
Marijampolietė Akvilė Radaus-
kaitė šiemet laimėjo stipendiją 
vasaros mokyklai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, kur mokėsi 
apie pilietinį įsitraukimą.

Akvilė – Vilniaus universiteto 
III kurso studentė. Yra baigusi 
Rygiškių Jono gimnaziją, taip pat 
Marijampolės muzikos mokyklą. 
Būdama mokinė priklausė Mari-
jampolės dramos teatro jaunimo 
studijai, savanoriavo Kultūros 
centre, ligoninėje, priklausė įvai-
riems jaunimo klubams, kuravo 
„Erasmus+“ jaunimo mainus.

Šiuo metu sinologijos (studijų 
programa apie Japonijos, Kinijos 
ir Pietų Azijos regiono šalių kul-
tūrą ir kalbas) studentė Akvilė, 
laimėjusi Kinijos vyriausybės sti-
pendiją, išvykusi metams į Kiniją 
mokytis kinų kalbos Šandongo 
universitete. Beje, Kinijoje ji jau 
ne pirmą kartą, antro kurso ru-
dens semestrą praleido Liaoningo 
universitete Kinijos šiaurėje. 

A. Radauskaitė sutiko pasida-
linti su „Suvalkiečio“ skaitytojais 
savo įspūdžiais iš viešnagės 
JAV.
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Šventiniame minėjime prisi-
minta 1994 m. spalio 22 diena, kai 
tuometis krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius, siekdamas atgai-
vinti ir puoselėti Lietuvos kariuome-
nės tradicijas, LDK Vytenio motori-
zuotam pėstininkų batalionui vardo 
suteikimo metinių proga įteikė ko-
vinę vėliavą. Tuometinis bataliono 
vadas majoras Rimas Zinkevičius 
tada kalbėjo apie vėliavos reikšmę. 
Pasak jo, tai dalinio šventenybė, 
kurią pratęsiant protėvių tradicijas 
privalu gerbti ir saugoti.

ES. Bendrijos narės atvėrė 
kelią Europos Parlamentui rati-
fikuoti „Brexit“ susitarimą, kuris 
praėjusią savaitę pasiektas su 
Jungtinės Karalystės premjeru 
B. Džonsonu. Tačiau sprendimas 
dėl Londono prašymo atidėti sky-
rybas po spalio 31 d. nepriimtas, 
kol britų parlamentas ratifikuos 
sutartį.

Didžioji Britanija. Parlamen-
tas antruoju svarstymu priėmė 
„Brexito“ įstatymo projektą su 
naujos „skyrybų“ sutarties sąlygų 
tekstu. Pastarasis balsavimas buvo 
pirmas, kurį laimėjo premjero B. 
Džonsono vyriausybė nuo atėjimo 
į valdžią liepos pabaigoje.

Afganistanas. Neskelbto vi-
zito į Kabulą buvo atvykęs JAV 
gynybos sekretorius M. Esperas: 
planuota susitikti su „pagrindi-
niais lyderiais ir gauti naujausias 
operatyvines žinias“. Žlugus 
Vašingtono ir Talibano deryboms, 
šiuo metu lieka visiškai neaiš-
kus karinės amerikiečių misijos 
likimas.

Kanada. Preliminariais duo-
menimis, premjero J. Trudo Libe-
ralų partija turėtų išlikti stipriausia 
politinė jėga: rinkimuose į šalies 
parlamentą ji laimėjo arba pir-
mauja 157 rinkimų apygardose iš 
338 (konservatoriai – 121, trečia 
– Kvebeko blokas).

Čilė. Planai padidinti metro 
bilietų kainas išprovokavo nera-
mumus ir smurto protrūkius. Pro-
testuotojai padeginėjo autobusus, 
niokojo metro stotis, prekybos 
centrus, įmones. Didžiuosiuose 
miestuose paskelbta nepaprastoji 
padėtis, tačiau gyventojai, piktin-
damiesi dėl pragyvenimo išlaidų ir 
nelygybės, ir toliau rengia smurti-
nius protestus.

Japonija. Tokijuje imperato-
rius Naruhitas prašmatnia cere-
monija užbaigė savo įžengimą į 
Chrizantemų sostą. Jo valdymas 
prasidėjo gegužės 1 d., tėvui 
Akihitui atsisakius sosto ir tapus 
pirmuoju per du amžius tai pada-
riusiu imperatoriumi. Įžengimas į 
sostą įforminamas ir užbaigiamas 
tik atlikus visus ritualus ir oficia-
liai pasiskelbus pasauliui.

Izraelis. Premjeras B. Netany-
ahu grąžino prezidentui įgaliojimą 
formuoti naują vyriausybę, kai po 
rinkimų jau antrąkart per pastarąjį 
pusmetį nepavyko įtikinti pakan-
kamai parlamentarų prisijungti 
prie koalicijos. Prezidentas R. 
Rivlinas šią užduotį dabar ketina 
pavesti ekspremjero oponentui 
B. Gantcui.

Pagal šalies ir užsienio VIP 
pranešimus parengė K. R.

Neįprasta  praktika  JAV

Bataliono  kovinei  vėliavai  –  25-eri
Marijampolės kultūros centre paminėtas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytenio bataliono kovinės vėliavos 25-metis.

Vasarą turėjau nepaprastą ga-
limybę atlikti praktiką JAV, kuri 
buvo visiškai finansuojama šios 
šalies vyriausybės. Lietuvai buvo 
skirtos dvi vietos šiame projekte 
dviem skirtingoms temoms – apie 
verslumą (Tenesio valstijoje) ir 
apie pilietinį įsitraukimą (Pietų 
Karolinos valstijoje). Į projektą 
patekau per atranką. Manau, kad 
mano sėkmę lėmė interviu metu 
parodytas susidomėjimas ir atsi-
davimas socialinėms problemoms 
Lietuvoje, kultūrinis ir pilietinis 
aktyvumas Marijampolėje, ilgame-
tė patirtis tarptautiniuose jaunimo 
mainų projektuose. 

Mano institute (projekte buvo 
keturi institutai) buvo iš viso 20 da-
lyvių iš skirtingų Europos valstybių. 
Su grupe susipažinome jau Vašing-
tono oro uoste, kur kartu laukėme 
skrydžio į Pietų Karolinos valstiją, 
beje, atidėto kelioms valandoms. 

Keturias savaites mokėmės Pietų 
Karolinos universitete. Programa 
buvo palyginti intensyvi. Kiekviena 
diena pilna veiklos, net savaitgaliai 
buvo kruopščiai suplanuoti, todėl 
prie miego trūkumo teko priprasti. 

Į kiekvieno bataliono kovinę 
vėliavą įdėta dalis istorijos. Jau 
nuo seno padalinio kovinė vėliava 
buvo nenugalimo ryžto, stiprybės ir 
kovos dvasios simbolis, kurį kariai 
brangina ir saugo iki šių dienų. 

Vytenio batalionui buvo sugrą-
žintas ne tik tarpukaryje Marijam-
polėje dislokuoto 9-ojo pėstininkų 
pulko vardas, bet ir jo tradicijos. 
Todėl kovinėje vėliavoje išausta de-
vynių kampų žvaigždė simbolizuoja 
9-ąjį pėstininkų pulką. Žvaigždės 
centre – Didžiojo kunigaikščio 

atvaizdas. Vėliavos kampuose – 
saulė, mėnulis, žvaigždės ir žaibas. 
Kovinėje vėliavoje atsispindi ir 
9-ojo pėstininkų pulko karių šūkis, 
kuris kiekvieną rytą pasitinka ir 
vakarą išlydi vyteniečius: „Amžiais 
už Vilnių dės galvą lietuvis“. 

Prieš 25 metus iškilmių metu 
bataliono kovinė vėliava prikalta 
prie koto. Pirmą vinį įkalė krašto 
apsaugos ministras, po jo – gene-
ralinio štabo viršininkas, kiti aukšti 
Lietuvos kariuomenės karininkai, 
bataliono vadas. Vėliavą pašventino 

kunigas Antanas Matusevičius.
Kovinės vėliavos 25 metų mi-

nėjime, be kitų, karius pasveikino 
Logistikos valdybos vadas pulk. Ra-
mūnas Baronas, taip pat dabartinis 
LDK Vytenio bendrosios paramos 
logistikos bataliono vadas pulk. ltn. 
Julius Gaižauskas. 

„Vėliava tai yra vienas iš sim-
bolių, kuris – bevertis be žmonių. 
Mūsų niekas nenugalės, kai būsime 
kartu“, – kalbėjo J. Gaižauskas.

Ričardas PASILIAUSKAS
Autoriaus nuotraukos

Karius sveikino LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos ba-
taliono vadas pulk. ltn. Julius Gaižauskas.

Kovinė bataliono vėliava kartu su mūsų šalies Trispalve įnešama 
šventiniam minėjimui.

Akvilė Radauskaitė (antra iš dešinės) džiaugiasi galimybe JAV 
susipažinti su gausybe naujų žmonių iš viso pasaulio, pasidalinti 
patirtimi, pažinti Ameriką.

Darbo dienas dažniausiai leisdavome 
universitete, mokėmės apie pilietines 
ir socialines problemas JAV. Taip pat 
klausėme paskaitų, su universiteto 
profesoriais diskutavome, gvilde-
nome įvairias temas. Turėjome ga-
limybę ir tarpusavyje vesti debatus, 
išreikšti savo idėjas, požiūrį. Mano 
manymu, tai buvo vienas įdomiau-
sių dalykų, nes diskutavome su 18 

skirtingų valstybių atstovais.
Susipažinome su problemomis 

JAV, ieškojome būdų, kaip jas iš-
spręsti. Viena pagrindinių – nelegali 
migracija ir bandymas ją stabdyti, 
todėl turėjome galimybę iš arčiau 
pažvelgti į šią problemą, išgirsti 
tikras žmonių istorijas. 

Daug dėmesio skyrėme ir Afri-
kos amerikiečiams, aplankėme ne 
vieną muziejų, išgirdome daugybę 
istorijų apie jų skaudžią patirtį ir 
sunkų kelią į laisvę.

(Nukelta į 2 psl.)
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(Atkelta iš 1 psl.)
Labiausiai nustebino tai, jog 

nors ir atrodo, kad šiandien afroa-
merikiečiams yra suteiktos lygios 
teisės su kitais gyventojais, deja, tai 
nėra visiškai tiesa. Visgi daugumą 
juodų darbų atlieka afroamerikie-
čiai, o ir viešosiose mokyklose taip 
pat daugumą sudaro jie. Nustebino 
ir tai, jog organizatoriai visai to 
neslėpė, priešingai, parodė tikrąją 
JAV padėtį.

Savaitgalius leisdavome ke-
liaudami, gidai mus supažindino 
su miestų kultūra, istorija. Taip pat 
savanoriavome įvairiose organiza-
cijose. Turėjome galimybę prisidėti 
prie statybų namo, kuris buvo su-
teiktas nepasiturinčioms šeimoms, 
ieškančioms būsto. Savanoriavome 
ir darželyje, žaidėme su vaikais žai-
dimus, smagiai leidome laiką. 

JAV savanorystė ir pilietinis 
įsitraukimas yra labai vertinami, 
jau nuo vidurinės mokyklos moki-
niai skatinami prisidėti prie pelno 
nesiekiančių organizacijų. 

Mes ne tik apsilankėme, bet ir 
išgirdome apie daugybę aktyviai 
veikiančių tokių organizacijų, kurių 
tikslas – padėti piliečiams. Smagu, 
kad ir Lietuvoje vis daugiau jaunų 
žmonių bando įsitraukia į pilietinę 
veiklą, siekdami prisidėti prie savo 
šalies gerovės.

Turėjome galimybę leisti laiką 
su amerikiečių šeimomis, taip 
geriau pažindami jų kultūrą ir gy-
venimo būdą. 

Po keturias savaites trukusių 
studijų Pietų Karolinos universitete 
išvykome į kelionę po kitas valsti-
jas. Aplankėme Virdžinijos valsti-
jos Viljamsburgo miestą, kuriame 
buvome supažindinti su teisinės 
sistemos plėtra. Taip pat sužinojome 
apie ypatingą Viljamsburgo vaidme-
nį rengiant Virdžinijos konstituciją 
ir Teisių deklaraciją, dokumentus, 
kurie buvo JAV konstitucijos ir 
įstatymų projekto pavyzdys. 

Iš Virdžinijos važiavome į Fi-
ladelfijos miestą (Pensilvanijos 
valst.). Čia taip pat iš arčiau susipa-
žinome su šalies istorija, aplankėme 
Nacionalinį Konstitucijos centrą, 
Laisvės varpą, Nepriklausomybės 
salę, Filadelfijos meno muziejų ir 
kt. Tiesą pasakius, kontrastas tarp 
ramios, mažai gyventojų turinčios 
Pietų Karolinos ir Filadelfijos pasi-
rodė neįprastai didelis. 

Paskutinė stotelė buvo Vašing-
tonas, šalies sostinė. Prisipažinsiu, 
visą laiką to labiausiai ir laukiau. 
Būtent čia susirinko visi projekto 
dalyviai iš kitų institutų, galėjome 
susipažinti, išgirsti jų įspūdžius ir 

atsiliepimus. Kadangi projektas 
skirtas lyderiams, kuriantiems 
šviesesnę šalies ateitį, tapus alum-
nu galima pretenduoti į finansinę 
paramą, siekiant įgyvendinti savo 
projektus. Tai dar viena iš užduočių, 
kurią turėjome atlikti visų studijų 
metu. Susiskirstę į grupeles turėjo-
me patys įvardyti problemą ir rasti 
sprendimo būdus. Projektą reikėjo 
pristatyti Vašingtone komisijai ir 
kitiems dalyviams. Mano grupė, 
kurią sudarė keturios merginos iš 
skirtingų valstybių (Prancūzijos, 
Portugalijos, Ispanijos, Lietuvos), 
iškėlė problemą dėl informacijos 
stygiaus jaunoms merginoms ir 
moterims sveikatos klausimais. Pa-
siūlėme sukurti interneto platformą 
ir organizaciją.

