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Kaina

Miela mama, močiute!
Ne, širdis nesensta ir nežyla,
Jeigu ji turtinga ir dosni.
Lyg saulės spinduliuos sušyla tie,
Kuriems gerumą dalini...

SKAITYKITE 7 p.

Raudonieji
dobilai –
pagerins
savijautą
ir sveikatą
vyresnio
amžiaus
žmonėms

80-mečio proga

Oną
ČELKAUSKIENĘ,

gyvenančią Alšininkų k., Prienų r.,

Nuotraukos iš AB „Lietuvos paštas“, Prienų krašto muziejaus archyvų ir knygos
„Lietuvos ryšiai 1918– 2018 m.“ (autoriai B. Tranavičiūtė ir A. Pakštalis).

Laima

DUOBLIENĖ
2018 m. lapkričio 16 d.
Lietuvos paštas minėjo
šimtmetį. Pradedame
straipsnių ciklą, kuriame
priminsime svarbiausius
Lietuvos bei Prienų pašto
istorijos momentus ir
pateiksime amžininkų
prisiminimų.
SKAITYKITE 9 p.

Peršalimui
jautriausi vaikai:
kokias klaidas
dažnas darome
juos gydant?

SKAITYKITE 10 p.

sveikina
vyras, sūnus Gintas, marti Jurgita bei
vaikaičiai Miglutė, Lukas ir Linas.

Lietuvos pašto
istorijos pradžia–
1562-ieji
Pačiu seniausiu laikomas
karvelių paštas, aprašomas
net Biblijoje. Senovės lietuviai apie pavojus pranešdavo
užkurdami laužus ant piliakalnių. XII–XIV a. informacija
Lietuvoje būdavo perduodama krivule (drožinėta medine
lazda). Vėliau atsirado dvaro
pasiuntinių tarnyba, Hanzos
pirklių pašto traktai, kunigaikščio Vytauto centralizuota

valstybinių raštų tarnyba.
Pašto istorija Lietuvoje
skaičiuojama jau nuo XVI
amžiaus. 1562 m. liepos 11 d.
Lietuvos didysis kunigaikštis
ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas pavedė Kristupui Taksiui organizuoti reguliarų pašto vežimo maršrutą
Vilnius–Krokuva–Viena–
Venecija. Anuomet laiškai iš
Krokuvos Vilnių pasiekdavo
per 7 dienas.
Pašto svarba dar labiau išaugo, kai 1583 m. Lenkijos
karalius Steponas Batoras suteikė paštui viešumą – nustatė vienodus mokesčius. Galimybę pasinaudoti paštu turėjo kiekvienas žmogus. Tuo
metu paštas pradėtas pristatyti
reguliariai.
XVIIIXIX a per Lietuvą ėjo
nemažai pašto kelių, kuriuos
turėjo prižiūrėti vietiniai gyventojai. 1820 m. buvo nutiestas svarbus Kauno–Suvalkų
kelias, kuris vėliau tapo Sankt
Peterburgo–Varšuvos tarptau-

tiniu traktu. Viena arklių pašto stotis nuo XIX a pradžios
iki 1861 m., kol buvo nutiestas geležinkelis, veikė Veiveriuose.

Lietuvos pašto
pradžia – 1918 m.
lapkričio 16 d.
1918 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos finansų,
prekybos ir pramonės ministras Martynas Yčas pasirašė
potvarkį, kuriuo buvo įkurta
Lietuvos pašto valdyba. Nuo
šios dienos oficialiai skaičiuojama Lietuvos pašto istorija.
Pirmuoju Pašto valdybos
direktoriumi buvo paskirtas
inžinierius Benediktas Tomaševičius. Jis uoliai pradėjo organizuoti Lietuvos pašto tinklą. Sudarius Pašto valdybos
personalą, buvo atidaryti pašto skyriai apskrities miestuose, jų įgaliotiniams pavedant
atidaryti pašto įstaigas mažesniuose miesteliuose.
NUKelta Į 2 p. 

Miela mamyte!
Garbingo amžiaus jubiliejus –
Vainikas metų praeities,
Kur rasi smilgų ir lelijų.
Tokia pusiausvyra lemties,
Kad pilką dieną šventė keičia,
O ją – sunki darbų našta…
Branginki, vertinki ir džiaukis
Dalia, kuri vien tau skirta.

80-mečio proga

Oną
ČELKAUSKIENĘ,

gyvenančią Alšininkų k., Prienų r.,
sveikina
vyras, dukros Laimutė ir Rita, sūnus Gintas bei
dukterėčia Vilma su šeimomis.
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STT tiria lėšų iššvaistymą Lietuvos pašte

Klaipėdos uostas pasiekė naują krovos rekordą

Susisiekimo ministerija ketvirtadienį pranešė, kad STT pradėjo
tyrimą dėl galimai nusikalstamų buvusių Lietuvos pašto vadovų,
kurių pavardžių ji nenurodo, veiksmų – 2012–2016 metais jie
galbūt iššvaistė apie 3,7 mln. eurų bendrovės lėšų.

Klaipėdos uostas 2018 metais pasiekė naują krovos rekordą.
Negalutiniais duomenimis, uostas pernai perkrovė 46,3 mln. tonų
krovinių, arba 7,3 proc. daugiau nei 2017-aisiais (43,17 mln. tonų).

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
o kojomis čeža naktį iškritęs sniegas, o šalta pūga it
žirklėmis karpo kiekvieną ausies
milimetrą. Nors viską uždengė
balta sniego paklotė, tačiau kur
ne kur vis dar pūpso tamsesni baltosios pasakos griovėjai
– stulpai, tvoros, kelmai, na ir,
žinoma, trobesiai.
Tiesa, ne tie trobesiai, kuriuos
vis dar regime pasakose. Ne tie,
kuriuos dengia stora sniego kepurė su kyšančiu ir rūkstančiu
kaminuku. Ne tie, kurių langelyje tarp pusnynų gailiai žybsi
mažas žiburėlis. Dabar regime
tik aukštus trobesius, kuriems
nedidelės pusnys nebaisios, juos
paslėpti galėtų nebent tūkstantmečius trunkantis ledynmetis.
Žmonės – nuostabios būtybės. Rodos, dar neseniai jos gyveno misdamos tik sumedžioto
mamuto mėsa arba surinktomis
gamtos gėrybėmis. Netgi ir mamutas atrodė didžiu stebuklu.
Dabar žmonės gyvena šiltai,
patogiai, ne olose, ir minta... ne,
ne mamutais. Žmonės dažniausiai minta ne gamtos, o žmogaus
sukurtomis gėrybėmis. Reikia
pripažinti, daug kas pasikeitė.
Pasikeitė ir gyvenimo sąlygos,
pasikeitė ir mityba. Pasikeitė ir
elgesys. Išspręsta bado problema nepanaikino visų žmonijos
lūkesčių, o tik paryškino troškimus. Troškimą ilsėtis, troškimą geisti... Geisti visko. Ir
valdžios, ir pinigų, ir pramogų,
ir pinigų... Ir dar pinigų... Koks
keistas ratas!

P

Jeigu žmogus nori
gauti pinigų, jis turi
siekti valdžios. Jeigu
žmogus nori valdžios,
jis jos negaus be pinigų.
Paradoksas.
Dėl asmeninių pramogų tarsi ir viskas aišku – daug ir sunkiai dirbi, užsidirbi, per 20 kartų trumpesnį laiką iššvaistai ir
vėl sunkiai dirbi. Viskas labai
paprasta. Nori valgyti – užsidirbi pinigų, nusiperki maisto,
pavalgai. Neužsidirbi pinigų
– nepavalgai.

Tuo tarpu siekiant valdžios
galioja kažkoks realiatyvumo
dėsnis: neturi pinigų – nėra valdžios, nėra valdžios – nėra pinigų. Ir... Sunkiai dirbi – vis tiek
valdžios nėra. Sunkiai dirbdamas užsidirbi pinigų – yra valdžia, o tada jau yra ir pinigų.
Bet jeigu nėra pinigų – nėra
valdžios. Ir čia jau kėdžių per
pietus principas – pinigai ryte
nepadės, net jei ir kėdės bus ryte, o pinigai per pietus.
Visgi daugelis pašalinių asmenų, investuojančių į politiką, šiuo principu ir remiasi: pinigai prieš rinkimus – „teisingi“ sprendimai po rinkimų. O
daugelis net neįsivaizduojame,
kokia puiki yra tokia „avansinės paskolos“ strategija. Tiesa,
puiki skolintojams, o ne besiskolinantiems. Tik dažnai besiskolinantys ir į valdžią einantys
mūsų tautiečiai skaičiuoja labai
paprastai: svetimi pinigai = valdžia = mano pinigai ir tiesiog
nesigilina į iš to gimstančią regeneracinę schemą: „svetimi
interesai = visų žmonių biudžeto kontrolė = svetimi pinigai“.
Nes joje nėra žodžio „mano“.
Ir jie yra teisūs. Už svetimus
pinigus jie gauna valdžią, iš kurios užsidirba sau ir dar suteikia
„paramą“ savo investuotojams.
Tiesa, „parama“ suteikiama jau
ne iš „mano“ kišenės, o iš kur
kas talpesnės kišenės. O ir pati
„parama“ toli gražu neprilygsta „mano“ kišenės turiniui, kurį „mūsų“ valdžia panaudoja...
taip, taip... pramogoms.
Argi ne pramoga keliauti į
svečias šalis? Argi ne pramoga gyventi gražesniame name?
Argi ne pramoga važinėti prabangesniu automobiliu? Ir ar ne
pramoga yra gražus kostiumas?
Sakote, kostiumas – ne pramoga? Darbo įrankis? Ar tikrai su
mėlynu kostiumu dirbsime prasčiau ir užsidirbsime mažiau nei
su juodu kostiumu?Ar tikrai raudonas plaktukas įkals vinį prasčiau už žalią plaktuką?

Argi ne svarbiausia,
iš kokio metalo tas
plaktukas? Argi ne
svarbiausia, kad jis būtų
valdomas sumaniai ir
taikliai?

Argi numirėlis būna
kitoks, jeigu jis guli
kitokio medžio ar
kitokios formos
karste? Ar kvailys būna
protingesnis, jeigu jis
pasipuošia juodesniu už
nakties tamsą kostiumu?
Reikia pripažinti, jog net ir po
nešvaraus darbo smirdantis santechnikas mums yra tarsi dievas,
nes jis mus išgelbėjo! Jo dėka
mūsų namuose vėl įsivyrauja ne
nosį riečiantis kvapas.
Kuo gražesnis automobilis ir
prabangesnis namas prisideda
prie geresnio darbo? Sakysite,
atlygis už vargą? O ar mokame
matuoti vargą? Vargsta ir benamis, vargsta ir turtuolis. Vienas
vargsta rūpindamasis savo neturtu, kitas – rūpindamasis savo turtu. Kas gi galėtų ginčytis?
Kas galėtų pasakyti, kad milijoną
skolų turintis turtuolis yra turtingesnis už benamį, neturintį nei
turtų, nei skolų?
Logiška ir kartu tuščia. Nes
spręsdami apie žmogų pagal jo
turtus niekada neįvertiname jo
moralės ir dorybės. Ar turtuolis,
kuris liko skolingas žmonėms,
įmonėms, valstybei ir niekad
nieko negrąžins, yra doresnis už
to išvengusį, tačiau gatvėje likusį benamį? Sakote, ne? Kodėl?
Mūsų šalyje jau ilgus dešimtmečius yra moralu ir dora pasiimti
iš visų viską, ko tik šie nesaugo.
Yra moralu ir dora nekęsti visų,
kurie yra kitokie. Yra moralu
ir dora netikėti niekuo, kas yra
per sudėtinga. Yra moralu ir dora tyčiotis iš tų, kurie nėra tokie
kaip mes.
Ne, ne iš naujų laikų ar Vakarų
atėjo patyčios į mokyklas. Iš mūsų pačių. Argi ne mes pamokyti
išmokome skųsti ne dėl to, kad
kažką apsaugotume, bet dėl to,
kad mums būtų geriau. Argi ne
mes pamokyti išmokome juoktis iš visų, kuriems sunku prisitaikyti prie melu remtos „teisingos“ santvarkos? Argi ne mes
pamokyti dar didžios tėvynės
sąjungos kariuomenėje išmokome tyčiotis iš visų, silpnesnių už
mus. Argi ne mes pamokyti išmokome, kad už valdžią viršesni tik tie, kurie turi dar viršesnių
pažįstamų?
Argi ne mes gamtą niokojame
tam, kad mums būtų maloniau ir
patogiau?
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Pirmieji savarankiškos Lietuvos pašto ženklai – vadinamieji „baltukai“ – buvo išleisti per 1918 metų Kalėdas. Jie
leisti paskubomis, vokiečių
karinei administracijai pranešus, kad Oberosto paštai nutraukia civilių gyventojų aptarnavimą. Naktį iš gruodžio
25-osios į 26-ąją Vilniuje,
Martyno Kuktos spaustuvėje,
laikraštiniame popieriuje kukliai atspausdinti pirmieji lietuviški pašto ženklai pasauliui
skelbė apie naujos valstybės
– Lietuvos egzistavimą.

Pirmaisiais nepriklausomos
Lietuvos metais pašto korespondencijos siuntų į užsienį
siųsti oro paštu nebuvo galima, nes į Lietuvą neskraidė
lėktuvai. Pirmoji tarptautinė
oro linija Kaunas–Karaliaučius–Dancigas–Berlynas buvo atidaryta 1921 m. liepos
21 dieną.
1922 m. sausio 1 d. Lietuva tapo Pasaulinės pašto
sąjungos (toliau PPS) nare.
Tuo metu Lietuvoje veikė
126 pašto įstaigos ir 40 pašto
agentūrų.
Pirmąją pašto siuntą iš JAV
į Lietuvą gabeno lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Po „Lituanicos“ katastrofos buvo rastas specialus
brezentinis maišelis su 983
laiškais.

Sovietinis Lietuvos
pašto laikotarpis
1940 m. sovietams okupa-

vus šalį ant aštuonių lietuviškų pašto ženklų buvo uždėtas
perspaudas „LTSR“.
1940 m. gruodžio 4 d.
Pasaulinės pašto sąjungos
(PPS)Tarptautinis biuras pranešė, kad, Lietuvai tapus
SSSR dalimi, jos narystė PPS
panaikinta. 1941 m. vasario
16 d. iš apyvartos buvo išimti visi Lietuvos pašto ženklai,
vokai, atvirukai ir įvesti SSSR
pašto tarifai. Kai Lietuvoje
įsigaliojo sovietų režimas, o
spaudos laisvė, kultūra, kalba buvo recenzuojama, draudžiama ir stabdoma, susikūręs

lietuvių aktyvistų frontas priėmė nutarimą sukilti. Sukilėliams pavyko išsaugoti Kauno
centrinį paštą, telegrafo ir telefono stotį bei radijo transliacijos įrenginius. Buvo išleisti
į apyvartą SSSR pašto ženklai su lietuviškais užrašais.
Vokiečių invazijos (Antrojo
pasaulinio karo) metais buvo sunaikinti Lietuvos ryšiai,
nebeliko transporto, nebuvo ir
susisiekimo geležinkeliais. Po
karo Lietuvos ryšių veikla, jos
plėtra buvo visiškai priklausoma nuo Maskvos.
Lietuvos pašto atkūrimas
Nuo 1990 m. prasidėjo naujas Lietuvos pašto atkūrimo
ir plėtros laikotarpis. 1990
m. kovo 11-ąją paskelbus aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo“,
ryšių ministru paskiriamas
Kostas Birulis. Spalio 7 d.
apyvartoje pasirodė pirmoji nepriklausomos Lietuvos
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

pašto ženklų serija ,,Angelas“.
Ji skelbė pasauliui apie atsikūrusią valstybę, kurią sergi
angelas.
Gruodžio 17 d. įsteigta Lietuvos ryšių ministerijos valstybinė įmonė ,,Pašto
ženklas“.
1991 m. rugsėjo 3 d. ministras K. Birulis pasirašė įsakymą ,,Dėl sovietinių pašto
ženklų išėmimo iš apyvartos
ir pašto paslaugų apmokėjimo Lietuvos pašto ženklais“.
1991 m. gruodžio 17 d. buvo
įsteigtos specifinės paskirties
įmonės „Lietuvos paštas“,
„Lietuvos telekomas“,
„Radijo dažnių tarnyba“,
atskiriant paštą ir telekomunikacijas į atskiras
valstybines įmones.
1992 m. buvo atkurta Lietuvos narystė PPS.
Lietuva įstojo į Europos
pašto ir telekomunikacijų konferenciją (CEPT),
buvo patvirtinta valstybės
įmonės Lietuvos pašto
emblema – pašto ragelis
ir Gedimino stulpai.
1993 m. VĮ Lietuvos paštas
buvo priimta į Europos valstybių pašto operatorių asociaciją
(PostEurop).
1994 m. Estijos, Latvijos ir
Lietuvos pašto administracijos įkūrė Baltijos šalių pašto
sąjungą.
2011 m. spalį, žengiant koją kojon su pašto naujovėmis
pasaulyje, Lietuvoje pradėjo
veikti pirmieji siuntų savitarnos terminalai. Šiuo metu visoje šalyje veikia net 111 siuntų savitarnos „LP EXPRESS“
terminalų 45 miestuose.
2017 m. vasarą į kaimiškąsias vietoves išvažiavo pirmieji mobilieji laiškininkai.
Planšetiniais kompiuteriais ir
kita išmaniąja įranga aprūpinti
laiškininkai vyksta pas žmones į namus, kur gali suteikti visas pašto paslaugas. XXI
a. laiškininkas tampa ne tik
modernesnis, bet ir artimesnis klientui.

Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248 (PDF ISSN 2538-8525). Priedas ISSN 2538-9076.
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Intensyvėja sukilėlių ir džihadistų susirėmimai

Padaugėjo aukų traukinio avarijoje Danijoje

Sirijos šiaurės vakaruose vykstant įnirtingiems džihadistų ir
sukilėlių susirėmimams per dvi dienas žuvo beveik 50 žmonių,
trečiadienį paskelbė karą šalyje stebinti organizacija.

Danijoje įvykusio incidento, kai vilkikas veikiausiai buvo nupūstas
vėjo nuo prekinio traukinio ir rėžėsi į keleivinį traukinį, aukų
padaugėjo nuo šešių iki aštuonių. Dar 16 žmonių buvo sužeisti,
bet nė vieno iš jų gyvybei pavojus negresia.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar jums patinka, kad
žiemos pasidarė šiltesnės?

Dalė Gulijeva

Gintas Vaitkevičius

Nepatinka, žiema turėtų
būti tikra – su šalčiu, sniegu, arba, kaip žmonės sako,
„senoviška“. Kalėdos šiais
metais buvo tikrai gražios
ir žiemiškos, gaila, kad tuoj
po Kalėdų žiema „baigėsi“.
Bet dar tik metų pradžia,
todėl tikiu, kad sulauksime
ir tikros žiemos, ir tikros
– šiltos ir saulėtos – vasaros. Juk mes įpratę prie keturių metų laikų. Apskritai,
tai reikia džiaugtis bet kokiu oru. Svarbiausia – gera
nuotaika.

Žiema turėtų būti tokia,
kokia būdavo apie 1980-uosius: sniegas, šaltis. Normalių, senoviškų žiemų nebėra
ir dėl to kalti mes, žmonės
– tiek visokios „choleros“ į
orą išleidžiame.

Danielius Dedūra

Žiema turi būti normali – 5–6 laipsniai šalčio, su
trupučiu sniego, kad saulė
šviestų, – o ne tokia, kaip
dabar – purvynas.
REKLAMA

Rimantė Jurginaitytė
Man patinka toks oras,
koks yra dabar – nešalta,
neslidu, nereikia per sniegą klampoti. Nepatinka,
kai šalta. Truputis šaltuko
gal būtų ir neblogai, bet, jei
dabar pašaltų, būtų slidu.
Vasarą idealu būtų dieną
25–27 laipsniai šilumos ir
be lietaus, o lyti galėtų naktimis. Deja, mes teršiame
gamtą ir sulaukėme klimato atšilimo.

