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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems
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Þalgirio arena – ádomiø ir svarbiø renginiø vieta. Spalio
viduryje jau 11-àjá kartà joje buvo surengta paroda „RINKIS
PREKÆ LIETUVIÐKÀ“. Dalyviø gretose buvo daugiau kaip
250 gamintojø ið visos Lietuvos. Iðkilmingo atidarymo metu
sveikinimo þodþius tarë LR Seimo pirmininkas V. PRANC-
KIETIS: „Paroda geros bendrystës lietuviðkas reiðkinys...“

Þemës ûkio viceministras Petras NARKEVIÈIUS, paþymëjo,
kad paroda daug kuo svarbi ne tik maisto gamintojams, bet ir
visuomenei kaip vartotojams.  

Robertas DARGIS, Lietuvos pramonininkø konfederacijos
(LPK) prezidentas, sveikinimo kalbà pradëjo nuo pagyrimo
Kaunui, sakydamas, jog ðis miestas turëtø bûti laikomas verslo
lopðiu. Nepriklausomai nuo ekonominiø sàlygø ir politiniø
aplinkybiø, Kauno gyventojai visuomet pasiþymëjo kûrybingumu,
iðradingumu ir siekiu organizuoti verslà. 

Jonas GUZAVIÈIUS, LPK viceprezidentas, Kauno kraðto
pramonininkø ir darbdaviø asociacijos prezidentas, UAB „Kauno
liftai“ generalinis direktorius, sveikindamas parodos dalyvius
sakë: „Prieð 11 metø panaðaus pobûdþio renginyje dalyvavo truputá
daugiau kaip 30 Lietuvos gamintojø. Matome, kad daugiau kaip per
deðimtmetá pastebimai iðaugo ne tik gamintojø skaièius, bet ir jø
gaminamos produkcijos asortimentas, gaminiø kokybë. Mûsø
gamintojai tampa vis labiau susieti su vietinëmis þaliavomis, t. y. su
þemës ûkiu. Ávairiø gaminiø kûrimas – ekonomikos pagrindas, nes
tik tokiu bûdu atsiranda daugiau darbo vietø, þmonës gauna
atlyginimus, kuria pragyvenimà savo ðeimoms...“ 

Erikas PISKUNOVAS , UAB „Ekspozicijø centras“
generalinis direktorius, paþymëjo, jog pastebimai auga pirkëjø,
kurie ieðko geros kokybës lietuviðkø gaminiø, skaièius. 

* * *
Iðkilmingoje aplinkoje buvo áteikti ávairûs apdovanojimai

renginio dalyviams:  
· maisto ir gërimø atstovams; 
· tekstilës ir aprangos atstovams; 
· kosmetikos atstovams; 
· buitinës chemijos atstovams. 
Laureatø atrankai vadovavo valstybiniø ir privaèiø institucijø

atstovai, mokslininkai ir kiti specialistai. 
* * * 

KAS IR KÀ Á PARODÀ ATSIVEÞË? 
Ema LAURUNAITË (Ðeimos kepykla ið Raseiniø) lankytojams

ir pirkëjams pristatë duonos gaminius. Ji paaiðkino, kad ði veiklos

LIETUVOS GAMINTOJAI IR JØ PRODUKCIJA:
 praeitis, dabartis, ateitis 

1. Juozas ZYKUS. Ar turësime Sostinës ástatymà – 4 psl.
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sritis yra jos moèiutës sugalvotas verslas, kuris turi labai graþias
tradicijas. Ðeimos kepykloje saugomos ir puoselëjamos
lietuviðkos duonos kepimo tradicijos. Natûraliai iðrauginta duona
turi patrauklià iðvaizdà, malonø skoná, ávairià formà. Ji tris metus
mokësi Anglijoje ir tris metus Ðkotijoje o ágijusi þinias ir patirtá
nutarë gyventi savame kraðte.