Patirtis iš šios praktikos neį-
kainojama. Mūsų komanda tapo 
viena didele šeima, su kuria iki 
šiol palaikome ryšius. Supratau, 
kad kiekviena valstybė susiduria 
su savo problemomis ir tik kartu 
dirbdami galime rasti sprendimus. 
Grupinis darbas, mano supratimu, 
yra vienas svarbiausių faktorių į 
šviesesnę ateitį.

Parengė Loreta AKELIENĖ
Nuotraukos iš asmeninio 
A. Radauskaitės albumo
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Vėl  suksime  laikrodžius
Lietuvai rengiantis įvesti žiemos 

laiką, gyventojai tikisi, kad tai bus 
vienas paskutinių kartų sukiojant 
laikrodžius. Laikas valanda atgal 
bus atsuktas naktį iš šeštadienio į 
sekmadienį, tai yra iš spalio 26-o-
sios į 27-ąją. 

Žiemos laikas galios penkis mė-
nesius – iki kovo pabaigos. Lietuva 
laikrodžius sukioja pagal Europos 
Sąjungos (ES) taisykles, tačiau pas-
taraisiais metais bendrijoje žadama 
to atsisakyti. Europos Parlamento 
Transporto ir turizmo komitetas 
pasiūlė laiko sukiojimą stabdyti nuo 
2021 metų.

Kviečia  padėti 
„Maisto  banko“  akcija

Spalio 25–26 dienomis labdaros 
ir paramos fondas „Maisto bankas“ 
kviečia šalies gyventojus dalyvau-
ti „Maisto banko“ akcijoje, kuri 
Lietuvoje rengiama jau dvidešimt 
aštuntąjį kartą.

Nepasiturintiems nupirkti kon-
servų, miltų, aliejaus, kruopų ar kitų 
ilgiau negendančių maisto produktų 
sutikdami prekybos centrų pirkėjus 
prašys tūkstančiai „Maisto banko“ 
akcijos  savanorių – visuomeninin-
kų, moksleivių, socialiai atsakingo 
verslo savanorių.

Paskelbti  saugios 
kaimynystės  konkurso 

nugalėtojai
Marijampolės apskr. VPK, vyk-

dydama Marijampolės savivaldybės 
administracijos finansuotą projektą 
„Saugią aplinką kurkime kartu“, 
buvo paskelbusi konkursą, kuriame 
kvietė dalyvauti Marijampolės savi-
valdybėje esančias bendruomenes, 
bendrijas. Į kvietimą atsiliepė net 
12 dalyvių.

Komisijos, sudarytos iš Mari-
jampolės savivaldybės administra-
cijos ir Marijampolės apskr. VPK 
atstovų, sprendimu daugiausia balų 
surinko ir vaizdo stebėjimo kamerų 
komplektus laimėjo P. Armino g. 
90b namo gyventojai ir daugiabučio 
namo savininkų bendrija „Tuja“. 
Nugalėtojams atitenka 500 eurų 
vertės komplektai, kuriuos sudaro: 4 
vaizdo stebėjimo kameros, įrašymo 
įrenginys, HDD 2TB, ir prijungimo 
laidai.

Kelininkai  skelbia  
žiemos  režimą

Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo mi-
nisterijos (Kelių direkcija) Eismo 
informacijos skyrius (EIS) kaip 
ir kiekvienų metų spalio mėn. 
„įjungė“ žiemos režimą, t. y. kaip 

ir anksčiau EIS operatoriai dirbs 
ištisą parą, tačiau skirtingai nei va-
sarą daugiausia dėmesio skirs kelių 
būklės stebėsenai ir operatyviam 
vairuotojų informavimui apie paki-
tusias eismo sąlygas.

Pranešimai apie kelių būklę ir 
eismo sąlygas svetainėje eismoin-
fo.lt bus skelbiami mažiausiai du 
kartus per parą – 6.30 val. ir 16.30 
val. Pirmasis skelbs apie esamas ir 
numatomas eismo sąlygas dieną, 
antrasis – apie esamas ir numatomas 
naktį. Keičiantis orams ir sudėtingė-
jant eismo sąlygoms pranešimai bus 
skelbiami svetainėje keturis kartus 
ir dažniau. 

Kazlų  Rūdos 
savivaldybės  

teritorijoje  vykdomos  
karių  pratybos  

Spalio 23–24 dienomis Juozo 
Vitkaus inžinerijos bataliono 1 inži-
nerijos kuopos kariai vykdo taktines 
pratybas tiltų per Šešupę žvalgybai. 
Pratybose kariai dalyvauja be gink-
lų, karinis transportas važinėja tik 
keliais, nebus naudojama pirotech-
nika ir imitacija.  

Kapus  tvarkykime 
atsakingai

Artėjant mirusiųjų pagerbimo 
dienai visi skuba tvarkyti artimųjų 
kapus. Marijampolės savivaldybės 
administracijos specialistai infor-
muoja, kad tvarkantis kapinėse 
privalu laikytis tvarkos, rūšiuoti 
žaliąsias atliekas. Prie konteinerių, 
kad jie taip greitai nebūtų pripildy-
ti, yra prikabinti didmaišiai, kurie 
skirti sugrėbtiems lapams sukrauti. 
Į šiuos maišus dėti kitokių atliekų 
negalima. Taip pat negalima mesti į 
šiuos maišus polietileninių maišelių 
su lapais. Žaliąsias atliekas būtina 
iškratyti į didmaišį, o maišelį mesti 
į plastikui skirtą konteinerį. 

Eismas  ties  Kaunu  bus 
leidžiamas  jau  šiemet

Eismo sąlygos rekonstruoja-
mame magistralės Vilnius–Kau-
nas–Klaipėda ruože, vadinamoje 
„Megos“ sankryžoje ties Kaunu, 
netrukus pagerės. Dar šiais metais 
čia planuojama leisti eismą ir pa-
grindiniu, ir jungiamaisiais keliais.

Pagal sutartį magistralės rekons-
trukcija buvo numatyta iki kitų metų 
balandžio mėn. 

Minėtame ruože magistralė 
platinama iki 10 eismo juostų, 
papildomai įrengiamos greitėjimo 
ir lėtėjimo juostos. Be to, bus at-
skirti skirtingo greičio srautai, todėl 
dviem vidurinėmis eismo juostomis 
tranzitinis transportas galės važiuoti 
greičiau.

Rekonstravo 
bendruomenės  namus

Dailučių kaime (Vilkaviškio r.) 
po rekonstrukcijos atidaryti ben-
druomenės „Dailučių švyturiai“ 
namai. Juose veikia vaikų dienos 
centras, kuriame po pamokų renkasi 
aplinkinių kaimų vaikai, dirba soci-
alinė darbuotoja.

Turgaus kainos
Marijampolės V. Kudirkos g. 

turgavietėje puslitris medaus kai-
navo 3,5 Eur, 10 vištų kiaušinių 
1,8–2 Eur, anties – 3 Eur. Morkų 
kilogramas kainavo 1 Eur, burokėlių 
– 0,4 Eur, svogūnų – 1 Eur. Bulvių 
kilogramą pardavinėjo po 0,6–0,5 
Eur. Vasarinių česnakų kilogramas 
kainavo 5 Eur, žieminių – 4 Eur, 
kopūstų – 0,6 Eur. Už pupelių ki-
logramą prašė 3,5 Eur, už tiek pat 
kriaušių – 0,8 Eur, slyvų – 2 Eur, 
naminių vynuogių – 2 Eur, už čili 
pipirų kilogramą – 5 Eur. Kilogra-
mas spanguolių kainavo 3 Eur, mo-
liūgų – 0,5 Eur, pomidorų – 1,5 Eur, 
paprikų – 1 Eur. Obuolių kilogramą 
pardavinėjo po 0,5–1 Eur, mažesnes 
cukinijas – po eurą, didesnes po du. 
Už indelį krienų prašė 2 Eur, už ki-
logramą raugintų kopūstų – 1,5 Eur. 
Litras voveraičių – 3 Eur, nedidelis 
kibirėlis jaučakių arba dėžutė šilba-
ravykių – 3 Eur.

Litras pieno – 0,6 Eur, tiek pat 
grietinės 4 Eur, kilogramas sviesto 9 
Eur, varškės 2–3 Eur, varškės sūrio 
4 Eur, saldaus varškės sūrio 4,4 Eur. 
Obuolių sūrį pardavinėjo po 6 Eur.

Už skandinaviškų sausai sūdytų 
silkių filė kilogramą prašė 5,5 Eur, 
už tiek pat šaltai rūkytų jūros ešerių 
filė 10 Eur, už karštai rūkytų menkės 
ikrų kilogramą – 12 Eur. Mažas 
indelis sūdytų lašišų gabaliukų su 
krapais kainavo 1 Eur. Prekiaujama 
įvairių rūšių šaldyta silke „Matjė“, 
kuri yra neskrosta, be konservantų: 
350 gramų pakuotė kainavo 6 Eur, 
450 g – 7 Eur, 750 g karališkos 
silkės „Matjė“ – 12 Eur. 200 gramų 
dėžutė šprotų filė aliejuje 2,5 Eur, 
lietuviškų sėmenų kilogramas – 4 
Eur.

Sumainys  žiedus
Rytoj Marijampolės savivaldy-

bės Civilinės metrikacijos skyriuje 
tuoksis: Irena Arulienė ir Algirdas 
Navickas (10.50 val.); Ieva Samuo-
lytė ir Egidijus Kairaitis (11 val.).

„Suvalkiečio“ informacija

Neįprasta  praktika  JAV

Praėjusią vasarą Akvilė turėjo 
galimybę JAV atlikti praktiką, 
kuri buvo visiškai finansuojama 
šios šalies vyriausybės.

Agronomai, zootechnikai, teo-
logijos daktarai ir visi, kas netingi 
ar vadina save politikais, garsiai 
šūkauja apie nešvarią pavojingą 
Astravo atominę elektrinę, repe-
tuoja atominį pavojų ir dievažijasi 
padarysią viską, kad šis atominis 
monstras nepagamintų nė kilovat-
valandės elektros energijos.

Atominės elektrinės kaimynys-
tė – tikrai ne pats maloniausias ar 
raminančiai veikiantis faktorius. 
Ypač po Černobylio pamokėlių 
prieš tris dešimtmečius. Su tuo 
reikia sutikti.

Kita vertus, kai kam tos „ato-
minės“ pamokėlės tapo visai nau-
dingos. Ne perkeltine, o tiesiogine 
prasme. Vieni susuko filmą, kiti 
susikūrė ekskursijų maršrutus, treti 

įsirengė sovietinius „apartamentus“ 
ir teigia, kad gana paklausūs...

Paprasčiau kalbant, sukūrė nau-
ją paklausų produktą. Tokį, kuris 
atitinka rinkos ekonomikos dės-
ningumus. Eilinį kartą patvirtino 
gana cinišką aksiomą, suformuluotą 
vieno iš verslo korifėjų: kai griūva 
civilizacija (ar visuomenėje nusisto-
vėjusi tvarka), visų šansai nuskursti 
ir šansai praturtėti yra apylygiai. Tai 
priklauso tik nuo asmeninio požiū-
rio, gebėjimų griuvėsiais pasinau-
doti… ir juos parduoti. Netolimos 
praeities tragedijos mūsų laikais 
– paklausi prekė... Černobylio ato-
minės siužetai ir objektai dar kartą 
patvirtina taisyklę.

(Nukelta į 6 psl.)

Ironišku  žvilgsniu

Apie  rąstus  ir  šapus
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Keliauti  –  vadinasi,  gyventi

Vyksta su tikslu
Gidė Jurgita turistų dėmesiu 

niekada nesiskundė. Jos paslaugos 
domindavo įvairaus amžiaus gru-
pių ir poreikių keliautojus – nuo 
mokyklinukų iki brandaus amžiaus 
turistų. Tačiau moteris tikina, tokį 
susidomėjimą Marijampolei ir 
Suvalkijai, koks buvo šią vasarą ir 
tebėra dabar, turistai rodė seniai.

– Manau, Suvalkijos, o ypač 
Marijampolės, vardą išgarsino 
gatvės meno projekto „Malonny“ 
paveikslai. Žiniasklaidos, žinomų 
žmonių dėmesys padėjo sužinoti 
keliautojams apie pas mus esančius 
objektus. Anksčiau Marijampolėje 
turistai nesitikėdavo pamatyti tokius 
kūrinius ir maloniai nustebdavo juos 
išvydę. Nuostaba išlieka ir dabar, 
bet žmonės jau žino, kur važiuoja. 
Atvykstama su tikslu pamatyti gat-
vės meną, – paaiškina gidė.

Gyvi atsiliepimai – 
geriausia reklama

Jurgita sako, kad padidėjęs tu-
ristų susidomėjimas Marijampole 
padidino ir jos darbo krūvį. Moteris 

Rekordiniai srautai
R. Dragūnaitė sako, kad prasi-

dėjus vasarai turistai į Marijampolę 
ėmė vykti dviaukščiais autobusais, 
todėl apsilankiusiųjų mieste skai-
čius šiemet padidėjo du kartus. 
Marijampolės TIC vadybininkės 
skaičiavimais, nuo sausio iki spalio 
vidurio į TIC buvo užsukę apie 3 
tūkst. lankytojų. Marijampolėje 
gegužės 1–rugpjūčio 31 d. gidai 
vedė 2 tūkst. 500 turistų ekskursi-
jas, o nuo metų pradžios, manoma, 
mieste spėjo pabuvoti apie 9 tūkst. 
keliautojų.

