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Rožių terasa
Draugei G. atminti

Rožių terasoj sėdėjau,
Žiogų klausiausi dainos,
Byrančius žiedus stebėjau,
Mačiau užmigimą dienos.

Akys į ežero bangą
Lengvutę svajonę paleido...
Pakėliau pavargusią ranką,
Nubraukiau nuovargį veido.

Vakaras švelniai paglostė
Rožę terasos gale.
Ašarą mano nušluostė
Voratinklis savo skraiste.

Viktorija Masaitytė

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

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
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Sezono 
uždarymui – 
įspūdinga 
kelionė 
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Žolinė – vasaros 
pabaigos ir 
padėkos šventė
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TĖVAS 
STANISLOVAS

Lietus neišbaidė pakuoniškių

Jei nutrūko jūsų ryšys su Dievu – 
pabandykit „perkrauti telefoną“...

Dar viena vaikų 
dienos stovykla 
Kašonių bibliotekoje 
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„Birštono vasaros 
menų akademija“ 
atsisveikino iki kitos 
vasaros
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Prienuose statomos 
šiukšlių dėžės šunų 
ekskrementams 

SKAITYKITE 2 P.

Gerb. Broniau - Tomo dieduk!
Yra kuo pasidžiaugti,
Kai šitiek pragyventa.
Kai degta ir liepsnota,
Darbų tiek padaryta,
Jėgų tiek išdalinta,
Širdies nepagailėta.
Ir ateity Jums linkim
ilgų Laimingų metų,
Daug Saulėtų dienų

Ir daug Stiprios sveikatos.

90 metų jubiliejaus proga Jus
sveikina 

Ieva Razmienė ir Tomukas.

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Rugpjūčio 11 d. Pakuonio 
miestelio gyventojais bei 
svečiai skubėjo į Pakuonio 

parapijos parką, kuriame 
vyko tradicinė seniūnijos 
vasaros šventė.

Tiesa, šioje šventėje visa-
da dalyvauja ne tik kviesti-
niai svečiai ar linksmintojai, 
bet ir patys gyventojai. Kie-
kvienais metais centrinis Pa-

kuonio parkas tampa tarsi 
gyvu viso miestelio maketu. 
Šiame parke vos kelioms va-
landoms įsikuria visų Pakuo-
nio gatvių gyventojai, iškyla 
dailūs rūmai. Na, ne rūmai, 
o palapinės, tačiau pakuoniš-

Tikimasi 70 proc. mažesnio avaringumo

SKaItYKIte 3 p. 

SKaItYKIte 3 p. 

ES parama maisto produktais 
Prienų mieste Prienai (buvusi Prienų specia-

lioji mokykla). Prašome turėti 
asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą.

Vienam asmeniui skirta:alie-
jus (1 vnt.), plikyti ryžiai (1 vnt.), 
trijų grūdų kruopos (1 vnt.), mė-
sos konservai (3 vnt.), saldin-
tas sutirštintas pienas (2 vnt.), 
konservuota daržovių sriuba (1 
vnt.), sausi pusryčiai (1 vnt.), 
konservuoti žirneliai (1 vnt.).

ES parama maisto produk-
tais Prienų mieste bus teikia-
ma nuo 2018 m. rugpjūčio  
20d. iki rugpjūčio 31 d., pir-
madieniais, antradieniais, tre-
čiadieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais  nuo 16.00 iki 
18.00 val. 

Maisto produktus kviečiame 
atsiimti adresu: Kęstučio g. 63, 
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Dėl atliekų apskaitos sistemos – perspėjimai 
Beveik pusšimtis komunalininkų piktinasi Bendrąja gaminių, 
pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema, nes negali 
sulaukti atsiskaitymo. Dalis regionų komunalininkų perspėja, kad 
bus priversti nutraukti pakuočių atliekų surinkimą.

Naujame biudžete tikisi papildomo milijardo
Per derybas dėl kitų metų biudžeto ministerijos ir kiti asignavimų 
valdytojai pateikė pageidavimų, siekiančių maždaug 1,2 mlrd. 
eurų arba šeštadaliu didesnę sumą, nei šiemet. Tačiau į daugumą 
papildomų pageidavimų veikiausiai nebus atsižvelgta.

kių sumanumu ir gamtos do-
vanomis taip išpuoštos, kad 
ne vienas karalius čia mielai 
apsilankytų.

Pažvelgus į įmantriai iš-
puoštas palapines, padėkluose 
pūpsančius įvairius patieka-
lus, šventės metu dideliuose 
katiluose ar keptuvėse gami-
namus skanėstus, galima ne 
tik susigundyti viską palies-
ti ir paragauti, bet ir visam 
laikui čia apsigyventi. Beje, 
nuoširdžių ir bendruomeniš-
kų žmonių nestokojančiame 
miestelyje ir nauji gyventojai 
priimami su dovanomis.

Antai šiemet visi šventės 
dalyviai sveikino į Pakuonį 
atsikrausčiusius Tumasonus 
ir Linauskus. O kartu su šei-
myninį lizdą į Pakuonį perkė-
lusiais naujakuriais visi svei-
kino ir pačius mylimiausius 
naujakurius – per metus gi-
musius Tonį, Domą, Itą, Mėją 
ir Patriciją.

Kokia šventė pati geriau-
sia? Ta, kurioje padėkojama 
tiems, kurių dėka vyksta šven-
tė, tiems, kurie sukuria puikią 
šventės nuotaiką, tiems, be 
kurių ir pačios šventės nebū-
tų – visiems Pakuonio krašto 
gyventojams. Jie kasmet su 
dideliu entuziazmu ruošiasi 
savo krašto šventei ir į ją su-
sirenka. Žinoma, padėkos iš-
sakytos ir tiems, kurie visus 
kaimynus suburia ir iš visos 
širdies stengiasi, kad mieste-
lis nebūtų vien pastatai, bet 
būtų ir žmonės – kaimynai. 
Taigi aplodismentai skambė-
jo ir aktyviausiems Pakuonio 
krašto gyventojams: Reginai 
Garmienei, Laimutei Jan-
čiukienei, Birutei ir Alfonsui 
Dereškevičiams, Renatai Bin-
gelienei, Janinai Šilkaitienei, 
Laimai Dagilienei, Giedrei 
Butkienei, Rimai Vilkienei, 
Rasai Vaitauskaitei, Jūratei 
Keturakienei, Dianai Kapo-
čienei, Kastyčiui Stankevi-
čiui, Aušrai Janulevičienei, 
Aušrai Tamošiūnienei, Birutei 
Gudauskienei, Reginai Milu-
šauskienei, Dalei Vainikevi-
čienei, Ingai Stanevičienei ir 
Jūratei Beliūnienei.

Šių žmonių bei jų kaimynų 
dėka kiekvienoje šventėje ir 

Lietus neišbaidė pakuoniškių
iškyla mini Pakuonio mies-
telis, kuriame šiemet netrūko 
įspūdingų kiemelių. 

Pašventupio kiemelis „Ir 
rengia, ir maitina“ siūlė ir ska-
niai pasisotinti, ir paverpti vil-
ną rateliu. Tiesa, nors avinėlis 
su visa vilna kažkur pabėgo, 
tačiau ratelis renginio metu 
vis tiek sukosi. Jungtinis Pa-
kuonio gatvių kiemelis „Lie-
tvišnis“ kvietė ir kartu pašokti, 
ir vištelę pagaudyti, ir kiauši-
nienės paskanauti. Svečių kie-
melis kvietė visus pasivaišinti. 
Na, bet pasivaišinti ir savaip 
papramogauti kvietė ir visi ki-
ti: Naujakurių gatvės kiemelis 
‚Daržas“, Ašmintos kiemelis 
„Po dvaro stogu“, Dvylikių 
kiemelis, Tylos gatvės kie-
melis „Po skara“, Sodų gatvės 
kiemelis „Senoji stuba“ bei 
Daukšiagirės kiemelis „Dauk-
šiagirės dvarelis“.

Gausiai susirinkusius sve-
čius, žinoma, dainomis ir šo-
kiais džiugino ir savi, ir sve-
čiai: Prienų kultūros ir laisva-
laikio centro liaudiškų šokių 
kolektyvas „Trapukas“ (vad. 
Džordanas Jogimantas Ak-
sanavičius), Pakuonio lais-
valaikio salės folkloro grupė 
„Obelėlė“ (vad. Renata Ži-
bienė), Zyplių dvaro kape-
la (vad. Remigijus Poderis), 
Raminta ir Virginija bei gru-
pė „DAR“.

Šventė nebūtų įvykusi be 
Prienų rajono savivaldybės, 
Pakuonio seniūnijos, Prienų 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tro, Pakuonio krašto bendruo-
menės pagalbos, Naujakurių 
gatvės gyventojų padovano-
tų šventinių fejerverkų, kle-
bono Rimo Pilypaičio pado-
vanoto džiaugsmo vaikams 
– batuto.

Padėkos liejosi ir Rimai 
Zablackienei, Arvydui Bija-
minui, Kęstučiui Grabauskui, 
Vidui Valiūnui, kredito unijai 
„Prienų taupa“, Jūratei ir Be-
nui Beliūnams, Arūnui Kas-
čioniui, Violetai ir Vytautui 
Kirliams, Giedrei Kavaliaus-
kienei, Jurgitai ir Gražvydui 
Šukučiams, Jūratei Ketura-
kienei, Aušrai Keturakienei, 
Martynui Levinskui, Birutei 
Žmuidienei, Gustinai Ketu-
rakytei, Ramutei Gylienei, 
Rasai ir Rimantui Macei-
nams bei Pakuonio seniūno 
pavaduotojai Dianai Jolantai 
Kočanienei.

Kiekvienas gyvūnu 
besirūpinantis asmuo 
kieme, parke ar bet 
kurioje kitoje viešoje 
vietoje vedžiodamas 
gyvūną privalo 
turėti maišelius 
ekskrementams surinkti. 

Nuo šiol gyvūnų mylėto-
jai surinktus ekskrementus 
galės mesti ne į bendruosius 
konteinerius, o į specialias 
šiukšliadėžes. Keturios nau-
jos šiukšliadėžės jau pasta-
tytos: dvi Stadiono mikro-
rajone, pagrindiniame take, 
kertančiame Stadiono g. ir 
Statybininkų g. daugiabučių 
namų kvartalą, po vieną šunų 
vedžiojimo aikštelėje buvu-
siose kareivinėse ir prie fut-
bolo stadiono Paprienėje. 

Prienuose statomos šiukšlių 
dėžės šunų ekskrementams 

Iš Savivaldybės speci-
aliosios aplinkos rėmimo 
programos lėšų iš viso yra 
nupirkta 30 šiukšliadėžių. 
Už pastatytų šiukšliadėžių 
priežiūrą kol kas atsakinga 
Prienų seniūnija. Pastebė-
jus, kad dėžės perpildytos, 
ar esant kitokių nusiskundi-
mų, reikėtų kreiptis į seniū-
niją tel. (8 319) 52 195. Se-
niūnijai taip pat galima teikti 
pasiūlymus, kokiose vietose 
reikėtų papildomai pastatyti 
šiukšlių dėžių šunų ekskre-
mentams.  

Siekime kartu, kad viešos 
erdvės būtų apsaugotos nuo 
taršos gyvūnų ekskremen-
tais, ir stiprinkime visuome-
nės sąmoningumą. 

Prienų r. savivaldybės inf. 
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Ant TKS sumontavo įrangą gyvūnams stebėti 
Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS) dirbantys Rusijos 
kosmonautai trečiadienį išėjo į atvirą kosmosą ir sumontavo 
anteną, skirtą stebėti paukščių migracijoms Žemėje, taip pat 
paleido kelis mažyčius palydovus. 

Kataras prižadėjo 15 mlrd. JAV dolerių Turkijai
Kataras trečiadienį prižadėjo atlikti tiesioginę 15 mlrd. JAV dolerių 
investiciją į Turkiją, kuri pastarosiomis dienomis pakliuvo į valiutos 
krizę, sako pareigūnai. Turkija ir Kataras, kuris taip pat yra ir JAV 
sąjungininkas, pastaruoju metu tapo artimais partneriais.

Nors jau 28 
metai gyvename 
nepriklausomoje 
Lietuvoje, tačiau 
kai kurių užsilikusių 
stereotipų ir 
mąstymo standartų 
atsikratome itin 
sunkiai. Vienas iš jų 
– nepaaiškinamas 
priešiškumas 
žmonėms, kurio 
priežasčių negalime 
įvardinti. 

Sunku įsivaizduo-
ti, kokios moralės ir 
dvasinės stiprybės tu-
ri būti kaimyninės ša-
lies žmogus, kuris ne 
tik sėkmingai įsitvirtina tarp 
mūsų, bet ir suvienija ben-
druomenę, nuveikia, rodos, 
neįmanomus darbus, palik-
damas ne tik savo pėdsaką 
materialioje aplinkoje, bet ir 
neišdildomą įspūdį visų paži-
nojusiųjų širdyse.

Liepos 11 dieną Išlaužo pa-
rapija atsisveikino su niekada 
nestokojančiu geros nuotaikos 
ir energijos kunigu Slavomiru 
Kšyštofu Brevčinskiu (Slavo-
mir Krzysztof Brewczynski), 
kuris, minėdamas savo kuni-
gavimo dešimtmetį, 2016 m. 
birželio 9 d. tapo Išlaužo pa-
rapijos klebonu. Baigdamas 
savo apaštalinę misiją Išlaužo 
parapijoje, klebonas prieš iš-
vykimą į Lenkiją eilinį sekma-
dienį laikė mišias už parapiją, 
linkėdamas taikos ir ramybės 
parapijiečiams ir visai mūsų 
tėvynei.

Sekmadienio šv. Mišių skai-
tiniai pasakojo apie pranašą 
Eliją, kuris ėjo dykuma, nu-
vargęs atsigulė ir ėmė šauktis 
mirties, po to užmigo. Staiga jį 
palietė angelas, kuris liepė kel-
tis, valgyti duonos, gerti van-
dens ir eiti toliau. Pasistiprinęs 
Elijas keliavo dar 40 dienų – 
iki Dievo kalno Horebo. 

Per pamokslą prisiminęs 
skaitinių žodžius klebonas 
Slavomiras Eliją palygino su 
Tėvu Stanislovu, kuris taip pat 
buvo didžios dvasios žmogus. 
Žmonės pas jį plūdo iš įvairių 
kampelių ieškodami stipry-

Jei nutrūko jūsų ryšys su Dievu – pabandykit 
„perkrauti telefoną“...

bės ir pagalbos. Anot klebo-
no, Elijas turi ir kunigo Zdebs-
kio bruožų. Jis taip pat nuolat 
kovojo su valdžia. Keičiantis 

įvairioms politinėms srovėms, 
abu dvasininkai liko ištikimi 
Dievui. 

Kunigas Slavomiras parapi-
jiečiams paaiškino, kad skai-
tiniuose minėta duona ir van-
duo yra Jėzaus kūnas 
ir kraujas (Eucharisti-
ja), todėl kvietė visus 
kuo dažniau pasisemti 
stiprybės – atlikti išpa-
žintį ir priimti Komu-
niją. Anot jo, Dievas 
atiduoda savo kūną bei 
kraują ir kviečia mus 
pas save, mums reikia 
tik ateiti ir pasisemti sti-
prybės – kaip tai padarė 
pranašas Elijas. 

Klebonas, kalbėda-
mas apie žmogaus ir 
Dievo ryšį, pasitelkė 
„telefono“ metaforą. Jis sakė, 
kad žmonės dažnai skundžia-
si, jog Dievas juos apleido, 
nepastebi, nepadeda, „nepa-
skambina, neparašo žinučių“. 
Pamokslininkas juokavo, kad, 
jei praradote ryšį su Dievu, tu-

rėtumėte galvoti, kaip jį atsta-
tyti – gal jau derėtų „perkrauti 
jūsų telefoną“, pačiam grįžti 
arčiau Dievo maldomis, gerais 
darbais. Anot jo, „atnaujinę ry-
šį“, vėl pamatysime „Dievo 
žinutes“...

Šv. Mišių pabaigoje 
klebonas padėkojo vi-
siems parapijiečiams už 
gražų bendravimą, ir per 
dvejus metus nuveiktus 
bendrus darbus. Didelį 
ačiū kunigas tarė šeimi-
ninkei Raimondai, baž-
nyčią prižiūrėjusiai Aldo-
nai, vargonininkui, cho-
ristams, patarnautojams, 
Išlaužo seniūnui Tomui 
Skrupskui, Išlaužo pagrin-
dinės mokyklos direktorei 
Rasai Žilinskienei, vaisti-

ninkei ir visiems kitiems geros 
valios žmonėms. 

Bendruomenė taip pat gra-
žiai ir jautriai atsisveikino su 
klebonu. Visi sugiedojo „Il-
giausių metų“, kuriuos paly-

dėjo darnūs plojimai ir baž-
nyčios skliautuose nuaidėjęs 
„ačiū“. Po to išsirikiavo visa 
eilė norinčiųjų tarti gražų žo-
dį, padėkoti, paspausti ranką, 
palinkėti geros ateities. Išlau-
žo seniūnas Tomas Skrupskas 
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kalbėjo, kad šį kleboną, ko ge-
ro, atsiuntė ne tik vyskupas, bet 
ir pats Dievas. Seniūnas dėko-
jo už iniciatyvas, energiją ir per 
tokį trumpą laiką kartu su se-
niūnijos darbuotojais aptvertą 
bažnyčios teritoriją, nudažytą 
bokštą, atliktus svarbius ir bū-
tinus remonto darbus parapijos 
namuose ir šarvojimo salėje. 

Mokyklos direktorė Ra-
sa Žilinskienė, dėkodama už 
kunigo jautrumą, atsidavimą, 
pagyrė jį už lietuviško žodžio 
vartojimą ir tobulinimą.

Antanas Justinas Vilkas, 
kaip senosios kartos atstovas, 
dėkojo už bendruomenės tel-
kimą ir geranoriškumą kie-
kvieno bendruomenės nario 
atžvilgiu.

Pasibaigus šv. Mišioms nė 
vienas bendruomenės narys 
neskubėjo išeiti iš bažnyčios, 
tarsi norėdami dar kartą pasi-
džiaugti bendrystės jausmu. 

Vėliau pakalbinta Išlaužo 
gyventoja Ingrida sakė, kad 

tikrai labai sunku atsi-
sveikinti, gaila, kad kle-
bonas turi išvykti. Anot 
jos, klebonas ne tik nuo-
širdžiai telkė bendruo-
menę (kviesdavo visus 
į agapes, organizuoda-
vo dviračių žygius vai-
kams), bet ir gerbė kie-
kvieną jos narį. Tam, kad 
žmonės matytų, kur nau-
dojamos jų aukojamos 
lėšos, klebonas pateik-
davo išsamias ataskaitas, 
kuriose buvo nurodomos 
pajamos ir išlaidos. O kai 

žmonės pamatė, kas yra pada-
roma už jų pinigus, aukodavo 
dar daugiau.

O kol visa bendruomenė su 
nerimu laukia kito klebono, Iž-
laužo parapiją aptarnaus Prie-
nų parapija.

Jau šį rudenį magistralė 
„Via Baltica“ tarp Kauno ir 
Marijampolės bus keturių 
eismo juostų. Dviejuose 
magistralės ruožuose, 
kurių bendras ilgis 24 km, 
vykdomus kelio platinimo 
darbus šiandien apžiūrėjo 
susisiekimo ministras Rokas 
Masiulis.

„Baigus platinti magistralės 
dalį tarp Kauno ir Marijampo-
lės, eismo situacija joje pasikeis 
iš esmės – važiuoti bus galima 
iki 130 km/val. greičiu, o spe-
cialistų vertinimu, avaringu-
mas čia turėtų sumažėti net 70 
procentų“, – sako susisiekimo 
ministras R. Masiulis.

Platinimo darbai, įrengiant 
papildomas eismo juostas, 
šiuo metu vyksta dviejose ma-
gistralės „Via Baltica“ dalyse 
– kelio ruožuose tarp Kauno ir 
Marijampolės bei Panevėžio 
aplinkkelyje. Iš viso bus pra-
platinta 46 km kelio, darbus 
numatoma atlikti iki šių metų 
pabaigos.

Tarp Kauno ir Marijampo-
lės magistralė platinama nuo 

Tikimasi 70 proc. 
mažesnio avaringumo

2 iki 4 eismo juostų. Darbai 
vyksta kelio A5 Kaunas–Ma-
rijampolė–Suvalkai ruožuose 
nuo 23,40 km iki 35,40 km ir 
nuo 45,15 km iki 56,83 km. Tai 
paskutiniai kelyje Kaunas–Ma-
rijampolė likę nepraplatinti ruo-
žai, bendras jų ilgis – apie 24 
km. Metų pabaigoje visa ši ke-
lio dalis jau atitiks automagis-
tralei keliamus reikalavimus.

Eismo saugai bus reikšmin-
gas ne vien magistralės prapla-
tinimas – rekonstruojamuose 
ruožuose tarp Kauno ir Ma-
rijampolės neliks vieno lygio 
sankryžų, bus pastatyta 10 via-
dukų, įrengtos 2 žiedinės ir 3 
skirtingų lygių sankryžos, nu-
tiesti jungiamieji keliai vieti-
niam transportui. Nuo susidū-
rimų su gyvūnais saugos tin-
klo tvoros, barjerai, nušokimo 
rampos bei požeminė perėja 
gyvūnams.

Bendra šiuo metu magistra-
lėje „Via Baltica“ vykdomų 
darbų vertė – 133,3 mln. eu-
rų, iš jų 79,4 mln. eurų sudaro 
Europos Sąjungos sanglaudos 
fondo investicijos. LAKD
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-08-08 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas moters (gim. 
1972 m.) pareiškimas, kad vyras 
(gim. 1963 m.) turėjo padaryti 
vasarnamyje medinius laiptus iš 
pirmo į antrą aukštą. Jis paėmė 
ąžuolinių dilių ir 300 eurų avansą. 
Laiptų nepadarė ir grąžino ne visas 
priemones. Nuostolis – 2100 eurų.