Algirdas MAÈIULAITIS, ekologinio ûkio savininkas, mano,
jog tokie renginiai ádomûs ne vien tik pirkëjams ir apskritai
lankytojams, bet ir gamintojams. Jis sakë: „Atsirado ádomiø
paþinèiø ir pageidavimø, kad mano ûkyje pagaminta produkcija
atsirastø ne tik ant lietuviðko stalo, bet ir tautieèiø, gyvenanèiø
uþsienyje, namuose. Sulaukiau praðymø pagal uþsakymà paruoðti
gaminiø, kurie bûtø siunèiami á uþsiená.“ 

Erika JEREMIÈIENË, ámonës „Aukðtaitijos bravorai“
apskaitininkë-sandëlininkë, trumpai pastebëjo, kad jø produkcijà
galima apibûdinti taip: „Gaminame tik tai, kas tikra ir laiko
patikrinta. Ámonëje turime ávairiø specialistø, pavyzdþiui technologus,
kurianèius receptus naujø alaus rûðiø gamybai. Apie tai bûtø galima
ilgai kalbëti...“  

Rûta PIEKURIENË ir Marijus PIEKURAS linksmai
nusiteikæ pasakojo apie tai, kad þmogaus nuotaikà labai stipriai
veikia tai, kaip jis yra pasipuoðæs. Jø ðeima sukûrë gaminá,
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pavadinimu ÞIOGAS. Tai aksesuaras groþá ir gerà stiliø
mëgstantiems þmonëms. Gaminys dëvimas vietoje kaklaraiðèio.
„Esame dalyvavæ ávairiose tarptautinëse parodose, turime aukso
medalá uþ gaminio iðskirtinumà ir ádomumà.“ 

Gabija LITKAUSKAITË ir Gabrielë STANKAUSKAITË (Second
Touch) mokosi Kovo 11-osios gimnazijoje. Jø kûrybos produktai
– vienetiniai rankø darbo gaminiai ið odos. Tai ekologiðka,
patvaru, graþu. Moksleivës kûrybinës ir ekonominës veiklos
mokosi ið savo mokyklos pedagogø. 

Ámonë IÐLAUÞO ÞUVIS. Darbuotojos Dalia ir Solveiga sakë:
„Visada ðvieþia tik Iðlauþo tvenkiniuose ekologiðkai uþauginta þuvis.
Galima ne tik apsipirkti bet ir uþsisakyti ávairius gaminius.“

Moksleivë GABIJA su kolege GABIJA. (V. Adamkaus
gimnazija) aiðkino jog su mokiniø grupe daro vaikiðkas
mokomàsias knygutes, kuriose galima rasti ávairias uþduotis
padedanèias mokymuisi.

Ûkininkas Gintaras RUZGYS ir Edita GRIGALIÛNAITË
(Ðirvintø rajonas) átikinamai kalbëjo apie pirmapradæ ruginæ
duonà. Turi Lietuvos tautinio paveldo þenklà. Jø duona rauginta
àþuoliniame kubile, rankomis minkyta ir formuota, krosnyje kepta.

MANILLA. Direktorë Rûta MERKYTË: „Lietuviðka
medicininëmis þiniomis parengta kosmetika“.

Juozas VYÐNIAUSKAS, ámonës „Deðimtas teksas“
direktorius, prisistatë kaip vyriðkø marðkiniø gamybos
specialistas. Jo nedidelë ámonë gamina ávairiø tipø marðkinius.
Jis sakë: „Visa tai, kas susijæ su tekstile, iðmanau gerai, nes daug
metø dirbau P. Ziberto kombinate. Mûsø laikais didelë konkurencija
jauèiama ið pigius, prastokos kokybës gaminius siûlanèiø uþsienio
ámoniø. Todël svarbu, kad mûsø vartotojas þvelgtø ne vien á þemà
kainà, bet ir turëtø tikslà ásigyti graþesná, ilgaamþiðkesná gaminá.“  

Ðerkðno medus – bitynas, ásikûræs 1982 m. Raseiniø rajone.
Já puoselëja Ðerkðnø ðeima. „Mums bitininkystë iðlieka
nepakeièiamu pomëgiu, ðeimà sutelkianèia ir apjungianèia veikla,
kurioje tenka suktis panaðiai kaip bitelëms.“ Ðios ðeimos siûlomas
medus yra labai ávairus. 

