:35 lietuva tiesiogiai 18:42 Orai 
18:45 Rubrika „Verslo genas“.” 
18:50 „Miškinis“ (4/28) 20:00 Re-
porteris 20:27 Orai 20:30 „Žmo-
gus be praeities“ (8) 21:30 „ant 
bangos“ 22:30 Reporteris 23:10 
lietuva tiesiogiai 23:37 Orai 23:40 
Rubrika „Verslo genas“.” 23:45 
„Vantos lapas“ 00:15 „Kapitonas 
Gordejevas“ (6/1; 6/2) 02:15 „al-
banas“ (2/11) 03:00 „Merdoko 
paslaptys“ (2/13) 03:45 „Raudo-
noji karalienė“ (4) 04:35 „pražū-
tingi smaragdai“ (43)  

 
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Robinzonas Kruzas 08:55 
Vienam gale kablys 09:25 CSI kri-
minalistai 10:25 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 11:20 Kobra 11 
12:25 Vedęs ir turi vaikų 13:25 Re-
zidentai 14:00 Rezidentai 14:30 
Televitrina 15:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 15:25 
CSI Majamis 16:25 CSI krimina-
listai 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs 
ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 20:30 
Fizrukas 21:00 Žinios 21:25 Orai 
21:30 VaKaRO paSIRINKIMaS. 
amerikietiškas pyragas 23:20 
pėdsakai 00:25 Kobra 11 01:20 
Daktaras Hausas 02:10 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras 07:00 auklė Mun 07:15 Tobotai 
2 07:40 Mažasis atradėjas 07:55 
linija, spalva, forma 08:20 Lietuva 
mūsų lūpose 08:50 Nuo gamyklos 
konvejerio 1 09:15 Labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos ru-
sų kalba. 12:15 Klauskite dakta-
ro 13:05 Maistas ir aistros 13:35 
prisikėlimo ekspresas – šimtme-
čio veidai 14:20 Nes man tai rūpi 
15:10 auklė Mun 15:25 tobotai 2 
15:50 Nuo gamyklos konvejerio 
1 16:15 Mažasis atradėjas 16:30 
laba diena, lietuva 18:00 Kultūrų 
kryžkelė 18:30 Nacionalinis turtas 
19:00 lietuva mūsų lūpose 19:30 
Dainininkės Janinos Miščiukai-
tės 70-osioms gimimo metinėms 
20:30 anapus čia ir dabar 21:15 
Mano tėviškė 21:30 Žurnalas „Ke-
lias į FIFa World Cup 2018” 22:00 
lietuvos persitvarkymo Sąjūdžiui 
– 30 23:10 lietuvos persitvarkymo 
Sąjūdžiui – 30. laiko ženklai. lai-
kraštis „Sąjūdžio žinios” 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 5 10:55 Akis 
už akį 5 11:40 Dainų konkursas 
„eurovizija 2018”. II pusfinalis 
14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Beatos 
virtuvė 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 20:52 Sportas 
20:59 loterija „Jėga” 21:00 Duo-
kim garo! 22:35 Gamtos inspekto-
riai 23:00 Fantastiškas penktadie-
nis. Kazino „Royale” (1967) 01:05 
Specialus tyrimas 02:00 lRt radi-
jo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite 03:30 
Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa eilu-
navičienė 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Stilius

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa (69) 
06:45 Mano gyvenimo šviesa (70) 
07:10 Mano gyvenimo šviesa (71) 
07:35 ponas Bynas (11) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (111) 
09:00 Rytas su LNK 11:00 Yra, 
kaip yra 12:00 tamsoje 12:30 Va-
landa su Rūta 13:25 Rožių karas 
(153) 14:25 Dvi širdys (773) 14:55 
Dvi širdys (774) 15:25 Dvi širdys 
(775) 15:55 Dvi širdys (776) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 penk-
tadienis 21:00 SaVaItĖS HItaS 
Dingusi 23:55 Mirtinoji 01:40 pra-
naši pozicija 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempi-
niukas plačiakelnis 06:55 Simp-
sonai 07:25 Simpsonai 07:55 
pasmerkti 4 08:25 Šviesoforas 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 Svotai 
13:00 pažadėtoji 13:30 pažadė-
toji 14:00 Maištingosios amazonės 
15:00 Simpsonai 15:30 Simpso-
nai 16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:30 tV3 
žinios 19:20 tV3 sportas 19:25 
tV3 orai 19:30 DIDYSIS peNK-
taDIeNIO FIlMaS. la troškinys 
21:45 VaKaRO KINO teatRaS. 
Juros periodo parkas 00:15 30 
tamsos dienų 02:20 amerikietiš-
kas apiplėšimas 04:00 Rembo. 
pirmasis kraujas 