– Daugiausiai keliautojų – ži-
noma, iš Lietuvos. Nemažai svečių 
atvyko iš Lenkijos, sulaukėme turis-

skaičiuoja, kad šį turizmo sezoną jai 
teko priimti maždaug trigubai dau-
giau turistų grupių nei ankstesniais 
metais. Gidė tikina pastebėjusi, kad 
Suvalkiją ypač pamėgo kauniečiai. 
Priežastis – nedidelis atstumas ir 
gyva reklama.

– Tarp keliautojų buvo žmogus, 
kuris mano vedamose ekskursijoje 
dalyvavo ne vieną ir ne du karus. 
Pabandęs atvykti į Marijampolę bei 
Suvalkiją ir pažinti ją su manimi, 
atvyko čia dar ir dar kartą, tik jau su 
kitais keliautojais. Gyvi patarimai, 
atsiliepimai yra geriausia reklama, 
– pastebi gidė. 

Jurgita džiaugiasi, kad keliauda-
mi į Marijampolę turistai naudojasi 
gidų paslaugomis. Anot jos, tuomet 
miestas ir jo lobiai pažįstami visai 
kitaip. Daug išsamiau, gyviau ir 
tikriau. Tiesa, gidė tikina istorijos 
pamokų nevedanti ir išmokti bei 
prisiminti datų neliepianti. 

– Tiesiog pasakoju įdomias 
detales, atsitikimus, nuotykius. 
O „Malonny“ piešiniai – mano 
vedamų ekskursijų arkliukas. Ne 

visi gidai paaiškina jų prasmę, tuo 
tarpu aš vesdama turistus prie jų 
visada paaiškinu reikšmė. Piešinius 
žmonės mato ir supranta skirtingai. 
Tiesa, kartais net nesistengia supras-
ti – tiesiog praeina ir nesusimąsto, 
ką jie galėtų reikšti. Todėl visada 
atkreipiu keliautojų dėmesį, skatinu 
jų smalsumą, žingeidumą. Suprasti 
meno kūrinį savaip yra sveikinti-
na, tačiau žmonės dažnai dėkoja 
sužinoję tikrąją kūrinio reikšmę, 
menininko mintį, – tikina J. Paznio-
kaitė-Bubnienė.

Plūsta į cukraus fabriką
Nors už lango – ruduo ir orai jau 

atvėsę, gidė Jurgita sako, kad turistai 
į Marijampolę ir toliau veržiasi. Tie-
sa, gatvės menas ir parkai pasiliko 
antrame plane. Pirmu smuiku dabar 
groja Lietuvos cukraus fabrikas, o 
kadangi ekskursijas fabrike veda 
Jurgita, jos darbo tempai nesuma-
žėjo.

– Čia ranką pridėjo žurnalistas 
Orijus Gasanovas. Nusifilmavęs 
filmuke apie cukraus fabriką Ma-
rijampolėje jis sukėlė ažiotažą ir 

susidomėjimą fabriku visoje Lietu-
voje. Daug kas net nenumano, kaip 
gimsta cukrus, o Lietuvos cukraus 
fabrikas turi unikalią galimybę tai 
parodyti ir paaiškinti. Dabar, rudenį, 
vykstant cukraus gamybai, atvykę į 
fabriko muziejų žmonės gali pajusti 
tikrą, autentišką atmosferą. Pamaty-
ti kraunamus runkelius, paragauti 
melasos, galų gale užuosti mieste 
tvyrantį fabriko skleidžiamą kvapą, 
– sako gidė Jurgita.

Keičia valgymo įpročius
Paklausus jos, kur toliau drie-

kiasi keliautojų maršrutai aplankius 
gatvės meno objektus, parkus ir 
cukraus fabriką, Jurgita sakė, kad 
keliautojus tuomet domina maistas. 
Gidė tikina pastebėjusi, kad keliau-
tojų įpročiai keičiasi. Anksčiau tu-
ristai rinkdavosi užkandžiauti savo 
maistą autobuse, o dabar prioritetą 
teikiamas kavinėms, užkandinėms.

– Bėda ta, kad ne visos gali 
priimti dideles turistų grupes, ne 
visos gali pasiūlyti autentiškų lietu-
viškų patiekalų. Kol kas vienintelė 
suvalkietiškų patiekalų degustaciją 

paruošti gali Liudvinave įsikūrusi 
Jakštų sodyba. Tiesa, iš anksto juos 
informavus, – perspėja Jurgita.

Nuomonė  apie  miestą  keičiasi
Automobilių turgus, suvalkietiškas šykštumas ir, rodos, nieko daugiau. Taip Suvalkijos sostinę įsivaizduoja joje nebuvę, tačiau šį tą 

apie ją girdėję keliautojai. Tačiau turistų grupes Marijampolėje ir Suvalkijoje priimanti gidė Jurgita Pazniokaitė-Bubnienė konstatuoja, kad 
augant žmonių srautams Suvalkijoje keičiasi ir jos įvaizdis. Atrandamas gatvės menas, žavimasi cukraus gamybos procesu.

Rudenį gidė Jurgita atsikvėpti 
laiko turi mažai. Šiemet ji veda 
ekskursijas Lietuvos cukraus 
fabriko muziejuje, o jis dabar 
– populiarus. Turistai pamatyti 
ir sužinoti, kaip gimsta cukrus 
plūsta iš visos Lietuvos.

Marijampolę  užplūdo  turistai
Marijampolės turizmo informacijos centras (TIC) skaičiuoja, kad vasarą Marijampolėje apsilankė 

keli tūkstančiai turistų. Kiek tiksliai – pasakyti sunku, nes vieni į TIC užėjo, kiti jį aplenkdami keliavo 
savarankiškai. TIC vadybininkė Rita Dragūnaitė sako, kad Suvalkijos sostinės kryptimi vyko daugiausia 
lietuviai, tačiau būta ir užsieniečių. Manoma, kad keliautojus atvykti į miestą traukė išreklamuoti ir jau 
žinomais tapę turistiniai objektai.

tų iš Anglijos, Norvegijos, Švedijos, 
Latvijos, Izraelio, Škotijos, Danijos, 
Airijos, piligrimų iš Tailando. Daž-
niausiai jie lankė „Malonny“ meno 
simpoziumo kūrinius, Kačių kie-
melį, kuris traukia turistus legenda 
apie grafienę P. Butleriene, jos meilę 
katėms ir katėmis-skulptūromis, 
kurios, sakoma, pildo norus. Popu-
liarūs parkai, bažnyčios, sulaukiame 
nemažai užklausų dėl cukraus fabri-
ko muziejaus lankymo. Reikėtų pa-
minėti ir senovinių automobilių bei 
motociklų muziejų „Kubilkiemis“, 
apie kurį pavieniai turistai žino 
mažai, tačiau didelės grupės užsuka 
dažnai. Daug svečių atvyksta į ka-
vinę-barą „KamBARys“, kuriame 

kadaise lankėsi ir plačiai aprašė A. 
Užkalnis, – turistų pamėgtas vietas 
vardija R. Dragūnaitė.

Su rudeniu turizmo 
sezonas nesibaigia

Minėti lankytini objektai žinomi 
ir girdėti, tačiau Marijampolės TIC 
vadybininkė sako, kad šiemet mies-
tas turistams pasiūlė nemažai naujų 
pramogų. Pavyzdžiui, aplankyti 
Amalvos pelkės pažintinį taką, kuris 
yra trumpiausias Lietuvoje. Mėgs-
tantys aktyvias pramogas siausti 
galėjo vandens batutų parke „Zero 
Majami Park“, saldumynų mylėto-
jai buvo kviečiami pasigardžiuoti 
ypatingo skonio desertais „Senojo 
miesto kepyklėlėje“. Turistams 
buvo siūloma aplankyti ir Šunskuo-
se neseniai pradėjusį veikti fazanyną 
bei rudenį atidarytą Kneipo taką.

R. Dragūnaitė pripažįsta, kad 
prasidėjus rudeniui turistų srautai 
Marijampolėje sumažėjo, tačiau 
užsukančių yra. Kai oras lauke taps 
nepalankus ilgiems pasivaikščioji-
mams po parkus ir mieste esančius 
kiemelius, turistai bus kviečiami 
lankyti muziejus ir galerijas: seniau-
sią Kraštotyros muziejų, vienintelį 
tokį Lietuvoje Prezidento K. Gri-
niaus, Palaimintojo J. Matulaičio ir 
jau minėtą senovinių automobilių 
bei motociklų muziejų „Kubilkie-
mis“. R. Dragūnaitė tikina, kad 
ypač daug dėmesio dabar sulaukia 
Lietuvos cukraus fabriko muziejus, 
į kurį turistai nori spėti patekti vyks-
tant cukraus gamybos sezonui – iki 
gruodžio pabaigos.

Paslaugos aktualios
Marijampolės TIC vadybininkė 

džiaugiasi, kad turistai aktyviai nau-
dojasi jų teikiamomis paslaugomis. 
Sako, nebūna dienos, kad neužsuktų 
koks nors keliautojas, o kiek dar 
jų savaitgaliais informacijos ieško 
viešbutyje „Mercure“ esančiame 
TIC stende.

– Vasarą interesantų sulaukiame 
daugiau, tačiau darbo prasidėjus 
rudeniui mažiau neturime. Kasdien 
sulaukiame skambučių, el. laiškų su 
įvairiais klausimais. Teiraujamasi 
apie lankytinus objektus, jų adresus, 
istoriją, darbo laiką, prašoma padėti 
susiplanuoti maršrutą. Klausiama, 
kur rekomenduotumėme pavalgyti, 
apsistoti. Pageidaujama gidų kon-
taktų – jų rekomendacijas teikiame 
pagal tematiką, – paaiškina vady-
bininkė Rita.

Padėjo reklama
Paklausus jos, kaip mano, su 

kokiais tikslais svečiai atvyksta į 
Marijampolę, Rita teigė, kad daž-
niausiai turistai atvažiuoja į miestą 
dėl to, kad čia nebūna buvę arba 
buvę seniai. R. Dragūnaitė sako, kad 
turistus galima skirti į dvi grupes. 
Vieni tiesiog ieško naujų krypčių ir 

domisi viskuo, kiti atvažiuoja turė-
dami konkretų tikslą: domėdamiesi 
žydų pėdsakais mieste, „Malonny“ 
meno simpoziumo kūriniais, cu-
kraus fabriku.

R. Dragūnaitė mano, kad išaugę 
turistų srautai Marijampolėje nėra 
atsitiktinumas. Miestą išgarsino 
pernai turėtas Lietuvos kultūros 
sostinės titulas, organizacijų ir pa-
ties TIC dalyvavimas Tarptautinėje 
turizmo ir aktyvaus laisvalaikio 
mugėje „Adventur 2019“, Kauno 
„Hanza dienose“, Klaipėdos jūros 
šventėje ir „Sostinės dienose“, kur 
kartu su kolegomis iš Šakių, Vilka-
viškio, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos 
buvo pristatinėjami Suvalkijos tu-
rizmo ištekliai.

– Didelę įtaką žinomumui daro 
ir televizijos projektai, kuriuose 
pristatoma Marijampolė. Šiemet 
reportažus apie Marijampolę rodė 
TV3 žinios, laida „Maisto kelias“, 
LNK „10 vasaros savaitgalių“. 
Straipsniai populiariausiuose nau-
jienų portaluose taip pat suvaidina 
reikšmingą vaidmenį, – įsitikinusi 
R. Dragūnaitė.

R. Dragūnaitė sako, kad abejingų nepalieka visi „Malonny“ pie-
šiniai, tačiau šiemet ypač dažnai lankomas ir fotografuojamas buvo 
P. Butlerienės kiemelyje esantis „Pulkas“.

Marijampolės TIC vadybininkė Rita Dragūnaitė džiaugiasi, kad 
Marijampolę atranda turistai. Šiemet jie į miestą vyko itin gausiai.

Paruošė Rita LIŽAITYTĖ, nuotraukos Ričardo PASILIAUSKO ir iš J. Pazniokaitės-Bubnienės asmeninio albumo
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TESTAS
Pasitikrink, kiek TAU įtaką daro rusiška kultūra (prie kiekvieno klausimo pažymėk tau tinkantį atsakymą).
1. Rusų kalba yra vienintelė užsienio kalba, kurią moku.
 Tiesa Labiau tiesa nei netiesa Netiesa
2. Noriai žiūriu rusiškus filmus, koncertus, kitų kultūrinių renginių transliacijas.
 Tiesa Labiau tiesa nei netiesa Netiesa
3. Rusiškos kultūros apraiškos man sukelia nostalgiškus jausmus.
 Tiesa Labiau tiesa nei netiesa Netiesa
4.Kultūros  nereikia painioti su politika. Kultūra, kad ir rusiška, nedaro neigiamos įtakos žmonių pasaulėžiūrai
 Tiesa Labiau tiesa nei netiesa Netiesa

Kurią spalvą pasirinkai dažniausiai?
 Galite būti paveiktas rusiškos kultūros, turinčios mums priešiškų tikslų. Ji jums artima, nes dėl kitų užsienio kalbų 

nemokėjimo, nematote skirtingų požiūrių. O nostalgiškus jausmus jaučiate, nes tikite, kad sovietmečiu gyventi buvo 
geriau. Jums trūksta kritinio mąstymo, todėl neįvertinate kai kurių rusiškos kultūros apraiškų grėsmės.

 Nors ir visiškai nepasitikite rusiškuose filmuose ar koncertuose propaguojamomis idėjomis, tačiau nesate pakan-
kamai kritiškas ir budrus. Perskaitykite aukščiau esančią informaciją, kad būtumėte pasiruošęs išvengti grėsmių.

