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nuo 1989

Laima
DUOBLIENĖ

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

istorijos momentus ir 
pateiksime amžininkų 
prisiminimų. 

Gendančios ryšių 
linijos, didžiulė 

norinčiųjų įsivesti 
telefonus eilė

1987 m. vasario mėne-
sį Lietuvos ryšių ministerija 

Prienų ryšių tarnybos virši-
ninku paskyrė kaunietį Stasį 
Šarauską. 

Į jam nepažįstamą, nors ir 
netoli nuo Kauno esantį mies-
telį atvykęs tik apsižvalgyti, S. 
Šarauskas liko čia iki šiol. Jau 
turėjo sukaupęs nemažai va-
dovavimo patirties, tad sutiko 

Prienų rajono ryšių mazgo kolektyvas apie 1992 m.

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Tik baigiantis antrajai 
kadencijai Lietuvos 
Respublikos prezidentė 
Dalia Grybauskaitė 
inicijavo teisės aktų 
projektus, kuriais siekiama 
kuo skubiau reformuoti 
senoliams teikiamas 
sveikatos ir socialinės 
pagalbos paslaugas, kad 
žmonėms jos būtų lengvai 
prieinamos, kokybiškos ir 
stabiliai finansuojamos.

Problemos žinomos, bet 
nesprendžiamos

Apie dideles problemas so-
cialinės apsaugos ir sveika-
tos apsaugos sistemose žino-
jo abiejų ministerijų vadovai 
ir specialistai, apie tai buvo 
kalbėta ir pereitais metais, kai 
Prienuose lankėsi socialinės 
apsaugos ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis. 

Besiklausant ministerijų va-
dovų, kalbančių iš televizijos 
ekranų, susidaro įspūdis, kad 
jie puikiai supranta, jog kai 
kurias problemas, susijusias 
su senyvo amžiaus ir ligotais 
žmonėmis, reikėjo spręsti jau 
seniai, bet kodėl nieko nedaro, 
lieka neaišku. Žinoma, kaip 
visada, yra tas stebuklingas 

Senyvo amžiaus žmonės 
nusipelnė tinkamų sveikatos 
priežiūros paslaugų

posakis „nėra lėšų“. 
Lankantis kai kuriose slau-

gos ir palaikomojo gydymo 
ligoninėse susidarė įspūdis, 
kad mūsų valdžios žmonės 
visai nieko nenutuokia apie 
čia esančią tvarką. Jie niekada 
nebuvo tokiose gydymo (gal 
būtų galima pavadinti – slau-
gymo) įstaigose. Arba vietinės 
ligoninės administracija, žino-
dama apie vyriausybinį vizitą, 
neiškelia visų problemų.

Pacientų daugėja, 
personalas – tas pats
Tiksliai neminėsiu, kur teko 

tai matyti savo akimis, o kitką 
girdėti iš tai patyrusių žmonių. 
Bet tai tikra tiesa.

Taigi, kaip visada palaiko-
mojo gydymo ir slaugos li-
goninėse daugiausia pacientų 
būna šaltuoju metų laiku. Čia 
prieglobsčio ieško vieniši ir 
ligoti žmonės, neturintys arti-
mųjų, arba tokie, kuriems rei-
kia išskirtinės priežiūros.

Atvežus su šeimos gydytojo 
siuntimu moterį, gana prastos 
būklės, gydytojas paklausė, 
kodėl tokiai ligonei nekvietė 
greitosios, nevežė į ligoninę ar 
pas specialistus. Tačiau, kaip 
pasakojo artimieji, žmogus 
buvo nepalyginamai geresnės 
būklės, kai prieš porą savaičių 
buvo nuvežtas į ligoninės pri-

Laisvės gynėjų diena 
paminėta ir Prienų 
Kristaus Apsireiškimo 
bažnyčioje. Šv. Mišių 
metu ir po jų vykusioje 
atminimo valandoje 
„Gyvybės ir laisvės keliu“ 
buvo prisiminti 1991-ųjų 
sausio įvykiai ir žuvusieji 
už laisvę. 

Sausio 13-osios aukų atmi-
nimas buvo pagerbtas tylos 
minute, prie Laisvės auku-
ro nunešta gėlių ir uždegtos 
žvakelės. 

Kiekvieni metai, kiekvie-
nas dešimtmetis tolina mus 
nuo išgyvenimų, kuriuos 
1991 m. sausio 13-osios naktį 
patyrė tų įvykių aukos, jų arti-
mieji, draugai, kaimynai ir vi-
si kiti, savo širdyje nešiojantys Pagerbiant žuvusiuosius už laisvę prie Laisvės au-

kuro buvo padėta gėlių ir uždegtos žvakelės.

„Tankų asai“

SKAITYKITE 6 P.
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 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai
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Laima DUOBLIENĖ    tel. 8 682 12642
laimaduobl@gmail.com 

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
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REDAKTORIAUS SAVAITĖ

mantvydas
PREKEVIČIUS

Aptirpęs sniegas, gailus 
lietus ir dangaus pilkuma 

primena, ko gero, pamažu besi-
baigiančią žiemą ir artėjantį pa-
vasarį. Ko gero. Jeigu ne vienas 
prisiminimas, sudrebinęs ma-
žiausiai pusę pasaulio.

Tokie patys rytai aušo ir 
prieš 28 metus, tačiau nuo 
to sausio rytai – kitokie. 
Nuo 1991 metų kiekviena 
sausio pradžia tampa lau-
kimo laikotarpiu, panašiai 
kaip adventas ar gavėnia 
prieš Kalėdas ar Velykas. 
Nes kiekvienais metais 
sausio pradžioje nukeliau-
jame į Lietuvos valstybin-
gumo istoriją. Pagrindinė 
jos atomazga prasidėjo 
1991 m. sausio 10 dieną. 
Visus sukrėtę įvykiai truko 
savaitę, tačiau pasekmės 
išliko amžiams. 

Lietuva tapo Tarybų Sąjun-
gos griūties flagmanu. Pasira-
šytas Nepriklausomybės atkū-
rimo aktas, karinis bandymas 
perimti jau nepriklausomos 
Lietuvos valdžią, masiniai pro-
testai už Lietuvą Rusijos širdyje 
ir galiausiai – rugpjūčio pučas, 
galutinai sunaikinęs 45 metus 
egzistavusią santvarką ir sąjun-
gą. Turbūt nėra nieko trapesnio 
už jėga ar dėl naudos sudarytą 
sąjungą. 

Gailiai lietaus dulksna ir 
prieš 28 metus gaubė trispal-
vėmis uždengtus karstus An-
takalnio kapinėse. Lygiai taip 
pat niūrus dangus lydėjo siaubą 
bei liūdesį išgyvenančius žmo-
nes. Trūko tik vieno – panikos. 
Net ir šiandien galime dėkoti 

visiems tiems Lietuvos žmo-
nėms, kurių neišgąsdino krau-
jas, tankai ir aukos, bet sukėlė 
atvirkštinį efektą – dar labiau 
padrąsino. Galime dėkoti ir Lie-
tuvos teritorijoje buvusių kari-
nių Tarybų Sąjungos įgulų ka-
rininkams, kurie atsisakė veltis į 
akivaizdžiai neproporcingą, ne-
gana to, akivaizdžiai neteisingą 

Lietuvos atžvilgiu konfliktą. 
Galime padėkoti Sankt Peter-
burge bei Maskvoje gyvenu-
siems šimtams tūkstančių tų pa-
čių rusų, kurie pakilo į masinius 
protestus prieš smurtą Lietuvo-
je, taip įrodydami, kad politiniai 
sprendimai, neretai neturi nieko 
bendra su elementariu žmogiš-
kumu. Žmogiškumu, kurio ne-
apriboja net tautybė. 

Šiandien matome vėl nera-
mumų krečiamą kaimynę. Ru-
sijos gyventojai pasipiktinę vėl 
kyla į kovą prieš autoritarizmą. 
Nors saugumo tarnybos bei 
melaginga informacija puikiai 
dirba ir šalies viduje, galima 
tik spėlioti, kada šie neramumai 
įžengs į dar vieną totalią konf-
rontaciją. Turime labai daug 
pavyzdžių, kai žmonių drąsa 

Aikštelės prie „Megos“ gali būti išardytos
Be leidimo ir neaišku, kieno įrengtos dvi beveik 1,4 tūkst. 
kvadratinių metrų ploto transporto stovėjimo aikštelės 
magistraliniame kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda, greta Kauno 
prekybos centro „Mega“, tikriausiai bus išardytos - LAKD.

Partizanams įteikta Laisvės premija 
Minint Lietuvos laisvės gynėjų dieną, septyniems likusiems 
gyviems partizanams Seime įteikta Laisvės premija: Jonui 
Čeponiui, Jonui Kadžioniui, Juozui Jakavoniui, Bronislavui 
Juospaičiui, Vytautui Balsiui, Jonui Abukauskui, Juozui Mociui.

padėjo kovoti prieš okupacines 
svetimšalių pajėgas, tačiau ta 
kova ne visada baigiasi sėkmin-
gai. Atsakymas į klausimą nėra 
labai sunkus. 

Visada pabrėždavome ir 
šiandien pabrėžiame, kad savo 
nepriklausomybę iškovojome 
dėl vienybės. Būtent vienybės 
trūkumas palaužia net stipriau-
sias valstybes. Lietuva išliko 
stipri, nes susivienijome. Su-
sivienijo ne tik lietuviai, bet ir 

kitų tautybių Lietuvos gy-
ventojai, kurie buvo spėję 
jau įleisti šaknis į Lietuvos 
žemę. Ne tik įleisti šaknis, 
bet ir pamilti šį kraštą.

Tačiau dabar nuolatiniai 
vaidai, neretai absurdiški 
politiniai viražai, nuolat 
mus skaldo. Ir ne veltui 
keliame klausimą – ar bū-
tume vieningi ir šiandien? 
Nors lietuvių tauta yra ga-
na konfliktiška, mėgstanti 
engti artimiausius šeimos 
narius, tačiau ji turi mažai 
kam suvokiamą patriotiz-
mo šaknį. Tą šaknį, kuri 
išdygo prieš šimtus me-

tų. Tą stiprios dvasios ir patri-
otiškumo šaknį, kuri Lietuvą 
buvo nuvedusi ne tik iki Juo-
dosios jūros krantų, bet ir iki 
Maskvos.

Iki šiol kitos, ne itin drau-
giškos tautos bando mus su-
priešinti ir suskaldyti, kad kita 
tokia diena kaip Sausio 13-oji 
baigtųsi ne šiltomis spalvomis 
vėjyje plazdančia trispalve, o 
pavergtos tautos raudomis. Ta-
čiau lietuvių dvasioje vis dar 
rusenanti ir bet kada galinti su-
liepsnoti įgimta patriotiškumo 
kibirkštis yra nepalaužiama. 
Todėl nekeista, kad prarandan-
čios viltis tarnybos vis dažniau 
savo strateginius planus įgy-
vendina apeidamos Lietuvą. 
Žinoma, ta kibirkštis rusena ne 
kiekvieno širdyje...

du žodžius: „aš – lietuvis“.
Kiekvienas iš mūsų šiuos 

įvykius šiandien vertina skir-
tingai. Kai prieš 30 metų pra-
dėjome savo kelią į laisvę, 
buvome pati vieningiausia 
tauta. Tauta, nebijanti ginklų 
akivaizdoje ištarti žodžius 
„laisvė“, „Lietuva“. Tauta, 
sugebėjusi plačiai skambėju-
siu žodžiu „Tėvynė“ sugriau-
ti kelis dešimtmečius egzista-
vusią karo nualintą ir vienai 
valstybei priskirtą imperiją. 
Paversti žodį „Tėvynė“ į tai-
kos, kultūros, vienybės ir šei-
mos simbolį, o ne ginkluotą 
karo mašiną.