 
06:15 Viena už visus (75) 06:50 
Viena už visus (76) 07:25 pro-
kurorų patikrinimas (437) 08:35 
44-as skyrius (60) 09:35 Tokia 
tarnyba (32) 10:30 Gelbėtojai - 
112 (60) 11:00 Gelbėtojai - 112 
(61) 11:35 akloji zona (11) 12:35 
Stoties policija (1) 13:40 prokuro-
rų patikrinimas (438) 14:50 44-as 
skyrius (61) 15:55 Tokia tarnyba 

(33) 16:50 Gelbėtojai - 112 (62) 
17:20 Gelbėtojai - 112 (63) 17:55 
Gelbėtojai - 112 (64) 18:30 LKL 
čempionatas. Ketvirtfinalio rung-
tynės 21:00 tikras teisingumas 
2. Kruvini pinigai 22:50 Tarptau-
tinis turnyras „BUSHIDO KOK 
2018 Moldova” 02:20 Universalus 
karys. Kita karta 03:55 Tikras tei-
singumas 2. Kruvini pinigai 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdo-
ko paslaptys“ (3/1) 06:30 „pasau-
lio turgūs. Mumbajus“. Kelionių 
dok. 06:45 programa 06:49 TV 
parduotuvė 07:05 „Krepšinio pa-
saulyje su V. Mačiuliu“ 07:45 „Gy-
venimo sparnai“ 08:15 Gyvenimo 
būdas 09:15 „Rojus“ (39) 10:20 
„legenda apie pilotą“ (2) 11:25 
„Merdoko paslaptys“ (3/2) 12:30 
„Miškinis“ (4/13) 13:35 TV par-
duotuvė 13:50 „Bitininkas“ (2/16) 
14:55 „albanas“ (4/9) 16:00 Re-
porteris 16:47 Orai 16:50 „Bal-
toji vergė“ (48) 18:00 Reporteris 
18:42 Orai 18:45 Rubrika „Reno-
vacija. Sužinok daugiau“.” 18:50 
„Miškinis“ (4/29) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės ko-
vos“ 22:30 Reporteris 22:57 Orai 
23:00 „Gluchariovas“ (2/15; 2/16) 
01:10 „Baimės įlanka“ (7; 8) 03:00 
„Merdoko paslaptys“ (3/1) 03:45 
„Raudonoji karalienė“ (5) 04:35 
„pražūtingi smaragdai“ (44) 

