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Kalėdos tikrai bus /2 psl.

Nepaprastas akmuo padės 
susilaukti vaikų... /5 psl.

Smulkiojo pienininkystės 
ūkio sėkmė /3 psl.

Sudėtingi, bet darbingi 
metai /4 psl.

Jonas Mačiukevičius

Henrikas Vaitiekūnas

Nuo gruodžio mėnesio mūsų me-
džiotojų taikiklyje vėl atsidūrė Eu-
ropos Sąjungoje saugomi vilkai, 
kurių koncentracija kai kuriuose 
šalies rajonuose jau sukėlė nerimą. 
Neseniai iš plėšrūnų apsupties teko 
vaduotis Biržų rajono miškininkui. 

Gintaras JUZOKAS

Susidūrė su trimis vilkais

„Vilkai puola“, – tokį įspūdį su-
sidaro žmonės, skaitydami daž-
nas žiniasklaidos publikacijas apie 
incidentus su šiais plėšrūnais. Jau 
įprasti tapo pranešimai apie gany-
klose sudraskytus gyvulius - avis 
ar veršelius. Ypač dėl to kenčia 
Šiaurės Lietuvos rajonai. Šių metų 
vasarą kai kurių Aukštaitijos kai-
mų gyventojus pašiurpino žinios, 
kad suįžūlėję vilkai pjauna net 
prie pat sodybų pririštus gyvulius. 

Neseniai grėsmę gyvybei pa-
juto akis į akį su vilkais susidūręs 
Biržų rajono Būginių girinin-
kijos girininko pavaduotojas ir 
medžiotojas Andrius Samulionis, 
kuriam iš vilkų apsupties teko 
gelbėtis su pjūklu rankose. 

Lapkričio mėnesį atostogauda-
mas  A.Samulionis išėjo pasidar-

buoti į nuosavą mišką. Jis nešėsi 
krūmams kapoti kardą ir gran-
dininį pjūklą. Vedėsi ir kalaitę 
Lyrą. Miško biržėje A.Samulionis 
pastebėjo, kad kalaitė žaidžia su 
kitu „šunimi“. Priėjęs arčiau ir 
atidžiau įsižiūrėjęs jis suprato, kad 
Lyra susitiko su vilku. „Iš įdo-
mumo net netekau žado. Vaizdą 
stebėjau 2-3 minutes 20-30 me-
trų atstumu. Ėmiau fotografuoti  
mobiliojo telefono kamera. Staiga 
pamačiau, kad atsirado dar vienas 
vilkas“, - pasakojo miškininkas.

Instinktyviai pajutusi pavojų, 
kalaitė pasileido savo šeimininko 
link. Vilkai – iš paskos. Nekreip-
dami dėmesio į žmogų, jie prisiar-
tino 3-4 metrų atstumu. Tuo metu 
A.Samulionis pastebėjo, kad už 
penkiolikos metrų pasirodė ir artyn 
sėlina trečias vilkas.  Plėšrūnai pra-
dėjo vyrą supti. Miškininkui atrodo, 
kad tai buvo vilkė  su palikuonimis.

 
Nubaidė pjūklo garsas

„Man vos nepakirto kojų. Sten-
giausi taip atsistoti, kad jie nega-

lėtų pulti iš nugaros – juk būtų 
pakakę vieno šuolio. Ėmiau rėk-
ti, bet vilkai nereagavo. Tada čiu-
pau į rankas pjūklą ir įjungiau. 
Gerai, kad iš karto pradėjo veik-
ti“, - sakė A.Samulionis.

Skardus pjūklo garsas sustab-
dė vilkus. Jie lėtai pradėjo trauk-
tis, kol dingo krūmuose. Dabar 
šį įvykį vyras prisimena kaip 
laimingai pasibaigusį nuotykį, 
tačiau tuo metu kojos gerokai 
drebėjo.  „Dešimtmetį dirbu miš-
kuose. Ne kartą mačiau ir lūšį, ir 
vilką, tačiau dar neteko matyti, 
kad žvėris taip drąsiai artėtų prie 
žmogaus. Daugiau tokio nuoty-
kio gyvenime, turbūt, neteks pa-
tirti“, - kalbėjo miškininkas.  

A.Samulionis, išgyvenęs grės-
mingą susidūrimą su vilkais, ir 
šiandien į mišką eina be baimės, 
bet, jo nuomone, žmogui turi 
būti suteikta teisė gintis nuo puo-
lančio žvėries. Tačiau dabar, net 
ginantis iššovus, žmogus galėtų 
būti apkaltintas brakonieriavimu. 

Miškininkas mano, kad vilkų 
Biržų rajone padaugėjo. Tai gerai 
matyti ir iš žiemą paliekamų pėd-
sakų. 

Gamtininkai tvirtina, kad vil-
kai - atsargūs žvėrys ir paprastai 
žmonių nepuola. »6 pSl.

Gynybai nuo vilkų – grandininis pjūklas

Ekonomikos sunkmetis su jį lydin-
čiu visuotiniu nepriteklium verčia iš 
naujo atsigręžti į tuos valstybės iš-
laikytinius, kurie vietoj to, kad sumo-
kėtų teismo jiems paskirtas pinigines 
baudas arba padirbėtų visuomenės 
naudai, renkasi valstybei daug kai-
nuojantį administracinį areštą.

Orestas lIDŽIUS

Gyventojai piktinasi

Šių eilučių autorius, dalyvau-
damas Šilutės miesto švarinimo 
akcijose, dažnai girdi miestelėnus 
piktai klausiant: kodėl mes turi-
me dirbti visuomenei naudingus 
darbus be jokio atlygio, auko-
dami savo brangų laiką, kai tuo 
metu nuteistieji administraciniu 
areštu sėdi sau šiltai policijos be-
langėje nieko neveikdami? Kodėl 
valstybė švaisto pinigus juos ten 
veltui laikydama? Kodėl neįdar-
binus jų, kaip anais laikais, kad 
bent sau maistui užsidirbtų?

Su šia tema susijusiais ir Ši-
lutės gyventojus dominusiais  
klausimais šio straipsnio autorius 
kreipėsi į Klaipėdos apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato Ši-

lutės rajono policijos komisariatą 
(toliau - Šilutės policija). 

 
Iškalbingi skaičiai  

Šilutės policijos Viešosios tvar-
kos skyriaus vyresnioji specialis-
tė Nerija Ropienė pateikė tokių 
duomenų: Šilutės policijos areš-
tinėje yra 17 vietų. Administra-
cinio arešto bausmę pastaraisiais 
metais ten atlieka vidutiniškai 15 
nuteistųjų per mėnesį. Kiekvie-
no iš jų maitinimui valstybė ski-
ria 10 litų per dieną.

Šilutės policija suskaičiavo, kad 
per šių metų 11 mėnesių vien tik 
areštuotųjų maitinimui jau išleido 
daugiau kaip 60 tūkst. litų - apie 
5460 Lt per mėnesį. Nesudėtinga 
suskaičiuoti, kad iki metų pabai-
gos tie išlaikytiniai pravalgys iš 
viso per 65 tūkst. litų.

O kur dar mokesčiai už komu-
nalinius patarnavimus, už patalynės 
skalbimą, medikamentus ir kitos iš-
laidos, kurios lygiai taip pat gula ant 
mūsų , mokesčių mokėtojų, pečių? 

Valstybės mastu skaičiai dar 
įspūdingesni: per praėjusių metų 
pirmąjį pusmetį administracinio 
arešto bausmę šalies areštinėse 
atliko 2871 nuteistasis. »6 pSl.

Policijos areštinėje dažnam 
nuteistajam geriau nei laisvėje

Su Šv. Kalėdomis
 ir Naujaisiais metais!

Vilniaus Katedros aikštė šių metų Šv. Kalėdų išvakarėse. ČESlovo Sk ar ž iNSko Nuotr.

„ Š a l t i n i o “  s v e t a i n ė

 Man vos nepakirto kojų. 
Stengiausi taip atsistoti, kad jie 
negalėtų pulti iš nugaros – juk 
būtų pakakę vieno šuolio.
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Šakiečiai pasigedo 
konkrečių atsakymų

Violeta SEREDŽIUVIENĖ

Tradiciniame, tačiau šiais metais 
jau paskutiniame Šakių rajono 
žemdirbių susirinkime dalyvavo 
ne tik itin gausus būrys šakiečių, 
bet ir garbių svečių iš sostinės. 
Žemdirbiai atvykusiems svečiams 
-  Žemės ūkio rūmų vadovui Bro-
niui Markauskui, Seimo nariui 
Mindaugui Basčiui, Nacionalinės 
žemės tarnybos atstovui Gintau-
tui Vasiliauskui, Agrarinės eko-
nomikos instituto atstovei Irenai 
Kriščiukaitienei ir kitiems įvairių 
sričių specialistams- turėjo pa-
ruošę  daugybę svarbių klausimų.

Žemės ūkio rūmų vadovui 
Broniui Markauskui teko atsakyti 
į daugybę šakiečių klausimų. Pa-
sak B.Markausko, Žemės ūkio rū-
mai jau dabar inicijuoja dviejų ES 
paramos žemės ūkiui programų 
– Jaunojo ūkininko ūkio įsikūri-
mas ir Žemės ūkio valdų moder-
nizavimas – savotišką sujungimą. 
Tai turėtų garantuoti rimtesnę 
paramą žemdirbišką veiklą prade-
dantiems jauniems žemdirbiams.   
Šakių rajono savivaldybės mero 
Juozo Bertašiaus teigimu, Žemės 
ūkio rūmai padarė nemažą klaidą, 
kad pasirašė vadinamąjį Naciona-
linį susitarimą su šalies Vyriausy-
be. „Dabar, kai šios žemės ūkio 
institucijos parašas yra, mums lie-
ka nedaug galimybių priekaištauti 
valdantiesiems už tai, jog nesilai-
kė duoto pažado – biudžete nenu-
matė  šių metų lygio nacionalinių 
išmokų“,- teigė J.Bertašius.  

Šakių rajono savivaldybės meras 
Juozas Bertašius, buvęs ūkininkas, 
gerai išmanantis žemdirbių proble-
mas, dėl tam tikrų priimtų ir nepriim-
tų sprendimų atvirai kritikavo Žemės 
ūkio rūmų vadovybę. autorėS Nuotr.

Krašto partizanams – 
Atminimo kryžius

Violeta SEREDŽIUVIENĖ

Šakių rajone Sintautų seniūnijos 
Suodžių kaime, šalia Dievo Gailes-
tingumo koplyčios, pastatytas At-
minimo kryžius, skirtas šioje vieto-
vėje žuvusių partizanų atminimui. 
Paminklo statybą finansavo Lietu-
vos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos centras, o paminko šventini-
mo iškilmes suorganizavo Politinių 
kalinių ir tremtinų bendrijos Šakių 
skyrius. Kryžių pašventino Kudir-
kos Naumiesčio parapijos klebonas 
kanauninkas Donatas Jasulaitis. 
Paminklo atidengimo iškilmėse 
dalyvavo rajono politiniai kaliniai 
ir tremtiniai, rajono savivaldybės 
atstovai. Apie sunkų ir tragišką 
Lietuvos pokario laikotarpį kalbėjo 
rajono savivaldybės meras Juozas 
Bertašius, Keturnaujienos ben-
druomenės centro pirmininkė Al-
dona Norkūnienė,  buvę politiniai 
kaliniai ir tremtiniai.

1947 metų spalio 31 dieną Suo-
džių kaime žuvo Tauro apygardos 

Žalgirio rinktinės 35-osios kuopos 
partizanai: kuopos vadas Antanas 
Vizgirda-Kapsas ir skyriaus vadas 
Jonas Stankevičius-Dobilas. Ant 
kryžiaus iškaltas ir partizano Juo-
zo Kriaučiūno – Beržo vardas. Jis 
žuvo 1948 metų spalio 15 dieną 
gretimame Voverių kaime.

Nedarbas Aukštaitijoje

Gintaras JUZOKAS

Didžiuosiuose šalies miestuose ar 
užsienyje darbo netekę žmonės 
grįžta namo ir papildo provincijos 
bedarbių gretas. Darbo biržų spe-
cialistai tvirtina, kad artimiausiu 
metu darbo rinkoje prošvaistės 
dar nemato. „Nors mūsų rajone 
nebuvo masinių atleidimų, ta-
čiau bedarbystė išaugo, nes grįž-
ta gyventojai, kurie ekonominio 
pakilimo metu buvo įsidarbinę 
didžiuosiuose miestuose“, - sakė 
Pasvalio darbo biržos direktorius 
Marijonas Žagūnis.

Prieš metus Pasvalio rajone 
nedarbas siekė apie 3,2 proc., o 
dabar - 11,2 proc. 