Tai, ką padarė lietuvių tauta, 
jau įrašėme į Lietuvos istoriją. 
Ta naktis ir visa įvykių virti-
nė paneigė faktą, jog žmogų 
galima išgąsdinti ginklu. Tai 
buvo naktis, kai ginklas tapo 
bejėgiu. 

Laisvės gynėjų dienos pro-
ga koncertavo respublikinių ir 
tarptautinių konkursų dalyviai 
bei laureatai vokalistas Arnol-
das Stonkus ir pianistė Sonata 
Domarkaitė. NG

„Gyvybės ir 
laisvės keliu“

Koncertuoja vokalistas 
Arnoldas Stonkus ir pia-

nistė Sonata Domarkaitė. 

Sausio 11 d. Ašmintos 
daugiafunkciame centre 
vyko renginys „Laisvės 
gynimo naktis“, skirtas 
Sausio 13-ajai paminėti. 

Renginio metu skambėjo 
lietuvių liaudies dainos, ku-
rias atliko Ašmintos laisva-
laikio salės folkloro grupė 
„Ošvenčia“. Mokiniai dekla-
mavo eiles apie laisvę ir Tėvy-

Ašmintos daugiafunkciame centre – „Laisvės gynimo naktis“ nę, suvokdami, kad kiekvie-
na diena bus prasmingesnė, 
gilesnė, jei žinosime, kas į ją 
įteka ir atplukdo praeitin nu-
grimzdusius įvykius, faktus 
ir žmones.

Renginio metu buvo prisi-
minti Sausio 13-osios nakties 
išgyvenimai, pasidžiaugta iš-
kovota laisve ir nepriklauso-
mybe.

Šiandien beliko tik pamąs-
tyti, koks dabar būtų gyve-

Dažnai tenka pripažinti, 
kad žmones nuvargino 
nuolatiniai bauginimai 
ir sąmokslo teorijos. Jie 
tapo pasyvūs viskam. 
Nebeįdomu ne tik 
tai, kas dirbtina, bet 
ir tai, kas tikra. Taip 
gimsta abejingumas, 
kuris didina atskirtį, 
kuris skaldo to net 
nepastebint. Tačiau 
galima pripažinti, kad 
šiandieninė Lietuva yra 
tiksinti bomba.

Nors esame pasyvūs ir daug 
kuo nusivylę, ypač jaunąja kar-
ta, tačiau mūsų vieningumas 
niekur nedingo. Jis tik pasi-
slėpė. Mūsų sunki patirtis dar 
neišgaravusi.

Ir jeigu reikėtų atsakyti 
į klausimą, ar Lietuva ir 
šiandien, kilus grėsmei, 
vėl susivienytų kaip tą 
sausio 13-ąją, kai po 
didžiojo nakties siaubo 
su dar didesne jėga 
tūkstančiais plūdo ginti 
savo valstybingumo 
simbolio – 
Aukščiausiosios 
Tarybos, galima drąsiai 
atsakyti – taip!

Taip, nes mes to dar ne-
pamiršome. Taip, nes mūsų 
jaunimas, nors ir nematantis 
galimybių gyventi Lietuvo-
je be sunkaus darbo, turi dar 
didesnę patriotiškumo šaknį, 
nei tie, kurie jau pavargo ko-
voti už Lietuvą. Taip, nes bū-
tų per daug absurdiška leisti 
sunaikinti valstybę, dėl kurios 
žuvo šimtai tūkstančių mūsų 
protėvių.

nimas, jei tuomet mūsų arti-
mieji ir kiti Tėvynę mylintys 
žmonės nebūtų stovėję prieš 
tankus, kad apgintų savo ša-
lies laisvę.

Pakuonio seniūnijos seniū-
nas A. Keturakis prisiminda-
mas to meto įvykius paragino 
jaunąją kartą išsaugoti atmini-
mą tų, kurie paaukojo save dėl 
Tėvynės laisvės.

Ašmintos laisvalaikio salės 
renginių organizatorė Rima 

Vilkienė 

Lietuviai – nuostabi 
tauta. Tauta, kuriai 
parako netrūksta. Tauta, 
kuriai trūksta tik tos 
mažytės kibirkšties, 
priverčiančios viską 
suliepsnoti.

Esame tauta, kuri net grėsmės 
šešėlyje plikomis rankomis, su 
malda lūpose ir be jokios rea-
lios išgyvenimo galimybės ga-
li drąsiai pasakyti „Mes esame 
Lietuva“.

Ir visai nesvarbu, kad dauge-
lis iš mūsų galvoja, jog mažes-
nis duonos kąsnis yra blogiau 
už alinantį darbą nuo aušros iki 
sutemų kolektyviniuose ūkiuo-
se. Nesvarbu, kad galvoja, jog 
miegas ant pigesnės pagalvės yra 
prastesnis už miegą Sibiro taigo-
je ant lentinio gulto. Nesvarbu, 
kad galvoja, jog neramus miegas 
dėl mažų pajamų yra blogiau už 
saugumo pajėgų įsiveržimą į jų 
namus vidury nakties ir įsodi-
nimą į gyvulinį vagoną arba... 
vienintelį šūvį, užbaigiantį vis-
ką. Ne tik šviesią dieną, ne tik 
vaišinimąsi gamtos dovanomis, 
bet ir šypsenas – tėvų, žmonos, 
vyro, vaikų, giminių, kaimynų, 
žmonių. Visas šypsenas, kurios 
džiugino gyvenant laisvėje. Gy-
venant tada, kai žinojai, kad gali 
išeiti į gatve ir ištarti „aš – lietu-
vis“. Ištarti „tai mano namai ir aš 
čia gyvenu“.

Prieš 28 metus gimusi lietu-
vių vienybė ne grėsmės, tačiau 
sunaikinimo akivaizdoje – ne 
tik pavienės tautos atvejis. Tai ir 
žmogiškumo simbolis. Simbolis, 
kurį nešdamiesi savo širdyje vi-
sada galime atgimti iš naujo. Ne 
tik kaip tauta, bet ir kaip pavie-
nis žmogus. Dar niekada nebuvo 
įrodyta, kad karas ir grėsmė gali 
valdyti pasaulį. Jie gali jį tik nai-
kinti. Tačiau grėsmė visada bus 
bejėgė prieš tą kibirkštį, kurios 
užlieti vandeniu – neįmanoma.

FOTO: Mariušo Foreckio 
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Gdansko meras subadytas per koncertą
Lenkijos šiaurinio Gdansko uostamiesčio meras sekmadienį 
vakare buvo subadytas ant scenos per didelį labdaros koncertą 
šimtų žmonių akivaizdoje. Užpuolikas nuo scenos šaukė buvęs be 
kaltės įkalintas, kai šaliai vadovavo partija, kurioje buvo ir meras.

Įjungtas SGD terminalas Kaliningrade 
Įjungusi suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą Kaliningrade, 
Rusijos dujų milžinė „Gazprom“ pašalino tranzito per NATO narės 
Lietuvos teritoriją grėsmę, sekmadienį pareiškė šio dujų koncerno 
vadovas. Šis pajėgumas leis tenkinti ne tik Kaliningrado poreikius.

vadovauti ryšių tarnybai. 
Baigęs Kauno technikos 

mokyklą su radiotechniko 
diplomu, S. Šarauskas savo 
darbinę veiklą pradėjo derin-
toju Kauno radijo gamykloje. 
Vėliau, po 5 metų studijų, su 
radijo inžinieriaus diplomu 
rankose jis jau dirbo Kauno 
radijo gamyklos Patikimu-
mo laboratorijoje bandymų 
grupės vadovu. Naujas posū-
kis – prorektoriaus technikos 
ir ūkio reikalams pareigos 
Kauno medicinos institute 
susikūrusiame Kardiologijos 
mokslinių tyrimų  institute. 
Po penkerių metų pradėjo 
dirbti TSRS ryšių ministerijos 
Konstruktorių biuro Kauno fi-
lialo viršininko pavaduotoju. 

1987 m. pradėjęs vadovauti 
Prienų ryšiams, S. Šarauskas 
rado nemažai problemų 
– įranga pasenusi, ry-
šio linijos ėjo oru, todėl 
dažnai gesdavo, didžiu-
lė norinčiųjų įsivesti te-
lefoną eilė, darbuotojai 
15 metų laukia vis ža-
damų butų. „Ryšiai tuo 
metu buvo podukros 
vietoje“, – tuometę si-
tuaciją apibūdino S. Ša-
rauskas. 

1987 m. Prienų rajo-
no ryšių tarnyboje dir-
bo per 300 darbuotojų. 
Rajone veikė 45 pašto 
skyriai ir 29 telefoninio 
ryšio stotelės, turėjusios 
po kelis šimtus nume-
rių. Tuo metu telefonus turė-
jo maždaug 5 tūkst. gyvento-
jų, iš jų Prienų mieste – apie 
2 tūkst. Pasak S. Šarausko, 
eilėje dar laukė apie tūkstantį 
žmonių, bet galimybės plė-
toti telefono ryšį nebuvo dėl 
riboto pajėgumo, t. y. naujų 
numerių trūkumo. Vėliau, pa-
didinus naujų numerių skai-
čių ir modernizavus Prienų 
rajono pagrindinę telefoninio 
ryšio stotį, laukiančiųjų eilė 
sumažėjo. 

Prisimindamas to laikotar-
pio darbuotojus, buvęs vado-
vas nori pasidžiaugti Vytautu 
Stapšinsku, Pranu Cinaičiu, 
Juliumi Butanavičiumi, Jonu 
Ramoška, Juozu Juravičiumi, 
Algirdu Balnanosiu. 

Nuo karvelių iki mobiliųjų laiškininkų (III)
Pokalbiai su 

giminėmis kitame 
mieste – iš anksto 

užsisakius 
Turbūt dar daugelis prisi-

mena, kad norint paskam-
binti į kitą Lietuvos miestą 
reikėdavo paskambinti tele-
fonininkei, kuri per valandą 
ar dvi sujungdavo su norimu 
abonentu. Prienų ryšių tarny-
boje apie 1987 m. dirbo 18 
telefonininkių (12 – Prienų ir 
6 – Birštono stotyse), kurios 
rankiniu būdu, turint tik dvi-
dešimt kanalų, sujungdavo su 
įvairių miestų abonentais.