 
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Robinzonas Kruzas 08:55 
praeities žvalgas 09:25 CSI kri-
minalistai 10:25 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 10:50 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 11:20 
Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 
12:55 Vedęs ir turi vaikų 13:25 Re-
zidentai 14:00 Rezidentai 14:30 
Televitrina 15:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 15:25 
CSI Majamis 16:25 CSI krimina-
listai 17:25 Kobra 11 18:25 Ve-
dęs ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir turi 
vaikų 19:30 Verslo receptai 20:00 
Farai 21:00 Žinios 21:45 Sportas 
21:50 Orai 22:00 pWR ReKO-
MeNDUOJa. Išprotėjęs profeso-
rius 2. Klampų šeimynėlė 00:10 
amerikietiškas pyragas 02:00 
Daktaras Hausas 02:45 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XVIII tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2014” 06:50 
auklė Mun 07:10 tobotai 2 07:35 
Mažasis atradėjas 07:50 Vienuo-
lynų kelias lietuvoje 08:20 paž-
velk į profesiją kitaip 08:50 Nuo 
gamyklos konvejerio 1 09:15 
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 Stop 
juosta 12:45 Kultmisijos 13:30 
Stambiu planu 14:20 Dainininkės 
Janinos Miščiukaitės 70-osioms 
gimimo metinėms. 15:15 auklė 
Mun 15:25 tobotai 2 15:50 Nuo 
gamyklos konvejerio 1 16:15 Ma-
žasis atradėjas 16:30 laba die-
na, Lietuva 18:00 Mokslo sriuba 
18:35 lietuvos tūkstantmečio vai-
kai 19:35 Ten, kur namai 1 20:30 
Kultūros teismas 21:15 Europos 
kinas. premjera. Nepagrįstai ap-
kaltintas. Hario Viorco byla 22:45 
Kosminis Čiurlionis 00:15 DW 
naujienos rusų kalba. 00:30 Da-
bar pasaulyje 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, gegužės 9 d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 5 10:55 Akis 
už akį 5 11:40 Dainų konkursas 
„eurovizija 2018”. I pusfinalis 
14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 15:00 Žinios 15:10 La-
ba diena, lietuva 16:00 Žinios 
16:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pa-
norama 21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 Auksinis protas 22:50 
Klausimėlis 23:20 Svetimšalė 2 
00:50 Smegenų paslaptys. Mar-
selis prustas. 01:00 lRt radijo 
žinios 01:05 Dokumentinė istori-
nė laida „lietuvos kolumbai” 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 pokalbių laida „Svarbios 
detalės” 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Gyvenimas

 
06:20 Mano gyvenimo šviesa 
(63-65) 07:35 ponas Bynas (9) 
08:00 Volkeris, teksaso reindže-
ris (109) 09:00 Rytas su LNK 
11:00 Yra, kaip yra 12:00 Tam-
soje 12:30 Ekranai 13:25 Rožių 
karas (151) 14:25 Dvi širdys (765) 
14:55 Dvi širdys (766) 15:25 Dvi 
širdys (767) 15:55 Dvi širdys (768) 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 pReMJeRa tamsoje 
20:30 pReMJeRa Nugalėk Me-
rūną 21:30 Žinios 22:24 Sportas 
22:28 Orai 22:30 VaKaRO Se-
aNSaS Metro užgrobimas 123 
00:40 Judantis objektas (11) 01:30 
Žiaurumas

 
05:00 Kaulai 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simp-
sonai 07:55 pasmerkti 4 08:25 
Šviesoforas 08:55 Meilės sūku-
ryje 10:00 tai - mano gyvenimas 
12:00 Svotai 13:00 pažadėtoji 
14:30 Maištingosios amazonės 
15:30 Simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:25 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:20 tV3 spor-
tas 19:25 tV3 orai 19:30 Šviesofo-
ras 20:00 Gero vakaro šou 21:00 
pasmerkti 4 21:30 tV3 vakaro 
žinios 22:15 tV3 sportas 22:20 
tV3 orai 22:25 Vikinglotto 22:30 
VaKaRO KINO teatRaS. ameri-
kietiškas apiplėšimas 00:20 Kaulai 
01:20 Kvantikas 02:10 Gaudynės 
03:00 Greislendas 03:50 Tironas 
04:40 Mikė  

 
06:15 Viena už visus (71) 06:50 
Viena už visus (72) 07:25 proku-
rorų patikrinimas (435) 08:35 44-

as skyrius (58) 09:35 Tokia tarny-
ba (30) 10:30 Gelbėtojai - 112 (56) 
11:00 Gelbėtojai - 112 (57) 11:35 
akloji zona (9) 12:35 Stoties poli-
cija (23) 13:40 prokurorų patikri-
nimas (436) 14:50 44-as skyrius 
(59) 15:55 tokia tarnyba (31) 
16:50 Gelbėtojai - 112 (58) 17:20 
Gelbėtojai - 112 (59) 17:55 Aklo-
ji zona (10) 18:55 Stoties policija 
(24) 20:00 Info diena 20:25 Visi už 
vieną 21:00 10,5. apokalipsė (1) 
22:50 10,5. apokalipsė (2) 00:35 
Kikboksininkas. agresorius 02:15 
Gyvi numirėliai (2) 