2018-08-09 apie 23.20 val. Prienų 
r., Jiezno sen., Jiezno kolonijų k. 
neblaivus (2,18 prom. alkoholio) 
vyras (gim. 1986 m.) smurtavo prieš 
savo sugyventinę (gim. 1979 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-08-10 gautas pranešimas, 
kad 2018-08–04, apie 18.00 val., 
Prienų r. sav. A. L. (gim. 1988 m., 
gyv. Prienų r. sav.) šakėmis sužalojo 
mažametės A. S. (gim. 2006 m., 
gyv. Prienų r. sav.) kairę koją. Dėl 
patirto sužalojimo mažametė A. S. 
į gydymo įstaigą nebuvo pristaty-
ta, stacionarinis ar ambulatorinis 
gydymas netaikytas.

2018-08-10 apie 22.16 val. gautas 
pranešimas, kad Ašmintos sen., 
Antakalnio k., Ilgoji g., laukuose 
dega galimai šiaudai 2 ha plote. 
Netoli yra šiaudų granulių gamykla. 
Atvykus PGP, užgesintos ražienos, 
degusios 200 arų plote. Savininkas 
nežinomas.

2018-08-11 apie 10.21 val. gautas 
pranešimas, kad Ašmintos sen., 
Bačkininkų k., Kauno pl. po eismo 
įvykio reikia nuvalyti kelio dangą. 
Atvykus PGP, 10m² plote buvo 
išsilieję teršalai. Važiuojamoji kelio 
danga nuvalyta.

2018-08-11 apie 15.07 val. Prienų 
r., policijos pareigūnai sustabdė 
automobilį „Citroen Berlingo“, kurio 
vairavo P. S. (gim. 1960 m., gyv. 
Kaune). Vairuotojui alkoholio kiekio 
matuokliu nustatytas 1,87 prom. 
girtumas. Tarnybinio automobilio 
salone vairuotojas P. S. davė kyšį 
– 450 eurų. P. S. sulaikytas ir užda-
rytas į areštinę.

2018-08-12 apie 12.01 val. ne-
prisistatęs pilietis pranešė, kad 
Birštone, Lelijų g. keturių aukštų 
name dega rūsys. Atvykus PGP, iš 
daugiabučio namo rūsio veržėsi 
liepsna ir dūmai. Pastatas mūrinis, 
keturių aukštų. Gaisro metu išde-
gė trečiajam butui priklausantis 

Dėl embargo pažeidimo - JAV sankcijos 
JAV Iždo departamentas trečiadienį paskelbė sankcijas Rusijos ir 
Kinijos įmonėms, nubaustoms už tai, kad pažeidė Šiaurės Korėjai 
taikomą ekonominį embargą, Vašingtonui siekiant toliau spausti 
Pchenjaną dėl jo branduolinės programos. 

Genujoje, Italijoje - viaduko griūtis
Italijos premjeras Džuzepė Kontė trečiadienį paskelbė 12 mėnesių 
nepaprastąją padėtį Genujos mieste, kur sugriuvus dideliam 200 
metrų ilgio greitkelio viadukui nukrito 30 automobilių ir žuvo 
mažiausiai 39 žmonės. Viadukas buvo laikomas kritinės būklės.

sandėliukas (3 x 4 m dydžio), jame 
sukrauti nenaudojami buitiniai 
prietaisai. Aprūko 2 kv. m korido-
rius, išorinė namo siena. Iš namo 
koridoriaus buvo paraginti išeiti 6 
žmonės.

2018-08-12 apie 12.30 val. Prienų 
r., Veiverių sen., Papilvio k. vyras 
(gim. 1983 m.) pastebėjo, kad api-
braižytos jo motinai priklausančio 
automobilio „BMW 535“ išorinės 
detalės. Nuostolis – 2000 eurų.

2018-08-13 Alytaus apskr. VPK Birš-
tono PK gautas įmonės pranešimas, 
kad moteris (gim. 1983 m.) apgaule 
vengė atsiskaityti už atliktus dar-
bus, gautas prekes ir suteiktas 
paslaugas. Nuostolis – 1705 eurai. 
 
2018-08-13 apie 18.45 val. Prienų 
r., Jiezne, Vytauto g., vyras (gim. 
1966 m.) smurtavo prieš savo sugy-
ventinę (gim. 1970 m.). Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2018-08-14 pavakare, 19.57 val., 
Prienų PGT teikė pagalbą Kauno 
miestui, Plento g., Linkuvos g., K. 
Dulksnio g. Po škvalo nuvirtę me-
džiai buvo supjaustyti grandininiu 
pjūklu ir pašalinti.

2018-08-14 vakare, 20.46 val. 
Prienų PGT teikė pagalbą Kauno 
rajonui. Gautas pranešimas, kad 
Garliavoje, Vytauto g. pavojų pės-
tiesiems kelia škvalo nulenktas 
ir pavojingai atsirėmęs į perėjos 
ženklą apšvietimo stulpas. Atvykus 
PGP, teritorija aptverta STOP juosta, 
informuota gatvių apšvietimo ava-
rinė tarnyba.

2018-08-14 apie 20.11 val. gautas 
pranešimas, kad Stakliškių sen., 
Stanuliškių k. dega ūkinis pastatas. 
Atvykus PGP, degė medinis 6x10 m 
dydžio pastatas (perdanga medinė, 
dengtas šiferiu). Gaisro metu išde-
gė pastato vidus, sudegė 10 t šieno, 
vežimas, arklinės rogės ir keli namų 
apyvokos daiktai. Išgelbėtas tvartas 
(10x6 m dydžio), iš tvarto išvestos 
dvi telyčios. 

2018-08-14 gautas pranešimas, kad 
2018-08-08, apie 21.00 val., G. V. 
(gim. 1998 m., gyv. Prienų r. sav.), 
atėjęs į kaimynės A. K. (gim. 1982 
m.) kiemą sudavė vieną smūgį 
ranką jos sūnui E. S. ir jos kaimynui 
L. J. (gim. 2000 m.).

2018-08-14, apie 8.00 val., Prie-
nuose konflikto metu neblaivus 
(2,77 prom. alkoholio) A. L. (gim. 
1972 m.) smurtavo prieš žmoną L. 
L. (gim. 1980 m.) Vadovaujantis LR 
BPK 140 str., A.L. sulaikytas ir užda-
rytas į Alytaus apskr. VPK areštinę.

2018-08-15 Prienuose, Stadiono 
g., iš automobilio „VW Golf“, pri-
klausančio vyrui (gim. 1963 m.), 
sugadinus centrinį užraktą, pa-
vogtas akumuliatorius. Sulaikytas 
ir į areštinę uždarytas įtariamasis 
(gim. 1996 m.).

Dar viena vaikų dienos stovykla Kašonių bibliotekoje 
Rugpjūčio 6-11 dienomis 
Kašonių bibliotekoje vyko 
jau antra šiais metais 
vaikų dienos stovykla, 
organizuota pagal projektą 
,,Stipri šeima“.  

Pirmą dieną stovyklautojai 
su skanduote patraukė į Ka-
šonyse įsikūrusią UAB ,,Da-
vi“, kurioje dirba trečdalis 
kašoniškių. Vaikus pasitiko 
pats įmonės direktorius Regi-
mantas Vaičiulis, kuris mielai 
aprodė gamybos patalpas, pa-
pasakojo apie gamybą. Vaikai 
galėjo stebėti, kaip gaminami 
nameliai. Vieną namelį di-
rektorius padovanojo Kašo-
nių bendruomenei. Su daina 
grįždami namo stovyklautojai 
aplankė seniūnaitį Dalių. Pa-
sisupę, pašokinėję ant batuto, 
pasivaišinę slyvomis, grįžo į 
biblioteką.

Antrą stovyklos dieną nuo 
ankstaus ryto stovyklauto-
jai patraukė į žygį pėsčiomis 
– susiruošė aplankyti Dukur-
nonių-Paukščių piliakalnį, 
sutvarkyti Dukurnonių eže-
ro pakrantę, išsimaudyti ir 
pabendrauti su Dukurnonių 
bendruomene. Ant piliakal-
nio vaikai išgirdo vadovių 
pasakojimus ir legendas apie 
Paukščių piliakalnį, Vilkų 
ežerą. Pailsėję visi patraukė 
prie Dukurnonių ežero. Su-
grėbę pakrantėje nušienautas 
piktžoles, visi galėjome pail-
sėti ir išsimaudyti. Po maudy-
nių vaikai susitiko su Dukur-
nonių bendruomene. Vaikai 
mokėsi šiam kraštui būdingų 
dainų, klausėsi pasakojimų, 
kartu šoko liaudies šokius. 
Moterys pavaišino kugeliu su 
grietine, slyvų sultimis, už tai 
stovyklautojai padėkojo An-
gelei ir Nijolei.

Trečią dieną tėvelių pave-
žami vaikai išvyko į Biršto-
ną. Pirmiausia jie apsilankė 
Nemuno kilpų regioninio 
parko muziejuje, kur laukė 
regioninio parko darbuoto-
ja, I kategorijos gidė Ramutė 
Milušauskienė. Ramutė ne tik 
aprodė ekspoziciją, papasako-
jo apie regioninį parką, saugo-
tinus piliakalnius, paukščius, 

augalus, bet ir pavedžiojo po 
Birštoną. Vaikai užlipo ant 
Vytauto kalno, pasigrožėjo 
įstabiu vaizdu, pasivaikščio-
jo Nemuno krantine ir išbandė 
Kneipo taką.

Ketvirtą dieną į Kašonių bi-
blioteką pas stovyklaujančius 
vaikus atvyko Prienų Just. 
Marcinkevičiaus bibliotekos 
direktorė Daiva Čepeliaus-
kienė su pavaduotoju Artio-
mu Marchockiu. Jie atvežė 
įdomią ir linksmą viktoriną 
apie Lietuvą, Prienų rajoną, 
vaikiškus filmus, skaitytas 

knygas. Vaikai susiskirstė į tris 
komandas ir labai nuoširdžiai 
bei aktyviai įveikė penkis tu-
rus. Žinoma, vienas kitas ne-
atsakytas klausimas pasitaikė, 
bet žinojo stovyklautojai ti-
krai daug. Po viktorinos sve-
čiai visoms komandoms įtei-
kė saldžiuosius prizus, o vai-
kai – kaip pridera – pakvietė 
juos į pavėsį pasivaišinti ma-

myčių Ramunės ir Ernestos 
paruoštais karštais sumušti-
niais, Tomukės iškeptu obuo-
lių pyragu.

Penktą stovyklavimo die-
ną vadovės Romutė ir Da-
nutė sugalvojo naujų vei-
klų – vaikai guašu piešė ant 
akmenų. Išsirinko po akmenį, 
nuplovė ir bandė išsivaizduo-
ti, į ką akmuo panašus. Tada 
ėmė teptuką ir davė valią sa-
vo fantazijai. Kai guašas iš-
džiūvo, darbelius nulakavo. 
Vaikams labai patiko ir lobio 
ieškojimas. Ieškant jo teko 

aplakstyti beveik visą Kašo-
nių gyvenvietę, o lobis – la-
bai skanūs ledai dėžėje – bu-
vo paslėptas prie bibliotekos, 
paparčiuose. Lobį vaikams 
padovanojo parduotuvė ,,Ka-
šonių verslas“.

Šeštadienį vaikai su tėve-
liais rinkosi statyti firmos 
UAB ,,Davi“ padovanoto na-
melio. Darbelio bus: detales 
reikia pagal brėžinį surinkti, 
paskui nudažyti. Teks rinktis 
dar keletą dienų, kol vaikai 
galės džiaugtis ir žaisti nauja-
me namelyje, kurį pastatėme 
bibliotekos kiemelyje.

Už stovykloje praleistas 
turiningas dienas vaikai ir tė-
veliai pirmiausia dėkingi va-
dovėms mokytojai Romutei 
ir bibliotekininkei Danutei. 
Ačiū ir UAB ,,Davi“ – už pa-
dovanotą namelį, parduotuvei 
,,Kašonių verslas“ – už ledus,  
alpinistui Vytautui Nosevičiui 
– už įdomų pasakojimą, pe-
lekoniškei Onutei Jieznienei, 
dukurnoniškėms Angelei Py-
ragienei ir Nijolei Dekamina-
vičienei – už priėmimą, vaišes 
ir edukaciją, Ramutei Milu-
šauskienei – už ekskursiją po 
Birštoną, Just. Marcinkevi-
čiaus bibliotekos direktorei 
Daivai Čepeliauskienei ir jos 
pavaduotojui Artiomui Mar-
chockiui – už labai įdomią 
viktoriną, Vytautui Joneliūnui 
– už medieną.

Kašonių bendruomenės  
nformacija 
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Libija skyrė mirties bausmę 45 nuteistiesiems 
Libijos teismas trečiadienį skyrė mirties bausmę sušaudant 
45 sukarintų organizacijų nariams už demonstrantų žudynes 
Tripolyje per 2011 metų sukilimą prieš diktatorių Muamarą Kadafį, 
paskelbė Teisingumo ministerija.

Stiprins LRT signalą, kad jį matytų ir Lenkija
Lietuva ieškos būdų stiprinti savo visuomeninio transliuotojo 
signalą, kad jo televizijos ir radijo programas matytų bei girdėtų  
Lenkijoje gyvenantys lietuviai, sako premjeras. Tuo tarpu 
Lietuvoje gyvena apie 200 tūkst. lenkų tautybės žmonių.

ŠIOS SAVAITĖS LOTERIJOS LAIMĖTOJAS
Zita Radvilavičienė (dovana - ventiliatorius bei galimybė laimėti televizorių).

Labai gražus, labai žydiškas romanas
Tai Marko Zingerio (g. 1947 
m.) romanas „Aš sėdėjau 
Stalinui ant kelių“ (2017 
m.). 

Dizainas Zigmanto Butau-
čio. Ant viršelio – ar saksofo-
no fotografija, ar piešinys. Tai 
simbolinė detalė, kuri reiškia 
romano idėją ir kompoziciją. 
Romane daug kur užsimena-
ma, kad gyvenimas vingrus, 
sudėtingas kaip saksofono 
džiaze išgaunama vingri me-
lodija. Ir atvirkščiai, džiazas, 
kurio pagrindinis instrumen-
tas saksofonas, yra paslaptin-
gas, sudėtingas ir vingrus kaip 
gyvenimas. 

Vingri, įdomiai supinta ir 
romano kompozicija: pasako-
tojas, labai panašus į autorių, 
turi tris laiškus: vienas kažko-
kios Liesel Trautmann, rašytas 
kaip padėka Hitleriui moki-
nukės iš Klaipėdos: „Bran-
gus dėde Hitleri,... mes, prū-
sai, esame vokiečiai <...> Jūs 
mums esat vienas vienintelis 
vadas“ (p. 10).

Kitas laiškas „mažojo Bliu-
mino“, parašytas kaip padėka 
Stalinui: „ačiū Jums, kad iš-
gelbėjote mus nuo fašizmo...“ 
(p. 9). Trečiasis laiškas 2015 
m. rašytas Markui (tai auto-
riaus vardas) Jašos Bliumino 
– jis siunčia rašytojui savo gy-
venimo užrašus ir prašo juos 
panaudoti savo romane arba 
išmesti.

Visas romanas ir yra tų tri-
jų laiškų vaizdingas komen-
taras. Įspūdingos gyvenimiš-
kos istorinės scenos iš žydų 
likimo ir gyvenimo Lietuvoje 
pokario metais ir jų atėjimas į 
1991 m. sausio 13-osios įvy-
kių epicentrą, pajutus, kad tai, 
kas vyksta Lietuvoje, yra ir jų, 
žydų, likimas. Gindami Lie-
tuvos laisvę, jie susitapatina 
su lietuvių tauta. Jaudinantys 
puslapiai, ką jaučia Jaša Bliu-
minas, stovėdamas su minia 
Kauno radijo gynyboje. (sky-
rius „Gelbėkit mūsų sielas“, 
p. 387). Tai tarsi visos kny-
gos kulminacinė scena. Įdo-
mu, kad visuomeninė tema 
čia susilieja su intymiąja, as-
menine tema. Šią naktį Jaša 
Bliuminas ne tik atranda sa-
vo ryšį su lietuvių tauta, bet ir 
susipažįsta su savo dukra, at-
vykusia iš Amerikos su moks-

line misija ir prisidėjusia prie 
lietuvių tautos išsivadavimo. 
Gal tas visuomeninių ir asme-
ninių įvykių susiliejimas šio-
je scenoje kiek utopiškas, bet 
taip, matyt, reikėjo ir knygos 
kompozicijai – jos kulminaci-
jai tiek prasmės, tiek raiškos 
atžvilgiu.

Romano vaizdai „kompo-
nuojami“ džiazo principu: po 
širdies operacijos sveikstan-
tis Jaša Bliuminas prisimena 
savo senelių, tėvų gyvenimą 
ir savo vaikystę. Ypač ryš-
kūs mokyklos prisiminimai. 
Ryškūs ir mokytojų portretai. 
Kaip anotacijoje paminėta, 
autorius yra raiškios detalės 
meistras. Jaudina ir graudi po-
tekstė „šiurkščiai švelniomis 
intonacijomis“.

Išraiškingos, nebanalios 
erotinės scenos – šešiolikme-
čių pirmoji meilė. Įdomu, kad 

autorius siekia įamžinti savo 
„gimtojo miesto“, t. y. Kauno 
(?) vaizdus. Prisimena Džeim-
so Džoiso, airių žydų rašytojo, 
romaną „Ulisas“ apie Dubli-
ną. Jo aprašytos Dublino vie-
tovės dabar lankomos turistų. 
Gal ir M. Zingeris norėtų taip 
įamžinti Kauno Laisvės alė-
jos grožį, kad turistai panorė-
tų atpažinti reikšmingiausias 
vietas: „Versalį“ – Metropo-
lį, kurį įkūrė Bliumino sene-
lis, turėjęs ir du kino teatrus. 
(Kaip žydiška didžiuotis pra-
eities turtais! Tarsi kviečiama 
pavaikščioti po Laisvės alėjos 
namus, kuriuose gyveno.)

Ak, visko ir neišpasakosi, 
koks grožis yra šis M. Zinge-
rio romanas, savo pasakojimo 
maniera primenantis vingrią 
saksofono melodiją. Kaip ir 
V. Mykolaičio-Putino „Alto-
rių šešėly“, autorius, išraiškin-
gai pavaizdavęs savo herojų 
buitį, kasdienybę, vedasi juos 
į gilesnius apmąstymus apie 
žmogaus būties esmę. Tai ir 
egzistencinis romanas.

Verta susipažinti ir su kito-
mis M. Zingerio knygomis: 
trimis poezijos rinkiniais, ap-
sakymų rinktine, pjesėmis ir 
kitais trimis romanais. 2013 
m. už kultūrinę veiklą M. Zin-
geriui įteiktas Riterio kryžiaus 
ordinas.

Anarsija Adamonienė

Mūsų redakcija atostogauja, todėl nuo rugpjūčio 13 d. 
iki 24 d.  dirbsime trumpesniu grafiku:

Pirmadieniais: 8.00-13.00 val.
Antradieniais: 13.00-17.00 val.
Trečiadieniais: 13.00-17.00 val.

Ketvirtadieniais: 8.00-13.00 val.
Penktadieniais: 12.00-16.00 val.

Labai atsiprašome visų skaitytojų bei norinčiųjų į  
laikraštį patalpinti skelbimą. 
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Sprogimas Indijos tanklaivyje 
Viena Indijos laivybos bendrovė pranešė, kad viename jos 
tanklaivyje, plaukusiame netoli Omano krantų, išvakarėse įvykęs 
sprogimas pareikalavo „dviejų aukų“, o dar vienas įgulos narys 
buvo sužeistas. Šis tanklaivis toliau plaukia į artimiausią uostą.

Sudane nuskendus laivui žuvo 22 vaikai
Sudane 22 vaikai ir viena moteris žuvo trečiadienį Nilo upėje 
nuskendus juos plukdžiusiam laivui. Laivas, kuriuo daugiau kaip 
40 į mokyklą susiruošusių vaikų, nuskendo maždaug už 750 km į 
šiaurę nuo sostinės Chartumo.

Sezono uždarymui – įspūdinga kelionė 
Birštono kultūros centro 
folklorinis ansamblis 
„Raskila“, vadovaujamas 
Algirdo Seniūno ir Romos 
Ruočkienės, po 100-
mečio dainų šventės buvo 
išvykęs į Lenkiją, į festivalį 
„Poronino vasara 2018“, 
kuris vyko jau 44 kartą. 
Be kolektyvų iš Lenkijos, 
festivalyje dalyvavo 
slovakai, baltarusiai ir 
mes, birštoniečiai. 

Festivalis vyko Mažojoje 
Lenkijoje, kalnų regione prie 
Zakopanės. Tai nuostabi ku-
rortinė vietovė, turinti gilias 
kalniečių tradicijas, su žiemą 
veikiančiomis kalnų slidinėji-
mo trasomis, o vasarą garsė-
janti išvykomis į kalnus pės-
čiomis. Poronino stilių XVII 
a. apibendrino architektas A. 
Vitkevič, kuris pradėjo staty-
ti medinius namus aukštais 
stogais, kurie ir suteikia šiam 
regionui savitumo. Žiemą iš-
krenta sniegas ir laikosi 3–5 
laipsniai šalčio, lapkritį pra-
sideda slidinėjimo sezonas, 
o balandį – jau vasara. Kaip 
sakė gidas, tai – laimingų 
žmonių regionas. Ir tai labai 
buvo jaučiama šioje šventėje. 
Ir dar – visi šio kalnų regiono 
žmonės per visas valstybines 
ir savo šventes rengiasi tauti-
niais drabužiais. Nuo mažutė-
lio – iki senolio.Todėl ir mes 
su savo tautiniais drabužiais 
jautėmės labai jaukiai tiek 
bažnyčioje, tiek šventėje, o 
jau koncertuojant buvom la-
bai šiltai sutikti...

Festivalyje buvo labai daug 
įdomių pasirodymų ir užsi-
ėmimų, tokių kaip Vestuvių 
ceremonija pagal senąsias 
guralų tradicijas, Ilgakasių 
konkursas, žaidimai ir esta-
fetės, senovinių amatų eduka-
cijos ir užsiėmimai, parodos, 
rankdarbių bei skanumynų 
mugės...

