
Nau jais po smais vėl skam ba 
Ma ža sis poe zi jos pa va sa ris – tra-
di ci nis ra jo no li te ra tų sam bū ris, 
„San ta kos“ pus la piuo se ir šven ti-
niuo se ren gi niuo se su jun gian tis 
me ni nio žo džio kū rė jus.

„Ne ži nau, ko kia tai ma gi ja, bet kai pa jun ti, 
kad žo džiais ga li iš lais vin ti su si kau pu sias 
emo ci jas, iš gy ve ni mus, sva jo nes, pa si mirš-
ta vis kas ap lin kui, tik jau ti, kad tu ri tą 
bū se ną įam žin ti. Tai tik ri ir nuo šir dūs pa-
si kal bė ji mai su sa vi mi“, – taip apie ei lė raš-
čio gi mi mą sa vo laiš ke iš JAV pa ra šė mū sų 

kraš tie tė Ži vi lė Ži lins kai tė-Uč ku ro nie nė, 
at siun tu si ir pluoš tą kū ry bos. Da lį tų „nuo-
šir džių pa si kal bė ji mų su sa vi mi“, ku riuos 
šie me ti niam poe zi jos pa va sa riui pa tei kė 
per ke tu rias de šim tis ra jo no li te ra tų, šian-
dien ir spausdiname „Santakos“ laikraščio 
8–10 puslapiuose.

Šven ti nis poe zi jos ir mu zi kos ren gi-
nys „Pra bu do vėl šir dis. Pa va sa ris dai-
nuo ja...“ šie met vi sus au to rius ir poe-
ti nio žo džio ger bė jus ge gu žės 17 d., 17 
val., su kvies į Pa je vo nio bend ruo me nės 
na mus. Per ra jo ną ke liau jan tis Ma ža sis 
poe zi jos pa va sa ris jau sve čia vo si Bart nin-
kuo se, Kark li niuo se, o šį kart jam sa vo 
erd ves ir mu zi ki nius klo dus at vers pa je-

vo nie čių bend ruo me nė ir vie tos li te ra tai. 
Ne tu rin čiuo sius kuo nu vyk ti į Pa je vo nį 
pa vė žės au to bu sas, ku ris ke lei vių 16.15 
val. lauks Vil ka viš kio kul tū ros cent ro aikš-
te lė je.

Ren gi ny je skam bės poe zi ja ir dai nos, 
bus pa svei kin ti 29-ojo Ma žo jo poe zi jos pa-
va sa rio lau rea tas ir dip lo man tai, pri sta ty-
tas ra jo no li te ra tų al ma na chas „Sū du vos 
neiš sen kan čios vers mės“. Lau kia mi ir vi si 
al ma na chui kū ry bą pa tei kę au to riai.

Iš sa ky ti sa vo nuo mo nę dėl ei lė raš čių 
ar pa si tei rau ti dėl ren gi nio ga li te tel. 8 685 
69 140.

Vil ka viš kio li te ra tų klu bas „Sek ly čia“,
„San ta kos“ laik raš čio re dak ci ja
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IŠ RIN KO DVA RĄ
Pae že rių dva ras ge riau siai rep re zen-
tuo ja Vil ka viš kio ra jo ną. Taip nu bal-
sa vo gy ven to jai, at si lie pę į kvie ti mą 
įvardyti, koks ob jek tas ge riau siai rep re-
zen tuo tų mū sų sa vi val dy bę Uk mer gės 
ra jo ne pla nuo ja ma me įreng ti mi nia tiū-
rų par ke „Mi ni Lie tu va“. Dva ras ga vo 
121 bal są. Ant ro je vie to je li ko Jo no Ba-
sa na vi čiaus gim ti nė (101 bal sas). Tarp 
pre ten den tų bu vo ir Viš ty čio ma lū nas 
bei Vil ka viš kio ka ted ra. Apk lau so je 
nuo mo nę pa reiš kė 278 gy ven to jai.

SVE ČIAI
Tre čia die nį ra jo ne lan kė si Kroa ti jos Res-
pub li kos am ba sa do rius Lie tu vo je Kre ši-
mi ras Ked me ne cas ir jo asis ten tė Jur ga 
Jo zič. Sve čiai Sa vi val dy bė je su si ti ko su 
ra jo no va do vais, po pie tų iš vy ko į Viš ty-
čio re gio ni nio par ko lan ky to jų cent rą, 
kur bu vo ati da ry ta pa ro da „Kroa ti jos 
ne ma te ria lus kul tū ros pa vel das, įtrauk-
tas į UNES CO są ra šą“.

SU SI TI KI MAS
Ge gu žės 12 d. or ga ni zuo ja mas su si-
ti ki mas su Ro lan du Pi ra giu, ku ris iš 
Ang li jos dvi ra čiu ke liau ja į Lie tu vą, 
taip siek da mas at kreip ti vi suo me nės 
dė me sį į Dau no sind ro mą. Kar tu su Ro-
lan du ke liau ja ir jo duk re lė bei žmo na. 
Šei ma pla nuo ja sek ma die nį ap si sto ti 
Viš ty ty je ir 15 val. aikš te lė je prie Re gio-
ni nio par ko lan ky to jų cent ro su si tik ti 
su gy ven to jais.

PRIE ŠAL TI NĖ LIO
Ge gu žės 19 d., 13 val., vi suo me nės svei-
ka tos biu ras kvie čia į pa si vaikš čio ji mą 
su šiau rie tiš ko jo ėji mo laz do mis. Šį kart 
nu ma ty ta ap lan ky ti Ma žu čių šal ti nė lį. 
No rin tie ji ak ty viai iš ly dė ti be si bai gian tį 
pa va sa rį lau kia mi prie Vil ka viš kio pa ra-
pi jos na mų (Vy tau to g. 83). Jei ne tu ri te 
šiau rie tiš ko jo ėji mo laz dų, jas pa sko lins 
or ga ni za to riai. Su jais su si siek ti ga li ma 
el. p. info@vilkaviskiovsb.lt, tel. (8 342) 
31 058.

PAS KAI TA
Vi suo me nės svei ka tos biu ras kvie čia 
gy ven to jus į ne mo ka mą pa skai tą „Svei-
ka tos stip ri ni mas au ga lų pa gal ba“. Lek-
to rius – vais ti nin kas, „Žo lin čių aka de mi-
jos“ vi cep re zi den tas Ma rius La sins kas. 
Pas kai ta vyks ge gu žės 23 d., 17.30 val., 
Tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent re 
(J. Ba sa na vi čiaus a. 7, Vil ka viš kis). Re-
gist ruo ja ma tel. (8 342) 31 058.

PIR KĖ JAMS
Pre ky bos tink las „Ma xi ma“ kas mė ne sį 
rinks pa slau giau sius, man da giau sius, 
sa vo dar bą pui kiai at lie kan čius tink lo 
dar buo to jus. Jie bus ver ti na mi pa gal 
pir kė jų at si lie pi mus. Tad pir kė jai kvie-
čia mi ak ty viai da ly vau ti. At si lie pi mą 
apie pa slau gų dar buo to ją kiek vie nas 
lan ky to jas ga li pa lik ti „Ma xi mos“ in ter-
ne to sve tai nė je (www.ma xi ma.lt), mo bi-
lio jo je „Ma xi mos“ pro gra mė lė je ar ba 
pa skam bi nęs te le fo nu 8 800 20 050.
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Vil ka viš ky je žmo nės bal suo ja 
ga na ak ty viai
Kris ti na ŽAL NIE RU KY NAI TĖ

Šian dien, iki 20 va lan dos, 
dar vyks ta išanks ti nis bal sa-
vi mas Lie tu vos Res pub li kos 
Pre zi den to rin ki muo se ir re-
fe ren du muo se dėl Kons ti tu-
cijos 12 ir 55 straips nių pa kei-
ti mų. Išanks ti nis bal sa vi mas 
tę sia si jau penk tą die ną, nors 
anks čiau tam bū da vo skir tos 
tik dvi.
Kaip ir vi sa da, bal suo ti iš anks to mū-
sų ra jo ne ga li ma vie no je vie to je – Sa-
vi val dy bės ad mi nist ra ci jos pa sta te, 
Ci vi li nės met ri ka ci jos sky riaus pa tal-
po se.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės 
rin ki mų ko mi si jos pir mi nin kas Al gi-
man tas Si ma ny nas sa kė, jog nuo pir-
ma die nio, kai pra si dė jo išanks ti nis 
bal sa vi mas, su lauk ta apie tūks tan čio 
rin kė jų. Dau g žmonių bal savo ant ra-
die nį ir tre čia die nį.

„Žmo nės bal suo ja „ban go mis“: 
sy kiais už plūs ta vi sa mi nia, o kar tais 
ku rį lai ką bū na tuš čia. Vis dėl to ak ty vu-
mas ne blo gas. Tie sa, vyks tant Sa vi val dy bės 
ta ry bos ir me ro rin ki mams, per dvi išanks ti-
niam bal sa vi mui skir tas die nas iš vi so sa vo 
bal sus ati da vė apie 600 žmo nių. Pri me nu, 
kad šian dien ir ry toj vyks ta bal sa vi mas na-
muo se. Ko mi si jų na riai va žiuo ja pas tuos 
rin kė jus, ku rie dėl svei ka tos ar am žiaus 
sek ma die nį ne ga lės nu vyk ti į rin ki mų apy-
lin kes ir ten bal suo ti. La bai pra šau už si re-
gist ra vu sius ir no rin čius gau ti šią pa slau gą 
žmo nes šio mis die no mis bū ti na muo se, 
taip pat – pri si riš ti pa lai dus šu nis. Va kar 
vy ko bal sa vi mas spe cia liuo se punk tuo se, 
įreng tuo se svei ka tos prie žiū ros, baus mių 
at li ki mo, so cia li nės rū py bos ir glo bos įstai-
go se“, – pa sa ko jo A. Si ma ny nas.

Šiuo se rin ki muo se dir ban tiems ko mi-
si jų na riams be veik du kart pa di din tas ir 
mo kos fon das. Tie sa, dar bo die nų skai čius 

pa di dė jo dar dau giau – du su pu se kar to. 
Dar bas rin ki muo se, pa sak A. Si ma ny no, 
iš lie ka men kai ap mo ka mas, vis sun kiau 
pa vyks ta pri kal bin ti žmo nes atei ti dirb ti 
rin ki mų die no mis.

Tre čia die nį išanks ti niame balsavime 
su lauk ta pir mo jo ne prik lau so mo „Bal tų jų 
pirš ti nių“ ste bė to jo. Tą dien, tarp 11.40 ir 
12.40 val., bal sa vi mą ste bė jo šio je or ga ni-
za ci jo je sa va no riau jan tis Vilkaviškio „Auš-
ros“ gim na zi jos abi tu rien tas Gus tas Vaš-
ke lis. Be to, jis pa ts pir mą kart gy ve ni me 
da ly va vo rin ki muo se. Rin ki mų ko mi si jos 
na rė Žyd rū nė Blauz džiū nie nė ta pro ga jam 
įtei kė Lie tu vos Res pub li kos Kons ti tu ci ją.

„Pa li ko ma lo nus jaus mas – tai ma no pir-
mie ji rin ki mai. At sa ko my bė už sa vo bal są. 
Ir ste bė to ju bū ti šau nu. Ge ra jaus tis nau din-
gam. Sek ma die nį ke ti nu da ly vau ti ir sa vo 

gy ve na mo sios vie tos, Klau su čių rin ki mų 
apy lin kės, bal sa vi mo ste bė ji me. Gal dar už-
suk siu į ke lias ki tas“, – ža dė jo G. Vaš ke lis.

Vis dėl to pa grin di nis bal suo to jų srau tas 
lau kia mas sek ma die nį, ge gu žės 12 die ną. 
Pri me na me, kad šiuo se rin ki muo se iš 9 
kan di da tų ren ka me ša lies Pre zi den tą, taip 
pat da ly vau ja me re fe ren du muo se dėl LR 
Kons ti tu ci jos 12 ir 55 straips nių pa kei ti mo. 
Tad iš vi so rin kė jai gaus 3 bal sa vi mo biu le-
te nius. Tie sa, žmo nės ga li pa si rink ti, už ką 
bal suo ti. Pa vyz džiui, ne no rin tys da ly vau-
ti re fe ren du muo se pi lie čiai ga li at si sa ky ti 
im ti šiuos bal sa vi mo biu le te nius. Pa sak Ž. 
Blauz džiū nie nės, to kių žmo nių bu vo. Jie 
mo ty va vo tuo, kad straips nių pa kei ti mų 
for mu luo tės esą la bai su dė tin gos, trū ko in-
for ma ci jos apie pa čius re fe ren du mus, tad 
dau giau sia šie da ly kai ir at bai dė.

Dau g bal suo to jų išanks ti niame balsavime su lauk ta tre čia die nį. Autorės nuotr.  S

RINKIMAI
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Din go par duo tu vė je
Ant ra die nį dė vė tų dra bu žių par duo tu-
vė je vėl nu ken tė jo mo te ris.

Apie 10 val. už su ku si ap si pirk ti į 
Ge di mi no gat vė je esan čią par duo tu vę 
65-erių vil ka viš kie tė pa ty rė nuo sto lių. 
No rė ju si su mo kė ti už iš si rink tas pre kes 
mo te ris pa ma tė, kad ran ki nė pra seg ta, 
o pi ni gi nė din gu si. Jo je bu vo apie 120 
eu rų.

Pa rei gū nai įspė ja, jog tai ne be pir-
mas at ve jis, kai dė vė tų dra bu žių par-
duo tu vė se klien tės nu ken čia nuo ki šen-
va gių, tad pa ta ria bud riau sau go ti sa vo 
tur tą.

Ap vo gė ga ra žą
Ant ra die nį Vil ku pių kai me (Ky bar tų 
sen.) ap vog tas ga ra žas.

Ry te 65-erių šei mi nin kė pa ste bė jo 
įtar ti nai pra ver tas ga ra žo du ris. Pas ta-
tas ne bu vo už ra kin tas, tad va gys ga lė jo 
lais vai ten pa tek ti.

Iš ga ra žo din go elekt ri niai gręž tu-
vas bei pjūk las. Sa vi nin kė nuo sto lį įver-
ti no 40 eu rų.

Klas to jo spau dus
Ky bar tų pa sie nio už kar dos pa rei gū nai 
su lai kė klas to tę pa tei ku sį ta dži ką.

35-erių Ta dži kis ta no pi lie tis į Ru si ją 
iš Lie tu vos pu sės per sie ną žings nia vo 
pės čio mis. Jo pa są pa tik ri nę pa sie nie-
čiai iš kart at krei pė dė me sį, kad do ku-
men tas įtar ti nas.

At li kus de ta lią pa tik rą paaiš kė jo, 
kad pa se esan tys lat viš ki sie nos kir ti mo 
spau dai yra su klas to ti.

Ta dži kas su lai ky tas ir už da ry tas į 
areš ti nę. Dėl spau dų su klas to ji mo iki-
teis mi nį ty ri mą pra dė ję pa rei gū nai 
aiš ki na si, kaip ta dži kas pa te ko į mū sų 
ša lies te ri to ri ją. Už to kį nu si kal ti mą už-
sie nie čiui gre sia net lais vės atė mi mas 
iki tre jų me tų.

Tik tai žva kė
Pap li tu si „ma da“ šilt na miuo se de gin ti 
žva kes šią sa vai tę su kė lė ant ko jų ug nia-
ge sius.

Ant ra die nį, 6 val. ry to, Prieš gais ri nė 
gel bė ji mo tar ny ba ga vo pra ne ši mą apie 
tai, kad Pa šei me nių kai mo (Bart nin kų 
sen.) so dy bo je, esan čio je Mo kyk los gat-
vė je, pa ste bė ta lieps na. Kas de ga, pra ne-
šė jai ne ži no jo.

At vy kus paaiš kė jo, jog pra ne ši mas 
ne pag rįs tas. So dy bo je jo kių gais ro po-
žy mių neap tik ta, tik šilt na my je bu vo 
de gi na ma žva kė. To kiu bū du žmo nės 
sten gia si ap sau go ti sa vo au ga lus nuo 
šal nų.

Už ge si no pa tys
Ge gu žės 5-osios va ka re vie na me iš Ky-
bar tų dau gia bu čių Č. Dar vi no gat vė je 
ki lo gais ras.

Su ju di nus ant vi ryk lės sto vė ju sią 
kep tu vę, už si de gė rie ba lai. Stai ga smar-
kiai plyks te lė ju si ug nis ap de gi no sie-
nas, lu bas, kai ku riuos bal dus. Su de gė 
vir tu vės užuo lai dos.

Bu to šei mi nin kai gais rą spė jo už ge-
sin ti pa tys.

Lau kuo se – šal dy tu vas
Pir ma die nį Bend ra sis pa gal bos cent-
ras bu vo in for muo tas apie gais rą lau-
kuo se.

Pa va ka re gy ven to jai pra ne šė, 
kad Bu čiū nų kai mo (Klau su čių sen.) 
lau kuo se kaž kas de ga, virs ta ait rūs 
dū mai. Paaiš kė jo, jog ne to lie se gy ve-
nan tys as me nys pa de gė se ną bui ti nį 
šal dy tu vą, ma tyt, no rė da mi at si kra ty ti 
ne rei ka lin go mis de ta lė mis. Nuo bui ti-
nės tech ni kos ug nis per si me tė į sau są 
žo lę ir iš pli to pie vo je. At vy kę ug nia ge-
siai gais rą už ge si no.

„San ta kos“ inf.

ĮVYKIAI Ak li gat vio gy ven to jai 
no ri gy ven ti ci vi li zuo tai
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Vil ka viš kio mies to cent re 
esan čios gat vės gy ven to jams 
pa bo do va sa rą kęs ti dul kes, o 
ru de nį klam po ti dumb lu. Kai-
my nai nu spren dė, kad ir jie tu ri 
tei sę į as fal to dan gą.

Dul ki nas ro jus
Jei ne žvy ruo ta, dul kė mis bei duo bė mis 

gy ven to jų kant ry bę pri bai gu si dan ga, Gim-
ti nės gat vę bū tų ga li ma va din ti ra my bės 
oa ze ar tik ra mies tie čių sva jo ne. Mat gat-
vė yra pa to gio je vie to je, vi sai ne to li ra jo no 
Sa vi val dy bės, cent re ošia me džių guo tas, 
apie ku rį ra tu iš si dės tę vos ke lio li ka na mų. 
Ke liu ku per die ną pra va žiuo ja vos ke li au-
to mo bi liai, nes gat vė neturi išvažiavimo.

Ta čiau vie tos gy ven to jai įsi ti ki nę, kad 
jo kio di de lio kom for to čia nė ra, mat jau 
daug me tų va sa rą ten ka kęs ti dul kes, o 
drėg nuo ju me tų lai ku klam po ti dumb li na 
dan ga. Gat vė je nė ra net lie taus ka na li za ci-
jos tink lų, tad akligatvis daž nai pa tvins ta.

Gy ven to jai dėl šios pro ble mos ne kar-
tą bu vo krei pę si į ra jo no Sa vi val dy bę ir 
se niū ni ją, ta čiau vi suo met su lauk da vo nei-
gia mo at sa ky mo.

Tek tų lauk ti
Šį kart le dai pa ju dė jo – į su si rin ki mą 

Gim ti nės gat vė je at vy ko mies to se niū-
nas Re mi gi jus Ku raus kas ir Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos Vie ti nio ūkio sky riaus 
vy riau sia sis spe cia lis tas Vi tas Didž ba lis. 
Val di nin kai su si rin ku siems kai my nams 
at ne šė ge rų nau jie nų: gat vės as fal ta vi mo 
pro jek tas pa reng tas ir dar bus bū tų ga li ma 
pra dė ti jau ne tru kus. Bė da ta, kad to kių ei-
lė je as fal ta vi mo dar bų lau kian čių gat vių 
Vil ka viš ky je šiuo me tu yra ne vie na.

Ka dan gi Gim ti nės gat vė – ak li gat vis, 
ja va žiuo ja ma žai au to mo bi lių. Sa vai me 
su pran ta ma, jog šia inf rast ruk tū ra nau-
do ja si kur kas ma žiau vil ka viš kie čių nei 
ki to se gat vė se. Tai gi, lai kan tis ei liš ku mo, 
ak li gat viai pa pras tai as fal tuo ja mi pa sku-
ti niai. O tai reiš kia, kad Gim ti nės gat vės 
as fal ta vi mo dar bų ga li tek ti pa lauk ti. Kiek 

– nie kas ne ga li at sa ky ti, mat Sa vi val dy bės 
fi nan si nės ga li my bės kinta.

Nu ta rė pri si dė ti
Ta čiau Sa vi val dy bė yra priė mu si 

spren di mą, jog tos gat vės, ku rių gy ven to-
jai su tin ka pri si dė ti sa vo lė šo mis, as fal tuo-
ja mos be ei lės. To dėl į gy ven to jų su si rin ki-
mą at vy kę val di nin kai pa siū lė Gim ti nės 
gat vės gy ven to jams pri si dė ti sa vo lė šo mis. 
To kiu at ve ju as fal ta vi mo dar bai pra si dė tų 
jau šie met.

Tie sa, ap ra šo są ly gos ne itin pa lan kios 
ak li gat viuose gy ven antiems žmonėms, nes 
jiems rei kia pri si dė ti di des ne su ma nei ki-
tų gat vių gy ven to jams. Pap ras tai žmo nės 
den gia 20 pro c. pro jek to ver tės, o ak li gat-
vių – net 30 pro c.

Bend ra Gim ti nės gat vės pro jek to ver tė 
– 76 tūkst. eu rų, tad kai my nams tek tų su-
rink ti vi sai ne ma žą su me lę. Kiek vie nai na-
mų val dai tai at siei tų apie 1,5 tūkst. eu rų.

Il gai gin či ję si ir dis ku ta vę kai my nai 
vis dėl to nu spren dė pri si dė ti sa vo lė šo mis 
prie gat vės as fal ta vi mo. Tie sa, jie pra šė Sa-

vi val dy bės leis ti iš si mo kė ti da li mis, mat 
ne vi si pa jė gūs sa vo biu dže te iš kart ras ti 
ne ma žą su mą.

Rei kia su ti ki mo
Kaip vė liau „San ta ką“ in for ma vo mies-

to se niū nas R. Ku raus kas, Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci ja ap svars tė vi sas ga li my bes 
ir nu ta rė leis ti gy ven to jams at si skai ti nė ti 
da li mis. Tie sa, ne per pen ke rius ar de šimt 
me tų, kaip kai ku rie ti kė jo si, o per daug 
trum pes nį lai ką. No rin tie ji mo kė ti da li-
mis, su Sa vi val dy be tu rės pa si ra šy ti su tar-
tį, ja įsi pa rei godami tai pa da ry ti.

Nors at ro dy tų, kad pro ble ma iš spręs ta 
ir as fal ta vi mo rei ka lai jau pa ju dės, yra ir 
ki tų truk džių. Gim ti nės gat vės lie taus ka-
na li za ci ją prie bend ros sis te mos ga li ma 
pri jung ti tik nu ve dant ją per pri va tų ki tos 
gat vės gy ven to jo skly pą. O tam rei kia gau ti 
sa vi nin ko su ti ki mą.

Be lie ka ti kė tis, jog šis truk dis pa ga liau 
ir gi bus įveik tas ir mies to cent re esan tis dul-
kė tas ak li gat vis ne tru kus taps tik ra oa ze, ku-
rio je įsi kur ti no rės ne vie nas vil ka viš kie tis.

Gimtinės gatvės gyventojai susirinkime  seniūnui Remigijui Kurauskui (dešinėje) 
pažadėjo, kad  prie gatvės asfaltavimo prisidės savo lėšomis. Autorės nuotr.  
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Re dak ci ją pa sie kė sig na las dėl 
konf lik to Vil ka viš kio šiau rės rin-
ki mų apy lin kės ko mi si jo je. Skun-
dą dėl ne va ne tei sin gai pa skirs-
ty tų pre mi jų ga vo ir Vil ka viš kio 
ra jo no sa vi val dy bės rin ki mų 
ko mi si ja.

Ne su ta ri mai Vil ka viš kio šiau rės rin ki mų 
apy lin kės ko mi si jo je ki lo po to, kai jos na-
riai su ži no jo, kad pa ska ti ni mui skir ti pi ni-
gai ati te ko ne jiems, o pa čiai pir mi nin kei 
Re na ta Kai liu vie nei ir sek re to riaus pa rei-
gas ko mi si jo je ei nan čiam Os val dui Alek-
sai. Tuo tar pu ki to se rin ki mų apy lin kė se 
va di na mo sios pre mi jos po sa vi val dos rin-
ki mų bu vo pa skirs ty tos vi siems ko mi si jų 
na riams.

To kį skun dą per sa vo il ga me tę dar bo 
pra kti ką pir mą kar tą nag ri nė jęs Sa vi val-
dy bės rin ki mų ko mi si jos pir mi nin kas Al gi-
man tas Si ma ny nas sa kė, jog pro ble mai ap-
tar ti į po sė dį bu vo su kvie tęs vi sus Šiau rės 

rin ki mų apy lin kės ko mi si jos na rius.
– Išk lau sė me abi pu ses: ir pir mi nin kę, 

ir ko mi si jos na rius, iš gir do me įvai rių nuo-
mo nių. Su si da rė įspū dis, kad konf lik tas 
grei čiau siai ki lo ne tiek dėl tų var ga nų pi-
ni gų, kiek dėl bend ra vi mo pro ble mos, – kal-
bė jo A. Si ma ny nas.

Pir mi nin kas pa brė žė, jog prie kaiš tų 
dėl dar bo R. Kai liu vie nei jis tik rai ne tu rįs, 
nes mo te ris yra stro pi, pa rei gin ga, su sa-
vo pa rei go mis su si tvar ko pui kiai. Ta čiau 
pri pa ži no, kad ji yra stip raus cha rak te rio 
– val din ga, gal kiek per daug ka te go riš ka ir 
ne lin ku si nu si leis ti. O tai ki tiems ko mi si jos 
na riams ne pa tin ka.

– Pak laus ta, ko dėl pa ska ti ni mui skir-
tus pi ni gus ne pa da li jo vi siems ko mi si jos 
na riams, R. Kai liu vie nė tvir ti no, jog „jie ne-
dir ba“. Su to kia po zi ci ja aš ne su tin ku, taip 
ne ga li bū ti, bet kad yra pra stai dir ban čių 
ko mi si jos na rių, tą ga li ma pri pa žin ti, – sa-
kė A. Si ma ny nas.

Pa sak jo, ki tų apy lin kių rin ki mų ko mi-
si jos pi ni gų da ly bų klau si mą spren dė ko-
le gia liai, kar tu ta rė si, ar vi siems po ly giai 

pa skirs ty ti duo tą su mą, ar kiek vie nam pa-
gal įdė tą dar bą. Ten konf lik tų ne ki lo. To kiu 
pa vyz džiu A. Si ma ny nas lin kė jo pa sek ti ir 
Vil ka viš kio šiau rės rin ki mų apy lin kės ko-
mi si jos pir mi nin kei.

Skai ty to jui tur būt įdo mu su ži no ti, ko-
kia pi ni gų su ma bu vo skir ta šios ko mi si jos 
na rių pre mi joms, kad įsi plies kė toks vie šas 
gin čas? A. Si ma ny nas, iš gir dęs klau si mą, 
tik nu si juo kė: „Kas ten per pre mi jos?! Ko-
mi si jo je yra 12 na rių, ir jiems vi siems bu vo 
skir ta 186,31 eu ro.“ Ats kai čius mo kes čius, 
ka žin ar po 10 eu rų kiek vie nam be lik tų?

Ko ge ro, tei sus bu vo pir mi nin kas, sa ky-
da mas, jog šio je si tua ci jo je grei čiau siai ne 
pi ni gai bu vo svar biau sia, o prin ci pas.