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas 05:40 „Merdoko 
paslaptys“ (2/12) 06:25 programa 
06:29 tV parduotuvė 06:45 „Kai-
mo akademija“ 07:15 Nuoga tiesa 
09:15 „Rojus“ (37) 10:20 „Raudo-
noji karalienė“ (12) 11:25 „Merdo-
ko paslaptys“ (2/13) 12:30 „Miški-
nis“ (4/11) 13:35 tV parduotuvė 
13:50 „Bitininkas“ (2/14) 14:55 
„albanas“ (4/7) 16:00 Reporteris 
16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ 
(46) 18:00 Reporteris 18:40 Lie-
tuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 
„Miškinis“ (4/27) 20:00 Reporte-
ris 20:27 Orai 20:30 „Žmogus be 
praeities“ (7) 21:30 „ant bangos“ 
22:30 Reporteris 23:15 Lietuva 
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 „patri-
otai“ 00:45 „24/7“ 01:45 „pasaulis 
iš viršaus“. Dok. serialas 02:15 
„albanas“ (2/10) 03:00 „Merdoko 
paslaptys“ (2/12) 03:45 „Raudono-
ji karalienė“ (3) 04:35 „pražūtingi 
smaragdai“ (42) 

 
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 Robinzonas Kruzas 08:55 
Statybų gidas 09:25 CSI krimina-
listai 10:25 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 10:50 Kaip aš susipa-
žinau su jūsų mama 11:20 Kobra 
11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 
Vedęs ir turi vaikų 13:25 Rezi-
dentai 14:00 Rezidentai 14:30 
Televitrina 15:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 15:25 
CSI Majamis 16:25 CSI krimina-
listai 17:25 Kobra 11 18:25 Ve-
dęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir 
turi vaikų 19:25 Rezidentai 19:55 
Rezidentai 20:30 Fizrukas 21:00 
Žinios 21:25 Orai 21:30 VAKA-
RO paSIRINKIMaS. Gimtadie-
nis 23:20 pėdsakai 00:20 Kobra 
11 01:20 Daktaras Hausas 02:10 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 02:35 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XVIII tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2014” 07:15 
tobotai 2 (tobot 2) 07:40 Maža-
sis atradėjas 07:55 pradėk nuo 
savęs 08:25 Nacionalinis turtas 
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 1 
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Meno ritmai 12:45 Stilius 13:35 
legendos. 14:20 Šventasis karas 
15:15 auklė Mun  15:25 tobotai 2 
15:50 Nuo gamyklos konvejerio 1 
16:15 Mažasis atradėjas 16:30 
laba diena, lietuva 18:00 Kultū-
rų kryžkelė 18:30 Septynios Kau-
no dienos 18:55 UeFa merginų 
U17 čempionatas 21:05 Kalban-
tys tekstai 21:50 ARTi 22:10 Elito 
kinas. Detektyvas Daunas 23:45 
DW naujienos rusų kalba. 00:00 
Dabar pasaulyje 

�1.�� val.

„Juros periodo parkas“ 

 

��.�0 val.

„Metro užgrobimas 123“

 

��.�0 val.

„pranaši pozicija“

 

Šeštadienis, gegužės 1� d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 07:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2 07:30 
premjera. Detektyvė Miretė 07:45 
premjera. Stebuklingoji Boružėlė 
08:10 Karinės paslaptys 09:00 
Labas rytas, Lietuva 09:30 Ži-
nios 11:45 pasaulio dokumentika 
13:40 Mis Marpl 5 15:15 Doku-
mentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom” 15:45 Žinios. Orai 16:00 
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:00 teisė 
žinoti 18:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba 19:30 Stilius 20:25 
loterijos „Keno loto” ir „Jėga” 
20:30 panorama 20:52 Sportas 
21:00 Valanda iki „eurovizijos” 
22:00 Dainų konkursas „eurovizija 
2018”. Finalas 01:45 Greiti ir įsiutę 
3. tokijo lenktynės 03:30 pasaulio 
dokumentika 04:25 Klausimėlis 
04:45 Auksinis protas 

