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Gerbiami kariai,

Povilas ISODA
Marijampolės savivaldybės meras
Vytautas ŽEMAITIS. Guli

žmogus ligoninėje po insulto
gydymo, laukia, kol bus išsiųstas reabilitacijai į sanatoriją Birštone, Palangoje ar kur
kitur. Laukia dieną, kitą, trečią
ir nesulaukia. Kiekviena tokio
laukiančio paciento – jų ne vienas ir ne du - para ligoninei
kainuoja beveik 80 eurų.
Pacientas klausia gydytojo,
kiek dar laukti. Medikas aiškina, kad ligoninė visas reabilitacijai skirtas lėšas jau išnaudojo, todėl kiekvienu konkrečiu
atveju prašo pinigų iš Valstybinės ligonių kasos (VLK).
Kai skirs pinigų, žmogus galės keliauti baigiamajam gydymui. Ligonis neklausia, kas jo
laukia, jei VLK pinigų neskirs,
jo galvoje karštligiškai sukasi
mintys, kurių esmė tokia:
Antano JANUŠONIO piešinys

Plačiau apie tai 3 psl.

Duoti ar (ne)Duoti?
Perskaitau ne ką matau,
bet ką noriu matyti
Benjaminas MAŠALAITIS, knygos „Kelionė į praeities
Marijampolę“ autorius. Teksto pavadinimą skiriu ne

sau, o Arūnui Kapsevičiui, paskelbusiam lapkričio
15 d. „Miesto laikraštyje“ straipsnį („Į praeitį: kad
jau skiesti, tai skiesti”) apie mano neseniai išleistą
knygą. Jau ne pirmą kartą jis moko mane (ir ne tik),
kaip reikia rašyti istoriją.
Nelabai mačiau, ką turėjau aiškintis po jo dviejų
ankstesnių rašinių. Vieną kartą jam labai nepatiko,
kad ne laiku, o taikantis prie kažkokios „tariamos“

progos, niekur neskelbtose nuotraukose atpažinau
partizanų vadą Adolfą Ramanauską–Vanagą. Nors ne
vienas tai padariau, o kreipdamasis į specialistus (jų
nuopelnas buvo didesnis), tačiau aš likau kalčiausiu.
Kitą kartą laikraščio puslapio apimties tekste, kurio
pavadinimą redakcija tendencingai, be mano sutikimo
pakeitė, A. Kapsevičius, radęs kelis sakinius apie Degučių stadioną tarpukario Marijampolėje, sukurpė ne ką
mažesnį „kritikos“ rašinį. Bėda, kad žmogus neatskyrė
poros sąvokų: tame stadione žaistų pirmųjų rungtynių
ir stadiono atidarymo iškilmių datos. Na, ir ... prirašė.
Tačiau mano straipsnis, autoriniu pavadinimu „Prieš
80 metų“, buvo skirtas ne stadiono istorijai nušviesti,
ir jokios klaidos nepadariau.

Plačiau apie tai 4 psl.

Plačiau apie tai 2 psl.

Linkiu ir toliau puoselėti šias vertybes, būti pavyzdžiu aplinkiniams
ir sėkmingai tarnauti tėvynei Lietuvai!

ar stiprybė

Marijampolės kultūra šiemet išlaikė
Kultūros sostinės energiją

sveikinu Jus Lietuvos kariuomenės dienos proga ir nuoširdžiai džiaugiuosi
Jūsų prasmingu ir garbingu pasirinkimu ginti Tėvynę. Esate drąsos ir stiprios
valios pavyzdys, įkvepiate kitus būti geresniais ir skatinate patriotiškumo jausmą kiekvienam iš mūsų.

IŠ TOKIOS
praeities?
Andrius SENOVAITIS. Praėjusią savaitę Marijampolės TV
žiniose žiūrėjau reportažą
iš Sūduvos gimnazijos apie
mokinių verslumo ugdymą
remiantis JAV didžiosios depresijos pavyzdžiu. Anot mokytojų, praėjusio šimtmečio
antrame dešimtmetyje kilusi
ekonominė krizė pasirinkta,
nes iki šiol yra didžiausia pasaulyje.
Gal ir buvo didžiausia, tačiau
kada! Gal verslumo pamokai
labiau tiktų dabarties pavyzdys – 2008 metais taip pat JAV
prasidėjusi krizė. Ji smarkiai
kirto dideliai daliai pasaulio,
įskaitant Lietuvą, Marijampolę ir, neabejoju, verslumo
mokomų moksleivių tėvus.
Nesu pasikaustęs pedagogikoje, tačiau iš patirties žinau,
kad gyvas tam tikro įvykio
dalyvių pasakojimas yra gerokai įtaigesnis nei istorijos
vadovėlių puslapiai. Kodėl į
renginį negalima buvo pakviesti krizę patyrusių ir ją
išgyvenusių Marijampolės
verslininkų, kad pasidalintų
patirtimi, įžvalgomis prieš vėl
artėjančią krizę?
Vieną iš atsakymo variantų
suﬂeruoja savivaldybės tarybos narių sąrašas, kuriame
tarp konservatorių yra pavardė ir verslumo užsiėmimo
organizatorės, istorijos mokytojos Vaidos Pituškienės.
Jos partijos bičiulis Andrius
Kubilius 2008 metais vadovavo Lietuvos vyriausybei, išgarsėjusiai naktine mokesčių
reforma, kuri turėjo sušvelninti krizės padarinius, tačiau sukėlė riaušes prie Seimo. O jei
kuris kviestinis verslininkas
tai prisimins, ims kritikuoti?
Ne, verčiau tegul bloga būna
JAV vyriausybė prieš šimtą
metų.

Savivaldybės administracijoje Vitalijai Magdelenai Stadalienei įteiktas
Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklas „Už
nuopelnus gyventojų saugai“.
„Šis ženklas V. Stadalienei skirtas už kilnų poelgį: pamačiusi Šešupėje
plūduriuojantį vyrą, ištraukė jį iš vandens ir iškvietė medikus, kuriems
pavyko išgelbėti žmogaus gyvybę“, – įteikdamas marijampolietei apdovanojimą, sakė Rytis Masys, Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos viršininkas.
„Džiaugiuosi, kad tarp mūsų yra pilietiškų ir atsakingų žmonių, kurie
nedvejodami priima sprendimus gelbėti į nelaimę patekusį žmogų. Jūs
esate pavyzdys, kad kiekvienas gali savo drąsiu elgesiu padėti kitam.
Dėkoju jums už drąsą ir išgelbėtą žmogaus gyvybę“, – sakė meras Povilas
Isoda, sveikindamas Mokolų seniūnijos bendruomenės narę.

Už nuopelnus gelbstint skęstantįjį

2

2019 m. lapkričio 22 d., penktadienis, Nr. 38 (1708) / ML

Marijampolės kultūra šiemet išlaikė Kultūros sostinės energiją
2018 metai Marijampolei buvo
ypatingi – Lietuvos kultūros sostinės titulas ne tik pritraukė visos
Lietuvos dėmesį, bet ir įpareigojo
marijampoliečius ir miesto svečius
stebinti kultūrinių renginių gausa.
Po tokių įspūdingų metų atrodė,
kad 2019-ieji negalės žadėti tokios
kultūrinių renginių įvairovės, ir
pasijusime „kultūrinėje duobėje“.
Tačiau apžvelgiant jau į pabaigą
einančius 2019-uosius matyti, kad
nuogąstavimai buvo visiškai nepagrįsti – Marijampolė išlaikė tempą,
energiją ir išskirtinių kultūros projektų tęstinumą.

Išskirtiniai projektai
tapo žinomi visoje
Lietuvoje
Šie metai džiugino išskirtiniais,
Marijampolę garsinančiais projek-

tais, o tai neliko nepastebėta visos
Lietuvos mastu. Žinia apie įdomius
ir unikalius renginius į Marijampolę
priviliojo daugiau turistų nei buvo
tikėtasi.
Ypač daug dėmesio sulaukė jau
šeštą kartą vykęs „Malonny“ meno
simpoziumas, kurio metu gimstantys šiuolaikinio meno kūriniai
formuoja išskirtinį Marijampolės
identitetą ir keičia žmonių požiūrį į gatvės meną. Šio simpoziumo
atidarymo renginiai kiekvienąkart
geba nustebinti ir sudominti ne tik
marijampoliečius, bet ir svečius iš
kitų miestų bei užsienio.
Visą šiltąjį metų sezoną Marijampolės viešosios erdvės viliojo įdomiais koncertais. Klasikinės ir džiazo
muzikos festivalis „Marijampolė
Music Park“ marijampoliečiams
dovanojo pasaulinio lygio muzikos
žvaigždžių pasirodymus. Profesionalios muzikos gerbėjai galėjo mėgautis
festivalio „Šv. Jurgio
meno sezonas“ koncertais, o dainuojamosios poezijos
vakarai „Kai sirpsta
vyšnios Suvalkijoj...“
šiemet ypač nustebino klausytojų gausa.
Daug dėmesio
sulaukė festivalis
„Skamba Sūduvos
vargonai“, tarptau-

tinis sakralinės muzikos festivalis
„Džiūgaukim...Aleliuja“ bei didelį
mylėtojų būrį turintis festivalis
„Medynės“.

Kultūrinių renginių
įvairovė
Peržvelgus 2019 metais vykusius
renginius galima drąsiai teigti, kad
kiekvienas marijampolietis tikrai
galėjo atrasti širdžiai mielą nemokamą renginį. Tradicinių šokių
vakarai, kapelų varžytuvės, klojimo
teatro spektakliai, folkloriniai šokiai,
„flashmob‘as“, „Muziejų nakties“
renginiai, edukaciniai spektakliai,
„Muziejų kelias“, įvairios parodos,
Marijampolės kraštotyros muziejaus pažintinių projektų renginiai,
prezidento K. Griniaus muziejuje
vykusios edukacijos, vaikų chorinės
muzikos festivalis, „Cukrinio festivalio“ ir „Sūduvos kraitės“ renginiai,
vaikų ir jaunimo muzikos festivalis
„Rasos lašeliai“ ir dar ne viena dešimtis koncertų, parodų, susitikimų.
O jei pridėsime valstybinių ir tautinių švenčių minėjimus, pamatysime,
kad kiekviena minėtina diena dovanojo bent po vieną kultūrinį renginį.
Kinomanams šie metai taip pat
neužmirštami. „Kino pavasario“ filmai, vasaros kino seansai po atviru
dangumi Poezijos parke, Izraelio ir
Lenkijos kino festivaliai džiugino
kino mylėtojus marijampoliečius
ir jų svečius. Taip pat ryškėja džiu-

ginanti tendencija, kad Marijampolės muziejai tampa ne tik vietomis, kuriose galima susipažinti su
istorija, tačiau ir traukos objektais.
Marijampolės kraštotyros muziejaus edukacijos sudomino visą būrį
jaunųjų marijampoliečių, kurie čia
noriai leido laiką net ir vasaros metu.
Profesionalios ekspozicijos, ekskursijos, papildyta realybe įveiklintas
Vytauto Didžiojo parkas formuoja
modernios kultūros įstaigos įvaizdį.
Gausybe edukacijų vaikams, teatralizuotomis ekskursijomis, įdomiomis
ekspozicijomis ir spektakliais šiemet
džiugino ir Prezidento K. Griniaus
memorialinis muziejus.

