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Baikerius vienija bendravimas,  
kelias ir patriotizmas
Andrius GRYGELAITIS

Iširus vilkaviškiečių moto
ciklininkų klubui „Damself
ly“, Marijampolės baikerių 
klubas „Siena“ liko vie
nintelis sūduvių klubas 
visame regione. Jo veikloje 
dalyvauja ir saujelė mū
sų rajono plieninių žirgų 
mėgėjų. Klubo padalinys 
Vilkaviškyje gyvuoja penk
tus metus ir turi įsirengęs 
patalpas.

Kviečia prisijungti
Marijampolės baikeriai savo 

istoriją pradėjo skaičiuoti iš karto 
Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę 1990 m. Tada mieste veikė Ma
rijampolės rokerių klubas, kuris 
vienijo jaunimą, besidomintį mo
tociklais.

„Tuomet žodis „klubas“ moto
ciklais lakstančiai draugų kompa
nijai buvo gana svetimas. Pakako 
vilkėti striukes su vienodomis emb
lemomis, turėti motociklą ir benzi
no“, – sakė dabartinio klubo „Siena“ prezi
dentas Heraldas Kalesevičius.

Vis dėlto prabėgus porai metų motocik
lininkų entuziazmas ėmė blėsti, silpnėjo ir 
klubo veikla.

1998 m. Marijampolėje buvo įkurtas 
naujas baikerių klubas „Siena“. Ši organiza
cija – tarsi atgimęs senasis baikerių klubas 
su senais tikslais, tačiau nauju pavadinimu, 
vėliava, emblema bei naujais nariais.

Šiandien jis vienija per 30 motocik
lininkų. Tarp jų yra ir 5 mūsų rajono at
stovai. Tiesa, kartu su klubo nariais jų or
ganizuojamuose renginiuose ar išvykose 

dalyvauja ir „Sienai“ nepriklausantys bai
keriai. Tai žmonės, kuriems tiesiog patinka 
bendrauti ir važiuoti motociklais.

„Esame atviri visiems, kuriems patrauk
li klubo veikla. Nesame kažkokia sekta, tad 
laukiame visų, norinčių prisidėti. Svarbu, 
kad žmogui būtų artimas mūsų judėjimas“, 
– sakė H. Kalesevičius.

Kiekvieną penktadienį centrinėje klubo 
būstinėje Marijampolėje rengiamos atvirų 
durų dienos. 

„Siena“ organizuoja daugybę renginių, 
prie kurių taip pat gali prisidėti visi norin
tys. Visą būtiną informaciją apie klubo 

veiklą galima surasti internete www.sie
namcc.lt.

Patriotiniai jausmai
„Sienos“ nariai organizuoja jau tradicija 

tapusias sezono atidarymo bei uždarymo 
šventes, klubo gimtadienį, mini nacionali
nes šventes, rengia teminius vakarus, įvai
rias labdaros akcijas. Visai neseniai Vilka
viškyje baikeriai surengė Sausio 13osios 
minėjimą.

„Esame patriotai. Šaliai įsimintinų da
tų negalime pamiršti. Turime prisiminti 
tuos, kurie kovojo už mūsų laisvę. Kelyje 

į nepriklausomybės atgavimą bai
keriai buvo itin aktyvūs. Jie sausio 
13ąją stebėjo, sekė sovietinės tech
nikos judėjimą, budėjo svarbiuose 
objektuose, dar anksčiau – dalyva
vo Baltijos kelyje. Esame lietuviai ir 
mums svarbi šalies istorija. Turime 
ją gerbti“, – sakė Vilkaviškio padali
nio vadovas Giedrius Baliūnas.

Be įprastų renginių, klubo na
riai nuolat vyksta į įvairias išvykas 
– ir visai nesvarbu, kokios lauke 
oro sąlygos. Šios organizacijos na
riai motociklais išmaišė ne tik Lietu
vą, bet ir kone visą Europą: lankėsi 
Skandinavijos šalyse, keliavo prie 
Juodosios bei aplink Baltijos jūras.

„Keliaujame beveik kiekvieną 
savaitgalį. Į užsienį vykstame bent 
2–3 kartus per metus. Važiuojame 
ir vieni, ir su šeimos nariais, drau
gais“, – sakė klubo narys Andrius 
Mickus.