Martyna BARTKUTË  (Starli jewelry) savo veiklà sieja su
papuoðalø gamyba. Ji save laiko meniðku þmogumi, yra baigusi
ðiai veiklos srièiai reikalingus mokslus Dailës akademijoje. Stiklo
papuoðalø gamyba – sudëtingas technologinis procesas.
„Medþiagos mano gaminiams þinomos seniai, pavyzdþiui, stiklas,
taèiau jo lydymas ir pritaikymas karoliukø gamybai yra mano
sumanymas ir nors tai nëra naujas iðradimas, bet tikrai þinau, kad
gamyba reikalauja didelio kûrybinio iðradingumo. Todël dþiaugiuosi,
kad galiu pasakyti, jog papuoðalus nuo pat pradþios padarau pati.
Mano papuoðalai pasiima ðviesà dienos metu arba ið kitokio ðviesos
ðaltinio, o tamsoje tà ðviesà iðspinduliuoja.“ „Starli - reiðkia þvaigþdþiø
ðviesà“. 

Ámonë „Aconitum“ þinoma Lietuvoje nuo 1999 m. Pagrindinë
veiklos kryptis – vaistø ir maisto papildø gamyba. Didelá
populiarumà turi ðios ámonës gaminiø prekyba internetu.  

ÐERNO PËDA. Besidomintiems medþiokle ir þvërienos
produktais buvo suteikta galimybë paragauti ið elnio, ðerno,
briedþio, bebro, stirnos mësos paruoðtø gaminiø. 

Dëmesio sulaukë ir parodoje buvæs policijos ir visuomenës
bendradarbiavimui skirtas stendas. Saugi kaimynystë – kaimynø
susibûrimas siekiant savo aplinkà padaryti saugesne ir geresne
vieta gyventi, dirbti ir mokytis.

Ádomios buvo ir statybai bei remontui skirtos medþiagos.
Savo produkcijà siûlë Dzûkijos plastikiniø langø gamintojai ið
ámonës „Megrame“.

Parodos lankytojai turëjo galimybæ ne vienà valandà paskirti
paþinèiai su lietuviðka produkcija, ásigyti ávairiø gaminiø sau ir 
sveèiams pavaiðinti, o taip pat uþmegzti ávairiø verslui ir
bendradarbiavimui naudingø paþinèiø.  

*** 

Jau parodai pasibaigus iðsamiau mintimis sutiko pasidalinti
LPK viceprezidentas Jonas GUZAVIÈIUS. 

* * *
Gerbiamas viceprezidente, kà galima bûtø pasakyti apie

lietuviðkosios gamybos tendencijas praeityje ir ateityje? 
Gamyba ir apskritai verslas yra ne tik konkretaus gaminio

