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„Bellingcat“ paskelbė
numanomų MH17
lainerio numušimo
kaltininkų vardus

SKAITYKITE 6 p.

Iš Birštono kurorto
istorijos tarpsnių

Vanduo ir ugnis – ir draugas,
ir priešas
Laima

DUOBLIENĖ

Literatūrinis-muzikinis
prisiminimų vakaras
Birštone

Vasara – atostogų ir
pramogų metas, kai
daug laiko praleidžiame
gamtoje ir prie vandens. Ši
vasara prasidėjo alinančiu
karščiu ir sausra. O po
praėjusio savaitgalio visus
sujaudino žinia, kad

Neatsargus elgesys – vienas
žingsnis iki nelaimės
Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento
duomenimis, praėjusią savaitę, kai temperatūra vietomis siekė 35 laipsnius karščio, iš vandens telkinių, upių
ir ežerų ugniagesiai ištraukė
19 skenduolių. Penktadienį
vanduo pasiglemžė penkių
žmonių gyvybes, o šeštadienį

– trijų. Iš viso šiais metais jau
nuskendo 50 žmonių (pernai
per visus metus – 132).
Šiais metais birželis pagal
nuskendusiųjų skaičių yra
pats tragiškiausias. Pernai birželio mėnesį per tą patį laikotarpį nuskendo 14 žmonių, o
šiemet – 21.
Kauno PGV Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas
Darius Giraitis informavo,
kad Prienų rajono ir Birštono
NUKelta Į 2 p. 

Minint Jono Žemaičio-Vytauto
110-ąsias gimimo metines
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REKLAMA

Kaina

0,50 €

Mieloji Mama, mes užaugom.
Kiekvienas jau savam kely.
Šarma paglostė tavo plaukus,
Bet dar ruduo toli.
Tik tu mokėjai mus užjausti,
Dažnai pavargus nuo darbų.
Dar kartą leiski prisiglausti
Prie tavo rankų nuostabių.
Ir šiandien tariam mes visi –
Brangiausia žemėj TU ESI.

per dvi dienas vanduo
pasiglemžė net aštuonių
žmonių gyvybes.
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Seimas, atsižvelgdamas
į tai, kad šiais metais
sukanka 110 metų, kai
gimė su sovietų okupacija
kovojęs Lietuvos valstybės

vadovas, faktiškai vykdęs
Respublikos Prezidento
pareigas, Lietuvos Laisvės
Kovos Sąjūdžio Tarybos
Prezidiumo Pirmininkas

generolas Jonas ŽemaitisVytautas, ir 70 metų nuo
1949 m. vasario 16 d.
Lietuvos Laisvės Kovos
NUKelta Į 4 p. 

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

80-ies metų jubiliejaus proga
Domininką
TALITAVIČIENĘ,

gyvenančią Strielčių k., Prienų r.,
sveikina 5 dukros, 2 sūnūs, marčios, žentai,
anūkai ir proanūkiai.

Liepos 6 d. (šeštadienį)
Prienuose (Paprienėje) prie stogastulpio
Lietuvos 1000-mečiui
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną
ir „Tautiškos giesmės“ dieną
švęskime kartu
20. 30 val. Sveikinimas Valstybės dienos proga
21. 00 val. „Tautiška giesmė“
21.05 val. Jaunimo muzikinė dovana
Organizatoriai Prienų rajono savivaldybė,
Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, Prienų krašto muziejus

 atgarsiai
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Patikslinimas
Prienų r. savivaldybė
informuoja, kad
paskelbtame vietinio
reguliaraus susisiekimo
autobusų maršrutų
tvarkaraštyje nuo 201906-25 iki 2019-08-31 yra

Vilniaus kapinėse rasti paskutinio partizano
Antano Kraujelio-Siaubūno palaikai

Birželį užfiksuotos šiemet pirmosios
tropinės naktys

Vilniaus Našlaičių kapinėse rasti paskutinio su ginklu
rankose žuvusio Lietuvos partizano Antano KraujelioSiaubūno palaikai, trečiadienį pranešė Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centras. 1965 metais
žuvusio partizano tapatybę patvirtino genetiniai tyrimai.

Pirmosios tropinės naktys šiemet užfiksuotos birželio
šeštą ir septintą dienomis Nidoje, skelbia Lietuvos
hidrometeorologijos tarnyba (LHMT) . „Taip, šiais metais
tai – pirmosios tropinės naktys, kai temperatūra naktį
nenukrenta žemiau 20 laipsnių“, – LHMT.

netikslumas.

Maršruto Prienai – Kėbliškiai per Pakuonį autobuso išvykimo iš Prienų autobusų
stoties laikas šeštadienį ir sekmadienį ne 6.40 ir 12.20., o
6.40 ir 12.00.
Atsiprašome.
Prienų rajono
savivaldybės inf. 

Prienų rajone nedideliame ūkyje
patvirtintas afrikinio kiaulių
daug didesni.
maro židinys nuostoliai
Primename pagrindinius
Afrikinis kiaulių maras
(AKM) nepalieka
Lietuvos kiaulininkystės
ūkių. AKM protrūkis
naminėms kiaulėms
nustatytas Prienų rajono
savivaldybės Pakuonio
seniūnijos Vangų kaime
esančioje kiaulių laikymo
vietoje.

Šiais metais jau ketvirtas
Lietuvoje AKM židinys nustatytas nedideliame kiaulių
ūkyje, kuriame buvo laikomos 3 penimos kiaulės. Vienai kiaulei susirgus ir nugaišus, privatus veterinarijos
gydytojas paėmė nugaišusios
kiaulės organų ir likusių gyvų
kiaulių kraujo mėginius ligai
diagnozuoti. Mėginius ištyrus
Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo
institute patvirtintas AKM.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT)
specialistai nedelsdami ėmėsi visų būtinų apsaugos priemonių, kad virusas neišplistų
į aplinkinius ūkius. Aplink
užkrėstą ūkį nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos, ūkyje atliekami valymo ir dezinfekavimo darbai. Specialistų
grupė pradėjo epizootinį tyrimą, kad būtų išsiaiškinta, kaip
virusas pateko į ūkį.
VMVT specialistai ragina
kiaulių laikytojus realiai įvertinti savo galimybes užtikrinti
biologinio saugumo reikalavimų laikymąsi ūkiuose. Nesant
galimybių jų tinkamai laikytis, patariama nedelsti ir pasiskersti kiaules. Sveikų kiaulių
mėsą laikytojai gali suvartoti
savo reikmėms, o nustačius
AKM, kiaulės nugaišinamos,
o jų mėsa – sunaikinama, taigi

biologinio saugumo reikalavimus:
> registruoti kiaulių laikymo vietas (bandas) ir kas ketvirtį deklaruoti jose laikomų
kiaulių skaičių;
> įvežti tik sveikas kiaules
su įsegtu į ausį dviejų dalių
įsagu su bandos numeriu, o
prieš išvežant kiaules iš laikymo vietos - įsegti į ausį dviejų dalių įsagą su savo bandos
numeriu;
> įrengti veikiančius dezinfekcinius barjerus prie įėjimo į
kiaulių laikymo vietas, užpildytus veterinariniais biocidiniais produktais;
> aptverti patekimo į tvartą vietą;
> keisti drabužius ir avalynę
prieš įeinant į tvartą;
> negalima šerti kiaules
maisto atliekomis, neplikytais miltais bei šviežia žole
ar žaliąja mase, negalima išleisti kiaulių į lauką arba jų
ten laikyti.
> draudžiama pakratams
naudoti šiaudus, atvežtus tiesiai iš lauko.
Taigi reikalavimai kiaulių
laikytojams lieka tie patys.
Bus tik griežčiau kontroliuojama, kaip jų laikomasi. Kiaules savo reikmėms galima
skersti laikymo vietose ar su
teritorinės valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos leidimu išvežti į šios tarnybos
patvirtintas skerdyklas.Visais
atvejais turi būti paimti kiaulių kraujo ir organų mėginiai
afrikinio kiaulių maro tyrimams. Jeigu liga nepasitvirtins, paskerstų kiaulių mėsą
leidžiama naudoti savo reikmėms be jokių apribojimų.
Prienų VMVT informacija

Vanduo ir ugnis – ir draugas, ir priešas
ATKelta IŠ 1 p.
savivaldybėse tragiškų įvykių išvengta. Buvo gauti du
pranešimai apie skęstančius
žmones.
Birželio 12 d. pavakarę
buvo gautas pranešimas, kad
Prienuose, šalia Kęstučio gatvės, Nemuno saloje, bėgioja mergaitė, kuri šaukia, kad
skęsta jos mama, tėtis ir brolis.Gelbėtojai atvyko per 4
minutes ir visą šeimą jau rado saloje. Skęstančius žmones
iki PGP atvykimo išgelbėjo
šalia buvęs žmogus. Į krantą
parplukdyti vaikai ir tėvai dėl
patirto šoko išvežti į Prienų ligoninės priėmimo skyrių.
Birželio 17 d. pavakarę Liejaus ežere (Stakliškių sen.,
Gripiškių k.) skendo 1970 m.
gimęs vyras. Atvykus gelbėtojams vyras jau buvo išplaukęs ir išlipęs į krantą.
Pasak D. Giraičio, nuo me-

tų pradžios Prienų ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo keturis žmones, iš jų du nepilnamečius.
Praėjusį savaitgalį visoje
šalyje vyko akcija „Saugus
maudymasis“. Prienų ir Birštono gelbėtojai šeštadienį ir
sekmadienį valtimi plaukiojo Nemune ir prie vandens
laiką leidžiantiems žmonėms
patarė, kaip saugiai maudytis
ir plaukioti, įspėjo neatsargiai
besielgiančius. Šeštadienį jie
keletą kartų buvo užsukę prie
Birštono tvenkinių, kur poilsiautojams taip pat patarė,
kaip saugiai elgtis prie vandens.

Prie vandens
ir vandenyje
nepamirškite
saugumo!
Ugniagesiai gelbėtojai dar
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kartą įspėja gyventojus, kad
maudantis ar plaukiojant ežeruose, upėse ar tvenkiniuose
privalu laikytis saugaus elgesio vandenyje taisyklių. Jie
pataria nesimaudyti nežinomose ir nuošaliose vietose.
Geriau yra rinktis paplūdimį
arba vietą, kur maudosi daugiau žmonių ir kur yra budintys gelbėtojai.
Nereikėtų plaukti už plūdurų, nors ir manote, kad esate
geras plaukikas.
Negalima maudytis iškart
po valgio ar apsvaigus nuo
alkoholio. O perkaitus saulėje pavojinga staiga šokti į
vandenį, prieš tai būtina juo
apsišlakstyti.
Taip pat negalima plaukioti ant pripučiamų čiužinių,
padangų kamerų, savadarbių
plaustų ar kitų priemonių.
Ypač pavojinga išdykauti valtyje, vaikščioti joje, ją supti,

nelaimė.

nes ji gali apvirsti.
Už vaikų saugumą yra atsakingi tėvai. Jie visada turi pasirūpinti, kad besimaudantys
prie vandens telkinių vaikai
neliktų be suaugusiųjų priežiūros.Vaikų priežiūros negalima patikėti vyresniems

beveik 2 tūkst. arų plotas. Iš
jų 3 gaisrai kilo miške (išdegė
205 arai), 16 – pievose (1281
aras), 3 – durpingose pievose
(243 arai), 7 – kitose atvirose teritorijose (180 arų). Specialisto teigimu, daugumos
gaisrų priežastis – neatsargus

Pasak D. Giraičio, šiuo
metu, kai yra didelis gaisrų
pavojus, turime elgtis labai
atsakingai – nekūrenti laužų,
nemėtyti nuorūkų. Dažniausiai gaisrai kyla dėl neatsakingos žmonių veikos.
Ugniagesiai primena, kad
gaisrą gali sukelti net mažiausio laužo kibirkštys, pučiant net ir nedideliam vėjui.
Nukritusios ant sausos miško
paklotės ar žolės jos kaipmat
ją uždega. Beje, degančio
miško kibirkštys skrieja labai
toli – vėjas jas gali nunešti net
už kilometro.
Jeigu gaisras užklupo miške iškylaujant, svarbiausia
– nepasiduoti panikai. Būtina susikaupti ir numatyti,
kaip evakuotis į saugią vietą. Miškininkai pataria tokiu
atveju iš aukštesnės vietos ar
medžio apžvelgti apylinkes ir
pasirinkti saugiausią kryptį.
Slėptis nuo miške kilusio

vaikams.
Pradėjus skęsti, būtina
įkvėpti kuo daugiau oro, o
dėmesį į save reikėtų atkreipti mojuojant rankomis.
Pamatę skęstantį žmogų, nedelsdami skambinkite pagalbos telefonu 112 ir
nurodykite vietą, kur įvyko

žmonių elgesys, nes gaisrai
kilo nuo neužgesinto laužo,
be priežiūros paliktos rūkyklos, o ir sąlygos tam buvo
palankios – visą mėnesį buvo
labai sausa ir vėjuota.
Per gegužės mėnesį atvirose teritorijose kilo 11 gaisrų (išdegė beveik 300 arų

gaisro reikia atvirose miško laukymėse, ežerų salose,
upių pakrantėse. Eiti į saugią
vietą reikia prieš vėją, gaisrą
aplenkiant šonu.
Jei pastebėjote kilusį gaisrą, kuo greičiau apie tai praneškite bendruoju pagalbos
telefonu 112.

Gaisrai atvirose
teritorijose nesiliauja
Praėjusią savaitę visoje
Lietuvoje vyravo ketvirtos
klasės miškų gaisringumas,
keliantis didelį gaisrų pavojų. Sekmadienį ir pirmadienį truputį palijus, kai kuriose
Prienų rajono ir Birštono savivaldybių teritorijose gaisrų
pavojus porą dienų buvo šiek
tiek sumažėjęs, tačiau lietaus
debesims tolstant nuo Lietuvos, pavojus vėl didėja.
D. Giraičio teigimu, nors
žolės ir miškų gaisrai nesiliauja, Prienų ir Birštono
kraštui skausmingiausias
buvo balandžio mėnuo, kai
ugnies gesinti buvo važiuota
net 51 kartą (pernai per visus
metus – 125 kartus). Balandžio mėnesį net 29 gaisrai kilo atvirose teritorijose, išdegė
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

plotas), iš jų – 8 kartus degė
pievos (238 arai) bei 3 kartus
– kitos teritorijos.
Birželio mėnesį jau kilo
10 gaisrų, iš jų 6 – atvirose
teritorijose bei po kartą degė
durpinga pieva ir miško paklotė. Paskutinį kartą ugniagesiai gesinti degančios žolės vyko į Užuguosčio kaimą birželio 15 d. Žolę, užsidegusią nuo elektros laidų,
užgesino gyventojai iki PGP
atvykimo. Išdegė žolė 1 aro
plote.

Saugokime save ir
aplinką nuo gaisrų!

Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248 (PDF ISSN 2538-8525). Priedas ISSN 2538-9076.
Tiražas – 1 300 egz. Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.
Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti.
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su laiškų autorių nuomone.
Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje paskelbtą informaciją bei
nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.

verta žinoti 
ŠEŠTAdienis, 2019 m. BIRŽELIO 22 d., www.naujasisgelupis.lt

Saudo Arabija JT ekspertų išvadas dėl
žurnalisto nužudymo laiko „nepagrįstomis“

JAV policija aptiko apsvaigusią voverę
Alabamos policija per šią savaitę surengtą reidą prieš
prekeivius narkotikais konfiskavo neįprastą „laimikį“:
nuo metamfetamino apsvaigusią voverę. Šturmuoto
buto gyventojas norėjo, kad jo į narvelį uždaryta
„kovinė voverė“ būtų pakankamai agresyvi, todėl
vyriškis šėrė gyvūną metamfetaminu.

Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras trečiadienį
atmetė „nepagrįstą“ Jungtinių Tautų ekspertės
ataskaitą, raginančią patraukti baudžiamojon
atsakomybėn už žurnalisto Džamalo Chašogdžio
nužudymą atsakingus asmenis.

Norintieji paramos miškams atkurti turėtų Mintimis dalijasi
praeiviai
suskubti

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Iki birželio 28 d. dar
galima teikti paraiškas
pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020
m. programos (KPP)
priemonės „Investicijos
į miško plotų plėtrą ir
miškų gyvybingumo
gerinimą“ veiklos sritį
„Miškams padarytos
žalos prevencija
ir atlyginimas“.
Parama pasinaudojęs
miškininkas Vladas
Jazepčikas sako, kad be
papildomo finansavimo
jo miškas nebūtų
sužaliavęs.

Pasodino daugiau nei
5000 medelių
Prieš dvejus metus audra
nuniokojo Varėnos r. esantį
V. Jazepčiko mišką. Vyras
atviras: jeigu nebūtų gavęs
paramos, jauni medeliai jo
miške neoštų. „Reikėjo atsodinti hektarą miško. Iš viso
pasodinau 4500 pušų ir 840
beržų“, – sako miškininkas.
Medeliams sodinti jis gavo
beveik 2000 Eur paramos.
Pasiteiravus, ar buvo sunku ją gauti, V. Jazepčikas
purto galvą – ruošti dokumentus padėjo sūnus.
Tiesa, dabar miškininkas
gyvena laukimu – netrukus
jaunų medelių atvyks įvertinti aplinkosaugos specialistai ir spręs, ar projektas
buvo įgyvendintas tinkamai.
„Pušys labai gražios, bet kai
kurie beržai neprigijo – juos
privalėsiu atsodinti. Viskas
dėl klimato – pavasarį, kai
sodinau, Varėnoje buvo labai sausa. Dar gerai, kad
sodinau balandį, kaip suspėjo kiti miškininkai, nežinau, galbūt laukia rudens“,

Kodėl Jonus labiau gerbiame nei,
pavyzdžiui, Antanus ar Petrus?

V. Jazepčikas atviras: jeigu nebūtų gavęs paramos, jauni medeliai jo miške neoštų. (Nuotrauka www.pixabay.com)

– svarsto V. Jazepčikas.

Brangiausi – ąžuolai ir
bukai
Paramą galima gauti ne tik
žalos prevencijai bei atlyginimui, bet ir miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūrai
kurti, miškų gaisrų stebėsenai
ir pranešimo apie juos įrangos
diegimui gerinti. Pasinaudoti
parama kviečiami tiek privačių, tiek valstybinių miškų
valdytojai.
Pagal priemonės veiklos
sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui
negali viršyti 200 tūkst. Eur,
o visu 2014–2020 m. laikotarpiu – 400 tūkst. Eur.
Kai pareiškėjo vykdoma
veikla yra miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros
kūrimas arba miškų gaisrų
stebėsenos ir pranešimo apie
juos įrangos diegimas ir gerinimas, finansuojama iki 70
proc. visų finansuoti tinkamų lėšų.
Kai vykdoma veikla yra
stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas, parama
skiriama, mokant vienkartinę miško atkūrimo išmoką.
Ši išmoka apskaičiuojama

Labiausiai džiaugiasi vandens
lelijomis
hortenzijos... Įvairios spalvos
Prieniškis Albinas Venslova
savo nedideliame sklype
augina daugybę gėlių,
kurios džiugina ne tik jo,
žmonos ir artimųjų, bet ir
praeivių akį bei širdį.

Tulpės, narcizai, rožės, bijūnai, gvazdikai, rododendrai,

ir kvapai... Tačiau Albinas labiausiai didžiuojasi ir džiaugiasi kieme įrengtu nedideliu
baseinėliu su fontanu ir jame
augančiomis vandens lelijomis, kurios vasaros pradžioje
už rūpestį atsilygina nuostabiais žiedais. NG

kiekvienam miško želdinimo
ir žėlimo projektui atskirai,
priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties.
Pavyzdžiui, miško atkūrimo
išmoka (Eur/ha) už paprastąsias pušis siekia 2070 Eur;
už paprastąsias egles – 1848
Eur; už karpotuosius ir plaukuotuosius beržus – 1703 Eur;
už juodalksnius – 1706 Eur;
už europinius maumedžius
– 3088 Eur; už paprastuosius
klevus, paprastuosius uosius,
kalnines guobas, paprastuosius skirpstus ir paprastąsias
vinkšnas – 3723 Eur; už mažalapes liepas – 3792 Eur;
už bekočius ir paprastuosius
ąžuolus ir paprastuosius bukus – 4206 Eur.