 
06:30 peliukas Stiuartas litlis (11) 
06:55 ponas Bynas (10) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Žybsnis 
ir stebuklingos mašinėlės (40) 
07:45 Žuviukai burbuliukai (13) 
08:10 Kempiniukas plačiakelnis 
(1) 08:35 tomo ir Džerio šou (1) 
09:00 Saugokis meškinų (5) 09:15 
Saugokis meškinų (6) 09:30 Dra-
konų kova. Super (12) 10:00 KI-
NO pUSRYČIaI Džesis ir petas 
11:50 Meškiukas Jogis 13:25 Šuo 
futbolininkas. europos taurė 15:10 
Mano draugas delfinas 17:30 Bus 
visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 SUpeRKINaS 
Auksinis kompasas 21:45 Didžio-
sios motušės namai 2 23:45 Nevy-
kėlis laris - sveikatos inspektorius 
01:30 Mirtinoji 

 
06:15 Televitrina 06:30 aladinas 
07:00 ančiukų istorijos 07:30 
Vėžliukai nindzės 08:00 aladinas 
08:30 Kempiniukas plačiakelnis 
09:00 Kempiniukas plačiakelnis 
09:30 Ilgo plauko istorija 10:00 
Virtuvės istorijos 10:30 Skaniai 
ir paprastai 11:00 Svajonių ūkis 
11:30 ŠeIMOS MĖNeSIO FIl-
MaS. Beždžioniukas Montis 13:05 
ŠeIMOS MĖNeSIO FIlMaS. 
pelenė 14:55 ŠeIMOS MĖNe-
SIO FIlMaS. ambicinga blondi-
nė 16:50 Ekstrasensai tiria 18:30 
tV3 žinios 19:15 tV3 sportas 
19:20 tV3 orai 19:25 eurojack-
pot 19:30 ŠeŠtaDIeNIO ŠeI-
MOS KINO teatRaS. Garfildas 
2 21:10 ŠeŠtaDIeNIO GeRO KI-
NO VaKaRaS. Įsikūnijimas 00:30 
prieš vidurnaktį 02:35 Juros perio-
do parkas 04:45 Svotai

 
06:15 Viena už visus (72-76) 
08:45 Sveikatos aBC televitrina 
09:00 Autopilotas 09:30 apie žūklę 
10:00 pavariau (4) 10:30 Blogas 
šuo! (3) 11:30 Nematoma karalys-

tė (1) 12:40 Vandenyno paslap-
tys su Džefu Korvinu (88) 13:10 
Džekas Hana kviečia į gamtą (7) 
13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
(5) 14:45 Kas žudikas? (28) 16:00 
Detektyvų istorijos (6) 17:00 LKL 
čempionatas. Ketvirtfinalio rungty-
nės 19:30 Muzikinė kaukė 22:05 
MaNO HeROJUS pradžia 01:00 
aŠtRUS KINaS Baubas 02:35 
Muzikinė kaukė  

 
06:00 „pasaulio turgūs. atėnai“. 
Kelionių dok. 06:30 „pasaulio 
turgūs. Barselona“. Kelionių dok. 
07:00 programa 07:04 TV par-
duotuvė 07:20 „Nuostabūs pojū-
čiai“. Dok. serialas 07:55 „tV eu-
ropa pristato. Vyrų šešėlyje. Joana 
pavalkytė-Griniuvienė“. Dok. filmų 
ciklas 08:30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi 08:45 „Skinsiu raudoną 
rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 
„ant bangos“ 11:00 „Vera. Natūrali 
atranka“ (7/1) 13:00 „Baltoji vergė“ 
(5; 6) 15:00 „Geriausios nardymo 
vietos“. Dok. serialas 16:00 Žinios 
16:18 Orai 16:20 „pavojingiausios 
kelionės. Gvinėja“. Dok. serialas 
16:55 „pražūtingi smaragdai“ (57) 
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 „4 
kampai“ 19:00 Muzikiniai sveikini-
mai 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30 
pReMJeRa, „Svarbiausia - įsta-
tymas“ (1; 2) 22:30 Žinios 22:57 
Orai 23:00 „Vera. Natūrali atranka“ 
(7/1) 01:00 „pražūtingi smarag-
dai“ (35; 36) 02:40 „Baltoji vergė“ 
(5; 6) 04:10 „Geriausios nardymo 
vietos“. Dok. serialas 04:30 „Vera. 
Natūrali atranka“

