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Vytautas ŽEMAITIS. Teksto pavadinime įkomponuota Marijampolės parduotuvės iškabos
informacija. Klausimą, ar tai yra
reklama, pateikiau Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės
departamentui (NTAKD). Atsa-

kymą ir iškabos nuotrauką rasite
kitame puslapyje. Tiems, kurie jo
neatsivers iš karto ir teisingai atsakys į klausimą, redakcija siūlo
prizą - Volkerr Wittkamp knygą
„Žemiau juosmens viskas gerai?
Urologo užrašai“. Laimėtoją išrinksime burtų keliu, atsakymus

Rugilė CIBULSKAITĖ. Ar girdėjote
apie subalansuotus ﬁnansus? Taip
vadinamas apie 100 metų Japonijoje taikomas taupymo būdas
kakeibo. Jis plačiai paplitęs daugelyje šalių, nes padeda santaupas
padidinti be didesnių pastangų ir
papildomo uždarbio.
Išvertus iš japonų kalbos, kakeibo reiškia „namų ūkio ﬁnansinė
knyga“. Šis metodas remiasi 4
pagrindiniais klausimais: Kiek
pinigų turiu? Kiek norėčiau sutaupyti? Kiek pinigų išleidžiu?
Kokiais būdais galėčiau pagerinti
situaciją?
Pagrindinė kakeibo metodo
esmė – susikoncentruoti ne į tai,
ko negali sau leisti, o į tai – ką

alkotaip arba alkone iki Joninių siųsti el. paštu regionas@
miesto.lt.
Kadangi žaidimas grindžiamas
visišku tarpusavio pasitikėjimu,
pateikiu kelis NTAKD interneto
svetainės klausimus kurie turėtų padėti pasirenkant atsakymą:

gali. Todėl kiekvieno mėnesio
pradžioje išsikeliami klausimai,
iš kurių vienas – kiek nori sutaupyti šį mėnesį. Nuo to prasideda
mėnesio planavimas.
Toliau japonai pataria išskirstyti
savo išlaidas į 4 dalis: būtinąsias
sudaro maistas, vaistai, transportas, mokesčiai; pasirenkamąsias
- restoranai, maistas išsinešti, apsipirkimui; kultūrines - knygos,
muzika, žurnalai; papildomas - nereguliarios išlaidos, tai gali būti
gimtadienio dovanos, taisymai,
baldai.
Pagal kakeibo metodą, savo išlaidas sekame kiekvieną savaitę
ir jas ﬁksuojame lape. Kiekvieno mėnesio pabaigoje daromas

Ar informacijoje kalbama apie
alkoholinius gėrimus? Ar informacijos paskelbimas naudingas
alkoholio verslo atstovui? Ar informacija didina platinamos ar
gaminamos alkoholio produkcijos žinomumą, populiarumą?
Ar tikėtina, kad sužinojęs šią

apibendrinimas, kurio metu
peržvelgiamos visos išlaidos ir
išsikelti mėnesio tikslai, pavyzdžiui, sutaupyti atostogoms. Taip
pat atsakoma į klausimus: kokią
savaitę buvo išleista daugiausiai
pinigų? Ar tikėjausi tokių išlaidų? Kur galėtumėte sutaupyti/ko
buvo galima atsisakyti?
Tokiu būdu ugdysitės ﬁnansinį
sąmoningumą, kuris padės siekti
stabilesnės ir saugesnės ateities.
Lietuvos banko duomenimis,
per pastaruosius 15 metų lietuvių
pajamos paaugo 4 kartus, o turimi
įsipareigojimai – 5 kartus. Todėl,
siekiant ramaus ir ﬁnansiškai stabilaus gyvenimo, būtina išmokti tinkamai skaičiuoti pajamas ir

informaciją vartotojas susidomės joje minimais alkoholiniais
gėrimais, gal būt, užsinorės juos
įsigyti, jų paragauti, apsilankyti
prekybos alkoholiniais gėrimais
vietoje?
Daugiau 2 psl.

išlaidas. Deja, statistika rodo, jog
Lietuvos gyventojai taupo mažiausiai Europoje. Todėl dažnai
žmonės skolinasi neapgalvotai.
„Užtikrintos santaupos banke
– vienas pagrindinių būdų, kuris padeda išvengti neapgalvoto
skolinimosi. Mūsų duomenimis,
žmonės dažniausiai skolinasi
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, kurios pareikalauja nemažų papildomų išlaidų. Todėl
pirmiausia savo klientams stengiamės aiškinti taupymo naudą
ir galimus būdus, kurie padėtų
kiekvieną mėnesį atsidėti norimą
sumą pinigų“, – sako įmonės „Credit24“ Klientų patirties valdymo
vadovė Donata Stoškuvienė.
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Vasariški „Tele2“ pasiūlymai: nuolaidos pokalbių planams, laikrodžiams ir telefonams bei televizorius dovanų
Vasarą pradedame geromis naujienomis. „Tele2“ paruošė daugybę patrauklių pasiūlymų pokalbių
planams, nuolaidų telefonams ir išmaniesiems laikrodžiams su eSIM
technologija bei ypatingų dovanų.
Akcijomis jau dabar galite pasinaudoti operatoriaus ﬁziniuose salonuose arba internetinėje parduotuvėje
www.tele2.lt.

Pokalbių planai –
net 6 mėn. nemokamai

Neįtikėtinas pasiūlymas visiems,
norintiems užsisakyti naują pokalbių
planą – net pusę metų pokalbių planu

galėsite naudotis visiškai nemokamai. Pasiūlymas galioja bet kuriam
pasirinktam www.tele2.lt nurodytam
pokalbių planui, kai sutartis sudaroma 24 mėn. laikotarpiui.
Pokalbių planų mėnesinė kaina
prasideda nuo 8,50 Eur/mėn. Galite
rinktis iš planų su neribotais pokalbiais ir SMS bei pasirinktinai nuo 1
GB iki neribotų GB duomenų. Išnaudojus planuose suteikiamą duomenų
kiekį, jums bus suteikiama galimybė užsisakyti bei naudoti papildomą
duomenų paketą. Su kiekvienu planu
pirmąjį mėnesį dovanojamas neribo-

tų GB duomenų paketas.