Šįmet – naudingi
finansiniai pakeitimai
Minėti įkainiai – didesni
negu praėjusiais metais. Siekiant skatinti priemonės veiklos srities populiarumą, buvo
atnaujintos jos įgyvendinimo
taisyklėse. Jose – finansiškai

naudingi pakeitimai: padidintos miško atkūrimo išmokos, patvirtinti nauji medžių rūšių įkainiai, vykdant
stichinės nelaimės pažeisto
miško atkūrimo veiklą.
Skaičiuojama, kad paramos gavėjai, vykdantys
stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veiklą,
nuo šiol gaus apie 21 proc.
didesnę miško atkūrimo išmoką. Žinoma, konkretus
išmokos dydis priklausys
nuo to, kokiomis želdinių
rūšimis bus pasirenkama atkurti nuniokotą mišką.
Norint gauti paramą, reikia surinkti ne mažiau kaip
30 atrankos balų, taip pat
pateikti tris skirtingų tiekėjų
komercinius pasiūlymus, jei
iki paramos paraiškos pateikimo nebuvo atlikti prekių,
paslaugų ir darbų pirkimai.
Parama finansuojama iš
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto.
UžsK. Nr. 028

Rimantas Tarasevičius
Aušra Banionienė

Aš nešvenčiu Joninių –
nedalyvauju jokiuose renginiuose, tik būtinai pasveikinu savo draugę Jonitą. Bet
man gražu, kad mes, lietuviai, išsaugojome senąsias
tradicijas ir nepamirštame
trumpiausios metų nakties.
Todėl Jonai dėmesio daugiau ir sulaukia, kad jų vardadienis sutampa su Rasos
švente. Vis planuoju per
Jonines nuvažiuoti į Kernavę, kur, manau, vyksta
įdomūs renginiai, bet neprisirengiu.

Pastaruoju metu Jonines
švenčiu retai, nes neturiu
artimų Jonų, o į renginius
neinu, nes laiko nebeužtenka. Gal dėl to, kad iš karto
po Joninių ir aš, ir žmona
švenčiame gimtadienius,
per kuriuos sulaukiame
sveikintojų. Seniau, prisimenu, ir laužai liepsnodavo,
ir Jonai būdavo vainikuojami. Dabar jau nebemadinga
su vardadieniais sveikinti,
todėl galvoju, kad nei Jonai, nei Antanai sveikinimų
nelabai sulaukia. Bet šventė
– ne tiek Joninės, kiek vasaros saulėgrįža – prasminga,
reikėtų, kad ji nebūtų užmiršta.

Aldona Venterienė

Adomas Gediminas Žilionis

Jonines švenčiame, nes
tai laisvadienis. Mes būtinai pasveikiname mylimus Jonus ir apvainikuojame. Joninės – visos tautos
šventė, bet, manau, kad ši
diena turėtų būti švenčiama nedideliuose būreliuose
– giminių, kaimynų rate ar
bendruomenėse, tuomet ir
tradicijas galima prisiminti – laužus kūrenti, žolynus
skinti, burtis, paparčio žiedo
ieškoti ar po rasą voliotis ir
sveikatos semtis.

Visuomet pasveikinu kaimyną Joną, bet į renginius
neinu – kojos nebeleidžia,
nors šventės vyksta ir dabar.
Seniau per Jonines dideli
renginiai vykdavo – Jonus
vainikuodavo, laužus kūrendavo, žaidimus visokius
žaisdavo. Manau, kad tradicija švęsti Jonines išliks,
nes ir mažų Jonukų auga.
Ir ši šventė visuomet bus
populiaresnė už Petrines ar
Antanines, nes Šv. Jono diena yra ypatinga – ilgiausia
metuose.

 atgarsiai
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Kinija perka suskystintas dujas iš Irano

Revolveris, kuriuo galimai nusišovė V. van
Goghas, parduotas už 162 tūkst. eurų

Kinijos bendrovės ir toliau perka suskystintas naftos
dujas iš Irano, nepaisydamas to, kad gegužės mėnesį
Jungtinės Valstijos įvedė draudimą importuoti Irano naftos
produktus. Gegužės ir birželio mėnesiais iš Irano į Kiniją
buvo išsiųsti bent penki supertanklaiviai su suskystintomis
dujomis, kurių vertė siekė apie 100 mln. JAV dolerių.

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

2019-06-12 apie 22.21 val. gautas
pranešimas, kad Veiverių sen.,
Papilvio k., Gėlių g. iš kaimynų
sklypo sklinda dūmų kvapas.
Gaisro požymių nebuvo. Iš buvusios gaisravietės skido svilėsių
kvapas.
2019-06-12 apie 21.40 val. Prienų
r., Išlaužo sen., Kazimieravos k.
neblaivi (1,74 prom. alkoholio)
moteris (g. 1977 m.) smurtavo
prieš savo neblaivų (3,08 prom.
alkoholio) buvusį sutuoktinį (g.
1976 m.). Įtariamoji sulaikyta. Nukentėjusysis dėl durtinės žaizdos
kairiojo paausio srityje išgabentas
į Kauno klinikas.
2019-06-12 moteris (g. 1973 m.),
atvykusi į jai priklausančią maisto
prekių parduotuvę Prienuose,
F. Martišiaus g., pastebėjo, kad
įsibrauta į parduotuvę ir iš vidaus
pavogta alkoholinių gėrimų ir
tabako gaminių. Nuostolis tikslinamas.
2019-06-12 apie 11.15 val. Prienuose, Žemaitės g. susidūrė mopedas
be valstybinio numerio ženklo,
be registracijos, be techninės
apžiūros, kurį vairavo vyras (g.
1974 m.) ir įmonei priklausantis
„VW Beetle“, vairuojamas vyro
(g. 1981 m.). Eismo įvykio metu
nukentėjo mopedo vairuotojas, jis
dėl dešinės kojos traumos išvežtas
į Kauno klinikas.
2019-06-13 apie 23.40 val. Prienų
r., Jiezno sen., Benčiakiemio k., namuose, išgertuvių metu, neblaivus (3,40 prom. alkoholio) vyras
(g. 1992 m.) buvo sumuštas savo
brolių (g. 1995 m. ir g.1999 m.),
kurie iš įvykio vietos pasišalino.
2019-06-13 gautas pranešimas,
jog birželio 11 d. apie 21 val. Prienų
r., Jiezne, į vyro (g. 1938 m.) namus
atvykusios dvi nepažįstamos
moterys siūlė įsigyti prekių. Po
jų išvykimo vyras pasigedo 2400
eurų. Įvykis tiriamas.
2019-06-13 apie 13.59 val. gautas
pranešimas, kad Veiverių sen.,
Mažųjų Zariškių k., Riešuto g. dega
žolė 2 a plote.
REKLAMA

Laima

DUOBLIENĖ
Praėjusį šeštadienį
Šilavoto seniūnijos
gyventojus ir visą būrį
svečių subūrė tradicinė
seniūnijos vasaros šventė
„Po mėlynu gimtinės
dangumi“, skirta
Vietovardžių metams.
Vietovių vardai – tai ryšys
su tėvų namais, tėviške,
gimtine, tai – tiltas,
jungiantis su protėviais.

Šilavoto pagrindinės mokyklos stadione jau po pietų
varžėsi krepšininkai, mažųjų
šventės dalyvių laukė Pramogų kiemelis,
kur buvo piešiamos
laikinos tatuiruotės,
lankstomi balionai,
ant skaidrios plėvelės
piešiamas bendras piešinys. Vaikams padėjo
Judita, Eglė, Laima ir
Milda.
Prienų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro specialistės konsultavo rūpimais klausimais.
Kartu linksmintis – dainuoti ir šokti, sveikindama
gausų būrį šventės dalyvių ir
žiūrovų, kvietė Šilavoto seniūnė Neringa Pikčilingienė.
Ji priminė, kad šventės scena papuošta gėlių žiedais,
ant kurių užrašyti seniūnijos
kaimų pavadinimai.
Šventės dalyvius sveikino Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ir Prienų KLC direktorė Virginija
Naudžiūtė. Jos linkėjo gražios šventės, puikios nuotaikos ir gražių įspūdžių.
Šilavoto seniūnijos seniūnaitės dėkojo seniūnei N.

Pikčilingienei už ryžtą, savitarpio supratimą ir pagalbą. Jos linkėjo, kad niekada
neišblėstų seniūnės šypsena,
ir padovanojo... didžiulį batą, kad seniūnė per seniūniją sėkmingai žengtų žingsnį platų.
Krepšinio varžybose 3X3
varžėsi šešios komandos, atvykusios ne tik iš Šilavoto,
bet ir iš Veiverių, Garliavos,
Juodbūdžio, Klebiškio. Nugalėtoja tapo Šilavoto komanda, antroje vietoje – „JT
auto“ iš Klebiškio, trečioje
–„Volfuko ambasadoriai“
iš Veiverių. Apdovanojimus
įteikė Šilavoto seniūnė N.

Pikčilingienė ir Šilavoto laisvalaikio salės renginių organizatorė Saulė Blėdienė.
Kiekvienas vietovardis
– tarsi praeities kartų laiškas, kurį turime išmokti perskaityti ir įsiminti. Šilavoto
kaimo pavadinimas kilo iš
žodžio „šilas“, nes aplinkui
daug šilų, o Pašlavančio kaimo pavadinimą atplukdė šalia jo tekantis Šlavantos upelis. Juodaraistis pavadinimą
gavo nuo raisto, kuriame buvo daug šaltinių, o iš jų versdavosi tamsus vanduo. Apie
Naujasodį pasakojama, kad
kaimas atsirado daugiau nei
prieš du šimtus metų. Tuo
metu jo vietoje augo didelis miškas. Žmonės pradėjo

Paryžiuje per trečiadienį vykusį aukcioną už 162 tūkst.
eurų – beveik trigubai brangiau nei buvo prognozuota
– buvo parduotas revolveris, kuriuo, kaip manoma,
nusišovė olandų dailininkas Vincentas van Gogho
(Vinsentas van Gogas).
Laikraščio „Naujasis Gėlupis“ nr. 2077 įsivėlė klaida. Skaitytojai galėjo paskaityti apie praėjusiais metais
vykusią šventę Šilavote. Šį
kartą spausdiname straipsnį
apie šiemet vykusią šventę.
Nuoširdžiai atsiprašome
skaitytojų!
kirsti mišką ir statyti namus.
Kai pirmasis kaimo gyventojas prie namų pasisodino
sodą, kaimui prigijo Naujasodžio pavadinimas.
Daug yra pasakojimų apie
kaimų vardų kilmę ir sunku
patikrinti, kas tikra, kas išgalvota, tačiau vietovardžiai
– tai mūsų krašto ir tautos
praeitis, juose sudėta mūsų
senolių išmintis.
Muzikinius kūrinius ir šokius susirinkusiesiems dovanojo Šilavoto laisvalaikio salės ansamblis „Akacija“(vad.
S. Blėdienė), Šilavoto pagrindinės mokyklos ansamblis (vad.
L. Sarnickienė) bei
Pakuonio laisvalaikio
salės moterų vokalinis
ansamblis „RE nata“
ir linijinių šokių grupė „Prienų linija“.
Šventės dalyvius grybiene
ir žirnių koše vaišino Šilavoto seniūnijos seniūnaitės.
Šventę užbaigė grupės
AGE pasirodymas.
Šventės pabaigoje buvo
padėkota gausiam rėmėjų ir
partnerių būriui. Dėkodama
visiems kolektyvams ir atlikėjams už muziką, dainas
ir šokius, šventės dalyviams
ir žiūrovams už aktyvų dalyvavimą ir dalijimąsi gera
nuotaika, renginio vedėja
S. Blėdienė visiems linkėjo
puošti ir gražinti gimtąją šalį gerais darbais, nuoširdžiu
bendravimu ir pagarba krašto istorijai.

Minint Jono Žemaičio-Vytauto
110-ąsias gimimo metines
ATKelta IŠ 1 p.
Sąjūdžio Deklaracijos
pasirašymo, nusprendė
paskelbti 2019-uosius Jono
Žemaičio-Vytauto metais.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos
Veiverių biblioteka, siekdama prasmingai paminėti šias
reikšmingas Lietuvos istorijai
datas, birželio 14-ąją pakvietė Veiverių Tomo Žilinsko
gimnazijos 8 ir 10 klasių mokinius ir jų mokytojas Laimą
Mikušauskienę ir Editą Losovaitę bei Prienų krašto muziejaus muziejininkę Snieguolę
Kleizaitę aplankyti Veiverių
Skausmo kalnelį ir tylos minute, žvakių liepsna ir garsiniais skaitymais atmintinoje
vietoje pagerbti kovotojus už
Lietuvos laisvę.
Mokiniai skaitė ištraukas
iš Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skyriaus
vyriausios specialistės Editos
Škirkaitės parengtos medžiagos, Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės knygos „Žuvusiųjų prezidentas“ ištraukas apie
laisvės kovas ir šių kovų didvyrius, iš kurių vienas buvo
Jonas Žemaitis-Vytautas.
Pagrindinė J. Žemaičio
veiklos sritis buvo partizanų
karinis ir idėjinis rengimas,
vadovų parinkimas, organizacinės struktūros stiprinimas:
jis ėmėsi vienyti po miškus
išsibarsčiusius partizanų dalinius, kurti jų ryšių sistemą
ir organizuoti partizanų rėmėjų tinklą, kuris vėliau buvo pavadintas Organizaciniu
sektoriumi, partizanams parūpindavo pogrindyje leistos spaudos ir antisovietinių
lapelių, rengė juos ginkluotam sukilimui karo su SSRS
atveju.
„Aš, kaip ir kiti mano bendraminčiai, laikau, kad Sovietų sąjunga su savo ginkluotomis pajėgomis įsiveržė
į mūsų šalį... <...>Visus pogrindžio veiksmus, nukreiptus prieš sovietinę valdžią, aš
laikau teisingais ir nelaikau
jų nusikalstamais. Tik noriu
pabrėžti, kad kiek man teko

vadovauti Lietuvos kovotojų
už laisvę kovai, aš stengiausi,
kad ši kova prisilaikytų humanizmo principų. Jokių žvėriškumų neleidau. Koks bus
teismo sprendimas – man žinoma... Sovietų valdžia – mano šalies priešas ir mano asmeninis priešas... Aš vis tiek
laikau, kad kova, kurią aš vedžiau devynerius metus, turės
savo rezultatus...“.
Šiais žodžiais kovojančios
Lietuvos prezidentas, partizanų generolas Jonas ŽemaitisVytautas 1954 m. birželio 7 d.
Pabaltijo karinės apygardos
Karo tribunolo parengiamojo teismo posėdyje, vykusiame Vilniuje, baigė devynerius
metus trukusią kovą su sovietų okupantais. Ne tik asmeninę – su jo suėmimu siejama
ir viso ginkluotojo lietuvių
pasipriešinimo sovietiniams
okupantams pabaiga.
Pabaltijo karinės apygardos
Karo tribunolo 1954 m. birželio 1–9 d. vykusiame uždarame posėdyje J. Žemaitis buvo nuteistas mirties bausme.
Rašyti malonės prašymą jis
atsisakė. Pageidavo tik pasimatymo su sūnumi, tačiau
vietoj pasimatymo jam buvo
parodyta sūnaus su pionieriaus kaklaraiščiu ir ženkliuku
nuotrauka, kuri, saugumiečių
manymu, turėjo parodyti J.
Žemaičiui visišką socializmo
idėjų triumfą.
Nuosprendis J. Žemaičiui
buvo įvykdytas 1954 m. lapkričio 26 d. Maskvos Butyrkų
kalėjime.
Butyrkų kalėjime nesiliovė
rūkę krematoriumo kaminai.
Dūmais ir pelenais Jonas Žemaitis grįžo į žemę, į bendrą
nežinomą Lietuvos partizanų kapą.
Beveik po penkiasdešimties metų užmaršties Jonas
Žemaitis grįžo į Lietuvos istoriją ir visuomenės sąmonę:
partizanų generolas, Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininkas,
vienas iš tūkstančių už tėvynę
žuvusių Lietuvos sūnų.
Oksana Venckūnienė
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Vyriausybė: valstybinės medienos kaina
gali būti sumažinta iki 20 proc.

Keturioms savaitėms uždaromas Aleksoto
tiltas Kaune

Vyriausybė leido sumažinti valstybinės medienos kainą
aukcionuose, nors Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
perspėjo dėl galimų nuostolių, o Konkurencijos taryba
– dėl konkurencijos sumažėjimo. Ministrų kabinetas teigia,
kad rizikos įvertintos, o sprendimai laikini.

Birželio 25 dieną Kaune keturioms savaitėms uždaromas
Aleksoto tiltas, jungiantis šį mikrorajoną su senamiesčiu.
Per tą laiką bus remontuojamas tiltas, atnaujinama
prietilčio transporto mazgo važiuojamoji dalis bei Veiverių
gatvės įkalnė. Darbų vertė - per 2 ml. eurų.

PRIENŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
2019 m. birželio 27 d. 10 val.
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų
patvirtinimo
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo
Nr. T3-110 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos
programos patvirtinimo
6. Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą
mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
7. Dėl Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus
patvirtinimo
8. Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės
mokyklos didžiausio leistino pareigybių
skaičiaus patvirtinimo
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno
kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų
įkainių patvirtinimo
11. Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
12. Dėl Strateginio planavimo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo
Nr. T3-273 „Dėl Strateginio planavimo
komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
14. Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano derinimo
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo
Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“
pakeitimo
16. Dėl skolinimosi garantijos suteikimo
17. Dėl valstybės turto perėmimo Prienų
rajono savivaldybės nuosavybėn
18. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono Jiezno paramos
šeimai centrui
REKLAMA

19. Dėl trumpalaikio materialiojo turto
perdavimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui
20. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Birštono savivaldybės nuosavybėn
21. Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Stakliškių gimnazijai
22. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį
23. Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąją patalpą ir sutikimo įrengti išorinę reklamą
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis
25. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr.
T3-193 „Dėl Parduodamų Prienų rajono
savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
27. Dėl pritarimo projektams ir finansavimo garantijų bei įgaliojimų suteikimo
28. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų
mokesčio dydžių nustatymo
29. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms
tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti),
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos
aprašo patvirtinimo
30. Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo
31. Dėl pritarimo sutarties projektui
32. Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės
ūkio paskirties žemėje objektams parinkti
sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
33. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo
34. Dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą

Prie Belianų stalaktitų – stalagmitų urvų

Prieniškių šokiai ir dainos džiugino
slovakų širdis
Birželio 12–16 dienomis
Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro
pagyvenusiųjų liaudiškų
šokių grupė „Vajaunas“
(vad. Ligita Gediminienė)
ir folkloro ansamblis „Gija“
(vad. Dalė Zagurskienė)
vyko į koncertinę kelionę,
į tradicinį 65-ąjį tarptautinį
rusinų-ukrainiečių, slovakų
folkloro festivalį Svidniko
mieste (Slovakija).

Birželio 14 d. lankėmės
Šiaurės Spiše, Nestvile parke,
kur 10 val. 59 min. Slovakijos
laiku parko varpinėje, kartu su
visa Lietuva, tylos minute pagerbėme Lietuvos tautiečius,
nukentėjusius nuo tremties ir
kalinimų. Lyg pagal užsakymą po tylos minutės nuskambėjo 11 varpo dūžių. Nestvile
miestelyje lankėme tradicinių
liaudies amatų parodą, kuria
siekiama pristatyti visą grūdų
perdirbimą pagal tradicinius
papročius, receptus ir liau-

dies amatus. Lietuviška daina
skambėjo ir Aukštųjų Tatrų
Hrebienok viršukalnėje ir garsiuose Belianų stalaktitų ir stalagmitų urvuose. Aplankėme
ir Pieninų nacionalinį parką,
nacionalinėje koliboje ant Dunajeco upės kranto susitikome
su vietos bendruomene, ragavome slovakų nacionalinių patiekalų, turėjome galimybę paklausyti vietinių profesionalių
muzikantų – goralų – atliekamos slovakų liaudiškos muzikos. Buvo labai džiugu išgirsti
ir lietuviškų dainų melodijų,
padainuoti kartu. Žaidėme slovakų nacionalinius žaidimus,
turėjome galimybę išbandyti
jėgas varžytuvėse, pristatėme
ir lietuvių liaudies žaidimus,
ratelius bei dainas.
Birželio 15 d. pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ ir folkloro ansamblis
„Gija“ išskirtinių svečių teisėmis dalyvavo tradiciniame 65ajame tarptautiniame rusinų–

ukrainiečių, slovakų folkloro
festivalyje Svidniko mieste.
Festivalyje taip pat dalyvavo
atlikėjai iš Ukrainos, Serbijos, Slovakijos. Mūsų delegacija turėjo unikalią galimybę
stebėti kitų šalių meno kolektyvų koncertines programas.
Su dideliu džiaugsmu stebėjome jų nacionalinius šokius
ir dainas bei palaikėme juos
plojimais.
Daugybė įspūdžių, naujų
patirčių ir pažinčių, pasikeitimai meno programomis,
galimybė perimti ir perduoti
gerąją patirtį, pabendrauti su
vietos bendruomenėmis, meno kūrėjais, o svarbiausia užmegzti ar sutvirtinti tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo ryšius.
Už nuostabią koncertinę
kelionę dėkojame ekskursijos vadovui ir gidui Dariui
Šlėderiui.
Už skirtą dalinę paramą
nuoširdžiai dėkojame Prienų
rajono savivaldybei.
Prienų KLC informacija 

Informacinis pranešimas
Krepšinio klubo „Prienai“ 2018–2019
metų sezono veiklos ataskaita ir veiklos
strategijos 2019–2022 metams pristatymas
_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami
Savivaldybės interneto svetainėje www.
prienai.lt, skyriuje „Tarybos posėdžių darbotvarkės“. Tarybos posėdžių tiesiogines
transliacijas galima stebėti Savivaldybės
interneto svetainėje www.prienai.lt.