Gerai, kad reikėjo tik vieną 
kartą koncertuoti, nes mūsų 

kelionės programa buvo labai 
intensyvi – tradicinė Podhalės 
krašto pramoga „Kulig“, pasi-
važinėjimas po Poronino apy-
linkes liaudiškais vežimais, 
traukiamais arklių, ant laužo 
kepamos dešrelės, dainos, šo-
kiai, žaidimai ir t. t.

Taip pat vykome į Zakopa-
nę, kėlėmės kalnų tramvaju-
mi į Gubaluvkos kalną (1123 
m aukščio), nuo kurio atsive-
ria Tatrų ir Pieninų kalnų pa-
norama, leidomės žemyn su 
dainomis atviru keltuvu arba 
pėsčiomis. Patiko ir išvyka į 
turistų traukos centrą Niedzi-
cą, kur laiveliais plaukiojome 
labai patvinusia Dunajeco upe 
(prieš tai buvo didelės liūtys), 
maudėmės, aplankėme Čorš-
tyno pilies griuvėsius ir go-
tikinę Dunajeco pilį su vai-
duokliu... Vos spėjome grįžti 
į diskoteką Poronine...

Džiaugėmės, kad buvome 

skaniai ir sočiai maitinami, ry-
tais lipom į kalnus prisivalgyti 
aviečių, prisirinkti čiobrelių, 
pasigrožėti saulėtekiu ir pa-
žiūrėti, kur  pastatytas Griun-
valdo kryžius.

Namo grįžome per Kro-
kuvą, kur ekskursiją lietu-
vių kalba vedė nuostabi gi-
dė Liana, kažkada gyvenusi 
Daukšiagiryje ir trumpai mo-
kiusis Prienuose. Liana – to-
kia charizmatiška asmenybė, 
kad vaikščioti po Vavelio pilį 
ir Karalių rūmų kiemelius, Jo-
gailaičių universitetą, Marijos 
baziliką, senamiestį ir naująjį 
Krokuvos požemių muziejų 
buvo vienas malonumas...

Kaip sakė vadovas, kelia-
vę esame daug, bet tokio pui-
kaus sezono uždarymo dar 
nebuvo...

Dvasingi žmonės – dvasin-
ga ir kelionė...

Nijolė Juozaitienė 

Muziejų kelias „NEPRIKLAUSOMYBĖS METŲ ŽENKLAI“.
2018 m. gegužės mėn. 18 – rugsėjo 27 d.

Gegužės 18 – liepos 1 d. 
AUKŠTAITIJOJE
Liepos 2 – liepos 29 d. 
DZŪKIJOJE
Liepos 30 – rugpjūčio 19 d. 
SUVALKIJOJE 
Rugpjūčio 20 – rugsėjo 2 d. 
MAŽOJOJE LIETUVOJE
Rugsėjo 3 – rugsėjo 27 d. 
ŽEMAITIJOJE.

Lietuvos muziejų asocia-
cija nuo 2012-ųjų metų or-
ganizuoja edukacinį projektą 
Muziejų kelias. Šis projektas 
jungia visų Lietuvos etnogra-
finių regionų – Aukštaitijos, 
Dzūkijos, Suvalkijos, Ma-
žosios Lietuvos, Žemaitijos 
– muziejus. Muziejų kelias 
kasmet prasideda Tarptauti-
nę Muziejų dieną – gegužės 
mėn. 18, o baigiasi Pasauline 
Turizmo diena – rugsėjo mėn. 
27. Kiekvienais metais edu-
kacinis projektas turi temą, 
šiemet – Nepriklausomybės 
metų ženklai. 

Muziejų kelyje dalyvaujam 
šešti metai. Dzūkijos regione 
Muziejų kelią konferencija 
pradėjo kolegos Druskininkų 
miesto muziejuje, o Birštono 
Sakralinis muziejus prie pro-
jekto prisijungė liepos mėn. 
20 dieną pristatydamas vie-
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no eksponato parodą. Pagal 
šių metų Muziejų kelio temą 
Sakralinis muziejus pristato 
vieno eksponato – Pirmojo 
Lietuvos tautinio Eucharis-
tinio kongreso (1934-ieji) 
albumo – parodą. Albume 
išsamiai pristatoma Eucha-
ristinių kongresų organizavi-
mo istorija pasaulyje ir Lie-
tuvoje, nuotraukose garbūs 
svečiai, procesijos, ištraukos 
iš renginių, šv. Mišiose saky-
ti pamokslai, atsiliepimai apie 
kongresą užsienio lietuvių de-
legacijų...  

Pirmajame Lietuvos Tauti-
niame Eucharistiniame kon-
grese dalyvavo Lietuvos Res-
publikos prezidentas Antanas 
Smetona, Vyriausybės nariai, 
kariuomenės vadovybė, kata-
likiškų organizacijų vadovai, 
Švento Tėvo atstovas mon-
sinjoras A. Arata. Lietuvos I 
Eucharistinį kongresą atida-
rė Kauno arkivyskupas me-
tropolitas Juozas Skvireckas. 
Atidarymo iškilmėse dalyva-
vo arkivyskupas Pranas Ka-
revičius, Dancingo vyskupas 
Eduardas O’Rourke, Vilka-
viškio vyskupas Antanas Ka-
rosas, Telšių – Justinas Stau-
gaitis, Panevėžio – Kazimie-

ras Paltarokas, Kaišiadorių 
– Juozapas Kukta, vyskupai 
Pranas Būčys, Teofilius Ma-
tulionis (dabar palaimintasis), 
Mečislovas Reinys, daugelis 
dvasininkų ir kapitulų narių, 
vienuolynų ir brolijų vadovų, 
labai daug kunigų. Kongrese 
dalyvavo apie 100 tūkstančių 
maldininkų, iš kurių 88 su pu-
se tūkstančio priėmė Šv. Ko-
muniją. Šio kongreso metu 
buvo pašventintas Kauno Pri-
sikėlimo bažnyčios kertinis 
akmuo. Kongresas tęsėsi ke-
turias dienas: daug dėmesio 
buvo skirta jaunimo ir vaikų 
dienoms, kuriose dalyvavo 
gausus būrys studentų, moks-
leivių. Paskutinę kongreso 
dieną visa lietuvių tauta pa-
siaukojo Švč. Jėzaus Širdžiai. 
Visa tai ir dar daug visko gali-
te pamatyti užsukę į Birštono 
sakralinį muziejų. 

Muziejų kelio „Nepriklau-
somybės metų ženklai“ vie-
no eksponato paroda tęsis 
iki rugsėjo mėnesio vidurio. 
Aplankykite – nesigailėsite, 
praplėsite akiratį ir sužinosite 
daug dalykų.

Daiva Valatkienė,  
Birštono sakralinio muziejaus 

muziejininkė  

Jaunieji sportininkai stovyklavo ir pramogavo 
prie Guostaus ežero
Birštono sporto centras ir 
šiais metais, liepos 2–6 d., 
vykdė vaikų socializacijos 
pilietinio ir tautinio ugdymo 
programą „Judėkime ir 
plaukime kartu“.

Stovykloje prie Guostaus 
ežero dalyvavo jaunieji lauko 
tenisininkai ir lengvaatlečiai, 
vadovaujamo trenerių Lino 
Smailio ir Jono Juozaičio.

30 sportininkų dalyvavo 
Valstybės pažinimo centre Vil-
niuje vykusioje edukacinėje 
programoje „Aš –pilietis“, kuri 
mokiniams labai patiko.

Kadangi buvo puikus oras, 
stovyklautojai galėjo daug 
maudytis, žaisti kvadratą, 
futbolą, badmintoną ir kitus 
žaidimus. Už skanius pietus 
GUOSTOS kavinėje esame 

dėkingi mus maitinusiai po-
niai Zitai.

Pusryčius ir vakarienę ga-
mindavomės ant laužo, ir tuo 
buvome labai patenkinti.

Stovyklos metu išmokome 
išgyventi gamtos sąlygomis, 
plaukti ežere, žuvauti, pasta-
tyti palapinę ir t.t.

Dėkojame puikiems trene-
riams už įsimintiną savaitę.

Stovyklos dalyvis Marius 
Griušelionis 
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Dingęs mažametis po trijų dienų rastas sveikas 
Dvejų metų berniukas, dingęs viename miške vakarų Japonijoje, 
po trijų dienų buvo rastas gyvas – vienas ir nenukentėjęs. Vaikas 
dingo sekmadienį, kai senelis leido jam vienam pareiti į namus, 
buvusius maždaug už 100 metrų, kur jo laukė mama.

Siūlo Ramiojo vandenyno lieknėjimo iššūkį
Tongos premjeras siūlo kitų Ramiojo vandenyno šalių lyderiams 
lieknėjimo iššūkį, kuriuo būtų siekiama suvaldyti regione didėjantį 
nutukimo lygį. Čia 75 proc. mirčių sukelia neužkrečiamos ligos, o 
kai kuriose salose per 40 proc. serga diabetu.

Stasė
ASIPAVIČIEnĖ

Liepos 28–rugpjūčio 6 d. 
Birštonas jau šeštą kartą 
džiaugėsi muzikuojančiais 
„Birštono vasaros 
menų akademijos“ 
dalyviais. Dešimt dienų 
įvairiose kurorto erdvėse 
skambėjo pati geriausia 
ir nuostabiausia muzika, 
kurios pasiklausyti galėjo 
kiekvienas to norintis. 
Paprastai pakliūti į 
tokio lygio profesionalių 
muzikantų koncertus ne 
kiekvienam pavyksta.

Jaunieji atlikėjai meistriš-
kumo mokėsi ne tik iš gar-
siausių Lietuvos muzikos 
pedagogų Vladimiro Prudni-
kovo, Eglės Juozapaitienės, 
Astos Krikščiūnaitės, bet ir iš 
pasaulinį pripažinimą pelniu-
sių savo srities meistrų, tokių 
kaip Nicholas Jones iš Didžio-
sios Britanijos (violončelė), 
Barbro Marklund (vokalas) iš 
Norvegijos, Lilian Sukis (vo-
kalas) iš Vokietijos.

Baigiamojo koncerto metu 
„Birštono vasaros menų aka-
demijos“ vadovė Audronė 
Žigaitytė-Nekrošienė džiau-
gėsi puikia galimybe gyventi 
ir mokytis bei tobulėti Birš-
tone. 

„Malonu, kad šiandien jau-
nieji muzikantai parodys, ko 
išmoko. Labai džiaugiamės, 
kad buvome gražiai priimti, 
esame ir dabar džiaugsmin-
gai nusiteikę, o ta gera nuo-
taika dar ilgai bus su mumis“, 
– vakarą pradėjo A. Žigaitytė-

„Birštono vasaros menų akademija“ atsisveikino iki kitos vasaros

Nekrošienė. Ji paminėjo, kad 
mokymuose aktyviai dalyva-
vo 39 dalyviai, buvo 40 pa-
syvių, o tų, kurie norėjo būti 
kartu – niekas net neskaičiuo-
ja. Vyko daug įvairių paskaitų, 
užsiėmimų, kurie suteikė ne 
tik muzikinių žinių, bet ir labai 
reikalingų pamokų – sceninio 
judesio, kalbos, įvaizdžio ar 
net viešųjų ryšių.

A. Žigaitytė-Nekrošienė 
kalbėjo ir apie šeštadienio 
vakarą vykusį lietuvių liau-
dies dainų koncertą-konkursą 
Birštono merės taurei laimėti, 
vykusį „Eglės“ sanatorijoje. 
Merė savo taurę įteikė labiau-
siai patikusiai ir daugiausiai 
vertinimo balų surinkusiai at-
likėjai Robertai Daugėlaitei.

Šiemet, kaip ir kiekvienais 
metais, „Menų akademijoje“ 
galimybę mokytis ir tobulėti 
turėjo ir jaunieji birštoniečiai. 
Jaunimą tobulėti mokė Eglė 
Juozapaitienė.

Pirmoji kurhauzo scenoje 
pasirodė pirmą kartą „Vasa-

ros menų akademijos“ mo-
kymuose dalyvavusi pianistė 
birštonietė Agnė Baliūnaitė, 
kurios muzikavimui gražių 
žodžių ir palinkėjimų negailė-
jo A. Žigaitytė-Nekrošienė.

Vėliau į sceną pakilo Elena 
Daunytė, kuri ne tik griežia 
violončele, bet yra ir puiki dai-
nininkė. Jai arfa pritarė Joana 
Daunytė ir Žana Miniotaitė 

iš Maskvos. Merginoms pui-
kiai talkino ir pianistas Justas 
Čeponis.

Menų akademijos vadovė, 
Lietuvos muzikų sąjungos 
prezidentė prof. A. Žigaity-
tė-Nekrošienė išsamiai ir la-
bai nuoširdžiai pristatė visus 
atlikėjus, pasidžiaugdama 
jų talentais, kūrybingumu ir 
darbštumu.

J. Daunytė dabar jau yra 
arfos mokytoja ir tik jos dėka 
atsirado arfos klasė. Lina Ži-
linskaitė yra Joanos mokinė, 
kuri koncerto metu atliko arfai 
skirtą kūrinį kanklėmis...

Visi susižavėję klausėsi Ie-
vos Barboros Juozapaitytės 
dainavimo. Ji atliko visiems 
gerai žinomą, tačiau kiekvie-
nąkart vis kitaip skambančią 
„Ave, Marija“ bei ariją iš „Bo-
hemos“ operos.

Kalbėdama apie Justą Če-
ponį, A. Žigaitytė-Nekrošie-
nė pastebėjo, kad tai – žmo-
gus-orkestras. Jis pirmą kartą 
Birštone talkina dainininkams 
ir muzikantams, o prieš tai 
mokėsi Paryžiaus meno aka-
demijoje.

Kurhauzo scenoje muzika-

vo daug įžymių atlikėjų, o gal 
dar ir būsimų įžymybių, tačiau 
birštoniečiai labai didžiuojasi 
savo jaunimu, puikiai įsilie-
jusiu į „Vasaros menų akade-
mijos“ gretas. A. Žigaitytė-
Nekrošienė pasidžiaugė, kad 
Austėja Suchockaitė pradėjo 
kurti muziką – nuskambėjo 
jos kūrybos daina „Apie ta-
ve“, atliekama taip pat jaunų-
jų birštoniečių. Austėjos dainą 
dainavo Austėja ir Adrija Su-
chockaitės, Elzė Bisikirskai-
tė, Gustas Grigaras, Veronika 
Petrėnaitė, Austėja Belenevi-
čiūtė ir Elzė Juraškaitė. Prof. 
A. Žigaitytė pavadino Austė-
ją netgi kolege kompozitore... 
Gal taip ir bus?

Baigiamasis koncertas nuo-

taikingai baigėsi vaikų atlie-
kama daina „Staugė vilkas 
pagiry“.

Savivaldybės merė Nijolė 
Dirginčienė, dėkodama „Birš-
tono vasaros menų akademi-
jos“ dalyviams ir atlikėjams, 
paminėjo, kad „daug netek-
tume, jeigu mūsų kurorte ne-
būtų šio nuostabaus renginio. 
Daugelis stengiasi atvykti į 
Birštoną tuo metu, kai vyks-
ta daug gražių renginių, į ku-
riuos didžiuosiuose miestuose 
sunku patekti“.

Po renginio aktyviems da-
lyviams buvo įteikti pažymė-
jimai. Visi atsisveikino iki kitų 
metų ir tuoj pat pradės jų lauk-
ti. „Vasaros menų akademija“ 
kuria savo istoriją Birštone.

Liaudies dainų konkurso nu-
galėtoja, merės taurės laimėtoja 

Roberta Daugėlaitė

A. Žigaitytė-Nekrošienė

Dainuoja jaunieji Birštono atstovai
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Įtariamasis padegėjas suimtas Turkijoje 
Vyriškis, įtariamas padegęs dešimtis automobilių Švedijos 
antrame didžiausiame Geteborgo mieste, buvo suimtas Turkijoje. 
Naktį iš pirmadienio į antradienį Geteborge, Trolhetane buvo 
padegta apie 80 automobilių. Apie gaisrus pranešta ir Malmėje.

Iš Indijos pagrobta statulėlė aptikta Londone
Iš vieno Indijos muziejaus prieš 57 metus pagrobta XII amžiaus 
bronzinė Budos statulėlė buvo aptikta Londone ir bus grąžinta 
indams, trečiadienį pranešė policija. Statulėlė buvo pastebėta 
Didžiosios Britanijos prekybos mugėje šių metų kovą. 

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Stasė
ASIPAVIČIEnĖ

Rugpjūčio 15 d. Lietuvoje 
švenčiama Žolinė – šventė, 
kai pasidžiaugiama 
visuotine augmenijos 
branda ir dėkojama žemei 
ir dangui už naują derlių. 
Katalikiškame pasaulyje 
Žolinės šventė dar 
vadinama Švč. Mergelės 
Marijos dangun ėmimo 
diena. Žolinė – dar vasaros 
šventė, nors kartu su ja 
lyg ir baigiasi vasara, jau 
reikia pradėti galvoti apie 
rudens darbus.

Tradiciškai jau 15 metų Žo-
linės šventę rengia ir popu-
liarina Birštono vienkiemio 
bendruomenė. Kiekvienais 
metais Žolinė organizuojama 
vis kitaip, vis išradingiau, ta-
čiau visada laikantis liaudiškų 
tradicijų ir papročių.

Šiemet birštoniečiai švęsti 
Žolinę susirinko į Birštono 
vienkiemio parką, kur pasta-
tytos pavėsinės ir palapinė ap-
saugojo šventės dalyvius nuo 
pliaupiančio lietaus. Rugpjū-
čio 14-oji (Žolinės išvakarės) 
buvo graži, šilta ir saulėta die-
na, tačiau po pietų, kai turėjo 
prasidėti renginys, dangus 
sugalvojo palaistyti lietaus 
ištroškusią žemę. Visgi šiltas, 
sodrus lietus neišbaidė žmo-
nių, kurie norėjo kartu su vi-
sa bendruomene pabūti, pasi-
klausyti ne tik savų saviveikli-
ninkų, bet ir svečių iš Gudelių 
ir Vilūnų pasirodymo.

Žolinės šventė visada sie-
jama su vasaros pabaiga, kai 
viskas iš gėrybių kraitės jau 
išragauta, pyragai ir duonelė 
iškepta, kai vaisių ir daržo-
vių pilni sodai ir daržai, kai 
belieka tik džiaugtis ir galvo-
ti apie ateinančio rudens dar-
bus. Pagal senovės tradicijas 
ir papročius, švenčiant Žolinę 

Žolinė – vasaros pabaigos ir padėkos šventė

reikia su kaimynais ir drau-
gais susėsti prie bendro stalo, 
pasivaišinti, pasilinksminti, 
nes sakoma, kad kaimynas 
artimesnis už giminę, visada 
– laimėje ar bėdoje – jis yra 
šalia. Šiais laikais gal kaimy-
nai taip nevertinami kaip se-
niau, kai visada vieni kitiems 
sunkiuose darbuose padėda-
vo, visada talkindavo.

Birštono savivaldybės me-
rės pavaduotojui, Birštono 
vienkiemio bendruomenės 
pirmininkui Vytui Kederiui 
buvo įteiktas simbolinis duo-
nos kepalas iš šių metų der-
liaus grūdų. Vėliau susirin-
kusiuosius sveikino Birštono 
savivaldybės administracijos 
direktorius Valentinas Vincas 
Revuckas, LR Seimo nario 
Andriaus Palionio padėjėja 
Valė Petkevičienė. Prisidė-

dami prie šventės, jie atvežė 
po nemažą pyragą (kad vi-
siems užtektų). V. Petkevi-
čienė perdavė Seimo nario 
sveikinimus ir palinkėjimus 
šios šventės proga.

Po svečių pasisakymų kon-
certavo mišrus Birštono vien-
kiemio bendruomenės an-
samblis, kurio dainos nustel-
bė lietaus keliamą triukšmą. 
O lijo ir griaudėjo perkūnija 
gana smarkiai, bet susirinku-
siųjų tai negąsdino.

Su Birštono vienkiemio 
bendruomene kartu šventė 
ir Nemajūnų, Škėvonių bei 
Matiešionių bendruomenių 
atstovai. Šventės proga vi-
sus sveikino Nemajūnų ben-
druomenės pirmininkė Irena 
Joana Šliaužienė, Škėvonių 
bendruomenės pirmininkė 
Rima Draskinienė ir Matie-

šionių kaimo bendruomenės 
atstovė, seniūnaitė Asta Re-
vuckaitė.

Nemajūniečiai atvyko su 
savo koncertine programa 
– ansamblis, vadovaujamas 
Romualdo Žukausko, padai-
navo keletą gražių lietuvių 
liaudies dainų.

Nepaisydami lietingo oro, į 
svečius atvyko ir saviveiklos 
kolektyvai iš Vilūnų (Kaišia-
dorių r.) ir Gudelių (Marijam-
polės r.), kuriems koncertuo-
jant ir vakaras prašviesėjo. O 
vėliau, kai nusidriekė rūko 
juostos, visi ir šoko, ir vaiši-
nosi skaniais pyragais, gira ir 
kitais šeimininkių paruoštais 
gardumynais. Pagal visus 
papročius – reikėjo visiems 
džiaugtis, linksmintis ir vai-
šintis, dėkoti už tai, ką Dievas 
davė, ką žemė išaugino...

Dainuoja Birštono vienkiemio ansamblis

Kolektyvas iš Gudelių

Svečiai iš Vilūnų

Nemajūnų bendruomenės ansamblis

Pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis tarp Birštono savivaldybės ir 
Azerbaidžano Respublikos Agstafa 
rajono savivaldybės plėtoti turizmą ir verslą. Su-

sitikimo metu N. Dirginčienė 
pasidžiaugė išaugusiais tu-
ristų skaičiais, kokybiškomis 
sveikatinimo, SPA paslaugo-
mis, renginių gausa ir kultūri-
niu gyvenimu Birštone. Savi-
valdybės vadovė kalbėjo apie 
pritraukiamas investicijas, su-
kurtas naujas darbo vietas bei 
pristatė savivaldybės strategi-
nius planus.

Agstafa rajono savivaldy-
bės vykdomosios valdžios 
vadovas Məhərrəm Quliyev 
džiaugėsi prasidėjusiu akty-
viu bendradarbiavimu. Pasak 
jo, bendradarbiavimo sutar-
ties pasirašymas dar labiau 
sustiprins ryšius tarp Biršto-
no ir Agstafa savivaldybių, 
paskatins kultūrinius mainus, 
bendradarbiavimą turizmo, 
verslo, sveikatinimo srityse. 
Jis taip pat pasidžiaugė, kad 
jų kraštas, anksčiau vertęsis 
žemdirbyste, dabar daugiau 
vysto pramonę bei turizmą, 
irgi kuria naujas darbo vietas, 
džiaugėsi savo ilgametėmis 
kultūros tradicijomis.