 Nenorite ir vengiate dažnai žiūrėti rusiškas kultūrines laidas ar renginius. Pakankamai kritiškai vertinate tokius 
pasirodymus ir pripažįstate jų galimas grėsmes. Turite informacinio raštingumo gebėjimų – mokate identifikuoti, gauti, 
vertinti, atrinkti ir etiškai bei atsakingai naudoti reikalingą informaciją iš įvairių informacijos šaltinių. 

Maistinga garnyrų 
alternatyva

Dietologas Edvardas Grišinas 
pasakoja, jog kone kiekvienoje tau-
toje vartojami ryžiai skiriasi ir savo 
dydžiu, ir spalva. Pagal dydį išskiria-
mi ilgagrūdžiai, vidutinio ilgumo ir 
apvaliagrūdžiai arba trumpagrūdžiai 
ryžiai, o spalvos varijuoja nuo baltos 
iki auksinės ar tamsios.

Bene patys populiariausi dėl 
visiems prieinamos kainos – bal-
tieji ryžiai. Nors šlifavimo metu jie 

Visiems  prieinami  ryžiai  virtuvėje  gali  būti  tikras  atradimas
Sakoma, jog ryžiai visame pasaulyje yra bene labiausiai naudojamas maisto produktas. Šių kruopų populiarumą lemia ne tik jų patraukliai nedidelė kaina, 

tačiau ir plačios gaminimo galimybės: nuo paprasto garnyro ar košės iki saldžiųjų patiekalų ar net pieno. Kone kiekvieno virtuvėje randami ryžiai turi kuo 
didžiuotis, todėl bent retsykiais valgiaraštyje jie neabejotinai turėtų atsirasti.

praranda dalį maistingų savybių, 
pasigirti vis dėlto turi kuo. 

 „Ši ryžių rūšis puikiai tinka su 
virškinimo problemomis susidu-
riantiems žmonėms, nes jų sudėtyje, 
lyginant su rudaisiais ar laukiniais 
ryžiais, yra mažiau skaidulų. Tai 
idealus pasirinkimas tiems, ką var-
gina pernelyg greita peristaltika. 

Be to, ryžiuose yra išties nedi-
delis riebalų, cholesterolio ir druskų 
kiekis, todėl toks garnyras yra puiki 
alternatyva, pavyzdžiui, aliejuje 
keptoms bulvėms. Žinoma, valgant 

ryžius, kaip ir bet kokį kitą produk-
tą – svarbus saikas“, – atskleidžia 
dietologas. 

Meistriškumo 
nereikalaujantis 

paruošimas
Kalbant apie ryžių gaminimą, 

šias kruopas nesunkiai išsivirs net 
ir virtuvėje šeimininkauti per daug 
nemėgstantys žmonės. Pavyzdžiui, 
maišeliuose supakuoti ryžiai būna 
visiškai paruošti virimui – tereikia 
vadovautis ant pakuotės nurodyta 
instrukcija. Paprasti baltieji ryžiai 
verda apie 15–20 min.

Virdami ryžiai išbrinksta kone 
tris kartus, todėl čia svarbus ryžių 
ir vandens santykis. Kitaip tariant, 1 
stiklinei birių ryžių išvirti naudokite 
apie 2 stiklines vandens. Ryžius ber-
kite į pasūdytą vandenį, uždenkite 
dangčiu ir užvirkite. Po to patariama 
sumažinti ugnį iki labai mažos ir 
virti apie 12–13 min. Galiausiai, 
išjunkite ugnį ir palaikykite puode 
ryžius dar apie 5 min. Svarbiausia – 
neatidaryti dangčio. Skaniausi ryžiai 
būna ką tik išvirę, tačiau atšalusius 
šaldytuve galima laikyti bent kelias 
dienas ir integruoti į įvairius patie-

kalus ar valgyti vienus.

Išmėginkite 
saldų ryžių receptą

Drauge su 17 kitų maisto pro-
duktų, ryžiai patenka į Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondo (EPLSAF) skirtų 
nemokamų produktų krepšelį. Šiuos 

paketus dalijantis „Maisto bankas“ 
drauge su specialistais kuria papras-
tas receptūras, kurių dėka žmonės 
gali išmėginti naujus patiekalus bei 
atrasti teikiamų produktų naudą. 

Šįkart siūlome išmėginti ne-
sunkiai pagaminamą įdomią inter-
pretaciją su aptartomis kruopomis 
– ryžių pudingą.

Užs. 1203.

ReiKės:
• 1 l pieno;
• 180 g ryžių (6 valg. šaukšt.);
• 1 skardinės saldinto sutirštinto pieno;
• 1 arbat. šaukšt. vanilinio cukraus.

Pagaminimas:
Į puodą supilkite pieną ir jį užvirkite. Nukelkite puodą nuo kaitros, 

suberkite ryžius ir vėl užvirkite. Virkite ant nedidelės ugnies, nuolat 
maišykite, kad masė neprisviltų. Virimas trunka apie 30 min. – ryžiai 
išbrinksta, sugeria pieną ir tampa kreminės konsistencijos. Likus 10 
min. iki virimo pabaigos įdėkite šaukštelį vanilinio cukraus. Galima 
pagardinti cinamonu, tarkuotu muskatu, citrinos ar apelsinų žievele. 
Ryžiams visiškai išvirus, supilkite saldintą sutirštintą pieną ir viską gerai 
išmaišykite. Pudingą patiekite stiklinėse – galima karštą arba šaltą. 
Norint, gardinkite riešutais ar vaisiais. Skanaus!

Menas  ar  propaganda:  kaip  atskirti  ir  nepasiduoti?
Informaciniai karai ir priešiškos 

propagandos skleidimas yra šių 
laikų realija.  Šia viena labiausiai 
tiražuojamų masių poveikio prie-
monių siekiama formuoti žmonių 
pažiūras, susilaukti jų prielanku-
mo ar net išprovokuoti tam tikrus 
veiksmus ir tai daroma įvairiomis 
formomis. Deja, kultūra taip pat 
gali būti panaudojama, kaip propa-
gandos įrankis. Kai kurie žmonės 
sako, jog politiką reikia atskirti 
nuo kultūros ir, sakysim, rusiški 
filmai, koncertai ar kiti kultūriniai 
renginiai nekelia jokios grėsmės, 
yra nepavojingi.

Tačiau tokiai nuomonei nepri-
taria šios srities ekspertai. Gene-
rolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos docentas dr. Viktoras 
Denisenko sako, kad klausimas, 
ar kultūra gali būti propagandos 
įrankiu, yra sudėtingas, nes ko 
gero nė vienas specialistas negali 
labai aiškiai pasakyti, kur yra ta 
riba tarp grynosios kultūros ir 
propagandos. 

Kino filmas – propaganda 
ir meno šedevras

„Gal paprasčiau pradėti kalbėti 
nuo tam tikrų istorinių pavyzdžių. 
Plačiai žinoma, kad buvo tokia 

Leni Riefenstahl, mėgstamiausia 
Hitlerio režisierė, nufilmavusi kelis 
filmus, kurie yra propagandinio 
pobūdžio. Tarkime, filmas „Olim-
pija“ apie 1936 metų olimpines 
žaidynes Berlyne. Tačiau iš kitos 
pusės kino istorijos specialistai 
pripažįsta – taip, tai yra propagan-
dinis filmas, bet ir meno šedevras, 
kuris ženkliai nulėmė vėlesnę kino 
istorijos raidą“, – pavyzdį pateikia 
ekspertas.

Žinoma, dažnai kyla panašių 
klausimų ir dėl aktualių pavyzdžių. 
Tarkime, dėl kokio nors Rusijos 
atlikėjo koncerto Lietuvoje. Įvai-
rių svarstymų iškyla ypač tada, 
kai kalbama apie atlikėjus, kurie 
viešai palaiko Krymo aneksiją. 
Daug diskusijų kyla ir dėl  meninių 
filmų, kuriuose mūsų istorija yra 
interpretuojama ne taip, kaip mes 
norėtume.  

Kuriuos atlikėjus įsileisti, 
o kurių – ne?

Dr. V. Denisenko teigimu, kiek-
vienu atveju turėtų būti atskiras 
vertinimas, nes riba tarp populia-
riosios kultūros, grynojo meno ir 
propagandos yra labai neryški. „Aš 
asmeniškai nemanau, kad kokių 
nors Rusijos atlikėjų koncertai 

ji propaguoja Rusijos militarizmą ir 
tų dviejų reiškinių – Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo šventės 
ir tos karinės estetikos susiejimas, 
sugretinimas – tikrai atrodė ne-
skaniai. 

Ar sugebame atsilaikyti 
prieš propagandos įtaką?

Paklaustas, ar Lietuvos visuo-
menė yra atspari tokios ir kitokio 
pobūdžio propagandos įtakai, 
docentas kalba apie tarptautinės 
tyrėjų grupės atliktą tyrimą, skirtą 
Rytų ir Centrinės Europos valstybių 
gyventojų atsparumo Kremliaus 
propagandos poveikiui išmatuoti. 
Projektą vykdė keli analitiniai 
centrai, tarp kurių ukrainiečių 
„Ukrainian Prisme“, lenkiškasis 
„EAST Center“ (su kuriuo ben-
dradarbiauja ir dr. V. Denisenko) 
bei estų Tarptautinis gynybos ir 
saugumo centras. 

„Tyrimo rezultatais mes gali-
me pasidžiaugti, nes Lietuva yra 
sudarytų reitingų viršūnėje. Gal 
tik pagal kai kuriuos kriterijus šiek 
tiek nusileidžiame Estijai. Tačiau 
Lietuvos visuomenės atsparumas 
yra tikrai aukšto lygio. Pirmiausia 
dėl to, kad mes daug kalbame apie 
informacinių išpuolių, propagandos 
grėsmes. Be to, ta grėsmė pas mus 
yra pripažįstama valstybiniu lygiu. 
Atitinkamai yra daromi žingsniai, 
siekiant sumažinti tą grėsmę. Tai 
stiprina mūsų atsparumą“, – teigia 
docentas.

Tačiau jis perspėja, kad toks po-
zityvus tyrimo rezultatas neturėtų 
mūsų užliuliuoti. Mes neturėtume 
prarasti budrumo ir privalome nuo-
lat siekti, kad tas atsparumas būtų 
stipresnis. Juo labiau kad tam tikrų 
problemų mes vis dar turime. 

Užs. 1203.

Lietuvoje daro didelę ar reikšmingą 
žalingą įtaką visuomenei. Reikėtų 
suprasti, kad tie menininkai, atli-
kėjai yra skirtingi. Vieni palaikė 
Krymo aneksiją, kiti pasisakė prieš 
ir sakė, kad aneksija yra Rusijos 
gėda. Tokiu būdu ir vieni, ir kiti 
parodė savo politines simpatijas, 
kartu ir savo požiūrį į Lietuvos po-
ziciją šiuo klausimu.  Bet ar įsileisti 
į Lietuvą vienus, o kitų neįsileisti – 
yra sudėtingas sprendimas“, –  savo 
nuomonę dėsto tyrėjas. 

Pasak pašnekovo, kiekvienas 
atvejis yra savitas, unikalus ir jo 
vertinimą gali keisti tam tikros 
aplinkybės. Jis mini atvejį, kada 
prieš porą metų triukšmas kilo, 
kai Rusijos imperialistiniams tiks-
lams atstovaujanti grupė „Liube“ 
koncertavo per mums svarbią 
šventę – Kovo 11 dieną Lietuvoje. 
Svarbu, kad ta grupė yra patriotinė, 

Skaityk  „Suvalkiet į“  internete  –  suvalkiet is . l t
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Prie autobuso vairo – 
daugiau kaip 30 metų

Tolimųjų reisų autobuso vairuo-
tojas Gailimantas Šlekys Marijam-
polės autobusų parke dirba nuo 1982 
metų. Į Palangą, Uteną ar Ignaliną 
važinėjantys keleiviai spėjo įsidė-
mėti ir pamėgti šį visada linksmai 
nusiteikusį vairuotoją.

Vyras pasakoja, kad autobusų 
vairuotojo darbą atrado tarsi atsitik-
tinai, bet gyvenimas parodė, kad pa-
sirinko teisingai ir dirba čia beveik 
keturiasdešimt metų. „Profesinėje 
mokykloje buvau įgijęs autokrani-
ninko specialybę, tačiau tuomet ši 
profesija kaip ir nebuvo paklausi, 
statybos aprimę, trūko darbo. Man 
pasiūlė lankyti autobusų vairuotojų 
kursus. Pasiūlymą priėmiau“, – pa-
sakojo G. Šlekys.

Vyras prisimena, kad dirbti pra-
dėjo pirmiausia miesto maršrutais, 
vairavo „Ikarus“ autobusą. Tuo 
metu miesto autobusai perveždavo 
daugiausia keleivių, visi važinėjo į 
darbus gamyklose, įmonėse, fab-
rikuose. „Vienu reisu į autobusą 
tilpdavo daugiau kaip 100 keleivių, 
prisigrūsdavo per visas trejas duris, 
kad uždaryti būdavo sudėtinga“, 
– pasakojo vairuotojas. Anot jo, 
darbo buvo, uždarbis geras, tad 
nesiskųsdavo, kad ir per šventes, 
anksti ryte ar naktį tekdavo kelei-
vius vežioti. „Naujųjų metų naktį 
raketas šaudydavo, o mes dar per 
miestą autobusu važiuodavome“, 
–  pasakojo G. Šlekys. Pusę keturių 
ryto tekdavo keltis, pusę pirmos 
darbas baigdavosi.

Po kelerių metų G. Šlekys ėmė 
važinėti priemiesčio maršrutais, 
užsakomaisiais reisais ne tik po 
Lietuvą, bet ir už jos ribų. 