„Pa si kal bė jo me, iš siaiš ki no me, sa vo 
kal tę iš da lies pri pa ži no ir pa ti ko mi si jos 
pir mi nin kė, pa gei da vi mus iš sa kė ko mi si-
jos na riai, tad ti kiuo si, kad vis kas nu rims 
ir to liau dar bas vyks sklan džiai. Juk į ko mi-
si jas su si ren ka me ne drau gau ti, o dirb ti, ir 
rie te noms čia tik rai nė ra vie tos“, – si tua ci ją 
api bend ri no A. Si ma ny nas.

„San ta kos“ inf.

Konf lik tą apy lin kės rin ki mų ko mi si jo je įžie bė pi ni gai

Še šias de šimt kar tų obe lys žy dė jo,
Še šias de šimt bu vo va sa rų kar tu...
Bet te gul gy ve ni mas me tus 
 iš nau jo ra šo
Ant pa si dab ruo tų Jū sų smil ki nių.
Ka da abu atei na te kar tu
Ant šio gar bin go ju bi lie jaus slenks čio,
Sus to ja lai kas žie du nuo sta biu
Ir vi sos žvaigž dės šven tei nu si len kia.

Al gir dą ir Ro mual dą 
AU GUS TAI ČIUS,
gy ve nan čius Ky bar tuo se,

dei man ti nių ves tu vių 
pro ga svei ki na

duk ros su šei mo mis.
Užsk. 1389

Mie la Ma ma, pa ti kėk, ne tu ri me nie ko 
bran ges nio už Ta ve.

Te gul pra bė gu sių me tų naš ta 
neiš se ki na Ta vo ge ro sios šir dies, 
neuž ge si na akių švie sos, te gul nie ka da 
ne pa vargs ta Ta vo darbš čio s ran kos, 
rū pes čių kas die ny bė je ne nu vys ta šyp-
se na ant Ta vo lū pų, o gy ve ni mo ke lias 
bū na il gas ir švie sus.

85-ojo gim ta die nio pro ga
Bi ru tę PUL TI NE VI ČIE NĘ,
gy ve nan čią Ky bar tuo se, svei ki na

trys duk ros ir du sū nūs su šei mo mis, 
15 anū kų bei 20 proa nū kių.

Užsk. 1387

Mie lo ji Ma ma,
Nuai dė jo me tai, bė go mar gos 
 die nos,
Rū pes čiai įspau dė Jums vei de žy mes.
Si dab ru pa ba lo plau kas 
 jau ne vie nas,
Gal net pri si dė jom ret kar čiais ir mes.
Kai bus šil tos die nos, lie tūs ru de ni niai,
Te ne dau žo vėt ros Jums dau giau 
 šir dies
Te gul nuo lat džiaugs mas 
 Jums gy vens krū ti nėj
Ir žvaigž dė į lai mę vi są ke lią švies.

60-ties me tų ju bi lie jaus 
pro ga
Da nu tę BO TY RIE NĘ,
gy ve nan čią Do ta mų kai me, svei ki na

duk ra Kris ti na, žen tas Kęs tu tis, anū kės 
Ag nė ir Lai ma.

Užsk. 1389

SVEIKINAMEPa pik ti no pa rei gū nių elgesys
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Re dak ci ja ga vo laiš ką, ku ria me 
pik ti na ma si Vil ka viš ky je dir-
ban čių Ma ri jam po lės ap skri ties 
vy riau sio jo po li ci jos ko mi sa ria to 
Mig ra ci jos sky riaus pa rei gū nių 
el ge siu. Skai ty to jas pa si ge do 
ele men ta raus man da gu mo, kul-
tū ros ir su pra ti mo, kaip rei kė tų 
elg tis su vai kais.

El gė si ne man da giai
„Ne pir mą kar tą te ko lan ky tis Vil ka viš-

kio pa sų po sky ry je (Mig ra ci jos sky riaus 
pa da li ny je Vil ka viš ky je – red. pa st.), bet šį-
kart pa ty riau šo ką nuo to kio bend ra vi mo 
su klien tu, – laiš ke re dak ci jai ra šė ini cia lais 
J. S. pa si ra šęs skai ty to jas. – Į mig ra ci jos pa-
rei gū nes krei pė mės dėl as mens ta pa ty bės 
kor te lės, ku rią rei kė jo pa da ry ti vai kui. Vos 
pra vė rus pa sų po sky rio ka bi ne to du ris vie-
toj ma lo naus „la bas ry tas“ iš gir do me pik tą 
dar buo to jos fra zę „ko no ri te?“ Su si da rė 
įspū dis, kad be lei di mo užė jo me į sve ti mą 
kie mą, o ne vals ty bi nę įstai gą. Dar di des ni 
iš ban dy mai už griu vo, kai rei kė jo pa da ry ti 
sū naus nuo trau ką. Dar buo to ja ne su vo kė, 
jog ne vi si 4 me tų vai kai su ge ba ra miai pa-
sto vė ti, kol juos nu fo tog ra fuos. Dėl dar buo-
to jos gru baus el ge sio ir pik to bend ra vi mo 
vai kas pra dė jo verk ti. Sup ran ta ma, kad ver-
kian čio vai ko nu fo tog ra fuo ti ne be pa vy ko, 
tad te ko kreip tis į fo toa tel jė, kur jo kių pro-
ble mų ne ki lo.“

Laiš ko au to rius siū lė vals ty bi nės įstai-
gos dar buo to jai pa si do mė ti, kaip rei kė tų 
elg tis su klien tais ir kas yra ele men ta rus 
man da gu mas bei kal bos kul tū ra.

Ke lia stre są
Ka dan gi laiš ke ne bu vo nu ro dy ta jo kių 

J. S. kon tak tų, konk re čiau si tua ci jos iš siaiš-
kin ti ne pa vy ko. Ta čiau su vil ka viš kie čio 
laiš ku su pa žin di no me Ma ri jam po lės AVPK 
Mig ra ci jos sky riaus vir ši nin ką Ar vy dą Ma-
go ni tai tį.

Mig ra ci jos sky riaus va do vas sa kė, kad 
sun ku ko men tuo ti si tua ci ją, kai ne nu ro-
dy ta nei die na, ku rią vy ko konf lik tas, nei 
pa rei gū nės, su ku ria bend ra vo laiš ko au to-
rius, pa var dė. Ta čiau A. Ma go ni tai tis sa kė 
ne no rįs ti kė ti, jog pa rei gū nės el gė si ne taip, 
kaip pri va lė tų. Ki ta ver tus, tė ve liai jaut riau 
rea guo ja į si tua ci jas, kai pra virks ta jų vai-
kai. O tai mig ra ci jos tar ny bo je pa si tai ko 
gan daž nai, mat ma žy liams apa ra tas, ku-

riuo fo tog ra fuo ja ma ir ske nuo ja mi pirš tų 
at spau dai, kaž ko dėl at ro do bai sus.

A. Ma go ni tai tis ti ki no, jog jam pa čiam te-
ko ne kar tą ste bė ti, kaip tė vai per prie var tą 
ban do pa so din ti vai ką ant spe cia lios kė dės, 
o šis spy rio ja si, kly kia ir jo kiu bū du ne no-
ri klau sy ti. Mig ra ci jos tar ny bos pa rei gū nės 
net tu ri pri ne šu sios žais lų, kad ga lė tų nu-
kreip ti ne ri mau jan čių ma žy lių dė me sį.

– Gal vai kams fo tog ra fa vi mo ka bi na 
kaž kuo pri me na odon to lo go kė dę? – svars-
tė ne kar tą pa na šias sce nas Ma ri jam po lės 
AVPK Mig ra ci jos sky riaus ka bi ne tuo se ma-
tęs pa rei gū nas.

Mig ra ci jos sky riaus va do vas paaiš ki no, 
jog tė ve liai tik rai ne tu rė tų trau muo ti vai kų 
ir vers ti juos sės ti į fo tog ra fa vi mo ka bi ną.

– Jei tė vai nu jau čia, kad vai kas jaut riai 
rea guos į si tua ci ją, bi jos fo tog ra fuo tis ka bi-
no je ir jam tai kels stre są, ge riau iš kart už-
suk ti į fo toa tel jė ir nuo trau ką pa da ry ti jau-
kes nė je ap lin ko je, – sa kė A. Ma go ni tai tis.

Lai ky tis rei ka la vi mų
Fo toa tel jė dar buo to jai pa pras tai ži no 

rei ka la vi mus do ku men ti nėms nuo trau-
koms, ta čiau pa si tai ko at ve jų, kai vai kas 
ap skri tai bi jo ka me ros, tad tė vai at ne ša ir 
na muo se da ry tų fo tog ra fi jų. Pa rei gū nas 
pri mi nė, jog do ku men ti nėms nuo trau-
koms ke lia mi spe ci fi niai rei ka la vi mai, 
to dėl as me nu kė pla čiai be si šyp sant prieš 
ob jek ty vą tik rai ne tiks.

Do ku men tams skir ta po rtre ti nė nuo-
trau ka tu ri ati tik ti as mens am žių. As muo 
fo tog ra fuo ja mas iš prie kio, sė din tis tie siai 
prieš ob jek ty vą ir žiū rin tis į jį, pe čiai tu ri 
bū ti vie na me aukš ty je, gal va – ne pa suk ta ir 
ne pak reip ta. 

Nuot rau ko je pri va lo aiš kiai ma ty tis vi-
sas vei das, abi akys, abie jų pe čių vir šus. Vei-
do at vaiz das nuo smak ro iki vir šu gal vio tu-
ri užim ti 70–80 pro c. nuo trau kos aukš čio.

Rei ka lau ja ma, kad vei do iš raiš ka bū tų 
na tū ra li – be gri ma sų, mi mi kos. Be to, vei-
das tu ri bū ti neiš pai šy tas ir ne de ko ruo tas, 
iš sky rus įpras tą ma kia žą ar il ga lai kes ta tui-
ruo tes. 

As mens do ku men tui fo tog ra fuo ja mas 
as muo pri va lo vil kė ti ci vi li nius dra bu žius, 
bū ti be gal vos ap dan ga lo ar ki to kių spe cia-
lios pa skir ties dra bu žių.

As me nys, nuo lat ne šio jan tys aki nius, fo-
tog ra fuo ja mi su jais, bet aki niai ne ga li bū ti 
tam sin tais ar spal vo tais stik lais.

Jei neį ma no ma ma žų vai kų nuo trau ko-
se iš veng ti su si lie ju sio ar iš krai py to vei do 
at vaiz do, lei džia ma, kad jis nuo trau ko je 
bū tų ma žes nis, ta čiau at stu mas nuo smak-
ro iki vir šu gal vio bet ku riuo at ve ju pri va lo 
bū ti di des nis nei 25 mm.

Tam tik ri nu kry pi mai nuo rei ka la vi mų 
lei džia mi, kai as mens do ku men tams fo tog-
ra fuo ja mi neį ga lūs as me nys, ku rių na tū ra li 
po vy za ar na tū ra li vei do iš raiš ka nea ti tin ka 
vie nų ar ki tų bend rų jų rei ka la vi mų.

Migracijos skyriuje esanti fotografavimo kabina kai kuriems klientams kelia 
stresą. Autorės nuotr.  
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„Jau rei kė tų pri si pirk ti 
meš ke rių, ei ti žve jo ti ir 
per leis ti ūkį vai kams. 
Ta čiau ke ti nu dar bent 
me tus ki tus ne pa si duo-
ti ir to liau dirb ti“, – sa-
ko vie nas stam biau sių 
Vil ka viš kio ra jo no ūki-
nin kų Vin cas Ma čiu lis.

Per dau giau nei 25-erius ūki-
nin ka vi mo me tus vy ras sa vo 
ūkį pa di di no 20 kar tų. Šiuo me-
tu V. Ma čiu lio šei mos au ga li nin-
kys tės ūkis su da ro apie 1 000 
ha, iš ku rių da lis pri klau so kar-
tu ūki nin kau jan čiam sū nui ir 
Kau ne gy ve nan čiai duk rai.

„Man ge ra ir ra mu, kad yra 
kas pe rims ūkį, to dėl yra pa ska-
ta ir to liau dirb ti. Bū na liūd na, 
kai žmo nės di di na plo tus, o 
vė liau ne tu ri kam juos pa lik ti. 
Jau da bar sū naus pa gal ba ūky-
je ne pa mai no ma. Ti kiuo si, jog 
ir duk ra su grįš. Kaip tik ne se-
niai ji ga vo pa ra mą paukš ti dės 
sta ty boms, kur pla nuo ja ma au-
gin ti 42 tūkst. broi le rių. Ru de nį 
tu rė tų pra si dė ti šio pa sta to sta-
ty ba“, – pa sa ko ja ūki nin kas.

Nes ku bėk ir bū si 
pir mas
Po stu di jų ve te ri na ru dir bęs vil ka viš-

kie tis su sie ti sa vo atei tį su že mės dar bais 
nu spren dė 1993-iai siais, kai at siė mė ma-
mai pri klau siu sį plo tą – apie 50 ha. 

Kaip juo kauja pa ts ūkininkas, ta da ir 

pra si dė jo Mi ku čio var gai.
„Pir mai siais me tais sėjome ja vus ir 

run ke lius. Pas ta ruo sius au gin ti bu vo itin 
pel nin ga ir po pir mo jo der liaus ga lė jau 
nu si pirk ti du trak to rius“, – sėk min gą ūki-

nin ka vi mo pra džią pri si me na 
Vin cas. Vė liau lė tai, va do vau da-
ma sis ži no mu šū kiu „Nes ku bėk 
ir bū si pir mas“, kas met po šiek 
tiek in ves tuo da mas, jis ūkį išau-
gi no iki to kio, koks yra da bar.

Pa ma žu au go ir nuo sa vos že-
mės val dos, įsi gy ja mi nuo mo ja-
mi plo tai – kaip sa ko ūki nin kas, 
įpra tus prie sa vo ran ko mis iš-
puo se lė tos že mės, pa ži nus kiek-
vie ną jos lo pi nė lį, ne be si no ri jos 
at si sa ky ti.

Kai my nams ki lo klau si mų 
dėl gra žių kvie čių

Da bar V. Ma čiu lio au ga li nin-
kys tės ūkį su da ro ja vai, rap sai, 
apie 100 ha run ke lių, pu pos. Di-
džiau sia da lis skir ta kvie čiams, 
ku riuos ūki nin kas pri žiū ri pa si-
telk da mas ino va ty viau sias au ga-
lų ap sau gos prie mo nes. Per nai 
jis pir mą kar tą pa ban dė nau jos 
kar tos kar bok sa mi dų gru pės 
fun gi ci dą „Ela tus Era“, skir tą ap-
sau go ti ja vus nuo li gų ir bran din-
ti der lių iki pat pjū ties.

„Iki to lai ko nau do jau ki to-
kius fun gi ci dus, o čia bu vo nau-
jie na su nau ja veik lią ja me džia-
ga, tad no rė jo si iš ban dy ti. Du 
treč da lius kvie čių lau kų, apie 
400 ha, purš kiau su „Ela tus Era“, 
o li ku sią da lį – ki tais fun gi ci dais. 
Vi zua liai ma tė si, kad „Ela tus 
Era“ purkš ti lau kai at ro do ge-

riau nei ki ti. Kai ku rie kai my nai sa kė, jog 
gra žūs kvie čiai, ir klau sė, ką čia to kio nau-
do jo me“, – pa sa ko ja ūki nin kas Vin cas.

„Ela tus Era“ skir tas ant ra jam ja vų 
purš ki mui, ku ris daž niau siai at lie ka mas 

ge gu žės ant ro je pu sė je – bir že lio pir mo je 
pu sė je. „Jei gu vė lia vi nis la pas il gai ža liuo-
ja, tai ži nai, kad ta vo grū dai bus di des ni, 
už si pil dys ge riau“, – sa ko ūki nin kas.

Jis pri si pa žįs ta, jog šio fun gi ci do po vei-
kis taip pa ti ko, kad „Ela tus Era“ jau nu si-
pir ko ir šie met ža da nu purkš ti vi sus kvie-
čių lau kus, ku rie kol kas at ro do gra žiai.

Ūki nin kas tei gia nuo lat nau do jan tis ir 
ki tus „Syn gen tos“ pro duk tus: au gi mo re gu-
lia to rius „Mod dus“, bei cą „Vib ran ce Duo“, 
taip pat per nai ru de nį pir mą kar tą pa sė jo 
žie mi nių kvie čių veis lę „Zep pe lin“.

Šie met ūki nin kas ti ki si ge res nio der-
liaus nei per nai, kai il gai tę sė si saus ra. 
Praė ju siais me tais žie mi nių kvie čių der-
lius bu vo apie 7 t iš ha, o va sa ri nių – tik 
apie 3 t iš ha, nors anks čiau šių vi du ti niš-
kai pri kul da vo 6–7 t iš ha. Tie sa, bu vo la-
bai ge ras cuk ri nių run ke lių der lius (iki 
100 t iš ha).

Po dar bų – įvai rūs po mė giai
Tarp ūkio dar bų Vin cas su ran da lai ko 

ir po mė giams. Vie nas iš jų – de ko ra ty vi nių 
paukš čių ko lek ci ja: įvai rios fa za nų rū šys, 
man da ri ni nės ir dei man ti nės an tys, ki ti eg-
zo tiš ki paukš čiai.

„Ma no spe cia ly bė – ve te ri na ri jos gy-
dy to jas, tad na tū ra liai no rė jo si tu rė ti 
gy vū nų. Šu niu kų neuž te ko, rei kė jo ir eg-
zo ti škų au gin ti nių. Ne re tai lan kau si pa ro-
do se ki to se ša ly se, do miuo si paukš čiais, 
tad po tru pu tį au ga jų ko lek ci ja“, – sa ko 
ūki nin kas.

Jo šei ma drau ge su ki tų ūki nin kų 
šei mo mis taip pat mėgs ta ke liau ti. Per 
me tus ap lan ko 3–4 skir tin gas pa sau lio 
ša lis. Ar ti miau sia ke lio nė lau kia į Sankt 
Pe ter bur gą. Iš vy ko se V. Ma čiu lis jau čia si 
ra mus – ūkį pa ti ki mai pri žiū rės sū nus su 
šei ma. Užsk. 1352

Lai min gas vil ka viš kie tis – jo ūki nin ka vi mo 
tra di ci jas puo se lės vai kai

V. Ma čiu liui ra mu: ūki nin ka vi mo tra di ci jas pra tęs 
vaikai. Nuotr. iš asmeninio albumo
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Konferencijoje akcentavo pa tir ti es svarbą
Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries 
pa grin di nė je mo kyk lo je or ga-
ni zuo ta tra di ci nė re gio ni nė 
kon fe ren ci ja „Nuo ži nių – kom-
pe ten ci jų ug dy mo link“.
„Mes ne tu ri me ga lių sa vo vai kams pa-
rink ti ir su ruoš ti atei ties, bet ga li me sa vo 
vai kus tin ka mai pa ruoš ti atei čiai“, – sa kė 
Frank li nas De la nas Ruz vel tas. Tur būt ši 
iš min tis yra kiek vie nų tė vų ir kiek vie no 
mo ky to jo sie kia my bė. Tu rė da mi tų pa čių 
tiks lų or ga ni za vo me ir sa vo kon fe ren ci ją.

Ren gi nio or ga ni za to rių gru pė, va do-
vau ja ma di rek to riaus pa va duo to jos ug-
dy mui Eg lės Do man tie nės, ap mąs čiu si ir 
iš sky ru si ak tua liau sius šiuo lai ki nės mo-
kyk los prio ri te tus, pa kvie tė re gio no mo-
kyk las pa si da ly ti pa tir ti mi įgy ven di nant 
ino va ty vų ir pa tir ti mi grįs tą ug dy mą bei 
ug dy mą si.

Po mo der nios me ni nės mo ki nių imp ro-
vi za ci jos (aut. Rū ta Mi ku le vi čie nė), ku rio-
je at si spin dė jo ne ti kė tos mo ki nių įžval gos 
apie mo kyk lą, mo ky mą si bei mo ky to jus, 
svei ki ni mo žo dį tar da ma mo kyk los di rek-
to rė Dai na Juš kaus kie nė ak cen ta vo, kad 
da bar ti nė mo kyk la iš gy ve na po ky čių lai-
ką. Jos tei gi mu, svar bu, jog tie po ky čiai 
bū tų tin ka mi. Vie nu iš svar biau sių šiuo lai-
ki nio ug dy mo prio ri te tų mo kyk los va do vė 
įvar di jo pa tir ti nį mo ky mą si, ku ris nea be-
jo ti nai yra veiks min gas mo ki nio ūg čiai.

Vil ka viš kio ra jo no sa vi val dy bės admi-
nistracijos Švie ti mo, kul tū ros ir spor to 

sky riaus ve dė ja Alma Fi na gė je vie nė pa si-
džiau gė, kad prieš ke le tą me tų mo kyk lo je 
or ga ni zuo ta idė jų mu gė išau go į tra di ci ne 
ta pu sią re gio ni nę kon fe ren ci ją ir pa ste-
bė jo, jog pa si tin kan ti es te tiš ka mo kyk los 
ap lin ka įro do, kad čia mo ki niai ug do mi 
ki taip.

Šiais me tais kon fe ren ci jo je da ly va vo 
gau sus pra ne šė jų bū rys: 23 pe da go gai ir 
17 mo ki nių. Be ak ty viai da ly va vu sių mū sų 
mo kyk los mo ky to jų ir jų ug dy ti nių, su lau-
kė me sve čių iš Gi žų Ka zi mie ro Bar šaus ko, 
Bart nin kų Jo no Ba sa na vi čiaus bei Ke tur-
va la kių mo kyk lų-dau gia funk cių cent rų, 

Ma ri jam po lės Ry giš kių Jo no, Laz di jų Mo-
tie jaus Gus tai čio ir Ša kių ra jo no Griš ka-
bū džio gim na zi jų, taip pat iš Kaz lų Rū dos 
sav. Ba go to sios pa grin di nės mo kyk los.

Pra ne šė jai da li jo si pa tir ti mi, kaip sa vo 
pa mo ko se ar kla sės va do vo veik lo je or ga-
ni zuo ja pa tir ti nį ug dy mą. Pe da go gai ak-
cen ta vo jo nau dą ug dy ti nių mo ty va ci jai, 
sa vęs pa ži ni mo, kū ry biš ku mo, bend ra dar-
bia vi mo, ly de rys tės kom pe ten ci jų ug dy-
mui. Mo ki niai pri sta tė sa vo veik las, at lik-
tus ty ri mus, ban dy mus ir eks pe ri men tus, 
pa sa ko jo, kaip jiems pa vyks ta teo ri nes ži-
nias pri tai ky ti pra ktiš kai, re mian tis sa vo 
ir ki tų pa tir ti mi ras ti at sa ky mus į pro ble-
mi nius klau si mus.

Kon fe ren ci jos da ly viai klau sė si, kaip 
tarp da ly ki nė in teg ra ci ja ir mo ky ma sis ne-
tra di ci nė se erd vė se pa deda pa tir ti niam 
ug dy mui, su ži no jo, kas yra biop las ti kas, 
kaip ga mi na mas sau lės laik ro dis, kaip ke-
lio nės pa de da įtvir tin ti is to ri jos ži nias, ko-
kią įta ką mo ki nių psi chi nei svei ka tai da ro 
ap lin ka, iš gir do daug ki tų ver tin gų ži nių.

Pe da go gai vyk da mi į įvai rius mo ky mus 
daž niau siai tu ri konk re tų tiks lą – pa si sem ti 
idė jų, gau ti įran kių sa vo to les nei veik lai to-
bu lin ti. Įvy ku si kon fe ren ci ja lei džia ti kė ti, 
kad pa si da li ji mas ge rą ja pa tir ti mi vyk dant 
pa tir ti nį ug dy mą bei ug dy mą si pra plė tė 
mo ky to jų da ly ki nes ir pa žin ti nes kom pe-
ten ci jas. Nea be jo ja me, jog ne vie ną iš girs tą 
idė ją jie tik rai pa nau dos sa vo dar be.

Ri ta LO ZO RAI TIE NĖ
Vil ka viš kio Sa lo mė jos Nė ries pa grin di nės 

mo kyk los lie tu vių kal bos mo ky to ja

Vieną iš pranešimų kartu su Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės 
mokyklos socialine pedagoge Virginija Aleknavičiene skaitė Viltė Ūsaitė, 
Gabrielė Neverauskaitė bei Titas Mockevičius.
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„Na mo į Lie tu vą grįž tu kas met“, – sa ko 
de šimt me tį už At lan to gy ve nan tis kraš tie tis
Dan gy ra APA NA VI ČIE NĖ

Su kraš tie čiu Ma riu mi VI LE-
MAI ČIU kal ba mės apie gy ve-
ni mą emig ra ci jo je, pi lie ty bės 
iš sau go ji mo svar bą ir ry šius 
su gim ti ne.

– Ma riau, pa pa sa ko ki te apie sa ve, 
apie tai, kaip at si dū rė te JAV. Ką li gi to-
lei vei kė te ir ką vei kia te da bar?

– Esu gi męs, au gęs ir iki kau lų sme-
ge nų ky bar tie tis. Iki šiol daž nai pri si sta-
ty da mas pa sa kau, kad bu vo lai kai, kai 
Lie tu vo je bu vo 3 ge le žin ke lio sto tys: Vil-
niaus, Kau no ir Ky bar tų. Žmo na yra iš 
Aly taus, au gi na me du sū nus – de šimt me-
tį Ta dą ir ke tur me tį Vy tį. Stu di ja vo me 
Kau ne, po stu di jų 10 me tų gy ve no me ir 
dir bo me Vil niu je, o pa sta rą jį de šimt me-
tį – Jung ti nė se Ame ri kos Vals ti jo se.

Sa ve lai kau pro fe si niu emig ran-
tu, nes spren di mą per si kel ti gy ven ti 
ki tur lė mė bū tent no ras plės tis sa vo 
pro fe si nė je sri ty je, o fi nan sai bu vo tik 
veiks nys, pa ska ti nęs ap si spręs ti. Tiek 
Lie tu vo je, tiek JAV dir bu in for ma ci nių 
tech no lo gi jų sri ty je. Tad per si kė lus ne-
la bai kas pa si kei tė, iš sky rus veik los 
mas te lius. Kaip juo kau ju, in for ma ci-
nė se tech no lo gi jo se ir kal bos stip riai 
mo kė ti ne rei kia. Juk kom piu te rių pa-
sau ly je ga li mi tik trys žo džiai: vei kia, 
ne vei kia ir „vis kas griū va“. Čia ne tei-
si nin ko ar ra šy to jo dar bas, kur rei kia 
la bai tur tin gos ir tai syk lin gos kal bos.

– Ar vie to vė je, ku rio je gy ve na te, 
yra lie tu vių bend ruo me nė, ar da ly-
vau ja te jos veik lo je?

– Gy ve na me Nau jo jo Džer sio (New 
Jer sey) vals ti jo je. Pa ti vie ta yra la bai 
pa to gi, nes už po ros va lan dų ke lio nės au to-
mo bi liu yra bent 4 lie tu vių bend ruo me nės, 
ku rio se bu ria si tau tie čiai. Tad ga li my bių pa-
bū ti lie tu viš ko je ap lin ko je tik rai ne trūks ta, 
tiek da ly vau jant ren gi niuo se, tiek su drau-
gais, šei mo mis pa sė dint ra mio je ap lin ko je.

Taip pat daž nai da ly vau ju įvai rio se 
veik lo se Lie tu vo je. Pas ta ruo sius po rą me tų 
la biau siai kon cent ra vau si į švie ti mo sri tį. 

Vie na iš la biau siai pa čiam pa tin kan čių veik-
lų yra ro bo ti kos ir pro gra ma vi mo pa mo kos 
li tua nis ti nė je mo kyk lo je JAV. Jas te le kon fe-
ren ci jos bū du ve da gim na zis tai iš Lie tu vos.

