Pozityvios tėvystės
mokymai

Tai – įdomu. Žmogus
silpnas

Apribotas lankymasis
Prienų krašto
miškuose

SKAITYKITE 8 p.

SKAITYKITE 3 p.

SKAITYKITE 3 p.

nuo 1989
TREČIADIENIS

2019 m. GEGUŽĖS 29 d., Nr. 41 (2071)

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

Kaina

0,50 €

Greitosios medicinos
pagalbos medikai
pasiūlė paprastą būdą
išgelbėti penkiskart
daugiau staigios
mirties aukų

Pritarta ataskaitoms, sudarytos
komisijos, priimti kiti svarbūs
sprendimai
SKAITYKITE 9 p.

Dainų ir šokių šventė
„Lietuva brangi“
kvies visus susikibti
rankomis

Laima

DUOBLIENĖ
Gegužės 23 d. Prienų
rajono savivaldybės

Tarybos posėdyje buvo
numatyta apsvarstyti
24 klausimus, net 10 iš
jų – dėl komisijų, tarybų
sudarymo. Vieno klausimo
svarstymas atidėtas.

Posėdyje pristatyta ir naujoji Tarybos sekretorė – teisinį išsilavinimą turinti Birutė

Žvirblienė.

Vienbalsiai pritarta
ataskaitoms ir
nutraukta darbo
sutartis

2018 m. veiklos ataskaitą
pristatė Prienų krašto muzieNUKelta Į 4 p. 

Matas Šalčius: „Aš pašvenčiau visas
savo jėgas šalies švietimui ir laisvei“
SKAITYKITE 10 p.

Akušerė-ginekologė
vardija, kokių
simptomų ignoruoti
nevalia

Kaip yra sakęs Antanas
Poška, Mato Šalčiaus
asmenybė netelpa į
jokius rėmus ir formas.
Nėra lengva apie Matą
Šalčių pasakyti glaustai,
nes apie jį būtų galima
kalbėti ilgai ir išsamiai.
Bandysiu išskirti tik keletą
jo asmenybės ir veiklos
bruožų, tik tuos, kurie
mano požiūriu yra vieni iš
jam labiausiai būdingų.

Pirma, Matas Šalčius yra
pavyzdys, kiek daug galima
nuveikti ne tik per savo gyvenimą, bet dar jaunystėje. Ir reikia pasakyti dar aiškiau – dirbant su dideliu atsidavimu.
„Brolau, aš pašvenčiau visas savo jėgas šalies švietimui
ir laisvei, bet mažai padariau,
tęsk tu toliau mano darbą“, –
šiuos žodžius Matas Šalčius
SKAITYKITE 12 p.
REKLAMA

NUKelta Į 6 p. 

Matas Šalčius (dešinėje) Indijoje su Rabindranato
Tagorės sekretoriumi, 1931 m.

Prezidento rinkimus laimėjo Gitanas
Nausėda, o rinkimus į Europos
parlamentą - konservatoriai
Nepriklausomas
ekonomistas Gitanas
Nausėda sekmadienį
laimėjo prezidento
rinkimus, antrajame ture
įveikęs konservatorių
remiamą Seimo narę
Ingridą Šimonytę.

Suskaičiavus duomenis
visose 1972 rinkimų apylinkėse, G. Nausėda gavo 876
tūkst. 749 arba beveik 66
proc. balsų, o buvusi finansų
ministrė I. Šimonytė – 437
tūkst. 399 arba beveik 33
proc. balsų.
Palyginti su pirmuoju prezidento rinkimų turu, G. Nausėda rėmėjų skaičių daugiau
nei padvigubino, tuo metu I.
Šimonytė dalį jų prarado. Per
pirmąjį turą už ją balsavo 446
tūkst. 719 rinkėjų.
I. Šimonytė nė vienoje savivaldybėje nesurinko daugiausia balsų, visur pirmavo
jos varžovas.
Šie rinkimai pasižymėjo ne
tik aršia agitacine kova tačiau
ir rinkėjų aktyvumu, kuris
kai kuriose apylinkėse viršijo 70 proc.
Prienų rajono savivaldybėje Gitanas Nausėda surinko
67,07 proc. balsų, Ingrida Šimonytė - 31,22 proc. balsų.

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“!
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

Birštono savivaldybėje Gitanas Nausėda surinko 61,08
proc. balsų, Ingrida Šimonytė
- 26,97 proc. balsų.
„Tikiuosi, kad po kažkurio laiko jaustųsi laimėję visi
Lietuvos žmonės, kuriems aš
dėkingas už paramą“, – žurnalistams sekmadienio vakarą
sakė G. Nausėda.
Jis žadėjo siekti dirbti su
parlamentu ir Vyriausybe,
siekiant mažinti socialinę atskirtį šalyje.
„Aš tikiuosi, kad mums pavyks kartu su kitomis valdžios
institucijomis rasti tuos bendrus sąlyčio taškus su vienu
tikslu – kad Lietuvoje būtų
geriau gyventi, kad Lietuvoje tvirčiau jaustųsi kiekvienas žmogus, kad Lietuvoje
būtų daugiau savitarpio pagarbos, mažiau patyčių, kad
puikiai sugyventų senas ir
jaunas, daugiau pajamų turintis ir mažiau pajamų turintis, gyvenantis Lietuvos pakraštyje ir gyvenantis centre
arba sostinėje“, – kalbėjo G.
Nausėda.
Išrinktasis prezidentas taip
pat užsiminė, kad švelnins retoriką Rusijos atžvilgiu, bet
pabrėžė, kad Lietuvos santyNUKelta Į 2 p. 

 žvilgsnis
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Lietuvoje toliau skaitmeninamos kapinės

S. Skvernelis sako, kad jo ateities planai
nebūtinai susiję su „valstiečiais“

Lietuvoje toliau skaitmeninamos kapinės: šiuo metu
skaitmeniniu formatu išsaugoti jau 160 kapinių
duomenys. Ką tik baigtos skaitmeninti Zarasų rajono
Degučių ir Antazavės kapinės papildė iki tol buvusį 50
kapinių sąrašą interneto puslapyje www.cemety.lt. Jame
yra ir Prienų bei Birštono - Ivoniškių kaimo kapinės.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
tai ir baigėsi dar vienas
ekonominio pakilimo,
sujudimo ir šiaip adrenalino
susikaupimo laikas. Dar viena
akimirka, kai galėjome drąsiai
ir įžūliai politinės nuomonės
oponentams plėšyti akis, o
paskui kamputyje guosti save,
jog mūsų pasirinkimas – tikrai
teisingiausias.
Atvirai šnekant, visame politinių rinkimų fone visada pamirštama ta pati asmeninė savybė, kurią nuolat pamirštame
savo gyvenime. Ir iš tikrųjų,
kodėl mes net svarbiausiomis,
viską lemiančiomis minutėmis savo ir kitų gyvenime pamirštame elementarų atsakomybės jausmą?
Atsakomybės už tai, ką išsirinksime, kokiam asmeniui
išreikšime savo palankumą.
Argi nesuprantame, kad valdžioje esantys žmonės (na
tie, kuriuos keikiame labiausiai) yra ne kieno nors kito,
o mūsų laisva valia priimta
sprendimas? Tie, kas yra valdžioje, mūsų balsais gavo bilietą mus visus administruoti,
kontroliuoti ir valdyti. Tai, jog
kiekvieną kadenciją renkame
kitus – ne atsakomybės ar teisingo sprendimo požymis, o
požymis to, kad rinkimuose
vadovaujamės savo nuotaika
ir asmenine nuomone. Išsirenkame bet ką, o tada jau keikiame, koks tas „bet kas“ blogas.
Kodėl keikiame? Juk tai mes
dalyvavome rinkimuose, juk
tai mes šimtus kartus su visais
giminaičiais ir kaimynais diskutavome, už ką balsuoti būtų
geriau. Bet pamiršome svarbų
dalyką – savo atsakomybę.
Balsuojame ne dėl žmogaus
savybių ir gabumų, o dėl savo
laikinų simpatijų. Net nesidomime kandidatu ir neieškome
informacijos apie jį, tarsi būtų
kažkoks redaktorius ar etikos
specialistas, kuris pasižiūri, ar
kandidatas geras, ir leidžia jam
reklamuotis. Ko gero, jeigu turėtų Lietuvos pasus, rinkimuo-

Š

se galėtų kandidatuoti ir meškos ar kalakutai. Nes mums
nesvarbu žmogaus praeitis ir
jo savybės. Jo tikrieji tikslai.
Jeigu turime kokį nors gerą prisiminimą apie kandidato veiklą, tai dažniausia būna padidintos išmokos ar sumažintas mokestis. Ar tai ta
riba, kuri viską pasako apie
kandidatą?
Bijome domėtis ir bijome
prisiimti atsakomybę. Negana to, bijome įsipareigoti savo šaliai ja rūpintis, kol mirtis
mus išskirs – ir džiaugsme,
ir varge.
Taip. Mūsų atsakomybės
jausmas idealiai susijęs su įsipareigojimu ir visa tai puikiai
dera net su eiline mūsų santuoka. Kodėl? Nes gyvename
valstybėje, kurioje gyvena ir
gyvens mūsų vaikai, mūsų
vaikų ir anūkų šeimos. Vadinasi, kaip ir santuokoje, bus
visko – ir džiaugsmo, ir vargo.
Jeigu nesirūpinsime – daugiau
vargo, jeigu rūpinsimės – daugiau džiaugsmo. Viskas paprasta ir elementaru.
Ir štai čia mes susiduriame
su labai svarbiu aspektu. Įsipareigojimas gyventi džiaugsme
ir varge nėra įsipareigojimas
gyventi tada, kai rytą prabudus
bus geresnė ar blogesnė nuotaika, bet gyventi tada, kai bus
apskritai labai blogai gyventi.
Vadinasi, ieškoti sprendimų
ir į gyvenimą „kabintis dantimis“, kad po šiek tiek laiko vėl
galėtume mėgautis džiaugsmu. Gyvenimas santuokoje
su sutuoktiniu ir santuokoje su
valstybe yra vienodai banguotas. Tai ta santuoka kyla į viršų,
tai krenta į apačią – kokie mes
išliksime po šių bangavimų,
priklauso tik nuo mūsų.
Štai, jeigu šeimyninėje santuokoje sekasi, mes gyvename
laimingai. Jei truputį pradeda
nesisekti, pradedame ieškoti
laimės kitur, jei išvis santuoka
pasidaro kankinanti – suprantama, pabėgame kitur.
Mūsų tautosakoje tokie pabėgimai įvertinami labai konkrečiai. Moteris, pradėjusi ieškoti laimės kitur, įgyja naują

pavadinimą, dažnai siejamą su
įvairaus tipo gyvūnais. Vyras
taip pat gauna pavadinimą, tik
kiek kitokį. O kokią jaučiame
atsakomybę, jeigu mums pasidaro nepakeliamas vargas su
valstybe?
Jokios, nes už tai atsakingi
tampa... visi kiti.
„Ir džiaugsme, ir varge“
tampa „tol, kol man bus gerai“. Sakot, skamba savanaudiškai? Bet argi tai nėra
teisybė?
Sulaukę vargo, be jokio įsipareigojimo viską išmetame,
nesuvokdami, jog išmetame
ne tik tai, kas buvo blogai, bet
ir tai, kas buvo gerai. Išmesdami į gatvę kačiuką, išmetame
ne tik dar vieną alkaną burną,
bet ir minkštakailį kamuoliuką, kuris ne kartą mus ramino,
šildė ir džiugino.
Atsisakydami įsipareigojimo savo valstybei, neprisiimdami atsakomybės už savo veiksmus ir visiškai nesidomėdami, į kieno rankas ją
atiduodame, mes tampame
ne ką geresni už tuos, kurie
išmetė kačiuką ar paliko savo šeimą.
Kodėl dabar tiek santuokų
subyra, kodėl tiek daug šeimų skiriasi? Ar ne dėl tų pačių priežasčių kaip ir rinkimuose?
Ar ne tie patys jaunuoliai
ir mes patys, būdami jaunuoliais, rinkomės pagal simpatiją, o ne pagal žmogaus savybes, ar ne tie patys jaunuoliai
prie altoriaus ištaria „iki mirties“. Ar ne tie patys jaunuoliai, susidūrę su pirmu sunkumu, pasako „stop“ ir užtrenkia duris?
Ar taip pat elgiamės ir tada,
kai turime atlikti sunkų darbą?
Ar pavargę klotis lovą miegame ant žemės? Ar nenorėdami
gaminti maisto sėdime alkani? Ne, mes stengiamės. Nesvarbu, ar tai būtų vargas, ar
džiaugsmas. Ir niekada nenuleidžiame rankų, nes žinome,
jei nebus maisto – mirsime.
Tačiau niekada neįvertiname,
kad be pastangų mirs ir mūsų
valstybė. Be pastangų mirs
ir mūsų santuoka. Nenorime
įsipareigoti, nes atsakomybė
mums – vargas. Vargas gyventi, vargas gerbti ir mylėti.
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Premjeras Saulius Skvernelis ragina Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų partiją atsinaujinti ir stiprinti
skyrius bei sako, kad nuo to gali priklausyti, ar jis ir
toliau dirbs su šia jėga.

Prezidento rinkimus laimėjo Gitanas Nausėda, o
rinkimus į Europos parlamentą - konservatoriai
ATKelta IŠ 1 p.
kiai su Maskva iš esmės nesikeis, kol Rusija nekeis elgesio
Ukrainoje.
G. Nausėda sakė, kad tapęs
prezidentu norėtų toliau gyventi savo name Pavilnyje, tačiau dėl to tarsis su Vadovybės
apsaugos departamentu.
Konservatorių iškelta I. Šimonytė pripažino pralaimėjimą ir palinkėjo konkurentui „sėkmės sutelkiant visus
žmones“.

Ji žadėjo, kad toliau aktyviai veiks Lietuvos politikoje.
„450 tūkst. balsų už tavo
nugaros nėra tai, kam gali lengvai pasakyti: „ačiū labai už
gėles ir toliau aš einu auginti
savo narcizų“, – LRT sakė I.
Šimonytė.
Kadenciją baigianti prezidentė Dalia Grybauskaitė
telefonu pasveikino G. Nausėdą ir palinkėjo „sėkmės pateisinant į jį sudėtus Lietuvos
žmonių lūkesčius“.
Tuo tarpu išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda jau
pirmadienį dalyvavo naujienų agentūros BNS rengtoje
porinkiminėje spaudos konferencijoje.

Septynias svarbiausias
būsimojo šalies vadovo
citatos
Žinutė valdantiesiems:
nori pradėti nuo stabilumo.
„Mano prioritetas yra pradėti
nuo stabilumo, tęstinumo ir
man tai yra vertybės, juolab,
kad liko iki kitų Seimo rinkimų po inauguracijos šiek tiek
daugiau kaip vieneri metai.

(...) Bus daroma viskas, kad
būtų viskas sprendžiama pagal įstatymą ir kad Lietuva nebūtų politinėje krizėje“.
Žada atverti Prezidentūrą. „Noriu daugiau atverti
Prezidentūrą, padaryti ją forumu kultūrininkų, švietimiečių, kitų visuomenės veiklos
ir visuomenės grupių atstovams, pirmiausia pagerbiant
juos, pagerbiant jų darbą,
pagerbiant jų veiklos svorį.
Aš taip pat matau galimybes
formuoti vadinamąjį Regionų forumą. (...) Regionai tikisi kitokios politikos, kryptingesnės, aiškiai nukreiptos
į tai, kad mūsų regionų plėtra
būtų tolygesnė“.
Reguliarūs susitikimai su
Baltijos šalių lyderiais. „Aš
tikrai matau galimybę reguliariai susitikti su Baltijos šalių
prezidentais, kas, beje, buvo
gana įprasta praktika gerokai
anksčiau. Manau, kad tokių
susitikimų metu mes galėtumėme ir koordinuoti savo
veiksmus, ir pasitarti klausimais kai kuriais, kuriais nėra konsensuso, nėra sutarimo. Tikrai matau čia daug
potencialo bendradarbiauti
tampriau“.
Tęs kovą su oligarchija.
„Tam tikrų dalykų arba tam
tikrų žingsnių šioje srityje
yra padaryta, bet, manau, ties
tuo negalime sustoti, nes oligarchija yra pavojinga ne tik
tuo, kad ji perima tam tikrą
žiniasklaidos kontrolę ir ima
tam tikra dalimi kontroliuoti visuomenės sąmonę, bet
ji stengiasi kištis į politiką ir
dažnai tą daro brutaliu ir tikrai
nepriimtinu demokratinėje visuomenėje būdu“.
Apgynė Lenkiją. „Jeigu ir
yra žmonių, kurie turi tam tikro euroskepticizmo, tai tikrai
neatspindi Lenkijos visuomenės nuotaikų. Lenkijos visuomenė kaip tik yra labai proeuropietiška“.
Žada daugiau moterų Vyriausybėje. „Norisi, kad Lietuva būtų arčiau Skandinavijos šalių šiuo požiūriu. Esu
dirbęs toje darbovietėje, ku-
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

rioje moterų vaidmuo yra gerokai didesnis ir mes puikiai
matome, kaip gerai jos susitvarko su darbu ir nušluosto
nosį mums, vyrams“.
Seimo rinkimai – pavasarį. „Seimo rinkimai rudenį
nėra pats geriausias dalykas,
nes mes nuolat turime tą pačią bėdą – senoji Vyriausybė,
paruošusi biudžeto projektą,
iš esmės palieka jį naujai Vyriausybei, kuri fiziškai ir kitaip neturi galimybių iš esmės
jo keisti arba tas keitimas būtų
labai rizikingas. Tai savotiškai
perduoda palikimą dar vieneriems metams tos ekonominės politikos, kurią yra numačiusi dar senoji Vyriausybė.
Manau, kad tai nėra teisingas
principas ir šia prasme Seimo
rinkimai pavasarį būtų tikrai
pranašesnė alternatyva“.

Europos parlamento
rinkimai
Gegužės 26 d. visose Europos Sąjungos šalyse vyko
ir Europos parlamento (EP)
rinkimai.
Rinkimuose Lietuvos socialdemokratų partija iškovojo
- 2, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
– 3, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 2 mandatus,
Darbo partija – 1, „Valdemaro Tomaševskio blokas“ –
Krikščioniškų šeimų sąjungos
ir Rusų aljanso koalicija – 1,
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis – 1 ir Visuomeninis
rinkimų komitetas „Aušros
Maldeikienės traukinys“ – 1
mandatą.
Į Europos Parlamentą išrinkti socialdemokratai Vilija
Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas, konservatorių atstovai
Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė ir Andrius Kubilius,
“valstiečiai” – Bronis Ropė
ir Raimondas Šarūnas Marčiulionis, darbietis Viktoras
Uspaskich, taip pat Valdemar
Tomaševski, liberalas Petras
Auštrevičius ir Aušra Maldeikienė.
Visoje ES rinkėjų aktyvuNUKelta Į 3 p. 
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EP rinkimų aktyvumas viršijo 50 proc. ir yra
didžiausias per du dešimtmečius

Tornadas Oklahomos valstijoje nusinešė 2
žmonių gyvybes, 29 – hospitalizuoti

Rinkėjų aktyvumas per šių metų Europos Parlamento
rinkimus yra didžiausias per pastaruosius du
dešimtmečius – iš daugiau kaip 400 mln. registruotų
rinkėjų savo balsą atidavė apie 51 proc. žmonių.

JAV pietinės Oklahomos valstijos nedidelį El Reno miestą
šeštadienį nuniokojęs tornadas nusinešė dviejų žmonių
gyvybes, o 29 nuo stichijos nukentėję žmonės paguldyti
į ligonines. Po stichijos šėlsmo be pastogės gali būti likę
keli šimtai iš apytikriai 20 tūkst. El Reno gyventojų.

Prezidento rinkimus laimėjo Gitanas Nausėda, o
rinkimus į Europos parlamentą - konservatoriai
ATKelta IŠ 2 p.
mas buvo maždaug 51 proc.
– didžiausias per 20 metų.
Tai reiškia, kad per 200 mln.
piliečių 28 Bendrijos narėse atėjo atiduoti savo balso
rinkimuose, vadintuose kova
tarp populistų ir proeuropietiškų jėgų.
Naujausios EP parengtos
prognozės rodo, kad Europos
liaudies partijos (EPP) turės
daugiausia atstovų parlamente – 179. Vis dėlto jų smarkiai
sumažėjo nuo praeitų rinkimų
2014 metais, kai blokas iškovojo 216 vietų.
Centro kairiajai Socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso frakcijai (S&D) EP
žadama 150 mandatų. Dabartinės sudėties parlamente
frakcija turėjo 185 savo atstovus.
Tai reiškia, kad dvi pagrindinės frakcijos nebeturės daugumos ir turės kreiptis pagalbos į liberalus, kad neprileistų kraštutinių dešiniųjų prie
sprendimų priėmimo.
Liberalų blokas ALDE, kuriam priklauso ir E. Macrono
judėjimas, turėtų gauti 107
vietas EP, o iki šiol jis turėjo
69 atstovus parlamente. Tuo
metu Žaliųjų frakcijai turėtų
atitekti 70 vietų – 18 daugiau
nei dabartinės sudėties EP.
Įvairios populistinės, euroskeptiškos ir dešiniojo sparno
partijos laimėjo per 150 mandatų, tačiau jokios nuoseklios
koalicijos jos neformuoja.
„Tautų ir laisvės Europa“
(ENF), kuriai priklauso M.
Le Pen „Nacionalinis sambūris“ ir M. Salvini „Lyga“,
EP turės 21 atstovu daugiau
nei iki šiol – 58.
M. Salvini socialiniame tinkle „Twitter“ pasidalijo nuotrauka, kurioje jis laiko popieriaus lapą su užrašu „Geriausia partija Italijoje“. Fone
esančioje lentynoje matoma
kepuraitė su užrašu „Make
America Great Again“ („Padaryk Ameriką vėl didžią“) ir
Rusijos prezidento Vladimiro
Putino nuotrauka.
Frakcija „Laisvės ir tiesioREKLAMA

ginės demokratijos Europa“
(EFDD), kuriai priklauso N.
Farage’o „Brexit“ partija,
naujos sudėties EP turės 56
vietas. Iki šiol frakcija parlamente turėjo 42 atstovus.
„Regis, „Brexit“ partija pasieks didelę pergalę“, – sakė
N. Farage’as po rinkimų.
Ketvirtadienį Jungtinėje
Karalystėje vykę EP rinkimai
atrodė šiek šiek siurrealūs, nes
šalis beveik prieš trejus metus
nubalsavo išstoti iš Europos
Sąjungos, o penktadienį šalies
premjerė Theresa May (Tereza Mei) paskelbė, kad atsistatydins iš savo posto.

