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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

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

Gripo epidemijai 
reikia ruoštis iš 
anksto

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS
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Laima
DUOBLIENĖ

2018 m. lapkričio 16 d. 
Lietuvos paštas minėjo 
šimtmetį. Tęsiame 
straipsnių ciklą, kuriame 
priminsime svarbiausius 

Legendinis 
Užuguosčio 
karnavalas 

SKAITYKITE 5 P.

Prienų turguje

SKAITYKITE 6 P.

„Žiemos mozaikoje“ 
apdovanoti šventinės 
nuotaikos kūrėjų  
  konkursų laureatai

SKAITYKITE 3 P.

Nuo karvelių iki mobiliųjų laiškininkų (II)

„Žiemos mozaikoje“ apdovanoti 
šventinės nuotaikos kūrėjų konkursų 
laureatai

Lietuvos bei Prienų pašto 
istorijos momentus ir 
pateiksime amžininkų 
prisiminimų. 

Atstumai tarp miestų 
– atstumai tarp 

miestų paštų
Daug istorinių žinių apie 

Prienų paštą ir telegrafą ne-
pavyko rasti. Žinoma, kad 
nuo 1885–1886 m. Prienuo-
se, dabartinės Vytauto gatvės 
gale, pašto pastate buvo įreng-
ta telegrafo stotis. Paštas šio-
je vietoje veikė maždaug iki 
1945 m. 

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Prieš paskutinius 
2018 metų laikrodžio 
dūžius Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre 
šventinio koncerto 
metu buvo apdovanoti 

net dviejų konkursų 
nugalėtojai.

Prienų rajono savivaldybė ir 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centras artėjant svarbiausioms 
metų šventėms skelbė net du 
šventinės puošybos konkursus 
– tradicinį kalėdinės aplinkos 
kūrimo konkursą „Lai ateina 
šventės žiburiuotos“ ir jau an-
trąjį kartą organizuotą respu-
blikinį konkursą „Senių bes-
megenių sąskrydis“.

Konkurse „Lai ateina šven-
tės žiburiuotos“ buvo kviečia-
mi dalyvauti Prienų rajono in-
dividualių namų, sodybų sa-
vininkai, daugiabučių namų 
gyventojai ir bendrijos, gy-
ventojų bendruomenės, įmo-
nės, įstaigos ir organizacijos 
– visi, kurie prieš didžiąsias 
metų šventes nuotaikingai 
pasipuošė savo aplinką: fasa-
dus, balkonus, langus, vitrinas 

Prieš dešimt metų 
uždaryta Užuguosčio 
mokykla, bet jos legenda – 
karnavalas, lig šiol gyva. 

Tai patvirtino jau ketvirtą 
kartą metų pabaigoje įvykęs 
buvusių mokinių atgaivintas 
labdaringas kalėdinis ren-
ginys. Kasmet Užuguosčio 
karnavalas vis įspūdingesnis 
ir kuria vis naujas tradicijas 
atokiame Prienų rajono kai-
me. Šiemet pirmą kartą karna-
vale įvykęs geriausių kalėdi-
nių vaikų pasirodymų koncer-
tas – vaikų talentų konkursas 
dalyvius pritraukė net iš ke-

Legendinis Užuguosčio karnavalas 
stebino talentais, mokslo šou, 
geriausiais šimtmečio šokiais

turių savivaldybių, o kraštie-
čiai į karnavalą plūdo iš visos 
Lietuvos. 

Užuguostis traukia 
talentus

Net aštuonių valandų pro-
grama neprailgo nė vienam 
Užuguosčio karnavalo sve-
čiui, kuris įspūdingą renginį 
stebėjo ir jame dalyvavo nuo 
pat pradžių iki galo. Tradiciš-
kai prasidėjęs vaikams skirta 
programa šiemet renginys iš 
karto buvo kitoks nei anks-
čiau. 

Miglės Tarasevičiūtės ir 
Ramūno Škirkos nuotraukos

Šiandieną Jūsų metai sužydėjo  
80-dešimt įvairių žiedų...  

Čia visko būta: saulės, vėjo,  
Daug praradimų ir vilčių...  

Nuėjot prasmingą ir ilgą kelią,  
Pavargo rankos nuo sunkių darbų ...  
Priimkit šiandien degančią ugnelę  

Savo anūkų ir vaikų širdžių. 

80 metų jubiliejaus proga 

Antaną Vytautą
NARANKEVIČIŲ, 

gyvenantį Birštone,  
sveikina žmona, dukros ir anūkės su vyrais.
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Prienų ryšių kontora, 1957 m.

Žolininko kertelė



�
TREČIADIENIS, �019 M. SAUSIO 9 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT
žVILgSNIS

Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/labirintai

LEIDĖJAS:
UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai

Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti. 
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako. 

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su laiškų autorių 
nuomone. Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje paskelbtą 
informaciją bei nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.

REDAKTORIUS 
Mantvydas PREKEVIČIUS    tel. 8 604 80 799
redaktorius@naujasisgelupis.lt 

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

Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248 (PDF ISSN 2538-8525) 
Tiražas – 1 100 egz. Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.REDAKCIJA:

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

atKelta IŠ 1 p.

 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ    tel. 8 682 12642
laimaduobl@gmail.com 

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

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Lengvam šalčiui kaustant 
laukus viso pasaulio ka-

talikai minėjo dar vienas iš-
kilmes – trijų karalių apsilan-
kymą pas šv. Kalėdų kaltinin-
ką Jėzų Kristų.

Tiesa, minėdami Kūdikė-
lį Jėzų aplankiusius tris ka-
ralius dažnai nežinome ir 
neįžvelgiame, jog pastaroji 
išminčių trijulė buvo ne fak-
tiniai karaliai, o išminties ka-
raliai. Neretai patys pripažįs-
tame, jog karaliais mus daro 
ne turtai, o išmintis. Todėl, ko 
gero, vieninteliai žvaigždžių 
ir planetų judėjimą išmanan-
tys išminčiai ir galėjo rasti 
varganą tvartelį su pranašų 
skelbtu mažuoju Mesijumi.

Dažnai, stokodami 
išminties, žengiame 
keliais, kurie veda į 
niekur. Į elementarią 
nieko nevertą 
tuštumą. Turbūt dažnai 
tenka pripažinti, jog 
nežinodami teisybės 
patekome į gana 
nemažą duobę, iš 
kurios teks ilgokai 
kapstytis, o išlipus – 
ilgai valytis ant savęs 
likusį purvą. Turbūt 
nėra tokio žmogaus, 
kuris niekada nebūtų 
pasakęs: „Kad aš 
būčiau žinojęs!“

Žinojimas, o ypač žinių 
siekimas, suteikia viltį tapti... 
taip, tokiais pačiais karaliais. 
Savo žiniomis ir pastangomis 
galime tapti ne kažkokios 
valstybės, bet savo gyveni-
mo karaliais. Tais, kurie su-
geba valdyti save ir pasaulį 
aplink save, nes... jį pažįsta. 
Tai suteikia ne tik viltį, bet ir 
gyvenimą. Tai saugo gyvy-
bes, ramybę ir orumą. Oru-
mą gyventi.

Iš tikrųjų, labai dažnai gir-
dime, kaip kas nors pažeidė, 
pažemino ir kitaip „apdoro-

jo“ mūsų orumą. Ko gero, 
žmonijos savivertė jau seno-
kai buvo taip smukusi, kad 
žmogaus orumą tektų įrašyti 
net į įstatymo rėmus. Jeigu 
žmogus iš prigimties gali būti 
orus ir oriai gyvendamas būti 
laimingas, tai dabar apsista-
tėme įstatymais, kurie nu-
rodo mums, ką reiškia būti 
oriam ir kaip atskiriama, kas 
yra orus, o kas – nelabai. Ko 
gero, linksmiausia yra tai, 
jog patys nežinome, kas yra 
orumas, bet tas žodis mums 
taip patinka, kad vartojame 
jį bet kur. 

Didelės maisto kainos ne-
leidžia „oriai“ sulaukti sena-
tvės, didelės laidotuvių kai-
nos neleidžia „oriai“ numir-
ti, kaimynas keikdamas kai-
myną neleidžia jam „oriai“ 
gyventi...

Tik įdomu, nuo kada 
„orumas“ yra susijęs 
su įkalinimu? Nuo 
kada „orumas“ yra 
kažkokiomis sąlygomis, 
kainomis, ar beverčiais 
žodžiais apribota 
žmogaus laisvė? Ar 
žmogaus orumas 
priklauso nuo batono 
kainos?

O gal žmogaus orumas 
priklauso nuo jo 
paties pastangų gerbti 
save, aplinkinius ir, 
svarbiausia, rūpintis 
tuo, kad jo gyvenimas 
būtų išmintingai orus, 
bet ne orus dėl to... 
kad gauna paramą 
iš svetimų rankų 
ir dar mielai dėl to 
skundžiasi? 

Visada žinojome, kad žmo-
gus gimsta ir tampa medžio-
toju. Tuo medžiotoju, kuris 
turi susimedžioti ir maisto, 
ir kailinius žvarbiai žiemai. 
Bet dabar mielai esame pri-
klausomi nuo įstatymų, kurie 
leidžia ne tik medžioti, bet ir 
nurodo, kaip medžioti. Netgi 
nurodo, ar mes medžiotojai, 

SAM parengė naujus valgiaraščius
Po visuomenės skundų dėl naujos vaikų maitinimo tvarkos 
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) savo internetinėje 
svetainėje pristatė naujus valgiaraščius darželiams, mokykloms ir 
ligoninėms. Jie – nemokami, bet įstaigoms neprivalomi.

Siekia, kad melagingai liudijusieji būtų nuteisti
Generalinė prokuratūra nesutinka, kad buvę Seimo nariai Saulius 
Bucevičius ir Valdas Skarbalius, Darbo partijos nariai, žinomi 
atlikėjai būtų išteisinti dėl melagingų liudijimų baudžiamojoje 
„juodosios buhalterijos“ byloje.

ar ne! Žmogaus prigimti-
nė laisvė teisingai pasirinkti 
savo kelią tapo bevertė, nes 
dabar viskas aprašyta įsta-
tymuose. 