Biržų rajono nedarbo statistiką 
pirmiausia irgi augino iš didmies-
čių nuleistomis rankomis namo 
grįžtantys žmonės. Nedarbo lygis 
šiame rajone sudaro 9,1 proc., o 
metų pradžioje buvo 4,3 proc. 

Aukštu nedarbo lygiu akivaiz-
džiai išsiskiria Panevėžio rajonas, 
kuriame darbo ieško 3560 gyven-
tojų. Nuo metų pradžios nedarbas 
čia išaugo nuo 7,1 iki 16,2 proc. 

„Kaimo žmonių nuotaika - 
kaip ir oras: permaininga, bet ne 
beviltiška. Jau galvojam ir apie 
artėjančias šventes. Kažkokiu 
būdu visi verčiasi ir išgyvena. 
Kai kurie džiaugiasi, kad gyve-
na su pensijas gaunančiais tėvais, 
tikisi, kad verslininkams ir ūki-
ninkams pavasarį prireiks darbo 
jėgos.  Nėra taip, kad gyventų be 
duonos. Tie, kurie labai ieško, 
kažkokio darbo susiranda“, - pa-
sakojo Biržų rajono Širvėnos se-
niūnė Gražina Samulionienė.

„Ypač sunku jaunoms šei-
moms, auginančioms vaikus, kai 
abu tėvai netenka darbo. Deja, bet 
tokių atvejų yra ir mūsų  seniūni-
joje. Viena moteris net apsiverkė, 
kai  darbo birža pasiūlė darbo“, - 
sakė Panevėžio rajono Miežiškių 
seniūnas Albinas Jacevičius.

Panevėžio darbo biržos direktoriaus 
pavaduotojos A.Biguzienės paste-
bėjimu, jei tik leidžia sugebėjimai ir 
sveikata, daugelis žmonių išbando 
siūlomą darbą. G iNtaro Juzoko Nuotr.

Kaip mažinti taršą

Violeta SEREDŽIUVIENĖ

Marijampolės  Petro Kriaučiūno 
viešojoje bibliotekoje  Danijos 
ambasados iniciatyva surengta 
paroda klimato kaitos tema. Eks-
poziciją sudaro plakatų ir sten-
dų kolekcija. Pateikiama bendra 
informacija apie klimato kaitą 
skatinančius veiksnius: elektros 
energiją, šildymą, vairavimą ir 

t.t. Šia paroda siekiama paskatin-
ti Lietuvos visuomenę labiau do-
mėtis  klimato kaitos klausimais.

Marijampolėje surengtą par-
odą atidarė  Danijos Karalystės 
nepaprastasis ir įgaliotasis amba-
sadorius Lietuvoje Lauridsas Mi-
kelsenas (Laurids Mikaelsen) ir 
jo kolegė Suomijos Respublikos 
nepaprastoji ir įgaliotoji ambasa-
dorė Lietuvoje Marja-Liza Kilju-
nen (Marja-Liisa Kiljunen). 

Įvertino šilutiškės 
muziejininkės darbą

Orestas lIDŽIUS

Šilutės muziejaus direktorei Rozai 
Šikšnienei už Mažosios Lietuvos 
istorijos ir paveldo puoselėjimą, 
populiarinimą ir muziejininkys-
tės naujoves įteiktas Klaipėdos 
apskrities garbės ženklas.

R. Šikšnienė vadovauja Šilutės 
muziejui nuo 1990 metų, antrus 
metus eina Lietuvos savivaldybių 
muziejų asociacijos pirmininko 
pareigas. Ji aktyviai dalyvauja 
Šilutės kraštotyros ir Šilutės gra-
žinimo draugijų veikloje.

Klaipėdos apskrities garbės 
ženklas R. Šikšnienei įteiktas 
minint Tilžės akto, kuriuo buvo 
reikalaujama prijungti Mažąją 
Lietuvą prie Lietuvos valstybės, 
91 metų sukaktį. Tokio veiklos 
įvertinimo prieš Šilutės muzie-
jaus direktorę buvo sulaukę tik 5 
šilutiškiai.

R. Šikšnienė - šeštoji šilutiškė, kurios vei-
klą Klaipėdos apskrities vadovybė įverti-
no garbės ženklu. autor iauS Nuotr. 

Folkloro šventėje – kaimo 
kolektyvai

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Skambios dainos sudrebino 
Ukmergės rajono Deltuvos seniū-
niją. Vienuoliktą kartą čia vyko 
kai mo ko lek ty vų fol klo ro šven tė „ 
Sudainuokim susiėję“. Ji draugėn 
subūrė visus rajono kaimo kolek-
tyvus, mylinčius muziką ir dainą. 
Į tradicinį  renginį sugužėjo dai-
noriai ir muzikantai iš Krikš tė nų, 
Sli žių, Sie si kų, Vi diš kių, Šven tu-
pės, Dai na vos, Taujėnų, Vep rių, 
Laumėnų, Pet ro nių. Šios šventės 
nekantriai laukė bei aktyviai ruo-
šėsi ir patys deltuviškiai. Šventėje 
koncertavo gausesni ir mažesni 
kolektyvai. Gausiausias kolekty-
vas atvyko iš Taujėnų. Ren gi nį 
or ga ni za vusios Uk mer gės kul tū-
ros cen tro Del tu vos fi lia lo va do vės 
Dai va Stim bu rie nė ir Lai ma Len-
čic kie nė pažymėjo, jog šiais metais 
kolektyvai atvyko gražiai pasipuo-
šę ir klausytojus maloniai nustebi-
no  gausiu kraičiu - autentiškomis 
Ukmergės krašto dainomis. Visi 
folkloro šventėje skambėję kūri-
niai buvo labai gražūs, mažai kam 
girdėti. Kiekvienas ansamblis atli-
ko po tris keturis kūrinius. Šventės 
dalyviams ir svečiams koncertas 
nenusibodo. Po jo visi dar ilgai va-
karojo, vai šin osi.

M i e s t u o s e  i r  k a i M u o s es a v a i t ė s  a i D a i

Jonas MAČIUKEVIČIUS
Rašytojas

Greitai švęsime šv. Kalėdas, 
sutiksime 2010-uosius metus. 
O žmonės paniurę, susigūžę, 
sutrikę. Suprantu, jie išvarginti 
sunkmečio: mažinamos algos, 
pensijos, bankrutuoja firmos, 
daugelį slegia skolos, didėja 
bedarbių armija, emigracijos 
mastai kraupūs. Suprantu: juos 
nepasiruošusius (ir neparuoš-
tus) užpuolė sunki „kiauliško“ 
gripo epidemija, iš daugelio 
pasiglemžė artimiausius žmo-
nes, dešimtys tūkstančių sirgo, 
nežinodami, ar juos tinkamai 
gydo, šimtai tūkstančių dre-
bėjo, kad ir juos gali... Žodžiu, 
košmaras. O čia dar gąsdinimas 
pedofilais, ČŽV kalėjimais, at-
ominės elektrinės uždarymu... 
Baisu išeiti į gatvę, nesinori at-
versti laikraštį. Tarsi būtų visi 
susitarę – reikia gąsdinti varg-
šus lietuvius. 

Skaitau ekonomistų pro-
gnozes: 2010-ieji metai bus 
dar sunkesni. Brangs elektra,  
buities prekės, maisto produk-
tai, dar neturės galimybių atsi-
gauti smulkusis verslas, nebus 
pokyčių nekilnojamojo turto 
rinkoje... Ir dar neaišku, kuo 
baigsis „burbulų sprogimai“ 
Dubajuje, Kinijoje... Kokias 
pasekmes jausime vis labiau 
„atšildydami“ klimatą?

Spjaunu į viską ir, veng-
damas depresijos, važiuoju į 
kaimą pas Antaną, kuris yra 
tikras lietuvis ir visada gerai 
nusiteikęs, nors matęs ir šilto, 
ir šalto, puikiai prisimena karą 
ir pokarį, ,,vežimus“ ir kitas 
sovietines „epidemijas“.  

Šį kartą ir jo veidas nešvy-
ti, jis neniūniuoja smagių lie-
tuviškų melodijų, o anksčiau 
mielai tą darydavo. Bet džiau-
giasi svečiu, tempia ekologiš-
kas kaimo gėrybes ant stalo ir 
pradedame politikuoti.

-Nesuprantu tos mūsų val-
džios, - sako jis. – Užsidarę savo 
bastilijose – Prezidentūroje, 
Seimo ir Vyriausybės rūmuose 
- ir gąsdina, gąsdina, gąsdina. 
Aš D. Grybauskaitės, I. Degu-
tienės, A. Kubiliaus vietoje bent 
kartą  per savaitę išvažiuočiau 
pas žmones, užeičiau pas kokią 
nors senutę, kartu su ja išgerčiau 
arbatos, kokiuose nors kultūros 
namuose sutrenkčiau polkutę 
su kaimo šokėjėliais. Žmonės 
turi matyti, kad  valdžia su jais, 
kad išrinktiesiems ne limuzinai 
ir geros algos rūpi, o mūsų visų 
Lietuva. Gal reikia ir į tą Briuse-
lį nuvažiuoti, bet reikia ir į Bal-

bieriškį. Būtinai 
reikia. Jeigu ne tik 
prieš rinkimus juos 
matytume, tikrai 
kitaip jaustumės.

Sutinku su 
Antanu. Keistai 
atrodo mūsų Sei-
mas – lyg kažkoks 
svetimkūnis: rie-
jasi dėl riebesnio 
kąsnio, praban-
gesnio limuzino, 

„dešiniarankiai“ kimba į atla-
pus „kairiarankiams“, „nacio-
nalinės vertybės“ ne įstatymus 
kuria, o nelabai vykusias dai-
nas arba repetuoja televizijose.

 -Žinai, - sako man Antanas, 
– blogiausia, kad nepasitikim 
valdžia. O juk reikėtų vieno la-
bai doro žmogaus, gal D. Gry-
bauskaitės, gal I. Degutienės, 
kitų tai aš nelabai matau .Reikė-
tų, kad jos ryžtingiau - ne „kai-
riarankius“ ar „dešiniarankius“ 
mylėdamos - visus pašauktų 
taip, kaip į  Baltijos kelią. Pa-
šauktų taip, kad mes patikėtu-
me, jog galime viską pradėti iš 
naujo, bandyti iš naujo, ne sau, 
o Lietuvai. Juk yra dar tas racio-
nalus grūdas, kuris, atrastas ko-
kiame nors ąsotyje, kasinėjant 
„prieškristinio“ miesto griuvė-
sius, ir po tūkstančio metų su-
dygsta, o mūsų „racionalus grū-
das“ dar ir dvidešimties metų 
neturi. Atraskime jį, pasėkime, 
ir tikrai sudygs.

Antano tikėjimas visada 
mane žavėjo. Pamažu pokalbis 
pakrypo kultūros link.

 -Girdėjau per televizorių 
kalbantį aršiausią „kirpėją“ 
Rimantą Dagį, - Antanas pa-
sislinko arčiau. – Pasakė, kad 
kūrėjų honorarai per dideli ir 
nuo jų galima daug nukirpti. 
Ar tikrai milijonus uždirbate?

Paaiškinau Antanui, kad ir 
aš tas šnekas girdėjau, ir nie-
kaip nesupratau, kas tuos mi-
lijonus uždirba. Rašytojai – ti-
krai ne. Už metus laiko rašytą 
knygą galima gauti apie pu-
santro tūkstančio litų. Mėnesį 
pragyvensi, o kaip suktis liku-
sius vienuolika – gal tik eks-
trasensai žino? Kitiems rašyto-
jams vietoj honoraro atsilygina 
knygomis. Nori – neškis į tur-
gelį, stovėk šalia lašinius par-
davinėjančio. 

-Negerai, negerai, - atsiduso 
Antanas. – Ir su kultūra nege-
rai. Štai nebaigtuose Valdovų 
rūmuose jau virš 70 žmonių 
dirba, o mūsų miestelio kultū-
ros namus uždarė. Reikalingas 
kapitalinis remontas, o pinigų 
nėra. Ten ir bibliotekėlė šiokia 
tokia buvo. Dabar jau nėra iš 
kur knygos parsinešti. Todėl 
žmonės arba geria naminukę, 
arba spokso į televizorių, kur 
visokius niekaliukus rodo: tai 
ekstrasensus, tai dainininkes, 
kurios karštos lovoje...

-Aš, Antanai, atvažiavau op-
timizmo pasisemti, o štai ir tu 
niūrokai kalbi. Sakiau, paaiš-
kinsi man, kaip čia toliau bus?

-Nenusiminkim, Kalėdos 
tikrai bus, - paguodė Antanas.