Gera reputacija
Beveik 17 metų gyvuojantis klu

bas yra užsitarnavęs gerą vardą ne 
tik tarp motociklininkų, bet ir Sū
duvos krašto visuomenės akyse. Jo 
nariai važiuoja kelyje laikydamiesi 
visų atsargumo priemonių, stengia
si drausminti kitus, nepaklusnius, 

motociklininkus.
Gal būtent dėl to, bandant apsisaugoti 

nuo įvairių incidentų, į klubą priimami as
menys, ne jaunesni nei 25 metų ir jau įgavę 
šiek tiek reikiamos patirties. Tiesa, kartu 
važinėti bei dalyvauti klubo veikloje gali ir 
jaunesni motociklų mėgėjai, tačiau priklau
syti klubui jie dar neturi teisės.

Norintiesiems tapti klubo nariais, su
laukusiems reikiamo amžiaus ir įgijusiems 
pasitikėjimą, taikoma daugybė kitų reikala
vimų, o vienas iš jų – motociklas turi būti 
juodos spalvos.

Nukelta į 8 p.]

Pilviškių 4osios kuopos šau
liai, jaunieji šauliai, seniūnija, 
Pilviškių „Santakos“ gimnazi
jos bendruomenė nuo sausio 
pradžios ruošėsi pagerbti 
kovotojus už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę.

Sausio 10 dieną septyniolika jaunųjų šaulių, 
vadovaujamų šaulių kuopos būrio vadės 
Žanos Laužaitienės, dalyvavo Vilniuje vy
kusiame bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“. 
Sausio 13osios rytą pilviškiečiai pradėjo 
uždegdami languose žvakutes, gimnazijos 
mokiniai giedojo Lietuvos himną, klausėsi 
literatūrinių montažų, žiūrėjo dokumenti
nius filmus apie to meto įvykius.

Didžiausias renginys buvo organizuo
tas sausio 14 dieną. Jame  dalyvavo Lietu
vos šaulių sąjungos (LŠS) Suvalkijos šaulių 
rinktinės vadas Raimundas Mertinkaitis, 
Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiber
ka, administracijos direktoriaus pavaduo
tojas Saulius Vabalas, Tėvynės sąjungosLie
tuvos krikščionių demokratų  Vilkaviškio 
skyriaus pirmininkas Evaldas Janulionis. 
Atvyko Marijampolės LDK Vytenio logisti
kos bataliono savanorių pajėgų atstovai su 
technika ir ginklais.

Renginys prasidėjo Pilviškių „Santakos“ 
gimnazijos aktų salėje. Logistikos bataliono 

kariai supažindino gimnazistus ir miestelio 
visuomenę su savo veikla,  turima techni
ka, jiems keliamais uždaviniais, su stojimo 
į profesionaliąją karo tarnybą bei savano
rius reikalavimais, taip pat paaiškino apie 
stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygas ir 
lengvatas.

LŠS vadas Liudas Gumbinas papasako

jo apie šauliams keliamus uždavinius, jų 
vaidmenį patriotiškai auklėjant jaunąją 
kartą bei sąjungos vietą krašto apsaugos 
sistemoje. Jis atminimo ženkleliais apdova
nojo šaulių rėmėjus ir aktyviausius šaulius, 
o naujiems LŠS nariams bei į organizaciją 
įstojusiems jauniesiems šauliams įteikė 
pažymėjimus. Prisiminimais apie Sausio 

13osios įvykius pasidalijo parlamento gy
nėjai, tuo metu buvę Seimo rūmuose ir priė
mę priesaiką,  ats. ltn. šaulys Algimantas 
Sagatauskas bei R. Mertinkaitis.

Šventę pratęsėme gimnazijos stadione 
jaunųjų šaulių rikiuote ir prisistatymu LŠS 
vadui, sugiedojome Lietuvos himną, užkū
rėme laužą.  Koncertavo gimnazijos  skaito
vai, dainininkai, kultūros namų bei šaulių 
ansambliai. Susirinkusiuosius pavaišinome 
koše ir arbata.

Gausiai į minėjimą atėjusius gimnazis
tus bei miestelio gyventojus pasveikino  
rajono meras Algirdas Neiberka, vieni iš ak
tyviausių renginio organizatorių – „Santa
kos“ gimnazijos direktorius Arūnas Kiulkis 
ir Pilviškių seniūnas Vytautas Judickas.