P. Kriaučiūno
biblioteka – kultūrinis
reiškinys ir idėjų
inkubatorius
Pernai atnaujinta ir moderniai
įrengta viešoji biblioteka praplėtė veiklos ribas ir dėmesį traukė
unikaliais projektais. Daugiausiai
susidomėjimo sulaukė „Realios virtualybės festivalis“, pasiūlęs 13 itin
įdomių renginių. Beje, lapkričio 30
dieną, nuo 11 val. iki 20.30 val. Petro
Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje šis
festivalis vėl kviečia lankytojus pasinerti į užburiantį kūrybos, spalvų,
garsų ir formų sūkurį.
Biblioteka aktyviai ieškojo papildomo finansavimo ir vykdė daugiau nei
20 projektų, finansuojamų iš įvairių
fondų. Toks aktyvumas džiugino marijampoliečius, nes kiekvieną dieną
čia vykdavo renginys. Nepamiršti
ir patys mažiausi marijampoliečiai
- įgyvendinant projektą „Knyginėtojams“, visą vasarą, kiekvieną ketvirtadienį, Vytauto parke skambėjo pasakos, šeimas susiburti kvietė
dirbtuvės.

Dėmesys ne tik
miestui, bet ir kaimo
bendruomenėms

Renginiai atvirose miesto erdvėse sutraukdavo gausybę žiūrovų

Iki Varšuvos-130 km/
val. nuo 2025-ųjų
Susisiekimo ministerijos informacija.
Aktyviai ruošiamasi daugiau nei 40 km
magistralinio kelio „Via Baltica“ Kaunas–
Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki
97,06 km rekonstrukcijai. Šio „Via Baltica“
ruožo rekonstrukcijos specialiajam planui
pritarė Vyriausybė.
Planuojama, kad rekonstrukcijos darbai
bus baigti iki 2025 metų pabaigos. A5 kelio
Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožas nuo
Marijampolės iki Lenkijos sienos atitiks
tarptautinius greičio ir saugumo standartus,
kurie keliami visam transeuropinio tinklo
keliui E67. Įgyvendinus visus projektui keliamus reikalavimus magistralėje pagerės
susisiekimas ir eismo saugumas.
„Tai mūsų šaliai svarbus projektas, teikiantis tiek ekonominę, tiek socialinę naudą.
Pabaigus rekonstrukcijos darbus visa kelio
atkarpa nuo Kauno iki Varšuvos bus rekonstruota ir pritaikyta saugiam keliavimui“,
– teigia susisiekimo ministras Jaroslavas
Narkevičius.
Užbaigus rekonstrukciją, kelyje važiavimo
greitis bus padidintas iki 130 km/h, panaikintos visos vieno lygio sankryžos ir pervažos, sankryžos bus įrengiamos išlaikant
5 km atstumą tarp jų.

2019 metais kaip niekad daug renginių vyko kaimiškose seniūnijose.
Marijampolės kultūros centras ir jo
skyriai organizavo beveik 500 renginių. Dauguma jų džiugino miesto
gyventojus, tačiau visą vasarą viešosiose erdvėse mirgėjo plakatai,
kviečiantys savaitgalius praleisti
kaimo bendruomenėse, skambant

linksmai muzikai, vykstant edukacijoms ir įvairioms varžyboms.
Išskirtinio dėmesio šiemet sulaukė
Liudvinavas, tapęs Lietuvos mažąja
kultūros sostine. Visą vasarą čia vyko
muzikiniai ir teatro renginiai, šventės bei festivaliai. Šunskai šiemet
nustebino pirmą kartą organizuotu
festivaliu „Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje“. Kilęs susidomėjimas motyvavo organizatorius šį festivalį
rengti ir kitais metais.
Marijampolės kultūros centras
šiuo metu įgyvendina investicinį
kultūros centro infrastruktūros modernizavimo projektą, finansuojamą
ES ir savivaldybės biudžeto lėšomis.
Šio projekto dėka bus atnaujintas
garso ir šviesos techninis inventorius, tokiu būdu bus sudarytos
didesnės galimybės profesionaliai
organizuoti koncertus, spektaklius,
šventes ir festivalius, tad geriausia –
dar ateityje. Marijampolės kultūros
centro organizuojami unikalūs kultūros projektai, tokie kaip etnokultūrą puoselėjantis renginys „Sūduvių
ugnys - budinam svietą“, šiuolaikinio šokio festivalis „Vizijos“, „Gatvės
meno mokykla“, Tautkaičių klojimo
teatro festivalis ir mėgėjų teatrų festivalis „Žalias sodas“ bei daug kitų
jau yra radę kelius į lankytojų širdis.

Turiningas kultūrinis
gyvenimas ir 2020 m.
Marijampolės savivaldybės tikslas
– dėmesį skirti įvairių amžiaus grupių ir poreikių vartotojams, nemažinant nemokamų renginių gausos ir
taikant vis aukštesnius kokybinius
standartus.
Kaip rodo aktyvus kultūrinis gyvenimas, 2019 metais renginių, koncertų, festivalių, kultūrinių projektų
gausa nesumažėjo. Tikriausiai yra
teisingas posakis, kad miestas, tapęs kultūros sostine, jau nebegali
ja nebūti.
Marijampoliečiai turi puikų kultūrinį skonį, todėl ateinančiais metais
Marijampolė vėl žada džiugint įvairiais aukštų standartų renginiais, kad
kiekvienas marijampolietis atrastų
sau patinkantį renginį ir galėtų sakyti gyvenąs nuolat atsinaujinančioje
ir modernėjančioje savivaldybėje.

Savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

Gerumas suteikia sparnus
Marijampolės „Zonta“ klubas jau ketvirtą kartą organizavo
labdaros paramos renginį „Gerumas suteikia sparnus“. Kultūros rūmų scenoje pasirodė penkios talentingos mūsų krašto
merginos, turinčios ne tik didelį talentą, bet ir didelį norą jį
puoselėti ir nuostabiausias svajones, kurių siekti galėtų padėti
vakaro metu skirta parama.
Renginyje unikalių tapybos darbų ant šilko kolekciją pristatė
žinoma mūsų kraštietė, advokatė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentė Liudvika Meškauskaitė. Jos kūrinius elegantiškai
demonstravusios Marijampolės kultūros centro šokių grupės
„Arabeskas“ (vadovė Daina Misiukevičienė) merginos ir keletas
marijampoliečių sukūrė banguojančio šilko jūra vakaro reginį.
Skambėjo kraštietės Lauros Latvaitytės – Zaman (sopranas) bičiulių pianistės Giedrės Murlytės (fortpijonas) ir Pauliaus Gefeno
(fleita) nuostabi muzika, lydima spalvų žavesio kupinų vaizdų.
Marijampolės ,,Zonta“ klubo prezidentė Dainora Svitojienė
sveikinimo žodyje paminėjo Tarptautinės organizacijos „Zonta“
atsiradimo 100 - mečio istoriją – jubiliejus švęstas renginyje,
padėkojo visiems prisidėjusiems prie vakaro organizavimo ir
kiekvienam dalyvavusiam bei savo finansiniu įnašu suteikusiam
galimybę pasidalinti gerumu ir prisidėti prie talentingų jaunųjų
marijampoliečių svajonių išsipildymo.
D. Svitojienė įteikė paramos sertifikatus pasirengti ir dalyvauti konkursuose, festivaliuose, ugdyti meninius gebėjimus
ir įgyvendinti kūrybinius sumanymus Marijampolės meno
mokyklos mokinėms Elzei Armonaitei, Gustei Maliauskaitei
ir Atėnei Jurevičiūtei, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos
mokinėms Agnei Rauluševičiūtei ir Ievai Taraskevičiūtei.
„Zonta“ klubo sukurtas vakaras alsavo nuostabia bendrystės,
grožio ir muzikos nuotaika, skleidė gerumo sparnus.

Iš dešinės: D. Svitojienė, G. Maliauskaitė, A. Jurevičiūtė, E. Armonaitė
Renginio organizatorių nuotrauka
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Duoti ar (ne)Duoti?
Atkelta iš 1 p.

„Jeigu man turi duoti, tai ir aš
turiu duoti, kad duotų. Kam duoti: gydančiam gydytojui, skyriaus
vedėjui, vyriausiajam gydytojui...?
Ir kaip – juk ligoninė kovoja su
korupcija. Bet kokia, po velnių, korupcija, kai nuo duoti ar neduoti
priklauso mano sveikata.“
Žmogus, kurį aprašiau, guli Marijampolės ligoninėje. Situacija,
kad nebeliko šiems metams VLK
skirtų lėšų ligonių reabilitacijai,
taip pat susiklostė mūsų ligoninėje. Ligonio samprotavimai – tai jau
mano „išmislas“, tačiau paremtas
asmenine ir kai kurių ligoninėje
besigydžiusiųjų patirtimi.

Komentuoja ligoninė
Todėl, nieko nelaukdamas, sėdu
prie kompiuterio ir surašau ligoninės administracijai laiškelį prašydamas pakomentuoti situaciją
Ligoninės atstovė ryšiams su
visuomene Virginija Tulevičiūtė
neverčia laukti ir lapkričio 18 d.
atsiunčia komentarą: „medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam
gydymui yra sudaromos sutartys
su Teritorinėmis ligonių kasomis.
VšĮ Marijampolės ligoninė gali
pateikti teritorinėms ligonių kasoms prašymus reabilitacijos arba
sanatorinio gydymo paslaugoms
kompensuoti tokiai lėšų sumai,
kokiai yra sudaryta sutartis.
Šiai dienai (suprask, lapkričio
18 d. - red. pastaba) esame viršiję pagal sutartį numatytą lėšų
sumą, nes padidėjo pacientų, kuriems reikalingos šios paslaugos.
Vis daugiau atliekame trombolizių, sergantiems insultu, didėja
pervežamų iš Kauno klinikų tęstiniam gydymui pacientų. Beveik
visiems jiems po aktyvaus gydymo
reikalingos reabilitacijos arba sanatorinio gydymo paslaugos
Dėl kiekvieno atvejo Valstybinės
ligonių kasos sprendžia individualiai, iki šiol nei vienas prašymas
nebuvo atmestas ir visi pacientai
gavo kompensaciją reikalingai
reabilitacijai ir stacionariniam
gydymui. Šiuo atveju nesklandumas yra vienas – pailgėjo laikas,
laukiant atsakymo, ar reabilitacija pacientui bus kompensuojama, nes reikia pildyti prašymus

ir laukti atsakymo iš Valstybinių
ligonių kasų.“

Valdiškas atsakymas
Teksto neredagavau, tačiau pastebėjau, kad valstybinių ligonių
kasų V. Tulevičiūtė „padaugino“.
Lietuvoje yra viena Valstybinė ligonių kasa, kurios padalinio - Kauno teritorinės ligonių kasos (TLK)
stebėtojų taryboje Marijampolės
savivaldybei aštuonerius metus,
iki šių metų kovo atstovavo buvęs
savivaldybės tarybos narys, ligoninės gydytojas Gediminas Akelaitis.
Jis situaciją žino iš abiejų pusių,
nes stebėtojų taryboje tebebuvo
Marijampolės ligoninei sudarant
finansavimo šiems metams sutartį
su Kauno TLK.
Supažindinu gydytoją su ligoninės raštu. Jį G. Akelaitis apibūdina taip: „Atsakymas yra tipinis,
valdiškas, nieko neįžeidžiantis,
nerodantis Sveikatos apsaugos
ministerijos ir Valstybinės ligonių
kasos neįgalumo bei nesiskaitymo
su gydymo įstaigomis. Tai viena.
O antra: ką Marijampolės ligoninė
padarė, kad pinigų netrūktų. Ogi
nieko.“