– Ko kia Jū sų nuo mo nė dėl dvi gu bos 
pi lie ty bės? Ko dėl išei viams iš Lie tu vos 
svar bu iš sau go ti sa vo pi lie ty bę?

– Aš pri ta riu pi lie ty bės iš sau go ji mui. 
Ir ne tik dėl to, kad pa ts esu emig ran tas. 

Tu riu be ga lę ar gu men tų ir fak tų. Ži no ma, 
la bai daug jų (tiek už, tiek prieš) ga li ma 
ras ti ma si nės in for ma ci jos prie mo nė se. 
Ta čiau no riu iš skir ti vie ną ar gu men tą, ku-
riam, ma no ma ny mu, yra skir ta per ma žai 
dė me sio. Tai emig ran tų įta ka Lie tu vos gy-
ve ni mui nuo pat XIX am žiaus.

Gy ve nant JAV ten ka do mė tis emig ra ci-
jos is to ri ja, bend rau ti tiek su anks tes nių 
emig ra ci jos ban gų at sto vais, jų vai kais ar 
anū kais, tiek su lie tu vių emig ra ci jos is to ri-
jos ži no vais. Ne nus to ju ste bė tis, ko dėl mes 
iki šiol tiek ma žai ži no me apie emig ran tų 
įta ką Lie tu vai nuo pat XIX am žiaus.

Ži no ma, daž niau siai pri si me na mi as me-
nys yra Pre zi den tas Val das Adam kus, bu-
vęs kraš to ap sau gos mi nist ras Jo nas Kron-
kai tis, am ba sa do rius ir bu vęs kan di da tas į 
pre zi den tus Sta tys Lo zo rai tis ar par ti za nas 
Adol fas Ra ma naus kas-Va na gas, ku ris, be je, 

yra gi męs JAV, emig ran tų šei mo je. Net gi 
krep ši nio pro ver žis XX am žiaus pra džio-
je, pa si ro do, vy ko dė ka emig ran tų, su grį-
žu sių žais ti už Lie tu vą.

Daž nai šia te ma dis ku tuo ju įvai rio se 
ap lin ko se tiek Lie tu vo je, tiek už sie ny je. 
Na tū ra lu, kad yra skir tin gų nuo mo nių, 
ta čiau ma ne liū di na vie nas da ly kas 
– ži nių ir in for ma ci jos trū ku mas ne tik 
apie emig ra ci jos is to ri ją, bet ne tgi ir 
apie ar tė jan tį re fe ren du mą.

Pa vyz džiui, yra ne ma žai žmo nių, ku-
rie ma no, jog šiuo re fe ren du mu sie kia-
ma su teik ti pi lie ty bę už sie nie čiams. Ne. 
Šiuo re fe ren du mu spren džia mas klau-
si mas, ar leis ti pi lie ty bę iš lai ky ti tiems 
Lie tu vos Res pub li kos pi lie čiams, ku rie 
iš tė vy nės iš vy ko po Nep rik lau so my bes 
at kū ri mo (1990 m.) ir įgi jo ki tos ša lies 
pi lie ty bę. Iš vy ku sie siems iki Nep rik lau-
so my bės at kū ri mo ir taip yra su teik ta 
tei sė iš lai ky ti Lie tu vos pi lie ty bę.

– Ko kią pi lie ty bę tu ri te Jūs, Jū sų 
šei mos na riai?

– Mū sų šei ma vis dar tu ri Lie tu vos 
Res pub li kos pi lie ty bę. Jau nes ny sis sū-
nus, ku ris yra gi męs Jung ti nė se Ame ri-
kos Vals ti jo se, au to ma tiš kai tu ri ir JAV, ir 
Lie tu vos pi lie ty bę.

– Ar vi si išei viai, su ku riais bend-
rau ja te, pa si sa ko už dvi gu bos pi lie ty-
bės įtei si ni mą?
– Ab so liu ti dau gu ma. Kaip pa grin di nę 

prie žas tį dau ge lis įvar di ja ga li my bę iš sau go-
ti Lie tu vos pi lie ty bę mū sų vai kams. Mums, 
pir mos kar tos emig ran tams, jos ne te ki mas 
ne su ma žins no ro pri si dė ti prie sa vo ša lies 
gy ve ni mo, nes mes esa me gi mę Lie tu vo je 
ir tas pri si ri ši mas iš liks. Ta čiau emig ran tų 
vai kai, ku rie au ga už sie ny je, ne tu rė da mi 
Lie tu vos Res pub li kos pi lie čio pa so, kur kas 
leng viau pa mirš sa vo tė vų kraš tą.

– Ar dvi gu bos pi lie ty bės įtei si ni mas 
pa ska tin tų po vi są pa sau lį iš si bars čiu-
sius lie tu vius kaž ka da su grįž ti į tė vy nę?

– Ne ma nau, kad pi lie ty bės iš sau go ji mas 
su kels ma si nę emig ran tų su grį ži mo ban gą. 
Moks liš kai yra pa skai čiuo ta, kad tai ga li pa-
di din ti emig ran tų su grį ži mą 3–4 pro c. Bet 
ar gi mes iš tie sų ver ti na me žmo gaus nau dą 
tik jo fi zi niu bu vi mu Lie tu vos te ri to ri jo je?

Nukelta į 7 p.]

Simbolinis 100 metų jubiliejų švenčiančio Kybartų „Sveikatos“ futbolo klubo 
kamuolys pasiekė ne tik JAV gyvenantį Marių Vilemaitį, bet ir daugelį po pasaulį 
išsibarsčiusių kraštiečių. Nuotr. iš šeimos albumo
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Užmezgę ryšį su 
emigrantais turėtume 
naudos verslo, mokslo, 
kultūros, meno srityse ar 
net diplomatinėje veikloje.

Ge gu žės 15 d., 12 val., Vilkaviškio 
tre čio jo am žiaus uni ver si te tas 
kvie čia klau sy to jus ir vi suo me nę į 
su si ti ki mą su Są jū džio ini cia ty vi nės 
gru pės na riu, Vil niaus uni ver si te to 
pro fe so riu mi, kan di da tu į Eu ro pos 
Par la men tą Vy tau tu Radž vi lu. 
Su si ti ki mas vyks Tu riz mo ir vers lo in-
for ma ci jos cent re, J. Ba sa na vi čiaus a. 7, 
Vil ka viš ky je.
Po li ti nė rek la ma bus ap mo kė ta iš Vy tau to Radž vi lo rin-
ki mų są skai tos.  Užsk. 1391

Ge gu žės 17 d., 18 val., Vil ka viš kio kul tū-
ros cent re vyks „Ro ta ry“ klu bo or ga ni-
zuo ja mas pa ra mos ren gi nys „Pa dė ki me 
aug ti“.

Kon cer tą „Nuo kla si kos iki džia zo“ ves 
kraš tie tė Ag nė Sunk lo dai tė. Su rink tos lė šos 
bus skir tos Ky bar tų or kest ro ir Vil ka viš kio 
mu zi kos mo kyk los jau nie siems at li kė jams 
pa ska tin ti bei Vil ka viš kio spor to mo kyk los 
bu riuo to jams įsi gy ti spor ti nį lai vą.

Dėl kvie ti mų (kai na 15–20 Eur) kreip ki-
tės į Vil ka viš kio „Ro ta ry“ klu bo na rius (tel.: 
8 689 11 022, 8 614 29 478).

Or ga ni za to rių inf.

„Pa dė ki me aug ti“
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Eks po nuo ja mi daik tai pri me na mies to is to ri ją
Kristina ŽALNIERUKYNAITĖ

Ky bar tų bend ruo me nė pa čių 
jos narių su si re mon tuo to se 
pa tal po se ne se niai ati da rė 
mu zie jų.
Bend ruo me nės na mų ant ra ja me ir 
tre čia ja me aukš tuo se mu zie jui skir-
tos net ke tu rios pa tal pos. Jų plo tas 
vir ši ja pus šim tį kvad ra ti nių met rų. 
Pir mo ji sa lė, esan ti bu vu sio po li ci jos 
nuo va dos pa sta to man sar do je, skir ta 
se no lių bui ties daik tams eks po nuo ti. 
Čia bend ruo me nė su dė jo sa vo na rių 
su rink tus ra kan dus: ly gin tu vus, laik-
ro džius, la ga mi nus, lo va tie ses, gel das, 
ver pi mo ra te lį, au di mo stak les, mez-
gi mo „ma šin ką“. Tarp bui ties daik tų 
pui kuo ja si net as me ni nis le gen di nio 
Lie tu vos ko mu nis tų par ti jos va do-
vo An ta no Snieč kaus dar bo te le fo no 
apa ra tas, ga li ma pa ma ty ti se no vi nį 
arit mo met rą – me cha ni nį skai čiuo tu-
vą, bu hal te rių ir par da vė jų nau do tus 
me di nius „skait liu kus“, esa ma ra šy-
mo ma ši nė lių, fo toa pa ra tų ir kt. Čia 
įreng tas ir sten das su nuo trau ko mis, 
ku rio se įam žin ta ky bar tie čio, Vil-
kaviškio ra jo no gar bės pi lie čio Ka zi-
mie ro No rei kos lab da rin ga veik la, taip pat 
eks po nuo ja mos Vir ba lio ply ti nės įkū rė jo ir 
sa vi nin ko, Lie tu vos Nep rik lau so my bės Ak-
to sig na ta ro Jo no Vai lo kai čio fo tog ra fi jos. 
Sten duo se ga li ma ras ti ir se nų jų Ky bar tų 
mies to nuo trau kų. Len ty no se ri kiuo ja si se-
no vi nės kny gos.

Ant ro je pa tal po je pa grin di nę eks po na-
tų da lį su da ro ky bar tie čio tau to dai li nin-
ko, bu vu sio bend ruo me nės na rio Ka je to-

no Eis mon to me džio dir bi niai, o ša li mais 
pa ka bin tas me džio rai ži nys su poe to Je ro-
ni mo Šal čiū no prasmingomis ei lė mis.

Šį met Ky bar tų bend ruo me nei su kaks 
15 me tų, tad vie nas iš sten dų skir tas jos 
veik lai. Kaip sa ko bend ruo me nės pir mi-
nin kas Vi tas Kat ke vi čius, at ro do, kad sa vo 
mies to ir bend ruo me nės is to ri ją ži no me 
ge rai, bet vis tiek smal su pa si dai ry ti po 
mu zie jų ir pa žiū rė ti, ką pa sa ko ja eks po na-

tai. Da lis nuo trau kų iliust ruo ja vi sai ne to-
li mą praei tį, ku rią dar pa tys ge rai pri si me-
na me ir esa me jos liu dy to jai.

Vie ną iš mu zie jui skir tų erd vių uži ma 
Vals ty bi nės sie nos ap sau gos tar ny bos prie 
LR VRM Pa gė gių rink ti nės Ky bar tų už kar-
dos kū ri mo si ir da bar ties do ku men tai. Čia 
ga li ma ap žiū rė ti ant pe čių kro vi nį ne šan tį 
„kont ra ban dis tą“, pa sie nie čių uni for mas 
ir daug ki tų daik tų. Ats ki ra pa tal pa skir ta 

Lie tu vos po li ci jos veteranų aso cia ci-
jos Vil ka viš kio po sky riui. Ja me eks-
po nuo ja ma me džia ga, su si ju si su šio 
po sky rio veik la.

Per šio mu zie jaus ati da ry mą bend-
ruo me nės pir mi nin kas V. Kat ke vi čius 
siū lė su jung ti abu mies to mu zie jus, 
t. y. bend ruo me nės bei Pa sau lio ky-
bar tie čių drau gi jos, ir įsteig ti vie ną 
Ky bar tų kraš to mu zie jų. Tam rei kė tų 
tin ka mų pa tal pų, o eks po na tų jau yra 
pa kan ka mai.

Mu zie jaus ati da ry mo iš kil mė se 
da ly va vo ne tik bend ruo me nės na-
riai, bet at vy ko ir gar bin gų sve čių. 
Ren gi ny je ap si lan kė bu vęs Ky bar tų 
už kar dos va das Vin cas Pleč kai tis ir 
da bar ti nis už kar dos va do pa va duo to-
jas Gin ta ras Kli ma vi čius, ky bar tie tė 
Ire na Čes nu le vi čie nė-Ka ti liū tė – pir-
mo jo Lie tu vos vals ty bės sie nos ap-
sau gos tar ny bos va do žmo na, Pet ras 
Rau ge lis – ne prik lau so mos Lie tu vos 
pa sie nie čio sū nus. Mu zie jaus ati da-
ry me da ly va vo Sei mo na rys Kęs tu tis 
Smir no vas, Ky bar tų se niū nas Ro mas 
Šu no kas ir kt.

Kon cer ta vo Ky bar tų „Sau lės“ 
pro gim na zi jos vai kų et nog ra fi nis 
an samb lis bei Marijampolės trečio-
jo amžiaus universiteto mo te rų an-

samb lis „Gi ja“. Vi si su si rin ku sie ji vai ši no si 
ska nia sriu ba, ku rią do va no jo Vil ka viš kio 
po li ci jos ve te ra nai.

Kaip sa kė V. Kat ke vi čius, mu zie jaus 
eks po na tai kaup ti ne vie nus me tus, tad 
vi sus juos iš var dy ti bū tų sun ku. Lan ky to-
jams eks po zi ci jas ga li ma ap žiū rė ti iš anks-
to su si ta rus su bend ruo me ne. Ne to li mo je 
atei ty je čia nu ma to ma ves ti edu ka ci nius 
ren gi nius.

Vie na muziejaus sa lė skir ta vie ti nio tau to dai li nin ko Ka je to no Eis mon to medžio dirbiniams.
Vi taliaus ŠIDIŠKIO nuo tr.
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Sau lė tą ba lan džio 25-osios po-
pie tę, sa vo 75-ojo gim ta die nio iš-
va ka rė se, Ky bar tų mies to bib lio-
te ko je vie šė jo bu vęs ky bar tie tis 
ra šy to jas ir poe tas, ge ras bib lio-
te kos bi čiu lis Al gi man tas Ka mins-
kas bei skai to vas, respublikinio 
me ni nio skai ty mo kon kur so 
lau rea tas Juo zas Brai do kas.

Au to rius at va žiuo ja į gim tuo sius Ky bar tus 
jau ne pir mą kar tą. Šį sy kį sve čias at vy ko 
su kil nia ir gra žia mi si ja: jis pri sta tė mies te-
lio žmo nėms nau jau sią, 33-ią ją, sa vo kū ry-
bos kny gą – poe mą „Kie mas“. Kaip ra šo ma 
jos ano ta ci jo je, tai – Al gi man to Ka mins ko, 
poe to ir pro zi nin ko, G. Pet ke vi čai tės-Bi tės 
li te ra tū ri nės pre mi jos lau rea to, poe ma, 
skir ta gim to jo kie mo kai my nų at mi ni mui. 
Kie mas – žmo nių gy ve ni mo ir bui ties mik-
ro pa sau lis: ja me bū na ma, bend rau ja ma, 
da li ja ma si džiaugs mais ir skaus mais. Jis 
yra silp ny bių, aist rų, at jau tos ir žmo giš ko 
so li da ru mo liu di nin kas.

Ra šy to jas su si ti ki mo pra džio je pa pa sa-
ko jo apie įspū džius, ku riuos pa ty rė pa si-
vaikš čio jęs po mies te lį, ap žiū rė jęs gim tą sias 
vie tas, ap ka bi nęs ir pri si glau dęs prie gra-
žuo lio ber žo. Jį be veik prieš še šias de šimt 
me tų A. Ka mins kas bu vo pa so di nęs ma mos 
dar že. Kraš tie tis ap si džiau gė, kad sa vo mis 
ran ko mis pa so din tas me dis au ga ir ža liuo-
ja, da bar jį vos ga li ma ap glėb ti.

Pa si da li jęs pri si mi ni mais, au to rius pa-
pa sa ko jo, kaip gi mė ir ką reiš kia jam poe-
ma „Kie mas“. Bu vo skai to mos iš trau kos iš 
šio kū ri nio.

Tiek pa ts A. Ka mins kas, tiek J. Brai do-
kas skai tė iš trau kas ir iš be ne gar siau sio 
au to riaus kū ri nio – is to ri nės pub li cis ti nės 
poe mos „Kė dai nių kro ni kos“. Ji bu vo ra šo-

ma tada, kai Kė dai niai – mies tas, ku ria me 
A. Ka mins kas tuo me tu gy ve no ir dir bo 
ra jo no laik raš čio „Ta ry bi nis ke lias“ re dak-
to riaus pa va duo to ju, mi nė jo 600 me tų su-
kak tį. O 2015 m. „Kė dai nių kro ni kos“, jas 
ge ro kai pa pil džius ir pra plė tus, bu vo iš leis-
tos pa kar to ti nai.

Su si rin ku sie ji tu rė jo ga li my bę iš girs ti 
skai to vo bei pa ties kū rė jo skai to mų iš trau-
kų ir iš is to ri nės do ku men ti nės poe mos 
„Že mės žiū rė ji mas“ apie 1935 m. Su val ki-
jos ūki nin kų strei ką.

Vi siems la bai pa ti ko poe to mei lės ly ri-
ka, jo rim tas vy riš kas po žiū ris į rea lų gy-
ve ni mą ir žmo nių tar pu sa vio san ty kius. 
Kaip sa kė pa ts au to rius, jis yra pa ra šęs dvi 
ei lė raš čių kny gas mei lės te ma ti ka: „Už neš-
ki man žo džius į dan gų“ ir „Mei lės tas žo-

dis“. Ruo šia ma spau dai ir tre čio ji poe zi jos 
apie meilę kny ga.

Su si ti ki mą su kraš tie čiais ra šy to jas bai-
gė links mais po sa kiais apie... kiau lys tę. 
Juos au to rius yra su dė jęs į hu mo ris ti nių 
afo riz mų kny ge lę „Kiau lys tė“.

Li te ra tū ri nį va ka rą bai gė me svei kin da-
mi gar bin gą sve čią su gra žiu 75-erių me tų 
ju bi lie ju mi ir dė ko da mi, kad neuž mirš ta 
mū sų ir vis su grįž ta į gim tuo sius Ky bar tus 
su mie lo mis do va no mis – nau jau siomis sa-
vo kny go mis. Sve čias ir šį syk pa ža dė jo bū-
ti nai dar bent kar tą ap lan ky ti Ky bar tus ir 
pa do va no ti gim to jo kraš to žmo nėms sa vo 
nau jau sios kū ry bos per lus.

Auš ra KO KANS KIE NĖ
Ky bar tų mies to bib lio te kos ve dė ja

Pris ta tė jau tris de šimt tre čią ją kny gą

Kybartiečius susirinkti į biblioteką sukvietė rašytojas Algimantas Kaminskas 
(sėdi dešinėje) bei skaitovas, meninio skaitymo konkurso laureatas Juozas 
Braidokas. Autorės nuotr.

S

Ge gu žės 4 d. įvy ko pir mą kar tą or ga ni-
zuo tas mer gi nų fut bo lo tur ny ras, skir-
tas Mo ti nos die nai pa mi nė ti.

Ky bar tų mies to spor to klu bo „Svei-
ka ta“ mer gi nų ko man da, ku ri da ly vau-
ja ne for ma laus vai kų švie ti mo pro gra-
mo je, re zul ta tu 2:5 nu si lei do prie niš kių 
mer gi nų ko man dai „Prie nai“, ta čiau 5:0 
nu ga lė jo Bart nin kų ko man dą „Ža lia-Bal-
ta“ ir tur ny re iš ko vo jo ant rą vie tą.

Var žy bų nu ga lė to ja ta po Prie nų 
ko man da. Po šio tur ny ro įvy ko drau-
giš kos fut bo lo rung ty nės, ku rio se su si-
ti ko Ky bar tų  „Svei ka tos ma my čių“ ir 
„Kin der mo čiu čių“ ko man dos.

Po rung ty nių vi sos mo te rys bu vo 
pa svei kin tos ar tė jan čios Mo ti nos die-
nos pro ga ir ap do va no tos pa dė kos 
ženk le liais bei gė lė mis.

Spor to klu bo „Svei ka ta“ inf.

Tur ny rą sky rė 
Mo ti nos die nai

Ge gu žės 18 d., 9 val., Ky bar tuose pra si-
dės tradicinė ak ci ja „100 žie dų ma no 
mies tui“. Ją or ga ni zuo jan tis kul tū ros 
cent ras kiek vie ną ky bar tie tį kvie čia 
do va no ti pe lar go ni ją ir to kiu bū du pri-
si dė ti prie gė lių so di ni mo ak ci jos Ky-
bar tų mies to par ke. 

So di nu ką ga li ma iš anks to pri sta ty-
ti į Ky bar tų kul tū ros cent rą. Jų lau kia-
ma iki ge gu žės 17 d., nuo 10 iki 17 val. 

Vi si no rin tie ji do va no tas gė les 
mies to par ke ak ci jos die ną ga lės pa so-
din ti ir pa tys. 

„Te gul mies te žy di Ta vo do va no ta 
gė lė!“ – pri si dė ti prie gra žios ini cia ty-
vos ky bar tie čius ra gi na kul tū ros dar-
buo to jai.

„San ta kos“ inf.

Do va no ki te gė lę



„Santaką“ galite skaityti ir internete – www.santaka.info

2019 m. gegužės 10 d.7

Atkelta iš 5 p.

Pra dė kim nuo pa čių „že miš kiau sių“, leng-
viau siai pa skai čiuo ja mų da ly kų – pi ni gi-
nių per ve di mų iš už sie nio į Lie tu vą. Jie yra 
mil ži niš ki. Ta čiau tai tik ma ža da lis to, ką 
mums rei kė tų įver tin ti. Ver tė tų pa gal vo ti, 
ko kią nau dą tu rė tu me su emig ran tais už-
mez gę vers lo pa žin tis, su da rę san do rius, 
gau da mi pa gal bą moks lo, kul tū ros ir me no 
sri ty se ar net dip lo ma ti nė je veik lo je.

Įsi vaiz duo ki te, vie na emig ran tų šei ma 
užau gi na du vai kus, ku rie su si tuo kia, tai 
jau 6 pi lie čiai – žmo nės, ku rie ga li po ten cia-
liai pa dė ti Lie tu vai mi nė to se sri ty se. O kur 
dar vai kų vai kai? O kur ga li my bės, kad jie 
va sa ro mis su grįš į va sa ros sto vyk las ar at-
virkš čiai – pa si kvies drau gų iš Lie tu vos va-
sa ro ti, pra kti kai ar sta žuo tėms JAV?

– Opo nen tai tei gia, jog spren di mas 
dėl dvi gu bos pi lie ty bės pa rem tas dau-
giau emo ci jo mis, o ne ar gu men tais, ir 
siū lo kaip ry šio su vals ty be įpras mi ni-
mo for mą priim ti „lie tu vio pa są“, nors 
ir ne tu rin tį jo kios tei si nės ga lios, bet su-
tei kian tį tei sę su pap ras tin ta tvar ka su-
si grą žin ti ar ba įgy ti Lie tu vos pi lie ty bę. 
Ką Jūs ma no te apie tai?

– Ma no nuo mo ne, su tei kus kaž ko kį tar-
pi nį sta tu są, žmo nėms bū tų iš ko mu ni kuo-
ta, kad jie jau yra ne be to kie pa tys, kaip 
Lie tu vo je gy ve nan tys. Emo ciš kai žmo gus 
pa si jus tų at skir tas.

Pa teik siu la bai su pap ras tin tą pa vyz dį. 
Krep ši nio ko man dos pa grin di nės su dė ties 
žai dė jams bū tent tą die ną pra sčiau se ka si 

]

ko vo ti, tre ne ris no ri į aikš te lę iš leis ti at sar-
gi nį žai dė ją. Kaip, Jū sų nuo mo ne, jis su-
žais tų, jei gu iš lei džiant bū tų pa sa ky tos dvi 
skir tin gos fra zės? Pir mo ji: „Mums šian dien 
rei kia ta vo pa gal bos, su žaisk, kaip mo ki.“ 
Ant ro ji: „Eik su žais ti, vis tiek jau mū sų pa-
grin di niams ne si se ka – blo giau ne bus.“

– Jau dau giau kaip de šimt me tį gy vuo-
ja Pa sau lio ky bar tie čių drau gi ja. Ar pa-
lai ko te ry šius su ja?

– Ži no ma, kad pa lai kau. Juk pa ts da ly-

va vau Pa sau lio ky bar tie čių drau gi jos stei gi-
me, bu vau pir mo sios val dy bos na rys. Esu 
bend ruo me nių ša li nin kas ir iki šiol ti kiu 
jų nau da, ypač ma žes niuo se mies te liuo se, 
nes ak ty vi bend ruo me nė ga li da ry ti la bai 
di de lę įta ką vi suo me ni niam gy ve ni mui.

Ky bar tuo se gy vuo ja bent dvi di des nės 
bend ruo me nės ir daž nai ma nęs klau sia ma, 
kaip se ka si kon ku ruo ti. Ma no at sa ky mas 
pa pras tas: jos nė kiek ne kon ku ruo ja, jos tie-
siog vie na ki tą pa pil do. Nie ka da ne te ko pa-

ste bė ti jo kių veik los trin ties ele men tų tarp 
šių bend ruo me nių, o kal ban tis su jų na riais 
vie ni apie ki tus at si lie pia tik tei gia mai.

Pir muo sius ke le rius me tus ga na ak ty-
viai da ly va vau drau gi jos veik lo je, ta čiau 
pa sta ruo ju me tu pri si de du tik epi zo diš kai 
ir ge ro kai ma žiau, nei no rė tų si. Pag rin di-
nė to prie žas tis, kad ne ma žai lais vo lai ko 
ski riu lie tu viš kai veik lai JAV.

– Ar daž nai grįž ta te į Lie tu vą?
– Na mo grįž ta me bent kar tą per me tus. 

Juk čia gy ve na ne tik mū sų su žmo na tė vai, 
bet ne nut rū kęs ir ar ti mas bend ra vi mas su 
drau gais, yra gan di de lis ra tas ar ti mų pa žįs-
ta mų.

Jau ke lin ti me tai mū sų vy res ny sis sū-
nus, ku riam tuoj bus 11 me tų, iš vyks ta į 
Lie tu vą ke lio mis sa vai tė mis anks čiau ir 
da ly vau ja sto vyk lo se ar ba gy ve na kai me 
pas se ne lį. Ma lo niai nu ste bi na tai, jog ten 
vaikas ne tik links mai lei džia lai ką su sa-
vo bend raam žiais, bet grį žęs į na mus kiek-
vie ną sa vait ga lį su si skam bi na su drau gais 
iš Lie tu vos ir kar tu žai džia žai di mus. Gal 
mums bū tų sun ku ver tin ti, kiek pa ge rė ja 
sū naus lie tu vių kal bos ži nios, nes mes ir 
taip šei mo je nuo la tos bend rau ja me lie tu-
viš kai, ta čiau iš duo da vie nas mo men tas: 
po ato sto gų Lie tu vo je vai ko kal bo je at si-
ran da drau gų var to ja mas žar go nas ir to 
re gio no ak cen tas ar ne tgi nau ji fra zeo lo-
giz mai.

„Na mo į Lie tu vą grįž tu kas met“, – 
sa ko de šimt me tį už At lan to gy ve nan tis kraš tie tis

Ryšys su Lietuva Vilemaičių šeimai labai svarbus. Nuotr. iš šeimos albumoS

Projektą „Iš piliečio pozicijos“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

Atšven tus ju bi lie jų laukia nau ji darbai
Eg lė KVIE SU LAI TIE NĖ

Prieš ket vir tį am žiaus su si-
kū ręs po pcho ras „Abė cė lė“ 
ša ly je li ko tarp ne dau ge lio 
vai kų ko lek ty vų, ga lin čių 
švęs ti to kį ju bi lie jų. Ta čiau jo 
va do vė ran kų nu leis ti ne ke-
ti na ir ti ki si sa vo ug dy ti nius 
ma ty ti ant kon kur sų nu ga lė-
to jų pa ky los.

