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Cukrinis diabetas – jei  
negalime jo nugalėti,  
galime su juo susidraugauti 
ir jį valdyti

Lapkričio 18 d. Elektrėnų sav. viešojoje 
bibliotekoje vyko renginys, skirtas Pa-
saulinei diabeto dienai paminėti. Tai 140 
narių vienijančios Elektrėnų diabeto klubo 
pirmininko Alfonso Sodonio suorgani-
zuota paskaita „Šeima ir diabetas“. 6 p.

Endokrinologijos slaugytoja Rasa Žilinskienė, Elektrėnų diabeto 
klubo pirmininkas Alfonsas Sodonis, endokrinologė  

gyd. Gintautė Šapokaitė.

Lapkričio 17 d. 
Vievio gimnazijos 
aktų salėje rinko-
si tikri liaudiškos 
muzikos mylėto-
jai. Sekmadienio 
popietę į Vievį 
sugūžėjo net 7 
kapelos, 2 šokių 
kolektyvai ir, ži-
noma, būrys ge-
rai nusiteikusių 
žiūrovų. Didžiulis 
susidomėjimas 
kapelomis ir liau-
diškais šokiais – 
salė buvo pilnut 
pilnutėlė... o  
dalyviams teko 
stovėti... 5 p.

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Kraujo centre kritiškai trūksta visų kraujo grupių kraujo!

Vien VUL Santaros klinikų pacientams per dieną perpilama daugiau kaip 200 vnt. įvairių kraujo komponentų. Pagalbos laukia patys 
įvairiausi pacientai: praradę didelį kraujo kiekį chirurginių operacijų metu, nelaimingų atsitikimų, avarijų metu, dėl patirtų traumų, kom-
plikuoto gimdymo ir t. t. Taip pat kraujo perpylimas skiriamas kraujo ligomis ir vėžiu sergantiems pacientams bei specialius poreikius 
turintiems pacientams. Prašoma skubios gyventojų pagalbos – atvykti ir padovanoti pacientams trūkstamo kraujo.

VUL Santaros klinikų Kraujo centras įsikūręs Santariškių g. 2, Vilnius. Registruotis reikėtų www.tavokraujas.lt arba telefonais: 
+ 370 676 00 078, + 370 688 62 707.

Mielieji mūsų
skaitytojai!!!

Kviečiame 2020 metais 
prenumeruoti savaitraštį 

„Elektrėnų žinios“.
Tapkite mūsų laikraš-
čio šeimos nariais!!!

PRENUMERATOS 
KAINOS

1 mėn. – 1,74 Eur
3 mėn. – 5,20 Eur
6 mėn. – 10,40 Eur
12 mėn. – 20,80 Eur

Senjorams ir gyvento-
jams, turintiems negalią:

1 mėn. – 1,50 Eur
3 mėn. – 4,50 Eur
6 mėn. – 9,00 Eur

12 mėn. – 18,00 Eur

Prenumeruoti galite:
el. adresu reklama@
elektrenuzinios.lt; 
telefonu 8 615 67 388.

Tarptautinėse 
dailiojo čiuožimo 

varžybose iškovotos 
3 taurės!

12 p.

17-osios Vievio kapelų šventės „Stovi malūnas prie kelio“ dalyviai.