Ne pirmas kartas
Pašnekovas prisimena šių metų
kovo 25 d. ligoninės direktorės
savivaldybės tarybai pateiktą
2018 -ųjų metų veiklos ataskaitą,
kurioje nurodyta, kad VLK nesumokėjo ligoninei už jos suteiktas
stacionarines paslaugas maždaug
500 000 eurų. Tačiau dėl jų ligoninė nekovojo. Tai lėmė ir neryžtingumas, ir baimė prieš VLK – o
kas, jei, paprašius teisėtai uždirbtų
pinigų, Vilnius ar Kaunas atsiųs
tikrintojus?
Nieko dėl ligoninės pacientų bei
darbuotojų nepadarė ir steigėjas
– savivaldybės taryba. Toks neryžtingumas Valstybinės ligonių
kasos biurokratams reiškia, kad
ligoninė gali išsiversti su puse
milijono mažesniu biudžetu. Ateis laikas ir jį nurėš, įsitikinęs G.
Akelaitis.
Dirbdamas tiek savivaldybės taryboje, tiek Kauno TLK stebėtojų
taryboje, kai VLK įsiskolindavo,
gydytojas ir politikas belsdavosi į
visas duris, kad ligoninė atgautų
tai, kas jai priklauso. Po tokių žygių

gydymo įstaigą įprastai pasiekdavo raštas, kad metų pabaigoje
bus rasta lėšų atsiskaityti. Ir VLK
atsiskaitydavo.

Neatliko pareigos
Dabar situacija kitokia – pasak
G. Akelaičio, raštai dėl kiekvieno
ligonio rašomi pirmą kartą per jo
keliasdešimties metų darbo praktiką šioje ligoninėje. Jo teigimu,
administracija neatliko savo pareigos – ligoninės direktorė pasirašė
tokią sutartį, kokią jai pateikė VLK,
nes ligoninės ekonominė tarnyba
neanalizavo lėšų poreikio. Kad jis
išaugs, buvo iš anksto žinoma, nes
ligoninėje diegiami naujausi gydymo metodai, pavyzdžiui, pradėti
protezuoti pečių sąnariai, atliekamos kitos sudėtingos operacijos,
po kurių priklauso reabilitacinis
gydymas. Ligoninės administracija tiesiog privalėjo atsižvelgti
į tai sudarydama sutartį su VLK,
o ne verkti, kaip kad rašoma ligoninės atstovės rašte, kad:„ vis
daugiau atliekame trombolizių,
sergantiems insultu“.

Problema gena
problemą
Pašnekovas dėsto, ką reiškia iki
metų pabaigos iš ligonių kasos
prašyti pinigų kiekvienam reabilitacinio gydymo reikalingam
pacientui.
Apie tai, kiek kainuoja para ligoninėje ir galimas korupcines
veikas laukiant siuntimo, rašyta
pradžioje. G. Aklaitis mato plačiau:
„Žmonės laukia siuntimo ligoninėje, o ne namie dėl atitinkamos
tvarkos. Ji tokia, kad, išrašius iš
ligoninės pacientą, VLK užfiksuos
žmogų nebegulint stacionare. Tai
reiškia, kad jis negaus kelialapio
tęstiniam sanatoriniam gydymui.
Tada kils problemų dėl darbingumo netekimo procentų, nes juos
nustatančiai komisijai medikai
negali siųsti gydymo nebaigusio
paciento.“
Priminus (pagal ligoninės raštą)
didėjantį skaičių pacientų, pervežamų iš Kauno klinikų tęstiniam
gydymui, gydytojas sako: „Grįžtantys tęstiniam gydymui nesiunčiami reabilitacijai. Reiškia
ir atitinkamų pinigų nereikia.Ne
aš tai sugalvojau. Tokia realybė. “

Reikalavimas nusikelti laikinus nesudėtingus
statinius Kosmonautų gatvėje

Marijampolės savivaldybės administracija kreipiasi į kioskų, esančių Kosmonautų gatvėje (tarp namų 6, 12 ir 14)
savininkus ir prašo nusikelti šiuos laikinus, teisinės registracijos neturinčius,
statinius. Statiniai pastatyti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės
sklypai.
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 2 punktas nustato, kad
statybą leidžiančius dokumentus išduoda
savivaldybės administracijos direktorius.
Kai išduodamas leidimas statyti laikinąjį
statinį, jame nurodomas naudojimo terminas. Marijampolės savivaldybės administracija nepritaria tolimesniam laikinų
statinių, pastatytų Kosmonautų gatvėje,
naudojimui, kadangi statiniai apleisti ir
daug metų juose nevykdoma prekybinė
ar paslaugų veikla.
Informuojame, kad iki šių metų gruodžio 20 d. nenukėlus Kosmonautų gatvėje
pastatytų laikinų statinių, Marijampolės
savivaldybės administracija kreipsis į atsakingas institucijas dėl jų nugriovimo.
Norėdami gauti detalesnės informacijos,
kreipkitės telefonu 8 (343) 90 034.

Savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

TĖvYNĖS SĄJuNGOS –LieTuvOS KriKščiONYS
DeMOKraTai MariJaMPOLĖS SKYriauS TarYBa
PareišKiMaS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS,
SPORTO IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMO
2019-11-20
Marijampolė
Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Marijampolės skyriaus tarybai kelia susirūpinimą Marijampolės savivaldybės
vadovų užmojai abejotinos vertės ir profesionalumo studijos pagrindu
vykdyti radikalų darbo vietų naikinimo planą savivaldybės įstaigose,
neturint aiškių kultūros, sporto ir švietimo sričių strategijų.
TS-LKD Marijampolės skyriaus taryba yra įsitikinusi, kad neapgalvoti
sprendimai naikinti dramos teatrą, jungti gilias tradicijas turinčias, gerus rezultatus demonstruojančias sporto įstaigas ar koreguoti švietimo
įstaigų tinklą sukels virtinę neigiamų pasekmių. T.y. skatins dar didesnį
savivaldybės gyventojų skaičiaus mažėjimą dėl aukštos kvalifikacijos
specialistų išvykimo ieškoti darbo vietų užsienyje ar Lietuvos didmiesčiuose, prastesnę kultūros paslaugų kokybę, dalies sporto šakų sunaikinimą, apribotas galimybes pasirinkti ugdymo įstaigą arti namų ir dėl to
padidėjusias šeimų išlaidas. Tai reikš dar mažesnį patrauklumą gyventi
Marijampolėje lyginant su kitais miestais. Vadinamosios „optimizacijos“
nauda taip pat yra abejotina, nes iš tiesų savivaldybės vadovų deklaruojami sutaupymai per metus yra labai menki ir tesudaro vos apie 0,3 proc.
savivaldybės biudžeto. Tos tariamai sutaupytos lėšos niekaip neatsvers
tų nuostolių, kuriuos patirs savivaldybės gyventojai dėl sumažėjusio
paslaugų prieinamumo ar prarastų darbo vietų.
TS-LKD Marijampolės skyriaus taryba ragina savivaldybės tarybos
valdančiuosius – Lietuvos socialdemokratų partiją bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą – atsitokėti, neklaidinti savivaldybės gyventojų ir
nevykdyti sprendimų, neatsižvelgiant į gyventojų nuomonę.
TS-LKD Marijampolės skyriaus taryba tvirtai pasisako prieš drastišką
ir su gyventojais neišdiskutuotą kultūros, sporto ir švietimo įstaigų
reorganizavimą, dėl kurio sumažės darbo vietų ir pablogės kultūros,
sporto bei švietimo paslaugų kokybė.
TS - LKD Marijampolės skyriaus pirmininkas
Kęstutis TrašKevičiuS

SVARBU!
DĖL PENSIJŲ PAKĖLIMO!
Dainius GAIŽAUSKAS
Seimo narys
Noriu atkreipti dėmesį į žiniasklaidoje pasirodžiusią tikrovės neatitinkančią informaciją, kad Seimas
atmetė Prezidento siūlymą didinti
senatvės pensiją. Priešingai nei
nurodoma spaudoje, Seimas dėl
Prezidento siūlymų dar apskritai
nebalsavo, o pagrindinis – Seimo
Socialinių reikalų ir darbo komitetas jiems netgi pritarė. Reaguodamas į skleidžiamą klaidinančią
informaciją, NEDELSDAMAS pateikiu tikrus faktus.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) pensijų kėlimui PRITARIA ir tai daro nuosekliai visos
kadencijos laikotarpiu. Nuo kitų
metų LVŽS pensijas siūlo didinti
daugiau kaip 30 EUR „į rankas“ ir
tam numatė 370 milijonų EUR, o
Prezidentas siūlo prie mūsų numatomų daugiau kaip 30 EUR pridėti
dar 3 EUR ir tam papildomai prašo
30 mln. EUR.
Todėl akcentuoju, kad LVŽS pritaria abiems siūlymams: ir PREZIDENTO, ir savo frakcijos. Daroma
viskas, kad pensijos padidėtų ne
mažiau kaip 33 EUR ir tam biudžete
būtų numatyti 400 mln. EUR.
P.S. Kadangi visada kovojau už teisybę, todėl ir ateityje informuosiu apie
skleidžiamą melą, kuris sąmoningai nukreiptas prieš LVŽS daromus gerus
darbus.
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Perskaitau ne ką matau, bet ką noriu matyti
Atkelta iš 1 p.
Šiame straipsnyje pakomentuosiu
priekaištus, išsakytus ne tik mano
knygai, bet ir man pačiam bei kažkokiai laiku „nepadarytai“ veiklai.
Gal ir ne visur supratau aukštąją
žurnalistiką, bet labai stengiausi ją
„išsiversti“ į populiaresnes kalbas ...
Taigi, mano knygos 231 puslapyje
yra sakinys: „1938 m. gruodžio 7 d.
prie Viešosios aikštės buvo atidaryti nauji dviejų aukštų mūriniai
gimnazijos rūmai (nugriauti XXI a.
pradžioje)“. Panašų sakinį pateikiu
ir apžvalginėje miesto istorijoje 18
puslapyje: „1938 m. prie Jevonio
žemupio iškilo „Žagrės“ draugijos
duonos kepykla, o prie Viešosios
aikštės – žydų gimnazijos rūmai“.
A. Kapsevičiui neįtiko tai, kad naują
statinį (bet ne jame vykdytą veiklą)
pavadinau gimnazijos rūmais – norėjo, kad vadinčiau septynių komplektų pradžios mokykla.
Miesto žydai apie naujus gimnazijos rūmus svajojo beveik visą
tarpukario laikotarpį, jiems sklypai
buvo žadami įvairiose vietose, daugiausia – Naujamiestyje. Aktyvesnių žygių ėmėsi tik 4 dešimtmetyje,
tačiau valstybė nesutiko skirti lėšų
kitataučių mokyklos pastatui. Tada
turtingesni žydai nusprendė iš savo
lėšų statyti privačią gimnaziją. Sklypo skyrimo reikalai, projektavimo
darbai užtruko ir pastatas iškilo tik
1938 m. vasarą, o moksleivius įsileido tik tų metų pabaigoje.
Per tą laikotarpį labai pasikeitė
miesto žydų lūkesčiai: jie dėl nacistų politikos kėlėsi į ramesnę
„Pažadėtąją žemę“. Išvyko ir keli
gimnazijos mokytojai. Naujasis
statinys dar neturėjo kai kurių gimnazijai reikalingų patalpų. „Suvalkų
kraštas“ 1939 m. Nr. 41 rašė: „Žydų
gimnazija į kiemo pusę pradeda
statyti naują flygelį, kur bus keletas klasių ir didoka salė, kurios iki
šiol žydų GIMNAZIJA (paryškinta
B. Mašalaičio) neturėjo“. Ir niekaip
kitaip šio statinio nei miestiečiai,
nei miesto spauda nevadino – tik
gimnazija. Daugiau apie tai galima
pasiskaityti ir gimnazijos mokyto-