Idė ją pa lai mi no
Il ga me tė „Abė cė lės“ va do vė Da nė 

Paukš tai tie nė pui kiai pri si me na, kaip 
prieš 25-erius me tus jai ki lo idė ja Vil-
ka viš ky je su kur ti po pcho rą.

– Ta da to kio ti po ko lek ty vai bu vo 
la bai po pu lia rūs, – pa sa ko jo va do vė. 
– Pop cho rus tu rė jo vi si ap lin ki niai 
ra jo nai, tad man taip pat ki lo idė ja su-
kur ti to kį vai kų ko lek ty vą.

D. Paukš tai tie nė pri si me na tą kart su 
idė ja nuė ju si pas tuo me ti nį ra jo no Sa vi val-
dy bės Švie ti mo sky riaus ve dė ją Va len ti ną 
Pie čiu kai tį. Jis la bai en tu zias tin gai priė mė 
ži nią. Tie sa, Vai kų ir jau ni mo cent ro va do-
vai tuo met prieš ta ra vę, mat ne bu vo lais vų 
eta tų. Ta čiau Švie ti mo sky riaus ve dė jas bu-
vo at kak lus ir tar si kir viu nu kir to: „Eta tą ra-
sim. Kurk cho rą.“

Sa lės lūž da vo
Tuos lai kus, kai vai kai tie siog ver žė si 

dai nuo ti po pcho re, o jų tė ve liai da rė vis-
ką, kad tik ma žie ji ga lė tų kon cer tuo ti, D. 
Paukš tai tie nė pri si me na su nos tal gi ja. Mat 
tuo met po pcho rai bu vo „ant ban gos“. Ko-
ne kas sa vait ga lį tek da vo vyk ti į gast ro les, 
reng ti kon cer tus. Į Vil ka viš kį at va žiuo da vo 
vai kų po pcho rai iš ki tų mies tų ir su rink da-
vo pil nas ma žų jų žiū ro vų sa les. „Abė cė lės“ 

pa si ro dy muo se sa lės lūž da vo ir gim ta ja me 
Vil ka viš ky je, ir ki tuo se mies tuo se. Iš gar sė ję 
dai ni nin kai tu rė jo ai bes ger bė jų, ku rie ne-
šda vo do va nas, ra šy da vo laiš kus, tad ma žie-
ji so lis tai ga lė jo jaus tis žvaigž dė mis.

D. Paukš tai tie nė var di ja pir mą sias cho-
rą gar si nu sias dai ni nin kes Mo ni ką End riu-
kai ty tę, Ir mą Bra dū nai tę, Ra min tą Ma čy tę. 
Vė liau prie ko lek ty vo pri si jun gė Lu kas Lie-
pi nai tis, tu rė jęs sce ni nį Ro ke rio Lu ko pseu-
do ni mą, pa čios va do vės anū kė Pau li na 
Paukš tai ty tė, Ig nas Sku čas, ki ti. Va do vė me-
na gė lių jū ras ir di džiu lius ma žų jų dai ni nin-
kų ho no ra rus. Kas met po pcho ras iš leis da vo 
nau ją ka se tę, kom pak ti nį dis ką, at nau jin da-
vo kon cer ti nę pro gra mą, sce nos rū bus. Už 
vi sa tai mo kė jo ma žų jų ar tis tų tė ve liai.

Ma da praė jo
Ta čiau lai kai kei tė si, vai kus įtrau kė šiuo-

lai ki nės tech no lo gi jos, tad jau nų jų mu zi kan-

tų kon cer tų sa lės iš tuš tė jo. Kar tu su ma žė jo 
ir no rin čių jų dai nuo ti po pcho ruo se. Iš de-
šim čių prieš ket vir tį am žiaus su si kū ru sių 
ko lek ty vų iš li ko vos ke li.

Da bar „Abėcėlėje“ dai nuo ja apie dvi 
de šim tys įvai raus am žiaus ir skir tin gų mu-
zi ki nių su ge bė ji mų vai kų, tad su reng ti kon-
cer ti nę pro gra mą gan su dė tin ga. Ta čiau 
ko lek ty ve yra pui kių so lis čių, ku rias va do-
vė ruo šia kon kur sams ir ti ki si, jog po me tų 
ki tų jos skins lau rus.

Su si rin ko drau gai
Vis dėl to 25-erių me tų ju bi lie jaus pro ga 

su reng ta me kon cer te „Abė cė lės“ dai ni nin-
kų bu vo pil na Vil ka viš kio kul tū ros cent ro 
sce na. Mat pa kvies ti va do vės į ren gi nį pa-
dai nuo ti su grį žo bu vę vo ka lis tai M. End riu-
kai ty tė, I. Bra dū nai tė, R. Ma čy tė, P. Paukš-
tai ty tė, I. Sku čas, E. Ro žai ty tė, L. Lie pi nai tis 
ir šio mer gi na Ok sa na, su ku ria, be je, jis ir 

su si pa ži no sce no je. Tik Ok sa na tuo met 
dai na vo ne „Abė cė lė je“, o da bar jau iši-
ru sia me, bet anks čiau po pu lia ria me 
ma ri jam po lie čių cho re „Ma lū nė lis“.

Ju bi lie ji nia me kon cer te dai na vo 
dar vie na vieš nia iš anks tes nio „Ma lū-
nė lio“ – da bar Vo kie ti jo je gy ve nan ti 
Lau ra, tal ki no „To ro“, „Pū ko“ stu di jų 
šo kė jai, dai na vo da bar ti nio ko lek ty vo 
so lis tės se su tės Ema, Evi ta ir Eg lė Ra čiu-
kai ty tės, Gus tė Ado ma vi čiū tė, Gab rie lė 
Ben džiū nai tė, Ur tė Sa vic kai tė, VJC stu-
di jos „Gy vo gar so per lai“ vo ka lis tė Ga-
bi ja Kriš čiu kai ty tė bei ki ti.

Sug rįž ta kon cer tuo ti
D. Paukš tai tie nė sa kė, kad su reng ti 

ju bi lie ji nį kon cer tą ją pa ska ti no anū-
kė Pau li na. Nors po sėkmingo pasiro-
dymo LNK pro jek te „Lie tu vos bal sas“ 
mer gi na pa si ra šė kont rak tą su kū ry bos 
na mais „Eli taz“ ir dai nuo ti ki tuo se ren-
gi niuo se ne tu ri tei sės, vis dėl to šį kar tą 
bu vo pa da ry ta išim tis: pro diu se ris Pau-

li nai lei do kon cer tuo ti sa vo vai kys tės ko lek-
ty vo ju bi lie ju je.

Va do vei la bai sma gu sce no je ma ty ti 
bu vu sius „Abė cė lės“ dai ni nin kus. Nors nė 
vie nas iš jų pro fe sio na liais mu zi kan tais ne-
ta po, bu vę ko lek ty vo so lis tai vi sa da su tin ka 
at vyk ti į ju bi lie ji nius kon cer tus ir ste bi na 
sa vo va do vę dar gra žes niais vo ka lais, bran-
da bei ži nio mis.

– Jie to kie pui kūs žmo nės, pro tin gi jau-
nuo liai, kad da bar jau aš iš jų ga lė čiau daug 
ko pa si mo ky ti, – kal bė jo D. Paukš tai tie nė. – 
Tie vai kai, ku riems kaž ka da rei kė jo ir ba tus 
už riš ti, ir no sį nu va ly ti, da bar suau gę žmo-
nės. Mo ky to jui di džiu lis džiaugs mas, kai 
mo ki nys jį pra noks ta ta len tu ir ži nio mis.

„Abė cė lė“ sa vo ju bi lie ji niam ren gi niui 
iš lei do po pu lia riau sių dai nų kom pak ti nį 
dis ką, ku ris skir tas per ket vir tį am žiaus su-
si for ma vu siam ne ma žam ko lek ty vo ger bė-
jų ra tui.

VERTYBĖS

„Abėcėlės“ vadovę Danę Paukštaitienę (centre) buvę popchoro dainininkai apipylė 
gėlėmis ir dovanomis. Deimantės JOČYTĖS nuotr.
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Pra bu do vėl šir dis. Pa va sa ris dai nuo ja...
Zi ta AN DZIU LIE NĖ

Vil ties žvaigž dė

La ba nak tis. Tam sa lau kus už tvin dė.
Žvaigž dė su spin do va ka ro 
 skliau tuos.
Ži nau tik rai – ji tu ri gy vą šir dį,
Ži nau – šią nakt ji dau ge lį pa guos.

Ti kė ji mo gė riu siųs ki birkš tė lę
Ir drau gys te, ir mei le lig mir ties.
Jos mirk sin tys iš to lo spin du lė liai
Bus šir dy je ža dė ji mu vil ties,

Kad obe lų žie dai skam bės Šo pe ną,
Kad vo lun gės lie tu tį že mėn kvies,
Kad šil tos ran kos, lauk tos 
 ir my lė tos,
Vėl švel niai lie sis ma no jo pe ties.

Tik neuž gesk, mie lo ji, ne tgi ry tą.
Tik ki tą nak tį vėl vil tim ži bėk.

AUŠ TA RA

„Jau sau le lė vėl at kop da ma bu di no 
 svie tą
Ir žie mos šal tos triū sus 
 pa rgriau da ma juo kės.“

K. Do ne lai tis, poe ma „Me tai“

Trans for ma ci jos

Sau lė... Sau lėg rą žų Sau lės nu slys ta 
 Že mę,
iš lei džia sa vą sias ka sas.
Kla jū nas Pū tys – vo ras; šil ko gi jom 
 vo ra tink lį ve ja,
ne ria kil po mis ko vo skrais tes.
Ber žas kar čius pa pur to. Suž vin ga 
 žir ge liai!..
Šlai tai su žyd ruo ja ži buok lių 
 ner ti niais ta kais.
Dan guj ir ant Že mės žo le lės, 
 ša pe liai ža liuo ja;
pu rie nos, prie mo lio... Žmo gus 
 Avi liuos?
Die vo bi tės ant la kų; skruz dės, 
 bo ru žės, žy giai
ir ki ti va ba lai, kir mi nai, ma ša lė liai – 
 į Sau lę!
Jau Pa va sa ris, tuo pų la jo se 
 Ama lus sė ja;
Sė jė jas kaip Vė jas dar buo jas 
 lau kuos...
Pa li kę kran tus, Van de ny nų ka na lai 
 la luo ja.
Kark luos, švend ry nuo se ir 
 per nykš čių žo ly nų brūz gy nuos.
Kre kre! Kreeeee... an tys po ro mis 
 ry puo ja.
Prie kur mia rau sių tor tų pem pės
kuo dais šiauš tais ak liems Kur miams 
 pui kuo jas.
O lau ky mėj, kur Ne by lės gul bės 
 žie mo ja,
Pil kos ger vės dar noj spar nais 
 su plas no ja.
Žmo gui Ly gia die nio vil tį į lai mę 
 Ra sos ry tais
Bal tų al koj šven toj bal su lyg var pu 
 pa dė ko ja:
ju da, kru ta, kir ba, klum pa, zy zia, 
 zvim bia, ūžia,
krebž da, au ga, ve ši, ky la... 
 į sa ve trau kia;
Re nais san ce
Mo tin,
Di dy sis pro ver žis esi Tu, 
 Gy vas ties ra te!

Da lia BU RA GIE NĖ

Nu žy dė jo ge gu žis

Nu žy dė jo vėl ge gu žis, nu žy dė jo,
Ma no mei lė vėl nu skrie jo nak ties 
 vė ju!
Ne pa vy siu, ne rau do siu ir te gul –
Skrie ja ma no mei lė ant spar nų 
 sve tur...

Ma no mei lė, ne – ne mei lė, 
 tai tik tu –
Le kia, skrie ja ten už de be sų!
Vieš pa tie, Tu vie nas juk ži nai,
Kad ne bū na jo kios mei lės am ži nai...

Nu žy dė jo vėl ge gu žis, nu žy dė jo
Ir nu skrie jo žied la piai su vė ju.
Nie kas gam tos dės nių ne pa keis –
Ir ge gu žis nau jas vėl ateis!

Va le ri ja BLA ŽAI TIE NĖ

Pa va sa rio ly gia die niui

Per Vai vos til tą kriš to li nį
Mė nu lis ran ką veid ro di nę
Sau lu tei tie sia iš šir dies.
Skais ti sau lu tė, mė ne sė lis
Jau lie čias ran kom – spin du liais.
Ar čiau siai me tuos su siė ję
Dan gaus di die ji švie su liai
Trum pai mi nu tei priar tė ję
Viens ki tą žvilgs niais pa ly dės,
Jiems jau nas vė jas pa vy dės.
Pa mos sva jin gai šis guo dė jas
Svy ruok lio ber žo ša ke le,
Laz dy nas pum pu rais pa vė jui
Šok dins žie dy nų dul ke les.
Die na nak te lę su si ti ko,
Kak tom su si dau žė gra žiai.
Vie na ki tai jos ne pa ti ko
Ir vėl nu to lo iš di džiai.
Sau ly tė gai liai iš si sky rus
Kvė puos ato dū siais karš tais,
Mė nu lio mei lės ne pa ty rus
Karš čiau siais glos tys spin du liais.
Mes sau lės ma žą la še ly tį
Pa sem kim – lai mė ne pra žus.
Lai šyp sos džiaugs mo da le ly tė
Kaip lai mės an ge las gra žus.

Al do na Ja ni na BU RA GAI TĖ

At bėk, ra sos la še li,
Nuo ma žo pum pu rė lio.
Pas vei kink gim tą že mę,
Links ma sis vie ver sė li.

Ža liai nu si šyp so jo
Lau kuo se žiem ken tė lis,
Pa dan gėj links mai žai džia
Sau lu tės ki birkš tė lės.

Dar že liuos žy di, sklei džias
Pa va sa ri nės gė lės.
Lau kuos mo juo ja pie nės
Gel to nom ke pu rė lėm.

Gė lių juo ke ir so duos –
Tė viš kė lė ma na,
O obe lų žie duo se –
Tė vy nė Lie tu va.

Ane lė BAG DA NA VI ČIE NĖ

Taip lai kas grei tai bė ga –
Die na nak tis, nak tis die na,
Ogi pa va sa ris jau vė lei bel džias į du ris.

Gai vus vė je lis glos to ma no plau kus,
Ir koks ne do rė lis yr jis,
Kad, ro dos, užan tin įlįs.
Skruos tus, lū pas nu tvilk dė sau lės 
 bu či nys.
Sau lu tė jau kas die ną ky la vis aukš tyn,
Die nu žė ei na vis il gyn, il gyn.
Sug rįš paukš te liai
Ir džiu gins šir dis mūs sa va dai na.

Ri ma ČIUP RINS KIE NĖ

Pa no rau aš iš bar ti vė ją,
Kad ne mie go jo šią nakt jis,
Kad tal žė liau ną ber žo ša ką
Ir blaš kė taip tra pias vil tis.

Vil tis, pa sie kia mas ran ka,
Kva to jo, bars tė žie duo se.
Ga lop, pa pū tęs lie tu mi,
Iš ny ko ry to dau so se.

Kad šiau šė upės va gą dar nią,
Pa su ko sro vę at ga lios,
Park lup dęs liau ną ja vo dai gą,
Nu pur tė aša ras ra sos.

Kas le do vė jui ši taip dūk ti,
Taip žais ti sve ti mais jaus mais?
Kas lei do lai mę jam nu pūs ti,
Kai lai mė bu vo ša li mais?

Nė mo tais ma no pa ba ri mas –
Nu sik va to jo vė jas tik smar kiau.
Pa kė lė tik rą smė lio pū gą
Ir tiek aš jį te be ma čiau...

Ma ri ja DA MU ŠIE NĖ

Dai na

Skam ba, skam ba dai na –
Ryš ki, sva jin ga, sau lė ta...
Apie pa sku ti nę mei lę –
Jau nys tės dai na.
To li... Iš ana pus, iš ne ži nios –
Iš ten atai di –
Po ka rio me tų jau nys tės –
Par ti za nų dai na
Pas ku ti nė.
Trenks mas, šū viai,
Ty la...
Baž nyt kai mio grin di nio
Kru vi no ji ty la...
Pa lai do tos jau nys tės.
Lais vū no, Vy čio, Pat rim po dai na,
Atė ju si iš ten,
Iš ne ži nios į ne ži nią, –
Šau nių gim na zis tų.
Li ko...
Kla sė je is to ri jos kny ga at vers ta
Nuo lai ko pa mė lu siais la pais...
Vėl ir vėl...
Skam ba, skam ba par ti za nų dai na...
Prie ap ti lu sių kai mų
Anuo met taip ti ko.

Dai na apie mei lę –
TĖ VY NĘ.

Vy tas DRU NIS

Vieš pa tie, kas tai bu vo?

Die nos pra lė kė vė jais,
Mei lė jaus mus su vys tė.
Vieš pa tie, kas tai bu vo?
Jau nys tė.

Toks ne ti kė tas ir mie las
Šir dį su vir pi no jaus mas.
Vieš pa tie, kas tai bu vo?
Džiaugs mas.

Me džių la pai nu kri to,
Liūd na pa si da rė kaž ko.
Vieš pa tie, kas tai bu vo?
Ru duo...

Trum pam su žė rė jo kaip sau lė
Ir už ge so sa vai me.
Vieš pa tie, kas tai bu vo?
Mei lė.

At ro dė, kad vis kas lieps no ja.
Da bar – te li ko ru se ni mas.
Vieš pa tie, kas tai bu vo?
Ta vo gy ve ni mas.

Ona GA BAR TIE NĖ

Tik ne sut rypk

Pa va sa ris var pais
Pri si kė li mo
gau džia.
Žals vais dai ge liais,
spin du liu vil ties...
Šir dis žyd rų sva jo nių
tink lą au džia,
plas no da ma po klo nius
atei ties.

Tik ne sut ryp ki te
ra so to ry to džiaugs mo.
Niek šy bė mis
ne sub jau ro ki te
skaid rios erd vės!

Neiš sa ky ti žo džiais
ši to jaus mo...
Kaip lū kes čių,
kaip vir pe sių
šir dies.

Leo nar da GAU RY LIE NĖ

Šir dis ir vėl pa va sa rį pa ju to.
Krū ti nė ryt me čio gai vos pil na.
Kiek vie ną me džio la pą
no riu ge ru mu pa gir dyt,
o že mę ap šlaks tyt
šil ta šir dies ra sa.
Išg los ty ti vi sus akių švie sa.
Juk jau iš si lie jo, iš si lie jo
iš kran tų pa va sa rio upės.

Sau lė dos niai sė ja
spin du lių auk są...
O ant die nos spar nų
pa kim ba ma no min tys.
Jas nu ne ša pa va sa rio
sro vės trau ka...
Prie šais ma ne
ne ma ty tos spal vos šyp se na.
Šyp sau si ir aš.

Jo vi ta GRA KA VI NIE NĖ

Me tai

Atei na jie iš po ka rio šiurkš čių del nų,
Iš Die vo bai mės, gai les čio, 
 tru pu čio mei lės
Ir ty liai ty liai klau sia, kaip aš gy ve nu,
Kuo kve pia grei tos die nos, mar gos, 
 ke tu rei lės.

Die nas aš ri de nu ta ry tum kau liu kus,
Šį kar tą še še tas lem tin ga sis iš kri to,
De šim ti mis ap li pęs, 
 rū pes čiams tal pus,
Bet ar ti mas, net ne no rė čiau 
 jo kio ki to.

Ran du kas ry tą jį prie sa vo kie mo 
 var tų:
Iš mai no duo ną kas die ni nę, ru pią, 
 sū rią,
Iš lie ja vi są bai mės vy ną, 
 ait riai kar tų,
Ra my bės ir švel nios pil nat vės 
 bū tį ku ria.

Tik ga li my bės grįž ti jis ne pa si lie ka
Nei gar bei, nei šal tam ar iš di džiam 
 oru mui.
Svar biau sia, ko ne keis tų še še tas 
 į nie ką –
Tai lai kas my li mie siems, pa pras tam 
 ge ru mui.

Al gi man tas GRA KA VI NAS

Obe lis

At ro do, au gau taip il gai il gai,
Vis lauk da ma žy dė ji mo –
Pa vė jui skri do pa lai di plau kai...
Ne be ži nau, ka da jis pra si dė jo?

Ge gu žės mė ne sie noj suo kia
Lakš tu tė – kur sa vo gro žį pa li kai?!
O aš, pui kuo lė, vis dar ne su vo kus,
Ka da ir kaip užau go obuo liais vai kai.

Veš lioj la joj liz dus ge ru mas krau na,
Bet obuo liai jau at si svei kint no ri.
Kai ger vių liū de sys dan gum ke liau ja,
Nuk ris ir jie į sa vo že mę oriai.

Iš birs jiems sėk los – man anū kais –
Ban dys ša ke lėm įsi kibt, pa lai pio ti 
 ka mie nu,
Li ki mui no rai jų ne rū pi –
Į dir vą iš so dins vi sus po vie ną.

Augs. Bu jos. Kar tu žy dė si me 
 pa va sa riais,
Pa do va no sim že mei vai sių puo tą.
Kaip ne sus to ja su kę sis 
 gy vy bės ra tas,
Taip grį ši me iš nyk da mi at gal į so dą.

Ro mual das IVA NAUS KAS

Mū sų me tai

Skrie ja me tai pro ša lį, pra skrie ja
Vis pro mus, vis pro mus, 
 vis pro mus
Kaip pa va sa rio gai va lo vė jai –
Ir lau ki mas kaž ko, kas dar bus.

O gy ve ni me vis ko juk bū ta:
Skaus mo, siel var to ir ne tek čių.
Tik lem tis lyg iš ban dy mas duo ta
Kiek vie nam – pa gal sa vo pe čius...

O tie me tai nu si ne ša vis ką:
Liūd ną na tą, džiu gias mi nu tes,
Jie pa gro bia ne auk są, kur tvis ka,
Tik jau nys tės ne ten ka me mes.

Siel var tau ti dėl to ne de rė tų,
O tik džiaug tis die na kiek vie na,

Ar sau lė ta, ar ža dan čia lie tų –
Juk svar biau sia – vai kų šyp se na.

Tai dėl jų mes šian die ną gy ve nam
Ir ko vo jam dėl jų atei ties.
O tie me tai – te gul me tus ge na,
Tik te gul neuž gau na šir dies.

Onu tė JA SAI TIE NĖ

Nu džio vins sau lė
ma žą la še lį ra sos
nuo glež nu čio žals vė jan čio la po,
bal tą žied la pių sau ją tau ie vos pa bers
ant smė lė to pa va sa rio ta ko.

At si bu dus iš mie go
ban ge lė šal ta
pri si glaus prie liep te lio ne by liai,
pa si kly dus skam bė ji me ry to gar sų
gal pa šauk siu ta ve ty liai ty liai.

Gal pa glos ty siu plau kus
dru ge lio spar nais,
ša ke le ber žo gal su šna rė siu,
gal ra šy siu aš laiš kus 
 ži buok lių žie duos,
tik iš siųs ti tau jų ne ga lė siu.

Mė lyns par nė kregž dė
pro ak so mo miš kus
ma no dai ną at neš – gal iš gir si,
o pa va sa ris šoks pie nių jū roj gels voj
ir ta vęs man ne leis jis pa mirš ti.

Sta sė JU CAI TIE NĖ

Pa veiks las tau

Kai po lie taus
Dan gum nu tįs ta
Lau mės juos ta,
Man ky la no ras
Lėk ti iki jos,
Ten su si rinkt
Vi sas spal vas
Gra žiau sias
Ir nu ta py ti Tau
Ne pa kar to ja mą
Pa veiks lą –
To kį vie nin te lį
Ir pil ną
Ši lu mos...

Eg lė KA RA NEC KAI TĖ

Ke liu akis
Į Ta vo Kan čią...
Ir Ta vo šo ną per ver tą re giu.
Sus tings ta žvilgs nis ir... ty la
Aki mirks nį...
Kaip ge ra, kad Ta ve jau čiu.
Jau čiu, kaip Ta vo ran kos
Per ver tos ma ne ap glė bia,
Žaiz das bu čiuo ju Ta vo kru vi nas.
Erš kė čių dū riai smin ga man į šir dį,
Apg lė bus gal vą Ta vo, krū ti ne.
Ir aša ros man rie da skruos tais,
Juk tiek ken tė jai dėl ma nęs, ki tų...

...Ke liu akis
Į Ta vo kan čią... Ir stai ga...
Pra žys ta šven tas Me dis
Žied la piais bal tais.
Erš kė čių vai ni ke jau sklei džias 
 sklei džias žie das,
Leisk pa bu čiuot švel nias 
 Ta vo ran kas.
Ir Ta vo ko jas ap ka bi nus
Ne leisk pra žūt gy ve ni mo ke ly.

O Kry žiau, Kry žiau, tik Ta vy stip ry bė.
Aš ei siu ten, kur ve si Tu.
Ži nau, ne leng vas Ke lias ši tas,
Bet su Ta vim aš vis ką, ži no ma, ga liu...

Le vu tė KER ŠE VI ČIE NĖ

Ne lė ki te

Ne lė ki te...
Ma no gy ve ni mo žir gai!.. Ne lė ki te!
Neiš bars ty ki te die nas nuo kar čių
Ma no iš my lė tas.
Sus to ki te!..
Pa čiam auš ros te kė ji me...
Pa sau lis toks gra žus!
Tok sai gra žus...
Pa čiam žie dų žy dė ji me.

„Čia – mūsų namai“

Puslapį re mia Spau dos, ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon das
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Ry to ra sa vo ra tink liuos
Lyg aša ra nu kri tu si su stin go.
Nak ties pre liu di ja apa kus
Žvaigž dė se pra din go.
O aš sva jo ju dar pa lies ti lai mę,
Mei lės jaus mą.
Pa jus ti tą Gam tos troš ki mų
Am ži ną jį šauks mą.

Ne lė ki te, ma no gy ve ni mo žir gai!.. 
Ne lė ki te!..

Ja ni na KUR TI NAI TIE NĖ

Čia ma no že mė

Čia ma no že mė vy tu rių
Čia ma no ly gu mos ir bras tos
Čia eže rė liai aki mis li nų
Tro be lės iš me di nių rąs tų

Šal ti nio ty ro van de nį ge riu
Lig pat šir dies gel mių
Man mie las ši tas kraš tas
Aš ši toj že mėj gy ve nu
Kur li no dro bių
Iš ra šy ti raš tai

Ir ly gu mo se su skam ba dai na
Vė je lis švel niai glos to šil ką smil gų
Prie lop šio pa si len ku si ma ma
Gra ži to kia, to kia lai min ga.

Ra su tė KRY ŽE VI ČIE NĖ

Iš vi dur nak čio so do mie guis to,
Iš vė sios ūka no tos nak ties
Atei ni tu į sap no ste buk lą
Gal pa guost, gal pa stip rint vil ties.

Ne ti kė jau, kad ši taip dar bū na:
Vie ną nakt ny ku ma ne jau ki
Iš sisk lai do, pra nyks ta kaip dū mas
Ir iš nyks ta žvaigž dė toj nak ty.

Ir pa var gus šir dis ati toks ta,
Vėl at šy la kaip žie das prieš sau lę,
Vėl at gy ja jaus mai lyg upokš niai,
Le dui tirps tant, at bun dant pa sau liui.

Ne ži nau, ar sap nai iš si pil dys,
Ar tuš čiai vil tys lai mę ža dės.
Gal pa va sa rio dvelks mas su šil dys
Ne vien žie dus – jaus mai su žy dės.

Va len ti nas KRUNG LE VI ČIUS

Su val ki ja

Tu su grįž ki min tim į vai kys tę,
Pab rai dy ki po šal tas ra sas.
Pri si min ki tą ber žą prie klė ties,
Pie me nė lio ra liuo tas dai nas.

