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GEGUŽĖS 14 1808 
– koronaviruso 
karštoji linija. 

Skambinti į liniją galima 
visoje Lietuvoje visą parą 
nemokamai iš visų tinklų.

Sakmė apie Albertėlį…

Į jus iš nuotraukos žvelgiantis žmogus – joniškėlietis Albertas 
Kriukas. Paskutinėmis balandžio dienomis vyrui sukako 61-eri. Nuo 
pat Nepriklausomybės atkūrimo pradžios Albertas niekada neturėjo 
nuolatinio darbo, gyveno iš menkų pašalpų ir vertėsi atsitiktiniais 
darbais. Ne vienerius metus joniškėlietis dienos pragyvenimui galėjo 
skirti vos vieną litą…

Prieš šešerius metus nelaimingo atsitikimo metu jis patyrė galvos 
traumą ir dabar gauna neįgalumo pensiją – 215 eurų. Albertui tai – 
neįtikėtinai dideli pinigai, kurių jis… neturi kur išleisti. 

Nepaisant to – Albertėlis (taip ji vadina daugelis vietinių) niekuo-
met nesiskundžia, nieko neprašo ir tikina esąs laimingiausias žmogus 
pasaulyje. Jis nerūko, nevartoja alkoholio ir yra bene vienintelis likęs 
pilietis, kurį miestelio senjorai už kelis eurus gali pasisamdyti padėti 
supjauti malkas ar išbedžioti daržą. Bedarbių Joniškėlyje – nors vežimu 
vežk, jiems tokie darbai „neapsimoka“. Bet ne Albertėliui…

Susitariame susitikti dešimtą. Nors puikiai žinau, kuriame seno medinio 
namo bute gyvena Albertėlis, jis mane pasitinka kieme. 

– Labai bijau, kad nežinosiu ką pasakyti… – nedrąsiai prisipažįsta. 
Po kojomis girgžda į antrą aukštą vedantys laiptai. Durys į dešinę – ir 

mes viduje. Kambarėliai maži, asketiški, apstatyti senais tarybiniais baldais, 
tačiau tvarkingi ir švarūs. Iš ryto pakurta krosnis, tad viduje maloniai šilta 
ir net viengungiškai jauku. 

Ant vienos sienos – Alberto ir jo buvusios žmonos Irenos vestuvinė 
nuotrauka, ant kitos – jis su broliais ir seserimi. 

– Valdemaras, Kęstutis, Regina, Romas ir aš – jauniausias. Gimiau 
Skaistgiryje, pamiškėje ant Šiaulių kelio, o kai buvau visiškai mažas, per-
sikėlėme gyventi į Joniškėlį. Romo ir Valdemaro jau nebėra…

(Nukelta į 3 p.)
Autoriaus nuotrauka

„Aš svajoju, kad man užtektų jėgų, kad galėčiau gyventi ir dirbti, padėti kitiems. Juk jei žmonės prašo 
pagalbos, tai prašo „iš dūšios“, vadinasi, ji jiems išties būtina…“ – sako joniškėlietis Albertas Kriukas.

Neprabėgus nė savaitei po daug 
diskusijų ir pasipiktinimo bangos 
sukėlusios jaunų žmonių padarytos 
avarijos Pasvalyje, per kurią Pane-
vėžio g. buvo nuverstas dekoratyvi-
nis vandens bokštas, panaši eismo 

nelaimė antradienio vakare įvyko 
Joniškėlyje.

Prieš dešimtą valandą vakaro 
Maironio gatvėje į elektros stulpą 
rėžėsi ir jį nuvertė 21 metų joniš-
kėliečio vairuojamas automobilis 

BMW 525D. Tik per stebuklą rim-
tesnių sužalojimų išvengė ne tik 
vairuotojas, bet ir kartu važiavęs 
27 metų keleivis, kurį iš sulamdy-
to automobilio vadavo ugniagesiai 
gelbėtojai. Šoko ištiktas vairuoto-

jas iš pradžių nešė kudašių, bet po 
kiek laiko sugrįžo. Specialiosios 
tarnybos pranešimą apie šį įvykį 
Bendruoju pagalbos telefonu 112 
gavo 21.56 val.

Abu BMW automobiliu važiavę 
joniškėliečiai buvo neblaivūs – vai-
ruotojas į alkoholio matuoklį įpūtė 
1,71 prom., o keleivis – 2,7 prom. 

Vakar telefonu kalbintas Joniš-
kėlio seniūnas Donatas Dilys minė-
jo, kad dėl nuversto gelžbetoninio 
stulpo, prie kurio buvo pritvirtintas 
gatvės šviestuvas, be elektros liko 
apie 15 individualių namų ir prie 
Maironio bei Vytauto gatvių sankry-
žos stovintis aštuonių butų namas. 

„Apie trečią nakties energijos 
skirstymo operatoriaus ESO elek-
trikai atvežė ir prijungė generato-
rių, o dabar remontininkų brigada 
likviduoja girto vairuotojo sukeltos 
avarijos padarinius“, – kalbėjo se-
niūnas D. Dilys. Joniškėlio miesto 
vadovas kartu pasidžiaugė, kad iš-
vengta baisesnių avarijos padarinių, 
nes nė vienas žmogus nesužalotas.
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Įvykio liudininkų nuotraukos

Lėkęs automobilis „nuskynė“ elektros stulpą
Nors Sveikatos apsaugos minis-

tras Aurelijus Veryga jau paskelbė 
apie leidimą naudotis bibliotekų 
interneto skaityklomis, tačiau tam 
pasiruošti reikia laiko. Pasvalio Ma-
riaus Katiliškio viešosios bibliotekos 
direktorė Danguolė Abazoriuvienė 
informavo, kad antrajame aukšte 
esanti interneto skaitykla lankyto-
jams duris atvers nuo kito pirma-
dienio, gegužės 18-osios. Joje lan-
kytojas vieną valandą galės naudotis 
kompiuteriu, belaidžiu WiFi ryšiu 
ar dirbti atsinešus savo kompiuterį. 
Rekomenduojama paslaugą iš anksto 
rezervuoti telefonais (8 451) 34 334, 
8 603 18 743 arba el. paštu nijole.
baneliene@psvb.lt

Darbo vietos išdėstytos išlaikant 
saugius atstumus, vienam lankytojui 
skiriant ne mažesnį nei 10 kv. m plo-
tą. Lankytojai aptarnaujami darbo 
dienomis nuo 10 val. iki 18 val.

Bibliotekos administracija prašo 
lankytojus vykdyti bibliotekos dar-
buotojų nurodymus, dėvėti apsau-
gines kaukes, naudotis prie įėjimo 
esančiu dezinfekciniu rankų skysčiu 
ir vienkartinėmis pirštinėmis.

Kitos skaityklos kol kas lieka 
uždarytos. Kaip jau buvom infor-
mavę, knygos išduodamos iš anksto 
jas užsisakius. Išsamesnės informa-
cijos galima rasti Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos interneto sve-
tainėje www.psvb.lt
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Bibliotekos 
interneto skaitykla 
veiks nuo pirmadienio 