Šarūnas Jasiukevičius

„Černobylis“

100 NUOTRAUKŲ IŠ ZONOS!
Sukrečianti, gyva ir atvira istorija
apie Černobylio elektrinės avariją iš
pirmų lūpų! Černobylis bebaimio
šios pavojingos zonos „nelegalo“
akimis.
Kodėl įvyko didžiausia branduolinė avarija žmonijos istorijoje, kaip
buvo suformuota zona ir kaip pasikeitė pasaulis po katastrofos?
• Per parą evakuotas visas Pripetės

jo A. Iešmantos knygos „Laiptai į
Marijampolės sceną“ rankraštyje.
Su didžiule energija A. Kapsevičius puolė „sudirbinėti“ pasakojimą
apie Liepynų dvarelį (žr. psl. 32). Pirmiausiai „sutaršė“ savo susigalvotą
teiginį, kad Butleriai iš Prienų į Marijampolę atplaukė Javonio upeliu.
Toliau postringauja apie upelį, kurio
... nėra ir niekada nebuvo. Tas dešinysis Šešupės intakas yra rašomas
ne Javonis, o Jevonis (kaip ir Pajevonys bei per jį tekantis kitas Jevonis).
„Moksliškai“ sudirbęs trumpą pasakojimą, išvadina jį blėniu, nes, matyt,
nežino, ką reiškia žodis „legenda“. O
aš manau, kad net mano pateiktoje
legendoje yra daugiau tiesos, negu
mokslinio agronomo vizijose.
Knygos 12 puslapio dviejuose sakiniuose („Kadangi marijonų miestelis vystėsi sparčiau ir gavo Butlerių
paramą, tai jis tapo reikšmingesnis
už Starapolę. Ir taip Starapolės pavadinimas palaipsniui „ištirpo“) V.
Kapsevičius randa tai, ką jis ir nori
rasti. Nei iš šio, nei iš to pateikia
faktą apie 1751 metais pirmą kartą
paminėtą Marijampolės terminą.
Aš šio fakto irgi neneigiu, tik nesuprantu, kodėl A. Kapsevičius daro
klaidingas išvadas.
Tikrai 1751 metų pabaigoje marijonų generolas K. Višinskis iš Romos
parašo laišką popiežiaus zakristijonui, kuriame pamini Marijampolę.
Kitų metų antroje pusėje panašaus
turinio laiškas atkeliauja Kvietiškio
dvare rezidavusiems dviems marijonams vienuoliams. Garantuoju,
kad tais metais nė vienas Starapolės gyventojas Marijampolės vietovardžio net nebuvo girdėjęs, o A.
Kapsevičius jau džiaugiasi „įkūręs“
Marijampolės miestą.
Bažnyčia ir vienuolynas galutinai iškilo tik apie 1758 metus, o į
miestelį panašiu tapo dar po kelių
ar keliolikos metų. Va, tik tada, o ne
kažkokiais 1751 metais, Starapolė
drauge su Marijampole vis dažniau
imama vadinti tik Marijampolės terminu. Taip ir parašyta mano knygoje
– ir viskas čia gerai.
Nepamenu, kad kur nors būčiau

miestas – 50 000 gyventojų…
• Dviejų metrų ilgio šamai aušinimo kanaluose…
• Laukinės lūšies staugimas, girdimas nuo postapokaliptinio šešiolikaaukščio stogo…
• Ausį rėžiantys dozimetro įspėjimai…
• Radioaktyvus juodasis smėlis
fabriko „Jupiter“ rūsyje...
• Ugniagesių batai, keliantys potenciją?
Greičiausiai jūs beveik nieko nežinote apie Černobylį. Tik nuotrupas,
detales, ištraukas iš konteksto. Tokio
plataus ir išsamaus požiūrio į katastrofą Lietuvos pašonėje dar nebuvo
publikuota. Tad kviečiame kartu su
Šarūnu Jasiukevičiumi pasižvalgyti
po neįtikėtiną apokaliptinį pasaulį, kurio gelmės net ir po 30 metų
slepia daugybę paslapčių. Tapkite
jų liudytojais.
„Kodėl Černobylis? Šis klausimas
kyla daugeliui. Ko ten eiti, jei tyko
tiek daug pavojų? Radiacija, laukiniai žvėrys, apleisti pastatai, teritoriją saugantys pareigūnai... Jei
atvirai, atsakymo neturiu iki šiol.
Tiksliau – turiu keletą, atradau juos
per kelerius metus, bet negaliu pasirinkti galutinio. Manau, jų dar
bus. Ko gero, visas versijas sieja
viena sąvoka – postapokaliptinė
romantika. Čia negalioja įprastos
mūsų sociumo normos, čia neveikia

tvirtinęs, jog Marijampolės pirmtaku buvo Pašešupio kaimas. Tad
nelabai supratau, ką privalėjau paneigti 2005 – 2006 metais, kai buvo
aptiktas dar vienas Pašešupio kaimą
minintis dokumentas, datuotas 1626
metais. Marijampolės televizija gal
2005 metais Rimvydą Urbonavičių,
Kęstutį Subačių ir mane pakvietė
dalyvauti tiesioginėje diskusijų laidoje. To dokumento kopiją tuomet
studijoje pamačiau pirmą kartą ir,
žinoma, nespėjau išsamiau apmąstyti. Pasidžiaugiau naujai atrastu
dokumentu, nieko nekritikavau, bet
vienintelis iš laidos dalyvių pasakiau, kad jame minimas Pašešupio
kaimas buvo kur nors kitur, bet ne
dabartinės Marijampolės teritorijoje (pvz. spėliojau apie Pašešupį ties
Liubavu).
Laidos įrašai išliko ir A. Kapsevičius, kažkuo epizodiškai dirbęs
Marijampolės televizijoje, galėjo
su jais susipažinti, gali tai padaryti
ir dabar. O apytikslę Staros Būdos
kaimo vietą dar tarpukariu nustatė ne virgulės, ne B. Mašalaitis, o
kunigas, istorikas Jonas Reitelaitis
(žr. istoriko rankraščius marijonų
vienuolyno fonde). Aš tik išvedžiau
galimas šio kaimo paraleles su Starapolės geografine padėtimi.
Nuo 1993 m. pabaigos iki maždaug
2014 metų nieko nespausdinau vietos periodinėje spaudoje, nes turėjau
ir kitų darbų, gavau nemažai užsakymų iš respublikinės spaudos leidėjų.
Be to, nusprendžiau turimos medžiagos „neišparceliuoti“ atskiruose
straipsneliuose, o pateikti knygoje.
Nedirbau aš „muziejų recenzentu“
ir neprivalėjau 2006 metais Marijampolės kraštotyros muziejaus
ekspozicijoje surasti kažkokį klaidingą sakinį apie Pašešupio kaimą
bei apie tai ištrimituoti visuomenei.
Tik A. Kapsevičius gali suvokti, kaip
tie 2005 – 2006 metų įvykiai gali
sietis su 2019 metais mano išleistos
knygos turiniu. Aš ir dabar nerašysiu
straipsnio apie klaidas, kurios yra
muziejaus darbuotojų paruoštuose
tekstuose Vytauto Didžiojo parke
(nors A. Kapsevičius ir tuomet dirbo
muziejuje).

įstatymai, čia nėra bankų, paskolų,
mokesčių inspekcijos. Tai – tarsi kita
visata su kitokiais dėsniais. Visiškas atitrūkimas nuo kasdienybės ir
persikėlimas į kitą realybę vos per
kelias valandas. Ką jau kalbėti apie
jausmą, kai naktį apleistame Pripetės mieste užlipęs ant aukščiausio
pastato stogo po kojomis matai
miestą, kuriame kadaise gyveno
beveik 50 000 žmonių. O dabar esi
tik tu vienas. Ir tavo mintis pertraukia mieste besibastančio vilko
kaukimas arba lūšies, kviečiančios
jauniklius, miaukimas. Kirtęs Černobylio zonos perimetrą, suvoki,
kad nuo šios akimirkos tik pats esi
savo likimo šeimininkas. Kartais –
ir kitų žmonių likimo šeimininkas.
Dažniausiai, gatvėje sutikęs nepažįstamą žmogų, turi ribotą skaičių
„ėjimų“. Tave saisto visuomenės
normos, įstatymai, moralės nuostatos, įvaizdis, asmeninė legenda.
Černobylio zonoje visa tai negalioja.
Tai – tarsi kompiuterinis žaidimas,
kuriame nėra galimybės išsaugoti
prieš elgiantis rizikingai, todėl turi
tik vieną bandymą. Tas absoliučios
laisvės jausmas... Gal tai ir yra romantika? Tad kviečiu jus į įspūdingą,
neįtikėtiną ir nuotykių kupiną kelionę po unikalią vietą – Černobylio
zoną. Pažadu – bus įdomu, kartais
baisu, kartais linksma. Tačiau abejingų neliks. Bent jau šito tikiuosi.“