65-asis tarptautinis rusinų-ukrainiečių, slovakų folkloro festivalis

Tylos minutė Slovakijoje, už lietuvius nukentėjusius nuo tremties ir kalinimų

 verta žinoti
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Popiežius: jei kalbame meilės kalba
– visi mus supranta
Tęsdamas neseniai pradėtą
naują katechezių ciklą, skirtą Apaštalų darbų knygai, šio
trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius

Pranciškus kalbėjo apie įvykį,
kuris žymi Bažnyčios istorijos
pradžią – Sekmines – Šventosios Dvasios atsiuntimą.
Penkiasdešimt dienų po Velykų apaštalai ir Viešpaties motina Marija buvo susirinkę Paskutinės vakarienės namuose,
kurie jau buvo tapę jų namais.
Jiems besimeldžiant, įvyko
visus pribloškęs staigus Dievo
įsiveržimas. „Iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo“ (Apd 2, 2).
Ant kiekvieno iš jų nusileido
ir ugnis, kuri Biblijos tradicijoje yra Dievo apsireiškimo
ženklas. Dievas kalbėjo iš degančio krūmo; Dievas ugnyje
nusileido ant Sinajaus kalno.
Ugnis šildo ir šviečia, apvalo
ir atgaivina.
Prie Sinajaus kalno žmonės
girdėjo Dievo balsą; Sekminių
dieną į Jeruzalėje susirinkusius
žmones prabilo Petras – Uola,
ant kurios Kristus nusprendė
pastatyti savo Bažnyčią. Jo
silpnas balsas – balsas, kuris
išsigynė Viešpaties – dabar
Šventosios Dvasios sustiprintas pasiekia širdis ir uždega jas
REKLAMA

JAV kariuomenė: Japonijos tanklaivis buvo
apgadintas į iranietišką panašia mina

Lietuvos Vyriausybė pritaria ES tikslui
atsisakyti anglies išmetimo iki 2050-ųjų

Praėjusią savaitę Omano įlankoje užpultas Japonijos
tanklaivis buvo apgadintas magnetine mina, panašia į
Irano turimą ginkluotę, sakė JAV kariuomenė. Per ataką
panaudota magnetinė mina yra lengvai atskiriama ir labai
panaši į tas, kurios buvo Irano kariniuose paraduose.

Lietuvos Vyriausybė trečiadienį nusprendė prisidėti prie
kitų Europos šalių iniciatyvos įtvirtinti tikslą pereiti prie
klimatui neutralios ekonomikos iki 2050-ųjų, nepaisant
galimų iššūkių šalies ūkiui.

troškimu atsiversti. Dievas pasirenka, kas pasauliui atrodo
silpna, kad sugėdintų galinguosius (plg. 1 Kor 1, 27).
Bažnyčia gimė iš meilės
ugnies, iš Sekminių dieną kilusio „gaisro“, sakė Pranciškus.
Apaštalų žodžiai prisipildė Prisikėlusiojo Dvasios ir tapo naujais žodžiais, kuriuos kiekvienas gali suprasti. „Tai meilės ir
tiesos kalba, kurią supranta ir
beraščiai. Tiesos ir meilės kalbą supranta visi. Jei tu iš širdies
sakai tiesą, jei tu kalbi nuoširdžiai, jei tu myli – visi tave supras. Gali ir neištari nė žodžio,
gana nuoširdaus ir švelnaus
prisilietimo.“
Šventoji Dvasia taip pat yra
darnos ir bendrystės kūrėja, sutaikinimo virtuozė. Ji pašalina

ribas tarp žydų ir graikų, tarp
vergų ir laisvųjų, visus sujungia į viena. Ji palaiko visos tikinčiųjų bendruomenės darną,
iš skirtingų narių padaro vieną kūną. Ji padeda Bažnyčiai
nuolat eiti pirmyn, nepaisant
žmonių ribotumo, nuodėmių
ir skandalų.
Girdėdami Petro ugningą
kalbą ir matydami kitų apaštalų
drąsą žmonės vienas kitą klausinėjo, ar jie ne prisigėrę vyno.
Jėzaus sekėjai ne girti, bet jie
yra – kaip sako šv. Ambraziejus
– „blaiviai Dvasios apsvaiginti“. Ši dovana, sakė popiežius,
skirta ne nedaugeliui išrinktųjų, bet visiems, kurie šaukiasi
Viešpaties vardo.
„Prašykime Viešpatį, kad
leistų mums išgyventi naujas
Sekmines, – paragino popiežius Pranciškus, – prašykime,
kad būtų talpios mūsų širdys
ir mūsų jausmai būtų suderinti
su Kristaus jausmais, kad nesigėdydami skelbtume jo atnaujinantį žodį ir liudytume
jo galingą meilę, kuri prikelia
naujam gyvenimui kiekvieną,
kurį paliečia.“
VATICANNEWS

„Bellingcat“ paskelbė numanomų MH17 lainerio numušimo
rio grupę“, pavadintą buvu- tiesiogiai arba netiesiogiai
kaltininkų vardus
sio Rusijos ginkluotųjų pajė- susijusius su Malaizijos laiŽurnalistinių tyrimų grupė
„Bellingcat“ trečiadienį
paskelbė iš viso 12 asmenų,
kaip įtariama, tiesiogiai
arba netiesiogiai susijusių
su Malaizijos lainerio
numušimu 2014 metų liepą
virš Rytų Ukrainos, vardus.

Oro bendrovės „Malaysia
Airlines“ reiso MH17 lėktuvas, 2014 metų liepos 17 dieną
skridęs iš Amsterdamo į Kvala
Lumpūrą, buvo susprogdintas
ore virš prorusiškų separatistų
kontroliuotos teritorijos Ukrainos rytuose. Visi 298 jame buvę žmonės žuvo.
Ataką nagrinėjanti Jungtinė
tyrėjų grupė (JIT), sudaryta iš
Australijos, Belgijos, Malaizijos, Nyderlandų ir Ukrainos
atstovų, pernai paskelbė, kad
MH17 lėktuvas buvo numuštas raketa, paleista iš komplekso „Buk“, priklausančio
Kurske laikomos 53-osios
oro erdvės gynybos brigadai,
bet pridūrė, kad įtariamųjų dar
nenustatė.
„Bellingcat“ nurodė, kad
savo nepriklausomo tyrimo
išvadas grindžia užfiksuotų
prorusiškų separatistų kovotojų ir numanomų Rusijos kariškių bei pareigūnų pokalbių,
anksčiau paskelbtų Ukrainos
saugumo tarnybos (SBU) ir
Nyderlandų vadovaujamos
JIT, medžiagos analize.
Nyderlandų visuomeninis
transliuotojas NOS nurodė,
kad „Bellingcat“ savo ataskaitoje neįvardijo, kas konkrečiai
įsakė paleisti oro erdvės gynybos komplekso „Buk“ raketą arba paspaudė paleidimo
mygtuką.
„Bellingcat“ pranešime sakoma, kad vienas iš asmenų,
susijusių su Malaizijos lainerio „Boeing 777“ keleivių žūtimi, yra buvęs Donecko separatistų „gynybos ministras“
Igoris Strelkovas-Girkinas,
nes dauguma su šiuo incidentu susijusių separatistų veikėjų
buvo jam pavaldūs.
„Tikėtina, kad jis taip pat
buvo visiškai informuotas apie
„Buk“ atgabenimą iš Rusijos“,

– rašo tyrėjai.
Vienas iš pranešime įvardytų asmenų yra Valerijus
Stelmachas, prieš paleidžiant
raketą pranešęs apie artėjantį lėktuvą.
„Bellingcat“ su MH17 katastrofa taip pat sieja Donecko
separatistų žvalgybos vadovą Sergejų Dubinskį, pravarde „Paniurėlis“, ir jo pavaldinį Olegą Pulatovą, žinomą
slapyvardžiais „Giurza“ ir
„Chalifas“. Įtariama, kad S.
Dubinskis paprašė Rusijos
atsiųsti „Buk“ kompleksą, o
vėliau „taip pat dalyvavo išvežant kompleksą „Buk“ atgal į Rusiją, kai buvo numuštas MH17“.
O. Pulatovas, anot „Bellin-

gų pareigūno Igorio Bezlerio,
žinomo slapyvardžiu „Bes“
(„Velnias“), pavarde. Jo balsas buvo atpažintas viename
telefoniniame pokalbyje, per
kurį I. Bezleris duoda įsakymą
„į viršų“ perduoti informaciją apie artėjantį orlaivį, „tuo,
tikriausiai, prisidėdamas prie
klaidingos MH17 kaip karinio
lėktuvo identifikacijos“.
Be to, žurnalistinių tyrimų
grupė mini „Bezlerio grupės“
vado pavaduotoją Sergejų Povaliajevą, pravarde „Bocmanas“. S. Dubinskis telefonu S.
Povaliajevui pranešė, kad gavo „Buk“ ir jie „tik ką numušė
„Suškę“. Manoma, kad jis kalbėjo apie ukrainiečių šturmo
lėktuvą SU-25. Tačiau tiesio-

gcat“, tikriausiai buvo atsakingas už šio zenitinių raketų
komplekso apsaugą, kai jis buvo dislokuotas netoli Snižnės
miestelio.
Dar vienas pranešime minimas asmuo – Leonidas Charčenka, veikiausiai irgi atlikęs
svarbų vaidmenį pervežant
„Buk“.
Remiantis „Bellingcat“, kovotojų būrio vadas Eduardas
Giliazovas, pravarde „Riazanė“, po lainerio numušimo
atvežė vieną nuo kolegų atsiskyrusį „Buk“ įgulos narį pas
savo viršininką Leonidą Charčenką į Snižnę.
Tyrėjų grupė įvardino dar
vieną asmenį, kaip įtariama
prisidėjusį prie lėktuvo MH17
numušimo, – Olegą Šapovą,
žinomą slapyvardžiu „Zmej“
(„Gyvatė“) – „veikiausiai buvusį paleidimo vietoje“ į pietus nuo Snižnės.
„Bellingcat“ taip pat rašo
apie taip vadinamą „Bezle-

ginių S. Povaliajevo sąsajų su
MH17 numušimu nėra.
Pranešime taip pat minimas
dar vienas I. Bezlerio pavaldinys Igoris Ukraincas, slapyvardžiu „Miner“ („Minuotojas“). Nors kol kas „jokių
įrodymų, kad šis ukrainietis
dalyvavo numušant MH17,
nerasta“, sakoma jame.
Grupė „Bellingcat“ taip pat
mini bataliono „Vostok“ („Rytai“) vadą ir buvusį „Donecko
liaudies respublikos“ saugumo ministrą Aleksandrą Chodakovskį, vadintą „Skifu“.
Primenama, kad po MH17
numušimo A. Chodakovskis
žurnalistams pareiškė, jog iš
anksto žinojo, kad prorusiški separatistų kovotojai gaus
„Buk“ sistemą, kuri bus pervežta iš Luhansko į Snižnę.
Tačiau vėliau šiuos savo žodžius jis oficialiai paneigė ir
pareiškė, kad žiniasklaida juos
išėmė iš konteksto.
Straipsnio apie asmenis,

nerio numušimu, pabaigoje
„Bellingcat“ mini bataliono
„Vostok“ vado pavaduotoją
Aleksandą Smenovą, slapyvardžiu „San Saničius“, pasirūpinusį sistemos „Buk“ transportavimu.
Grupė „Bellingcat“ pabrėžė, kad atlikdama šį tyrimą
naudojosi „tik atvirais šaltiniais“.
„Nors ši informacija, gauta
iš internetinių šaltinių, gerokai praplėtė mūsų žinias apie
asmenis, potencialiai prisidėjusius prie MH17 numušimo.
Dar reikia išnagrinėti ir suprasti daug klausimų, bet internetinių šaltinių tam gali nepakakti“, – rašo „Bellincat“.
Ukrainos užsienio reikalų
viceministrė Olena Zerkal antradienį sakė naujienų agentūrai „Interfax“, kad JIT, kurios
tyrimas nėra tiesiogiai susijęs
su „Bellingcat“ tyrimu, trečiadienį dėl MH17 katastrofos paskelbs kaltinimus keturiems asmenims, tarp kurių
esama aukšto rango Rusijos
kariškių.
„Bus paskelbti vardai. Bus
iškelti kaltinimai“, – sakė O.
Zerkal ir pridūrė, kad Nyderlandų teismas tuomet „pradės
darbą šiai bylai svarstyti“.
O. Zerkal pridūrė, kad tokių
ginklų kaip oro erdvės gynybos raketų kompleksas „Buk“
perdavimas „nebūtų įmanomas be [Rusijos] aukščiausių
kariuomenės vadų leidimo“. Ji
pažymėjo, kad šiame procese
neabejotinai dalyvavo daugiau asmenų negu tie, kurių
vardai bus paskelbti.
Trečiadienį per spaudos
konferenciją Nyderlandų nacionalinės policijos viršininkas
Wilbertas Paulissenas (Vilbertas Paulisenas) oficialiai įvardijo keturis įtariamuosius: tris
Rusijos piliečius – Igorį Girkiną, Sergejų Dubinskį ir Olegą
Pulatovą – ir vieną ukrainietį
– Leonidą Charčenką.
Tarptautinė tyrėjų komanda
paskelbė, kad šiems keturiems
asmenims bus išduoti arešto
orderiai. INTERFAX-AFP-BNS

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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ES teismas nepatvirtino garsiųjų
„Adidas“ juostelių išskirtinumo

Vilniuje merginą pražudžiusį vairuotoją
prašoma teisti už tyčinį nužudymą

Europos Sąjungos (ES) teisminė institucija atmetė
Vokietijos sporto drabužių milžinės „Adidas“ teiginį,
jog garsiosios trys juostelės, vaizduojamos ant
„Adidas“ gaminių įvairiomis kryptimis, nusipelno
prekių ženklo apsaugos.

Per Vilniaus apylinkės teisme trečiadienį vykusį posėdį
žuvusiosios advokatas paprašė merginą pražudžiusį
Raimundą Savukyną teisti už tyčinį nužudymą. Jis
pernai neblaivus vairuodamas nuomotą automobilį
sukėlė avariją, per kurią žuvo 26 metų mergina.
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Iš Birštono kurorto istorijos tarpsnių
Šis straipsnis skiriamas
buvusiai intelektualei
– Birštono kurorto
sanatorijos vyr. virėjai,
aktyviai visuomenininkei,
šviesuolei, Birštono
(šalia buvusio Birutės
šaltinio aptvertoje
teritorijoje) stirnų globėjai
šviesaus atminimo
Martiševskai ir Birštono
vadovei birštonietei
šviesaus atminimo
Anelei MajauskaiteiKazlauskienei atminti.

Renkant medžiagą apie
Birštone gyvenusius ir kurorte dirbusius žmones – asmenybes, iš kurių galėtume
pasisemti gyvenimiškos patirties, nuveiktų darbų bei
tobulėti, teko susipažinti su
Birštone gyvenusia šviesaus
atminimo Matulėniene, kuri kaip ir šviesaus atminimo
birštonietė Ona ŠkėmaitėMiniauskienė gerai pažinojo
Martiševską, nes kartu dirbo
mūsų kurorte.
Iš abiejų moterų prisiminimų užfiksavau, kad Martiševska buvo labai apsiskaičiusi moteris – intelektualė,
savo laiku Kaune turėjo privačią biblioteką-knygyną.
Kaip tik 2002 m. man Matulėnienės dovanotoje nuotraukoje ir užfiksuota Martiševska
kitapus Birštono per Nemuną
(vėliau – buvusios Turistinės
bazės teritorijoje). Moteris labai mylėjo gėles ir buvo jautrios kūrybinės meninės prigimties. Nemunas nuotraukoje užfiksuotas, kaip ir pati
krantinė, dar iki 1958 m., kai
REKLAMA

dar nebuvo pastatyta Kauno
hidroelektrinė. Dar viena to
meto įdomybė – aptvare (nemažoje teritorijoje) laisvai po
kurorto teritoriją laigančios
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puldavo vyti interesantą, kad
tas kaip mat persirisdavo oru
per aptvarą atgal, nes ne vienas buvo jo ragų apdaužytas.
Išimtis buvo Martiševska, nes

Paminėta Gedulo ir vilties diena
Stasė

ASIPAVIČIENĖ

Martiševska Turistinės bazės dabartinėje teritorijoje

stirnos. Kaip tik 1953 metų archyvinėje nuotraukoje,
kuria man leido pasinaudoti
birštoniečių Vytauto ir Kęstučio Gudelevičių šeima, ir įamžintas „birštonietiškas“ stirninas. Iš pasakojimų supratau,

ji stirnoms atnešdavo maisto ir
jos stirninas ragais neboksavo,
kaip kitų.
Kaip tik visuomeninė veikla – mėgėjų teatras, įvairūs
kultūros renginiai – suvedė
draugėn šias dvi neeilines

Birželio 14-ąją visoje
Lietuvoje buvo minima
Gedulo ir vilties diena.

Tą atmintiną 1941 metų birželio 14-osios naktį iš mūsų
šalies išriedėjo pirmieji ešelonai, gabenantys žmones į
tremtį. Į tolimąjį Sibirą buvo
išvežta daug visuomenės veikėjų, mokytojų , ūkininkų ir
kitų šviesuomenės atstovų.
Sovietams okupavus Lietuvą 1940–1953 metais iš Lietuvos ištremta apie 130 tūkstančių žmonių, dar apie 156
tūkst. lietuvių buvo įkalinta.

Paminėti Gedulo ir vilties
dieną birštoniečiai susirinko
J. Basanavičiaus aikštėje prie
paminklo partizanams. Čia
buvo padėta gėlių, uždegtos
atminimo žvakutės.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė kalbėjo, kad Gedulo ir vilties dieną
reikia prisiminti tuos žmones, kurie buvo ištremti iš savo gimtinės, kurių netekome
prasidėjus sovietų okupacijai.
Ištremtieji kentėjo ne tik badą
ir šaltį, juos kankino ir tėvynės ilgesys.
Prie paminklo kalbėjo ir atsiminimais dalijosi Vytautas
Šeškevičius, Leonas Barutis,
Aldona Milda Valatkienė.

Jie paminėjo, jog tų dienų
įvykiai palietė daugelį šeimų,
tad kol gyvi tragiškų įvykių
liudytojai, birželio 14-oji bus
prisimenama kaip viena juodžiausių mūsų šalies istorijos
dienų. Prieš 78 metus mūsų
tauta išgyveno didžiulę tragediją, tad dabar mokame vertinti laisvę, džiaugtis, kad galime gyventi ir kurti gražesnį,
prasmingesnį gyvenimą .
Minėjimas baigėsi daina
„Lietuva brangi“.
Po minėjimo daug birštoniečių kurorto bažnyčioje
dalyvavo šv. Mišiose, kurios
buvo aukojamos už buvusius
tremtinius ir negrįžusius iš
tremties.

Literatūrinis-muzikinis prisiminimų vakaras
intelektualo, rašytojo, trem- vavo geriausias A. Vilkaičio
Birštone
tinio dalią išgyvenusio Ar- draugas Rimantas Putvys ir
1953 m. stirninas

kad stirninas jautėsi pažiba
bei karalius ir buvo toks įžūlus, kad nieko neįsileisdavo į
aptvertą teritoriją. Norinčius
„išmėginti laimę ir perlipusius per aptvarą į jo saugomą
teritoriją“ stirninas pasitikdavo atstatytais ragais ir taip

mūsų kurorte gyvenusias ir
dirbusias asmenybes – tuometinę Birštono vykdomojo
komiteto pirmininkę Anelę
Majauskaitę-Kazlauskienę ir
intelektualią kurorto vyr. virėją Martiševską. Abi moterys
NUKelta Į 9 p. 

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Birželio 13-osios vakarą
literatūrinis-muzikinis
projektas „Po žvaigždėtu
vasaros dangum.

Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ pakvietė prisiminti mūsų krašto šviesaus
žmogaus, Birštono girininko,

vydo Vilkaičio gyvenimą ir
darbus.
Pirmiausia tylos minute
buvo pagerbtas tremtinių atminimas, po to nuskambėjo
visų tremtinių dainuojama ir
tėvynės ilgesį simbolizuojanti
daina „Kad ne auksinės vasaros“, kurią dainavo dainininkė, mokslų daktarė, etnologė
Daiva Šeškauskaitė.
Prisiminimų vakare daly-

Lapteviečių draugijos pirmininkas Jonas Markauskas su
žmona Gražina, A. Vilkaičio
sūnus Arvydas Vilkaitis su
žmona Dalia, anūkės Milda
ir Elenutė bei proanūkė Sofija. Nebuvo tik anūkės Rūtos,
kuri negalėjo atvykti.
Renginį vedė aktorius Petras Venslovas, kuris ir skaitė
A. Vilkaičio atsiminimus apie
NUKelta Į 10 p. 
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„Belenergo“ nerimauja, kur reikės dėti
naktinę Astravo AE elektrą

Mokyklinio lietuvių kalbos egzamino
neišlaikė per 6 proc. jaunuolių

Baltarusijos valstybinio energetikos koncerno „Belenergo“
vadovas pareiškė, kad pastačius Astravo atominę
elektrinę (AE), šaliai kils problemų dėl nevienodo elektros
vartojimo dieną ir naktį. Jo teigimu, nežinia kur reikės dėti
naktį jėgainės pagamintą perteklinę elektrą.

Mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino
šiemet neišlaikė 6,5 proc. kandidatų. Anot Nacionalinio
egzaminų centro pranešimo, šį egzaminą iš viso laikė
8352 jaunuoliai. Jį įveikė 93,5 proc. kandidatų, aukščiausius
9–10 balų įvertinimus gavo 2,5 proc. mokinių.

Suteikime galimybę vaikams...
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Prasidėjus vaikų globos
namų reformai, vis
dažniau pasigirsta
raginimai tapti globėjais
ar įtėviais. Tačiau niekas
neskuba suteikti vaikams
namų, šilumos, saugumo.

Kas galėtų paskatinti išdrįsti
ir padaryti gerą darbą, padaryti laimingą vieną ar kelis gyvenimo nuskriaustus vaikus?
Ko gero, gražios ir prasmingos istorijos žmonių, kurie
globoja ir augina vaikus, jais
džiaugiasi, juos besąlygiškai
myli, išgyvena, jeigu
aplanko nesėkmės...
Viena tokių žmonių
yra prienietė Natalija
Tumas.
Ilgai svarsčiusi, pasitarusi su vaikais, Natalija nusprendė pasidalinti savo patirtimi, kaip
galima pasiimti globoti
vaikus, kurie tampa savais. Juk sakoma, kad
savus (biologinius) vaikus Dievas dovanoja,
o tie, kuriuos pareiški
norą globoti, tai jau ir
Dievo, ir likimo dovana. Juk ir vaikai tave
renkasi, ir tu renkiesi.
Tai abiejų pusių sutartis
kartu eiti per gyvenimą.

Paskui svajonę...
Natalija gimė tolimajame Kazachstane ir į Lietuvą
su šeima grįžo tik 1970 metų gegužės 27 dieną (tą datą puikiai prisimena). Tėtis,
lietuvis Petras, buvo išvykęs
į darbus Kazachstane ir ten
sutiko merginą, kuri tapo jo
žmona ir trijų vaikų mama.
Pablogėjus moters sveikatai,
nutarė visi grįžti į Lietuvą, į
vyro gimtinę. Pasak Natalijos,
kadangi Kazachstane artimųjų neturėjo, mama galvojo,
kad čia, vyro gimtinėje, kas
nors iš jo giminių padės užauginti vaikus. Bet Lietuvoje
mamos sveikata pasitaisė, ji
dar gyveno gana ilgai (pergyREKLAMA

veno ir savo vyrą), padėdama
ir kuo galėdama paremdama.
„Mama visada buvo optimistė, visada iš jos sulaukdavau
moralinės paramos sunkiais
gyvenimo atvejais“, – sako
Natalija.
Natalija buvo vyriausia iš
trijų vaikų. Grįžus iš Kazachstano, šeima apsigyveno pas
tėvo tetą. Tėtis pradėjo dirbti
tuometiniame Birštono tarybiniame ūkyje statybininkų
brigadoje, vėliau gavo butą,
o netrukus ir namą pradėjo
statytis.
Pasak moters, laikai buvo
sunkūs, tad baigus vidurinę
mokyklą tolimesnius mokslus

teko atidėti. Nors pašnekovė
prasitaria, kad dar nuo vaikystės svajojo dirbti su vaikais,
būti mokytoja, tačiau gyvenimas ar likimas buvo parengęs
kitokį planą.
Baigus vidurinę mokyklą,
kadangi mamos sveikata vėl
pradėjo šlubuoti, o jaunesnioji
sesuo ir brolis mokėsi, Natalijai teko eiti dirbti. Iš pradžių
dirbo telegrafiste, vėliau darbavosi ekskursijų biure, po to
dar turėjo kelis darbus, o šiuo
metu dirba Birštone sanatorijoje. „Nedera sėdėt tėvams ant
sprando, reikia padėti. Juolab
kad tėtis dieną dirbo statybos
brigadoje, o vakare ir savaitgaliais darbavosi prie savo
namelio statybos. Reikėjo padėti sau ir šeimai“, – pasakoja

Natalija.
Natalija labai mylėjo vaikus, tačiau jau ankstyvoje
jaunystėje sužinojo, kad savų
vaikų neturės. Gražiai draugavo su vaikinu, nuo kurio
neslėpė, kad savo biologinių
vaikų neturės. Tačiau meilė
ir draugystė buvo stipresnė
už šią žinią. Pasak Natalijos,
draugas pasakė, kad vaikų namuose yra nelaimingų vaikų,
kuriems galima suteikti geresnį gyvenimą.
Susituokę po kiek laiko iš
Kauno vaikų namų pasiėmė
berniuką. Nedidelį, ketverių
metukų. Natalija pasakoja,
kad lankant pirmąjį berniuką prie jų pribėgdavo daug
vaikų, kurie vadindavo mama.
Tačiau labiausiai įstrigo širdin
mažutė, liesutė
mergaitė, kuri,
apsivijusi kaklą
rankomis, prašė:
„Mama, pasiimk
mane“. Moteris
nusprendė ir ją
pasiimti globoti.
Po metų vyras
nuvažiavo ir parsivežė tą mažutę
mergytę...
Tomuką įsivaikino, o mergytės įsivaikinti neleido, nes
buvo iš daugiavaikės šeimos,
tad ji buvo globotinė....
Tuo metu šeima gyveno neblogai, turėjo savo verslą, gerai sutarė. Tik va, ima ir pakiša
likimas koją – atrodo, buvusi
stipri ir gera šeima iširo. Natalija liko su dviem vaikais ir
grįžo iš Varėnos į Prienus.

Vaikai suteikia
sparnus...
Pasak pašnekovės, tuo metu vaikai jai ir buvo atrama, jie
suteikė sparnus tolimesniam
skrydžiui. Nebuvo laiko liūdėti ar sirgti depresija. „Aš privalėjau galvoti apie juos, pasiimtus auginti ir mylėti vaikus“, – prisimena moteris.
Vaikai taip pat greičiau su-

brendo ir suprato, kad mamai
sunku. Padėjo savo darbais,
prisiglaudimais, vaikišku palaikymu. Tomukas iš karto suvyriškėjo ir tapo šeimos vyru
ir globėju...
Natalija kalbėjo, kad žmo-

pesčių, ir gyvenimiškos patirties“, – sako Natalija.
Kaip supratote, Natalija
viena užaugino 5 vaikus. Tiesa, pats „mažiausias“, ir dabar
likęs didžiausias džiaugsmas,
jau septyniolikmetis. Ir tas

gaus gyvenimas bus pilnas ir
prasmingas, kai jame bus vaikų. Ir visai nesvarbu, ar savo
vaiką augini ir auklėji, ar padedi kitam vaikui kabintis į
gyvenimą. Kartu, susikibus
rankomis, suremtais pečiais.
Laikas ėjo, vaikai greitai užaugo. Vyriausias Tomas pradėjo važinėti į komandiruotes,
o vėliau susirado darbą Anglijoje. Ta mažoji miela mergytė,
vos sulaukusi 19os, ištekėjo ir sukūrė savo šeimą.
Kai vyriausieji
vaikai išėjo iš namų, sako Natalija,
tapo labai liūdna ir
nyku. Vėl norėjosi kažką apkabinti,
paimti į ranką mažą delniuką. Taigi,
nuėjusi į Prienų
savivaldybę, gavo žinią, kad globos namuose yra
trejetas vaikų. Vyriausiajam buvo tik 10 metų,
kiti – dar mažesni.
Ištuštėjusius namus užpildė
šį kartą jau trijų, vienos šeimos, vaikų balsai. Iš vėl atsirado namų šiluma, džiaugsmai ir rūpesčiai. „Nežinau,
kiek aš dėl jų padariau, bet aš
gavau daug. Ir meilės, ir rū-

netrukus atsisveikins su mama ir kurs savo gyvenimą.
Vyresnieji šios šeimos nariai,
berniukas ir mergaitė, jau suaugę. Vyresnysis jau išvykęs
irgi į Angliją, pas Tomą vyresnįjį, jau dirba ir savarankiškas.
Vidurinė mergaitė, kaip sakė
Natalija, labai kieto charakterio, gabi, graži, tvarkinga, gabi
ir rūpestinga. Gyvena atskirai,

dirba. Koks bus tolimesnis gyvenimas, kur pasuks, spręs pati. Su savo charakteriu ji turėtų
įveikti didelius iššūkius...

Džiaugiasi savo
vaikais
Natalija džiaugiasi visais
užaugintais vaikais. Džiaugia-

si ir su pasididžiavimu pasakoja, koks nagingas ir darbštus pirmas pasiimtas iš vaikų
namų ir įsūnytas Tomas, kokia miela mergytė, kuri tiesiog
„įsiprašė“ būti paimta į šeimą.
Geri ir visi kiti vaikai, su savo
privalumais, savo ambicijomis, tačiau visi mylimi.
„Kaip ir kiekvienoje šeimoje buvo visko, bet mes kalbėjomės ir sprendėme visus iškilusius nesusipratimus. Svarbiausia yra išklausyti ir išgirsti
vienas kitą. Man labai daug
padėjo mama, kuri niekada
neprarado optimizmo. Ji irgi
daug bendravo su vaikais, jeigu ko man vaikai nepasakydavo, tai močiutei pasiguosdavo.
O tada jau ieškodavo sprendimų... Labai stiprus mano
ryšys buvo su mama, ji man
labai daug patardavo, daug
kalbėdavomės. Ji iškeliavo
Anapilin neseniai, prieš pusę
metų. Man irgi jos labai trūksta“, – pasakoja Natalija.
Ji džiaugiasi, kad vyriausias Tomas grįžta iš Anglijos
kas pusę metų, aplanko, atveža dovanų. Anksčiau, kai dar
visi buvo mažesni, juos laikė
(ir dabar laiko) broliais ir seserimi, išsiveždavo į ekskursijas. Dabar irgi visais rūpinasi,
domisi, aplanko.
Šeimai pinigų niekada nebuvo per daug. Valdžia dosniai nedalijo,
teko patiems spaustis
iš to, ką gaudavo, ką
Natalija uždirbdavo.
Todėl reikėjo labai
taupyti, jeigu norėjo
kažkur visi išvažiuoti, kažką pamatyti. Išmoko ir patys maistą
pagaminti, ir kitokius
buities darbus dirbti.
Pasak pašnekovės,
jeigu negalėdavo vasarą prie jūros nuvažiuoti, pakakdavo ir
maudynių Birštono
ežerėliuose, iškylos į
Žvėrinčių. Vaikai nebuvo įnoringi, greičiau – supratingi.
Kas dar padėjo auginti vaikus? Natalija sako, kad labai
dėkinga mokyklai, auklėtojoms, psichologams, draugams bei kaimynams, kurie
tikrai daug padėjo, kai to reikėjo – tiek geru žodžiu, iš-
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tiesta pagalbos ranka... Ypač
ji dėkinga savo mamai, kuri
buvo visų mylima.
Ilgus metus šeimoms, globojančioms vaikus, mokama
pinigų suma buvo maža ir ilgai nekito. O juk vyresniems
reikia daugiau ir drabužių, ir
mokyklinių prekių, ir maisto,
o galų gale norisi ir nuvežti
vaikus prie jūros ar kur nors
kitur, pakeisti aplinką, paatostogauti. Sako, buvo girdėjusi,
kad kitose savivaldybėse skiriama pinigėlių papildomai.
Bet kiek buvo, tiek jiems ir
užteko, taupė ir vertėsi iš to,
ką turėjo, gal kiek kukliau, bet
visada su meile viską darė.

Pakartotų tą patį
gyvenimo kelią
Kai Natalija su vyru iš vaikų namų pasiėmė pirmus
vaikus, jai tebuvo 22 metai.
Atrodo, pati dar vaikas, o jau
ant savo pečių užsikrovė tokią naštą. Liko viena, užaugino vaikus, vėl pasiėmė jau
tris. Ar vėl tą patį pakartotų,
jeigu būtų galima laiką atsukti atgal?
„Tikrai padaryčiau tą patį,
tik galbūt jau būdama vyresnė, bent 30 metų. Tada jau turi
daugiau gyvenimiškos patirties, išmoksti gyventi ir kitaip
elgtis, pasverti kiekvieną žodį.
Augindama paskutinius tris
vaikus jau stengiausi apgalvoti kiekvieną žodį, pasakyti
taip, kad jis įkristų į širdelę.
Reikia gerai pamąstyti, kad
vaikas teisingai žodį suprastų,
kad jo neįskaudintum ar neįžeistum“, – sako Natalija.
Anot Natalijos, atpildo niekada nereikia laukti. Kiek įdėsi – tiek turėsi, tik žinok, kad
reikia daug meilės ir didžiulės kantrybės. Ne apie pareigą
vaikams reikia galvoti, o apie
meilę. Juk pareiga be meilės
labai rūsti...
Dar pora metų, ir namus paliks pats jauniausias. Moteris
sako, kad ją kalbina dar pasiimti vaikų iš globos namų.
Tiesą pasakius, ir pati pagalvoja apie tai. Tariasi ir su jaunėliu, bet jam dar labai gera
būti mažiausiu. Jis truputį dirba vasaros metu, taupo pinigėlius vairuotojo teisėms išsilaikyti. Gyvena dviese. Pasak
REKLAMA

Pietų Korėja pasiųs Šiaurės Korėjai 50 tūkst.
tonų ryžių

Vyriausybė siūlo suvienodinti priėmimo
reikalavimus visiems stojantiesiems

Pietų Korėja pranešė planuojanti išsiųsti 50 tūkst. tonų
ryžių Šiaurės Korėjai, padedant Pasaulio maisto programai
(WFP). Tai jau antroji maisto produktų siunta, apie kurią
Seulas paskelbė per pastarąjį mėnesį, turinti padėti
neturtingai Šiaurės Korėjai atlaikyti maisto stygių.

Vyriausybė pateikė Seimui įstatymų pataisas, kuriomis
būtų suvienodinti priėmimo reikalavimai visiems
stojantiesiems į aukštąsias mokyklas, numatant išimtį
tik menų studentams. Dabar valstybės finansavimo
pretendentams būtini tris valstybiniai brandos egzaminai.

Natalijos, bus sunku, kai išeis
paskutinis vaikas. Jis toks geras, dėmesingas, rūpestingas.
Kai namai ištuštės, gal ir vėl
čia savo namus ir mylinčią
mamą ar globėją atras ir kiti
šeimos šilumos ir saugumo
stokojantys vaikai. Niekada
nesakyk niekada.

„Suteikit galimybę
vaikams“
Ką Natalija pasakytų tiems
žmonėms, kurie turi galimybių ir retkarčiais pasvajoja,
kad galėtų suteikti namų jaukumą tą praradusiems vaikams?
„Paimkit, suteikit galimybę
vaikams. Juk neturėdami ką
veikti, žmonės atranda ligų,
pradeda sirgti. Ne viena moteris pagalvoja, gal nesugebėsiu,
gal sveikatos pritrūks? Pažįstu
moterų, išsilavinusių, protingų, gerų, bet jos nesiryžta – gal
bijo kritikos, apkalbų? Aš sakau, kad jeigu Dievas nedavė
savo vaikų ar atėmė, o gal jie
jau užaugo ir išėjo iš namų –
nebijokit, imkit vaikus į savo
namus, mylėkit, padėkit, kad
atsistotų ant kojų, dalinkit savo gerumą. Imkit, nors žinosit,
kad klaidų bus daug, bet bus ir
džiaugsmo, visko bus. Ir jokiu
būdu, jeigu pasiėmėt vaiką iš
globos namų, niekada negrąžinkit. Aš neįsivaizduoju, ką
vaikas turi padaryti, kad ateitų į galvą tokia mintis. Vaikai
– didžiausia gyvenime atrama
ir šviesa, gyvenimo tikslas.
Aš bendrauju su visais savo
vaikais, džiaugiuosi jų pasiekimais, jų darbais. Jeigu neskambina, neaplanko, labai
nenusimenu – vadinasi, jiems
viskas gerai, džiaugiuosi, kad
vyresnieji vaikai surado savo
biologines šeimas, turi galimybę pažinti ir bendrauti“,
– kalba Natalija.
Galima sakyti, kad išsipildė Natalijos svajonė būti mokytoja, dirbti su vaikais, juos
mokyti ir auklėti. Gal net daugiau, negu tikėjosi – juk šie
vaikai įėjo į jos gyvenimą ir
jame bus visą laiką. Ne tik
gyvenime, bet ir širdyje. Juk
joje vietos labai daug, užtenka visiems, kuriems to reikia.
Tik išmokime dalintis jos šiluma.

Iš Birštono kurorto istorijos tarpsnių
ATKelta IŠ 7 p.
susidraugavo ir daug svarių
darbų kartu su kitais nuveikė
reklamuojant mūsų kurortą. Į
birštoniečių spektaklius klubo salėje susirinkdavo ne tik
vietiniai, bet ir poilsiautojai,
daugiausiai rusai. Nors jie
nesuprasdavo, kas kalbama
lietuvių kalba, bet vadova-

vosi aktorių balso intonacija,
mimika, bendravimo maniera. Nuotraukoje (datuojamoje „1955 m. V.“ ) – Birštono
(aktoriai) artistai po spektaklio „Alyvų sodas“ : iš kairės
į dešinę stovi mokytoja Stasė
Krūvelytė, mokytojas Justinas
Mickevičius, bibliotekininkė
Marcelė Jonuškienė, buhalteris Otanas Šeruenikas, dirbęs
Birštono tarybiniame ūkyje,
kuriam vadovavo direktorius
Julius Levanas, vaistininkė
Danutė Lainevčikaitė, kurorto darbuotojas Petras Lankevičius, kurorto darbuotoja
Onutė Klimavičiūtė-Juozaitienė-Trakinskienė, mokytojas Jonas Juodaitis ir mokytoja Eugenija VenslavičiūtėAničienė.
Šį 1955 m. spektaklio „Alyvų sodas“ artistų sąrašą dar
kartą patikslinome su vienintele gyva šio spektaklio artiste
85-mete Marcele Jonuškiene
(sėdi iš kairės į dešinę). Muzikantas Antanas Gajauskas,
Birštono bibliotekos vedėja
Anelė Brastauskienė ir Birštono vadovė – Anelė Majauskaitė-Kazlauskienė.
Kai ateidavau į svečius pas
Anelę Kazlauskienę, ji prisimindavo savo gyvenimo
tarpsnius, pilnus įtampos,

streso ir pasiaukojamo darbo.
Jos pastangomis pokariu buvo
išsaugotas dr. Jono Basanavičiaus paminklas.
Eilinį kartą, kai aplankiau
Anelę Kazlauskienę, ji man
pasisiūlė padovanoti atminimui knygą apie mūsų operos
žvaigždę Kiprą Petrauską.
Šią knygą su savo dedikaci-

ja – surašytu dovanojimu už
aktyvią visuomeninę veiklą
Kazlauskienei padovanojo
atminimui pati Martiševska.
Aš A. Kazlauskienei pasiūliau šią knygą su dedikacija
padovanoti Birštono muziejui
40-mečio proga. Anelei patvirtinau, kad humanitarinio
klubo „Respublika“, tyrinėjančio krašto kultūrą ir istoriją, vardu perduosiu šią knygą
savivaldybei, o jie savo ruožtu
įteiks muziejui 40-mečio proga, nes Kazlauskienė sirgo ir
negalėjo vaikščioti.
Taigi 2007.01.02 registruotu oficialiu raštu Nr. GR-1
knyga su oficialiu raštu patvirtintu klubo antspaudu buvo perduota savivaldybei su
patvirtinimu, kokia proga ir
kas dovanoja knygą, o Birštono muziejaus direktorius
šviesaus atminimo. Vidmantas Puskunigis 2007.01.04
savo parašu patvirtino, kad
knyga perduota į muziejaus
fondus.
Muziejaus direktorius Vidmantas Puskunigis svajojo ir
stengėsi įprasminti muziejaus
įkūrimo 40-metį, pagerbti ten
dirbusius žmones, padėkoti birštoniečiams už pagalbą
ir rūpestį padedant muziejui
rinkti istorinę medžiagą, no-

rėjo padėkoti gerb. Anelei
Kazlauskienei, kuri muziejaus
4-mečio proga padovanojo jai
dedikuotą knygą apie Kiprą
Petrauską, išleistą tik 1000
egz. tiražu.
Šventinę nuotaiką kaip
griausmas iš dangaus apvertė
aukštyn kojomis staigi muziejaus vadovo Juozo Šleikaus
mirtis. Juozas Šleikus buvo antrasis
muziejaus vadovas
(pirmasis – Petras
Kazlauskas): taktiškas, ramus, apsiskaitęs, išsilavinęs
istorikas ir žurnalistas.
Ne kartą su Vidmantu Puskunigiu
diskutavome apie
Birštono istoriją,
surinktus eksponatus. Vidmantas
man patvirtino, kad eksponatų Birštono muziejuje surinkta
tiek, kad galima būtų visą sukauptą medžiagą suskirstyti į
keturis analogiškus Birštono
istorijos muziejus. Žmonės
nešė istoriją į muziejų ne tam,
kad ji „dūlėtų fonduose“, o
kad ja naudotųsi mūsų žmonės – atvažiuojantys turistai
ir mokslininkai. Tai pažintinė
medžiaga apie mūsų praeitį,

tradicijas ir kultūrą, apie mūsų krašto papročius ir žmonių
patirtus išgyvenimus.
Nuoširdumas ir geros idėjos
prisimintinos, kaip ir dovanojamos knygos, kuriomis gali
džiaugtis visa bendruomenė
ir prisiminti kilnius žmonių
darbus.
Galbūt ateis laikas, kai vėl
pamatysime po mūsų kurortą
laigančias grakščias stirnas,
o tai trauktų ne tik mūsų jaunąją kartą (globalizacijos laikotarpiu), bet atvykstančius į
Birštoną paviešėti svečius ir
turistus.
Tikiuosi, kad išsiplės ir pačio muziejaus teritorija bei
ekspozicija – žmonės plačiau
galės susipažinti su mūsų kurorto praeitimi ir čia gyvenusiais, kūrusiais bei dirbusiais
žmonėmis.
Birštonietis Jonas Raiskas

Birštonietės Anelės MajauskaitėsKazlauskienės pageidavimu jai Birštone gyvenusios ir dirbusios intelektualės Martiševskos dovanota ir
dedikuota už aktyvią visuomeninę
veiklą knyga apie Kiprą Petrauską
perduota Birštono muziejui.
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Baltijos šalių vartojimas artėja prie ES
vidurkio – Eurostatas

Lietuvos žemdirbiai kompensacijų už
sausrą iš EK negali tikėtis – viceministras

Trijų Baltijos šalių gyventojų vartojimas artėja prie
Europos Sąjungos (ES) vidurkio, o daugiausiai regione
išleidžia Lietuvos gyventojai, rodo išankstiniai Eurostato
duomenys. Lietuvoje faktinės žmonių vartojimo išlaidos
2018 metais sudarė 90 proc. ES vidurkio.