 ATGARSIAI
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Nukovė 280 „Boko Haram“ kovotojų

Užsienyje sukaupė 3,7 mlrd. eurų investicijų

Nigerio kariuomenė nukovė mažiausiai 280 džihadistų judėjimo
„Boko Haram“ kovotojų per kelias dienas trukusius antžeminių
pajėgų ir aviacijos reidus. Daugiau kaip 200 džihadistų žuvo per
aviacijos smūgius, o dar 87 nukovė kariai.

Lietuvos įmonių sukauptos tiesioginės investicijos (TI) užsienyje,
išankstiniais duomenimis, 2018 metų rugsėjo pabaigoje buvo 3,7
mlrd. eurų – 19 proc. didesnės nei prieš metus.

stebėjo, kad, išlaužus namo rūsio
duris, iš gyvenamojo namo pagrobti
įvairūs daiktai, pinigai. papuošalai.
Padaryta apie 10000 eurų žala
(tikslinama).

NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-12-26 apie 20.10 val. Birštone, S.
Dariaus ir S. Girėno g., šalia prekybos
centro, tarpusavio konflikto metu
automobilyje „Opel Zafira“ neblaivus
vyras (gim. 1989 m.) smurtavo prieš
savo buvusią sugyventinę (gim.
1995 m.). Įtariamasis nesulaikytas,
jo buvimo vieta nustatinėjama.
2018-12-26 apie 19.30 val. Prienuose,
F. Vaitkaus g., patikrinimui sustabdžius automobilį „Peugeot 406“,
jį vairavęs neblaivus (1,85 prom.
alkoholio) vyras (gim. 1969 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2018-12-27 apie 19.20 val. Prienų r.,
Išlaužo sen., Dambravos k., Juodupės g., laiptinėje neblaivi kaimynė
smurtavo prieš nepilnametę (gim.
2003 m.). Įvykio aplinkybes aiškinasi
policija.
2018-12-27 Alytaus apskr. VPK Prienų r. PK gautas moters (gim. 1947
m.) pareiškimas, kad gruodžio 22
d. Prienų turgavietėje iš užsegtos
rankinės buvo pavogtas dokumentų
dėklas su banko kortele, asmens
dokumentais, 50 eurų. Iš banko
kortelės buvo pasisavinta 400 eurų.
Nuostolis – 450 eurų.
2018-12-28 ,18.58 val., gautas pranešimas, kad Prienuose, Vytauto
g. dega plastikinis konteineris su
šiukšlėmis. Konteineris sudegė.
2018-12-29 apie 19.25 val. Birštone,
kambaryje tarp K. D. (gim. 1980
m. neblaivumą tikrintis atsisakė)
ir jos sugyventinio A. V. (gim. 1977
m., nustatyta 2,08 prom. alkoholio)
kilo konfliktas. A. V. koja vieną kartą
įspyrė K. D. į veidą, tuo sukeldamas
fizinį skausmą. A. V. sulaikytas
48 val.
2018-12-31 į Alytaus apskr. VPK Prienų r. PK kreipėsi A. Č. (gyv. Prienuose) ir pranešė, kad 2018-12-30, apie
23.45 val., gyvenamajame name
sutuoktinis G. Č. nepilnametės
dukros akivaizdoje prieš ją naudojo
fizinį smurtą.
2018-12-31 Alytaus apskr. VPK Prienų
r. PK gautas G. Č. (gyv. Prienuose)
pareiškimas, kad 2018-12-30, apie
23.45 val., kilus žodiniam konfliktui
žmona A. Č. gyvenamajame name,
nepilnamečių akivaizdoje, prieš jį
naudojo fizinį smurtą.
2018-12-31, apie 19.59 val., K. Š,
grįžęs į namus Prienų r. sav. paREKLAMA

2018-12-31, 11.54 val., gautas pranešimas, kad Prienuose, Laisvės
a. dega automobilis. Lengvojo
automobilio „Citroen 5“ variklio
skyriuje kibirkščiavo elektros laidai.
Atjungtas akumuliatorius.
2019-01-01, 00.55 val. gautas pranešimas, kad Prienuose, „Žiburio“
gimnazijos ir „Ąžuolo“ mokyklos
bendrame stadione atvira liepsna
dega fejerverkų dėžė arba laužas.
Šiukšlės, degusios 2x2 m plote,
užgesintos.
2019-01-01, 01.07 val. gautas pranešimas, kad Birštone, S. Dariaus ir S.
Girėno g. dega požeminis šiukšlių
konteineris. Šiukšlės, smilkusios
įleidžiamame konteineryje, užgesintos.
2019-01-01, 00.24 val., gautas pranešimas, kad Veiverių sen., Kuprių k.,
Kuprių g. deginamas laužas, galimai
deginamos plastmasės. Šiukšlės,
degusios 3 m² plote, užgesintos.
2019-01-01, 08.58 val., gautas pranešimas iš GMP, kad Prienuose, M.
Valančiaus g. reikia išnešti pacientę.
O. P. nunešta į GMP automobilį ir
perduota medikams.
2019-01-01 apie 20.20 val. Prienų
r., Stakliškių sen., Medžionių k.,
Šaltalankių g., gyvenamojo namo
kambaryje neblaivus (2,43 prom.
alkoholio) vyras (gim. 1981 m.)
smurtavo prieš savo neblaivią (1,34
prom. alkoholio) sugyventinę (gim.
1968 m.). Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2019-01-01 apie 13 val. Prienų r.,
Išlaužo sen., Šiauliškių k., Alksnių
g., vyras (gim. 1991 m.), atvykęs į
sodybą, kieme pasigedo jam priklausančio automobilio „VW Passat“.
Nuostolis – 800 eurų. Nustatyta,
kad automobilis buvo sulaikytas
Alytaus apskr. VPK Birštono PK pareigūnų sausio 1 d. naktį ir išvežtas
saugoti į automobilių saugojimo
aikštelę. Vairuotojas iš įvykio vietos
pasišalino.
2019-01-01, 11.31 val., gautas pranešimas iš GMP, kad Prienuose,
Šaltinių g. reikia įkelti pacientę į GMP
automobilį. K. D. (68 m.) įkelta į GMP
automobilį ir perduota medikams.
2019-01-01, 12.37 val., gautas pranešimas iš GMP, kad Prienuose,
Aviečių g. reikia įkelti ligonį į GMP
automobilį. R. D. (43 m.) įkeltas į
GMP automobilį.
2019-01-01, 15.59 val., gautas pranešimas, kad Ašmintos sen., Ignacavos
k., Rasos g. ant kelio nuvirtęs medis.
Medis, gulėjęs ant važiuojamosios
kelio dalies, supjaustytas ir patrauktas.

Svarbesni 2018 metų gruodžio mėn. darbai
Prienų r. savivaldybėje
Gruodžio 1 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji
biblioteka pristatė Prienų r.
mokinių kūrybos almanacho
„Prienų krašto vyturiai“ šešioliktąją knygą.
Gruodžio 2 d. prasidėjo
Prienų r. savivaldybės ir laikraščio „Gyvenimas“ 2018–
2019 m. krepšinio pirmenybės. Pirmenybėse, kurios
vyks iki 2019 m. kovo mėn.,
dalyvauja 11 komandų.
Gruodžio 2 d. Prienuose
vyko respublikinis sakralinės
muzikos festivalis „Džiaugsmas pasauliui 2018“, kuriame
dalyvavo vokalinės muzikos
kolektyvai iš Marijampolės,
Varėnos, Prienų ir Kauno r.
Gruodžio 7 d. per Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) tradicinį renginį Seimo Pirmininkas V. Pranckietis ir KPPAR
prezidentas Z. Dargevičius
rūmų „Padėkos ženklo“ apdovanojimą įteikė Prienų r.
savivaldybės merui Alvydui
Vaicekauskui. Ženklas merui įteiktas už konstruktyvaus
valdžios ir verslo dialogo kūrimą, bendrų projektų inicijavimą ir aktyvų bendradarbiavimą su rūmais.
Su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta
finansavimo sutartis dėl projekto „Dviračių ir pėsčiųjų
takų įrengimas Kęstučio ir
Paupio gatvėse Prienų mieste“. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2021 m.
Gruodžio 8 d. paminėtas
Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro 10 metų veiklos
jubiliejus.

Gruodžio 12 d. Švietimo
skyrius organizavo konferenciją „Kaip įgalinti pokytį?“ „Erasmus+“ programos
projektų dalyviams – Prienų
r. mokyklų vadovams ir mokytojams.
Įvertinti 4 socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai, paskirstyti 53 639 Eur
(iš jų 8 940 Eur savivaldybės
biudžeto lėšos).
Suremontuoti 2 socialiniai
būstai Prienuose – įvestas
vandentiekis, įrengti sanitariniai mazgai.
Įrengti lietaus nuvedimo
šulinėliai Statybininkų g.
Prienuose (prie lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“).
Prienuose vyko ukrainiečių
dailininkų pleneras, skirtas
Lietuvos 100-mečiui. Projekto esmė – meninės temos
„Lietuva ir mes. Ukrainietiška impresija“ realizacija.
Gruodžio 14 d. Švietimo
skyrius organizavo mokyklų direktorių ir pavaduotojų ugdymui išvažiuojamąjį pasitarimą „Novatoriškos
ugdymo(si) praktikos Panevėžio rajone“. Mokyklų vadovai susipažino su švietimo
veiklomis Panevėžio r., naujomis ugdymo(si) organizavimo, mokymo aplinkų kūrimo
galimybėmis.
Užbaigti Vytauto g. Purvininkų k. (Išlaužo sen.) asfaltavimo darbai.
Pradėti automobilių stovėjimo aikštelės prie Prienų ligoninės įrengimo darbai.
Gruodžio 16 d. Prienuose
vyko Kalėdinis šokių turny-

ras, kuriame dalyvavo apie
1000 jaunųjų šokėjų iš visos
Lietuvos.
Pradėtos projekto „Veiverių kultūros ir laisvalaikio
centro Skriaudžiuose kapitalinis remontas“ rangos darbų
pirkimo procedūros.
Gruodžio 17 d. Prienų ligoninėje prie apskritojo stalo apie Sveikatos sistemos
įstatymo pakeitimo projektą
diskutavo Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas,
administracijos direktorius E.
Visockas, LR Seimo narys A.
Palionis, savivaldybės gydytojas V. Slauta, Birštono savivaldybės atstovai, sveikatos
priežiūros įstaigų vadovai.
Gruodžio 20 d. vyko Prienų
r. savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu patvirtintas
Prienų miesto bendrojo plano
koregavimo teritorijų planavimo dokumentas, pakeistas
Prienų miesto šilumos ūkio
specialusis planas, svarstyti
kiti klausimai.
Gruodžio 20 d. vyko padėkos vakaras, skirtas Prienų rajono savivaldybės rėmėjams. Vakaro metu apdovanoti Prienų r. savivaldybės
ir Kauno pramonės, prekybos
ir amatų rūmų pirmą kartą organizuoto konkurso ,,Sukurta
Prienų krašte“ dalyviai ir nugalėtojai. Pirmasis nugalėtojo AITVARAS atiteko UAB
„Sklandytuvai ir Ko“ už pagamintą sklandytuvą LAK17B FES.
Patvirtinti pagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminų centrai Prienų r. savivaldybėje.
Iš Savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo dalis žemės mokesčio kompensuota

161, o dalis palūkanų – 36 žemės ūkio subjektams. Iš viso
skirta 42 100 Eur.
Užbaigtas žvyrkelių Jūrės
k. (Veiverių sen.), Dvariškių
k. (Stakliškių sen.) kapitalinis
remontas.
Švietimo skyrius, bendradarbiaudamas su seniūnijomis, rinko duomenis apie
Prienų r. nesimokančius vaikus ir mokyklos nelankančius
mokinius.
Gruodžio mėn. paramą
maisto produktais ir higienos
prekėmis gavo 3195 Prienų r.
savivaldybės gyventojai.
Įrengta asfalto danga Dainavos g. Veiveriuose, Vėjo g.
Pakuonyje.
Pabaigti Veiverių Tomo
Žilinsko gimnazijos atnaujinimo darbai.
Gruodžio 28 d. Prienų
KLC vyko tradicinis nemokamas šventinis renginys visuomenei „Žiemos mozaika“.
Renginyje apdovanoti Prienų r. savivaldybės kalėdinės
aplinkos kūrimo konkurso
„Lai ateina šventės žiburiuotos“ nugalėtojai, konkurso
„Senių besmegenių sąskrydis“ dalyviai ir nugalėtojai.
Po apdovanojimų susirinkusiųjų laukė Savivaldybės dovana – miuziklas „Baltican
Carmen“.
Prienų r. savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas gyventojus priima antradieniais 9–12 val. ir 17–
18 val.
Prienų r. savivaldybės
mero pavaduotojas Algis
Marcinkevičius gyventojus
priima trečiadieniais 9–12
val. ir 17–18 val.
Išankstinė registracija telefonu 61 102. 
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Degalų akcizai Rusijoje padidėjo 1,5 karto

Ramiajame vandenyne užsidegė laivas

Degalų akcizai Rusijoje nuo 2019-ųjų išaugo 1,5 karto. Benzino
akcizas padidėjo 49,9 proc. iki 12314 rublių (155 eurų) už toną,
dyzelino – 50,8 proc. iki 8541 rublio (107 eurų) už toną.

Ramiajame vandenyne užsidegus iš Japonijos į Havajus
automobilius plukdžiusiam laivui dingo vienas iš jo iššokęs įgulos
narys, 16 buvo išgelbėti, o dar keturi “nereaguoja į aplinką”.
198 metrų ilgio laivo „The Sincerity Ace“ įgulą sudarė 21 narys.

Skaitytojai rašo...
NETEKUSIEMS,
DVEJOJANTIEMS,
IEŠKANTIEMS IR
MYLINTIEMS
Atsikėliau gerokai prieš
suskambant žadintuvui
ir gulėdama tyloje bei
visiškoje tamsoje galvojau
apie mamą.

Dieve, kaip man Jos trūksta. Kaip man trūksta tų rytinių, kaip ritualas tikslių 11
valandos, pašnekesių, kaip
man trūksta pamokymų, mergaitiškų pasipykimų, „nekalbadienių“ (nors tokių ir buvo
mažai), kaip man trūksta kelionės iš vieno miesto į kitą,
kad pasibūtumėm kartu, pasi-

vaikščiojimų po daržą ir gėlynus apžiūrint augalėlius, kaip
man trūksta bendro mūsų pasibuvimo kartu. Man tiesiog
trūksta mamos.
Jau greitai dešimt metų, kai
mamos nėra tarp mūsų, šiame gyvenime ir žemėje. Jau
greitai dešimt metų, kuriems
negalioja pasakymas „laikas
gydo žaizdas“, manoji vis
dar neužgijus. Vis dar skauda, kaip ir tada, kai paskambinęs tėtis pasakė, kad „mamos nebėra“ – išėjo (rašysiu
išėjo, nes kai ištariu „nusižudė“ skausmas būna stiprus,
REKLAMA

staigus ir visada jaučiu, kaip
ima trūkti oro) ir paliko mus.
Taip tiesiog vieną dieną nusprendė, kad užteks... baigta...
o mes likom gyventi toliau su
klausimais: kas čia įvyko? Ir
kodėl? Su kaltės jausmu, kad
nepamatėm, o gal matėm, tik
nežinojom, kaip padėti? O gal
nemokėjom? Gal tikėjomės,
kad viskas susitvarkys savaime, jeigu nieko nedarysim...
bet taip nebuvo.Atėjo diena,
kai mama, pati viena priėmusi sprendimą, neatsisveikinus

nei su manimi, nei su tėčiu,
nei su mano seserimi, tiesiog
nutraukė savo gyvenimą... Tą
dieną mano mažoji mergytė,
kuriai greitai sueis 11 metų,
tą dieną, atvažiavus į tėvų namus, pradėjo vaikščioti. Mamos išėjimas ir dukters pirmi
savarankiški žingsniai šiame
gyvenime – gyvenimo paradoksas – ašaros ir džiaugsmas
vienu metu – laikas nestovi
vietoje...
Rašau, o jausmai ir prisiminimai tokie, tartum viskas
įvyko taip neseniai... Tėčio
ištarti žodžiai „mama mirė,

laikau jos ranką“ iš pradžių
manęs neįtikino, negalėjau
tuo patikėti. Ryte juk kalbėjomės telefonu, o po pietų
girdžiu žodžius, kurie sako,
kad viskas, baigta, mamos nebėra. Kas tada nutinka žmogui? Kas tą akimirką nutiko
man? Įsivaizduokit krentantį
ant žemės ir dūžtantį puodelį:
vienos dalys būna mažesnės,
kitos – didesnės. Atėjus suvokimui, kad mama pasitraukė
iš gyvenimo – mano puodelis
nukrito ant žemės, atskeldamas didelį gabalą. Skaudėjo
labai. Skausmas atvėrė ir paliko didelę tuštumą mano širdyje ir gyvenime.
Su kiekvienais metais jausmas keičiasi. Pirmiausia klausi savęs, kodėl taip įvyko? Ką
galėjau padaryti? Kaip galėjau padėti? Dar ateina savęs
kaltinimo metas. Labai gerai
prisimenu pirmųjų Kalėdų
jausmą – kažkaip automatiškai neliko pasirinkimo, pas
kurio tėvus (mano ar vyro)
švęsti šventes ir vis neapleidžiantis tas nykumos jaus-

mas. Laikotarpis – kuomet
„o mama būtų dariusi taip ir
taip“. Dar uogienių virimo ir
agurkų marinavimo laikas,
kai supranti, kad pati nieko
nemoki, nes (kam?) juk visada viskas buvo padaryta. Prisimenu, kaip ieškojau mamos
užrašų, kaip ruošti visas tas
gėrybes. Dar atsisveikinimo
su daiktais laikas. Tada kažkokie nauji veiksmai tokioje vietoje, kur mielai būčiau
norėjus nebūti – kapinės, ir
su jomis susiję tarpsniai. Tada bandymas suartėti mums
visiems trims (man, sesei ir

tėčiui). Ir dar bene vienas
ilgiausi laikotarpių – Melo
laikotarpis. Melo prieš kitus
– aplinkinius, o čia jau suveikė „ką žmonės pasakys
ar pagalvos“, taip, ką pagalvos? Ką pasakys, sužinoję,
kad mamai buvo ne „širdis“
ir ne vėžys. Aš nežinau, kokią versiją sakė(-o) sesuo ir
tėtis. Manoji buvo viena iš
šių dviejų, o kartais bendra,
sujungianti jas abi – melo
versijos. Ir dar pats didžiausias melas prieš save, prieš
savo baimę su gėdos priemaišomis, kad buvau tokia akla,
tokia akla... ir dar daugybė
vienas paskui kitą einančių
klausimų, įvykių ir veiksmų
– dažnai su tuo prieskoniniu
klausimu: kodėl?
Nesupratau savo mamos,
nei vienas iš mūsų trijų nesupratom, ką ji mums visą
laiką mėgino pasakyti, nesugebėjom suprasti, ką ji jautė
ir išgyveno, pasikalbėdami
tarpusavyje, o ne su ja, neišsaugojom jos, o jai taip reikėjo mūsų. Mama išėjo, o mes

taip ir neišmokom gyventi,
neišgelbėjom mūsų trijų šeimos. Mama buvo jungianti
mus visus grandis, ta ašis,
aplink kurią sukosi mūsų gyvenimas. Nors ir turim savo
šeimas, bet su mama ir tėčiu
turėjom kitą šeimą, kurioje
su sese buvome laukiamos ir
mylimos..., deja...
Išėjus mamai, iširo pirmoji mano šeima – tėvų šeima...
Liko didelis randas ir daugybė neatsakytų klausimų, taip
pat neištartas „Aš myliu tave
mama, labai labai myliu“...
NUKelta Į 6 p. 

Lai gražiausiais žiedais pasipuoš diena,
Džiugins širdį ir laimės linkės,
Tegul bus ji šviesos, šilumos kupina,
O metus tegul džiaugsmas ir meilė lydės.