 
06:10 Televitrina 06:25 ledo ke-
lias 07:25 Bjauriausi darbai pa-
saulyje 08:30 Sandėlių karai 09:00 
Vienam gale kablys 09:30 Statybų 
gidas 10:00 Nuo amato iki verslo 
10:30 lietuvos mokyklų žaidynės 
11:00 Skilusios kaukolės ranča 
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Didžio-
sios katės. Nepaprastų gyvūnų 
šeima 14:00 Bjauriausi darbai pa-
saulyje 15:00 ledo kelias 16:00 Iš 
peties 17:00 Sandėlių karai 17:30 
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 
19:00 Amerikos talentai 21:00 
Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai 
22:00 pWR ReKOMeNDUOJa. 
egipto dievai 00:30 Išprotėjęs 
profesorius 2. Klampų šeimynėlė 
02:25 Jokių kliūčių!

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 
08:05 Misija. Vilnija 08:30 Mais-
tas ir aistros 09:00 pažvelk į pro-
fesiją kitaip 09:30 Mokslo sriuba 
10:00 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas „Dainų dainelė 
2018” 11:35 Vincenzo Bellini. 
Opera „Kapulečiai ir Montekiai” 
14:05 Stilius 15:00 atžalos 15:50 
Euromaxx 16:20 Nepamirštami 
posmai 16:55 UeFa merginų 
U17 čempionatas 19:00 prisikėli-
mo ekspresas – šimtmečio veidai 
19:45 atspindžiai. paveldo kolek-
cija 20:15 Stambiu planu 21:00 
Kino žvaigždžių alėja. premjera. 
Nekalbėk su nepažįstamaisiais 
22:35 lRt OpUS ORe. Grupė 
„parranda polar” 23:35 lengvai 
ir linksmai! „Žuvėdra” 00:00 Da-
bar pasaulyje 00:30 Nepagrįstai 
apkaltintas. Hario Viorco byla 
02:00 prokurorai 02:50 Lietuvos 
persitvarkymo Sąjūdžiui – 30. 
laiko ženklai. 

19.�0 val.

„Auksinis kompasas“
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PASKUTINIS PUSlAPIS

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+17 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
+16 KAUNO MARIOS 
+10 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+14 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1Numatomos mažos 
geomagnetinės audros.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

38KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5890 nSv/val. 

Žmogui žalinga dozė - 50 mln. nSv/val.
1986 m. Černobylio AE jų fiksuota 300 mlrd. 

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.
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um
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)

Lošimo Nr. 1152
Data: 2018-05-06

    
33 10 62 74 75 34 71 06 67 46 
29 30 13 58 20 47 24 73 70 26 
54 11 43 37 27 05 35 41 14 49 
23 36 55 12 59 42 72 51

 VISA LENTELĖ
17 53 68 25 48 22 65 44 07 
08 50 57 60

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

23458.00€ (1)
16.50€ (834)
1.50€ (15242)
1.00€ (25047)

pApILDOMI pRIZAI
01**672 “Delimmano” kep-
tuvė Stone Expert
03**296 “Delimmano” kep-
tuvė Stone Expert
001*140 “Dormeo” pagalvės 
ir antklodė
014*833 “Dormeo” pagalvės 
ir antklodė
052*895 “Dormeo” pagalvės 
ir antklodė
048*217 “Dormeo” pagalvės 
ir antklodė
01**286 “Moteris” 12 mėn. 
prenumerata
04**966 “Moteris” 12 mėn. 
prenumerata
02**454 grožio prietaisas
04**669 grožio prietaisas
0444906 Čekis namų atnau-
jinimui
02**082 Daugiaf.prietaisas
0287840 Hyundai i20
05**599 Išmanioji apyrankė
02**174 Išmanioji apyrankė
053*518 Kelialapis į Palangą
044*262 Kelialapis į Palangą
026*947 Kelialapis į Palangą
008*630 Kelialapis į Palangą
00**757 Langų valymo prie-
taisas “Rovus”
01**882 Langų valymo prie-
taisas “Rovus”
0464502 Nissan Pulsar
029*285 Pakvietimas į TV
027*092 Pakvietimas į TV
045*415 Pakvietimas į TV
017*419 Pakvietimas į TV
047*913 Planšet. kompiute-
ris “Lenovo”
051*794 Planšet. kompiute-
ris “Lenovo”
00**475 Plaukų džiovintuvas
00**342 Plaukų džiovintuvas
039*902 Siuvimo mašina