Se nas par kas ant eže ro kran to
Ty liai mąs to pa vė sy kle vų.
Gal pri si me na, kaip jo alė jom
Mes bė gio jom lig pat su te mų.

Pat riar cho se no joj so dy boj
Ty liai šla ma jau ni ąžuo lai,
Pri si mins jų ne vie nas užau gęs,
Kad ir tu juos ka dais so di nai.

Tarp kal vų ir miš ke lių ža lių
Ty vu liuo ja mels vi eže rai.
Sa lo mė jos so dy ba Kir šuo se,
Kaip pa mink las iš li kus nū nai.

Ten Ku dir kos klė te lė pa kry pus,
Jau šimt me tį ki tą skai čiuo ja ji nai.
Kai prie jos su si mąs tęs su sto ju,
Ro dos, gir dis man smui ko gar sai.

Įžy my bių čia dau gel užau go,
Su val ki jos lau kų pla tu moj.
Apie tai ąžuo lai mums vis me na,
Eže rė liai – nu ri mus ban gom.

Kęs tu tis KRU PA VI ČIUS

Sau lė švie čia už lan go,
O tu sė di prie lan go ba re.
Prie šais – puo de lis ka vos
Ir spur ga al kiui nu vy ti.
Tu sė di prie sta liu ko vie nas –
Be mo ters, ka dai se kvies tos.
Dai rai si ba re – ne pa žįs ti 
 nė vie nos iš jų.
Dilg čio ja tau šir dį jaus mai.
Vie nat vė skaus mu už lip dė akis,
Mei lės, ge ru mo ieš kai dar vis
Be var dis žmo gus...

Ir ma KAL VAI TY TĖ-LI ŠAUS KIE NĖ

Sus to ja laik ro džiai
Ir lie ka ty lios min tys.
Nė ra tik sė ji mo,
Nė ra se kun džių
Kuž de sių.
Be lie ka tik iš ger ti lai ką –
Kad ne su gie žė tų –
Vie nu kar tu.
Vie nu gurkš niu.

Ne si kal ba ro dyk lės.
Van giai sė da dul kės
Ant nuo trau kų,
Dar ne se niai žy dė ju sių
Gė lių.
Be lie ka tik už trauk ti
Il ge sio užuo lai das.
Ir lai kui pa sa ky ti:
– Ra ki nu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Sus to ja laik ro džiai,
Ne si kal ba ro dyk lės.
Ty liuos na muos
Daug girgž dan čių
Spy nų.
Bet ne na mus rei kė tų
Ir ne lai ką jom ra kin ti,
O šir dis
Ne nu lau žia mu rak tu.

Al do na MAKS VY TIE NĖ

Pa bū ti ša lia...

Ste biu,
Kaip lie poj bi tės šėls ta,
Kaip žio gas džiau gia si
Ra sos la šu,
Kaip sau lė va ka rop pri blės ta,
Kaip paukš čiai pe ša si kaž ko...
Tik man ra mu –
Įsi su pu į vė są,
Džiau giuo si me tų
Di džiu liu glė biu.
Si dab ras iš min tį pa sė ja,
O aš ki tiems ją da li nu...
Jau čiu,
Kaip žings niai bėgt ne spė ja
Gy ve ni mo ke liu bi riu –
Ne žy mios pė dos su si lie ja
Už dar ne nub rėž tų ri bų...
Žval gaus –
Lyg ką tik pra re gė jau –
Lai kas iš gy dė ne re ges akis.
Ne sud ras kyk šir dies,
Pra ži lęs vė jau,
Leisk virš ban gų
Žu vėd ra skrist...
Vi sų žaiz dų ap riš ti
Ne sus pė jau,
Gy ve ni mo bu res
Tu rė siu dar su siūt...
Neuž liū liuok ma nęs,
Pra ži lęs vė jau, –
Aš pa pras čiau siai no riu
Dar ša lia pa būt...

Ag nė MI LIAUS KAI TĖ

Aš dar kar tais ta vęs il giuo si,
Kai ei nu pa si tik ti pa va sa rio,
Įsi su pus į lie tų ir sals vą aly vų 
 kve pė ji mą,
Ba so mis per vai kys tės so dus, 
 mė nu liu ap lie tus,
Jau tik ma no min ty se be žy din čius 
 plu kėm bal tai...
Tu skam bi man vi suos vy tu riuos,
Kur pa likę ari muos ser mė gas 
 į Dan gų pa ki lo,
Kar pė de be sis, vir pi no orą gies me,
Gy vas tį šlo vin da mi, sau lei 
 spin du lius siu vo.
Pri si lie ti mus ta vo jau čiu...
Kai glos to vei dą vė jas šil tas, 
 brai dant po pie vas
Suk ne le trum pa, su rin ku sia 
 vi są žy dė ji mą baikš tų.

Ir dar kai smil gos del nus ku te na 
 glež nais,
Ža lu mo pil nais sa vo pirš tų ga liu kais.
Aš ta vęs dar kar tais il giuos...
Tik nie kam pa sa kyt ne ga liu.
Pas lap tis.
Ir pa va sa ris.

Jus ti nas NAU JO KAI TIS

Tė viš kėn su grį žus

Tik su grįžk iš pa sau lio kla jo nių
Į ap leis tus gim ti nės na mus.
Pa si tiks ta ve žy din tys klo niai
Ir pu šy nų oši mas ra mus.

Pa si tiks se nas kry žius prie ke lio,
In ki lė ly var nė nas šne kus,
Bal ta šo nis ka mie nas ber že lio
Ir ap rau dan ti pem pė lau kus.

O kaip ge ra po ber žu pri sės ti,
Pak lau sy ti jau nys tės ai dų,
Kai pa rei da vom vieš ke liu pės ti
Iš Šven to sios Onos at lai dų.

Nus ku bė jo, nu skrie jo tos die nos
Lyg rugp jū tį gand rai nuo sto gų.
Mes bė gio jom ba si po ra žie nas
Ir ne bu vo į ko jas dy gu.

Ta pa ti, tik ap triu šus pir ke lė
Ir buož gal vių pri sė ta kūd ra.
Ta pa ti ry to sau lė mus ke lia,
Tik vai kys tės drau gų jau nė ra.

ORI JA
Dei vei Mil dai

Žo le ra so ta atei ni
su sau lės spin du liais
pir mai siais!
Skais čio ji Mil da,
Auš ro je ple ve na Ta vo
mig lų skrais tės...

Mei li, švel ni, nar si,
kil ni pa lai mi ni
Gy vy bę Že mės.
Ne ma to mi, ne re gi mi
lig šio lei
au ku rai kū re nas...

Au ka kvap niai siais
smil ka lais į švy tin čias
pa dan ges ky la.
Per tūks tant me čius
šir dy se Gies mė
Šven to ji ne nu ty la.

O Dei ve Mil da!
Pa ly tėk, pa ža dink
pum pu rą ra so tą.
Už burk žy dė ji mo
ga lia, kad šis
ga lė tų už dai nuo ti!

An to sė PAU LAUS KIE NĖ

Taip greit

Jau tas pa va sa ris gė lė tas,
Ko dėl tik vie nas per me tus?
Tas me tų lai kas toks sau lė tas
Ir aukš tas mė ly nas dan gus.

Aki mir kos to kios trum pu tės –
Nes pė ji vis ko pa ma tyt,
Jau va sa ra per lan gą žiū ri
Ir jon va ba liai švy ti nak ti mis.

Dek re tan obe lys išė jo,
Nu me tę nuo me tus bal tus,
Vi sų jau ša kos pa sun kė jo,
Gal šie met der lius bus gau sus.

Ru giuos bry dė – kaž kas praė jo
Per auk so jū rą, per lau kus.
Ru gia gė lės ru giuos ne nu žy dė jo
Ir mė ly nuo ja kaip dan gus.

Bi ru ta PĖ VE RAI TY TĖ

Nu ba lin ta aš žied la pių lie taus
Ge riu pa va sa ri nį elik sy rą.
Skęs tu sim fo ni joj gar sų,
Še šė liuos praei ties pa klys tu.
Juk vis ko daug, o ir kar tu ma žai –
Prap lau kia šyp se na mi ra žas.
Da bar tas pa ts –
Ar kan džios pa sta bos,
Ar pa gy rų fon ta nai...
Iš si se miu kaip dy ku ma,
O po aki mir kos
Vėl plūs ta žo džiai.
Lie čiu pa čias šir dies gel mes –
Ne lie ka jo kių abe jo nių:
Gy ve ni mas bran gus,
Bet tik ne mi li jo nais...

Dan guo lė PRO TA SE VI ČIE NĖ

Laiš kas

Ga vau aš keis tą laiš ką, 
 tri mis spal vom ra šy tą,
Su pie ši niais ir vaiz di niais, mal dom,
Le li jų, tul pių raš tais iš rai žy tą
Ir ap šlaks ty tą ryt me čio ra som.
Iš kur tas aro ma tas sklin da?
Se niai iš ger ta ma no ar ba ta.
Čiob re liais, mė tom laiš kas iš kvė pin tas,
Me dum ir duo na... Ji šven ta
Kaip ta mal da, gir džiu pro tan kų 
 gau de sį,
Pro šū vių sal ves, kly kian čius vai kus.
Ir Si bi ro tai goj su ša lę, krau pūs
Me di niai kry žiai su kan čia tau tos.
Ver čiu to lyn tą laiš ką ne skai ty tą,
Pro at vi rą lan gą pa sau lį re giu,
Vil tim ir lais ve al suo jan tį ry tą...
Alio... Gal ga lim pa kal bėt te le fo nu?
Ko dėl vėl mo ti nos ap rau da į ne ži nią 
 ly dė da mos vai kus?
Sa kyk, ko dėl taip šir dį skau da, 
 be žiū rint į tuš tė jan čius na mus?
Kai aš bu vau ma ža, 
 man mo ti na kal bė jo:
My lėt tė vy nę pri va lai, ji tau vie na.
Vie nin te lė ša lis pa sau ly je, 
 kan čių ke liu nuė jus
Ir at si tiest pa jė gus, ne pa lau žia ma.
Di džiuo ki mės, kad šioj ša ly 
 mes gi mėm,
Kad vis dar kal bam pro tė vių kal ba,
Kol že mėj gy vas bus 
 nors viens lie tu vis,
Gy vuos lie tu viš ka tau ta.

Ir pa si ra šo laiš ką ... LIE TU VA...

Zi na SAR TAI TY TĖ

Sa lo mė jiš ki etiu dai

Vai vo ri nis Šir vin tos van duo
Ta vo ko jas ge lia,
Bet vis tiek bren di tu juo,
Ly dint lapų plau kian tiems lai ve liams.

O Kir šų pa dan gė virš ta vęs.
Ji to kia nuo ger vių mė ly na!
Skar džia bal sė paukš tė skry džio 
 gies mę ves,
Su dai nuo tą ta vo jau nys tė lės...

Gin ta ras STAN KE VI ČIUS

Žy dė ji mas

Ir man taip no ri si skrist
Virš žy din čio so do į to lį,
Į pa va sa rio dan gų paukš čiu
Su vė ju spar nuo tu kar tu.

Nuk rist į žo les, gel to nas pie nes,
Už mer kus akis, iš tie sus ran kas,
Pa va sa rio dai nos klau sy tis il gai
Lan ko je tarp dru ge lių mar gų.

Tik šir dis ne nuo ra ma ta
Vis ver žia si iš krū ti nės.
Į prie kį, į prie kį, pir myn!
Sku ba lyg žie das žy dė ti.

Nes ku bėk, jai kar to ju, pa lauk,
Kaip žie das iš si sklei dus nu vyst,
Pa si džiauk tuo, ką tu rim da bar,
Šia aki mir ka džiaugs mo tra pia –
Juk ji – neam ži na.

Sta sė STA ČIU LAUS KIE NĖ

Poe zi jos paukš tė

Paž velk – juk tai ta va 
 Poe zi jos paukš tė!

Ji gie da Pa va sa rį vė lei –
Ta vo ir ma no šir džių San ta kos mė ly.
Tu – Mei lę kur ti ir gy ven ti at vė rei!

Plauk su ma ni mi šia Sva jo nių jū ra!
Žyd ry nės de be sė lis pil kas –
Mei lės ži di nys dar neuž ge so,
Gies mės po smas il gas!

Skris ki me –
Juk pie nių sau ly tės švie čia!
Pa va sa ri nuo sta bus,
Poe zi jos paukš tė gie do ti kvie čia!

Sus kam bo šir džių San ta kos ly ra
To li už ši lo!
Mei lės gies mę iš gir dus nū nai
Poe zi jos paukš tė pra gy do.

Juo zas ŠAL ČIŪ NAS

Už burk ma ne

Už burk ma ne, kaip už bu ria
Pa va sa ri niai vė jai,
Kaip už bu ria
Pra žy du si gė lė pir ma,
Kaip už bu ria lau kai,
Gel to nom pie nėm pra žy dė ję,
Už burk jau ru de nė jan čiais lau kais,
Spal vo tais me džių la pais,
Nak ties še šė lių pa slap tim liūd na.
Už burk, kai ma no die nos 
 pil kos tam pa,
Kai glaus to si prie ko jų ru ti na...
Už burk dar tuo, kuo ne bu vau 
 už bur tas,
Gal būt vil tim, ne grįž tan čia sap ne.
O jei gu jau ne bū tų kuo už bur ti –
Vis vien už burk ma ne!..

Ire na ŠU NO KIE NĖ

Pa ry žiaus ka ted ra

Ait rūs Pa ry žiaus ka ted ros dū mai
Skau džiai žei džia ma no šir dies akis.
Sta bo iš tik tas ste bi su tri kęs 
 pa sau lis,
Kaip me no še dev rą lai žo ug nis.

Die vo Mo ti nos ka ted ra ky la į dan gų.
Ji gra si na iš nykt iš aki ra čio...
Su sa vim ji pa sii ma ga ba lą svar bų
Iš žmo ni jos is to ri jos met raš čio.

Gais ro vaiz dai įsi rė žia į sme ge nis.
Ma no sie la jau čia skaus mą ir ne ri mą.
Pro tą už gu la nuo jau tos ak me nys...
Bū na aša rų, ku rios ga li 
 vis ką su de gin ti.

Mū sų min tys mus tei sia ir lai mi na.
Su val dyt sa vo gai va lus 
 se ka si sun kiai.
Kad ne deg tų baž ny čios, 
 var pais tes kam bi na
Kur ti ir apa kę pa sau lio kup riai.

Ži vi lė ŽI LINS KAI TĖ-UČ KU RO NIE NĖ

Liū de sys
Ei lė raš tis pa ra šy tas 

pir mais gy ve ni mo JAV me tais (2011 m.).

Liū de sys, kas jis?
Aša ros, lie tus ar la pas nu kri tęs?
Ar ve rian tis skaus mas, 
 da li nant jaus mus?
O gal tai tik ma no sva jo nių skrais tė,
Užk lo ju si šir dį ir iš gy ven tus 
 sap nus…

Su si py nė kaip ka sos ne ži nia 
 ir silp nu mas,
Bai mė, šal tis, nak tis be žvaigž džių.
Ša lia jų dar ir no ras pa keis ti li ki mą…
At sa kyk, liū de sy, ar tu rė siu jė gų?

Tuš tu ma, ne tek tis ir dau gy bė 
 klaus tu kų
Dras ko vi dų ir plė šia per pus,
Slen ka lai kas iš mes da mas liū de sio 
 pu tų,
Kaip no rė čiau ži no ti, kas bus?

Sau lė te ka kas ry tą ir lei džias 
 kas va kar
Į nu rau du sius de be sis, pil nus vil čių.
Liū de sy, liū de sy, ne ži nau, 
 ar at sa kius
Aš my lė siu, šyp so siuos... 
 Taip vis kas tra pu...
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No ri te pa dė ko ti me di kui? 
Da ry ki te tai tin ka mai
Daž nas po ope ra ci jos sveiks tan tis 
pa cien tas su mai še liu ran ko se ar vo-
ke liu ki še nė je, no rė da mas pa dė ko ti, 
už su ka į jį ope ra vu sio gy dy to jo ka bi-
ne tą. Re tas ži no, kad to kia pa dė kos 
for ma yra ky šis, ir net ne pa gal vo ja 
apie ki tus pa dė kos bū dus, ku rie 
ne vers tų jaus tis ne jau kiai, ne žeis tų 
ir ne že min tų me di ko, nes jam svar-
biau sia – ge rai pa vy ku si ope ra ci ja ir 
sveiks tan tis pa cien tas. Tad ar tik rai 
vis dar rei kia ne šti gy dy to jams 
do va nas, o gal būt ga li ma at si dė ko ti 
ofi cia liu bū du?

Dėl ky šio ne gy dys ge riau
Bru ka mas ky šis – tai ne ma lo ni si tua-

ci ja abiem pu sėms. „Daž nas gy dy to jas 
šio je si tua ci jo je gal vo ja, jog pa cien tas juo 
ne pa si ti ki, abe jo ja jo no ru pa dė ti. Kai me-
di kas at si sa ko ką nors paim ti, daž nas pa-
cien tas lie ka su tri kęs ir ne sup ra tęs, ko dėl 
dak ta ras ne priė mė do va nos, gal vo ja, kad 
gal ji per ma ža ar per pra sta. Ne ri mau ja, 
jog da bar jo tur būt ne gy dys ar gy dys ne-
tin ka mai. Daug kas ti ki na, kad duo da mi 
ky šį tie siog no ri pa dė ko ti me di kui, ta čiau 
vi suo met ga li ma paieš ko ti ir ras ti ki to kių 
bū dų“, – įsi ti ki nu si Eg lė Ta mo šiū nie nė, 
Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos An ti ko-
rup ci jos ir ati tik ties sky riaus ve dė ja.

Me di kai vie nin gai tei gia, kad joks ky šis 
ne ga li pa keis ti gy dy mo ei gos, ku rią gy dy-
to jui nu ma to įvai rūs tei sės ak tai, ofi cia liai 
pa tvir tin tos li gų gy dy mo sche mos. Be to, 
svar bu ži no ti, jog ne tik vo ke liai su pi ni-
gais, bet ir ma žos do va nė lės – sal dai niai 
ar ka va – yra ky šis, už ku rį ir duo dan čia-
jam, ir jį iman čia jam gre sia bau džia mo ji 
at sa ko my bė.

Ge riau sia – vie ša pa dė ka
Jei bet ko kia do va nė lė gy dy to jui yra ky-

šis ir nu si kal ti mas, tai kaip pa cien tai ga li 
iš reikš ti sa vo dė kin gu mą? Ir ko kia for ma 
iš reikš ta pa dė ka bū tų ma lo niau sia pa čiam 
me di kui?

E. Ta mo šiū nie nė įsi ti ki nu si, kad ge-
riau sia yra pa dė ko ti vie šai, pa vyz džiui, 
pa ra šy ti pa dė ką, gra žų at si lie pi mą so-
cia li niuo se tink luo se, spe cia li zuo tuo se 
po rta luo se ar tie siog pa ra šius per duo-
ti įstai gos ad mi nist ra ci jai, ku ri pa si rū-
pins, jog ne tik me di kas su ži no tų apie 
pa dė ką, bet ir ją pa vie šins. Gy dy to jui 
bus ma lo nu skai ty ti pa ra šy tą at si lie pi-
mą apie ge rą jo dar bą, gal būt toks gra-

žus at si lie pi mas pa ska tins ir ki tus pa cien-
tus ap si lan ky ti pas šį me di ką. Be to, vie ša 
pa dė ka su stip rins gy dy to jo ge rą re pu ta ci-
ją jo ko le gų ir va do vy bės aky se.

At si dė ko ti ge ru žo džiu
Vil ka viš ky je gy ve nan tis Gin tau tas sa-

ko, kad me di kai el gia si la bai žmo niš kai ir 
apie ky šius net neuž si me na.

„Maž daug prieš mė ne sį man te ko at-
si dur ti li go ni nė je, kur bu vo at lik ta ope-
ra ci ja. Vi sa pro ce dū ra praė jo be jo kių in-
ci den tų, me di kai sa vo dar bą at li ko la bai 
pui kiai ir pro fe sio na liai, ne ma čiau jo kio 
ne pa si ten ki ni mo, ne gir dė jau užuo mi nų, 
jog pa pil do mai neo fi cia liai neat si dė ko jau. 
Bu vo už tik rin ta vi sa pu siš ka prie žiū ra“, 
– pa sa ko jo Gin tau tas.

Vy ras tei gia, kad Vil ka viš kio li go ni nė je 
dir ba pui kūs spe cia lis tai, ku riems už ten-
ka pa dė ko ti ge ru žo džiu.

„Ma ne ope ra vo Vil ka viš kio li go ni nės 
Chi rur gi jos ir trau ma to lo gi jos sky riaus ve-
dė jas Ri man tas Ra ma naus kas, o ne jaut rą 
at li ko vy riau sia sis gy dy to jas. Esu nuo šir-
džiai dė kin gas šiems gy dy to jams bei ki-
tam įstai gos per so na lui, ku rių dė ka pro ce-
dū ros praė jo sklan džiai. Me di kai yra sa vo 

sri ties pro fe sio na lai, dir ba no rė da mi pa-
dė ti žmo gui, jiems yra svar bus pa svei kęs 
ir svei kas pa cien tas. Ky šiai čia yra ne rei-
ka lin gi ir ga li tik su ga din ti san ty kius. Ma-
no nuo mo ne, svar biau sia yra nuo šir džiai 
pa dė ko ti pa sa kant pa pras tą žo dį „ačiū“, 
– įsi ti ki nęs Gin tau tas.

Or ga ni zuo ja spe cia lią ak ci ją
Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri ja, ska tin-

da ma pa cien tus at si sa ky ti ky ši nin ka vi mo 
ir dė ko ti me di kams vie šai, ša lies li go ni nė se 
ir po lik li ni ko se ini ci juo ja ak ci ją. Pa cien tai 
svei ka tos prie žiū ros įstai gų skel bi mų len-
to je ga lės ras ti in for ma ci ją apie pa dė kos 
ak ci ją: įstai go se bus iš ka bin ti pla ka tai su 
vo kais, o ša lia jų bus at vi ru kų. Kiek vie nas 
pa cien tas ant at vi ru ko ga lės pa ra šy ti pa dė-
ką jį gy dan čiam gy dy to jui ar slau gy to jui ir 
įmes ti į gre ta esan tį spe cia lų vo ką.

In for ma ci ja pa reng ta bend ra dar biau-
jant su LR svei ka tos ap sau gos mi nis te ri ja, 
ku ri įgy ven di na Eu ro pos so cia li nio fon do 
ir Lie tu vos Res pub li kos vals ty bės lė šo mis 
fi nan suo ja mą pro jek tą „Ko rup ci jos pre ven-
ci jos di di ni mas svei ka tos ap sau gos sek to-
riu je“.

Užsk. 1301

E. Tamošiūnienė įsitikinusi, kad medikams geriausia dėkoti viešai, pavyzdžiui, 
parašant teigiamą atsiliepimą ar rekomendaciją internete.
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Bi ru tė VAIŠ NIE NĖ

Pra bu do vėl šir dis

Pra bu do vėl šir dis su gel ta
Lyg ta žo lė pa va sa rį ant ta ko,
Tiek kar tų šal dy ta ir min dy ta,
Bet sau lės spin du lio su šil dy ta,
Vėl at si bun da, gal vą ke lia
Ir stie bia si ant to pa ties
Iš min to ta ko...

Pa va sa ri nis spal vų šėls mas – ke rin tis:
Su žie dų po tvy niais, ato slū giais...
Ir tą syk su vo ki žmo gus –
Nuo šio pa va sa ri nio gro žio šir dį ge lia...
Sug ru bu sia ran ka lie ties prie že mės,
Pag los tai tar si kū di kį, žeg no ji,
Lyg pir mą sy kį at si bu dęs,
Pa va sa rio žings nius skai čiuo ji.
Šir dy ir at gai va, ir džiaugs mas  be ga li nis,
Ir krau jas gys lo mis ima grei čiau te kė ti,
Kai sklei džia si pir ma sis gė lės žie das,
Taip no ris pri si glaust prie jo,
Su šil dy ti del nuos, į sau lę pa ky lė ti
Ir vėl vi są pa sau lį my lė ti ir my lė ti...

Pra bu do vėl šir dis... Pa va sa rį....

Vi da VO SY LIE NĖ

Plaz de na so duo se svai gus ge gu žis
Bal tais ir kve pian čiais žie dais,
Ma ži var pe liai skam ba, dūz gia
Po spin du liais švie siais, šil tais.

Auš ra iš sklei džia skrais tę pur pu ri nę,
Atsk ren da ry tas su per lo la šais,
Gai vu sis gro žis plau kia į krū ti nę
Su paukš čių gies me, įvai rias pal viais 
 žie dais.

By ra gai vi nan tis lie taus la šas
Į paukš čio gies mę, skais tų gė lės žie dą,
Stai ga iš trykš ta džiaugs mo aša ra
Ir ty liai, pa slap tin gai skruos tais rie da.

Šir dy je links ma, ge ra ir švie su –
Ma no ji aša ra pa gir dys gim tą že mę,
Pra sisk leis tūks tan čiai skais čių žie dų –
Šir dis ir akys ge gu žio gro žį ge ria...

Al vy das ŽE MAN TAUS KAS

Ry te pa bu dęs iš girs ti, kaip tau
Vi di nis bal sas sa ko: ko tu gu li?
Tu eik į dar bą, va žiuok žve jot,
Tau juk ne ga li ma dryb sot.
Tau skau da ko jas ir ran kas.
Kai at si sto ji, su ka si gal va.
Paė jęs po rą žings nių že mėn vėl kren ti,
Bet ir gu lė ti ne ga li.
Tau rei kia kel tis ir ju dėt,
Nes nie kas ki tas ne pa dės.
Ti kėk, gy ve ni mas – tai do va na,
Ku rią priim ti rei kia to kią, ko kia yra.

Pa lauk tru pu tį, pa ken tėk 
 ir lai mė vėl su grįš,
Tik tu ti kėk! Išauš ir tau lauk ta die na,
Kai tap si svei kas ir žva lus,
Be jo kio skaus mo, be kan čios.

Tik tu TI KĖK!

]
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Projektą „Čia – mūsų namai“ 
remia Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas

„Santaką“ redakcijoje 
galite užsiprenumeruoti 
nuo bet kurios dienos.
Redakcijos telefonai pasiteirauti: 
(8 342) 20 805, 8 650 13 988.

Ge gu žės 23 d., 10 val., Ar mi nų k., Klau su čių sen., Vil ka viš-
kio r., bus at lie ka mi že mės skly po (kad. Nr. 3958/0003:401)  
ka dast ri niai ma ta vi mai. Kvie čia gre ti mo že mės skly po (kad. 
Nr. 3958/0003:5820) mi ru sios sa vi nin kės Ma ri jo nos Vy dū-
nie nės skly po pa vel dė to jus ar jų įga lio tus as me nis dėl bend-
ros skly po ri bos su de ri ni mo.

Ma ta vi mus at lie ka Vil man to Šle kio įmo nė, ma ti nin kas 
Vil man tas Šle kys, Ge di mi no g. 16, Vil ka viš kis, tel.: 8 687 52 
608, (8 342) 52 235, el. p. vil ka vis kio.matininkai@gmail.com.

Užsk. 1416

Ge gu žės 22 d., 15 val., bus ma tuo ja mas že mės skly pas 
(kad. Nr. 3943/0003:991), esan tis Vil ka viš kio r., Būd vie-
čių k. Kvie čia gre ti mo skly po (Nr. 3943/0003:9217) sa vi-
nin ką J. B. ar jo įga lio tą as me nį at vyk ti dėl ri bos su de ri ni-
mo.

Su sa vi mi rei kia tu rė ti do ku men tus. Jums neat vy kus ar 
ne pra ne šus, dar bai bus tę sia mi to liau.

Dar bus at lie ka UAB „Sauleneta“, Va sa rio 16-osios g. 5, 
Ma ri jam po lė, tel. 8 670 97 597, el. p. sauleneta@gmail.com.