80 metų jubiliejaus proga
Praną
LUKAŠEVIČIŲ,

gyvenantį Naravų k., Prienų r.,

sveikina
žmona Marija, dukros Janina ir Danutė, sūnus Juozas.

Sausio 7 d. 17.30 val.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre
konferencijų salėje, II a.
EDUKACINĖS DIRBTUVĖS-DISKUSIJA

„MES ESAME POKYTIS“
Veda socialinės iniciatyvos „Kūrybos kampas 360o“
įkūrėjas Giedrius Bučas

Organizatorius

Partneris

Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama, medžiaga publikuojama

 EVANGELIJOS TAKU
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Moterims patekus į šventyklą žuvo žmogus

Pirmą kartą per 20 metų pablogino prognozę

Dviem moterims patekus į vieną svarbiausių hinduizmo
šventyklų Pietų Indijoje, kilo susirėmimai, per kuriuos žuvo
vienas žmogus, o dar mažiausiai 15 buvo sužeisti. Papiktinus
tradicionalistus, susirėmimų kilo visoje Keralos valstijoje.

Technologijų milžinė „Apple“ dėl silpnesnių negu tikėtasi
pardavimų Kinijoje pirmą kartą per beveik du dešimtmečius
pablogino ketvirčio įplaukų prognozę. „Apple“ akcijų kursas per
papildomą prekybos sesiją trečiadienį krito 7,6 procento.

NETEKUSIEMS,
DVEJOJANTIEMS,
IEŠKANTIEMS IR MYLINTIEMS
ATKelta IŠ 5 p.
Todėl kviečiu ir raginu Jus
visus kalbėtis tarpusavyje,
neapsimesti, kad nematot
ženklų, požymių, nenustumti kitam spręsti problemos...
Ir saugokit vieni kitus, džiaukitės laiku, kurį turit, mylėkit
ir branginkit tai, ką turit, kiekvieną dieną.
> Mielas žmogau, jeigu tu
skaitai tai, ką parašiau, ir jeigu pajutai kažką – sustok ir
pagalvok, pamatyk savo galvoje, mintyse, širdyje ir akyse
– Stop savižudybėms!
> Mielas žmogau, jeigu tu
jauti, kad prarandi tikėjimą,
gyvenimas netenka prasmės
ir savižudybė atrodo vienintelė likusi išeitis, SUSTOK!!!
Nors akimirką pagalvok, kiek
daug žmonių kažkur kasdien
sukaupę visas pastangas, nepaisydami skausmo, skurdo,
ligų, negalių, netekčių bando
nepasiduoti, kovoti ir išgyventi šiandieną, kad galėtų
sulaukti dar vieno rytojaus.
SUSTOK!!! Nes tikrai yra
tų, kuriems esi kažkas arba
viskas, kažkas ir daug daugiau, nei tu gali pagalvoti.
SUSTOK!!!
> Mielas žmogau, nesvarbu, kurioje pusėje tu stovi,
gyvenk, jeigu turi galimybių,
pasinaudok savo širdimi, žiniomis, patirtimi, pažintimis,
savo finansais ir ..., ir padėk
tiems, kitiems, žmonėms sulaukti kuo daugiau rytojų arba
džiaukis nauja diena pats. Gal
kartu tai padėsir tau rasti tai,
kas buvo kažkada prarasta ar
taip niekada ir neatrasta???
> Mielas žmogau. Aš tave
myliu – nepatirk jausmo, kai
šie žodžiai lieka neištarti...
Nelauk progos, švenčių, kol
susitaikysit, o kam – jis(ji) ir
taip žino... Nesąmonė, grynų
gryniausia netiesa... tai ne tik
trys skambūs, gražiai surimuoti ir širdele papuošti žodžiai... Tai GYVENIMAS!!!
Jeigu tau rūpi, jeigu tu tikrai
myli – dabar... šią sekundę...
IN THIS MOMENT... nes
REKLAMA

kartais gali būti ir per vėlu...
GYVENIMAS – MEILĖ
– MIRTIS / LIFE-LOVEDEATH.
> Ir rašau tau, mielas žmogau, – gyvenime nebūna padėties be išeities... tik reikia
gyventi ir ją rasi...
Ačiū savo vyrui, Antanui
Aleknai, kurio pastūmėta atvėriau savo širdį, iš pilkųjų
savo ląstelių vingių ištraukusi mintis sudėjau jas į tekstą.
Jausdama jo palaikymą, užrašydama kai kurias jo mintis
mūsų pokalbių metu, sudėjau
į šį laišką. Ar atgausiu savo
sielos ramybę, o gal kiek užgniaužiu kaltės jausmą savyje? Gal išsipainiosiu iš melo
voratinklio? Gal galų gale
nusiimsiu baimės kaukę ir
nekreipsiu dėmesio „ką, kas
ir kada pasakys“... Bet labiausiai norėčiau, kad perskaitytų
tas žmogus, kuriam reikėjo
tai perskaityti, kad perskaitytų tas žmogus, kuris ieško,
kad perskaitytų toks pas žmogus kaip aš, praradęs, ieškantis atsakymų, kuriam vis dar
skauda, kuris mielai degintų
žvakeles namuose, o nestovėtų prie artimo ir brangaus
žmogaus kapo...
Mes nesam vieni, mes turim jus, žmones, kuriuos mylim, kuriais tikim ir kuriais
pasitikim.
Jeigu suvirpėjo širdis, gal
pamatėte manojoje istorijoje
krislelį savosios, gal sustojot
prieš kažką, kas ilgai nedavė
ramybės, nenusisukit, neištrinkit, išspausdinkit, išleiskit
į dienos šviesą, pasidalinkite
su savo draugais, kolegomis,
pažįstamais. Tegul kuo daugiau žmonių tai pasiekia ir
galbūt mums visiems kartu
pavyks kažką pakeisti. O jeigu tik perskaitę nusipurtėt,
gal net nusikeikėt – ačiū ir
už tai. Jūs išgyvenot emociją,
vadinasi, jūs esat gyvas.
Pagalbos ištiesta ranka ir
išsaugota GYVYBĖ – jau
neįkainojama pergalė.
Su tikėjimu ir viltimi
Einira Aleknienė 

Popiežiaus bendroji
audiencija.
Malda – pokalbis su
mylinčiu Tėvu
Po Kalėdų pertraukos trečiadienį vėl įvyko popiežiaus
bendroji audiencija. Tęsdamas katechezę apie „Tėve
mūsų“ maldą, šį kartą popiežius kalbėjo apie kontekstą,
kuriame Jėzus savo sekėjus
išmokė šios maldos.
Evangelistas Matas šią
maldą patalpina strateginėje Jėzaus mokymo vietoje
– kaip dalį Kalno pamokslo,
sakė popiežius. Jėzus įkopia
į kalvą, atsisėda ir pradeda
kalbėti miniai, kurią sudaro
labai įvairūs žmonės. Šioje
kalboje girdime sukondensuotą visą Jėzaus mokymą.
Kalbos viršūnė – palaiminimai. Dievas apverčia aukštyn
kojomis žmonių vertybes: tie,
kurie buvo nustumti į žmonių
gyvenimo pakraštį, yra tikrieji Dievo karalystės statytojai.
Jėzus sako, kad visi žmonės
sugeba mylėti ir kad meilė
nepripažįsta jokių ribų. Galime mylėti ne tik savo šeimos
narius ir draugus, ne tik tuos,
kurie mums daro gera ir linki gero, bet ir priešus. Dievo
saulė kiekvieną dieną pateka geriesiems ir blogiesiems,
lietus lyja ant teisiųjų ir neteisiųjų (plg. Mt 5, 44–45).
Visi mes esame Dangaus Tėvo vaikai.
Nors kalno pamokslas kartais gali skambėti kaip moralinių pamokymų, reiklių ir
sunkiai gyvenime pritaikomų
etinių normų rinkinys, iš tiesų,
sakė popiežius, tai visų pirma
teologinė kalba. „Krikščionis
– tai žmogus, stovintis priešais Degantį krūmą. Dievas
nedraudžia ištarti savo vardo, bet visus savo vaikus prašo vadinti jį „Tėvu“. Jis nori

mus atnaujinti savąja galia,
nori, kad mes atspindėtume
jo gerumą šiame gerumo ištroškusiame, gerų žinių išsiilgusiame pasaulyje.“
Prieš išmokydamas „Tėve
mūsų“ maldos Jėzus pabrėžia du dalykus: maldoje neturi būti jokio veidmainiavimo
ir malda turi būti ne tuščiažodžiavimas, bet nuoširdus
pokalbis.
Šioje kalno pamokslo vietoje Jėzus labai griežtai smerkia veidmainystę: „Kai meldžiatės, nebūkite tokie, kaip
veidmainiai, kurie mėgsta
melstis stovėdami sinagogose
ir aikštėse, kad būtų žmonių
matomi“ (Mt 6, 5). Yra žmonių, sakė popiežius, kurie sugeba sukurti ilgiausias bedieviškų maldų pynes, tai yra tokių, kurios skirtos ne Dievui,
o tik tam, kad žmonės tas maldas girdėtų ir gėrėtųsi jas kalbančiaisiais. Dažnai matome
žmones, kurie eina į bažnyčią,
praleidžia joje ištisas dienas,
bet tuo pat metu nekečia kitų žmonių, linki jiems blogo.
„Tai papiktinimas!“ – sakė
popiežius. „Geriau jie neitų
bažnyčią ir gyventų sau kaip
bedieviai. Jei tu eini į bažnyčią – tai gyvenk kaip Dievo
vaikas, liudyk kaip tikintis,
nepiktink!“
Jėzus taip pat aiškiai atsiriboja nuo pagonių maldos:
„Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys; jie
tariasi būsią išklausyti dėl
žodžių gausumo“ (Mt 6, 7).
Pagonys manė, kad galima
dievybės palankumą laimėti
žodžių gausa, ilgomis liaupsėmis. Jie manė, kad kalbėdami, kalbėdami, kalbėdami
ir kalbėdami jie meldžiasi.
Yra ir krikščionių, kurie meldžiasi kaip papūgos. Ne tokia
turėtų būti mūsų malda. Melstis – tai kalbėti iš širdies, iš
vidaus“. Nesimelskime kaip
pagonys, nes mums dar neprašius mūsų Tėvas žino, ko
mums reikia (plg. Mt 6, 8).
Dievui mūsų aukų nereikia.
Jam nieko netrūksta, nes jis
Dievas! Jis nori, kad malda
būtų visada atviras susisiekimo su juo kanalas, kad melsdamiesi nuoširdžiai su juo
bendrautume, suprasdami,
jog esame jo mylimi vaikai.
Jis mus labai myli.

Popiežius: „Bus geri
metai, jei priimsime
Dievo gerumą“
Sausio 1-osios vidudienio
maldos susitikime dalyvavusiems piligrimams ir turistams
popiežius Pranciškus linkėjo
kiekvieną naujų metų dieną
būti taikdariais savo namuose
ir šeimose.
„Šiandien, aštuntąją Kalėdų
dieną, minime Šventąją Dievo
Motiną. Kaip Betliejaus piemenys, atidžiai žiūrime į ją,
rankose laikančią Kūdikį. Rodydama mums Jėzų, pasaulio
Gelbėtoją, ji – Motina – mus
laimina. Ji laimina kiekvieno vyro ir kiekvienos moters
gyvenimo kelionę šiais prasidedančiais metais. Šie metai
bus geri, jei priimsime Dievo gerumą, kurį Jėzus atnešė
į pasaulį“, – sakė popiežius.
„Dievo palaiminimas įprasmina visus sveikinimus ir linkėjimus, kuriais dalijamės šiomis
dienomis“.
Popiežius pakartojo šios
dienos liturgijoje skambėjusį palaiminimą, kuriuo Izraelio kunigai laimindavo tautą:
„Tepalaimina ir tesaugo tave
Viešpats! Tešviečia tau Viešpats savo veidu, tebūna jis tau
maloningas! Tegu Viešpats savo veidą atgręš į tave ir suteiks
tau gerovę“ (Sk 6, 24–26). Kunigas, ištiesęs rankas virš susirinkusios tautos, tris kartus
ištardavo Dievo vardą „Viešpats“. Biblijoje vardas reiškia
juo vadinamą asmenį, tad laiminti Viešpaties vardu žmogų,
šeimą ar bendruomenę reiškia
suteikti paties Viešpaties dovanojamą palaiminimą.
Toje pačioje formulėje du
kartus minimas Viešpaties
veidas. Kunigas meldžia, kad
Viešpats šviestų savo veidu,
kad atgręžtų savo veidą į tautą,
kad ją apdovanotų savo gailestingumu ir taika. Žmogus negali matyti Dievo veido. Žmogui nepasiekiamo Dievo veido
įvaizdžiu Biblija išreiškia Dievo transcendenciją, jo neapsakomą didybę ir garbę. Dievo
garbė yra meilė, tad nors ir būdamas nepasiekiamas, jis kaip
saulė, į kurią neįmanoma žiūrėti, spinduliuoja savo malonę
visiems kūriniams, o ypač vyrams ir moterims, kuriuose jis

labiausiai atsispindi.
Galiausiai, „atėjus laiko pilnatvei“ (Gal 4, 4), Dievas atskleidė mums savo veidą Jėzuje, „gimusiame iš moters“,
kalbėjo popiežius. „Čia vėl
matome šiandienės šventė
ikoną, nuo kurios ir buvome
pradėję: Šventąją Dievo Motiną, kuri mums rodo Sūnų Jėzų
Kristų, pasaulio Išganytoją. Jis
yra palaiminimas kiekvienam
žmogui ir kiekvienai šeimai.
Jis yra malonės, gailestingumo
ir taikos versmė.“
Pasak Pranciškaus, kaip tik
dėl to popiežius Paulius VI nurodė, kad kasmet sausio 1-ąją
būtų minima pasaulinė taikos
diena. Šį antradienį minimos
jau penkiasdešimt antrosios
Pasaulinės taikos dienos tema:
„Gera politika tarnauja taikai“.
Politika – tai ne tik valdančiųjų užsiėmimas, visi esame atsakingi už visuomenės gyvenimą, už mūsų „miestą“, už
bendruosius namus. Politika
yra „gera“, jei ji tarnauja taikai.
„Šventoji Dievo Motina tepadeda mums to siekti kiekvieną
dieną“, – sakė Pranciškus ir visus vidudienio maldos susitikimo dalyvius paragino tris kartus garsiai šauktis Šventosios
Dievo Motinos užtarimo.
Po kartu su piligrimais ir turistais sukalbėtos „Viešpaties
Angelo“ maldos popiežius dar
kartą visiems palinkėjo taikos
ir gerovės naujaisiais metais.
„Švenčiausiajai Mergelei užtariant, Viešpats visiems mums
tesuteikia malonę būti taikdariais, kiekvieną naujų metų
dieną kurti taiką savo namuose ir šeimose. Visiems dar kartą linkiu gerų ir šventų metų“,
– sakė Pranciškus, taip pat pakartojo prašymą malda lydėti
jo tarnystę. VATICAN NEWS

Ir katalikai
juokiasi...
Eina čigonas išpažinties.
Kunigas klausia:
– Kokio tu tikėjimo, čigone?
– O kokio ponui reikia?
– Motin, tu atbulą maldaknygę skaitai.
– Tai bjaurybės vaikai apsuko. Ant lango buvau gerai
pasidėjusi.
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Egiptas su Rusija statys pirmąją AE šalyje

Panevėžyje galimai susprogdintas automobilis

Egipto vyriausybė pradėjo pirmosios šalyje atominės elektrinės
(AE) statybos finansavimo sutarties pasirašymo procedūrą,
pranešė šį projektą pasiryžusi įgyvendinti Rusijos valstybinė
branduolinės energetikos korporacija „Rosatom“.

Antradienio naktį Panevėžyje, kaip įtariama, susprogdintas
automobilis. Panevėžio apskrities policija pranešė, kad į
Staniūnų gatvėje stovėjusį automobilį „Mazda MPV“, pirminiais
duomenimis, buvo įmestas sprogstamasis užtaisas.
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Prenumeruojamas

Povilo Buzo 100-mečiui
paminėti
2018 metai daugybės Lietuvos
nepriklausomybės
šimtmečiui svarbių datų
Lietuvai metai. Kiek
renginių, šventinių įvykių
buvo skirtų nuo mažiausio
iki solidaus lietuvio
širdžiai pamaloninti.

Nemajūnų „Santalkai“ – 15 metų
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Visai baigiantis 2018iesiems, gruodžio 28
dienos vakarą į Nemajūnų
dienos centrą susirinko
gausus būrys šio krašto
žmonių, bendruomenės
„Santalka“ narių bei
svečių kartu pasidžiaugti
nuveiktais gerais darbais,
paminėti bendruomenės
jubiliejų ir palydėti
išeinančius metus.

Nemajūnų „Santalkos“ svečiai tą vakarą buvo LR Seimo
narys Andrius Palionis, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, jos pavaduotojas Vytas Kederys ir administracijos direktorius Valentinas
Vincas Revuckas bei Nemajūnų dienos centro direktorius
Gintautas Pačėsas.
Vakaronę daina „Mano
kraštas“ pradėjo bendruomenės vokalinis ansamblis, vaREKLAMA

dovaujamas Romualdo Žukausko.
Nemajūnų bendruomenės
„Santalka“ pirmininkė Irena
Joana Šliaužienė pasidžiaugė
per 15 metų nuveiktais darbais ir pasidalino mintimis
apie ateities planus.
Nemajūnų bendruomenės
santalka įregistruota 2003 metų gruodžio 22 dieną Birštono
seniūnijoje, Bučiūnų kaime.
Metams bėgant bendruomenė augo, ir šiuo metu turi
106 narius, iš jų 15 – jaunimas
iki 35 metų. Tai labai malonu,
nes ateina jauni žmonės su
šeimomis, su naujomis mintimis ir idėjomis. Nemajūnų
bendruomenė vienija Birštono savivaldybės Babronių,
Bučiūnų, Būdų, Dimšiškių,
Geležūnų, Nečiūnų, Nemajūnų, Žvirgždėnų, Paverknių
kaimų žmones ir atstovauja
jų interesams.
Pirmininkė paminėjo, kad
bendruomenės nariai aktyviai ir noriai dalyvauja pro-

jektinėse veiklose, talkose,
organizuoja pažintines keliones, lankosi įvairiuose šalies
regionuose, susipažįsta su to
krašto papročiais ir tradicijomis, kartu lanko koncertus
ir spektaklius, poilsiauja prie
jūros. Pastaraisiais metais
jau buvo išvykę ir į kaimynines šalis Latviją ir Lenkiją, o
ateityje planuoja ir tolimesnes
keliones. Aktyviausi bendruomenės nariai įsijungė į kultūrinę veiklą ir įkūrė ansamblį
su kaimo kapela, kuriai vadovauja Romualdas Žukauskas. Saviveiklinis kolektyvas
dalyvauja bendruomenės renginiuose, šventėse. „Mūsų ansamblis kviečiamas į įvairius
Birštono miesto renginius,
kaimynines bendruomenes,
o ypač laukiami esame Prienų
globos namuose. Mes ir patys rengiame šventes, į kurias
kviečiame svečius iš kitų bendruomenių. Tradicinės mūsų
rengiamos šventės yra Motinos diena, Sekminės, Ka-

lėdų vakarėlis ir susitikimas
su Kalėdų seneliu. Pavasarį
Kovo 8-osios proga sukviečiame moteris į popietę „Tik
moterims“.
Pati gausiausia, švenčiama
nuo pat pirmųjų įsikūrimo
metų, bendruomenės šventė
– Sekminės. Pradėję šv. Mišiomis Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje,
prisimindami senus Sekminių papročius bei tradicijas,
šventę tęsiame Nemajūnų
dienos centre, kur kepama
tradicinė kiaušinienė ir linksminamasi“, – pasakojo I. J.
Šliaužienė.
Nemajūniečiai jau gali pasigirti ir gražiai tvarkoma aplinka aplink bažnyčią, sporto
aikštyną, ir tuo, kad rūpinasi savo bei jaunimo sveikata,
kad mokosi gyventi be žalingų įpročių ir rengia sporto varžybas, kuriose dalyvauja ir kitų savivaldybės bendruomenių sportininkų komandos.
Anot pirmininkės, spalio mėnuo yra skirtas pagyNUKelta Į 8 p. 