Įstatymuose parašyta, kad 
žmones supažindinti su tie-
sa ir jos mokyti – negalima, 
nes žmogus turi laisvę nieko 
nežinoti ir savo orumą sieti 
su pieno kainomis rinkoje. 
Įstatymuose parašyta, kad 
gyventi tradicinėje šeimo-
je ir tuo girtis – negalima, 
nes taip mes ignoruojame 
ir smerkiame kitokių šeimų 
orumą. Įstatymuose parašy-
ta, kad auginti ir auklėti savo 
vaikus taip, kaip mokėmės ir 
kaip įprasta – negalima, nes 
tai pažeidžia vaikų, kaimy-
nų bei ugdymo įstaigų oru-
mą. Įstatymuose parašyta, 
kad turime teisę gauti pinigų, 
mokėti mokesčius, persiskai-
čiuoti mokesčius, kaupti pen-
sijas... trumpai tariant, kaps-
tytis piniguose ir pirkti! Pirkti 
paslaugas, pirkti prekes, im-
ti paskolas, jas dengti kito-
mis paskolomis, pastarąsias 
dengti savo turtu arba... ne, 
ne orumu, o organais. 

Orumo šioje vietoje nė-
ra, nes jo jau seniai nebėra. 
Jis įvertintas tik skaičiais su 
trimis raidėmis „Eur“. Žmo-
gaus orumas sudėtas į pini-
gus, o žmogaus asmenybė, 
jo dvasia, jo emocijos, jo sti-
prybė, jo sveikata, išmintis ar 
ramybė niekam nereikalinga 
ir nesvarbi. Svarbiausia tai, 
kad žmogus, kiek jam leidžia 
fiziologinė kūno sandara, eg-
zistuoja ir gali vartoti. Esame 
vartotojai, kurių vartojimą to-
kie kvaili terminai kaip „iš-
mintis“, „palikuonys“, „šei-
ma“, „tikėjimas“, „viltis“ tik 
žlugdo. Nes nė vienas jų ne-
verčia pirkti. Visi šie terminai 
padeda žmogui gyventi oriai 
ir džiaugtis be jokių prekių, 
be jokių blizgučių, be jokių 
laikinų gamtą teršiančių „tur-
tų“. Tų „turtų“, kurie niekada 
nesuteiks ramybės ir pasiti-
kėjimo savimi. Tų „turtų“, 
kurie neviltį, netektį, liūdesį, 
vienatvę „išgydo“ tik porai 
akimirkų, po kurių žmogus 
pasineria dar giliau į „bato-
nišką orumo krizę“, palik-
damas išminties skatinamą 
orumą nuošalyje.

Daugiau žinių pateikė 
vaikščiojančia Prienų enciklo-
pedija vadinamas fenomena-
lios atminties Jonas Vyšniaus-
kas (gim. 1926 m.), Prienuose 
gyvenantis nuo 1931 m. 

Tuo metu paštas buvo įsikū-
ręs Vytauto gatvės gale (dabar 
Vytauto g. 63), dalyje priva-
taus namo, kurio savininkas 
buvo Jančiauskas. Tame pa-
čiame pastate veikė ir Vals-
tybinė taupomoji kasa. Paš-
to viršininku dirbo Alfonsas 
Ambražiūnas. Pašte taip pat 
dirbo Zaikinas, laiškininkas 
buvo vardu Pijus. 

Pasak J. Vyšniausko, į paš-
tą iš kitų miestų atveždavo 
laiškus, siuntinius, laikraštį 
„Lietuvos aidas“. Pašte buvo 
galima nusipirkti ne tik vokų 
ir pašto ženklų, bet ir speci-
alių 50 centų kainuojančių 
ženklelių, skirtų Šaulių namų 
statybai paremti. Čia veikė ir 
telefonas, kuriuo galėjo pasi-
naudoti gyventojai, nes prieš-
kariu telefonai buvo įvesti tik į 
svarbiausias įstaigas, o gyven-

tojų namuose jų arba visiškai 
nebuvo, arba, J. Vyšniausko 
manymu, tai sau leisti galėjo 
tik nedaugelis. 

Šalia pašto pastato ant ša-
ligatvio buvo įtvirtintas gelž-
betoninis stulpelis su metali-
ne lentele, kurioje buvo pa-
rašytas skaičius „O“. Pana-
šūs stulpeliai būdavo ir prie 
paštų kituose miestuose, nes 
anuomet atstumai tarp miestų 
reiškė atstumus tarp tų miestų 
paštų. Šalia buvo ir stulpas su 
nurodytais atstumais iki arti-
miausių miestų. 

Skaičiuoti atstumus nuo 
vieno miesto iki kito miesto 
paštų paštininkai pradėjo dar 
XVI a., nes nuo to priklau-
sė pašto siuntos nugabenimo 
kaina. XIX amžiaus viduryje 

suvienodinus siuntų gabeni-
mo tarifus, atstumai tarp paš-
tų neteko prasmės, tačiau kai 
kur toks atstumų skaičiavimas 
išliko iki mūsų dienų.

Po karo (1945–1946 m.) 
sovietai nusavino turtinges-
nių miestiečių namus arba jų 
dalis, užėmė namus, kuriuose 
prieškariu gyveno žydai ir ten 
įkurdino valstybines įstaigas. 
Miesto savivaldybė įsikūrė 
girininko Starkausko namo 
(dabar J. Basanavičiaus g. 
18) pirmame aukšte, milici-
ja – Žydų banko vietoje (da-
bar Laisvės a. 4), vykdoma-

sis komitetas 
– dabartinė-
je Kęstučio 
g. 40, iki ka-
ro Mankaus-
kui priklau-
s i u s i a m e 
dviaukščia-
me name, ki-
no teatras ir 
alaus baras – 
vietoje Evan-

gelikų bažnyčios (dabartinių 
J. Basanavičiaus ir J. Brunzos 
gatvių kampe, priešais paštą), 
paštas – mūrininko Šiugždi-
nio mediniame dviaukščiame 
dviejų galų 
name tuo-
metinių Jau-
nosios gvar-
dijos (dab. J. 
Brundzos) ir 
Keturių ko-
munarų (dab. 
J. Basanavi-
čiaus) gatvių 
kampe. Pa-
grindinis įė-
jimas buvo iš Jaunosios gvar-
dijos gatvės pusės. Pirmame 
aukšte didesniame kambaryje 
buvo pašto salė, mažesniame 
– Taupomoji kasa. Mažas bu-

tukas (kambarys ir virtuvėlė) 
su įėjimu iš kiemo pusės buvo 
skirtas pašto viršininkui Fei-
feriui. Antrame aukšte buvo 
įsikūręs telegrafas. Vėliau, kai 
paštui vadovauti pradėjo Šve-
das, antrame aukšte buvo ir jo 
darbo kabinetas, ir jo šeimos 
butas, o Feiferio buto vietoje 
– praplėstos pašto patalpos. 

Per didįjį Prienų gaisrą paš-
tas sudegė. Laikinai (dvejus 
trejus metus) paštas glaudė-
si kitapus gatvės buvusiuose 
Kultūros namuose. Po gaisro 
buvo pastatytas mūrinis pašto 
pastatas, kuriame paštas vei-
kia iki šiol. 

Gaisras neaplenkė ir 
pašto

1954 m. birželio 12 d. kilęs 
Prienų gaisras ne veltui vadi-
namas didžiuoju – tuomet per 
kelias valandas ugnis nusiau-
bė didelę Prienų miesto dalį. 

Ką tuomet teko išgyventi 
prie telefono komutatoriaus 
dirbusiai Danguolei Mickiū-
tei (1934–2017), prieš keletą 
metų buvo rašyta „Naujojo 
Gėlupio“ laikraštyje. Ji pasa-
kojo, kad per pietų pertrauką, 
kai budėti buvo likusios tik 

dvi darbuotojos, komutato-
riuje pradėjo žybčioti iš karto 
penki ar šeši signalai. Ir iš visų 
girdėjosi šūksniai: „Gaisrinę! 

Nuo karvelių iki mobiliųjų laiškininkų (II)

Naujas Prienų paštas po gaisro

J. Vyšniauskas

D. Mickiūtė
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Tokijuje po išpuolio nusižudė policininkas
Tokijo policija tiria vieno pareigūno, atsakingo už eismo 
reguliavimą netoli vietos, kur sutinkant Naujuosius metus vienas 
užpuolikas automobiliu sužeidė devynis žmones, savižudybę. 
NHK pranešė, jog prie policininko buvo priekabiaujama darbe.

Indonezijoje aukų padaugėjo iki 32 
Indonezijoje per žemės nuošliaužą, nuslinkusią Naujųjų metų 
išvakarėse, iš viso žuvo mažiausiai 32 žmonės. Indonezijoje 
– smarkių liūčių ir kitų stichinių dažnai siaubiamame dideliame 
atogrąžų salyne – neretai įvyksta ir nuošliaužų.

ar kitas erdves. Konkurso da-
lyviai buvo vertinami pagal 
šiuos kriterijus: originalumą, 
išradingumą, kūrybingumą, 
inovatyvumą, papuošto objek-
to ir aplinkos stiliaus vienti-
sumą, netradicinių puošimo 
vietų ir būdų panaudojimą, 
šventinės nuotaikos sukūri-

mą ne tik prie pastatų, bet ir 
jų prieigose – viešose erdvė-
se. Vienas iš pageidaujamų 
puošybos elementų 
buvo baltas senis bes-
megenis arba senių 
besmegenių grupė. Šį 
konkursą Prienų r. sa-
vivaldybės seniūnijo-
se vykdė ir nugalėtojus 
išrinko Savivaldybės 
administracijos seniū-
nijų seniūnų sudarytos 
vertinimo komisijos.