Norint paskambinti į užsie-
nį, tekdavo laukti dar ilgiau, 
nes tiesioginio ryšio nebuvo. 
Užsakius pokalbį, Prienų te-
lefonininkė susisiekdavo su 
Vilniaus telefonininkėmis ir 

tik jos galėdavo sujungti po-
kalbiui. Visos Lietuvos ryšiui 
su užsieniu tebuvo skirti 25 
kanalai, t. y. vienu metu kal-
bėti galėjo tik 25 Lietuvos 
gyventojai. 

45-iuose Prienų pašto sky-
riuose dirbo 118 laiškininkų. 
Jie į kiekvieną, net ir atokiau-
sią trobą, atnešdavo laiškus 
ir pensijas, laikraščius bei 
žurnalus. Tuo metu dirbusių 
laiškininkų teigimu, jų krep-
šiai buvo gan sunkūs, nes gy-
ventojai užsiprenumeruodavo 
nemažai spaudos – nė viena 
šeima gyvenimo neįsivaiz-
duodavo be rajoninio ir nors 
vieno respublikinio laikraščių 
bei poros mėnesinių žurnalų. 
O atokiau gyvenantiems sen-

jorams laiškininkai atnešdavo 
ir vaistų, duonos.

Kiekviename name, bute, 
darbo kabinete ar ligoninės 
palatoje veikė ir laidinis ra-
dijo taškas (abonentinis gar-
siakalbis), žmonių linksmai 
„gavarilka“ vadintas. Ryšio 
linijomis Prienų ryšininkai 
retransliavo radijo laidas ar 
vietines programas, būdavo 
perduodami ir svarbūs pra-
nešimai avarinių ar stichinių 
situacijų metu.

Devintojo dešimtmečio pa-
baigoje Prienų rajone kai kur 
jau buvo nutiestas kabelinis 
ryšys, bet dar buvo ir apie 
1000 km oro linijų. Deja, lini-
jos dažnai gesdavo, tad rajono 
gyventojai dažnai likdavo ir 
be telefoninio ryšio, ir be per 
„gavarilką“ pateikiamos in-
formacijos. 

Buvęs Ryšių tarnybos va-
dovas prisimena, kad devinto-
jo dešimtmečio pabaigoje ne-
mažą pelną įstaigai atnešdavo 
ir į Sovietų Sąjungą prieniškių 
siunčiamų siuntinių su audi-
nių kailiukais gausa. 

Pilnas „sakvojažas“ 
grynųjų

Nemažai nerimo buvo tra-
giškų Sausio 13-osios įvykių, 
Maskvos pučo metu. Reikė-
jo nepasiduoti kolaborantų 
reikalavimams atkurti ryšį jų 
užimtame partijos komiteto 
pastate, atsilaikyti prieš kariš-
kių spaudimą tiesioginiu ryšiu 
sujungti su Maskva. 

Visa Lietuva turi būti dė-
kinga prieniškiams už tai, kad 

po 1991 m. sausio įvykių vėl 
pradėjo veikti Lietuvos radi-
jas. Ką tik Prienuose sumon-
tuota nauja moderni aparatū-
ra tuometinio ministro pirmi-
ninko Gedimino Vagnoriaus 
prašymu buvo išmontuota 
ir perduota Lietuvos radijui. 
Nepriklausomos Lietuvos po-
reikiams tuo metu buvo nau-
dojami ir sovietų kariškiams 

nutiesti slapti kabeliai. 
Nors už nepaklusnu-

mą sovietų kariškiams, 
t. y. už tai, kad nesuteikė 
ar neatkūrė tiesioginio 
ryšio, S. Šarauskas ne 
kartą buvo sulaukęs rim-
tų grasinimų, 
nors teko mie-
goti su ginklu 
po pagalve, jis 
sako, kad san-
tykiai su Prie-
nuose tarnavu-
siais karininkais 
buvo gan drau-
giški. Pasak S. 
Šarausko, ka-
riškiai telefono 

sąskaitas apmokėda-
vo laiku ir be proble-
mų. 1993 m. vasarą, 
kai Lietuvą, o kar-
tu ir Prienus ruošė-
si palikti paskutiniai 
Rusijos kariai, jų sąskaitos už 
pokalbius smarkiai išaugo. 
Jei iki tol per mėnesį būdavo 
prakalbama po 10–12 tūkst. 
rublių, tai paskutinį mėnesį 
sąskaita išaugo iki 118 tūkst. 
rublių. Paprašius skolą apmo-
kėti, Prienų bataliono vadas 
apgailestavo, kad jis išvažiuo-
ja jau rytoj, todėl pinigų nebe-
turi, tačiau, susiskambinęs su 
kolega Rukloje, pažadėjo, kad 
skola bus apmokėta, tereikia 
nuvažiuoti ir patiems pasiim-
ti pinigus. 

„Nerimavau, bet važiavau 
ir, net nepasirašius jokio do-
kumento, gavau pilną „sakvo-
jažą“ grynųjų“, – dabar jau 
linksmai pasakoja S. Šaraus-
kas, „Lietuvos telekomo“ pa-
jamas tada papildęs daugiau 
nei 100 tūkst. rublių. 

Bajorų Lukianskių 
(Lukėniškių) 

palikuonis
Stasys Šarauskas Prienų 

ryšių tarnybai (nuo 1991 m. 
„Telekomui“) vadovavo be-
veik trylika metų, iki 1999 
m. liepos 1 d. Per šį laiką 
įvyko daug pokyčių – paklo-

ta apie 600 km kabelių, to-
dėl buvo panaikintos beveik 
visos stulpinės linijos (apie 
10 tūkst. stulpų), moderni-
zuotos beveik visos rajono 
telefonų stotelės, telefono 
abonentų skaičius išaugo iki 
12 tūkst., pagerėjo vietinis, 
tarpmiestinis ir tarptautinis 
ryšys. Tuo pat metu pavyko 
suburti profesionalų, darbštų 
ir draugišką kolektyvą, padi-
dėjo darbuotojų atlyginimai, 
pagerėjo aprūpinimas trans-
portu, o pastačius žinybinį, 

vadinamąjį ryšininkų, namą, 
pagerėjo darbuotojų gyveni-
mo sąlygos. Už gerus darbo 
rezultatus kolektyvas net tris 
kartus buvo įvertintas sąjungi-
niais apdovanojimais, ne kar-
tą – Ryšių ministerijos, rajono 
vadovų padėkomis ir pereina-
momis vėliavomis. 

Stasys Šarauskas visuomet 
žinojo, kad yra bajoriškos 
kilmės (iš mamos pusės), tik 
sovietmečiu apie tai negalėjo 
garsiai kalbėti. Savo giminės 
genealogija pradėjo domėtis 
ir įstojo į Lietuvos karališką-
ją Bajorų sąjungą tik atkūrus 
nepriklausomybę. Pas gimi-

naičius palėpėje jis surado 
senelio paslėptą 1896 m. ca-
ro išduotą bajorystę liudijan-
tį dokumentą, o archyvuose 
– kitų dokumentų, tad 1996 
m. lapkričio 9 d. jam buvo 
grąžintas prigimtinis bajoro 
titulas. Bajorų titulus turi ir 
jo žmona Danutė bei vaikai 
ir anūkai. S. Šarauskas ketu-
riolika metų rinko medžiagą 
knygai „Išlikti bajoru“. Kny-
goje aprašyta net penkiolika 
jo giminės kartų, o seniausia 
informacija siekia 1532 m. 

S.Šarauskui apdovanojimą įteikia Kauno regioninio ryšių susivienijimo atstovai
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2019-01-09, 11.22 val., gautas vy-
riškio pranešimas, kad atvykęs pas 
savo mamos sugyventinį Prienuose, 
Vilniaus g. pamatė, kad jis guli ant 
žemės be gyvybės ženklų, bet 
durys užrakintos. V. M. (gim. 1949 
m.) gulėjo ant grindų be gyvybės 
ženklų. Laužtuvu atidarytos durys, 
įleisti medikai. Medikai konstatavo 
V. M. mirtį.

2019-01-10 apie 8.33 val. Birštone, B. 
Sruogos g., prie namo rastas moters 
(gim. 1930 m.) kūnas. Įtariama, kad 
moteris iškrito pro namo balkoną.

2019-01-10 apie 21.56 val. gautas 
pranešimas, kad Balbieriškio sen., 
Balbieriškio mstl., Jaunimo g. dega 
kaminas. Kamine degė suodžiai, pa-
vojaus niekam nebuvo. Ugniagesiai 
budėjo, kol suodžiai sudegs.

2019-01-11 apie 22.30 val. UAB (kom-
piuterių remonto) vadovas, atėjęs 
į bendrovės patalpas Prienuose, 
pastebėjo, kad pro langą įsibrauta į 
vidų ir iš patalpų pagrobta televizo-
rius, nešiojamas kompiuteris DELL 
ir kasos aparatas ALFA 2000 (jame 
pinigų nebuvo).  Įtariamas vagyste 
A. M. (gim. 1998 m., gyv. Prienuose) 
sulaikytas ir 48 valandoms uždarytas 
į Alytaus apskrities VPK areštinę.

2019-01-11, 16.55val., Prienų r., kelio 
Vilius–Prienai–Marijampolė 98,9 km. 
A. J. (gim. 1991 m., gyv. Alytuje), vai-
ruodama OPEL ASTRA bei sukdama 
iš pagrindinio kelio į kairėje esantį 
šalutinį kelią, nepraleido prieš-
priešine eismo juosta pagrindiniu 
keliu atvažiuojančio automobilio 
OPEL TIGRA, vairuojamo A. V. (gim. 
1994 m., gyv. Prienų r.), ir su juo 
susidūrė. Eismo įvykio metu sužeisti 
vairuotojai.

2019-01-11 apie 17.30 val. Prienų 
r., kelyje Antakalnis–Jieznas–Aly-
tus–Merkinė, ties sankryža, būda-
ma neblaivi (nustatyta 2,01 prom. 
girtumas), D. K. (gim. 1957 m., gyv. 
Prienų r.), vairavo automobilį „VW 
Passat“ ir nuvažiavo į pakelės griovį. 
D. K. iš įvykio vietos pasišalino. Apie 
18.13 val. rasta savo namuose Aly-
taus apskrities VPK Prienų r. PK RS 
viršiloms, vykdžiusiems savo įgalioji-
mus, tiesiogiai siūlė 1000 eurų už tai, 
kad pareigūnai jai padėtų išvengti 
atsakomybės už anksčiau padarytą 
minėtą teisės pažeidimą. D. K. su-
laikyta 48 valandoms ir pristatyta į 
Alytaus apskrities VPK areštinę.

Rusijoje vėl per sprogimą apgriautas namas
Rusijos pietinėje Rostovo srityje numanomo dujų nuotėkio 
sukeltas sprogimas pirmadienį paryčiais smarkiai apgriovė 
vieno daugiaaukščio namo laiptinę ir nusinešė mažiausiai vieno 
žmogaus gyvybę. Šachtų mieste sprogo 9 aukšte esantis butas.