Tik peržengus per metų
slenkstį birštoniečiams labai
svarbu prisiminti, kad prieš
100 metų 2019 m. sausio 03
dieną gimė šviesaus atminimo
rezistentas Povilas Buzas. Gimė jis Kauno apskrities, Pakuonio valsčiaus Bačkininkų
kaimo ūkininko šeimoje, kurioje augo dešimt vaikų.Tėvams anksti mirus, jau paaugę vaikai dirbo turėtus 20 ha
žemės, rūpinosi vieni kitais.
Nelengva vaikystė leido baigti tik pradžios mokyklą, bet
ne pagal metus
greitai subrandino, leido tapti savarankiška,
giliai mąstančia
asmenybe.
Dėl patriotinių jausmų
vengdamas šaukimo į sovietinę kariuomenę,
1946 m. pradžioje Žvejo slapyvardžiu įstojo
į Tauro apygardos Geležinio
Vilko rinktinės
Kazimiero Pinkvartos - Dešinio būrį. Dėja,
tų pačių metų

spalio pabaigoje bunkeris
buvo išduotas. Kautynėse su
MVD vidaus kariuomenės 34
- ojo šiaulių pulko kareiviais
trys partizanai žuvo, o P. Buzas buvo sunkiai sužeistas.
Atlaikęs tardymus ir kankinimus , 1947 m. buvo nuteistas, kalintas Pečioros, Intos ir
Abezės lageriuose. Paleistas
iš lagerio 1955 m. balandžio
mėnesį dar 2 metus turėjo būti tremtyje.
NUKelta Į 8 p. 

Povilas Buzas, 1956 m.
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SSRS sugriovė dalyvavimas Afganistano kare

S. Skvernelis: turi būti teisiamas dėl nužudymo

JAV prezidentas Donaldas Trampas trečiadienį pareiškė, kad
SSRS kariuomenės dalyvavimas Afganistano kare buvo Sovietų
Sąjungos subyrėjimo priežastis. Prezidentas taip pat pažymėjo,
kad Afganistane turėtų būti ne JAV, o to regiono šalių kariai.

Ministras pirmininkas pareiškė, kad tris žmones avarijoje
Marijampolėje pražudžiusiam neblaiviam vyrui turi būti pateikti
kaltinimai dėl nužudymo. Per 28 metų kario sukeltą avariją
naujųjų metų naktį žuvo sutuoktiniai ir jų šešiolikmetis sūnus.

Povilo Buzo 100-mečiui
paminėti
ATKelta IŠ 7 p.
Į Lietuvą Povilas Buzas
grįžo 1958 metais, vedė, keliarius metus šeima gyveno
Jiezne, vėliau įsikūrė Birštone. Žmona Onutė buvo bendramintė, pritarė jo veiklai.
Buzai bendravo su kunigais
ir pasauliečiais, besipriešinančiais ateizmo propagandai,
tautinių ir dvasinių vertybių
griovimui.
Valdžiai uždraudus vaikų
katekizaciją bažnyčioje, Prienų klebonui Juozui Zdebskiui
palaikyti aktyvūs Prienų krašto tikintieji surinko apie 17
tūkstančių parašų, ginančių
teisę kunigui mokyti vaikus
katekizmo. 1971 m. parašus į
Maskvą vežė Povilas Buzas,
Antanas Grinkevičius ir Leokadija Miškinienė. Tai nepakeitė sprendimo nuteisti kunigą metams kalėjimo, bet buvo
išsakyta žmonių valia.
Nuo 1976 m. Povilo Buzo namo pusrūsyje, Birštone,
inžinierius (vėliau kunigas)
Vytautas Vaičiūnas pastatė kopijavimo aparatą, kuriuo Povilas pradėjo dauginti draudžiamus leidinius. Jie
būdavo perduodami Kaišiadorių Katedros vargoninkui
Anastazui Januliui, platinani
Prienų krašte, jų gaudavo ir
birštoniečiai.
1980 m. sausio mėnesį buvo atlikta krata Povilo Buzo
namuose, paimtas kopjavimo aparatas, seleno plokštės,
popierius. Taip pat buvo susektas ir suimtas A. Janulis.
1980 metų lapkričio 24 dieną Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo išvažiuojamoji
sesija Kaišiadoryse pradėjo
nagrinėti Anastazo Janulio ir
Povilo Buzo bylą. Apie vyksiantį teismą nebuvo pranešta net patiems artimiausiems

teisiamųjų giminėms. Teismo salėje visas vietas buvo
užėmę saugumiečiai ir kiti
pareigūnai, o kurie tikrai norėjo dalyvauti teisme liko už
durų. Nors jokių argumentuotų kaltinimų teismas P. Buzui
nepateikė, prokuroras pasiūlė
3 metus griežto rėžimo lagerio ir 2 metus tremties. Sakydamas paskutinį žodį Buzas
kalbėjo trumpai. Jis tik akcentavo, kad Lietuvoje nėra
tikėjimo ir spaudos laisvės.
Nuteistas už nelegalios spaudos platinimą jis 1,5 metų kalėjo griežto rėžimo lageryje
Permėje.
Tautinio atgimimo metais
Povilas aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, daug nuveikė
įamžinant partizanų kovų ir
amžinojo poilsio vietas. Jis
buvo Tėvynės Sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų
partijos narys, aktyviai dalyvavo Lietuvos pensininkų
sąjungos “ Bočiai”, Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos, Šiaulių sąjungos
veikloje, buvo sveikuolių klubo “Šilagėlė” garbės narys.
P. Buzo veikla įvertinta
valstybiniais ir proginiais apdovanojimais. Jam įteikta Vyčio Kryžiaus ordinas, Karininko Kryžius, Kariuomenės kūrėjų savanorių ir Sausio - 13
osios medaliai.
Prabėgęs šimtmetis nuo P.
Buzo gimimo įvairiomis žymėmis atsispindėjo Lietuvos
gyvenimo vingiuose, tačiau
šviesuolio, Lietuvos patrioto
gyvenimas ir šiandien su nuoširdžia pagarba prisimenamas
jo giminių ir jį pažinojusių
birštoniečių. Jis ir dabar moko mus dirbti tą darbą, kuris
mums suteikia dvasios palaimą, naudą ir pagarbą artimiesiems, savo miestui ir gimtinei
Lietuvai.
Birštono muziejaus direktorė Vilijeta Šalomskienė 

Povilas Buzas Skausmo kalnelyje, 2000 m.
REKLAMA

Nemajūnų „Santalkai“ – 15 metų
ATKelta IŠ 7 p.
venusiems žmonėms, todėl
tuo metu, bendradarbiaujant
su Nemajūnų dienos centro
darbuotojais, tradiciškai pagerbiami krašto senjorai, kurie pakviečiami į jiems skirtą
popietę.
Ilgėjant rudens vakarams
aplinkinės bendruomenės sukviečiamos į romansų vakarą
„Rožė ta…“, kuris yra populiarus ir laukiamas.
Garsėja Nemajūnų bendruomenė ir prieš kelerius
metus įkurtu Amatų centru,
kuriame nuolat rengiama edukacinė programa „Dzūkiškos
bandos“. Galima pasidžiaugti, kad Nemajūnų krašte kepamos dzūkiškos bandos yra
žinomos daugelyje šalies vietovių, o norinčiųjų išmokti jas
kepti ir paskanauti atsiranda
labai daug. Tad prie šio projekto dirbančioms moterims
nėra kada ilsėtis.
Nemajūnų bendruomenę
paaugliško, tačiau prasmingo jubiliejaus proga sveikino
savivaldybės atstovai, taip pat
ir LR Seimo narys, kuris bendruomenės pirmininkei įteikė Padėkos raštą ir Lietuvos
valstybinę vėliavą.
Pasveikinti nemajūniškių ir
pasakyti gerą žodį atvyko ir
Matiešionių krašto bendruomenės pirmininkas Laurynas
Laukevičius, Siponių kaimo
bendruomenės pirmininkė Vi-

jolė Skorodumovienė, Birštono vienkiemio bendruomenės
pirmininkas Vytas Kederys,
taip pat Birštono miesto bendruomenės atstovė Eitmyra Grybauskienė ir Vėžionių
bendruomenės pirmininkė
Irma Kereišienė.
Gražiai nemajūniškius pasveikino Birštono seniūnijos seniūnas Jonas Kederys,
Nemajūnų dienos centro direktorius G. Pačėsas. Visi
džiaugėsi bendrais darbais,
geromis idėjomis bei žmonių
kūrybingumu ir iniciatyvomis. Juk bendruomenės tam
ir kuriamos, kad dirbtų kartu,
stengtųsi vieni dėl kitų ir bendros gerovės.
O gražių žodžių ir padėkų
gavo labai daug aktyvių bendruomenės narių – vienus apdovanojo merė, kitus – bendruomenės pirmininkė. Neliko užmiršti ir rėmėjai, kurie
prisideda kuo tik gali. Padėkota ir ansamblio dainininkams
bei muzikantams, o vadovas
R. Žukauskas buvo pasveikintas ir su gimtadieniu.
Oficialioji šventės dalis baigėsi bendra simboline daina
„Pabūkim kartu“...
Taigi, gražų ir jaukų tarpušvenčio vakarą savi žmonės turi apie ką pasikalbėti,
prie bendro stalo pasivaišinti,
padainuoti ir pasidžiaugti vieni kitais bei gražiomis žiemos
šventėmis.

laikraščio priedas Birštono
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Atpažintos 22 iš 37 sprogimo aukų

Kinijos zondas nusileido Mėnulyje

Artimieji atpažino 22 iš 37 žmonių, kurių palaikus gelbėtojai
ištraukė iš numanomo dujų sprogimo sugriautos 1973 metų
statybos 10 aukštų blokinio namo laiptinės griuvėsių Rusijos Uralo
regiono mieste Magnitogorske. Griuvo viena iš 12 laiptinių.

Kinijos kosminis zondas su mėnuleigiu „Chang’e 4“ ketvirtadienį
nusileido iš Žemės nematomoje Mėnulio pusėje ir tapo pirmuoju
tai padariusiu aparatu. Ši misija tapo dar vienu žingsniu,
pabrėžiančiu Pekino ambicijas tapti kosmine supergalybe.

Naujas parazitas naikina moliuskus
Viduržemio jūroje

Raudonieji dobilai (M. Smilgytės nuotrauka)

Raudonieji dobilai – pagerins savijautą
ir sveikatą vyresnio amžiaus žmonėms
Žolininko kertelė
Raudonuosius dobilus (lot.
Trifolium pratense) visi
gerai pažįstame, bet apie
jų sveikatinantį poveikį
žino tikrai ne kiekvienas.
Vasarą jiems sužydėjus,
raudona spalva pasipuošia
pievos ir ganyklos. Apie šį
vaistinį augalą pasakoja
žolininkė-biologė Monika
Smilgytė.

Tai ankštinių šeimos augalas, galintis pagelbėti vyresnio amžiaus moterims ir
vyrams. Renkami žiedai su
šalia prikibusiais trimis lapeliais. Dobilai sunkiai džiūsta,
tad siūlau juos vasarą vartoti
šviežius, o žiemai džiovinti
džiovykloje apie 40 laipsnių
temperatūroje.

Raudonųjų dobilų
gydomosios savybės:
Raudonųjų dobilų žieduose
ir lapuose yra flavonoidų, kurie pasižymi estrogeninėmis
savybėmis, puikiai padeda
įveikti menopauzės sukeltus
negalavimus: stiprina kaulus, stabdo kaulinio audinio
nykimą, atitolina nerimą ir
depresiją.
Dar galima paminėti, kad
raudonieji dobilai gerina kraujotaką, saugo nuo krešulių
susidarymo, skystina kraują,
stiprina kraujagysles, didina
arterijų elastingumą ir mažina blogojo cholesterolio kieREKLAMA

kį kraujyje.
Raudonieji dobilai gali būti
vartojami aterosklerozės profilaktikai ir gydymui, taip pat
juos galima derinti ir su medetkomis, dilgėlėmis, kiaulpienėmis, ožragėmis, beržo
lapais.
Gera savybė ir tai, kad raudonieji dobilai palengvina
įsisenėjusį, sausą kosulį, tinka gydant kokliušą. Stipriau
veiks vartojant kartu su juodauogio šeivamedžio žiedais
ar uogomis, pavasarinėmis
raktažolėmis, gysločiais ar
šalpusniais.
Dar reikia paminėti, kad
raudonieji dobilai padeda gydant vėžį. Stipriau veiks kartu
su medetka, gysločiu, siauralapiu gauromečiu, juodauogiu šeivamedžiu, vaistiniu
šalaviju.
Kompresais ir tepalais su
raudonuotaisiais dobilais gydomos įvairios odos ligos:
uždegimai, bėrimai, egzema,
psoriazė (žvynelinė).
Raudonieji dobilai pasižymi priešgrybelinėmis savybėmis. Dobilų nuovire galima
mirkyti pavargusias ir pažeistas kojas, rankas. Kovojant su
grybeliu galima mirkyti kojas
stipriame dobilų nuovire kartu
su tujomis, pelynais, varnalėša, beržų ir tuopų pumpurais,
ajerais, ąžuolo žieve, graikiniu
riešutmedžiu, šermukšnio žieve, jonažole, kraujažole, lakišium (dubenėlis žalumynų
puodui verdančio vandens.
Užtenka kelių išvardintų ingredientų).
Dobilų nuoviras tinka uždegimo kamuojamų intymių

vietų plovimams. Galima
naudoti vienus arba derinti
su pelynu, varnalėša, ramunėlėmis, medetka, baltažiede
notrele, kraujažole, gysločiu,
jonažole.
Panašiomis į raudonųjų dobilų gydomosiomis savybėmis pasižymi ir kiti ankštiniai
augalai: vaistinė ir mėlynžiedė
ožragės, saldžialapė kulkšnė,
baltieji dobilai, mėlynžiedė
liucerna.
Raudonuosius dobilus patartina naudoti vyresnio amžiaus žmonėms.

Kaip paruošti arbatą
Didelę saują šviežių ar porą šaukštų džiovintų dobilų
užplikinti litru ar net dviem
litrais verdančio vandens, palaukti 45 min. ar net valandą
ir išgerti per dieną.
Derinant su kitais augalais, dozė nekinta, imami 1–2
šaukštai mišinio litrui verdančio vandens.

Panaudojimas
virtuvėje
Raudonųjų dobilų šviežių
žiedų ir lapų galima dėti į salotas, sriubas, troškinius, košes. Patiekalams jie suteikia
vanilę primenantį kvapą.

Įdomu
Raudonieji dobilai sudaro
simbiozę su azotą fiksuojančiomis bakterijomis, kurios
gyvena gumbeliuose ant jų
šaknų. Tai puiki trąša, praturtinanti dirvą azoto junginiais.
Stiprus dobilų žiedynų nuoviras margučius, siūlus ir audinius dažo geltona spalva. 

Paslaptingi parazitai
sparčiai naikina tik
Viduržemio jūroje
gyvenančius stambius
dvigeldžius moliuskus ir jei
mokslininkai neras būdo
šiems parazitams greitai
sustabdyti, kilniosios pinos
gali visai išnykti.

Tūkstančius metų šie moliuskai yra neatsiejami nuo
žmonių civilizacijos. Didžiausi Viduržemio jūros dvigeldžiai gali užaugti iki daugiau
nei 1 m ilgio ir yra valgomi
bei teikia vieną rečiausių medžiagų pasaulyje: jūros šilką
(visoną), verpiamą iš bisuso
gijų, kuriomis moliuskai prisitvirtina prie uolų jūros dugne.
Be to, šie moliuskai, filtruodami organines daleles, prisideda prie vandens švarinimo.
Kilnioji pina (Pinna nobilis) jau dešimtmečius įtraukta į Europos Sąjungos saugomų rūšių sąrašą. Šiems
moliuskams kenkia pernelyg
intensyvi žvejyba, tarša ir natūralių buveinių nykimas. Jas
rinkti draudžiama, bet draudimo neretai nepaisoma – pinos
renkamos maistui ar dėl dekoratyvių kriauklių.
Kilniosios pinos reprodukcinį amžių pasiekia tik po
daugelio metų ir gali gyventi
dešimtmečius. Jų populiacijos jau anksčiau nyko sparčiau nei galėjo atsikurti. Todėl
mikroskopinio parazito, kuris
Viduržemio jūros vakaruose
pasirodė 2016 metų pabaigoje
ir tik šiais metais buvo aprašytas kaip nauja rūšis, plitimas
sukėlė ekspertų nerimą.
Kaip šie parazitai žudo pinas – dar ne visai aišku, bet
mokslininkai nustatė, kad jie
atakuoja moliuskų virškinimo
sistemą. Užkrėstas gyvūnas
taip pat negali uždaryti savo
kriauklių ir tuo pačiu apsiginti
nuo plėšrūnų. Užsikrėtę moliuskai beveik visada žūva.
„Mažiau nei per metus jie
išnaikino (pinų populiaciją)
prie Ispanijos krantų“, – sakė
Maria del Mar Otero (Marija
del Mar Otero) iš Pasaulinės
gamtos apsaugos organizacijos (IUCN).

Netrukus buvo paveikti rajonai prie Prancūzijos, Maltos, Tuniso ir Italijos. Pastarosiomis savaitėmis testai
patvirtino, kad tie patys vienaląsčiai parazitai, Haplosporidium pinnae, yra atsakingi už pinų žūtį kai kuriuose
rajonuose prie Graikijos. Be
to, mokslininkai pranešė apie
masinį pinų žuvimą prie Turkijos ir Kipro.
Dabar mokslininkai skuba išsiaiškinti, kaip parazitai
plinta ir koks jo gyvenimo
ciklas – tokia informacija
labai svarbi norint parengti
moliuskų gelbėjimo programą. Viena teorija sako, kad
parazitai gali plisti per fitoplanktoną – moliuskų maisto
šaltinį. Tačiau tiksliai tai nėra
žinoma.
„Šiuo metu dėl nieko negalime būti tikri“, – sakė mokslininkas Pantelis Katarijas
(Pantelis Katharios) iš vyriausybinio Graikų jūrų tyrimų centro (HCMR) Jūrų biologijos, biotechnologijos ir
akvakultūros instituto.
„Dabar žinome, kad pinos
žūsta, kad priežastis yra šis
parazitas, ir žinome, kad jis
plinta labai, labai sparčiai, –
sakė jis. – Tai bus milžiniška
problema ekologijai ir ekosistemos Viduržemio jūroje
pusiausvyrai.“
HCMR Okeanografijos
instituto jūrų ekologas Janis
Isaris (Yiannis Issaris) vasaros viduryje pastebėjo masinį kilniųjų pinų žuvimą prie
Anaviso krantų į pietryčius
nuo Atėnų. Jis įtarė, kad kaltininkas gali būti tas pats kaip ir
Ispanijos vandenyse, o testai
jo prielaidą patvirtino.
Dabar iškilo klausimas,
kaip pažaboti ligos protrūkį.
„Tai labai nauja mokslo
bendruomenei, – sakė J. Isaris. – Vis dar registruojame,
iki kur jis išplito.“
Atrodo, kad apsaugoti pinas jų gamtinėse buveinėse
– smėlėtuose dugno ruožuose
ir jūržolių sąžalynuose – būtų
„sudėtinga arba neįmanoma“,
juolab kai nežinomas parazito
plitimo mechanizmas. Ispani-

joje kai kurie sveiki individai
yra perkeliami į akvariumus.
Kai kuriose Viduržemio pajūrio šalyse, prie kurių užfiksuoti masinės pinų žūties židiniai, tyrimai tebevykdomi,
bet ekspertai beveik neabejoja, kokie bus rezultatai.
„Labai, labai tikėtina“, kad
kaltas yra tas pats parazitas,
sakė M. del Mar Otero.
Viena aišku: šis parazitas
labai specializuotas. Netoli
Viduržemio jūros paplitusios
giminingos rūšies Pinna rudis moliuskai, kurių geldelės
užauga mažesnės, nebuvo
paveikti.
„Nežinome, kaip (parazitų)
atsirado Viduržemio jūroje...
Težinome, kad jis lemia tik
Pinna nobilis žūtį“, – pabrėžė
Janis Isaris.
Skaidriuose sekliuose vandenyse į pietus nuo Graikijos
sostinės plytinčiuose jūržolių
sąžalynuose išsibarstę dešimtys žuvusių pinų geldelių, liudijančių apie populiacijos nuniokojimą.
Savo laboratorijoje Kretoje
per mikroskopą tyrinėdamas
užkrėsto individo audinius P.
Katarijas parodė kaltininką
– smulkius ovalo formos parazitus, pasklidusius visame
mėginyje.
Mokslininkai aiškinasi, kodėl šis organizmas toks pražūtingais rūšiai, nuo kurios priklauso jo paties išlikimas.
„Paprastai parazitai gamtoje negauna jokios naudos
iš savo šeimininkui daromos
žalos, nes jie yra priklausomi
nuo šeimininko, – aiškino P.
Katarijas. – Tačiau retkarčiais
pasitaiko tokių incidentų kaip
šis, kai mirtingumas būna milžiniškas.“
Tai gali būti gamtinis reiškinys, per kurį parazitas galiausiai išnyks kartu su rūšimi šeimininke, sakė mokslininkas.
Kita galimybė – kad Haplosporidium pinnae išsivystė iš
rūšies, parazitavusios kitą rūšį, bet dėl kažkokių priežasčių
pradėjusios daugintis pinose.
Trečia prielaida – kad pinų
imuninė sistema buvo susilpninta tokių veiksnių kaip
tarša, klimato pokyčiai arba
vandens temperatūros svyravimai. BNS
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Kinijoje įvykdyta bausmė „Džekui Skerdikui“

Klaipėda sieks atgaivinti laivybą Dangėje

„Kinijos Džeku Skerdiku“ pramintam žudikui maniakui
ketvirtadienį ryte, praėjus trims dešimtmečiams po jo pirmosios
žmogžudystės, buvo įvykdyta mirties bausmė. 54-metis nuo 1988
iki 2002 metų apiplėšė, išžagino ir nužudė 11 moterų ir mergaičių.