Televizorius arba
robotas siurblys – dovanų

Turime jums dovanų. Užsisakykite
„Tele2 Laisvo interneto“ planą nuo
15,90 Eur/mėn., o mes jums padovanosime išmanųjį televizorių „Xiaomi Mi Smart TV (32“) arba robotą
dulkių siurblį „Xiaomi Mi Robot
Vacuum-Mop Pro“. Televizoriaus
dovanos vertė – 249 Eur, roboto
siurblio – 349 Eur.
Pasiūlymas galioja tik užsakant
su „Tele2 Laisvo interneto“ 200
GB (15,90 Eur/mėn.) ar neribotų

Čia ne reklama?
V. Žemaičio nuotrauka

Atkelta iš 1 p.
NTKAD į „Miesto laikraščio“ kausimą atsakė:
„Vadovaudamasis esamu reglamentavimu, Departamentas mano, kad Jūsų nurodyta iškaba ant
alkoholinių gėrimų parduotuvės pastato žymi
alkoholinių gėrimų prekybos vietą ir pagal savo
turinį ir pateikimo vietą vertintina, kaip alkoholio
reklamos draudimui neprieštaraujanti.“
Čia aišku. Kitas reikalas, kad iškaba įrengta
savavališkai, negavus privalomo leidimo iš savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus. Anot jo vyriausiosios
specialistės Vytautos Kmieliauskienės, rūpintis
leidimu parduotuvės savininkai (mažoji bendrija
„ALPRA“) ėmėsi tik „Miesto laikraščiui“ pradėjus
domėtis šia iškaba.
Jos maketas savivaldybės kalbos tvarkytojai
Zinai Eklerienei pateiktas derinti birželio 1 d.,
nors iškaba ant pastato puikavosi jau daugiau
kaip savaitę. „Maketo tekstas nesuderintas, nes
pažeidžiamas Lietuvos Respublikos valstybinės
kalbos įstatymo 17 straipsnis („17 straipsnis. Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra valstybine
kalba“). Kadangi kaip prekių ženklas „0.7 ALKO
SHOP“ nėra registruotas, o pavadinimas neatitinka valstybinės kalbos normų, viešajai reklamai
nebuvo pritarta“, - savo sprendimą motyvavo
kalbos tvarkytoja.
Ji taip pat informavo, kad: „Savininkui rekomenduota: 1. Pateikti viešąjį užrašą valstybine kalba; 2.
Pateikti užrašą valstybine kalba, greta pateikiant
ir užrašą kita kalba. Šiuo atveju privaloma laikytis
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimo
reikalavimų; 3. Kreiptis į Lietuvos Respublikos

valstybinį patentų biurą ir registruoti visą iškabos vaizdą kaip prekės ženklą. Registruotą prekių
ženklą bus galima naudoti tokį, koks yra dabar.“
Kadangi iškaba įrengta ne tik neteisėtai, bet ir
pažeidžia Valstybinės kalbos įstatymą, pasidomėjau parduotuvės savininkų atsakomybe už tokios
reklamos viešinimą. Išorinę reklamą prižiūrinčio
savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos
skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Pečiulienė
paaiškino: „Už išorinės reklamos įrengimo draudimų ir reikalavimų nesilaikymą reklaminės veiklos
subjektams numatyta administracinė atsakomybė
pagal LR administracinių nusižengimų kodekso
144 straipsnį.“ Tai bauda nuo 140 iki 300 eurų.
Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
apgailestaudama pripažįsta, kad pasitaiko atvejų,
kai pirmiau išorinė reklama įrengiama, o po to
teikiami dokumentai leidimui gauti.
„Tai nėra geras pavyzdys, tačiau Savivaldybės
administracija nėra tik baudžiamoji institucija,
mūsų siekis yra supažindinti ūkio subjektus su
išorinės reklamos įrengimo reikalavimais ir tik
išimtinais atvejais, kai aplaidžiai ar piktybiškai
reaguojama į pastabas, skiriamos administracinės
nuobaudos“, - teigia A. Pečiulienė.
Ji neatsakė į klausimą, per kiek laiko bus pašalinta neteisėtai įrengta reklama. Čia juk ne senjorai,
kurie, siekdami prisidurti prie pensijos, prekiavo
savo rinktomis miško gėrybėmis ir daiktais savivaldybės administracijos draudžiamose vietose.
Jų veiklą Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai
„užraukė“ vos užﬁksavę pažeidimą, o skyriaus vedėjas Paulius Čeponas nedelsdamas išrašė baudas.
Apie tai rašė „Miesto laikraštis“.

GB (17,90 Eur/mėn.) planu bei pasirašant 24 mėn. paslaugų teikimo
sutartį. Modemo kaina į pasiūlymą
neįskaičiuota ir prasideda nuo 2,5
Eur/mėn. Dovana prie užsakymo bus
pridėta automatiškai už simbolinę
0,01 Eur priemoką.

Išmanieji laikrodžiai su
eSIM – vos nuo 1,99 Eur/mėn.

Jei jau kurį laiką svajojate apie išmanųjį „Samsung“ laikrodį su eSIM
technologija, dabar yra puikus metas
jį įsigyti. Tokios geros kainos dar
nebuvo. Bet kurį www.tele2.lt nurodytą „Samsung Galaxy“ laikrodį
su eSIM dabar galite įsigyti su 1
Eur pradine įmoka. Mėnesinė įmoka, priklausomai nuo laikrodžio
modelio, prasideda vos nuo 1,99
Eur/mėn.
Pasiūlymas galioja pasirinkus
bet kurį laikrodį ir sudarant 24 ar
36 mėn. sutartį bei mokant pradinę
įmoką ir mėnesinę įmoką, kuri nurodyta www.tele2.lt prie konkretaus
laikrodžio modelio. Pavyzdžiui, už
1,99 Eur/mėn. dabar galite įsigyti
„Samsung Galaxy Watch Active
2 LTE (40 mm)“ modelį. Jo kaina
mokant visą sumą iškart – vos 72,76
Eur. Laikrodžio kaina ne akcijos
metu – 299 Eur.
Nuolaida taikoma ir laikrodžio
planui, kuris leidžia naudotis laikrodžiu lyg telefonu – skambinti
ir atsakyti į skambučius, gauti pranešimus ar naršyti internete. Plano
„Neriboti GB, neriboti pokalbiai,
neribotos SMS laikrodžiui“ kaina
– 4,90 Eur/mėn. Pasiūlymas galioja su
24 mėn. sutartimi.
Planas laikrodžiui
gali būti pridėtas
prie jau jūsų turimo „Tele2“ pokalbių
plano, arba galima
įsigyti ir pokalbių

planą, ir planą „Neriboti GB“ laikrodžiui.

Išmanieji telefonai –
tik nuo 1O9 Eur

Išskirtiniai pasiūlymai šiuo metu
taikomi ir išmaniesiems telefonams.
Juos dabar galite įsigyti vos nuo 109
Eur. Telefonus galite įsigyti mokant
visą sumą iš karto arba nurodytomis
įmokomis su bet kuriuo www.tele2.lt
nurodytu planu ir 24 mėn. sutartimi.
Greitą, ištvermingą ir galingą bateriją turintį „Samsung Galaxy A02s“
(32 GB) telefoną dabar įsigysite vos
už 4,50 Eur/mėn. Pradinė įmoka – 1
Eur. Mokant visą sumą iškart išmanusis kainuos 109 Eur. Telefonui
taikomas vienkartinis laikmenos
mokestis – 5,25 Eur.