Keisis šeši iš
vienuolikos Lietuvos
atstovų EP
Po sekmadienį vykusių
rinkimų Europos Parlamente
(EP) turėtų keistis šeši iš vienuolikos Lietuvos atstovų.
Po rinkimų čia nebeliks
konservatorių Laimos Liucijos Andrikienės ir Algirdo
Saudargo, socialdemokrato
Zigmanto Balčyčio, su Liberalų sąjūdžiu ankstesnėje
kadencijoje išrinkto Antano
Guogos bei su „Tvarkos ir
teisingumo“ sąrašu išrinktų
Valentino Mazuronio ir Rolando Pakso.
L. L. Andrikienė buvo septintoji Tėvynės sąjungos –
Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos sąraše ir į
EP nepateko, rodo pirminiai
kandidatų reitingavimo duomenys.
A. Saudargas bei Z. Balčytis į Europos Parlamentą nekandidatavo.
A. Guoga siekė būti išrinktas su Lietuvos centro partija, tačiau ši partija mandatų
negavo.
V. Mazuronis liko antruoju numeriu Darbo partijos
kandidatų sąraše. Partija gavo vieną mandatą: EP turėtų
dirbti ir anksčiau šiai partijai
atstovavęs V. Uspaskichas.
R. Paksas siekė būti išrinktas su rinkimų komitetu, tačiau jis negavo nė vieno

mandato.
Be V. Uspaskicho, Europos
Parlamente darbą tęs ankstesnėje kadencijoje jame dirbę
liberalas Petras Auštrevičius,
socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų
šeimų sąjungos lyderis Valdemaras Tomaševskis bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Bronis Ropė.
Pirminiais duomenimis,
naujai į EP išrinkti socialdemokratas Seimo narys Juozas
Olekas, „valstiečių“ atstovas,
buvęs garsus krepšininkas Šarūnas Marčiulionis, konservatoriai akademikas Liudas
Mažylis, parlamentarai Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė bei Seimo narė Aušra
Maldeikienė, kandidatavusi
su rinkimų komitetu.
Sekmadienį pradėti du ikiteisminiai tyrimai dėl rinkimų tvarkos pažeidimų, o tą
patį vakarą Alytuje, vienoje
rinkimų apylinkėje, beveik
pusė komisijos narių rastineblaivūs.
Kaip pranešė Alytaus policijos atstovė Kristina Janulevičienė, apie 18.20 val. gautas
pranešimas, kad rinkimų apylinkėje pastebėtas neblaivus
komisijos narys.
Ji sakė, kad trims iš septynių komisijos narių nustatytas
lengvas girtumo laipsnis.
Balsavimo apylinkės turėjo
dirbti iki 20 valandos, vėliau
buvo skaičiuojami balsai.
Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė per spaudos
konferenciją Seime teigė
daugiau informacijos apie
incidentą neturinti, situacija
aiškinamasi.
„Nėra ką labai pildyti, buvo
neblaivūs, tai buvo neblaivūs,
o žmonės balsavo“, – apie
paskelbtą informaciją sakė
policijos generalinio komisaro pavaduotojas Edvardas
Šileris.
Anot jo, neblaivūs komisijos nariai buvo nušalinti nuo
darbo. BNS-NG

Pozityvios tėvystės mokymai

Prienų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centre
nuo š. m. kovo 6 dienos
iki gegužės 15 dienos
(trečiadieniais, 15.00–16.30
val.) pagal sėkmingos
tėvystės programą vyko
pozityvios tėvystės
mokymai.

Mokymus organizavo socialinės darbuotojos, dirbančios
su šeima: I. Danilevičienė, A.
Morkūnienė ir B. Songailienė. Pravesti 9 užsiėmimai,

kuriuose, be pagrindinių pagal programą vykdomų susitikimų temų, paliestos ir kitos
aktualios temos: „Psichologas
– mokyklai: kaip padėti paaugliui suvaldyti stresą“, „Psichologė S. Dirgėlienė: baisus
vaiko elgesys – jo pagalbos
šauksmas, o ne noras įskaudinti“, „Kaip tėvai gali motyvuoti vaiką mokytis?“
Mokymų dalyvės suprato ,
kad laiko skyrimas, parodytas atidumas ir dėmesys – di-

džiausia dovana, daranti vaiką laimingiausiu žmogumi
pasaulyje. Paramos vaikams
centro vadovės psichologės
Aušros Kurienės teigimu,
„vaiko pasaulis yra ne mažiau
sudėtingas nei mūsų , suaugusiųjų. Tik galimybių suprasti,
kas šiame pasaulyje vyksta ir
kaip jame veikti, vaikai turi
gerokai mažiau nei suaugusieji, todėl be mūsų pagalbos
jie nesusidoros. Nuolatinis
rimtas domėjimasis vaiku – jo
mintimis, jausmais, interesais,
sunkumais, norais ir poreikiais
– padeda sukurti abipusį pagarbų visavertį santykį, ugdo
vaiko savivertę ir padeda atrasti vaikui savąjį „aš“ – saugų, patikimą, veikiantį ir nepriklausomą.“
Aktyviausioms mokymuose dalyvavusioms lankytojoms įteikti pažymėjimai.
Baigę pozityvios tėvystės
mokymus tėvams, socialinės
darbuotojos, dirbančios su šeima, kviečia vaikus į prevencinę programą „Linas“, kurio veikla bus pradėta vykdyti
2019 m. liepos 3 d. 15.00 val.
Planuojama 12 susitikimų.
Informaciją parengė Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima Birutė Songailienė 

Apribotas lankymasis Prienų krašto miškuose
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Jūratė Zailskienė gegužės
24 d. pasirašė įsakymą
dėl lankymosi miškuose
apribojimo.

Juo apribojamas fizinių asmenų lankymąsis Prienų rajono savivaldybės teritorijoje
esančiuose miškuose ir nurodoma, jog apribojimas galios
tol, kol miškų gaisringumas

sumažės iki III miškų gaisringumo klasės. Šiuo metu, didesnėje dalyje Lietuvos miškų bei
Prienų krašto miškuose galioja
aukščiausia ir pavojingiausia V gaisringumo klasė. NG
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NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-05-20 apie 13.00 val. gautas
pranešimas, kad Ašmintos sen.,
Pociūnų k., Liepų g., senos gamyklos teritorijoje dega žolė. Išdegė
apie 1,5 aro sausos žolės.
2019-05-21 apie 8.30 val. Prienų
r., Balbieriškyje, konflikto metu
vyras (g. 1982 m.) smurtavo prieš
savo podukrą (g. 2001 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2019-05-21 apie 8.57 val. gautas
GMP pranešimas, kad Prienuose,
Stadiono g., reikia pagalbos
išnešti ligonį. Ligonė (g. 1940
m.) išnešta iš buto ir įkelta į GMP
automobilį.
2019-05-22 apie 22.20 val. Prienų
r., Ašmintos sen., Pociūnuose,
įsibrovus į įmonės dirbtuves,
pavogta įvairių įrankių. Nuostolis
– 162 eurai. Įvykio aplinkybes
aiškinasi policija.
2019-05-22 apie 20.10 val. Birštone, Kęstučio g., patikrinimui
sustabdžius automobilį „VW
Golf“, jį vairavusi neblaivi (2,11
prom. alkoholio) moteris (g. 1966
m.) sulaikyta.
2019-05-23 apie 16.02 val. gautas
pranešimas, kad Prienuose, F.
Vaitkaus g. ant laidų pakibusi
sausa šaka kibirkščiuoja, o didelis vėjas, judindamas šaką,
gali nutraukti laidus. Budėta, kol
atvyko ESO darbuotojai.
2019-05-24 apie 02.00 val. ir apie
03.48 val. Prienų r. sav., savo
sodyboje, L. Ž. (g. 1987 m.), kuriai
nustatytas 0,80 prom. girtumas,
panaudojo fizinį smurtą prieš
sugyventinį A. S. (g. 1982 m.),
kuriam nustatytas 2,49 prom.
girtumas. L. Ž. sulaikyta pagal LR
BPK 140 str. ir uždaryta į Alytaus
AVPK areštinę.
2019-05-24 apie 21.31 val. gautas pranešimas, kad Veiverių
sen. Lizdeikių k. Pievų g. mato
dūmus. Gaisro požymių nepastebėta.
REKLAMA

Baltarusija nori geresnių Rusijos paskolos
Astravo AE statyti sąlygų

Pakistane per puštūnų aktyvistų ir karių
susirėmimą žuvo trys žmonės

Baltarusija pateikė Rusijai konkrečius pasiūlymus dėl
tarpvalstybinės paskolos Astravo atominės elektrinės (AE)
projektui įgyvendinti sąlygų pagerinimo. 2011-ųjų lapkritį
Rusija suteikė Baltarusijai valstybinę 10 mlrd. JAV dolerių
vertės paskolą.

Pakistano neramiame genčių regione, esančiame
prie sienos su Afganistanu per susirėmimą su kariais
žuvo trys pilietinių teisių judėjimo aktyvistai. Puštūnų
apsaugos judėjimas tvirtina, kad saugumo pajėgos
rengia išpuolius prieš etninius puštūnus.

Pritarta ataskaitoms, sudarytos komisijos, priimti kiti
svarbūs sprendimai
ATKelta IŠ 1 p.
jaus direktorė Lolita Batutienė. Muziejaus rinkiniuose saugoma beveik 30 tūkst.
eksponatų, beveik 600 iš jų
– suskaitmeninti, LIMIS sistemoje – 54 eksponatai.Muziejuje veikia dešimt ekspozicijų. Muziejų ir jo padalinius pernai aplankė
maždaug 13 tūkst. lankytojų, edukacinėse programose dalyvavo per 3
tūkst. lankytojų, penkios
programos įtrauktos į
Kultūros paso programų sąrašą, surengta per
40 renginių, kuriuose
dalyvavo daugiau nei 2
tūkst. lankytojų. Pernai
buvo surengta akcija ir
išleista knygelė „Šimtas
iškiliausių Prienų krašto
asmenybių“.
Kalbėdama apie problemas, direktorė akcentavo patalpų Skriaudžių
buities muziejaus kalendorių
ekspozicijai po remonto suteikimą ir ekspozicijos atnaujinimą, Vinco Mykolaičio-Putino
muziejaus patalpų remontą
bei jo derinimą su Paveldo
departamento Kauno skyriumi, finansavimo skyrimą,
aplinkos tvarkymą muziejaus
padaliniuose – Šilavoto „Davatkyne“ ir Skriaudžių buities
muziejuje, kur nuo pavasario
iki rudens reikia papildomai
prižiūrėti aplinką, o tam skir-

ta tik 0,25 etato.
Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos
vadovas Jonas Radzevičius,
kalbėdamas apie 2018 m.
veiklą, priminė, kad tarnyba
finansavimą gauna iš valstybės ir savivaldybės biudžetų.

Tarybos sekretorė Birutė Žvirblienė

Pagal gaunamo iš valstybės
biudžeto finansavimo skaičiavimo metodiką, kai kurioms sritims nėra skiriama
finansavimo. Pagal atnaujintą
metodiką numatyta, kad nuo
2020 m. tarnybos apmokys ir
ugniagesius savanorius, bet
pagrindinėms priemonėms
įsigyti dalyvaujant ES projektuose, galimybės nesudarytos. Iš valstybės skiriamo
finansavimo 90 proc. skiriama darbo užmokesčiui ir tik
10 proc. – priemonėms įsigyti.

Tarnybos vadovo teigimu, be
savivaldybės paramos jie neišgyventų.
Pagrindinės problemos: seni, susidėvėję, ilgiau nei 30
metų eksploatuojami gaisriniai gelbėjimo automobiliai, pastatams, kuriuose įsikūrusios tarnybos, būtinas
remontas ar rekonstrukcija,
ugniagesių komandose nėra
gelbėjimo įrangos ir kvėpavimo organų apsaugos
priemonių.
Meras Alvydas Vaicekauskas pažadėjo, kad
ateityje svarstant biudžetą
į tai būtinai bus atsižvelgta ir numatyta lėšų tarnybų
patalpoms atnaujinti.
Ataskaitoms buvo pritarta vienbalsiai.
Tarybos nariai pritarė,
kad nuo liepos 3 d. darbuotojo iniciatyva be svarbių
priežasčių būtų nutraukta
darbo sutartis su Prienų
r. Jiezno muzikos mokyklos direktore Inga Makūnaite.

Sudarytos komisijos
Pagal Savivaldos įstatymą
į Kontrolės komitetą po vieną narį deleguoja kiekviena
frakcija. Prienų r. savivaldybės taryboje yra penkios
frakcijos, todėl komitetą sudaro penki nariai. Opozicijos
siūlymu Kontrolės komiteto
pirmininku paskirtas Arūnas
Vaidogas, mero siūlymu pavaduotoju – Algirdas Kederys. Patvirtinta, kad komisi-

joje taip pat dirbs Mindaugas
Rukas, Vaidas Kupstas ir Egidijus Visockas.
Etikos komisiją sudaro šeši Tarybos nariai (arba politinio pasitikėjimo valstybės
tarnautojai) ir trys visuomenės atstovai. Komisijoje dirbs
visuomenės atstovai Vidas
Šiupšinskas, Antanas Bendinskas, Vytautė Kurtovienė,
Tarybos nariai Loreta Jakimavičienė (pirmininkė), Aleksas
Banišauskas, Agnė Dargužienė, Henrikas Radvilavičius,
Artūras Buitkus, Vytas Bujanauskas.
Antikorupcijos komisijoje dirbs devyni nariai. Opozicijos siūlymu pirmininke
paskirta Tarybos narė Rima
Zablackienė. Komisijoje taip
pat dirbs visuomenės atstovai
Vidas Šiupšinskas, Rasa Alaburdienė ir Larisa Šaltienė bei
Tarybos nariai Cezaras Pacevičius, Deividas Dargužis, Simona Vaicekauskaitė-Šalčė ir
Vaidotas Karvelis.
Praeitame Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas
„Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo
ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisijos sudarymo“
ir sudaryta komisija, tačiau
nebuvo paskirtas Komisijos
pirmininkas. Šiame posėdyje
pritarta, kad komisijos pirmininke būtų paskirta Prienų rajono savivaldybės mero patarėja Agnė Dargužienė.
Pritarta, kad Smulkiojo ir

vidutinio verslo rėmimo komisijoje dirbs Statybos ir
ekonominės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Linutė
Mikušauskienė, Finansų skyriaus vedėja Nijolė Paužienė
ir Tarybos nariai L. Jakinevičienė (pirmininkė), G. Bartulis, C. Pacevičius, A. Banišauskas, H. Radvilavičius, V.
Bujanauskas, A. Buitkus.
Tarybos posėdyje sudaryta
Prienų rajono savivaldybės
keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisija:
L. Jakinevičienė (pirmininkė),
Janė Michaliunjo, Virginija
Zujienė, A.Vaidogas, Angelė
Mickienė.
Neįgaliųjų reikalų komisijoje – 12 narių. Komisijos
sudėtis mažai pasikeitusi, tik
jau nedirbančius savivaldybėje žmones pakeitė kiti specialistai – Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Roberta Revuckienė ir
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Zita Matukaitienė.

E. Visockui tarnybinė
nuobauda nebus
paskirta
Sprendimo projekte buvo
siūloma pavesti Prienų rajono
savivaldybės mero 2019 m.
vasario 4 d. potvarkiu Nr. P12 „Dėl komisijos tarnybiniam
nusižengimui tirti sudarymo“
sudarytai komisijai patikslinti 2019 m. balandžio 2 d. išvadą „Dėl Egidijaus Visocko
tarnybinio nusižengimo“, nes

atgarsiai 
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Stringa maisto atsargų kaupimo pertvarka

Irako teismas trims Prancūzijos piliečiams
skyrė mirties bausmes už priklausymą IS

Seime stringa maisto atsargų, skirtų karo ar kitiems
ypatingiems atvejams, kaupimo pertvarka. ŽŪM
Strateginių pokyčių valdymo grupės vadovės teigimu,
užpirkti aštuonių produktų rezervą, kuris reikalingas
savaitei, reikia pradžiai minimum 20 mln. eurų ir kasmet
po 7 mln. eurų atnaujinimui, nes produktai genda.
išvadoje nurodyta, kad buvęs
Savivaldybės administracijos
direktorius E.Visockas padarė tarnybinį nusižengimą,
tačiau nepasiūlyta tarnybinė
nuobauda, kuri turėtų būti paskirta. Tačiau komitetai vieningai šiam siūlymui nepritarė. Meras A.Vaicekauskas
priminė, kad tyrimas vyko
rinkimų metu ir toks sprendimas buvo priimtas nenorint
ko nors eskaluoti ar aštrinti,

ir būtų apmokėti jau atlikti
Stadiono g. viršutinio asfaltbetonio dangos sluoksnio atnaujinimo darbai, taip pat užbaigti Prienų miesto pėsčiųjų
perėjų eismo saugumo gerinimo darbai (perėjos bus pritaikytos neįgaliesiems, atnaujintas žymėjimas, įrengtas LED
apšvietimas ir kt.). Patvirtintas
ir naujos redakcijos 2019 m.
Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašas. Su

todėl Taryba sprendimą turi
priimti dabar.
Nors Audrius Narvydas
prieštaravo primindamas, kad
valstybės tarnautoją į darbą
priėmusi Taryba turi patikslinti išvadą, tik du Tarybos
nariai (V. Jonelis ir A. Narvydas) sprendimo projektui
pritarė, du (A. Vaidogas ir A.
Šidlauskas) susilaikė, kiti balsavo „prieš“.

šiuo sąrašu galima susipažinti
Prienų savivaldybės internetiniame puslapyje.
Priimant sprendimą dėl
Prienų rajono savivaldybės
atstovų delegavimo į Prienų
rajono vietos veiklos grupės
valdybą, kilo diskusijų, nes
buvo pasiūlyta daugiau kandidatų, nei reikia. Balsuojant
atskirai už kiekvieną nutarta,
kad bus deleguoti mero pavaduotoja L. Jakinevičienė,
administracijos direktoriaus

Paskirstytos kelių
priežiūrai skirtos
lėšos, deleguoti
atstovai
Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros
ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės
reikšmės viešiesiems ir vidaus
keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti,
saugaus eismo sąlygoms užtikrinti Prienų rajono savivaldybei skyrė per 1,3 mln. eurų (kapitalui formuoti – 755
tūkst. eurų, einamiesiems
tikslams – 545,4 tūkst. eurų).
Tarybos nariai pritarė, kad
rezervo lėšos (50 tūkst. eurų)
būtų skirtos Prienų seniūnijai
REKLAMA

buvo pasiūlyti du kandidatai Vaidotas Karvelis ir Rasa
Ivanauskienė. Balsuojant už
kiekvieną kandidatą, daugiau
balsų gavo V. Karvelis, kuris
ir atstovaus Prienų rajono savivaldybei.