Na, o šventinio koncerto 
metu seniūnai pasveikino ir 
apdovanojo tuos, kurie ver-
tinimo komisijų sprendimu 
buvo pripažinti gražiausiai 
pasipuošusiais. Tai – Elena 
ir Algimantas Žilinskai (Bal-
bieriškis), Danutė ir Algis Ba-
brauskai (Uosos k., Balbieriš-
kio sen.), Ona Tamošiūnienė 
(Išlaužas), Ramunė ir Anta-
nas Juodsnukiai (Išlaužas), 
Jūratė ir Rimantas Stelmokai 
(Kašonių k., Jiezno sen.), Rita 
ir Ričardas Urbštai (Jieznas), 
Jolanta Šklėrienė (Naujoji 
Ūta), Sonata ir Rimas Labu-
čiai (Tartupio k., Naujosios 
Ūtos sen.), Edita ir Irmantas 
Balsiai (Pašventupio k., Pa-
kuonio sen.), Jurgita ir Graž-
vydas Šukučiai (Daukšiagirės 
k., Pakuonio sen.), Lina Miku-
čauskienė (Prienai), Vilija ir 
Deimantas Taruliai (Prienai), 
Gražina ir Antanas Bendins-
kai (Prienai), Prienų seniūni-
jos Strielčių kaimo bendruo-
menė „Nemuno link“ (pirmi-
ninkas Arūnas Rasimas), Vir-

ginijus Morkūnas (Strielčių k., 
Prienų sen.), Gediminas Barš-
tys (Strielčių k., Prienų sen.), 
Simona ir Algirdas Ruočkai 
(Pieštuvėnų k., Stakliškių 
sen.), Tadas Jurkonis (Stakliš-
kės), UAB „Ekofrisa“, vadovė 
Lina Dužinskienė (Narauke-
lio k., Šilavoto sen.), Vilmu-
tė ir Rimas Žiobai (Klebiškio 

k., Šilavoto sen.), Rasa Saba-
liauskienė (Leskavos k., Vei-
verių sen.),  UAB „Alsena“, 

vadovas Artūras Dirginčius 
(Čiurlių k., Veiverių sen.).

Be apdovanojimų neliko ir 
„Senių besmegenių sąskry-
džio“ dalyviai. Šis konkursas 
– tai kūrybinė socialinė inici-
atyva, kurios tikslas atkreipti 
dėmesį į klimato kaitą, todėl, 
šylant klimatui ir vis dažniau 
sniegą pakeičiant lietui, visi 
buvo kviečiami iš antrinių ža-
liavų kurti dirbtines senių bes-
megenių figūras, kurios padės 
sukurti baltos žiemos efektą. 
Jame kviesti dalyvauti visos 
Lietuvos vaikų darželiai, mo-
kyklos, organizacijos, įmonės, 

bendruomenės, neformalios 
asmenų grupės. 

Šiame konkurse dalyvavo 
21 senis besmegenis. Juos 
konkursui paruošė Prienų 
lopšelis-darželis „Gintarėlis“, 
Prienų r. Pakuonio pagrindinė 
mokykla, asociacija „Dvariu-
ko bendruomenė“, Prienų r. 
Išlaužo pagrindinė mokykla, 

UAB „Dadas“, Prienų kraš-
to muziejus, Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešoji bi-

blioteka, UAB „Tango 
pizza“, kaimo bendruo-
menė „Nemuno link“, 
Rūta Bekešienė, Prienų 
„Ąžuolo“ progimnazija, 
Prienų sveikos gyvense-
nos klubas „Versmenė“, 
Prienų meno mokykla, 
dizaino studija „Modus“ 
ir Prienų „Revuonos“ pa-

grindinė mokykla, asociacija 
„Skambėjimas“, UAB „Prie-
nų butų ūkis“, Prienų r. Sta-
kliškių gimnazija, Ašmintos 

„Žiemos mozaikoje“ apdovanoti šventinės 
nuotaikos kūrėjų konkursų laureatai

Dizaino studijos „MoDus“ ir Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokyklos atstovai su apdovanojimu.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 
direktorė Virginija Naudžiūtė įteikia 

apdovanojimą R. Strikauskui.

bendruomenė bei dar keletas 
fizinių asmenų.

Besmegenius vertino komi-
sija, sudaryta iš įvairių orga-
nizacijų atstovų. Specialusis 
prizas, kurį įsteigė Padangų 
importuotojų organizacija, 
įteiktas asociacijai „Dvariu-
ko bendruomenė“ už kūrinį 
„Besmegenis iš Dvariuko“. 
Trečiąją vietą iškovojo prie-
nietis Rimvydas Strikauskas 
už elektrifikuotą, išmanųjį se-

nį besmegenį. Antrąją vietą iš-
kovojo Prienų meno mokykla 
su savo kūriniu „Keliaujantis 
trubadūras“. Na, o pagrindinį 
konkurso prizą (1000 Eur), 
kurį įsteigė Prienų rajono sa-
vivaldybė, iškovojo dizai-
no studija „Modus“ (Prienų 
„Revuonos“ pagrindinė mo-
kykla) bei jų kūrinys-kompo-
zicija „Tai sniegas, kaip gera 
jį matyti!“.

Po iškilmingų apdovanoji-
mų suskambo miuziklo „Bal-
tican Carmen“ dainos, kurias 
lydėjo karščiu alsuojančio tan-
go sukiniai.
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-01-01, 15.59 val., gautas prane-
šimas, kad Ašmintos sen., Ignacavos 
k., Rasos g. ant kelio nuvirtęs medis. 
Medis, gulėjęs ant važiuojamosios 
kelio dalies, supjaustytas ir pa-
trauktas.

2019-01-01 gautas pranešimas, kad 
Prienuose ant tilto stovi žmogus, 
panašu, kad jaunas vaikinas ruošiasi 
šokti į upę. Pranešėja su juo kalbasi. 
Atvykus PGP, vyras jau buvo sulaiky-
tas policijos pareigūnų.

2019-01-02 apie 9.30 val. Prienuose, 
J. Basanavičiaus g., vyras (gim. 1981 
m.) pastebėjo, kad pradurtos dvi jam 
priklausančio automobilio CITROEN 
C-CROSSER padangos. Nuostolis 
– 200 eurų.

2019-01-02 gautas pranešimas, kad 
Ašmintos sen., Pociūnų k., Bičiulių 
g. dega negyvenamas namas. Pi-
lietis degino šiukšles, laužas buvo 
prižiūrimas.

2019-01-03 gautas pranešimas, kad 
2019-01-01 apie 00.30 val. Prie-
nų mieste nepažįstami asmenys, 
suduodami rankomis ir kojomis 
nenustatytą skaičių smūgių S. A. 
(gim. 1984 m.) į veido sritį, sulaužė 
nosikaulį. Savo veiksmais padarė 
nusikalstamą veiką, numatytą LR 
BK 138 str. 1 d.

2019-01-03 apie 16.20 val. Prienų 
r., Jiezno sen., Kašonių k., Ežero g., 
gyvenamojo namo kambaryje prieš 
vyrą (gim. 1953 m.) smurtavo dukros 
draugas. Įvykis tiriamas.

2019-01-03 apie 16.10 val. Prienuose, 
Malūnininkų g., neblaivaus (1,17 
prom. alkoholio) vyro (gim. 1946 m.) 
garaže rasti ir paimti 33 šoviniai (5,72 
mm kalibro), kuriems nurodytas 
asmuo laikyti leidimo neturėjo.

2019-01-03, 07.53 val., gautas pra-
nešimas, kad Balbieriškio sen., 
pavažiavus nuo Prienų 3–4 km Bal-
bieriškio link, nuvažiavęs į griovį au-
tomobilis. Ar yra sužeistų, prispaustų 
žmonių, pranešėjas nežinojo. Auto-
mobilis „VW Jeta“ buvo nuslydęs nuo 
kelio, prispaustų žmonių nebuvo. 
Automobiliui ištraukti iškviesta 
techninė pagalba.

2019-01-03, 20.37 val., gautas pra-
nešimas, kad Prienuose, Paupio 
g., ant kelio važiuojamosios dalies 
nuvirtęs medis. Medis supjaustytas 
ir patrauktas. 

JAV pasitraukimas turi lydėti Izraelio saugumą
 Jungtinių Valstijų karinių pajėgų išvedimas iš Sirijos turėtų būti 
vykdomas užtikrinant Izraelio ir kitų Vašingtono sąjungininkų 
šiame regione saugumą, pareiškė JAV nacionalinio saugumo 
patarėjas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.

Lietuviai kuria pirmąjį kraujo tyrimų jutiklį
Trijų brolių įsteigta bendrovė kuria iki šiol pasaulyje 
neegzistuojantį kraujo tyrimų spektrofotometrinį jutiklį su į jį 
įmontuotu lazeriu, į kurio kūrimą jau investuota beveik 10 mln. 
eurų. Jis būtų naudojamas neinvaziniam matavimui per odą.

Žolininko kertelė

Gripo 
epidemijai 
reikia 
ruoštis iš 
anksto
Atšalus orams prasidėjo 
masiniai susirgimai 
peršalimo ligomis 
bei gripu. Kaip nuo jų 
apsisaugoti, pataria 
žolininkė Monika 
Smilgytė.

Pasak jos, jei protingai ir 
apgalvotai elgsitės, galbūt ir 
visai išvengsite gripo ir perša-
limo ligų.Tad kaip paruošti or-
gnizmą, kad jis būtų stipresnis 
ir atsparesnis ligoms?