Kalėdos tikrai bus
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ieškantys idėjų, mokantys ir netin-
gintys dirbti bei sugebantys savo 
produkciją realizuoti smulkūs ūkiai 
turi galimybių išsilaikyti stambių-
jų gamintojų užgrobtoje rinkoje. 
Stambieji pieno gamintojai ir per-
dirbėjai, perskaitę šias eilutes, ti-
kriausiai numotų ranka – geriausiu 
atveju smulkieji gali šiaip taip išgy-
venti, ne daugiau. 
klystate, mielieji. Štai žeimiuose 
(Jonavos rajonas) ūkininkaujančios 
ritos lėgėtavičienės 11 ha ūkyje 
laikomos tik penkios melžiamos 
karvės, tačiau jūsų pesimistinius 
teiginius smulkioji ūkininkė panei-
gia ne žodžiais, bet realiais darbais. 

Vidmantas pAUlIUKONIS

Atsisakęs tarpininkų gali  
uždirbti pelno

Ūkininkę Ritą Lėgėtavičienę, 
prekiaujančią iš savo karvučių 
pieno pagaminta produkcija, ga-
lite sutikti kiekvieną šeštadie-
nio rytą ūkininkų turgelyje prie 
Kauno pilies. Tačiau paskubė-
kite, nes per savaitę pagamintus 
sūrius ir kitą produkciją ji par-
duoda per kelias valandas. 

„Pirkėjų paklausa nesiskun-
džiu, galėčiau  parduoti dau-
giau, tačiau kol kas neturiu ga-
limybių plėsti savo ūkį“, - sako 
R.Lėgėtavičienė.

Ūkininkų turgelį Kaune po-
nia Rita atrado tik spalio mėne-
sį. Iki tol prekiaudavo Jonavoje. 
Ilgiau užtrukdavo, be to, didelė 
jonaviškių dalis turi šaknų kai-
muose, taigi nemažai produktų 
užsiaugina patys. Todėl vieną 
dieną R.Lėgėtavičienė ir sumanė 
išbandyti kauniečių skonį. Išban-
dė ir nesigaili. 

„Kiekvienam šeštadieniui 
pagaminu 30 kilogramų sūrių, 
dar atsivežu per paskutines die-
nas pagamintos šviežios grie-
tinės bei varškės“, - pasakoja 
R.Lėgėtavičienė. 

Tiek produkcijos ūkininkė pa-
gamina iš 50-70  litrų pieno. Vi-
sus produktus kauniečiai išperka 
per dvi - tris valandas. 

„Pieną parduoti supirkėjams 
tikrai neapsimoka. Gal net nuos-
tolinga. Tačiau kai pati gamini, 
pati parduodi ir išvengi tarpinin-
kų, tada gali uždirbti pelno“, - 
sako R.Lėgėtavičienė. 

Ūkininkės žodžiais reikia ti-
kėti, nes jaunystėje ji baigė Lie-
tuvos žemės ūkio akademiją, 
įgijo buhalterės specialybę. Tris 
metus dirbo vyriausiąja buhal-
tere Agrochemijos ATĮ prie tuo-
metinės Jonavos „Azoto“ trąšų 
gamyklos. Taigi skaičiuoti moka. 

Miestiečius pritraukė kaimas

Susilaukusi pirmojo vaikelio 
R.Lėgėtavičienė nebegrįžo į 
ankstesnę darbovietę. Gyveni-
mas buvusią miestietę kažkaip 
ėmė ir sugrąžino į kaimą, kuria-
me prabėgo vaikystė. Dabar atro-
do, kad ponios Ritos gyvenime 
buvo daug atsitiktinumų. O gal 
tai buvo dėsningumai? 

Štai prieš keliolika metų any-
ta padovanojo karvę, o netrukus 
Lėgėtavičiai susirado patinkantį 
namą Žeimiuose. Gražus namas, 

apie gyvenimą provincijoje mintimis 
dalijasi Šakių  rajono gyventojai.

Asta MARūNIENĖ  
stRiūpų kaimo gyventoja, pRekybininkė

Šiuo ekonominio sunkmečio lai-
kotarpiu, nors ir gaudama gana 
mažas pajamas, stengiuosi išgy-
venti, ir tiek. Suprantama, įmo-
nėse kilus finansinių sunkumų, 
darbdaviai šiandien mažina dar-
buotojų atlyginimus - taip yra 
visoje Lietuvoje. Provincijoje di-
desnio darbo pasirinkimo tikrai 
stinga, todėl tenka dirbti ir už 
mažesnį atlyginimą. Tačiau situ-
acija nėra labai bloga. Matyt,  kie-
kvieno žmogaus požiūris į šį sun-
kmetį yra kitoks ir priklauso nuo 
charakterio, gyvenimo patirties. 
Kadangi aš esu patyrusi ypatingai 
sunkų gyvenimo smūgį - sūnaus 
netektį, todėl  į viską žiūriu visai 
kitomis akimis. Man regis, šiuo 
metu mano gyvenime tikrai nieko 
blogo  nėra. Aš turiu  sodybą, už-
siauginu daržovių, šią vasarą už-
auginau mėsinių viščiukų ir tikrai 
per daug nedejuoju, kad man blo-
gai. Kaip yra, taip yra: stengiuosi, 
dirbu, gyvenu ir išgyvenu. 

Visoje šalyje ta pati situacija. 
Žmogus juk gali prie visko pri-
sitaikyti. Jei norės darbo, jį  susi-
ras. Kas nenorės dirbti, tas nuolat 
dejuos, prašys valdžios paramos. 
Dirbdama susiduriu su daugybe 
skirtingų žmonių. Manau, po-
žiūris į šį laikmetį yra dvejopas: 
vieni nusiteikę optimistiškai, 
pasiruošę viską ištverti, o tie, 
kurie visą laiką dejavo, dejuo-
ja ir dabar. Jiems visada visko 
buvo mažai, o aplink - visi blogi. 
Svarbiausia žmogui - turėti aiškų 
tikslą, žinoti, ko  gyvenime la-
biausiai nori, ko siekia. Jei  norės 
nueiti į kiną ar koncertą, tikrai 
suras pinigų, kad nusipirktų bi-
lietą. Atsisakys kažko, bet nueis 
į teatrą, pasėdės kavinėje prie ka-
vos puodelio.

 Jei valdžia nekeltų panikos, 
žmonės gyventų daug ramiau. O 
ji tai gripu gąsdina, tai pedofili-
jos skandalais. Panašiai anksčiau 
pūtė burbulą dėl paukščių gripo. 
Ir kas iš to? Sprogo tas burbulas, 
o veltui iššvaistyta daugybė lėšų. 
Matyt, kažkam visi tie skandalai 
yra naudingi.

Aurelija GRINKEVIČIENĖ
šakietė, individualios įmonės - pRoginių 
Rūbų salono - savininkė

Šiandieninė krizė man labiausiai 
atsilieps kitais metais, tačiau jau 
ir dabar galiu pasakyti, kad kli-
entų skaičius gerokai sumažėjo. 
Mano verslas priklauso nuo sezo-

no. Žiemą visada būna sunkiau-
sia. Krizė pakoregavo žmonių 
įpročius. Jei anksčiau  žmonės 
dažnai rengė įvairias progines 
ir temines  puotas, organizavo 
darboviečių vakarėlius ir noriai 
puošėsi, tai dabar tą daro labai 
retai. Gruodžio mėnesį tokių už-
sakymų neturiu. Sausio mėnesį  
teks puošti tik vieną nuotaką. 
Taigi, finansinė situacija nėra 
gera, o už patalpas reikia mokėti 
nemažus komunalinius mokes-
čius. Vien už patalpų šildymą per 
mėnesį tenka pakloti po 500-600 
litų. Yra ir kitokių išlaidų, o rūbų 
nuomos kainas tenka mažinti.

Darbymetis man paprastai bū-
davo pavasarį. Kaip bus ateinan-
čiais metais, dar sunku  nuspėti. 
Apskritai mūsų žmonės yra per 
daug gąsdinami. Šakių rajonas- 
žemdirbiškas kraštas, todėl  visi 
dar pakankamai neblogai gyvena, 
turi pajamų. Blogiau tiems, ku-
rie yra biudžetininkai ar netekę 
darbo. Mano vyras - pedagogas, 
jo atlyginimas gerokai  sumažėjo. 
Tačiau stengiamės išgyventi iš to, 
ką turime, ką uždirbame. Visada 
reikia suskaičiuoti, paskirstyti už-
dirbtas lėšas taip, kad liktų „juo-
dai dienai“. Šiandien aš verčiuosi 
iš to, ką uždirbau ir sutaupiau šią 
vasarą. Manau, pavasarį  žmonės 
turėtų atsigauti ir optimistiškiau 
žvelgti į gyvenimą. 

Juozas DUObA
sintautų seniūnijos ūkininkas

Ūkininkai visada turėjo ir turi 
pakankamai darbo, jau anksčiau 
sukurtą gamybinę bazę, todėl kri-
zė jiems nėra labai baisi. Jie augi-
na gyvulius, sėja javus, nes žino, 
kad žemės ūkio produktų vis tiek 
nuolat reikės. Tik būtina gerai su-
planuoti pajamas ir išlaidas, todėl 
dažniau tenka pasukti galvą, pirk-
ti ar nepirkti kokį padargą ar deta-
lę. Žinoma, kada nesame įklimpę 
į skolas,  labai dejuoti negalime. 
Dabar jau ir bankai pripažino, 
kad ūkininkai yra patikimiausi 
klientai. Anksčiau buvo visai ki-
taip: ūkininkus bankininkai laikė 
nepatikimais klientais, todėl no-
rint gauti paskolą tekdavo nueiti  
„kryžiaus kelius“. Dėl to Šakiuose  
ir atsirado kredito unija „Zana-
vykų bankelis“, kurios steigėjai 
- ūkininkai. Kas ūkininkauja, ti-
krai neprapuls, nes gali  gyvulių,  
paukščių užsiauginti - ir maistui, 
ir parduoti. Reikia tiesiog dirbti, 
planuoti, skaičiuoti, ir tiek. Dabar, 
manau, sunkiausia tiems, kurie 
netenka darbo. Jei šeimoje dirba 
tik vienas, o ir tas pats atleidžia-
mas, kaip tada šeimai išgyventi?  
Juk kaime gyvenant, ką nors nau-
jo sugalvoti ar pradėti  savo verslą 
tikrai yra labai sudėtinga.

Kalbino ir fotografavo 
Violeta SEREDŽIUVIENĖ

„Nors lėšų ir mažiau, bet išgyvensim“
Smulkiojo pienininkystės ūkio sėkmė

tačiau ir kainavo nepigiai – trū-
ko pusės suderėtos sumos. Rei-
kia užsidirbti. O kaip užsidirbti? 
Prieš trylika metų apsimokėjo 
auginti kiaules. Tvarte atsirado 
vietos dvidešimčiai kiaulių. Be 
to, melžė kelias karvutes. Per ke-
lis metus užsidirbo pinigėlių na-
mui įsigyti. Tačiau įsibėgėjęs no-
ras užsiimti žemės ūkiu nedingo. 
Ūkininkė augino mėsinius galvi-
jus, o netrukus tvartelyje mūkė 
jau penkios melžiamos karvės. 

„Pradėjau nuo varškės ir grie-
tinės gamybos. Pagaminti išmo-
kau, tačiau tais laikais buvo labai 
sunku parduoti, nes valdžia ne-
buvo suinteresuota, kad ūkinin-
kai prekiautų savo pagamintais 
produktais“, -prisimena vargus 
R.Lėgėtavičienė. 2000 –aisiais 
kilo mintis gaminti sūrius. 

ūkininkės pavyzdys  
įstrigo ministrui

Pasak R.Lėgėtavičienės, parduo-
dami produktai turi būti tik pa-
čios aukščiausios kokybės, ska-
nūs ir švieži. Reikia kantrybės ir 
užsispyrimo. Tačiau juk kiekvie-
nas darbas reikalauja pastangų. 

„Prisiminiau vaikystę, kai 
mama ir močiutė virdavo ska-
nų sūrį. Dar paklausinėjau senų 
žmonių – kaip jie gamindavo sū-
rius. Taip atsirado receptas, pa-
bandžiau ir pavyko“, - džiaugiasi 
savotišku kulinariniu paveldu 
R.Lėgėtavičienė. 

Ūkininkės Ritos pagamintas 
virtas – lydytas sūris skonio ir ko-
kybės savybėmis prilygsta ir net 
lenkia šiuolaikinėmis technologi-
jomis besigiriančių didžiųjų įmo-
nių sūrininkų produkciją. Labai 
skanus ir pagamintas iš natūralių 
žaliavų. Nors ūkis neekologinis, 
tačiau iš esmės jis toks yra. Kar-
vutės šeriamos natūraliais paša-
rais, o gaminant sūrį nenaudoja-
ma jokių priedų, kuriuos naudoja 
stambieji pieno perdirbėjai.  