kûrimas, bet ir sudëtingi socialiniai, organizaciniai, technologiniai
klausimai. Kitaip sakant, reikia matyti ne tik ámonës vadovà,
savininkà, darbininkà, bet ir visà aplinkà, kurioje vyksta gaminio
kûrimas. Neabejotinai labai svarbià vietà uþima valstybës ir ávairiø
valdþios institucijø valia, darbo stilius, priimami sprendimai ir
kt. Kai mes kalbame apie gamybà, tenka atsiþvelgti á tradicijas,
kurios buvo sukurtos praeities deðimtmeèiais, t. y. pamatyti tuos
þmones, kurie buvo pradininkai kuriant Lietuvos energetinæ
sistemà, formuojant inþinerinius ágûdþius, mokslinæ darbo
organizavimo sistemà. Dabartiniais laikais vis svarbesná vaidmená
ágauna robotizacija, sudëtingø mechanizmø panaudojimas. Ðiam
procesui bûtinos mokslo þinios, ávairiø srièiø aukðtø kva-
lifikacijø diplomai, patirtis. Vis didesná vaidmená ágauna bet
kurios gamybos rezultatyvumo reikðmë, t. y. kiek laiko 
bei materialiø darbo resursø reikia gaminio sukûrimui. Visa tai
trumpai bûtø galima apibûdinti kaip gaminio savikainà. Ji yra
esminë konkurencingumo sàlyga einant á tarptautinæ rinkà. Ðioje
srityje, nors ir turime neblogø laimëjimø, taèiau ateitis reikalaus
spartaus darbo naðumo augimo, trumpai tariant, produkcijos
savikainos sumaþinimo. 
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Kà galima bûtø pasakyti apie vis populiarëjantá rankø darbà?
Neseniai lankantis kai kuriose  Vakarø Europos ðalyse teko
pastebëti, jog beveik kiekvienoje prekybos vietoje
yra akcentuojama rankø darbo (hand made) produkcija. 

Istoriðkai þvelgiant, daugelis mûsø gamybos ðakø formavosi
kaip rankø darbo gaminiai. Ne be reikalo istorija labai iðkëlë
amerikieèio Fordo vaidmená, kai jis gamyboje pritaikë konvejerá.
Vis dëlto masinë gamyba, ir tai rodo ávairûs rinkos tyrimai,
sukuria daug prekiø, bet lygiai taip vartotojas þenklià dalá tø pigiai
ásigytø gaminiø siekia greitai jø ir atsikratyti. Susiduriame su
gamtosaugos problemomis. O tai, kas susijæ su rankø darbu,
manau, kad jis Lietuvoje turi ir turës tendencijà augti ten, kur
vienetiniai gaminiai sulaukia vis daugiau vartotojø, ir tai yra ne
tik daiktas, bet ir puoðmena vis á aukðtesná lygá kylanèiai vartojimo
kultûrai. Nepamirðkime, kad darbo jëga turi tendencijà brangti
ir tai galima vadinti bûsimu ilgalaikiu procesu. 

Atskirai norëèiau paþymëti gamybos susiejimà su vietiniais
resursais. Þemdirbystë ðiuo atþvilgiu turi jau gajas tradicijas, bet nëra
gerai, kada á uþsiená keliauja þaliava, o ne gaminys. Labai pritariamai
þvelgiu á pastaruoju metu atsiradusá visuomenës nerimà
dël pernelyg masiðko Lietuvos miðkø  kirtimo ir medienos pardavimo
uþsieniui. Truputá su ðypsena tariant, tai yra beveik jokiø pastangø
nekainuojantis verslas, nes miðkai pasodinti ir uþauginti ankstesniø
kartø, o dabar jie parduodami ir niekas negali pasakyti, ar tai tikrai
yra optimali prekæ atitinkanti kaina. Manau, kad visuomenës nerimas
ir ypaè inteligentijos suaktyvëjimas jau pradeda duoti ir ateityje duos
naudingus rezultatus ne tik verslui, bet ir visuomenei. Reikia laukti,
kad ryþtingesni teigiami sprendimai bus priimami ir ið valstybiniø
institucijø pusës. 

Kreipiamës á jus kaip á Kauno kraðto pramonininkø ir
darbdaviø asociacijos (KKPDA) prezidentà. Kà bûtø 
galima plaèiau pasakyti  apie ðià institucijà? 