1990, 1991-ieji ir po jų sekę 
metai buvo sudėtingi autotrans-
porto įmonei. Blokada, kai nebuvo 
degalų, vis mažėjo reisų ir keleivių, 
viena paskui kitą vyko įmonės reor-
ganizacijos. „Miesto ir priemiesčio 
keleivius perėmė privatūs vežėjai, 
mes paskui juos važiuodavome 
tuščiais autobusais, nes taip buvo 
sudaryti grafikai“, –  prisimena 
vairuotojas.

Norėdamas užsidirbti, G. Šlekys 
išbandė privatų verslą, kelis kartus 
su broliu automobilvežiu iš Vokieti-
jos, Šveicarijos gabeno mašinas, bet 
neslepia, kad jo šis darbas nesuža-
vėjo. Vargino stovėjimai muitinėse, 
kalbos barjeras, tad pasiliko savo 
pirmoje darbovietėje.

Pasak G. Šlekio, pastaraisiais 

darė įvairius eksperimentus ir, žino-
ma, mokėsi įdomiai programuoti. 
Bet svarbiausia „Kompiuteriukų 
ralio“ dalis buvo tai, kad patys 
mokytojai įgijo labai daug prog-
ramavimo ir elektronikos žinių, 
mokėsi per praktiką ir susibūrė į 
tvirtą bendruomenę, kurioje vieni 
kitiems padeda. 

Naujas „Kompiuteriukų ralio“ 
sezonas prasideda jau greitai, tad 
kviečiami visos šalies mokytojai (IT 
ir kito dalyko mokytojo tandemas) 
jungtis prie šios iniciatyvos ir keisti 
IT pamokas. 

Visos šalies mokytis technologi-
jų nusiteikę IT ir dalyko mokytojai 
kviečiami registruotis iki spalio 27 
d. 100 mokyklų atrankai. Platesnę 
informaciją ir dalyvių anketas rasite 
www.kompiuteriukai.lt, ir tegul 
vaikai kas vakarą galvoja: „Valio! 
Rytoj į mokyklą!“. 

Organizatorių informacija

Tarptautinės šachmatų federaci-
jos (FIDE) kongrese perspektyviam 
Lietuvos šachmatininkui Pauliui 
Pultinevičiui suteiktas didmeis-
trio (GM) titulas. 17-metis mari-
jampolietis tapo 9-uoju šachmatų 
didmeist riu Lietuvos istorijoje.

Titulas P. Pultinevičiui suteiktas 
pasiekus didmeistriui reikalingą 
2500 Elo reitingą bei įvykdžius tris 
didmeistrio normos balus. Jis tapo 
jauniausiu šachmatininku Lietuvos 
istorijoje, kuriam suteiktas prestižiš-
kiausias šachmatų titulas. Anksčiau 
šis pasiekimas priklausė GM Šarū-
nui Šulskiui, kuris didmeistriu tapo 
1996 m., būdamas 24-erių.

„Didmeistrio titulas – motyva-
cija dirbti toliau. Norisi tobulėti ir 
turnyruose pasirodyti kuo geriau. 
Artimiausias tikslas – pasiekti 2600 
reitingo taškų ribą“, – teigia P. Pul-
tinevičius.

Sportas

Šiuo metu penktą vietą Lietu-
vos šachmatininkų reitingo sąraše 
užimantis P. Pultinevičius praėjusį 
mėnesį debiutavo prestižiniame 
FIDE Pasaulio taurės turnyre, kuria-
me 128 šachmatininkai kovojo dėl 
patekimo į FIDE Kandidatų turnyrą, 
o praėjusią savaitę grįžo iš Indijoje 
vykusio Pasaulio jaunimo čempio-
nato, kuriame grupėje iki 18 metų 
užėmė 7-ąją vietą. Taip pat praėjusį 
savaitgalį P. Pultinevičius iškovojo 
sidabrą Lietuvos greitųjų šachmatų 
čempionate.

Antradienį P. Pultinevičius išvy-
ko į Batumį (Sakartvelas), kuriame 
prie pirmosios lentos atstovaus 
Lietuvos rinktinei Europos koman-
diniame čempionate. 

„Suvalkiečio“ informacija
Lietuvos šachmatų 

federacijos nuotrauka

P.  Pultinevičius  tapo  jauniausiu Lietuvos  
istorijoje  šachmatų  didmeistriu

metais Marijampolės autobusų 
parkas pasikeitė neatpažįstamai, 
dirbti dabar nepalyginamai 
geriau. Tvarkingi, patogūs au-
tobusai, geros darbo sąlygos, 
aplinka. „Būdavo per šalčius ku-
ras užšaldavo, sustirdavome, o 
dabar sau šiltai važiuoji. Vasarą 
kondicionieriai, žiemą šildytu-
vai, autobusai nauji, negenda“, – 
kalbėjo vairuotojas. Gailimantas 
važinėja tolimaisiais maršrutais, 
sako, ypač mėgstantis keliones 
į Klaipėdą ar Palangą, Ignaliną. 
Besikeičiantis kraštovaizdis, 
gražios vietos, nauji žmonės pa-
tinka vairuotojui. Savo darbą jis 
mėgsta, gal todėl ir su keleiviais 
nesipyksta, nuolat juokaudamas 
juos gera nuotaika užkrečia.  

Ir mokėsi, ir dirbo
Marijampolės autobusų par-

ke budinčiu mechaniku dirbantis 
Juozas Rimavičius į tuometinę 
Kapsuko autotransporto įmonę 

dirbti atėjo 1982 metais. Marijam-
polietis prisimena, kad įmonė buvo 
tik įsikūrusi Gamyklų gatvėje. Jis 
pradėjo dirbti remontininku, o ne-
trukus gavo pasiūlymą mokytis ir 
vairuotojo amato. Anot J. Rimavi-
čiaus, geri laikai buvo. „Už tai, kad 
mokiausi vairuotojo specialybės, 
Kauno kombinato Marijampolės 
skyriuje kas mėnesį gaudavau 
88 rub lių stipendiją. Įgijau teisę 
vairuoti visų kategorijų transporto 
priemones. O dabar norint gauti vai-
ruotojo pažymėjimą, kainuoja tikrai 
daug“, – lygino pašnekovas. Baigęs 
profesinę mokyklą, jis pradėjo dirbti 
sunk vežimio vairuotoju. Teko va-
žinėti su įvairių markių ZIL, GAZ, 
MAZ, KAMAZ sunkvežimiais. 
Juozas prisimena, kokia didelė buvo 
Kapsuko autotransporto įmonė. 
Visa teritorija Gamyklų gatvėje, kur 
dabar įsikūręs automobilių turgus, 
buvo pilna sunkvežimių, autobusų.

Nuo 1988 metų J. Rimavičius 
vėl grįžo prie remonto darbų, į tech-
ninio aptarnavimo skyrių. „Buvau 
budintis mechanikas, mums buvo 
skirta mašina. Jeigu sugesdavo reise 
koks nors autobusas, važiuodavome 
jo partempti. Kur tik nevažiavome, 
visokiais keliais. Prisimenu, kartą 
mūsų autobusas sugedo Utenoje. 
Patys šalčiai buvo, 25 laipsniai. Nu-
važiavome jo partempti, sušalome 
baisiausiai, juk tuose autobusuose 
šilumos mažai būdavo“, – prisimena 
J. Rimavičius.

Nuo 1990 metų autotransporto 
įmonėje prasidėjo reorganizacijos. 
Pertvarkos atsiliepė darbui. Vieni 
darbuotojai liko autobusų parke, kiti 
– autotransporto įmonėje. Susikūrė 

bendrovė „Daisotra“. Jis liko joje 
dirbti mechaniku, bet buvo akivaiz-
du, kad perspektyvos nėra, viršinin-
kai patarė darbo ieškotis kitur.

Tada klestėjo automobilių vers-
las, tad J. Rimavičius metėsi į 
jį. Parvairuodavo automobilius, 
paruošdavo ir parduodavo. Krizė 
1998 metais, kai krito rublio vertė, 
sumažino automobilių pardavimą, 
verslas nebebuvo toks paklausus. 
Iš autobusų parko vadovo išgirdęs, 
kad bendrovei reikalingas darbuo-
tojas, kuris naktį prižiūrėtų, šildytų 
autobusus, J. Rimavičius ėmėsi 
šio darbo. O pavasarį vėl grįžo į 
savo senas pareigas, dirbo remonto 
meistru.

Marijampolietis prisimena, kad 
autobusai buvo seni, susidėvėję, 
tad darbo netrūko, visokių kuriozų 
nutikdavo. „Kartą iš Utenos tem-
piant sugedusį autobusą „Turist“, 
neatlaikė šio rėmai, už kurių buvo 
pritvirtintas lynas. Žvilgtelėjęs per 
veidrodėlį pamačiau, kad be rėmų 
autobusas stovi kely, o aš važiuoju 
vienas su tuščia vilkstimi. Teko 
nakvoti Karmėlavoje ir laukti, kol 
atvykusi remonto brigada atitrūku-
sias detales suvirino“, – pasakojo 
mechanikas. Kitas dar juokingesnis 
atvejis buvo, kai jo vairuojamą su-
gedusį autobusą tempė kolega. Ties 
Panausupio kaimu J. Rimavičius pa-
matė, kaip su visa vilkstimi atsilupo 
autobuso priekis. Priekyje važiavęs 
vairuotojas, nieko nepastebėjęs, 
nuvažiavo tolyn. J. Rimavičius liko 
stovėti kelyje. Mobiliojo ryšio tele-
fonų tuo metu nebuvo. Kolega tik 
prie Igliškėlių pamatė, kad nebeturi 
„uodegos“ ir grįžo jo ieškoti.

Nepaisant visų reorganizacijų, 
J. Rimavičius, dirbdamas autobusų 
parke, mokėsi Marijampolės kolegi-
joje, kur įgijo techniko mechaniko 
specialybę.

„Dabar mūsų darbas skiriasi, kaip 
diena nuo nakties. Autobusai genda 
labai retai, o mes esame lyg dispeče-
riai. Išleidžiame vairuotojus į reisus, 
laukiame grįžtančių, išklausome, ar 
nebuvo kokių gedimų, nesklandumų 
su technika, pripilame į autobusus 
degalų. Prireikus keičiame autobusą. 
Mūsų darbe prioritetas, kad numatyti 
reisai būtų laiku, kad atsitikus avari-
jai ar sugedus transporto priemonei 
ji kuo greičiau būtų pakeista kita, 
nenukentėtų keleiviai. Juk žmonės ir 
į aerouostus važiuoja, ir pas gydytoją 
paskirtu laiku turi būti“, – pasakojo 
J. Rimavičius. 

(Bus daugiau)
Loreta TUMELIENĖ

Ričardo PASILIAUSKO 
nuotraukos

Galvodami apie savo vaikų 
ateitį, jau dabar turime investuoti į 
XXI a. įgūdžių formavimą ir mokyti 
vaikus ne tik naudotis kompiuteriu, 
bet ir technologijas kurti patiems. 

Kompiuteriukų fondas jau prieš 
2 metus ėmėsi iniciatyvos ir šalies 
penktokams išdalijo 20,6 tūkst. 
kompiuterių „Micro:bit“, kuriuos 
pasitelkus pradėti programuoti 
yra labai paprasta ir smagu. Visgi 
neužtenka vien išdalinti – reikia 
idėjų, motyvacijos ir palaikymo 
mokytojams, kurie galėtų šias tech-
nologijas dar efektyviau panaudoti 
savo pamokose. Tad fondas pra-
dėjo naują programą mokytojams 
„Kompiuteriukų ralis – IT pamokas 
keičianti kelionė“, kurioje pernai 
sudalyvavo 40-ies mokyklų IT ir da-
lyko mokytojai su savo mokiniais. 
Jie mokėsi ir vedė inovatyvias įtrau-
kiančias pamokas, kuriose vaikai 
su „Micro:bit“ kompiuteriuku kūrė 
savaeigius robotukus-automobilius, 

Turnyras  
Povilo  Grigo  atminimui

Visus kviečiame į jau dvidešimtą 
kartą rengiamą tarptautinį imtynių 
turnyrą, skirtą praeityje žinomo 
sportininko, pirmojo marijampolie-
čio – graikų-romėnų imtynių sporto 
meistro, trenerio Povilo Grigo 
atminimui.

Turnyras vyks spalio 26 d. 

sporto centre „Sūduva“ (Sporto 
g. 1). Pradžia 12 val.

Graikų-romėnų imtynės
Lodzėje (Lenkija) jau dvidešimt 

septintą kartą vyko tarptautinis Ta-
deušo Vnuko atminimo turnyras, 
kuriame dalyvavo ir Marijampolės 
sporto centro „Sūduva“ imtyni-
ninkai. 

SC „Sūduva“ informacija

Autobusuose  –  savos  istorijos  ir  gyvenimai  (I)
Rugsėjo 27-ąją Marijampolės autobusų parkas minėjo 70-ąjį gyvavimo jubiliejų. Amžius – solidus, 

per tiek metų transporto sektorius pasikeitęs neatpažįstamai. Vis dėlto, pasak Marijampolės autobusų 
parko direktorės Dalytės Venčkauskienės, įmonė – tai net tik sukauptas turtas, pastatai ar transporto 
priemonės. Svarbiausia – čia dirbantys žmonės, be kurių nebūtų ir šios šventės. Įmonės jubiliejumi 
džiaugėsi ilgamečiai darbuotojai, autobusų parke dirbantys trisdešimt, keturiasdešimt ir daugiau metų. 
Apie juos ir norime papasakoti „Suvalkiečio“ skaitytojams.

Juozas Rimavičius sako, kad jo darbe sukaupta patirtis tikrai 
praverčia.

Gailimantas Šlekys pastebi, kad 
keleivių, važiuojančių tarpmiestiniais 
autobusais, vis daugėja. 