Sutinku tik su viena A. Kapsevičiaus pastaba (žr. psl. 57). Marijampolės marijonų vienuolyno niekas
1840 metais neuždarė. Akivaizdu,
kad tai yra grubi korektūros klaida
– turėjo būti 1940 metai. Neabejoju,
kad tai matė ir straipsnio autorius,
tačiau vis tiek mane pasiuntė ... į
kapines.
Kitą „klaidą“, kurią akcentuoja A.
Kapsevičius, padariau sąmoningai,
nes to reikalavo kai kurios turinio
pateikimo aplinkybės. Prieš porą
metų Marijampolės „Rotary“ klubas vykdė Marijampolės Rygiškių
Jono gimnazijos muziejaus eksponatų skaitmeninimo projektą. Tuomet įsipareigojome viešinti šiuos
eksponatus. Knygos126 puslapyje
įdėjau savo kolekcijos nuotrauką,
kurios nugarėlė turi išsamų, rašalu įrašytą senovinį apyrašą ir datą
– 1935 metus. Palyginimui 134
puslapyje įdėjau panašią, tą pačią
dieną darytą nuotrauką iš gimnazijos muziejaus fondų (šalia pateikta santrumpa – MRJGM). Kadangi
muziejaus eksponatų inventorinėje
knygoje ši nuotrauka kažkodėl datuota 1938 metais, tai tokią datą ir
mažai redaguotą apyrašą pateikiau
knygoje. Žinoma, kad galėjau pridėti
panašų paaiškinimą, bet anotacija
būtų gremėzdiška ir keliskart didesnė už kitas.
A. Kapsevičius dedasi dideliu Marijampolės „žydų klausimo“ žinovu,
bet nesitikėjau, kad leptels tokią „lialialia“ – anot jo, mieste pirmaisiais
tarpukario metais žydai rašė tik idiš
kalba. Kaip tik būta priešingai. Net
jų pagrindinėje mokslo šventovėje – žydų gimnazijoje – pirmaisiais
gyvavimo metais buvo mokoma
atgimstančia hebrajų (ivrit) kalba,
ir iškaboje buvo hebrajiškas tekstas.
Iš Vakarų atvykę gyventi žydų inteligentai irgi agitavo rinktis hebrajų
kalbos užrašus.
Jei A. Kapsevičius 2018 m. balandžio 21 dieną būtų apsilankęs
ambasadoriaus, fotografijos istoriko
Dainiaus Junevičiaus paskaitoje apie
XIX amžiaus antrosios pusės Marijampolės fotografijos istoriją (vyko
Lietuvos prezidento K. Griniaus me-

morialiniame muziejuje), jam nereiktų stebėtis 1863 metų sukilėlių
nuotraukomis, paminėtomis knygos pratarmėje. Žandarai, apsirengę
naujomis uniformomis, įsiamžino
nuotraukose ir tapo puikiais sukilėlių taikiniais. Vėliau, lydint sėkmei
kovose, pagunda nusifotografuoti
atsirado ir kai kuriems drąsesniems
sukilėliams. Po pralaimėto sukilimo
suimtuosius „nupaveikslavo“ represinių struktūrų veikėjai. Šiuos atvejus aprašė ne tik D. Junevičius, bet ir
kiti fotografijos istorijos tyrinėtojai.
Spausdinti knygą su visais istoriniais šaltiniais (kaip siūlo A. Kapsevičius - red pastaba) 20 metų siūliau
daryti ne vienai Lietuvos leidyklai,
bet niekas nesutiko. Nelabai daug
skaitytojų domintų knygos lapai,
kuriuose pagrindinį tekstą dukart
ar triskart viršytų sausi šaltiniai ir
jų komentatarai. Siūlau A. Kapsevičiui surasti beveik dešimt tūkstančių eurų ir spausdinti šią knygą
su šaltiniais.
Pasirinkome populiaresnę ir suprantamesnę turinio pateikimo
formą. Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka knygų kataloge ją priskyrė
kraštotyros kategorijai. Tokio turinio
knygoms keliami kitokie reikalavimai negu akademinėms istorijos
studijoms, pateikiančioms ir naudotą literatūrą bei šaltinius. Taigi,
pasielgėme korektiškai.
Mano pateiktas paprastesnis
knygos formatas visiškai tenkino
marijampolietį verslininką ir mecenatą, kurio pavardės šio straipsnio
kontekste nenoriu minėti. Ir knygos
pirkimo rezultatai pranoko lūkesčius. Per du mėnesius Marijampolės
„Rotary“ klubo nariai pardavė daugiau kaip 80 % prekybai skirto tiražo.
Tegul ją vertina skaitytojai, o savo
atžvilgiu nekritiškas mokslinis agronomas, nesukurdamas apčiuopiamos apimties istorinės tematikos
produkto ar netaktiškai bei grubiai
išsišokdamas prieš politikus, savo
atšipusią žagrę tegul nukreipia į kitą,
lengvesnę dirvą. Arba diskutuoja
pats su savimi. Aš ten daugiau nedalyvausiu. Ten ir jų dviejų pakaks.

Juliet Grames

„Septynios ar
aštuonios Stelos
Fortūnos mirtys“
Kvapą gniaužianti vienos šeimos
saga, kuri aprėpia viską: varginančią,
bet spalvingą pietų italų kasdienybę, emigraciją nuo Kalabrijos iki
Konektikuto, amerikietiškąją svajonę, bėdas, paslaptis ir sudėtingus
šeimos narių tarpusavio ryšius. O
visų šių likimo verpetų centre – nuolatinė, kartais protu nesuvokiama
ir nuožmi vienos moters kova su
savąja lemtimi.
Mirtis visuomet buvo Stelos
Fortūnos gyvenimo dalis. Pačios
paprasčiausios situacijos – pavyzdžiui, baklažanų kepimas ar kiaulių
šėrimas – baigdavosi kraują stingdančiom pasekmėm, kažkodėl nuo
pat vaikystės Stela dažniau nei kiti
atsidurdavo prie gyvenimo ir mirties slenksčio. Prietaringa mergaitės
motina buvo įsitikinusi: neapsieita
be tamsiosios jėgos įsikišimo.
Graži ir protinga, įžūloka ir nepalenkiama Stela augo mažame Italijos Kalabrijos regiono kaimelyje
kartu su jaunesniąja seserimi Tina
ir kaip mokėdama ją saugojo nuo
žiaurios realybės. Stela visa širdimi
geidė laisvės ir nepriklausomybės –
svajojo apie tokį gyvenimą, kokiam

stereotipinė italų šeima priešinasi
kaip tik įstengia.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą Fortūnoms emigravus į Ameriką, Konektikuto valstiją, prasideda naujas
šeimos gyvenimo etapas. Savo vietos
priešiškame naujame pasaulyje ieškojimas, artimiausių žmonių klaidos,
nuodėmės ir sielos žaizdos, nesantaika tarp seserų senatvėje ir, žinoma,
nuolatinis Stelos flirtas su mirtimi.
Konektikuto valstijoje gimusi ir
gausioje italų šeimoje užaugusi Juliet Grames nuo pat vaikystės buvo
apsupta knygų.
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Ar Kremliaus propaganda tęsia sovietmečio tradicijas?
Kultūra, kaip propagandos įrankis, naudojama jau seniai.
Lietuviai gerai atsimena sovietmečio informacijos ir kultūrinio lauko ypatybes. Tačiau kyla klausimas – ar šiuolaikinė
Kremliaus propaganda taiko komunistinės eros principus?
Komunikacijos ir informacijos mokslo
dr. Manto Bražiūno teigimu, šių dienų
Lietuvoje sovietiniais principais parengta propaganda būtų ne tik neefektyvi,
bet ir išjuokta ir nevartojama. Be abejo,
sovietinė praeitis vis dar destruktyviai
veikia šalies socialinį gyvenimą, tad
jos studijos tikrai vertingos mūsų visuomenei.
Propagandos aparatas buvo vienas
svarbiausių sovietinės sistemos elementų, tad būtina įsisąmoninti jo veiklos principus ir palikimą. Tačiau komunistinė santvarka tais laikais buvo
totalitarinė, o šiandienos Rusijos – autoritarinė.
Sovietmečiu ideologija buvo itin aktyviai brukama visuomenėje. Patys žmonės kaip niekada iki tol gerai suprato
skirtumą tarp savo ideologinės kaukės
ir socialinės realybės, tačiau politinio
smurto ir persekiojimo sąlygomis šią
distanciją galiausiai priėmė kaip esminį
socialinę realybę struktūruojantį elementą. Kitaip sakant, retas tikėjo sovietinio rojaus realumu, bet apsimetinėjimą
suvokė kaip kasdienę būtinybę. Maža to,
iš piliečių buvo reikalaujama aktyvaus
dalyvavimo ir mobilizacijos įvairiose
propagandinėse akcijose.
„Dabartinis režimas Rusijoje veikia
visiškai kitokiomis ekonominėmis ir
politinėmis sąlygomis. Politinis elitas
remiasi ne išplėtota ideologija, o konservatyviu mentalitetu ir mąstymu,
taikydamas politinio spektaklio technologijas, kontroliuoja politinę erdvę,

palaiko simbolinę lyderio įtaką ir konstruoja oponentus vidaus ir tarptautinėje politinėje scenoje. Taip slopinama
visuomenės iniciatyva, skatinamas jos
paklusnumas ir apatija“, – tikina mokslininkas.
Sovietinės nostalgijos eskalavimą
būtų galima tik iš dalies priskirti prie
kultūros propagandos. Viena vertus,
seni meniniai filmai ar praeityje populiarūs atlikėjai kursto vyresnių žmonių
jausmus, skatina prisiminti „senus gerus laikus“. Kita vertus, pasak Bražiūno,
ši nostalgija kažkam yra reali ir natūrali.
Juk nebūtinai tie žmonės gaili pražuvusios politinės ir socialinės tvarkos
bei vertybių. Seni kino filmai, koncertai
ar kiti kultūriniai renginiai atgaivina
atsiminimus ne tik apie žmogų supusią politinę santvarką, bet ir jam gerai
suprantamas kultūrines reikšmes, pačią kasdienybę. Tai asmens praeitis ir
tuo pat metu jo tapatybės dalis.
Jeigu šis kultūrinis turinys nebėra
papildomas šiuolaikiniu ideologiniu
krūviu, bet priešingai – komentuojamas
ir kritiškai įsisąmoninamas, pats sovietmečiu prabėgusios jaunystės ilgesys,
propagandos analitiko nuomone, visiškai legalus. „Tačiau, jei šie sentimentai
sistemingai skatinami užsienio šalies
institucijų, siekiant politinių tikslų, propaguojant nelojalumą savajai valstybei,
derėtų vertinti tai kaip manipuliaciją ir
imtis situaciją atitinkančių priemonių“,
– tvirtina pašnekovas.
Jauni žmonės, kurie nėra susidūrę su

sovietmečiu, taip pat gali
būti paveikti Kremliaus
skleidžiamos kultūros propagandos. Komunikacijos
tyrėjas sako, kad viskas
priklauso nuo konteksto ir
sąlygų. Kažką „pamauti“ ant
propagandos nėra taip paprasta, kaip atrodo. Rusijoje,
kur indoktrinacija vykdoma
ne tik per masinę kultūrą,
bet tam pasitelkiamas masyvus švietimo ir žiniasklaidos
poveikis, tai padaryti nėra
sunku. „Visgi, kultūrinė
propaganda nepastebimai
gali paveikti tik asmenį,
kurio patirtis leidžia ją atpažinti, priimti ir paklusti.
Daugeliui lietuvių tiesioginė ir agresyvi Kremliaus Komunikacijos ir informacijos mokslo dr. Mantas Bražiūnas
propaganda atrodo svetima
ir nepriimtina. Ar jūs tikrai
rusiškus kanalus ir filmus. Ar tai reiškia,
galite įsivaizduoti jauną kaunietį, ais- kad jie visi yra paveikti propagandos?
tringai skaitantį rusiškus istorijos va- Viskas priklauso nuo sąmoningumo ir
dovėlius? Užpildyti žmogaus sąmonę gebėjimo kritiškai vertinti pateikiamą
nauju ideologiniu turiniu ir palaikyti informaciją. Tiesa, jei nuolat žiūrėsipropaguojamos ideologijos gyvastį vien me tik Kremliaus transliuojamas žinias
tik remiantis kultūrine propaganda yra ir filmus, tuomet sunku bus kritiškai
neįmanoma“, – teigia ekspertas.
įvertinti jų turinį, kadangi elementariai
Vieni gali sakyti, kad šiuo atveju, labiau negalėsime palyginti faktų.
pažeidžiamas šalies tautinių bendrijų
jaunimas, kurio aplinka dažnai dar gyvena Rusijos informacinėje erdvėje, jau
ilgą laiką formuojančioje atitinkamą tų
žmonių identitetą.Tačiau jei žvelgsime
plačiau, yra ir dalis lietuvių, žiūrinčių

Operacija – vienintelis efektyvus kataraktos gydymas
didėja, darosi sunku skaityti, vairuoti
automobilį, atsiranda trukdžiai norint
užsiimti įprasta veikla. Lęšiukui visiškai
sudrumstėjus regėjimas išnyksta.