Kiti sprendimai
Atsižvelgiant į Centrinės
projektų valdymo agentūros
prašymą patikslintas Tarybos
2018 m. lapkričio 29 d. priimto sprendimo „Dėl pritarimo
projektui „Bendruomeninių
vaikų globos namų ir vaikų
dienos centrų tinklo plėtra
Prienų rajone“ 2 punktas ir
išdėstytas taip: „Užtikrinti netinkamų finansuoti, bet šiam
projektui įgyvendinti būtinų
išlaidų, jeigu tokių bus, ir tinkamų išlaidų, kurių nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, apmokėjimą iš
Prienų rajono savivaldybės
biudžeto lėšų.“
Tarybos nariai patvirtino
Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų
nekilnojamųjų daiktų sąrašą
– šeši objektai, buvę sąraše,
išbraukti, nes buvo parduoti
per pastaruosius šešis mėnesius, ir vienas– įrašytas.
Nemažai diskusijų kilo
svarstant Savivaldybės keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais
paslaugų teikimo sutarties
projektą. Sutartis su UAB
„Kautra“ baigiasi šių metų
rugpjūčio 31 d. Sprendimo
projekte buvo numatyta, kad

Irako teismas sekmadienį skyrė trims Prancūzijos
piliečiams mirties bausmes pripažinęs juos kaltais
dėl prisijungimo prie džihadistų judėjimo „Islamo
valstybė“ (IS). Irake laikomi suimti tūkstančiai džihadistų,
pastaraisiais mėnesiais perkeltų čia iš kaimyninės Sirijos.
pratęsti sutartį du kartus po
18 mėnesių. Buvo pasiūlyta
sutartį sudaryti 5 metų terminui su galimybe pratęsti du
kartus po dvejus metus. Po
diskusijų apie maršrutų ilgius,
vežėjų patirtų nuostolių kompensavimą bei apsvarsčius
įvairius kitus siūlymus, balsai
pasiskirstė po lygiai – po 11,
vienas (A. Narvydas) nebalsavo. Tarybos nariai priėmė
sprendimą pritarti projektui,
nes pagal Savivaldybės tarybos reglamentą, jeigu balsai
pasiskirsto po lygiai, lemia
mero balsas.
Tarybos posėdyje buvo priimti sprendimai dėl biudžeto
pakeitimų, į Prienų rajono
savivaldybės administracijos
buhalterinę apskaitą įrašytas
pastatas – dirbtuvės, esančios
Lizdeikių k. (Veiverių sen.),
pritarta, kad UAB „Kautra“
įrengtų išorinę reklamą ant
Prienų rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio autobusų stoties pastato,
Kauno parašiutininkų klubui
valdyti ir naudoti panaudos
teise 10 metų perduota Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir
šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas turtas
– du lėktuvai AN-2, pakeista
Prienų rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Kauno
g. 56, Veiveriuose, tam tikrų
patalpų tikslinė naudojimo
paskirtis iš gydymo į gyvenamąją. Dalyje pastato bus

AN-2

pavaduotojas Algis Marcinkevičius ir Tarybos narys Vytautas Jonelis.
Įį Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

naujoji sutartis su geriausią
kainą pasiūliusiu ir atvirąjį
konkursą laimėjusiu vežėju
bus sudaryta 84 mėnesių (7
metų) terminui su galimybe

įrengta 15 vietų globos namai
ir 10 vietų savarankiško gyvenimo namai.
Kitas posėdis – birželio
27 d.
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Noro dalyvauti Alžyro prezidento rinkimuose
neišreiškė nė vienas kandidatas

Europos buriavimo čempionatas keturiems
Lietuvos atstovams buvo sudėtingas

Alžyro prezidento rinkimuose nė vienas kandidatas
neišreiškė noro varžytis dėl valstybės vadovo posto. Alžyre
jau kelis mėnesius tęsiasi masiniai protestai, kurių dalyviai
reikalauja nušalinti nuo valdžios visus veterano lyderio
Abdelazizo Bouteflikos sąjungininkus.

Šešias dienas Porto mieste, Portugalijoje, vykęs Europos
buriavimo čempionatas Lietuvos atstovams buvo
sudėtingas. Po 12 lenktynių buriuotoja Viktorija Andrulytė
užėmė 37-ąją, Martis Pajarskas – 56-ąją, Karolis Janulionis
62-ąją, Domantas Juškevičius – 97-ąją vietas.

Matas Šalčius: „Aš pašvenčiau visas savo jėgas šalies švietimui ir laisvei“
ATKelta IŠ 1 p.
užrašė praėjus penkioms dienoms po to, kai Lietuva prisijungė Klaipėdos kraštą 1923
m. Tuo metu M. Šalčius gydėsi Karaliaučiaus ligoninėje

Noriu atkreipti dėmesį, kad tai
dienoraštis – jis neskirtas viešumai, todėl išsakytos mintys
perteikia autoriaus vidinius išgyvenimus.
Ištrauka iš dienoraščio: [...]

galiau fronte su lenkais. Prieš
Didįjį Karą buvau jau išmokęs tausoti savo sveikatą ir ja
rūpintis, bet pastaraisiais 4
metais tas pamiršta ir tik dabar man ši liga vėl priminė.

Matas Šalčius (dešinėje) Jungtinėse Amerikos Valstijose (apie 1915 m.) su lietuvių bendruomenės
atstovais. Greta jo stovi Aldona Šliūpaitė. Trečias iš kairės Jonas Šliūpas su žmona Liudvika

ir dienoraštyje sukūrė projektą
savo antkapinio paminklo, ant
kurio turėjo būti iškalti minėti
žodžiai. Jis tuomet abejojo, ar
pajėgs pakilti iš ligos patalo,
nes gydytojai buvo konstatavę apie dešimt ligų.
Pripažinkime, išskirtinai
retai pasitaiko, kai žmogus,
eidamas 33-iuosius gyvenimo metus, gali pareikšti, kad
visas savo jėgas yra atidavęs
šalies švietimui ir laisvei. Paprastai tokio amžiaus žmonės
daugiau laiko skiria šeimai ar
mėgstamiems užsiėmimas nei
valstybės reikalams. O jei ir
skiria, tai jau ne tiek, kad organizmas atsiduria ties išgyvenimo riba. Matas Šalčius
buvo kaip tik toks! Jam lietuvių tautos ir valstybės reikalai
buvo svarbiau už asmeninius.
Ir tiesą pasakius, dar prieš
tuokdamasis 1912 m. su pasiturinčio ūkininko dukra Marija Rožanskaite, ją įspėjo, kad
nebus lengva su juo gyventi,
nes turįs gyvenime daug ką
nuveikti. Ir jis nemelavo.
Taigi, kaip nutiko, kad 33iaisiais gyvenimo metais M.
Šalčius buvo priėjęs iki tokios
būsenos? Atvertus beveik
prieš šimtą metų rašyto dienoraščio puslapius, užtinkame jo minčių šiuo klausimu.
Kartu iš dienoraščio aiškėja jo
gyvenimo veiklos epizodai.
REKLAMA

Suėdė nemaža mano sveikatos pašalinimas manęs iš
Marijampolės gimnazijos už
revoliucinį nusistatymą 1905
ir 1906 m. gale ir sėdėjimas
savaitės Marijampolės kalėjime 1906 m. vasarą. Jau belankydamas „Saulės“ kursus
buvau kartą taip nusilpęs, kad
iš nuovargio ir persidirbimo,
kad reikėjo mėnesį namuose
ilsėtis. Pagaliau nemaža jėgų
atėmė ir mokytojavimas Skuode, Sedoje ir Vytogaloj, kame
vienur ir kitur, be pamokų mokykloj, dar dirbau ir vakarais,
mokydamas savo bute mokinius lietuvių kalbos (Skuode)
arba nemokslius (Vytogaloj),
ilgas vakaravimas su begaliniu skaitymu ir rašymu redaguojant „Mokyklą“ nuo
1909-1913 m. ir pagaliau,
persekiojimas manęs už paskaitą 1913 m. Petrapily apie
rusų mokytojų darbus Lietuvoje, šnairavimas į mane iš
visų mano giminių ir draugų
pusės; po to įvykio bastymasis
Didžiojo Karo metu po Rusus,
Sibirą, Japoniją, Ameriką ir
pagaliau dalyvavimas kovoj
dėl Lietuvos nepriklausomybės nuo 1919 m. pradžios ligi
1922 m. kai man teko be paliovos važinėti su agitacinėmis prakalbomis, su pirmos
paskolos bonais ir su Šaulių
organizavimo reiklais ir, pa-

Bet svarbiausia šios mano
ligos priežastis – tai Kauno
Komendanto krata pas mane
mano bute 9 birželio 1922 m.
Ta krata man buvo suduotas
mirtinas smūgis. Aš sunkiai
gimdžiau su kitais Lietuvos
laisvę nuo 1905 metų, kad,
pagaliau, ta laisvė ir tos laisvės įstaiga man smeigtų peilį į širdį – kieno tas darbas
ta krata, ar ji Šaulių Centro
Valdybos narių, ar Užsienio
Reikalų Ministerio, ar pačio
Komendanto darbas, man vistiek, bet faktas palieka faktu.
Man padaryta žaizda, kuri gyvenime niekada neužgis.
Sveikatai pagerėjus, M.
Šalčius vėl įsisuko į valstybės ir visuomeninio gyvenimo sūkurius: dirbo spaudos
baruose, studijavo Lietuvos
universitete ekonomiką, dirbo Vidaus reikalų ministerijos
informacijos ir propagandos
biure, steigė PEN klubą, po
to – Turizmo sąjungą. Daugiau kaip metus (1925–1926
m.) ėjo Šaulių sąjungos pirmininko pareigas. Akivaizdu,
kad dirbo daug ir įvairiose srityse.Gabumų ir organizacinių
gebėjimų daugelis galėjo jam
pavydėti. Vėliau jis pasirinko
keliones, todėl ir mūsų laikais
jis išliko žmonių atmintyje
kaip, ko gero, žymiausias lietuvis keliautojas.

Antra, Matas Šalčius yra
pavyzdys, rodantis, kaip galima tarnauti Tėvynei atsidūrus
toli nuo jos. Antai Pirmojo pasaulinio karo metu apsistojęs
Jungtinėse Amerikos Valstijose 1916 m. organizavo Lietuvių dieną, kurios metu rinko aukas nukentėjusiems nuo
karo šelpti. Kaip rašė Karolis
Račkauskas-Vairas, „amerikiečiai galėjo pasigėrėti Šalčiaus darbingumu ir sugebėjimu organizuoti. Spaudai ir
organizacijoms padedant, per
3 savaites pavyko suorganizuoti ligi 400 skyrių įvairiose
Amerikos lietuvių naujokynuose. Plačiu mastu ėjo pasiruošimas Lietuvių Dienai
ir tiems pasiruošimams vadovavo Matas Šalčius. Lietuvių dienos pasisekimas didelia dalimi buvo Šalčiaus
pasidarbavimo dėka. Lietuvių diena Amerikoje davė
nukentėjusiems nuo karo 230
000 dolerių. JAV Raudonasis
Kryžius pridėjo tiek pat prei
surinktos sumos“.
Kai 1929 m. M. Šalčius kartu su A. Poška išvyko motoci-

rijoje (Harbine), Australijoje
(Sidnėjuje), Pietų Afrikoje. Iš
pirmiau man teko pažinti lietuvius išeivius ir jų gyvenimą
Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir Kanadoje. Apie mūsų išeivius galima pasakyti kad jie beveik visur vargsta ir gyvena blogose
sąlygose, be globos, apginties
ir organizacijos“.
M. Šalčius stengėsi padėti
tolimuose kraštuose vargstantiems lietuviams. Pavyzdžiui,
apsistojęs Tebrize norėjo, deja, nespėjo, įkurti Irano (Persijos) lietuvių draugiją, Šanchajaus lietuviams surengė
Vasario 16-sosios minėjimą.
Šanchajuje įsikūrusiems išeiviams iš Lietuvos siekė padėti iš Kinijos emigruoti į Pietų
Afriką, kai Japonija pradėjo
karinius veiksmus Kinijoje.
Dėjo pastangas įsteigti Charbine konsulatą ir tuo tikslu rašė laiškus Lietuvos aukštiems
valdininkams. Dalis lietuvių
ten gyveno kaip atsiskyrėliai ir nežinojo, kas vyksta
Lietuvoje. Pavyzdžiui, 1932

daugelyje valstybių skleidė
žinią apie Lietuvą ir Vilniaus
krašto okupaciją. Tuo klausimu rašė straipsnius įvairių
kraštų laikraščiuose, akcentavo tą klausimą bendraudamas
su užsienio spaudos darbuotojais ar kitų valstybių politikais, skaitė paskaitas. Ir ne
vienoje valstybėje patyrė Lenkijos diplomatų persekiojimą.
Kai kuriais atvejais jiems pavyko sutrukdyti M. Šalčiui organizuoti viešas paskaitas dėl
atplėšto Vilniaus krašto.
Vienas iš įdomiausių jo Vilniaus vadavimo projektų buvo parengtas viešint Indijoje.
Kartu su vienu Bombėjaus
milijonieriumi dr. Nairu buvo
sutarta, kad jis finansuos budistų misiją į Vilniaus kraštą.
Prieš tai ketinta išversti vieną
svarbiausių budizmo veikalų
„Dhammapada“ į lietuvių kalbą ir ją platinti tarp Vilniaus
krašto lietuvių. Buvo sumanyta, kad sąmoningi lietuviai
turėjo būti iš anksto informuoti ir turėjo šlietis prie atvykusios budistų misijos. O kai tai
bus visiems matoma, tuokart

Matas Šalčius su pradžios mokyklos mokiniais Vytogaloje (dab. Šilalės r.) apie
1912 m. Rankose laiko laikraštį „Mokykla“, kurio redaktoriumi jis buvo.

klu į kelionę aplink pasaulį, jis
neatsiribojo nuo savo tautos
ir valstybės reikalų. Kelionės
metu jis sutiko tolimose šalyse daug išeivių iš Lietuvos. M.
Šalčius rašė: „Keliaudamas
aš visur užtikau tris daiktus:
žvirblį, žydą ir lietuvį. Mūsų
lietuvių aš užtikau net tokiose šalyse kaip Bulgarija, Pietų
Slavija, Graikija, Egiptas, Palestina, Indija, Sijamas, Java,
Filipinai. Didesnės jų kolonijos yra Irane (Persijoje), Kinijoje – Šanchajuje ir Mandžiū-

m. vienas Kinijoje gyvenantis lietuvis pasididžiuodamas
rodė Matui lietuvių kalba atspausdintą knygą, berods,
maldaknygę. Tačiau tai darė
apdairiai, kad to nepamatytų
Rusijos buvę žandarai, nes...
juk spauda lietuvių kalba yra
uždrausta! Belieka tik priminti, kad spaudos draudimas
lietuviškais rašmenimis buvo
panaikintas dar 1904 m., bet
tas lietuvis 1932 m. dar gyveno baimės apimtas.
Kelionės metu M. Šalčius

ketinta kreiptis į Vatikaną su
prašymu imtis priemonių,
kad Vilniaus krašto lietuviai
nebūtų lenkinami per bažnyčias, nes neva dėl to lietuviai
atsisako katalikybės ir masiškai pereina į budizmą.
Kelionės metu M. Šalčius
bendravo su iškiliomis asmenybėmis ir eiliniais žmonėmis. Pasakojo jiems apie
Lietuvą, jos kultūrą ir politiką. Iškiliausas iš jų buvo Indijos lyderis Mahatma Gandis, kuris perdavė Lietuvai
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Peru sukrėtė 8 balų žemės drebėjimas

Rytų Kinijoje laive įvykus anglies dioksido
nuotėkiui žuvo 10 žmonių

Šiaurės vidurio Peru sekmadienį paryčiais sukrėtė galingas
8 balų žemės drebėjimas, pranešė JAV Geologijos tarnyba
(USGS). Požeminis smūgis buvo užfiksuotas 114 km
gylyje, 158 km į šiaurės rytus nuo Jurimagvaso miesto.
Peru priklauso seismiškai aktyviai zonai, vadinamai
Ramiojo vandenyno ugnies žiedui.
nuoširdžiausius linkėjimus.
Indus ypač domino tas faktas, kad sanskritas ir lietuvių
kalba turi panašumų. Todėl
kažkuris iš indų pašmaikštavo sakydamas, kad „pasirodo,
trys milijonai lietuvių gyvena
Lietuvoje, o maždaug 360 milijonų lietuvių – Indijoje“. M.
Šalčius bendravo su Rabin-

visuomenei jo atvykimas padarė labai didelio įspūdžio
ir laukė kaip kokio išganytojo. Bet deja, nuo pat pirmos
dienos prasidėjo jo persekiojimas ir intrigos daugiausia
vedamos pasiuntinybės sekretoriaus Br. Blavieščiūno. Šis
net skundė Matą Argentinos
valdžiai kaip sovietų agentą,

Būtų galima prisiminti daugybę M. Šalčiaus nuveiktų
Tėvynės labui darbų, už kuriuos jis negavo nė cento.
Dirbo iš idėjos. Pasiremsiu
dar kartą Antano Poškos žodžiais:
Turėdamas nepaprastą
iniciatyvą, retus gabumus
darbui, drąsą ir nenugalimą

Matas Šalčius – Šaulių Sąjungos pirmininkas su kariuomenės ir visuomenės atstovais (sėdi pirmoje eilėje centre). Apie 1925 m.

dranatu Tagore, Filipinų kovotoju už nepriklausomybę
generolu E. Aguinaldo, Tailando princu Bidija Karana,
Birmos sukilėlių vadu Saja
San, Kinijos maršalo Čang
Kai-ši svainiu Sunga ir kt.
Ne mažiau tuo požiūriu
reikšminga buvo jo kelionė į
Pietų Ameriką, kur 1936 m.
išvyko vienyti ten gyvenančių lietuvių.
Kaip jam sekėsi Pietų Amerikoje? Pasiremsiu Veronikos-Verkaitės Laurinavičienės laišku, rašytu M. Šalčiaus
artimiesiems po jo mirties. Ji
buvo greta keliautojo paskutinėje jo sumanytoje kelionėje iš Ugnies Žemės per Pietų
ir Šiaurės Ameriką, Aliaską
ir Sibirą iki Kauno. Ši moteris buvo greta keliautojo paskutinėmis gyvenimo valandomis, kai jo gyvybė užgeso
1940 m. Bolivijos ir Brazilijos pasienio miestelyje Guajaramirime.
Ištrauka iš Veronikos Verkaitės-Laurinavičienės laiško:
1936 m. kovo 19 d. Matas
Šalčius atvyko Argentinon
Buenos Aires. Lietuviškąjai
REKLAMA

nors Matas ir gyveno Pasiuntinybės rūmuose. Tais pačiais
metais Pasiuntinybė ir DULR
skatinamas išleido savaitraštį „Išvien“. DULR pasižadėjo duoti lėšas, o Pasiuntinybė moralinę pagalbą. Tačiau
Matas tikrumoje leido savo
lėšomis. DULR buvo pasižadėjusi grąžinti, bet taip Matas
ir nesulaukė. Leisdamas laikraštį Matas taip nusigyveno,
kad neturėjo nė už ką pavalgyti. Pasiuntinybė reikalavo,
kad laikraštis išeitų laiku. Šitoks vargingas darbas pakirto
jo sveikatą. Apsirgo smarkiu
inkstų uždegimu. Buvo reikalinga operacija, bet pasiuntinybė atsisakė padėti. Tuo laiku gen. Nagevičiui buvo Matas apšmeižtas iš paskutiniųjų.
Kuomet po operacijos gulėjo
beveik mirties patale pasiuntinybės rūmuose visų apleistas,
tada pasišaukė mane. Pirmą
valandą nakties mano vyrui
protestuojant nuvykau jo gelbėti. Pinigų Matas neturėjo,
tada turėjau ieškoti būdų nupirkti jam vaistų ir kitų reikalingų daiktų. Nors vėliau sužinojome, kad DULR būk tai
tam tikslui pasiuntė pinigus,
bet Matas jų negavo.

pasiryžimą, Matas nepadarė
karjeros, nesusikrovė turtų.
Buvo tikras patriotas. Visa
širdimi aukojosi Tėvynės laisvei ir gerovei. Šioje srityje jo
principai buvo nepajudinami
ir jokių kompromisų jis nežinojo. Aplinkybėms keičiantis, nekeitė savo įsitikinimų.
Atkakliai kovojo su blogiu,
nepailstamai kėlė į viešumą
negeroves, kritkavo jas. Todėl
teko dirbti visą gyvenimą be
didesnių atlyginimų, paaukštinimų tarnyboje, apdovanojimų. Dirbo jis Tėvynės labui
ne nustatytomis valandomis
su kelionpinigiais ir dienpinigiais, bet labai dažnai neturėdamas net duonos.
Trečia, Matas Šalčius – tolerancijos ir bendravimo su
kitų kultūrų žmonėmis pavyzdys.
Iš 1934–1935? metų M.
Šalčiaus paskaitos per Kauno
radiją (radiofoną):
Mano perkeliautose kraštuose teko matyti visokių
kultūrų ir civilizacijų. [...]
Dažnai pasitaiko, kad aukštesnės civilizacijos tauta turi mažiau vidujinės kultūros,
o visai menkai civilizuota
tauta turi daugiau vidujinės