Po sutarties pasirašymo 
svečiai iš Azerbaidžano da-
lyvavo ekskursijoje po Birš-
tono kurortą, apžiūrėjo, Kne-
ipo sodą, Birutės šaltinį, Bi-
rutės vilą. Vėliau delegaci-
jos nariai lankėsi Birštono 
švietimo, kultūros įstaigose, 
mineralinio vandens pilsty-
mo įmonėje, UAB „Taneta“. 
Delegacija Birštone viešės 
kelias dienas, svečiams bus 
pristatytas Birštono kurortas, 
kultūros, turizmo objektai, jie 
lankysis Birštono sanatorijo-
se, SPA centruose, susipažins 
su sveikatinimo ir SPA pas-
laugomis.

SAVIVALDYBĖS inf. 

Rugpjūčio 7 dieną 
Birštono kurhauze 
pasirašyta Birštono 
savivaldybės ir Agstafa 
rajono savivaldybės 
(Azerbaidžano Respublika) 
bendradarbiavimo sutartis. 

Sutartį pasirašė Birštono 
savivaldybės merė Nijolė 
Dirginčienė ir Agstafa rajono 
savivaldybės vykdomosios 
valdžios vadovas Məhərrəm 
Quliyev. Prieš sutarties pasi-
rašymą vyko oficialus susi-
tikimas su Birštono savival-
dybės mere N. Dirginčiene 
savivaldybėje. Susitikime 
dalyvavo oficiali delegacija 
iš Azerbaidžano, vadovauja-
ma Agstafa rajono savival-
dybės vykdomosios valdžios 
vadovo Məhərrəm Quliyev. 
Delegacijos sudėtyje Azer-
baidžano savivaldybių asoci-
acijos atstovai, Agstafa rajono 
savivaldybės vadovai, verslo 
atstovai. Į susitikimą ir sutar-
ties pasirašymą taip pat atvy-
ko Azerbaidžano Respublikos 
ambasados Lietuvoje laikina-
sis reikalų patikėtinis, patarė-
jas Atash Girkhiyev.

Pagal šią sutartį, bus suda-
rytos sąlygos vystyti bendra-
darbiavimo ryšius kultūros, 
turizmo, sporto, verslo srity-
se, planuojama organizuoti 
kultūrinius mainus, dalintis 
gerąja patirtimi, keistis infor-
macija. Sutarties pasirašyme 
dalyvavo Birštono savivaldy-
bės vadovai, Tarybos nariai, 
Administracijos skyrių vedė-
jai, įstaigų vadovai.

Prieš pasirašant sutartį, sa-
vivaldybės merė Nijolė Dir-
ginčienė svečių delegacijai 
pasakojo apie mūsų kurortą, 
išskirtinumą bei galimybes 
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NUKelta Į 15 p. 

Danija dėl maro atsitvers nuo Vokietijos 
Danijos aplinkos apsaugos agentūra pritarė 70 kilometrų ilgio 
tvoros statybai pasienyje su Vokietija. Tokiu būdu siekiama 
Danijos namines kiaules apsaugoti nuo afrikinio kiaulių maro 
viruso, kurį perneša iš Vokietijos migruojantys šernai. 

Indijos pietuose per liūtis žuvo 44 žmonės
Indijos pietinėje Keralos valstijoje smarkios musoninės liūtys 
sutrikdė susisiekimą lėktuvais ir traukiniais, o potvyniai, žemės 
nuošliaužos, namų ir kelių griūtys per pastarąją savaitę nusinešė 
daugiau kaip 40 žmonių gyvybių.

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

LEIDĖJAS:
UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
REDAKCIJA:
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752
redakcija@naujasisgelupis.lt

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.

Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė ASIPAVIČIENĖ    tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com 

Rugpjūčio 4–5 dienomis 
Kaune vyko tarptautinis 
petankės trejetų ir 
dvejetų „MartinWinter“ 
turnyras, kuriame 
dalyvavo ir grupė Birštono 
sveikos gyvensenos klubo 
„Šilagėlė“ narių.

Trejetų turnyre registra-
vosi 15 komandų. Dalyvavo 
Latvijos, Lenkijos, Gruzijos 
ir Lietuvos žaidėjai. Buvo 
žaidžiami 4 turai šveicariš-
ka sistema su 50 min. laiko 
limitu ir paskutiniu kašane-
tu. Aštuonios geriausios ko-
mandos žaidė finaliniame 
etape, o kitos kovojo paguo-
dos turnyre. ,,Ferrum“ ko-
manda (Irma Gedminaitė, 
Paulius Bagdanavičius, Vy-
tautas Gedminas) iškovojo 

„Ferrum“ trejetas – antroje vietoje

keturias pergales ir pateko į 
finalinį aštuntuką. Su ketu-
riomis pergalėmis į finalinį 
aštuntuką pateko ir Latvijos 
komanda ,,Warriors“, tik ji 
pagal papildomus rodiklius 
atrankoje užėmė antrą vietą. 
Iki finalo šios dvi komandos 
žengė be pralaimėjimų. Fi-
nalinėje kovoje geriau sekė-
si ,,Warriors“ komandai. Jie 
pirmavo 7:0 prieš ,,Ferrum“, 
bet paskui sėkmingiau žaidė 
birštoniečiai ir pirmavo 8:7, 
11:7, bet pralaimėjo 11:13. 
Trečiąją vietą iškovojo jung-
tinė Lietuvos ir Latvijos ko-
manda ,,Ala“.

Paguodos turnyre trejetas 
,, Alio garažas“ (birštonietis 
Robertas Travkinas, kaunie-
čiai Marijus Širvaitis ir Gytis 

Neverauskas) iškovojo tre-
čiąją vietą.

Antrą dieną vyko dveje-
tų turnyras. Jame dalyvavo 
dvidešimt komandų. Pirmos 
aštuonios varžėsi finaliniame 
aštuntuke, o likusios – pa-
guodos turnyre. ,,Ferrum“ 
dvejetas (Vytautas Gedminas 
ir Paulius Bagdanavičius) iš 
keturių žaistų partijų iško-
vojo dvi pergales ir pateko į 
finalinį aštuntuką. Finalinia-
me aštuntuke po dviejų pra-
laimėjimų beliko galimybė 
kovoti tik dėl 7 vietos. ,,Fer-
rum“ dvejetas įveikė ,,Big-
Balls“ komandą iš Kauno 
rezultatu 13:7 ir iškovojo 
septintą vietą.

Sveikos gyvensenos klubo 
„Šilagėlė“ informacija 

V. Gedmino nuotraukos

Lietuvai pagražinti draugijos Birštono skyriaus 
nariai lankėsi Kėdainių krašte

tapo žinomas ne tik Lietuvoje, 
bet ir už jos ribų. Tėvas Sta-
nislovas rinko ir restauravo 
įvairius sendaikčius, sukau-
pė unikalią bažnytinių daiktų 
kolekciją, čia buvo laikoma ir 
platinama draudžiama litera-
tūra, išsaugota Nepriklauso-
mos Lietuvos trispalvė... Tė-
vas Stanislovas (tikra pavardė 
Dobrovolskis) yra apdovano-
tas Gedimino 4-ojo laipsnio 
ordinu, Žūvančiųjų gelbėjimo 
kryžiumi, jam suteikta Santar-
vės fondo premija, o 1997 m. 
– Kėdainių krašto Garbės pi-
liečio vardas.

Apsilankėme ir Paberžės 
dvare, kur įkurtas vienintelis 
Lietuvoje 1863m sukilimo 
muziejus. 

Tėvas Stanislovas dalinda-
vo savo gyvenimišką patirtį, 
visus skatindamas būti gerus. 
Sakydavo, jog prievarta gim-

Praėjusį savaitgalį Lietuvai 
pagražinti draugijos 
Birštono skyriaus nariai 
buvo išvykę į kelionę, 
kurios metu aplankė 
įdomias ir labiausiai 
lankomas vietas Kėdainių 
krašte.

Be abejo, apsilankėme Pa-
beržėje, kuri mena čia ilgus 
metus dvasinę paguodą tei-
kusį ir gyvenimo pamokymų 
negailėjusį Tėvą Stanislovą. Jį 
mena viskas, kas čia yra...

Vienas populiariausių Lie-
tuvos dvasininkų – vienuolis 
Tėvas Stanislovas Paberžės 
bažnyčioje kunigavo 1966– 
2005 m. Jis 1948 metais buvo 
ištremtas 10-čiai metų į Intos 
lagerius. Grįžus iš tremties, 
sovietinė valdžia leido jam 
dirbti pačioje vargingiausio-
je Kėdainių rajono Paberžės 
bažnyčioje. Tačiau šis vardas 

do prievartą: pasėsi vėją, pjau-
si viesulą. Ragino problemas 
spręsti gerumu bei atjauta, ir 
pats taip elgėsi. Dažnai žmo-
nes ir perspėdavo: „Kartais 
mes norime geri tik atrodyti, 
o ne būti.“

Pats gamindavo metalo 
saulutes ir jomis apdovano-
davo atvykusius į Paberžę. 
Tarp bendrakeleivių irgi buvo 
žmogus, turintis šią brangią 
relikviją... Kryžius – saulutė 
tapo Paberžės simboliu...

Dar sustojome Dotnuvoje, 
kur Tėvas Stanislovas kažka-
da mus išlydėjo pro šias duris 
ir palaimino (prisiminė kiti ir 
šių eilučių autorė)...

Alsią vasaros dieną Paber-
žėje pasisėmėm ramybės.

„Žmogus laimingas tik 
duodamas, bet ne imdamas“.

Ačiū Birštono draugijai už 
tokią dvasingą kelionę.

Mes irgi dalinsimės....
Nijolė Kvietkauskaitė

TĖVAS STANISLOVAS 
Algirdas Mykolas Dobrovols-

kis (Tėvas Stanislovas OFM Cap., 
1918 m. rugsėjo 29 d. Radviliškis 
– 2005 m. birželio 23 d. Kaunas) – 
kunigas, pamokslininkas, vienuolis 
kapucinas, Lietuvos pasipriešinimo 
sovietinei okupacijai veikėjas, vie-
na žymiausių Kėdainių rajono as-
menybių. 2018 m. yra LR Seimo 
paskelbti Tėvo Stanislovo metais.

Sentencijos
Kas gyvenime svarbiausia? Išgyventi kuo 

daugiau laimingų akimirkų.
Mūsų gyvenimas – kova su blogiu.
Žmonės nustojo mąstyti, juos reikia to iš-

mokyti. Mes turime nušviesti, praskaidrinti 
gyvenimą.

Didžiausias meilės suvokimas – tarnystė.
Meilė niekada nesibaigia.
Meilei blizgučių nereikia, ji spindi savai-

me.
Jei meilė užgęsta, viskas praranda prasmę.
Dalink širdies gerumą, išmintį, toleranciją, 

supratimą, atjautą, suteik vilties ir pasitikėjimo 
tiems, kuriems jų labiausiai reikia.

RUGSĖJO 1-OSIOS MUGĖ!

Rugpjūčio 22-23 dienomis 14-19 val.

kviečiame visus į Birštono parapijos Caritas bendruomenės namus,

adresu Birutės g. 10A, Birštone

į DAIKTŲ MUGĘ.

Kviečiame NEMOKAMAI išsirinkti reikalingų drabužių, kitų daiktų, būtinų

mokyklai ir Rugsėjo 1-ąją sutikti be rūpesčių.

Birštono parapijos Caritas
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SKElBIMAI

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

karves, telyčias. Moka 6-21 
proc. Sutvarko dokumentus 
subsidijoms gauti. Sveria, 

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“).

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). 

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602 
48941.

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

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, kaladėmis). Taip 
pat medžio pjuvenas. Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir 
baltarusiškus durpių briketus. Tel. 
8 677 44884.

Malkas ir viengubo pjovimo len-
tas. Tel. 8 675 17683.

Rašomąjį stalą (kampinis), mie-
gamojo komplektą ir svetainės 
komplektą. Tel. 8 627 65079.

Traktorių „T-40“, rotacinę šiena-
pjovę, kultivatorių, girnas, prie-
kabą, akumuliatoriaus įkroviklį, 
kompresorių (dviejų padėčių), 
suvirinimo aparatą (trijų fazių), 5 
ratų šieno vartytuvą, du kėliklius 
(„domkratus“), 6 statines (talpa 
po 200 litrų), 3 aliuminio bidonus, 
dvi metalines vonias, arklines 
porines darbines roges, trakto-
rines šakes šieno ritiniams vežti, 
du lovius kiaulėms šerti (3 mm 
skardos), 10 ritinių pernykščio 
šienainio. Tel. 8 600 19450.

Miežius. Tel. 8 604 93428.

PERKA
Prienų rajone nuo š. m. rugpjū-
čio 8 d. kiekvieną trečiadienį ir 
šeštadienį superku nerūšinius 
obuolius. Kaina 3,5–4 euro cen-
tai/kg. Tel. 8 682 04534.

Superkame nerūšinius obuolius. 
Tel. 8 600 20174.

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. 

Įmonė tiesiogiai galvijus aukš-
čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613 
79515.

IŠNUOMOJA

1 k. bt. (prie PC „Molas“) Kaune. 
Tel. 8 607 18733.

IŠSINUOMOJA

Išsinuomoja arba perka dirba-
mos žemės Šilavoto, Leskavos, 
Klebiškio, Jiestrakio apylinkėse. 
Gali būti pieva, arimas, pūdymas 
ar apleista žemė. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 683 47763.

Skubiai butą arba namą Prienuo-
se, Birštone arba greta. Už butą 
galiu mokėti iki 300 Eur, už namą 
– iki 600 Eur. Tel. 8 610 04942.

Automobiliai ir 
jų dalys

Parduoda
„Ford Focus“ (2001 m. 1,8 l, D, 
85 kW, nesurūdijęs, odinis salo-
nas), „VW Transporter Caravele 
T4“ (1991 m. 1,9 l, D, 8 sėdimos 
vietos, nesurūdijęs, perdažytas), 
dviašę lengvojo automobilio 
priekabą. Tel. 8 655 10847

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.

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
Darbinę kumelę (nebijo trans-
porto, yra pasas, 1500 Eur). Tel. 
8 602 02939.

13 m. darbinį arklį (nebijo trans-
porto, 1000 Eur). Tel. 8 608 
07287.

Šieną  „kitkomis“ ir šiaudus. Tel. 
8 615 90307.

Šių metų šieną  „kitkomis“. Ga-
limas pristatymas. Tel. 8 675 
84559.

2018 m. šieną, šienainį, šiaudus, 
mažiausiai 40 vnt. Atveža. Tel. 8 
698 78024. 

Mini traktorių „Kubota B1402“ su 
freza (TA, draudimas, valstybiniai 
numeriai, darbinis velenas 14 AG, 
variklis 16 AG, keturi varomieji 
ratai, 2800 Eur) Prienų r. Tel.: 8 
635 04673, 8 634 92698.

5 ha žemės ūkio paskirties sklypą 
Prienų r., Padrečių k. Tel. 8 683 
91121.

GARAŽUS
Garažą (šarvuotosios durys, tri-
fazė elektra, didelis rūsys, nauji 
tvarkingi dokumentai) prie Elek-
tros tinklų, Prienuose. Tel. 8 645 
41278.

Garažą Revuonos g. Tel. 8 695 
34799.

Perka
Perka įvairų nekilnojamąjį turtą. 
Tel. 8 605 85038.

Perka arba išsinuomoja san-
dėliavimo patalpas Prienuose. 
Domina įvairūs variantai. Tel. 8 
605 25932.

Brangiausiai Lietuvoje miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas. 
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676 
41155.

Brangiai perkame įvairaus bran-
dumo miškus: jaunuolynus, pri-
bręstančius, brandžius. Tel. 8 
625 44123.

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.

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

Tel. 8 682 61641.

Keičia
2 k. bt. (37 kv. m, I a. 5 a. reno-
vuotame name, gražus vaizdas 
per langą, yra balkonas, su da-
limi baldų, draugiški kaimynai) 
prie tvenkinio, Stadiono rajone, 
Prienuose – į 3 ar 4 kambarių 
butą arba nedidelį namą. Tel. 8 
638 55613. 

3 k. bt. (68 kv.m, I a. 3 a. reno-
vuotame name) Birštone. Tel. 8 
674 46484.

NAMUS
Namą (yra ūkinis pastatas, visos 
komunikacijos, sklypo šone teka 
upelis, 11 a žemės) J. Basanavi-
čiaus g., Prienuose. Tel. 8 673 
79605.

Gyvenamąjį namą su ūkiniu 
pastatu (namas 150 kv. m, tin-
kamas naudoti privačiam vaikų 
darželiui, slaugai, 20 a žemės) 
Eigulių g. 14, Prienuose. Tel. 8 
619 78963.

SODYBAS, SODUS
Sodybą (19 000 Eur) ramioje vie-
toje Prienų r. Tel. 8 685 81811.

Sodo sklypą su vasarnamiu (8 
a žemės, ūkinis pastatas) SB 
„Kalnai“, Prienuose. Tel. 8 695 
34799.

Tvarkingą sodybą Prienų r., Ko-
lonijų k. Mūrinis 2 a. namas, 
centrinis šildymas. 33 a žemės, 
ūkinis pastatas, du garažai.Tel.  8 
639 93501.

ŽEMĖS SKLYPUS
28 a namų valdos sklypą (elektra, 
vanduo, 750 Eur/a) Kauno g., 
Prienuose. Arba keičia į 2-3 k. bt. 
ne aukščiau nei 3 aukšte. Tel. 8 
685 19680.

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (III a. 5 a. n.) Stadiono g., 
Prienuose. Tel. 8 615 66385.

2 k. bt. (50 kv. m, IV a. 6 a. mū-
riniame name) Stadiono g., Prie-
nuose. Tel. 8 682 07294.

2 k. bt. (56 kv. m, IV a., renovuotas 
namas, su visais esamais baldais 
ir buitine technika, yra balkonas, 
džiovykla) Statybininkų g. ir gara-
žą Revuonos g. (netoli PC „Norfa“, 
Prienuose. Tel. 8 604 48085.

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (II a., vidinis, plastikiniai 
langai, centrinis šildymas, kom-
binuotas boileris) mediniame 
name Kęstučio g., Prienuose. Tel. 
8 603 14013.

3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra 
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319) 
56670, 8 614 46597.

4 KAMBARIŲ BUTUS
4 k. bt. (77 kv. m, III a. 4 a. mū-
riniame name, nepereinami 
kambariai, autonominis dujinis 
šildymas (atjungta nuo miesto 
šildymo), dalis renovuota, 34 000 
Eur). Statybininkų g., Prienuose. 
Tel. 8 675 08383, padelskas@
yahoo.com

Prienų rajono savivaldybės informacija
Informuojame, kad pradedamas rengti Vidinės miškotvar-

kos projektas miško žemės sklypui, esančiam Prienų m. teri-
torijoje, kurio kadastrinis numeris 6943/0009:45 Prienų m. k. 
v. Susipažinti su Vidinės miškotvarkos projektu galima nuo 
rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 1 d. adresu: Laisvės a. 12, Prienai. 
Projekto viešas svarstymas vyks rugsėjo 3 d. 10 val. adresu: 
Laisvės a. 12, Prienai.

Pastabas ir pasiūlymus teikti projekto rengėjui adresu: Ar-
mališkių g. 5A, Kaunas; tel. 8 686 14128, el. p. b.baroniunas@
gmail.com.

REKLAMA

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

Prašo atsiliepti mirusio Antano Daunoravičiaus paveldėto-
jus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. rugsėjo 4 d. 10.00 val. 
Jūs kviečiami atvykti į Birštono sav., Pelėšiškių k. prie žemės 
sklypo (kad. Nr. 6935/4:76), suderinti sklypo ribas su greti-
mu žemės sklypu Nr. 6935/4:48, kuriam nurodytu laiku bus 
atliekami kadastriniai matavimai. Prašome atsiliepti mirusio 
Vytauto Kastantinavičiaus paveldėtojus arba jų įgaliotus as-
menis ir Alviną Francienę arba jos įgaliotus asmenis, 2018 m. 
rugsėjo 4 d. 10.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Birštono sav., 
Pelėšiškių k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6935/4:20), suderinti 
sklypo ribas su gretimu žemės sklypu Nr. 6935/4:48, kuriam 
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.   

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno 
žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-
403, Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus dar-
bai bus tęsiami.
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LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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.

Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU 
GATERIU PJAUNAME medieną 
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vie-
toje. Elektra nebūtina. Dirbame 
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395, 
www.7verslai.lt

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Prienuose maisto prekių parduo-
tuvėje reikalinga darbuotoja. Tel. 
8 682 69323.

Reikalinga melžėja. Galime ap-
mokyti ir apgyvendinti. Darbas 
pamaininis. Darbo užmokestis 
pagal susitarimą. Tel. 8 608 
58920.

UAB „Saulės langai“ reikalingi lan-
gų surinkėjai ir projektų vadovai. 
Pageidautina su patirtimi. Tel. 8 
603 26773.

Kelių statybos ir priežiūros įmo-
nė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2. 
Meistro (gali būti studentas); 3. 
Darbų vykdytojo; 4. Buldozerio 
mašinisto; 5. Ekskavatoriaus, 
ratinio ekskavatoriaus maši-
nisto; 6. Greiderio mašinisto. 
Darbas Kauno apskrityje. Įmonė 
įsikūrusi Ilgakiemio k., Kauno r. 
Tel. 8 691 44404.

Atliekame buto remonto darbus 
(dažome, klijuojame plyteles, 
kiti remonto darbai). Tel. 8 671 
77427.

Dedame grindis, laminatą, ka-
lame vidaus ir lauko dalylentes, 
montuojame gipskartonį, sta-
tome karkasines verandasm 
keičiame stogų dangas, dedame 
langus, duris. Kiti dailidės darbai. 
Taisome langų, durų angokraš-
čius. Tel. 8 601 48676.