Ūkininkės iš Žeimių pavyz-
dys įstrigo į ūkininkų turgelį 
Kaune užsukusiam žemės ūkio 
ministrui Kaziui Starkevičiui. 
Ministrui patiko, jog Rita Lėgė-
tavičienė savo darbu įrodė, kad 
ir smulkieji pieno gamintojai, 
ypač gyvenantys netoli didžiųjų 
miestų, turi galimybių dirbti pel-
ningai ir nevergauti plėšikaujan-
tiems pieno supirkėjams. 

Vaikai pratinami dirbti  
ir užsidirbti

Ūkio šeimininkei talkina Jona-
voje dirbantis vyras. Jo užduotis 
– ūkį aprūpinti pašarais ir, pasi-
telkus į pagalbą du sūnus, pašerti 
karvutes, išvežti iš tvarto mėšlą. 
Labai svarbu, kad šioje šeimoje 
vaikai pratinami dirbti ir užsi-
dirbti nuo jaunų dienų. Taip jie 
paruošiami gyventi savarankiš-
kai. Štai vyresnysis Linas mokosi 
miškininku. Vidurinysis Egidijus 
dabar mokosi dvyliktoje klasėje, 
o jauniausia dukrelė Aurėja žais-
dama stebi dirbančią motiną ir 
bando jai padėti. 

Egidijus kasdien iš tvarto iš-
veža mėšlą. Tą patį darydavo ir 
vyriausiasis Linas. Vaikai suinte-
resuoti, nes už kiekvieną parduo-
tą bulių kiekvienam už darbus 
skiriama po 50 litų. Be to, vaikai 
patys užsiaugino ne vieną veršiu-
ką. Kartą apsiveršiavus karvei, 
ponia Rita juokais vyriausiajam 
sūnui pasiūlė pirkti iš jos verše-
lį, užsiauginti ir parduoti. Vaikas 
jau turėjo susitaupęs 400 litų. 
Tiek ir reikėjo. Sūnus susido-
mėjo pasiūlymu. Pardavęs savo 
užaugintą bulių sūnus užsidirbo 
2200 litų.

„Kiti studentai skolinasi, o 
mano vaikai užsidirba patys. 
Manau, kad toks būdas yra ge-
resnis. Dabar jau ir vidurinysis 
sūnus kitaip vertina darbą. Šįmet 
ir jis augina savo veršelį“, - šyp-
sosi R.Lėgėtavičienė. 

Ūkininkės Ritos Lėgėtavičienės pagamintus sūrius ūkininkų turgelyje Kaune 
pirkėjai išgraibsto per kelias valandas. v idMaNto Paul iukoN io Nuotr.
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Šv. kalėdų bei Naujųjų metų išva-
karėse  „Šaltinio“ redakcija pasitei-
ravo keleto žymių lietuvos žmonių, 
artimai susijusių su kaimu, kokie 
Jiems ir lietuvai buvo šie metai? 

Jonas KAUNECKAS 
panevėžio vyskupas 

Šiemet susimąstyti ypač turė-
jo žmonės, kurie rūpinosi tik 
materialiais dalykais. Kaip pa-
stebėjo popiežius Benediktas 
XVI , dėl ekonominės krizės 
reikia kaltinti savanaudiškumą. 
Esu įsitikinęs, jog šiuo sunkiu 
metu visiems būtina solidari-
zuotis. Todėl dažnai pabrėžiu, 
jog valdžia, nuolat ragindama 

tautą susiveržti diržus, privalo 
pati parodyti pavyzdį negailes-
tingai sumažindama savo atly-
ginimus ir kanceliarines išlai-
das. Prisiminkime prezidento 
A.Smetonos laikus: krizės metu 
valdžios žmonėms iškart buvo 
perpus sumažinti atlyginimai.

Kazys STARKEVIČIUS
žemės ūkio ministRas

Sunkmečiu kaimo žmonėms 
truputį lengviau negu miesto, 
nes jų produkcija nuolat rei-
kalinga miestiečių stalui. Nors 
maisto produktų šiandien su-
vartojama  mažiau, tačiau ūki-
ninkai jaučiasi tvirčiau, nes dir-
bantis savo ūkyje žmogus įgyja 
didesnių garantijų, kad jam už-
teks ir duonos,  ir sviesto. Bet 
reikia pastebėti, kad šis sudėtin-
gas metas visus privertė ieškoti 
naujų darbo organizavimo būdų 
ir paskatina kooperaciją.  

Manau, kad apie per šiuos 
metus nuveiktus Žemės ūkio 
ministerijos darbus geriausiai 
papasakotų patys kaimo žmonės. 
Visgi  noriu atkreipti dėmesį į 
keletą svarbių momentų.  Džiau-
giuosi, kad pavyko įgyvendinti 
supaprastintą Europos Sąjungos 
paramos gavimo modelį. Nuo 
pavasario pradžios, kai buvo pa-
sirašytas šis įsakymas, dėl  para-
mos kreipėsi net 3000 ūkininkų.  
Vyriausybė pirmą kartą mūsų ša-
lies ūkio istorijoje, atsižvelgdama 
į sudėtingą pieno sektoriaus pa-
dėtį, tiesiogines išmokas už pieną 
išmokėjo liepos mėnesį. Premje-
ras pažadėjo, kad šiemet bus iš-
mokėta ir nacionalinė tiesioginių 
išmokų dalis. 

Statistiniai duomenys byloja, 
kad dabar mūsų eksporto struk-
tūroje žemės ūkio produkcija 
sudaro jau apie 20 proc. (pernai 
- apie 16,5 proc.). Tad žemės ūkis 
krizės  metu tapo lyg ir mūsų 
ekonomikos gelbėtoju. 

Nuo šiemet mobiliuosiuose 
turgeliuose miestiečiai gali savo 
akimis pamatyti gausų Lietuvos 
ūkininkų gaminamos produkci-
jos asortimentą ir patikusių pre-
kių įsigyti.  O daugelyje  didžių-
jų Lietuvos prekybos centrų irgi 
įgyvendinta naujovė- atsirado 
šviežio pieno pilstymo automatų. 

Sudėtingi, bet darbingi metai 

„Socialiniai pokyčiai, kurie 
įvyko 1929–1935 metais, pa-
skatino ir didžiosios politikos 
transformaciją. Pasikeitė dauge-
lio užsienio valstybių politika, 
prioritetai. Tai smarkai pakeitė 
pasaulį ir Lietuvą“, − istoriko 
Algimanto Kasparavičiaus nuo-
mone, to meto krizės sprendimo 
būdai, ypač socialiniai, aktualūs 
ir šiandien. 

Krizė anuomet 

Norint  suprasti skirtumus tarp 
dabartinės ir anų laikų krizės, 
reikia atsižvelgti į bendrą pasau-
lio kontekstą. Visa mūsų šalies 
pramonės produkcija iki „krizio “  
nesiekė ir trečdalio bendrojo vi-
daus produkto. Tad  Lietuvą ap-
lenkė skaudžiausia rykštė − ma-
sinis nedarbas. Agrarinę  Lietuvą 
krizė pasiekė pavėluotai (1931 
metais) ir  kitu aspektu. „Krizis – 
šiandieninė  mada. Apie jį kalba, 
kuriuos krizis palietė, šneka ir tie, 
kuriems dėl to nei šilta, nei šalta. 
Aimanuoja  valstybės, aimanuoja 
ir pavieni individai. Visur  tik ir 
girdėti nauja, moderniška „Kri-

zio simfonija, − Vaiduokliu pa-
sivadinęs asmuo 1931-ųjų gruodį 
rašė laikraštyje „Diena“. − Aš jį 
(„krizį“) užtikau ne  Laisvės Alė-
joje, ne ištaigingam salone. Aš jį 
radau ten, kur niekas nė nesiti-
ki rasti − senojoj Kauno rinkoj! 
Ten aš mačiau gyvenimo naštos 
palenktus sodiečius, jų prakaito, 
šalčio, vandens bei vėjo išvargin-
tus veidus, suaižėjusias pūslėtas 
rankas.“

 Žemės ūkio produktų kainos 
tada smuko 40−60 proc. Tai at-
sisuko prieš šalies ūkio pagrindą 
sudariusius ūkininkus. „Kovoti 
su krize labai sunku. Jei susiau-
rinsi įvežimą – sumažės valsty-
bės pajamos iš muitų, transporto 
ir apyvartos. Jei sumažinsi val-
dininkams bei tarnautojams at-
lyginimą –  sumažės  gyventojų 
perkamoji galia“, − 1932-aisiais 
„Tautos ūkiui“  aiškino preziden-
tas A.Smetona. 

Svarbiausia, kad ir kiti mūsų 
veiklos žingsniai padėtų gerinti 
kaimo žmonių gyvenimo koky-
bę. Jame turi būti gera gyven-
ti ir ūkininkui, ir mokytojui, ir 
klebonui, ir pasisvečiuoti atvy-
kusiam žmogui. Akivaizdu, kad 
kaime pradeda veikti „Leader“ 
programa. Žmonės buriasi į me-
lioracijos sistemų naudotojų aso-
ciacijas, kurių projektams skiria-
ma nemaža parama. 

O man asmeniškai šiemet 
tenka atsiprašyti šeimos, jog 
mažai laiko skyriau jai ir savo 
ūkiui, todėl esu labai dėkingas 
žmonai, kad ji užsikrovė ūkio 
rūpesčių naštą ant savo pečių. 
Bet labai džiaugiuosi, kad visi 
esame sveiki ir  optimistiškai 
žiūrime į ateitį.

Edmundas pUpINIS
seimo kaimo Reikalų komiteto piRmininkas

Sudėtingi, bet pakankamai dar-
bingi buvo metai. Jau jų pra-
džioje paaiškėjo, kad biudžetas 
nebus vykdomas ir reikėjo jį su-
balansuoti. Kaimo reikalų sritį 

irgi pakoregavo keletas skaus-
mingesnių įstatymų, tačiau 
stengėmės palengvinti  kuruoja-
mos srities padėtį. 

Su Žemės ūkio ministerija 
tarėmės, kaip sudaryti galimybę 
kaimo žmonėms paprasčiau pa-
sinaudoti Europos Sąjungos pa-
rama, tiesioginėmis išmokomis. 
Su asocijuotomis struktūromis 
svarstėme Energetikos įstatymą 
ir priėmėme sprendimus, kad 
kaime būtų atsisakyta galios 
mokesčio. Derinome įstatymus, 
siekėme, kad nebūtų keliamos 
žemės grąžinimo išvados, nes 
visa tai turėtų padėti apsaugoti 
nuomojančius iš valstybės žemę 
ūkininkus... 

Manau, kad bus darbingi ir 
kiti metai. Žmonės laukia, kad 
ministerija supaprastintų staty-
bų kaime tvarką,  kai kuriuos 
keliamus reikalavimus savinin-
kams, turintiems žemės saugo-
mose teritorijose. Būtina svars-
tyti ir pasiūlymą, kad privačių 
miškų šeimininkai turėtų gali-
mybę savo teritorijose įsirengti 
poilsiavietes ir kt.

Kalbėjosi Gintaras JUZOKAS
autoriauS ir v ik toro Mot iEJūNo Nuotr.

 valdžia, nuolat ragindama 
tautą susiveržti diržus, privalo pati 
parodyti pavyzdį negailestingai 
sumažindama savo atlyginimus ir 
kanceliarines išlaidas.

 Sudėtingi, bet pakankamai 
darbingi buvo metai. Jau jų 
pradžioje paaiškėjo, kad biudžetas 
nebus vykdomas ir reikėjo jį 
subalansuoti.

„Krizis“ A. Smetonos Lietuvoje: tada Lietuvą gelbėjo žąsys
dabartinė ekonomikos krizė ir panaši, ir skiriasi nuo tos, kuri smarkiai pa-
keitė pasaulį, skurdino žmones ir 1929-1936 metais provokavo socialinius 
neramumus. Šių dienų krizė, kurią išgyvena pasaulis ir lietuva, dažnai ly-
ginama su  didžiąja ekonomine krize, arba didžiąja depresija, pradėjusia 
siausti 1929 metų spalio 24-ąją (Juodąjį ketvirtadienį). valstybės biudžeto 
balansavimas, karpant valdininkų etatus ir algas, didesni mokesčiai, alko-
holio akcizas, vartojimo skatinimas, verčiant pirkti žąsis, – taip tuometė 
lietuvos vyriausybė grūmėsi su „kriziu“. 