1930 m. balandþio 12 dienà buvo ásteigta pirmoji Lietuvoje
gamybininkø ir prekybininkø asociacija – Lietuviø prekybininkø,
pramonininkø ir amatininkø sàjunga, kuri vëliau pasiva-
dino Verslininkø sàjunga. Pagrindiniai ðios sàjungos tikslai
buvo didinti ekonominæ lietuviø tautos gerovæ. Sàjunga gynë savo
nariø interesus.1989 m. gruodþio 22 dienà buvo ásteigta Kauno
pramonininkø asociacija. Pleèiantis veiklai, formuojantis naujiems
tikslams, 1996 m. rugpjûèio 15 dienà asociacija buvo pavadinta
Kauno kraðto pramonininkø ir darbdaviø asociacija. Ðios
asociacijos vadovais buvo: 

· 1989-1990 m. ir 1993-1999 m. Klemensas Ðeputis 
· 1990-1993 m. Simas Ramutis Petrikis 
· 1999-2009 m. Algimantas Jankauskas 
Nuo 2009 m. ðioje asociacijoje prezidento pareigos yra patikëtos

man. 
Pagrindiniai asociacijos tikslai yra atstovauti ir ginti nariø

interesus, teikti pasiûlymus dël teisës aktø, organizuoti asociacijos
nariø susitikimus su valstybiniø institucijø atstovais, skatinti
asociacijos nariø tarpusavio bendradarbiavimà ir kt. Apie
nuveiktus asociacijos darbus ir ateities perspektyvas iðsamiau
kalbësime lapkrièio 14 dienà, kai istorinëje Kauno prezidentûroje
minësime mûsø asociacijos jubiliejø. 

Koks bûtø jûsø svarbiausias palinkëjimas Lietuvos
gamintojui ir pirkëjui? 

Pakartosiu gerai þinomà tiesà: „Geriausius gamybinius
pasiekimus lemia þmogus.“ Nesvarbu, koká darbà jis dirbtø, bet
jo valia, noras, ryþtas yra pagrindinës sàlygos, kad mûsø dabartis
ir ateitis bûtø susietos darnaus bendradarbiavimo ryðiais, gera
tarpusavio sàveikos dvasia. Eikime ðiuo keliu ir tikrai laimësime. 

Parodoje lankësi ir medþiagà spaudai parengë  
Benita VIÐPULSKYTË ir dr. Juozas ÐALÈIUS 
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– Man, senam vilkui, vis dëlto neaiðku, kodël ðis þiniasklaidos,
televizijos áspûdis atrodo stipresnis nei asmeninis kontaktas?

– Latvijoje prezidento pergalæ lëmë jo indëlis á Latvijos istorijà.
Jûsø dabartinis prezidentas (Egilas Levitas) formavo valstybës
sistemà. O mûsø prezidentas? Jo nuopelnas iki ðiol yra tas, kad
jis – didþiøjø Ðvedijos bankø atstovas. Jis nëra vien tik televizijos
sukurtas þmogus.

– Bet mûsø Prezidento rinkimø sistema skiriasi nuo jûsiðkës.
Ir daugelis ið mûsø mano, kad jûsiðkë sistema demokratiðkesnë.

– Taip. Ðitaip lengviau, bet, pasirodo, ne demokratijai, o
masinei indoktrinacijai. Mûsø rinkimai turi daugiau teatro
elementø.

– Bet argi prezidento rinkimuose neturëtø dalyvauti daugiau
þmoniø?

– Viena vertus, tai turbût teisingiau. Bet, kita vertus,
televizorius iðkreipia daug kà, esmæ.

– Ar manote, kad jûsø ir mûsø prezidentai jau ið esmës
neatstovauja tautinei valstybei? Daugelis Latvijoje mano, kad
tautinë valstybë su jai bûdingu savitumu èia iðnyko. Dabar tai tik
Europos ar JAV palydovas. Kaip yra Lietuvoje?

– Nacionalinis – tai nereiðkia nacionalistinis. Tai reiðkia, kad
lemiamàjà galià turi pagrindinë tauta. Tai yra apsisprendimo
pagrindas. Taigi, Lietuvoje yra beveik tas pats. Taèiau Lietuvoje
blogiau yra tai, kad Seime neturime tokiø jëgø, kokias turi jûsø
Nacionalinis susivienijimas (Nacionâlâapvienîba). Mes neturëjome
tokiø jëgø. Kai á valdþià atëjo konservatoriai, jie pasireiðkë kaip
nacionalinës jëgos. Bet per dvejus ar trejus metus jie
persiorientavo á didþiojo kapitalo interesus. Ir dabar jie aiðkiausiai
pareiðkia, kad visos Lietuvai privalomos globalistinës taisyklës,
nesvarbu, ar jos kilusios ið Briuselio, ar ið tarptautiniø organizacijø,
yra privalomos.