Pagrasino Turkijai, jei ši užpuls kurdus
JAV prezidentas Donaldas Trampas sekmadienį perspėjo Ankarą, 
kad jai užpuolus kurdų pajėgas Sirijoje, iš kur Vašingtonas ketina 
išvesti savo kontingentą, Turkijai grėstų ekonominė smūgis. Tuo 
pat metu D. Trumpas  paragino kurdus „neprovokuoti“ Ankaros.

imamąjį, nes kankino dideli 
bendri kūno skausmai, labai 
skaudėjo gerklę. Deja, me-
dikai pažiūrėjo, paklausė ir, 
nieko rimto nepasakę, paleido 
namo. Nei gydymo, nei vaistų. 
Tik paaiškino, kad šiuo metu 
ligoninėje nėra specialisto, o 
pas jį užsiregistravus reikia 
laukti apie mėnesį. Žinoma, 
per tas porą savaičių, negau-
nant jokio gydymo, ligonės 
sveikata tik blogėjo, taigi šei-
mos gydytoja išrašė siuntimą 
į šią ligoninę. Tik vėl iškilo 
klausimas: tai kodėl 
nebuvo galima seno-
lės paguldyti į ligoninę 
bent 3–5 dienoms ir iš-
tirti, pasižiūrėti, kokios 
sveikatos problemos iš 
tikrųjų ją kamuoja. 

Toje palaikomojo 
gydymo ir slaugos li-
goninėje, į kurią buvo 
atvežta moteris, pasiro-
do, yra tik vienas gydy-
tojas ir kelios slaugyto-
jos. Specialistų čia nė-
ra, jie čia ir neatvažiuoja. Tad 
galima sakyti, kad čia niekas 
ir negydo. Vasarą būna per 
20, o žiemą ir daugiau nei 60 
pacientų. Personalo nepadau-
gėja, nes tam nėra skirta lėšų. 
Reikia paminėti, kad palatose 
guli po 4–5 pacientus. Gerai, 
jeigu jie dar vaikšto ir gali pa-
tys apsitarnauti. O ką daryti, 
kai palatoje guli nevaikštan-
tys, rėkiantys besiblaškantys? 

Senyvo amžiaus žmonės nusipelnė tinkamų sveikatos 
priežiūros paslaugų

Kai pas vieną ateina lankyto-
jas, o kitas toje pat nedidelėje 
patalpoje sėdi ant tualetinės 
kėdės? Na, apie kvapą jau ne-
kalbu...

Kaip pasakojo žmogus, 
tą dieną, kai ligonė buvo at-
vežta į palaikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninę, trūko ir 
gliukozės, ir fiziologinio skys-
čio. Teko važiuoti į artimiau-
sią vaistinę ir nupirkti. Apie 
gydymą ir kažkokį žmogaus 
organizmo stiprinimą nega-
lėjo būti ir kalbos, kaip ir apie 
tai, kad ligoniui būtų taikoma 

kokia nors mankšta ar fiziniai 
pratimai, bandoma pastatyti 
ant kojų. Personalas papras-
čiausiai neturi tam laiko, juk 
nevaikštančius, gulinčius pa-
cientus reikia ir apžiūrėti, ap-
valyti, ir pamaitinti...

Ačiū Dievui, kad Prienuo-
se yra palaikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninės skyrius, 
o greta ligoninė bei poliklini-
ka, kur galima gauti ir specia-

listų konsul-
tacijas. De-
ja, kitur taip 
nėra.

Suėjus 4 
mėnesių lai-
kotarpiui, 
žmogus iš-
rašomas iš 
palaikomo-
jo gydymo 
ir slaugos li-
goninės, nes 
neturi teisės 
ilgiau būti nė 
vienos die-
nos, ir visai 
nesvarbu, 
kaip jis jau-
čiasi.

Juk tokie žmonės yra labai 
pažeidžiami, jie jau niekam 
nepasiskųs, pagalbos nepa-
prašys, nes džiaugiasi (jeigu 
suvokia), kad turi šiltą lovą ir 
maisto, kad šalia yra žmonių.

Rūpesčio senais 
žmonėmis nesijaučia
Neseniai vienas pažįstamas 

pasakojo, kad jau keletą metų 
gulintį, kaip sakoma, „ant pa-
talo“ žmogų irgi buvo išvežę 
4 mėn. į palaikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninę. Vos par-
sivežus, po kelių dienų, situ-
acija vėl smarkiai pablogėjo, 
teko vežti į priėmimo skyrių, 

kur žmogelis ir buvo priimtas 
į Amžinąją karalystę...

Atrodo, kad visur dirba sa-
vo darbą išmanantys medi-
kai, tai kodėl vos gyvą žmo-
gų išleidžia namo, nors žino, 
kad jam jau reikia specialios 
priežiūros? Kitaip sakant, iš-
leidžia numirti... Slaugos li-
goninėje išbuvo savo 4 mėn. 
laiką – ir nė dienos daugiau, 
o tolesnis likimas nerūpi. Na-
miškiai, matydami dideles 
ligonio kančias, vėl kviečia 
greitąją...

Atrodo, visi seimūnai pui-
kiai supranta (bent visi taip 
sako prieš rinkimus) žmonių 
problemas. Dabar mūsų ša-
lyje likę nedaug jaunų ir dar-
bingų žmonių, didesnę dalį 
sudaro senjorai, kurie ir kelia 
daugiausia rūpesčių. Tik už-
mirštama, kad šie žmonės irgi 
dirbo, kūrė valstybės ir mūsų 
geresnio gyvenimo pamatus. 
Ar nenusipelnė senoliai orios 
senatvės, slaugos bei priežiū-
ros? O negauna jie tinkamų 
paslaugų dėl to, kad nesugeba 
susitarti Sveikatos apsaugos ir 
Socialinės apsaugos bei darbo 

ministerijos, nors puikiai ži-
noma, kad sveikatos apsauga 
labai glaudžiai siejasi su soci-
aline globa.

Visi ar bent dauguma turi ir 
senyvo amžiaus tėvus ar gi-
minaičių, tad tos problemos 
niekam neturi būti svetimos. 
Galų gale, juk ir patys sulauk-
sime tokio laiko, kai reikės 
pagalbos.

Palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninių turėtų 

būti daugiau
Susidūrus su šiomis pro-

blemomis, užkliuvo dar vie-
nas labai svarbus dalykas. 

Kiekviename rajo-
ne turėtų būti bent 
kelios palaikomojo 
gydymo ir slaugos 
ligoninės. Malonu, 
kad Prienų rajone 
taip ir yra, labai ne-
siskundžia ir Ma-
rijampolės rajono 
gyventojai, o štai 
gretimame Alytaus 
rajone į tokią palai-
komojo gydymo li-
goninę tenka vežti 

ligonį į Daugus. Yra toks sky-
rius ir pačiame Alytuje, tačiau 
jis visada pilnas, laisvų vietų 
rasti sunku. Taigi, ligonis nuo 
Simno ar Pivašiūnų vežamas 
į Daugus (jei yra vietų). Ko-
dėl tokiame nemažame rajone 
nėra daugiau tokių gydymo 
įstaigų, kodėl ligonis išveža-
mas toli nuo savo kaimo, savo 
kaimynų ar draugų, kurie net 
aplankyti negali? Žinoma, ap-
lankyti gali, bet seniems žmo-
nės sudėtinga išsiruošti į tokį 
kelią, o nuvežti automobiliu 
ne visada būna kam.

Galima tik pasidžiaugti, kad 
Prienuose ir Birštone žmonės 
gali pasinaudoti socialinių 
darbuotojų teikiamomis pas-
laugomis į namus – padedama 
atlikti namų ruošos darbus, 
pagaminama valgyti. Gerai, 
kai žmogus turi neblogas gy-
venimo sąlygas, namuose yra 
visi patogumai. Bet ką daryti, 
jeigu vienišas žmogus gyvena 
vėjo perpučiamoje trobelėje? 
Taip, jis nori būti savo namuo-
se, kur pažįstamas kiekvienas 
kampas, bet ar tai saugu?

Paprastai vaikai gyvena ats-

kirai nuo tėvų – vieni išvykę 
į užsienį, daugelis kituose 
miestuose ar rajonuose. Tai 
ką daryti, kai nėra galimybės 
dažniau aplankyti savo tė-
vus, padėti jiems, nes reikia 
patiems dirbti ir rūpintis savo 
vaikais. Kartais tenka samdyti 
ateinančius slaugytojus ir pri-
žiūrėtojus, tačiau kaime tokių 
žmonių nelabai rasi.

Įdomu, kaip bus 
vykdomi prezidentės 
inicijuoti teisės aktai
Gaila, kad tik dabar pre-

zidentė iškėlė šią problemą. 
O juk tai didžiulė problema. 
Žmogus, sulaukęs 80 metų, 
jau nelaikomas žmogumi, o 
jam kuo toliau, tuo sunkiau 
ne tik nuvykti pas šeimos gy-
dytoją, bet ir patekti pas spe-
cialistus.

Pasidomėjus, kaip buvo 
tvarkomasi su panašiomis 
socialinėmis problemomis 
prieškario Lietuvoje, paaiš-
kėjo, kad beveik kiekviena 
parapija turėjo savo „globos 
namus“, kuriuose glausdavo-
si įvairūs nelaimėliai ir varg-
šai. Jie buvo išlaikomi iš vie-
tinių ūkininkų lėšų, o tokiuose 
„globos namuose“ dirbdavo 
ir padėdavo vienuolės bei sa-
vanoriai. 

Tad kodėl dabar, kai jau esa-
me Europos Sąjungos valsty-
bė, nesugebame išspręsti šios 
socialinės problemos? Nori 
ar nenori, tačiau išeinanti kar-
ta sunkiai gyveno, išgyveno 
sunkius laikus, tad nusipelno 
bent orios senatvės, nusipelno 
gauti kokybiškas paslaugas ir 
medicininę priežiūrą. Juk da-
bar rašoma ir vykdoma daug 
įvairių projektų, bet užmirš-
tamas pats žmogus, dėl kurio 
tai daroma.

Sunerimti žmones privertė 
ir gerbiamo sveikatos apsau-
gos ministro užmojis panai-
kinti dar daugiau regioninių 
ligoninių. Kitaip, kaip tau-
tos genocidu, to nepavadin-
si, ypač tai liečia vyresnio 
amžiaus žmones. Gerai, kad 
šis Aurelijaus Verygos už-
mojis buvo sustabdytas, tad 
yra vilties, kad Prienų ligoni-
nė dar kurį laiką bus palikta 
ramybėje.
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Berlynas JAV laišką laiko provokacija
Vokietijos užsienio reikalų ministerija laiko provokacija 
JAV ambasadoriaus šalyje laišką vokiečių kompanijoms, 
dalyvaujančioms projekte „Nord Stream 2“. Jame rašoma, kad 
dujotiekio statybos „gali sukelti rimtų geostrateginių pasekmių”.

Indija skirs Afganistanui 3 mlrd. JAV dolerių
Indijos užsienio reikalų ministrė sekmadienį Samarande pareiškė, 
jog jos šalis suteiks Afganistanui 3 mlrd. JAV dolerių dydžio 
finansinę paramą. Pasak Indijos diplomatijos vadovės, tai bus 
Delio indėlis į padėties Afganistane stabilizavimą.