GEGUŽĖS

9
T R E Č I A d I E N I S

VIlNIUS
+22

+15
GEGUŽĖS

10
KETVIRTAdIENIS

+23
KlAIPĖdA

+13 +24+16

GEGUŽĖS

11
P E N K TA d I E N I S

GEGUŽĖS

12
Š E Š TA d I E N I S

GEGUŽĖS

13
S E K M A d I E N I S

GEGUŽĖS

14
P I R M A d I E N I S

GEGUŽĖS

15
A N T R A d I E N I S

VIlNIUS
+21

+11
+22
KlAIPĖdA

+11 +22+11

VIlNIUS
+20

+14
+22
KlAIPĖdA

+12 +24+15

VIlNIUS
+21

+12
+21
KlAIPĖdA

+10 +22+14

VIlNIUS
+23

+11
+24
KlAIPĖdA

+10 +23+12

VIlNIUS
+19

+14
+20
KlAIPĖdA

+13 +21+15

VIlNIUS
+18

+14
+16
KlAIPĖdA

+14 +18+12

025*224 Siuvimo mašina
015*645 Skalbimo mašina
023*631 grožio procedūros
051*629 grožio procedūros
03**603 Spin Spa kūno šepe-
tys “Wellneo”
00**421 Spin Spa kūno šepe-
tys “Wellneo”
03**285 Spin Spa kūno šepe-
tys “Wellneo”
02**588 šluota “Rovus”
01**730 šluota “Rovus”
055*338 Televizorius
056*795 Trintuvas su prie-
dais “Delimano”
018*740 Trintuvas su prie-
dais “Delimano”
039*170 Trintuvas su prie-
dais “Delimano”
013*354 Trintuvas su prie-
dais “Delimano”

pROGNOZĖ: Aukso puode –  
410 000 Eur

Lošimo Nr. 644
Data: 2018-05-06

Tel. 1634
1000 Eur - 644-0021116
1000 Eur - 644-0034578
1000 Eur - 644-0000152
1000 Eur - 644-0032894
1000 Eur - 644-0031989
500 Eur - 644-0027*86
300 Eur - 644-0047*82
300 Eur - 644-0008*26
300 Eur - 644-0009*20
300 Eur - 644-0035*33

SEKANČIO TIRAŽO pRIZAS: 
50X300€ IR 5X1000€

Lošimo Nr. 275
Data: 2018-05-04

SKAIČIAI
24, 26, 29, 36, 49 + 03, 06

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 54318673.74€ 0
5 + 1 - 392271.40€ 0
5 - 138448.70€ 0
4 + 2 - 4273.10€ 0
4 + 1 - 256.30€ 0
4 - 126.10€ 6
3 + 2 - 47.50€ 7
2 + 2 - 17.50€ 120
3 + 1 - 17.50€ 95
3 - 16.40€  145
1 + 2 - 7.90€ 561

2 + 1 - 7.90€ 1311

pROGNOZĖ: 65 000 000 Eur

Gegužės 9 d.
TREČIADIENIS
Europos diena

Saulė teka 05:26
leidžiasi 21:05

Dienos ilgumas 15.39
Delčia (24 mėnulio diena)

Beatas, Edita, Mingailas, Aus-
tėja, Grigalius

Tinkamas laikas sėti: 
burokėlius.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Gegužės 10 d.
KETVIRTADIENIS

Šeštinės
Saulė teka 05:25

leidžiasi 21:07
Dienos ilgumas 15.42

Delčia (25 mėnulio diena)
Antoninas, putinas, Sangailė, 

Viktorina
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Gegužės 11 d.
PENKTADIENIS