Mini ekskavatoriaus (3,3 t) nuo-
ma. Vandentiekio, elektros, nuo-
tekų, drenažo tranšėjų kasimas ir 
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

Atvykstu į namus,  
suteikiu garantiją.  
Tel. 8 615 73404. 

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.

Žemės kasimo darbai mini eks-
kavatoriumi 3,3 t. Tel. 8 645 
20612.

Skardinimo darbai: kraigai, vė-
jinės, pakalimai, kaminai ir t.t. 
Montuojame „Cedral“ dailylen-
tes. Dengiame stogus. Patirtis. 
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636 
94394.

Dengiame stogus, statome kar-
kasus. Taip pat atliekame įvairius 
statybos ir apdailos darbus. Tel. 
8 647 74242.

Dažome medinius namus-fasa-
dus ir stogus savo ir užsakovo 
medžiagomis. Patirtis. Kokybė. 
Tel. 8 636 94394.

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. Klojame 
trinkeles. 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.

Kokybiškai remontuojame bu-
tus: dažome, glaistome, klojame 
laminatą, atliekame kitus darbus. 
Tel. 8 606 46488.

Nestandartinių medinių 
baldų, laiptų, palangių ir 

kt. gamyba, baldų  
restauravimas ir remontas. 

Žaisliniai baldai, žaislai, 
originalūs proginiai  

suvenyrai. 
Darbų pavyzdžiai: 

https://www.facebook.com/
medis.gyvenimui. 

Tel. 8 687 91723.

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.

Akordeoną „Weltmeister“ (120 
bosų, vokiškas su originaliu dėklu, 
mažai naudotas, tinka besimo-
kantiems). Tel. 8 618 64274.

Sausas pušines malkas. Atveža. 8 
609 14843.

PASLAUGOS

Advokato paslaugos 
fiziniams ir juridiniams 

asmenims.  
Konsultuojame telefonu 

8 646 31590. 

Obuolių spaudykla 
spaudžia ir pasterizuoja 
sultis. Mus rasite adresu: 
Juodaraisčio g. 18, netoli 

Klebiškio. Tel.: 8 682 59897, 
8 618 65360.

Paskolos!!! Suteikiame paskolas 
ir refinansuojame (padengia-
me) geromis sąlygomis net ir 
turintiems skolų sumoje iki 10 
000 Eur laikotarpiui iki 48 mėn. 
Refinansuojame Jūsų turimas 
skolas Sergel, Lindorff, Gelvora ir 
t.t. Tel. 8 601 50935.

Paminklų, tvorelių, kapaviečių 
uždengimų gamyba. Betona-
vimas, montavimas, užpylimas 
skalda, senų kapaviečių restau-
ravimas ir kiti akmens gaminiai. 
Nemokama konsultacija. Tel. 8 
686 96155.

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).

UAB „Gensera“ siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, meis-
trams, brigadininkams, lauko 
vamzdynų montuotojams ir 
pagalbiniams darbininkams 
vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų statybos ir aplin-
kos tvarkymo darbams visoje 
Lietuvoje (yra galimybė rinktis 
darbą pagal gyvenamąją vietą). 
Suteikiame visas darbui reikalin-
gas priemones, transportą atvyki-
mui į darbą. Daugiau informacijos 
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8 
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.

Metalo apdirbimo įmonei, ga-
minančiai maisto pramonės 
įrengimus, Kaišiadorių raj., Do-
vainonyse, reikalingas šaltkalvis. 
Reikalavimai: būtina mokėti 
skaityti brėžinius. Į/iš darbą/o ve-
žame įmonės transportu. Darbo 
užmokestis sutartinis. Tel. 8 656 
01720,  viktoras@dovaina.lt.

Vilkiko vairuotojas dirbti 
Europoje. 

Taip pat transporto įmonei 
reikalinga buhalterė. 

Tel. 8 676 45484.

G. Navickienės odontologiniam 
kabinetui reikalinga padėjėja. Tel. 
8 699 60165.

Reikalinga virtuvės pagalbinė 
darbuotoja Prienuose. Darbas 
pamainomis. Reikalinga (-as) picų 
kepėja (-as). Apmokome. Galima 
važinėti su kitais darbuotojais 
iš N. Ūtos ir Balbieriškio. Tel. 8 
650 41148.

Kviečia

Jeigu turite problemų su alkoho-
lizmu, Jums gali padėti Birštono 
anoniminių alkoholikų draugija. 
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19 
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A 
(„Carito“ bendruomenės namai), 
Birštone. Tel. 8 689 36747.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Rugpjūčio 20 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro 
kiemelyje – renginys „Muilo 
burbulų sodas“ vaikučiams ir jų 
tėveliams. Įėjimas nemokamas.
Renginyje džiaugsimės vasara ir 
pristatysime kūrybines dirbtuves 
„Pasaką kuria vaikai”, kurios vyks 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre rugpjūčio 21–24 dieno-
mis, spalvinsime ir dekoruosime 
aplinką, susitiksime su „Peliūnės 
vasara“, dainuosime debesims, 
šoksime saulei.

Rugpjūčio 21–24 dienomis Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio centre 
– kūrybinės dirbtuvės „Pasaką 
kuria vaikai”. Tai projektas, 
skirtas turiningam vaikų laisva-
laikiui, kurį jie galėtų praleisti 
netoli savo gyvenamosios vie-
tos. Kūrybinės dirbtuvės bus 
vykdomos specialiai sukurtoje 
neformalioje aplinkoje, vaikams 
įrengtose patraukliose erdvė-
se. Per kūrybinius žaidimus ir 

NUKelta Į 12 p. 
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ūkininkus, prekybininkus,  daly-
vauti ir prekiauti šventėje. No-
rintiems prekiauti – dėl leidimų 
prašome kreiptis į Prienų miesto 
seniūniją tel. (8 319) 52 195, el. 
p. irena.stasytiene@prienai.
lt Leidimų prekiauti kaina: 14 
Eur – juridiniam asmeniui; 
5,80 Eur – fiziniam asmeniui.
Dėmesio! Mugėje nebus ga-
lima prekiauti alkoholiniais 
gėrimais! Mugės pradžia – 10  
val., šventės atidarymas – 12 
val., numatoma šventės pabaiga 
– 17 val. Šventės programa bus 
paskelbta interneto svetainėje 
www.prienai.lt

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų r. savivaldybės fojė (2 
aukšte) eksponuojama Arūno 
Aleknavičiaus fotografijų paro-
da „Kalnai iš arti“.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama fotogra-
fijų konkurso „Mano miesto 
bliuzas – Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui“ darbų 
paroda. 

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Elenos 
Krušinskaitės tapybos paroda 
„Lietuvos piliakalniai“. Paroda 
veiks iki rugpjūčio 16 d.

Prienų krašto muziejuje pir-
madieniais–šeštadieniais nuo 
10.00 val. iki 16.00 val. ekspo-
nuojama  paroda „Lietuviškoji 
enciklopedija“. Muziejaus lanky-
tojai galės ne tik susipažinti su 
leidiniais, bet ir juos paskaityti. 
Tai pirmoji „Spaudos Fondo“ 
lietuviška enciklopedija, išleista 
bendradarbiaujant su Lietuvių 
katalikų mokslo akademija. Par-
oda veiks iki rugpjūčio 18 d.

Prienų krašto muziejuje ekspo-
nuojama kilnojamoji paroda „Iš-
sigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“. Ši paroda 
– tai tekstiliniuose stenduose 
pateikiami Holokausto liudinin-
kų prisiminimai. 

Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Antano 
Sadecko tremties paveldo foto-
grafijų paroda „Negrįžusiems“. 
Paroda veiks iki rugpjūčio 29 d.

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama sporto žurnalisto, 
sporto fotografo Alfredo Plia-
džio fotografijų paroda „Sporto 
akimirkos“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje ekspo-
nuojama paroda „Justinas 
Marcinkevičius ir Lietuvos vals-
tybingumas“. Parodą parengė 
Lietuvos Respublikos Seimo 
kanceliarijos Informacijos ir 
komunikacijos departamento 
Parlamentarizmo istorinės at-
minties skyrius.

taikant kitus meninio ugdy-
mo metodus bus  sukuriamos 
vaidybinės situacijos, kuriose 
vaikai patirs įvairių išbandymų. 
Daugiau informacijos apie kūry-
bines dirbtuves – http://www.
prienaikc.lt

Rugpjūčio 23 d. rajone vyks ren-
giniai, skirti Juodojo kaspino ir 
Baltijos kelio dienai. Informacija 
tikslinama.

Rugpjūčio 24 d. Paprienės sta-
dione – Prienų rajono 2018 
m. futbolo čempionato 2-ojo 
rato varžybos.18.30 „Jieznas“ 
– „Prienai“ 18.30 „Ringis“ – 
„Stadionas“ 19.30 „Kalniečiai“ 
– „Ąžuolas“

Rugpjūčio 26 d. 13 val. Naujo-
sios Ūtos seniūnijoje, Serbenti-
nės kaime, Aldonos Lietuvinin-
kienės sodyboje – 13-oji klojimo 
teatro šventė „Vėtrungė 2018“. 
Dalyvaus mėgėjų teatrai iš Pa-
nevėžio, Elektrėnų, Dusmenų, 
Prienų, Jiezno, Naujosios Ūtos. 
Įėjimas nemokamas.

Rugpjūčio 27 d. kviečiame kartu 
pagerbti Prienų žydų žudynių 
aukas. 17.30 val. – Minėjimas 
Prienų žydų žudynių vietoje 
(Kęstučio g., Prienai). 18.30 val. 
– Parodos „Išsigelbėjęs Lietuvos 
žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ 
lankymas su gidu Prienų krašto 
muziejuje. 

Rugpjūčio 31 d. Paprienės sta-
dione – Prienų rajono 2018 
m. futbolo čempionato 2-ojo 
rato varžybos. 18.30 „Ringis“ 
– „Kalniečiai“ 19.30 „Pozityvus“ 
– „Stadionas“ 19.30 „Jieznas“ 
– „Ąžuolas“

Rugsėjo 7 d. Paprienės stadi-
one – Prienų rajono 2018 m. 
futbolo čempionato 2-ojo rato 
18.30 „Jieznas“ – „Ringis“ 19.30 
„Pozityvus“ – „Kalniečiai“ 19.30 
„Ąžuolas“ – „Prienai“

Rugsėjo 8 d. 13 val. – tradiciniai 
poeto, kraštiečio Justino Mar-
cinkevičiaus kūrybos skaitymai 
„Ant Lietuvos mano širdis pate-
kėjo“ poeto gimtinėje (Važatkie-
mio k., Ašmintos sen.). Į renginį 
iš Prienų Laisvės aikštės 12.20 
val. išvyks užsakytas autobusas 
(autobusas stovės prie Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro). 
Pageidaujančius vykti prašome 
registruotis telefonais (8 319 60 
379, 8 652 99077 iki rugsėjo 7 
d. 15 val. 

Rugsėjo 29 d. (šeštadienį) Prie-
nų sporto arenos (Pramonės 
g. 20, Prienai) teritorijoje vyks 
Prienų krašto mugė ir sporto 
šventė „Rudens spalvos 2018“.   
Renginyje vyks sporto varžybos, 
meninė programa, skaniausio 
patiekalo rinkimai, pramogos  
vaikams ir kt. Kviečiame tau-
todailininkus, amatininkus, 

HOROSKOPAS
Rugpjūčio 20-26 d.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

ANDRIUS MAMONTOVAS
Stichija: žemė

Planeta: Merkurijus
Savaitės diena: trečiadienis

Akmuo: karneolis ir nefritas
Spalvos: mėlyna ir geltona

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje smalsumas gali 
jus nuvesti labai toli, gal net perne-
lyg toli. jei negalite susilaikyti nuo 
abejotinų poelgių, bent jau būkite 
ypač atsargus. Antroje savaitės pu-
sėje stebinsite aplinkinius savo ne-
paprastomis idėjomis. Vargu ar jos 
bus įgyvendintos, bet jūsų populia-
rumas gerokai išaugs.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Savaitės pradžioje sugebėjimas 
gražbyliauti padės jums savo pusėn 
pritraukti naujų šalininkų. nedvejoki-
te, veikite ryžtingai ir intuityviai - tai 
padės kopti karjeros laiptais. Antroje 
savaitės pusėje jums netikėtai atsi-
vers tokios galimybės, kokių nė ne-
drįsote tikėtis.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje sunkiai rasite ben-
drą kalbą su draugais ar kolegomis, 
užtat finansiniai reikalai klostysis 
puikiai. Savaitės viduryje imkitės 
darbų, reikalaujančių fizinės jėgos 
ir ištvermės. Savaitgalį vis dar jau-
sitės toks pat stiprus ir nepriklauso-
mas, bet jau būsite dėmesingesnis 
artimiesiems.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Pirmomis savaitės dienomis venkite 
impulsyvių ir nepamatuotų sprendi-
mų. Rizika nepasiteisins. Savaitės vi-
duryje niekuo nepasikliaukite, ypač 
verslo ar kitais dalykiniais klausimais, 
verskitės savo jėgomis. Tik savaitgalį 
verta praleisti su senais draugais.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Ar nejaučiate, kad jums užėjo niekuo 
nepagrįsto užsispyrimo laikotarpis? 
jei galite, atidėkite visus svarbius 
reikalus. Ši savaitė jums nepalanki 
imtis ko nors rimto. Kuo labiau ver-
šitės į priekį, tuo toliau būsite nu-
blokštas atgal.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Į bėdą pakliuvusiam draugui ver-
čiau padėkite protingu patarimu, 
nes jūsų paskolinti pinigai jam tikrai 
nepadės. jei rasite bendrą kalbą su 
kolegomis, visi kartu savaitės vidu-
ryje nuveiksite tikrai didelį darbą. 
Savaitgalį nedrybsokite namie, ilsė-
kitės aktyviai.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Kiekvieno darbo imatės su tokiu 

nežabotu entuziazmu, kad kitus tai 
net baugina. netrukus rasis priešta-
raujančių jums kolegų. ne kiekvie-
nam patinka šitokia jūsų energija. 
Verčiau daugiau dėmesio skirkite 
šeimai ar mylimam žmogui, antraip 
santykiai gali netikėtai pašlyti. Ke-
tvirtadienį gali tekti apsispręsti dėl 
rimtos finansinės investicijos.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Savaitės pradžioje būsite kaip nie-
kad nereiklus sau ir kitiems. ga-
lėtumėte puikiai praleisti laiką su 
draugais. Savaitės viduryje būkite 
atsargus - į jūsų gyvenimą bandys 
brautis seni ir negeidautini pažįs-
tami, su kuriais jau manėte visiš-
kai nutraukęs bet kokius santykius. 
Pasistenkite likti ramus savaitgalį, 
kai šeimos nariai demonstruos sa-
vo tariamą nepriklausomybę.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Viskas, ką darote, turi prasmę ir 
yra toliaregiškai suplanuota. ne-
panikuokite dėl netikėtų pokyčių 
savaitės viduryje. Viskas tik į gera. 
Turite gerus šansus viską padaryti 
geriau ir greičiau už kitus. nepa-
leiskite iniciatyvos iš savo rankų, 
kai savaitgalį reikės spręsti finan-
sinius klausimus.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

netikėkite niekuo, ką stebinančio 
išgirsite pirmadienį ar antradie-
nį. Veikiausiai jus bando vedžioti 
už nosies. Antroje savaitės pusė-
je būsite linkęs išlaidauti. niekam 
neskolinkite pinigų, juo labiau - ge-
ram draugui. Ketvirtadienį - didelė 
tikimybė įsimylėti.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Pirmomis savaitės dienomis ne-
persistenkite bandydamas padėti 
kitiems, ypač jei to jūsų niekas ne-
prašė. Savaitės viduryje laikykitės 
toliau nuo svetimų paslapčių - dėl 
jų tik bėdos turėsite. galimos pro-
blemos šeimoje, tad skirkite arti-
miesiems daugiau dėmesio.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Pirmadienį pagaliau turėtų nusiristi 
nuo širdies jau kuris laikas jus slė-
gęs akmuo. Savaitės viduryje gali-
mi nesusipratimai su partneriu, tad 
pasistenkite kalbėti ir elgtis ypač 
aiškiai ir nedviprasmiškai. jei turite 
draugą, šią savaitę švenčiantį savo 
gimtadienį, nepamirškite jo pasvei-
kinti, antraip tikrai įsižeis.

Kviečiame prisijungti prie 
skulptūros, išdrožtos iš per 
vėtrą Skriaudžių kapinėse 
nuvirtusio ąžuolo 
atsiradimo.

Pristatome Jums Lietu-
vos valstybės atkūrimo šim-
tmečiui skirtos skulptūros 
eskizą. 

Šios skulptūros sukūrimas 
ir pastatymas Skriaudžiuose 
kainuotų 1000 eurų. Kviečia-
me pagal galimybes prisidėti 
prie šios skulptūros atsiradi-
mo Skriaudžiuose. 

Galinčiuosius skirti finan-
sinę paramą prašome lėšas 
pervesti į Skriaudžių kaimo 
bendruomenės sąskaitą „Lu-
minor“ (buvusiame „DNB“) 
banke LT40 4010 0411 0017 
2207, banko kodas 40100 (pa-
skirtyje reikia nurodyti „Para-
ma skulptūros sukūrimui“).

Skriaudžių kaimo bendruomenė
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 
Gimę tą pačią dieną 07:30 Šven-
tadienio mintys 08:00 Gimtoji že-
mė 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų 
pasakos 10:00 lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai 11:00 premjera. 
Kačių aBC 4 11:45 pasaulio do-
kumentika. Viduriniųjų Rytų gamta 
12:40 pasaulio dokumentika. ta-
cho upė. Žmones ir gamtą siejan-
ti riba 13:35 puaro 15:20 Gamtos 
inspektoriai 15:43 Loterija „Keno 
Loto” 15:45 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą) 16:00 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota) 16:50 Va-
sara su „Dviračio žiniomis” 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.) 18:00 Klausimėlis.lt. 
18:30 pramoginė laida „editos 
šou” 19:30 Savaitė. 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 21:00 
laisvės kaina. partizanai.  21:50 
premjera. antikvariato paslaptys 
6. Žmogžudystės pagal romanus  
23:20 Makalynė, arba Visu greičiu 
pirmyn 01:00 pasaulio dokumenti-
ka. Viduriniųjų Rytų gamta 01:55 
pasaulio dokumentika. tacho 
upė. Žmones ir gamtą siejanti riba 
02:50 Kačių aBC 4 03:35 lengvai 
ir linksmai! 04:15 puaro

 
06:30 Žvėrelių būrys (15) 06:55 
Įspūdingasis Žmogus-voras (3) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (2) 07:45 Svei-
ki atvykę į “Veiną” (3) 08:10 pa-
baisiukas Bansenas (16) 08:35 
linksmieji tomas ir Džeris (4) 
09:00 Ogis ir tarakonai (18) 09:10 
Ogis ir tarakonai (19) 09:30 Dra-
konų kova. Super (38) 10:00 KI-
NO pUSRYČIaI Makaka Markas 
11:40 Flukas 13:30 pReMJeRa 
Jausmų vandenynas 15:15 pri-
čiupom! (10-11) 16:15 Šeimos 
savaitgalis 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 Telelo-
to 20:35 Druska 22:35 Juokdarių 
vakarienė 00:45 pjūklas 02:40 
ponas ir ponia gangsteriai

 
05:20 Moderni šeima 05:40 Mo-
derni šeima 06:15 Televitrina 
06:30 aladinas 07:00 ančiukų is-
torijos 07:30 Žvaigždžių karai. Su-
kilėliai 08:00 aladinas 08:30 Kobra 
11 09:30 Šefai vikingai 10:00 Bibli-
otekininkai 11:00 Orestas iš burti-
ninkų giminės 13:00 Karštos gal-
vos 14:45 Karštos galvos! 2 16:25 
Havajai 5.0 17:25 Į šiaurę 18:30 
tV3 žinios 19:22 tV3 sportas 
19:27 tV3 orai 19:30 Aplink pa-
saulį per 80 dienų 21:55 pagro-
bimas 2. Neišvengiamas kerštas 
23:45 Nuostabi dabartis 01:55 Kita 
moteris 03:50 adrenalinas 

 
06:30 Baltijos galiūnų čempio-
natas. tauragė 07:30 auklė (96) 
08:00 auklė (97) 08:30 Tauro ra-

gas 09:00 Baltijos galiūnų čempio-
natas. akmenė 10:00 Vaikai šėlsta 
(15) 10:30 Džiunglių princesė Šina 
(13) 11:30 Rykliai. Ne vien tik gro-
buonys 12:40 anthonis Bourdai-
nas. Nepažįstami kraštai (1) 13:40 
ekstrasensų mūšis (7) 16:00 Reali 
mistika (45) 17:05 Nusikaltimų ty-
rėjai (4) 18:15 Kas žudikas? (50) 
19:30 Nemiga (5) 20:30 Nemiga 
(6) 21:30 Juodasis sąrašas (16) 
22:30 Okupuoti (1) 23:30 Okupuo-
ti (2) 00:30 ekstrasensų mūšis (7) 
02:25 Goblinas 

 
05:30 Grilio skanėstai 06:00 Skin-
siu raudoną rožę 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 „pa-
saulis iš viršaus“. 07:55 „pasau-
lio turgūs. Nica“. 08:30 Kaimo 
akademija 09:00 Šiandien kimba 
10:00 „pavojingiausios kelionės. 
Kirgizija“ 10:35 „pavojingiausios 
kelionės. ladakas“ 11:10 Ekovi-
zija 11:20 Grilio skanėstai 11:50 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ 
(3;4) 13:50 „Viskas dėl tavęs“ (5; 
6) 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 
Grįžtu namo 16:55 „pasaulis iš 
viršaus“ 17:30 „Geriausios nar-
dymo vietos“ 18:00 Žinios 18:27 
Orai 18:30 „Geriausios nardymo 
vietos“ 19:00 „Jekaterina Didžioji“ 
(5) 20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25 
„Jekaterina Didžioji“ (6) 21:30 
Skinsiu raudoną rožę 22:00 Ži-
nios 22:27 Orai 22:30 „Mesingas. 
aplenkiantis laiką“ (5; 6) 00:40 
„Viskas dėl tavęs“ (1; 2) 02:45 
„Merdoko paslaptys“ (1/9; 1/10) 
04:15 Skinsiu raudoną rožę 04:40 
„Rasputinas“ (5) 