Naujas  „Kompiuteriukų  ralio“ 
sezonas  tuoj  prasidės
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Dantų netekimas – viena skaudžiausių patirčių, kuri 
neigiamai paveikia estetinę išvaizdą, kramtymo 
funkciją, sveikatą bei psichologinę būseną. Laiku 
neatkūrus dantų, tirpsta kaulas ir mažėja tikimybė 
atlikti dantų implantavimo procedūrą. 

Nedelskite atkurti dantų – susigrąžinkite šypseną ir 
gyvenimo kokybę! Kviečiame į NEMOKAMĄ SEMINARĄ 
sausio 21 dieną, kurio metu gydytojas odontologas-burnos 
chirurgas Mindaugas Levickas supažindins su 
palankiomis dantų 

ESTETINËS ODONTOLOGIJOS
IR IMPLANTOLOGIJOS KLINIKA

2019 m. sausio 21 d.
18 val.

Registracija į seminarą telefonu:
+370 670 93903 

Vytauto g. 42, Marijampolė

Sužinokite inovatyviausias dantų implantavimo galimybes

2019 m. spalio 28 d.
18 val.

Užs. 1185.

Užs. 1133.

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

Užs. 2343.

brangiai per ka kar ves, jau čius, te ly
čias. Mo ka 6-21 proc.  
Sve ria, pa si i ma.  
At si skai to iš kar to.
„Tele2“  8 613 79515 
„Bitė“  8 614 44299 
„Omnitel“  8 620 35000

UAB „Sū du vos gal vi jai“

Užs. 818.

   Bran giai per ka bu liu kus, 
te ly čai tes, bel gų mė ly nų jų 

ver še lius au gin ti. 
Mo ka 6 ir 21 proc. 

Tel. 8 699 75181.
Užs.

 1548.PERKA
Brangiai – mišką (gali turėti 

bendrasavininkių, būti neatidalintas, 
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau 
dokumentus. Tel. 8 644 55355. 
 Užs. 872.

----------------------------------
Brangiausiai Lietuvoje – miškus 

(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas. Tel. 8 651 
39039.  Užs. 1867.

----------------------------------
Visų markių automobilius (tvar-

kingus, tinkamus eksploatuoti, 
taip pat ardyti). Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiima patys. At-
siskaito iš karto. Tel. 8 631 54281.   
 Užs. 2396.

----------------------------------
Visų markių automobilius ir 

motociklus (važiuojančius ir su 
defektais ar po avarijos). Dėl kainos 
susitars, atsiskaito iš karto, pasiima 

patys. Tel. 8 634 90360.  Užs. 2330.
----------------------------------
Traktorių MTZ, „Jumz“, T-40, 

sėjamąją SZ 3,6, lėkštes. Tel. 8 689 
82054.  Užs. 2436. 

----------------------------------
Norite parduoti automobilius? 

Skambinkite tel. 8 644 15555.  
 Užs. 2392.

----------------------------------
Sendaikčius: knygas, maldakny-

ges, plokšteles, paveikslus, tarpukario 
nuotraukas, atvirukus, dokumentus, 
statulėles, monetas, popierinius pi-
nigus, laikrodžius, indus, medalius, 
ženkliukus, karinius daiktus, pašto 
ženklus, gintarą, senus papuošalus, 
stalo įrankius, plėšomus kalendorius 
ir visa kita. Atvyksta. Tel. 8 657 
53993.  Užs. 986.

----------------------------------

O. Balčiūno įmonė BRANGIAI – 
VERŠELIUS. Grei tai pasiima. Sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis. Tel. 8 
686 46230. Užs. 54.

----------------------------------
BRANGIAI – VERŠELIUS (mė-

sinius, juodmargius, „belgus“). Moka 
6 ir 21 proc. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
612 34503.  Užs. 1549.

----------------------------------
Buliukus, telyčaites auginti. 

Moka 6 ir 21 proc. PVM. Sveria el. 
svarstyklėmis. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Tel. 8 646 81037. 

 Užs. 1550.
 ----------------------------------
Įmonė tiesiogiai – galvijus 

aukščiausiomis ŽŪKB „Krekena-
vos mėsa“ kainomis. Moka iš karto. 
Tel. 8 613 79515.  Užs. 818.

devyniolik metį keleivį, gyvenantį 
Liudvinavo seniūnijoje, rasta au-
galinės kilmės galimai narkotinės 
medžiagos – kanapių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Liudvinavietis iki 
šiol policijai nebuvo žinomas.

Loreta TUMELIENĖ

Marijampolės apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas (apskr. VPK) pa-
skelbė Kalvarijos savivaldybėje, Jusevičių 
kaime, gyvenusio ir be žinios dingusio Aud-
riaus Paznioko (g. 1983 m.) paiešką.

Pareigūnai praneša, kad vyriškis dar pra-
ėjusią savaitę, antradienį (spalio 15 d.), apie 
19.15 val. išėjo iš namų ir į juos nesugrįžo. 
A. Pazniokas iš namų išėjo kartu su savo 
šuniuku. Keturkojis dingusiojo draugas yra 
baltas su juodomis dėmėmis. 

A. Pazniokas yra aukštas, apie 1,90 cm 
ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesių pus-
ilgių plaukų, su barzda. Išeidamas iš namų 
jis vilkėjo pusilgę tamsios spalvos striukę, 
dėvėjo tamsiai mėlynos spalvos džinsus, 
avėjo tamsios spalvos „kroksus“. 

Ieškomą asmenį pastebėjusių ar kitos 
informacijos turinčių asmenų Marijampolės apskr. VPK prašo skambinti 
tel. 112 arba Marijampolės apskr. VPK Kalvarijos PK Veiklos skyriaus 
vyriausiajam tyrėjui tel. 8 700 63166.

Rasa SUTKUTĖ
Marijampolės apskr. VPK nuotrauka

Eur (juodoji avietė – 5). Šilkmedis 
kainavo 8, graikinis riešutmedis ir 
savidulkė aktinidija – po 12 eurų.

Už centnerį kviečių ir rugių 
prašė po 8 Eur, tiek pat kainavo ir 
kvietrugiai, o miežius pardavinėjo 
po 8–9 eurus. 40 kg avižų kainavo 
7 eurus.

Bulvių maišuose kilogramas 
kainavo ir po 20, ir 25, ir 40 centų. 
Maišelis bulvaičių pašarui – po 10 
ct kilogramas. Už maišą pašarinių 
runkelių prašė 2 eurų. Kilogramas 
morkų kainavo 50–80 ct (pašarui – 
po 6 ct), kopūstų – 60 ct, burokėlių 
– 50 ct, svogūnų – 80 ct, žieminių 
česnakų – 5,5 euro. Už moliūgo ki-
logramą prašė 70 ct, cukinijos – 1,2 
Eur. Stiklinė pupelių – 80 ct.

Kilogramas graikinių riešutų 
kainavo 3,5 euro, lazdyno – 4 Eur. 
Tiek pat svarainių – 3 eurai, obuolių 
– 0,7–1 Eur, kriaušių, slyvų – po 1,5 
euro, spanguolių – 2,5–3 Eur. Už 
kilogramą topinambų prašė 2 Eur, 
pomidorų – 1,5, agurkų – 2 Eur. Pre-
kiavo ir raugintomis daržovėmis. 

Pusė litro linų sėmenų aliejaus 
kainavo 4 eurus, 200 g kanapių – 5 
Eur.

Didelis pasirinkimas naminės 
duonos, taip pat ir mėsos bei jos 
gaminių. Daugiausia prekiavo kiau-
liena: kilogramas kumpio kainavo 
3,6–3,8, šoninės – 3,8, sprandinės 
– 5,3 euro. Tiek pat rūkytų lašinių – 
5 Eur, nugarinės ir sprandinės – po 
7,3 euro.

„Kiek nuderėsi tiek nemokė-
si“ – nuo seno patvirtinta nerašyta 
turgaus taisyklė, kuria noriai nau-
dojasi besirenkantys prekes, ypač 
sendaikčius. O jų čia – kiek akys 
aprėpia: nuo baldų, buitinės techni-
kos, drabužių ir kt. iki smulkmenų. 
Svarbiausia – ieškančių ir randančių 
čia niekada nestinga…

Marija BURBIENĖ

Apie  rąstus  ir  šapus
(Atkelta iš 2 psl.)

Potencialiai prie jos tinka ir 
baltarusių Astravas... Ne elektrinę 
jie stato, o atominę bombą, kurios 
pagrindinė paskirtis – sprogti Lie-
tuvos pašonėje. Vardan šio tikslo 
kaimynai pasiryžę ir patys save 
paaukoti. Antrąkart. Pirmąkart 
„pasiaukojo“ Černobyliui. Prieš tris 
dešimtmečius...

O kol nepamiršę Černobylio 
baltarusiai (žinovų teigimu – pade-
dant Rusijai) dar tik ruošiasi bandyti 
„Astravo atominę bombą“, mes, 
įsijautę į variacijas atominio pa-
vojaus tema, jau gavome nediduką 
lietuvišką „černobiliuką“. Gaisrą 
Alytaus padangų perdirbimo gamy-
kloje. Ačiū Dievui, ne atominėje, o 
tik padangų. Gal degančių padangų 
smogas iki Baltarusijos nenuklydo, 
gal sąskaitų dėl užteršto oro baltaru-
siai nepateiks, bet kas apmokės šito 
„černobiliuko“ sąskaitas Alytaus 
ir ne tik gyventojams, klausimas 

turbūt ilgam liks retorinis...
Bet dar ilgai dėl gaisro padarinių 

„žagsėsime“, tirsime, kas kaltas, 
ieškosime, ką nubausti. Vargu, ar 
berasime. Nebent kokį eilinį „ieš-
mininką“...

Tik ne apie tai dabar kalba. Ir 
paralelė su Astravo atomine – ne 
atsitiktinė.

Mūsų išmintingi politikai ir eks-
pertai labai gerai žino, kad kaimynų 
atominė statoma netinkamoje vie-
toje, kad darbuojasi nekvalifikuoti 
statytojai, kad naudojamos perdėm 
nepatikimos medžiagos etc.

Tačiau kai savos šalies miesto 
centro prieigose ir gyvenamųjų 
rajonų pašonėje kuriasi įmonė, 
planuojanti veiklą, kurios nekenks-
minga žmonėms ir aplinkai tikrai 
nepavadinsi? 

Praktiškai niekas apie galimas 
rizikas ar pavojus tikriausiai ne-
galvojo ir neįžvelgė (ar nenorėjo 
įžvelgti). Saugi ta įmonė atrodė ir 

nuolat dėl medelių ar paukštelių 
raudantiems gamtosaugininkams, 
ir griežtiems sveikatos sargams, ir 
šiaip jau prie kiekvieno kablelio 
besikabinėjantiems valdininkams.

O politikams panaši smulkmė 
dažniausiai neįdomi: ne tik balų 
per rinkimus už tai negausi, bet ir 
išgarsėsi kaip kenkėjas verslui.

Kaip aiškėja, neįžvelgta grėsmių 
ir tuomet, kai iki didžiojo gaisro 
buvo mažesnių galimos nelaimės 
apraiškų. Vietinių nedidelių „užsi-
degimų“.

Bet tai laikyta smulkmenomis. 
Juk pas mus, skirtingai nei kai-
myninėje diktatoriaus valdomoje 
šalyje, viskas labai europietiška, 
taigi – saugu. Kol staiga paaiškėja, 
kad garsiai šūkaudami apie mir-
tinai pavojingą kaimyninės šalies 
„atominį rąstą“ su savais „šapais“ 
nesusidorojame... Gerai bent, kad 
savo „atominio rąsto“ neturime...

Regina KULBOKAITĖ

Ypač daug ir įvairių veislių 
paukščių: vištų, kalakutų, ančių, 
žąsų. Pardavinėjo ir po vieną, ir 
poromis. 6 mėn. vištelės ir gaidžiai 
kainavo po 6 eurus, tiek pat prašė 
ir už dekoratyvias šilkaplunksnes 
ar ajam samadhi veislės višteles. 
Už kokinkinų porą norėjo 12 Eur, 
barneveldų – 35–40 eurų. Tradicinės 
kaimiškos antys kainavo po 9–10 
eurų, o už išskirtinių veislių, tokių 
kaip chaki-kempbel, kajugos, prašė 
po 15 Eur, už porą Indijos bėgikių – 
25 eurus. Smulkesnės žąsys kainavo 
po 25 eurus, o cholmogorų patinas, 
užaugantis iki 15 kg – net 60 Eur. 
Kalakutus pardavinėjo po 20 eurų. 
Įvairių veislių papūgėlės kainavo 
15–50 Eur. 

Čia pat galima buvo nusipirkti ir 
kiaušinių: už 10 vištų prašė ir 70 ct, 
ir 1–2 eurus. 12 putpelių kiaušinėlių 
kainavo eurą.

Gardeliuose – pilna aplėpau-
sių, didelių ir vos paaugusių (nuo 
8 eurų). Viename ypač juokingai 
staipėsi prancūzų avinų veislės 
triušiukai. Juos pardavinėjo po 12 
eurų (patelė kainavo 25 Eur). 

Netoliese iš bagažinės pas nau-
juosius šeimininkus veržėsi vokie-
čių aviganių veislės šuniukas, kuris 
kainavo 80 eurų.