Rytų Kinijoje iš krovininio laivo priešgaisrinės sistemos
nutekėjus anglies dvideginiui mirė mažiausiai 10 žmonių
ir dar 19 nukentėjo. Nuotėkis įvyko, kai laive buvo
atliekami remonto darbai. Laivo įgula nesilaikė reikiamų
procedūrų.
kultūros. Aš gavau įspūdžio,
kad vadinamosios“laukinės“
tautos yra geresnės svetimam
žmogui, negu vadinamosios
vakarų civilizuotosios. Kurdai, turkomanai, uzbekai,
aviganiai ar afganistaniečiai
ir mongolai Europoje yra laikomi „baisiais“ žmonėmis.
Bet pabuvęs jų tarpe ilgesnį
laiką, radau, kad jie yra žmoniški, vaišingi, linksmi, ramūs
viduje žmonės. Jie labai atskiria ir numano, kas ateina pas
juos be užpakalinių minčių, su
atvira širdimi, be noro juos išnaudoti ar jiems pakenkti. O
jei pas juos atvyksta kitų šalių
žmonės apsiginklavę iki dantų, niekina juos, tyčiojasi ir
įžeidžia juos tų jie gali ir gyvų nepaleisti.
Bendrai galiu pasakyti,
kad žmonės gali būti skirtingų odos spalvų, kalbų, tikybų
ir papročių, bet jų širdis yra
vienoda. Visi žmonės ir visur
nori būti gerbiami ir mylimi.
Visi atskiria blogą ir gerą elgesį su jais. Visur žmonės įsižeidžia, jei įžeidi tai, kas jiems
šventa. Smarkiausiai žmonės
kovoja dėl jų asmens nieki-

lionės įspūdžiai.
Knygų skyrių pavadinimai:
> Kultūringų slavų žemė
– Čekoslovakija
> Susisielojusi Austrija
> Skausmo šalis Vengrija
> Įvairi Pietų Slavija
> Darbščioji Bulgarija
> Saulėtoji Elada
> Aukso obuolių šalis - Palestina
> Slėpiningoji Indija
> Pažangusis Siamas
> Nelaimingoji Labo Ryto
šalis – Korėja
> Filipinai – Mažoji Amerika Azijoje
> Taurių bastuoklių šalis
– Mongolija
Jo nuostatos atsiskleidžia
jo laiškuose žmonai. Be galo
įdomu juos skaityti.
(Bombėjus, 1930 m. sausio 30 d.)
Aš esu visa siela ir kūnu
visuomet mūsų brangios Lietuvos žmogus, bet aš tuo pat
metu esu ir viso pasaulio žmogus. Man nesvarbu, kur gyventi Azijoj, Afrikoj, Australijoj, Amerikoj ar Europoj. Man

Mato Šalčiaus žmona Bronislava su dukromis Danute, Aldona, Aušra, Raminta ir seserimi Elena (viršuje, dešinėje).

nimo ir įsitikinimų ir jausmų
įžeidimo.
Jo geranorišką požiūrį į kitus kraštus ir žmones rodo 6
tomų knyga „Svečiuose pas
40 tautų“, kurioje aprašyti ke-

svarbu, kad aš gyvenčiau ten
ir tai, iš kur geriau galėčiau
pasiekti savo tikslo. Todėl Jūs
mano brangutėlės nespręskite
taip klausimo, kur bus mano
namas svetimijoj, kur aš apsi-

stosiu – man vienas tikras namas tėra Lietuva, o svetimijoj
visur lygus namas.
Matas Šalčius yra pavyzdys, rodantis, kaip svarbu
yra mokytis kalbų. Visuomet
stengdavosi išmokti kaip galima greičiau bent kelis žodžius
vietos kalba ir juos pavartoti
bendraujant su vietos žmonėmis. Tai pasitarnaudavo tiesiant pasitikėjimu grįstus tiltus
su įvairių valstybių gyventojais. Laiškuose įtikinėjo, kad
dukros turi mokytis kalbų, nes
tai yra labai vertinga.
Su keliautojo dukra Raminta Šalčiūte-Savickiene
kitados bandėme skaičiuoti,
kiek jis mokėjo kalbų. Dabar
ir nepamenu, kiek jų tuo metu buvome priskaičiavę. Tuo
klausimu galiu tik išsakyti savo įžvalgą. Matas Šalčius, be
abejo, mokėjo daugiau kalbų
nei Antanas Poška. O Antano Poškos esu klausęs „Kiek
jūs kalbų mokate?“. Jis parodė į savo kambaryje ant stalo
stovintį radijo imtuvą VEF
ir sako: „Vakare, kai atsigulu, pasiimu radijo imtuvą ir
klausausi įvairių radijo stočių.
Kartais pasitaiko, kad kai kurių kalbų aš nesuprantu...“ Po
kelių akimirkų pridėjo: „Šiaip
daugiau ar mažiau kalbu ir suprantu 14 kalbų!“
Ketvirta, paliesiu mažiau
žinomą temą, kurį gerai žinojo Mato šeima ir kiti artimieji,
tačiau gal tik vienas kitas iš visuomenės. Kas paskatino M.
Šalčių tiek daug keliauti? Be
abejo, jis norėjo pažinti tolimus kraštus. Tačiau buvo ir
kita priežastis. Išvykti į keliones jį skatino susiklosčiusi nepalanki atmosfera, t.y. Lietuvoje nuolat rezgamos intrigos,
pavydas, pataikavimas, apkalbos ir pan. Savo laiškuose
žmonai ar kitiems šeimos nariams jis nuolat primena apie
patirtas nuoskaudas. Jis rašo
apie tai, kad jo nuopelnai steigiant Šaulių sąjungą atiteko
Vladui Putvinskui, kad jis yra
skundžiamas valstybės prezidentui Antanui Smetonai, kad
kiti jam pavydi ir todėl siekia
sumenkinti, pasiglemžti jo
nuopelnus ir t. t. Jis įvardija
kai kurių leidinių redaktorius,
NUKelta Į 8 p. 
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Pas gyventojus dar likę 450 mln. litų

Meksikoje sudužus kariniam sraigtasparniui
žuvo šeši žmonės

Praėjus daugiau kaip ketveriems metams nuo euro
įvedimo, Lietuvos gyventojai į bendrą Europos Sąjungos
(ES) valiutą vis dar yra neiškeitę maždaug 450 mln. litų,
arba 130 mln. eurų. Balandžio pabaigoje apyvartoje
esančių litų banknotų vertė siekė 319,4 mln. litų, monetų
– 114,1 mln. litų ir 18,7 mln. litų numizmatinių monetų.

Meksikoje gesinant miško gaisrą sudužus vienam
karinių pajėgų sraigtasparniui žuvo šeši žmonės.
sraigtasparnis Mi-17, pakilęs iš Valle Verde miesto
kaimyninėje San Luis Potosi valstijoje, gabeno
rezervuarą su 2,5 tūkst. litrų vandens, skirto gesinti ugnį.

Matas Šalčius: „Aš pašvenčiau visas Už plastiko maišelių dalinimą veltui
savo jėgas šalies švietimui ir laisvei“ siūlomos baudos
ATKelta IŠ 7 p.
kurie jam keršija ir nespausdina jo straipsnių. Todėl jis
žmonai laiškuose įrodinėjo,
kad kitose šalyse galįs pasitarnauti Lietuvai daugiau,
nei būdamas Lietuvoje. Tokį
sprendimą jis buvo priėmęs.
Daug kartų ragino savo žmoną atvykti į kurią nors Azijos
ar Pietų Amerikos šalį, ten įsikurti ir ramiai gyventi.Gyventi ten, kur nėra piktų liežuvių,
tiek daug pavydo. Dėl to jį
žavėjo Rytų kraštai.
Reikia pasakyti, kad jis užsienio lietuvių bendruomenėse įžvelgė taip pat daug nesantaikos ir pavydo.
Jis sakė: „ta energija,
kur leidžiama vaidams
ir šmeižtams, jei būtų sudedama į rimtą
darbą, tai mes lietuviai išeivijoje būtume
geriausiai organizuota išeivija. Brangūs
žmonės išeivijoje yra
tie, kurie pradėję tik su
savo stipriom lietuviškom rankom patys geriau įsikuria ir paskui
kitiems padeda“.
Beje, tą patį apie lietuvius man yra sakęs ir
Antanas Poška (pasakojo, kad sovietų legeriuose susidūręs su
tuo reiškiniu).
Penkta, asmeniškai man M.
Šalčius yra pavyzdys, kaip
reikia branginti ir saugoti asmeninio pobūdžio laiškus,
nuotraukas, dokumentus ir
kitą medžiagą.Saugoti sau,
savo artimiesiems ir valstybės istorijai.
Iš dukros Aušros Šalčiūtės
atsiminimų:
Atsimenu, kaip laukėme
grįžtančio iš kelionės tėvo, sukišę nosis prie stiklo. Koks buvo džiaugsmas, kai prie mūsų
namo, Minties Rato gatvėje,
sustojo mašina ir iš jos išlipo
liesas, gerokai įdegęs ir praplikęs tėvas. Iš mašinos buvo
iškelta keletas apdaužytų lagaminų ir didelis rytietiškas
REKLAMA

patiesalas. Mes sveikinomės
ir laukėme dovanų, bet tėvo
kelionės kraitis buvo sukrautas jo kabinete.
Sekančią dieną, atvėrus lagaminus, išvydome daugybę
pageltusių rankraščių, užrašų knygelių, įvairių džiovintų
sėklų, molinių lentelių ir popiriaus lapų, prirašytų nesuprantamais ženklais. Tai buvo
visas jo turtas. Jis jomis gėrėjosi, liepė jas saugoti.
Papildysiu: pavyzdžiui, M.
Šalčius išsaugojo mano gimtojo Vytogalos kaimo pradžios mokyklų mokinių palinkėjimus jam išvykstant iš

narys). Kitąmet bus minimas
Steigiamojo Seimo šimtmetis. Išsaugojo daugybę dalykų
(Mahatmos Gandžio linkėjimus Lietuvai), kurie šiandien
turi didelę vertę.
Glaustai priminęs jums
apie Matą Šalčių, noriu pasidžiaugti, kad jo atminimas
puoselėjimas Prienuose. Tai
akivaizdžiai liudija surengta
konferencija, skirta Pasaulio
lietuvių metams. M. Šalčius
tikrai yra vertas pagarbos ir
atminimo, nes dirbo Lietuvos
labui ne dėl gaunamo darbo
užmokesčio, ne dėl lengvatų
ar valstybės premijų bei me-

Aplinkos ministerija siūlo
bausti prekybininkus už
plastiko maišelių dalinimą
nemokamai. Ministerijos
Atliekų politikos grupės
vadovė Agnė Bagočiutė
sako, kad pataisas
netrukus turėtų svarstyti
Vyriausybė, o jai pritarus
– ir Seimas.

„Esame parengę, suderinę
ir esame baigiamojoje stadijoje prieš pateikiant Vyriausybei tvirtinti pataisas, kuriomis atskirai ketiname išskirti
šį atvejį ir numatyti kontrolės
procedūras ir baudas. Dabar
tik bendrieji atvejai apibrėžti“, – BNS tvirtino ministerijos atstovė.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimais siūloma pardavėjams ir prekybos
įmonių vadovams už lengvųjų
plastiko maišelių nemokamą
dalijimą skirti baudas nuo 10
iki 200 eurų.
A. Bagočiutės teigimu, ministerija kol kas yra gavusi tik
vieną pretenziją dėl maišelių
dalijimo. Tačiau patikrinus
nustatyta, kad pažeidimo nebuvo.
Aplinkos apsaugos departamento atstovė Ieva Krikštopaitytė BNS nurodė, kad be
šio vienintelio balandį gauto
gyventojo pranešimo daugiau
jų negauta.
Seimo dar 2016 metais pri-

imtos pataisos nuo šių metų
leido prekybininkams nemokamai dalinti tik labai plonus
(plonesnius kaip 15 mikronų)
plastiko maišelius. 15–50 mikronų storio maišelių, kurie
dažniausia yra su prekybininkų ar prekių ženklų logotipu,
negalima dalinti veltui.
Tokie maišeliai sunkiai atskiriami nuo kitų atliekų ir tik
maža jų dalis perdirbama, o
gamtoje jie ilgai nesuyra.
Lietuvos prekybos įmonių
asociacijos duomenimis, pastaraisiais metais labai lengvų
ir lengvų maišelių sunaudojimas šalyje mažėja. 2017 metais vienam gyventojui teko
226 labai lengvi ir 34 lengvi
maišeliai, o 2014 metais – atitinkamai 260 ir 39. BNS

Tai – įdomu. Žmogus silpnas
Stiprus vyras gali pakelti
10 kartų tiek, kiek jis
pats sveria: tuo tarpu kai
visi vabzdžiai ir gyvuliai
pakelia vidutiniškai 25
kartus daugiau už savo
svorį.

Mato Šalčiaus laiško, rašyto žmonai 1931 m.
sausio 30 d. iš Bombėjaus (Indija) fragmentas.

Vytogalos prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Tarp tų palinkėjimų ir mano senelio brolių bei
dabartinio švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo
Monkevičiaus senelio rašyti linkėjimai, piešiniai. Grįždamas iš ketverius is metus
trukusios kelionės (1933 m.)
M. Šalčius parsigabeno daugybę bilietų ir kt. medžiagos.
Tarp jų – kelionės traukiniu iš
Šanchajaus į Nankiną bilietą
(bilietas-brošiūra). Kelionės
metu jis kaupė savo rašytų
laiškų Lietuvos pareigūnams
kopijas,todėl iš jų galime
daug ką sužinoti. Išsaugojo
Santaros partijos programą
vykstant rinkimams į Steigiamąjį Seimą (buvo tos partijos

dalių. Tuo labiau turėtume
jam atiduoti pagarbą, kadangi
jo palaikai ilsisi ne Lietuvoje, o tolimoje Bolivijoje, kur
neišliko net jo kapo (2005 m.
atidengta atminimo lenta galbūt netoli jo amžinojo poilsio
vietos).
Grįžtu prie1923 m. Mato
Šalčiaus išsakytos minties:
„Visas jėgas pašvenčiau šalies švietimui ir laisvei“. Tolimesnis ir beveik dar du dešimtmečius trukęs keliautojo
gyvenimas tik įrodo, kad jis
liko ištikimas savo gyvenimo
tikslui, tik pastangos šviesti
ir stiprinti Lietuvos žmonių
laisvę įgavo kitas formas.
Benediktas Šetkus
Prienai, 2019-05-17 

Kai kurie iš jų net po 200–
300 kartų daugiau pajėgia
pajudinti, negu patys sveria. Štai, pavyzdžiui, muselė pakelia 170 kartų daugiau
už savo svorį, bombas 300
(bombas yra vabzdys, gyvenąs jūroj šiltuose kraštuose),
voras 182, ausvabalis, kuris
dažniausiai randamas šuns ausyse, 530 kartų. Visi šie vabzdžiai yra stipresni už mūsų
Šarkį – Žukauską, palyginus
su jo kūno svoriu. Tas pats
ausvabalis, teturįs tik 3 milimetrus ilgio, pajudina kojomis iš vietos kūną, kuris sveria
1204 kartus daugiau negu pats
„čempionas“. O kokią jis jėgą
turėtų, jeigu būtų tokio dydžio
kaip dramblys? Juk tai baisu
pagalvoti! ada jis pakeltų apie
60 000 kg. Jeigu žmogus atitinkamai turėtų tokias stiprias
kojas kaip blusa, tai jis lengvai
peršoktų NewYorko uoste
pastatytą Laisvės statulą, kuri siekia 100 metrų. Dabar
džiaugiamės 1,5 metro iškėlę
savo „griešnus kaulus“.

Kiškis bėga per sekundę 18
metrų, per minutę – 1,08 km,
o per valandą – 64,8 kilometrus. O kregždė skrenda per
valandą 500 km. Jeigu žmogus galėtų pasiekti nors pusę
kiškio greičio, tai jam šiandien nereikėtų nei automobilių, nei geležinkelių.
Panašiai yra ir su žmogaus
regėjimu. Pavyzdžiui, erelis
3 kilometrų atstumu pamato
lauko pelę. Jei mes turėtume
tokias akis kaip erelis, tai nereikėtų nei mikroskopų (didinamų stiklų), nei binoklių,
nei kokių kitų prietaisų. Mes
aplink save tada matytume
milijonus visokių vabaliukų,
mikrobų.
Žmogaus klausos organai
taip pat silpnesni negu gyvulių, vabzdžių ar paukščių.
Ant šakelės tupinčio paukščio čirškėjimo mes negirdime, tuo tarpu kai jo „drau-

gė“, esanti 200–300 metrų
toliau, puikiausiai girdi ir susikalba...
Silpna mūsų uoslė. Lapė
už poros kilometrų užuodžia
paraką; šuo iš tolo užuodžia
besiartinantį žmogų ir puikiai
suranda uoslės pagalba savo
šeimininką. Palyginus mūsų
uoslę su gyvulių, matosi, kad
mes visai be uoslės...
Gal kas pasakys, kad mūsų
rankos stiprios. Ir tas netiesa.
Beždžionė kaip lengvai rankomis laipioja po medžius
ir namus. Pabandykime mes
taip padaryti.
Tas pats ir su valgiu. Kurmis per visą žiemą išguli nevalgęs, o žmogaus badavimo rekordas tesiekia tik 40
dienų.

Straipsnelis iš 1934 m. tautinės jaunuomenės savaitraščio „Jaunoji karta“
(kalba netaisyta)
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Lietuvos vadovai sveikino Gruziją
Nepriklausomybės dienos proga

Naujajame Džersyje per šaudymą bare
sužeista 10 žmonių

Lietuvos prezidentė ir ministras pirmininkas sekmadienį
pasveikino Gruziją šios šalies Nepriklausomybės atkūrimo
metinių proga. Gruzijos vyriausybė nepriklausomybę
paskelbė 1918 metų gegužės 26-ąją. Ji gyvavo trejus
metus, vėliau buvo prijungta prie Sovietų Sąjungos.

Naujajame Džersyje dešimt žmonių šeštadienį buvo
sužeisti per šaudymą viename bare, pranešė policija.
Užpuolikai veikiausiai privažiavo prie baro ir paleido ugnį į
žmones, buvusius prie pastato.

Greitosios medicinos pagalbos medikai pasiūlė paprastą
būdą išgelbėti penkiskart daugiau staigios mirties aukų
Birštone vykstant
tradicinėms tryliktosioms
greitosios medicinos
pagalbos žaidynėms buvo
pristatyta sėkmingai kitose
šalyse veikianti mobilioji
programėlė ir savanorių
tinklas, kuris gali padėti
sustojus širdžiai iki atvyks
medikai.

Žaidynių laimėtojos Kauno
GMP komandos medikė Ingrida Tarasevičiūtė šią programėlę vertina kaip labai naudingą,
kuri gali pakeisti situaciją iš
esmės. Jai pritaria ir komandos
nariai Vytautė Rimdzevičiūtė
ir Laurynas Kiškis.
Mažųjų miestų kategorijoje
laimėtoja tapo Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos
greitosios medicinos pagalbos
komanda, o geriausią rezultatą svečių kategorijoje pasiekė
Vokietijos raudonojo kryžiaus
atstovai.
Skubiosios medicinos draugijos pirmininkas prof. Dinas
Vaitkaitis kalbėdamas žaidynių atidaryme pasiūlė visiems
pasitikrinti savo Facebook paskyras mobiliuosiuose telefonuose, į kurias buvo nusiųstas
informacinis filmukas apie savanorių tinklą ir mobiliąją programėlę AED Alert.
Naudojant analogiškas programėles ir pasitelkiant į pagalbą netoliese esančius žmones, kurie gavę pranešimus
apie nelaimę atskuba teikti
pagalbos iki medikų atvykimo
klinikinę mirtį išgyvena (išrašomi iš ligoninės) net 55 proc.
staigios mirties aukų, tuo tarpu Lietuvoje geriausiu atveju
- apie 8 proc.
Priežastis paprasta – sustojus širdžiai nepradėjus gaivinti
sulig kiekviena minute išgyvenimo tikimybė mažėja po 10
proc., o medikai mūsų šalyje
didžiuosiuose miestuose atvyksta per maždaug 10 min,
į atokesnes vietoves – per 20
ir ilgiau.
Žaidynių metu buvo atliktas unikalus Lietuvoje eksperimentas: slapta filmuota, kaip
reaguoja miestelėnai gatvėje
sukniubus žmogui. Praeiviai
REKLAMA

arba nereagavo, arba atliko
veiksmus, kurie šioje situacijoje buvo visiškai nenaudingi: gausiai liejo vandenį ant,
tikėtina, staigią mirtį patyrusio žmogaus, mėgino į burną
kišti peilį, maža to, ilgą laiką
net nepaskambino greitosios
medikams.
Žaidynių organizatorių atstovė ir teisėja gydytoja reanimatologė - anesteziologė Aida
Mankutė teigia, kad šie rezultatai yra nuviliantys: “Galime daryti išvadą, kad jokios
pagalbos iš aplinkinių nesulauksite: nė vienas žmogus
nemėgino išsaiškinti, ar žmogus sąmoningas, ar kvėpuoja ir prireikus pradėti pradinį
gaivinimą iki atvykstant medikams”,- sako A.Mankutė.
Jai vienbalsiai pritarė ir žaidynių dalyviai, kurie įsipareigojo
grįžę po renginio kuo plačiau
skleisti žinią apie būtinybę ap-

mokyti žmones pradinio gaivinimo.
Nerijus Mikelionis, Lietuvos greitosios medicinos
pagalbos įstaigų asociacijos
pirmininkas teigė, jog nuo
šiol daugiau daugiau dėmesio
skirs visuomenės švietimui.
“Mes, medikai, turime naujausią įrangą, esame pasiruošę
sunkioms situacijos, bet su visuomenės pagalba mūsų darbo rezultatai būtų žymiai geresni”,- sake N.Mikelionis.
Iš viso žaidynėse susirinko
apie 300 dalyvių arba 40 komandų. 8 komandos atvyko iš
kitų šalių – Kazachstano, Latvijos, Ukrainos, Vokietijos,
Baltarusijos.
Kiekvienai komandai teko
atlikti po septynias užduotis
– dalyvauti masinės nelaimės
vietoje, kurioje buvo imituojamas smurto protrūkis mokykloje, gaivinti pasikorusį

žmogų ir neleisti nusižudyti
jo draugei, priimti gimdymą ir
išgelbėti kūdikį. Viena užduotis buvo netikėta – per vieną
valandą kiekviena komanda
turėjo apmokyti grupę moksleivių teikti skubią pagalbą ir
tinkamai elgtis nelaimės akivaizdoje.
Vieną svarbiausių bei įspūdingiausių Lietuvos greitosios
medicinos pagalbos renginių
– žaidynes, organizuoja Lietuvos greitosios medicinos
pagalbos įstaigų asociacija,
Lietuvos skubiosios medicinos draugija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Ekstremalios medicinos katedra, medikų pasiruošimą vertina sertifikuoti Krizių tyrimo
centro instruktoriai. Į žaidynes
aktyviai įsijungė ir Šaulių sąjunga su taktinės medicinos
instruktoriais.
KRIZIŲ TYRIMO CENTRAS 

10 verta žinoti
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Pasaulio taurės sezoną Artūras Seja pradėjo
iškovodamas bronzos medalį

Anksčiau į laisvę išeiti bando šeši nuteistieji
iki gyvos galvos

Pirmajame 2019 m. pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo
taurės etape Poznanėje, Lenkijoje, bronzos medalį
iškovojo Europos ir pasaulio vicečempionas Artūras Seja.
Kitas lietuvis Ignas Navakauskas laimėjo pusfinalio
plaukimą, bet finale užėmė tik 7 vietą (35.026).