A. Juozaitis. Lietuvis nëra vieniðas,
nes greta jo „alsuoja“ latvis
Viktoras Avuotinis (Viktors Avotiòð), „Neatkarîgâ“

(Tæsinys kitame numeryje)

„Neatkarîgâ“ ,  2019 m. rugpjûèio 22 d.
Ið latviø kalbos vertë Alvydas Butkus

Juozas ZYKUS, pilieèiø asociacijos
„Metro sàjûdis“ valdybos pirmininkas

Dauguma Europos valstybiø
savo sostinëms ypatingà statusà
yra pripaþinusios atskiru ástatymu.
Sostinë atstovauja valstybei,
atlieka daug specifiniø funkcijø.
Tai iðskirtinis miestas, kuris
atstovauja visai ðaliai. Èia veikia
svarbiausios ðalies institucijos,
uþsienio ðaliø diplomatinës
tarnybos. Su tûkstanèiais reikalø
atvyksta þmonës ið visos Lietuvos...
Tai miestas, kuriame sprendimø
teisë neturëtø bûti palikta vien tik
savivaldybës tarybai.

Seimo narë Rasa Budbergytë drauge su kolega Linu Balsiu
ðiø metø pradþioje pasiûlë rezoliucijos „Dël Lietuvos Respublikos
sostinës ástatymo“ projektà. Birþelio mënesá devyni parlamentarai
uþregistravo naujà ðio teisës akto projektà. Juo siûloma
Vyriausybei iki gruodþio mënesio parengti ir Seimui pateikti
Sostinës ástatymo projektà. Beje, tarp rezoliucijos iniciatoriø yra
ir naujasis susisiekimo ministras Jaroslav Narkeviè.

Manytina, jog á rudens sesijà susirinkæs Seimas ðákart nesiryð
atmesti rezoliucijos. Idëja dël specialaus Vilniaus statuso
brandinama, visuomenininkø yra remiama jau daug metø, taèiau
ðià vasarà ji tapo ypaè aktuali – tam turëjo átakos dël istorinës
atminties vertinimo kilæ skandalai.

Specialø statusà suteikti Vilniaus miestui kaip Lietuvos
sostinei rekomenduojama Europos Tarybos Europos vietos ir
regionø valdþios kongreso pernai lapkritá paskelbtoje ataskaitoje
„Vietos demokratija Lietuvoje“. Kiekvienam yra suprantama,
kad Vilniaus miestas – ilgaamþë istorinë daugiakultûrë sostinë –
turi iðskirtinæ reikðmæ. Galiausiai juk ðiandien Vilniuje gyvena
penktadalis visø Lietuvos gyventojø.

Ástatymu teisiðkai bûtø padalytos sostinës valdymo funkcijos
tarp centrinës valdþios (Seimo, Vyriausybës, Prezidento) ir
vilnieèiø iðsirinktos miesto tarybos. Ávairios valstybinës bei jas
aptarnaujanèios ástaigos yra kuriamos visø ðalies mokëtojø
lëðomis, tad þmonës turi teisæ daryti átakà sostinës gyvenimui.

„Metro sàjûdþio“ vadovas J. Zykus svarsto, jog Sostinës
ástatymas atvertø galimybæ pagaliau ágyvendinti dvimiesèio idëjà.
Jos autoriui VGTU prof. emeritui Jurgiui Vanagui uþ darbø ciklà
„Vilniaus ir Kauno dvimiestis: didþiøjø miestø urbanistinës
sandaros modeliavimas“ (1969-2003) 2004-aisiais buvo skirta
Lietuvos mokslo premija.