 
06:15 Televitrina 06:30 ledo ke-
lias 07:30 Įelektrintas ledas 08:30 
Iš peties 09:30 Vienam gale ka-
blys 10:00 Žvejo nuotykiai 11:00 
pragaro kelias 12:00 Jokių kliū-
čių! 13:00 Mirtina vasara 14:00 
Įelektrintas ledas 15:00 ledo 
kelias 16:00 Iš peties 17:00 San-
dėlių karai 17:30 Sandėlių karai 
18:00 Skorpionas 19:00 Europos 
U-16 merginų krepšinio čempi-
onatas. lietuva - Vokietija 21:00 
Žinios 21:53 Sportas 21:58 Orai 
22:00 pakartok! 23:00 pakartok! 
23:55 policininko istorija 2 00:30 
londono apgultis 02:15 Žiauriai 
baisi naktis 2

 
05:30 panorama.(kart.) 05:52 
Sportas. Orai. (kart.) 06:00 Lie-
tuvos Respublikos himnas 06:05 
lRt OpUS ORe. Grupės „Fre-
aks On Floor” koncertas. (kart.) 
07:05 Mokslo sriuba 07:30 Kul-
tūrų kryžkelė 08:30 Krikščionio 
žodis.(subtitruota) 08:45 Kelias 
09:00 Euromaxx 09:30 premje-
ra. Išsamus pranešimas 10:00 
aRtS21 10:30 pradėk nuo sa-
vęs 11:00 Septynios Kauno 
dienos.(kart.) 11:30 Durys atsi-
daro 12:00 Teatras 13:00 ARTi 
13:15 linija, spalva, forma 13:45 
Stop juosta. (su vertimu į gestų 
k.) 14:10 legendos 15:00 Vys-
kupo nominato dr 17:05 Kultūros 
teismas 17:55 Nes man tai rūpi 
18:40 Mano tėviškė. (kart.) 19:00 
Mūsų miesteliai 19:50 Viduramžių 
Europa 20:45 Viduramžių europa 
21:40 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 22:30 alexander 
paley skambina F 00:20 Anapus 
čia ir dabar 01:05 Kino žvaigždžių 
alėja. apalūzas  02:40 laukinės 
gamtos slėpiniai 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 7 10:50 Komisaras 
Reksas 11:40 Giminės 12:35 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 13:58 Loterija 
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 
laba diena, lietuva 16:30 premje-
ra. Seserys 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.) 18:15 
Auksinis protas 19:30 Žmonės, 
kurie sukūrė lietuvą 20:25 Lote-
rija „Keno Loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija 22:30 Vasa-
ra su „Dviračio žiniomis” 23:00 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 8 23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 00:30 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
4.  02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 lRt radijo 
žinios 03:05 Žmonės, kurie sukū-
rė lietuvą 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Nacionalinė ekspedicija 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(270-272) 07:30 Keista šeimy-
nėlė (4) 07:55 Volkeris, teksaso 
reindžeris (180) 08:55 Rytas su 
LNK 10:55 ponas Bynas (12) 
11:25 Meilės sparnai (41-42) 
13:25 Gyvenimo daina (55) 14:25 
Dvi širdys (1039-1042) 16:30 La-
bas vakaras, lietuva 17:35 Gy-
venimiškos istorijos 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
NaUJaS SeZONaS KK2 20:00 
tautos tarnas (12-13) 21:00 Bus 
visko 21:30 Žinios 22:24 Sportas 
22:28 Orai 22:30 VaKaRO Se-
aNSaS Vendeta 00:15 Kultas 
(8) 01:05 Druska 

 
05:20 Moderni šeima 06:10 Te-
levitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 Simpsonai 07:55 
Bibliotekininkai 08:55 Meilės sūku-
ryje 10:00 tai - mano gyvenimas 
12:00 Kobra 11 13:00 pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:28 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 19:30 pasku-
tinis iš Magikianų 20:00 Tai bent 
giminaičiai 21:00 Kam ta meilė? 
21:30 tV3 vakaro žinios 22:22 
tV3 sportas 22:27 tV3 orai 22:30 
laukinė 01:30 Aš - robotas 03:30 
purvini pinigai 

 
06:00 auklė (98-100) 07:30 As-
mens sargybinis (16) 08:30 Farų 
karai (13) 09:30 teisingumo agen-
tai (37) 10:35 Kobra 11 (15) 11:40 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty-
rimų skyrius (22) 12:40 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (5) 
13:40 Vladimiras Vysockis: „ačiū, 
kad gyvas“ (1) 14:50 Farų karai 
(14) 15:50 teisingumo agentai 

(38) 16:55 Kobra 11 (16) 18:00 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty-
rimų skyrius (23) 19:00 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (6) 
20:00 Info diena 20:25 Nusikalti-
mų miestas (3) 21:00 Sumautos 
atostogos Meksikoje 22:55 Javos 
karštis 00:55 Juodasis sąrašas 
(16) 01:45 Okupuoti (1-2) 

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (46) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
„tV europa pristato. Vyrų šešė-
lyje. Felicija Bortkevičienė“ 07:10 
Šiandien kimba 08:10 „Delta“ (2/2) 
09:15 „Moterų daktaras“ (2/8) 
10:20 „Neišsižadėk“ (30) 11:25 
„Ragana“ (1/20) 12:30 „Iššūkis“ 
(4/6) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Gluchariovas“ (2/5) 14:55 „Guro-
vo bylos. trys dienos“ (2) 16:00 
Reporteris 16:30 Vasara tiesiogiai 
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų 
daktaras“ (2/55) 18:00 Reporteris 
18:52 Orai 18:55 Rubrika „Saugi 
vaikystė“ 19:00 „Bitininkas“ (1/15) 
20:00 Reporteris 20:30 Vasara 
tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00 
„Juodosios katės“ (9) 22:00 Re-
porteris 22:52 Orai 22:55 Rubrika 
„Saugi vaikystė‘ 23:00 „Gluchario-
vas“ (2/2) 00:05 „Delta“ (2/1) 01:05 
„Iššūkis“ (4/3) 02:00 „Ragana“ 
(1/19) 02:45 „Neišsižadėk“ (24) 
03:35 „Deimantų medžiotojai“ (6) 
04:20 „Ragana“ 

 
06:05 Televitrina 06:20 pavojin-
giausi pasaulio vairuotojai 07:00 
pragaro kelias 08:00 Kaulai 09:00 
Nuo amato iki verslo 09:30 CSI 
Majamis 10:30 Simpsonai 11:25 
Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi vai-
kų 12:55 planetos talentai 13:30 
Iš peties 14:30 Televitrina 15:00 6 
kadrai 15:25 Kaulai 16:25 CSI Ma-
jamis 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs 
ir turi vaikų 19:25 Univeras. Nau-
jas bendrikas 20:30 Saša ir Tania 
21:00 Žinios 21:28 Orai 21:30 
pašėlęs policininkas 22:30 Naša 
Raša 23:00 Šėtono belaukiant 
02:15 Jokių kliūčių! 

 
05:00 panorama.(kart.) 05:30 
Dienos tema. (kart.) 05:50 Spor-
tas. Orai. (kart.) 06:00 Lietu-
vos Respublikos himnas 06:05 
Kaunas Jazz 2018. petras Vyš-
niauskas & „Mezcal Jazz Unit”. 
(kart.) 07:05 pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 07:15 Detektyvė Mire-
tė 07:30 Stebuklingoji Boružėlė 
07:50 Stop juosta (su vertimu į 
gestų k.) 08:20 atspindžiai. pa-
veldo kolekcija. 08:50 Kaip at-
siranda daiktai 9 09:15 Labas 
rytas, lietuva.(kart.) 12:15 Gy-
venimas salose 13:15 Durys at-
sidaro 13:45 Viduramžių europa 
14:40 Viduramžių europa 15:30 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 
15:40 Nauji piterio peno nuotykiai 
1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 10 
16:30 laba diena, lietuva.(kart.) 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.(subtitruota) 18:30 Kelias į 
namus 19:00 aRtS21. Meno ir 
kultūros žurnalas (aRtS21) 19:30 
Meilė kaip mėnulis 20:25 proku-
rorai 21:15 Spąstai. Jaunimas 
islamo radikalų pinklėse 22:10 
Žmogžudystės anatomija  00:45 
Dabar pasaulyje 01:15 Kaunas 
Jazz 2018. Bob James trio (JaV) 
02:15 lietuvių kino klasika. Niekas 
nenorėjo mirti.  03:55 aRti. Veidai. 
04:10 Nes man tai rūpi       

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 10:05 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 7 10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės 12:35 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 13:58 Loterija „Keno Lo-
to” 14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.) 18:15 Auksinis 
protas 19:30 emigrantai 20:25 Lo-
terija „Keno Loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija 22:30 Vasa-
ra su „Dviračio žiniomis” 23:00 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 8 23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 00:30 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
4.  02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 lRt radijo 
žinios 03:05 emigrantai 04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 Nacionalinė 
ekspedicija 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(273-275) 07:30 Keista šeimy-
nėlė (5) 07:55 Volkeris, teksaso 
reindžeris (181) 08:55 Rytas su 
LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (43-44) 13:25 Gyvenimo 
daina (56) 14:25 Dvi širdys (1043-
1046) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 NaUJaS SeZONaS 
KK2 20:00 tautos tarnas (14-
15) 21:00 Bus visko 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS apsuptyje 
00:35 Kultas (9) 01:25 Vendeta 

 
05:10 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius 06:10 Televitrina 06:25 
Kempiniukas plačiakelnis 06:55 
Simpsonai 07:55 Kam ta mei-
lė? 08:25 paskutinis iš Magikia-
nų 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
tai - mano gyvenimas 12:00 Tai 
bent giminaičiai 13:00 pažadė-
toji 15:00 Simpsonai 16:00 tV3 
žinios 16:28 tV3 orai 16:30 tV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:22 
tV3 sportas 19:27 tV3 orai 19:30 
paskutinis iš Magikianų 20:00 Tai 
bent giminaičiai 21:00 Kam ta 
meilė? 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:22 tV3 sportas 22:27 tV3 orai 
22:30 Fenikso skrydis 00:55 CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius 
01:45 Kaulai 02:35 Rouzvudas 
03:25 Ekstrasensai tiria 04:20 
Moderni šeima 

 
06:00 auklė (101-103) 07:30 
Vladimiras Vysockis: „ačiū, kad 
gyvas“ (1) 08:30 Farų karai (14) 
09:30 teisingumo agentai (38) 
10:35 Kobra 11 (16) 11:40 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 

skyrius (23) 12:40 Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas (6) 13:40 
Vladimiras Vysockis: „ačiū, kad 
gyvas“ (2) 14:50 Farų karai (15) 
15:50 teisingumo agentai (39) 
16:50 Kobra 11 (1) 19:00 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsakas 
(7) 20:00 Info diena 20:25 Nusi-
kaltimų miestas (4) 21:00 Super-
bombonešis. Naikinti viską 23:20 
Sumautos atostogos Meksikoje 
01:10 Sekso magistrai (7) 02:15 
Nusikaltimų tyrėjai (3) 

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“  05:35 
„Baltoji vergė“ (47) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Vantos lapas 07:10 Skinsiu raudo-
ną rožę 07:40 Vasara tiesiogiai su 
D 08:10 „Delta“ (2/3) 09:15 „Mo-
terų daktaras“ (2/9) 10:20 „Neišsi-
žadėk“ (31) 11:25 „Krikšto tėvas“ 
(1) 12:30 „Iššūkis“ (4/7) 13:35 tV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(2/6) 14:55 „Gurovo bylos. trys 
dienos“ (3) 16:00 Reporteris 16:30 
Vasara tiesiogiai su D 16:57 Orai 
17:00 „Moterų daktaras“ (2/56) 
18:00 Reporteris 18:57 Orai 19:00 
„Bitininkas“ (1/16) 20:00 Reporte-
ris 20:30 Vasara tiesiogiai su D 
20:57 Orai 21:00 „Juodosios ka-
tės“ (10) 22:00 Reporteris 22:57 
Orai 23:00 „Gluchariovas“ (2/3) 
00:05 „Delta“ (2/2) 01:05 „Iššū-
kis“ (4/4) 02:00 „Ragana“ (1/20) 
02:45 „Neišsižadėk“ (25) 03:35 
„Deimantų medžiotojai“ (7) 04:20 
„Ragana“ (1/20) 

 
06:10 Televitrina 06:30 Saša ir 
Tania 07:00 pragaro kelias 08:00 
Kaulai 09:00 Sandėlių karai 09:30 
CSI Majamis 10:30 Simpsonai 
11:25 Kobra 11 12:25 Vedęs ir 
turi vaikų 13:25 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:30 Televitrina 15:00 
6 kadrai 15:25 Kaulai 16:25 CSI 
Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 19:25 Unive-
ras. Naujas bendrikas 20:30 Sa-
ša ir Tania 21:00 Žinios 21:28 
Orai 21:30 Rytai 23:55 pėdsakai 
00:50 Daktaras Hausas 01:50 24 
valandos. palikimas 02:50 6 ka-
drai 03:20 Vilfredas 

 
05:00 panorama.(kart.) 05:30 
Dienos tema. (kart.) 05:50 Spor-
tas. Orai. (kart.) 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Kau-
nas Jazz 2018. Bob James trio 
(JaV) 07:05 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2 07:25 Nauji piterio 
peno nuotykiai 1 07:50 Kelias į 
namus. (kart.) 08:20 Septynios 
Kauno dienos.(kart.) 08:50 Kaip 
atsiranda daiktai 10 09:15 Labas 
rytas, lietuva.(kart.) 12:00 12:15 
Gyvenimas salose 13:15 Naci-
onalinis turtas 13:40 Nes man 
tai rūpi 14:30 Spąstai. Jaunimas 
islamo radikalų pinklėse 15:20 
premjera. alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai 2 15:30 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji pi-
terio peno nuotykiai 1 16:05 Kaip 
atsiranda daiktai 10 16:30 Laba 
diena, lietuva.(kart.) 18:00 Misija 
18:30 atspindžiai 19:00 laisvės 
vėliavnešiai 19:30 Meilė kaip mė-
nulis 20:25 Žmonės, kurie sukūrė 
lietuvą 21:15 Invazija. antrojo 
pasaulinio karo pradžia  22:10 
antradienio detektyvas. premjera. 
Komisarė lanc  00:10 Dabar pa-
saulyje 00:40 Kaunas Jazz 2018. 
Bob James trio (JaV) 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite 06:35 Dėžinu-
kai 08:05 Beatos virtuvė 09:00 
labas rytas, lietuva 09:30 Žinios 
11:45 pasaulio dokumentika. Gy-
vūnų išgyvenimo strategija 12:40 
pasaulio dokumentika. Varovas. 
Didžioji dramblio kelionė 13:35 
premjera. Džesika Flečer 4 
15:20 Gamtos inspektoriai 15:43 
Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
Klausimėlis 18:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 19:30 Stilius 
20:25 Loterijos „Keno Loto” ir 
„Jėga” 20:30 panorama 20:52 
Sportas 21:00 lRt 90-mečio 
gala koncertas iš Kauno „Žalgi-
rio” arenos 22:50 Ivon kvapas 
00:20 Vinetu. Sidabro ežero pa-
slaptis 01:55 pasaulio dokumen-
tika. Gyvūnų išgyvenimo strategi-
ja 02:50 pasaulio dokumentika. 
Varovas. Didžioji dramblio kelio-
nė 03:45 lengvai ir linksmai! Ro-
ko ir operos sintezė VCO Rock 
04:25 Džesika Flečer 4 

 
06:30 Žvėrelių būrys (14) 06:55 
Įspūdingasis Žmogus-voras (2) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (1) 07:45 Sveiki 
atvykę į “Veiną” (2) 08:10 pa-
baisiukas Bansenas (15) 08:35 
linksmieji tomas ir Džeris (3) 
09:00 Ogis ir tarakonai (15) 
09:10 Ogis ir tarakonai (16) 
09:20 Ogis ir tarakonai (17) 
09:30 Drakonų kova. Super (37) 
10:00 KINO pUSRYČIaI pabė-
gimas iš Žemės planetos 11:45 
trys nindzės imasi veikti 13:30 
pričiupom! (9) 14:00 paslaptin-
goji sala (1) 15:45 paslaptingoji 
sala (2) 17:30 Geriau vėliau, 
negu niekada (8) 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
SUpeRKINaS Debesuota, nu-
matoma mėsos kukulių kruša 
21:15 ponas ir ponia gangste-
riai 23:15 Skaistuolė amerikietė 
00:55 Kapitonas Filipsas 

 
05:10 Rouzvudas 06:15 Televi-
trina 06:30 aladinas 07:00 An-
čiukų istorijos 07:30 Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai 08:00 aladinas 
08:30 Kobra 11 09:30 Maisto ke-
lias 10:00 Bibliotekininkai 11:00 
Mažylis mieste 12:50 Kačių 
motina 14:45 aukso sergėtojas 
16:45 Ekstrasensai tiria 18:30 
tV3 žinios 19:17 tV3 sportas 
19:22 tV3 orai 19:25 Eurojack-
pot 19:30 Dantukų fėja 21:40 Aš 
- robotas 23:55 purvini pinigai 
01:00 Taksi 02:45 Centurionas 
04:25 CSI elektroninių nusikal-
timų skyrius  

 
06:15 auklė (91) 06:45 auklė 
(92) 07:15 auklė (93) 07:45 Au-
klė (94) 08:15 auklė (95) 08:45 

Sveikatos aBC televitrina 09:00 
Nutrūkę nuo grandinės (9) 09:30 
apie žūklę 10:00 Vaikai šėlsta 
(14) 10:30 Džiunglių princesė 
Šina (12) 11:30 Rykliai - vande-
nyno valdovai 12:40 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai 
(8) 13:40 ekstrasensų mūšis (6) 
16:00 Reali mistika (44) 17:05 
Nusikaltimų tyrėjai (3) 18:15 
Kas žudikas? (49) 19:30 Dai-
nuok mano dainą 21:30 MaNO 
HeROJUS Javos karštis 23:40 
AŠTRUS KINAS Goblinas 01:30 
Dainuok mano dainą 

 
06:00 „pavojingiausios kelionės. 
Gvinėja“ 06:30 „pasaulio turgūs. 
Berlynas“ 07:00 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 „pasaulis 
iš viršaus“ 07:55 „pasaulio tur-
gūs. Stambulas“ 08:30 10 min 
iki tobulybės su Jurijumi 08:45 
Skinsiu raudoną rožę 09:30 
Vantos lapas 10:00 Grilio ska-
nėstai 10:30 Gyvenimo būdas 
11:00 „Iššūkis“ (2/9; 2/10) 13:00 
„Baltoji vergė“ (29; 30) 15:00 
10 min iki tobulybės su Juriju-
mi 15:15 Skinsiu raudoną rožę 
16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 
partizanų keliais 16:50 Grilio 
skanėstai 17:25 „Neišsižadėk“ 
(30) 18:00 Žinios 18:27 Orai 
18:30 „Neišsižadėk“ (30 tęs. 31) 
20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ (5; 
6) 22:00 Žinios 22:27 Orai 22:30 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ (6 
tęs.) 23:00 „Iššūkis“ (2/9; 2/10) 
01:00 „Moterų daktaras“ (2/1; 
2/2) 02:45 „Baltoji vergė“ (29; 
30) 04:05 „Neprijaukinti. turkija“ 
04:30 „Iššūkis“ (2/9; 2/10)  

 
 06:08 Televitrina 06:25 ledo 
kelias 07:25 Įelektrintas ledas 
08:25 Sandėlių karai 08:55 Vie-
nam gale kablys 09:25 pavojin-
giausi pasaulio vairuotojai 10:00 
Nuo amato iki verslo 10:30 pla-
netos talentai 11:00 pragaro ke-
lias 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 
Krokodilų valdos 14:00 Įelek-
trintas ledas 15:00 ledo kelias 
16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių 
karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 
Skorpionas 19:00 Europos U-16 
merginų krepšinio čempionatas. 
Lietuva - Rusija 21:00 Žinios 
21:53 Sportas 21:58 Orai 22:00 
policininko istorija 2 02:00 12 
galimybių 2. perkrauta 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo! 
07:35 Kultūrų kryžkelė. Ru-
sų gatvė 08:05 Misija. Vilnija 
08:30 pažvelk į profesiją kitaip 
09:00 Mokslo sriuba 09:30 Šo-
kių konkursas „Mes - pasaulis” 
11:00 Vasarvidžio nakties sa-
pnas 13:50 Nacionalinis turtas 
14:15 Stilius 15:10 Giminės ir 
16:00 Euromaxx 16:30 prisilieti-
mai 17:25 atspindžiai 18:00 pri-
sikėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 18:45 Klintas Istvudas. 
Gyvenimas kine 20:10 Stambiu 
planu 21:00 Kino žvaigždžių alė-
ja 22:35 lRt OpUS ORe. Gru-
pės „Freaks On Floor” koncertas 
23:35 Kosto Smorigino autorinis 
vakaras 00:20 Dabar pasauly-
je 00:50 europos kinas. Valsas 
02:15 prokurorai 03:10 Mano 
tėviškė 03:25 pažvelk į profesi-
ją kitaip 03:50 Klauskite daktaro 
04:40 Istorijos detektyvai`

�1.00 val.
„Sumautos atostogos 

Meksikoje“

 

�1.00 val.
„Superbombonešis. Nai-

kinti viską“

 

1�.00 val.

„Karštos galvos“

 

�1.�0 val.