Pasinaudoti įstatymo pataisa ir anksčiau išeiti į laisvę
bando šeši iki gyvos galvos nuteisti asmenys. Pagal
kovo mėnesį Seimo priimtas pataisas, iki gyvos galvos
nuteistas žmogus po 20 metų įkalinimo galės prašyti
teismo peržiūrėti bausmę.

SKAITYDAMI MES PAKEISIME PASAULĮ!
Su pirmąja vasaros
diena prasideda kasmet
vis daugiau skaitytojų
įtraukiantis „Skaitymo
iššūkis“. Akciją jau ketvirtą
kartą organizuojančios
Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio apskričių
viešosios bibliotekos
kviečia literatūros
mylėtojus vėl stoti į kovą
su savimi, atsiversti
knygas ir įveikti 5
skaitymo užduotis.

Skaitydami mes tikrai galime pakeisti pasaulį, tai patvirtino įspūdingi praeitų
metų rezultatai. 2018 metais užsiregistravo rekordiškai daug dalyvių – 8999, t.
y. dvigubai daugiau nei 2017
metais! Jie perskaitė net 26
530 knygų.

„Skaitymo iššūkio“
startas
„Skaitymo iššūkis“ kviečia įvairaus amžiaus skaitytojus aktyviai dalyvauti
ir pasinerti į knygų pasaulį,
domėtis skaitymu, literatūra, dalytis ja su bičiuliais ir
išmėginti laimę prizų
loterijoje. Visą vasarą
skaitykime knygas,
juk skaitydami mes
pakeisime pasaulį!
Akcijos tikslas –
per vasarą (birželio
1–rugpjūčio 31 d.)
perskaityti penkias
knygas. Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos siūlo rinktis:
> lietuvių autoriaus
knygą;
> knygą, kurią rekomendavo bibliotekininkas;
> knygą apie keliones;
> knygą geltonu
viršeliu;
> knygą, kurios pavadinimas prasideda
ta pačia raide, kaip ir
Tavo vardas.

Užsiregistruok,
dalyvauk ir
laimėk!
REKLAMA

Norintieji dalyvauti varžytuvėse gali registruotis savarankiškai, užpildę internetinę
registracijos formą www.vasarasuknyga.lt, nurodę savo
biblioteką ir įvertinę perskaitytą knygą. Dalyvių amžius
neribojamas.
2019 m. minint Pasaulio
lietuvių metus, „Skaitymo
iššūkio“ organizatoriai kviečia visus pasaulio lietuvius
dalyvauti vasariškose varžytuvėse! Registruojantis svetainėje, reikia nurodyti, kad
gyvenate užsienyje.

Kas laukia sėkmingai
įveikusių iššūkį
dalyvių?
Visi, sėkmingai įveikę
„Skaitymo iššūkį“ ir gavę
patvirtinimą el. paštu, dalyvaus bendroje loterijoje,
kurioje bus galima laimėti
3 pagrindinius prizus: dovanų kuponą dviračiui įsigyti, paspirtuką ir elektroninę
skaityklę! Laimėtojai bus
renkami burtų keliu, o varžytuvių pabaigoje vasariškais knygų skirtukais bus ap-

dovanoti visi dalyvavusieji.
Kviečiame sekti „Vasaros su
knyga“ Facebook paskyrą ir
laimėti papildomų prizų.

Skaitymo skatinimo
iniciatyva „Vasara su
knyga“
„Vasara su knyga“ – tai
Lietuvos apskričių viešųjų
bibliotekų organizuojama
skaitymo skatinimo programa pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro
įsakymą „Dėl skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos ir skaitymo skatinimo programos 2019–2021
metų veiksmų plano patvirtinimo“. 2018 m. spalio 19
d. Nr. Įv-746/v-834. „Skaitymo iššūkis“ yra viena iš
„Vasara su knyga“ iniciatyvos dalių.
Daugiau informacijos ir
registracijos formą rasite:
http://vasarasuknyga.lt/
bei Facebook paskyroje
https://www.facebook.com/
vasarasuknyga/.
Prienų Just. Marcinkevičiaus
viešosios bibliotekos inf. 

Dainų ir šokių šventė „Lietuva brangi“
kvies visus susikibti rankomis
Birželio 1-ąją į Kauno Dainų
slėnį tūkstančius atlikėjų ir
žiūrovų sukviesianti dainų
ir šokių šventė „Lietuva
brangi“ skleis nepaprastą
lietuviškos dainos, šokio
ir muzikos grožį, primins
vieną gražiausių šiame
mieste gimusių tradicijų.

Tautos bendrumo, vienybės
jausmą stiprinanti šventė šiemet skirta lietuvių profesionaliosios muzikos patriarcho
Juozo Naujalio 150-osioms
gimimo metinėms paminėti.
1924 m. pirmajai dainų šventei vadovavęs J. Naujalis pradėjo tradiciją, kuri gyva iki šiol
ir jau 95 metus suburia lietuvius bendrai dainai.
2019-ieji paskelbti kompozitoriaus, vargonininko, pedagogo, choro dirigento J. Naujalio metais.
„Dainų šventė – tai didžiavimasis savo tauta, istorija ir
kultūra. Ir kol mes visi kartu
už rankų susiėmę dainuosim
„Lietuva brangi“, tol bus gyva
ir Juozo Naujalio, ir lietuvybės
dvasia“, – sako šventės meno

vadovė Danguolė Beinarytė.
Birželio 1 d. 19 val. Dainų slėnyje prasidėsiančioje
šventėje, kurią rengia Kauno
miesto savivaldybė ir Lietuvos
nacionalinis kultūros centras,
dalyvaus per 3 tūkst. atlikėjų:
suaugusiųjų, studentų, moterų,
vyrų, merginų, berniukų, jaunuolių bei moksleivių chorai,
vaikų, jaunimo ir vyresniųjų tautinių šokių kolektyvai
ir ansambliai, solistai Linas
Adomaitis, Otilija Žikas, Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“.
Šventės programoje – per
30 chorinių kūrinių ir choreo-

grafinių kompozicijų. Skambės visiems gerai žinomi ir jau
klasika tapę „Tautiška giesmė“, „Lietuva brangi“, „Už
Raseinių, ant Dubysos“, „Kur
giria žaliuoja“, taip pat nauji,
dainų šventėse dar neskambėję kūriniai: Donato Zakaro išplėtota lietuvių liaudies daina
„Parbėg laivelis“, Lino Adomaičio „Vandenynai“ – choreografinę kompoziciją šiam
kūriniui sukūrė jauna baletmeisterė Goda Puleikytė.
Kauno dainų ir šokių šventė yra nemokamas renginys, į
kurį kviečiami ir laukiami visi. LNKC 

Saulės spinduliai gali pakenkti ne
tik deginantis, bet ir kasdien
vaikštant mieste ar keliaujant
mažiau nei rūkymas
į darbą. Visą vasarą veidui reiVisuomenėje gausu mitų
apie deginimąsi saulėje.
Vieni tiki, kad pasitepus
apsauginiais kremais
neįmanoma gražiai įdegti,
kiti traukia vitamino D
kortą – juk reikia kuo ilgiau
saulėje, kad organizmui jo
netrūktų.

Deja, tačiau atsainus požiūris ir besaikis deginimasis
be jokios apsaugos yra smūgis tiek odos grožiui, tiek ir
sveikatai. Specialistai pateikia
svarbiausias priežastis, kodėl
karštą dieną net einant į darbą verta pasitepti apsauginiu
kremu.
Lietuvoje kasmet nustatoma apie 200 naujų susirgimų
melanoma, daugiausia – moterims. Statistika rodo, jog
Lietuvoje sergamumas šia liga
tik didėja. Būtent tiesioginiai
saulės spinduliai ir besaikis

deginimasis didina riziką susirgti odos vėžiu, todėl saulės
spindulių įtaka neretai jau prilyginama rūkymo sukeliamai
žalai sveikatai.
„Svarbu atsiminti ir tai, kad
nudegimo poveikis yra ilgalaikis, melanoma gali pasireikšti ir praėjus 10 ar 15 metų po
rimtų nudegimo. Todėl kiekvieną sykį, gelbėjant paraudusią ir nudegusią odą, rizika
ateityje išgirsti skaudžią diagnozę tik didėja“, – sako „Eurovaistinės“ vaistininkė ir vaistinės farmacinės veiklos vadovė Jovita Juodsnukytė.
Jei ligos negąsdina, kita rimta priežastis saugoti odą yra
tai, kad saulė ją labai sparčiai
sendina. Pasak J. Juodsnukytės, moterims, kurios ilgesnį
laiką nori išvengti raukšlių,
kremus su SPF apsauga reikėtų naudoti visą vasarą ir ne

kėtų naudoti didžiausią – SPF
50 – apsaugą užtikrinančias
priemones.
Vaistininkė pažymi, kad nenaudoti kremų dažnai paskatina vis dar gajūs mitai. Vienas
labiausiai paplitusių – kad pasitepus kremu su SPS apsauga
sunku gražiai įdegti.
„Kremas su SPF saugo nuo
nudegimo, tačiau oda vis tiek
įdega. Odai paruduoti reikia
kiek daugiau laiko, nes įdegis
neprasideda nuo odos nudegimo“, – sako J. Juodsnukytė ir
primena nesideginti nuo 11 iki
15 val., nes tada saulė yra pati
aktyviausia.
Specialistė primena ir vieną
svarbiausių kremo naudojimo
taisyklių – bet kokią apsauginę
priemonę reikėtų atnaujinti kas
2-3 valandas, taip pat po kiekvienų maudynių, sporto. 
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JAV ambasadorius paragino Kiniją užmegzti
dialogą su Dalai Lama

Rusija privalo grąžinti į Ukrainą pagrobtus
jūreivius, nutarė JT tribunolas

AV ambasadorius Kinijoje per anksčiau šią savaitę įvykusį
retą vizitą Tibete paragino Pekiną pradėti „turiningą
dialogą“ su Dalai Lama. Dalai Lama 1959 metais pabėgo iš
Tibeto po nesėkmingo sukilimo prieš Kinijos valdymą.

Jungtinių Tautų jūrų teisės tribunolas šeštadienį nutarė,
kad Rusija privalo nedelsdama paleisti 24 Ukrainos karinių
jūrų pajėgų jūreivius, taip pat tris laivus, pagrobtus per
pernai lapkritį netoli Kerčės sąsiaurio įvykusį incidentą.

Birželio 8 d. (šeštadienis)
6:30 – Karšto oro balionų skrydžiai (iš įvairių miesto vietų)

Birštono kurorto
šventė „Būk Birštone!“
programa (bus papildyta)
Birželio 6 d. (ketvirtadienis)
17:00 – Parodos „Lietuvos spaudos fotografija 2019“ atidarymas (Kultūros centre, Jaunimo
g. 4)
17:30 – XXVII Lietuvos karšto oro
balionų čempionato atidarymas
(Kultūros centre, Jaunimo g. 4)

8:00 – Sveikatinimo mankšta
„Bundam“ (Kneipo sode, Birutės
g. 16) 8:00 – Ryto JOGA su Justinu
(„Vytauto mineral SPA“ vasaros
terasoje, Karalienės Barboros
al. 2)
8:30 – Rytinė mankšta su treneriu (Miesto stadione, B. Sruogos
g. 18)
9:00 – Teniso mėgėjų vasaros
sezono atidarymo turnyras „TenisoNamai.lt“ dvejetų taurei
laimėti (Teniso kortai, Kęstučio
g. 14)
10:00 – Muzikinis kurorto žadinimas

19:00 – Karšto oro balionų skrydžiai (iš įvairių miesto vietų)

10:00 – Amatų ir tautodailės
dirbinių mugė (Kęstučio g.)

Birželio 7 d. (penktadienis)

10:00–17:00 – Tarptautinis vaikų
futbolo turnyras Birštono taurei
laimėti (Miesto stadione, B.
Sruogos g. 18)

6:30 – Karšto oro balionų skrydžiai (iš įvairių miesto vietų)
15:00–17:00 – Vaikų futbolo
turnyras (Miesto stadione, B.
Sruogos g. 18)
18:30 – Šventinės birštoniečių ir
svečių eitynės (nuo sanatorijos
„Versmė“, B. Sruogos g. 9, link
Savivaldybės aikštės, Jaunimo
g. 2)
19:00 – Kurorto šventės „Būk
Birštone!“ šventinis atidarymas. Programoje: • Valstybinio
pučiamųjų orkestro „Trimitas“
ir solisto Rafailo Karpio koncertas. Renginio vedėjas Gintaras Mikalauskas (Savivaldybės
aikštėje, Jaunimo g. 2) • Karšto
oro balionų skrydžiai (iš įvairių
miesto vietų)
20:30 – „Laisvalaikio terapijos“
šaudymo varžybos (Centriniame miesto parke, prie riedučių
aikštelės)
21:30 – JURGOS su grupe muzikinis projektas „Ten, kur tu – geriausios dainos“ (Savivaldybės
aikštėje, Jaunimo g. 2)
22:00 – Kino filmų vakaras po
atviru dangumi (Miesto stadione, B. Sruogos g. 18)
22:00 – Orientacinis žaidimas
„Apšviestas Birštonas“ (registracija el. paštu pramogos@
ciulbaulba.lt, startas nuo Turizmo informacijos centro, B.
Sruogos g. 4)
REKLAMA

10:30–19:00 Lietuvos vandens
motociklų čempionato Birštono
taurės etapas (Nemune prie
vasaros estrados)
11:00 – TRX mankšta lauke (prie
„Vytautas mineral SPA“, Karalienės Barboros al. 2)
11:00 – Kalanetikos mankšta
(prie „Eglės sanatorijos“ „B“
korpuso, Algirdo g. 22)
11:00–13:00 – Šeimų krepšinio
turnyras 3x3 (Stadiono krepšinio
aikštelėje, B. Sruogos g. 18)
11:00 – Pramogos šeimoms: •
Kūrybinės dirbtuvės „Kas gyvena
Nemune?“ su dailininke S. Gyliene (prie Viešosios bibliotekos, S.
Dariaus ir S. Girėno g. 12) • Meno
mokyklos kūrybinės dirbtuvės
„Zoologijos sodas“ (Centriniame miesto parke) • „Čiulba
ulba“ pramogos ir „DIP DAP“
balansinių dviratukų lenktynės
(J. Basanavičiaus aikštėje )
12:00–20:00 – Jaunimo erdvės
pramogos ir varžybos (Centriniame miesto parke, prie riedlenčių
aikštelės)
13:00 – Kūrybinės „Pop–up“
knygos apie Birštoną su dailininkėmis A. Kiudulaite ir E. Selena
(Prancūzija) (prie Viešosios bibliotekos, S. Dariaus ir S. Girėno
g. 12)
13:00 – Muzikinis kokteilis su

KTU pučiamųjų grupe „The Brass
Bees“ (Kneipo sode, Birutės
g. 16)

projektas „Back To The Roots“
su Baiba Skurstene • Grupė
„Biplan“

14:00 – Menininkės Ilonos JuneJunevičienės parodos „Iki pasimatymo, Žeme“ atidarymas
(Kurhauzo galerijoje, B. Sruogos
g. 2)

21:00 – Muzikos ir šokio koncertas „Tango Argentino“. Bilietų
kainos: 10 ir 12 Eur (Kurhauze, B.
Sruogos g. 2)

14:00 – Koncertas ir pramogos
vaikams: • Ansamblio „Jonis“
koncertas (Savivaldybės aikštėje, Jaunimo g. 2) • „Linksmojo
lagamino“ pramogos vaikams
(Savivaldybės aikštės skvere,
Jaunimo g. 2)
14:00–16:00 – Taškinio masažo ir
rankų puoselėjimo procedūros;
mineralinio vandens kokteiliai
(„Vytautas mineral SPA“, Karalienės Barboros al. 2)
15:00 – Parkūro parko atidarymas bei Lietuvos parkūro meistrų pasirodymas (Centriniame
miesto parke)
15:30 – Susigiminiavusių miestų
partnerių muzikos kolektyvų
koncertas (Savivaldybės aikštėje,
Jaunimo g. 2). Dalyvauja: ansamblis „Aipara“ (Azerbaidžanas)
ir liaudiškos muzikos kapela
„Joldija“ (Nida)
16:00 – Meninių fotografijų, skirtų Birštono bažnyčios 110 metų
sukakčiai, parodos atidarymas
ir Juozo Tumo-Vaižganto metų
paminėjimui – kūrinio „Pilkojo
gyvenimo diementai“ pristatymas. Dalyvauja rašytojas A.
Pakėnas ir aktorė O. Dautartaitė
(Sakraliniame muziejuje, Birutės
g. 10)
17:00 – Festivalis „Operetė Kauno pilyje“ pristato koncertą
„Operetės karalių Imrės Kalmano
ir Franco Leharo perlai“. Bilieto
kaina 5 Eur (Kultūros centre,
Jaunimo g. 4)
18:00 – LFF III lygos futbolo pirmenybių rungtynės FK „PrienaiBirštonas“ – FK „Alytus“ (Miesto
stadione, B. Sruogos g. 18)
19:00 – Sakralinės muzikos vakaras su giedotojų grupe „De
profundis“ (Kurorto bažnyčioje,
Birutės g. 14)
19:00 – Vandens motociklų dalyvių ir jachtų paradas (Nemune);
karšto oro balionų skrydžiai (iš
įvairių miesto vietų)
19:30 – Šventinė fiesta (Vasaros
estradoje, prie Nemuno). Programoje: • Kauno bigbendas
ir Povilas Meškėla, • Muzikinis

23:30 – Naktinio krepšinio turnyras 3x3 (Centriniame parke, prie
riedučių aikštelės)
23:30 – Karšto oro balionų šou
ir šventinis fejerverkas (Vasaros
estradoje, prie Nemuno)
Birželio 9 d. (sekmadienis)
6:30 – Karšto oro balionų skrydžiai (iš įvairių miesto vietų)
9:30 – Merės šventiniai pusryčiai
su bendruomene. Dalyvauja: VU
Kauno fakulteto folklorinis ansamblis „Uosinta“ (Savivaldybės
aikštėje, Jaunimo g. 2)
10:00–15:00 – Tarptautinis vaikų
futbolo turnyras Birštono taurei
laimėti (Miesto stadione, B.
Sruogos g. 18)
11:00 – Rytas su GONGŲ garsais
(prie „Eglės sanatorijos“, Algirdo
g. 22)
11:00–17:00 – Petankės dvejetų
turnyras Birštono taurei laimėti
(Vytauto parke, petankės aikštyne)
11:00–15:00 – Lietuvos vandens
motociklų čempionato Birštono
taurės etapas (Vasaros estradoje
prie Nemune)
11:00–18:00 – „Laisvalaikio terapija“ pramogos visai šeimai
(Centriniame miesto parke)
11:00 – Sakralinės muzikos koncertas. Dalyvauja solistai: L. Mikalauskas ir E. Bavikinas (kurorto
bažnyčioje, Birutės g. 14)
12:00 – Šv. Antano Paduviečio
bažnyčios tituliniai atlaidai (Birutės g. 14)
13:00 – „Birštono piknikas“,
skirtas Pasaulio lietuvių metams
(Vytauto parke). Programoje: •
Diskusijų festivalio „Būtent“ ir
„City Alumni Birštonas“ diskusija
„Birštonas – (ne) madingas kurortas?“ • „Globalių birštoniečių
piknikas“, pramogos šeimoms,
vaikams. Projekto „Globalus
Birštonas“ pristatymas, „Garbės
ambasadoriaus“ vardo įteikimo
ceremonija • Atlikėjo, muzikos ir
tekstų autoriaus Kazimiero Likšos
akustinis koncertas
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Pasidaryti abortą - tas pats, kaip
“nusisamdyti žudiką”, sako popiežius

Malta išgelbėjo daugiau kaip 200 migrantų
Maltos karinis laivynas šeštadienį pranešė išgelbėjęs
dar 216 migrantų, tarp kurių esama moterų ir vaikų,
iš dviejų dviejų laivelių, rastų Viduržemio jūroje.
Migrantai buvo rasti dviejuose laiveliuose ir pirmoji
grupė buvo išgelbėta, kai „pasiuntė nelaimės signalą,
jog į jų laivas teka vanduo“.