Išmanioji televizija „Go3“ –
visą vasarą nemokamai

Kviečiame visą vasarą mėgautis
išmaniąja „Go3“ televizija visiškai
nemokamai. Užsisakykite „TV +
Filmai“ arba „TV + Filmai + Sportas“ paketą dabar ir nemokėkite iki
rugsėjo 1 d.
Pasiūlymu galite pasinaudoti užsisakę vieną iš minėtų paketų ir pasirašę 24 mėn. sutartį. TV priedėlio
nuomos kaina į pasiūlymą neįskaičiuota ir prasideda nuo 2,5 Eur/mėn.
Daugiau informacijos apie pasiūlymus ir akcijas sužinosite www.tele2.
lt arba paskambinę telefonu 117.
Įrenginiams papildomai taikomas
vienkartinis laikmenos mokestis.
Pasiūlymų laikas ir įrenginių skaičius ribotas.

NEMOKAMĄ „Miesto laikraštį“ (ISSN 1822-5667) leidžia UAB „Regionas“ (įmonės kodas 122210251, 92 proc. akcijų priklauso UAB koncernui „Alga“). 2021 metais laikraštis
leidžiamas du kartus per mėnesį. Redakcijos adresas Kauno g. 15 (6 kab., II a.), LT-68178 Marijampolė, tel. 8-605 99998, 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 7 020 egz. Spausdina
spaustuvė Ignatkose (Balstogė, Lenkija). Užsakomųjų straipsnių pavadinimai - pasvirusiu šriﬅu. Už reklamos ir užsakomųjų straipsnių turinį atsako užsakovas.

Kitas
numeris
išeis
liepos 8 d.
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Dainiaus Gaižausko biuras atidarytas!
Penktadienį iškilmingai atidarytas
naujas LR Seimo nario Dainiaus Gaižausko biuras, kuris įkurtas miesto
centre Kauno g. 62 Marijampolėje.
Visus praėjusius ketverius metus marijampoliečiai aktyviai naudojosi Seimo
nario D. Gaižausko paslaugomis, jo biure
apsilankė beveik 3000 gyventojų ir ne tik
iš Marijampolės, bet ir kitų Lietuvos miestų. Šis biuras tapo tikra sėkmės istorija ir
pavyzdys, kaip valstybės tarnautojas turi
dirbti bei atstovauti savo rinkėjams. Seimo
rinkimus laimėjus TS-LKD, Marijampolės
apygardai atstovauti išrinkus konservatorių partijos atstovą, D. Gaižausko biuras,
veikęs Marijampolės savivaldybės pastate, turėjo užsidaryti.
Tačiau LR Seimo narys Dainius Gaižauskas ir karantino metu savo veiklos Marijampolėje nestabdė. Kaip ir visi tarnautojai, dirbo nuotoliniu būdu, nes gyventojai
skambino ir rašė prašydami pagalbos.
Daugelis iš jų guodėsi, kad Marijampolei
turintis atstovauti konservatorius praktiškai nepagaunamas, o jei pavyksta su
juo pabendrauti, tai pajuntama, kas yra
tikras biurokratas, į kurį kreiptis net neverta. Pasak D. Gaižausko, šios aplinkybės
paskatino atkurti biurą Marijampolėje bei
skirti maksimaliai laiko savo rinkėjams
teikiant visapusišką pagalbą kaip ir praėjusios kadencijos metu.
D. Gaižauskas: ,,Džiaugiuosi, kad karantino laikotarpį kartu su savo komanda
išnaudojome tikslingai bei įgyvendinome
priimtą sprendimą įkurti biurą naujose
bei erdviose patalpose. Todėl pranešu
- Dainiaus Gaižausko biuras vėl veikia
Marijampolėje. Biuras įprastai dirbs visą
savaitę ir nei jo, nei D.Gaižausko ieškoti

tikrai rinkėjams nereikės, nes Seimo narys
dirbs 7/24 režimu. Suprantu, kad veikla
šiame biure bus rakštis mano konkurentams, tačiau nuo tokios konkurencijos
laimės tik rinkėjas, nes manau, kad tai
privers dirbti ne tik konservatorių partijos
atstovą, bet ir kitus valdininkus.
Mano komanda jau suformuota. Man
talkins keturi LR Seimo nario padėjėjaipatarėjai: Edgaras Aganauskas ir Gražina Grabauskienė dirbs LR Seime, o Erika

Naikelienė ir Karina Džermeikaitė mano
biure, Marijampolėje. Kaip ir praėjusios
kadencijos metu, taip ir šios iš skirtingų
veiklos sričių turinčių didelę gyvenimišką
ir profesinę patirtį rinksiu didelę visuomeninių padėjėjų komandą, kurie, negaudami jokio atlygio, padės įgyvendinti Seimo
nario pareigas bei vykdys pavedimus.
Džiaugiuosi, kad mano ištikimi bendražygiai Alma Bieliauskaitė ir Algimantas
Džermeika, dirbantys visuomeniniais pa-

grindais, vėl sutiko man talkinti ir šioje
kadencijoje. Alma Bieliauskaitė padės
vadovauti mano biurui, o Algimantas
Džermeika surinkti ir vadovauti visuomeninių patarėjų komandai.
LR Seimo nario Dainiaus Gaižausko
biuras veiks trimis kryptimis:
1. Visi, kurie nesulauks pagalbos iš šią
kadenciją marijampoliečiams atstovaujančio konservatorių partijai priklausančio
Seimo nario, galės kreiptis į mano biurą.
2. Tiems, kurie palaiko LVŽS programą ir
šios partijos atstovus bei balsavo už mane,
nereikės kreiptis pagalbos į konservatorių,
jie iš karto galės kreiptis į mano biurą.
3. Biuras maksimaliai dėmesio skirs
kolektyvinėms problemoms. Lankysis
įstaigose, organizacijose ir įmonėse. Kviesis skirtingų specialistų atstovus diskusijoms, ieškos bendrų sprendimų, kuriais
bus galima pradėti pokyčius mūsų mieste.
Mano tikslas, kad kiekvienas apsilankęs
LR Seimo nario Dainiaus Gaižausko biure
gautų maksimalų dėmesį ir pagalbą. Pajustų, jog yra svarbus ir išgirstas. Gautų
pakankamai laiko pabendrauti, pasidalinti
savo mintimis ir idėjomis. Čia kiekvienas
laukiamas, nes mano biuras yra bendruomenės dalis ir tarnaus visiems“.
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Istorija. Birželį į Marijampo
Rimvydas URBONAVIČIUS, Kauno
regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo vedėjas. Prieš 80

metų -1941 m. birželio 22 d.
prasidėjo II Pasaulinio karo antrasis etapas Rytuose - Vokietija
užpuolė Sovietų Sąjungą (pirmasis etapas buvo1939 m. rugsėjį,
kai Lenkiją okupavo abu minėti
agresoriai). Lietuva tada de fakto buvo SSSR teritorijos dalimi,
todėl nuo pirmų karo minučių
mūsų tėvynė atsidūrė fronto
ugnyje. Daugelis lietuvių tikėjosi, kad, frontui nutolus, Lietuva
vėl atgaus nepriklausomybę, o
sovietinio okupanto priešas bus
mūsų draugu. Deja...