Dėl sausros patyrę nuostolių Lietuvos ūkininkai negali
tikėtis kompensacijų iš Europos Sąjungos (ES), nes tai
draudiminis įvykis, sako žemės ūkio viceministras.
Tuo pačiu jis pripažįsta, kad apsidrausti dėl sausros
padarytos žalos Lietuvoje nėra paprasta.

Literatūrinis-muzikinis prisiminimų vakaras Birštone

ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Birželio 22 d. 18:00 val. Degustacinė vakarienė „Vytautas mineral
SPA“ restorane „Moon“. Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Birželio 29 d. 18:00 val. Degustacinė vakarienė „Vytautas mineral
SPA“ restorane „Moon“. Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Birželio 29 d. 19:00 val. Pažaislio
muzikos festivalis pristato „Vasaros
nakties sapnas“. Vieta: Birštono
kurhauzas
Liepos 4 d. Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai vakarai
Birštone 2019 m.. Vieta: Birštono
kurhauzas
Liepos 6 d. 18:00 val. Degustacinė
vakarienė „Vytautas mineral SPA“
restorane „Moon“. Vieta: Vytautas
Mineral SPA
Liepos 6 d. 19:00 val. Sakralinės
muzikos festivalis “Gaudete, Birštonas”. Vieta: Šv. Antano Paduviečio
bažnyčia
Liepos 11 d. Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai vakarai
Birštone 2019 m. Vieta: Birštono
kurhauzas
Liepos 13 d. 18:00 val. Degustacinė
vakarienė „Vytautas mineral SPA“
restorane „Moon“. Vieta: Vytautas
Mineral SPA
Liepos 13 d. 19:00 val. Sakralinės
muzikos festivalis “Gaudete, Birštonas”. Vieta: Šv. Antano Paduviečio
bažnyčia
Liepos 19 d. 19:00 val. Pažaislio
muzikos festivalis pristato „Karavan
Familia: Tradicinė romų muzika
kitaip“. Vieta: Birštono kurhauzas
Liepos 20 d. 18:00 val. Degustacinė
vakarienė „Vytautas mineral SPA“
restorane „Moon“. Vieta: Vytautas
Mineral SPA
Liepos 20 d. Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai vakarai
Birštone 2019 m. Vieta: Birštono
kurhauzas
Liepos 20 d. 19:00 val. Sakralinės
muzikos festivalis “Gaudete, Birštonas”. Vieta: Šv. Antano Paduviečio
bažnyčia
Liepos 27 d. 18:00 val. Degustacinė
vakarienė „Vytautas mineral SPA“
restorane „Moon“. Vieta: Vytautas
Mineral SPA
Liepos 27 d. 19:00 val. Sakralinės
muzikos festivalis “Gaudete, Birštonas”. Vieta: Šv. Antano Paduviečio
bažnyčia

ATKelta IŠ 7 p.
trėmimą.

Su tėvais ir seserim
ištrėmė iš Lietuvos
„1941-ųjų birželį mane su
tėvais ir seserim ištrėmė iš
Lietuvos. Tuomet sesuo buvo aštuonerių, aš – dvylikos.
Tėvai buvo dėstytojai, be to,
tėvas šešerius metus vadovavo Žemės ūkio akademijai.
Abu mirė Rytų Sibire, Jakutijoje. Mudu su seserimi išlikome. Dirbom. Vėliau dar ir
mokėmės.
Grįžau Lietuvon po penkiolikos metų. Tas laikotarpis iš
atminties neišblunka. Ėmiau
kai ką užrašinėti, tikėdamasis, gal palikuonys pasmalsaus, kaip Lietuvos žmonių
gyventa ne Lietuvoje. Tai pasakojimai ir vaizdai iš tremtinių gyvenimo. Kai pradėjau
rašyti, nuo įvykių buvo praėję dvidešimt ir daugiau metų.
Taigi nesugebu likti apybraižiškai tikslus, todėl daugumos
veikiančių asmenų pavardės ir
vardai pakeisti. Juk svarbiausia, kad tai buvo“, – atsiminimuose rašo A. Vilkaitis.
Arvydas gimė Dotnuvos
žemės ūkio akademijos rektoriaus Vinco Vilkaičio šeimoje.
1941 m. birželį kartu su tėvais
buvo ištremtas iš Lietuvos,
pateko į baisiausią vietą Jakutijoje prie Laptevų jūros – Trofimovską. 1943-aisiais mirė
tėvas, o po penkerių metų – ir
motina. Sunkiai dirbdamas ir
rūpindamasis jaunesne sesute
Audange, Arvydas stengėsi
mokytis ir gauti tinkamą išsilavinimą.
Draugai prisimena kaip
darbštų ir atkaklų žmogų
Apie savo pažintį su A. Vilkaičiu daugiau pasakojo R.
Putvys. „Su Arvydu susipažinome Jakutsko statybose.
Jis buvo labai darbštus, protingas ir atkaklus jaunuolis.
Buvo baigęs Lietuvoje kelias
klases, tai čia pasimokęs dar
4 metus baigė vidurinę mokyklą. Norėjo mokytis žemės ūkio technikume, tačiau
ten nepriėmė. Tada pabandė
į Miškų technikumą, įstojo
ir sėkmingai baigė. Stipendija buvo menka, tad ateidavo
padirbėti į statybas. Kadangi

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
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mokėsi labai gerai, tai gavo
privilegijų įstoti į Sverdlovsko
universitetą. Turėjo gabumų,
bet buvo ir be galo darbštus.
Po kelių kursų išsirūpino, kad
būtų perkeltas į Lietuvos žemės ūkio akademiją, į Miškų
fakultetą. Čia gavo padidintą
stipendiją, o baigęs mokslus
buvo paskirtas į Piliuonos girininkiją girininko pavaduotoju. Netrukus susipažino su
mokytoja Elena, persikėlė į
Birštoną, susituokė. Birštone
girininku dirbo tris dešimtmečius“, – kalbėjo R. Putvys.

čia gyvens“, – kalbėjo J. Markauskas.
Iš tikrųjų, kas skaitė A. Vilkaičio knygas, įsitikino, kad
jis puikiai moka pasakoti ir
užrašyti – labai vaizdingai aprašyta Jakutijos gamta, sutikti
žmonės, tarpusavio santykiai,
išgyvenimai ir begalinis noras
sugrįžti į Lietuvą...
Prisiminimais dalijosi ir
Arvydo Vilkaičio sūnus Arvydas, šiuo metu gyvenantis
Airijoje. Jis sakė, kad tėvui

bos jam mirus žmonės sukalė
karstą, tačiau galiausiai iš jo
buvo išverstas ir atsidūrė bendroje krūvoje su visais...
J. Markauskas dalijosi prisiminimais, kaip lankydavosi
su šeima Birštone, kaip bendravo, kalbėdavosi, kaip sugavo Nemune didžiausią žuvį.
„Nuo 1972 metų susitikę kalbėdavomės apie tremties metus, kaip ten viskas buvo. Man
teko garbė užbaigti antrąją Arvydo knygą „Gyvensim“. Tai
knyga protingam skaitytojui,
sugebančiam pamatyti ir pajausti, kas yra dugne“, – sakė
J. Markauskas.

prisiminimų rašymas buvo
pabėgimas nuo tikrovės. Tėvas suprato, kad dėl to, ką rašė, gali netekti ir laisvės, jeigu
kas sužinos. „Visą knygą dar
iki išleidimo žinojau pasakojimo forma, girdėdavau, kaip
jis apie tai su draugais kalbėdavo. Tėvas dabar džiaugtųsi
laisva Lietuva, nors ne viskas čia tobula ir gera. Jis buvo tikras lietuvis“,– sakė A.
Vilkaitis.

Birštone – klestėjimo
metai
Beje, R. Putvys paminėjo,
kad Birštone Arvydui buvo
klestėjimo metai. Jis buvo
vertinamas darbe, aktyviai dalyvavo ir visuomeninėje veikloje, yra parašęs dvi knygas
„Tremtinio dalia“ ir „Gyvensim“, kurios nebuvo spėjęs
užbaigti. A. Vilkaitis aktyviai
dalyvavo ir Persitvarkymo sąjūdžio veikloje. Pasak draugo,
jo kalbos buvo aiškios ir fundamentalios.
R. Putvys sakė, kad kalbėti apie draugą yra ir sunku,
ir lengva. Sunku, nes jo jau
nebėra, o lengva, nes apie jį
tegali pasakyti tik gera. Liga
jį per anksti palaužė. Rimantas prisiminė, kad po Arvydo
mirties žmona Elena sakė, kad
jis sirgdamas didelių skausmų
nejautė, labai nesikankino.
Matyt, Dievas tai davė už jo
gerus darbus...
Kaip miškininkas A. Vilkaitis taip pat atliko didelius
ir reikšmingus darbus: jo dėka įveistas maumedynas, Žvėrinčiaus taką puošia įvairių
gyvūnų skulptūros. Jis jautė gamtą, jos pulsavimą ir to
mokė kitus.
Aktorius P. Venslovas skaitė ir A. Vilkaičio tėvo, Vinco
Vilkaičio eilėraščius „Ilgėjimasis“ ir „Dainuočiau“.

Prisimintas ir A.
Vilkaičio tėvas
Lapteviečių draugijos pirmininkas, artimas Arvydo
draugas Jonas Markauskas
prisiminimus pradėjo nuo jo
tėvo, profesoriaus Vinco Vilkaičio, kuris draugavo su jo
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tėvu, daug kalbėdavosi. Pasak J. Markausko, ir tremtyje profesorius stengėsi padėti kitiems dalindamasis savo
žiniomis, mokydamas atskirti, kurios žolelės naudingos,
o kurios nuodingos ir maistui
netinka. Vėliau Trofimovske
prof. V. Vilkaičiui buvo patikėta saugoti žuvų sandėlį. Ir
jį saugodamas 1943 m. pradžioje mirė iš bado. Jis vaikams atiduodavo savo maisto
davinį, bet nevogė. Iš pagar-

lin, Elenutei buvo tik ketveri
metukai, tad labai daug ko ir
neprisimena, tačiau sako, kad
skaito senelio knygas, pasisemia išminties ir tvirtybės.
„Kai sunku, visada gali atsiversti knygą ir paskaityti, pasisemti gerų ir vertingų idėjų“,
– sakė Elenutė.
Tiesa, Milda sakė, jog pradeda po truputį versti į anglų
kalbą senelio knygą, kad proanūkiai galėtų sužinoti mūsų
istoriją, nugyventus metus ir
sunkai įgytas patirtis. Ji guodėsi, kad sekasi sunkiai, nes
anglų kalba nėra tokia vaiz-

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

Visada rūpėjo, kokia
bus Lietuva
Lapteviečių draugijos pirmininkas pasakojo, kad Arvydas mėgo skaityti, o perskaitytas knygas trumpai aprašydavo sąsiuvinyje. Kalbėdamas apie knygą „Gyvensim“
J. Markauskas apgailestavo,
kad A. Vilkaitis savo atsiminimuose nerašė tikrųjų pavardžių, o juk tai yra istorija.
Tikruosius vardus jis slėpė
irgi dėl aukštų moralės standartų. Jis sakė, kad negalima žmogaus teisti ar smerkti
už jo poelgius, jeigu nežinai
motyvų, jei nežinai visos istorijos esmės. Dar J. Markauskas prisiminė, kad su šeima
atvažiuodavo į Birštoną pas
Arvydą mokytis ir pasisemti gerumo bei išminties. „A.
Vilkaičiui visada rūpėjo, kokia bus Lietuva, kaip žmonės

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

Mokė anūkes pažinti
gamtą
Jautriais prisiminimais apie
senelį dalijosi ir A. Vilkaičio anūkės Milda ir Elenutė.
Milda Vilkaityte-Saenz gyvena JAV, Teksaso valstijoje, dirba Teksaso universite,
Ostine (Austin) ,intelektinės
nuosavybės ir mokslinių tyrimu komercializacijos specialiste. Rūta Vilkaitytė gyvena
Vokietijoje, dirba gydytoja.
Elena Vilkaitytė gyvena Airijoje, dirba „Google“ kompanijoje pardavimų vadybininke.
Anūkės džiaugėsi galimybe
apsilankyti Birštone, pamatyti senelio puoselėtas ir kurtas
vietas, permąstyti vertybes,
papasakoti Sofijai, A. Vilkaičio proanūkei, šeimos istoriją.
Milda pasakojo, kad senelis
nuo pat mažens mokė pažinti medžius, žoles, kartu eidavo grybauti. „Senelis norėjo,
kad vaikai džiaugtųsi gamta“,
– sakė Milda.
Kai senelis iškeliavo Anapi-

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752
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dinga ir graži kaip lietuvių.

Merė tikisi, kad visi
išvykę birštoniečiai
grįš
Renginyje dalyvavo ir Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. Ji pasakojo
apie savo pažintį su Vilkaičių
šeima, kaip Arvydo Vilkaičio žmona Elena, mokytoja,
padėjo jai pačiai, jaunai specialistei, žengti pirmuosius
žingsnius mokykloje. Merė
išreiškė viltį, kad vieną dieną
visi išvykę birštoniečiai, tarp
jų ir Arvydo Vilkaičio anūkės,
grįš į gimtąjį Birštoną, nes tai
yra vienas iš miesto siekių.
Jų tėvas ir senelis tikriausiai
būtų laimingas, matydamas
savo artimuosius dirbančius
Lietuvai.
Taip gražiai besisluoksniuojant muzikai, skaitymams
ir prisiminimams vakaras baigėsi. Žmonės neskubėjo skirstytis, norėjo dar pakalbėti apie
šį nepaprastą žmogų, kurį turėjome laimę pažinti, prisiliesti prie jo išminties ir gerumo.
Išeinant iš renginio viena
moteris su ašaromis akyse
tarė: „Dieve, koks gražus ir
prasmingas renginys. Dar tokio nemačiau...“. Tai puikus
projekto rengėjų Birštono
viešosios bibliotekos darbo
įvertinimas.
Šio atminimo vakaro organizavimą rėmė Lietuvos
kultūros taryba, LR kultūros
ministerija ir Birštono savivaldybė.
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Ekspedicija “Nuo
Baltijos iki Bengalijos” 06:55
Stormas. Ugnies laiškai 08:30
Karinės paslaptys 09:00 Labas
rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai
11:30 Šventadienio mintys 12:00
Iškilmingos padėkos šv šios už
Garbingojo Mykolo Giedraičio
paskelbimą palaimintuoju 14:00
Džesika Flečer 20,21s. 15:43 Loterija “Keno Loto” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Euromaxx 18:30 Vakaras
su Edita 19:30 Stilius 20:25 Loterijos “Keno Loto” ir “Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas. Orai
21:00 Muzikos festivalis “Nida
2019” 22:40 40-ies ir vis dar
skaistus 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Komisaras Reksas 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
06:45 Linksmieji Tomas ir Džeris
(2) 07:10 “Nickelodeon” valanda.
Sveiki atvykę į “Veiną” (16) 07:35
Kung Fu Panda (20) 08:05 Riterių princesė Nela (1) 08:30 KINO PUSRYČIAI Pramuštgalviai
iškylauja 10:00 Misija “Pelėdos”
11:40 Devyni gyvenimai 13:20
Muškietininkų žiedas 15:05 Pametę galvas Las Vegase 17:00
Gyvūnų pasaulis 17:30 Bus visko 18:30 Žinios 19:20 Sportas
19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS
Turtuolis Ričis 21:20 Pašėlę vyrukai 2 00:05 Kelyje 2. Alaus
tenisas 01:45 Džekas Rajanas.
Šešėlių užverbuotas

TV3

06:15 Televitrina 3 06:30 Ilgo
plauko istorija 1/16s. 07:00
Keršytojų komanda 1/36s. 07:30
Aladinas 1/174s. 08:00 Ilgo plauko istorija 1/17s. 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 1/156s.
09:00 Virtuvės istorijos 9/25s.
09:30 Skaniai ir paprastai 2/8s.
10:00 Svajonių ūkis 5/42s. 10:30
Bibliotekininkai 4/2s. 11:30 Pasaka apie pagrobtą nimfą 12:35
Beždžionėlė riedlentininkė 14:20
Muzika, suradusi mus 16:45
Ekstrasensų mūšis 19/11s.
18:30 TV3 žinios 173 19:17
TV3 sportas 1 19:22 TV3 orai
173 19:25 Eurojackpot 25 19:30
Princesės dienoraštis 2. Karališkosios sužadėtuvės 21:50 Geležinis žmogus 2 00:15 Sinbadas
ir Minotauras 01:55 12 galimybių 3. Padėtis be išeities 03:30
Sveiki atvykę į džiungles 05:05
Gyvenimo išdaigos 1/5,6s.
06:10 Nutrūkę nuo grandinės
(10,11,12) 07:30 Džiunglių princesė Šina (15) 08:29 „Top Shop“
televitrina 08:45 Sveikatos ABC
televitrina 09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras “Savickas Classic”
10:00 Vaikai šėlsta (18) 10:30
Nepaliesta Meksika (1) 11:40 Iš
visų jėgų (10) 12:10 Būk ekstremalas (36) 12:40 Pragaro viešbutis (7) 13:40 Policijos akademija (5) 14:40 Ekstrasensų mūšis

(1) 16:50 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (5) 17:50 Kas
žudikas? (8) 18:55 Nusikaltimų
miestas (13) 19:30 Lietuvos balsas. Vaikai 21:35 MANO HEROJUS Briliantinis planas 23:45 AŠTRUS KINAS Gyvų neliks 01:15
F. T. Budrioji akis (27,28)
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi kaime gera 08:30 Ryto
suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų pasakos
10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 11:30 Mūsų
gyvūnai 12:00 Pasaulio dokumentika. Gamtos genijai
2012 m.Ginklavimosi varžybos
12:55 Pasaulio dokumentika.
Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas.Liūto
paslaptis... 13:50 Mis Marpl 3.
Nemezidė 15:25 Klausimėlis
15:43 Loterija „Keno Loto“.”
15:45 Žinios. Orai 16:00 Istorijos detektyvai 16:45 Savaitė
su „Dviračio žiniomis“.” 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00
Keliai. Mašinos. Žmonės 18:30
Premjera. Laisvės kaina. Sąjūdis. 19:30 Savaitė 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.”
20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Duokim garo!
Joninės 23:30 Pagonių žiedas
01:20 Vidurnaktis Paryžiuje
02:50 Karštas kubilas – laiko
mašina 2 04:20 Poltergeistas