Popiežius Pranciškus pareiškė, kad abortai niekada
negali būti pateisinami – net ir vaisiaus apsigimimo
arba ligos atvejais. Per audienciją pontifikas taip pat
paragino gydytojus ir kunigus teikti pagalbą šeimoms,
apsisprendusioms išnešioti tokius kūdikius.

Kodėl alergiškiems žmonėms
rekomenduojama vengti medaus ir
šviežių žolelių arbatos?
Pavasaris ir vasara ypač
sudėtingas periodas
alergiškiems žmonėms,
kurie neretai alergines
organizmo reakcijas
sumaišo su peršalimo
simptomais.

Į kovą su alergija žmonės
dažnai pasitelkia ir gana pavojingus „gydymosi“ būdus,
kurie gali baigtis netgi mirtimi. Specialistų teigimu, taip
nutinka dėl daugybės vis dar
gajų ir nepagrįstų mitų apie
alergiją ir jos gydymą.

Valgo medų, geria
vaistažolių arbatas
ir būna alerginėje
aplinkoje
Liaudiškų būdų, kaip įveikti alergijas, netrūksta. Tačiau
dalis jų – labai pavojingi.
„Būnant alergenų aplinkoje organizmas „nugali“
alergijas, vartojant medų organizmas pripranta prie žiedadulkių arba jeigu niekada
neturėjai alergijos – neįmanoma, kad ji atsirastų. Tai,
ko gero, patys pavojingiausi
mitai, sklandantys apie alergijas. Iš tikrųjų, buvimas alerginėje aplinkoje, gali baigtis
netgi anafilaksiniu šoku arba
mirtimi. Alergiškiems žmonėms medus yra žiedadulkių
„bomba“, o alergija gali išsivystyti net ir niekada jos neturėjusiems“, – aiškina „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė
Raimonda Truncė.
Jos teigimu, alergiją žiedadulkėms turintiems žmonėms
reiktų vengti ir šviežių žolelių
arbatos.
„Prieš vartojant arbatą, reikia įsitikinti ar jos sudėtyje
nėra augalų, kuriems esate
alergiški. Neretai pasitaiko
situacija, kai turintys alergiją
žiedadulkėms deda vaistažolių kompresus kai jiems peršti akis, norėdami palengvinti
simptomus, tačiau taip sau
dar labiau pakenkia. Vaistažolėse taip pat gausu žiedaREKLAMA

dulkių, o tai gali sukelti net
ligos paūmėjimą“, – pasakoja
vaistininkė.

Maišo su peršalimo
ligomis
Daugelis žmonių, kuriems
pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos
painioja su peršalimu, nes
pradiniai simptomai – beveik
identiški.
„Dažniausiai visi alerginiai
susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosimi ir
akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vieną esminį
skirtumą – jei šie simptomai

yra peršalimo padariniai, tai
pakeitus aplinką, jie neturėtų kisti, pavyzdžiui, iš lauko
grįžus namo. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkių ar
kažkokio kontaktinio alergeno, pašalinus alergeną, būklė
lengvėja arba simptomai visai
išnyksta. Taip pat alergijai būdinga ne tik akių ašarojimas
bet ir niežėjimas, kas, esant
peršalimui, nepasireiškia“,
– paaiškina R. Truncė.

Sergamumas auga
Anot jos, polinkis sirgti
alerginėmis ligomis priklauso
nuo paveldimumo, aplinkos
užterštumo, alergenų gausos
aplinkoje bei sąlyčio su cheminėmis medžiagomis.
Higienos instituto duomenimis, Lietuvoje 2016 m. į
gydymo įstaigas dėl su klimato kaita susijusių alergijų
kreipėsi beveik 90 tūkst. asmenų, o per dešimtmetį serga-

mumas su klimato kaita susijusiomis alergijomis padidėjo
net 2 kartus. 2016 m. didžiausias ligotumas buvo atopiniu
dermatitu, alergine astma,
alerginiu rinitu, nenuodingų
vabzdžių ir kitų nenuodingų
nariuotakojų sukandžiojimu
ar įgėlimu.
„Pats paprasčiausias alergijų gydimas – alergeno pašalinimas ir jo vengimas. Jei to
padaryti neįmanoma, reikia
vartoti antihistamininius, alergiją slopinančius vaistus, akių
lašus, taip pat rekomenduojama plauti nosį druskos tirpalu. Namuose reiktų stengtis
laikyti uždarytus langus, kad
ligos periodu į namus patektų
kuo mažiau žiedadulkių. Jei

vairuojate automobilį, reiktų
rinktis specialų salono filtrą,
skirtą alergiškiems žmonėms,
kuris saugo nuo žiedadulkių
patekimo į salono vidų. Dar
vienas iš galimų gydymo būdų – imunoterapija“, – pataria
„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė R. Truncė.
Vaistus nuo alergijos, anot
jos, reikėtų vartoti ypač atsakingai, o geriausia, pasikonsultuojant su vaistininku.
Nemokamą konsultaciją dėl
vaistų suderinamumo galima
gauti kiekvienoje „Gintarinėje vaistinėje“.
„Vartojant bent dvejus skirtingus vaistus, o ypač kai tarp
jų yra vaistai nuo alergijos,
reiktų patikrinti jų tarpusavio
sąveiką. Vaistai nuo alergijos gali sumažinti kitų vaistų
efektyvumą ir netgi iššaukti
nepageidaujamus šalutinius
poveikius“, – pabrėžia vaistininkė. 

Akušerė-ginekologė vardija, kokių
simptomų ignoruoti nevalia

Gyvename chaotiškame ir
nuolat besikeičiančiame
pasaulyje – ryte skubame
nuvežti vaikus į darželį
arba mokyklą, 8 valandas
praleidžiame darbe,
grįžtame namo. O kur
dar namų ruošos darbai,
laiko praleidimas su
šeima... gyvendamos
šiame uždarame rate,
pamirštame savo
poreikius. Galime net
nepastebėti mūsų kūno
siunčiamų SOS signalų.

Apie savo lytinę sveikatą turi susimąstyti kiekviena
moteris – numodamos ranka
į simptomus galime negrįžtamai pakenkti savo sveikatai
ar net gyvybei. Plačiau apie
moters sveikatą, neramumą
keliančius simptomus ir kaip
jų išvengti, pasakoja “Euromed” klinikos akušerė-ginekologė:
“Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centro (ULAC) duomenimis, 2018 m. Lietuvoje
užregistruoti 625 susirgimai
lytiškai plintančiomis infekcijomis. Lyginant pernai metų
sergamumo rodiklius su 2017
m., sergamumas chlamidioze
išaugo, gonorėja – sumažėjo,
sifiliu – išliko stabilus. 47,5
proc. visų registruotų susirgimų LPI nustatyta 15–29 metų
amžiaus grupėje.
Iš pateiktos statistikos matoma, kad labiausiai paplitusi yra chlamidiozė. Tai labai
klastinga liga, pasireiškianti
labai menkais simptomais,
bet ja susirgus pasekmės
skaudžios – nevaisingumas,

negimdinis nėštumas, lėtiniai
ir varginantys pilvo apačios
skausmai.
Dažnai moteris kankina
makšties kandidozė, kitaip
vadinama “pienligė”. Ją sukelia Candida grybelis. Šią
infekciją išduoda varškės
konsistencijos išskyros, deginantis pokūtis makštyje,
perštėjimas, makšties gleivinės opelės, lytinių lūpų patinimas. Ši infekcija tikrai
nereiškia moters apsileidimo
– atvirkščiai, dažnas prausimas, priemonių, pažeidžiančių odos balansą naudojimas
arba netinkamų kontraceptinių tablečių vartojimas kandidozei yra it šiltnamis.
Kita labiausiai paplitusi liga – bakterinė vaginozė. Liga pasireiškia gausingomis,
žuvies kvapą primenančiomis išskyromis, tarpvietės
niežėjimu.
“Kartais bakterinė vaginozė nepasireiškia jokiais simptomais, dėl to moteris daug
metų ir nesitikrinusi pas ginekologą gali ir nežinoti, kad
serga” - pasakoja gydytoja.
Todėl jeigu pastebėjote pakitusį išskyrų kvapą, jų gausumą ir spalvą, ne mėnesinių
metu pastebėjote kraujo, jaučiate skausmą apatinėje pilvo
dalyje ir lytinių santykių metu, negalite pastoti, nedvejodama apsilankykite pas savo
ginekologą.
Moterys, kurias dažnai užklumpa vaginozė ir kandidozė, turėtų ne tik profilaktiškai
lankytis pas ginekologą, bet ir

savo sveikata pasirūpinti asmeniškai: nenaudoti tamponų
ir kvapnių įklotų, mūvėti medvilnines kelnaites, kurį laiką
nesilankyti baseine ir/ar pirtyje, vengti atsitiktinių lytinių
santykių be prezervatyvo.
Ginekologai rekomenduoja profilaktinę patikrą atlikti
bent kartą metuose net ir nesant nusiskundimų. Svarbu
yra paneigti mitą, kad jeigu
neskauda, tai nieko baisaus, o
jeigu skauda nedaug, tai viskas išsispręs savaime.
Gydytojos akušerės-ginekologės teigimu, ypatingas
pasiruošimas einant pas specialistą nereikaligas, bet gydytoja rekomenduoja, kad
moterys eidamos pas gydytoją pasirūpintų įprastine higiena –prausiantis užtenka tik
vandens, kelias dienas prieš
vizitą reikėtų susilaikyti nuo
depiliacijos ir lytinių santykių. Nerekomenduojama
apie dvi-tris paras iki apžiūros naudotis priešgrybeliniais
kremais, specialiomis lytinių
organų higienos priemonėmis. Taip pat reikėtų vengti
intymių dezodorantų.
Vis dėlto, patikimiausias
būdas išvengti lytiškai plintančių infekcijų – tai susilaikyti nuo lytinių santykių arba
turėti ilgalaikius lytinius santykius su vienu ir patikimu
partneriu, kuris taipogi yra
sveikas. Riziką užsikrėsti lytiškai plintančiomis infekcijomis sumažina taisyklingas
prezervatyvų naudojimas lytinių santykių metu. 
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Baigiasi gražiausias
pavasario mėnuo gegužė,
tad šeštadienį ir turguje
netrūko nei spalvų, nei
linksmų garsų.

Žmonės vis dar perka gėlių
ir daržovių daigus, kai kas –
vaismedžius, dekoratyvinius
krūmus, medelius, daugiametes gėles, o kaimo gyventojai vis nešasi dėžėse naminių
paukščių jauniklius.
Ant turgaus prekystalių
– dar daugiau braškių. Jeigu
anksčiau pardavėjai siūlė daugiau graikiškų, tai dabar jau
galima nusipirkti lenkiškų ir
netgi lietuviškų. Kilogramas
atvežtinių kainavo 3–4 eurus, o kilogramas lietuviškų,
užaugintų po danga, kainavo
net 7 eurus. Kilogramas trešnių kainavo 6 eurus, tiek pat
prašė ir už atvežtines šilauoges. Vienokių ar kitokių uogų
žmonės pirko tik paskanauti,
daugiau pirks, kai sunoks savose lysvėse. Tada ir kaina
bus mažesnė.
Beveik nepasikeitė žalumyninių daržovių kainos: už
ryšelį ridikėlių prašė 0,4 euro,
nemažą saują svogūnų laiškų buvo galima nusipirkti už
0,5–0,7 euro, o gūželę salotų
– už 0,4–0,5 euro. Žiupsnelis
krapų ar petražolių kainavo
0,3–0,4 euro. Rinkinys agurkams raugti (krapai, vyšnių
ir serbentų lapai) kainavo 0,5
euro. Šiuo metu visi perka
trumpavaisius agurkus, nes
jie skanesni už ilgavaisius ir
primena tikrus daržo agurkus.
Tik jie nepinga, už kilogramą
tenka mokėti 1,5–2,3 euro.
Pomidorų buvo galima įsigyti
už 1,5–1,6 euro.
Iš pernykščių daržovių labiausiai perkamos buvo bulvės, kurių kilogramas kainavo 0,2–0,5 euro. Pasak parduodančių bulves pigiau, jau
reikia sąžinės turėti prašant
pusės euro už kilogramą bulvių. Tiesa, kai kas jau pirko
REKLAMA
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Per Tailando uoste kilusį gaisrą ir jo sukeltą
sprogimą nukentėjo 25 žmonės

Kryme užsiliepsnojus delfinariumui
evakuoti du delfinai

Tailando uoste prišvartuotame krovininiame laive kilus
gaisrui ir įvykus sprogimui nukentėjo ne mažiau kaip 25
žmonės, apsinuodiję įkvėptais dūmais bei patyrę kitų
sužalojimų. Uoste buvę žmonės „nukentėjo nuo dūmų ir
smulkių konteinerių nuolaužų“.

Rusijos aneksuotame Kryme esančiame Sevastopolio
mieste šeštadienį ryte du delfinai buvo evakuoti iš
delfinariumo, pastate įsiplieskus dideliam gaisrui. Kaip
pranešama, liepsnos buvo apėmusios 110 kv. metrų plotą.

šiųmečių atvežtinių bulvių,
kurių kilogramas kainavo 1
eurą. Kilogramas morkų kainavo 0,5–0,7 euro, svogūnų
galvučių – 0,7–1 eurą, burokėlių –0,4 euro. Nemažą česnako galvutę buvo galima nusipirkti už 0,5 euro. Kilogramas šviežių kopūstų kainavo
0,8–1 eurą.
Kaimiški vištų kiaušiniai
kainavo 1,2–1,6 euro, už dešimtį anties kiaušinių augintojai prašė 2 eurų, o vienas
žąsies kiaušinis kainavo 0,5–
0,7 euro.
Šeštadienį jau visi bitininkai viliojo pirkėjus kvapniu
medumi – pirmiausia siūlė pakvėpinti, pauostyti, paragauti,
o jau tada ir nusipirkti. Kam
patiko šviežias medus, pirko
pusės litro stiklainį už 4–4,5
euro, o kai kas mažesnį indelį už 2 eurus. Bitininkai sakė,

kad šiuo metu bitės ilsisi, nes
pavasariniai žiedai baigia nužydėti, dabar laukiama miško
aviečių žydėjimo. Tik, sako,
neaišku, ar jų žiedai nenušalo,
ar nenudžiūvo nuo sausros.
Pieno ir jo produktų asortimentas bei kainos dar nesikeičia. Litras pieno kainavo
0,5 euro, grietinės – 3,4–3,6
euro, pusė kilogramo sviesto
–3,5–4 eurus, varškės – 0,8–
1,2 euro, o sūrius pardavė
po 1,5–3,5 euro, priklausomai nuo dydžio ir nuo sudėties (iš varškės ar saldaus
pieno). Ožkos sūriai kainavo
2–3 eurus.
Paviljone ir kioskuose buvo
galima įsigyti šviežios mėsos.
Vitrinose ir ant prekystalių
daugiausia buvo kiaulienos,
nemažai vištienos ir kalakutienos. Kilogramas šoninės
kainavo 3,5–4 eurus, kumpio

– 3,8–4 eurus, sprandinės ar
karbonado – 4,96–5,5 euro,
maltos mėsos – 3,5–4 eurus, o
išpjovos – 5,25–5,8 euro. Kilogramą paukštyno mėsinio
viščiuko buvo galima nusipirkti už 2,3–2,4 euro, kalakuto kumpio – už 4 eurus, triušienos – už 6 eurus. Kilogramas namie auginto mėsinio
viščiuko kainavo 3,8–4 eurus.
Jautiena kol kas yra deficitinė
prekė, jos būna ne kiekvieną
šeštadienį. Kilogramas jautienos kainavo 9–10 eurų
Nepasikeitė rūkytos mėsos
kainos. Kilogramas rūkytų
nestorų lašinukų su raumeniu kainavo 5,3–6,5 euro, su
kumpiu – 6,8–8 eurus, dešros
– 6–7,8 euro, dešrelių – 2,9–
4,8 euro.
Šeštadienį turguje buvo ir
šviežios bei rūkytos žuvies,
jos gaminių. Kilogramas

upėtakio kainavo 4,9 euro,
žiobrio, karosų, marių ešerio ar vėjažuvės – 2,9 euro,
skarpionžuvės filė – 4,9 euro, menkės – 3,5 euro. Žmonės mieliau pirko rūkytą žuvį
(skumbrę ar jūros lydeką) ar
įvairias silkes.
Smagu buvo gyvuliukų
turgavietės dalyje. Cypsėjo
paukščiukai, giedojo gaidžiai,
tačiau didžiausias triukšmas
kilo šiek tiek vėliau, kai užspigino saulė ir maži paukščiukai
išalko bei ištroško. Tada jų
skleidžiamas alasas girdėjosi
net prie vartų.
Jauniklių kainos išliko tokios pačios. 3–5 dienų ir paauginti 2 ar beveik 3 savaites
viščiukai kainavo 1–2,7 euro,
ančiukai – 1,8–5 eurus, žąsiukai – 3–6 eurus, kalakučiukai
– net 7–8,5 euro. Už jaunas
vištaites prašė 4,5–5 eurų, už

dedančias vištas – 6,5–7 eurų.
Tiesa, už dekoratyvines vištas
teko mokėti brangiau (iki 10
eurų), o už retesnių veislių dedekles prašė net 15–20 eurų.
Gaidžių taip pat buvo įvairaus
dydžio ir veislės, o kainos
svyravo nuo 5 iki 20eurų. Už
antį vienas pardavėjas prašė
10 eurų, o kitas už kuoduotą
– 12 eurų, už kalakutę prašė
15–18 eurų.
Nedideli triušeliai kainavo
4–6 eurus, o suaugę patinai
ir patelės – 15–30 eurų. Putpelę buvo galima nusipirkti
už 4 eurus, o 10 jų kiaušinių
– už 1 eurą.
Ūkininkai už centnerį kviečių, miežių ar kvietrugių prašė 10–12 eurų. 20 kilogramų maišelis lesalų naminių
paukščių jaunikliams kainavo
8–10 eurų.
Daug gėlininkų prekiavo
įvairių gėlių daigais bei gėlėmis vazonuose. Daigelį ar
krūmelį serenčių, begonijų ar
pelargonijų pardavė už 2–2,5
euro, petunija kainavo 0,5–1
eurą, vazonas su didele surfinija – 5–7 eurus. Svyrančios
pelargonijos vazone kainavo
8–10 eurų. Gražių raganių buvo galima įsigyti už 10 eurų, o
rododendrų – už 12–16 eurų,
lanksvų (baltų) – už 6 eurus.
Vis dar perkami agurkų ir
pomidorų bei paprikų daigai, kurie kainavo jau mažiau
– 0,4–0,6 euro. Visgi šiemet
brangiausi agurkų daigai, ir
dabar dar kainuojantys iki
0,8 euro.
Sodininkai buvo atvežę
nemažai žemaūgių vaismedžių (obelų, kriaušių, slyvų,
trešnių), kurie kainavo po
10 eurų.
Pilnas turgus buvo prekiautojų dėvėtais rūbais ir kitokiais sendaikčiais. Visada,
kai tik atšyla, moterys puola
ieškoti naujų palaidinukių,
suknelių ar maudymosi kostiumėlių. Sendaikčiuose daugiausia kažkokių geležėlių ar
varžtelių ieškojo vyrai.
Kol kas turgus yra ta vieta,
kur susitikę pažįstami žmonės, kartais net ir kaimynai,
turi apie ką pasikalbėti. Šį
kartą pagrindinė pokalbių
tema buvo Prezidento rinkimai. NG

Informuoju, kad yra rengiamas žemės sklypo Prienų r.,
Stakliškių sen., Užuguosčio k. (projektinis Nr. 39;kad.
Nr. 6960/0002:1) planas. Gretimo sklypo (kad. Nr.
6960/0002:155) savininkus, paveldėtojus ir kitus suinteresuotus asmenis kviečiame 2019 m. birželio 7 d. 11 val.
dalyvauti ženklinant sklypo ribas. Neatvykus į ženklinimą,
pastabas ir pasiūlymus galima pareikšti per 30 dienų nuo
ženklinimo dienos adresu: Geležinio Vilko g. 2-1, Kaune
matininkui Arnui Giliui, tel. 8 676 66660.
2019-06-05 nuo 11:00 val. bus atliekami sklypo (proj.
Nr. 814-1) Prienų r. sav. Stakliškių sen. Krištapiškių k.
kadastriniai matavimai. Gretimo žemės sklypo (kad. Nr.
6968/0002:339) savininkus (paveldėtojus, įgaliotus asmenis) kviečiame atvykti į matavimus prie bendros ribos.
Matavimus atliks matininkas Rolandas Stasiūnas. Buveinė:
Klumpaičių g. 4-1, Vilnius, tel. 8 609 73892, el. p. rolandas.
geodezininkas@gmail.com

Nekilnojamasis
turtas

Automobiliai ir
jų dalys

Parduoda

Perka

Žemės sklypus
1,47 ha žemės sklypą Važatkiemio
k., Prienų r. Tel. 8 656 03461.
3,5 ha žemės ūkio paskirties
sklypą Šilavoto sen., Prienų r. Tel.
8 608 80979.

Kita
Parduoda kavinę-barą Pavasario
g. 2, Birštono vnk. Tel. 8 676
18391.

Perka
Brangiai miškus: jauną, malkinį ir brandų. Žemę apaugusią
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615
16617.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. 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.