„Svarbus pats principas, kad 
Vyriausybė negali užsimerkti 
prieš šalyje egzistuojančias socia-
lines problemas. Ji privalo steng-
tis subalansuoti visų visuomenės 
sluoksnių ekonominius ir socia-
linius interesus. A. Smetonos re-

žimas stengėsi bet kokiais būdais 
tų problemų išvengti“, − sakė is-
torikas A. Kasparavičius. 

bankai veikė kaip ir dabar 

Anuomet Lietuvos bankas turė-
jo didelę įtaką pinigų politikai. 

Laikraščio „Diena“ karikatūra, 1932 m. 

Krizė sukėlė aukso ir valiutos 
atsargų mažėjimą. Kilo grėsmė 
lito kursui. Dėl šios priežasties 
bankas 1931 metais sugriežtino 
paskolų išdavimo sąlygas, nors, 
siekdamas padėti ūkininkams, 
sumažino palūkanas iki 6 proc. 

Valdžia, tiesa, ėmėsi skatin-
ti socialinį solidarumą, agitavo 
pirkti kaimo produkciją, valdi-
ninkus ragino nepamiršti kaimo. 

„Idealizmo būta. Ir jo nesi-
gėdyta. Jis pasireikšdavo, kaip 
dabartiniai realistai pasaky-
tų, beprasmiais gestais. Tačiau 
anuo metu jie suvaidino tam 
tikrą pozityvų vaidmenį. Tuš-
čiomis kalbomis nebuvo apsi-
ribota, šiuo požiūriu to meto 
politikai kaip tik buvo realis-
tai. Jie suprato, kad vien kal-
bų ir pažadų, taip pat taupymo 
pažeidžiamiausių socialinių 
sluoksnių sąskaita neužten-
ka, o nuotaikas visuomenėje 
galima pagerinti paprastais ir 
tautai suprantamais poelgiais. 
Šito- sveiko idealizmo- pasi-
gendama šiandienos Lietuvoje. 
Šiandien iš esmės yra vien pil-
kas valdininkiškas brežnevinio 
tipo bambėjimas“, − istorikas 
R.Trimakas įsitikinęs, kad iš 
tarpukario „krizio“ yra ko pa-
simokyti ir dabartinei valdžiai. 

Bene ryškiausias panašumas 
tarp šių ir anų dienų Lietuvos vy-
riausybių politikos yra deklaruo-
tas siekis bet kuria kaina išlaikyti 
stabilų litą. Kitaip nei dauguma 

 aimanuoja  valstybės, 
aimanuoja ir pavieni individai. 
visur  tik ir girdėti nauja, 
moderniška „krizio simfonija“.
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kitų pasaulio valiutų, litas tada 
nebuvo devalvuotas. Valdžia 
dirbtinai palaikė jo kursą. 

Kantrybė turi ribas

Šiandieninės konservatorių Vy-
riausybės politika riaušes šalyje 
išprovokavo per porą mėnesių, o 
anuometinėje Lietuvoje procesai 
vyko lėčiau. Suvalkijos ūkininkų 
kantrybė trūko tik 1935 metais − 
kilo maištas. 

Tada du ūkininkai žuvo per 
susidūrimus, sunaikinta daug 
turto, sužeisti keli policininkai, 
vartyti telegrafų stulpai, degintos 
pieninės ir nedalyvavusių streike 
ūkininkų sodybos. Valdžia buvo 
priversta pasitelkti kariuomenę 
ir net nuteisti kelis riaušininkus 
mirties bausme. 

Tarpukario krizės metu prieš 
valdžią sukilo tik ūkininkai, o 
dabartinis sunkmetis skurdi-
na kur kas daugiau visuomenės 
socialinių grupių. Vis dėlto per 
artimiausius kelerius metus so-
cialinio sprogimo turėtume iš-
vengti. Tuo įsitikinęs istorikas A. 
Kasparavičius. 

Dabar daug kalbama apie Lie-
tuvos energetinę priklausomybę 
nuo Rusijos ir galimą  šantažą, 
o anuomet Lietuvos padėtį ap-
sunkino tai, kad, 1933-iaisiais 
naciams atėjus į valdžią Vokie-
tijoje, išaugo įtampa dėl Klaipė-
dos krašto, kuriame siautėjančius 
nacius tramdė Lietuvos valdžia. 

Vokietija paskelbė ekonominį 
boikotą ir uždraudė įvežti į Vo-
kietiją žąsis,  net trukdė tranzitu 
gabenti jas į Prancūziją. 

Remiant kaimą, perteklines 
žąsis supirkti liepta valdininkams 
ir kitiems miesto gyventojams. 
1934 metais ūkininkams išdalin-
ta daugiau kaip 300 tūkst. žąsų 
kortelių. Parduodamas paukštį, 
valstietis jį turėjo įteikti pirkėjui, 
o šis − Žemės ūkio rūmams. 

lietuvą gelbėjo atsilikimas

Žiema 1929-aisiais buvo ypač 
šalta, „...kasdien šalo apie 30 
laipsnių, būdavo ir tokių dienų, 
kai speigas peršokdavo per 40“, 
– prisimena tų dienų liudininkas 
Jurgis Jakelaitis.

Lietuvoje žemės ūkio pro-
duktų kainos žemyn ristis pra-
dėjo dar 1929 m. liepą ir iki 
1935-ųjų rugsėjo nukrito beveik 
pusketvirto karto, todėl dauge-
liui valstiečių vis sunkiau buvo 
susimokėti skolas ir mokesčius. 
Vežėju dirbęs J.Jakelaitis pasako-
ja: „Dažniausiai važiuodavom su 
policija išieškoti mokesčių. Nors 

tie mokesčiai valstybei ir savi-
valdybei tankiausiai būna gana 
smulkūs, 3–5 litai, bet žmogus 
taip nusigyvenęs, kad ir tų nepa-
jėgia sumokėti.“

Vis dėlto Lietuva buvo dar 
gana ramus užutekis šėlstančia-
me pasaulio ekonomikos vande-
nyne. Gal paradoksalu, bet mūsų 
kraštą kurį laiką gelbėjo atsili-
kimas – šalis buvo agrarinė, o 
krizė pirmiausia smogė išvystytą 
pramonę ir infrastruktūrą turin-
čioms valstybėms.

„Kai kurių tyrinėtojų nuomo-
ne, žemdirbių perteklius Lietuvo-
je trečiojo dešimtmečio pradžioje 
sudarė apie 300 tūkst. žmonių“, 
– knygoje „Lietuvos gyventojai 
per du tūkstantmečius“ rašo pro-
fesorius Stasys Vaitekūnas.

Profesoriaus žiniomis, to meto 
Lietuvos kaimuose gyveno 82,3 
proc. žmonių (be Klaipėdos ir 
Vilniaus kraštų). 1923-iaisiais 
miestų Lietuvoje tesuskaičiuota 
vos 27, miestelių – 241, o kaimų 
– net 16 388. Ir kaimai buvo ne-
maži – kiekviename gyveno vi-
dutiniškai apie 100 žmonių.

„Prisikapstom prie apipustytos 
naujakurio bakūžėlės, o ji ma-
žutė, kokie penki metrai ilgio ir 
tiek pat pločio. Prasidarai duris, 
vidury bakūžėlės krosnis, aplink 
ją trys keturi vaikai apsiskarma-
liavę šildosi, o dar kai kur randi 
ir gyvuliuką – ar kiaulę, kampe 
atitvertą, apsiparšavusią, ar kar-
vę apsiveršiavusią. Nes žmogelio 

lūšna prasta, o tvartelis dar pras-
tesnis, ten jaunas gyvuliukas gali 
sušalti. Pats šeimininkas irgi kur 
kampe apsiblausęs sėdi. Tiesiog 
šiurpus vaizdas“, – apie vargin-
gą valstiečių gyvenimą 1929-ųjų 
žiemą knygoje „Jeigu kas nors 
skaitys“ toliau pasakoja J. Jake-
laitis. 

„Per krizę sustojo statybos, 
ūkininkai nustojo pirkę padar-
gus ir žemės ūkio mašinas, lai-
kraščiuose pasirodė skelbimų 
apie ūkių pardavimą iš varžy-
tinių už skolas. Lengviau krizę 
pakėlė darbštūs ir apdairūs ūki-
ninkai, katrie gautas paskolas 
sunaudojo sulig paskirties, o 
katrie mėgo be reikalo gaišti lai-
ką ir važinėti po turgus, o pas-
kui pasėdėti restoranuose, kurių 
buvo pilna visur, tai šitiem teko 
skaudžiai nukentėti“, – pasakoja 
J. Jakelaitis. Ir priduria, jog buvo 
„tokia bedarbė, kad jeigu staty-
boje reik dviejų darbininkų, tai 
pasisiūlo dešimt“. 

„Neblogai gyveno tik tie, 
katrie turėjo nuolatinį darbą, 
tarnybą, gerai uždirbdavo geri 
specialistai amatininkai, nekal-
bant apie valstybės tarnautojus, 
valdininkus, karininkus. Katrie 
negirtuokliavo, tais krizės metais 
prisipirko išvaržytų ūkių, mies-
te prisistatė gražių kelių aukštų 
namų“, – pasakoja Jurgis Jakelai-
tis. Nenuostabu, kad to meto lei-
diniuose valdininkai buvo nuolat 
pašiepiami.

„Krizis“ A. Smetonos Lietuvoje: tada Lietuvą gelbėjo žąsys

TIK FAKTAI 

*1928 metais už rugių centnerį 
mokėta 30−32 Lt, 1935-aisiais 
3−5 litai. 1 litras pieno 1928 
metais supirktas po  0,4−0,45 
Lt, 1935-aisiais atpigo iki 5 ct. 

*Vyriausybė 1934 metų spalio 
30 dieną įsakė visiems valdinin-
kams, priklausomai nuo jų tar-
nybos kategorijos (o kategorijų 
buvo 18), įsigyti po 4 ar 5 litų 
vertės žąsį. Valdininkai turėjo 
nuo kiekvienų 50 litų pajamų 
pirkti po žąsį. Taigi žmogus, 
gaunantis 150 Lt algą, privalėjo 
pirkti 3 žąsis, 270 Lt − 5. Tuo 
tikslu įvykdytas žąsų surašymas. 

*Kad sulaikytų aukso ir va-
liutų rezervų mažėjimą, val-
džia atsisakė valiutų judėjimo 
laisvės. 1935 metais įvedama 
valiutų kontrolė, reiškianti pri-
valomą valiutos įplaukų parda-
vimą bankams. 

„Šią išskirtinę kazimiero ir irenos 
Šalaviejų sodybą surasite iš karto 
- nė klausti nereikės, kur ji. Svar-
biausias sodybos akcentas - akme-
nys“, - sakė ukmergės rajono že-
maitkiemio seniūnijos seniūnė rita 
Mikutienė.

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Grįžo į tėvų žemę

Į gimtąją žemę antrąsyk grį-
žęs Kazimieras su žmona Irena 
akmenimis grįstą grožį pradėjo 
kurti ne iš „ mandrumo“, bet dėl 
pigumo. „Mirus tėvui, mama iš-
ėjo pas vaikus, sodybą buvome 
pardavę. Ją ir vėl įsigijome 1992 
metais, kai naujieji šeimininkai ją 
sumanė parduoti. Čia persikėliau 
savo tėvų bei žmonos žemę. Pra-
dėjome ūkininkauti turėdami 25 
ha savos žemės. Joje ir akmenis 
rinkome namui statyti”, - mena 
pašnekovas. 

Kazimieras ir Irena Šalaviejai 
atsikėlę į Prauslių kaimą žinojo, 
kad namą, kurį suprojektavo 
patys, statys iš akmenų. Su-
tuoktiniams tai nebuvo naujie-
na, nes, gyvendami mieste, jie 
akmenimis jau buvo išgražinę 
savo namo pamatus. Įsikūrę ku-
klioje tėvų trobelėje Šalaviejai 
rinko lauko akmenis, juos rū-
šiavo pagal dydį, formą, spalvą. 

„ Kadangi statybinės medžiagos 
buvo brangios, surinktus akme-
nis naudojome vietoje baltų 
plytų. Tai buvo pigu. Ir darbas 
nieko nekainavo“, - pasakojo 
Irena, kuri ėmėsi statybinin-
kės amato. Vidines namo sienas  
sodybos šeimininkė mūrijo iš 
blokelių, o pertvaras - iš plytų. 
Vyras, kuris tvarkė ūkio reika-
lus, jai buvo tik pagalbininkas. 
Kazimieras sako, jog ūkininkas 
privalo būti visų galų meistras:  
ir inžinierius, ir agronomas, ir 
mechanizatorius, ir buhalteris, 
ir statybininkas.