Pranešė apie
bombardavimą
Birželio 22 dienos rytą, 5 valandą, Marijampolės miesto gyventojai išgirdo keistą gausmą, o
netrukus pamatė besisukiojantį
lėktuvą, kuris išmetė tris bombas:
viena nukrito prie kapinių, kita
pataikė į Gedimino gatvėje buvusį Valstybinės degtinės monopolį,
trečia sprogo Lauko gatvėje arti
Čerkausko namų. Greitai pasirodęs dar vienas lėktuvas išmėtė
pranešimus, kuriuose gyventojai
prašomi pasitraukti iš namų ir
miesto, nes 10 valandą jis bus
bombarduojamas. Netrukus tai
ir atsitiko.
Per bombardavimą Marijampolėje sudegė 225 namai (103
mūriniai ir 122 mediniai). Viena
pagrindinių šio bombardavimo

priežasčių ta, kad mieste buvo
daug sovietų kariuomenės, jų
dalinių štabų, ryšių punktų, čia
gyveno sovietiniai karininkai ir
valdininkai.
Pasienyje su Vokietija Sovietų
Sąjunga buvo dislokavusi 8-ją
ir 11-ąją armijas. Dėl įvairių
priežasčių jos nesugebėjo pasipriešinti vokiečiams ir sparčiai
traukėsi/bėgo.

Labiausiai nukentėjo
Kalvarija
Birželio 23-24 dienomis, atnaujino darbą Marijampolės apskrities valsčių, miestų savivaldybės,
apskrities viršininko institucijos,
imta rūpintis krašto gerove. Daugelyje vietų į pareigas grįžo iki
nepriklausomybės praradimo
dirbę seniūnai, viršaičiai. Darbo
ir skubių reikalų buvo įvairiose
gyvenimo srityse.
Jau 1941 m. birželio 27 d. pradėtos rinkti žinios iš valsčių, o
liepos 17 d. Marijampolės apskrities viršininkas dar kart įsakė iš
valsčių surinkti duomenis apie likusį sovietinės kariuomenės turtą, paliktas statybines medžiagas,
okupantų į Rusiją išvežtus gyventojus, sugriautus ar sudegusius
namus, tiltus, savivaldybių tarnautojus ir seniūnus. Pasirodė,
kad daugiausiai nuostolių patyrė
Kalvarijos, Kazlų ir Veiverių valsčių gyventojai. Kalvarijos valsčiuje nukentėjo 49 ūkiai, kuriuose
sudegė 20 gyvenamųjų namų ir
112 ūkinių pastatų (klėčių, kluo-

nų, tvartų), daugiausiai kaime,
dengtų skiedromis arba šiaudais.
Šiame valsčiuje sovietai paliko
daug statybinių medžiagų: rastų,
lentų, cemento, dervos, akmenų,
geležies, vielos. Kai kuriuos sandėlius su ginklais ar kitomis medžiagomis jau saugojo vokiečių
kariuomenė.

Prienai „sveiki“,
bet be tilto
Kazlų valsčiuje sudegė 44 gyvenamieji ir 67 negyvenami namai,

o miškuose buvusius karinius
sandėlius taip pat kontroliavo
vokiečiai. Veiverių valsčiuje liko
sunkvežimių, tankų, tankečių,
motociklų, kulkosvaidžių, šautuvų, minų, o sudegė 30 gyvenamieji ir 74 negyvenami namai.
Igliškėlių valsčiuje sudegė 20
gyvenamųjų ir 36 negyvenami
pastatai, Sasnavos valsčiuje - 12
gyvenamųjų ir 28 negyvenami
pastatai. Prienų miestas nenukentėjo, bet sovietai susprogdino
tiltą per Nemuną ir jam atstatyti

Marijampolės miestas Antrojo pasaulinio karo metu. 1941 m. birželio 23 d.

reikėjo 100 tonų cemento bei 80
tonų geležies.
Šilavoto valsčiuje „tiltai apgriauti, pagadinti, bet pravažiuoti jais galima“. Balbieriškyje
rasti 9 traktoriai, volai (greičiausiai naudoti sovietų aerodromo
statybai), daug automobilių dalių, statinių. Gudelių valsčiuje,
Amalviškių kaime, Meškelevičiaus lauke nukritęs dvimotoris
lėktuvas, Daukšiuose, klebonijos
kieme paliktas sugedęs sovietų
kariuomenės sunkvežimis. Liu-

Nuotrauka iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo

Sviestas sviestuotas. Arba kas yra Sūduvos
Arūnas KAPSEVIČIUS. Sūduvos

metais 2022-uosius paskelbė
savivaldybės taryba. Taip ji tarsi patvirtino gerokai anksčiau
Seimo priimtą tokį pat nutarimą, Įsivaizduokime situaciją,
kad, susiklosčius tam tikroms
aplinkybėms, taryba nepatvirtintų sprendimo – tada visa
Lietuva minėtų Sūduvos metus,
o vadinamoji Sūduvos širdis ne. Tačiau viskas baigėsi, kaip
turėjo baigtis - turime „sviestą
sviestuotą“.
Sūduvių kalba ir materialinė
kultūra buvo artimesnė prūsams nei lietuviams. Kalbininkai Jurgis Gerulis ir Kazimieras
Būga, remdamiesi Sūduvoje
išlikusiais vietovardžiais ir asmenvardžiais, sūduvių ir visų
jotvingių kalbą priskyrė prūsų
kalbos tarmei. Dėl 1277–1283