07:03 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Partizanų keliais“
(2/6) 07:50 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Joana PavalkytėGriniuvienė“ 08:30 „TV Europa
pristato. Vyrų šešėlyje. Karolina
Praniauskaitė“ 09:00 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“ 09:30
Vantos lapas 10:00 Skonio reikalas 10:30 Kitoks pokalbis su
D 11:00 PREMJERA „Aš myliu
savo vyrą“ (1; 2; 3; 4) 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 „Šerlokas
Holmsas ir daktaras Vatsonas.
Pažintis“ (1/1) 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 „Šerlokas Holmsas ir
daktaras Vatsonas. Kruvinas užrašas“ (1/2) 20:00 Žinios 20:28
Orai 20:30 „Šviesoforas“ (1/9;
1/10) 21:30 „Nusikaltimas ir
bausmė. Motina žudikė 2“ 22:30
Žinios 22:58 Orai 23:00 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“ (1/1;
1/2) 01:10 „Moterų daktaras“
(3/27; 3/28) 03:00 „Nusikaltimas
ir bausmė. Kruvinoji “Svainijos”
paslaptis 2“ 03:40 „Šeimininkė“
(1/21; 1/22) 05:20 „Pamiršk ma- 06:30 Linksmieji Tomas ir
Džeris (3) 06:55 Įspūdingane“ (1/4; 1/5; 1/6
sis Žmogus-voras (13) 07:20
TV6
“Nickelodeon” valanda. Svei06:15 Televitrina 14 06:30 Dainų ki atvykę į “Veiną” (17) 07:45
dvikova 3/9,10s. 07:30 Pragaro Kung Fu Panda (21) 08:15 Rikelias 4/7s. 08:30 Sandėlių karai terių princesė Nela (2) 08:45
4/6s. 09:00 Nuo amato iki verslo Tomo ir Džerio pasakos (7)
5/5s. 09:30 Statybų gidas 5/42s. 09:10 Ogis ir tarakonai (52,53)
10:00 Įspūdingiausios atostogų 09:30 KINO PUSRYČIAI Lego
vietos 1/3s. 10:30 Autopilotas filmas 11:20 Zatura. Nuoty2/25s. 11:00 Žygis per Himalajus kiai kosmose 13:15 Iš kur tu
1/5s. 12:00 Beveik neįmanoma žinai? 15:30 Adamsų šeimymisija 2/6s. 13:05 Žygis palei nėlės vertybės 17:20 Teleloto
Nilą 1/1s. 14:15 Išlikimas 25/1s. 18:30 Žinios 19:20 Sportas
15:50 Iš peties 7/6s. 16:55 San- 19:27 Orai 19:30 Eilinis Džo.
dėlių karai 4/7,8s. 17:55 Blogas Kerštas 21:35 Maksas Stilas
policininkas 1/4s. 19:00 Praga- 23:20 PREMJERA Penkiasro kelias 4/9s. 20:00 Miestas ar dešimt pilkų atspalvių 01:25
kaimas 1/1s. 21:00 Žinios 173 Pašėlę vyrukai 2
21:50 Orai 173 21:55 Sportas
TV3
1 22:00 Nemirtingųjų kronikos:
nuostabūs sutvėrimai 00:30 06:15 Televitrina 3 06:30 Ilgo
Policininko istorija 02:20 Ka- plauko istorija 1/17s. 07:00
Keršytojų komanda 1/37s.
takombos
07:30 Aladinas 1/175s. 08:00
Ilgo plauko istorija 1/18s.
06:00 Lietuvos Respublikos him- 08:30 Kempiniukas Plačiakelnas 06:05 Duokim garo! 07:30 nis 1/157s. 09:00 Ūkio šefas
Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji že- 1/4s. 09:30 Penkių žvaigždumė 08:30 ARTS21 09:00 Aš – čių būstas 6/25s. 10:00 Palaidos vedėjas 10:00 Į sveikatą! saulis pagal moteris 7/25s.
10:30 Giedraičiai 11:00 Pradėk 10:30 Svajonių sodai 42 11:30
nuo savęs 11:30 Mokslo sriuba Gnomeo ir Džiuljeta 13:05 Bež12:00 Engelbert Humperdinck. džionėlė ekstremalė 14:50 JoOpera „Jonas ir Greta“ 13:40 hanos paslaptis 16:40 SugalMuzikos talentų lyga 2019. 4 d. vok norą 18:30 TV3 žinios 174
15:15 Skrendam 15:30 Kultū- 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3
rų kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 orai 174 19:30 Taksi 21:25 PraEuromaxx 16:30 Klauskite dak- našas 23:20 Palikti vandenyne
taro 17:20 Stilius 18:15 Misija 3. Tarp ryklių
– Pasaulio Lietuva 19:00 Daiktų
istorijos 19:45 Stambiu planu
20:30 Panorama 20:52 Spor- 06:40 Tarptautinis galiūnų turtas. Orai 21:00 Kino žvaigždžių nyras “Savickas Classic” 07:35
alėja. Auksapirštis 22:50 Kauno Džiunglių princesė Šina (16)
miesto simfoninio orkestro kon- 08:30 Tauro ragas 09:00 Sveicertas 00:15 Dabar pasaulyje katos kodas 09:30 Sveikatos
00:45 Europos kinas. Sugrįži- kodas televitrina 10:00 Vaikai
mas 02:15 Ėvė. Mažosios Lie- šėlsta (19) 10:30 Nepaliesta
tuvos rašytoja 03:15 Dokumen- Meksika (2) 11:40 Iš visų jėgų
tinė apybraiža „Mes nugalėjom“ (11) 12:10 Būk ekstremalas
03:45 ARTS21 04:15 Klauskite (37) 12:40 Pragaro viešbutis
(8) 13:40 Policijos akademija
daktaro 05:05 Stilius
(6) 14:40 Ekstrasensų mūšis

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

(2) 17:05 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (6) 18:10 Kas
žudikas? (9) 19:30 Šuo (1,2)
21:45 Juodasis sąrašas (2)
22:45 Karo vilkai. Likvidatoriai
VI (1) 23:45 Bejėgis teisingumas 01:25 Gyvų neliks
07:03 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Gluchariovas“
(2/31) 08:30 Kaimo akademija
09:00 „Neprijaukinti. Naujoji
Zelandija“ 09:30 Grilio skanėstai 10:00 Šiandien kimba
11:00 PREMJERA „Pamotė“
(1; 2; 3; 4) 16:00 Žinios 16:20
Šerloko Holmso ir daktaro
Vatsono nuotykiai. Šantažo
karalius 18:00 Žinios 18:30
Šerloko Holmso ir daktaro
Vatsono nuotykiai. Mirtinas susirėmimas 20:00 Žinios 20:30
Šviesoforas 21:30 24/7 22:30
Žinios 23:00 Pagrindinis įtariamasis. Tenison 03:00 Nusikaltimas ir bausmė

TV6
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apiplėšimas“ (1; 2) 13:25 TV
parduotuvė 13:40 „Moteriškas apiplėšimas“ (3; 4) 16:00
Žinios 16:25 Rubrika „Verslo
genas‘‘. 16:28 Orai 16:30
„Šerloko Holmso ir daktaro
Vatsono nuotykiai. Baskervilių šuo“ (1) 18:00 Žinios
18:28 Orai 18:30 „Šerloko
Holmso ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Baskervilių šuo“
(2) 20:00 Žinios 20:25 Rubrika „Verslo genas“ 20:28
Orai 20:30 Baltijos kelias
21:00 „Bruto ir Neto“ (1/16)
21:30 „Pamiršk mane“ (1/19;
1/20) 22:30 Žinios 22:58 Orai
23:00 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“ (1/5; 1/6) 01:35
„Gluchariovas“ (2/16) 02:35
„Bruto ir Neto“ (1/16) 03:00
„Pamiršk mane“ (1/19; 1/20)
03:40 „Šeimininkė“ (1/13)
04:30 „Gyvybės langelis“
(1/13) 05:20 „Namas su lelijomis“ (8)

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Pasaulio dokumentika. Gamtos genijai
07:00 Pasaulio dokumentika.
Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas 08:00
Laukinės gamtos slėpiniai
08:30 Linksmuolis Baris ir
disko kirminai 09:50 Džudė
Mudė ir nenuobodi vasara
11:25 Prancūzijos 2017 m.
magijos čempionatas 13:00
Lemtingos vestuvės 14:30
Gražiausi metai – geriausios dainos 15:55 Stebuklas
17:28 Loterija „Keno Loto“.”
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Grupės „Studija“
35-mečio koncertas. 20:25
Loterija „Keno Loto“.” 20:30
Panorama 20:52 Sportas.
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“.”
21:00 Auksinis protas 22:20
Dviračio žinios 22:50 MėTV6
nesiena ir Valentinas 00:30
06:15 Televitrina 3 06:30
Benis ir Džiun 02:10 Keturi
Iš peties 7/6s. 07:30 Skormetų laikai 03:55 Kaimynai
pionas 1/107s. 08:30 Mo05:30 Dviračio žinios
terų lyga. Vyrai, pinigai ir
meilė 85 09:00 Autopilotas
06:40 Turtuolis Ričis 08:25 2/25s. 09:30 CSI kriminaLukas Skruzdėliukas 10:10 listai 809 10:30 Simpsonai
Tomas ir Džeris sutinka Šer- 14/2,3s. 11:30 Makgaiveris
loką Holmsą 11:05 Lauki- 3/22s. 12:30 Vedęs ir turi
niai nuotykiai 12:45 Alvinas vaikų 10/1002,1s003. 13:30
ir burundukai 4 14:35 Vyrai Univeras. Naujas bendrikas
juodais drabužiais 3 16:40 1/73,74s. 14:30 Televitrina
Vagis policininkas 18:30 Ži- 13 15:00 Skorpionas 1/108s.
nios 19:20 Sportas 19:27 16:00 CSI kriminalistai 810
Orai 19:30 Smurfai 2 21:40 16:55 Univeras. Naujas benMedalionas 22:28 Telefoninė drikas 1/75,76s. 18:00 Vedęs
loterija 1634 22:30 Tęsinys ir turi vaikų 10/1004,1005s.
Medalionas 23:30 Interviu 19:00 Gelbėtojai 1/1s. 21:05
su diktatoriumi 01:35 Koš- Farai 12/12s. 22:00 Naša
maras Guobų gatvėje 03:10 Raša 1/5,6s. 23:00 Pjūklas 6
00:50 Kaip aš susipažinau su
Maksas Stilas
jūsų mama 9/11,12,13,14s.

6:15 Televitrina 14 06:30 Ledo
kelias 10/10s. 07:30 Pragaro
kelias 4/9s. 08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
26/22,23s. 09:30 Vienam gale
kablys 20/25s. 10:00 Sandėlių
karai 4/7,8s. 11:00 Žygis palei
Nilą 1/1s. 12:00 Candy Crush
1/101s. 13:00 Žygis palei Nilą
1/2s. 14:00 Išlikimas 25/2s.
15:00 Ledo kelias 10/10s.
16:00 Iš peties 7/7s. 17:00
Sandėlių karai 4/9,10s. 18:00
Blogas policininkas 1/5s. 19:00
Pragaro kelias 4/10s. 20:00
Gero vakaro šou 5/10s. 21:00
Žinios 174 21:50 Orai 174
21:55 Sportas 1 22:00 Nakties
TOP. Vasara 3/4s. 22:30 Geriausi mūsų metai 1/4s. 01:15
Nemirtingųjų kronikos: nuostabūs sutvėrimai 03:15 Dainų
TV3
dvikova 3/19,20,21s.
06:15 Keršytojų komanda
1/36s. 06:45 Mapetai. Antra dalis 08:55 Brolis lokys
06:00 Lietuvos Respublikos 10:30 Ežiukas Bobis 12:20
himnas 06:05 Gražiausia fil- Vidurvasario vainikas 14:30
mų muzika 07:05 Giedraičiai Nuotykių ieškotojas. Midos
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vil- skrynelės prakeiksmas 16:35
niaus sąsiuvinis 07:45 Kultūrų Kaimynas šnipas 18:30 TV3
kryžkelė. Menora 08:00 Kultūrų žinios 175 19:22 TV3 sportas
kryžkelė. Trembita 08:15 Kultū- 1 19:27 TV3 orai 175 19:30
rų kryžkelė. Vilniaus albumas Pi gyvenimas 22:05 Poilsiau08:30 Kelias. Laida apie evan- tojai. Pavydo žaidynės 00:15
gelikų bendruomenes Lietuvoje Kalėjimo bėgliai 1/9s. 01:10 X
08:45 Krikščionio žodis 09:00 failai 11/3s. 02:00 APB 1/3s.
Premjera. Pasižvalgykime 02:55 Amerikietiška siaubo
po... 09:30 Euromaxx 10:00 istorija 5/2s. 04:10 Kalėjimo
Lietuvos mokslininkai. Bio- bėgliai 1/9s. 05:00 Paskutinis
chemikas Mindaugas Zaremba iš Magikianų 5/13s. 05:30 Vir10:30 Atspindžiai 11:00 7 Kau- tuvė 6/19s.
no dienos 11:30 Linija, spalva,
forma 12:00 Kalbantys tekstai
12:30 Pašauktieji 13:00 Stop 07:30 Nepaliesta Meksika
juosta 13:30 Muzikinė pra- (1,2) 09:35 Geriausias žmomoginė programa „Du balsai gaus draugas (1,2) 11:50
– viena širdis“ 15:35 Šventa- “Mažylis” Tomis 13:45 Padienio mintys 16:00 Mokytojų sikeisti vietomis 16:05 Terkambarys 16:30 Mokslo sriuba minalas 18:45 Laiko įkaitai
17:00 Vartotojų kontrolė 18:00 21:00 Kova iki paskutinio
Kultūringai su Nomeda 18:45 kraujo lašo 23:20 Briliantinis
Ekspedicija „Nuo Baltijos iki planas 01:25 Juodasis sąraBengalijos“ 19:40 Dauntono šas (2) 02:15 Karo vilkai. Liabatija 3 20:30 Panorama kvidatoriai VI (1)
20:52 Sportas. Orai 21:00 Legendos 21:55 Grupė „Baltos
varnos“ ir styginių kvartetas. 06:13 Programa 06:14 TV
23:05 Antikvariniai Kašpirovs- parduotuvė 06:30 Krepšikio dantys 00:00 Da Vinčio nio pasaulyje su V 07:00
demonai 3 01:50 Folkšokas Šiandien kimba 08:00 „24/7“
2017 05:15 Festivalis „Mid- 09:00 „Tiesa apie alkoholio
summer Vilnius 2016“. Jazzu vartojimą“ 10:00 „Kelionė
Žeme“ 11:00 „Moteriškas
su orkestru.”

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Kaunas Jazz
2019 07:00 Lietuvos mokslininkai. Biochemikas Mindaugas Zaremba 07:30 Alvinas ir patrakėliai burundukai
3 07:40 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai 07:55 Lesė 2 08:20
Pašauktieji 08:45 Tarptautinis sportinių šokių festivalis
„Lithuanian Open 2018“.”
10:10 Vaikai iš „Amerikos“
viešbučio 11:40 Kompozitoriaus Algimanto Raudonikio
85-mečio jubiliejinis koncertas 14:00 Moteris ir keturi jos
vyrai 15:30 ..formatas. Poetė Dalia Teišerskytė 15:40
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 3 15:50
Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 16:05 Premjera. Lesė 2
16:30 Tarptautinės sportinių
šokių varžybos „Gintarinė
pora 2019“.” 18:10 Mokslo
ekspresas 18:20 Ten, kur
namai 5 19:15 Premjera. Dirigentas Gintaras Rinkevičius
20:10 Kultūros diena 20:30
Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Pasižvalgykime
po... 21:30 Sangailės vasara 23:00 Elzė iš Gilijos 00:50
DW naujienos rusų kalba
01:05 Dabar pasaulyje 01:35
Kaunas Jazz 2019 02:30 Atspindžiai 03:00 Da Vinčio
demonai 3 04:50 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
05:05 Ten, kur namai 5
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5 23:00 Kova iki paskutinio kraujo
lašo 01:10 F. T. Budrioji akis (29)
06:00 Lietuvos Respublikos him- 02:00 Įstatymas ir tvarka. Specianas 06:05 Labas rytas, Lietuva liųjų tyrimų skyrius (5)
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7 11:10 Komisaras Reksas 14 05:20 „Namas su lelijomis“ (8)
12:00 Stilius 13:00 Klauskite dak- 06:13 Programa 06:14 TV partaro 13:58 Loterija „Keno Loto“.” duotuvė 06:30 Kaimo akademija
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 07:00 „Gluchariovas“ (2/13) 08:00
Laba diena, Lietuva 16:40 Premje- „Skyrybos savo noru“ 10:00 „Gyra. Ponių rojus 17:30 Žinios. Spor- vybės langelis“ (2/23) 11:05 „Mytas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas lima mokytoja“ (4) 12:10 „Bruto ir
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro Neto“ (1/14) 12:40 „Šviesoforas“
19:30 (Ne)emigrantai 20:25 Lote- (1/9; 1/10) 13:40 TV parduotuvė
rija „Keno Loto“.” 20:30 Panorama 13:55 „Namas su lelijomis“ (10)
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. 15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 ReOrai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 porteris 16:23 Sportas 16:30 LietuEkspedicija „Nuo Baltijos iki Ben- va tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Glugalijos“ 22:30 Dviračio žinios 23:00 chariovas“ (2/16) 18:00 Reporteris
Kostiumuotieji 1 23:45 Klausimė- 18:45 Sportas 18:53 Orai 18:55
lis 00:00 LRT radijo žinios 00:05 „Miškinis“ (4/16) 20:00 ReporteKomisaras Reksas 14 01:00 LRT ris 20:23 Sportas 20:30 Lietuva
radijo žinios 01:10 Istorijos detek- tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 „Bruto
tyvai 02:00 LRT radijo žinios 02:05 ir Neto“ (1/17) 21:30 „Pamiršk maKlauskite daktaro 03:00 LRT radi- ne“ (1/21; 1/22) 22:30 Reporteris
jo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas 23:20 Sportas 23:28 Orai 23:30
ir kodėl?“ 04:00 Kostiumuotieji 1 Lrytas tiesiogiai 00:30 „Miškinis“
04:45 Klausimėlis 05:00 LRT ra- (4/16) 01:35 „Gluchariovas“ (2/17)
02:35 „Bruto ir Neto“ (1/17) 03:00
dijo žinios 05:10 Ponių rojus
„Pamiršk mane“ (1/21; 1/22) 03:40
„Šeimininkė“ (1/14) 04:30 „Gyvy06:15 Mano gyvenimo šviesa bės langelis“ (1/14) 05:20 „Namas
(892,893,894) 07:35 Linksmieji su lelijomis“ (9)
Tomas ir Džeris (4) 08:00 VolkeTV6
ris, Teksaso reindžeris (68,69)
06:15 Televitrina 3 06:30 Iš peties
09:50 Mirtis rojuje (5) 10:55 Kan7/7s. 07:30 Skorpionas 1/108s.
disė Renuar (2) 12:00 Neklausk
08:30 Moterų lyga. Vyrai, pinigai
meilės vardo (31,32) 13:00 Mair meilė 86 09:00 Nuo amato iki
no likimas (88) 14:00 Našlaitės
verslo 5/5s. 09:25 CSI kriminalis(16) 15:00 Svajoklė (16) 16:00
tai 810 10:25 Simpsonai 14/4,5s.
Labas vakaras, Lietuva 17:30
11:25 Univeras. Naujas bendriPREMJERA Baudžiauninkė (1)
kas 1/75,76s. 12:25 Gelbėtojai
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27
1/1s. 14:30 Televitrina 13 15:00
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki...
Skorpionas 1/109s. 16:00 CSI
20:30 PREMJERA Supermamos
kriminalistai 811 16:55 Univeras.
(1) 21:00 Laba diena 21:30 Žinios
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Nemiga (16) 10:20 Kobra 11
(1) 11:20 Ekstrasensų mūšis
(5) 13:50 Pragaro virtuvė (3)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės
(23) 15:55 Teisingumo agentai
(1) 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 (2) 18:30 Mentalistas (8)
19:30 Amerikietiškos imtynės
(24) 21:30 Širšių lizdas 23:40
Specialiosios agentės 01:15 F.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Roko festivalis „Lituanika 2015“. Grupė „Antis“. 07:30
Detektyvė Miretė 07:40 Pašėlę
Blinkio Bilo nuotykiai 07:55 Lesė
2 08:20 Euromaxx 08:50 Kačių
ABC 4 09:15 Labas rytas, Lietuva 11:30 Pasaulio šiuolaikinės
penkiakovės taurės finalas. Moterys. Tiesioginė transliacija iš Tokijo
12:40 Sporto galia.Atviro vandens
plaukimo varžybos prie... 13:10
Daiktų istorijos 14:00 Pašauktieji
14:30 Pokalbiai pas Bergmaną
15:15 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto
Didžiojo) bažnyčia. 15:25 ..formatas. Poetas Eugenijus Ališanka 15:40 Detektyvė Miretė 15:50
Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 16:05
Premjera. Lesė 2 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Mokslo ekspresas 18:20 Ten, kur namai 5 19:15
Romas, Tomas ir Josifas 20:10
Kultūros diena. 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00 Europos kinas. Tiltas per Ibaro upę.
22:30 Koncertas. „Je t’aime – Aš
tave myliu“ 23:45 Dirigentas Gintaras Rinkevičius 00:35 DW naujienos rusų kalba 00:50 Dabar
pasaulyje 01:20 Įtarimo šešėlis
03:05 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“
05:05 Ten, kur namai 5 (5/10 s.)