Užsk. 1394
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6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 Respub likos Prezi-

dento rinkimų I turo 
rezultatai.

13.58, 20.25 Loterija 
„Keno Loto“.

14.00, 15.00, 16.00, 17.30 
Žinios.

14.15, 15.10, 16.15 Laba 
diena, Lietuva.

16.40 Ser. „Ponių rojus“. 65 s.
18.00 Klausimėlis.lt
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Ser. „Veisenzė. 

Berlyno meilės 
istorija“. 4 d. 4 s.

24.00 LRT radijo žinios.
0.10 Ser. „Tvin Pyksas“. 

2 d. 20 s.

1.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 Ser. „Senis“. 246 s.
10.25 Ser. „Aukštuomenės 

daktaras“. 6 d. 5, 6 s.
12.00 Stilius (kart.).
13.00 Klauskite daktaro.
13.58, 20.25 Loterija 

„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.15, 15.10, 16.15 Laba 

diena, Lietuva.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

66 s.

18.00 Kandidatų į Europos 
Parlamentą debatai.

19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dok. f. „Eurovizija“ 

2016. Post scriptum“.
22.00 „Eurovizija 2019“. 

I pusfinalis.
0.15 Ser. „Tvin Pyksas“. 

2 d. 21 s.
1.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 Ser. „Senis“. 247 s.
10.25 Ser. „Aukštuomenės 

daktaras“. 6 d. 7, 8 s.
12.00 Nacionalinė paieškų 

tarnyba (kart.).
13.00, 18.30 Klauskite 

daktaro.
13.58, 20.25 Loterija 

„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.15, 15.10, 16.15 Laba 

diena, Lietuva.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

67 s.
18.00 Klausimėlis.lt 

(kart.).
19.30 Gyvenimas.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Kandidatų į 

Respublikos 
Prezidentus debatai.

22.45 Dviračio žinios.
23.10 Ser. „Po vienu 

dangum“. 3 s.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 Ser. „Tvin Pyksas“. 

2 d. 22 s.
1.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
9.20 Ser. „Senis“. 248 s.
10.25 Ser. „Aukštuomenės 

daktaras“. 6 d. 
9, 10 s.

12.00 Gyvenimas (kart.).
13.00 Klauskite daktaro.
13.58, 20.25 Loterija 

„Keno Loto“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 

Žinios.
14.15, 15.10, 16.15 Laba 

diena, Lietuva.
16.40 Ser. „Ponių rojus“. 

68 s.
18.00 Kandidatų 

į Europos 
Parlamentą 
debatai.

19.30 Specialus tyrimas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pusvalandis iki 

„Eurovizijos“.
22.00 „Eurovizija 2019“. 

II pusfinalis.
0.15 Ser. „Tvin Pyksas“. 

3 d. 1 s.
1.15 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
9.20 Ser. „Senis“. 249 s.
10.25 Ser. „Aukštuomenės 

daktaras“. 6 d. 
11, 12 s.

12.00 (Ne)emigrantai 
(kart.).

13.00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).

13.58, 20.25 Loterija 
„Keno Loto“.

14.00, 15.00, 16.00, 17.30 
Žinios.

14.15, 15.10, 16.15 Laba 
diena, Lietuva.

16.40 Ser. „Ponių rojus“. 
69 s.

18.00 Kandidatų į Europos 
Parlamentą debatai.

19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 V. f. „Atgal į ateitį“. 

Fantastinis nuotykių 
komedija. JAV. 1985 
m. Rež. Robert 
Zemeckis.

0.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Dok. f. „Neužmiršti“.
7.00 V. f. „Mokytojas 

Keisas ir linksmoji 
klasė“. Komedija. 
Nyderlandai. 2012 m.

8.30 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Dok. ser. „Liūtų 

kelionė“. 1 d.
12.55 Dok. ser. „Europos 

tyrai“. 2 d.
13.50 Ser. „Džesika 

Flečer“. 7 d. 12, 13 s.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45, 17.30 Žinios.
16.00 Sveikinimų 

koncertas.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Valanda iki 

„Eurovizijos“.
22.00 „Eurovizija 2019“. 

Finalas.
1.50 V. f. „Tomo Krauno 

afera“. Romantinė 
kriminalinė komedija. 
JAV. 1999 m.

3.45 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė (kart.).
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 Ser. „Brolių Grimų 

pasakos“. 16 s.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00, Pasaulio dokumentika.
13.50 Ser. „Mis Marpl“. 4 s.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45, 17.30 Žinios.
16.00 Istorijos detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio 

žiniomis“.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
21.30 Dok. f. „Neužmiršti“.
22.30 V. f. „Laiko tiltas“.
0.30 V. f. „Persekiotojų 

klubas“.
2.00 Kartojimai.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Svajonių sodai“ 

(kart.).
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Deganti širdis“.
12.00 Ser. „Paskutinis iš 

Magikianų“.
13.00 Ser. „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Namas“.
20.30 Ser. „Prakeikti“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Adrenalinas“. 

JAV, kriminalinis 
veiksmo trileris, 
2006.

23.45, 4.00 Ser. „Nusikals-
tami protai. Kitapus 
sienų“.

0.35, 4.45 Ser. „Tironas“.
1.35 Ser. „Amerikiečiai“.
2.30 „Ekstrasensai tiria“.
5.40 Ser. „Virtuvė“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Namas“.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ser. „Deganti širdis“.
12.00 Ser. „Paskutinis iš 

Magikianų“.
13.00 Ser. „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 Ser. „Prakeikti“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Kartą Rytų 

Europoje“. Lietuva, 
Moldova, Rumunija, 
komiška drama, 
2016.

23.45, 3.50 Ser. „Nusikals-
tami protai. Kitapus 
sienų“.

0.45, 4.40 Ser. „Tironas“.

1.35 Ser. „Amerikiečiai“.
2.25 „Ekstrasensai tiria“.
5.25 Ser. „Virtuvė“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Prieš srovę“.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.

10.00 Ser. „Deganti širdis“.
12.00 Ser. „Paskutinis iš 

Magikianų“.
13.00 Ser. „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 Ser. „Prakeikti“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Karšta 

pupytė“. JAV, 
komedija, 2002.

22.25 „Vikinglotto“.
0.05, 4.05 Ser. „Nusikals-

tami protai. Kitapus 
sienų“.

1.00 Ser. „Tironas“.
1.55 Ser. „Amerikiečiai“.
2.40 „Ekstrasensai tiria“.
4.55 Ser. „Virtuvė“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.55 Ser. „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ser. „Deganti širdis“.
12.00 Ser. „Paskutinis iš 

Magikianų“.
13.00 Ser. „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 „Farai“.
20.30 Ser. „Prakeikti“.
21.00 Vakaro žinios.
22.00 V. f. „Maištinga sie-

la“. Didžioji Britanija, 
biografinė komiška 
drama, 2016.

0.10, 4.25 Ser. „Nusikals-
tami protai. Kitapus 
sienų“.

1.05 Ser. „Tironas“.
2.00 Ser. „Amerikiečiai“.
2.55 „Ekstrasensai tiria“.
5.10 Ser. „Virtuvė“.

6.25, 15.00 Animac. ser.
7.55 „Farai“.
8.55 Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ser. „Deganti širdis“.
12.00 Ser. „Tarp mūsų, 

mergaičių“.
13.00 Ser. „Pažadėtoji“.
16.00, 18.30 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
19.30 Animac. f. „Aladi-

nas“. JAV, 1992.
21.15 V. f. „Kapitonas Ame-

rika. Pilietinis karas“. 
JAV, mokslinės 
fantastikos veiksmo 
filmas, 2016.

0.15 V. f. „Žiauriai baisi 
naktis 2“. JAV, siaubo 
trileris, 2013.

2.10 V. f. „Karšta pupytė“ 
(kart.).

4.00 Ser. „Paskutinis iš 
Magikianų“.

5.00 Ser. „Virtuvė“.
5.25 „Juokingiausi Ameri-

kos namų vaizdeliai“.

6.30 Animac. ser.
9.00 „Virtuvės istorijos“.
9.30 „Skaniai ir paprastai“.
10.00 „Svajonių ūkis“.
10.30 „Būk sveikas!“
11.00 „Noriu šio darbo!“
12.00 V. f. „Beždžionėlė 

ledo ritulininkė“. Ka-
nada, JAV, nuotykių 
komedija, 2000.

13.55 V. f. „Meilės 
lažybos“. JAV, 2017. 

15.45 Ser. „Havajai 5.0“.
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
18.30 Žinios.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 Ser. „Turtuolis 

vargšas“.
21.00 V. f. „Madmuazelė 

Paradis“. 2017.
22.55 V. f. „Belė“. Didžioji 

Britanija, drama, 
2013.

1.05 V. f. „Kapitonas 
Amerika. Pilietinis 
karas“ (kart.).

3.40 Ser. „Havajai 5.0“.
4.30 Ser. „Paskutinis iš 

Magikianų“.
5.30 „Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai“.

6.30 Animac. ser.
8.30 „Mamyčių klubas“.
9.00 „Kulinarinis 

detektyvas“.
9.30 „Penkių žvaigždučių 

būstas“.
10.00 „Pasaulis pagal 

moteris“.
10.30 „Svajonių sodai“.
11.30 Animac. f. „Operacija 

„Riešutai“ 2“. 
13.15 V. f. „Įpėdiniai 2“. JAV, 

nuotykių filmas, 2017.
15.45 V. f. „Apsaugoti prin-

cesę“. JAV, komiška 
drama, 2009.

17.30 „Visi mes žmonės“.
18.30 Žinios.
19.30 „Lietuvos talentai“.
22.30 V. f. „Atsakomasis 

smūgis“. JAV, 
kriminalinis veiksmo 
trileris, 2018.

0.20 V. f. „Nuodėmių 
miestas 2“. JAV, 
kriminalinis veiksmo 
trileris, 2014.

2.15 V. f. „Žiauriai baisi 
naktis 2“ (kart.).

4.00 Ser. „Tarp mūsų, 
mergaičių“.

4.55 Ser. „Virtuvė“.

6.40, 13.45 Ser. „Stoties 
policija“.

7.40, 14.50 Ser. 
„Sudužusių žibintų 
gatvės“.

8.40, 15.55 Ser. 
„Paskutinis faras“.

9.40, 17.30 Ser. „Kobra 11“.
11.30 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 Info diena.
18.30 Ser. „Mentalistas“.
19.30, 3.05 Ser. 

„Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų 
skyrius“.

20.25 Ser. „Tautos 
tarnas“.

21.00 V. f. „Lūžio taškas“. 
2015 m. Kriminalinis 
veiksmo filmas. JAV, 
Kinija, Vokietija.

23.05 V. f. „Suvokimas“ 
(kart.).

1.30 Ser. „Iliuzija“.
2.20 Ser. „Mirties įšalas“.

6.35 Ser. „Mentalistas“.
7.30, 13.45 

Ser. „Stoties 
policija“.

8.30, 14.50 Ser. 
„Sudužusių žibintų 
gatvės“.

9.30, 15.55 Ser. 
„Paskutinis faras“.

10.30, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.30 „Ekstrasensų 
mūšis“.

17.00 Info diena.
18.30 Betsafe-LKL. 

„Žalgiris“ – „Dzūkija“. 
Ketvirtfinalio 
rungtynės.

21.00 V. f. „Požemių 
ugnis“. 1997 m. 
Veiksmo filmas. JAV. 

23.10 V. f. „Lūžio taškas“ 
(kart.).

1.15 Ser. „F. T. Budrioji 
akis“.

7.05, 13.45 Ser. „Stoties 
policija“.

8.05, 14.50 Ser. „Sudužu-
sių žibintų gatvės“.

9.05, 15.55 Ser. 
„Paskutinis faras“.

10.05, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.05 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 Info diena.
18.30 Betsafe-LKL. 

„Neptūnas“ 
– „Skycop“. 
Ketvirtfinalio 
rungtynės.

21.00 V. f. „Septinta 
kategorija. Pasaulio 
pabaiga“ (1, 2). 
2005 m. Veiksmo 
drama. JAV, Kanada, 
Vokietija.

0.40 V. f. „Požemių ugnis“ 
(kart.).

2.35 Ser. „F. T. Budrioji 
akis“.

7.10, 13.45 Ser. „Stoties 
policija“.

8.10, 14.50 Ser. „Sudužusių 
žibintų gatvės“.

9.10, 15.55 Ser. „Paskutinis 
faras“.

10.10, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.10 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 Info diena.
18.30 Betsafe-LKL. 

„Pieno žvaigždės“ 
– „Lietkabelis“. 
Ketvirtfinalio 
rungtynės.

21.00 V. f. „Išrinktųjų 
medžioklė“. 2009 m. 
Veiksmo filmas. JAV, 
Kanada.

23.15 V. f. „Septinta 
kategorija. Pasaulio 
pabaiga“ (1, 2) 
(kart.).

2.40 Ser. „F. T. Budrioji 
akis“.

7.20, 13.45 Ser. „Stoties 
policija“.

8.20, 14.50 Ser. 
„Sudužusių žibintų 
gatvės“.

9.20, 15.55 Ser. 
„Paskutinis faras“.

10.20, 17.30 
Ser. „Kobra 11“.

11.20 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 Info diena.
18.30 Betsafe-LKL. 

„Juventus“ – „Rytas“. 
Ketvirtfinalio 
rungtynės.

21.00, 22.00 
„Amerikietiškos 
imtynės“.

23.00 V. f. „Specialistas“. 
1994 m. Veiksmo 
filmas. JAV, Peru. 

1.10 „V. f. „Išrinktųjų 
medžioklė“.“ (kart.).

3.10 Ser. „F. T. Budrioji 
akis“.

6.05, 10.00 „Vaikai 
šėlsta“.

7.30 Ser. „Džiunglių 
princesė Šina“

8.29 „Top Shop“ televitrina.
8.45 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.00 Baltijos galiūnų 

čempionatas.
10.30 „Iš visų jėgų“.
11.00 „Būk ekstremalas“.
11.30 „Atranka. Išlieka 

stipriausi“.
12.30 „Džinas Italijos 

pakrantėje“.
13.30 „Ekstrasensų mūšis“.
15.45 „Kas žudikas?“
17.00 Betsafe-LKL.
19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai.
21.50 V. f. „Drakono 

vartai“.
0.15 V. f. „Grobis“.
2.00 Ser. „F. T. Budrioji 

akis“.

6.30 Baltijos galiūnų 
čempionatas (kart.).

7.30 Ser. „Džiunglių 
princesė Šina“

8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Vaikai šėlsta“.
10.30 „Iš visų jėgų“.
11.00 „Būk ekstremalas“.
11.30 „Atranka. Išlieka 

stipriausi“.
12.30 „Džinas Italijos 

pakrantėje“.
13.30 „Ekstrasensų mūšis“.
15.50 „Nusikaltimų 

miestas“.
16.25 Turas „Auto Optic 

2000“.
17.00 Betsafe-LKL.
19.30 Ser. „Tiltas“.
21.55 Ser. „Iliuzija“.
22.55 Ser. „Mirties įšalas“.
23.55 V. f. „Specialistas“ 

(kart.).
2.05 V. f. „Grobis“ (kart.).
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6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.35 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
9.55 Gyvūnų pasaulis.
10.25 Ser. „Namai, kur 

širdis“.
11.00 Bus visko (kart.).
12.00, 17.40 Yra kaip yra.
13.00 Ser. „Mano likimas“.
15.00 Ser. „Dvi šeimos“.
16.00, 19.30 KK2.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Ser. „Paveldėtoja 2“.
21.00 Ser. „Monikai reikia 

meilės“.
22.28 Telefoninė loterija 

1634.
22.30 V. f. „Leidimas 

žudyti“. 2016 m. 
Veiksmo filmas. 
Rumunija.

0.20 Ser. „Judantis 
objektas“.

1.20 V. f. „Kaip atsikratyti 
boso 2“ (kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.35 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
9.55, 21.00 Ser. „Monikai 

reikia meilės“.
10.25 Ser. „Namai, kur 

širdis“.
11.00, 20.00 Nuo... Iki...
11.30, 20.30 Ser. 

„Paveldėtoja 2“.
12.00, 17.40 Yra kaip yra.
12.55 Ser. „Mano likimas“.
14.50 Ser. „Dvi šeimos“.
16.00, 19.30 KK2.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
22.30 V. f. „Užtikrintas 

teisingumas“. 2014 
m. Veiksmo filmas. 
JAV. Rež. Giorgio 
Serafini, James 
Coyne.

0.25 Ser. „Judantis 
objektas“.

1.25 V. f. „Leidimas žudyti“ 
(kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.35 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
9.55 Ser. „Monikai reikia 

meilės“.
10.25 Ser. „Namai, kur širdis“.
11.00, 20.00 Nuo... Iki...

11.30, 20.30 Ser. 
„Paveldėtoja 2“.

12.00, 17.40 Yra kaip yra.
12.55 Ser. „Mano likimas“.
14.50 Ser. „Dvi šeimos“.
16.00, 19.30 KK2.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
22.30 V. f. „Šerifo mašina“. 

2015 m. Trileris. JAV. 
0.15 Ser. „Judantis objektas“.
1.15 V. f. „Užtikrintas 

teisingumas“ (kart.).

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.35 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
10.10 Ser. „Namai, kur 

širdis“.
10.55 Ser. „Paveldėtoja 2“.
12.00, 17.40 

Yra kaip yra.
13.00 Ser. „Mano likimas“.
15.00 Ser. „Dvi šeimos“.
16.00, 19.30 KK2.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
20.00 Valanda su Rūta.
22.30 V. f. „Kruvini pinigai“. 

2012 m. Veiksmo 
trileris. Australija. 
Rež. Gregory 
McQualter.

0.45 Ser. „Judantis 
objektas“.

1.45 V. f. „Šerifo mašina“ 
(kart.).

3.10 Alchemija. Švietimo 
amžius.

3.40 „Menininkų portretai“.

6.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.05 Ser. „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.35 Animac. ser.
8.00 Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10.00 Ser. „Namai, kur 

širdis“.
10.40 Valanda su Rūta 

(kart.).
12.00 Yra kaip yra.
13.00 Ser. „Mano likimas“.
15.00 Ser. „Dvi šeimos“.
16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.30 V. f. „Audros 

sūkuryje“. 2014 m. 
Veiksmo trileris. JAV. 
Rež. Steven Quale.

23.15 V. f. „Mirties kurjeriai“. 
2010 m. Veiksmo 
filmas. JAV. Rež. Kim 
Bass.

1.35 V. f. „Kruvini pinigai“ 
(kart.).

6.15 Animac. ser.
9.15 Animac. f. „Šonku die-

noraščiai. Vienaragio 
nuotykiai“. 2017 m.

11.05 V. f. „Trys nindzės 
imasi veikti“. 1995 m. 
Veiksmo komedija.

12.55 V. f. „Ponas būrio 
mama“. 2009 m. 
Komedija šeimai. JAV. 

14.40 V. f. „Kelionė į Ameri-
ką“. 1988 m. Romanti-
nė komedija. JAV.

17.00 Gyvūnų pasaulis.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 Animac. f. „Monstrų 

viešbutis“. 2012 m.
21.20 V. f. „Ilgas pasivaži-

nėjimas 2“. 2016 m. 
Veiksmo komedija. 
JAV.

23.20 V. f. „Pačiūžomis 
į šlovę“. 2007 m. 
Komedija. JAV.

1.10 V. f. „Jūsų nešvankybe“. 
2011 m. Nuotykių 
komedija. JAV.

2.55 V. f. „Audros sūkuryje“ 
(kart.).

6.10 Animac. ser.
9.10 V. f. „Melagis melavo“. 

2014 m. Komedija 
šeimai. Kanada. 

11.00 V. f. „Kosminiai 
gelbėtojai“. 2004 m. 
Komedija.

12.50 V. f. „Šokis hiphopo 
ritmu. Revoliucija“. 
2012 m. Muzikinė 
drama. JAV.

14.50 V. f. „Nacionalinis 
saugumas“. 2003 m. 
Komedija. JAV.

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Kas nori būti 

Prezidentu? Kandidatų 
į Prezidentus debatai.

21.00 V. f. „Tarp žvaigždžių“. 
2014 m. Fantastinis 
nuotykių filmas. 
Didžioji Britanija, JAV. 

0.20 V. f. „Galutinis tikslas 
4“. 2009 m. Siaubo 
trileris. JAV.

2.00 V. f. „Ilgas pasivažinėji-
mas 2“ (kart.).

6.30 Prezidento rinkimai.
11.15 Ser. „Krikšto tėvas“.
12.25 Ser. „Vienišas 

vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50, 0.00 Ser. „Miškinis“.
15.00, 2.05 „Lrytas 

tiesiogiai“.

17.00, 2.55 „Po darbų“.
18.50, 22.55 

„Mes europiečiai“.
18.55, 5.20 

Ser. „Juodosios 
katės“.

20.30 „Nuoga tiesa“.
1.05 Ser. „Gluchariovas“.
3.45 Ser. „Neišsižadėk“.
4.35 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“.

6.30 Grilio skanėstai.
7.00, 15.00, 2.05 „Lrytas 

tiesiogiai“.
8.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Reporteris.
9.00, 17.00, 2.55 

„Po darbų“.
10.05 Ser. „Gyvybės 

langelis“.
11.15 Ser. „Krikšto tėvas“.
12.25 Ser. „Vienišas 

vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50, 0.00 Ser. „Miškinis“.
16.30, 20.30 

Lietuva tiesiogiai.
18.50, 22.55 

„Mes europiečiai“.
18.55, 5.20 Ser. 

„Juodosios katės“.
20.55 „Renovacija iš 

arčiau“.
21.00 „Adomo obuolys“.
23.00 Prezidento rinkimų 

laida.
1.05 Ser. „Gluchariovas“.
3.45 Ser. „Neišsižadėk“.
4.35 Ser. „Kelrodė žvaigždė“.

6.30 „Skinsiu raudoną 
rožę“.

7.00, 15.00, 2.05 
„Lrytas tiesiogiai“.

8.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Reporteris.

9.00, 17.00, 2.55 
„Po darbų“.

10.05 Ser. „Gyvybės 
langelis“.

11.15 Ser. „Krikšto tėvas“.
12.25 Ser. „Vienišas 

vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 Ser. „Miškinis“.
16.30, 20.30 

Lietuva tiesiogiai.
18.50, 22.55 

„Mes europiečiai“.
18.55, 5.20 Ser. 

„Juodosios katės“.
21.00 „Ant bangos“.
23.00 „Nuoga tiesa“.
0.30 Čempionai.
1.05 Ser. „Gluchariovas“.
3.45 Ser. „Neišsižadėk“.
4.35 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“.

6.30 „Vantos lapas“.
7.00, 15.00, 2.05 

„Lrytas tiesiogiai“.
8.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Reporteris.
9.00, 17.00, 2.55 

„Po darbų“.
10.05 Ser. „Gyvybės 

langelis“.
11.15 Ser. „Krikšto tėvas“.
12.25 Ser. „Vienišas 

vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50, 0.00 Ser. „Miškinis“.
16.30, 20.30 

Lietuva tiesiogiai.
18.50, 22.55 

„Mes europiečiai“.
18.55 Ser. „Raudonoji 

karalienė“.
21.00 „Ne spaudai“.
23.00 „Adomo obuolys“.
1.05 Ser. „Gluchariovas“.
3.45 Ser. „Neišsižadėk“.
4.35 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“.
5.20 Ser. „Juodosios 

katės“.

6.30 Kaimo akademija.
7.00, 15.00, 2.05 

„Lrytas tiesiogiai“.
8.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Reporteris.
9.00, 17.00, 2.55 

„Po darbų“.
10.00 „Nuoga tiesa“.
11.25 „Adomo obuolys“.
12.25 Ser. „Vienišas 

vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50, 0.00 Ser. „Miškinis“.
16.30, 20.30 Kitoks pokal-

bis su D. Žeimyte.
18.55 Ser. „Raudonoji 

karalienė“.
21.00 Europos Parlamento 

rinkimų laida.
23.00 „Ant bangos“.
1.05 Ser. „Gluchariovas“.
3.45 Ser. „Neišsižadėk“.
4.35 Ser. „Kelrodė 

žvaigždė“.
5.20 Ser. „Juodosios katės“.
 6.10 Dok. ser. „Pasaulis iš 

viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.

7.20 „Partizanų keliais“.
7.55, 8.30 „Vyrų šešėlyje“.
9.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
9.30, 4.35 „Vantos lapas“.
10.00 Dok. ser. 

„Nuostabūs pojūčiai“.
10.30, 6.40 Kitoks pokalbis 

su D. Žeimyte.
11.00 Ser. „Inspektorius 

Luisas“.
13.00 „Adomo obuolys“.
14.05 „Ne spaudai“.
15.10 Dok. ser. „Pasislėpusi 

Palanga“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 Dok. f. „Kaip rasti 

meilę internetu?“
18.30 „Nuoga tiesa“.
20.25, 22.30 Ser. „Šelesto 

bylos“.
23.05 Ser. „Deimantų 

medžiotojai“.
1.25 Ser. „Moterų daktaras“.
2.55 Ser. „Šeimininkė“.
5.00 V. f. „Ūsuota auklė“. 
6.20 Dok. ser. „Pasaulis iš 

viršaus“.

7.20 Ser. „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Dok. ser. „Pasaulis iš 

viršaus“.
9.30 Grilio skanėstai.
10.00 „Šiandien kimba“.
11.00 Dok. ser. „Nuostabūs 

gyvūnų pojūčiai“.
12.00, 2.00 Ser. 

„Detektyvas Linlis“.
14.00 Ser. „Šerlokas 

Holmsas“.
16.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
17.00 „Ant bangos“.
18.30 V. f. „Triufaldinas iš 

Bergamo“ (1).
20.25 „Skinsiu raudoną 

rožę“.
21.00 „24/7“.
22.30 Ser. „Inspektorius 

Luisas“.
0.30 Ser. „Širdies plakimas“.
3.30 Ser. „Kelrodė žvaigždė“.
5.00 Ser. „Mentų karai. 

Odesa“.
5.50 „Neprijaukinti“.

6.00 LR himnas.
6.05, 2.15 Džiazo muzikos 

vakaras.
6.55 Stop juosta (kart.).
7.25, 15.40 Animac. ser.
8.15 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje (kart.).
8.45 Dok. ser. „Neribotos 

žmogaus galimybės.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 1.30 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Dok. f. „Vienintelis, 

nepakartojamas ir 
paskutinis“ (kart.).

13.10 Daiktų istorijos (kart.).
13.55 Pasaulio lietuvių žinios.
14.20 Ser. „Dauntono 

abatija“. 3 d. 4 s.
15.10 Dok. ser. „TV daktaras“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 Ser. „Ten, kur namai“.
19.00 Mokslo sriuba.
19.15 Dok. ser. „Iš arti“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 „Mes nugalėjom“.
22.00 V. f. „Arbatėlė su 

Musoliniu“.
23.55 Dok. f. „Putinas 

amžinai?“
1.45 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05, 1.00 Džiazo muzikos 

vakaras.
6.45 Auto Moto (kart.).
7.00, 18.00 Kultūrų kryžkelė.
7.30, 15.40 Animac. ser.
8.20 Mokslo sriuba (kart.).
8.45, 15.10 Dok. ser. 

„TV daktaras“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.15 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 „Gimę tą pačią dieną“.
13.10 Anapus čia ir dabar.
13.55 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje (kart.).
14.25 Dok. ser. „Iš arti“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.15 Ser. „Ten, kur namai“. 

3 d. 5 s.
19.15 Dok. f. „Eurovizijos“ 

virusas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 „Mes nugalėjom“.
21.30 V. f. „Iš Barbaros 

Wood kolekcijos. 
Prakeiksmas iš 
praeities“. 4 s.