Buhalterių diena
Pagarbos mokesčių mokėto-

jams diena 
Saulė teka 05:23
leidžiasi 21:09

Dienos ilgumas 15.46
Delčia (26 mėnulio diena)

Mamertas, Skirgaudas, Miglė, 
pilypas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Gegužės 12 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė slaugytojų diena 
Saulė teka 05:21

leidžiasi 21:11
Dienos ilgumas 15.50

Delčia (27 mėnulio diena)
Achilas, Vaidutis, Vilgailė, 
Nerėjas, Nerys, Nerijus
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šalinti piktžo-
les, kaupti, konservuoti ir šal-

dyti vaisius.

Gegužės 13 d.
SEKMADIENIS

Meilės diena, deivės Mildos 
šventė

Pasaulinė kokteilių diena 
Tulpių žydėjimo šventė

Saulė teka 05:19
leidžiasi 21:13

Dienos ilgumas 15.54
Delčia (28 mėnulio diena)
Tautmilas, Alvydė, Milda
Tinkamas laikas sėti: 

salierus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas šalinti piktžo-
les, kaupti, konservuoti ir šal-

dyti vaisius.

Gegužės 14 d.
PIRMADIENIS

Pilietinio pasipriešinimo diena 
Saulė teka 05:17
leidžiasi 21:14

Dienos ilgumas 15.57
Delčia (29 mėnulio diena)
Motiejus, Gintaras, Vilda, 

Bonifacas, Gintarė
Tinkamas laikas sėti: 

salierus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

III laipsnio ordinu 
„Už narsą“.

Viename inter-
viu autorius sakė: 
„Kasdien kare už-
rašinėjau po kelias 
eilutes apie tai, kas 
vyko. Norėjau, jei 
liksiu gyvas, papa-
sakoti, kaip kovėsi 
mano karo drau-
gai, kad jų kova 
nebūtų pamiršta. 
Jau vėliau, kai tar-
navau pasienyje, 
išskleidžiau šiuos 
užrašus į dieno-
raštį. Pirmaisiais jo skai-
tytojais tapo mano karo 
broliai, drauge kariavę 
žmonės.“

Dienoraštis rašytas iš-
maniuoju telefonu karo 
stovyklų palapinėse, ap-
griautame Donecko oro 
uoste. Ir, kaip teigia au-
torius, jame pasakoja-
ma ne apie didvyrius ar 
šventuosius, o apie savo 
gyvybėmis rizikavusius 

Aleksandro Mamalujaus „Karo dienoraštis. 
2014–2015“

Aleksandr Mamaluj. 
Karo dienoraštis. 2014–
2015. Iš rusų k. vertė Ta-
tjana Timčenko. – Vilnius: 
Briedis [2018]. – 344 p.: 
iliustr.

Leidykla „Briedis“ pri-
stato jau penktąją serijos 
„Karas Ukrainoje“ knygą 
– karo Rytų Ukrainoje da-
lyvio Aleksandro Mama-
lujaus „Karo dienoraštį. 
2014–2015“. 

Dienoraščio autorius 
– nei žurnalistas ir ne ra-
šytojas. Knygą parašė sa-
vanoriu į karą išėjęs teisi-
ninkas, mokslų daktaras, 
teisėjas, dėstytojas A. Ma-
malujus. 

Nuo 2014 m. birželio 
12 d. iki 2015 m. kovo 
2-osios jis, mūšio lauke 
tapęs snaiperiu, kariavo 
Donecko srityje, 2014 m. 
rugsėjį ir 2015 m. sausį 
kovėsi Donecko oro uos-
te ir buvo apdovanotas 

paprastus žmonės, kurie 
stengėsi kovoti taip, kad 
karas neateitų į jų namus, 
kovoti kuo geriau, nes jie 
visi kovėsi už savo Tė-
vynę. 

„Karo dienoraštis“ de-
dikuotas 93-iosios gvar-
dijos mechanizuotosios 
brigados kariams, A. Ma-
malujaus bendražygiams. 
Ir gyviems, ir žuvusiems 
mūšio lauke. 