Šiuolaikiškas kataraktos
gydymas

Regėjimas – vienas svarbiausių žmogaus jutimų,
suteikiantis apie 95 proc. informacijos apie mus
supančią aplinką. Tačiau yra tokių ligų, dėl kurių
regėjimo dovaną galima prarasti. Viena iš jų –
katarkta. Kas tai per liga, kada reiktų susirūpinti
ir kaip gydyti katarktą?
Katarakta – akies lęšiuko sudrumstėjimas, galintis sukelti visišką apakimą. Ši akių liga dažniausiai
išsivysto vyresnio amžiaus žmonėms, kadangi su
metais akies lęšiukas palaipsniui drumstėja, tačiau genetinis polinkis, akių sumušimai, traumos,
tam tikros ligos, kenksmingos darbo sąlygos ir kt.
gali nulemti kataraktos pasireiškimą ir jaunesnio
amžiaus žmonių tarpe.

Kataraktos simptomai
Katarakta pirminėse stadijose pasireiškia susilpnėjusiu regėjimu. Žmogus mato neryškiai, tarsi
pro nešvarų stiklą, vaizdai atrodo susilieję, drumzlini. Kartais daiktai dvigubinasi ar būna matomi
gelsvame fone.ligai progresuojant rūkas akyse

Medikamentinio ligos gydymo nėra.
Sergant katarakta vienintelė išeitis –
drumsto lęšiuko pakeitimo operacija.
Daugeliu atvejų kataraktos operacijos
atliekamos netaikant bendrosios anestezijos, o vietiškai, vaistų pagalba nujautrinant akį. Todėl operacijos metu žmogus
išlieka sąmoningas, tačiau visiškai nejaučia skausmo. Akių chirurgijos centre
naudojant moderniausią oftamologinę chirurginę
įrangą akyje padaromas mikro pjūvis, kuris itin
mažai traumuoja akį. Per jį specialiu ultragarsiniu
aparatu – fakoemulsifikatoriumi, susmulkinamas
bei pašalinamas drumstas lęšiukas ir implantuojamas dirbtinis lęšiukas. Kadangi pjūvis labai
mažas, jo siūti nereikia, žaizda greičiau užgyja.
Kataraktos operacija neskausminga, trunka 30
min., po operacijos nereikalingas stacionarus
gydymas, pacientas išleidžiamas gydytis į namus.

Regėjimas po operacijos
Ištobulėjus oftamologinei įrangai bei dirbtinių
lęšiukų savybėms, kataraktos operacija tapo labai
efektyvi. Po operacijos didžiajai daugumai pacientų regėjimas sugrįžta jau kitą dieną ar praėjus
keletai savaičių, todėl pacientas gali imtis įprastinės veiklos ir pomėgių. Pasak Akių chirurgijos centro gydytojų, svarbiausia nelaukti, kol regėjimas
prarandamas galutinai. Ilgai delsiant katarakta
subręsta, lęšiukas pasidaro „kietas“. Tokiu atveju

operaciją techniškai sunkiau atlikti, padidėja operacinių ir pooperacinių komplikacijų rizika. Be to,
kataraktai progresuojant, gali padidėti akispūdis,
galima susirgti nepagydoma liga – glaukoma.

Operuoja gydytojai
profesionalai
„Akių chirurgijos centre“ operacijos atliekamos
pasitelkiant naujausias technologijas ir kokybiškiausias priemones. Kataraktos operacijoms naudojama fakoemulsifikacija, tai labiausiai paplitęs
kataraktos pašalinimo metodas Europoje, JAV ir
Japonijoje. „Akių chirurgijos centre“ dirba profesionali patyrusių specialistų komanda, operuoja
gydytojai Saulius Ačas, Algirdas Šidlauskas ir
Vytautas Jašinskas. Tai puikūs savo srities specialistai, atlikę ne vieną sudėtingą akių operaciją,
kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Jei katarakta, vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios srities
profesionalams.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą
ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos
priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.
akiuchirurgija.lt

Sportas
Rinaldas ČESNAITIS, „Tauro“
klubo vyriausiasis treneris.

Šiauliuose Lietuvos kultūrizmo ir fitneso taurės varžybas
laimėjo „Tauro| komanda, aplenkusi antroje vietoje likusią
Vilniaus ,,Fitness.LT“ ir trečioje
- Jurbarko ,,Progresą“.
Nugalėtojais atitinkamose
kategorijose tapo: Rugilė Talačkaitė, Deividas Jonikaitis,
Marius Šileika, Laima Pletinskąja, Mindaugas Giedris, Milda
Brūverė, Augustė Andrijauskaitė, Vytas Jusas.
Tarp trenerių geriausiu pripažintas šių eilučių autorius.
Kaune klubo ,,Olimpas“ penkiasdešimtmečiui skirtų varžybų nugalėtoju tapo Tomas
Dubauskas.
SC „Sūduva“ informacija.
Šiauliuose Lietuvos vaikų (gimusių 2006 m. ir jaunesnių)
lengvosios atletikos olimpinių vilčių čempionato rajonų grupėje nugalėtojais tapo
Viktorija Afanasenka (200 m
bėgimas) ir Danielius Bendaravičius (1 000 m bėgimas).
Marijampolėje vykusias Lietuvos mokinių jaunių bokso
pirmenybes laimėjo Justas
Jocius, Gabija Novogrockytė
ir Urtė Chmieliauskaitė.
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Jūs laukiami Marijampolės kultūros centre
Tarptautinio dailininkų
plenero kūrybos paroda
„Kalbanti žemė“, skirta
išnykusiems kaimams (M.
B. Stankūnienės menų galerijoje). Paroda veiks iki
gruodžio 6 d.
--------------------Vytauto Lazausko tapybos
paroda „Palangos parkas“.
Paroda veiks iki gruodžio 2
d. II aukšte.
--------------------Egidijaus Bičkaus fotoparoda „Takk Takk Islandija“.
Paroda veiks iki gruodžio 6
d. I aukšte.
--------------------Lapkričio 28 d. 16 val.

Edukaciniai užsiėmimai
„Kalėdų belaukiant”. Puošyba karpiniais. Marijampolės kultūros centre (308
kabinete).
--------------------Lapkričio 22 d. 18 val.
Monikos Marijos gyvo garso koncertas. Marijampolės
kultūros centre.
---------------------

Renginiai skirti Lietuvos
kariuomenės dienai

Grupės „Biplan“ koncertas.
Marijampolės kultūros centre.
--------------------Lapkričio 23 d. 15 val.

Šventė „Braido ruduo“.
Daukšių skyriuje.
--------------------Lapkričio 23 d. 16 val.

Sasnavos bendruomenės
šventė. „16-ta dūzgė“. Fotograﬁjų parodos atidarymas „Sasnava- metų laikai.
Ruduo“. Sasnavos skyriuje.
--------------------Lapkričio 26 d. 18 val.

„4 istorijos“ pagal A. Bocelli ir S. Brightman“, solistai: O. Kolobovaitė, E.
Bavikinas, baleto artistai:
J.Vitkutė, G.Visockis. Marijampolės kultūros centre.
--------------------Lapkričio 26 d. 16 val.

Edukacija „Adventas - laukimo metas“. Advento vainikų
pynimas. Sasnavos bendruomenės namuose.
--------------------Lapkričio 27 d. 18 val.

Lapkričio 23 d. 13.30 val.

Koncertas „Simonui Donskovui - 70!“. Marijampolės
kultūros centre.
---------------------

Lapkričio 23 d. 14 val.

Spektaklis vaikams „Alisa
stebuklų šalyje“. Marijampolės kultūros centre.
---------------------

Lietuvos kariuomenės dienos iškilmės. Marijampolės
kultūros centre.
---------------------

Lapkričio 28 d. 18 val.

Lapkričio 29 d. 18 val.

Koncertas „Dmitry Metlitsky orkestas“ ir Vienos Šou
baletas. Marijampolės kultūros centre.
--------------------Lapkričio 30 d. 10 val.

Kalėdinė mugė. Marijampolės kultūros centre, I ir
II aukštuose.
--------------------Lapkričio 30 d. 13 val.

Šventė vaikams „Svajonių
šalyje“. Edukacija „Mano
Kalėdinis žaisliukas“. Daukšių skyriuje.
--------------------Lapkričio 30 d. 16 val.

Spektaklių vakaras. Liudvinavo skyriuje.
--------------------Lapkričio 30 d. 18 val.

Edukacinis vakaras „Advento vainiko ratu. Šunskų seniūnijos salėje.
--------------------Lapkričio 30 d. 18 val.

Kalėdinės eglutės įžiebimo
šventė. Želsvos skyriuje.
--------------------Lapkričio 30 d. 19 val.

Šventė „Dirbkime ir švęskime kartu“. Gavaltuvos
skyriuje.
--------------------Lapkričio 30 d. 16 val.
Spektaklių vakaras „Rudens
mūzų pasikalbėjimas“ (Liudvinavo skyriuje).