Pėsčiųjų žygis (10 km.), 
skirtas KAUTYNIŲ 
SU BOLŠEVIKAIS 

JIEZNE PERGALĖS 
100-MEČIUI 
PAMINĖTI

Žygis vyksiantis 2019 m. 
vasario mėn. 2 d. (šeštadie-
nį) skirtas jaunimui ir visiems 
norintiems, skatinantis patrio-
tiškumą, pilietiškumą ir savo 
krašto istorijos pažinimą.  

Žygio startas Žvirgždėnų 
kaime aikštelėje prie pamin-
klo Lietuvos partizanams – 
Paverknių mūšio didvyriams. 
Žygiuosime Babronių kaimo 
(Birštono sav.) keliais, operė-
jusVerkėsupę - Jiezno seniūni-
jos Voseliūnų, Sokonių, Jiezno 
Kolonijų kaimų, Jiezno miesto 
gatvėmis.

Žygio metu keliausime Lie-
tuvos partizanų kovų vietomis, 
Lietuvos savanorių pergalingo 
žygio keliu, aplankysime ir pa-
gerbsime Jiezno kautynių su 
bolševikais mūšio vietą, pir-
mojo pasaulinio karo vokiečių 
karių kapines ir atiduosime pa-
garbą Lietuvos savanoriams, 
žuvusiems kautynėse su bol-
ševikais. Žygio pabaigoje prie 
laužo ragausime šaulių išvirtą 
košę, klausydami Jiezno kultū-
ros ir laisvalaikio centro savi-
veiklininkų dainų, linksminsi-
mės su Jiezno miesto bendruo-
mene ir seniūnaičiais.

Visus norinčius prisijungti 
prie prasmingos misijos, kvie-
čiame dalyvauti.

Žygio programa:
10.00 – 10.20 val.  Susirin-

kimas aikštelėje prie paminklo 
Lietuvos partizanams Žvirgž-
dėnų k., Birštono sav., galutinė 
registracija.

 10.20 – 10.30 val.  Iškilmin-
ga rikiuotė, žygio atidarymas, 
sveikinimai, žygio programos 
pristatymas.

 10.30 - 11.30 val. Žy-
gio startas, pirmas etapas 4 

km.Žvirgždėnai – Babronys  
(Birštono sav.) – Voseliūnai 
– Sokonys (Jiezno sen.).

 11.30 – 11.45 val.  Poilsis 
Sokonių k., Trumpa edukaci-
nė programa.

11.45 – 12.30 val.  Antras 
žygio etapas 3 km.Sokonių k., 
Jiezno Kolonijų k.

12.30 -  12.45 val.  Susto-
jimas Jiezno kautynių su bol-
ševikais vietoje (Lietuvos 
savanorių pagerbimas prie 
kryžiaus,žyminčio kautynių 
vietą. Šaulių garbės salvės).

12.45 – 13.30 val.  Trečias 
etapas 2 km. Jiezno Kolonijų 
k. - Jiezno m. gatvėmis iki Jiez-
no senųjų kapinių (trumpas su-
stojimas pirmo pasaulinio karo 
vokiečių karių kapinėse).

13.30 – 13.50 val.  Lietuvos 
savanorių, žuvusių Jiezno kau-
tynėse su bolševikais, pagerbi-
mas Jiezno senose kapinėse, 
šaulių garbės salvės, trumpa 
istorijos pamoka.

13.50 – 14.15 val.  Ketvirtas 
etapas 1,5 km. Žygiavimas į fi-
nišo vietą prie Jiezno kultūros 
ir laisvalaikio centro.

14.15 – 15.30 val. Finali-
nis žygio etapas. Šaulių vai-
šės prie laužo, kartu su Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio centro 
folkloro ansambliu „Jieznelė“ 
dainuosime Lietuvos  savano-
rių dainas.

15.30 – 15.45 val. Žygio da-
lyvių pažymėjimų įteikimas, 
renginio pabaiga.

Organizatoriai: Jiezno se-
niūnija ir LŠS Kauno Vytau-
to Didžiojo II-osios rinktinės 
Prienų 206 kuopa.

Partneriai: Prienų rajono 
savivaldybė, Jiezno kultūros 
ir laisvalaikio centras, Jiez-
no gimnazija, Jieznomiesto 
bendruomenė, Jiezno se-
niūnijos seniūnaičiai, LŠS 
Vlado Putvinskio – Pūtvio 
klubas.

Žygio dalyvių registra-
cija išankstinė: mob. 8 687 
25919, 8 610 01936.

Sausio 10 d. Prienų r. 
savivaldybės meras 
Alvydas Vaicekauskas 
lankėsi Veiverių seniūnijoje. 

Meras domėjosi, kaip vyks-
ta Socialinių globos namų ir 
savarankiško gyvenimo na-
mų įrengimo darbai, su ran-
govais aptarė rūpimus klausi-
mus. Šiuo metu remontuoja-
mas tuščias ligoninės pastato 
korpusas. Maždaug 650 kv. 

Investicijų į Veiverių kraštą 
tikslas – gerinti gyvenimo 
sąlygas ir kokybę 

m ploto patalpų pirmame ir 
antrame aukšte bus įrengti 25 
gyvenamieji kambariai (1–3 
lovų), administracinės bei ki-
tos patalpos socialinės glo-
bos paslaugoms teikti. Veive-
rių PSPC vadovė pasidžiaugė 
sklandžiu bendradarbiavimu 
su statybos darbus atliekančios 
UAB „Stafas“ vadovais ir sta-
tybininkais. 

Lankydamasis Veiverių To-

mo Žilinsko gimnazijoje me-
ras apžiūrėjo po remonto atsi-
naujinusią įstaigą. Gimnazijos 
direktorė aprodė atnaujintas er-
dves, pasidžiaugė spalvingais 
koridoriais, šviesiomis klasė-
mis, pritaikytomis įvairių da-
lykų mokymui. Patalpos jau 
paruoštos ugdymui, laukiama 
tik inventoriaus – suolų, sta-
lų, lentų. 

„2018 metais Veiveriams 
ir šiam kraštui, manau, buvo 
skirta nemažai dėmesio. Re-
montuota gimnazija, įrengtos 
ir atidarytos papildomos iki-
mokyklinio ugdymo grupės 
Veiveriuose ir Skriaudžiuose, 
atnaujinti visoje seniūnijoje 
šviestuvai, vasarą pastatyti bio-

tualetai, kapitališkai sutvarky-
ta Orbitos gatvė Skriaudžiuo-
se, Juodbūdyje prisidėta prie 
vandens gręžinio įrengimo. 
Jau pavasarį Veiveriuose bus 
užbaigti įrengti vietos gyven-
tojams ir kitiems socialinės 
medicininės priežiūros reika-
lingiems žmonėms pritaikyti 
globos ir savarankiško gyve-
nimo namai, taip pat būtina 
pagerinti sąlygas poliklinikos 
gydytojams ir pacientams. Pla-
nuojamas ir Veiverių kultūros 
ir laisvalaikio centro atnaujini-
mas“, – kalbėdamas apie Vei-
veriams skirtas investicijas pa-
brėžė meras.

Prienų r. savivaldybės  
informacija 

Saulėtas sausio 11 –osios 
rytas. Veiverių Tomo 
Žilinsko gimnazijos 
mokiniai lydimi mokytojų 
Reginos Budžiulienės ir 
Odetos Raškevičienės 
skuba į Juozo Lukšos – 
Daumanto muziejų. 

Čia juos pasitinka l.e.p. 
muziejaus vadovė Snieguolė 
Kleizaitė ir L.P.K.T.S. Prienų 
filialo pirmininko pavaduoto-
ja Dalytė Raslavičienė. Snie-
guolės Kleizaitės išpuoštoje 
muziejaus salėje, trispalvės 
fone ir žvakių liepsnelėse pa-
skendę žuvusiųjų portretai ta-
rytum sako, mes būsime gyvi 
pakol jūs mus atminsite. Kar-
tu su mokiniais sugiedotas 
himnas, pagerbti 13 – osios 
žuvusieji, partizanai, tremti-
niai. Dalytė Raslavičienė pa-
sidalino prisiminimais kaip 
tų dienų liudininkė, kuri su 
tremtiniais budėjo dar prieš 
sausio 13 –tąją kelis mėne-
sius. Kai gavome kvietimą 
budėti prie televizijos bokš-
to, spaudos rūmų, parlamen-
to, pirmieji skubėjo į Vilnių 
tremtiniai, politiniai kaliniai 
ir Laisvės kovų dalyviai. Visi 
tie, kuriems buvo nesvetimas 

Paminėta „dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“

laisvės troškimas. Kad mes 
po tiek metų vergovės išliko-
me gyvi ir tik malda, partiza-
niška daina gynėm laisvę. Tė-
vynės meilės ir laisvės troški-
mas privertė sustoti okupantų 
tankus. Didžiulė minia šildė 
vieni kitų širdis, žiebė viltį jog 

atkovota Lietuvos nepriklau-
somybė gyvuos amžiams. At-
rodo, kad ir šiandien istorija 
nepajėgi savo puslapiuose 
surašyti, netektis ir sielvartą 
ką patyrė Tėvynė. Prisimini-
mais dalijosi D. Raslavičie-
nė, mokiniai dainavo, skaitė 

eiles. Padėkoję S. Kleizaitei, 
D. Raslavičienei už turiningą 
renginį tarė iki susitikimo va-
sario 16 – tą.
L.P.K.T.S. Prienų filialo pirmi-

ninko pavaduotoja Dalytė 
Raslavičienė ir Veiverių kraš-

to istorijos muziejus 
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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.

Pusę kiaulės. Tel. 8 680 56284.

Kiaules. Tel. 8 620 97664.

Naują „MTZ-80“ mažą kabiną 
su naujais sparnais. Tel. 8 610 
61562. 

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.

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 automobi-
lius, mokame nuo 100 Eur iki 
5000 Eur. Sutvarkome dokumen-
tus. Tel. 8 627 32407.

Automobilius (1970-2007 m.). 
Gali būti tvarkingi, daužti ar su 
defektais, pasiimame patys. 
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628 
08406.

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.

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

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

Autobusus ir troleibusus pakeis elektrobusai
Estijos sostinės viešojo transporto įmonė planuoja visus 
naudojamus autobusus, įskaitant gamtinėmis dujomis varomus, 
bei troleibusus iki 2035 metų pakeisti elektrobusais, jų įsigyjant 
650-700. Jų kainos siekia 150-500 tūkst. eurų.

Danija planuoja kurti dirbtines salas
Danija planuoja pietinėje Kopenhagos dalyje pastatyti devynias 
dirbtines salas, kad į šalį pritrauktų daugiau verslo. Devynių salų 
statybą planuojama pradėti 2022 metais. Jų bendras plotas turėtų 
sudaryti apie 3 mln. kvadratinių metrų. 

REKLAMA

Prienų 
turguje

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Po šaltos nakties 
šeštadienio rytą šaltis 
atlėgo, o vėliau net ir 
saulutė pasirodė. Smagu, 
kai gali šiek tiek atsikvėpti 
nuo šalčio ir pasidžiaugti 
žiemos grožiu ir teikiamais 
malonumais. 