23.00 Dok. f. „Mano 
draugas Borisas 
Nemcovas“.

0.30 Dabar pasaulyje.
2.05 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05, 1.05 Džiazo muzikos 

vakaras.
7.10, 13.50 Dok. f. „Nerami 

kelionė po Augustino 
Savicko minčių ir 
spalvų sodus“.

7.30, 15.40 Animac. ser.
8.15 Pradėk nuo savęs.
8.45, 15.10 Dok. ser. 

„TV daktaras“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.20 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Brandūs pokalbiai.
13.00 „Poezijos pavasaris 

2019“. Atidarymas.
14.15 Dok.f. „Eurovizijos“ 

virusas“ (kart.).
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 Ser. „Ten, kur namai“.
19.15 Dok. ser. „Kalnų 

žolelių paslaptys“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Mokytojų kambarys.
21.30 Elito kinas. V. f. 

„Pasiklydę Paryžiuje“. 
Komedija. 2016 m. 

22.50 Dok. f. „Angela Merkel. 
Neįtikėtina karjera“.

0.35 Dabar pasaulyje.
2.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05, 1.00 Džiazo muzikos 

vakaras.
7.00 Dok. ser. „Pasižvalgy-

kime po“.
7.30, 15.40 Animac. ser.
8.20 „Į sveikatą!“ (kart.).
8.45, 15.10 Dok. ser. 

„TV daktaras“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.15 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Legendos (kart.).
13.05 Stambiu planu (kart.).
13.50 Atspindžiai (kart.).
14.20 Dok. ser. „Kalnų 

žolelių paslaptys“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
18.15 Ser. „Ten, kur namai“. 

3 d. 7 s.
19.15 Dok. f. „Sen Mišelio 

kalnas. Neištyrinėtas 
stebuklas“.

20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Brandūs pokalbiai.
22.20 Dok. f. „Nėra laiko 

gerumui“.
23.30 Anapus čia ir dabar.
0.30 Dabar pasaulyje.
2.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05, 1.30 Džiazo muzikos 

vakaras.
7.00 Mokytojų kambarys.
7.30, 15.40 Animac. ser.
8.20 „Už kadro“ (kart.).
8.45, 15.10 Dok. ser. 

„TV daktaras“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.45 DW naujienos 

rusų kalba.
12.15 Misija – Pasaulio Lietuva.
13.00 7 Kauno dienos (kart.).
13.25 Stop juosta (kart.).
13.50 Kalbantys tekstai.
14.15 Dok. f. „Sen Mišelio 

kalnas. Neištyrinėtas 
stebuklas“ (kart.).

16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kelias (kart.).
18.20 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
19.15 Dok. ser. „Pasakoji-

mai iš Japonijos“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Europos kinas. V. f. 

„Staigiam posūky“. 
Kriminalinė drama. 
Vokietija. 2015 m.

23.00 D. Razausko ir 
S. Petreikio koncertas.

1.00 Dabar pasaulyje.

6.00 LR himnas.
6.05 D. Razausko ir S. Petrei-

kio koncertas (kart.).
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 ARTS21.
9.00 Dok. f. „Napoleonas 

Kitkauskas. Kertiniai 
akmenys“.

10.00 „Į sveikatą!“
10.30 „Už kadro“.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 K. Antanėlio ir A. 

Navako roko opera 
„Peras Giuntas“.

12.50 Iš širdies į širdį. 
Literatūrinė-muzikinė 
kompozicija „Sava“.

13.50 „Mes – Pasaulis“. 4 d.
15.15 Auto Moto.
15.30 Kultūrų kryžkelė.
16.00 Euromaxx.
16.30 Klauskite daktaro.
17.20 Stilius.
18.15 Misija – Pasaulio Lietuva.
19.00 Daiktų istorijos.
19.45 Stambiu planu.
20.30 Panorama.
21.00 V. f. „Alisa“. Romanti-

nė komedija. JAV. 1990 
m. Rež. Woody Allen.

22.45 LVSO gimtadienio 
koncertas.

0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Kartojimai.

6.00 LR himnas.
6.05 LVSO gimtadienio 

koncertas (kart.).
7.45 Kultūrų kryžkelė (kart.).
8.30 Kelias.
8.45 Krikščionio žodis.
9.00 Dok. ser. „Pasižvalgy-

kime po...“
9.30 Euromaxx (kart.).
10.00 Lietuvos mokslininkai.
10.30 Atspindžiai.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva, forma.
12.00 Kalbantys tekstai.
12.30 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
13.00 Stop juosta.
13.30 „Du balsai – viena 

širdis“.
15.35 Šventadienio mintys.
16.00 Mokytojų kambarys.
16.25 Sportinio ėjimo 

Europos taurė. 20 
km. Moterys.

18.15 Pradėk nuo savęs.
18.45 Ekspedicija „Nuo Bal-

tijos iki Bengalijos“.
19.40 Ser. „Dauntono 

abatija“. 3 d. 5 s.
20.30 Panorama.
21.00 Legendos.
22.00 Koncertas „Open to 

the World“. 1, 2 d.
24.00 Kartojimai.
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Vilkaviškio 
geležinkelio 

stotyje.

Tel.: (8 342) 52 218, 
8 614 45 410.

(didmaišiuose, 
palaidomis ir 
sufasuotomis po 25 kg)

•  durpių briketais.

Prekiaujame 
•  kaitriomis anglimis

G
er

a 

ka
in

a 

Užsk. 35

Užsk. 1

Di die ji mė si niai ka la ku tai! Di die ji mė si niai ka la ku tai!
Gegužės 16 d. (ket vir ta die nį) pre kiau s paau gin tais ang lų veislės BIG-6 rū šiuo-
tais mė si niais ka la ku tais, Kai šia do rių r. UAB Rum šiš kių paukš ty no paau gin-
tais 2–3 sa vai čių COBB-500 vak ci nuo tais mė si niais broi le riniais viš čiu kais, vie-
na die niais mė si niais ir de dek lių viš čiu kais, mė si niais an čiu kais ir žą siu kais, 3–6 
mėn. įvai rių spal vų viš tai tė mis. Pre kiau s le sa lais. Prii ma mi už sa ky mai paau-
gin tiems ir vie na die niams mė si niams viš čiu kams įsi gy ti. Tel. 8 699 26 517. 
Pil viš kiuo se – 8 val., Stir nė nuo se – 8.15 val., Sū da vo je – 8.30 val., Žy niuo se – 8.40 
val., Sla ba duo se – 8.50 val., Dar ži nin kuo se – 9.05 val., Ža lio jo je – 9.10 val., Klau-
su čiuo se – 9.20 val., Gied riuo se – 9.30 val., Vil ka viš ky je – 9.50 val., Opš rū tuo se – 
10.10 val., Pae že riuo se – 10.20 val., Ra mo niš kiuo se – 10.35 val., Gi žuo se – 10.55 val., 
Ke tur va la kiuo se – 11.10 val., Kark li niuo se – 11.25 val., Bač kiš kiuo se – 11.45 val., 
Lakš tu čiuo se – 12.05 val., Geis te riš kiuo se – 12.15 val., Bart nin kuo se – 12.25 val., 
Pi lia kal niuo se – 12.45 val., Gra žiš kiuo se – 13 val., Už ba liuo se –13.10 val., Klam pu-
čiuo se – 13.20 val., Pa je vo ny je – 13.40 val., Viš ty ty je – 14 val., Gi rė nuo se – 14.15 val., 
Mat lau ky je – 14.25 val., Ky bar tuo se (prie tur gaus) – 14.35 val., Vir ba ly je – 14.45 val., 
Gud kai my je – 15 val.  Užsk. 1111

Vie na 
di džiau sių 

įmo nių 
Lie tu vo je 
tie sio giai 

per ka 

Tel. 8 635 07 197, 
Ri čar das Lu kaus kas.  Užsk. 1167

     kar ves, bu lius, te ly čias.
Sve ria el. svars tyk lė mis. Mo ka 6 ir 
21 pro c. PVM. At sis kai to iš kar to. 

Užsk. 206

UAB „Sūduvos galvijai“

brangiai perka galvijus, 
moka pagal skerdeną arba 
gyvąjį svorį. Sveria vietoje.

Atsiskaito iš karto.
Perveža galvijus.

Tel.: 8 620 35 000 
(„Omnitel“), 

8 614 44 299 („Bitė“), 
8 613 79 515 („Tele2“). 

Užsk. 7 Užsk. 424

UAB „Vilkdara“

Pramonės g. 13, Vilkaviškis 
(buvusio konservų fabriko 
teritorijoje). 
Tel.: (8 342) 51 512,
 8 687 35 487. www.vilkdara.lt. 

Parduoda fasuotas 
po 25 kg anglis

gera kaina!

brangiai perka 
juodųjų metalų laužą. 
Gali pasiimti savo transportu.  

Užsk. 10

PARDUODAME!
◊ Akmens anglis 
(palaidos, fasuotos po 25 kg, 
500 kg, 1000 kg)
◊ Durpių briketus 
(baltarusiški)

Atvežame nemokamai. Visos 
anglys ir briketai laikomi po stogu.

Mus rasite Vysk. A. Karoso g. 13, 
Vilkaviškyje (buvusios transporto 

įmonės teritorijoje, prie metalų 
supirktuvės).

  Tel. 8 656 58 172. Užsk. 2801
Užsk. 1285

Užsk. 1309

pagal skerdeną ir gyvąjį svorį

Medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“
Akmenynų ceche (Jūrės k.) kviečia prisijungti
pagalbinius kiemo darbininkus.
Darbo grafikas: I–V, 8–17 val.
Darbo užmokestis – nuo 700 Eur (neatskaičius mokesčių). 
Patirtis nebūtina – apmoko darbo vietoje.
Tel.: 8 611 43 445, 8 620 73 414, CV siųsti el. p. cv@juodeliai.lt. Užsk. 1310

Užsk. 1393

AB VILNIAUS PAUKŠTYNO VIŠČIUKAI. 
VIŠTOS, VIŠ TAITĖS, ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, KALAKUČIUKAI! 

Gegužės 14 d. (antradienį) pre kiau s AB Vilniaus paukštyno mėsiniais broileri-
niais ROSS-308 ir COBB-500 veislės vienadieniais (0,75 Eur) ir paaugintais 3–4 
sav. viščiukais (reikia užsisakyti), Kaišiadorių r. paukštyno 4–6 mėn. rudomis, 
juodomis, raibomis, baltomis dedeklėmis vištaitėmis, vienadienėmis dedeklytėmis, 
mėsiniais ančiukais, žąsiukais, mulardomis, mėsiniais BIG-6 veislės 5 sav. 
kalakučiukais (reikia užsisakyti), pašarais. Vilkaviškyje – 7.45 val., Gudeliuose – 8 
val., Suvalkuose – 8.05 val., Karaliuose – 8.20 val., Giedriuose – 8.30 val., Klausučiuose 
– 8.40 val., Žaliojoje – 8.50 val., Daržininkuose – 9 val., Slabaduose – 9.15 val., Žyniuose – 
9.25 val., Sūdavoje – 9.30 val., Alksnėnuose – 9.40 val., Opšrūtuose – 9.50 val., Pilviškiuose 
– 10.10 val., Ramoniškiuose – 10.30 val., Paežeriuose – 11 val., Gižuose – 11.15 val., 
Keturvalakiuose – 11.30 val., Karkliniuose – 11.45 val., Bačkiškiuose – 12 val., Serdokuose 
– 12.10 val., Pūstapėdžiuose – 12.20 val., Lakštučiuose – 12.40 val., Geisteriškiuose – 13.10 
val., Bartninkuose – 13.20 val., Piliakalniuose – 13.30 val., Gražiškiuose – 13.45 val., 
Užbaliuose – 13.55 val., Klampučiuose – 14.05 val., Virbalyje – 14.45 val., Pajevonyje – 15 
val., Vištytyje – 15.15 val., Girėnuose – 15.25 val., Matlaukyje – 15.35 val., Kybeikiuose – 
15.45 val., Kybartuose – 15.55 val.  Tel. 8 611 51 770 (Alvitas).  Užsk. 1395

Did vy žių so cia li nės glo bos na mai skel bia ne tin ka mo nau do ti 
il ga lai kio ma te ria li nio tur to par da vi mą auk cio ne.

Pir ma sis auk cio nas vyks ge gu žės 27 d., 10 val., ad re su: Ber žų g. 2, 
Au ga lų k., Vil ka viš kio r. sav. Ne par da vus tur to, pa kar to ti nis auk cio-
nas tuo pa čiu ad re su vyks bir že lio 3 d., 10 val.

Par duo da mo tur to są ly gas, są ra šą ir pra di nes kai nas ga li ma ras ti 
tink la la py je www.dsgn.lt. Užsk. 1396

Užsk. 1392

Mieli vilkaviškiečiai, kviečiame dalyvauti akcijoje

„Gėlės – mūsų miestui“.
Akcija vyks šeštadienį, gegužės 18 d., nuo 10 val.

Žydinčiomis gėlėmis puošime  
Gedimino, Statybininkų ir Nepriklausomybės gatvių tiltus.

Prašome kiekvieno padovanoti 
po svyrančiąją ar paprastąją pelargoniją arba 

žaliuojančių vijoklinių augalų.
Gėles akcijos dieną galite atnešti prie vieno iš trijų Šeimenos upės tiltų. 

Tie, kas negalės dalyvauti akcijoje šeštadienį, sodinukus gali iš anksto 
pristatyti į redakciją (Vilniaus g. 23) arba Vilkaviškio knygyną  

(Gedimino g. 2A) darbo valandomis.

Būsime dėkingi ir tiems, kurie vietoj gėlių nupirks 
trąšų (jų reikės visą vasarą).

Tel. pasiteirauti: 
(8 342) 20 805, (8 342) 20 802.

„Santakos“  
laikraščio redakcija

Ge gu žės 15–17 d., nuo 
9 iki 16 val., kvie čia me į 
pa va sa ri nę mu gę Vil ka-
viš ky je (Vy tau to g. 101, 

prie „IKI“ par duo tu vės)!
Jū sų lauks so di nin kai, mė-

sos ir žu vies pro duk tų ga min-
to jai, duo nos ir py ra gų ke pė-
jai, tau to dai li nin kai bei ki ti 
mu gės pre ky bi nin kai!

Kvie čia me už suk ti!
Re gist ra ci ja 

pre ky bi nin kams in ter ne tu 
www.mu ges jums.com.

Užsk. 1415

Užsk. 1440

◊ paminklus ◊ tvoreles ◊ antkapius ◊ skaldelę 
◊ kitus gaminius iš akmens ◊ kloja trinkeles

Gamina ir parduodaTel.: 8 655 34 620, 
8 640 33 113.

Atlieka montavimo darbus. Dengia akmens plokštėmis.
Užsk. 1357
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Visų markių tvarkingus, su defek-
tais ar daužtus automobilius. 
Sutvarko dokumentus. Atsiskaito 
iš karto. 
Tel. 8 640 28 293.

1951

Bet kokią žemės ūkio techniką 
(traktorių, priekabą, sunkvežimį) 
ir padargus (gali būti neveikian-
tys). 
Tel. 8 680 77 728.

426

Sendaikčius: knygas, 
maldaknyges, plokšteles, 
nuotraukas, statulėles, pinigus, 
laikrodžius, indus, ženkliukus, 
gintarą, senus papuošalus, 
plėšomus kalendorius ir visa kita.
Atvyksta. 
Tel. 8 657 53 993.

2327

UAB „Miškų pirkimai“ brangiai – 
mišką. 
Tel. 8 671 41 046.

861

Brangiai – mišką (gali turėti 
bendraturčių, būti neatidalytas, su 
skolomis, areštuotas). Sutvarko 
dokumentus.
Tel. 8 644 55 355.

644

Brangiausiai Lietuvoje – miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemę, sodybas. 
Tel. 8 651 39 039.

13

Maistines bulves. Pasiima, 
atsiskaito.
Tel.: 8 685 81 393, 
8 636 91 797.

1365

Bulves.
Tel. 8 688 11 032.

1417

Juodmarges telyčias (iki 90 kg, 
mokės 1,80 Eur už kg).
Tel. 8 682 11 489.

1418

Veršelį arba telyčaitę nuo 6 mėn. 
iki 4 metų auginti, veršingas 
pienines telyčias.
Tel. 8 625 93 679.

427

UAB „Suvalkijos veršeliai“ 
brangiai – pienu girdomus 
mėsinius juodmargius, belgų 
mėlynuosius buliukus ir 
telyčaites, didelius mėsinius 
galvijus. Moka 6 ir 21 proc. PVM 
priedus. Atsiskaito iš karto. 
Greitai pasiima. 
Tel. 8 634 23 551.

374

Firma brangiai – pienu girdomus 
2–8 savaičių 50–90 kg buliukus 
ir telyčaites, belgų mėlynuosius 
veršelius. Moka PVM priedus. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. 
Tel. 8 612 34 503.

7761

Gero, lieso įmitimo galvijus bei 
arklius – mėsos perdirbimo 
įmonių kainomis. 
Tel. 8 616 43 646.

1331

UAB „Galvex“ brangiai – pienu 
girdomus mėsinius juodmargius, 
belgų mėlynuosius buliukus ir 
telyčaites. Moka 6 ir 21 proc. 
PVM priedus. Atsiskaito iš karto. 
Greitai pasiima. 
Tel. 8 699 75 181.

36

Įmonė tiesiogiai – galvijus aukš-
čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ supirkimo kainomis. 
Tel. 8 613 79 515.

876

UAB „Galvijų eksportas“ brangiai 
– pienu girdomus buliukus ir 
telyčaites, belgų mėlynuosius 
veršelius. Moka 6 ir 21 proc. PVM 
priedus. Sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis. Pasiima patys. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 646 81 037.

763

12,43 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Gudaičių k., Klausučių 
sen., prie žvyrkelio Kudirkos 
Naumiestis–Žvirgždaičiai. 
Tel.: 8 614 19 661, 
8 641 47 004.

1011

Naudotą lengvojo automobilio 
priekabą su tentu (2,50x1,50 m, 
TA iki 2020 m. liepos mėn.).
Tel. 8 611 95 905.

1402

Medžioklinį dvivamzdį šautuvą 
IŽ-27 su inžektoriais (12 kalibras).
Tel. 8 611 95 905.

1403

Svarstykles, sveriančias iki 
500 kg.
Tel. 8 629 11 258.

1404

Margus kumeliukus ponius.
Tel. 8 685 36 379.

1405

Šieno ir šiaudų presą 
„Welger-45“. 
Tel. 8 643 40 008. 

1379

Įvairių markių kombainus 
(2,2–4 m pjaunamosios, 4000–
12 000 Eur), traktorių BELORUS 
82 (5500 Eur), įvairių markių 
plūgus, ražienų skutiklius, 
spudulinius presus, sraigtinius 
grūdų transporterius.
Tel.: 8 601 33 882, 
8 614 29 787.

1247

Naudotas dvivages bulviasodes, 
3 korpusų vartomąjį plūgą, 
prikabinamus ir pakabinamus 
mėšlo krautuvus (yra ir kaušai), 
vienvagį bulvių kombainą ANNA, 
srutų laistytuvus (2 t, 4 t, 6 t), 
dvivages bulviakases, grėblius-
vartytuvus, įvairaus pločio 
rotacines šienapjoves, šieno-
šienainio ritinių transportavimo 
šakes (kabinamos prie 
traktoriaus galo), diržinius 
ritininius presus, traktorių T-25, 
4 t mėšlo kratytuvą. Pristato 
nemokamai.
Tel. 8 685 27 217.

1406

Javų kombainą MASSEY FER-
GUSON 206 (2,5 m pjaunamoji, 
vairo stiprintuvas, 3500 Eur), 
sraigtinius grūdų transporterius 
(3–10 m, 250–400 Eur). 
Tel.: 8 601 33 882, 
8 614 29 787.

1246

500 l purkštuvą, lentą žemei 
lyginti, vežimą guminiais ratais, 
lovius kiaulėms šerti, betonines 
pralaidas tiltui, 3 m kultivatorių, 2 
m volą, 5 ratų grėblį, 2 t šieno, 2 
t miežių.
Tel. 8 691 00 109.

1362

Akcija! Pigiau nerasite! Sausas 
skaldytas arba kaladėmis 
beržines, alksnines malkas, 
stambias supjautas ir 
nesupjautas atraižas (pakais) bei 
smulkias atraižas prakurams 
(sausos). Nuolatiniams klientams 
taikomos nuolaidos. Atveža 
nemokamai. 
Tel.: 8 683 08 661, 
8 612 63 938.

2397

Malkas (skaldytas, kaladėmis, 
rąsteliais), supjautas ir 
nesupjautas (pakais) atraižas, 
atraižas prakurams. Atveža 
nemokamai. 
Tel.: 8 609 73 915,
8 690 27 280.

1043

Geromis kainomis – kokybiškas 
beržines, alksnines, uosines 
skaldytas malkas, malkas rąs-
teliais, juodalksnines stambias 
atraižas pakais. Atveža nemo-
kamai. 
Tel. 8 699 40 234.

1042

Nuolat pigiai – beržines ir 
alksnines suskaldytas malkas, 
malkas rąsteliais, juodalksnines 
atraižas. Matuoja vietoje. Atveža 
nemokamai. 
Tel. 8 610 45 504.

1044

Įvairias malkas kaladėmis ir 
sukapotas. Atveža. 
Tel. 8 607 29 041.

1189

4 m³ malkų Duonelaičių kaime.
Tel. 8 631 27 940.

1410

Skaldytas alksnines ir beržines 
malkas, stambias supjautas 
atraižas ir smulkias atraižas 
prakurams. Malkas supjauna 
reikiamo ilgio. Pristato patogiu 
laiku nemokamai. 
Tel.: 8 641 78 208, 
8 646 61 001.

744

Malkas, sukrautas konteineriuose 
po 1 m³, beržines ir alksnines 
skaldytas malkas, supjautas 
stambias atraižas bei smulkias 
atraižas prakurams. Greitai ir 
nemokamai pristato.
Tel.: 8 652 14 613, 
8 671 98 262.

743

1–2 kambarių butą Vilkaviškyje.
Tel. 8 636 69 673.

1380

Įvairių markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po 
avarijos. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 690 25 066.

1614

Brangiausiai – naudotus, 
nevažiuojančius, angliškus, po 
avarijos ar visiškai tvarkingus 
automobilius ir mikroautobusus.
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. 
Tel. 8 630 64 004.

1615

AUDI, VW, MERCEDES BENZ, 
OPEL, MITSUBISHI, TOYOTA, 
MAZDA markių automobilius. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. Sutvarko reikiamus 
dokumentus. 
Tel. 8 691 85 616.

1613

Visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar 
po avarijos. Pasiima patys. 
Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 643 39 486.

1612

Įvairius automobilius. Sutvarko 
reikiamus dokumentus. Pasiima 
patys. 
Tel. 8 650 28 930.

3991

TOYOTA RAV4 (2007 m., 2,2 l, 
dyzelis), TOYOTA YARIS (2007 
m., 1 l, benzinas, 4 durys), 
TOYOTA AVENSIS (2004 m., 2 l, 
benzinas, sedanas). Automobiliai 
Lietuvoje neeksploatuoti.
Tel. 8 615 12 231.

1443

Įvairias rotacines šienapjoves, 
bulviasodes, kauptukus, 
kasamąsias, trąšų barstytuvus, 
įvairios talpos purkštuvus, 
smulkintuvus („mulčerius“), 
įvairaus pločio lėkštines akėčias, 
frezas, grėblius-vartytuvus, 
plūgus, kultivatorius ir jų volus, 
žnyples, šakes ritiniams krauti, 
kaušus, naujas kabinas ir sėdynes 
traktoriams MTZ ir T-25, rankines 
daržovių sėjamąsias ir kauptuvus, 
bulvių šutintuvus, elektrinius 
gyvulių aptvarus (kuoliukus, 
laidus, izoliatorius), įvairias 
lenkiškų padargų atsargines dalis, 
noragus. Tel. 8 687 57 187. 
www.parduodutehnika.lt.

841

Grėblį-vartytuvą „Dobilas-3“.
Tel. 8 698 24 882.

1407

Tujas, egles, pušis, maumedžius, 
ąžuolus, lazdynus – graikinius 
riešutmedžius, trešnes, 
abrikosus, obelis, kadagius, 
magnolijas, pušis (bonsai) ir 
kitus dekoratyvinius augalus 
Vilkaviškio medelyne.
Tel.: 8 681 45 094, 
8 654 45 413.

972

Melasą, kukurūzus, žirnius, 
miežius, kviečius, kvietrugius, 
avižas, traiškytus mišinius, miltus, 
grūdus, įvairius kombinuotuosius 
pašarus, daugiamečių žolių 
sėklas. Pristato. 
Tel. 8 658 97 372.

149

Valuckų ūkis – kukurūzus, žirnius, 
garstyčias. Tel.: 8 652 73 696, 
8 687 29 812.

701

Kviečius pašarui.
Tel. 8 656 26 064.

1408

Kviečius, priekabą 1 PTS-9, mėšlo 
kratytuvą (11 t). 
Tel. 8 630 93 471. 

1433

Ekologiškai užaugintas maistines 
bulves. Tel. 8 617 71 821.

1409

Antanave – įvairios paskirties 
vidutinio dydžio bulves 'Vineta', 
'Laura', 'Dzele', ankstyvąsias 
'Julinka'. Tel.: 8 618 22 415, 
8 687 31 602.

1322

Piramidines tujas (0,80–1 m 
aukščio). Tel. 8 678 43 869.

907

Pigiai – sausas skaldytas beržines 
malkas, stambias visiškai 
sausas alksnines supjautas ir 
nesupjautas atraižas (pakais), 
smulkias atraižas prakurams 
(sausos). Atveža nemokamai. 
Tel.: 8 612 63 938, 
8 637 76 992.

490

Sodybą Jakiškių k., Vilkaviškio 
r. (ūkinis pastatas, rūsys, 
klėtelė, klojimas, 25 a sklypas, 
susisiekimas asfaltu, 3800 Eur). 
Tel. 8 683 91 121.

1397

Jaukią sodybą Bartninkų mstl., 
Vilkaviškio r. (nedidelis rąstinis 
namas, ūkinis pastatas, daržinė, 
rūsys, 13 a sklypas, privažiavimas 
asfaltu, 9300 Eur). 
Tel. 8 683 91 121.

1398

Gyvenamąjį namą su ūkiniu 
pastatu Ančlaukio k., Vilkaviškio r. 
(yra visi patogumai, prie namų – 
3 ha žemės). 
Tel. 8 688 20 981.

1242

Namą Mokyklos g. 21, Lakštučių 
k., Vilkaviškio r. (yra 24 a žemės, 
reikalingas remontas). 
Tel. 8 627 10 271.

1399

2 kambarių tvarkingą butą pato-
gioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 
50 m²). 
Tel. 8 685 69 145.

3533

1 kambario butą Statybininkų g. 
2, Vilkaviškyje (II a., butas vidinis, 
šiltas).
Tel. 8 685 86 849.

1400

6 a žemės sklypą Saulėtekio g., 
Vilkaviškyje.
Tel. 8 611 33 615.

1195

8 a sodą su nameliu „Žaibo“ 
bendrijoje, Agrastų g., 
Vilkaviškyje.
Tel. 8 620 71 974.

1401

Pigiai – naują tentinį angarą (dydis 
- 9,15 x 12 x 4,5 m). 
Tel. 8 687 72 343.

1376

7,90 ha žemės Uosių k., 
Šeimenos sen. (atlikti geodeziniai 
matavimai). 
Tel. 8 670 49 964.

2010

2,68 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą (Nr. 3924745), esantį 
Kurmiškių k., Kybartų sen., 
Vilkaviškio r.
Tel. 8 686 00 505.

1316

Sunkvežimio KAMAZ šoninius 
bortus, kėbulo pakėlimo cilindrą, 
priekabą gyvuliams vežti, 6 t 
priekabą.
Tel. 8 699 90 430.