Per daug valgote menka-
verčio maisto – saldėsiai, 
miltiniai, gyvuliniais riebalais 
praturtinti patiekalai pilni ka-
lorijų, bet vitaminų ir mikro-
elementų juose mažai. Visais 
metų laikais savo dietą reikia 
paįvairinti vaisiais, uogomis, 
šviežiomis daržovėmis. Jau 
vasarą reikia pradėti galvoti 
apie žiemą, šaldiklyje užsišal-
dyti įvairiausių uogų (putinų, 
juodųjų serbentų, spanguolių, 
bruknių, braškių, aviečių, vyš-
nių, šaltalankių, šermukšnių ir 
kt.). Žiemą galit paimti saują 
vienokių, saują kitokių uo-
gų ir užplikyti litru ar dviem 
verdančio vandens (kadangi 
uogos šaldytos, tai vandens 
temperatūra iš karto sumažės, 
nebebus virimo temperatūra). 
Iš pradžių verdančio vandens 
pilkite tiek, kad tik semtų uo-
gas, paskui jas sutrinkite me-
diniu kočėlu ir užpilkite li-
kusiu vandeniu, jokiu būdu 
nesaldinkite.Vartodami uo-
gas, žolelių arbatas ir šviežių 
daržovių salotas, paskanintas 
šaltai spaustu aliejumi, vita-
minų ir mikroelementų ne-
pristigsite. Grikių, sorų, avi-
žinių dribsnių košes, paska-
nintas įvairiomis sėklomis ir 

uogomis (linų sėmenimis (ar 
judros sėklomis), saulėgrąžo-
mis, sezamo sėklomis, razino-
mis, chia sėklomis, maltomis 
kanapių sėklomis, šviežiais 
ar džiovintais vaisiais, 
riešutais) ne virkite, o 
tik užplikinkite verdan-
čiu vandeniu ir šiltai 
uždengę palaukite 20 
min., kol išbrinks. Prieš 
valgydami skaninkit 
šaltai spaustais aliejais 
(tiks ir sėmenų, ir ju-
dros, kanapių, alyvuo-
gių, saulėgrąžų ir kt.). 
Sėmenų ir judros aliejai 
turi gleivių, kurios sute-
pa mūsų kvėpavimo ta-
kus, virškinamąjį trak-
tą ir neleidžia atsirasti 
žaizdelėms, pro kurias 
galėtų patekti užkratas. 
Neapsunkinkit savo organiz-
mo sunkiai virškinamais be-
verčiais patiekalais. Troškulį 
malšinkit žolelių arbatomis – 
tiks ir organizmą valančios, ir 
imunitetą stiprinančios, ir nuo 
turimų sveikatos problemų 
gelbstinčios. Kol dar neužklu-
po peršalimo ligos, geriamos 
silpnesnės arbatos, šaukštas 
džiovintų žolelių litrui (ar 
dviem) vandens, susirgus – 
stipresnės (pora šaukštų litrui 
ar dviem litrams vandens), ir 
geriama daugiau, net 4–5 di-
deli puodeliai per dieną. 

Labai svarbu higiena. Ran-
kas ir nosies ertmę reikia plau-
ti kuo dažniau, visada grįžus 
namo ir kruopščiai, su muilu. 
Tikrai taip, nenustebkit, gali-
ma išmuilinti ūkišku muilu ir 

nosies ertmę, praplauti gausiai 
vandeniu. Taip pašalinsit pir-
minį užkratą. Kad nosies er-
tmė neišdžiūtų, patepkit ją žo-
lelių fitoliu ar žolelių pagrindo 
tepalu, jei neturit jo – šaltai 
spaustu aliejumi. Jei reikia ei-
ti į masinio susibūrimo vietas, 
kramtykite gvazdikėlį (pries-
konis), namie burnoje laiky-
kite mažą svogūno ar česnako 

gabalėlį, nuryti nebūtina. Svo-
gūnai veikia antibakteriškai, 
mažina pabrinkimus ir už-
degimus (aktualu sloguojant, 
kamuojant šienligei, skaudant 

gerklę), česnakai galingesni, 
veikia ir bakterijas, virusus, 
grybelius. Gvazdikėliai – irgi 
visapusiški antiseptikai. 

Įvertinkite oro sąlygas ir vė-
juotu šlapiu ir šaltu oru renki-
tės šilčiau. Nėra blogo oro, 
yra blogas apsirengimas! Jei 
atstumą galite įveikti pės-
čiomis, tai ir eikite – bus 
sveikiau ir kartu išvengsite 
susidūrimo su sergančiai-
siais troleibusuose, auto-
busuose. Ligoninės ir poli-
klinikos pilnos sergančiųjų 
peršalimo ligomis, tad ten 
lankykitės tik jeigu tikrai 
būtina ir su apsaugine kauke, 
dengiančia nosį ir burną. 

Jei šeimoje yra sergančių 
peršalimo ligomis, gydosi vi-
sa šeima kartu!

Jei vis dėlto užsikrėtėte gri-
pu ar peršalote, pradėkite gy-
dytis iš karto, pajutę pirmus 
ligos simptomus. Kuo grei-
čiau sureaguosite ir pradėsite 
tikslingai gydytis, tuo mažes-
nė bus komplikacijų rizika ir 
greičiau pasveiksite.

Išsivirkite dienai porą litrų 
žolelių arbatos. Labiausiai 
nuo gripo padės liepžiedžiai 
su šeivamedžio žiedais, taip 
pat avietės (šakelės, lapai, 
uogos), šaltalankiai, juodieji 
serbentai, vaistinė medetka, 
pelkinė vingiorykštė, papras-
toji jonažolė, dirvinis asiū-
klis, čiobreliai, ramunėlės, 
gervuogės, ežiuolė, šalavijas, 
raktažolės, šalpusniai, blin-
dės kačiukai ir žievė, monar-
dos, beržų pumpurai. Užtenka 

derinti tris ar keturis ingredi-
entus, nors turėtų dominuoti 
liepžiedžiai. Kartu galite ger-
ti ir uogų vitaminines arbatas. 
Termose galit užsiplikyti erš-

kėtuogių ir šeivamedžio 
uogų arbatos (palau-
kite 4–6 valandas, kol 
pritrauks). Jeigu turite 
temperatūros, būtinas 
lovos režimas, visiškas 
poilsis. Dažnai plauki-
te nosį silpnu druskos 
tirpalu (pusė šaukštelio 
druskos stiklinei van-
dens) arba ūkišku mui-
lu, paskui praplaukite 
žolelių arbata, jos gali-
ma ir lašinti į nosį. Jei 
turite temperatūros, la-
bai svarbu nieko neval-
gyti, kad organizmas 
energiją naudotų giji-

mui, o ne virškinimui. Gerki-
te labai daug žolelių arbatos, 
tai padės pasišalinti virusų ir 
bakterijų šalutiniams toksiš-
kiems produktams. Arbatos 
skatina prakaitavimą, šlapi-

mo išsiskyrimą, mažina tem-
peratūrą. 

Temperatūrą reikia „muš-
ti“ tik tada, jeigu ji aukštesnė 
nei 38,5°. Jei nenorite varto-
ti paracetamolio, galite pasi-
naudoti liaudies išmintimi. 
Apsimaukite acto ir vandens 
(santykiu 1:5) tirpalu suvil-
gytas medvilnines kojines iki 
kelių, apsukite kojas su ko-
jinėmis plėvele ir šiltai atsi-
gulkite, palaikius kompresą 
valandą, temperatūra nukris. 
Arba sutarkuokite porą bulvių 
ir sumaišę su šaukšteliu acto 
dėkite ant kaktos, uždenkite 
plėvele. Temperatūrą taip pat 
„muša“ šviežiai spaustos gra-
natų sultys, liepžiedžių, šeiva-
medžio žiedų, vingiorykštės, 
aviečių arbatos.

Nosies ertmę, kaklą, krū-
tinę ir nugarą galite tepti žo-
lelių aliejinėmis ištraukomis 
– fitoliais ir žolelių pagrindu 
pagamintais tepalais nuo per-
šalimo. Jei neturite po ranka 

fitolio, pasigaminkite pries-
koninio fitolio patys. Supjaus-
tytą česnaką, sumaltus gvaz-
dikėlius, rozmariną užpilkite 
šaltai spaustu aliejumi, kad 
apsemtų ir laikykit šiltoje ir 
tamsioje vietoje (galima prie 
radiatoriaus) kelias paras. Jau 
antrą parą tokį prieskonių fito-
lį galėsite naudoti įtrynimams 
(nosies vidaus, kaklo, krūtinės 
, nugaros, padų). Jei į fitolį dė-
site garstyčių ir pipirų, tai no-
sies ertmei jis gali būti per ai-
trus, bet padams bus pats tas, 
šildys. Pakaitinkite kojas karš-
tame vandenyje su garstyčio-
mis ar jūros druska, ištepkite 
tais pačiais tepalais, fitoliais 
ar jodo tirpalu ir, apsimovę 
vilnones kojines, apsivilkę 
vilnonę liemenę (jei skauda 
gerklę, būtinas ir šalikėlis), 
gulkitės į lovą. Kaitinant ko-
jas svarbu kartu gerti prakai-
tavimą skatinančios žolelių 
arbatos (liepžiedžiai, avietės, 
šeivamedis ir kt.).

Jeigu namie neturit vaista-
žolių, pasidarykite pries-
konių arbatos. Tiks gvaz-
dikėliai, imbieras, pipirai, 
raudonėlis, rozmarinas. Bet 
atminkit, kad aštrūs pries-
koniai ir jonažolė netiks 
turintiesiems aukštą krau-
jo spaudimą. Arbatą, kai 
ji pravės, skaninkit citrina 
ir medumi. Iš tikrųjų me-

dų geriau laižyti ir užsigerti 
arbata.

Supjaustykit smulkiai svo-
gūną ir česnaką, kvėpuokite 
kiek galima ilgiau ir dažniau 
jų garais – skleidžiami ete-
riniai aliejai užmuš kvėpa-
vimo takuose esančius ligų 
sukėlėjus.