m. sūduvių (arba jotvingių) karo
su Vokiečių ordinu ir Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės žygių per Sūduvą į
Vokiečių ordino teritoriją Sūduva ir kitos vakarų baltų žemės
virto dykra, mažai beliko vietinių gyventojų. Taip Sūduvą
ir sūduvius pristato Visuotinė
lietuvių enciklopedija.
Sūduvių žemės tęsėsi nuo
Mozūrų ežerų, apėmė dabartinę lietuvišką Užnemunę, o
baigėsi Polesėje (Baltarusija).
Šioje teritorijoje, pavyzdžiui, už
300 kilometrų nuo Marijampolės įsikūręs Lenkijos miestelis
Drohičinas.
Čia yra ir Vytauto Didžiojo gatvė, ir Jotvingių (Sūduvių) alėja
ir, aišku, įspūdingas piliakalnis.
Sudzialiovo miestelio (200 km
nuo Marijampolės) gyventojai

didžiuojasi savo futbolo komanda Sudovija...
Tad kaip Marijampolė, o tiksliau Kapsukas tapo „Sūduvos
širdimi“? Maždaug prieš šešis
dešimtmečius kilo vajus, kurio
metu išleista net trys leidiniai
apie „Sūduvos širdį“, naujas
miesto kino teatras staiga tapo
„Sūduva“, nors jau buvo parengtas komunistų valdžios potvarkis jį pavadinti revoliucionieriaus Kapsuko vardu... Peršasi
išvada, kad taip siekta ištrinti
iš atminties lietuvišką Suvalkų kraštą vietoje jo patiekiant
„sūduvietišką praeitį.“
Tiek istorijos, o dabar apie
meilę Sūduvai. Pradėkime nuo
lenkų. Garsus archeologas Pranas Kulikauskas savo knygoje
„Užnemunės piliakalniai“ neslepia, kad tyrinėti mūsų krašto

piliakalnius paskatino Lenkijos
archeologai. Dar 1956 m. Ježis
Antonevičius kreipėsi į Lietuvos
Mokslų Akademijos Istorijos
institutą, prašydamas organizuoti Užnemunės piliakalnių
tyrinėjimą, kad būtų nustatytos
sūduvių gyvenamos ribos. Ekspediciją ﬁnansavo lenkų pusė.
Nuo to laiko Varšuvos universiteto Archeologijos instituto
specialistai studijuoja sūduvių
palikimą lenkiškoje Suvalkijoje.
Tyrinėjamas Šiurpilio piliakalnis, ištirtas Šveicarijos kaimo
kapinynas, Skomack Wielki piliakalnis ir kiti objektai. Išleista
ne viena knyga. Suvalkų apskrities muziejuje įrengta sūduvių
ekspozicija, kuri buvo pripažinta
viena geriausių Lenkijoje.
Prie Šiurpilio įrengta „Sūduvių atminimo troba“ - pažintinis

muziejus, skirtas šio piliakalnio
tyrinėjimams. Šveicarijos kapinyno pašonėje kelis dešimtmečius vyksta gyvosios archeologijos dienos, o garbingi Suvalkų
miesto gyventojai apdovanojami „Jotvingių ietigaliais“. Sūduvių vandenvardžius tyrinėjo
garsus kalbininkas švedas Knutas Olofas Falkas, kuris išmoko
lietuvių ir lenkų kalbas. Prie Suvalkų muziejaus jam pastatytas
paminklinis akmuo.
O ką mes, sūduvių dvasios saugotojai? Archeologiniai tyrimai
praktiškai baigėsi pasibaigus
lenkų užsakytai ekspedicijai.
Ir jeigu ne „niekada nepastatomas tiltas“ per Šešupę Aušros
gatvėje, kraštietis archeologas
Algimantas Merkevičius nebūtų
tyrinėjęs Meškučių piliakalnio
gyvenvietės.
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olę krito bombos
dvinavo valsčiui pavyko išvengti
nuostolių, o miestelyje rasti 8 sovietiniai sunkvežimiai, čia buvo
ir keturi ginklų sandėliai, kurių
turtą liepos 21-23 d. vokiečių
kariuomenė išsivežė.

Seniūnas saugojo
ginkluotę
Marijampolės valsčiuje Degučiuose liko priešlėktuvinė ir
lauko patrankos, sudegęs rusų
lėktuvas, Skriaudžiuose taip pat
sudegęs rusų lėktuvas, paliktas
vikšrinis traktorius patrankai vežti, devynios dėžės su šoviniais,
sunkvežimis, lengvasis automobilis ir pan. Balsupiuose seniūnui
Albinui Natkevičiui perduotas
saugoti kulkosvaidis, rankinės ir
minosvaidžių granatos, šoviniai,
dujokaukės, milinės ir pan. Mokolų seniūnijoje rastas išardytas pabūklas, Netičkampio seniūnijoje,
Nartelio kaime vokiškas sudegę
sunkvežimis ir lėktuvo liekanos.
Ožkasvilių sen. Paikiškių k. rasta
12 šalmų ir dujokaukių dėžių, 12
šautuvų, Pabaigų seniūnijoje prieštankinis pabūklas, Paršelių
seniūnijoje Kazliškių kaime - sudegęs lėktuvas, granatų, šovinių,
lauko telefono aparatų, Puskelnių seniūnijoje Dženčialaukos k.
- sugedęs vokiškas sunkvežimis,
Skaisčiūnų seniūnijoje Uosupio k.
-100 metrų telefono kabelio, 170
šovinių šautuvams, Šunskuose
šautuvų, kulkosvaidžių, šalmų,
kepurių, batų, milinių, kelnių,
„knygų rusiškų didelis skaičius“.
Surgučių kaime aprašyti čia buvę

įtvirtinimai: 12 medinių apdėtų
akmenimis ir apkastų žemėmis
kulkosvaidžių lizdų, apie 1 km
ilgio spygliuotų vielų užtvara
ir apie 1 km ilgio prieštankinis
griovys.

Suskaičiuoti
gyventojai, ūkiai
Visuose Marijampolės apskrities valsčiuose: Balbieriškio,
Gudelių, Igliškėlių, Kalvarijos,
Kazlų, Krosnos, Liubavo, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos,
Šilavoto, Prienų, Veiverių gyveno 89 416 žmonių (viso 15 186
ūkiai). Miestuose: Marijampolėje
-11 600 gyventojų, Kalvarijoje – 4
950, Prienuose -3 000.
Viso Marijampolės apskrityje
1942 m. gegužės mėnesį gyveno
108 966 žmonės, 1942 m. spalio 1 d. apskrityje jų suskaičiuota
112 178. Paskaičiuota, kad nuo
sovietinės žemės reformos nukentėjo 788 ūkiai (10 046 ha),
vokiečių repatriantų palikti 660
ūkiai (6 630 hektarų), 72 ūkių (2
302 ha) savininkai lietuviai išvežti į Sovietų Sąjungą, 194 (2
796 ha) buvę žydų nuosavybėje,
kariuomenės reikalams paimtas
31 ūkis (566 ha), iš pasienio zonos
iškraustyti 115 ūkiai (1 626 ha).