1411

14  /  skelbimai / reklama
Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

PERKA

PARDUODA

Užsk. 1308

Pasiteirauti tel. 8 612 03 360.
Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu elevatorius@vilkaviskiogrudai.lt.

ŽŪK „Vilkaviškio grūdai“ 
sezoniniam darbui Pilviškiuose ieško

• laboranto (-ės), 
• svėrėjo (-os),
• elevatoriaus darbuotojų. 
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Užsk. 1428

Ge gu žės 25 d., 18 val., kvie-
čia mas Šūk lių kai mo bend-
ruo me nės na rių vi suo ti nis 
su si rin ki mas.

Dar bot var kė:
1. Veik los ata skai ta.
2. Fi nan si nė ata skai ta.
3. Pir mi nin ko rin ki mai.
4. Ta ry bos rin ki mai.
5. Ki ti klau si mai.

Re gi man tas MAR KE VI ČIUS
Bend ruo me nės pir mi nin kas

Užsk. 1414

Ge gu žės 21 d., 18 val., Sta ty-
bi nin kų g. 2-1, Vil ka viš ky je, 
kvie čia mas Vil ka viš kio ra-
jo no kraš tot var kos ir kai mo 
tu riz mo or ga ni za ci jos na rių 
vi suo ti nis su si rin ki mas.

Dar bot var kė:
1. Veik los ata skai ta.
2. Fi nan si nė ata skai ta.
3. Pir mi nin ko rin ki mai.
4. Ta ry bos rin ki mai.
5. Įs ta tų kei ti mas.
6. Ki ti klau si mai.

Vy tau tas LE KE ŠIUS
Pir mi nin kas

Užsk. 1413
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Pramonės g., Vilkaviškyje, rastas 
automobilio valstybinis numeris 
JRG 003. Atsiimti „Santakos“ 
redakcijoje, Vilniaus g. 23, 
Vilkaviškyje.

1422

Dovanoja gražius 2 mėnesių 
šuniukus.
Tel. 8 610 42 313.

1441

Dovanoja šiltnamio (3x5 m) 
stiklus.
Tel. 8 611 88 214.

1424

Reikalingas darbuotojas dažyti 
medinius namo langus.
Tel. 8 620 82 375.

1425

UAB „Vilkdara“ nuolatiniam 
darbui reikalingas pagalbinis 
darbininkas.
Tel.: (8 342) 51 512, 
8 687 35 487.

1431

Reikalingas vairuotojas, turintis 
CE kategorijų pažymėjimą, 
dirbti vilkiku su užuolaidine 
puspriekabe. Atlyginimas – 
60–75 Eur per parą (mokama po 
reiso). 
Tel. 8 600 23 262.

1375

Sezoniniam darbui reikalingi (-os)
barmenai (-ės), virėjai (-os).
Tel. 8 682 68 137.

1426

Siūlo darbą akmens apdirbimo 
srityje (granito pjaustymas, 
šlifavimas, poliravimas). Geros 
darbo sąlygos, draugiškas 
kolektyvas, laiku mokamas 
atlyginimas. Būtina patirtis.
Tel. 8 695 36 639.

1370

Siūlo darbą vairuotojui, 
turinčiam C kategorijos ir 95 
kodo pažymėjimus. Važiuojama į 
Vokietiją. 
Tel. 8 655 56 743.

 1432

Reikalingi darbuotojai montuoti 
saulės baterijas Vokietijoje. 
Būtina mokėti rusų kalbą. 
Privalumas – B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas.
Tel. 8 624 70 524.

1427

Vyras ieško nuolatinio darbo.
Tel. 8 685 59 734.

1378

Vienišas vyriškis ieško bet kokio 
darbo.
Tel. 8 644 78 412.

1075

Veža žvyrą, smėlį, skaldą 
ir kitus krovinius iki 8 tonų. 
Atlieka darbus ekskavatoriumi 
ir BOBCAT'u. Nuomoja 
automobilvežio priekabą ir 
vibroplokštę. 
Tel.: 8 607 90 171, 
8 616 93 166.

1077

Veža žvyrą, smėlį, skaldą, 
skaldelę ir kt. krovinius iki 
8 tonų. 
Tel. 8 686 45 549.

539

Veža žvyrą, smėlį, skaldą, 
akmenukus, malkas, durpių 
briketus iš Ežerėlio durpyno 
(gera kaina ir kokybė) bei kitus 
krovinius iki 8 t. 
Tel. 8 650 31 062.

594

Atlieka visus stogo dengimo 
ir fasado šiltinimo bei apdailos 
darbus. Turi rekomendacijas. 
Atvažiuoja, konsultuoja, matuoja, 
sudaro sąmatas. Pristato 
medžiagas projektinėmis 
kainomis. 
Tel. 8 671 33 635.

85

Atlieka arboristo darbus (pjauna 
ir geni medžius, vaismedžius, 
formuoja gyvatvores, išpjauna bei 
sutvarko apleistus sodus).
Tel.: 8 630 82 514, 
8 630 39 126.

753

Vilkaviškyje remontuoja variklius, 
keičia dirželius, tikrina, šlifuoja 
variklių galvutes, atlieka lengvųjų 
automobilių kompiuterinę diag-
nostiką. 
Tel. 8 609 79 788.

1873

Autoservise Vytauto g. 11A, 
Vilkaviškyje, atlieka važiuoklės, 
duslintuvų remontą, variklio 
diagnostiką ir remontą, keičia 
tepalus, visą parą teikia techninę 
pagalbą, superka automobilius.
Tel. 8 636 16 769.

3640

Gręžia vandens gręžinius, įrengia 
geoterminį šildymą. Darbai nuo 
A iki Z visoje Lietuvoje ištisus 
metus. Garantija, aptarnavimas.
Tel.: 8 616 08 020, 
8 686 83 265, 
www.melkerlita.lt.

844

Kasa tvenkinius, valo senus, 
išlygina žemes, atlieka įvairius 
kasimo, krovimo, žemės lyginimo 
darbus. 
Tel.: 8 659 45 419, 
8 686 15 419.

1211

Kasa pamatus, griovius 
(tranšėjas) nuotekoms, 
vandentiekiui, drenažui, elektros 
linijoms. Remontuoja seną 
drenažą, įrengia vamzdynus, 
pagrindus trinkelėms, 
betonavimui, montuoja valymo 
įrenginius, formuoja sklypo 
reljefą, tvarko aplinką, šalina 
kelmus, krūmynus, atlieka kitus 
darbus. Gali pervežti gruntą.
Tel. 8 643 42 034.

1039

Dažo skardinius, šiferinius stogus, 
medinius bei tinkuotus fasadus.
Tel. 8 631 91 211.

1335

Gamina paminklus iš indiško ir 
Karelijos akmens bei kt. priedus. 
Atlieka visus darbus kapinėse, 
lieja pamatus, kloja trinkeles, 
dengia įvairiomis dangomis, 
plokštėmis, plytelėmis. Suteikia 
garantiją. 
Tel. 8 653 25 305 (Jonas).

432

Prie IKI parduotuvės, Kęstučio g., 
Vilkaviškyje, rastas raktų ryšulys. 
Atsiimti „Santakos“ redakcijoje, 
Vilniaus g. 23, Vilkaviškyje.

1423

Groja įvairiomis progomis 
(vestuvėse, jubiliejuose, krikš-
tynose). Veda renginius. Graži 
muzika Jūsų šventei už mažą 
kainą. 
Tel. 8 680 27 027.

4369

MB Apskaitų grupė tvarko IĮ, 
UAB, MB, ūkininkų ir kt. apskaitą, 
atliekų apskaitą GPAIS.
Tel. 8 603 05 073.

1442

Kapinėse lieja pamatus, kloja 
trinkeles, tvarko apleistas 
kapavietes. 
Tel. 8 629 46 760.

1421

Gamina duris namams, ūkiniams 
pastatams, baldus, laiptus, kitus 
gaminius.
Tel. 8 686 71 689.

1430

Parduoda daugiamečių žolių 
sėklas, valomąją PETKUS, 
švariai išvalytus vasarinius 
kviečius, kvietrugius, miežius, 
avižas, mišinius, pelėžirnius, 
vikius, žirnius. Atveža. Beicuoja, 
atvyksta į namus. 
Tel. 8 651 49 996.

209

Greitai bei kokybiškai gamina ir 
įstato nerūdijančio plieno įdėklus 
į paprastus bei pristatomus 
apšiltintus kaminus. 
Tel.: 8 610 85 100, 
8 634 64 490.

2838

Įvairių skardos lankstinių (stogo 
detalių, palangių), žaliuzių tipo 
tvorų gamyba. 
Tel. 8 677 26 956.

86

Parduoda lietuviškus šiltnamius 
(nuo 200 Eur), polikarbonato 
stogelius, kokybišką polikar-
bonato dangą terasoms, 
stoginėms. Teikia montavimo 
paslaugą. 
Tel. 8 671 33 638.

218

UAB „Grupinis pirkimas“ 
PAVASARIO AKCIJOS: stoginė / 
sieninė trapecinė matinė skarda 
T-14+RAL3009 (1149x2500, 5 
Eur už m²), šiferis „EuroFala“ 
(nuo 6,14 Eur už m² naudingo 
ploto), akyto betono blokeliai 
„Air stone“ 240x200x600 – 58 
Eur už m³, 50 proc. nuolaida 
„Schiedel“ kaminams, 40 proc. 
nuolaida plieninei lietaus vandens 
nuvedimo sistemai „Struga“, 
difuzinė plėvelė – nuo 0,40 Eur 
už m², vata – nuo 0,90 Eur už 
m², OSB plokštė 10x1250x2500 
– 9,7 Eur už vnt., gipso kartono 
plokštė „Knauf“ 12,5x1200x2600 
– 4,2 Eur už vnt., polistireninis 
putplastis – 36 Eur už m³, 
plieninė sienų danga „Siding“ 
– nuo 9,40 Eur už m², tvoros 
stulpas 40x60x2300 – 8,50 Eur 
už vnt., pakabinamas betoninis 
tvoros pamatas 55x200x2490 
– 12 Eur už vnt., dvipusio dažymo 
tvoralentė 123 mm pločio – 1,20 
Eur už m. Visos kitos statybinės 
bei apdailos medžiagos 
geriausiomis kainomis Lietuvoje! 

Mus rasite adresu: Giedrių 
g. 141, Bučiūnų k., Vilkaviškio r. 
(už Giedrių geležinkelio pervažos 
„Regitros“ link). 
Tel.: 8 671 33 638, 
8 671 33 635.

87

Plauna, atnaujina, dažo visų 
tipų stogus, fasadus, patalpas. 
Konsultuoja, suteikia garantiją.
Tel. 8 621 99 958.

1334

Veža žvyrą, smėlį, skaldą, 
juodžemį, akmenukus ir kt. 
krovinius. Išveža gruntą, 
statybines atliekas. Gali pats 
pasikrauti. 
Tel. 8 658 01 358.

1257

Įvairaus svorio ir amžiaus 
prieauglį, veršelius mėsai. 
Atsiskaito iš karto vietoje. Greitai 
pasiima. 
Tel.: 8 651 50 728, 
8 652 68 845. 

1429

Ovidijaus Balčiūno individuali 
įmonė brangiai – veršelius. 
Pasiima patys. Sveria elektro-
ninėmis svarstyklėmis. Moka 6 ir 
21 proc. PVM priedus. Atsiskaito 
iš karto. 
Tel. 8 686 46 230.

219

Dviejų asmenų moki šeima 
išsinuomotų butą arba namą 
Vilkaviškyje ilgesniam laikui. 
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 648 84 055.

1272

Išnuomoja 1 kambario butą 
poilsiui Juodkrantėje. Paros kaina 
– 33 Eur.
Tel. 8 699 30 092.

1419

Paminklai, kapaviečių dangos  
mažesnėmis kainomis. Gamina 
Lenkijoje.
Tel. 8 685 50 901.

1420

Skardina vėjalentes, kraigus, 
palanges, kaminus, lanksto ir 
montuoja lietvamzdžius, apkala 
pakraiges. 
Tel. 8 631 66 119.

576

Nemokamai ir kokybiškai 
tvarko apleistus žemės 
sklypus bei pamiškes, iškerta 
krūmus, medžius. Išsiveža savo 
transportu. Teikia miško kirtimo 
ir ištraukimo paslaugą. Už darbą 
pasiima žaliavą. Plotas – ne 
mažiau kaip 1 ha. Už didelius 
ir tankiai apaugusius plotus 
primoka. 
Tel. 8 624 47 452.

17

Restauruoja minkštuosius baldus 
(remontuoja, atnaujina, keičia 
gobeleną, poroloną, spyruokles). 
Darbams suteikia garantiją.
Tel.: 8 628 95 059, 
8 600 51 591.

1369

Šiltina sienas užpildydami oro 
tarpus (kaina nuo 1,4 Eur už 
1 m²). 
Tel. 8 675 77 323.

1336

Remontuoja traktorių, kombainų 
variklius, vairo hidraulo ir elektros 
sistemas. Virina pusautomačiu 
suvirinimo aparatu (lituoja ir 
virina aliuminį). Atvyksta.
Tel. 8 682 92 203.

1274

Parduoda dalimis VW PASSAT B5, 
B5+ (1998–2005 m), VW PASSAT 
B6 (2007 m., 1,9 l, 2 l), VW 
TOURAN (2006 m.), VW GOLF 
V (2006 m.), AUDI A4 (1997 m., 
1,9 l, 1,8 l), AUDI A4 (2003 m., 
1,9 l,), AUDI A4 (2007 m., 2 l), 
AUDI A6 (1998 m., 1,9 l, 2,5 l), 
AUDI A6 (2003 m., 1,9 l, 2,5 l), 
OPEL ZAFIRA (2001 m., 2 l, 2,2 
l), OPEL FRONTERA (2000 m., 
2,2 l), AUDI B4 (1994 m., 1,9 l), 
VW SHARAN (1997–2005 m., 1,9 
l), FORD GALAXY (1997–2005 
m.), VW BORA (1,9 l), VW 
PASSAT B4 (1994 m., 1,9 l). Perka 
automobilius ardyti.
Tel. 8 657 39 339.

6299

Dezinfekuoja, valo geriamojo 
vandens šulinius.
Tel. 8 612 60 250.

1337
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Dėl prenumeratos, skelbimų ir reklamos skambinkite tel. (8 342) 20 805

SIŪLO DARBĄ

IEŠKO DARBO

ĮVAIRŪS

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga – brangiausi žmonės ima ir 
palieka... Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa ir atminty gyvi išlieka...
Dėl netikėtos Danutės MOCKIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionės šeimą ir artimuosius.
Keturvalakių punkto pieno statytojai ir supirkėja

1434

Nepažvelgs tėvelio akys rūpestingos, nebelauks jau niekad mylinti 
širdis. Pasiguost skubėsit prie tėvelio kapo, ašaros lašeliais ant jo 
kapo kris.
Dėl brangaus tėvelio Kosto BŪBNIO mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionio dukras ir sūnus su šeimomis.
Gudelių ir Varpininkų gyvenviečių kaimynai

1435

Likimas atima artimą žmogų ir diena tamsesnė atrodo. Gyvenimo 
laikrodis sukas ratu. Pakeisti to negalim, tik pabūti kartu... 
Dėl Vlado Antano JAKAIČIO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio 
šeimą ir artimuosius.
AB „Žemkalnija“ darbuotojai

1436

Mirtis užpučia gyvenimo liepsną, bet neužgesina šviesaus 
žmogaus atminimo...
Nuoširdžiai užjaučiame Birutę Pilipavičienę ir jos artimuosius dėl 
mylimo tėvelio Valentino KALAKAUSKO mirties.
Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ bendruomenė

1437

Išėjo ji tenai, iš kur negrįžta niekas, palikdama artimųjų širdyse 
skausmą ir liūdesį.
Nuoširdžiai užjaučiame Bronę Bereikienę ir jos šeimą dėl mylimos 
sesers mirties.
Lauko g. 28-o namo II laiptinės gyventojai

1438

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalyti Jūsų 
skausmu. Mes negalime įveikti būties, bet norėtume padėti savo 
buvimu.
Nuoširdžiai užjaučiame Kęstutį Kriščiūną dėl tėvelio mirties.
Ramoniškių kaimo bendruomenė

1439

UŽJAUČIAMEPERKA

DĖKOJAME
Už gėlių žiedus, nuoširdžius užuojautos žodžius širdingai dėkojame 
giminėms, draugams, kaimo gyventojams, taip pat laidojimo 
paslaugų įmonės „Kaspinas“ darbuotojams ir pažįstamiems, 
atėjusiems palydėti į amžinojo poilsio vietą mylimą tėvelį-senelį-
prosenelį Vitą KASIULĮ.
Vaikai su šeimomis

1386



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Ką tik išsiskleidusius žiedus pakando naktinės šalnos... 
Virginijos ARMANAVIČIENĖS nuotr.

S

„Tu rė ti vil tį“ ar „tu rė ti vil ties“?
Tai syk lin gi abu links niai, o ku rį rink tis, pri-
klau so nuo no ri mos nu sa ky ti min ties: kil-
mi nin ku pa sa ko mas nea pib rėž tas kie kis ar 
da lis (tu rė ti, ne pra ras ti vil ties), ga li nin ku 
– api brėž tas kie kis ar vi su ma (tu ri vil tį).

KALBOS PATARIMAI

Ge gu žės 10-oji –
Bu hal te rių die na

Ge gu žės 11-oji –
Pa gar bos mo kes čių mo kė to jams 
die na

Ge gu žės 12-oji –
Tarp tau ti nė slau gy to jų die na

Ge gu žės 13-oji –
Mei lės die na, dei vės Mil dos šven tė

DIENOS

Gegužės 10 d. 
Bertoldas, Putinas, Sangailė, Viktorina

Gegužės 11 d. 
Dalius, Mamertas, Miglė, Skirgaudas

Gegužės 12 d. 
Achilas, Nerijus, Nerita, Nermeda, 
Vaidutis, Virgailas, Virgailė

Gegužės 13 d. 
Alvyda, Alvydas, Milda, Ofelija, 
Servulas, Tautmilė, Tautminas

s

s

s

s

VARDINĖS

Astrologinė prognozė / 05-13 – 05-19
Avi nams at si ras ūpas keis ti įvaiz-
dį ar ba gy ve ni mo bū dą. Ga li kil ti 
idė jų, kaip pa ge rin ti fi nan si nę 
pa dė tį. Jei teks dirb ti dau giau už 
ki tus, ne si jaus ki te iš nau do ja mi. 
Tai išeis jums į nau dą.

Jau čiai ne sto kos ener gi jos, kū-
ry biš ku mo, ro man tiš ko po lė kio. 
Kar tu mo kė ki te pri pa žin ti sa vo 
klai das ir pri siim ti at sa ko my bę. 
Sa vait ga lį sma giai lei si te lais va-
lai kį su drau gais, ar ti mai siais.

Dvy niai dar be daug rei ka laus 
iš pa val di nių, ko le gų ir iš sa vęs. 
Ar tė jant sa vait ga liui, pa di dės 
no ras džiaug tis gy ve ni mo ma lo-
nu mais. Re gis, pa rūps įvaiz džio, 
na mų ge ro vės klau si mai.

Vė žiai no riai bend raus, da ly sis 
in for ma ci ja ir pel nys ap lin ki nių 
dė me sį. Gal būt pa vyks už megz-
ti ypa tin gą ry šį, įgy ti dau giau 
įta kos ir pri pa ži ni mo. Sa vait ga lį 
bus pro gų pa si links min ti.

Liū tai dar be ga li bū ti ne pa kei čia-
mi, ypač jei gaus pa gei dau ja mą 
pa gal bą. Lais va lai kiu mie lai kur-
si te gro žį sa vo ap lin ko je. Iš mo-
ki te džiaug tis tuo, ką tu ri te, ir 
da ly tis su ki tais tuo, kuo ga li te.

Mer ge lėms teks ne ma žai bend-
rau ti. Re gis, įsi gi li nę į do mi nan tį 
rei ka lą ra si te konk re čius at sa ky-
mus. Sa vait ga lį ne nus tyg si te vie-
to je. Ga li mi įdo mūs su si ti ki mai, 
ren gi niai, sma gios iš vy kos.

Svars tyk lės bus nu si tei ku sios 
ra miai siek ti su pla nuo tų tiks lų. 
In tui ty viai ju si te, kas jums bū tų 
nau din ga. Pa ty ręs as muo ga li 
duo ti ver tin gų pa ta ri mų. Dėl to 
tu rė tu mė te pa si jus ti tvir čiau.

Skor pio nai sa vai tę pra dės ener-
gin gai nu si tei kę. Ga li te bū ti įpa-
rei go ti spręs ti ga na su dė tin gas 
pro ble mas. Jums ki lu sios idė jos, 
nuo jau tos ga li bū ti reikš min gos 
ir tu rė ti kaž ko kią ei gą.

Šau liai vi sa gal va pa si ners į dar-
bo rei ka lus. Ma lo nu bus jaus tis 
svar biems, bet kar tu ne ri mą 
kels bū ti ny bė da ry ti spren di-
mus. Sa vait ga lį tin ka mas me tas 
at si pa lai duo ti ir sa ve pa le pin ti.

Jei Ožia ra giai ne gai lės ener gi-
jos, tai ne tik pa sieks ge rų re zul-
ta tų, bet ir at si kra tys įtam pos. 
Tuo la biau kad ar tė jant sa vait-
ga liui pri si gal vo si te neįp ras tų 
lais va lai kio už siė mi mų.

Van de niai tu rė tų mė gin ti įgy ven-
din ti svar bius su ma ny mus, kad 
ir ko kie jie bū tų. Re gis, bū si te 
iš ra din gi, sėk min gai pa si nau do-
si te ir ap lin ki nių pa ta ri mais. Sa-
vait ga lį vi lios ke lio nės, ren gi niai.

Žu vys daug su ži nos ir iš moks 
bend rau da mos su da ly ki niais 
par tne riais. Prap lė si te po žiū rį į 
gy ve ni mą, žmo nių tar pu sa vio 
san ty kius. Jums pa vyks lai mė ti 
pa tin kan čio as mens dė me sį.

ELTA

Nak ti mis jau ne be šals, o ir die nos eis 
vis šil tyn.

Šian dien su ki nė sis ne stip rus be si-
kei čian čios kryp ties vė jas, kai kur pa lis. 
Tie sa, ne ži nia, ar lie tus pa sieks iš džiū-
vu sią Su val ki jos že mę. Die ną tem pe ra-
tū ra pa kils iki 14–19 laips nių ši lu mos.

Šeš ta die nio nak tį vie to mis, die ną 
jau dau ge ly je ra jo nų pa lis. Vė jas iš liks 
ne stip rus. Nak tį tem pe ra tū ra pa že mės 
iki 5–10, die ną pa sieks 15–20 laips nių 
ši lu mos.

Sek ma die nį lie taus de be sų liks ma-
žiau, tad bus šil čiau. Nak tį tem pe ra tū ra 
svy ruos tarp 4–9, die ną jau bus 16–21 
laips nis ši lu mos.

Ža da pa ly ti, 
grįžta šiluma

APKLAUSA
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SURAŠYKITE Į BRĖŽINUKŲ KVADRATĖLIUS (9 LANGELIŲ) 
SKAIČIUS NUO 1 IKI 9 TAIP, KAD NEI EILUTĖSE, NEI STULPELIUOSE 
SKAIČIAI NESIKARTOTŲ. ATSAKYMĄ SUŽINOSITE IŠRINKĘ SKAIČIUS 
IŠ MAŽAIS SKAITMENIMIS PAŽYMĖTŲ LANGELIŲ.

SUDOKU Teisingas balandžio 26 d. spausdinto 
sudoku atsakymas – 9478 ir 2458. 

s

Sudarė 
Egidijus ŠALKAUSKIS

Vil ka viš ky je
Ge gu žės 11 d. (šeš ta die nį) Vil ka viš kio 
mies to bend ruo me nė or ga ni zuo ja žy gį 
„Dvi ra čiu į plu kių žy dė ji mą“. Da ly vių re-
gist ra ci ja J. Ba sa na vi čiaus aikš tė je pra si-
dės 11.50 val., iš ten dvi ra ti nin kai pa ju-
dės 13 val. Nu ma ty tas 26 km marš ru tas 
Vilkaviškis–Uosijos miškas–Kumečiai– 
Lankeliškiai–Vaičlaukis–Paežeriai. Žy-
gio pa bai ga pla nuo ja ma 17.20 val. Pae-
že rių dva ro so dy bo je.
Ge gu žės 11 d., 12 val., Vil ka viš kio Sa-
lo mė jos Nė ries pa grin di nės mo kyk los 
spor to sa lė je vyks Lie tu vos piet va ka rių 
re gio no krep ši nio čem pio na to „Mi ni 
Bas ket“ fi na lo ket ver to tur ny ras, ku ria-
me da ly vaus ir Vil ka viš kio „NKA-Per liu-
kai“ ko man da. Taip pat žais 2009–2010 
m. gi mu sių ber niu kų eki pos iš Aly taus, 
Prie nų bei Jur bar ko.
Ge gu žės 13 d., 18 val., kul tū ros cent re 
bus ro do ma re ži sie riaus Do na to Ul vy-
do do ku men ti nė ki no juos ta „Vals ty bės 
pa slap tis“. Tai fil mas apie ka den ci ją bai-
gian čią LR Pre zi den tę Da lią Gry baus kai-
tę. Bi lie to kai na 5 eu rai.
Ge gu žės 15 d., 16 val., kul tū ros cent re 
įvyks Vil ka viš kio vai kų ir jau ni mo cent-

s

s

s

s

ro ug dy ti nės Dei man tės Čės nai tės per so-
na li nės fo tog ra fi jų pa ro dos ati da ry mas. 
Or ga ni za to riai kvie čia ap si lan ky ti.
Iki bir že lio 4 d. kul tū ros cent re eks po-
nuo ja ma Vil niaus dai lės aka de mi jos 
Tel šių fa kul te to stu den tų dar bų pa ro da 
„Di zai no de san tas“.

Vir ba ly je
Ge gu žės 15 d., 10 val., mies to par ke 
vyks Šei mos die nai skir tas ne mo ka mas 
ren gi nys.

Al vi te
Ge gu žės 19 d., 12 val., or ga ni zuo ja mas 
pės čių jų žy gis „Pa va sa ri nio vė jo ge na-
mi“. „Ge gu žė – Šei mų ir Kai my nų mė-
nuo“, – pri me na ren gi nio su ma ny to jai, 
kvies da mi Al vi to, Čyč kų, Klam pu čių 
kai mų gy ven to jus rink tis prie sa vos 
bend ruo me nės na mų. Iš ten pa ju dė ję 
žy gei viai susitiks ant Kar ka kal nio. Pla-
nuo ja ma leis ti žy gio da ly vių at si neš-
tus ait va rus, vyks šaš kių tur ny ras ir 
pobūvis gamtoje, tad rei kė tų pa si rū pin ti 
žai di mais, tin ka mais žais ti lauke, už kan-
džiais, van de niu.

Viš ty ty je
Ge gu žės 25 d., 14 val., bend ruo me nės 
na muo se vyks Viš ty čio folk lo ro an samb-
lio „Ši lo jai“ (va d. Al do na Kra pa vic kie-
nė) kū ry bi nės veik los 20-me čio šven tė.

s

s

s

s

KAS? KUR? KA DA?

Ar esate kada nors paskolinę 
pinigų?

Taip. Skolą grąžino laiku. 
36 (37 %)
Esu, bet skolos jau nesitikiu 
atgauti. 26 (27 %)
Pinigų niekada niekam 
neskolinu. 14 (15 %)
Pats (-i) esu skolingas (-a). 
11 (12 %)
Ne, nes niekas neprašė. 
9 (9 %)

ŠIANDIEN

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Jautis (04 21–05 20)

Jaunatis iki gegužės 10 d.

05:25
21:07
15:42

Iš viso 
svetainėje 

santaka.info 
balsavo 96 
skaitytojai.
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