Geriausias maistas sergant 
peršalimo ligomis ar gripu 
– ekologiškų avižų grūdų 
nuoviras (sauja avižų litrui 
vandens). Užvirus vandeniui, 
išjunkite ugnį ir nuovirą šiltai 
uždenkite. Po valandos dar 
kartą užvirinkite ir vėl šiltai 
uždenkite. Dar palaukus va-
landą jau galima gerti. Galima 
skaninti pienu su medumi. La-
bai padeda, kai sunku atsiko-
sėti, kai gripas komplikuojasi 
į bronchitą ar net plaučių už-
degimą. Tai visavertis ir len-
gvai virškinamas maistas.

Atminkit – kiekvienas su-
augęs žmogus yra pats atsa-
kingas už savo sveikatą! 

Gvazdikėliai

Putinai

Pavasarinė raktažolė
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Į Juodąją jūrą plaukia JAV jūrų pėstininkų laivas 
Į Juodąją jūrą plaukiantis JAV karinių jūrų pajėgų didelis jūrų 
pėstininkų laivas „Fort McHenry“ pasiekė Bosforo sąsiaurį. Rusijai 
aneksavus Krymą NATO šalių laivai pradėjo lankytis Juodojoje 
jūroje, bet pagal konvenciją joje gali būti ne ilgiau 21 dienos.

Prieš „Volkswagen“ - 372 tūkst. vokiečių
Prie kolektyvinio ieškinio automobilių milžinei „Volkswagen“ 
prisijungė apie 372 tūkst. vokiečių vairuotojų, valdančių 
„Volkswagen“ markės automobilius, kuriuose buvo įrengti taršos 
bandymų išderinimo įtaisai.

Legendinis Užuguosčio karnavalas stebino talentais, mokslo šou, geriausiais 
šimtmečio šokiais

Užuguosčio karnavalo sce-
noje buvo pristatyti geriausi 
kalėdiniai vaikų muzikiniai 
pasirodymai ir surengtas ti-
kras Vaikų talentų konkursas. 
Iš viso konkurse buvo net 15 
pasirodymų, juose dalyvavo 
apie 50 vaikų. Vaikų talen-
tų konkurse susirungė ne tik 
Užuguosčio vaikai, bet atvy-
ko ir iš Aukštadvario, Biršto-

no, Prienų, Skriaudžių, net iš 
Kauno. Talentus vertino ne 
tik Kalėdų Senelis ir 
Snieguolė, bet ir itin 
kompetentinga ko-
misija: kompozito-
rius Raimundas Mar-
tinkėnas, Stakliškių 
kultūros ir laisvalaikio 
centro vadovė Asta 
Keblikienė, taip pat 
Užuguosčio seniūnai-
tė Danutė Adamonienė. 

Komisijos vertinimu, Užu-
guosčio karnavalo Vaikų ta-
lentų konkurso pagrindinis 
„Grand Prix“ laimėjimas ati-
teko savo kūrybos dainą atli-
kusiai Ūlai Beliukevičiūtei iš 
Aukštadvario, I vietą užėmė 
solistė Austėja Belenavičiū-
tė iš Prienų „Revuonos“ pa-
grindinės mokyklos (vadovė 

Ramunė Liutvynskienė), II 
vietą – meninio lavinimo stu-
dijos „Ramunėlė“ vyresniųjų 
grupė (vadovė Ramunė Liu-
tvynskienė), III vietą – Jiezno 

muzikos mokyklos auklėtinės 
Austėja Degutytė ir Gabrie-
lė Dubovikaitė (vadovė Rita 
Leitanienė).

Laimėtojams atiteko spe-
cialios Užuguosčio karna-
valo Vaikų talentų konkurso 
taurės ir Birštono „Eglės“ 
sanatorijos dovanų kuponai 
apsilankyti druskų kambary-
je, visiems vaikams – rėmėjų 
„BIOK laboratorija“, „Smart-

trading“, „LABU skanėstai“, 
Lietuvos transporto saugos 

administracijos dovanos.  

Antrą kartą išdalinti 
Užuguosčio varpai 
Vakarinėje karnavalo daly-

je antrą kartą išdalinti padėkos 
apdovanojimai „Užuguosčio 
varpai“, bylojantys Užuguos-
čio legendą apie nuskendusį 
Užuguosčio bažnyčios varpą 
ir kasmet skiriami žmonėms, 

kurie garsina ir puoselėja 
Užuguosčio kraštą. 

Šiemet Užuguosčio kaimo 
bendruomenė „Radasta“ var-
pą nuo savęs įteikė naujai Sta-

kliškių seniūnei Nijolei Ivano-
vienei už dėmesį Užuguosčio 
problemoms ir jų sprendimą, 
Užuguosčio kaimo bendruo-
menė „Užuguostis“ – Prienų 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
tojai Rimai Zablackienei už 
nuolatinę pagalbą bendruo-
menei, Užuguosčio kaimo 
jaunimo iniciatyvų klubas 
– krašto etnologei, Aukšta-
dvario regioninio parko vy-
riausiajai kultūrologei Ritai 

Balsevičiūtei už į Užuguos-
čio kraštą pritraukiamus tu-

ristų srautus. Karna-
valo iniciatoriai, buvę 
mokiniai ir naujų ini-
ciatyvų Užuguostyje 
organizatoriai savo 
varpą skyrė Antaver-
šio kaime įsikūrusiai 
Radiolokacinio posto 
vadovybei už bendra-
darbiavimą organi-
zuojant vaikų karybos 

stovyklą Užuguostyje vasaros 
metu. Mažųjų Užuguosčio 
varpų kopijų autorius – Užu-
guosčio krašto kalvis Marty-
nas Breikštas. 

Vakaro svečius linksmino 
grupė „2 Donatai“, įspūdin-
gą pasirodymą „Mokslo štur-
mas“ su azotu, vandeniliu ir 
kitomis chemijos bei fizikos 
priemonėmis atliko profesi-
onali komanda N2, vakarą 
vedė žurnalistė, TV laidų ve-
dėja Vilija Andriulevičiūtė. 

Renginį vainikavo geriausi 
šimtmečio Užuguosčio šo-
kiai, kuriems muziką parin-
ko buvę Užuguosčio disko-
tekų vedėjai. 

Tarp garbingų vakaro sve-
čių – Seimo narys Andrius 
Palionis, Prienų tarybos na-
rys Artūras Vaidogas, Seimo 
nario Vytauto Kamblevičiaus 
padėjėjas Žilvinas Labanaus-
kas, Stakliškių seniūnė Nijolė 
Ivanovienė, Stakliškių kultū-
ros ir laisvalaikio centro va-

dovė Asta Keblikienė ir kt. Iš 
viso renginyje dalyvavo apie 
400 žmonių iš Užuguosčio, 
aplinkinių gyvenviečių, o 
buvę Užuguosčio mokyklos 
mokiniai atvyko iš visos Lie-

tuvos. 

Labdaringa loterija 
nepaliko abejingų
Kasmet renginyje vykstan-

ti labdaringa loterija niekada 
nepalieka abejingų, nes jos 
metu surinktos lėšos skiria-
mos kitoms Užuguostyje per 

visus metus vykstančioms 
iniciatyvoms įgyvendinti 
bei neveikiančios Užuguos-
čio mokyklos pastato išsau-
gojimui bei išlai-
kymui. 

Vakaro metu vi-
sada galima laimė-
ti itin vertingų rė-
mėjų įsteigtų prizų 
ir pagrindinį, visų 
labiausiai geidžia-
mą prizą – kelionę. 
Šiemet kelionių or-
ganizatorius „West 
Express“ dovanojo 
300 eurų vertės do-
vanų čekį kelionei 
pasirinkta krypti-
mi. Tarp nuolatinių 
ir kasmet Užuguos-
čio karnavalą re-
miančių rėmėjų – Birštono 
„Eglės“ sanatorija, parodų 
organizatorius „Ekspozicijų 
centras“, didmeninės preky-
bos bendrovė „Smart Tra-
ding“, parduotuvių tinklas 
Vilniuje „Koslina“. Šiemet 
gausiai prizais parėmė pre-
kės ženklus „Rasa“ ir „Aras“ 

į „Kilig“ pakeitusi įmonė 
„BIOK laboratorija“, taip pat 
prisijungė Prienuose veikian-
ti picerija „Ant kampo“, kai-
mo turizmo sodybos „Ežero 
namai“, „Degučių sodyba“, 
vandenlenčių parkai „Wake 
Way“, „313 cable“ ir kt. 

Legendinis Užuguosčio 

karnavalas vainikavo Užu-
guostyje 2018 metais vyku-
sį renginių ciklą, kuris šiais 
metais buvo dedikuotas so-

cialiniam verslui ir iš dalies 
finansuotas LR Žemės ūkio 
ministerijos lėšomis. 

Kaip ir kasmet renginį už-
darytos Užuguosčio moky-
klos sporto salėje inicijuoja 
buvę mokiniai. Šiemet prie 
renginio organizavimo dar-
bavosi Silvija Jurgelevičienė, 

Jolita Mažeikienė, Simona 
Šalomskaitė, Vilė Bartkuvie-
nė ir Gintautas Sodaitis, taip 
pat Užuguostyje veikiančios 
nevyriausybinės organizaci-
jos – Užuguosčio kaimo jau-
nimo iniciatyvų klubas, Užu-
guosčio bendruomenės „Užu-
guostis“ ir „Radasta“. 
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PARyšKINTO SKELBIMO KAINA VIENAM KARTUI  
PRIVATIEMS ASMENIMS - 1,90 EUR, VERSLO KLIENTAMS - �,70 EUR.SKELBIMAI

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

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

Geromis kainomis „Belarus“  ir 
„MTZ“  traktorius. Važiuojančius 
ir nevažiuojančius. Tel. 8 617 
52256.

Nekilnojamasis 
turtas

Perka
Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę, ap-
augusią krūmais arba medžiais. 
Tel. 8 641 55554.

Mišką. Gali būti su bendratur-
čiais, neatidalintas iš bendros 
nuosavybės. Sutvarkau doku-
mentus, 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.