06:15 Mano gyvenimo šviesa
(901,902,903) 07:35 Linksmieji
Tomas ir Džeris (7) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (74,75)
09:50 Mirtis rojuje (8) 10:55 Kandisė Renuar (5) 12:00 Neklausk
meilės vardo (37,38) 13:00 Mano
likimas (91) 14:00 Našlaitės (19)
15:00 Svajoklė (19) 16:00 Labas
vakaras, Lietuva 17:30 PREMJERA Baudžiauninkė (4) 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis 21:00
SAVAITĖS HITAS Neįmanoma
misija. Šmėklos protokolas 23:30
Advokatas iš Linkolno 01:35
Kaubojai ir ateiviai
05:20 Paskutinis iš Magikianų 5/20s. 06:10 Televitrina 3
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/157s. 06:55 Simpsonai
20/3,4s. 07:55 Atsargiai! Merginos 2/29,30s. 08:55 Aš matau
tave 1/4s. 10:00 Meilės sparnai
1/37,38s. 12:00 Gyvenimo išdaigos 1/17,18s. 13:00 Pažadėtoji 6/485,486,487,488s. 15:00
Simpsonai 20/5,6s. 16:00 TV3
žinios 128 16:25 TV3 orai 128
16:30 TV Pagalba 11/42s. 18:30
TV3 žinios 179 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 179 19:30
Dama ir valkata 21:05 Devyni
jardai 23:10 Molės Hartlei egzorcizmas 01:05 8 jūrų laivyno
būrys. Už priešo linijos 02:45
Taksi 04:25 Moderni šeima 7/6s.
04:50 Gyvenimo išdaigos 1/14s.
05:20 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/28s.
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23:20 AŠTRUS KINAS Ryklių
užtvanka 01:00 F. T. Budrioji
06:00 Lietuvos Respublikos him- akis (31,32)
nas 06:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“ 07:00 Premjera. Keistuolių sala 08:30 Karinės 07:03 Programa 07:04 TV parpaslaptys 09:00 Labas rytas, duotuvė 07:20 „Partizanų keliais“
Lietuva 09:30 Žinios. Orai. 12:00 (2/7) 07:55 „TV Europa pristaPasaulio dokumentika. Laukinės to. Vyrų šešėlyje. Liuda Vienogamtos sekliai. Bendravimas žinskaitė-Purėnienė“ 08:30 „TV
12:55 Pasaulio dokumentika. At- Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
šiaurioji Kanada.Pirmykštės gam- Magdalena Avietėnaitė“ 09:00
tos kraštas 13:50 Džesika Flečer „Pasaulis iš viršaus“ 09:30 Van15:25 Klausimėlis 15:43 Lote- tos lapas 10:00 Skonio reikalas
rija “Keno Loto” 15:45 Žinios. 10:30 Kitoks pokalbis su D 11:00
Orai 16:00 Sveikinimų koncer- „Inspektorius Luisas. Tamsioji
tas 17:30 Žinios. Sportas. Orai medžiaga 13:00 „Loch Neso by18:00 Euromaxx 18:30 Vakaras la“ (5) 14:00 „Tu esi mano“ (9; 10)
su Edita 19:30 Stilius 20:25 Lo- 16:00 Žinios 16:28 Orai 16:30
terijos “Keno Loto” ir “Jėga” 20:30 Baltijos kelias 17:00 „Nuostabūs
Panorama 20:52 Sportas. Orai pojūčiai“ (9; 10) 18:00 Žinios
21:00 Muzikos festivalis “Nida 18:28 Orai 18:30 „Pamiršk mane“
2019” 22:40 Pavogtas pasima- (1/13; 1/14; 1/15) 20:00 Žinios
tymas 01:20 Komisaras Reksas 20:28 Orai 20:30 „Šviesoforas“
02:15 Savaitė su “Dviračio ži- (1/13; 1/14) 21:30 „Nusikaltimas
niomis” 03:00 LRT radijo žinios ir bausmė. Lenkų ekstrasensai“
03:05 TV žaidimas “Kas ir kodėl?” 22:30 Žinios 22:58 Orai 23:00
„Konsultantas“ (7; 8) 01:10 „Mo03:30 Šventadienio mintys
terų daktaras“ (3/29; 3/30) 03:00
„Nusikaltimas ir bausmė. Mirties
06:45 Linksmieji Tomas ir Džeris nuosprendis“ 03:40 „Šeimininkė“
(6) 07:10 “Nickelodeon” valanda. (1/23; 1/24) 05:20 „Pamiršk maSveiki atvykę į “Veiną” (18) 07:35 ne“ (1/7; 1/8; 1/9)
Kung Fu Panda (22) 08:05 Riterių
TV6
princesė Nela (3) 08:35 Tomo ir
06:15 Televitrina 14 06:30 SimpDžerio pasakos (8) 09:00 KIsonai 14/7,8s. 07:30 Pragaro
NO PUSRYČIAI Tomas ir Džekelias 4/10s. 08:30 Sandėlių
ris. Stebuklingas žiedas 10:10
karai 4/10s. 09:00 Nuo amato
Kalėdų senelio slaptoji tarnyba
iki verslo 5/6s. 09:30 Statybų
12:00 Gepardas, vardu Duma
gidas 5/43s. 10:00 Įspūdingiau14:00 Stebuklinga programėlė
sios atostogų vietos 1/4s. 10:30
15:50 Prarastasis 18:30 Žinios
Juokingiausi Amerikos namų
19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30
vaizdeliai 26/24s. 11:00 Žygis
SUPERKINAS Drakono užkeipalei Nilą 1/2s. 12:00 Candy
kimas 21:10 Tami 23:00 SauCrush 1/102s. 13:00 Žygis palei
lėlydis. Brėkštantis vėjas 00:40
Nilą 1/3s. 14:00 Išlikimas 25/3s.
Neįmanoma misija. Šmėklos
15:00 Ledo kelias 11/1s. 16:00
protokolas
Iš peties 7/8s. 17:00 Sandėlių
karai 4/11,12s. 18:00 Blogas
TV3
05:20 Juokingiausi Amerikos na- policininkas 1/6s. 19:00 Pragamų vaizdeliai 26/28s. 06:15 Tele- ro kelias 4/11s. 20:00 Miestas ar
vitrina 3 06:30 Ilgo plauko istorija kaimas 1/2s. 21:00 Žinios 180
1/18s. 07:00 Keršytojų komanda 21:50 Orai 180 21:55 Sportas 1
1/38s. 07:30 Aladinas 1/176s. 22:00 Kingsman. Slaptoji tarnyba
08:00 Ilgo plauko istorija 1/19s. 00:40 Policininko istorija 2 02:45
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis Bukas ir bukesnis 2 04:35 Dainų
1/158s. 09:00 Simpsonai 12/1s. dvikova 3/22s.
09:30 Skaniai ir paprastai 2/9s.
10:00 Maisto kelias 1 10:30 Bibliotekininkai 3/3s. 11:30 Nykštukas 06:00 Lietuvos Respublikos
Nosis 13:05 Nematoma sesuo himnas 06:05 Duokim garo!
14:45 Nėra ką prarasti 16:45 07:30 Misija: Vilnija 08:00 GimEkstrasensų mūšis 19/12s. 18:30 toji žemė 08:30 ARTS21 09:00
TV3 žinios 180 19:17 TV3 spor- Romas, Tomas ir Josifas 10:00
tas 1 19:22 TV3 orai 180 19:25 Į sveikatą! 10:30 Už kadro 11:00
Eurojackpot 26 19:30 Narnijos Pradėk nuo savęs 11:30 Pakronikos. Princas Kaspijanas saulio šiuolaikinės penkiakovės
22:30 Geležinis žmogus 3 01:00 taurės finalas. Vyrai. Tiesioginė
Pi gyvenimas 03:10 Devyni jar- transliacija iš Tokijo 12:35 Modai 04:55 Gyvenimo išdaigos destas Paulauskas. Krepšinio
1/15s. 05:25 Kaip aš susipažinau švyturys 13:40 Muzikos talentų
lyga 2019. 5 d. 15:15 Skrendam
su jūsų mama 6/23s.
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 16:00 Euromaxx 16:30
06:05 Nutrūkę nuo grandinės Klauskite daktaro 17:20 Stilius
(13,14,15) 07:30 Džiunglių prin- 18:15 Misija – Pasaulio Lietuva
cesė Šina (17) 08:29 „Top Shop“ 19:00 Sekmadienis. Evangelija
televitrina 08:45 Sveikatos ABC pagal liftininką Albertą 19:20 FItelevitrina 09:00 Ultimate Stron- FA moterų pasaulio futbolo čemgman Pasaulio čempionatas pionatas. Ketvirtfinalis. Tiesioginė
11:00 Nepaliesta Meksika (3) transliacija iš Reno. 21:30 Kino
12:10 Būk ekstremalas (1) 12:40 žvaigždžių alėja. Kamuolinis žaiPragaro viešbutis (1) 13:40 Poli- bas 23:35 Festivalis „Midsummer
cijos akademija (7) 14:40 Ekstra- Vilnius 2016“. Jazzu su orkestru.
sensų mūšis (3) 16:55 Muchtaro 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Eusugrįžimas. Naujas pėdsakas (7) ropos kinas. Tiltas per Ibaro upę
17:50 Nusikaltimų miestas (14) 02:15 Tarptautinis sportinių šokių
18:25 Kas žudikas? (10) 19:30 festivalis „Lithuanian Open 2018“
Lietuvos balsas. Vaikai 21:30 03:45 ARTS21 04:15 Klauskite
MANO HEROJUS Ledo kariai daktaro 05:05 Stilius
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas)
prašo atsiliepti mirusio Petro Brazaičio turto paveldėtojus ar
jų įgaliotus asmenis. 2019 m. liepos 2 d. 11.30 val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Prienų sen., Strielčių k. prie paveldimo
žemės sklypo (kad. Nr. 6955/0004:29), suderinti jo ribas su
gretimu žemės sklypu (proj. Nr. 1050-1), kuriam nurodytu
laiku bus atliekami kadastriniai matavimai. Su savimi turėti
asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, paveldėjimo
dokumentus ar įgaliojimus.
Prašome atsiliepti Justiną Šiugždinį ar įgaliotus asmenis.
2019 m liepos 3 d. 10.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Prienų sen., Alksniakiemio k. prie savo žemės sklypų
(kad. Nr. 6955/0007:107 ir 6955/0007:51), suderinti jų ribas
su gretimu žemės sklypu (kad. Nr. 6955/0007:183), kuriam
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ar
įgaliojimus.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus
tęsiami.
UAB „Geonetas“ informuoja, kad 2019 m. birželio
27 d. 17.00 val. bus atliekami žemės sklypo (kad. Nr.
6955/0005:0032), esančio Davaitbalio k., Prienų r. sav.,
Prienų sen., kadastriniai matavimai. Gretimo sklypo (kad.
Nr. 6955/0005:0068) savininkus, naudotojus, paveldėtojus
kviečiame atvykti nurodytu laiku į savo sklypą arba iki š. m.
birželio 25 d. kreiptis į UAB „Geonetas“, Vytauto g. 11A,
Prienai. Tel. 8 683 98043, el.paštas geonetas@gmail.com

3,5 ha žemės ūkio paskirties
sklypą Šilavoto sen., Prienų r. Tel.
8 608 80979.

Perka
Garažą Prienų mieste. Tel. 8 670
02470.
Ieško pirkti nebrangios sodybos
Prienų rajone. Gali būti su dideliu
žemės sklypu. Tel. 8 671 61261.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Brangiai miškus: jauną, malkinį ir brandų. Žemę, apaugusią
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615
16617.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų, 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.

Brangiai
perkame mišką.

Avansinis atsiskaitymas.
Konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 687 42959.

PERKAME
MIŠKĄ
Nekilnojamas turtas

Namus

Vietiniai sertifikuoti nekilnojamojo turto agentūros „21 Amžius“
brokeriai parduos Jūsų butą,
namą, žemę už aukščiausią rinkos kainą! Išsamios nemokamos
konsultacijos telefonu, įvertinimas atvykus į vietą, dokumentų
sutvarkymas. Dalyvaujame patvirtinant sandorius pas notarą.
Tel. Prienuose 8 683 91121.

Medinį apmūrytą gyvenamąjį
namą (66 kv. m, vietinis centrinis
šildymas, vandentiekis, kanalizacija, mūrinis garažas ir tvartas,
18 a žemės) Prienuose. Tel. 8
607 59331.

Parduoda
2 kambarių butus
2 k. bt. (IV a. renovuotame name)
Vytauto g., Prienų centre. Tel. 8
650 10579.

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

Sodybas, sodus
Sodo sklypą (yra gyvenamasis
namas, 12 a žemės, su vaismedžiais) Šilėnų k., Birštono sav. Tel.
8 652 08363.

Žemės sklypus

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

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

Išnuomoja
1 k. bt. Birštone. Tel. 8 614
79601.

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

Tel. 8 657 69 676
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Automobiliai, dalys
Parduoda
„VW Passat“ (2002 m., D, 1,9 l,
TA iki 2019 m. 08 mėn.). Tel. 8
650 75873.

Perka

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Žemės ūkis

Perka
Šieną ritiniais arba presuotą „kitkomis“. Tel. 8 650 16324.
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 4
m. auginimui ir pienines telyčias.
Tel. 8 625 93679.

PERKAMEBrangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Parduoda MIŠKĄ
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiir apvaliąją

medieną su žeme skaito vietoje, iš karto. Tel. 8
arba išsikirsti.
Ūkininkas parduoda
svilintą
612 kirtimus
34503.
Atliekame sanitarinius
kiaulių skerdieną,
perkant
bei retinimus.2Konsultuojame.
Tel.– 8
680 81777
puseles (visą kiaulę) kaina
2,45
Vilniaus apskrities ūkiEur/kg. Motininių kiaulių skerninkas nuolat perka
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
diena – 1,99 Eur/kg. Tel. 8 607
arklius. Suteikia transARKlIUS, JAUČIUS,
12690.
porto paslaugas.
TElYČIAS, KARVES
Tel.: 8. 656 39189,
8 625 93 679 8 616 14424.
Pirmaveršę šviežiapienę Tel.
karvę.
Tel. 8 676 18373.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Karves, kiaules ir arklinį ravėtuvą.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Tel.: 8 600 43893, 8 671 73817.
Sveria el. svarstyklėmis.
Kviečius. Gali atvežti. Tel. 8 680 Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
36043.
Superkame karves, bulius ir telyGrūdus ir mažai naudotą vartomą
čias. KREKENAVOS
3 korpusų plūgą ir dinapolio 3,6 m
AGRO FIRMOS supirgerminatorių. Tel. 8 618 51957.
kėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
2019 m. derliaus sausą šieną,
UAB
šienainį ritiniais. Atveža. Tel. 8
SŪDUVOS
698 78024.

GALVIJAI

12 a namų valdos žemės sklypą
gražioje vietoje prie miško Žalgirio g. 171, Prienuose. Tel. 8 606
61216.

Lenkišką šieno rinktuvą (geros
būklės). Tel.: 8 650 16324, 8 687
02297.

28 a namų valdos žemės sklypą
(yra vanduo, trifazė elektra, 18
000 Eur) Kauno g., Prienuose. Tel.
8 605 32061.

Šieno keltuvą-pūstuvą. Yra pailginimai, alkūnės. Daugiau informacijos telefonu 8 683 47763
(Prienų r.).

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
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).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.
NUKelta Į 14 p. 
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Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

Įvairios prekės
Parduoda

M A L KO S

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

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

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.
Pigiai lapuočių ir kietmedžio
malkas (skaldytas, kaladėmis,
rąsteliais). Prienuose atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Statybinę medieną. Pjauname
pagal klientų užsakymą. Taip pat
gaminame lauko dailylentes. Tel.
8 625 83061.
Statybinę dvigubo pjovimo medieną (gegnės, lentos ir kt.). Tel.
8 675 17683.
Klevo medienos blankas (7 mm
storio). Tel. 8 611 16368.
Penkis didelius įdomius akmenis,
tinkamus papuošti apželdinant
aplinką ir pigiai naują supakuotą
uosinį parketą (11 kv. m). Tel. 8
611 33619 (Birštone).
Skubiai: šaldytuvus „Snaigė“,
„Viasat“ komplektą, ortopedinį
nailoninį įtvarą, skirtą alkūnės
apsaugai. Dovanoja vasarinę moterišką avalynę (37–38 dydžiai)
bei vyriškas vasarines kelnes ir
striukes. Tel. 8 600 22892.
Cisterną vandeniui arba kurui (2,5
kub. m), kultivatoriaus virbalus
(20 vnt., 3 Eur/vnt.), elektros
variklį (2,2 kW, 1230 aps./min.).
Tel. 8 699 03190.

Paslaugos
Profesionalios muzikantų paslaugos laidotuvėse, ketvirtinėse ir
metinėse. Programoje – gražiausi
lietuvių ir pasaulio sakralinės muzikos šedevrai. Tel. 8 674 38812.
Pripučiamų batutų, atrakcionų,
palapinių ir šventinės įrangos
nuoma. Tel.: 8 657 57395, 8 680
82272, www.7verslai.lt
REKLAMA

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

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

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.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.
PAMINKLAI. Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles,
kryžius. Atliekami betonavimo,
montavimo, restauravimo, kapo
tvarkymo darbai. Tel. 8 687
36706.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai.

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.

Skardinimo darbai: kraigai, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus
ir atlieku kitus statybos darbus.
Taip pat montuoju valymo įrenginius. Tel. 8 607 14112.
Dažome medinius namus (fasadus ir stogus) savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.
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.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Atliekame buto ir namo remonto
darbus: montuojame gipso kartoną, klijuojame plyteles, glaistome, dažome, klojame laminatą.
Tel. 8 671 77427.

Darau terasas, stogines, dedu
grindis ir laminatą, įstatau duris
bei langus, kalu dailylentes, montuoju gipso kartoną, taisau angokraščius ir atlieku kitus dailidės
darbus. Tel. 8 601 148676.
Atlieku įvairius vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 689
80927.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.
Santechnikos darbai: vamzdžių
keitimas, metalinių vamzdžių
sriegimas, klozetų tvarkymas ir
keitimas, nerūdijančių kriauklių
skylių gręžimas. Profesionalia
įranga atkišu kanalizacijas. Katilų
prijungimas ir kiti santechnikos
darbai. Atvykstu ir savaitgaliais
bei į rajonus. Tel.: 8 684 55308
arba 8 619 54866.

Pjaunu ir skaldau malkas bei
pjaunu žolę trimeriu. Griaunu
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio
darbus. Tel. 8 677 22930.
Pjaunu žolę, pjaunu ir kapoju
malkas. Tel. 8 606 17618.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Teirautis tel. 8 615 87702.

Baldų įmonei – stalius ir staliaus
padėjėjas. Gaminame nestandartinius medinius baldus ir
duris. Tel. 8 679 11884, www.
baldaiirspalvos.lt

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

Įmonei reikalingas elektrikas
su darbo patirtimi. Tel. 8 698
46063.

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

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

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai
Reikalinga

8 622 02208
šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Nemokamai tvarkome apleistus
(apžėlusius ir apaugusius medžiais ir krūmais) žemės ūkio
paskirties žemės sklypus. Tel. 8
680 81777.

Tvarkinga, be žalingų įpročių, moteris prižiūrėti dienomis senutę,
gyvenančią gyvenvietėje ir kartu
gyventi. Tel. 8 684 37900.

Siuvykla siūlo
darbą siuvėjoms.

Projektuojame ir gaminame medinius lauko baldus, pavėsines,
laiptus, palanges, dengiame
stogus. Dirbame ir su užsakovo
medžiagomis. Tel. 8 643 10458.