Klaipėdos savivaldybės administracija užsibrėžė tikslą jau šiais
metais įteisinti naują vidaus vandens kelią Dangės upėje ir
taip atverti galimybes plėtoti ten pažintinį turizmą bei viešąjį
transportą, ketvirtadienį rašė dienraštis „Lietuvos žinios“.

Peršalimui jautriausi vaikai: kokias
klaidas dažnas darome juos gydant?
Šaltajam metų sezonui
įsibėgėjus, o už lango
siaučiant dar ir gana
permainingiems orams,
peršalimas ir virusai
pradeda pulti vis stipriau.
Kol kas, panašu, ligos itin
puola mažuosius.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro (ULAC) duomenimis,
antrą gruodžio savaitę Lietuvoje į ligonines dėl gripo pateko 39 asmenys, iš jų – tik trys
suaugę, o likusieji – vaikai iki
17 metų. Aštuoni iš jų – vaikai iki 2 m. amžiaus. Vaistinių tinklo „Eurovaistinės“
specialistai pastebi, kad ir
per Kalėdų šventes į vaistines
kreipėsi itin daug peršalusių,
karščiuojančių vaikų tėvelių.
Pasak vaistininkų, tėvelius
dažnai gąsdina galimos peršalimo ar gripo komplikacijos, tačiau neretai savo pačių
nuožiūra pasirinkti gydymo
metodai būna ne visai teisingi ir net pavojingi.
„Eurovaistinės“ vaistininkė Regina Molotkova įspėja,
kad, susirgus vaikui, negalima duoti bet kokių po ranka
esančių suaugusiųjų vaistų.
Vaikams itin svarbi vaisto dozė, kuri parenkama individualiai pagal amžių bei kūno svorį, juntamus simptomus.
„Susirgus jaunesniems nei
2 metų vaikams, visada reikėtų kreiptis į gydytoją. Specifinių vaistų tokio amžiaus
vaikams nėra, tad saugiausias
kelias – kad būtent gydytojas,
apžiūrėjęs mažylį, paskirtų
jam tinkamą vaistą, jo dozę
ir nurodytų gydymo trukmę“,
– sako vaistininkė.

Pirmieji simptomai
Pasak R. Molotkovos, gydant bet kokią ligą, svarbu ne
tik malšinti simptomus, bet
atrasti ir išgydyti priežastį. O
kai kuriais atvejais, malšinant
simptomus net ir persistengiama. Pagrindiniai peršalimo ir
gripo simptomai – sloga, kosulys ir pakilusi kūno temperatūra. Sloga dažniausiai pasirodo pirmoji. Tokiu atveju,
ir mažesniems, ir didesniems
vaikams patariama 3–4 kartus
per dieną plauti nosytę jūros
vandeniu. „Gydydami slogą
nepiktnaudžiaukite kraujaTel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
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gysles siaurinančiais lašais.
Ilgai vartojami šie vaistai gali pažeisti suaugusiojo nosies
gleivinę, o vaikui juos reikėtų
lašinti dar atsargiau“, – sako
vaistininkė.
Norint palengvinti kosulį,
naudinga mirkyti kojas šiltame vandenyje su garstyčių
milteliais arba druska. Taip
pat gelbsti inhaliatorius – jam
galima naudoti net paprastą
mineralinį vandenį, eterinius
aliejus ar druskos tirpalus. Tačiau svarbu ir leisti išsikosėti,
nes kosėjimas yra organizmo
ginklas, padedantis atsikratyti su gleivėmis pasišalinančių virusų. „Kosulį paprastai
lydi gerklės skausmas. Vyresni vaikai jau gali skalauti
gerklę, o šioms procedūroms
tinka vaistažolių, pavyzdžiui,
medetkų, šalavijų arba ramunėlių, nuovirai. Jie ne tik
dezinfekuoja, bet ir išplauna
uždegimo sukėlėjus“, – pataria „Eurovaistinės“
specialistė.

tinkamas vaistų, ypač antibiotikų vartojimas. „Antibiotikai
nenaikina peršalimą sukeliančių virusų, jie padeda kovoti
tik su bakterijomis. Kartais
gydytojai skiria antibiotikus
gripu ar peršalimo liga sergančiam vaikui, bet tik tuomet, kai prie virusinės infekcijos prisijungia dar ir bakterinė. Norint išsiaiškinti ligos
sukėlėjus, reikia atlikti kraujo
tyrimą“, – sako vaisininkė ir
priduria, kad tokio lygio vaistų vaikams savo nuožiūra negalima duoti, o jei juos paskiria gydytojas, svarbu laikytis
nurodymų ir suvartoti visą
paskirtą vaistų kursą.

Pavojaus signalai
R. Molotkova išskiria, kad
vaikams pavojingiausia yra
aukštesnė nei 38,5 laipsnių ir
žemesnė nei 36 laipsnių temperatūra. Jei vaiko tempera-

tūra siekia 37,1 – 37,9 laipsnius, tačiau ji nekrinta ilgiau
nei tris dienas, tai gali būti lėtinės infekcijos, pavyzdžiui,
plaučių uždegimo ženklas.
Visais atvejais, mažiesiems
karščiuojant, labai svarbu pasirūpinti, kad netrūktų skysčių. 1 kg kūno svorio reikia
suvartoti ne mažiau kaip 30
ml skysčio per parą.
Patys mažiausi yra jautresni, tad jiems peršalus ar karščiuojant visada geriau kreiptis į specialistus. Ypač svarbu
skubiai pagalbos kreiptis jei
įprastus simptomus papildo
ir daugiau nerimą keliančių
ženklų.
„Jeigu nė metų nesulaukęs
vaikas ėmė sunkiai kvėpuoti,
prakaituoja, neteko apetito,
pakito mažylio odos spalva,
būtina kreiptis į gydytojus.
Nuolat matuokite temperatūrą, stebėkite, ar vaiko neberia,
ar normaliai tuštinasi, ar nepasikeitė elgesys: tapo pernelyg
įsiaudrinęs arba atvirkščiai –
apatiškas, ilgiau negu įprastai
miega“, – pavojingus ženklus
įvardija vaistininkė. BNS

Stebėti
temperatūrą
Patarimas nepersistengti aktualus ir
kalbant apie karščiavimą. Pasak R. Molotkovos, jei vyresnio vaiko kūno temperatūra pakilusi, tačiau ji neviršija 38,5
laipsnių, nereikėtų
pulti slopinti karščio
medikamentais.
„Aukšta temperatūra yra pavojinga
kūdikiams, o štai vyresnio vaiko karščiavimą slopinti reikėtų
tuomet, jei ji pasiekia 38,5 – 39 laipsnius. Karščiavimas
yra organizmo savigyna, būdas nugalėti ligos sukėlėjus, tad
„numušant“ tik šiek
tiek padidėjusią temperatūrą, atveriamas
kelias ligos sukėlėjams toliau veikti“,
– bene dažniausiai
pasitaikančią tėvelių
klaidą pažymi vaistininkė.
O bene pavojingiausia klaida – ne-
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15.40 val.
„Lesė“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Gimę tą pačią
dieną 07:00 Snieguolė. Gražiausia iš visų 08:30 Karinės
paslaptys 09:00 Labas rytas,
Lietuva 09:30 Žinios 12:00 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų
jaunikliai 12:50 Pasaulio dokumentika. Sniego vilkų šeimyna
ir aš 13:50 Premjera. Džesika Flečer 5 15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto”
15:45 Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 Teisė žinoti
18:30 Vakaras su Edita 19:30
Stilius 20:25 Loterijos „Keno
Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama 20:52 Sportas 21:00 „Eurovizija 2019” 23:00 Premjera.
Miestiečiai 00:55 Milžinas Halkas 03:15 100 metų kartu 04:25
Džesika Flečer 5
06:20 Dienos programa 06:25
Madagaskaro pingvinai (4)
06:50 Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas (70) 07:15 “Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė (15) 07:40 Neramūs ir
triukšmingi (11) 08:10 Riterių
princesė Nela (22) 08:40 Tomo
ir Džerio pasakos (11) 09:05
Ogis ir tarakonai (11) 09:15
Ogis ir tarakonai (12) 09:25
Ogis ir tarakonai (13) 09:35 KINO PUSRYČIAI Rango 11:50
Kempiniukas Plačiakelnis 2
13:35 Šunų viešbutis 15:40
Lesė 17:30 Bus visko 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 SUPERKINAS Užburtoji Ela 21:20 PREMJERA
Puertorikiečiai Paryžiuje 23:00
PREMJERA Kai šėlsta mamos
00:40 Krikštatėvis II 04:00 Programos pabaiga
07:05 Vaikai šėlsta (20) 07:30
Vaikai šėlsta (21) 07:55 Vaikai
šėlsta (22) 08:20 Vaikai šėlsta
(23) 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Ultimate Strongman Pasaulio čempionatas
10:40 Gyvūnų būstai. Gamtos
inžinieriai (3) 11:40 Velniški Stivo Ostino išbandymai (3) 12:40
Geriau vėliau, negu niekada (4)
13:40 Ekstrasensų mūšis (7)
15:45 Nusikaltimų tyrėjai (8)
17:00 Betsafe–LKL. Juventus
- Rytas 19:30 Muzikinė kaukė
22:00 MANO HEROJUS Detonatorius 23:45 AŠTRUS KINAS
Anakonda 2. Kruvinosios orchidėjos beieškant 01:30 Ekstrasensų mūšis (7)
06:10 „Pasaulis iš viršaus“
06:40 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte 07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė 07:20
TV Europa pristato. „Lietuvos
gelmių istorijos“ 07:55 „Pasaulis iš viršaus“ 08:30 10 min iki

tobulybės su Jurijumi 08:45
Skinsiu raudoną rožę 09:30
Vantos lapas 10:00 Skonio
reikalas 10:30 Kitoks pokalbis
su D 11:00 „Jaunasis Morsas“
13:00 „Šeimininkė“ (1/11; 1/12)
15:10 „Geriausios nardymo vietos“ 15:35 TV parduotuvė 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 16:50 TV Europa pristato.
„Lietuvos gelmių istorijos“ 17:25
„Neišsižadėk“ (70) 18:00 Žinios
18:28 Orai 18:30 „Neišsižadėk“
(70 tęs.; 71) 20:00 Žinios 20:23
Orai 20:25 „Mentalistas“ (13;
14) 22:00 Žinios 22:28 Orai
22:30 „Mentalistas“ (14 tęs.)
23:10 „Mentų karai: Kijevas.
Laisva valia“ (7/3; 7/4) 00:45
„Gurovo bylos. Maitvanagiai“
(2/3; 2/4) 02:45 „Merdoko paslaptys“ (4/10; 4/11) 04:40 „Kelrodė žvaigždė“ (1; 2)
06:20 Teleparduotuvė 06:50
Pragaro katytė (9) 07:45 Džekas Hana kviečia į gamtą (81)
08:15 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai (160) 09:15
Tėvas Motiejus (11) 10:25 Akloji (80) 11:00 Akloji (81) 11:35
Šviežias maistas. Anos Olson
receptai (12) 12:05 Klasikiniai
kepiniai. Anos Olson receptai
(26) 12:35 Akloji (48) 13:10
Akloji (49) 13:45 Nekviesta
meilė 3 (70) 14:15 Nekviesta
meilė 3 (71) 14:45 Nekviesta
meilė 3 (72) 15:15 Nekviesta
meilė 3 (73) 15:45 Širdele mano (44) 16:45 Širdele mano (45)
17:45 Akloji (84) 18:20 Akloji
(85) 18:55 Būrėja (18) 19:30
Įsimylėjęs karalius (20) 21:00
DETEKTYVO VAKARAS Prieblanda. Tėvai ir vaikai 23:00
Senoji mokykla 00:50 Įkalinta
02:20 Byla (7) 03:10 Byla (8)
05:15 Stambiu planu 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Duokim garo! 07:30
Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji žemė 08:30 ARTS21 09:00
Mano mama gamina geriau!
10:00 Į sveikatą! 10:30 Garsiau
11:00 Pradėk nuo savęs 11:30
Mokslo sriuba 12:00 Engelbert
Humperdinck. Opera „Jonas ir
Greta” 13:40 Dainuoju Lietuvą.
Naujametinės dainos. 14:00
Premjera. Bravo! 2 15:00 2018
FIFA pasaulio futbolo čempionatas 15:30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė 16:00 Euromaxx
16:30 Klauskite daktaro 17:20
Stilius 18:10 Neokupuotas
19:00 Premjera 19:45 Stambiu planu 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino žvaigždžių alėja. Saldi laisvė
22:45 Šventinis gala koncertas
00:20 Dabar pasaulyje 00:50
Europos kinas. Pasikalbėk su
ja 02:40 Neokupuotas 03:30
Žmogus su laiko žyme. Vytautas Laurušasė. 04:15 Klauskite
daktaro 05:05 Stilius

Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“
ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros
ir politikos naujienų!

Sekmadienis, sausio 6 d.

13.25 val.
„Policijos akademija 7. Misija Maskvoje“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Šventadienio mintys 07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 Princas Žydruolis ir fėja Lupinė 10:00 Gustavo
enciklopedija 10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Kanada
12:55 Pasaulio dokumentika.
Pavojingoji žemė 13:50 Puaro
15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Istorijos detektyvai
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis” 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Duokim garo! 19:30
Savaitė 20:25 Loterijos „Keno
Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama
20:52 Sportas 21:00 Rūta 22:30
Išmokyk mane mylėti 00:00 LRT
radijo žinios
06:20 Dienos programa 06:25
Madagaskaro pingvinai (5) 06:50
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (71) 07:15 “Nickelodeon”
valanda. Keista šeimynėlė (16)
07:40 Neramūs ir triukšmingi
(12) 08:05 Riterių princesė Nela
(23) 08:30 Tomo ir Džerio pasakos (12) 08:55 KINO PUSRYČIAI
Kria-kria-keriai 10:35 Margi, pirmyn! 12:35 Policijos akademija
7. Misija Maskvoje 14:20 Mano
draugas delfinas 16:40 Ne vienas kelyje 17:20 Teleloto 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 PREMJERA Lietuvos balsas. Vaikai 21:30 PREMJERA
Stebuklas virš Hadsono 23:20
Laimės sausainiai 01:00 Puertorikiečiai Paryžiuje 02:15 Programos pabaiga

TV3
06:15 Televitrina 226 06:30 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1/134s.
07:00 Transformeriai. Maskuotės
meistrai 4/402s. 07:30 Aladinas
1/127s. 08:00 Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1/135s. 08:30
Mamyčių klubas 09:00 Kulinarinis detektyvas 09:30 Penkių
žvaigždučių būstas 10:00 Pasaulis pagal moteris 10:30 Svajonių sodai 18 11:30 Marlis ir aš:
šuniukų metai 13:15 Kosmoso
kariai 15:05 Marko ir Raselo
pašėlęs pasivažinėjimas 16:55
Havajai 5.0 5/512s. 18:00 Raudonas kilimas 18:30 TV3 žinios
6 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3
orai 6 19:30 X Faktorius 6/16s.
22:30 Londono bulvaras 00:30
Bado žaidynės 02:55 Juodosios
raganos metai
06:00 Ultimate Strongman Pasaulio čempionatas 07:30 Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai
(3) 08:30 Tauro ragas 09:00 Vaikai šėlsta (4) 09:30 Vaikai šėlsta
(5) 10:00 Nutrūkę nuo grandi-

nės (13) 10:30 Atgal iš nebūties.
Gelbstint karaliaus arklius 11:40
Velniški Stivo Ostino išbandymai
(4) 12:40 Geriau vėliau, negu niekada (5) 13:35 Ekstrasensų mūšis (8) 15:25 Nusikaltimų tyrėjai
(9) 16:30 Nusikaltimų miestas
(19) 17:00 Betsafe–LKL. Neptūnas - Žalgiris 19:30 Užšaldytas
21:05 Antrininkas (2) 22:10 Gyvi
numirėliai (16) 23:10 Dakaras
2019 (1) 23:40 Adjutantas 01:20
Anakonda 2. Kruvinosios orchidėjos beieškant
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Emilija
Pliaterytė“ 07:55 „Gluchariovas“
(2/49; 2/50) 10:00 Šiandien kimba 11:00 „Detektyvas Morsas“
(1/1) 13:00 „Bitininkas“ (1/1; 1/2;
1/3) 16:00 Žinios 16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V
17:00 10 min iki tobulybės su
Jurijumi 17:15 Skinsiu raudoną
rožę 18:00 Žinios 18:28 Orai
18:30 „Inspektorius Luisas. Žaizdos“ (8/1; 8/2) 20:00 Žinios 20:23
Orai 20:25 „Inspektorius Luisas.
Žaizdos“ (8/2 tęs.) 21:00 „24/7“
22:00 Žinios 22:28 Orai 22:30
„Jaunasis Morsas“

TV6
06:15 Televitrina 226 06:30 Ledo
kelias 7/1s. 07:30 Dainų dvikova 2/12s. 08:00 Dainų dvikova
2/15s. 08:30 Sandėlių karai
9/30s. 09:00 Gyvūnų manija
3/18s. 09:30 Vienam gale kablys
10:00 Praeities žvalgas 4/18s.
10:30 Savaitė su Kauno “Žalgiriu”
2/10s. 11:00 100% Dakaro 1/10s.
11:30 Jokių kliūčių! 1/111s. 12:55
Leopardų karalienė 14:00 Žvejo
nuotykiai 3/2s. 15:00 Ledo kelias
7/2s. 16:00 Aliaskos geležinkeliai 2/208s. 17:00 Sandėlių karai
1/2s. 17:30 Sandėlių karai 1/3s.
18:00 Jukono vyrai 1/104s. 19:00
Amerikos talentai 11/17s. 20:00
Dainų dvikova 2/21s. 20:30 Dainų dvikova 3/1s. 21:00 Žinios 6
21:53 Sportas 21:58 Orai 6 22:00
Nakties TOP 22:30 X Faktorius.
Kaip gimsta žvaigždės 23:55 Nesunaikinamieji
05:05 Stilius 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bravo! 2
07:05 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. Prancūzijos rinktinės istorija 07:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 08:00 Kultūrų
kryžkelė. Trembita 08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
08:30 Kelias 08:45 Krikščionio
žodis 09:00 Premjera. Pažinimo
džiaugsmas 09:30 Euromaxx
10:00 Pasaulio lietuvių žinios
10:30 Atspindžiai 11:00 7 Kauno
dienos 11:30 Linija, spalva, forma
12:00 Lietuva mūsų lūpose 12:30
Vienuolynų kelias Lietuvoje 13:00
Stop juosta 13:30 Dainuoju Lietuvą 15:50 Šventadienio mintys
16:15 Projektas Pi 16:45 Mokslo
ekspresas 17:05 (Ne)emigrantai
18:00 Kultūringai su Nomeda
18:45 Istorijos perimetrai 19:40
Premjera. Dauntono abatija 1
20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 100 ačiū mokytojams.
Lietuvos advokatūros šimtmečio
šventinis koncertas 22:00 Alfonsas Svarinskas 23:00 Ortodoksų
Kalėdų Dieviškoji liturgija iš Vilniaus šv. Paraskevės cerkvės.
Tiesioginė transliacija.