Automobiliai ir 
jų dalys

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

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

Brangiai superkame automo-
bilius nuo 100 Eur iki 5000 Eur. 
Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 
627 32407.

žemės ūkis

Parduoda
Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną. Perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,24 
Eur/kg. Motininių kiaulių sker-
diena – 1,85 Eur/kg. Atvežame. 
Tel. 8 607 12690.

Pirmaveršę karvę Stakliškėse. Tel. 
8 604 24557.  

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

Įvairias malkas (rąsteliais, trin-
komis ir skaldytas). Turime ir 
sausų malkų. Atvežame įvairiais 
kiekiais. Tel. 8 604 81933.

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

PASLAUGOS

Kokybiškai taisome dantis. Tel. 
8 652 50556.

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦	 statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦	 geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦	 pastato ašių nužymėjimas,
♦	 žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

Kristaus krikštą minėjo lediniame vandenyje
Tūkstančiai ortodoksų Bulgarijoje sekmadienį šoko į ledinį upių 
ir ežerų vandenų, kad iš jų ištrauktų kunigų įmestus kryžius. 
Tokiomis ceremonijomis buvo minima Jėzaus Kristaus krikšto 
šventė. Tikima, jog taip apsisaugoma nuo piktųjų dvasių.

Tomosas dėl Ukrainos Bažnyčios autokefalijos
Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus I per 
sekmadienį Stambule įvykusią iškilmingą ceremoniją Ukrainos 
Ortodoksų Bažnyčios (UOB) vadovui metropolitui Epifanijui įteikė 
tomosą (religinį dekretą) dėl UOB autokefalijos.

REKLAMA

Prienų 
turguje

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Po sniegingos ir vėjuotos 
nakties šeštadienį 
daugelyje regiono vietų 
keliai buvo užpustyti ir 
neišvažiuojami. 

Tad į pirmą naujų metų 
turgų susirinko labai nedaug 
žmonių, nemažai prekybos 
vietų stovėjo tuščios. Beje, tai, 
kad sausį bus mažai ir parda-
vėjų, ir pirkėjų, buvo aišku jau 
metų pabaigoje, nes, atėjus 
šalčiams ir po švenčių ištuš-
tėjus žmonių piniginėms, iki 
kovo mėnesio turguje – dides-
nis ar mažesnis štilis.

Visgi prekyba vyko. Pir-
kėjai, nors ir negausūs, pirko 
daržoves, pieno produktus, 
mėsą ir jos gaminius. Duo-
nos ir pyragų kioskelis buvo 
uždarytas.

Daržovių asortimentas ne-
pakito, naujų prekių neatsi-
rado, tačiau jų ir nesumažėjo. 
Kilogramas bulvių kainavo 
0,3–0,4 euro, burokėlių ar ko-
pūstų – 0,4–0,5 euro, morkų 
– 0,5–0,7 euro. Už svogūnų 
kilogramą prašė 0,5–0,7 eu-
ro. Kilogramas raugintų ko-
pūstų kainavo 1 eurą, raugin-
tų agurkų – 1,5–2 eurus, virtų 
burokėlių – 0,8–1 eurą. Litri-
nis indelis raugintų burokėlių 
kainavo 2,2 euro, o raugintų 
burokėlių ir kopūstų mišrai-
nės – 2 eurus. 

Nepatogu buvo ir tai, kad 
visas daržoves, vaisius bei 
kiaušinius reikėjo apkloti 
užtiesalais, pledais, kad ne-
sušaltų.

Galima buvo įsigyti ir kon-
servuotų daržovių stiklainiuo-
se, valgomų pupelių. Pusės 
litro stiklainis konservuotų 
mišrainių kainavo 1,5–1,8 
euro, uogienių – 1,5–2 eurus. 
Už stiklinaitę pupelių prašė 
0,7 euro, už indelį namie ga-
mintų krienų – 1 eurą. 

Kilogramą obuolių buvo 
galima nusipirkti už 0,4–0,7 
euro, kriaušių – už 1–1,5 
euro.

Dešimtis naminių vištų 
kiaušinių kainavo daugiau-

siai 2 eurus, o paukštyno vištų 
– 1,2–1,3 euro.

Galima pasidžiaugti, kad 
pieno gamintojai išliko nuo-
seklūs ir kainų dar nekelia. 
Litras pieno, kaip ir perei-
tais metais, kainavo 0,5 euro, 
grietinės – 3,4–3,6 euro, pusė 
kilogramo varškės – 0,8–1,2 
euro, puskilogramis sviesto 
– 3–4 eurus, o sūriai – nuo 1,5 
iki 3,5 euro (priklausomai nuo 
dydžio ir iš ko pagaminti).

Bitininkai pusės litro sti-
klainį medaus pardavė už 3,5–
4,5 euro, 100 g indelį bičių 
duonelės – už 1,8–2 eurus

Šį kartą tik paviljone buvo 
prekiaujama šviežia mėsa, ta-
čiau kainos liko panašios. Ki-
logramas kiaulienos šoninės 
kainavo 4 eurus, karbonado 
ar sprandinės – 5,2–5,5 euro, 
maltos mėsos – 4 eurus, kar-
kos – 2–2,2 euro.

Kaip visada, buvo sūdytų ir 
rūkytų mėsos gaminių. Kilo-
gramas lašinukų kainavo 5,8–
7,5 euro, dešros – 5,5–7 eurus, 
suktinio – 7–7,8 euro. Kadan-
gi buvo mažiau pirkėjų, par-
davėjai galėjo ir patinginiauti 
laukdami, kol kas nors susi-
domės jų gaminiais.

Grūdais prekiavo tik vienas 
kitas ūkininkas. Už centnerį 

miežių, kviečių ar kvietrugių 
jie prašė 10–12 eurų, tiek pat 
norėjo ir už pašarinius miltus. 
Lesalai paukščiams kainavo 
0,5–0,6 euro už kilogramą.

Gyvūnijos turgavietė ir šį 
šeštadienį buvo tuščia, išsky-
rus kelis prekiautojus, kurie 
turėjo atsigabenę parduo-
ti keletą vištų ir gaidžių. Už 
giesmininkus prašė 5–6 eurų, 
o už vištas – 6–7 eurų. Keli 
balandžių augintojai sustoję 
apžiūrinėjo savo augintinius 
– gal mainė, o gal ir pirko vie-
ni iš kitų.

Prekiauti dėvėtais rūbais ir 
kitais sendaikčiais oras per 
šaltas, tad prekiautojų buvo 
nedaug. Daugelis prekiauto-
jų tokiu metu, sausio ir va-
sario mėnesiais, atostogauja. 
Nors oras ir šaltas, bet žmonės 
džiaugėsi šiokiu tokiu stogu 
virš galvos senojoje turgavie-
tėje, bent prekės nuo sniego ar 
lietaus nenukenčia. Žinoma, 
dar labiau džiaugtųsi, jei bū-
tų ir sienos. 

Šeštadienis buvo šaltas, 
nors temperatūra nebuvo nu-
kritusi iki 5–6 laipsnių šalčio, 
o kitą šeštadienį sinoptikai 
pranašauja kur kas šaltesnį. 
Nelabai malonu, jeigu jų pro-
gnozės pasitvirtins.
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UžSAKANT KETURIS SKELBIMUS, PENKTąjį - įDĖSIME NEMOKAMAI
(PASIūLyMAS gALIOjA PRIVATIEMS ASMENIMS) TV PROgRAMA

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 daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Klojame 
trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 
8 600 96399. 

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

Nebrangiai tinkuojame, dažome 
ir atliekame kitus statybos dar-
bus. Tel. 8 677 53659.

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

Atliekame įvairius staliaus darbus: 
įrengiame terasas, renovuojame 
medinius namus, apšiltiname 
karkasinius namus, atliekame 
apdailos ir kitus darbus. Tel. 8 
652 57188.  

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Remontuoju ir prijungiu skalby-
kles, elektrines virykles, orkaites, 
indaploves, džiovykles. Atvykstu 
į namus. Suteikiu garantiją. Tel. 
8 647 55929.

Remontuoju „Belarus“, „MTZ“, 
„T-40“, „T-25“ traktorius. Tel. 8 
678 04550.

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

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauname medieną iki 9 m il-
gio, apipjauname lentas kliento 
kieme. Pjauname ir nedidelius 
kiekius. Tel. 8 610 03983.

šiltnamių g. 8, �9118 Prienai
Mob. tel.: (8 ��8)77�87, (8 ��0) ��7��.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,  
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Skubiai reikalinga virėja (-as) dar-
bui pamainomis. Galima važinėti 
su kolektyvu iš Naujosios Ūtos ar 
Balbieriškio. Tel. 8 650 41148. 

Mėsos gamybos cechui reika-
lingas darbuotojas, turintis vai-
ruotojo pažymėjimą. Tel. 8 686 
69599.

UAB „Gensera“ siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, 
meistrams, brigadininkams, 
horizontalaus gręžimo aparato 
operatoriams, lauko vamzdynų 
montuotojams ir pagalbiniams 
darbininkams vandentiekio, 
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų 
statybos ir aplinkos tvarkymo 
darbams visoje Lietuvoje (yra 
galimybė rinktis darbą pagal gy-
venamąją vietą). Suteikiame visas 
darbui reikalingas priemones, 
transportą atvykimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime 
tel.: 8 691 86121, (8 46) 416188, 
el. paštas ausra@gensera.lt.

Įmonei reikalingi pagalbiniai dar-
bininkai be žalingų įpročių. Tel. 8 
698 46063. 

Autovežio vairuotojai ir transpor-
to vadybininkė (-as) Prienuose. 
Tel. 8 687 99442.

Dovanoja

2 m. dvi katytes (sterilizuotos, 
tvarkingos, juoda su baltu ir 
raina). Tel. 8 620 39690.

Dovanoja 
100metį 
sausą kle-

vą nusipjauti 
(yra leidimas 
pjauti) Naujo-
sios Ūtos sen., 

Prienų r. 
Tel. 8 686 33018.