Augalams skirtoje zonoje – ru-
deninių gėlių kilimas ir vaismedžių, 
vaiskrūmių įvairovė. Už chrizan-
temų vazonėlius prašė nuo 2 iki 7 
eurų, viržių – 1,5–4, erikų – 3, dau-
giamečių šlamučių – eurą. Obelų, 
kriaušių medeliai iš grunto kainavo 
po 8 eurus („rojaus“ obelis – 10), 
kaulavaisiai – po 10 Eur, vazonuose 
– visi po 12 Eur. Agrastų, serbentų, 
svarainių sodinukai – po 4 eurus, 
stiebiniai agrastai ir serbentai – po 6 
Eur. Už 2 m. šilauoges, spanguoles, 
bruknes prašė po 5 Eur, sausme-
džius, gervuoges, putinus, vynuo-
ges, aronijas – po 6, avietes – po 1 

Kalvarijos  turguje
Į Kalvarijos turgų suvažiuoja žmonės iš tolių toliausių, juo labiau 

gražiu oru, koks buvo praėjęs sekmadienis. O ir prekiautojų suguža 
ne vien iš Marijampolės regiono. Savo prekes siūlo žmonės iš Virbalio 
ir Simno, Šakių, Lazdijų, Prienų, Vilkaviškio, nuo Kauno ir Alytaus. 
Kas iš kur – atskirti nesunku iš mūsų ausiai neįprastos tarties, o ir 
prekių įvairovės. 

Pirmadienį, apie 23.45 val., 
policija Marijampolėje, Vasaros ir 
Pavasario gatvių sankryžoje, pati-
krinti sustabdė automobilį ,,Audi 
A4“. Jį vairavo 22 metų Marijam-
polės gyventojas. Patikrinus auto-
mobilį ir juo vykusius asmenis pas 

Automobiliu  važiavę  asmenys  turėjo  narkotikų

Gal  matėte  dingusį  vyriškį?
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N e t e k t y s
Mirė Pranas ČEREŠKA, gim. 1960 m., gyv. Ma-

rijampolėje. 
Velionis palaidotas Marijampolės naujosiose kapi-

nėse.

Skelbimai 
į „Suvalkietį“ priimami:

Marijampolėje  
Ūkininkų g. 6, laikraščio redakcijoje. Darbo laikas: I–V 8–17 val.

Kalvarijoje   
S. Dariaus ir S. Girėno g. 39A, parduotuvėje „Eglė“. 

Darbo laikas: I–V 8.30–18.30 val., VI 8.30–18 val., VII 8.30–14 val.
Kazlų Rūdoje  

Vytauto g. 7, fotostudijoje. Darbo laikas: I–V 8–18 val.

„Suvalkiečio“ 
redakcijoje 

(Ūkininkų g. 6, Marijampolė)
 priimami skelbimai 
ir į kitus leidinius: 

(Prienai)

Skelbiantis „Suvalkietyje“ 5 kartus, 
6-asis skelbimas – n e m o k a m a i !

LSIŽG 
bendrija „Viltis“ 

Marijampolės padalinys

Asmeninis skelbimas* 
„Suvalkietyje“ – tik 2,9 Eur! 

*(iki 10 žodžių)

Reikalavimai pretendentams: 
1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi 

Lietuvos Respublikoje;
2. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo 

kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2003 m. gruodžio 
24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų 
patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5618);

3. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro 
ar jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį) biomedicinos mokslų srities medici-
nos, visuomenės sveikatos, slaugos studijų krypties išsilavinimą ir ne ma-
žiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje;

4. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro bei 
kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, 
organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir 
finansavimą, darbo santykių organizavimą;

5. Žinoti statistikos, sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, 
finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių regulia-
vimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant 
sveikatinimo veiklą;

6. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis 
(„MS Office“ programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto 
programa (-omis) ir kt.).

7. Turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti, 
organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais 
gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant 
į vadovaujamos Įstaigos (skyriaus) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip 
pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (skyriaus) darbą.

Pretendentas įstaigai pateikia šiuos dokumentus: 
1. Prašymą leisti dalyvauti viešame konkurse, nurodęs kokiu būdu – 

raštu ar elektroniniu paštu informuoti pretendentą ar atitinka bendruosius 
ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus;

2. Asmens tapatybę, išsilavinimą ir pilietybę patvirtinančius dokumentus 
ir šių dokumentų kopijas;

3. Gyvenimo aprašymą;
4. Atitinkamą darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir šių 

dokumentų kopijas;
5. Papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas (pa-

tvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 299, 
7.1-7.5 punktais.)

6. Pretendentai dokumentus gali pateikti per 14 kalendorinių dienų 
nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę 
sistemą. Apie konkursą taip pat skelbiama Juridinių asmenų registro 
tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje „Vieši juridinių asme-
nų pranešimai“ ir VšĮ Marijampolės ligoninės  interneto tinklalapyje  
www.marijampolesligonine.lt.

VšĮ Marijampolės ligoninė skelbia 
konkursą Medicininės statistikos skyriaus 

vedėjo pareigoms užimti.

Užs. 1209.

REIKALINGA
Darbas vairuotojams, turintiems 

patirties. Užtenka C kategorijos ir 95 
kodo. Vykstame LT–DE–LT. Tel. 8 
655 56743. Atlyginimas 1800 Eur.  
 Užs. 2375. 

----------------------------------
Transporto įmonei Marijampolėje 

reikalingi: suvirintojas, šaltkalvis, au-
tomechanikas. Atlyginimas 600–1000 
Eur. Tel. 8 698 33217.  Užs. 1178.

----------------------------------
Reikalingi statybininkai dar-

bui statybose. Atlyginimas 600 
–1000 Eur. Dėl darbo kreiptis  
tel.+ 370 671 47122.  Užs. 1200.

----------------------------------
Įmonei reikalingi gaterininkai 

dirbti juostiniu gateriu. Geros darbo 
sąlygos. Atlyginimas 830 Eur. Tel. 8 
652 38902.  Užs. 2438.

----------------------------------
Reikalingas vilkiko su savivarte 

puspriekabe vairuotojas. Nakvynės 
vilkike, savaitgaliai laisvi. Atlygini-
mas – 900–1200 Eur į rankas. Tel. 
+370 620 10006.  Užs. 1211.

Užs. 1134.

IEŠKO  DARBO
Vairuotojas, turintis visas katego-

rijas (išskyrus autobuso), ieško darbo. 
Gali būti ne visas etatas. Tel. 8 653 
81482.  Užs. 2322.

PASLAUGOS
Taisau automatines skalbimo 

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

 Užs. 2309. 
----------------------------------
Santechnika (keičiame radiato-

rius, klozetus, vonios-virtuvės įrangą 
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8 
687 55370.  Užs. 2311.

----------------------------------
Santechnikos, suvirinimo, šildy-

mo, vandentiekio, nuotekų sistemų 
montavimo, avarijų šalinimo dar-
bai. Tel. 8 689 95542.  Užs. 2307. 

----------------------------------
Vežame žvyrą, plautą žvyrą, skal-

dą, akmenukus. Tel. 8 612 05706.   
 Užs. 2318.

---------------------------------
Greitai ir kokybiškai gaminame ir 

statome nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus. Pristatomieji apšiltinti kami-
nai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 64490.  
 Užs. 1971.

----------------------------------
Dengiame stogus iš savo ir 

užsakovo medžiagų. Tel. 8 678            
29667.  Užs. 984.

----------------------------------
Nebrangiai gamina stumdomąsias 

duris, spintas stumdomosiomis du-
rimis, komodas, kompiuterių stalus. 
Tel. 8 699 48772.  Užs. 3307. 

----------------------------------
Darbai ir paslaugos jūsų namų 

ūkiui. Tel. 8 679 07938.  Užs. 2016.
----------------------------------
Vežu žvyrą, smėlį, skaldą, plau-

tą žvyrą, juodžemį, durpžemį. 
Išvežu šakas ir kitas šiukšles. Galiu 
pasikrauti, išsikrauti. Tel.: 8 687 
41274, 8 699 92406.  Užs. 2019.

----------------------------------
Atvešime durpių briketų, akmens 

anglies, pjuvenų briketų, granulių. 
KOKYBĘ GARANTUOJAME. Tel. 
8 683 13463.  Užs. 1148.

PARDUODA
Kambario butą Draugystės g. 17, 

Marijampolėje, V aukštas. Tel.: 8 650 
45232, 8 650 96415.  Užs. 2439.

----------------------------------
4 kambarių butą Uosupio g. 

5-aukščio namo IV aukšte. Tel. +370 
650 40351.  Užs. 2273.

----------------------------------
Skubiai – 6 a sodą SB „Kurmis“ 

(yra elektra) ir 9,04 a namų valdą A. 
Yliaus g. 33 Marijampolėje. Tel. 8 676 
17641.  Užs. 2325.

----------------------------------
Traktorių JUMZ-6 ir traktorinę 

priekabą 1PTS-2. Tel.: 8 651 52920, 
(8 343) 58139.  Užs. 2414.

----------------------------------
Kraną KC 3577-2 ant MAZ 5334 

važiuoklės (1988 m., 5000 Eur), au-
tobusą MB 0811 (29 vietų, 1988 m., 
4000 Eur). Abi transporto priemonės 
važiuojančios. Reikalingas remontas. 
Tel. 8 698 38266, 8 687 39684.   
 Užs. 1207.

----------------------------------
Pigiai – naudotą šildymo katilą 

„Vienybė-V“ (viršus su „rinkėmis“). 
Tel. +370 650 55731.  Užs. 2417.

----------------------------------
Sausas kapotas malkas, alksnio 

atraižas pakais. Tel. 8 636 71878.   
 Užs. 2418.

----------------------------------
AKCIJA sausoms kapotoms 

malkoms. Atraižos. Atvežimas ne-
mokamas. Tel. 8 681 94630. 

 Užs. 2420.
----------------------------------
Nebrangiai – stambias atraižas, 

supjautas arba sukapotas įvairių rūšių 
malkas ir  pjuvenas. Atveža nemoka-
mai. Tel. 8 675 03772.  Užs. 2298.

----------------------------------
Stambias atraižas, supjautas arba 

kapotas alksnio, beržo, skroblo mal-
kas, nuo 23 Eur. Atveža nemokamai. 
Tel.: (8 343) 30027, 8 637 59441.   
 Užs. 2297.

----------------------------------
Įvairias kokybiškas malkas ka-

potas ir rąsteliais, alksnio atraižas. 
Tel. 8 610 45504.  Užs. 1999.

----------------------------------
Akcija kapotoms malkoms ir 

rąsteliams, pjuvenoms didmaišiuo-
se. Atveža nemokamai. Tel. 8 602 
09301.  Užs. 2000.

---------------------------------- 
Pigiai – sausas beržo ir alksnio 

malkas. Supjautas ir nepjautas 
atraižas. Tel. 8 609 73915. Užs. 2001.

----------------------------------
Rudeninė akcija įvairioms mal-

koms, sausoms juodalksnio atrai-
žoms. Pjuvenos didmaišiuose. Tel. 
8 699 40234.  Užs. 2002.

----------------------------------
Kokybiškų skaldytų malkų ir 

rąstelių išpardavimas. Atraižos ir 
pjuvenos. Tel. 8 645 34667. Užs. 2003.

----------------------------------
Pigiai – skroblo, ąžuolo, beržo, 

alksnio rąstelius, taip pat kapotas. 
Tel. 8 690 27280.  Užs. 2004.

----------------------------------
Malkas, atraižas, plautą akmens 

anglį, granulinę anglį, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 699 
92406. Užs. 2018.

----------------------------------
 PIGIAS sausas malkas. Pre-

kiaujame kokybiškomis sausomis 
malkomis, atraižomis. Greitas 
pristatymas. TAIKOME NUOLAI-
DAS. Tel. 8 636 25626.  Užs. 2401.

----------------------------------
Geras, pigias malkas, atraižas. 

Prekiaujame įvairiomis kokybiško-
mis malkomis, atraižomis. Vežame 
rąsteliais, kaladėmis ir skaldytas. 
Matuojame jūsų kieme. Tel. 8 633 
84438.  Užs. 2402.

----------------------------------

Kviečiame dalyvauti nemoka-
moje paskaitoje tėvams ,,Kaip kal-
bėti, kad mus išgirstų?“, kuri vyks 
2019 m. lapkričio 12 d. 17.30 val. 
Marijampolės savivaldybės visuome-
nės sveikatos biure (Lietuvininkų g. 18, Marijampolė, II a.).

Lektorė: vaikų žaidimų studijos ,,Kodėlčius“ įkūrėja, pedagoginės 
psichologijos specialistė Rasa Kazlauskienė.

Registracija tel. 8 608 23913. Užs. 1206.

Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Viltis“ 
Marijampolės padalinio taryba 
keičia senuosius įstatus, 2000 m. 
lapkričio 2 d. patvirtinti įstatai 
neatitinka, nes keitėsi Lietuvos 
Respublikos asociacijų įstatymas.  
Norinčius susipažinti su naujų 
įstatų projektu ar jų koregavimu 
prašome kreiptis į bendrijos pir-
mininką adresu Bažnyčios g. 19, 
Marijampolė, tel. 8 690 03253/ 

Visuotinis narių susirinkimas 
vyks lapkričio 21 d. Užs. 1208.

Enciklopedija visai 
šeimai „Geras!“ Joje 
įdomių, stulbinamų ir 
neįtikėtinų faktų ras  ir 
mažas, ir didelis. Į 11 
knygos skyrių sudėta 
daugiau nei 1000 faktų 
apie gamtos reiškinius, 
žmones, mus supantį 
pasaulį ir moderniąsias 
technologijas.

Enciklopedijos kai-

na – tik 11 eurų.

Knygų teiraukitės 
redakcijos Reklamos ir 
skelbimų skyriuje (Ūki-
ninkų g. 6, Marijampo-
lė, tel. (8 343) 51925).

Kviečiame  įsigyti  knygų  pigiau
„Suvalkiečio“ redakcijoje pigiau nei knygynuose galima 

įsigyti įvairių knygų ir albumų.

Sausas beržo, alksnio malkas 
(skaldytas, supjautas kaladėlėmis 
ir rąsteliais), stambias beržo, pušies, 
alksnio atraižas. Tel. 8 642 55133.  
 Užs. 2008.