„Aš - robotas“
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05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 10:05 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 7 10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės 12:35 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 13:58 Loterija „Keno Lo-
to” 14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.) 18:15 Auksi-
nis protas 19:30 Dokumentinė 
istorinė laida „lietuvos kolumbai” 
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 Baltijos kelias 22:30 Va-
sara su „Dviračio žiniomis” 23:00 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 8 23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 00:30 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
4.  02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 LRT ra-
dijo žinios 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(279-281) 07:30 Keista šeimy-
nėlė (7) 07:55 Volkeris, teksaso 
reindžeris (183) 08:55 Rytas su 
LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (47-48) 13:25 Gyvenimo 
daina (58) 14:25 Dvi širdys (1051-
1054) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 NaUJaS SeZONaS 
KK2 20:00 Valanda su Rūta 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Užti-
krintas teisingumas 00:30 Kultas 
(11) 01:20 Spąstai 02:55 Alche-
mija XXV. Nematomos moterys 
03:20 RetROSpeKtYVa 

 
05:30 Moderni šeima 06:10 Te-
levitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 Simpsonai 07:55 
Kam ta meilė? 08:25 paskutinis iš 
Magikianų 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 tai - mano gyvenimas 11:55 
tai bent giminaičiai 13:00 pažadė-
toji 15:00 Simpsonai 16:00 tV3 ži-
nios 16:28 tV3 orai 16:30 tV pa-
galba 18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 
sportas 19:27 tV3 orai 19:30 pa-
skutinis iš Magikianų 21:00 Kam 
ta meilė? 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:22 tV3 sportas 22:27 tV3 orai 
22:30 Komando 00:10 Kastlas 
01:10 Kaulai 02:00 Rouzvudas 
02:50 Ekstrasensai tiria 03:50 Mo-
derni šeima 04:45 Kastlas 

 
06:00 auklė (107-109) 07:30 
Vladimiras Vysockis: „ačiū, kad 
gyvas“ (3) 08:30 Farų karai (16) 
09:30 teisingumo agentai (40) 
10:35 Kobra 11 (2) 11:40 Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (24) 12:40 Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas (8) 
13:40 Vladimiras Vysockis: „ačiū, 

kad gyvas“ (4) 14:50 Farų karai 
(1) 15:50 teisingumo agentai (1) 
16:55 Kobra 11 (3) 18:00 Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (1) 19:00 Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas (9) 20:00 
Info diena 21:00 Maksimali rizika 
23:00 Nužudyk dėl manęs 00:50 
Sekso magistrai (9) 01:50 Kas 
žudikas? (49) 

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (49) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Grilio skanėstai 07:10 Gyvenimo 
būdas 07:40 Vasara tiesiogiai su 
D 08:10 „Delta“ (2/5) 09:15 „Mo-
terų daktaras“ (2/11) 10:20 „Jeka-
terina Didžioji“ (6) 11:25 „Krikšto 
tėvas“ (3) 12:30 „Bitininkas“ (1/1) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 „Glu-
chariovas“ (2/8) 14:55 „Gurovo 
bylos. Savivalė“ (1) 16:00 Re-
porteris 16:30 Vasara tiesiogiai 
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų 
daktaras“ (2/58) 18:00 Reporteris 
18:52 Orai 18:55 Rubrika „Verslo 
genas“.” 19:00 „Bitininkas“ (1/18) 
20:00 Reporteris 20:30 Vasara 
tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00 
„Juodosios katės“ (12) 22:00 Re-
porteris 22:52 Orai 22:55 Rubrika 
„Verslo genas“.” 23:00 „Gluchario-
vas“ (2/5) 00:05 „Delta“ (2/4) 01:05 
„Iššūkis“ (4/6) 02:00 „Krikšto tėvas“ 
(2) 02:45 „Jekaterina Didžioji“ (3) 
03:35 „tarp meilės ir neapykantos“ 
(1) 04:20 „Krikšto tėvas“ (2)

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
CSI Majamis 10:30 Simpsonai 
11:25 Kobra 11 12:25 Vedęs ir 
turi vaikų 13:25 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:30 Televitrina 15:00 
6 kadrai 15:25 Kaulai 16:25 CSI 
Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 19:25 Unive-
ras. Naujas bendrikas 20:30 Sa-
ša ir Tania 21:00 Žinios 21:28 
Orai 21:30 8 jūrų laivyno būrys. 
Už priešo linijos 23:25 pėdsakai 
00:55 Daktaras Hausas 01:45 24 
valandos. palikimas 02:35 6 ka-
drai 03:00 trapučio parkas 

 
05:00 panorama.(kart.) 05:30 Die-
nos tema. (kart.) 05:50 Sportas. 
Orai. (kart.) 06:00 Lietuvos Res-
publikos himnas 06:05 Kaunas 
Jazz 2018 (kart.) 07:05 Džiunglių 
būrys skuba į pagalbą 2 07:25 
Nauji piterio peno nuotykiai 1 
07:50 linija, spalva, forma.  08:20 
lietuva mūsų lūpose. 08:50 Kaip 
atsiranda daiktai 10 09:15 Labas 
rytas, lietuva.(kart.) 12:15 Kaip iš-
likti jaunam  13:05 Naujieji Vilniaus 
veidai. Valstybinio choro „Vilnius” 
koncertas.(kart.) 14:35 Didžiosios 
Visatos paslaptys su Morganu Fri-
manu 4 15:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2 15:30 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 
15:40 Nauji piterio peno nuotykiai 
1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 10 
16:30 laba diena, lietuva.(kart.) 
18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30 
Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva 
mūsų lūpose 19:30 Meilė kaip 
mėnulis 20:20 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom” 20:45 
Mano tėviškė 21:00 Lietuvos kul-
tūros dienos Frankfurte prie Maino 
22:45 Sąjūdžio mitingai. Mitingas, 
smerkiantis Ribentropo-Molotovo 
paktą. 00:30 Dabar pasaulyje 
01:00 Kaunas Jazz 2018 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 10:05 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 7 10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės 12:35 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 13:58 Loterija „Keno Lo-
to” 14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.) 18:15 Auksinis pro-
tas 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lo-
terija „Keno Loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Duo-
kim garo!  23:00 Fantastiškas 
penktadienis. premjera. Vinetu. 
paskutinė kova 01:05 Štutgarto 
kriminalinė policija 7 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 02:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite.(kart.) 03:00 LRT 
radijo žinios 03:05 Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 4. 04:00 lRt radijo 
žinios 04:05 Klauskite daktaro

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(282-284) 07:30 Keista šeimy-
nėlė (8) 07:55 Volkeris, teksaso 
reindžeris (184) 08:55 Rytas su 
LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (49-50) 13:25 Gyvenimo 
daina (59) 14:25 Dvi širdys (1055-
1058) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 penktadienis 
21:00 SaVaItĖS HItaS eliziejus 
23:05 Dabar jau tikrai šikna 01:00 
Užtikrintas teisingumas 

 
05:35 Moderni šeima 06:10 Televi-
trina 06:25 Kempiniukas plačiakel-
nis 06:55 Simpsonai 07:55 Kam ta 
meilė? 08:25 paskutinis iš Magikia-
nų 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 paskuti-
nis iš Magikianų 13:00 pažadė-
toji 15:00 Simpsonai 16:00 tV3 
žinios 16:28 tV3 orai 16:30 tV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:22 
tV3 sportas 19:27 tV3 orai 19:30 
ledynmetis 2. eros pabaiga 21:10 
Vienas šūvis. Dvi kulkos 23:40 
legenda. Drakono imperatoriaus 
kapas 00:15 Kastlas 01:15 Kaulai 
02:05 Rouzvudas 02:55 Ekstra-
sensai tiria 03:55 Moderni šeima 
04:45 Kaulai 

 
06:00 auklė (110-112) 07:30 Vladi-
miras Vysockis: „ačiū, kad gyvas“ 
(4) 08:30 Farų karai (1) 09:30 
teisingumo agentai (1) 10:35 
Kobra 11 (3) 11:40 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(1) 12:40 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (9) 13:45 Kijevo 
operatyvinė grupė (1) 14:50 Farų 
karai (2) 15:50 teisingumo agentai 
(2) 16:55 Kobra 11 (4) 18:00 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (2) 19:00 Muchtaro sugrįži-

mas. Naujas pėdsakas (10) 20:00 
Info diena 21:00 Antrininkas 23:00 
Maksimali rizika 00:55 Sekso ma-
gistrai (10) 01:55 Kas žudikas? 
(50) 02:45 Antrininkas 

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00 
„pavojingiausios kelionės. Gajana“ 
06:20 programa 06:24 tV parduo-
tuvė 06:30 „pasaulio turgūs. akas“ 
06:40 Krepšinio pasaulyje su V 
07:10 Grilio skanėstai 07:40 Vasa-
ra tiesiogiai su D 08:10 „Delta“ (2/6) 
09:15 „Moterų daktaras“ (2/12) 
10:20 partizanų keliais 2 10:50 
Grįžtu namo 11:25 „Krikšto tėvas“ 
(4) 12:30 „Bitininkas“ (1/2) 13:35 
tV parduotuvė 13:50 „Gluchario-
vas“ (2/9) 14:55 „Gurovo bylos. Sa-
vivalė“ (2) 16:00 Reporteris 16:27 
Orai 16:30 Gyvenimo būdas 17:00 
„Moterų daktaras“ (2/59) 18:00 Re-
porteris 18:40 Keliauk su „Reporte-
riu“ 18:52 Orai 18:55 Rubrika „Re-
novacija. Sužinok daugiau“.” 19:00 
„Bitininkas“ (1/19) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 Grilio skanėstai 
21:00 „Merginos iš Ukrainos“ (1/1) 
22:00 Reporteris 22:40 Keliauk 
su „Reporteriu“ 22:52 Orai 22:55 
Rubrika „Renovacija. Sužinok 
daugiau“.” 23:00 „Gluchariovas“ 
(2/6) 00:05 „Delta“ (2/5) 01:05 „Iš-
šūkis“ (4/7) 02:00 „Krikšto tėvas“ 
(3) 02:45 „Jekaterina Didžioji“ (4) 
03:35 „tarp meilės ir neapykantos“ 
(2) 04:20 „Krikšto tėvas“ 

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI 
Majamis 10:30 Simpsonai 11:00 
Simpsonai 11:25 Kobra 11 12:25 
Vedęs ir turi vaikų 13:25 Univeras. 
Naujas bendrikas 14:30 Televitrina 
15:00 6 kadrai 15:25 Kaulai 16:25 
CSI Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 19:25 Unive-
ras. Naujas bendrikas 20:00 Farai 
21:00 Žinios 21:58 tV3 orai 22:00 
Non-Stop 00:25 Daktaras Hausas 
01:20 amerikiečiai 02:15 6 kadrai 
02:40 trapučio parkas 

 
05:00 panorama.(kart.) 05:30 Die-
nos tema. (kart.) 05:50 Sportas. 
Orai. (kart.) 06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:05 Kaunas Jazz 
2018 (kart.) 07:05 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2 07:25 Nauji pi-
terio peno nuotykiai 1 07:50 Vie-
nuolynų kelias lietuvoje 08:20 
pažvelk į profesiją kitaip 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 10 09:15 
labas rytas, lietuva.(kart.) 12:00 
12:15 Kaip išlikti jaunam 13:05 
Stop juosta (su vertimu į gestų k.) 
13:30 Stambiu planu 14:15 Mūsų 
miesteliai. Užventis. 3 d. 15:10 
premjera. alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai 2 15:20 premjera. pa-
šėlę Blinkio Bilo nuotykiai 15:30 
premjera. Detektyvė Miretė 15:40 
premjera. Stebuklingoji Boružėlė  
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10 
16:30 laba diena, lietuva.(kart.) 
18:00 Mokslo sriuba 18:30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai 19:30 
Meilė kaip mėnulis 20:25 Kultūros 
teismas. teisėja Snieguolė Matu-
lienė. 21:15 europos kinas. Nau-
jasis pasaulis 23:00 Sakrališkas 
laikas su „Graces & Voices” 00:10 
Dabar pasaulyje 00:40 Kaunas 
Jazz 2018 01:40 Sąjūdžio mitingai. 
Mitingas, smerkiantis Ribentropo-
Molotovo paktą

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 10:05 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 7 10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės 12:35 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 13:58 Loterija „Keno Lo-
to” 14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.) 18:15 Auksinis 
protas 19:30 Gyvenimas. Gyve-
nimo būdo žurnalas. 20:25 Lote-
rija „Keno Loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija 22:30 Vasa-
ra su „Dviračio žiniomis” 23:00 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 8 23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 00:30 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
4.  02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 lRt radijo 
žinios 03:05 Gyvenimas 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(276-278) 07:30 Keista šeimy-
nėlė (6) 07:55 Volkeris, teksaso 
reindžeris (182) 08:55 Rytas su 
LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (45-46) 13:25 Gyveni-
mo daina (57) 14:25 Dvi širdys 
(1047-1050) 16:30 Labas vaka-
ras, lietuva 17:35 Gyvenimiškos 
istorijos 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 NAUJAS 
SeZONaS KK2 20:00 Tautos 
tarnas (16-17) 21:00 Bus visko 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS 
Spąstai 00:20 Kultas (10) 01:10 
apsuptyje

 
05:10 Kastlas 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:55 Kam ta 
meilė? 08:25 paskutinis iš Magi-
kianų 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
tai - mano gyvenimas 11:55 Tai 
bent giminaičiai 13:00 pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:28 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 19:30 pasku-
tinis iš Magikianų 20:00 Tai bent 
giminaičiai 21:00 Kam ta meilė? 
21:30 tV3 vakaro žinios 22:17 
tV3 sportas 22:22 tV3 orai 22:25 
Vikinglotto 22:30 taksi 2 00:50 
Kastlas 01:40 Kaulai 02:30 Rou-
zvudas 03:20 Ekstrasensai tiria 
04:20 Moderni šeima 

 
06:00 auklė (104-106) 07:30 
Vladimiras Vysockis: „ačiū, kad 
gyvas“ (2) 08:30 Farų karai (15) 
09:30 teisingumo agentai (39) 
10:30 Kobra 11 (1) 12:40 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas (7) 13:40 Vladimiras Vysockis: 
„ačiū, kad gyvas“ (3) 14:50 Farų 
karai (16) 15:50 teisingumo agen-

tai (40) 16:55 Kobra 11 (2) 18:00 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty-
rimų skyrius (24) 19:00 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (8) 
20:00 Info diena 20:25 Nusikal-
timų miestas (5) 21:00 Nužudyk 
dėl manęs 22:50 Superbombo-
nešis. Naikinti viską 01:00 Sekso 
magistrai (8) 02:00 Nusikaltimų 
tyrėjai (4) 

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (48) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Kaimo akademija 07:10 4 kam-
pai 07:40 Vasara tiesiogiai su D 
08:10 „Delta“ (2/4) 09:15 „Moterų 
daktaras“ (2/10) 10:20 „Jekaterina 
Didžioji“ (5) 11:25 „Krikšto tėvas“ 
(2) 12:30 „Iššūkis“ (4/8) 13:35 tV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(2/7) 14:55 „Gurovo bylos. trys 
dienos“ (4) 16:00 Reporteris 16:30 
Vasara tiesiogiai su D 16:57 Orai 
17:00 „Moterų daktaras“ (2/57) 
18:00 Reporteris 18:52 Orai 18:55 
Rubrika „Renovacija. tikrai verta“ 
19:00 „Bitininkas“ (1/17) 20:00 
Reporteris 20:30 Vasara tiesiogiai 
su D 20:57 Orai 21:00 „Juodosios 
katės“ (11) 22:00 Reporteris 22:52 
Orai 22:55 Rubrika „Renovacija. 
Tikrai verta“ 23:00 „Gluchariovas“ 
(2/4) 00:05 „Delta“ (2/3) 01:05 
„Iššūkis“ (4/5) 02:00 „Krikšto tė-
vas“ (1) 02:45 „Neišsižadėk“ (26) 
03:35 „Deimantų medžiotojai“ (8) 
04:20 „Krikšto tėvas“ (1)

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI 
Majamis 10:30 Simpsonai 11:25 
Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 
13:25 Univeras. Naujas bendrikas 
14:30 Televitrina 15:00 6 kadrai 
15:25 Kaulai 16:25 CSI Majamis 
17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi 
vaikų 19:25 Univeras. Naujas ben-
drikas 20:30 Saša ir Tania 21:00 
Žinios 21:28 Orai 21:30 patarėjas 
23:55 pėdsakai 00:55 Daktaras 
Hausas 01:45 24 valandos. pa-
likimas 02:35 6 kadrai 03:00 Tra-
pučio parkas

 
05:00 panorama.(kart.) 05:30 Die-
nos tema. (kart.) 05:50 Sportas. 
Orai. (kart.) 06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:05 Kaunas Jazz 
2018. Bob James trio (JaV) 07:05 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 
2 07:25 Nauji piterio peno nuo-
tykiai 1 07:50 pradėk nuo savęs 
08:20 Nacionalinis turtas.(kart.) 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 
09:15 labas rytas, lietuva.(kart.) 
12:00 12:15 Gyvenimas salo-
se 13:15 Vakar buvo rytoj 14:30 
Invazija. antrojo pasaulinio karo 
pradžia 15:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2 15:30 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 
15:40 Nauji piterio peno nuotykiai 
1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 10 
16:30 laba diena, lietuva.(kart.) 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas.(subtitruota) 18:15 Kultū-
rų kryžkelė. trembita.(subtitruota) 
18:30 Septynios Kauno dienos 
19:00 Maistas ir aistros 19:30 
Meilė kaip mėnulis 20:20 Doku-
mentinė istorinė laida „lietuvos 
kolumbai” 21:15 premjera. Didžio-
sios Visatos paslaptys su Morganu 
Frimanu 4 22:00 elito kinas. prem-
jera. Dvynių miestas  23:35 Stop 
juosta (su vertimu į gestų k.) 00:00 
Dabar pasaulyje 

�1.10 val.

„Vienas šūvis. Dvi kulkos“

 

��.�0 val.

„Spąstai“

 

��.�0 val.

„Komando“
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite 06:35 prem-
jera. paranormanas 08:05 Be-
atos virtuvė 09:00 labas rytas, 
Lietuva 11:45 pasaulio doku-
mentika. Gyvūnų išgyvenimo 
strategija  12:40 pasaulio do-
kumentika. premjera. Metų lai-
kai 13:35 premjera. Džesika 
Flečer 4 15:20 Gamtos inspek-
toriai 15:43 Loterija „Keno Loto” 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą) 16:00 Sveikinimų 
koncertas 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.) 
18:00 Klausimėlis.lt. 18:30 Na-
cionalinė paieškų tarnyba 19:30 
Stilius 20:25 Loterijos „Keno 
loto” ir „Jėga” 20:30 panora-
ma 20:52 Sportas 21:00 Juozo 
erlicko kūrybos vakaras „Įrašy-
siu į knygą Raudonąją” 00:00 
Kirpėjos vyras 01:20 Vinetu. 
paskutinė kova 03:30 pasaulio 
dokumentika. Metų laikai 04:25 
Džesika Flečer 4

 
06:30 Žvėrelių būrys (16) 06:55 
Įspūdingasis Žmogus-voras (4) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (3) 07:45 Svei-
ki atvykę į “Veiną” (4) 08:10 pa-
baisiukas Bansenas (17) 08:35 
linksmieji tomas ir Džeris (5) 
09:00 Ogis ir tarakonai (20-22) 
09:30 Drakonų kova. Super (39) 
10:00 KINO pUSRYČIaI Romos 
gladiatorių nuotykiai 11:50 trys 
nindzės. pusdienis pramogų 
parke 13:45 paskutinis veiks-
mo filmų herojus 16:25 Tai kur 
po velnių tie Morganai? 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 SUpeRKINaS De-
besuota, numatoma mėsos ku-
kulių kruša 2 21:20 Devyni jar-
dai 23:20 Specialiosios agentės 
01:00 eliziejus 

 
05:45 Moderni šeima 06:15 Te-
levitrina 06:30 aladinas 07:00 
ančiukų istorijos 07:30 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 08:00 aladi-
nas 08:30 Kobra 11 09:30 Mais-
to kelias 10:00 Bibliotekininkai 
11:00 Garfildas 12:35 Gerasis 
dinozauras 14:20 Nimės sala 
16:10 Simpsonai 16:45 Eks-
trasensai tiria 18:30 tV3 žinios 
19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 
orai 19:25 Eurojackpot 19:30 
Vaikų darželio policininkas 21:50 
amerikos gangsteris 01:20 Ko-
mando 03:00 Fenikso skrydis 
04:55 Rouzvudas 

 
06:15 auklė (106-110) 08:45 
Sveikatos aBC televitrina 09:00 
Nutrūkę nuo grandinės (10) 
09:30 apie žūklę 10:00 Vaikai 
šėlsta (16) 10:30 Džiunglių prin-
cesė Šina (14) 11:30 Baltieji lo-
kiai 12:40 anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (2) 13:40 

ekstrasensų mūšis (8) 16:00 
Reali mistika (46) 17:05 Nusi-
kaltimų tyrėjai (5) 18:15 Kas žu-
dikas? (1) 19:30 Dainuok mano 
dainą 21:30 MaNO HeROJUS 
Sveiki atvykę į spąstus 23:25 
AŠTRUS KINAS Nebijok tamsos 
01:20 Dainuok mano dainą 

 
06:00 „pavojingiausios kelionės. 
Haitis“ 06:30 „pasaulio turgūs. 
tailandas“ 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 
„pasaulis iš viršaus“ 07:55 „pa-
saulio turgūs. Jeruzalė“ 08:30 
10 min iki tobulybės su Juriju-
mi 08:45 Skinsiu raudoną rožę 
09:30 Vantos lapas 10:00 Grilio 
skanėstai 10:30 Gyvenimo bū-
das 11:00 „Iššūkis“ (2/11; 2/12) 
13:00 „Baltoji vergė“ (31; 32) 
15:00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi 15:15 Skinsiu raudoną 
rožę 16:00 Žinios 16:13 Orai 
16:15 Rubrika „Saugi vaikys-
tė“.” 16:20 partizanų keliais 2 
16:50 Grilio skanėstai 17:25 
„Neišsižadėk“ (32) 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“ 
(32 tęs. 33) 20:00 Žinios 20:22 
Orai 20:25 „Mesingas. aplen-
kiantis laiką“ (7; 8) 22:00 Žinios 
22:27 Orai 22:30 „Mesingas. 
aplenkiantis laiką“ (8 tęs.) 23:00 
„Iššūkis“ (2/11; 2/12) 01:00 „Mo-
terų daktaras“ (2/3; 2/4) 02:45 
„Baltoji vergė“ (31; 32) 04:05 
„Neprijaukinti. australija“ 04:30 
„Iššūkis“ (2/11; 2/12)

 
06:10 Televitrina 06:25 ledo 
kelias 07:25 Įelektrintas ledas 
08:25 Sandėlių karai 08:55 Vie-
nam gale kablys 09:25 pavojin-
giausi pasaulio vairuotojai 10:00 
Nuo amato iki verslo 10:30 pla-
netos talentai 11:00 pragaro 
kelias 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 
Grenlandija 14:00 Įelektrintas 
ledas 15:00 ledo kelias 16:00 
Iš peties 17:00 Sandėlių karai 
18:00 Skorpionas 19:00 Ameri-
kos talentai 21:00 Žinios 21:58 
tV3 orai 22:00 Bebaimis 00:10 
patarėjas 02:20 Farai 

 
0 5 : 3 0  p a n o r a m a . ( k a r t . ) 
05:52 Sportas. Orai. (kart.) 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo!  
07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.(subtitruota, kart.) 08:05 
Misija. Vilnija.  08:30 pažvelk 
į profesiją kitaip 09:00 Mokslo 
sriuba 09:30 Sakrališkas laikas 
su „Graces & Voices”.(kart.) 
10:35 Nacionalinis turtas.(kart.) 
11:00 Vindzoro šmaikštuolės  
13:20 Klauskite daktaro 14:10 
Stilius 15:05 Giminės ir 16:00 
Euromaxx 16:30 Vėjas iš Rytų 
17:25 atspindžiai. paveldo ko-
lekcija. 18:00 prisikėlimo eks-
presas – šimtmečio veidai 18:45 
Izabela Roselini. Mano audrin-
gas gyvenimas 19:40 Skamba 
skamba kankliai 2018. Folkloro 
ansamblio „Dijūta” koncertas. 
20:15 aRti. Veidai.  20:30 Stam-
biu planu 21:15 Kino žvaigždžių 
alėja. premjera. Mėnulis virš pa-
radoro 23:00 lRt OpUS ORe. 
Markas palubenka 00:00 Dabar 
pasaulyje 00:30 europos kinas. 
Naujasis pasaulis 02:15 proku-
rorai 03:05 Mano tėviškė. (kart.) 
03:20 pažvelk į profesiją kitaip 
03:45 Klauskite daktaro 04:40 
Istorijos detektyvai

1�.�0 val.