Pirmadienis, sausio 7 d.

Antradienis, sausio 8 d.

torius 01:20 Antrininkas (2) 02:15
Gyvi numirėliai (16)

21.00 val.
„Rimti reikalai“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 3
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Beatos virtuvė 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno
Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Seserys 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas 21:29 Loterija „Jėga”
21:30 LRT forumas 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Genijus. Pikasas 00:00 LRT radijo
žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė
policija 3 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė 02:00 LRT radijo
žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Vartotojų kontrolė
05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05
Mano gyvenimo šviesa (542)
06:35 Mano gyvenimo šviesa
(543) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (544) 07:35 Madagaskaro pingvinai (6) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (73) 09:05
Rimti reikalai (63) 09:40 Namai,
kur širdis (26) 10:25 KK2 penktadienis 12:00 Meilės sparnai
(186) 13:00 Gyvenimo daina
(147) 14:00 Aukštakulnių kerštas (39) 15:00 Dvi širdys (1379)
15:30 Dvi širdys (1380) 16:00
Dvi širdys (1381) 16:30 Labas
vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip
yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
Nuo... Iki... 20:30 Paveldėtoja 2
(2) 21:00 Rimti reikalai (65) 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Apsimetėlis, sukčius ir dama 00:15
Juodasis sąrašas (19) 01:05
Stebuklas virš Hadsono 02:40
Programos pabaiga

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Vilnius Mama Jazz
2018 06:55 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Šv. Jurgio Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia. 07:05 Linija, spalva, forma
07:30 Grizis ir lemingai 07:40
Kaip Paulinė Kalėdas gelbėjo
07:55 Džeronimas 08:20 Vienuolynų kelias Lietuvoje 08:50
Pasakojimai iš Japonijos 4 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 Savaitė 12:55 Tomo Sinickio koncertas 13:55 Pasaulio lietuvių
žinios 14:20 Dauntono abatija
1 15:10 Nepaprastas žmonių
ir gyvūnų ryšys 15:40 Grizis ir
lemingai 15:50 Premjera. Kaip
Paulinė Kalėdas gelbėjo 16:05
Džeronimas 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis 18:15 Giminės 19:00 ARTi 19:15 Ar išliks
krikščionybė Viduriniuose Rytuose? 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Janas Husas 22:55 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija 23:20 Istorijos detektyvai 00:10 DW naujienos rusų kalba. 00:25 Dabar
pasaulyje 00:55 Vilnius Mama
Jazz 2018. „Gorilla Mask” 01:45
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai” 02:40 Istorijos
perimetrai 03:30 Stambiu planu
04:15 ARTi. Veidai 04:30 Į sveikatą! 04:55 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 05:15 Giminės.
Gyvenimas tęsiasi 2. (6 s.)

06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa Never (60) 07:55 Svajonių
princas (181) 08:25 Svajonių
princas (182) 08:55 Svajonių
princas (183) 09:25 Svajonių
princas (184) 09:55 Būrėja (60)
10:30 Būrėja (18) 11:05 Akloji
(84) 11:40 Nusivylusios namų
šeimininkės (18) 12:40 Saugokis meškinų (27) 12:50 Saugokis meškinų (28) 13:05 Drakonų
kova. Super (6) 13:30 Tinginių
miestelis (32) 14:00 Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas (17) 14:25
Pasisvėrę ir laimingi (4) 15:25
Savas žmogus (102) 16:30 Būk
su manim (1092) 17:00 Būk
su manim (1093) 17:30 Būk
su manim (1094) 18:00 Mano
meilės šviesa (346) 18:30 Mano
meilės šviesa (347) 19:00 Nusivylusios namų šeimininkės (19)
19:55 Alisa Never (61) 21:00
Vyras už pinigus 2. Žigolo Europoje 22:40 Karalienė Izabelė
(3) 00:05 Midsomerio žmogžudystės XI. Mago sūnėnas 01:55
07:15 Vaikai šėlsta (24) 07:40 Pasisvėrę ir laimingi (4) 02:45
Stoties policija (17) 08:40 Sudu- Likimo šešėlis (6)
žusių žibintų gatvės (14) 09:40
Įteisintas faras (9) 10:45 Gelbėtojai - 112 (33) 11:15 Gelbėtojai 112 (34) 11:45 Reali mistika (32)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (15) 13:40
Prenumeruokite
Stoties policija (18) 14:40 Sudu„Naująjį Gėlupį“
žusių žibintų gatvės (15) 15:45
ir neatsilikite nuo
Įteisintas faras (10) 16:50 Gelbėtojai - 112 (35) 17:25 Gelbėtojai
svarbiausių krašto
- 112 (36) 18:00 Info diena 18:30 ekonomikos, kultūros
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
ir politikos naujienų!
pėdsakas (85) 19:30 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (16) 20:30 Varom! (3) 21:00
Greitojo reagavimo būrys 23:10
Dakaras 2019 (2) 23:40 Detona-

22.30 val.
„Tuk tuk“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:15 Senis
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Stilius 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno
Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Seserys 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą”
22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. 12 beždžionių 2
23:45 Klausimėlis 00:00 LRT
radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 3 01:00 LRT
radijo žinios 01:10 Istorijos detektyvai 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 03:00
LRT radijo žinios 03:05 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo žinios 04:05 (Ne)emigrantai
05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05
Mano gyvenimo šviesa (545)
06:35 Mano gyvenimo šviesa
(546) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (547) 07:35 Madagaskaro pingvinai (7) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (74)
09:05 Rimti reikalai (64) 09:40
Namai, kur širdis (27) 10:25
KK2 10:55 Nuo... Iki... 11:25
Paveldėtoja 2 (2) 12:00 Meilės
sparnai (187) 13:00 Gyvenimo daina (148) 14:00 Aukštakulnių kerštas (40) 15:00 Dvi
širdys (1382) 15:30 Dvi širdys
(1383) 16:00 Dvi širdys (1384)
16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo...
Iki... 20:30 Paveldėtoja 2 (3)
21:00 Rimti reikalai (66) 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Tuk tuk 00:25 Juodasis
sąrašas (20) 01:15 Apsimetėlis,
sukčius ir dama 02:45 Programos pabaiga
07:15 Vaikai šėlsta (25) 07:40
Stoties policija (18) 08:40 Sudužusių žibintų gatvės (15)
09:40 Įteisintas faras (10)
10:45 Gelbėtojai - 112 (35)
11:15 Gelbėtojai - 112 (36)
11:45 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (85) 12:45
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (16) 13:40 Stoties policija (19) 14:40 Sudužusių žibintų gatvės (16) 15:45
Įteisintas faras (11) 16:50 Gelbėtojai - 112 (37) 17:25 Gelbė-

tojai - 112 (38) 18:00 Info diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (86) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (17) 20:30 Varom! (4) 21:00 Gatvių kovotojas
23:05 Dakaras 2019 (3) 23:35
Greitojo reagavimo būrys 01:30
Gyvi numirėliai (1)
05:15 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2. (6 s.) 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Vilnius Mama Jazz 2018 06:55
Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Šv. Mikalojaus
(Benediktinių) bažnyčia. 07:05
Misija: Vilnija 07:30 Grizis ir
lemingai 07:40 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo 07:55 Džeronimas 08:20 Mokslo sriuba
08:45 Nepaprastas žmonių ir
gyvūnų ryšys 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:15 Gimę tą
pačią dieną 13:10 Anapus čia
ir dabar 14:00 Mokslo ekspresas 14:15 Ar išliks krikščionybė
Viduriniuose Rytuose? 15:10
Nepaprastas žmonių ir gyvūnų
ryšys 15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Premjera. Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo 16:05 Džeronimas 16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:15 Giminės 19:00 Garsiau
19:25 FIBA Čempionų lyga.
Nymburko „CEZ” – Panevėžio
„LIetkabelis” 21:30 Kultūros
diena. 21:50 Antradienio detektyvas. Premjera. Komisaras ir jūra 23:20 Neokupuotas
00:00 DW naujienos rusų kalba. 00:10 DW naujienos rusų
kalba. 00:25 Dabar pasaulyje 00:55 Vilnius Mama Jazz
2018 01:50 Koncertuoja „Antikvariniai Kašpirovskio dantys”
02:45 Dūšelės. Grupės „Skylė”
koncertas 04:20 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas.
Šv. Jurgio Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia 04:30 Garsiau
04:55 Kultūrų kryžkelė. Menora 05:15 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2. (7 s.)
06:20 Teleparduotuvė 06:50
Alisa Never (61) 07:55 Svajonių princas (185) 08:25 Svajonių princas (186) 08:55 Svajonių princas (187) 09:25 Svajonių princas (188) 09:55 Būrėja
(61) 10:30 Būrėja (19) 11:05
Akloji (85) 11:40 Nusivylusios
namų šeimininkės (19) 12:40
Saugokis meškinų (29) 12:50
Saugokis meškinų (30) 13:05
Drakonų kova. Super (7) 13:30
Tinginių miestelis (33) 14:00
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (18) 14:25 Pasisvėrę ir laimingi (5) 15:25 Savas
žmogus (103) 16:30 Būk su
manim (1095) 17:00 Būk su
manim (1096) 17:30 Būk su
manim (1097) 18:00 Mano
meilės šviesa (348) 18:30 Mano meilės šviesa (349) 19:00
Nusivylusios namų šeimininkės (20) 19:55 Alisa Never (62)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS
Vyriausiasis inspektorius Benksas. Apsėstoji meilė 22:55 Karalienė Izabelė (4) 00:25 Midsomerio žmogžudystės XI.
Pakrikimas 02:10 Pasisvėrę ir
laimingi (5) 02:55 Vyras už pinigus 2. Žigolo Europoje

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

12 TV PROGRAMA
ŠEŠTAdienis, 2019 m. SAUSIO 5 d., www.naujasisgelupis.lt

Trečiadienis, sausio 9 d.

Ketvirtadienis, sausio 10 d.

tyrimų skyrius (19) 20:30 Varom!
(6) 21:00 Banga 23:00 Dakaras
2019 (5) 23:30 Belaisvė 01:25
Gyvi numirėliai (3) 02:10 Velniški
Stivo Ostino išbandymai (4)

tyrimų skyrius (18) 20:30 Varom! (5) 21:00 Belaisvė 23:05
Dakaras 2019 (4) 23:35 Gatvių
kovotojas 01:20 Gyvi numirėliai
(2) 02:05 Velniški Stivo Ostino
išbandymai (3)

22.30 val.
„Saldus kerštas “

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:15 Senis
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00 Klauskite
daktaro 13:58 Loterija „Keno
Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Seserys 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30
Mano mama gamina geriau!
22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. Paskutinė karalystė
1 00:00 LRT radijo žinios 00:10
Štutgarto kriminalinė policija 3
01:00 LRT radijo žinios 01:05
Stilius 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 03:00
LRT radijo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo žinios 04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą”.
05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05
Mano gyvenimo šviesa (548)
06:35 Mano gyvenimo šviesa
(549) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (550) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (75) 09:05
Rimti reikalai (65) 09:40 Namai,
kur širdis (28) 10:25 KK2 10:55
Nuo... Iki... 11:25 Paveldėtoja 2
(3) 12:00 Meilės sparnai (188)
13:00 Gyvenimo daina (149)
14:00 Aukštakulnių kerštas
(41) 15:00 Dvi širdys (1385)
15:30 Dvi širdys (1386) 16:00
Dvi širdys (1387) 16:30 Labas
vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
kaip yra 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki... 20:30 Paveldėtoja 2 (4) 21:00 PREMJERA
Monikai reikia meilės (1) 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Saldus kerštas 00:15 Juodasis sąrašas (21) 01:05 Tuk tuk 02:40
Programos pabaiga
07:15 Vaikai šėlsta (26) 07:40
Stoties policija (19) 08:40 Sudužusių žibintų gatvės (16) 09:40
Įteisintas faras (11) 10:45 Gelbėtojai - 112 (37) 11:15 Gelbėtojai - 112 (38) 11:45 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(86) 12:45 Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius (17)
13:40 Stoties policija (20) 14:40
Sudužusių žibintų gatvės (17)
15:45 Įteisintas faras (12) 16:50
Gelbėtojai - 112 (39) 17:25 Gelbėtojai - 112 (40) 18:00 Info diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (87) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų

05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. (7 s.) 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05
Vilnius Mama Jazz 2018. Mathias Eick Quintet (Norvegija)
07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 07:30 Grizis ir lemingai
07:40 Kaip Paulinė Kalėdas
gelbėjo 07:55 Džeronimas
08:20 Pradėk nuo savęs 08:45
Nepaprastas žmonių ir gyvūnų ryšys 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos
rusų kalba. 12:15 Istorijos perimetrai 13:05 Kultūringai su
Nomeda 13:50 Linija, spalva,
forma 14:15 Alfonsas Svarinskas 15:10 Nepaprastas žmonių
ir gyvūnų ryšys 15:40 Grizis ir
lemingai 15:50 Premjera. Kaip
Paulinė Kalėdas gelbėjo 16:05
Džeronimas 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita 18:15 Giminės 18:55
FIBA Čempionų lyga. Klaipėdos
„Neptūnas” – „BC Oostende”
21:00 Kultūros diena. 21:20
Elito kinas. Vandenyno spalva
22:55 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Šv. Mikalojaus (Benediktinių) bažnyčia
23:00 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai” 00:15
Dabar pasaulyje 00:45 Vilnius
Jazz 2018. Nate Wooley’s
Knknighgh Quartet 01:45 Komisaras ir jūra 03:15 Lietuva
mūsų lūpose 03:45 Kultūringai
su Nomeda 04:30 Pradėk nuo
savęs 04:55 Kultūrų kryžkelė.
Trembita 05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. (8 s.)
06:20 Teleparduotuvė 06:50
Alisa Never (62) 07:55 Svajonių
princas (189) 08:25 Svajonių
princas (190) 08:55 Svajonių
princas (191) 09:25 Svajonių
princas (192) 09:55 Būrėja
(62) 10:30 Akloji (52) 11:05
Akloji (86) 11:40 Nusivylusios
namų šeimininkės (20) 12:40
Saugokis meškinų (31) 12:50
Saugokis meškinų (32) 13:05
Drakonų kova. Super (8) 13:30
Tinginių miestelis (34) 14:00
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (19) 14:25 Pasisvėrę ir
laimingi (6) 15:25 Savas žmogus (104) 16:30 Būk su manim
(1098) 17:00 Būk su manim
(1099) 17:30 Būk su manim
(1100) 18:00 Mano meilės šviesa (350) 18:30 Mano meilės
šviesa (351) 19:00 Nusivylusios
namų šeimininkės (21) 19:55
Alisa Never (63) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Vyriausiasis
inspektorius Benksas. Dalelė
širdies 22:50 Karalienė Izabelė (5) 00:25 Midsomerio žmogžudystės XI. Mirusiųjų balsai
02:15 Pasisvėrę ir laimingi (6)
03:00 Vyriausiasis inspektorius
Benksas. Apsėstoji meilė

Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“
ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros
ir politikos naujienų!

Penktadienis, sausio 11 d.

22.30 val.
„Nakties klajūnai“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:15 Senis
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Gyvenimas 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno
Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Seserys 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas 21:29 Loterija „Jėga”
21:30 Gimę tą pačią dieną 22:30
Dviračio žinios 23:00 Premjera.
Prieš audrą 2 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 3 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Vakaras su
Edita 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 03:00
LRT radijo žinios 03:05 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo žinios 04:05 Specialus tyrimas
05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05
Mano gyvenimo šviesa (551)
06:35 Mano gyvenimo šviesa
(552) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (553) 07:35 Madagaskaro pingvinai (8) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (76)
09:05 Rimti reikalai (66) 09:40
Namai, kur širdis (29) 10:25
KK2 10:55 Nuo... Iki... 11:25
Paveldėtoja 2 (4) 12:00 Meilės
sparnai (189) 13:00 Gyvenimo
daina (150) 14:00 Aukštakulnių
kerštas (42) 15:00 Dvi širdys
(1388) 15:30 Dvi širdys (1389)
16:00 Dvi širdys (1390) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35
Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta 21:00
PREMJERA Monikai reikia meilės (2) 21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO
SEANSAS Nakties klajūnai
00:30 Juodasis sąrašas (22)
01:20 Saldus kerštas 02:55
Alchemija. VDU karta 03:25
RETROSPEKTYVA 03:50 Programos pabaiga
07:15 Vaikai šėlsta (27) 07:40
Stoties policija (20) 08:40 Sudužusių žibintų gatvės (17) 09:40
Įteisintas faras (12) 10:45 Gelbėtojai - 112 (39) 11:15 Gelbėtojai - 112 (40) 11:45 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(87) 12:45 Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius (18)
13:40 Stoties policija (21) 14:40
Sudužusių žibintų gatvės (18)
15:45 Įteisintas faras (13) 16:50
Gelbėtojai - 112 (41) 17:25 Gelbėtojai - 112 (42) 18:00 Info diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (88) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų

05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. (8 s.) 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Vilnius Jazz 2018 07:00 Pažinimo džiaugsmas 07:30 Grizis
ir lemingai 07:40 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo 07:55 Džeronimas 08:20 Į sveikatą! 08:45
Nepaprastas žmonių ir gyvūnų
ryšys 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai” 13:15 Stambiu planu 14:00
Atspindžiai 14:25 Žmogus su
laiko žyme. Vytautas Laurušas
15:10 Nepaprastas žmonių ir
gyvūnų ryšys 15:40 Grizis ir
lemingai 15:50 Premjera. Kaip
Paulinė Kalėdas gelbėjo 16:05
Džeronimas 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas 18:15 Giminės 19:00 ARTi 19:15 Premjera.
Pokalbiai pas Bergmaną 20:00
Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Šv. Jurgio Kankinio
(Pranciškonų) bažnyčia 20:10
Kultūros diena. 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Jaunasis Popiežius 23:25 Anapus čia ir dabar
00:10 DW naujienos rusų kalba
00:25 Dabar pasaulyje 00:55
XX tarptautinis akordeono festivalis „Vilnius 2017” 02:00 Elito
kinas. Vandenyno spalva 03:30
Anapus čia ir dabar 04:15 ARTi. Veidai 04:30 Mokslo sriuba
04:55 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. (9 s.)
06:20 Teleparduotuvė 06:50
Alisa Never (63) 07:55 Svajonių princas (193) 08:25 Svajonių princas (194) 08:55 Svajonių princas (195) 09:25 Svajonių
princas (196) 09:55 Būrėja (63)
10:30 Akloji (53) 11:05 Akloji
(87) 11:40 Nusivylusios namų
šeimininkės (21) 12:40 Saugokis meškinų (33) 12:50 Saugokis meškinų (34) 13:05 Drakonų
kova. Super (9) 13:30 Tinginių
miestelis (35) 14:00 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (20)
14:25 Pasisvėrę ir laimingi (7)
15:25 Savas žmogus (105)
16:30 Būk su manim (1101)
17:00 Būk su manim (1102)
17:30 Būk su manim (1103)
18:00 Mano meilės šviesa (352)
18:30 Mano meilės šviesa (353)
19:00 Nusivylusios namų šeimininkės (22) 19:55 Alisa Never
(64) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Paryžiaus paslaptys. Operos paslaptis 22:50
Karalienė Izabelė (6) 00:15
Midsomerio žmogžudystės XII.
Žmogžudystės golfo lauke 02:00
Pasisvėrę ir laimingi (7) 02:45
Vyriausiasis inspektorius Benksas. Dalelė širdies

Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“
ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros
ir politikos naujienų!