----------------------------------
Kviečius. Tel. 8 612 23131.   

 Užs. 2431.
----------------------------------
Metinę telyčią.  Tel.  8 683 

66004.  Užs. 2397.
----------------------------------

Naminiai paukščiai
5–6 mėn. įvairių spalvų vištaites. 

Tel. 8 685 78204.  Užs. 2242.

----------------------------------
Kasame ir valome tvenkinius, 

išlyginame žemes, darome pylimus. 
Įvairūs kasimo, lyginimo darbai. Tel.: 
8 659 45419, 8 686 15419.  

 Užs. 1972.
----------------------------------
Įvairiais kiekiais vežame žvyrą, 

plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodžemį. 
Sunkvežimiu su kranu pervežame 
krovinius. Tel.: 8 659 45419, 8 686 
15419.  Užs. 1973.

----------------------------------
Vežame frezuotą asfaltą, žvyrą, 

smėlį, išvežame šakas, kelmus, pasi-
krauname patys. Tel. 8 651 68222.   
 Užs. 2440.
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Šiandien
Švitrigailės, Antano, Daugailo, 

Gilberto ir Rapolo vardadieniai.
Saulė teka 8.03 val., leisis 18.03 

val. Mėnulis delčia. 
Jungtinių Tautų 

organizacijos diena
Tarptautinė klimato kaitos diena

Penktadienį
 Darijos, Ingos, Vaigedės, 

Krizo, Krizanto ir Švitrigailos 
vardadieniai.

Saulė teka 8.05 val., leisis 
18.01 val. Mėnulis delčia.

Konstitucijos diena

Ketvirtadienį orus valdys anticiklonas, todėl žymesnio 
lietaus išvengsime. Pūs 4–9 m/s pietinių krypčių vėjas. 
Rytą termometrai rodys 4–9, dieną sulauksime 12–17 
laipsnių šilumos.

Penktadienį žymesnių orų permainų neįvyks. Lietus 
mažai tikėtinas. Naktį vėjas pūs iš pietų, dieną kryps iš 
pietvakarių, vakarų ir sustiprės iki 8–13 m/s. Naktis nu-
matoma šiltesnė. Žemiausia temperatūra bus 7–12 laipsnių 
šilumos. Dieną oras sušils iki 14–19 laipsnių.

Kur  eiti?Kultūros renginiai
Marijampolėje 
ir savivaldybėje
Kultūros centre

Veikia iš Suvalkijos kilusių 
menininkų, šių metų jubiliatų, kū-
rybos paroda (dailės galerijoje). 

Spalio mėnesį
Iki lapkričio 2 d. veikia Valen-

tino Grigo tapybos darbų paroda 
„Akimirkos“ (II a.).

Iki lapkričio 2 d. veikia paroda 
„Baltas kambarys. Mizantropinės 
vaišės“ (M. B. Stankūnienės menų 
galerijoje).

Iki lapkričio 5 d. veikia Vid-
manto Mickevičiaus fotoparoda 
(I a.).

24 d. 17 val. – vaikų ir jaunimo 
chorų festivalis „Sidabrinis muzi-
kos lietus“.

25 d. 14 val. – persirengė-
lių šventė „Monstrų mokykla“ 
(Želsvos pagrindinės mokyklos 
salėje).

26 d. nuo 9 val. – tradicinis 
Vėlinių žygis Šunskų apylinkėse.

26 d. 13.30 val. – M. Valan-
čiaus blaivystės sąjūdžio šventinis 
minėjimas (dailės galerijoje).

26 d. 18 val. – Kauno mu-
zikinio teatro operetė „Balius 
Savojoje“.

27 d. 13 val. – edukacija 
„Drugeliai nuskrenda, sutupia 
moliūgai...“ (Igliaukos skyriaus 
skvere).

29 d. 18 val. – roko opera 
„Priesaika“.

Spalio 31-oji – švaros diena: 
Kultūros centre lankytojai neap-
tarnaujami.

Kultūros centro svetainė http://
www.marijampoleskc.lt.

Petro Kriaučiūno 
viešojoje bibliotekoje

Veikia Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugijos būrelio 
„Žvilgsnis“ fotoparoda „Dvi šir-
dys“, dailės ir rankdarbių studijos 
„Fantazija“ ir jos vadovės Jūratės 
Jaugelienės darbų parodos.

29 d. 17 val. – susitikimas su 
neuromokslininke Marija Mende-

le-Leliugiene (konferencijų salėje, 
I a.).

Kraštotyros muziejaus 
„Saulėračio“ galerijoje
Iki 30 d. veikia paroda „Mari-

jampolė – aukso amžius“. 
Dramos teatre

Spalio mėnesį
25 d. 18 val. – Kitokio teatro 

viešnagė: komedija „Spąstai“. Bi-
lietai: 12 ir 15 Eur. 

31 d. 18 val. – Oskaro Koršu-
novo teatro viešnagė. Vienos dalies 
spektaklis „Terapijos“. Bilietai: 12, 
14 ir 16 Eur. 

Lapkričio 9 d. 18 val. ir 10 d. 
18 val. – festivalio „Medynės“ 
projektas“: muzikinis draminis 
spektaklis „Retrotopija“. Bilietai – 
ir bilietai.lt.

Kasos darbo laikas: pirmadie-
niais–penktadieniais 12–14 val., 
17–18 val. Užsakymas telefonu 8 
667 01110.

Daugiau informacijos teatro 
svetainėje: http://www.marijampo-
lesteatras.lt .

Kauno regioninio valstybės 
archyvo Marijampolės filiale

Paroda „Marijampolės miestas 
1918–1940 metais. Burmistrai, 
taryba, jų darbai“ (II dalis).

Beatričės Kleizaitės-Vasaris 
menų galerijoje

V tarptautinis medinių pu-
čiamųjų instrumentų festivalis 
„Medynės“ 

Spalio 30 d. 18 val. – koncertas 
„Dabar ir tada“: fleitų kvarteto 
„Sirenos“ koncertas.

Nuolatinė ekspozicija iš Beat-
ričės Kleizaitės-Vasaris dovanotos 
kolekcijos.

Kazlų Rūdoje 
ir savivaldybėje 

Spalio mėnesį
Kultūros centre

Iki 31 d. veikia Jurgitos Valasi-
navičienės (tekstilė) ir Danguolės 
Reinartaitės (grafika) darbų par-

oda. 
31 d. 17 val. – akcija „Švie-

čiančių moliūgų pievelė“ (prie 
traukinuko).

Prano Dovydaičio 
viešojoje bibliotekoje
Veikia Audronės Petrašiūnaitės 

tapybos paroda „Žydėjimai“.
Višakio Rūdos 

kultūros namuose
Pirmadieniais ir ketvirtadie-

niais 18.30 val. – pasaulio šokiai 
ratu.

28 d.17 val. – skobtų moliūgų 
šviesos instaliacija (prie Skarlupio 
kranto).

Bebruliškėje
25 d. 17 val. – edukacijos 

valandėlė „Sodo kraitė“ (bendruo-
menės namuose).

Plutiškių kultūros 
namuose

24–30 d. nuo 11 iki 15 val. – ru-
dens puokščių paroda „Rudenėlio 
spalvų žaismas“.

Jankuose
24 d. 19 val. – miestelio puo-

šimas ir tradicinė „Moliūgienės 
vakarienė“ (kultūros namuose).

Kalvarijoje
Kultūros centre

Spalio 25 d. 13 val. – Kal-
varijos savivaldybės žemdirbių 
šventė.

Sporto varžybos
Spalio 25–26 dienomis Kalva-

rijos sporto centre (Suvalkų g. 99) 
Kalvarijos bokso klubas pristato 
tarptautinį turnyrą. Dalyvauja Ru-
sijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos 
sportininkai. Pradžia atitinkamai 
16 ir 11 valandomis.

Spalio 26 d. 13 val. „Arvi“ fut-
bolo arenoje – A lygos rungtynės: 
„Sūduva“ – Vilniaus „Žalgiris“.

Spalio 26 d. 16 val. ŽSM sporto 
salėje – NKL rungtynės: „Sūduva-
Mantinga“ – Kauno „Žalgiris 2“.

Spalio 27 d. ŽSM sporto salėje 
– Marijampolės krepšinio veteranų 
lyga: 13 val. „Justicija“ – „Mari-
jampolės seniūnija“; 14.15 val. 
XXL – „Snaigė“.

„SPINDULIO“ KINO TEATRE (KAUNO G. 13), spalio 25–31 dienomis
Didžiojoje salėje:

„Šuniškas pokštas“ (Kanada, JAV, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai. 26 d. 11 val. 
(2D formatu), 30, 31 d. 13 val. (2D formatu). Bilietai: 11 val. – 3 Eur, 13 val. – 4 Eur, vaikams 
iki 10 m. – 3,50 Eur.

„Sniego vaikis“ (JAV, aių kainos: 11 val. – 3 Eur, 13 val. – 4 Eur, vaikams iki 10 m. – 
3,50 Eur.

„Playmobil FILMAS“ (Prancūzija, Vokietija, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai. 25, 
28–31 d. 15 val. (2D formatu), 26, 27 d. 13 val. (2D formatu). Bilietai: 4 Eur, vaikams iki 10 
m. – 3,50 Eur, sekmadienį 13 val. ŠEIMOS SEANSAS – 3,50 Eur.

„Piktadarės istorija 2“ (JAV, fantastinis nuotykių, N-7). Filmas anglų k. su lietuviškais 
subtitrais. 26, 27 d. 15 val. (2D formatu). Bilietai: 4 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur.

„Pats sau milijonierius“ (Lietuva, komedija, N-13) 25–30 d. 18 val., 20 val., 31 d. 20 
val. Bilietas – 4,70 Eur.

„Zombių žemė: kontrolinis šūvis“ (JAV, veiksmo, siaubo komedija, N-16) 25 d. 22 val. 
Bilietas – 4,70 Eur.

„Džokeris“ (JAV, kriminalinė, psichologinė drama, trileris, N-16) 26 d. 22 val. Bilietas 
– 4,70 Eur.

IŠANKSTINIS SEANSAS: „Leónė. Bėganti į šviesą“ (Lietuva, nuotykių drama, N-13) 
31 d. 17.30 val. Bilietas – 4,90 Eur.

Mažojoje salėje:
„Elniuko Ailo kelionė per Laplandiją“ (Suomija, Prancūzija, dokumentinis nuotykių, 

V). Įgarsinta lietuviškai. 25 d. 15.15 val., 26, 27 d. 11.15, 13.15, 15.15 val., 28–31 d. 13.15, 
15.15 val. Bilietai: 3,50 Eur, vaikams iki 10 m. – 3 Eur, sekmadienį 13.15 val. ŠEIMOS 
SEANSAS – 3 Eur.

„Kita tylos pusė“ (Lietuva, drama, N-13) 25–31 d. 17.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.
„Aš esu Leonardo“ (Italija, istorinis, biografinis, N-13) 25–31 d. 19.15 val. Bilietas – 

3,70 Eur.
„Jie“ (JAV, siaubo trileris, N-16) 25, 26 d. 21.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

Perkant internetu www.spinduliokinas.lt, bilietai pigesni!
Informacija teikiama tel. (8 343) 54787

Rugsėjo pabaigoje Marijampo-
lėje jau antrą kartą į jungtinę fotose-
siją buvo susirinkę Suvalkijos kūrė-
jai. Pavasarį Šunskų miške įvykusi 
pirma fotosesija „Laumių pasakos“ 
paskatino tęsti tokius renginius. 

Šį kartą fotosesijoje – tema 
„Cirkas“ – savo kūrybą pristatė 12 
dalyvių: šventę dekoravo prekės 
ženklo „Deco Code“ įkūrėja Simo-
na Filipova, nuotraukose įamžino 
„Gera prisiminti“ fotografė Greta 
Blažė, šventinius plakatus maketavo 
Salinga Bendorinaitė, vėliavėles ir 
pagalvėles pasiuvo Asta Gegužė, 
tortus, keksiukus ir pyragėlius 
iškepė prekės ženklo „Cukrinė šyp-
sena“ savininkė Renata Ražinskė, 
dekoruotus meduolius pagamino 
Kristina Venslauskienė iš „Artland“, 
interjero lėles gamino Daiva Caunė 
(„D&D Toys“). Limonado barą ir 
tortines pagamino Agnė Kaulic-
kienė ir Agnė Brazaitienė iš „Kai 
Svajojam“, porceliano dėžutes su-

kūrė Indrė Kazlauskienė („WOW 
Porcelianas“), cukraus vata vaišino 
Jolita Sinkevičiūtė (Cukraus vatos 
aparato nuoma Marijampolėje), 
balionais šventę papuošė Agnė Do-
biliauskienė iš „Kylam balionai Ma-
rijampolėje“, o puikų raudonų gėlių 
akcentą pagamino Ineta Birgelienė 
iš „Big Flower Handmade“. 

„Cirko tema fotosesiją planuoti 
pradėjome dar vasarą, o atėjus rude-
niui įgyvendinome šią svajonę. Vės-
tant orams kaip tik norisi spalvingo, 
žaismingo reginio“,  – sako fotose-
siją dekoravusi Simona Filipova. Ji 
pasidžiaugė, kad paskelbus kvietimą 
dalyvauti per porą dienų susirinko 
nemaža grupelė Suvalkijoje savo 
veiklą įteisinusių kūrėjų. Tai labai 
smagi iniciatyva suburti kūrėjus, 
pristatyti savo darbus, idėjas ir 
kurti grožį.

Aldona KALINAUSKIENĖ
Gretos BLAŽĖS 

nuotrauka

Antroje  Suvalkijos  
kūrėjų  fotosesijoje  – 

cirko  žaismas

Šventes švęskime spalvingiau, linksmiau, magiškiau ir draugų 
būryje. 