Turguje žmonių buvo jau 
šiek tiek daugiau, tačiau poky-
čių kol kas nėra – kainos tokios 
pačios, niekas nepabrango, 
niekas ir neatpigo, asortimen-
tas nepagausėjo.

Kilogramas bulvių kainavo 
0,25–0,3 euro, kopūstų – 0,4 
euro, svogūnų –0,4–0,6 euro, 
česnakų – 3,5–4 eurus, morkų 
– 0,4–0,7 euro, žiedinių kopūs-
tų – 1,5 euro, burokėlių – 
0,3–0,4 euro, baltų ar juodų 
ridikų – 1 eurą, topinambų 
– taip pat 1 eurą. Kilogramą 
lietuviškų obuolių pardavė 
už 0,3–0,8 euro, kriaušių – 
už 1,2–1,8 euro, litrą span-
guolių buvo galima nusi-
pirkti už 3 eurus.

Už pusės litro stiklainį 
mišrainės šeimininkės pra-
šė 1,5–1,8 euro, už tokį pat 
kiekį sūdytų rūgštynių – 1,2 
euro, už nedidelį (100 g) in-
delį namie pagamintų krienų 
– 0,8–1 eurą. Kilogramas virtų 
burokėlių kainavo 1 eurą, rau-
gintų kopūstų – 1 eurą, o rau-
gintų agurkų – 1,5–2 eurus. Už 
kilogramą raugintų burokėlių 
vienas prekiautojas prašė 1 eu-
ro, o kitas – 2 eurų. Taigi, prieš 
nusprendžiant, ką pirkti, reikia 
pasidomėti kainomis. Kartais 
tokią pačią prekę gali nusipirk-
ti ir dvigubai brangiau.

Pieno ir jo produktų kainos 
ir šiemet tokios pačios. Litras 
pieno kainavo 0,5 euro, grieti-
nės – 3,4–3,6 euro, puskilogra-
mis sviesto – 3–4 eurus, pusė 
kilogramo varškės – 0,8–1,2 
euro, o už sūrį gamintojos pra-
šė 1,6–3 eurų, priklausomai 
nuo dydžio ir sudėties bei ko-
kybės. Varškės sūriai pigesni, 
o saldaus pieno ir fermentuoti 
– brangesni. Labiausiai per-
kama buvo naminė grietinė 

ir pienas. Kažkodėl žmonės 
mažiau perka naminio svies-
to, o daugiau pieno, grietinės 
bei sūrių. Ožkos pieno sūriai, 
nors ir mažesni už karvės pie-
no sūrius, kainavo bemaž tiek 
pat – 2,5–3 eurus.

Naminių vištų kiaušiniai 
brangūs, už dešimtį teko mo-
kėti 1,8–2 eurus, o už paukš-
tyno vištų kiaušinius prašė 
1,2–1,4 euro. 

Šviežios mėsos pardavėjai 
šiais metais dar rimtai nedir-
ba, tad šviežios kiaulienos ir 
jautienos siūlė tik viena ūkinin-
kė paviljone ir kioske prekiau-
jantis pardavėjas. Kilogramas 
kiaulienos šoninės kainavo 
3,2–4 eurus, kumpio –3,59–4 
eurus, sprandinės ar karbonado 
– 4,79–5,5 euro, karkos – 1,5–
2,2 euro, maltos mėsos – 3,2–4 
eurus, šviežių lašinukų – 1,8–
2,6 euro. Kilogramas jautienos 
kainavo 10 eurų.

Visada gerai perkama rūky-
ta mėsa ir įvairūs jos gaminiai, 

taip pat ir sūdyta mėsa. Kilo-
gramas nestorų rūkytų lašinu-
kų su raumeniu kainavo 5,3–
6,5 euro, su kumpiu – 6,6–7,8 
euro, kilogramas kumpio – 12 
eurų, dešros – 5,2–7,8 euro, 
dešrelių – 5,2–5,5 euro. „Pūs-
lės“ buvo galima įsigyti mo-
kant už kilogramą 8–12 eurų, 
o už vytintos išpjovos kilogra-
mą prašė 10–11 eurų. Tačiau 
populiariausi buvo vidutinio 
storumo lašinukai su šiek tiek 
raumens, kad dar būtų galima 
ir pačirškinti su kiaušiniene. 
Be to, vyresnio amžiaus žmo-
nės dėstė, jog lašininių kiaulių 
mėsa daug skanesnė, o patys 
lašiniai tiesiog burnoje tirps-
ta. Žinoma, lašinių skonis pri-
klauso ir nuo pašarų, kuriais 
šeriamos kiaulės.

Kaip visada buvo nema-
žai prekiautojų žuvimi. Tik šį 
kartą šviežios žuvies nebuvo, 
tik šaldyta. Kilogramas plačia-
kakčio filė kainavo 3,99 euro, 

dorados – 4,99 euro, karšio filė 
– 2,99 euro, vėgėlės – 4,5 euro, 
ešerio – 2,9 euro. Kilogramas 
stintų kainavo tik 2,99 euro, 
tačiau jos buvo labai mažos ir 
sušalusios. Pirkėjai pirmenybę 
teikė jūrų lydekoms, o iš rūky-
tų žuvų perkamiausios buvo 
skumbrės. Beje, prekiautojai 
guodėsi, kad baigėsi adven-
tas, baigėsi šventės, tad žuvų 
ir silkių perkama labai mažai. 
Savo produkciją siūlė ir keli 
bitininkai. Puslitrinis stiklainis 
medaus kainavo 4–4,5 euro, 
100 g bičių duonelės – 2 eu-
rus, toks pat kiekis žiedadulkių 
– 2,5 euro. 

Šaltai spaustu sėmenų alie-
jumi prekiaujantys gamintojai 
džiaugėsi, kad prekyba sekasi. 
Pusės litro buteliukas aliejaus 
kainavo 3,5 euro, o kilogramas 
sėmenų – 1,5 euro. Buvo ga-
lima nusipirkti ir mažesniuose 
buteliukuose supilstyto alie-
jaus, atitinkamai mažesnėmis 
kainomis. Daugelis pirkėjų 

turi savo pardavėjus – vie-
ni perka iš Mockevičių, kiti 
iš Baranauskų, nors abiejų 
aliejaus gamintojų produk-
cija yra vertinama. 

Nedaug buvo ūkininkų, 
prekiaujančių javais. Cen-
tneris miežių, kviečių, rugių, 
kvietrugių ar avižų kainavo 
10–12 eurų, už pašarinių 
miltų centnerį taip pat pra-
šė 11–12 eurų. Šioje turga-

vietėje buvo galima nusipirkti 
ir didesnį kiekį bulvių, buro-
kėlių ar morkų mažesnėmis 
kainomis.

Atšalus orams, visai ištuštėja 
gyvuliukų turgavietė. Šį kartą 
turgavietėje buvo tik vienas 
vyrukas, atvežęs parduoti gai-
džius, už kuriuos norėjo gauti 
nors po 5 eurus. Tik kažin ar 
jam pavyko, nes pirkėjų ne-
simatė.

Nedaug buvo ir prekiautojų 
dėvėtais rūbais bei kitais sen-
daikčiais. Žinoma, jeigu oras 
kitą šeštadienį bus nelabai šal-
tas, gal daugiau bus ir pardavė-
jų, ir pirkėjų. Tik kad tas oras 
nenuspėjamas ir nelabai pro-
gnozuojamas.

Na, o šeštadienį, atšilus orui, 
prasidėjo ir slidumas – tai paty-
rė ne vienas turguje apsilankęs 
žmogus, įsitikinęs, kad tokiu 
metu gerai veikia žemės trau-
kos jėga. Gerai, kad be dides-
nių pasekmių...

Informuojame gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 
6903/0006:326) savininkės Onos Baranauskienės pavel-
dėtojus ir Ireną Kubilienę, kad 2019 m. sausio 29 d. 10.00–
11.00 val. bus atliekami žemės sklypo kadastriniai matavi-
mai (kad. Nr. 6903/0006:434  Prienų r. sav., Balbieriškio 
sen., Gerulių k.). Matavimus atlieka: UAB „Žemėtvarka“ 
matininkas I. Žalynas, Alytus, Naujoji g. 2b (3 aukštas), tel. 
8 620 62283, el. paštas uabzemetvarka@gmail.com
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Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir 
baltarusiškus durpių briketus. Tel. 
8 677 44884.

PASLAUGOS

Kokybiškai taisome dantis. Tel. 
8 652 50556.

Paskolos!!! Turimų pa-
skolų ir skolų refinansa-
vimas net ir turintiems skolų 
Sergel, Gelvora, Lindorf, antstoliai 
ir t.t. Paskolos iki 10 000 Eur 
išduodamos itin palankiomis 
sąlygomis laikotarpiui iki 48 mėn. 
Konsultuojame pensijų kaupimo 
klausimais II - III pakopoje. Tar-
pininkas 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. 

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.

Atliekame buto ir namo vidaus 
remonto darbus: tinkuojame, 
montuojame gipso kartoną, kli-
juojame plyteles ir kitus apdailos 
darbus. Tel. 8 671 77427.

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. 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.

 

8 622 02208 
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.

šiltnamių g. 8, �9118 Prienai
mob. tel.: (8 6�8)77�87, (8 6�0) 6�7��.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

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

Šarvojimo salės: Prienuose, Birštone, 
Balbieriškyje, Pakuonyje, N. Ūtoje, 

Stakliškėse, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

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.

DARBO 
SKELBIMAI

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

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. 
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 labas rytas, lietuva. 
06:30 Žinios. Orai. 09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 4 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimas 13:00 Klaus-
kite daktaro 13:58 Loterija „Keno 
loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 laba diena, lietuva. 16:30 
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 pano-
rama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 loterija „Jė-
ga“. 21:30 Gimę tą pačią dieną 
22:30 Dviračio žinios 23:00 prieš 
audrą 2 00:00 lRt radijo žinios. 
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 4 01:00 lRt radijo žinios. 01:05 
Vakaras su Edita 02:00 LRT radi-
jo 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 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 akacijų alėja. 2014 
06:40 Mokslo ekspresas 07:00 
pažinimo džiaugsmas 07:30 Gri-
zis ir lemingaiLT 07:40 Kaip pau-
linė Kalėdas gelbėjo 07:55 Dže-
ronimas 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 Stam-
biu planu 14:00 atspindžiai 14:30 
Dainos galia. lionginas abarius 
15:10 erdvės menas 15:40 Gri-
zis ir lemingai 15:50 Kaip paulinė 
Kalėdas gelbėjo 16:05 Džeronima 
16:30 laba diena, lietuva. 18:00 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
2. (12 s.) 19:00 aRti. Veidai  19:15 
Mados aukos 20:10 Kultūros die-
na. 20:30 panorama  21:00 Die-
nos tema  21:20 Sportas. Orai  
21:30 Iš kur tas švytėjimas 22:30 
anapus čia ir dabar 23:15 Skam-
bantys pasauliai su Nomeda 
Kazlaus 00:10 DW naujienos ru-
sų kalba. 00:25 Dabar pasaulyje 
00:55 akacijų alėja. 2014 01:35 
pusmėnulis 03:05 Linija, spalva, 
forma 03:30 anapus čia ir dabar 
04:15 aRti. Veidai 04:30 Moks-
lo sriuba 04:55 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 05:15 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2 (12 s.)     