Sužavėjo akmenys  

Pasak Irenos, akmenys, kurie 
buvo naudojami namo ir ūki-
nių pastatų statybai, buvo ve-
žami arkliu, traktoriumi. „Sū-
nus juos beskaldydamas net dvi 
„kuvaldas“ sudaužė“, - šypsosi 
moteris. Liaudies meistrė, mez-
gėja, turinti kūrybinę gyslelę, 
taip pamilo akmenis ir staty-
bų darbą, jog iš jos pasimokyti 
galėtų patys geriausi šio amato 
specialistai. Irenos nuopelnas, 
kad sodyboje atsirado  akmeni-
nė pirtelė,  sodybos puošmena 
- malūnas, šulinys, akmeniniai 
takeliai, tvenkinys. Vasarą čia 
akį traukia graži augmenija, iš-
puoselėti gėlynai. Šiandien sun-
ku patikėti, jog šioje vietoje, kur 

dabar gyvena Šalaviejai, beveik 
prieš dvi dešimtis metų pilkavo 
plynas laukas.

Atšalus orams Irena grožio 
karalystę kuria namo viduje. 
„Akmenukais dekoravau židinį, 
dabar dekoruoju vonios kam-
bario ir koridorių sienas. Visų 
sienų akmenimis neklosiu- būtų 
labai šalta ir nejauku. O vienas 
kitas  akmens akcentas namus 
sušildo. Be to, akmuo yra labai 
praktiškas. Jei ne ūkio rūpes-
čiai, šiam darbui skirčiau daug 
daugiau laiko“, - pasakojo Irena 
Šalaviejienė.  

Gražiausios sodybos šeimininkai

Ukmergės rajone, Žemaitkie-
mio seniūnijoje, Prauslių kaime 
gyvenantys Irena ir Kazimieras 
Šalaviejai  pelnytai laikomi gra-
žiausios šio krašto kaimo sodybos 
šeimininkais. „Gražiai gyventi ir 
kurti grožį galima ne tik mieste, 
bet ir kaime. Svarbu suplanuoti 
kažką gražaus ir tai įgyvendinti“, 
- mano Irena.

Sutuoktiniai galvoja, jog kie-
kvienas žmogus gali gyventi 
jaukioje aplinkoje. Darbštūs ir 
tvarkingi ūkininkai Šalaviejai 
savoje žemėje išrinko dar ne vi-
sus akmenis, įgyvendino ne vi-
sas svajones. “Akmenys – sun-
kūs. Manau, kad mūsų sodyboje 
jų jau atgulė daugiau nei pen-

Moters rankoms pakluso akmenys

kiasdešimt tonų, tačiau jų bus 
dar daugiau“, - sako Kazimieras. 

Moteris prisipažįsta žurnaluo-
se neieškanti statybos ar aplinkos 
tvarkymo idėjų. Ji teigė nieko 
nekopijuojanti. Visos idėjos jai 
gimsta savaime. Patarimų apie 

akmenis moteris nešykšti ir į so-
dybą užsukantiems lankytojams. 
Kaip sukurti gražią aplinką savo 
namuose? Irena teigia, kad viską 
reikia daryti su meile, tuomet re-
zultatai nenuvils, o įdėtas triūsas 
grįš su kaupu. 

Irenos ir Kazimiero Šalaviejų sodyboje akį traukia akmeninės grožybės.
autorėS Nuotr.

 dažniausiai važiuodavom 
su policija išieškoti mokesčių. 
Nors tie mokesčiai valstybei ir 
savivaldybei tankiausiai būna 
gana smulkūs, 3–5 litai, bet 
žmogus taip nusigyvenęs, kad ir 
tų nepajėgia sumokėti.
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«1 pSl.  Šią istoriją komentuo-
damas gerai žinomo Telšių miškų 
urėdijos laukinių gyvūnų prie-
žiūros komplekso „Žvėrinčius“ 
prižiūrėtojas ir eigulys Petras 
Dabrišius atkreipė dėmesį, kad 
vilkus pirmiausia priviliojo šuo. 

„Žmonėms pavojus gali kilti 
tik tuomet, kai vilkai mūsų gi-
riose nebeturės maisto, o jo dar 
yra pakankamai. Šie plėšrūnai 
medžioja dėl maisto, o šunys – 
dėl malonumo“, - sakė jis.  

Mūsų šalyje šiuo metu suskai-
čiuojama per 300 vilkų. Pripažįs-
tama, kad ūkininkai dėl jų patiria 
didelę žalą, kuri nėra kompen-
suojama. Medžiotojų pagalbos 
vasarą nėra ko tikėtis, nes vilkus 
medžioti galima nuo gruodžio 1 
d. iki balandžio 1 d. Pernai buvo 
nustatyta 30 vilkų sumedžioji-
mo kvota, kuri įvykdyta iki 2009 
metų sausio vidurio. Dabar moks-
lininkai Aplinkos ministerijai re-
komendavo leisti sumedžioti ne 
mažiau kaip 40 vilkų.  

P. Dabrišiaus pastebėjimu, mūsų 
visuomenei trūksta informacijos 
ir vilkams priskiriama nemažai jų 
nepadarytų „nuodėmių“. Patyręs 
žvėrių elgsenos žinovas pastebi, kad 
tvarką įvesti turėtų medžiotojai, 
tačiau vilkų sumedžiojimo kvotas 
reiktų skirti ne visai Lietuvai, o tik 
problemų turintiems regionams.

Gynybai nuo vilkų – grandininis pjūklas

«1 pSl. Šiemet per tokį patį lai-
kotarpį - jau 4132. Pernai per 
visus metus areštuotųjų maitini-
mui buvo skirta beveik 1,82 mln. 
litų, o per šių metų 9 mėnesius 
policijos komisariatų areštinė-
se jau buvo pravalgyta  daugiau 
kaip 1,68 mln. Lt. Kitąmet nu-
teistųjų administraciniu areštu 
maitinimas valstybei gali atsiei-
ti ne mažiau kaip 1,96 mln. litų 
(maždaug tiek pinigų tam numa-
tyta kitų metų Lietuvos policijos 
biudžeto projekte).
   
Neprastai maitina

Maisto, kurio gauna atliekantieji 
administracinio arešto bausmę, 
turėtų pavydėti daugelis dorų, bet 
nepritekliaus slegiamų Lietuvos 
gyventojų. Pavyzdžiui, pietums 
areštuotieji gauna vermišelių sriu-
bos, kiaulienos plovo, marinuotų 
agurkų, sirupo gėrimo ir duonos. 
„Pusryčiai ir vakarienė - nė kiek 
ne prastesni, - rašo Šilutės polici-
jos vyr. specialistė N. Ropienė, at-
sakydama į žurnalisto klausimus. 
- Tai kuo čia (areštinėje - aut. pas-
taba) blogai?“

Anot policijos pareigūnės, 
dauguma patenkančių į areštinę 
- žmonės iš žemesnio socialinio 
sluoksnio, todėl jiems areštinėje 
netgi geriau už gyvenimą laisvėje.

Prie viso to pridėjus faktą, kad 
už kiekvieną belangėje praleistą 
parą areštuotiesiems nuskaito-
ma po 20 litų nuo teismo jiems 
skirtos baudos, nelieka pagrindo 
stebėtis, kodėl nuteistieji admi-
nistraciniu areštu taip noriai ri-
kiuojasi į eilę teismo paskirtos 
bausmės atlikti.
 
Turi privilegiją rinktis

Toliau - dar įdomiau. Pasirodo, 
administracinės teisės pažeidėjai 
turi teisę rinktis bausmę.

„Nuobaudą administracinės 
teisės pažeidėjui skiria teismas, 

Šilutės r. Juknaičių gyvenvietė įrašyta į lietuvos kultūros vertybių registrą kaip 
pirmoji ir kol kas vienintelė šalyje gyvenvietė - parkas. Pirmoji gyvenvietė - 
parkas užima per 800 tūkst. kvadratinių metrų plotą - beveik visą Juknaičių 
miestelį, kuris jau daugiau kaip 30 metų garsėja savo želdiniais - medžiais, de-
koratyviniais krūmais, vejomis su gėlynais ir dekoratyvinėmis skulptūromis. Prie 
jų puikiai dera tiek senieji, tiek sovietmečiu statyti pastatai su tam laikotarpiui 
ne visai būdingais architektūriniais sprendimais. Šiaurinėje gyvenvietės dalyje 
tyvuliuoja 2 tvenkiniai. o žiedinis gatvių ir takų tinklas tik dar labiau išryškina 
centrinę Juknaičių dalį su visuomeninės paskirties pastatais ir parkais.

Orestas lIDŽIUS

Tokie Juknaičiai, kokius savo 
nuotraukose užfiksavo Kultūros 
paveldo centro specialistai, rink-
dami medžiagą apie pirmąją Lie-
tuvoje gyvenvietę - parką, buvo 
sukurti tarybinio ūkio laikais. 
Todėl kai kam atrodo, kad kul-
tūros paveldo sergėtojai šiek tiek 
persistengė. Šilutės r. savivaldy-
bės administracijos Architektū-
ros ir urbanistikos skyriaus ve-
dėjas Viktoras Bičkauskas - kaip 
tik vienas iš tokių. Jo nuomone, 
sovietmečio palikimas Juknaičių 
gyventojams, kurių priskaičiuo-
jama per 1000, neturėtų tapti 
nauja našta. Savo žodžius V. Bič-
kauskas pagrindė teiginiu, esą 
nuo šiol juknaitiškių galimybės 
tvarkytis savo kieme kaip nori, 
bus ribojamos. Esą jie negalės 
nieko daryti, prieš tai nesuderinę 
su Kultūros paveldo departamen-
tu (toliau KPD).

KPD Klaipėdos teritorinio 
padalinio vedėjas Naglis Putei-
kis paneigė V. Bičkausko gąsdi-
nimus. Anot jo, juknaitiškiams 
nebus taikoma jokių papildomų 
buitinės - ūkinės veiklos apri-
bojimų.

„Mūsų tikslas - išsaugoti gy-
venvietės kraštovaizdį su gy-
ventojais ir jų gyvenimo būdu, 
- telefonu „Šaltiniui“ aiškino 
N. Puteikis. - Jeigu žmonės im-
sis ką nors tvarkyti, tai mes tik 
sveikinsim tokias jų iniciatyvas. 
Mūsų pritarimo reikės tik tais 
atvejais, kai gyventojai sumanys 
imtis esminių pertvarkymų savo 
sodybose. Tada, kaip paprastai 
tokiais atvejais, jie turės kreiptis 
su projektu į savo Savivaldybės 
nuolatinę statybos komisiją“.

Gyvenvietės - parko sta-
tusas juknaitiškiams suteikia 
ir šiokių tokių garantijų, kad 
jų miestelyje staiga neišdygs, 
tarkim, kokia vėjo jėgainė... 
Juknaičių kaimo bendruomenės 
pirmininkas Vladislovas Saba-
liauskas, iš žurnalisto sužinojęs 
apie jų miesteliui suteiktą gy-
venvietės - parko statusą, neslėpė 
džiaugsmo: „Tai labai maloni ži-
nia. Mums tai didžiulis pasieki-
mas, už kurį turime būti dėkingi 
buvusiam ūkio vadovui Zigman-
tui Dokšui ir kraštovaizdžio ar-
chitektams Rūtai ir Alfonsui 
Kiškiams“. Dabar, pasak V. Saba-
liausko svarbiausia išsaugoti tai, 
kas Juknaičiuose buvo anksčiau 

sukurta, kad teiktų malonumo 
tiek vietiniams gyventojams, tiek 
atvykėliams.

- toliau rašo N. Ropienė. - Jeigu 
teisėjas paskiria piniginę nuo-
baudą, o nubaustasis tvirtina, 
kad jis neturi turto, todėl negali 
baudos sumokėti, teisėjas siūlo 
atlikti viešuosius darbus. Tačiau 
jie (viešieji darbai - aut. pastaba) 
gali būti atliekami tik tuo atveju, 
jeigu asmuo sutinka juos dirbti. 
Jeigu nesutinka, teisėjas neturi 
kito pasirinkimo- privalo skir-
ti administracinį areštą.LR tei-
sės aktai nenumato priverstinių 
darbų areštinėje bausmę atlie-
kantiems asmenims, - paaiškino 
Šilutės policijos pareigūnė. - O 
neatlygintinai dirbti administra-
cinį areštą atliekantys asmenys 
nesutinka.“
 
Spragų neskuba užtaisyti 

Anot Šilutės policijos pareigūnės 
N. Ropienės, spragų administra-
cinių teisės pažeidimų kodekse 
įžvelgia ne vien tik paprasti gy-
ventojai ir policijos pareigūnai, 
bet ir Vidaus reikalų ministerija. 
Tačiau, deja, lig šiol nesiimama 
jokių priemonių joms užtaisyti.