Ketvirtadienis, sausio 10 d.

 06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 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 dak-
taro 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 te-
ma 21:20 Sportas 21:29 loterija 
„Jėga” 21:30 Gimę tą pačią dieną 
22:30 Dviračio žinios 23:00 prem-
jera. prieš audrą 2 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 3 01:00 LRT 
radijo žinios 

 
06:00 Dienos programa 06:05 
Mano gyvenimo šviesa (551-
553) 07:35 Madagaskaro pingvi-
nai (8) 08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (76) 09:05 Rimti rei-
kalai (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 Gy-
venimo daina (150) 14:00 aukš-
takulnių kerštas (42) 15:00 Dvi 
širdys (1388-1390) 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip 
yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 Va-
landa su Rūta 21:00 pReMJeRa 
Monikai reikia meilės (2) 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Nak-
ties klajūnai 00:30 Juodasis są-
rašas (22) 01:20 Saldus kerštas 
02:55 alchemija. VDU karta 03:25 
RetROSpeKtYVa 

05:05 Rouzvudas 2/6s.  06:10 
televitrina 226 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 7/723s. 06:55 
Simpsonai 07:55 Gero vakaro šou 
5/17s.  08:55 Meilės sūkuryje 119 
10:00 Meilės žiedai 12:00 Svotai 
3/12s. 13:00 pažadėtoji 15:00 
Simpsonai 16:00 tV3 žinios 7 
16:25 tV3 orai 7 16:30 tV pa-
galba 12/24s. 18:30 tV3 žinios 10 
19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 orai 
10 19:30 Farai 12/17s. 20:30 Mo-
terys meluoja geriau 11/60s. 21:00 
tV3 vakaro žinios 6 21:52 tV3 
sportas 21:57 tV3 orai 6 22:00 
Rembo. pirmasis kraujas 23:50 
Kvantikas 3/9s. 00:50 Mikė 

05:20 „Mentų karai. Odesa“ (1/7) 
06:09 programa 06:10 TV par-
duotuvė 06:30 Lietuva tiesiogiai 
07:00 Čempionai 07:30 4 kam-
pai 08:00 „pražūtingi smaragdai“ 
(45) 09:00 „Namas su lelijomis“ (7) 
10:00 „Mentų karai. Odesa“ (2/9) 
11:10 „albanas“ (38) 12:20 „Svar-
biausia - įstatymas“ (4) 13:30 TV 
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/24) 
14:55 „Gluchariovas“ (3/15) 16:00 

Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigž-
dė“ (51) 18:00 Reporteris 18:53 
Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/27) 
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tie-
siogiai 20:53 Orai 20:55 „Namas 
su lelijomis“ (8) 22:00 Reporteris 
22:58 Orai 23:00 „Gluchariovas“ 
(3/15) 00:00 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ (5) 01:05 „albanas“ (27)

06:15 televitrina 226 06:30 Virtuvė 
5/1s.  07:00 Žvejo nuotykiai 3/2s.  
08:00 Havajai 5.0 3/312s.  09:00 
Vienam gale kablys  09:30 Ele-
mentaru 4/13s.  10:30 Simpsonai 
11:30 Kulinarijos meistras 1/102s. 
12:30 Moderni šeima 13:30 Uni-
veras  14:30 televitrina 225 15:00 
Havajai 5.0 3/313s. 16:00 Ele-
mentaru 4/14s. 17:00 Kulinarijos 
meistras 1/103s. 18:00 Moderni 
šeima 19:00 Univeras 20:00 Vir-
tuvė 5/2s. 20:30 Žinios 6 20:55 
Orai 7 21:00 Naša Raša 22:00 
Krepšinis. eurolygos rungtynės. 
Maskvos CSKa - Kauno Žalgiris 
23:40 Daktaras Hausas 5/512s. 
00:40 Svieto lygintojai 3/9s. 01:40 
Fizrukas 3/50s. 

07:15 Vaikai šėlsta (27) 07:40 Sto-
ties policija (20) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (17) 09:40 Įteisin-
tas faras (12) 10:45 Gelbėtojai 
- 112 (39) 11:15 Gelbėtojai - 112 
(40) 11:45 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (87) 12:45 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (18) 13:40 Stoties policija 
(21) 14:40 Sudužusių žibintų ga-
tvės (18) 15:45 Įteisintas faras 
(13) 16:50 Gelbėtojai - 112 (41) 
17:25 Gelbėtojai - 112 (42) 18:00 
Info diena 18:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (88) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius (19) 20:30 Varom! (6) 
21:00 Banga 23:00 Dakaras 2019 
(5) 23:30 Belaisvė 01:25 Gyvi nu-
mirėliai (3) 02:10 Velniški Stivo Os-
tino išbandymai (4) 

 
05:15 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 2. (8 s.) 06:00 Lietuvos Respu-
blikos 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 Nepa-
prastas 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 prem-
jera. pokalbiai pas Bergmaną 
20:00 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. Jurgio Kanki-
nio (pranciškonų) bažnyčia 20:10 
Kultūros diena. 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Spor-
tas. Orai 21:30 Jaunasis popie-
žius 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

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, sausio 9 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietu-
va 06:30 Žinios 09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 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 pano-
rama 21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas 21:29 loterija „Jėga” 
21:30 Mano mama gamina geriau! 
22:30 Dviračio žinios 23:00 prem-
jera. paskutinė karalystė 1 00:00 
lRt radijo žinios 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 3 01:00 LRT 
radijo žinios 01:05 Stilius  

 
06:00 Dienos programa 06:05 
Mano gyvenimo šviesa (548-550) 
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 pavel-
dėtoja 2 (3) 12:00 Meilės spar-
nai (188) 13:00 Gyvenimo daina 
(149) 14:00 aukštakulnių kerštas 
(41) 15:00 Dvi širdys (1385-1387) 
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 pa-
veldėtoja 2 (4) 21:00 pReMJeRa 
Monikai reikia meilės (1) 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Sal-
dus kerštas 00:15 Juodasis sąra-
šas (21) 01:05 Tuk tuk 

06:10 televitrina 226 06:25 Kem-
piniukas plačiakelnis 7/722s. 
06:55 Simpsonai 07:55 prieš 
srovę 19s.  08:55 Meilės sūkury-
je 118 10:00 Meilės žiedai 12:00 
Svotai 3/11s. 13:00 pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 16:00 tV3 žinios 
6 16:25 tV3 orai 6 16:30 tV pa-
galba 12/23s. 18:30 tV3 žinios 9 
19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 orai 
9 19:30 Gero vakaro šou 5/17s. 
20:30 Moterys meluoja geriau 
11/59s. 21:00 tV3 vakaro žinios 5 
21:52 tV3 sportas 21:57 tV3 orai 
5 22:00 Samdinys už teisingumą 
22:25 Vikinglotto 22:30 Samdinys 
už teisingumą 23:55 Kvantikas 
3/8s. 00:50 Mikė 

05:20 „Mentų karai. Odesa“ (1/6) 
06:09 programa 06:10 TV parduo-
tuvė 06:30 Lietuva tiesiogiai 07:00 
Vantos lapas 07:30 Krepšinio 
pasaulyje su V 08:00 „pražūtingi 
smaragdai“ (44) 09:00 „Namas 
su lelijomis“ (6) 10:00 „Mentų ka-
rai. Odesa“ (2/8) 11:10 „albanas“ 
(37) 12:20 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ (3) 13:30 tV parduotuvė 
13:45 „Miškinis“ (4/23) 14:55 „Glu-
chariovas“ (3/14) 16:00 Reporte-

ris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 
Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
(50) 18:00 Reporteris 18:53 Orai 
18:55 „Gluchariovas“ (3/26) 20:00 
Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 
20:53 Orai 20:55 „Namas su leli-
jomis“ (7) 22:00 Reporteris 22:58 
Orai 23:00 „Gluchariovas“ (3/14) 
00:00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
(4) 01:05 „albanas“ (26)

06:15 televitrina 226 06:30 Fi-
lologyno berniukai 1/20s. 07:00 
Žvejo nuotykiai 3/1s. 08:00 Ha-
vajai 5.0 3/311s. 09:00 Statybų 
gidas 5/18s.  09:30 Elementaru 
4/12s. 10:30 Simpsonai 11:30 
Kulinarijos meistras 1/101s. 12:30 
Moderni šeima 13:30 Univeras 
14:30 televitrina 225 15:00 Hava-
jai 5.0 3/312s. 16:00 Elementaru 
4/13s. 16:55 Kulinarijos meistras 
1/102s. 17:55 Moderni šeima 
18:55 Univeras 20:00 Europos 
taurės krepšinio rungtynės. “aS 
Monaco” - Vilniaus “Rytas” 22:00 
artimi priešai 23:40 Daktaras Hau-
sas 5/511s. 00:35 Svieto lygintojai 
3/8s. 01:30 Gaudynės 2/4s. 02:25 
Fizrukas 3/49s. 

07:15 Vaikai šėlsta (26) 07:40 Sto-
ties policija (19) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (16) 09:40 Įteisin-
tas faras (11) 10:45 Gelbėtojai 
- 112 (37) 11:15 Gelbėtojai - 112 
(38) 11:45 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (86) 12:45 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (17) 13:40 Stoties policija 
(20) 14:40 Sudužusių žibintų ga-
tvės (17) 15:45 Įteisintas faras 
(12) 16:50 Gelbėtojai - 112 (39) 
17:25 Gelbėtojai - 112 (40) 18:00 
Info diena 18:30 Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas (87) 
19:30 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų 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 iš-
bandymai (3)

 
05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
2. (7 s.) 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius Mama 
Jazz 2018. Mathias eick Quintet 
(Norvegija) 07:05 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė 07:30 Grizis ir lemin-
gai 07:40 Kaip paulinė Kalėdas 
gelbėjo 07:55 Džeronimas 08:20 
pradėk nuo savęs 08:45 Nepa-
prastas žmonių ir gyvūnų ryšys  
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Istorijos perimetrai 13:05 Kultūrin-
gai su Nomeda 13:50 linija, spal-
va, forma 14:15 Alfonsas Svarins-
kas 15:10 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys 15:40 Grizis ir lemin-
gai 15:50 premjera. Kaip paulinė 
Kalėdas gelbėjo 16:05 Džeroni-
mas 16:30 Laba diena, Lietuva  
18:00 Kultūrų kryžkelė. trembita 
18:15 Giminės 18:55 FIBa Čem-
pionų lyga. Klaipėdos „Neptūnas” 
– „BC Oostende” 21:00 Kultūros 
diena. 21:20 elito kinas. Vandeny-
no spalva 22:55 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. Mi-
kalojaus (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 Lie-
tuva mūsų lūpose 

��.�0 val.