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
žemės ūkis
Parduoda
Apie 180 kg kiaulę. Taip pat
vieniša mama prašo padovanoti
dviaukštę lovą vaikams. Tel. 8
645 02260.
7 m. pieningą karvę Stakliškėse.
Tel. 8 604 24557.
Maistines ir sėklines bulves. Tel.
8 606 91063.
Kalnapušes vazonuose. Perkant
didesnį kiekį, kaina derinama.
Tel.: 8 319 69026, 8 686 70328.
Kalcio amonio salietrą didmaišiais po 500 kg. Pristato į vietą.
Taip pat parduoda kiaules. Tel.
8 689 62945.
Šieno šiaudų rinktuvą ir pūtiką.
Tel. 8 609 90773.
„Kitkų“ presą „Welger“ 41, dvi
savadarbes priekabas šienui ir
mėšlui vežti, arklinį grėblį ir vartytuvą. Tel. 8 699 63243.
NUKelta Į 14 p. 
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paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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PERKA
Mėsinę kiaulę. Tel. 8 604 32212.
Pienines telyčaites nuo 1 d. iki
1 mėn. laiko amžiaus. Tel. 8 644
64455, 8 607 51916.
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.

Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Pigiai lapuočių malkas (skaldytas,
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.

Prienuose, Birštone, Balbieriškyje,
Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Cisterną (skersmuo 1 m, 3 m
ilgis). Tel. 8 684 53042.

PASLAUGOS
Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame paskolas ir

šaldytuvus, šaldiklius.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai
Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje
Gedulo gėlės ir vainikai

Impregnuoju ir perdažau medinius rąstinių namų fasadus,
tvoras, terasas bei kitus medinius
objektus. Renovuoju laiptines,
pirtis, namus, sodybas, garažus.
Restauruoju langus ir duris. Tel.
8 675 20291.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.

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

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles,
kryžius. Atliekami betonavimo,
montavimo, restauravimo, kapo
tvarkymo darbai. Tel. 8 687
36706.

ĮVAIRIOS PREKĖS

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
REKLAMA

♦ 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).

REIKALINGA
PC „Norfa“ Birštone

reikalinga

salės darbuotoja (-as)kasininkė (-as).

Tel. 8 682 51047

8 622 02208

refinansuojame turimas bei kt.
skolas sumoje nuo 100 iki 10 000
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48
mėn. Palūkanos konkurencingai
mažiausios rinkoje. Konsultuojame pensijų kaupimo II - III
pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.

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

DARBO SKELBIMAI

(Direktorė).

Skaldytas alksnines, beržines malkas. Atveža. Tel. 8 625 97091.
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo
malkas, supjautas kaladėmis,
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas
nemokamas. Statybinę medieną
pagal klientų pageidaujamą ilgį
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą.
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8
614 98516, 8 639 48191.

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

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, elektrines virykles, orkaites, džiovykles. Atvykstu į
namus. Suteikiu garantiją. Tel. 8
647 55929.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Vežame žvyrą, smėlį (02-04 frakcija), skaldą, įvairų gruntą ir kitus
birius krovinius. Galime dirbti
statybų objektuose. Tel. 8 603
11424.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

Priima statybines atliekas. Tel. 8
644 64455.
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonomikos,
kultūros ir politikos naujienų!

67 m. vyras ieško draugės. Tel. 8
605 60693.

Informacija
NEĮGALIŲJŲ DĖMESIUI! Prienų rajono neįgaliųjų draugija
organizuoja kelionę į Šventąją
birželio 12–17 dienomis. Kaina
40 Eur. Išvykstame nuo draugijos
birželio 12 dieną 14 val. Kreiptis
dėl kelionės tel.: (8 319) 51408, 8
640 73586. (Prienų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė)

UAB „Naujasis Nevėžis“ – bendrovė,
gaminanti sausus pusryčius, traškučius,
sūrius bei saldžius užkandžius,
pusgaminius maisto pramonei bei
tekstūruotus miltus, šiuo metu siūlo darbą

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

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

Kita

Nori susipažinti

Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Atliekame įvairius statybos apdailos bei remonto darbus. Tel.
8 603 12588.

SKALBIMO
MAŠINAS

Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai be žalingų įpročių. Tel. 8
698 46063.

Gegužės 24 d. naktį Nemuno
upėje, netoli Prienų gamtos
apsaugos inspekcijos, nukirtus
prirakinimo užraktą, pavogta
juoda su žaliais apvadais medinė valtis. Kreipiuosi pagalbos
į Prienų r. ir Birštono m. panemunės gyventojus, gal kas matė
ar žino, kur yra ši valtis. Prašau
informuokite tel. 8 645 45772.
Atsilyginsiu.

Pjaunu ir skaldau malkas bei pjaunu žolę trimeriu. Atvykstu savo
transportu. Tel. 8 603 70769.

Ilgą patirtį turintis meistras kokybiškai ir greitai klijuoja visų rūšių
plyteles. Tel. 8 638 86086.

Kokybiškai taisau
automatines

Viešbučiui-restoranui Birštone
reikalinga administratorė su
patirtimi, virėja (-as) ir virėjos (o) padėjėja. Taip pat reikalingos
barmenės-padavėjos vasaros
sezonui. Tel. 8 687 53756. CV galima siųsti el.p. pusynebirstone@
gmail.com

Prašo suteikti
informacijos

valytojams (-joms)

Pavojingų medžių
pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas.
Tel.: 8 683 99 233,

greblysirbebras@gmail.com

Darbo pobūdis: patalpų valymas.
Reikalavimai: atsakingumas, kruopštumas, darbštumas, gebėjimas dirbti komandinį darbą.
Mes siūlome: įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančioje įmonėje, laiku mokamą atlyginimą, socialines
garantijas.
Vežame į/iš darbo.
Kreiptis: tel. 8 656 22104, Birutė.
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užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Aukštuomenės daktaras 8
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto“.” 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba
diena, Lietuva 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva 16:00
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba
diena, Lietuva 16:40 Premjera.
Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija
„Keno Loto“.” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30
Aš – laidos vedėjas 22:30 Dviračio žinios 23:00 Po vienu dangum
00:00 LRT radijo žinios 00:05 Tvin
Pyksas 3 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Specialus tyrimas
05:00 LRT radijo žinios 05:10
Ponių rojus
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(838,839,840) 07:35 Tomo ir Džerio šou (12) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (32,33) 10:00 Mirtis
rojuje (3) 11:15 Namai, kur širdis
(84) 12:00 Yra, kaip yra 13:00 Mano likimas (67,68) 15:00 Dvi šeimos (98,99,100) 16:35 Labas vakaras, Lietuva 17:40 Yra, kaip yra
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki...
20:30 Sala 21:30 Žinios 22:20
Sportas 22:27 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Paskutinė kulka
00:20 Išbandymų diena (6) 01:20
Neribota prieiga

TV3

05:25 Virtuvė 6/3s. 06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas 1/166s.
06:55 Simpsonai 18/1,2s. 07:55
Prieš srovę 19/21s. 08:55 Meilės sūkuryje 3085 10:00 Deganti
širdis 1/33,34s. 12:00 Tarp mūsų,
mergaičių 1/109s. 13:00 Pažadėtoji 6/401,402,403,404s. 15:00
Simpsonai 18/3,4s. 16:00 TV3
žinios 106 16:25 TV3 orai 106
16:30 TV Pagalba 13/61s. 18:30
TV3 žinios 149 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 149 19:30 Gero
vakaro šou 5/36s. 20:30 Prakeikti 7/60s. 21:00 TV3 vakaro žinios
85 21:52 TV3 sportas 1 21:57 TV3
orai 85 22:00 Taksi 5 22:25 Vikinglotto 22 00:05 Melas ir paslaptys 2/205s. 01:05 Tironas 3/5s.
02:05 Amerikiečiai 5/2s. 03:00
Ekstrasensai tiria 6/113s. 04:25
Melas ir paslaptys 2/205s. 05:10
Paskutinis iš Magikianų 5/18s.
05:35 Virtuvė 6/4s.
06:40 Reali mistika (41) 07:35
Stoties policija (44) 08:35 Sudužusių žibintų gatvės (1) 09:35 Paskutinis faras (47) 10:40 Kobra
11 (13) 11:40 Ekstrasensų mūšis (4) 13:45 Stoties policija (45)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės
(2) 15:55 Paskutinis faras (48)
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11
(14) 18:30 Betsafe–LKL. Rungtynės dėl I vietos 21:00 Banga žudikė (1,2) 00:50 Kobra 02:25 F. T.
Budrioji akis (14)

06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Skinsiu raudoną
rožę 07:00 Lrytas tiesiogiai 08:00
Reporteris 08:58 Orai 09:00 Po
darbų 10:05 „Gyvybės langelis“ (2/9) 11:15 „Vis tiek tu būsi
mano“ (1) 12:25 „Kita moteris“
(4) 13:35 TV parduotuvė 13:50
„Miškinis“ (4/32) 15:00 Lrytas
tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:30
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00
Po darbų 18:00 Reporteris 18:53
Orai 18:55 „Raudonoji karalienė“
(10) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ant
bangos 22:00 Reporteris 22:58
Orai 23:00 Nuoga tiesa 00:00
„Miškinis“ (3/35) 01:05 „Gluchariovas“ (2/37) 02:10 Lrytas tiesiogiai 02:55 Po darbų 03:25
„Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“
03:45 „Neišsižadėk“ (96) 04:35
„Kelrodė žvaigždė“ (51) 05:20
„Raudonoji karalienė“ (3)

Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:10 Labas
rytas, Lietuva 09:20 Senis 10:25
Aukštuomenės daktaras 8 12:00
Gyvenimas 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00
Žinios. Orai. 16:40 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas 20:25
Loterija „Keno Loto“.” 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Gimę tą pačią
dieną 22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. Babilonas Berlynas
23:50 Smegenų paslaptys. Igoris Stravinskis. 00:45 Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios 01:05
Gyvenimas 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą pačią dieną
TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 Išliki- 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV
mas 28/2809s. 07:30 Havajai žaidimas „Kas ir kodėl?“
5.0 7/15s. 08:30 Prakeikti 7/59s.
09:00 Statybų gidas 5/38s. 09:30 06:05 Mano gyvenimo šviesa
CSI kriminalistai 715 10:30 Simp- (841,842,843) 07:35 Tomo ir
sonai 11/10,11s. 11:30 Makgaive- Džerio šou (13) 08:00 Volkeris,
ris 3/4s. 12:30 Vedęs ir turi vaikų Teksaso reindžeris (34,35) 10:00
8/820,821s. 13:30 Univeras. Mirtis rojuje (4) 11:15 Namai,
Naujas bendrikas 1/37,38s. 14:30 kur širdis (85) 12:00 Yra, kaip
Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0 yra 13:00 Mano likimas (69,70)
7/16s. 16:00 CSI kriminalistai 716 15:00 Dvi šeimos (101,102,103)
17:00 Makgaiveris 3/5s. 17:55 16:35 Labas vakaras, Lietuva
Vedęs ir turi vaikų 8/822,823s. 17:40 Yra, kaip yra 18:30 Ži18:55 Univeras. Naujas bendri- nios 19:20 Sportas 19:27 Orai
kas 1/39,40s. 20:00 Moterų lyga. 19:30 KK2 20:00 Valanda su
Vyrai, pinigai ir meilė 59 20:30 Rūta 21:30 Žinios 22:20 SporŽinios 101 20:55 Orai 106 21:00 tas 22:27 Orai 22:30 VAKARO
Mano numeris ketvirtas 23:10 SEANSAS. PREMJERA UžsieAukščiausia pavara 23/4s. 00:20 nietis 00:40 Išbandymų diena (7)
Daktaras Hausas 8/803s. 01:15 01:45 Paskutinė kulka 03:15 AlKaip aš susipažinau su jūsų ma- chemija. Švietimo amžius 03:45
ma 7/15,16s. 02:00 Paskutinis iš RETROSPEKTYVA
vyrų 4/17,18s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2018“ 06:55 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 07:30
Alvinas ir patrakėliai burundukai
3 07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė 1 08:20 Pradėk nuo
savęs 08:50 Kačių ABC 1 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba 12:15 LRT
OPUS ORE. Grupė „Kabloonak“ 13:10 Kultūringai su Nomeda 14:00 Linija, spalva, forma
14:25 Diana. Septynios pasaulį
sukrėtusios dienos 15:15 Kačių
ABC 2 15:40 Premjera. Alvinas
ir patrakėliai burundukai 3 15:50
Šikšnosparnis Patas 16:05 Lesė 1
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Kultūrų kryžkelė. Trembita 18:15
Ten, kur namai 4 19:05 Mokslo
sriuba 19:20 Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu Frimanu 3
20:10 Kultūros diena 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai 21:30 Elito kinas.
Premjera. Tarp mūsų 23:10 Hablo kosminis teleskopas. Misija
– Visata 00:15 DW naujienos rusų kalba 00:30 Dabar pasaulyje
01:00 Džiazo muzikos vakaras.
XX tarptautinis džiazo festivalis
„Birštonas 2018“ 01:45 Elito kinas.
Tarp mūsų 03:25 Atspindžiai. Paveldo kolekcija 03:55 Anapus čia
ir dabar 04:40 Kalbantys tekstai
05:05 Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“

(1) 00:55 Banga žudikė (2) 02:35
F. T. Budrioji akis (15)
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Penktadienis, gegužės 31 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Aukštuomenės daktaras 8 11:05
Gimę tą pačią dieną 12:00
(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų kontrolė 13:58 Loterija
„Keno Loto“.” 14:00 Žinios.
Sportas. Orai. 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:40 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.”
21:30 Auksinis protas 22:50
Fantastiškas penktadienis.
Atgal į ateitį 3

06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Vantos lapas
07:00 Lrytas tiesiogiai 08:00
Reporteris 08:58 Orai 09:00
Po darbų 10:05 „Gyvybės langelis“ (2/10) 11:15 „Vis tiek tu
būsi mano“ (2,3) 13:35 TV parduotuvė 13:50 „Miškinis“ (4/33)
15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 Po darbų
18:00 Reporteris 18:53 Orai
18:55 „Raudonoji karalienė“ (11)
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva
tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ne
spaudai 22:00 Reporteris 22:58
Orai 23:00 Adomo obuolys 00:00
„Miškinis“ (3/36) 01:05 „Gluchariovas“ (2/38) 02:10 Lrytas tiesiogiai 02:55 Po darbų 03:25
„Neprijaukinti. Kodjako sala“
03:45 „Neišsižadėk“ (97) 04:35
„Kelrodė žvaigždė“ (52) 05:20
„Raudonoji karalienė“ (4)
06:05 Mano gyvenimo šviesa (844,845,846) 07:35 ToTV6
06:15 Televitrina 3 06:30 Išli- mo ir Džerio šou (14) 08:00
kimas 28/2810s. 07:30 Hava- Volkeris, Teksaso reindžeris
jai 5.0 7/16s. 08:30 Prakeikti (36,37) 10:00 Mirtis rojuje
7/60s. 09:00 Vienam gale kablys (5) 11:15 Namai, kur širdis
20/21s. 09:30 CSI kriminalistai (86) 12:00 Yra, kaip yra 13:00
716 10:30 Simpsonai 11/12,13s. Mano likimas (71,72) 15:00
11:30 Makgaiveris 3/5s. 12:30 Dvi šeimos (104) 15:30 Sala
Vedęs ir turi vaikų 8/822,823s. 16:35 Labas vakaras, Lie13:30 Univeras. Naujas bendri- tuva 17:35 Bus visko 18:30
kas 1/39,40s. 14:30 Televitri- Žinios 19:20 Sportas 19:27
na 13 15:00 Havajai 5.0 7/17s. Orai 19:30 KK2 penktadienis
16:00 CSI kriminalistai 717 17:00 21:00 SAVAITĖS HITAS Ties
Makgaiveris 3/6s. 17:55 Vedęs riba į rytojų 23:20 Demonas
ir turi vaikų 8/824,825s. 18:55 viduje 01:05 Apgaulė 02:45
Univeras. Naujas bendrikas Užsienietis

1/41,42s. 20:00 Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir meilė 60 20:30
Žinios 102 20:55 Orai 107 21:00
Aš - robotas 23:10 Aukščiausia pavara 23/5s. 00:25 Daktaras Hausas 8/804s. 01:20 Kaip
TV3
aš susipažinau su jūsų mama
05:10 Paskutinis iš Magikianų 7/17,18s. 02:05 Paskutinis iš vy5/18s. 05:35 Virtuvė 6/4s. 06:10 rų 4/19,20s.
Televitrina 3 06:25 Aladinas
1/167s. 06:55 Simpsonai 18/3,4s.
07:55 Gero vakaro šou 5/36s. 06:00 Lietuvos Respublikos
08:55 Meilės sūkuryje 3086 himnas 06:05 Džiazo muzikos
10:00 Deganti širdis 1/35s. 11:00 vakaras. XX tarptautinis džiazo
Deganti širdis 1/36s. 12:00 Tarp festivalis „Birštonas 2018“ 07:00
mūsų, mergaičių 1/110s. 13:00 Pasižvalgykime po... 07:30 AlPažadėtoji 6/405,406,407,408s. vinas ir patrakėliai burundukai 3
15:00 Simpsonai 18/5,6s. 16:00 07:40 Šikšnosparnis Patas 07:55
TV3 žinios 107 16:25 TV3 orai Lesė 1 08:20 Į sveikatą! 08:50
107 16:30 TV Pagalba 13/62s. Kačių ABC 2 09:15 Labas rytas,
18:30 TV3 žinios 150 19:22 TV3 Lietuva 12:00 DW naujienos rusportas 1 19:27 TV3 orai 150 sų kalba 12:15 LRT OPUS ORE.
19:30 Farai 12/37s. 20:30 Pra- Grupė „Driezahs“ 13:10 Stambiu
keikti 7/61s. 21:00 TV3 vakaro planu 14:00 Atspindžiai. Pavelžinios 86 21:52 TV3 sportas 1 do kolekcija 14:30 Didžiosios
21:57 TV3 orai 86 22:00 Ga- Visatos paslaptys su Morganu
lingasis Stenas 00:10 Melas ir Frimanu 3 15:15 Kačių ABC 2
paslaptys 2/206s. 01:05 Tironas 15:40 Premjera. Alvinas ir patra3/6s. 02:10 Amerikiečiai 5/3s. kėliai burundukai 3 15:50 Šikš03:00 Tėvynė 5/1s. 03:55 Melas nosparnis Patas 16:05 Lesė 1
ir paslaptys 2/206s. 04:45 Tarp 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
mūsų, mergaičių 1/109s. 05:35 Tarptautinė šiuolaikinio meno
Virtuvė 6/5s.
mugė „ArtVilnius‘19“. Tiesioginė
transliacija 19:00 Mokslo sriuba
19:15 Chaplinas Balyje 20:10
06:15 Reali mistika (42) 07:15 Kultūros diena 20:30 PanoraStoties policija (45) 08:15 Su- ma 21:00 Dienos tema 21:20
dužusių žibintų gatvės (2) 09:15 Sportas. Orai 21:30 Brandūs
Paskutinis faras (48) 10:15 Kobra pokalbiai 22:15 Apie Joną 23:30
11 (14) 11:15 Ekstrasensų mū- Anapus čia ir dabar 00:45 DW
šis (5) 13:45 Stoties policija (46) naujienos rusų kalba 01:00 Da14:50 Sudužusių žibintų gatvės bar pasaulyje 01:30 Džiazo mu(3) 15:55 Paskutinis faras (49) zikos vakaras. XX tarptautinis
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 džiazo festivalis „Birštonas 2018“
(15) 18:30 Betsafe–LKL. Rung- 02:40 Apie Joną 03:55 Muzikinė
tynės dėl III vietos 21:00 Teisin- pramoginė programa „Du balsai
gumo misija 23:00 Banga žudikė – viena širdis“

TV3

05:35 Virtuvė 6/5s. 06:10 Televitrina 3 06:25 Kempiniukas
Plačiakelnis 1/149s. 06:55
Simpsonai 18/5,6s. 07:55
Farai 12/37s. 08:55 Meilės
sūkuryje 3087 10:00 Deganti širdis 1/37,38s. 12:25
Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai 26/30s. 13:00 Pažadėtoji 6/409,410,411,412s.
15:00 Simpsonai 18/7,8s.
16:00 TV3 žinios 108 16:25
TV3 orai 108 16:30 TV Pagalba 13/63s. 18:30 TV3 žinios 151 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 151 19:30
Ilgo plauko istorija 21:20
Džonas Karteris 00:00 Nesunaikinami 3 02:15 Taksi 5
04:05 Tarp mūsų, mergaičių
1/110s. 05:00 Virtuvė 6/6s.
05:25 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai 26/31s.
06:15 Reali mistika (43)
07:15 Stoties policija (46)
08:15 Sudužusių žibintų gatvės (3) 09:15 Paskutinis
faras (49) 10:15 Kobra 11
(15) 11:15 Ekstrasensų mūšis (6) 13:45 Stoties policija
(47) 14:50 Sudužusių žibintų
gatvės (4) 15:55 Paskutinis
faras (50) 17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (16) 18:30
Betsafe–LKL. Rungtynės dėl
I vietos 21:00 Amerikietiškos
imtynės (20) 22:00 Amerikietiškos imtynės (20) 23:00
Niekada nepasiduok 01:15
Teisingumo misija 03:00 F.
T. Budrioji akis (16)
05:20 „Raudonoji karalienė“