Padėkojęs renginio organizatoriams bei  
dalyviams, kad jie neabejingi Lietuvos istori
niams įvykiams ir gerbia kovotojų už laisvę 
atminimą,  seniūnas paragino visus paauko
ti lėšų dabar kovojančiai už savo laisvę ir 
nepriklausomybę ukrainiečių tautai.

Gimnazijos bendruomenės nariai jau 
surinko nemažą sumą eurų Ukrainos žmo
nėms paremti.

Algirdas RAPULSKIS
Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės  

Pilviškių 4-osios kuopos vadas

Pilviškiečiai pagerbė kovojusius ir žuvusius už laisvę

Pilviškiečiai aktyviai dalyvavo Laisvės gynėjų dienai skirtuose renginiuose.S

Projektą „Lietuva – širdy“  
remia Spaudos, radijo ir  
televizijos rėmimo fondas

Gyvenimo būdas

„Sienos“ baikerių plieninių žirgų kolona visuomet patraukia žmonių dėmesį. sienamcc.lt nuotr.S



Savo temą galite pasiūlyti paskambinę tel. (8 342) 20 800
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Kai oras labiau pabjurs, balandžiai 
galės pasislėpti ir po atsilupusiomis 
renovuojamų namų stogų skardo
mis. Eglės MIČIULIENĖS nuotr.

S

Antradienį didesnių kritulių nebus. Piet
ryčių vėjas pūs 5–10 m/s greičiu. Dieną be
veik visą šalį kaustys lengvas 0–4 laipsnių 
šaltukas.

Trečiadienį iš pietų atslinks debesų 
juosta su krituliais, vyraus sniegas. Šaltis 
nesitrauks: naktį temperatūra kris iki 1–6 
laipsnių šalčio, dieną svyruos tarp 4 laips
nių šalčio ir 1 laipsnio šilumos.

Šals nesmarkiai

Ar vartotinas žodis  
„ulioti (uliavoti)“?
Ulioti (uliavoti) – nevartotina svetimybė. 
Vartotini žodžiai: 1. ūžauti, puotauti,  
siausti; 2. bastytis, trankytis.

Dabartiniuose tekstuose žodžio ulioti  
beveik nepasitaiko, o laisvųjų stilių tekstuo
se jis pavartojamas tik stilistiniais sumeti
mais. Pvz.: Bendruomenė surengė smagią 
vakaronę „Kaip uliojo mūs senoliai“.

Šis žodis yra įrašytas į Senųjų svetimybių 
sąrašą. Bendrinėje kalboje turėtų būti taiso
mas, pvz.: Prasimanęs pinigų, jis nevengda
vo paulioti (= trankiai paūžauti).

KALBOS PATARIMAI

Sausio 20 d.  
Fabija, Fabijus, Gintvainas, Gintvilas, 
Gintvilė, Liaubaras, Nomeda, 
Sebastijonas, Skaistė, Skaistis

Sausio 21 d.  
Augas, Augė, Augis, Augūnas, Galiginas, 
Galigintas, Gandė, Garsė, Ina, Inesa
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S Niekuomet žmogus nėra 
toks gražus, koks jis būna 
kurdamas. 

VYDŪNAS

Iki vasario 9 d. Vilkaviškio kultūros 
centre veiks tarptautinio plenero 
„Isako Levitano pėdsakais“ ir plene
ro „Sūduvių žemė: Bartninkai 2014“ 
darbų parodos.

Sausio 23 d., 14 val., „Bočių“ bendri
jos nariai kviečiami į vakaronę, kuri 
vyks buvusio S. Nėries pagrindinės 
mokyklos bendrabučio salėje.

Vaikų ir jaunimo centro liaudiškų šo
kių studijos „Vyželė“ šokėjai sausio 
31 d., 16 val., Vilkaviškio kultūros 
centro salėje tradiciškai rengia kon
certą „Supynėm šokių pynę“, skirtą 
pirmojo lietuviško šokio „Aguonėlė“ 
110osioms metinėms paminėti.

Pagyvenusių žmonių klubo „Rudenė
lis“ valdyba kviečia savo narius į klu
bo ataskaitinį susirinkimą. Jis vyks 
sausio 31 d., 12 val., „Aušros“ gimna
zijos salėje.

