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Lietuvos-Izraelio įmonė

Brangiai superka 

Tel.: Bitė GSM – 8 633 66 417;
       Omnitel – 8 611 94 949

veršelius auginimui nuo 50-100 kg 
iki 2 mėn. Moka PVM. Sveria el. svarstyklėmis. 

Atsiskaito iš karto.

Savaitgalį numatomi šilti, be lietaus orai.
Penktadienį bus saulėta. Naktį atvės iki 12, dieną sušils iki 

20 laipsnių šilumos.
Šeštadienį debesų daugės, bet lietaus nenumatoma. Naktį 

oras atvės iki 11, dieną sušils iki 22 laipsnių šilumos.
Sekmadienį taip pat lietaus nenumatoma, džiugins saulutė. 

Naktį atvės iki 16, dieną sušils iki 24 laipsnių šilumos. 

Orai

J. Kazlausko įmonė nu-
olat brangiai  
perka 

Tel.: 8 650 73 427; 
8 694 19 896; 8 699 34 217

V e r š e L I u S 
ir AVIS

Veršelius perkame nuo 3 sav. iki 
3 mėn amžiaus. 
Mokame PVM. 
Pasiimame patys.

Tel. 8 700 29 000

www.res.lt
TeLeVIzIJA
inTerneTas 
TelefOnija

Prieš išvykstant svečiams iš 
Anykščių namo, „šilelis“ kalbėjosi 
su savanoriais apie patirtus įspū-
džius mūsų krašte, apie darbą ir 
poilsį. 

Irena G:
– Įspūdžių labai daug ir visi jie 

kuo puikiausi. Man labai patiko duo
nos kepimas kaimiškoje sodyboje 
ir išmoningas retro vakarėlis. Ilgam 
išliks atmintyje savanoriškas darbas, 
ypač bibliotekoje. Aš visada mėgau 
knygas, todėl su malonumu dėliojau 
jas į lentynas. Geri prisiminimai liks ir 
apie bibliotekos direktorių Romą, tokį 
elegantišką, mandagų ir paslaugų. Ste
bino jo puikios ir visapusiškos žinios 
apie jūsų krašto kultūrą, literatūrinį 
paveldą ir istoriją. Buvo labai malonu 
su juo bendrauti. Visi žmonės, kuriuos 
sutikome dirbdami ir poilsiaudami, bu
vo malonūs, geranoriški ir paslaugūs. 
Gera čia pas jus, jūs visi nuostabūs.

Gražina:
– Tokio šilto nuoširdumo tikrai 

nesitikėjome. Jau po keleto dienų pa
sijutau kaip namie, kaip šeimoje. Visi 
bendrauja labai paprastai, draugiškai. 
Suradau daug naujų draugų, manau, 
jie atvažiuos pas mus į svečius. Be 
galo graži buvo jūsų Miesto šventė, 
niekad nepamiršiu įspūdingo šokių 
vakaro bažnyčios šventoriuje, gėlių 
kilimų, nuo kurių mes negalėjome 
atitraukti akių. Nieko panašaus gyve
nime nė vienas iš mūsų nėra matęs. Vi
sos ekskursijos taip pat buvo puikios. 

Savanoriavimo darbas, mūsų 

visų nuomone, buvo prasmingas ir 
reikalingas. Džiaugiamės buvę jums 
naudingi. Patiko darbas bibliotekoje ir 
neįgaliųjų dienos centre. Mes buvome 
taip užimti, kad vakare jausdavomės 
maloniai pavargę, tačiau pilni naujų 
įspūdžių.

Irena J:
– Pasijaučiau labai naudinga, kai 

dirbau su neįgaliaisiais. Aš žinau tas 
problemas, nes pati dirbu su tokiais vai
kais. Tai labai sunkus, bet prasmingas 
darbas. Kai neįgalus vaikas išmoksta 
ką nors naujo, visada pasijunti, jog 
padarei kažką labai reikalingo. Mane 
sužavėjo santykiai tarp žmonių – tokie 
šilti ir betarpiški, jūs labai svetingi ir 
vaišingi. Anykščiai labai gražus ir šva
rus miestas, graži gamta, esu sužavėta 
jūsų tvarka. 

Janina:
– Mums pas jus patiko viskas, o 

aš labiausiai sužavėta organizuotumu 
ir šiltu priėmimu. Mūsų ne tik dienos, 
savaitgaliai, bet ir vakarai užimti. 
Tiek daug per šitą laiką sužinojome ir 
patyrėme, kad dar ilgokai teks visus 

prisiminimus „dėliotis“. Gerai orga
nizuotos buvo ekskursijos į Palangą, 
Vilnių, Trakus, po rajono kultūrines 
vietas. Kartais net nesitiki, kad per 
tokį trumpą laiką galima tiek visko 
pamatyti ir sužinoti. Esame dėkingi 
poniai Elvyrai už jos išradingumą ir 
kantrybę. 

Man ilgam atmintyje išliks sa
vanoriškas darbas su neįgaliaisiais. 
Niekada neteko patirti tokio nuošir
dumo, mes jiems stengėmės atiduoti 

visą savo širdies meilę, o ir jie mums 
atsakė tuo pačiu. Išlydėdami vis pra
šydavo sugrįžti.

Danuta ir Mečislovas:
– Mums su vyru patiko viskas. 

Esame sužavėti jūsų nuoširdumu, 
draugiškumu. Ilgai tektų vardinti, 
kas buvo gerai, galiu pasakyti, 
kad vykdami pas jus nesitikėjome 
tokio nuoširdaus priėmimo, puikiai 
organizuoto darbo ir poilsio. Mes 
su vyru domimės kulinarija, todėl 
visada kreipėme dėmesį į tai,  ką 
valgome. Jūsų maistas geras ir ska
nus, labai patiko vakaronė, kurioje 
buvo pristatyti lenkiški ir lietuviški 
patiekalai. Lietuvės senjoros nuosta
bios kulinarės, išradingos ir labai 
linksmos...

Savanoriškas darbas, mūsų su 
vyru nuomone, buvo prasmingas 
ir gerai organizuotas. Pasijutome 
atliekantys gerą darbą, pasijutome 
naudingi, ypač neįgaliųjų dienos 
centre. 

Dalina RUPINSKIENĖ

Savanorystė nutiesia draugystės ir bendradarbiavimo tiltus tarp tautų
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Vakaronės Ažuožeriuose akimirka