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

Restoranų grupė Kauno
mieste ieško virėjų ir vyr.
virėjų. Darbas patogiomis
pamainomis, derinamomis
darbuotojų patogumui, galimos pamainos savaitėmis.
Kauno mieste nemokamai
suteikiame apgyvendinimą.
Motyvuojantis atlyginimas,
karjeros galimybės. Turinčius
mažai patirties apmokome
papildomai.
Tel. 8 611 29129, el. p.
Gamyba@bajorukiemas.lt

Ieškome veterinarijos farmacininko (-ės) dirbti veterinarijos
vaistinėje. Būtinas veterinarinis
išsilavinimas. Tel. 8 609 97785.
Darbas namų tvarkytojoms (ams) Anglijoje, įdarbinimo mokesčių nėra. Atlyginimas 15002000 Eur. Amžius neribojamas,
kalba nebūtina. Tel.: 8 672 41083,
www.superdarbas.com

Restoranų grupė Kauno
mieste ieško virtuvės šefo.
Kauno mieste nemokamai
suteikiame apgyvendinimą.
Motyvuojantis atlyginimas,
karjeros galimybės.
Tel.: 8 611 29129,

el. p. Gamyba@bajorukiemas.lt

Birštone mėsos gamybos ceche
reikalingas darbuotojas, turintis
vairuotojo pažymėjimą. Tel. 8
686 69599.
Siūlome darbą braškių skynėjams. Atlyginimas nuo 700 iki
1300 Eur. Darbo laikas nuo 6.00
iki 15.00 val. Vežiojame. Galima
pradėti dirbti iš karto. Registracija
tel. 8 616 54432.
Sezoninis darbuotojas augalininkystes ūkyje. Gali būti nuo 16
metų. Geras atlyginimas. Tel. 8
652 65769.
Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai be žalingų įpročių. Tel. 8
698 46063.
Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Gali būti be patirties, apmokome. Darbo vieta: Ilgakiemio k.,
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.

Kviečia
Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums gali padėti Birštono
anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A
(„Carito“ bendruomenės namai),
Birštone. Tel. 8 689 36747.
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Renginiai
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Birželio 22 d. 14.00 val. Prienų r.
sav. kūno kultūros ir sporto centro
paplūdimio futbolo aikštelėje
– Lietuvos ir Latvijos paplūdimio
futbolo rinktinių varžybos. Lietuvos
paplūdimio futbolo rinktinė žais
antrąsias kontrolines rungtynes su
kaimynais iš Latvijos.
Birželio 22 d. 18 val. Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centro prieigose – Joninių šventė. 18.00 val. – Joninių
papročiai, apeigos, sportiniai žaidimai, saldainių-ledinukų gamybos
edukacija, žolių rišimas, batutas.
19.00 val. – Pramoginės muzikos
atlikėjo Tomo koncertas, liaudiškų
kapelų „Smiltelė“ (Alytus) ir „Jieznelė“ (Jieznas) pasirodymai, Jonų
pagerbimas. 21.00 val. – Atlikėjo
Liudo Mikalausko koncertas. 22.00
val. – Fejerverkai.
Birželio 23 d. 18 val. Skriaudžių
buities muziejuje – Joninių šventė.
Tradicinės apeigos, šokiai, žaidimai, rateliai, estafetės, sportiniai
atrakcionai visai šeimai, įvairios
linksmybės ir šventinis koncertas.
Koncertuos Veiverių kultūros ir
laisvalaikio centro mėgėjų meno
kolektyvai, Marijampolės kultūros
centro country kapela „Jovarai“,
solistė Neringa.
Birželio 25 d. nuo 10 val. Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre
– nemokamas regos patikrinimas.
Galėsite įsigyti akinius, apsauginius akinius darbui kompiuteriu,
apsauginius akinius vairavimui,
apsauginius akinius nuo UV spindulių, fotochrominius bei poliarizuotus akinius, akinių priežiūros
priemones, dėklus, servetėles,
akinių valymo priemones ir kt. Tel.
pasiteiravimui 8 645 22280.
Birželio 26, 27, 28 dienomis ir
liepos 2, 3, 4, 5 dienomis nuo 16
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Choro studijoje (2 aukšte)
vyks „Tautiškos giesmės“ mokymai
mažiesiems (5–8 metų vaikams)
– pasirengimas „Tautiškos giesmės“
dienai. Kviečiame dalyvauti visus
norinčius.
Birželio 27 d. 16 val. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje – Siegfried Gronau knygos
„Klyksmas vaiduoklių mieste. Vilko
vaikai“ pristatymas. Dalyvaus knygos autorius Siegfried Gronau, knygos redaktorius Robertas Keturakis,
Pasaulio lietuvių centro vadovas,
leidėjas Valdas Kubilius.
Birželio 30 d. 13 val. Naujosios Ūtos
seniūnijoje, Serbentinės kaime,
Aldonos Lietuvininkienės sodyboje – 14-oji klojimo teatrų šventė
„Vėtrungė 2019“. Dalyvaus mėgėjų
teatrai iš Trakų, Kaišiadorių, Prienų,
REKLAMA

Panevėžio, Elektrėnų savivaldybių.
Renginys nemokamas.

HOROSKOPAS
Birželio 24-30 d.

Birželio 30 d. 16 val. Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centre – respublikinis folkloro kolektyvų festivalis „Ant tėvo dvaro“. Informacija
tikslinama. Renginys nemokamas.
Liepos 6 d. (šeštadienį) Prienuose
(Paprienėje) prie stogastulpio
Lietuvos 1000-mečiui Valstybės
(Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo) diena ir „Tautiškos
giesmės“ diena. 20. 30 val. Sveikinimas Valstybės dienos proga. 21.
00 val. „Tautiška giesmė“. 21.05 val.
Jaunimo muzikinė dovana. Valstybės gimtadienio „tortą“ dovanoja:
UAB „Saulėta“ restoranas „Sodas“,
UAB „VILEDA“, UAB „Trupinys“,
Alvinos Tankevičienės IĮ „Prienų
čeburekai“, UAB „Tango pizza“,
UAB „Osmedas“ , UAB „Valeta-P“,
kavinė „New Star“, UAB „Redokas“. Organizatoriai Prienų rajono
savivaldybė, Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras, Prienų krašto
muziejus.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama Prienų meno
mokyklos dailės klasės mokinių
tapybos paroda „Spalvos ir mintys“.
Paroda veiks iki birželio 28 d.
Prienų rajono savivaldybėje (2
aukšte) eksponuojama dailininko
Vlado Tranelio autorinė tapybos
darbų paroda.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama paroda „Prabyla medis“,
skirta Kazio Dereškevičiaus 110osioms gimimo metinėms paminėti. Paroda veiks iki liepos 30 d.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje eksponuojama Prienų krašto
fotomenininkų darbų paroda
„Nemunas man“.
Prienų sporto arenoje eksponuojama fotografo Algimanto
Barzdžiaus fotografijų paroda
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai unikali
galimybė pažinti ne tik fotografo
Algimanto Barzdžiaus kūrybą, bet
ir daugiau sužinoti apie kitų kultūrų
vaikų emocijas bei pastebėti šiuos
kultūrinius skirtumus, užfiksuotus
fotografijose.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojamos
parodos: „Justinas Marcinkevičius
ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarijos Informacijos ir
komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorinės atminties
skyrius. LR Seimo nario Andriaus
Palionio organizuoto Prienų
krašto moksleivių dailyraščio
konkurso „Padėka mamai“ darbų
paroda“; Meno albumų paroda
„Miesto fotografija – praėjęs
laikas, sustabdyta akimirka“.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

dainininkė Rūta Ščiogolevaitė

Stichija: Vanduo
Planeta: Mėnulis
Savaitės diena: pirmadienis
Akmuo: smaragdas, perlai, mėnulio akmuo, „katės akis“
Spalvos: oranžinė, sidabrinė, žalia



KVIEČIAME VAIKUS KURTI
PASAKĄ APIE PRIENUS
Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras kviečia
6–10 m. amžiaus vaikus į
kūrybiškumą ir vaizduotę
lavinančias, saviraišką
skatinančias kūrybines
dirbtuves „Pasaką kuria
vaikai“, kurios vyks
rugpjūčio 19–23 dienomis
nuo 10.00 iki 17.00 val.

Kūrybinėse dirbtuvėse kviečiame dalyvauti 30 Prienų
krašto vaikų. Iš jų – 15 dalyvių iš šeimų, kurioms taikoma
atvejo vadyba (vaikų atranką vykdys projekto partneris
– Prienų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centras).
Likusių 15 dalyvių elektroninė
registracija vyks nuo birželio
18 d. iki liepos 5 d.
Kadangi vietų skaičius kūrybinėse dirbtuvėse yra ribotas,
bus taikoma užsiregistravusiųjų pirmumo taisyklė. Registracijos formą rasite https://www.
apklausk.lt/s/5d00bfa4cf865,
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro interneto svetainėje
www.prienaikc.lt bei socialinio tinklo Facebook profilyje
„Pasaką kuria vaikai“.
Trečius metus vykstantis
projektas „Pasaką kuria vaikai“ sulaukė didžiulio vaikų
ir jų tėvelių susidomėjimo.
Kūrybinės dirbtuvės skirtos lavinti vaikų kūrybiškumą, vaizduotę, plėsti pilietinį ir kultūrinį akiratį. 2017 m. vaikai susipažino su knygos „Didžioji
būtybių knyga“ autore Kotryna Zyle ir jos aprašytomis mitinėmis būtybėmis. Praėjusią
vasarą pasakų personažai atgijo dainelėse, dailės ir teatro
dirbtuvėlėse, o šį rugpjūtį vyksiančių kūrybinių dirbtuvėlių
tikslas – sukurti pasaką pasitelkiant šiuolaikines audio-

vizualines priemones. Vaikai
kurs animacinį filmuką apie
Prienų kraštą. Filmuko pagrindinis personažas – spalvingasis paukštelis tulžys.
Dalyvavimo kūrybinės
dirbtuvėse kaina – 45 Eur
(maitinimas, priemonės kūrybinėms veikloms). Vaikams,
kuriuos atrinks Prienų rajono
savivaldybės socialinių paslaugų centras dalyvavimas
kūrybinėse dirbtuvėse – nemokamas.
SVARBU! Kūrybinių dirbtuvių dalyviams reikės pristatyti sveikatos pažymą (forma
079/a) arba jos kopiją (tokią
pažymą vaikai pristato į mokyklą).
Išsamesnė informacija tel.
8 670 03 604 (Živilė Rusevičienė), 8 686 94 930 (Zita
Kuzminskienė), el. paštu kuriavaikai@prienaikc.lt
Kūrybinių dirbtuvių organizatorius – Prienų kultūros
ir laisvalaikio centras.
Partneriai: Prienų rajono
savivaldybė, Prienų rajono
savivaldybės socialinių paslaugų centras, Prienų rajono
policijos komisariatas, Prienų
krašto muziejus, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji
biblioteka.
Rėmėjai: Lietuvos kultūros
taryba, UAB „Trupinys“.
Informaciniai partneriai:
„Naujasis Gėlupis“, „Gyvenimas“, „Krašto vitrina“, „Geraprienuose.lt“. Prienų KLC 

AVINAS
(03.21-04.20)

Sutriksite suvokęs, kad visi bando
išsisukti ir nevykdyti ankstesnio susitarimo. Jūsų šeimynykščiai tiesiog
dar nesuvokia jūsų siekių svarbos
ir būtinumo. Apskritai savaitė pilna
stresų ir konfliktų. Savaitgalį geriausiai pailsėtumėte vienas ar bent jau
kuo mažesnėje kompanijoje.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Už viršvalandžius antradienį ir trečiadienį bus atlyginta su kaupu.
Antroje savaitės pusėje didelė tikimybė užmegzti naują pažintį. Jei
nesukliudys koks apmaudus nesusipratimas, ji turi visus šansus peraugti į tvirtą ilgalaikę draugystę.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Iki savaitės vidurio verčiau įsiklausykite į draugų patarimus. Ketvirtadienį ar penktadienį turėsite progą
pelningai investuoti pinigus. Savaitgalį gali tekti ginti savo teisę į privatumą- atsiras norinčių kišti nosį
ne į savo reikalus. Nedvejodamas
meskite jau nebeperspektyvų užsiėmimą.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Savaitės pradžioje vertėtų susitvarkyti dokumentus, dalykinius
popierius, korespondenciją. Venkite papildomų pareigų ir atsakomybės. Savaitės viduryje nepasiduokite spaudimui priimti skubų
sprendimą. Savaitgalis žada daug
teigiamų emocijų ir romantiškų
nuotykių.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Saugokitės neplanuotų išlaidų, galinčių turėti įtakos šeimos biudžetui. Pirmoje savaitės pusėje verčiau
neskolinti ir nesiskolinti. Ketvirtadienį ir penktadienį nesiginčykite
su mylimu žmogumi. Kaip tik tomis dienomis šeimos reikalams
teks skirti visą savo dėmesį ir jėgas.
Nekreipkite dėmesio į paskalas- tik
patikrinti faktai gali būti jūsų sprendimo pagrindas.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Pirkiniai pirmoje savaitės pusėje bus sėkmingi ir atneš daug
džiaugsmo tiek jums, tiek jūsų

šeimai. Antroje savaitės pusėje artimam bičiuliui ar mylimam
žmogui reikės jūsų pagalbos. Elkitės taip, kad jūsų draugystė dar
labiau tvirtėtų.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje gali pradėti
megztis naujas romanas. Gerai
pagalvokite prieš įsiveldamas. Antroje savaitės pusėje galite neblogai užsidirbti, jei mąstysite strategiškai ir galėsite sau leisti ilgalaikes
investicijas. Atidžiai įvertinkite savo
biudžetą prieš priimdamas galutinį
sprendimą.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Pirmąsias tris savaitės dienas nesikiškite su patarimais - tegul kiti
daro savo klaidas ir taiso jas patys.
Verčiau stebėkite ir mokykitės. Antroje savaitės pusėje nepainiokite
asmeninio gyvenimo su profesiniais interesais.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Pirmoje savaitės pusėje jums turėtų rūpėti tik tai, kaip uždirbti
daugiau pinigų, daryti karjerą ar
gal net pradėti naują verslą. Siekdamas padaryti įspūdį, saugokitės
išleisti daugiau pinigų nei iš tiesų
galite sau leisti.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Nedvejodamas skelbkite savo idėjas ir dėkite visas pastangas jas įgyvendinti. Metas ryžtingai atsikratyti praeities nesėkmių šleifo. Su niekuo nesileiskite į kalbas apie tai, kas
buvo, bet jau seniai pražuvo.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Pirma savaitės pusė- apmąstymų,
įvertinimų, klasifikacijos metas.
Dėl savo polinkio į avantiūras ir
nuotykius antroje savaitės pusėje susirasite naujų įdomių draugų.
Tik reikės mažiau kalbėti, o daugiau veikti.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Pirmomis savaitės dienomis jūsų
reputacija versle ar tarnyboje gali
kiek sušlubuoti. Atgaivą turėtumėt
rasti asmeniniuose santykiuose.
Neabejokite dėl savaitgalio išvykos
- ji bus maloni ir naudinga.
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Birželio 22 d.
ŠEŠTADIENIS
Vasaros saulėgrįža
Saulė teka 04:41
leidžiasi 22:00
Dienos ilgumas 17.19
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Paulinas, Tomas, Kaributas,
Laima, Inocentas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.

Matematinis galvosūkis

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

ORAI
BIRŽELIO

22

Š E ŠTA D I E N I S

+18
+24
KLAIPĖDA

VILNIUS

+18 +25

SEKMADIENIS
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Birželio 23 d.
SEKMADIENIS
Birželio sukilimo diena
Tarptautinė olimpinė diena
Tarptautinė našlių diena
Valstybės tarnautojo diena
Saulė teka 04:42
leidžiasi 22:00
Dienos ilgumas 17.18
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Agripina, Arvydas, Vaida, Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita,
Rūtilė, Ligitas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
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Birželio 24 d.
PIRMADIENIS
Joninės (Rasos)
Saulė teka 04:42
leidžiasi 22:00
Dienos ilgumas 17.18
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Jonas, Eivilitas, Eivilitė, Eiviltas,
Janina
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
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Šio kryžiažodžio atsakymas –
Cukranendrė.
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BIRŽELIO
Atsakymai

Birželio 25 d.
Įrašykite skaiANTRADIENIS
tmenis nuo 1
Tarptautinė jūrininkų diena
iki 9 taip, kad
Saulė teka 04:42
skaitmenys
leidžiasi 22:00
nesikartotų
Dienos ilgumas 17.18
eilutėse, stulDelčia (23 mėnulio diena)
peliuose bei
Vilhelmas, Geistautas, Geistauparyškintuotė, Baniutė, Vilius, Geisvyda,
se 9 langelių
Geisvydas
(3×3) kvadraTinkamas laikas sėti:
tuose.
krapus, kalendras, pankolius,
špinatus, salotas, lapinius buLošimas
rokėlius, porus, saulėgrąžas,
Savaitė istorijos puslapiuose
Nr. 1371
agurkus, smidrus, kopūstus (ir
m. birželio 22 d.: atidarytas
2019-06-19
žiedinius), sėjamąsias gėles.
Rumšiškių liaudies buities muSode, darže:
ziejus.
SKAIČIAI
tinkamas laikas kaupti, konm. birželio 22 d.: Vokietijos kaPagrindiniai skaičiai: 16, 25, 27,
servuoti ir šaldyti vaisius, nairiuomenė įsiveržė į TSRS (Bar30, 33, 46
kinti piktžoles.
barosos
operacija).
Vikingo skaičius: 06
m. birželio 23 d.: hitlerininkai suBirželio 26 d.
Vieno derinio laimėjimų
šaudė ir sudegino 35 Ablingos
TREČIADIENIS
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
bei 7 gretimo Žvaginių kaimo gyventojus.
Tarptautinė kovos su narko6+1
4353066.00€ 0
m. birželio 23 d.: įkurtas Tarpmanija diena
tautinis olimpinis komitetas.
6
1333432.00€
0
Tarptautinė diena prievartos
5+1
13261.00€
1
m. birželio 23 d.: naktį į birželio
aukoms paremti
24 d. Sovietų Sąjunga pradėjo
5
1212.50€ 2
Saulė teka 04:43
Berlyno blokadą.
leidžiasi 22:00
4+1
90.50€
32
Dienos ilgumas 17.17
m. birželio 24 d.: Napoleono ar4
9.50€
198
Delčia (24 mėnulio diena)
mija persikėlė per Nemuną.
3+1
5.00€
540
Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Po- 3
m. birželio 24 d.: Niujorke siau1.50€
3954
vilas, Jaunius, Viltautė
tėjant audrai nukrito reaktyvinis
2+1
1.25€
4111
Tinkamas laikas sėti:
lėktuvas ir žuvo visi skridusieji 113 žmonių.
2
0.75€
29781
saulėgrąžas.
m. birželio 25 d.: Rainių trageSode, darže:
Kito tiražo prognozė: 5,7 mln. Eur
dijos diena. Rainių miškelyje
tinkamas laikas kaupti, konnetoli Telšių 1941 m. naktį iš birželio 24 d. į
vikinglotto lošiama trečiadienį
servuoti ir šaldyti vaisius, nai25 d. įvykdytos kalinių žudynės, kurių metu
Eurojackpot lošiama penktadienį
kinti piktžoles.
Teleloto lošiama sekmadienį
buvo nužudyti 73 intelektualai, teisininkai,
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VANDENS TEMPERATŪRA
politikai ir kitokie „liaudies priešai“. Užkastas
aukas po keleto dienų rado praeivis.

1819
1931
1954

m. birželio 26 d.: vokiečių baronas Karlas fon Draisas užpam. birželio 25 d.: Lietuvoje tentavo dviratį.
į apyvartą išleistas piniginis
m. birželio 27 d.: aviacijos konsvienetas Litas ir jo šimtoji dalis Centas, patruktorius Igoris Sikorskis JAV
keitęs iki tol apyvartoje buvusius vadina- patentavo sraigtasparnį;
muosius Talonus.
m. birželio 27 d.: Netoli Masm. birželio 25 d.: Augsburgo
kvos esančiame Obninske
susirinkime Vokietijos liutero- pradėjo veikti pirmoji pasaulyje atominė
nų kunigaikščiai ir elektoriai Šventosios Ro- elektrinė.
mos imperijos imperatoriui pristatė Augsm. birželio 27 d.: Londono raburgo išpažinimą.
jone Enfylde įrengtas pirmasis
m. birželio 25 d.: Frederikas bankomatas.
Velsas atrado didžiausią pam. birželio 28 d.: Varšuvoje per
saulyje deimantą – Kulinano deimantą.
sukilimą pakartas Vilniaus vysm. birželio 26 d.: Červenės tra- kupas Ignotas Jokūbas Masalskis.
gedijos diena. Naktį NKVD Cam. birželio 28 d.: Napoleono
gelnės miške prie Červenės įvykdė masines
kariuomenė užėmė Vilnių. Pats
žudynes – sušaudyta apie 2000 žmonių, tik
Napoleonas apsistojo Vilniaus generalguapie 200 pavyko pabėgti. Tarp sušaudytųjų
bernatoriaus rūmuose (dab. Prezidentūra).
buvo baltarusiai, lenkai ir lietuviai.
m. birželio 28 d.: Rusijos kariuom. birželio 26 d.: įvyko Fleurus
menė užėmė Kauną.
mūšis, svarbus mūšis, turėjęs
m. birželio 28 d.: Lukiškių aikšdaug įtakos Prancūzijos revoliucijos likimui.
tėje viešai pakartas sukilėlių
Taip pat pirmas mūšis, kuriame buvo panauvadas
Zigmantas
Sierakauskas.
dota oro žvalgyba.

1993
1530

1905
1941
1794

1967
1794
1812

1831
1863

+23 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+24 KAUNO MARIOS
+20 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+23 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8380 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8450 nSv/val.

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