Vasario 12 d., 18 val., Vilkaviškio kul
tūros centre – jubiliejinis gyvo garso 
grupės „Patruliai“ koncertas „10 me
tų kelyje“. Skambės naujos ir jau hi
tais tapusios grupės dainos.

Vasario 14 d., 18 val., Karalių salė
je (Karalių k., Sodų g. 1a) Valentino 
dienos proga organizuojamas nuo
taikingas vakaras „Meilės mafija“. 
Gauti informaciją ir rezervuoti vie
tas galima tel. 8 617 08 497.
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KAS? KuR? KAdA?

ORAI -4 /  -6

Saulė tekėjo

Saulė leisis

Dienos trukmė

Ožiaragis (12 22–01 21)

Jaunatis iki sausio 26 d.

1 mėnulio diena

08:29
16:31
08:02

ŠIANDIEN

Svajonių ir realybės konfliktas
Sausio 29 d., 18 val.,  
Vilkaviškio kultūros 
centre Naujasis teatras 
iš Vilniaus pristatys 
dramaturgijos klasiko 
amerikiečio  Tenesio 
Viljamso (Tennessee 
Williams) dviejų dalių 
tragikomediją „Stiklinis 
žvėrynas“.
Spektaklyje pasakojama vie
nos šeimos istorija. Jos veikė
jai nesugeba realiai mąstyti 
ir gyventi. Motina paskendusi 
praeities prisiminimuose, sū
nus trokšta romantiškų nuo
tykių, o dukra užsisklendusi 
savo stiklinių žvėrelių pasau
lyje. Veikėjų sukurtos iliuzijos 
jiems yra svarbesnės nei tikro
vė, kurioje jie jaučiasi bejėgiai 
ir nesaugūs.

1944aisiais „Stiklinis žvėrynas“ ta
po didžiule Čikagos teatrų sensacija, o 
po metų sulaukė nepaprasto pasisekimo 

Brodvėjuje. Pagrindinė T. Vil
jamso pjesių tema, pasak jo 
paties, – siekis atskleisti nei
giamą poveikį, kurį visuome
nė daro jautriam, nekomfor
mistiniam individui.

Režisierius – Artūras Šab
lauskas, scenografė  – Birutė 
Kapustinskaitė, choreografas  
– Sergejus Jerpyliovas.

Vaidina Jurijus Majauskas, 
Šviesa Šulc, Lina Narijauskie
nė, Angelė FišaraitėŠakalienė, 
Mantas Zemleckas, Marius Čer
niauskas.

Bilietų kaina – 8 Eur. Nuo
laidos: su OMNI ID sidabrine 
kortele (2 bil.) – 20 proc., senjo
rams, studentams, scenos me
nų profesionalams, grupėms 
perkant 10 bilietų ir daugiau 
su OMNI ID auksine kortele (2 
bil.) – 50 proc., moksleiviams 
bei neįgaliesiems  – 80 proc.

Daugiau informacijos www.
naujasisteatras.lt.

Užsk. 164

Scena iš spektaklio „Stiklinis žvėrynas“.S

Atkelta iš 5 p.

„Maždaug keturi iš penkių motociklų mū
sų klube yra „čioperiai“. Bet tai visiškai ne
svarbu – galima turėti kokį tik nori moto
ciklą. Baikeriai tiek anksčiau, tiek ir dabar 
mėgsta įvairių spalvų motociklus. O pas 
mus savaime gavosi taip, kad tapome tik 
juodus motociklus pripažįstantis klubas. 
Kadaise vienas nusidažė savo motociklą 
juodai, vėliau tai padarė antras, trečias, 
ketvirtas... Supratome, jog tai tampa mūsų 
vizitine kortele. Be to, juoda spalva – klasi
kinė, mums ji itin tinka“, – šypsojosi „Sie
nos“ vadovas.

Pats organizacijos pavadinimas – taip 
pat ne atsitiktinis. „Klubo nariai yra tar
si plytos, o visi kartu – mes tarsi siena“, 
– paaiškino A. Mickus.

Daugumai baikerių ši jų veikla yra 
ne tik smagi pramoga, bet ir gyvenimo 

] būdas. Tiesa, beveik visi jie pripažįsta 
pirmenybę teikiantys šeimai bei darbui, 
tačiau motociklizmas – taip pat neatsieja
ma gyvenimo dalis.