Prof. J. Vanago teigimu, Vilniaus metropolitenas „bûtø pirmas
þingsnis ágyvendinant Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo
plano ástatymo nuostatà – sujungti Vilniø ir Kaunà greitojo
transporto sistema, taip sukuriant Vilniaus ir Kauno urbanistiná
dipolá (Euro City). Tai sudarytø pagrindà atsirasti europiniø
institucijø ir kitø dariniø ðioje, apie milijonà gyventojø turinèioje,
jungtinëje zonoje bei tiesiogiai prisijungti prie plëtojamo Europos
urbanistinio karkaso“.

„Metro sàjûdþio“ vertinimu, pastaèius metro, nuo Vilniaus
centro iki Karmëlavos galima bûtø nukakti per pusvalandá. Lieka
tik pajuokauti, kad dabar dël Þemës ûkio ministerijos perkëlimo
keliamas aþiotaþas, ágyvendinus dvimiesèio idëjà, kels ðypsenà,
nes Pilaitëje gyvenantis Þemës ûkio ministerijos darbuotojas
greièiau pasieks vakariná Kauno pakraðtá nei dabartiná ministerijos
pastatà Vilniaus centre.

Ar turësime Sostinës
ástatymà?

Mûsø mokykloje turiu galimybæ lankyti papildomus
uþsiëmimus. Mano  pasirinkimas buvo – ekonomika ir verslumas.
Greitai supratau, kad turësiu galimybæ domëtis ir suþinoti kiek ir
kodël kainuoja vienas ar kitas gaminys. Praktiðkai tuo galëjau
ásitikinti neseniai vykusioje parodoje „Rinkis prekæ lietuviðkà“.
Pamaèiau gausybæ ávairiø gaminiø ir ypaè didelá pasirinkimà
kosmetikos gaminiø. Trumpai pasidomëjus suþinojau, jog kai kurie
gamintojai produkcijà kuria jau ne vienà deðimtmetá, taèiau buvo
ir tokiø, kurie savo gamybinæ veiklà pradëjo vos prieð keletà
mënesiø, ádomu buvo pasiðnekëti su gimnazijø moksleiviais, kurie
vadovaujant jø mokytojoms ið visokiø atliekø kuria vienkartinius
gaminius, pavyzdþiui, ið medþiagos likuèiø siuva kilimëlius, gamina
ávairias juosteles, sagas. Ðie gaminiai pirmiausia mane sudomino
tuo, kad jie yra vienkartiniai, kitaip tariant, nauji ir tokiø gaminiø
dar niekas neturi. Manau, kad gilinantis á ekonomikà suþinosiu
daug ádomiø dalykø, pavyzdþiui, suprasiu kaip reikëtø kurti savajá
verslà (nedidelá sau mielà versliukà).

Suprantu, kad ekonomikos þiniø siekimas nebus lengvas, bet
viliuosi, jog bus turiningas ir naudingas. Manau, jog apie tai
daugiau papasakoti galësiu ateityje.

Viktorija EIZENTAITË

Mano pasirinkimas –
ekonomika ir verslumas

Pradþia Nr. 9 (440). Tæsinys.
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Svarbiausios bendrovës statybvietës. Mûsø bendrovë vykdo
statybos darbus ávairiuose miestuose. Jeigu kalbëti apie dabartinæ
situacijà, tai didþiausià dëmesá skiriame administracinio pastato
Brastos g.14 Kaune statybai, Kultûros centro Druskininkuose
monolitiniø konstrukcijø statybai bei kitiems vykdomiems
projektams. Vilniaus kogeneracinës jëgainës statybos darbai
nueina á antrà planà, nors ten neávykdytø pagal sutartis darbø
dar yra nemaþai.Ðio objekto generaliniai rangovai yra
„STEINMULLER BABCOCK ENVIRONMENT“ (Vokietija) ir
„BUDIMEX“ (Lenkija). Ðiø ámoniø konsorciumas stato atliekø
deginimo árenginius. Mûsø bendrovë ðiame objekte dalyvauja
kaip subrangovinë organizacija. Dël generaliniø rangovø
nesutarimø, statybvietës teritorijos nepasidalinimo mes
negauname darbø fronto ir negalime vykdyti darbø.
Kogeneracinë buvo ádomus objektas, bet mums tai didþiàja dalimi
jau praeitas etapas ir, deja, su nelabai malonia „uodega“, nes
viena ið Lenkijos kompanijø mums dar skolinga labai didelæ sumà
pinigø.Delsiama jau kelis mënesius ir ðiandien negalime tiksliai
pasakyti, kada skolà atgausime. Taigi kogeneracinæ jëgainæ galima
minëti tik kaip neblogà patirtá profesine prasme.