(4) 06:10 Pasaulis iš viršaus 06:13 Programa 06:14
TV parduotuvė 06:30 Kaimo
akademija 06:35 Krepšinio
pasaulyje su V. Mačiuliu
07:00 Lrytas tiesiogiai 08:00
Reporteris 08:58 Orai 09:00
Po darbų 10:00 Nuoga tiesa
11:25 Adomo obuolys 12:25
„Vis tiek tu būsi mano“ (4)
13:35 TV parduotuvė 13:50
„Miškinis“ (4/34) 15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis su
D 16:58 Orai 17:00 Po darbų
18:00 Reporteris 18:53 Orai
18:55 „Raudonoji karalienė“
(12) 20:00 Reporteris 20:30
Kitoks pokalbis su D 20:58
Orai 21:00 „Kelionė Žeme“
22:00 Reporteris 22:58 Orai
23:00 Ant bangos 01:25 „Moterų daktaras“ (3/23; 3/24)
02:55 „Šeimininkė“ (1/15;
1/16) 04:35 „Pasaulio turgūs.
Florencija“ 05:05 „Triufaldinas iš Bergamo“ (1)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 Beveik neįmanoma misija 1/5s.
07:30 Havajai 5.0 7/17s.
08:30 Prakeikti 7/61s. 09:00
Praeities žvalgas 4/38s.
09:30 CSI kriminalistai 717
10:30 Simpsonai 11/14,15s.
11:30 Makgaiveris 3/6s.
12:30 Vedęs ir turi vaikų
8/824,825s. 13:30 Univeras.
Naujas bendrikas 1/41,42s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Havajai 5.0 7/18s. 16:00 CSI
kriminalistai 718 17:00 Makgaiveris 3/7s. 17:55 Vedęs ir
turi vaikų 8/826,901s. 18:55
Univeras. Naujas bendrikas
1/43,44s. 20:00 Farai 12/8s.
21:00 Žinios 151 21:50 Orai
151 22:00 Armagedonas
01:05 Mano numeris ketvirtas 02:55 Viktoras Frankenšteinas
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas
2018“ 06:50 Stambiu planu
07:35 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 07:45 Šikšnosparnis Patas 07:55 Lesė 1
08:20 Už kadro 08:50 Kačių
ABC 2 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos
rusų kalba 12:15 Daiktų istorijos 13:00 7 Kauno dienos
13:25 Stop juosta 13:50 Kalbantys tekstai 14:20 Chaplinas Balyje 15:15 Kačių ABC
2 15:40 Premjera. Alvinas
ir patrakėliai burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė 1 16:30 Laba
diena, Lietuva 18:00 Kelias
18:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 19:15 Pasakojimai iš Japonijos 4 19:40 Atspindžiai. Paveldo kolekcija
20:10 Kultūros diena 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas. Kai
nieko nebelieka 23:00 Gera
muzika gyvai. Samba Toure.
01:00 Dabar pasaulyje 01:30
Europos kinas. Kai nieko nebelieka 03:05 Kultūringai su
Nomeda 03:50 Brandūs pokalbiai 04:35 Žymiausių pasaulio magų apdovanojimai
„Mandrakes d‘Or 2017“

Šeštadienis, birželio 1 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Ekspedicija “Nuo
Baltijos iki Bengalijos” 07:00
Mokytojas Keisas ir linksmoji
klasė 08:30 Karinės paslaptys 09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios. Orai 12:00 Laukinės gamtos sekliai. Jausmai
12:55 Europos tyrai. Miškingos
vietovės 14:00 Šaulių sąjungos
100-mečio šventė 15:05 Dainuoju Lietuvą 15:20 Dainuoju Lietuvą 15:43 Loterija “Keno Loto”
1712 15:45 Žinios. Orai 16:00
Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Neužmiršti 19:00 Šaulių sąjungos
100-mečio šventinis koncertas
20:25 Loterijos “Keno Loto” ir
“Jėga” 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Dvi kartos 23:00 Labas, čia aš 00:45
Klausimėlis 01:00 LRT radijo
žinios 01:05 Gyvenimas 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Gimę
tą pačią dieną 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 TV žaidimas “Kas
ir kodėl?” 03:30 Šventadienio
mintys 04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus
06:05 Tomo ir Džerio šou (13)
06:25 Įspūdingasis Žmogusvoras (7) 06:50 “Nickelodeon”
valanda. Sveiki atvykę į “Veiną”
(10) 07:20 Kung Fu Panda (15)
07:50 Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys (23) 08:25 Tomo ir
Džerio pasakos (3) 08:50 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Paklydėlis slibinukas 09:55
PREMJERA Beždžionių karalius. Perkrauta 11:30 Peliukas
Stiuartas Litlis 2 13:05 Jausmų
vandenynas 14:55 Tai kur po velnių tie Morganai? 17:00 Gyvūnų
pasaulis 17:30 Bus visko 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 SUPERKINAS Medžioklės sezonas atidarytas 4!
21:10 PREMJERA Kai ateina ji
23:05 Tarp jaunų ir karštų 01:05
Ties riba į rytojų

TV3

05:25 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai 26/31s. 06:15
Televitrina 3 06:30 Ilgo plauko
istorija 1/10s. 07:00 Keršytojų
komanda 1/30s. 07:30 Aladinas 1/168s. 08:00 Ilgo plauko
istorija 1/11s. 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 1/150s. 09:00
Virtuvės istorijos 9/22s. 09:30
Skaniai ir paprastai 2/5s. 10:00
Svajonių ūkis 5/39s. 10:30 Noriu šio darbo! 1/7s. 11:30 Aristokatės 13:05 Šoklusis bičiulis
14:55 Nevykėlio dienoraštis:
Ilga kelionė 16:45 Ekstrasensų
mūšis 19/8s. 18:30 TV3 žinios
152 19:17 TV3 sportas 1 19:22
TV3 orai 152 19:25 Eurojackpot
22 19:30 UNICEF Už kiekvieną
vaiką 23:00 Brangusis Džonai
01:10 Džonas Karteris 03:25
Naujokė 21 03:50 Naujokė 22
04:15 Moderni šeima 7/1,2s.
05:05 Virtuvė 6/4s.
06:05 Nutrūkę nuo grandinės
(1,2,3) 07:30 Džiunglių princesė
Šina (9) 08:29 „Top Shop“ televitrina 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Galiūnai. Lietuvos

rinktinė - Europos rinktinė 10:00
Vaikai šėlsta (12) 10:30 Žemė iš
paukščio skrydžio (1) 11:40 Iš visų jėgų (4) 12:10 Būk ekstremalas (30) 12:40 Pragaro viešbutis
(1) 13:40 Ekstrasensų mūšis (8)
15:50 Kas žudikas? (4) 17:00
Betsafe–LKL. Rungtynės dėl
III vietos 19:30 Lietuvos balsas.
Vaikai 21:50 MANO HEROJUS
Karo menas 00:10 AŠTRUS KINAS Ryklys robotas 02:00 F. T.
Budrioji akis (15,16)
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Partizanų keliais“
(2/3) 07:55 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Sofija Vytautaitė“
08:30 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Barbora Umiastauskaitė- Žagarietė“ 09:00 „Neprijaukinti. Jukonas“ 09:30 Vantos
lapas 10:00 Skonio reikalas
10:30 Kitoks pokalbis su D 11:00
„Inspektorius Luisas. Susilietimo taškas“ (3/3) 13:00 Adomo
obuolys 14:05 Ne spaudai 15:10
„Pasislėpusi Palanga. Palanga
– pasienio miestas“ 16:00 Žinios 16:28 Orai 16:30 Čempionai
16:50 „Tiesa apie alkoholio vartojimą“ 18:00 Žinios 18:28 Orai
18:30 Nuoga tiesa 20:00 Žinios
20:23 Orai 20:25 „Šelesto bylos“ (15; 16) 22:00 Žinios 22:28
Orai 22:30 „Šelesto bylos“ ( 16
tęs.) 23:10 „Konsultantas“ (1;
2) 00:45 „Širdies plakimas“ (16;
17) 02:45 „Detektyvas Linlis“
(12) 04:15 „Kelrodė žvaigždė“
(43; 44) 05:45 „Pasaulio turgūs.
Mumbajus“

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Ledo kelias 10/4s. 07:30 Pragaro
kelias 4/1s. 08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
26/14s. 09:00 Nuo amato iki
verslo 5/2s. 09:30 Statybų gidas
5/39s. 10:00 Keliauk išmaniai
1/10s. 10:30 Autopilotas 2/22s.
11:00 Atgal į gamtą 1/2s. 12:00
Beveik neįmanoma misija 1/6s.
13:00 Atgal į gamtą 1/3s. 14:00
Išlikimas 28/2811s. 15:00 Ledo
kelias 10/5s. 16:00 Iš peties 7/1s.
17:00 Tiesiogiai Krepšinis. Lietuvos atvirasis 3×3 krepšinio čempionatas 67 19:00 Pragaro kelias
4/2s. 20:00 Transporteris 2/208s.
21:00 Žinios 152 21:40 Sportas
1 21:43 Orai 152 21:45 UEFA
Čempionų lygos finalas. “Tottenham Hotspur FC” – “Liverpool
FC” 84 00:15 Aš - robotas 02:15
Dainų dvikova 3/3,4,5s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Koncertas. Tele BimBam simfonija. 07:15 Premjera.
Monstriukė Molė 08:30 Džesis
ir Petas 10:00 Gustavo nuotykiai
11:45 Kosmosas +. Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis 13:00 Žymiausių pasaulio
magų apdovanojimai „Mandrakes d‘Or 2017“ 14:30 Premjera.
Baltoji Iltis 16:00 Ateivis 18:00
Muzikos talentų lyga 2019. 1
d. 19:30 Vaikų forumas 20:30
Vaikų panorama 21:00 Premjera. Princas Žavusis 22:30 Lilas
ir Innomine: 2009x2019 00:30
Gera muzika gyvai. Samba Toure 02:15 Kultūringai su Nomeda
03:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“
05:05 Vartotojų kontrolė

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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037*210 500 EUR piniginis
prizas

Lošimo Nr. 1207
Data: 2019-05-26

27 73 70 31 42 72 54 57

VISA LENTELĖ

Gegužės 30 d.
KETVIRTADIENIS
Šeštinės
Saulė teka 04:53
leidžiasi 21:40
Dienos ilgumas 16.47
Delčia (25 mėnulio diena)
Ferdinandas, Joana, Žaneta,
Vyliaudas, Jomilė, Žana
Tinkamas laikas sėti:
saulėgrąžas.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius, naikinti piktžoles.
Gegužės 31 d.
PENKTADIENIS
Pasaulinė diena be tabako
Pasaulinė šviesiaplaukių
diena
Nacionalinė vyrų diena
Saulė teka 04:52
leidžiasi 21:41
Dienos ilgumas 16.49
Delčia (27 mėnulio diena)
Petronėlė, Gintautas, Rimvilė,
Angelė, Petrė, Nojus
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

04**726 100 EUR piniginis
prizas

Birželio 2 d.
SEKMADIENIS
Tėvo diena
Saulė teka 04:50
leidžiasi 21:44
Dienos ilgumas 16.54
Delčia (29 mėnulio diena)
Erazmas, Marcelinas, Ąžuolas,
Auksė, Eugenijus
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistytis.
Birželio 3 d.
PIRMADIENIS
Sąjūdžio diena
Pasaulinė dviračio diena
Saulė teka 04:49
leidžiasi 21:45
Dienos ilgumas 16.56
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Karolis, Klotilda, Tautkantas,
Dovilė
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupeles, saulėgrąžas,
moliūgus, patisonus, baklažanus, sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

026*350 500 EUR piniginis
prizas
Gegužės 29 d. 15 val. buv.
040*461 500 EUR piniginis Veiverių mokytojų seminaprizas
rijos rūmuose vyks meno

003*672 500 EUR piniginis mokyklos 30-mečio šventėprizas
minėjimas ir koncertas. 14
009*362 500 EUR piniginis val. šv. Mišios šv. Liudviko
bažnyčioje Veiveriuose.
32 48 66 35 61 43 26 62 56 59 prizas
16 51 69 07 24 14 39 40 29 20 0457529 5000 EUR piniginis Kviečiame dalyvauti buvusius mokinius ir mokytojus.
64 33 19 09 38 75 21 28 37 58 prizas

68 15 06 10 55 52 04 13 74 60

Birželio 1 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė vaikų gynimo
diena
Vasaros pradžia
Saulė teka 04:51
leidžiasi 21:43
Dienos ilgumas 16.52
Delčia (28 mėnulio diena)
Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas, Juvencijus
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
23466.00€ 1
64.50€ 218
2.50€
10905
6.00€
4624

PAPILDOMI PRIZAI
03**142 100 EUR piniginis
prizas
05**897 100 EUR piniginis
prizas

00**684 100 EUR piniginis
prizas
00**438 100 EUR piniginis
prizas
0563450 1000 EUR piniginis
prizas

0475353 5000 EUR piniginis Įėjimas – prisiminimai.
prizas

Gegužės 31 d. 13 val. Prienų

0283014 Automobilis Fiat Justino Marcinkevičiaus vie500

šojoje bibliotekos kiemelyje

007*640 Pakvietimas į TV – šventė „Vaikystės sala“, skirstudiją
ta Tarptautinei vaikų gynimo
006*127 Pakvietimas į TV dienai. Esant blogam orui,
studiją
renginys vyks bibliotekos
006*711 Pakvietimas į TV Vaikų literatūros skyriuje.
studiją

Gegužės 31 d. 18 val. Jiezno
004*103 Pakvietimas į TV
kultūros ir laisvalaikio centre
studiją
– respublikinio pasakotoPROGNOZĖ: Aukso puode – jų konkurso „Žodzis žodzį
gena“rajoninis turas. Daly240 000 Eur
vaus pasakotojai iš Prienų,
Jiezno, Šilavoto, Naujosios
Ūtos ir Stakliškių. Matysite
Jiezno KLC mėgėjų teatro
spektaklį „Knarkia paliepus“
Lošimo Nr. 698
(pagal K. Gineičio komediją,
Data: 2019-05-20
rež. A. Jaruševičienė).
Birželio 1 d. 12 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– respublikinis vaikų ir suaugusiųjų vokalinių kolektyvų
festivalis-konkursas „Nemunėlio vingiai“. Dalyvauja
kolektyvai iš Kauno, Kėdainių,
Šakių , Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Jurbarko, Prienų miestų
ir rajonų.

Tel. 1634

0544509 1000 EUR piniginis 3000 Eur - 698-0008667
1000 Eur - 698-0039*00
prizas
0290203 1000 EUR piniginis 300 Eur - 698-0004*36
prizas
300 Eur - 698-0024*56
0343883 1000 EUR piniginis 300 Eur - 698-0047*29
prizas
300 Eur - 698-0047*69
0326213 1000 EUR piniginis
Sekančio tiražo prizas:
prizas
3
x 3 000€ ir 30 x 300€
0162759 1000 EUR piniginis
prizas

02**705 200 EUR piniginis
prizas

Lošimo Nr. 329
Data: 2019-05-24

05**013 200 EUR piniginis
prizas
04**263 200 EUR piniginis
prizas

SKAIČIAI

00**494 200 EUR piniginis 08, 26, 38, 47, 50 + 03, 07
prizas
LAIMĖJIMAI
0239053 2000 EUR piniginis 5 + 2
prizas
5+1
0526663 2000 EUR piniginis
5
prizas
0289532 50 000 EUR piniginis 4 + 2

21843484.00€ 0

4+1

262.50€

4

000*531 500 EUR piniginis 4
prizas
3+2
026*571 500 EUR piniginis 2 + 2
prizas
3+1
038*804 500 EUR piniginis
3
prizas
019*480 500 EUR piniginis 1 + 2

118.00€

6

41.30€

7

16.60€

98

16.60€

86

16.50€

157

7.70€

611

7.70€

1235

prizas

2+1

prizas

038*996 500 EUR piniginis
prizas

Sudoku

438302.10€

0

77347.40€ 0
3326.70€ 0

Birželio 1 d. 11 val. Veiveriuose, Veiverių vaikų žaidimų
aikštelėje – Vaikų gynimo
dienos šventė. Jūsų laukia
šventinis koncertas, žaidimai,
estafetės, atvirukų gamyba,
dovanų dėžučių gamyba ir
dekoravimas (iš antrinių žaliavų), piešimas kreidelėmis ir
akvarele, pokalbiai apie saugią vasarą ir kt. Visus vaišinsime gardžiais vafliais. Esant

blogam orui šventė vyks šojoje bibliotekoje – susitikiVeiverių šaulių namuose.
mas su knygos „Kauno Atlantida nuo „Inkaro“ kamino
Birželio 1 d. 15 val. Dampusės“ autore Raima Zander
bravoje, Buožių sodyboje
(Raimonda Canderiene).
– Dambravos koplytėlės 100mečio minėjimas. Gyventojų Birželio 7 d. 14 val. – kūrybos
pasakojimai ir muzikiniai ir poezijos šventė „Poezijos
pasirodymai. Birželinės pa- piknikas ant Aušrakalnio“.
maldos, koplytėlės pašventi- Šventė vyks ant Vinco Mynimo ceremonija. Pokalbiai kolaičio-Putino kūriniuose
ir vaišės.
apdainuoto Aušrakalnio.
Renginyje dalyvaus Prienų ir
Birželio 2 d. 11 val. IšlauMarijampolės rajonų moksžo Švenčiausios Mergelės
leiviai, kūrėjų klubo „Gabija“
Marijos Krikščionių pagalnariai, Naujosios Ūtos laisvabos bažnyčioje – Šv. Mišios
laikio salės saviveiklininkai,
už Dambravos gyventojus.
Prienų krašto muziejaus voDambravos koplytėlės 100kalinis ansamblis „Marginys“.
mečio paminėjimas.
Esant blogam orui, renginys
Birželio 2 d. 9.30 val. Veive- vyks Vinco Mykolaičio-Putino
rių Šv. Liudviko bažnyčioje gimtojoje sodyboje-muzieju– šv. Mišios. Po šv. Mišių je (Pilotiškių g. 12, Pilotiškių
– koncertas „Priglust prie k., N. Ūtos sen.).
tavo peties…”, skirtas Tėvo
dienai. Dalyvauja Veiverių
kultūros ir laisvalaikio centro
vokalinis moterų ansamblis
„Radasta“.
Birželio 2 d. 10.45 val. Stakliškių parapijos bažnyčioje
– koncertas „Tau, Tėti“, skirtas
Tėvo dienai paminėti. Po
koncerto – Šv. Mišios.
Birželio 2 d. 12.30 val. Užuguosčio parapijos bažnyčioje
– koncertas, skirtas Tėvo
dienai paminėti. Po koncerto
– Šv. Mišios.
Birželio 3 d. 12 val. Šilavoto
laisvalaikio salėje – renginys
„Vaikystė – drugelis margas“,
skirtas Tarptautinei vaikų
gynimo dienai paminėti.
Edukacinės veiklos su Prienų
r. sav. visuomenės sveikatos
biuro specialistėmis, judrieji
žaidimai ir kitos pramogos.

Birželio 8 d. 12 val. Skriaudžių
laisvalaikio salėje – renginys,
skirtas Skriaudžių pagrindinės mokyklos 111 metų
jubiliejui paminėti.
Birželio 9 d. 14 val. Juodbūdžio kaimo bendruomenės
namuose – Sekminių šventė
„Sekminės Juodbūdyje“. Koncertuos Višakio Rūdos kaimo
kapela „Šaltinėlis“ ir Veiverių
kultūros ir laisvalaikio centro
vokalo studija „Cukraus pudra“. Renginio metu vaišinsimės Sekminių kiaušiniene,
bulviniais blynais, vyks sūrių
degustacija.
Birželio 15 d. Šilavoto pagrindinės mokyklos stadione
– Šilavoto seniūnijos vasaros
šventė „Po mėlynu gimtinės
dangumi“.
PARODOS PRIENŲ RAJONE

Birželio 4 d. 13 val. Ašmintos
laisvalaikio salėje – renginys
„Saulės taku“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai
paminėti.
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SEKMADIENIS

+11
+22
KLAIPĖDA

VILNIUS

+9 +22
BIRŽELIO

3

+12 +17

PIRMADIENIS

+11
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KLAIPĖDA

VILNIUS

+11 +24
BIRŽELIO

4

+13 +23

ANTRADIENIS

+16
+27

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 31 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

ORAI

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre gegužės 17–31 dienomis eksponuojama iškilaus
KLAIPĖDA
VILNIUS
menininko Rimanto Dichavi+16 +26
+16 +25
čiaus fotografijų paroda. Darbai iš ciklų „Žiedai tarp žiedų“
Birželio 4 d. 16 val. Prienų ir „Laisvės paženklinti“.
VANDENS TEMPERATŪRA
Justino Marcinkevičiaus vie+18 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+18 KAUNO MARIOS
+12 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+15 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

(šio numerio atsakymai)

Gegužės 29 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė Jungtinių Tautų
taikos saugotojų diena
Pasaulinė išsėtinės sklerozės
diena
Saulė teka 04:54
leidžiasi 21:39
Dienos ilgumas 16.45
Delčia (24 mėnulio diena)
Teodozija, Algedas, Erdvilė,
Magdalena, Magdė
Tinkamas laikas sėti:
saulėgrąžas.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius, naikinti piktžoles.

GAMA RADIACINIS FONAS

40
40

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8758 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
8380 nSv/val.

nSv/val.

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