Petrunija“ (Šiaurės Makedonija, Bel-

K.T. „SPINDULYS“
„Aviuko Šono ﬁlmas. Fermagedonas“ (JAV, Prancūzija, D.Britanija,
animacinė komedija visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Lapkričio 23, 24 d. 11 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 3 Eur.
--------------------------„Manu. Gimęs skraidyti“ (Vokietija, animacinis nuotykių ﬁlmas visai
šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Lapkričio 22, 25–27 d. 15 val. (2D formatu)
Lapkričio 23, 24 d. 13 val. (2D formatu),
15 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10
m. – 3,50 Eur.
Sekmadienį 13 val. – ŠEIMOS SEANSAS,
bilieto kaina – 3,50 Eur.
---------------------------

IŠANKSTINIS SEANSAS:

„Adamsų šeimynėlė“ (JAV, Kanada, D.Britanija, animacinė komedija
visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Lapkričio 28 d. 15.30 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10
m. – 3,50 Eur.
--------------------------„Pasmerkti. Pajūrio džiazas“
(Lietuva, kriminalinė drama, N-16).
Lapkričio 22, 23 d. 17.30; 20; 22 val.
Lapkričio 24–27 d. 17.30; 20 val.
Lapkričio 28 d. 20 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur.
--------------------------LUX kino dienos:
„Hammarskjöld byla“ (Danija,
Norvegija, Švedija, Belgija, dokumentinis ﬁlmas, N-13).
Lapkričio 28 d. 17.30 val. Įėjimas nemokamas.
--------------------------LUX kino dienos:
„Dievas egzistuoja, jos vardas

gija, Prancūzija, Kroatija, drama, N-16).
Lapkričio 29 d. 17.30 val.
Įėjimas nemokamas.
--------------------------LUX kino dienos:
„Karalystė“ (Ispanija, Prancūzija,
drama, trileris, N-13).
Lapkričio 30 d. 17.30 val.
Įėjimas nemokamas.
---------------------------

MAŽOJI SALĖ
„Broliai meškinai ir fantastiškas nuotykis“ (Kinija, animacinis
ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Lapkričio 22, 25–28 d. 15.15 val.
Lapkričio 23, 24 d. 11.15; 13.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki 10
m. – 3 Eur.
Sekmadienį 13.15 val. – ŠEIMOS SEANSAS, bilieto kaina – 3 Eur.
--------------------------„Pats sau milijonierius“ (Lietuva, komedija, N-13).
Lapkričio 22 d. 21.30 val.
Lapkričio 23 d. 15.15; 21.30 val.
Lapkričio 24 d. 15.15 val.
Bilietų kainos: 15.15 val. – 3,50 Eur,
21.30 val. – 3,70 Eur.
--------------------------„Valstybinės laidotuvės“ (Lietuva, Ukraina, Nyderlandai, dokumentinis
ﬁlmas, N-13).
Lapkričio 22–28 d. 17.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
--------------------------„Čia buvo Brita Marija“ (Švedija,
komedija, sporto drama, N-13).
Lapkričio 22–28 d. 19.45 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------Perkant internetu www.spinduliokinas.lt,
bilietai pigesni! Informacija teikiama tel.
(8 343) 54787.
---------------------------

Skelbimai į laikraštį

TELEFONU!

1679

SMS žinutėje rašykite:

MAML, palikti tarpą ir įrašyti savo

TRUMPOSIOMIS skelbimą, toliau siųsti numeriu 1679.

SMS

ŽINUTĖMIS
SMS kaina 4,34 €

Žinutėje negali būti daugiau kaip 160
simbolių (skaičiuojami ir tarpeliai).
Priešingu atveju, bus dvi žinutės ir
kaina padvigubės.
Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813
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PARDUODA
Parduodu naujus klausos aparatus ir žvejybos tinklus. Kaina 40 eur. Tel. 8-678
66028.
Valuckų ūkis nuolat prekiauja įvairios paskirties bulvėmis, kukurūzais, garstyčiomis. Tel. 8-652 73696, 8-687 29812.

PASLAUGOS

Superkame auksą, sidabrą, gintarą, gintarinius karolius, apdovanojimus, laikrodžius,
monetas ir kitą įvarų antikvariatą. Dirbame
visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel.
8- 670 59488, 8-626 68561.
Perkame visų markių automobilius. Tel.
8-644 15555.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.

REIKALINGA
Atvešime durpių briketus,
akmens anglį, pjuvenų
briketus, granules.
KOKYBĘ GARANTUOJAME.
Tel.: 8 683 13463.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes,
sodybas. Tel. 8-676 41155.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalytas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8-644 55355.

Ieškomi pagalbiniai darbuotojai ir
statybininkai darbui Vokietijoje (Berlyne ir Rostoke). Visos soc. garantijos.
Apmokama kelionė. Dėl pagalbinių
darbuotojų tel. +370 636 52171. Dėl
statybininkų tel.: +370 641 87373.

dvinavo sen., Marijampolės sav., savininką
ar jo įgaliotus asmenis prašome dalyvauti
matavimuose. Apie dalyvavimą būtina pranešti adresu Vytauto g. 34A, Marijampolė,
tel. 8 (657) 74673, el.p. jolanta@metrumlt.
eu
UAB „Metrum Lt“ matininkas 2019-12-03
14:00 val. atliks žemės sklypo, esančio Marijampolės m., Maironio g. 58A, kadastrinius
matavimus. Gretimo sklypo, esančio adresu
Marijampolė, Maironio 62 g., savininkus ar
jų įgaliotus asmenis prašome dalyvauti matavimuose. Apie dalyvavimą būtina pranešti
adresu Vytauto g. 34A, Marijampolė, tel. 8
(657) 75706, el.p. inga@metrumlt.eu

.

UAB „Metrum Lt“ matininkas atliks žemės sklypo, esančio Marijampolės m.,
Draugystės g.18 kadastrinius matavimus
2019-12-04 14:00 val. Gretimų sklypų,
esančių adresu Marijampolė, Draystės
Tel..: 8 685 50036, (8-343) 70482
DĖMESIO
g., 22 DNSB“Žiogelis“ ir Sporto g.14,
UAB „Metrum Lt“ matininkas 2019-12-03 DNSB“Sportas“ bendrijų pirmininkus ar jų
9:00 val. atliks žemės sklypo, proj. skl. įgaliotus asmenis, prašome dalyvauti maNr. 389-1, esančio Armoniškių k., Liudvi- tavimuose. Apie dalyvavimą būtina pranešti
Treniruotės su treniruokliais:
navo sen., Marijampolės sav., kadastrinius
adresu Vytauto g. 34A, Marijampolė, tel. 8 * jaunimui;
matavimus. Gretimo sklypo, kadastro Nr.
* vyresnio amžiaus žmonėms;
* vaikams;
5194/0001:88, esančio Armoniškių k., Liu- (657) 75706, el.p. inga@metrumlt.eu
* aerobinės treniruotės moterims;
* esant įvairiems sveikatos sutrikimams;
* įvairių sporto šakų sportininkams;
* svorio metimo programos;
* konsultacijos mitybos klausimais.
Sudarė Danutė Šulcaitė

Čempionų klubas „Tauras“

Kryžiažodis

Laukiame Jūsų:
 Lietuvninkų g. 18. Informacija tel.:
Rinaldas - 8-698 70364, Greta - 8-651 54773,
Andrius - 8-676 19286, bendras - 8-659 67793.

1
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Kryžiažodžio (Nr. 37) atsakymas: IGNALINA

Vertikaliai: Apibrėžimas. Sora. Sumatra. ITA. Ėdi. Dangum.
„Isku“. Tašas. Teilor. Mamos. Kaisaka. Tel. Zylioti. Sau. Žvilgsnis. ST.
Horizontaliai: Sudėtinė. Porinti. Atgal. Aušo. Ręs. Markizas.
Žymė. Mielai. „Adidas“. Motis. Matos. Kroketas. Stalu. „Saliut“.
Kryžiažodžio atsakymus
SIŲSKITE trumposiomis
SMS žinutėmis

1679

SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą,
pavardę.

SMS kaina
0,57 €

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813
Atsakymus siųskite iki lapkričio 28 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Knygą „Prie gyvenimo vartų“ laimėjo
VESTA VALATKEVIČIENĖ.
Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai
susitarus tel. 8-605 99998
NEMOKAMĄ „Miesto laikraštį“ (ISSN 1822-5667) leidžia UAB „Regionas“ (įmonės kodas 122210251, 92 proc. akcijų priklauso UAB koncernui „Alga“). Redakcijos adresas Kauno g. 15 (6 kab., II a.), LT-68307 Marijampolė, tel.
8-605 99998 („Tele2“), el.p. miesto@miesto.lt. Vyriausiasis redaktorius Vytautas Žemaitis, el.p. zemaitis@miesto.lt, reklamos vadovė Inesa Kazlauskienė, tel. 8-605 99998, el.p. reklama@miesto.lt, vyriausioji dizainerė Kristina
Budrienė. Šio numerio tiražas 7 400 egz. Spausdina spaustuvė Ignatkose (Balstogė, Lenkija). Užsakomųjų straipsnių pavadinimai - pasvirusiu šriﬅu. Kas mėnesį spausdinamas puslapis „Marijampolė“ - užsakytas savivaldybės.

8

2019 m. lapkričio 22 d., penktadienis, Nr. 38 (1708) / ML

Per trisdešimt metų daugiau kaip šešiasdešimt „Gulbelių“
Toli gražu ne visi, apsiperkantys parduotuvėse „Gulbelė“ (mūsų mieste jos veikia R.
Juknevičiaus ir Mokolų gatvėse), numano,
kad šis pavadinimas žinomas ne tik Lietuvoje – šalyje veikia 63 parduotuvės, bet ir
krepšinio trys prieš tris (3x3) pasaulyje. „Gulbelės“ komanda kovoja dėl teisės patekti į kitų
metų Olimpines žaidynes Japonijoje. Ten, jei
krepšininkai pasieks tikslą, turės vykti ir UAB
„Gulbelė“ bendraturtis bei direktorius Arūnas
TARNAUSKAS.
- Tokia ginčo su bičiuliais sąlyga, - šypsodamasis aiškina šiemet įkūrimo 30-metį mininčios Šakių bendrovės vadovas. - Nemažai metų
remiame Nacionalinėje krepšinio lygoje rungtyniaujančią mūsų miesto komandą „Vytis“.
Susiklosčius, kad keletas jos žaidėjų susibūrė
į trijulę, Lietuvos krepšinio 3x3 asociacijos
steigėjas, iš Šakių kilęs Rolandas Skaisgirys
pasiūlė „Gulbelei“ ją remti. Patikėjau šiuo
projektu ir neapsirikau. Mes suteikėme po-

stūmį, o krepšininkai dabar patys užsidirba
komerciniuose turnyruose vis artėdami prie
išsvajotojo olimpinio.
- Kodėl įmonę pavadinote „Gulbelė“?
- Šakiai nuo 1956 ar 1957 metų garsėja
tvenkiniu pačiame miesto centre, kuriame
plaukioja gulbės. Šalia buvo įsikūrusi universalinė parduotuvė, kurioje veikė valgykla
ir restoranas, pavadinti vienu vardu „Gulbė“,
kaip ir parduotuvė Marijampolės centre. Tipiniai projektai, tipinis pavadinimas, kurį
„modifikavome“.
- Iki verslo pradžios dirbote Šakių vartotojų kooperatyve...
- Jo visuomeninio maitinimo sektoriuje. Ten
įgavau patirties ir pasitikėjimo. Verslą pradėjau nuo ledų kiosko, po to augo komanda,
radosi konditerijos cechas, valgykla, ėmėmės
plėtoti mažmeninę prekybą.
- Iš Šakių yra ir keli vadinamojo „Vilniaus prekybos“ (valdančios prekybos

A. Tarnauskas: „Per socialinius santykius galima sukurti vertę, ją padidinti“
Andriaus UfArto nuotrauka

Išmaniųjų telefonų eros laikais
apie telefonų numerius susimąstyti tenka retai – dažniausiai juos
išsaugome adresatų sąraše ir tiesiog
pamirštame. Tačiau technologijų
ekspertai teigia, kad jų istorija yra
kupina įdomių faktų ir dalijasi keliais iš jų.
Jūsų dėmesiui – Arnoldas Lukošius, „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas, pristato mažiau žinomus
faktus, susijusius su telefonų numerių istorija.