Kalbėdami apie plieninių žirgų popu
liarumą, baikeriai tikino, kad didžiausias 
bumas kilo prieš šešerius septynerius me
tus. Tuomet motociklizmas buvo tapęs ma
dos reikalu, šią transporto priemonę pirko 
vos ne kiekvienas, turintis pinigų. Šian
dien perkančių motociklus tik dėl mados 
jau beveik nelikę.

Įkūrė roko grupę
Marijampolės baikerių klubas „Sie

na“ išsiskiria iš kitų šalies klubų dar ir 
tuo, jog turi įkūrę savo roko grupę. Joje 
– penki muzikantai.

„Susibūrėme prieš trejus metus. Tuo
met klubo gimtadieniui norėjome pa
ruošti staigmeną ir sugalvojome pagroti. 

Pavyko labai neblogai, tad nusprendėme 
nesustoti“, – prisiminė pagrindinis grupės 
vokalistas A. Mickus.

„Sienos“ vadovas H. Kalesevičius juo
kavo, kad kiti baikerių klubai per plates
nio masto renginius nuolat susiduria su 
problemomis, ieškodami muzikos grupių, 
o štai suvalkiečiai – taupūs žmonės, jie pi
nigų niekam nenori mokėti, todėl ir muzi
kuoja patys.

Grupės nariai dažniausiai perdainuo
ja kitų, tiek lietuviškų, tiek užsienietiškų, 
grupių dainas. Tiesa, pastaruoju metu ro
ko muziką atliekančio kolektyvo repertua
re atsirado keletas ir pačių kurtų dainų.

Ši grupė kiekvieną sekmadienį ren
kasi į repeticijas, ruošiasi savo pasiro
dymams. Kolektyvas koncertuoja ne tik 
savo renginiuose. Marijampoliečių bai
kerių roko grupę kviečia ir kiti baikerių 
klubai.
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48 65 31 44 16 28 34 69 07 59 33 (keturi kampai) 30 73 74 49 55 (eilutė) 
58 17 68 63 60 (įstrižainės) 04 56 43 09 (visa lentelė).

Papildomi prizai: 055*757, 026*347, 005*999 – pakvietimas į TV šou;  
0348065 – automobilis „Dacia Duster“; 0415622 – automobilis „Subaru XV“.

Laimėjimai: visa lentelė – 3 x 2 987,50 €, įstrižainės – 7,10 €, eilutė – 1,20 €,  
keturi kampai – 9,80 €.

TeLeLOTO Lošimas Nr. 980. Data: 2015-01-18.

Sausio 24 d. (šeštadienį), 12.10 val. – Pilviškiuose (turguje), 12.30 val. – Ramoniškiuose, 12.45 val. – 
Paežeriuose, 13 val. – Opšrūtuose, 13.15 val. – Alksnėnuose, 13.30 val. – Sūdavoje, 13.45 val. – Klausučiuo-
se, 14 val. – Žaliojoje, 14.30 val. – Virbalyje, 14.45 val. – Kybartuose (turguje), 15 val. – Matlaukyje, 15.15 
val. – Vištytyje, 15.30 val. – Pajevonyje, 15.45 val. – Alvite, 16 val. – Vilkaviškyje (ūkininkų turguje). 

Gamintojų kainomis parduodame vilnones viengules (47 Eur  / 162,28 Lt), dvigules (53 Eur / 183 
Lt), vaikiškas antklodes (30 Eur  / 103,58 Lt), įvairių matmenų vilnonius čiužinius (paklotus) (41–56 Eur / 
141,56–193,36 Lt), vilnones pagalves (18 Eur / 62,15 Lt), patalynės komplektus (25–28 Eur / 86,32–96,68 
Lt), vilnonius suktus siūlus (18 Eur / 62,15 Lt už 1 kg). Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai 
higieniška. Ji higroskopiška (gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, šilta, gerai praleidžia 
orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristatinėmis savybėmis. Priimami užsakymai 
tel. 8 698 71 270 po 20 val., pristato nemokamai.  

Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla, www.verpykla.lt. Užsk. 214

VILNONĖS ANTKLODĖS

Užsk. 6018
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