Netapatino
kareivių su valdžia
Atskira tema – karo belaisviai,
kurių, 1942 m. balandžio 13 d.
duomenimis, vien apskrities
ūkininkams dirbo 1 563, o pa-

pildomai prašyta 2 209. Karo belaisvių paėmimas ir įdarbinimas
buvo gana paprastas - ūkininkai
kreipiasi į belaisvių stovyklą pateikdami pažymėjimus, kad jiems
reikalingi tokie darbininkai.
Vietos gyventojų ir sovietinių
karo belaisvių santykius gerai
apibūdina 1941 m. rugsėjo 30 d.
Marijampolės apskrities viršininko V. Goštauto skelbimas Nr.18.
Jį matote nuotraukoje.
Vien faktas, kad apskrities
viršininkas platina skelbimą
tokia tema ir dar pakartotinai
(!), leidžia spręsti, kad vietinių
gyventojų draugiškas požiūris
į sovietinius kareivius, patekusius į nelaisvę, buvo visuotinis.
Marijampoliečiai netapatino sovietinės valdžios su paprastais
kareiviais (rusais, ukrainiečiais
ir kt.), kurie, ko gero, nekentė
sovietinės valdžios ir politrukų
(politinių vadovų), vertusių juos
eiti į mirtį.

Menkos galimybės
išgyventi
Verti užuojautos ir Vokietijos
pusėje kariavusieji. 1941 m.
sausio 10 d. pasirašius Vokietijos – Sovietų Sąjungos sutartį į
Vokietiją iš Lietuvos repatrijavo
čia gyvenę vokiečiai. Tarp jų buvo
ir marijampoliečių, Marijampolės gimnazijos auklėtinių. Vienas
jų Leonas Lavickas. Jis 1942 m.
lapkričio 10 d. prašyme Marijampolės I valstybinės gimnazijos
direktoriui rašo: „Bolševikų per-

širdis ir kada ji tapo miestu
Pataisykite, jeigu praleidau
kokią smulkmeną, bet be Petro
Dusburgiečio kronikos klastojimo, siekiant Kumelionių piliakalnį padaryti Kimenavos (tai
įrodė istorikas R. Urbonavičius)
mūsų meilė Sūduvai baigiasi
padūsavimais.
Ko tikėtis Sūduvos metais? Spėju, kad bus mėginama ir toliau
„įpaminklinti“ Vytauto Didžiojo
parką pastatant kokį nors akmenį,
Sūduvos dvasios saugotojai organizuos kelias konferencijas... Gal
ta proga sulauksime Algimanto
Merkevičiaus parašytos knygos
apie archeologinius tyrinėjimus
mūsuose. Tai būtų reikšmingas
įvykis.
Minėtame sprendime savivaldybės taryba paskelbė 2022-uosius ir Magdeburgo teisės suteikimo Marijampolei 230-mečio

sukakties metais. Dėl to turiu
savo nuomonę.
Istorikas Liudas Glemža apie
Magdeburgo teises parašė visą
knygą, todėl remiuosi juo ir lenkų istorikais. Abiejų tautų (Lietuvos ir Lenkijos) Ketverių metų
seimas priėmė ne tik Gegužės
3-sios Konstituciją, bet ir Miestų
įstatymą (1791 m. balandžio18
d.), kuris vėliau buvo įtrauktas į
Konstituciją. Tuo metu įstatymus
priimdavo Seimas, o karalius
buvo vykdomoji valdžia, todėl su
viduramžių Magdeburgo teisių
privilegijos suteikimu miestams
naujas įstatymas mažai ką turėjo
bendro.
L. Glemža rašo: „Prieš Ketverių metų seimo reformas miesto
savivaldos sinonimu buvo Magdeburgo teisė, o 1791-1792 m.
miestų reformų metais padėtis

keitėsi. Pagal šį principą, Ketverių metų seimo reformų metais
miesteliams suteiktos valdovo
privilegijos arba remiantis naujuoju įstatymu juose įkurtos ir
veikiančios savivaldos reiškė,
kad miestelis virto arba tapo
miestu.“
Karaliaus rašte Marijampolei
minimos Magdeburgo teisės yra
tiesiog tradicija, kaip kad šiais
laikais Didžiosios Britanijos karalienės senovinė apranga atidarant parlamento darbą.
Neabejoju, kad gavome šiuolaikines Miesto teises, bet tai
nesuteikia nepamatuotų lūkesčių dėl miesto amžiaus, pirklių
gildijų, amatininkų cechų, bei
miesto budelio. Magdeburgo
teisės buvo suteikiamos viduramžiais, o 1792 metai nuo jų
toli. Net labai.

sekiojamas turėjau apleisti Lietuvą. Pasinaudodamas repatrijanto
teisėmis 1941 m. vasario mėn.
23 d. išvažiavau į Vokietiją. Po
mėnesio laiko buvimo Vokietijoje
patekau į kariuomenę ,SS dalinį
ir jau po trijų mėnesių apmokymų atsidūriau fronte.“
Toliau rašo, kad mokslą Marijampolės I berniukų gimnazijoje turėjo nutraukti prieš pat

mokslo metų pabaigą, būdamas
VIII klasės mokinys, tad prašo
direktoriaus „išrūpinti man pilną
8 klasių brandos atestatą<...> ir tuo
būdu suteikti man, karui pasibaigus
ir likus gyvam, galimybės pradėti
aukštąjį mokslą“. Mažai tikėtina,
kad Leonas Lavickas liko gyvas.
Menkas galimybes išgyventi turėjo ir sovietiniai belaisviai.

Unikali paroda
Minint Gedulo ir vilties dieną – 1941 m. birželio masinio gyventojų trėmimo 80-metį, Tauro apygardos partizanų ir tremties
muziejus (Vytauto g. 29) parengė unikalią paroda iš savo rinkinių
„Rankdarbiai, kurie atnešė duonos“. Čia eksponuojami tremtinių
ir politinių kalinių rankdarbiai bei siuviniai.
Lietuvės tremtinės buvo labai darbščios ir nagingos. Kad išmaitintų vaikus bei senus tėvus naktimis, po sunkaus darbo
siuvo ir mezgė, o rankdarbius su išsiuvinėta lietuviška atributika
mainė į maistą.
Paroda veiks iki liepos 28 d.
Birželio 18 d. 15 val. – doc. dr. Gintaro Šapokos (Mykolo
Romerio universitetas, Teisės mokykla) paskaita „Prieškario
Lietuvos teisinė sistema: nuo teisės šaltinių iki advokatūros“.
Šis paskaitų ciklas glaudžiai susijęs suAndriaus Bulotos asmenybe. Apie
Andrių Bulotą (1872-1941), jo veiklą, pažiūras galima kalbėti skirtingais
aspektais: kaip apie politiką, teisininką, aktyvų visuomeninių ir labdaringų
organizacijų narį, rašytojos Žemaitės globėją. Apie žmogų, turintį savo
aiškias, kartais kontraversiškas pažiūras ir nebijantį jas išreikšti viešai, už
jas kovoti. Tad paskaitų cikle kalbame apie dvi sritis, susijusias su advokato
Andriaus Bulotos veikla – XX a. pirmosios pusės politinį ir teisinį kontekstą.
Renginių vieta: Bulotų namai, P. Vaičaičio g. 16, Marijampolė.
Apie dalyvavimą prašome pranešti iš anksto el. paštu markrmuziejus@gmail.com.
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PARDUODA
Parduodu naujus klausos aparatus (pakraunami) - 50 eur ir žvejybos tinklą - 40
eur. Tel. 8-678 66028.

Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.

Valuckų ūkis nuolat prekiauja įvairios paskirties bulvėmis, kukurūzais, garstyčiomis. Tel.: 8-652 73696, 8-687 29812.
Reikalingas lengvųjų automobilių serviso
darbuotojas. Tel. 8-699-25481.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius,
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. Tel. 8-676 41155.

„RATŲ CENTRAS“, esantis Vokiečių g. 36,
ieško naujo komandos nario - padangų
montuotojo. Tel. 8-650 18875.

REIKALINGA
GERIAU GIRDĖKIME!

Raseinių rajone reikalingi darbuotojai: gyvulių ūkyje, mėsos ceche, kaulintojai, skerdikai moterys ir vyrai. Atlyginimas nuo 700
eu. Apgyvendiname, maitiname. Tel. 8-672
50316.

Klausos aparatų lyderio „Phonak“
šveicariški aparatai nuo 200-2 000 €.
Klausos protezavimo specialistas
birželio 25 d. (penktadienį) parinks
klausos aparatą.
Su LOR gydytojo siuntimu, už klausos
aparatą mokėkite nuo 150 € mažiau.
Galima užsisakyti individualų ausies įdėklą. Prekiaujame elementais, plovimo
ir džiovinimo tabletėmis, standartiniais
ausų įdėklais.Atliekame smulkų remontą.
Registruotis tel. 8-620 97877.
„Optika“ Laisvės g. 14-1, Marijampolė
(prie LUMINOR banko).

KVIEČIA!
Nori užsidirbti?
Medienos perdirbimo įmonė

ĮRANKIŲ
NUOMA

Medienos perdirbimo įmonė
UAB „Juodeliai“
kviečia prisijungti prie savo
komandos:

Gamybos darbuotojus
(700-800 Eur į rankas)
NUOMA

Nuo 5 iki 10 parų -15%
Nuo 11 ir daugiau parų – 30%

Nuomojantis įrankius 5 paras ir ilgiau,
sekmadienio mokestis neskaičiuojamas
8 650 32 667
Stoties g. 47, Marijampolė

Pjovimo staklių
operatorius

(1 100-1 500 Eur į rankas)

Ekskavatoriaus
vairuotojus
(1 200-1 500 Eur į rankas)

Kviečiame jungtis prie
mūsų sparčiai
augančios komandos:
SIUVĖJAS (-US) (baldinių
apmušalų iš odos ir gobeleno
siuvimas).
BALDŲ PRAMONĖS DARBININKUS (-ES) (porolono klijavimas, baldų apmušimas, pakavimas, surinkimas).
KOMPLEKTUOTOJUS (-AS)
(SANDĖLYJE) (sandėlio lokacijų
tvarkymas, produkcijos surinkimas).
Atlyginimas priklauso nuo turimos
darbo patirties, darbo rezultatų,
mokami papildomi priedai.
Nemokančius apmokome darbo
vietoje.
Darbas nuo 8.00 iki 16.30 val.
Iš kitų miestų darbuotojus vežame įmonės transportu (derinama
pokalbio metu).
UAB „FurnMaster“.
Tel. 8-683 60184.
El. p. jka@furnmaster.lt

.

.
.
.

PASLAUGOS

DĖMESIO
Kauno klinikų kraujagyslių

chirurgas
Antanas JAKUTIS

birželio 23 d.
Gyd. Purtokų klinikoje,
Kauno g. 76,
KONSULTUOS IR ECHOSKOPUOS
pacientus, sergančius
kraujagyslių (kojų, rankų, pilvo)
ligomis.
Tel. 8-672 44488.
Informuojame žemės sklypo esančio Marijampolės sav., Tarašiškių k., Baltaragio 8-oji g. 3
sklypo kadastro Nr.5152/0018:59, savininkę
ar jos įgaliotus asmenis, kad UAB „Metrum
Lt“ matininkė Inga Sarpalienė, (kvaliﬁkacijos
pažymėjimo Nr. 2M-M-652) 2021-06-29 d.
09:00 val. vykdys žemės sklypo kadastro Nr.
5152/0018:17, esančio Marijampolės sav., Tarašiškių k., Baltaragio 10-ji g. 6 ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos,
prašome kreiptis į UAB „ Metrum Lt“ matininkę
Ingą Sarpalienę adresu Vytauto g. 34A, Marijampolė, el. paštu inga@metrumlt.eu arba
telefonu 8-657-75706.
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.
5157/0001:129), esančio Marijampolės sav.,
Marijampolės sen., Ožkasvilių k., savininką,
kad UAB „MetrumLt“ matininkė Jolanta Blėdienė (kv. paž. Nr. 2M-M-1018) 2021-06-29
11:00 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr.
5157/0001:128), esančio Marijampolės sav.,
Marijampolės sen., Ožkasvilių k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos,
prašom kreiptis į UAB „MetrumLt“ matininkę
adresu Marijampolė, Vytauto 34A, el. p. jolanta@metrumlt.eu arba tel. 8 (657)74673.