„Saldus kerštas “

 

��.�0 val.

„Nakties klajūnai“
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TREČIADIENIS, �019 M. SAUSIO 9 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT
PASKUTINIS PUSLAPIS

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

34KAUNE 
nSv/val. 

35ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8681 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
6180 nSv/val. 

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

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

(š
io

 n
um

er
io

 a
ts

ak
ym

ai
)

Lošimo Nr. 1187
Data: 2019-01-06

    
33 42 24 47 43 69 70 52 10 54 
55 14 29 62 75 28 01 36 53 49 
74 18 48 06 22 05 11 17 58 37 
63 59 68 12 46 73 38 57

 VISA LENTELĖ
41 30 51 34 02 32 50 56 60 65 
44 26 71 40 61 25

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

2303.00€ 10
23.50€ 588
2.00€ 13178
1.00€ 24559

PAPILDOMI PRIZAI
0498876 Automobilis Nissan 
Juke
021*245 Pakvietimas į TV 
studiją
035*437 Pakvietimas į TV 
studiją
041*045 Pakvietimas į TV 
studiją
027*707 Pakvietimas į TV 
studiją

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
900 000 Eur

Lošimo Nr. 678
Data: 2018-12-31

Tel. 1634
Suzuki Vitara 678-0038149
1000 Eur - 678-0015*72
1000 Eur - 678-0004407
1000 Eur - 678-0006603
1000 Eur - 678-0010181
1000 Eur - 678-0015804
1000 Eur - 678-0034165

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
7 000€, 10 x 700€ iR 70 x 70€.

Lošimo Nr. 310
Data: 2019-01-04

SKAIČIAI
03, 10, 25, 32, 43 + 01, 03

LAIMĖJIMAI
5 + 2 10000000.00€   0
5 + 1 384190.10€        0
5 108477.20€        0
4 + 2 4108.90€ 0

SAUSIO

9
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
-12

-14
SAUSIO

10
KETVIRTADIENIS

-12
KLAIPĖDA

-15 -5-7

SAUSIO

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

SAUSIO

12
š E š TA D I E N I S

SAUSIO

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

SAUSIO

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

SAUSIO

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

VILNIUS
-13

-5
-5

KLAIPĖDA
-8 -2-3

VILNIUS
-6

-14
-8

KLAIPĖDA
-14 +1-7

VILNIUS
-2

-4
-1

KLAIPĖDA
-4 +10

VILNIUS
-3

-5
-3

KLAIPĖDA
-4 -2-9

VILNIUS
-2

-5
+1

KLAIPĖDA
-6 +20

VILNIUS
-7

-5
-4

KLAIPĖDA
-7 -3-12

4 + 1 206.40€ 5
4 99.10€ 3
3 + 2 62.70€ 13
2 + 2 21.90€ 96
3 + 1 16.20€ 112
3 14.20€ 161
1 + 2 10.70€ 435

2 + 1 7.40€ 1584

PROGNOZĖ: 17 000 000 Eur

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.

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.

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 12 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 08:37
leidžiasi 16:17

Dienos ilgumas 07.40
Jaunatis (6 mėnulio diena)

Arkadijus, Cezarija, Cezarijus, 
Vaigedas, Lingailė, Ernestas, 

Cezarė, Cezaris
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-

servuoti ir šaldyti vaisius.

Sausio 13 d.
SEKMADIENIS

Laisvės gynėjų diena 
Saulė teka 08:36

leidžiasi 16:19
Dienos ilgumas 07.43

Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Veronika, Dargaudas, Gilvydė, 
Iveta, Raimonda, Vera, Hiliaras

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-

servuoti ir šaldyti vaisius.

Sausio 14 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 08:35
leidžiasi 16:20

Dienos ilgumas 07.45
Priešpilnis (8 mėnulio diena)

Feliksas, Teodozijus, Auksė, Hi-
larijus, Laimis, Lilija

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-

servuoti ir šaldyti vaisius.

atKelta IŠ 2 p.

dienai. 12.30 val. – Šv. Mišios. 
Po Šv. Mišių – Atminimo valan-
da „Gyvybės ir laisvės keliu“.

Sausio 13 d. 10 val. Prienų r. 
savivaldybės kūno kultūros ir 
sporto centro salėje – Prienų 
r. savivaldybės ir laikraščio 
„Gyvenimas“ 2018–2019 m. 
krepšinio pirmenybių varžy-
bos. 10:00 „Jieznas“ – „Pušy-
nė“ 11:30 „Dvariukas“ – „Ši-
lavotas“ 13:00 „Prienai-Tango 
Pizza“ – „Stadionas“ 14:30 
„Pakuonis“ – Balbieriškio “Rin-
gis” 16:00 Veiverių „Amberis“ 
– „Stakliškės“

Sausio 13 d. 17 val. Prienų 
sporto arenoje – LKL krepšinio 
varžybos: Prienų „Skycop“ 
– Alytaus „Dzūkija“.

Sausio 15 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– kino filmas „Tarp mūsų, mer-
gaičių...“. Bilieto kaina – 5 Eur.

Sausio 18 d. 13 val. Ašmintos 
laisvalaikio salėje – tauto-
dailininkės Ramutės Onutės 
Bidvienės autorinės darbų 
parodos „Prakalbintas linas“ 
atidarymas.

Sausio 20 d. 10 val. Prienų r. 
savivaldybės kūno kultūros ir 
sporto centro salėje – Prienų 
r. savivaldybės ir laikraščio 
„Gyvenimas“ 2018–2019 m. 
krepšinio pirmenybių var-
žybos. 

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Sausio 11 d. 8.00 val. – Vi-
suotinė pilietinė iniciatyva 
„Atmintis gyva, nes liudija“. 
Kviečiame dešimčiai minučių 
languose uždegti vienybės ir 
atminimo žvakutes.

Sausio 11 d. 12 val. Stakliškių 
bibliotekoje – Atminimo va-
landa „Negęstanti atminimo 
ugnis“. Paroda, skirta Laisvės 
gynėjų dienai.

Sausio 13 d. Prienų Kristaus 
Apsireiškimo bažnyčioje – ren-
ginys, skirtas Laisvės gynėjų 

Gaisrinę!“. Po kurio laiko 
pažiūrėjusios per langą 
jos išgirdo žmonių riks-
mus ir vėjo bei ugnies ūži-
mą, o atidariusios langą 
pajautė beprotišką karš-
tį ir aitrų dūmų kvapą. 
Ugnis tuometine Jauno-
sios gvardijos gatve artėjo 
pašto link. Ugniagesių ir 
jiems į pagalbą atskubė-
jusių kareivių neužteko, 
kad nuo ugnies apsaugo-
tų visus namus. Pasak D. 
Mickiūtės, kareiviai pylė 
vandenį ant kitoje gatvės 
pusėje stovėjusių Kultū-
ros ir pionierių namų, o 
degančius namus Jauno-
sios gvardijos gatvėje pa-
liko Dievo valiai.

Kai ugnis persimetė ant 
pašto stogo, kareiviai paš-
te pradėjo viską ardyti, 
griauti, kraustyti į kultū-

Nuo karvelių iki mobiliųjų laiškininkų (II)
ros namus. Prie komuta-
toriaus liko tik ji viena ir 
ministrą nuolat informa-
vo apie padėtį Prienuo-
se, nes ryšys buvo 
belikęs tik su mi-
nisterija. Su rageliu 
rankoje ji buvo tol, 
kol kareiviai vos ne 
jėga išvarė iš už-
dūmytų patalpų. O 
užsiliepsnojusius į 
„pundelius“ suriš-
tus ryšininkų pokal-
bių lapelius vėjas iš 
pašto nunešė į tuo-
metinę M. Melni-
kaitės gatvę ir nuo 
jų, manoma, užsi-
degė vieno namelio 
stogas.  

D. Mickiūtė pa-
sakojo, kad sude-
gus paštui Prienai liko 
visiškai be telefono ryšio. 
Naujojo gyvenimo ga-

tvėje, einant turgaus link 
(kur dabar beržynėlis), 
pievose stovėjo stulpas. 
Karininkai nukabino nuo 

stulpo laidą ir prijungė 
karinį telefoną. Ji turėjo 
eiti ir budėti prie telefo-

no. Kai tik pasigirsdavo 
skambutis iš Vilniaus, 
lėkdavo per pievas, žmo-
nių daržus į „partkomą“ 

(jis buvo dabartinės 
viešosios bibliotekos 
vietoje) ir šaukdavo 
budintį prie telefono, 
kad Vilnius žinotų, 
kas čia vyksta.

Vėliau lauko ka-
beliu telefono linija 
buvo atvesta iki Kul-
tūros namų pastato. 
Kol pašto pastatas 
buvo atstatytas, ry-
šių – telegrafo ir te-
lefono – darbuotojai 
dirbo Kultūros namų 
pastato dviejuose pir-
mojo aukšto kabine-
tuose. 

Po gaisro atstaty-
tame pastate (dabar J. 
Brundzos g. 1) paštas vei-
kia iki šiol. 

Pašto viršininkas 
Ambražiūnas 1925-12-22