 
06:05 Dienos programa 06:10 
Mano gyvenimo šviesa (565) 
06:35 Mano gyvenimo šviesa 
(566) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (567) 07:35 Madagaska-
ro pingvinai (13) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (81) 09:05 
Rimti reikalai (71) 09:40 Namai, 
kur širdis (34) 10:25 KK2 10:55 

Nuo... Iki... 11:25 paveldėtoja 2 
(7) 12:00 Meilės sparnai (194) 
13:00 Gyvenimo daina (155) 
14:00 aukštakulnių kerštas (47) 
15:00 Dvi širdys (1403) 15:30 
Dvi širdys (1404) 16:00 Dvi šir-
dys (1405) 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 Rū-
ta 21:00 Monikai reikia meilės (6) 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS 
prezidentės pagrobimas (1) 00:15 
VaKaRO SeaNSaS prezidentės 
pagrobimas (2) 02:00 Merginų ko-
vos 03:40 alchemija. VDU karta 
04:05 RetROSpeKtYVa 

07:15 Vaikai šėlsta (32) 07:40 
Stoties policija (1) 08:40 Sudužu-
sių žibintų gatvės (22) 09:40 Įtei-
sintas faras (17) 10:45 Gelbėtojai 
- 112 (49) 11:15 Gelbėtojai - 112 
(50) 11:45 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (91) 12:45 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (23) 13:40 Stoties policija 
(2) 14:40 Sudužusių žibintų ga-
tvės (23) 15:45 Įteisintas faras 
(18) 16:50 Gelbėtojai - 112 (51) 
17:25 Gelbėtojai - 112 (52) 18:00 
Info diena 18:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (92) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius (24) 20:30 Varom! (10) 
21:00 Skiriamoji juosta 23:00 Da-
karas 2019 (12) 23:30 Įkalinti lai-
ke 01:20 Gyvi numirėliai (7) 02:25 
Nusikaltimų tyrėjai (10) 

TV6
06:15 televitrina 226 06:30 Dai-
nų dvikova 3/7s.  07:00 Žvejo 
nuotykiai 3/4s.  08:00 Havajai 
5.0 3/317s.  09:00 Vienam gale 
kablys 20/2s.  09:30 Elementaru 
4/18s.  10:30 Simpsonai 23/5s. 
11:00 Simpsonai 23/6s. 11:30 
Kulinarijos meistras 1/107s.  12:30 
Moderni šeima 7/12s.  13:00 Mo-
derni šeima 7/13s.  13:30 Jukono 
vyrai 1/105s.  14:30 televitrina 225 
15:00 Havajai 5.0 3/318s. 16:00 
elementaru 4/19s. 16:55 Kulina-
rijos meistras 1/108s. 18:00 Mo-
derni šeima 7/14s. 18:25 Moderni 
šeima 7/15s. 18:55 Univeras 114 
19:25 Univeras 115 20:00 Virtuvė 
5/3s. 20:30 Žinios 7 20:58 Orai 
12 21:00 Mano geriausio draugo 
mergina 23:05 Gaudynės 2/7s. 
00:20 Daktaras Hausas 5/515s. 
01:00 Svieto lygintojai 3/13s.

06:20 teleparduotuvė 06:50 Alisa 
Never (68) 07:55 Svajonių princas 
(213-216) 09:55 Būrėja (55) 10:30 
Būrėja (24) 11:05 akloji (91) 11:40 
Nusivylusios namų šeimininkės 
(2) 12:40 Saugokis meškinų (43-
44) 13:05 Drakonų kova. Super 
(14) 13:30 tinginių miestelis (40) 
14:00 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas (25) 14:25 pasisvėrę 
ir laimingi (12) 15:25 Savas žmo-
gus (110) 16:30 Būk su manim 
(1116-1118) 18:00 Mano meilės 
šviesa (362-363) 19:00 Nusivylu-
sios namų šeimininkės (3) 19:55 
alisa Never (69) 21:00 DETEK-
tYVO VaKaRaS. pReMJeRa 
paryžiaus paslaptys. Vandomo 
aikštės paslaptis 22:50 Karalie-
nė Izabelė (10) 00:20 Midsome-
rio žmogžudystės XII. Ilgapirštis 
02:10 pasisvėrę ir laimingi (12) 
02:55 Nusikaltimo vieta - Hano-
veris. Rakštis   

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, sausio 16 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 labas rytas, lietuva. 
06:30 Žinios. Orai.  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. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
lietuva. 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 Spor-
tas. Orai. 21:29 loterija „Jėga“. 
21:30 Mano mama gamina ge-
riau! 22:30 Dviračio žinios 23:00 
paskutinė karalystė 2 00:00 LRT 
radijo žinios. 00:10 Štutgarto kri-
minalinė 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 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 akacijų alėja. 2014 
06:50 aRti. Veidai 07:05 Kultūrų 
kryžkelė 07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaip paulinė Kalėdas gel-
bėjo 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 
Sausio mūšis. lietuvos radijas ir 
televizija 1991 01 13 13:00 Kul-
tūringai su Nomeda 13:45 Linija, 
spalva, forma 14:15 Skamban-
tys pasauliai su Nomeda Kazlaus  
15:10 Nepaprastas žmonių ir gy-
vūnų ryšys 15:40 Grizis ir lemin-
gai 15:50 Kaip paulinė Kalėdas 
gelbėjo 16:05 Džeronimas 16:30 
laba diena, lietuva. 18:00 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 18:15 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2 (11 s.) 18:55 
FIBa Čempionų lyga. panevėžio 
„Lietkabelis“ – Bambergo „Brose 
Baskets“. tiesioginė transliaci-
ja 21:00 Kultūros diena. 21:20 
pusmėnulis 23:00 Dokumentinė 
istorinė laida „lietuvos kolumbai“ 
00:00 DW naujienos rusų kalba. 
00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Aka-
cijų alėja. 2014 01:20 XX pažaislio 
muzikos festivalis. Juozo Grušo 
„Herkus Mantas“ 02:55 Istorijos 
detektyvai  03:40 Kultūringai su 
Nomeda 04:25 pradėk nuo savęs 
04:55 Kultūrų kryžkelė. trembita 
05:15 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi 2 (11 s.)   

 
06:05 Dienos programa 06:10 Ma-
no gyvenimo šviesa (562) 06:35 
Mano gyvenimo šviesa (563) 
07:05 Mano gyvenimo šviesa 
(564) 07:35 Madagaskaro pingvi-
nai (12) 08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (80) 09:05 Rimti reikalai 
(70) 09:40 Namai, kur širdis (33) 

10:25 KK2 10:55 Nuo... Iki... 11:25 
paveldėtoja 2 (6) 12:00 Meilės 
sparnai (193) 13:00 Gyvenimo dai-
na (154) 14:00 aukštakulnių kerš-
tas (46) 15:00 Dvi širdys (1400) 
15:30 Dvi širdys (1401) 16:00 Dvi 
širdys (1402) 16:30 Labas vaka-
ras, 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 (7) 21:00 Mo-
nikai reikia meilės (5) 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Merginų 
kovos 00:30 Juodasis sąrašas (3) 
01:20 pagalbos šauksmas 

07:10 Vaikai šėlsta (31) 07:40 Sto-
ties policija (24) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (21) 09:40 Įteisintas 
faras (16) 10:45 Gelbėtojai - 112 
(47) 11:15 Gelbėtojai - 112 (48) 
11:45 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (90) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(22) 13:40 Stoties policija (1) 14:40 
Sudužusių žibintų gatvės (22) 
15:45 Įteisintas faras (17) 16:50 
Gelbėtojai - 112 (49) 17:25 Gel-
bėtojai - 112 (50) 18:00 Info diena 
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (91) 19:30 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(23) 20:30 Varom! (9) 21:00 Įkalin-
ti laike 23:05 Dakaras 2019 (11) 
23:35 Baimės kaina 01:35 Gyvi 
numirėliai (6) 02:25 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai (6) 

TV6
06:15 televitrina 226 06:30 Virtuvė 
5/2s.  07:00 Žvejo nuotykiai 3/3s.  
08:00 Havajai 5.0 3/316s.  09:00 
Statybų gidas 5/19s.  09:30 Ele-
mentaru 4/17s.  10:30 Simpsonai 
23/3s. 11:00 Simpsonai 23/4s. 
11:30 Kulinarijos meistras 1/106s.  
12:30 Moderni šeima 7/10s.  13:00 
Moderni šeima 7/11s.  13:30 Uni-
veras 112  14:00 Univeras 113  
14:30 televitrina 225 15:00 Hava-
jai 5.0 3/317s. 16:00 Elementaru 
4/18s. 16:55 Kulinarijos meistras 
1/107s. 18:00 Moderni šeima 
7/12s. 18:25 Moderni šeima 7/13s. 
19:00 europos taurės krepšinio 
rungtynės. Vilniaus “Rytas” - Ber-
lyno “alba” 13 21:00 aš, kitas aš ir 
Irena 23:15 Gaudynės 2/6s. 00:10 
Daktaras Hausas 5/514s. 01:10 
Svieto lygintojai 3/12s. 

06:20 teleparduotuvė 06:50 Alisa 
Never (67) 07:55 Svajonių princas 
(209) 08:25 Svajonių princas (210) 
08:55 Svajonių princas (211) 09:25 
Svajonių princas (212) 09:55 Bū-
rėja (54) 10:30 Būrėja (23) 11:05 
akloji (90) 11:40 Nusivylusios na-
mų šeimininkės (1) 12:40 Saugo-
kis meškinų (41) 12:50 Saugokis 
meškinų (42) 13:05 Drakonų kova. 
Super (13) 13:30 tinginių miestelis 
(39) 14:00 Nepaprastas Gumu-
liuko gyvenimas (24) 14:25 pasi-
svėrę ir laimingi (11) 15:25 Savas 
žmogus (109) 16:30 Būk su manim 
(1113) 17:00 Būk su manim (1114) 
17:30 Būk su manim (1115) 18:00 
Mano meilės šviesa (360) 18:30 
Mano meilės šviesa (361) 19:00 
Nusivylusios namų šeimininkės 
(2) 19:55 alisa Never (68) 21:00 
DeteKtYVO VaKaRaS Nusi-
kaltimo vieta - Hanoveris. Rakštis 
22:55 Karalienė Izabelė (9) 00:35 
Midsomerio žmogžudystės XII. 
Mažos malonės 02:25 pasisvėrę ir 
laimingi (11) 03:10 Vyriausiasis ins-
pektorius Benksas. prieš srovę 

��.�0 val.

„Merginų kovos “

 

�1.00 val.

„Skiriamoji juosta“
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TREČIADIENIS, �019 m. SAUSIO 16 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT
PASKUTINIS PUSLAPIS

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS 
+2 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

37KAUNE 
nSv/val. 

37ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8758 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
6100 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. 1188
Data: 2019-01-13

    
18 71 46 60 75 54 55 53 33 72 
34 58 21 15 25 03 57 69 49 19 
02 04 39 22 51 48 28 36 74 38 
52 42 62 27 56 29 31 40

 VISA LENTELĖ
37 43 63 73 41 59 65 14 66 23 
68 50 11 64 44 08 26

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

1511.00€ 14
40.00€ 317
2.50€ 9184
7.00€ 3405

PAPILDOMI PRIZAI
0328505 Automobilis Merce-
des Benz CLA 18
037*960 Pakvietimas į TV 
studiją
017*733 Pakvietimas į TV 
studiją
007*887 Pakvietimas į TV 
studiją
038*724 Pakvietimas į TV 
studiją

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
200 000 Eur

Lošimo Nr. 679
Data: 2019-01-07

Tel. 1634
1000 Eur - 679-0019*70
1000 Eur - 679-0018947
1000 Eur - 679-0001555
1000 Eur - 679-0012269
1000 Eur - 679-0002451
1000 Eur - 679-0014162
1000 Eur - 679-0003817
1000 Eur - 679-0037159
1000 Eur - 679-0022531
1000 Eur - 679-0026027

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
10 000€, 5 x 1 000€ IR 15 x 
500€.

Lošimo Nr. 311
Data: 2019-01-11

SKAIČIAI
06, 12, 35, 39, 49 + 04, 09

LAIMĖJIMAI

SAUSIO

16
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
+2

+3
SAUSIO

17
KETVIRTADIENIS

+2
KLAIPĖDA

-2 +4+4

SAUSIO

18
P E N K TA D I E N I S

SAUSIO

19
š E š TA D I E N I S

SAUSIO

20
S E K m A D I E N I S

SAUSIO

21
P I R m A D I E N I S

SAUSIO

22
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
-6

-5
-1

KLAIPĖDA
-4 0-2

VILNIUS
-2

-3
0

KLAIPĖDA
-3 +2-1

VILNIUS
-2

-4
0

KLAIPĖDA
-4 +1-4

VILNIUS
-6

-10
-2

KLAIPĖDA
-12 +1-5

VILNIUS
-6

-10
-2

KLAIPĖDA
-15 0-6

VILNIUS
-5

-8
-2

KLAIPĖDA
-10 0-3

5 + 2 18193363.42€   0
5 + 1 816622.20€        0
5 72054.90€ 0
4 + 2 4468.50€ 1
4 + 1 277.10€ 4
4 122.00€ 5
3 + 2 60.70€ 9
2 + 2 21.00€ 81
3 + 1 19.90€ 62
3 16.00€ 172
1 + 2 9.80€ 440

2 + 1 8.30€ 1328

PROGNOZĖ: 27 000 000 Eur

Sausio 16
TREČIADIENIS

Saulė teka 08:34
leidžiasi 16:24

Dienos ilgumas 07.50
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Marcelis, Norgailas, Norgailė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Sausio 17
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:33

leidžiasi 16:25
Dienos ilgumas 07.52

Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Antanas, Dovainis, Vilda, Le-

onilė
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, ridikus, ridikėlius, 
ropes, grieščius, bulves, topi-

nambus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Sausio 18
PENKTADIENIS

Saulė teka 08:31
leidžiasi 16:27

Dienos ilgumas 07.56
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Gedgaudas, Jogailė, Liberta, 

Jolita
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, ridikus, ridikėlius, 
ropes, grieščius, bulves, topi-

nambus, burokus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Sausio 19 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 08:30
leidžiasi 16:29

Dienos ilgumas 07.59
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Kanutas, Marijus, Morta, Rai-

vedys, Gedvilė, Marius
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, ridikus, ridikėlius, 
ropes, grieščius, bulves, topi-

nambus, burokus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Sausio 20 d.
SEKMADIENIS

Pasaulinė sniego diena 
Saulė teka 08:29

leidžiasi 16:31
Dienos ilgumas 08.02

Pilnatis (14 mėnulio diena)
Fabijonas, Sebastijonas, Dau-

gvydas, Nomeda
Tinkamas laikas sėti: 

burokus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Sausio 21 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 08:28
leidžiasi 16:33

Dienos ilgumas 08.05
Pilnatis (15 mėnulio diena)

Agnietė, Galiginas, Garsė, Ine-
za, Inesa, Ineta, Ina

Tinkamas laikas sėti: 
salierus, burokus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

Sausio 24 d. 18 val. Skriaudžių 
laisvalaikio salėje – lipdymo 
iš molio edukacinė progra-
ma „Molinčius“. Užsiėmimai 
nemokami! Dalyvių amžius 
neribojamas. Kviečiame re-
gistruotis tel. 8 693 83227 
arba el. p. veiveriai.kultura@
gmail.com

Sausio 25 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– kino filmas „Tarp pilkų debe-
sų“.  Bilieto kaina – 5 Eur.

Sausio 27 d. Prienų r. savival-
dybės kūno kultūros ir sporto 
centro salėje – Prienų r. savi-
valdybės ir laikraščio „Gyveni-
mas“ 2018–2019 m. krepšinio 
pirmenybių varžybos 10:00  
„Jieznas“ – „Pakuonis“ 11:30 
„Dvariukas“ – „PMVD“ 13:00 
„Stakliškės“ – „Pušynė“ 14:30 
Veiverių „Amberis“ – „Šilavo-
tas“ 16:00 Balbieriškio „Rin-
gis“ – „Prienai-Tango Pizza“

Sausio 31 d. 17.30 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro 
Mažojoje salėje (1 aukšte) 
– Prienų parapijos organizuo-
jamas Alfa kursas. Neforma-
lioje aplinkoje susipažinsite 
su pamatinėmis krikščiony-
bės tiesomis, bendrausite 
prie  arbatos bei diskutuo-
site rūpimais klausimais. Šis 
kursas – tai 12 kassavaitinių 
susitikimų. Pirmasis susitiki-
mas – sausio 31 d. 17.30 val. 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro Mažojoje salėje (1 
aukšte). Šis kursas skirtas tiek 
netikintiems, tiek ir tikintie-
siems, kurie nori geriau pažin-
ti krikščionybę bei gilintis į jos 
tiesas. Daugiau informacijos 
tel. 8 650 79073 arba www.
prienuparapija.lt 

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Sausio 17 ir 24 d. 18 val. 
Skriaudžių laisvalaikio salėje 
– lipdymo iš molio edukacinė 
programa „Molinčius“. Užsi-
ėmimai nemokami! Dalyvių 
amžius neribojamas. Kvie-
čiame registruotis tel. 8 693 
83227 arba el. p. veiveriai.
kultura@gmail.com

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

Sausio 20 d. Prienų r. savival-
dybės kūno kultūros ir sporto 
centro salėje – Prienų r. savi-
valdybės ir laikraščio „Gyveni-
mas“ 2018–2019 m. krepšinio 
pirmenybių varžybos. 10:00 
„Dvariukas“ – Balbieriškio 
„Ringis“ 11:30 „Prienai-Tan-
go Pizza“ – „Jieznas“ 13:00 
„PMVD“ – „Pušynė“ 14:30 
„Stakliškės“ – „Šilavotas“  
16:00 Veiverių „Amberis“ 
–  „Stadionas“

„Tankų asai“
Franz Kurowski. Tan-

kų asai. Vertėjas Mantas 
Zurba. – Vilnius: Briedis. 
– 400 p. iliustr.

Leidykla „Briedis“ pri-
stato serijos „Antrasis 
pasaulinis karas“ naujie-
ną – Franzo Kurowskio 
knygą „Tankų asai“. Apie 
Trečiojo reicho tankų pa-
jėgas, jų veiksmus fron-
te ir žinomiausius įgulų 
vadus sklando daugybė 
legendų. Vienos jų pagra-
žintos, kitos remiasi rea-
liais įvykiais. Vermach-
to tankų įgulų profesio-
nalumas, sumani taktika 
kovos lauke ir rezultaty-

vumas naikinant priešo 
kovos techniką atsispin-
di Sąjungininkų šalių ka-
riuomenių pranešimuose. 
Visa tai stebino, nes savo 
tankų pajėgas Trečiasis 
reichas kūrė praktiškai 
nuo nulio. 

Vokietija, kuriai po pra-
laimėjimo Pirmajame pa-
sauliniame kare Versalio 
sutarties nutarimu buvo 
uždrausta gaminti ir turėti 
tankus, A. Hitleriui atėjus 
į valdžią vos per kelerius 
metus pasiekė neįtikėtiną 
progresą. Iki Antrojo pa-
saulinio karo pradžios ir 
jam vykstant, vokiečiai 
sugebėjo ne tik išvystyti 
puikią tankų veiksmų ko-

vos lauke strategiją ir pa-
rengti ne mažiau gerus va-
dus, bet ir tapti modernaus 
kariavimo būdo pradinin-
kais, kur didžiulė reikšmė 
teikta tankams – pagrindi-
niam „Žaibo karo“ instru-
mentui. 

Būtent apie iškiliausius 
Trečiojo reicho tankų pa-
naudojimo specialistus bei 
įgulų vadus savo knygoje 
„Tankų asai“ ir rašo vo-
kiečių autorius, buvęs E. 
Rommelio vadovaujamo 
„Afrikos korpuso“ karys 
Franzas Kurowskis. 

Čia rasite įdomius ir 
gyvus pasakojimus apie 
tokius asus, kaip O. Cariu-
sas ir E. Barkmannas, ge-

nerolus H. Guderianą ir E. 
Hothą bei daugelį kitų. 

Netgi esant kiekybi-
niam Sąjungininkų pra-
našumui, vokiečių tankis-
tai kovėsi pasiaukojamai, 
savo meistriškumu daž-
nai pralenkdami priešą. F. 
Kurowskio knyga – liudi-
jimas apie juos. 

Sausio 31 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– atlikėjo Ovidijaus Vyšniaus-
ko koncertas „Auksiniai šlage-
riai“.  Bilieto kaina – 12 Eur.

Vasario 1 d. 19 val. Skriaudžių 
laisvalaikio salėje – Gyvos 
muzikos vakaras „Muzika, kuri 
šildo“. Įėjimas nemokamas. 
Dalyvaus atlikėjai iš Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos, 
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio 
menų mokyklos, Marijampo-
lės kultūros centro, Balbie-
riškio kultūros ir laisvalaikio 
centro, VDU Muzikos akade-
mijos, Kauno Juozo Gruodžio 
konservatorijos, Veiverių kul-
tūros ir laisvalaikio  centro.

PARODOS PRIENŲ 
RAJONE

Prienų r. savivaldybės fojė 
(2 aukšte) eksponuojama 
skulptoriaus Algimanto Saka-
lausko autorinių monumen-
talių darbų fotografijų paroda 
„Kūrybos fotorestrospektyva“, 
skirta autoriaus kūrybos 30-
mečiui. Ekspozicijoje – dalis 
fotografijų iš autoriaus jubi-
liejinės parodos. 

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama fotografo Algimanto 
Barzdžiaus fotografijų paroda 
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai 
unikali galimybė pažinti ne 
tik fotografo Algimanto Barz-
džiaus kūrybą, bet ir daugiau 
sužinoti apie kitų kultūrų 
vaikų emocijas bei pastebėti 
šiuos kultūrinius skirtumus, 
užfiksuotus fotografijose.