Autokrautuvo vairuotojus (800-1000 Eur į rankas)
Darbas vienoje novatoriškiausių
Lietuvos medienos perdirbimo
gamyklų!
Visada laiku mokamas darbo
užmokestis!
Kelionė autobusu į darbą arba kuro
kompensavimas (yra papildomų
sąlygų)!
Darbo rūbai ir visos reikalingos
darbo priemones!
Draudimas nuo traumų!
Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!
Už draugo rekomendaciją 100 Eur (į
rankas) premija!
Skambink arba rašyk!
Tel. 8-686-34981; 8-698-41844;
cv@juodeliai.lt

KASAME KŪDRAS
ILGASTRĖLIU EKSKAVATORIUMI
Tel.: 8 699 49060, (8-343) 70482

Skelbimai į laikraštį telefonu, trumposiomis SMS žinutėmis!
SMS žinutėje rašykite: MAML, palikti tarpą ir įrašyti savo skelbimą, toliau
siųsti numeriu 1679. Žinutėje negali būti daugiau kaip 160 simbolių (skaičiuojami ir tarpeliai). Priešingu atveju, bus dvi žinutės ir kaina padvigubės.
SMS kaina 4,34 €
Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813
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Kryžiažodis
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Gyvenimas pagal MO muziejų

Sudarė Danutė Šulcaitė

Vytautas Ž. sutiko Luaną M., o ta ir sako: „Buvau Kultūros centre, žiūrėjau papuošalų parodą. O po to man pasiūlė apžiūrėti iš
Vilniaus MO muziejaus atvežtą ekspoziciją. Apžiūrėjau. Tokioje
ekspozicijoje gyvena pusė Lietuvos.“
„Kaip gyvena?“ - susidomėjo Vytautas Ž. ir užėjo į Kultūros rūmus,
prie kurių ir sutiko Luaną M. Kadangi buvo vienintelis lankytojas,
šį tą nufotografavo. Matyt, kad kiti nesivargintų eiti.

Gal būt taip gyvena šiek
tiek mažiau kaip pusė
Lietuvos. Ta pusė, kuri ne
Vilniuje
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Knygą „Išlikti gyvai“ laimėjo
MILDA MATUKAITYTĖ.
Prizą atsiimti redakcijoje,
Kauno g. 15 (II a ., 6 kab.).,
prieš tai susitarus
tel. 8-605 99998
Kryžiažodžio (Nr. 113)
atsakymas: EMDEMIJA

PARDUODA

. Likusius nuo gamybos įvairius metalus dar tinkamus
naudoti gamyboje.

. Naudotus metalo apdirbimo įrengimus, stakles ir įrankius.
NUOMOJA

. Patalpas biurui, gamybai, sandėliavimiui ar kitai veiklai
Marijampolėje, Gamyklų g.

. Patalpas Marijampolės centre, senamiestyje komercinei
ar kitai veiklai Gedimino g. 1, Marijampolė.

Daugiau informacijos www.turtas.alga.lt
arba telefonu 8 (686) 08077.

Vertikaliai: Akupunktūra. Koda.
Skverno. Atp. Amo. Mangas.
Asla. Galia. Emilis. Lipdo. Tiesiog.
Ada. Maiklas. Art. Everestas. AA.
Horizontaliai: Kamienas. Kadangi. Atgal. Pali. Uos. Sistemos.
Kova. Lelija. Emalis. Ūdros. Piala. Ledodara. Ajova. Ogasta.

Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS
žinutėmis
SMS kaina
0,57 €

1679

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813.

SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti
atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki liepos 2 d. 12 val. Laimėtojas
bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Kultinė (kuri turi daug gerbėjų) yra sostinėje. Ten 90-ieji buvo labai seniai. O
nuo Marijampolės jie toli nepabėgo, čia dar daug žmonių gyvena tarp tokių
„eksponatų“
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Plaukikas drabužių kūrimo

UAB „Headline agency“ pateikta nuotrauka

Gabrielė DRĖMAITĖ, UAB „Headline agency“. Geriausias Lietuvos

plaukikas, Europos čempionato
prizininkas Danas Rapšys (nuotraukoje antras iš kairės) pristato
dar vieną laimėjimą, šįsyk – mados
pasaulyje. Jis drauge su „Audimu“
sukūrė plaukimui bei ir aktyviam
laisvalaikiui skirtą drabužių kolekciją moterims ir vyrams.
„Po daug metų, praleistų baseine, suprantu, kokią didelę reikšmę rezultatams turi apranga. Todėl išsikėlėme tikslą – sukurti
plaukimo ir aktyvaus laisvalaikio
aprangą, kuri atitiktų visus mano

lūkesčius“, – sako D. Rapšys. Pats testavau drabužius, juos
matavausi ir negailėjau komentarų. Stengėmės įvertinti
kiekvieną detalę.“
„Drauge ieškojome aukso vidurio ir kūrėme drabužius, kurie
tobulai pateisintų profesionalaus sportininko, prekės ženklo
ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjų
lūkesčius net tarptautiniu mastu“, – sako „Audimo“ prekės
ženklo vykdomasis direktorius
Hardy Schulz.
Nors iš D. Rapšio daugiausia
tikėtasi funkcinių įžvalgų, tačiau

sportininkas parodė stiprų susidomėjimą procesu, turėjo nuomonę ir dėl dizaino – kokios turi
būti spalvos, raštai.
„Mūsų bendradarbiavimui įsibėgėjus supratome, kad vertėtų

sukurti visą aprangos komplektą,
kurį mielai vilkčiausi kasdien.
Tai atsispindėjo mūsų kolekcijos
laisvalaikio drabužių dizaine, kuris yra minimalistinis, universalus ir priderinamas skirtingoms
situacijoms“, – teigia D. Rapšys.

Jis prisimena diskvaliﬁkaciją
per pasaulio plaukimo čempionatą, kai pasakė sau turintis
parodyti geresnį rezultatą. Tada
mintyse gimė frazė „pranok pats
save“, tapusi pagrindiniu plaukiko kolekcijos šūkiu.

Susivienijo sporto veteranai

Sporto veteranai, anksčiau ar vėliau garsinę Marijampolės vardą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje po susirinkimo susibūrė bendrai nuotraukai

Kęstutis SKERYS. Įvyko Marijampolės sporto veteranų asociacijos
visuotinis susirinkimas. Beveik
prieš tris mėnesius įsteigtos
organizacijos nariai – jų 46 –
svarstė procedūrinius klausi-

mus, išsirinko devynių žmonių
prezidiumą.
Asociacijos prezidentu tapo
UAB „Vidara“ generalinis direktorius, buvęs lengvaatletis Darius Kemeraitis. Jo pavaduotojais išrinkti treneriai:

Alvydas Kirkliauskas (sunkioji
atletika) ir Gintautas Žibūda
(krepšinis).
Veteranus sveikino, nuomonę
apie naujos organizacijos reikšmę išsakė meras Povilas Isoda,
kiti savivaldybės vadovai.

Jie, be kita ko, pareiškė pritariantys susirinkimo kreipimuisi į Marijampolės sporto centrą,
kad stadionui būtų grąžintas
„Sūduvos“ pavadinimas, sakė,
jeigu reikės, savivaldybė tam
pasirengusi skirti lėšų.

A. Kirkliauskas pastebėjo, kad
kreipimesi prašoma nurodyti
konkrečią datą, iki kada įėjimą
į stadioną vėl puoš ilgametis
pavadinimas. „Kad reikalas nebūtų atidėliojamas“, - paaiškino
asociacijos viceprezidentas.