Beje, tokia pat tvarka, kai nu-
teistieji patys renkasi, ką jiems 
veikti, būnant už grotų, galioja 
ir Lietuvos įkalinimo įstaigo-
se. Užtat pastarųjų išlaikymas 
valstybei atsieina nepalyginamai 
brangiau.

Policijos areštinėje dažnam 
nuteistajam geriau nei laisvėje

V. Sabaliauskas Juknaičiams suteik-
tą gyvenvietės - parko statusą verti-
na kaip didelį pasiekimą.

Juknaičių gyvenvietės - parko vaizdai vėlyvą rudenį. autor iauS Nuotr.

Šilutės policijos areštinėje nėra dide-
lių patogumų. Tačiau nuteistieji dėl to 
nesiskundžia, nes yra gerai maitina-
mi ir niekas jų neverčia dirbti. 

autor iauS Nuotr.

Miškininkas ir medžiotojas A. Samulionis, išgyvenęs grėsmingą susidūrimą su 
vilkais, į mišką ir dabar eina be baimės. a.SaMul ioN io aSMENiN io archy vo Nuotr.

B e n D r u o M e n i ų  p u l s a s

Pirmoji gyvenvietė – parkas Pamario krašte
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n o r i t e  –  t i k ė k i t e ,  n o r i t e  –  p a t i k r i n k i t e . . .

Henrikas VAITIEKūNAS

turime gerą naujieną šeimoms, 
niekaip nesusilaukiančioms vaiku-
čių-pabiručių. tiesa, jei tikite mūsų 
rubrika, bet norite šią tiesą pati-
krinti, skubėti neverta: teks palaukti 
keletą mėnesių. Šitokią žinią pra-
nešė ne bet kas, o tikrų tikriausias 
šamanas iš chakasijos -  valerijus 
Čabočakovas.

Didžioji lietuvos motina

Gal per daug paslaptingai supinta 
mūsų pasakojimo pradžia? Pa-
prastai šnekant,  reikėtų pradėti 
nuo daugeliui iš televizijos pažįs-
tamo Telšių miškų urėdijos ei-
gulio Petro Dabrišiaus. Žinomas 
ponas Petras kaip vilkų, brie-
džių, lūšių ir meškino Timofie-
jaus augintojas. Jau daug metų tie 
žvėrys gyvena Petro Dabrišiaus 
sukurtame Žvėrinčiuje, mėgau-
jasi čia visiška laisve ir galimybe 
būti gausybės ekskursijų apžiū-
rėtais. Dar Petras Dabrišius myli 
Lietuvos laukų akmenis: vos ne 
kasdien vieną kitą Žvėrinčiun at-
sitempia ir...šnekasi su jais. Ir dar 
Petras Dabrišius po savo kelionių 
į tolimąjį Sibirą turi daug draugų 
– šamanų, kurie retkarčiais ap-
lanko Lietuvą ir poną Petrą.

Prieš mėnesį pas Petrą svečiavosi 
mūsų jau paminėtas Valerijus Ča-
bočakovas. Keistas ir įdomus žmo-
gus nepaprastai susižavėjo Lietuvos 
gamta, ypač - gražiąja Žemaitija.  

Ir be galo nustebo šamanas, 
tarp Petro akmenų pamatęs ne-
paprastą akmenį. 

- Tas akmuo, - pasakė šama-
nas, - yra tarsi didžioji Lietuvos 
motina. Aš jaučiu nepaprastą jo 
energiją ir galias, kurias jis gali 
įgyti, jei teisingai bus pasuktas ir 
nukreiptas į saulę ir mėnulį.

Šamanas sako, kad po to, kai 
akmuo bus tinkamai pastatytas, 
jis ims traukti didžiają kosmoso 
energiją, nes ir pati jo forma yra 
tarsi sutverta tam, kad, atlikusi 
tam tikras šamaniškas apeigas, 
pora, tą akmenį ( kol kas bevar-
dį) aplankiusi – tikrai galės susi-
laukti vaikų.
 
Žavėjosi daug garsių žmonių

Galite patikėti, o jei netikite, ne-
trukus galėsite patikrinti. Tačiau 
šiandien kyla kitas klausimė-
lis: ar tinka mums, lietuviams, 
krikščionims, tikėti visokiomis iš 
tolimojo Sibiro atkeliavusių ša-
manų šnekomis? Ir kas išvis yra 
tie šamanai? 

Doktorantė etnologė Eglė Ale-
knaitė sako, kad Lietuvoje gausybė 
žmonių užsiima joga, daugybė jų 
žavisi indų ar kinų filosofija ir – jei 
mano tai esant teisinga – pritaiko 
savo kasdieniame gyvenime. Vie-
nas šamanizmo Lietuvoje žinovų 
buvo ir šviesios atminties filo-
sofas, mąstytojas, literatūrologas 
G.Beresnevičius. Turbūt nedauge-
lis lietuvių žino, kad šamaniškus 
pratimus nuolat atlikinėjo garsusis 
fizikas Albertas Einšteinas. 

Prieš kurį laiką Petro Da-
brišiaus Žvėrinčiuje lankėsi dar 
viena Sibiro šamanė – Nadja. Ji 
aiškino, kad šamanizmas – ne 
ekstrasensinis tikėjimas, ne moks-
las, ne ateities numatymas, o tie-
siog bendravimas su gamta ir jos 

Nepaprastas akmuo padės susilaukti vaikų...

autor iauS Nuotr.

Gruodžio 19 d. geriausiam visų 
laikų Lietuvos krepšininkui, 
Kauno “Žalgirio” krepšinio ko-
mandos prezidentui Arvydui 
Saboniui sukako 45-eri  metai. 
Profesionalaus žaidėjo karjerą 
jis pradėjo 1981 m. Kauno „Žal-
giryje“. Tris sezonus iš eilės 
(1985 - 1987 m.) padėjo iškovo-
ti TSRS krepšinio čempionato 
aukso medalius. 1982 m. TSRS 

k a l e n D o r i u s

Krepšininkas, labiausiai išgarsinęs Lietuvą džiausią įtaką NBA padariusiu 
užsieniečiu.

2003 m., po 14 metų pertrau-
kos, krepšininkas  sugrįžo į Lie-
tuvą ir su Kauno „Žalgirio“ ko-
manda tapo Lietuvos čempionu ir 
naudingiausiu Eurolygos sezono 
žaidėju. 

2004 m. gegužės 15 d. jis su-
žaidė savo paskutines rungtynes 
kaip profesionalus žaidėjas: LKL 
superfinalo mače prieš Vilniaus 
„Lietuvos rytą“ A. Sabonis pelnė 
14 taškų, atkovojo 13 kamuolių 
ir padėjo savo komandai laimėti 
LKL finalo seriją. Ilgą laiką akty-
viai nesportavęs, 2005 m. gruo-
džio mėnesį A.Sabonis pranešė 
baigiantis profesionalaus krepši-
ninko karjerą.

1995 m. jis apdovanotas Lie-
tuvos Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino III laipsnio ordinu, 
1996 m. - Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino I laips-
nio ordinu. 2001 m. jam įteiktas 
aukščiausias Tarptautinio olim-
pinio komiteto (IOC) apdovano-
jimas - Olimpinis ordinas. 1997 
m. rugsėjo 11 d. A. Saboniui 
suteiktas Kauno miesto Garbės 
piliečio vardas.

pasiekimai
Pasaulio čempionato sidabro 
medalio laimėtojas, Madridas 
(Ispanija, 1986 m.). Europos 
čempionas, Štutgartas (VFR, 
1985 m.).  Europos čempio-
nato sidabro medalio laimė-
tojas, Atėnai (Graikija, 1995 
m.).  Europos čempionato bron-
zos medalio laimėtojas, Nantas 
(Prancūzija, 1983 m.), Zagrebas 
(Kroatija, 1989 m.).  Universia-
dos čempionas, Kobė (Japonija, 
1985 m.).  Olimpiados čem-
pionas, Seulas (Pietų Korėja, 
1988 m.). Dukart Olimpiados 
bronzos medalio laimėtojas, 
Barselona (Ispanija, 1992 m.), 
Atlanta (JAV, 1996 m.).  Pasau-
lio čempionas, Bogota (Kolum-
bija, 1982 m.).  Eurolygos čem-
pionas, Saragosa (Ispanija, 1995 
m.).  TSRS čempionas (1985, 
1986, 1987 m.).  Ispanijos čem-
pionas (1993, 1994 m.),  Tarp-
kontinentinės R. V.Jones taurės 
laimėtojas, Buenos Airės (Ar-
gentina, 1986 m.).  Naudingiau-
sias ACB lygos žaidėjas (1994, 
1995 m.).  Išrinktas į geriausių 
NBA naujokų rinktinę (1996 
m.).  LKL čempionas (2004 m.). 

paslapčių aiškinimas. Nadja, kad 
ir kokia  keista bebūtų, patarinėja 
visais gyvenimo  ir net politikos 
klausimais  dabartinei Tuvos au-
tonominės respublikos (Rusijos 
federacija) valdžiai. Apie tai, kad 
tie patarimai yra veiksmingi, by-
loja jos turimos valdžios dovanos 
ir net valstybiniai apdovanojimai.

Ir Valerijus, ir Nadja ilgai 
gyveno pas Petrą Dabrišių ir 
bendravo su  gamta. Į Lietuvos 
miestus šamanų netraukė. Jų ne-
domino mūsų politika ar rietenos 
Seime. „Lietuvos stiprybė – me-
džiuose, akmeny“, - sakė jie. O 
Petras Dabrišius, sėdėdamas su 
jais vakare prie laužo, klausėsi 
apie Lietuvos istoriją, kurios iki 
tolei šamanai nežinojo, tačiau 
skaitė ją iš medžių, miško, debe-
sų – tarsi atverstą knygą...

 Laikas grįžti prie pagrindi-
nės mūsų rašinio temos. Akmuo 
– visos Lietuvos motina. Ar ti-
krai ne mūsų visagaliais dakta-
rais imsime tikėti, o tik prie šalto 
akmenėlio glausimės, norėdami 
palikuonių susilaukti?

Turėtų apsilankyti Žvėrinčiuje

Tikėjimas yra labai svarbu. Ir 
svarbu yra noras matyti ne ap-

gaulę, o rasti išeitį. Šiandien tai 
galima pasakyti beveik apie visą 
nuskurdusios ir nuskurdintos 
Lietuvos gyvenimą. Na ir kas, 
kad šamanizmas nėra įgimtas 

lietuviui. Jei gerai pagalvosi, tai 
suprasi: kiekvienas esame pats 
sau šamanas. Ir kiekvienas mūsų, 
atgaivos sielai ieškodamas, turėtų 
apsilankyti Žvėrinčiuje.

Petras Dabrišius po savo kelionių į 
tolimąjį Sibirą turi daug draugų – ša-
manų, kurie dažnai aplanko Lietuvą ir 
poną Petrą.

- Tas akmuo, - pasakė šamanas Valerijus Čabočakovas, - yra tarsi didžioji Lie-
tuvos motina.

Petro Dabrišiaus Žvėrinčiuje lankėsi dar viena Sibiro šamanė – Nadja.

rinktinės sudėtyje dalyvavo 
pasaulio krepšinio čempionate 
ir laimėjo auksą. 1985 m. tapo 
Europos čempionu Štutgarte 
(VFR) ir Universiados čempi-
onu Kobėje (Japonija). 1984 ir 
1985 m. Italijos laikraštis „Ga-
zetto dello Sport“ A.Sabonį iš-
rinko geriausiu Europos metų 
krepšininku.

1985 m. birželio 18 d. A. Sa-
bonį ketvirtajame NBA naujokų 
biržos rate 74-uoju šaukimu pa-
sirinko Atlantos „Hawks“ ko-
manda, tačiau pasirinkimas buvo 
anuliuotas, nes žaidėjas buvo per 
jaunas. 1986 m. pirmojo rato 24-
uoju šaukimu A. Sabonį pakvie-
tė Portlando „Trail Blazers“ ko-
manda, bet dėl politinių motyvų 
jis negalėjo išvažiuoti į JAV. 1988 
m. TSRS krepšinio rinktinės tre-
neris Aleksandras Gomelskis A. 
Sabonį pakvietė į rinktinę  ruoš-
tis 1988 m. Olimpinėms žaidy-
nėms Seule. Nors Arvydas  buvo  
neseniai atsigavęs po sunkios 
traumos, jis padėjo TSRS rinkti-
nei olimpinio turnyro pusfinaly-

je parklupdyti JAV komandą (tai 
buvo tik antras JAV komandos 
pralaimėjimas nuo 1936 metų), 
o finale iškovoti auksą. 1988 m. 
Arvydas Sabonis trečiąkart iš-
rinktas geriausiu Europos krep-
šininku.