Šeštadienis, sausio 12 d.

(7) 01:00 AŠTRUS KINAS
Anakonda 3. Palikuonis 02:30
Ekstrasensų mūšis (9)

mo diena 23:10 Dakaras 2019
(6) 23:40 Tarptautinis turnyras
“BUSHIDO KOK 2018 Ryga”
02:00 Gyvi numirėliai (4)

23.10 val.
„Krikštatėvis III“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios 09:15
Senis 10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3 11:10 Komisaras
Reksas 12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Vartotojų kontrolė 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Beatos virtuvė 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Auksinis protas
22:50 Fantastiškas penktadienis. Nerealusis Halkas 00:40
Klausimėlis 01:00 LRT radijo
žinios 01:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą pačią
dieną 03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05
Mano gyvenimo šviesa (554)
06:35 Mano gyvenimo šviesa
(555) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (556) 07:35 Madagaskaro pingvinai (9) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (77) 09:05
Rimti reikalai (67) 09:40 Namai,
kur širdis (30) 10:25 KK2 10:55
Valanda su Rūta 12:00 Meilės
sparnai (190) 13:00 Gyvenimo
daina (151) 14:00 Aukštakulnių
kerštas (43) 15:00 Dvi širdys
(1391) 15:30 Dvi širdys (1392)
16:00 Dvi širdys (1393) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35
Bus visko 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2
penktadienis 21:00 SAVAITĖS
HITAS Viską prisiminti 23:10
Krikštatėvis III 02:00 Nebijok
pažinti 02:25 Nakties klajūnai
04:05 Programos pabaiga
07:15 Vaikai šėlsta (28) 07:40
Stoties policija (21) 08:40 Sudužusių žibintų gatvės (18) 09:40
Įteisintas faras (13) 10:45 Gelbėtojai - 112 (41) 11:15 Gelbėtojai - 112 (42) 11:45 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(88) 12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(19) 13:40 Stoties policija (22)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės (19) 15:45 Įteisintas faras (14) 16:50 Gelbėtojai - 112
(43) 17:25 Gelbėtojai - 112
(44) 18:00 NKL čempionatas.
Mažeikių “Ereliai” - Marijampolės “Sūduva-Mantinga” 20:00
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (20) 21:00
Universalus karys. Atsiskaity-

05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. (9 s.) 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 XX
tarptautinis akordeono festivalis „Vilnius 2017”. Grupė
„Lars Karlsson Band” (Švedija)
07:05 Projektas Pi 07:30 Grizis
ir lemingai 07:40 Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo 07:55 Džeronimas 08:20 Garsiau 08:45
Nepaprastas žmonių ir gyvūnų
ryšys 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Istorijos detektyvai
13:00 7 Kauno dienos 13:30
Stop juosta 14:00 Lietuva mūsų lūpose 14:25 Pokalbiai pas
Bergmaną 15:10 Nepaprastas
žmonių ir gyvūnų ryšys 15:40
Grizis ir lemingai 15:50 Premjera. Kaip Paulinė Kalėdas gelbėjo 16:05 Džeronimas 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00
Kelias. Laida apie evangelikų
bendruomenes Lietuvoje 18:20
Lietuvos tūkstantmečio vaikai
19:20 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Koncertas „La vie en rose”
23:00 Europos kinas. Geismo
įstatymas 00:40 DW naujienos
rusų kalba. 00:55 Dabar pasaulyje 01:25 Amerikiečių klasika ir
džiazas 02:50 Atspindžiai 03:15
Dainuoju Lietuvą 05:30 Kultūrų
kryžkelė. Rusų gatvė
06:20 Teleparduotuvė 06:50
Alisa Never (64) 07:55 Svajonių
princas (197) 08:25 Svajonių
princas (198) 08:55 Svajonių
princas (199) 09:25 Svajonių
princas (200) 09:55 Būrėja
(64) 10:30 Akloji (54) 11:05
Akloji (55) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (22)
12:40 Saugokis meškinų (35)
12:50 Saugokis meškinų (36)
13:05 Drakonų kova. Super
(10) 13:30 Tinginių miestelis
(36) 14:00 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (21) 14:25
Pasisvėrę ir laimingi (8) 15:25
Savas žmogus (106) 16:30 Būk
su manim (1104) 17:00 Būk su
manim (1105) 17:30 Būk su manim (1106) 18:00 Mano meilės
šviesa (354) 18:30 Mano meilės
šviesa (355) 19:00 Nusivylusios
namų šeimininkės (23) 19:55
Alisa Never (65) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA
Kol mes gyvi (1) 23:10 SNOBO
KINAS Kerol 01:25 Midsomerio
žmogžudystės XII. Juodoji knyga 03:00 Pasisvėrę ir laimingi
(8) 03:45 Paryžiaus paslaptys.
Operos paslaptis

Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“
ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros
ir politikos naujienų!

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

21.05 val.
„Tronas. Palikimas“

05:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:30 Misija: Vilnija 08:00
Gimtoji žemė 08:30 ARTS21
09:00 Mano mama gamina
geriau! 10:00 Į sveikatą! 10:30
Garsiau 11:00 Pradėk nuo savęs 11:30 Mokslo sriuba 11:55
Projektas Pi 12:20 XX Pažaislio muzikos festivalis. Juozo
Grušo „Herkus Mantas” 14:00
Premjera. Bravo! 2 15:00 2018
FIFA pasaulio futbolo čempionatas 15:30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė 16:00 Euromaxx
16:30 Klauskite daktaro 17:20
Stilius 18:15 Vytautas Kasiulis
19:10 Premjera 19:45 Stambiu
planu 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Koncertas „In memoriam” 22:30 Kino
žvaigždžių alėja. Kalno valdovas 00:05 Kino žvaigždžių alėja. Kalno valdovas 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Europos
kinas. Geismo įstatymas 01:45
Vytautas Kasiulis. Iki Paryžiaus
ir atgal 02:25 Koncertas „La vie
en rose” 02:40 Mokslo ekspresas 02:55 Sausio mūšis.
Lietuvos radijas ir televizija
1991 01 13 03:40 Giuseppe
Verdi. Requiem 03:50 Garsiau
04:15 Klauskite daktaro 05:05
(Ne)emigrantai

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą”
06:50 K-9 (1989) (K-9 (1989)
08:30 Karinės paslaptys 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios 12:00 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų jaunikliai 12:50
Pasaulio dokumentika. Sniego
vilkų šeimyna ir aš 13:50 Premjera. Džesika Flečer 5 14:35
Premjera. Džesika Flečer 6
15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Atminimo laužų uždegimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje 18:30
Premjera 19:30 Stilius 20:25
Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga”
20:30 Panorama 20:52 Sportas 21:00 Paramos Ukrainai
koncertas „Kartu iki pergalės”
23:30 Premjera. Viesulo centre
01:20 Nerealusis Halkas 03:15
Pasaulio dokumentika. Sniego
vilkų šeimyna ir aš 04:25 Džesika Flečer 5 05:10 Džesika
Flečer 6
06:20 Teleparduotuvė 06:50
Būrėja (64) 07:20 Vandenyno
paslaptys su Džefu Korvinu
06:25 Dienos programa 06:30 (1) 07:45 Džekas Hana kvieMadagaskaro pingvinai (8) čia į gamtą (83) 08:10 Dak06:55 Nepaprastas Gumu- taras Ozas. Šeimos gydytojo
liuko gyvenimas (72) 07:20 patarimai (162) 09:10 Tėvas
“Nickelodeon” valanda. Keista Motiejus (13) 10:25 Būrėja
šeimynėlė (17) 07:45 Neramūs (60) 11:00 Būrėja (61) 11:35
ir triukšmingi (13) 08:10 Rite- Šviežias maistas. Anos Olson
rių princesė Nela (24) 08:35 receptai (13) 12:05 Klasikiniai
Tomo ir Džerio pasakos (13) kepiniai. Anos Olson receptai
09:00 Ogis ir tarakonai (14) (28) 12:35 Akloji (52) 13:10
09:10 Ogis ir tarakonai (15) Akloji (53) 13:45 Nekviesta
09:20 Ponas Bynas (4) 09:45 meilė 3 (74) 14:15 Nekviesta
KINO PUSRYČIAI Srovės nu- meilė 3 (75) 14:45 Nekviesta
blokšti 11:20 Rembo sūnus meilė 3 (76) 15:15 Nekvies13:15 Sugrįžęs iš praeities ta meilė 3 (77) 15:45 Širdele
15:30 Tokia jau mano dalia mano (48) 16:45 Širdele ma17:30 Bus visko 18:30 Žinios no (49) 17:45 Akloji (88) 18:20
19:25 Sportas 19:28 Orai Akloji (89) 18:50 Būrėja (21)
19:30 SUPERKINAS Avelės ir 19:25 Būrėja (22) 20:00 Visa
vilkai 21:05 Tronas. Palikimas menanti (2) 21:00 DETEKTY23:25 PREMJERA Nenorma- VO VAKARAS Prieblanda. Atlūs 01:10 Viską prisiminti 03:00 pildas 22:50 Kongas 00:50 KeProgramos pabaiga
rol 02:50 Kol mes gyvi (1)
06:40 Vaikai šėlsta (24) 07:05
Vaikai šėlsta (25) 07:30 Vaikai
šėlsta (26) 07:55 Vaikai šėlsta
(27) 08:20 Vaikai šėlsta (28)
08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Ultimate Strongman
Pasaulio komandinis čempionatas 10:00 Nutrūkę nuo
grandinės (13) 10:30 Žemė dykumų planeta (1) 11:35 Velniški Stivo Ostino išbandymai
(5) 12:35 Geriau vėliau, negu
niekada (6) 13:30 Ekstrasensų
mūšis (9) 15:20 Nusikaltimų
tyrėjai (10) 16:30 Nusikaltimų miestas (20) 17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai - Rytas 19:30
Muzikinė kaukė 22:00 MANO
HEROJUS Išdavikas 00:00
Dakaras 2019. Savaitės apžvalga (1) 00:30 Dakaras 2019

Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“
ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros
ir politikos naujienų!
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Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašo atsiliepti mirusio Česlovo Gasparo Drazdausko paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis 2019 m. sausio 18 d.
12.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Stakliškių sen.,
Gripiškių k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6968/2:134), suderinti sklypo ribas su gretimais žemės sklypais proj. Nr. 8175 ir Nr. 817-6, kuriems 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 darbai bus
tęsiami.

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

NAMUS
Medinį namą (116 kv. m, yra
vietiniai centrinis šildymas ir
kanalizacija, miesto vandentiekis, mūrinis ūkinis pastatas,
7 a žemės) arti Prienų miesto
centro. Tel. 8 601 61247.
Gyvenamąjį namą (12 500 Eur,
galima derėtis) Naujosios Ūtos
k. gyvenvietėje, Prienų r. Tel. 8
630 08797.

ŽEMĖS SKLYPUS
87 a ūkio paskirties žemę (atlikti
geodeziniai matavimai) Apušoto
k., Ašmintos sen., Prienų r. Tel. 8
604 52048.
3,5 ha žemės ūkio paskirties sklypą Ingavangio k., Šilavoto sen.,
Prienų r. Tel. 8 608 80979.

Perka
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
Tel. 8 682 61641.

REKLAMA

Išsinuomoja
Dirbanti mergina butą arba namą
Prienuose. Arba pirktų namą išsimokėtinai. Tel. 8 674 52556.

Automobiliai ir
jų dalys
Perka
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
Du vokiečių aviganių veislės
šuniukus (paskiepyti, su pasais).
Tel. 8 600 41899.
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,24
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,85 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 607 12690.

M A L KO S

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“).

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.

Kviečius. Atveža. Tel. 8 677
31879.

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

PERKA

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.

Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Paauglio lovą (20 Eur), naują
viengulės lovos čiužinį (30 Eur),
veikiantį naudotą šaldytuvą (20
Eur), trifazį variklį 2,2 kW (30
Eur), gerai rodančius keturis
televizorius (po 10 Eur). Tel. 8
606 44945.

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.

PASLAUGOS
Lazerinės dermatologijos
kabinetas. Odos, plaukų, nagų

ligos. Lytiniu būdu plintančios
ligos. Karpų, kraujagyslių gydymas. Tatuiruočių šalinimas.
Raukšlių, randų gydymas. Užpildų leidimas. Apgamų apžiūra.
Priimami vaikai ir suaugusieji.
Adresas: Vilties g. 32, Alytus, tel.:
(8 315) 72480, 8 685 32787.
Kokybiškai taisome dantis. Tel.
8 652 50556.
Muzikantai visomis progomis:
dainavimas, muzikavimas, vedimas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8
614 06146.
Įvairaus tipo tekstinės medžiagos ruošimas, redagavimas ir
vertimas į daugelį pasaulio kalbų. Originalių reklaminių tekstų
ir sveikinimų kūrimas, knygų
užsakymas internetu. Geriausias
kainos ir kokybės santykis! Tel. 8
614 91615.

Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas

net ir turintiems skolų Sergel,
Gelvora, Lindorf, antstoliai ir t.t.
Paskolos iki 10 000 Eur išduodamos itin palankiomis sąlygomis
laikotarpiui iki 48 mėn. Įmonė
UAB „Lateko lizingas“, tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonomikos,
kultūros ir politikos naujienų!

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).

Kaminų įdėklai
ir jų priežiūra.
Tel.
8 686 69948.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Atliekame buto ir namo vidaus
remonto darbus: tinkuojame,
montuojame gipso kartoną, klijuojame plyteles ir kitus apdailos
darbus. Tel. 8 671 77427.
Nebrangiai tinkuojame, dažome
ir atliekame kitus statybos darbus. Tel. 8 677 53659.

Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.
Gaminame įvairias namų ir ūkinių
pastatų duris bei laiptų pakopas.
Kokybę garantuojame. Tel. 8 682
62195.
Atliekame įvairius staliaus darbus:
terasas, medinių namų renovacijas, karkasinių namų apšiltinimus,
apdailą ir kitus darbus. Tel. 8 652
57188.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

Remontuojame
skalbykles, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.

šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, elektrines virykles, orkaites,
indaploves, džiovykles. Atvykstu
į namus. Suteikiu garantiją. Tel.
8 647 55929.
NUKelta Į 14 p. 
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Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.
Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio
darbus. Tel. 8 677 22930.

Pamesta
Gruodžio 22 d. (šeštadienį) Prienuose pamestas didelis raktų
ryšulys. Radusiam atsilyginsiu.
Tel. 8 605 25413.

Kviečia
Jeigu turite problemų su alkoholizmu, 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

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Skubiai reikalinga virėja (-as)
darbui pamainomis. Galima važinėti su kolektyvu iš Naujosios
Ūtos ar Balbieriškio. Tel. 8 650
41148.
Minkštų baldų gamybos įmonei
reikalingas darbuotojas (dirbti
su karkasais). Apmokome. Tel. 8
698 83301.
Mėsos gamybos cechui reikalingas darbuotojas, turintis
vairuotojo pažymėjimą. Tel. 8
686 69599.
Įmonei reikalingi pagalbiniai
darbininkai be žalingų įpročių.
Tel. 8 698 46063.
Autovežio vairuotojai ir transporto vadybininkė (-as) Prienuose. Tel. 8 687 99442.

Dovanoja
Du 2 mėn. kačiukus (rainas ir juodai margas). Tel. 8 675 72358.
2 m. dvi katytes (sterilizuotos,
tvarkingos, juoda su baltu ir
raina). Tel. 8 620 39690.

Laikyti
negaliojančiu
Pamestą kombaino techninį
pasą Nr. 2387, išduotą 1996-0607, laikyti negaliojančiu.
REKLAMA

Kviečiame visus iki 2019 m. sausio
18 d. teikti kandidatūras tradiciniams Prienų rajono savivaldybės
apdovanojimams „Dėkingumas“.
2018 metų nominacijos: METŲ
ŠVIESUOLIS, METŲ POELGIS UŽ
SAVANORYSTĘ, UŽ PRIENŲ VARDO GARSINIMĄ, UŽ GYVENIMO
PASIEKIMUS, UŽ INDĖLĮ Į PRIENŲ
KRAŠTO EKONOMIKOS AUGIMĄ.
Maloniai kviečiame užpildyti anketą ir pasiūlyti savo kandidatus.
Anketą ir išsamesnę informaciją
rasite Prienų r. savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt
Prašome užpildytą anketą iki 2019
m. sausio 18 d. atsiųsti anketoje
nurodytais kontaktais arba palikti
Savivaldybėje esančioje specialioje pašto dėžutėje.

Kviečia į renginius
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2
aukšte) eksponuojama skulptoriaus Algimanto Sakalausko
autorinių monumentalių darbų
fotografijų paroda „Kūrybos fotorestrospektyva“, skirta autoriaus
kūrybos 30-mečiui. Ekspozicijoje
– dalis fotografijų iš autoriaus
jubiliejinės parodos.
Prienų sporto arenoje eksponuojama fotografo Algimanto
Barzdžiaus fotografijų paroda
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai
unikali galimybė pažinti ne tik
fotografo Algimanto Barzdžiaus
kūrybą, bet ir daugiau sužinoti
apie kitų kultūrų vaikų emocijas
bei pastebėti šiuos kultūrinius
skirtumus, užfiksuotus fotografijose.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama ukrainiečių dailininkų plenero „Lietuva
ir mes. Ukrainietiška impresija“,
vykusio Prienų krašte, darbų
paroda.

Prienų krašto muziejuje eksponuojama tautodailininkės, ilgametės Prienų krašto muziejaus
muziejininkės Marijos Šniokienės
personalinės rinktinių juostų
parodos „Simbolis ir jo išraiška
ženklu...“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Paroda
veiks iki sausio 6 d.
Šeimos klinikoje „Vita Simplex“
(Vytenio g. 16, Prienai) eksponuojama Prienų meno mokyklos
fotografijos grupės mokinių
fotografijos paroda „Gamtos
impresijos“.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama fotografijų
paroda „Jiezno valsčiui – 100“.
Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama Arūno Aleknavičiaus
fotografijų paroda „Magiškoji
Norvegija“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „ Justinas
Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė
Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos Informacijos ir
komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius.
PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į
KOLEKTYVUS
Moterų ansamblis „Pienė“. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre,
choro studijoje (II aukšte). Kolektyvo vadovė Aldona Šyvokienė,
tel. 8 687 24 993
Folkloro grupė „Gija“. Naujų
narių priėmimas – rugsėjo mėn.
antradieniais ir ketvirtadieniais
18.00 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choro studijoje (II
aukšte). Kolektyvo vadovė Dalė
Zagurskienė, tel. 8 685 01 263
Mišrus choras „ Šilas“.Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choro
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8
687 24 993
Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių
kolektyvas „Vajaunas”. Naujų
narių priėmimas – spalio mėn.
antradieniais ir ketvirtadieniais
18.00 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre, choreografijos salėje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Ligita Gediminienė, tel.
8 612 70 673
Mėgėjų teatras „Langas“. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre,
teatro studijoje (II aukšte). Kolektyvo vadovė Alma Vaišnienė,
tel. 8 610 34 625
Liaudiškų šokių ansamblis „Tra-

pukas” (amžius nuo 18 m.).
Naujų narių priėmimas – rugsėjo
mėn. pirmadieniais ir trečiadieniais 19.00 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre, choreografijos salėje (II aukšte). Kolektyvo
vadovas Džordanas Jogimantas
Aksenavičius, tel. 8 687 81 565
PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA VAIKUS Į
KOLEKTYVUS
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Jaunučių liaudiškų šokių
grupė „Pliauškutis” (amžius
8–10 m.). Naujų narių priėmimas
– rugsėjo mėn. antradieniais ir
ketvirtadieniais 15.30 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre,
choreografijos studijoje (II aukšte). Kolektyvo vadovė Rasa Jurevičienė, tel. 8 694 68 243

Ovidijus Vyšniauskas
„Auksiniai šlageriai“
Scenos legenda Ovidijus
Vyšniauskas sausio 31 d. 18
val. laukia visų Prienų kultūros centre, kur klausytojai
galės išgirsti ir kartu padainuoti visas gražiausias atlikėjo dainas, kurių per daugiau
nei 40 metų scenoje išskirtinio balso tembro savininkas
yra išleidęs dešimtį solinių
albumų, koncertavęs visoje
Lietuvoje ir su savo dainomis
aplankęs pusę pasaulio.
Jeigu Ovidijus imasi kokios
dainos ne kaip kūrėjas, o tik
atlikėjas – tai daina suskamba
taip, kad jau jos po to niekam
neverta atlikinėti, nes geriau

nepavyks ! Tokia, pavyzdžiui
yra „ Mažyte mano“.
Bet gal svarbiausia net ne
tai. Svarbiausia, kad Ovidijus pats yra „grynuolis“. Kaip
žmonės pasakytų: „tikras pinigas“.
Jis scenoje neapsimetinėja.
Yra nuoširdus. Ką kalba – viskas tikra, ką dainuoja – viskas
nuoširdu. Tad nepraleiskite
šio nuoširdaus susitikimo su
O. Vyšniausku, kuriame savo ištikimiems gerbėjams jis
padovanos pačias geriausias
akimirkas, pristatys naujausias dainas ir sudainuos žymiausius savo hitus. 