Kaip išrasti numeriai?
Iki pat XX a. pradžios skambučiai
nevykdavo tiesiogiai. Ankstyvosios
telefonijos laikotarpiu įeinantys
skambučiai visų pirma keliaudavo
į telefonų centrus, kuriuose operatorės (nuo 1878-ųjų operatorėmis dažniausiai dirbdavo būtent moterys)
pašnekovus sujungdavo rankiniu
būdu. Kiekvienas abonentas turėjo
asmeninio vardo liniją – operatorės
iš pradžių išsiaiškindavo su kuriuo
asmeniu nori būti sujungtas skambinantysis, o tada laidą įjungdavo į
reikalingą skirstomąjį skydelį.
Operatorių darbas buvo itin spartus, joms reikėjo ne tik išmanyti

skirstomojo skydelio veikimą, bet
ir įsiminti daugybę abonentų pavardžių. Todėl, kai 1879-aisiais Lowello (JAV) mieste prasidėjo tymų
epidemija, ten gyvenęs mokslininkas Mozė G. Parkeris suprato, kad
tuometinė sistema yra per daug
rizikinga. Juk jei susirgtų visos 4
miestelio operatorės, jas greitai
pakeisti ir apmokyti naujas būtų
sudėtinga, o tai reikštų telefoninių
paslaugų tiekimo paralyžių. M. G.
Parkeris pasiūlė kiekvienam miestelio abonentui priskirti skirtingų
skaitmenų seką, kurią naujokėms
būtų paprasčiau paaiškinti – taip
atsirado pirmieji telefonų numeriai.

Devynios zonos
Ilgainiui telefonų centruose dirbančių operatorių reikėjo vis mažiau. Ypač, kai 1889 m. Almonas B.
Strowgeris sukūrė automatinį diskinį jungiklį, kuris abonentus jau
galėjo sujungti tiesiogiai. Tiesa, operatorės dar buvo reikalingos atliekant tarpmiestinius ir tarptautinius
skambučius. Todėl buvo sugalvota
sukurti telefonų kodus, kurie leistų
išvengti žmogaus tarpininkavimo ir
šioje srityje.

centrus „Maxima“) dešimtuko atstovai.
Ar susiėjo/susikirto jūsų keliai?
- Esu šiek tiek vyresnis, pradėjau verslą,
kai jie dar studentavo. „Vilniaus prekybos“
sistemos kūrėjai turėjo labai didelių ambicijų,
visur sparčiai plėtėsi, todėl ir Šakiuose norėjo
pirkti arba nuomoti „Gulbelės“ valdomas ir
kitas parduotuves. Tačiau mes išlaikėme savas, aplenkėme „Vilniaus prekybą“ įsigydami
parduodamus objektus. Tada konkurentai,
siekdami savo tikslų, buvo priversti imtis statybų, o mes per tą laiką kažkiek sustiprėjome,
užaugome. Po to dar varžėmės dėl pirkėjų
Šakiuose, nes parduotuvės buvo šalia. Tačiau
supratę, kad negalime būti lygiaverčiai konkurentai prekybos centrams, kurių pranašumas
yra klientų srautas, daug prekių, geros kainos,
2000 – 2002 metais traukėmės iš miesto į
rajoną ir ten ėmėmės plėtros. Atidarę nemažai
nedidelių parduotuvių buvome pranašesni už
pavienius prekybininkus.
- Šakius galima laikyti prekybininkų
„inkubatoriumi?
- Taip pat kaip ir kalbininkų, bankininkų... Iš
Šakių apylinkių kilę daug talentingų žmonių,
kurie kūrė ir toliau kuria Lietuvos gerovę. To
nesureikšminame.
- Daugiau kaip 60 „Gulbelių“ Lietuvoje atidarėte, nes esate iš daugiavaikės
šeimos?
- Jaunystė mane suformavo taip, kad esu
linkęs vertinti kolektyvinius sprendimus,
vienaip ar kitaip į tai įtraukiant visuomenę.
Tai įdomu. Per socialinius santykius galima
sukurti vertę, ją padidinti.
- Jūsų pavardė galimai kilusi iš žodžio
„tarnauti“. Ką tai galėtų reikšti?
- Galima sakyti, kad tarnauju visuomenei.
- Daugeliui Jūsų darbuotojų labiausiai
įsiminė prieš dešimtmetį kilusi ekonominė krizė, kai nesiėmėte mažinti žmonių
skaičiaus. Kodėl?
- Supratau, kad atėjo tinkamas laikas plėtrai,
nes nebuvome susiję su bankais – jie, skirtingai nei daugeliui kitų įmonių, „nelaužė“
mums rankų.

Telefonų
numerių
istorija
Pirmuosius valstybinius telefonų
kodus 1960-aisiais įdiegė Jungtinių
Tautų organizacijos įsteigta agentūra, kuri vėliau tapo Tarptautinė
telekomunikacijų sąjunga, iki dabar
prižiūrinti pasaulinį ryšį. Iš pradžių
agentūra 50 pasaulio šalių ir regionų suteikė po skirtingą dviženklį
kodą. Tačiau ši sistema jau 1964
m. buvo pakeista į veikiančią iki
šiol – pasaulis buvo padalintas į 9
zonas, o kiekvienai jų buvo skirtas
atskiras skaičius. Jis tapo pirmuoju
kiekvienos valstybės telefono kodo
skaičiumi, prieš kurį dar reikia pliuso ženklo. Pavyzdžiui, skambinat į
Šiaurės Amerikos zonai priklausančias valstybes (JAV, Kanada ar kelias
Karibų jūros regiono šalis) reikia
suvesti +1, Afrikos zonos telefono
kodas yra +2, Europos zonos – +3
arba +4 ir t. t.

- Kokie įvykai per bendrovės 30 metų
buvo išskirtiniai Jums?
- Veiklos pradžia, kai neveikė valdžios institucijos, nežinojai, kur eiti, į ką kreiptis, netrūko
reketo. Taip pat laikas, kai buvo labai mažai
tikinčių, kad „Gulbelė“ išlaikys.
- Kokią matote savo verslo perspektyvą?
- Našumą, kurio reikalauja paslaugų sektorius, labai sunku pasiekti, nes miesteliuose
ir kaimo vietovėse, kur veikia mūsų parduotuvės, gyventojų, atitinkamai ir pirkėjų, nedaugėja. Tuo tarpu reikalavimai diegti naujoves vienodi visiems prekybininkams. Todėl
optimizuojame veiklą, kad toliau tinkamai
teiktume paslaugas, suvaldytume kaštus.
Kadangi pagrindinė mūsų pirkėjų dalis –
pagyvenę žmonės, technologijas diegiame
nuosaikiai. „Gulbelėse“ jau yra elektroninių
etikečių, netrukus įrengsime savitarnos kasų.
Įpratinsime prie naujovių pirkėjus ir, neabejoju, išgyvensime.
- Nesutrukdys net didinamos kainos
alkoholiniams gėrimams, kurie, anot kai
kurių specialistų, žiniasklaidos, yra perkamiausia prekė prasigėrusiame kaime?
- Nėra ko slėpti, alkoholis sudaro ženklią dalį
pirkinių krepšelio. Kainų kilimą geriausiai
apibūdina anekdotas: „Tėvas sako: vaikai, ne
aš mažiau gersiu, o jūs mažiau valgysite.“
Alkoholio pirkimas arba nepirkimas priklauso
nuo to, kam šeimoje teikiamas prioritetas. O
dėl prasigėrusio kaimo... Negalvoju, kad jam
vienareikšmiškai reikėtų klijuoti tokią etiketę. Atitinkamą problemą turi ir dalis miestų
bendruomenių.
- Valdžia gąsdina prekybos tinklus vieno procento apyvartos mokesčiu. Kaip jis
atsilieptų Jūsų parduotuvėms?
- Tai būtų iššūkis. Jaučiausi nesmagiai, panašiai, kaip kad mano tėvų pasakojime apie
pokarį galėjo jaustis valstietis, kai į jo trobą
užsuko valdininkas: „Neįstojai į kolūkį, bet dar
išgyveni, reiškia tau padidinsime mokesčius.
Po to dar, kol dings noras ūkininkauti.“
Kalbino Vytautas ŽEMAITIS

Kai kurių valstybių kodą ir sudaro
tik vienas zoną nurodantis skaitmuo
(JAV atveju +1), o kitos prie jo dar
pridėjo po vieną (Lenkijos atveju
+48) ar du papildomus (Lietuvos
atveju +370).

Lietuvos kodas
Pradėjus galioti 9 zonų sistemai,
Lietuva vis dar buvo SSRS dalis, o
sąjungos šalių blokui buvo suteiktas
vienas bendras kodas +7. Tuo tarpu
Rytų Vokietijos kodas tuomet buvo
+37, o Vakarų Vokietijos – +49. Tačiau, kai 1990-aisiais jos susivienijo į
vieną valstybę, dviejų kodų nebereikėjo – jau 1992 m. visa šalis pradėjo
naudoti Vakarų Vokietijos kodą +49,
o +37 tapo laisvas.
Būtent šį senąjį Rytų Vokietijos
kodą Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga leido naudoti Lietuvai
ir kitoms Nepriklausomybę atgavusioms sovietinio bloko šalims.
Prie jo kiekviena valstybė teturėjo
pridėti po vieną skirtingą skaitmenį.
Tokiu būdu Lietuva gavo kodą +370,
Latvija – +371, o Estija – +372. Beje,
vienintelė valstybė, kuri pasiliko
SSRS laikus menantį ir Rusijai priklausantį kodą +7, yra Kazachstanas.

Holivudas ir 555
Ar kada pastebėjote, kad filmuose telefono numeriai dažniausiai
prasideda skaičiais 555? Tai ne atsitiktinumas, o bendras kūrėjų susitarimas, siekiant apsaugoti žmones
nuo gerbėjų ar pokštautojų skambučių. Kadangi beveik neįmanoma
sugalvoti tokios skaitmenų sekos,
kuri nesutaptų su realiu telefono
numeriu, prie filmuose rodomų yra
pridedamas šis neveikiantis kodas.
Tokį kodą teko panaudoti ir filmo
„Briusas Visagalis“ kūrėjams. Iš pradžių jie savo juostoje rodė septynženklę seką, kuri sutapo su ne vienu JAV
veikusiu telefono numeriu. Filme
buvo parodyta, kaip šiuo numeriu
su aktoriaus Jim Carrey vaidinamu
herojumi Briusu susisiekia pats Dievas. Akylesni žiūrovai ne tik įsiminė
skaitmenis, bet ir skambindami šiuo
numeriu bandė susisiekti su Dievu
– kino studijai apie nesiliaujančius
skambučius pranešė ne tik privatūs
asmenys, bet ir bažnyčia Šiaurės Karolinos valstijoje ir radijo stotis, turėjusi tą patį telefono numerį. Todėl,
prieš išleidžiant filmą vaizdajuostėse
– numeris buvo pakeistas į netikrą
555-0123.