1989 m. A. Sabonis jau ga-
lėjo palikti TSRS, tačiau jo ke-
lias pasuko ne į Portlando „Trail 
Blazers“, o į Ispanijos Valjadoli-
do „Forum“ komandą. 1992 m. 
krepšininkas tęsė karjerą Ma-
drido „Real“ komandoje. 1993 
ir 1994 m. su „Real“ komanda 
A. Sabonis tapo Ispanijos čem-
pionu, o 1995 m. iškovojo Eu-
ropos klubų čempionato (dab. 
Eurolyga) taurę. 1993 ir 1995 m. 
jis išrinktas geriausiu Europos 
krepšininku.

1995 m. A.Sabonis tapo Por-
tlendo „Trail Blazers“ komandos, 
kurioje žaidė septynis sezonus, 
nariu. (2001-2002 m. sezoną ne-
žaidė). 1997 m. žaidėjas išrinktas 
geriausiu Europos krepšininku. 
1999 m. NBA.com svetainės 
lankytojai A. Sabonį išrinko di-
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***
Žinok, brolau, imi ar duodi,
Būk atsargiai protingas:
Įstatymai visiems vienodi,
Bet išimtys skirtingos.

***
Pamažu, pamažu
Ir tampi pažangus,
Ateičiai purendamas dirvą.
Susigaudai:
Viršininkas – unikalus žmogus:
Ir neklysta, ir nieko nedirba.

***
Papolitikuokime, mieloji,
Juk mums tautos likimas rūpi.
Ar tu žinai, kada politikai me-
luoja?
Tada, kai krutina jie lūpas.

***
Bijokite ne vilko,
Ne varlės baisios.
Baisu, kai asmenybės pilkos
Lenda iš tamsos.

***
Šiandien – į dešinę, rytoj – į 
kairę...
Apsvaigo galva bobutei.
Ir ji suprato: prie vairo valdžios
Žmonės be stabdžių negali būti.

***
Senukas juokiasi,
Senukui pavydi,
Kai drąsiai jis atveria širdį:
Nemokomai mokomės,
Nemokamai gydomės,
Nemokamai dirbame.

***
Po visą mūsų naciją,
Dievulio duotą,
Paplitusi politinė orientacija –
Nuosaikus idiotas.

***
Kiek kalbančių Seime!
Prie mikrofonų ilgos eilės.
Žodis – ne žvirblis :
Išskrido, ir negaila.

***
Įsižiūrėk, brolyti, kas aplinkui 
vyksta,
Dėl ko viens kitą dergia negražiai.
Negalima visiems, brolyti, duo-
ti visko, -
Visų tiek daug, o visko tiek mažai.

***
Nemokama informacija
(jei patiks – pasilikite):
Senstant seksualinė orientacija
Perauga į politinę.

***
Papuoliau, vyručiai, į bėdą,
Kurios nežinau su kuo lyginti.
Greitai vestuvės. Atkalbėkite!!!
Gerai atsilyginsiu.

***
Velniai išdaigas krečia
Netgi labai patyrusiom.
Geriau nekviestas svečias,
Negu nelauktas vyras.

***
Žmonės, jeigu balsavot,
Valdžios neniekinkit.
Tik reikalaukite savo,
Kol tai dar niekieno.

MIŠKAI, ŽEMĖS SKlYpAI 
Parduoda

Ž. ū. paskirties sklypus: 0,31a, ir 0,35 a 
(yra elektra) Guronių k., Druskininkų 
sav., po 10 tūkst. Lt. Tel. (8-610) 88889. 
 
42 a miško Kaziuliuose, prie Avirio upe-
lio, už 18 tūkst. Lt. Tel. (8-310) 47941. 
 
Prie Druskininkų 2 namų valdos skly-
pus po 15 a (yra leidimas statybai), už 
65 ir 55 tūkst. Lt. Tel. (8-613) 91192. 
 
3 ha miško (1 km iki Liškiavos ež.), 
už 35 tūkst. Lt. Tel. (8-698) 89943. 

12 a n. v. sklypą Druskininkuose, vaiz-
dingoje vietoje ant Nemuno kranto, 
už 250 tūkst. Lt. Tel. (8-608) 41862. 
 
10 a sklypą su namo pamatais, ne-
toli miško ir kaskadų Ratnyčio-
je. El.p: barbarajur@gmail.com, 
arba parašyti SMS zinutę tel: + 39 
348 35 86 223. Perskambinsime. 
 
5 ha ž. ū. paskirties sklypą (7 km. nuo 
Druskininkų), už 125 tūkst. Lt arba 
keičia į butą Druskininkuose. Tel. (8-
698) 89943.
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r e c e p t a i Juokis ir bus smagu

s k e l B i M a i

Nuo seno Lietuvoje žinomi dvy-
lika Kūčių valgių, kurie patiekia-
mi ant šieno arba šiaudų užtiestos 
baltos staltiesės. Kūčių valgius 
valgydavo ir karaliaus rūmuose, 
ir vargšo samanotoje bakūžėje.  
Kad lietuviai mėgsta skaniai pa-
valgyti, rodo jų šventinių valgių 
gausa ir įvairovė. Kur daugiau jei 
ne prie šventinio stalo pasijusi 
esąs jau nebe vargšas, o aukšta-
kilmis bajoras. 

 Jau esame pripratę prie tra-
dicinių dvylikos Šventųjų Kūčių 
valgių, todėl būtų pravartu prisi-
minti ir kitus nemažiau gardžius, 
lengvai pagaminamus šventi-
nius patiekalus. Savo namiškius 
ir svečius galėtumėte nustebinti 
kažkodėl tai pamirštais būrų (ši-
šioniškių, lietuvininkų) ir kur-
šių Šventųjų Kūčių ir Kalėdų 
valgiais. Būtent lietuvininkai ir 
kuršiai (kopininkai ir žeminin-
kai), gyvenę visame Lietuvos pa-
jūryje, turėjo savo išskirtinę vir-
tuvę, kurios mityboje vartojami 
maisto produktai, valgių gamyba 
skyrėsi nuo vokiečių ir žemaičių.

Dviejų žuvų pyragas 
(visas pyRagas - 3484 kkal)

Šešioms porcijoms:
• 500 g menkės arba bet kokios 
baltos žuvies filė be kaulų ir 
odos,
• 500 g lašišos arba bet kokios 
raudonos žuvies filė be kaulų ir 
odos,
• 500 g šaldytos sluoksniuotos 
tešlos,
• 500 g svogūnų,
• 30 g sviesto,
• po vieną pundelį krapų ir 
petražolių (viso – 80 g),
• 1 kiaušinio,
• druskos ir maltų juodųjų pipi-
rų pagal skonį.

Svogūnus nulupti ir apkepinti 
šaukšte sviesto, pagardinti drus-
ka ir maltais juodaisiais pipirais ir 
išmaišyti su smulkintais krapais 
ir petražolėmis. Žuvis nuplauti ir 
gerai servetėle nusausinti. Iš šal-
dytos tešlos iškočioti du pailgus 
lakštus. Vieną dėti ant kepimo 
popieriumi išklotos skardos, ant 
tešlos dėti lašišos filė, suteikiant 
jai žuvies formą, pagardinti drus-
ka ir maltais juodaisiais pipirais, 
ant žuvies sudėti pakepintus svo-
gūnus, ant jų dėti menkės filė ir 
ją taip pat pagardinti druska ir 
maltais juodaisiais pipirais. Ant 
viršaus dėti antrąjį tešlos lakštą, 
užlenkti, pakišant po apatiniu 
lakštu. Iš tešlos likučių galima 
padaryti žvynus, galvą su akimis, 

uodegą ir pelekus. Taip paruoštą 
pyragą aptepti kiaušinio plakiniu 
ir kepti 180 laipsnių karštumo 
orkaitėje 20-25 min. Senovėje 
kuršių namuose tai būdavo būti-
nas Šventųjų Kūčių valgis, kurį 
kepant, prakvipdavo ne tik virtu-
vė, bet ir visi namai...

būrų sluoksniuotos tešlos bandelės 
su žuvimi ir sūriu 
(3821 kkal)

Šešioms porcijoms:
• 400 g lašišos arba bet kokios 
raudonos žuvies filė be kaulų ir 
odos,
• 400 g šaldytos sluoksniuotos 
tešlos,
• 300 g tarkuoto Tilžės sūrio,
• 100 g pieno,
• 20 g krapų krapų,
• 2 kiaušinių,
• druskos ir maltų juodųjų pipi-
rų pagal skonį

Pirmiausia reikia atskirti 
kiaušinių baltymus ir trynius. 
Trynius išmaišyti su smulkiais 
kubeliais supjaustyta lašiša, tar-
kuotu Tilžės sūriu ir smulkiai 
sukapotais krapais. Tešlą iško-
čioti ir supjaustyti 10x10 cm kva-
dratais. Kraštus aptepti baltymu, 
suplaktu su pienu. Ant vieno teš-
los kvadrato trikampio dėti įdarą, 
tešlą užlenkti taip, kad apgaubtų 
įdarą ir gautųsi trikampis, gerai 
suspausti ir viršų aptepti baltymų 
bei pieno plakiniu. Bandeles dėti 
ant kepimo popieriumi išklotos 
skardosi ir kepti 180 laipsnių 
karščio orkaitėje 15 minučių. 
Lietuvininkai šias bandeles pa-
tiekdavo su krienais. Tiesa, lie-
tuvininkai krienus darydavosi 
saldesnius su grietine.

būrų blyneliai su lašiša 
(1249 kkal)

Dešimčiai porcijų:
• 6 blynelių,
• 300 g marinuotos, mažai sū-
dytos arba rūkytos lašišos,
• 200 g lydyto sūrio su česna-
kais,
• 40 g krapų.

Lietinius blyneliams kiekvie-
na šeimininkė turėtų iškepti 
pagal savo receptą, tik jie tu-
rėtų būti ne saldūs. Lydytą sūrį 
išmaišyti su smulkiai sukapotais 
krapais, juo aptepti lietinius, iš-

dėlioti plonyčius lašišų lėkštelius, 
stangriai susukti ir padėti į šaldy-
tuvą. Patiekiant į stalą, supjaus-
tyti ripkelėmis. 

Varškės kukuliukai aguonų  
grietinės padaže
(1856 kkal)

Keturioms porcijoms:
• 400 g liesos varškės,
• 100 g baltųjų nuplikytų razi-
nų,
• 50 g cukraus,
• 50 g kvietinių miltų,
• 1 kiaušinio,
• miltų kukuliukų pavoliojimui,
• saulėgrąžų aliejaus kukuliukų 
kepimui. 
Padažui:
• 50 g aguonų,
• 50 g sviesto,
• 50 g liesos grietinės,
• 100 g cukraus.

Varškę su jos ingredientais 
išmaišyti, kad gautųsi vientisa 
masė, suformuoti graikinio dy-
džio rutuliukus, pavolioti mil-
tuose ir padėti į šaldytuvą porai 
valandų.

Padažui aguonas užpilti ver-
dančiu vandeniu ir, uždengus, 
palikti 15 minučių, kad išbrink-
tų. Sviestą ištirpinti, įdrėbti grie-
tinės, įberti cukraus, išbrinkusias 
aguonas, gerai išmaišyti, dėti ant 
silpnos ugnies ir pakaitinti, bet 
ne užvirinti.

Varškės kukuliukus geriausiai 
yra kepti gruzdintuvėje (fritiūri-
nėje) arba keptuvėje įkaitintame 
saulėgrąžų aliejuje taip, kad gra-
žiai iš visų pusių apskrustų. Iš-
kepusius kukuliukus dėti ant po-
pierinės servetėlės, kad susigertų 
riebalai.

Patiekti atskirai karštus ku-
kuliukus ir padažinėje karštą pa-
dažą. Kiekvienas į savo dubenėlį 
dedasi padažo ir didesniu šaukštu 
kukuliukus. 

Senovėje Mažojoje Lietuvoje 
jaunimas kukuliukus turėdavo 
imti užsimerkęs arba užsirišęs 
akis, nes pagal kukuliukų po-
rinį arba neporinį skaičių bur-
davo kas kitais metais ves arba 
ištekės. Tiesa, šiuos kukuliukus 
valgydavo ir kitomis dienomis, 
ypač šventinėmis, bet tada  juos 
patiekdavo su vyšnių kompotu: 
dubenėlyje duodavo kukuliukus, 
o „krūzeliuose“ (taip vadindavo 
didelius puodelius su rankenėle) 
patiekdavo šaltą vyšnių kompotą.

Kai kurie ūkininkai ir ypač 
evangelikų pastoriai šiuos varš-
kės kukuliukus išmirkydavo vyš-
nių likeryje ir patiekdavo su labai 
šaltu vyšnių kompotu.

Šventųjų Kūčių ir Kalėdų valgiai