„Nimės sala“
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EVAngElIjoS TAKU

REKLAMA

Popiežius sekma-
dienio vidudienį: 

blogis plinta, jei į jį 
neatsakome  

gerumu
„Viešpaties Angelo“ maldą 

popiežius Pranciškus kalbėjo 
su italų jaunimu, atvykusiu į 
šeštadienį ir sekmadienį Ro-
moje vykusį savo susitikimą.

Po šeštadienio vakarą Ro-
mos „Circo Massimo“ areno-
je vykusios maldos vigilijos 
ir po „baltos nakties“ – ben-
dravimo, susitikimų, taip pat 
maldos Romos senamiesčio 
bažnyčiose – sekmadienio 
rytą jaunimas susirinko į Šv. 
Petro aikštę ir dalyvavo Mi-
šiose. Mišias aukojo Italijos 
vyskupų konferencijos pirmi-
ninkas kard. Gualtiero Basset-
ti. Prieš pabaigą į aikštę atvy-
ko ir popiežius Pranciškus. Jis 
palaimino du garsiuosius italų 
katalikų pamaldumo simbo-
lius – Loreto šventovės Švč. 
M. Marijos statulos ir Asy-
žiaus Šv. Damijono bažny-
čios kryžiaus kopijas, kurias 
italų jaunimas nusiveš į atei-
nančių metų sausį Panamoje 
vyksiančias Pasaulio jauni-
mo dienas.

Popiežiaus kalba prieš 
“Viešpaties Angelo” maldą

„Šiandien antrajame skai-
tinyje šv. Paulius kreipiasi į 
mus karštu raginimu: „Ne-
liūdinkite Šventosios Dievo 
Dvasios, kuria esate pažen-
klinti atpirkimo dienai“ (Ef 
4,30). Kaipgi galima nuliū-
dinti Šventąją Dvasią? Visi 
ją gavome Krikšto ir Sutvir-
tinimo sakramentuose, tad jei 
nenorime liūdinti Šventosios 
Dvasios, turime gyventi sude-
rinamai su Krikšto  pažadais, 
atnaujintais Sutvirtinimo me-
tu. Reikia nuosekliai gyventi, 
neveidmainiauti. Visada tai 
atsiminkite, - sakė Pranciš-
kus. Krikščionis negali būti 
veidmainys. Turi gyventi pa-
gal tikėjimą“.

Popiežius priminė, kad 
krikšto pažadai susideda iš 
dviejų dalių – blogio išsižadė-
jimo ir pasiryžimo daryti gera.  

„Atsisakyti blogio – reiškia 
sakyti „ne“ pagundoms, nuo-
dėmei, šėtonui.  Konkrečiau 
– reiškia sakyti „ne“ mirties 
kultūrai, kuri yra bėgimas nuo 
to, kas yra realu, link apgau-
lingos laimės, melo, apgavys-
tės, neteisingumo, kitų nieki-
nimo. Visam tam turime saky-
ti „ne“. Krikštu mums pado-
vanotas naujas iš Šventosios 
Dvasios tekantis gyvenimas 
atmeta nesantaikos ir nevie-
nybės jausmų įkvėpta laiky-
seną. Dėl to apaštalas Paulius 
ragina: „Tebūna toli nuo jūsų 
visokie šiurkštumai, piktu-
mai, rūstybės, riksmai ir pikt-
žodžiavimai su visomis pikty-
bėmis“ (31). Šie šeši dalykai 
drumsčia iš Šventosios Dva-
sios gautą džiaugsmą, nuodi-
ja širdį, veda į piktžodžiavimą 
Dievui ir artimui“.

„Kad būtume geri krikščio-
nys, negana tik nedaryti blo-
ga, bet reikia pritarti gėriui 
ir daryti gera. Štai kodėl šv. 
Paulius toliau sako: „Verčiau 
būkite malonūs, gailestingi, 
atlaidūs vieni kitiems, kaip 
ir Dievas Kristuje jums buvo 
atlaidus” (32). Dažnai tenka 

Per dvi vizito Lietuvoje dienas Šventasis Tėvas melsis Auš-
ros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, ko-
plyčioje, aplankys buvusį KGB kalėjimą, prisimins okupacijų 
aukas. Šventasis Tėvas susitiks su prezidente ir žmonėmis, susi-
rinkusiais S. Daukanto aikštėje. Skirs laiko susitikti su kunigais, 
vienuoliais ir vienuolėmis, seminaristais.

ŠEŠTADIENIS (rugsėjo 22 d.)
> Mandagumo vizitas pas Prezidentę Prezidento rūmuose.
> Susitikimas su valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais, 

diplomatinio korpuso nariais S. Daukanto aikštėje.
> Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Moti-

nos, koplyčios lankymas.
> Susitikimas su jaunimu Katedros aikštėje.

SEKMADIENIS (rugsėjo 23 d.)
> Šv. Mišios Kauno Santakos parke.
> Viešpaties Angelo malda Kauno Santakos parke.
> Susitikimas su kunigais, vienuoliais (-ėmis), pašvęstaisiais 

(-siomis), seminaristais Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo ar-
kikatedroje bazilikoje.

> Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus lankymas ir malda 
Vilniuje.

Ketinantys dalyvauti šv. Mišiose Kaune ir Jaunimo susiti-
kime su popiežiumi Vilniuje turės iš anksto užsiregistruoti: 
įsirašyti į parapijos grupę arba savarankiškai registruotis interne-
tu. Elektroninės registracijjau vyksta nuo rugpjūčio 1 d.

Popiežių Pranciškų bus galima pamatyti iš gana arti ne tik ke-
lyje, bet ir susitikimuose. Norintiems pasimatyti su popiežiumi 
prie Aušros Vartų, prie buvusio KGB vidaus kalėjimo, sutikti jį 
S. Daukanto aikštėje Vilniuje registracija nereikalinga.

Kiekvienas yra laukiamas. Tegul popiežiaus apsilankymas 
būna džiugus įvykis visai Lietuvai ir jos žmonėms. Kviečiame 
gausiai ir aktyviai dalyvauti, klausytis žinios, kurią popiežius 
Pranciškus atveža į mūsų šimtametę šalį.

Dalyvavimas visuose renginiuose nemokamas.

girdėti žmones sakant: „Aš 
niekam nedarau nieko blogo“. 
Ir žmogus mano, kad jis jau 
šventas. Gerai. Bet ar tu da-
rai gera? Kiek daug žmonių, 
kurie nedaro nieko blogo, bet 
jie nedaro nieko gero, jų gyve-
nimą užvaldęs abejingumas, 
apatija, drungnumas. Tokia 
laikysena priešinga tam ką 
skelbia Evangelija. Ji priešin-
ga ir jaunimo būdui, nes jauni-
mas iš prigimties, dinamiškas, 
aistringas, drąsus“.  Popiežius 
paprašė, kad visi drauge su 
juo pakartotų šv. Alberto Hur-
tado dažnai kartotus žodžius: 
„Gerai – nedaryti blogo, bet 
blogai - nedaryti gero“.

„Šiandien aš jus raginu būti 
gerumo protagonistais! Dary-
ti gera. Nesijauskite ramūs ir 
patenkinti savimi kai nedaro-
te nieko blogo, nes kiekvienas 
yra kaltas, jei galėdamas da-
ryti gera, to nedaro.  Negana 
atmesti neapykantą, bet rei-
kia atleisti; negana atsisakyti 
nuoskaudų, bet reikia melstis 
už priešus; negana nebūti su-
siskaldymo ir susipriešinimo 
priežastimi, bet reikia kurti 
taiką ten, kur jos nėra; nega-

na blogai apie kitus nekalbė-
ti, bet reikia neleisti ir kitiems 
apie ką nors kitą blogai kalbė-
ti. Reikia užkirsti kelią  apkal-
boms. Tai bus geras darbas, 
sakė Pranciškus. Jie nesiprie-
šiname blogiui, mes tyliai  jį 
kurstome. Reikia pasiprie-
šinti blogiui, kad jis neplistų. 
Blogis plinta ten, kur trūksta 
drąsių krikščionių, kurie jam 
pasipriešina gerumu ir meile, 
kaip įspėja šv. Paulius“.

Taip pat ir po „Viešpaties 
Angelo“ maldos popiežius 
dar kartą paminėjo šiomis die-
nomis Romoje vykusį jauni-
mo iš viso Italijos susitikimą. 
Šia proga Pranciškus taip pat 
padėkojo Italijos kunigams ir 
seserims vienuolėms už kas-
dieninį darbą su jaunimu, už 
jaunų žmonių palydėjimą. Į 
savo bendruomenes ir namus 
grįžtančių jaunųjų piligrimų 
popiežius prašė visiems savo 
bendraamžiams, kiekvienam 
sutiktam žmogui liudyti tą 
brolybės džiaugsmą, kurį jie 
šiomis dienomis patyrė daly-
vaudami Romoje vykusiame 
susitikime. 

VATICAN NEWS

Žolinės atlaidai 
PIVAŠIŪNUOSE
2018 m. rugpjūčio 14–22 d.

UŽ POPIEŽIŲ PRANCIŠKŲ 
IR JO APAŠTALINĘ KELIONĘ Į LIETUVĄ

Rugpjūčio 14 d., antradienis 

Atlaidų atidarymas. Jaunimo vakaras
18 val. šv. Mišios. Eucharistinė procesija.

Rugpjūčio 15 d., trečiadienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (Žolinė)
Meldžiamės už popiežių Pranciškų 
ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą

Rugpjūčio 16 d., ketvirtadienis

Caritas diena

Rugpjūčio 17 d., penktadienis

Tikybos mokytojų, katechetų 
ir pedagogų diena

Rugpjūčio 18 d., šeštadienis

Ligonių, slaugytojų 
ir medicinos darbuotojų diena
12 val. šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas.

Rugpjūčio 19 d., sekmadienis

Šeimų diena

Rugpjūčio 20 d., pirmadienis

Maldos už Lietuvą diena

Rugpjūčio 21 d., antradienis

Kunigų ir vienuolių diena

Rugpjūčio 22 d., trečiadienis

ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS 
LITURGINIS MINĖJIMAS
Gyvojo Rožinio ir kitų
maldos grupių diena

 – 10, 12 ir 18 val. 
 – 9.30 ir 17.30 val.

 nuo 9 val., vakare nuo 17 val.

Viltis ir tikėjimas senatvės termino ne-
turi.

Visuomenėje per daug liūdesio, netikru-
mo, nevilties, žmonės praradę pusiausvyrą. 
Gydytojai turi padėti žmonėms susigražinti 
tikėjimą ir viltį šviesesne ateitimi, kad išnyk-
tų nuobodulys.

Visuomenėje per daug liūdesio. Žmonės 
praradę viltį ir tikėjimą šviesesne ateitimi, jie 
nusivylę, juos slegia baimė ir neviltis. Mes 
turime juos ištraukti iš baimės ir nevilties, iš-
vaduoti iš nuobodulio, sugrąžinti jiems tikė-
jimą šviesesne ateitimi. Mes turime atgimti 
dvasiškai, pakelti žmonių dvasią.

Koks prasmingas taptų laikas, skirtas ne 
sandoriams, ne posėdžiams, ne televizoriui, 
o artimam žmogui.

Svarbiausi žmogaus bruožai:sąžiningu-
mas, darbštumas, tvarkingumas, teisingu-
mas, nuoširdumas, dvasiškumas.

Tik Dievas mato širdis, o žmogus – tik 
veidą.

Be gerų darbų tikėjimas yra miręs.
Blogos šnekos sugadina gerus papročius.
Gydytojo uždavinys išmokyti žmones 

džiaugtis.
Jei vyras nepažino moters kūno grožio - 

tai jau Dievo bausmė.
Kas yra džiaugsmas? Vidinė harmonija. Ją 

labai retai pajuntame, nes esame pikti arba 
pavydūs, arba neskaistūs. Okai retkarčiais 
viso šito atsikratome, apima ramybė. Tada 
ir pajuntame džiaugsmą, o kur džiaugsmas, 
ten ir laimė. O didžiausias džiaugsmas, kai 
gali ką nors nuveikti.

Kas yra pragaras? Absoliuti vienatvė.
Kovoti, o ne verkšlenti!
Mes turime ugdyti kantrybę ir ištvermę.
Mums reikia dirbančių, o ne rėkiančių.
Mokytojai mėgsta mokyti, o reikia tar-

nauti.
Nebūkime abejingi melo ir smurto ideo-

logijai.
Negalima žodžiais svaidyti kaip akmeni-

mis.
Niekas mums nepadės, nepalengvins, jei 

nesiliausime vieni kitų nekentę, vieni kitiems 
keršiję ir vieni ant kitų spjaudę.

Pirmiausia užteršėme orą, vandenį, dirvo-
žemį, o dabar – sielą, žinias ir mintis, vaizdi-
nę kalbą. Trūksta padorumo, lengvai patikima 
šarlatanais, burtininkais, apsiskelbusiais turin-
čiais paslaptingų ryšių su kosmoso galiomis. 
Kasdien skaitomi horoskopai, niekas nedrįsta 
iš jų pasišaipyti.

Protas, valia ir jausmai - trys stygos, ir jos 
turi skambėti harmoningai.

Reikia skleisti meilę, gėrį ir grožį. Švie-
si, neapsimesta meilė, atidumas kiekvienam 
sutiktam.

Spaudoje daug begėdiškumo, neapykantos, 
brutalumo, smurto. 

Reklamuojama, kas randasi tarpvietėse, 
mėšlynuose, degradavusių alkoholikų ir nar-
komanų landynėse.

Šeima yra visos gyvybės centras.
Tiesos sampratą padeda sukurti mokslas; 

gėrį - moralė; grožį - menas.
Vaikščiokime išmintu keliu, o ne klaidžio-

kime.

TĖVAS STANISLOVAS 
atKelta IŠ 9 p.



1�
ŠEŠTAdIEnIS, �018 M. RUgPjūČIo 18 d., www.nAUjASISgElUPIS.lT
PASKUTInIS PUSlAPIS

Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
 KARŠTIMAS.

Savaitė istorijos puslapiuose

1�1� m. rugpjūčio 18 d.: užimta Kau-
no tvirtovė, iš � fortų sudaryta 

poligoninio tipo gynybinė sistema, statyta 
188�–1�1� m. Kauno mieste ir jo apylinkė-
se. Tvirtovė buvo viena iš keturių stipriau-
sių (pirmosios klasės) karinių tvirtovių Ru-
sijos imperijoje.

1�88  m. rugpjūčio 18 d.: lietuvos 
SSR AT įteisino lietuvių kalbą 

kaip valstybinę, legalizavo Vytį, gedimino 
stulpus, Trispalvę ir Tautišką giesmę.

1��0 m. rugpjūčio 19 d.: Sovietų 
Sąjunga į kosmosą paleido 

raketą Sputnik � su šunimis Belka ir Strelka, 
�0 pelių, � žiurkėm ir augalų pavyzdžiais. 
Kosminis laivas su sveikais gyvūnais nusi-
leido kitą dieną.

18�� m. rugpjūčio 20 d.: Palan-
goje suvaidintas pirmasis 

viešas lietuviškas spektaklis – juozo Vil-
kutaičio-Keturakio „Amerika pirtyje“. juo-
zas Vilkutaitis 18��–1�08 m. gyveno savo 
ūkyje prie Balbieriškio, 1��0 m. organizavo 
teismą Prienuose. 1���–1��� m. Prienuose 
dirbo notaru.

1��0m. rugpjūčio 20 d.: detroite 
pradėjo transliacijas pirmo-

ji pasaulyje komercinė radijo stotis 8MK 
(wwj).

1��0m. rugpjūčio 20 d.: Meksikoje 
žudikas mirtinai sužeidė rusų 

revoliucinierių emigracijoje levą Trockį.

1��� m. rugpjūčio 20 d.: SSRS pra-
nešė išbandžiusi vandenili-

nę bombą.

1��8m. rugpjūčio 20 d.: Varšu-
vos sutarties organizacijos 

pajėgos su �00 000 karių ir �000 tankų 
įsiveržė į Čekoslovakiją ir užbaigė politinės 
liberalizacijos laikotarpį, vadintą „Prahos 
pavasariu“.

1��� m. rugpjūčio 21 d.: prasidėjo 
Stalingrado mūšis, kuris bai-

gėsi 1��� m. vasario � d. ir pareikalavo 1,� 
mln. aukų ir sužeistųjų.

1��� m. rugpjūčio 21 d.: TSRS pirmą 
kartą sėkmingai išbandė tarp-

kontinentinę balistinę raketą – R-�.

1���m. rugpjūčio 22 d.: dviratinin-
kė diana žiliūtė tapo daugia-

dienių dviračių lenktynių „Tour de France“ 

nugalėtoja.

1���m. rugpjūčio 23 d.: Kaune pra-
sidėjo pirmoji Tautinė dainų 

šventė. joje dalyvavo �000 žmonių bendras 
jungtinis choras, kurį sudarė 8� chorai. jie 
sudainavo �� dainas.

1�8� m. rugpjūčio 23 d.: Baltijos 
kelias: apie � mln. žmonių iš 

lietuvos, latvijos ir Estijos išsirikiavo Vil-
niaus-Talino kelyje (apie �00 km), susikib-
dami rankomis ir taip pažymėdami Riben-
tropo-Molotovo pakto jubiliejų.

�00�m. rugpjūčio 23 d.: disko me-
tikas Virgilijus Alekna Atėnuo-

se pagerino olimpinį rekordą ir laimėjo an-
trą olimpinį aukso medalį karjeroje.

1���m. rugpjūčio 23 d.: Maskvo-
je pasirašytas Ribentropo-

Molotovo paktas – nepuolimo sutartis bei 
slapti Rytų ir Vidurio Europos padalijimo 
protokolai.

��m. rugpjūčio 24 d.: Vezuvijaus 
ugnikalnio išsiveržimas. Vul-

kaniniuose pelenuose buvo palaidoti net 
keli miestai – Pompėja, Herkulaneumas, 
Stabija.

Lošimas 
Nr. 1327

2018-08-15

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 1, 9, 15, 
21, 29, 39

Vikingo skaičius: 1

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 - 5790644.00€ 0

6 skaičiai 679920.50€ 0

5+1 skaičius 61361.50€ 0

5 skaičiai 575.00€ 5

4+1 skaičius 93.00€ 37

4 skaičiai 9.00€ 252

3+1 skaičius 4.50€ 704

3 skaičiai 1.50€ 4931

2+1 skaičius 1.25€ 5080

2 skaičiai 0.75€ 35645

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 7,1 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Rugpjūčio 18 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 05:57
leidžiasi 20:48

Dienos ilgumas 14.51
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Elena, Mantautas, Gendvi-

lė, Ilona
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, salierus, 
salotas, špinatus, lapinius bu-
rokėlius, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Rugpjūčio 19 d.
SEKMADIENIS

Pasaulinė fotografijos diena 
Saulė teka 05:59
leidžiasi 20:45

Dienos ilgumas 14.46
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Emilija, Argaudas, Tolvina, Bo-

leslovas, Balys
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, česnakus, 
pomidorus, paprikas, svogūni-

nes gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

Rugpjūčio 20 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 06:01
leidžiasi 20:43

Dienos ilgumas 14.42
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Bernardas, Tolvinas, Neringa, 

Nemunas
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, česnakus, 
pomidorus, paprikas, svogūni-

nes gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

Rugpjūčio 21 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 06:03
leidžiasi 20:41

Dienos ilgumas 14.38
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Linda, Pijus, Gaudvydas, Joana, 

Kazimiera, Medeinė
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-
dras, bazilikus, rozmarinus, 

mairūnus, svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Rugpjūčio 22 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 06:05
leidžiasi 20:39

Dienos ilgumas 14.34
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, 

Zygfridas
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-
dras, bazilikus, rozmarinus, 

mairūnus, svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Rugpjūčio 23 d.
KETVIRTADIENIS

Baltijos kelio diena (Juodojo 
kaspino diena)

Tarptautinė vergų kelio ir ver-
govės panaikinimo diena 

Europos diena stalinizmo ir 
nacizmo aukoms atminti 

Saulė teka 06:06
leidžiasi 20:36

Dienos ilgumas 14.30
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Pilypas, Rožė, Girmantas, Taut-

gailė
Tinkamas laikas sėti: 

svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+21 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+21 KAUNO MARIOS 
+20 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+19 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8480 nSv/val. 

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

Atsakymai
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