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Šokių studija „Solo” merginų
grupė (amžius 14–16 m.). Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre,
konferencijų salėje (II aukšte).
Kolektyvo vadovė Ilona Aksenavičienė, tel. 8 686 69 009
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Jaunučių liaudiškų šokių
grupė „Pipiras” (amžius 5–7 m.).
Naujų narių priėmimas – rugsėjo
mėn. antradieniais ir ketvirtadieniais 17.00 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre, choreografijos studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Rasa Jurevičienė, tel. 8
694 68 243

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonomikos,
kultūros ir politikos naujienų!

Prenumeruokite laikraštį 2019 metams!
Laikraščio prenumerata
2019 metams Lietuvos
pašte:
Laikraštis „Naujasis
Gėlupis“
1 mėn. 4,39 Eur
3 mėn. 12,44 Eur
6 mėn. 24,48 Eur

Laikraštis „Naujasis
Gėlupis“

Laikraštis „Naujasis
Gėlupis“ (šeštadienio)

(senjorams ir neįgaliesiems)

(senjorams ir neįgaliesiems)

1 mėn. 4,08 Eur
3 mėn. 11,93 Eur
6 mėn. 23,46 Eur

Laikraštis „Naujasis
Gėlupis“ (šeštadienio)
1 mėn. 3,06 Eur
3 mėn. 8,16 Eur
6 mėn. 15,30 Eur

1 mėn. 3,06 Eur
3 mėn. 7,14 Eur
6 mėn. 14,28 Eur

Laikraščio priedas „Prie
Vytauto kalno“
(Birštono krašto gyventojams)

1 mėn. 1,02 Eur
3 mėn. 3,06 Eur
6 mėn. 6,12 Eur
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Tarp mūsų, mergaičių...
Žanras: Komedija
Sukurta: Lietuva
Populiariausių Lietuvoje
komedijų „Tarp mūsų, berniukų...“ ir „Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta!“ režisierius šįkart nusprendė nukreipti žvilgsnį į dailiąją lytį.
Juk visiems smalsu, apie ką
kalba moterys, kai jų negirdi
vyrai!.. O jeigu tos moterys
dar tokios žavios ir tokios plepios, patikėkite, jos tikrai turi
ką pasakyti!
Visa ši istorija prasidėjo
nuo nekalto sumanymo: šešios geros draugės nusprendė smagiai ir jaukiai praleisti savaitgalį užmiesčio SPA
centre. Juk nedažnai pasitaiko
galimybė šitaip visoms susibėgti. Susitikimo nekantriai
laukia visa šešeriukė – juk
jos artimos dar nuo studijų
„Pedagoginiame“ laikų. Tačiau nuo tų laikų tęsiasi ne
tik draugystė, bet ir nuoskaudų šleifas, kuris, matyt, ir vėl
pakiš koją. O gal šįkart vis
dėlto pasiseks be moteriškų
pykčių? Gal Daiva (M. Valiukaitė), kurios nė viena perne-

lyg nemėgsta, iškeliaus anksčiau į pasimatymą su savo išrinktuoju, o likusios draugės
kaip reikiant atsipalaiduos?
Tiesa, vertėtų paminėti, kad
Daiva vienintelė iš moterų
turi antrąją pusę ir planuoja
vestuves. Bet juk laukiasi ne
Daiva, o Goda (I. Stasiulytė).
Nerūpestingu turėjęs būti savaitgalis netrukus virsta tikru nesusipratimu, keliančiu
grėsmę senai draugystei. Kasdieniai pokalbiai apie visoms
moterims aktualius dalykus
(vyrus, amžių ir viršsvorį)
netrukus perauga į skaudžias
išpažintis, kaltinimus ir pagiežą. Bet kas ten supaisys tą
moteriška draugystę... Veikiausiai ji tiesiog neįmanoma
be pavydo, pykčių ir intrigų.
Lygiai kaip be tarpusavio supratimo ir gebėjimo atleisti.
Kas nugalės ar senos nuoskaudos ar moteriškas solidarumas ir draugystė?
Žinoma, „Tarp mūsų, mergaičių...“ subalansuotas moterims (ypač „Sekso ir miesto“ gerbėjoms), tačiau filmą
privalo pamatyti ir vyrai. Ir

HOROSKOPAS
Sausio 7-13 d.



Kazys Boruta
Stichija: Žemė
Planeta: Saturnas
Savaitės diena: šeštadienis
Akmuo: žaliasis malachitas, purpurinis rubinas,
tamsusis oniksas
Spalvos: mėlyna, pilka, ruda, juoda, šviesiai geltona



žiaurų likimą.
Filmas sukurtas pagal lietuvių kilmės amerikiečių rašytojos Rūtos Šepetys romaną
„Tarp pilkų debesų“.
Knyga yra tapusi „The New
York Times“ bestseleriu, išleista daugiau nei 50 šalių,
visame pasaulyje jos parduota per milijoną kopijų. Filmo režisierius – Los Andžele gimęs ir užaugęs Marius
Markevičius, žinomas filmo
„Kita svajonių komanda“ režisierius. Filmo prodiuseris
– Žilvinas Naujokas, Lietuvai padovanojęs lankomiausią nepriklausomos Lietuvos
laikotarpiu kurtą filmą „Tadas
Blinda. Pradžia“.
Ši filmo versija bus dubliuota lietuviškai, be subtitrų.
Režisierius: Marius Markevičius
Vaidina: Bel Powley, Jonah Hauer-King, Lisa Loven Kongsli, Sophie Cookson, Martin Wallström, Peter
Franzén, James Cosmo, Aistė
Diržiūtė, Gabija Jaraminaitė,


ne vien smalsumo vedami,
kad išgirstų ką tos moterys
kalba, kai jų nėra šalia.
Filmas lietuvių kalba, be
subtitrų.
Režisierius: Kęstutis Gudavičius
Vaidina: Ineta Stasiulytė,

Rimantė Valiukaitė, Gabriele Malinauskaitė-Rudzienė,
Emilija Latėnaitė-Beliauskienė, Aušra Štukytė, Rasa
Marazaitė.
Filmo treileiris: https://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=RtNve6BEqxM 

JAUTIS
(04.21-05.21)

Pirmomis savaitės dienomis galite
turėti bėdos dėl apkalbų. Tramdykite savo emocijas, ypač trečiadienį ir
ketvirtadienį. Prieš imdamasis bet
kokių veiksmų pasistenkite surinkti
ir įvertinti visus įmanomus faktus.
Savaitės pabaigoje jūsų dalykiniam sprendimui pernelyg didelę
įtaką turės asmeninės simpatijos
ar antipatijos.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Jūsų idėjos labai įdomios ir neblogai
pagrįstos, bet jau savaitės pradžioje
būkite pasiruošęs jas aktyviai ginti.
Oponentų turėsite daugiau nei pakankamai. Priešgyniaus ir šeimos
nariai. Pasistenkite nereaguoti pernelyg emocingai. Savaitgalis turėtų
būti romantiškas ir kur kas smagesnis nei visa likusi savaitė.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Pirmoje savaitės pusėje ant jūsų pečių užgrius galybė rūpesčių. Gelbės
tik kantrybė ir apsukrumas. Visiems
ir visada tiesiai ir konkrečiai sakykite, ką galvojate. Vynioti žodžių į vatą
jūs paprasčiausiai neturėsite laiko.
Savaitgalį po draugo vizito šeimoje
gali kilti barnis.



Darius Meškauskas, Ramūnas Cicėnas.
Filmą dubliavo: Joris Leonavičius, Erika Račkytė,
Airida Gintautaitė, Kęstutis
Jakštas, Gytis Laskovas, Pijus
Narijauskas, Inesa Paliulytė,

Gintautas Bėjeris, Algirdas
Dainavičius, Pavel Lee, Miglė
Paliukaitytė, Vytautas Rumšas, Neringa Nekrašiūtė.
Filmo treileris: https://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=a7lXFqX3HYA 

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonomikos, kultūros ir politikos naujienų!
REKLAMA

AVINAS
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje būkite ypač nuoširdus bendraudamas, antraip nieko
neišspręsite. Visą savaitę turėsite
puikią nuojautą pelningoms investicijoms. Pasistenkite tuo pasinaudoti. Trumpa išvyka su mylimu žmogumi bus labai maloni ir sutvirtins
jūsų ryšius.

Tarp pilkų debesų
Žanras: Drama
Trukmė: 1h 38 min
Cenzas: N-13. 7-12 m.
vaikams būtina suaugusiojo palyda
Kaunas, 1941-ieji. Penkiolikmetė Lina Vilkaitė svajoja
studijuoti dailę, atostogauti
prie jūros ir nueiti į pasimatymą su patinkančiu vaikinu.
Tačiau birželio 14-osios naktį
visas svajones ranka nubraukia stiprūs sovietų kariškių
smūgiai į duris. Lina kartu
su jaunesniu broliu ir mama
įgrūdami į gyvulinį traukinio
vagoną ir ištremiami į Sibirą, kaip ir tūkstančiai kitų lietuvių. Atskirtas nuo šeimos
merginos tėtis Linai ištaria
paskutinius žodžius: „Piešk
tai, ką matai“. Jos piešiniai
tampa dienoraščiu, kuriame
nemeluojama. Juose atsispindi skausmas, alkis, šaltis, sovietų žiaurumas ir nepakeliamos gyvenimo sąlygos Sibire. O šalia – žmonių gerumas
vienas kitam, pirmoji meilė
ir negęstanti viltis išgyventi. Žmogiškoji stiprybė prieš

OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

LIŪTAS
(07.23-08.21)

Būtų labai puiku, jei savaitės pradžioje išvyktumėte į kokią kelionę.
Įgytumėte labai naudingų žinių ir
patyrimo. Jei ketvirtadienį ir penktadienį mažiau kalbėsite, o daugiau
klausysite, gal ir nepakliūsite į kvailą
ar nemalonią padėtį.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Savaitės pradžioje nė nesitikėkite,
kad kažkas kitas srėbs jūsų užvirtą košę ar mokės jūsų skolas. Kur
kas daugiau pasiektumėte, jei būtumėte sąžiningesnis ir atviresnis
pats sau. Ketvirtadienį ar penktadienį
galite sužinoti įdomių naujienų telefonu ar paštu.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Kuo daugiau poilsio ir pramogų šią
savaitę! Atidėkite vėlesniam laikui
visus darbus, kurie tik gali palaukti.
Jums būtina kaip reikiant atsipūsti, ir vien tik savaitgalio tam nepakaks. Jei galite, išvykite kur nors. Ir
kuo toliau, tuo geriau. Spręsdamas
finansinius reikalus drąsiai vadovaukitės intuicija.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Visuomeninė veikla pirmomis savaitės dienomis bus ypač produktyvi.
Susirasite naujų draugų ir bendraminčių. Tiesa, bendri projektai gali baigtis
visai ne taip, kaip jūs tikėjotės, bet tai
dar nėra priežastis jų atsisakyti. Tiesiog būkite atsargesnis, jei manote,
kad esate įtraukiamas į avantiūrą. Jei
traukia kelionės, šią savaitę pasistenkite šį savo norą įgyvendinti.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Pirmoje savaitės pusėje būsite linkęs
daryti pats vienas ir savo rankomis.
Tik nuo ketvirtadienio bendradarbiavimas, ypač dalykinis, gali būti vaisingas. Neišlaidaukite, nes piniginė
ištuštės bematant.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Saugokitės, šią savaitę galite patirti
didelių nuostolių. Savaitės pradžioje
jūsų planams gali būti labai nepritarta, bet neklausykite neargumentuotos nuomonės. Trečiadienį ar ketvirtadienį galima labai perspektyvi pažintis. Į savaitės pabaigą veikiausiai
pasijusite labai pavargęs. Neprievartaukite savęs, raskite laiko poilsiui.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Šią savaitę niekam neleiskite stoti
jums skersai kelio. Klausykite savo
širdies ir intuicijos. Ketvirtadienį ar
penktadienį galite turėti problemų
dėl namiškių. Savaitgalį užsiimkite tik
tokiais projektais, kurie pareikalaus iš
jūsų darbo ir laiko, bet ne pinigų.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Pirmoje savaitės pusėje neišlaidaukite pramogoms, vaikams ir dovanoms. Trečiadienį ar ketvirtadienį
turėtumėt nuveikti kažką namų ūkio
labui, tik neskirkite tam viso savo
laisvo laiko. Sutuoktiniai savaitgalį
turės progų įsitikinti tiek gerosiomis,
tiek blogosiomis bendro gyvenimo
pusėmis.
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Sausio 5 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 08:41
leidžiasi 16:07
Dienos ilgumas 07.26
Delčia (29 mėnulio diena)
Simonas, Vytautas, Vytautė,
Telesforas, Gaudentas, Simas
Tinkamas laikas sėti:
šakniavaisius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles bei konservuoti šakniavaisius.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.

5
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Sausio 8 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 08:40
leidžiasi 16:11
Dienos ilgumas 07.31
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Apolinaras, Severinas, Teofilius, Vilintas, Gintė, Teofilis
Tinkamas laikas sėti:
gėles ir žoles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.
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Šio kryžiažodžio atsakymas –
Plaktukai.

Sausio 9 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:39
leidžiasi 16:12
Dienos ilgumas 07.33
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Bazilė, Julijonas, Algis, Gabija,
Marcijona
Tinkamas laikas sėti:
gėles ir žoles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

Lošimas
Nr. 1347
2019-01-02

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 15, 25, 26,
41, 45, 46
Vikingo skaičius: 04

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1

4307620.50€ 0

6 skaičiai

104621.00€ 2

5+1 skaičius 18475.00€ 0
5 skaičiai

675.50€

5

4+1 skaičius 103.50€

39

4 skaičiai

8.50€

303

3+1 skaičius 5.00€

805

3 skaičiai

1.50€

5345

2+1 skaičius 1.25€

5919

2 skaičiai

0.75€

40667

Kito tiražo prognozė:

5,6 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

Savaitė istorijos puslapiuose
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VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS]

Džeimso II-ojo dukteriai Marijai II-ajai.

1810
1838

1842
1789
1830
1839
1927
1547

m. sausio 7 d.: Baltimorėje (JAV
Merilendo valstija) pradėjo veikm. sausio 6 d.: Lazdijų muitinėje TSRS kariniai daliniai sulaikė ti pirmoji pasaulyje geležinkelio stotis.
m. sausio 7 d.: šiuolaikinės fopirmųjų lietuviškų pašto ženklų, pagamintų
tografijos gimimo diena.
Leipcige, siuntą.
m. sausio 7 d.: pradėjo veikm. sausio 6 d.: Anglijos parlati telefono ryšys tarp Londono
mentas paskelbė apie Anglijos
karaliaus Džeimso III-ojo (Škotijos karaliaus ir Niujorko.
Džeimso VII-ojo) detronizaciją ir pasiūlė karūm. sausio 8 d.: Mažojoje Lietuvoną Viljamui III-ajam Oraniečiui ir jo žmonai bei
je išleista pirmoji lietuviška knyprancūzais, paskelbta amnestija.
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-8

ga – Martyno Mažvydo katekizmas.
m. sausio 6 d.: pasirašyta Konsm. sausio 8 d.: rusų armijos
m. sausio 5 d.: Raudonoji armitantinopolio sutartis: turkai ruvadas Michailas Kutuzovas, paja išstūmė lenkų legionierius iš
sams atidavė Krymą ir Kubanę.
skelbęs Tėvynės karo pabaigą, išvyko iš
Vilniaus krašto ir pradėjo formuoti Lietuvosm. sausio 6 d.: Niu Džersio vals- Vilniaus.
Baltarusijos Socialistinę Respubliką.
tijoje „Speedwell Iron Works“
m. sausio 8 d.: Lietuvos Taryba
m. sausio 5 d.: viešėdamas
dirbtuvėse Samuelis Morzė ir Alfredas Veinutarė skelbti nepriklausomą
Šventojoje žemėje, popiežius
kas pirmą kartą išbandė telegrafo aparato Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi be joPaulius VI Jeruzalėje susitiko su patriarchu
veikimą.
kių „amžinųjų ryšių su Vokietija“.
Atenagoru I (Athenagoras I). Tai buvo pirm. sausio 6 d.: patyrę nesėm. sausio 9 d.: Marienburge
masis Romos katalikų ir Stačiatikių bažnyčių
kmę, britai pasitraukė iš Afpasikrikštijo apie 80 žymiausių
vadovų susitikimas nuo XV a.
ganistano.
Žemaitijos bajorų.
m. sausio 6 d.: caras Aleksanm. sausio 7 d.: JAV įvyko pirmieji
m. sausio 10 d.: Liubline prasidras I Vilniuje pasirašė manifestą
nacionaliniai rinkimai. Prezidendėjo Lietuvos ir Lenkijos feodaapie pergalingą karo su Napoleonu pabaigą.
lų Seimas, kuriame nutarta, jog karalius bus
Lietuvos bajorams, bendradarbiavusiems su tu tapo Džordžas Vašingtonas.
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Sausio 7 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 08:40
leidžiasi 16:09
Dienos ilgumas 07.29
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Liucijus, Raimundas, Valentinas, Rūtenis, Raudvilė
Tinkamas laikas sėti:
gėles ir žoles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

Sausio 11 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 08:38
leidžiasi 16:15
Dienos ilgumas 07.37
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Marcijonas, Stefanija, Audrius,
Vilnė, Palemonas
Tinkamas laikas sėti:
lapines daržoves.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

SAUSIO

-3

Sausio 6 d.
SEKMADIENIS
Trys karaliai
Saulė teka 08:41
leidžiasi 16:08
Dienos ilgumas 07.27
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Baltazaras, Kasparas, Merkelis,
Arūnas, Arūnė, Melchioras
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius
bei konservuoti šakniavaisius.

Sausio 10 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:39
leidžiasi 16:14
Dienos ilgumas 07.35
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Agatonas, Vilhelmas, Ginvilas,
Ginvilė, Vilius
Tinkamas laikas sėti:
lapines daržoves.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

ORAI

1813

1918

1401
1569

+2 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS
+3 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+1 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1
S0
R0

Numatomos mažos
geomagnetinės audros.
Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

renkamas bendrai abiem valstybėms, bus
leidžiami bendri pinigai.

1582

m. sausio 11 d.: Vilniaus vyskupas Jurgis Radvila pasirašė
pirmosios Vilniuje kunigų seminarijos steigimo aktą.

1991

m. sausio 12 d.: protestuodamas
prieš desantininkų veiksmus Vilniuje, atsistatydino TSRS Lietuvos KGB padalinio viršininkas Romas Marcinkus.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8738 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 6640 nSv/val.

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