Ði jëgainë gamins apie 40 proc. Vilniui reikalingos ðilumos.
Derybø procesas su generaliniais rangovais uþtruko pusæ

metø. Pagal susitarimà mums teko vykdyti biokuro katilinës
pamato, monolitinës laiptinës pamato ir sienø bei trijø  biokuro
silosø betonavimo darbus. Statybø procesas buvo sudëtingas,
taèiau mûsø specialistai turi daugelio metø patirtá vykdant
nepertraukiamo betonavimo darbus. Nenutrûkstamas laiptinës,
kurios aukðtis66,5 m, sienø betonavimo procesas vyko  19 parø.
Pagal technologijà buvo naudojama slenkanèiø klojiniø sistema.
Betonavimo darbai vyko ir esant neigiamai temperatûrai, taèiau
tam buvo tinkamai pasiruoðta ir ðis faktas neturëjo neigiamos
átakos galutinei konstrukcijø kokybei.Laiptinës ir katilinës
pamatø, kuriø storis siekia iki 2m, betono receptûrà ir
technologijà padëjo parengti Kauno technologijos universiteto
mokslininkai. Jiems vadovavo mokslø daktaras Vigantas A.
ÞIOGAS. Katilinës pamato betonavimas vyko apie 36val, 105m3/
val. intensyvumu. Tikslinga bûtø paminëti, kad jëgainës silosø
skersmuo 25 metrai, o jø aukðtis – 15 metrø.

Sudëtingam darbø procesui sumaniai vadovavo mûsø
bendrovës statybos vadovai Artûras BINGELIS ir Darius
VERVEÈKA.

Statybininkø dabartis ir ateitis
Vidas LASICKAS, UAB „Dzûkijos statyba“

gamybos direktorius, paaiðkino keletà svarbesniø
klausimø:

1. Svarbiausios bendrovës statybvietës;
2. Profesionalaus vadovavimo joms bûtinumas;
3. Visuomeniniø – socialiniø vertybiø tarpusavio

ryðiø svarba.

/Nukelta á  6 psl./

Norëèiau paminëti ir dar vienà stambø objektà Utenoje. Tai
irgi ádomus  nuotekø tvarkymui skirtas objektas. Jame be dumblo
pûdymo ir dþiovinimo bus suprojektuota ir paleista nuotekø
dumblo deginimo grandis. Noriu pabrëþti, kad toks projektas,
bûtent su dumblo deginimu, bus pirmasis Lietuvoje.Ðiuo metu
vykdomi projektavimo darbai. Vyksta organizaciniai pasiruoðimai
ðios didelës statybvietës darbø vykdymui pradëti.Tikimës, kad
realius darbus statybvietëje pavyks pradëti iki ðiø metø pabaigos.
Ðio  objekto vadovas yra patyræs inþinierius Alvydas Raguckas.
Norëèiau priminti, kad A. RAGUCKAS mûsø ámonëje dirba jau
keturiasdeðimt metøir apie 10  metø buvo UAB „Dzûkijos
statyba“ generalinis direktorius, todël akivaizdu, kad daugelio
metø neblogi ámonës rodikliai ir kolektyvo subûrimas svarbiø
uþduoèiø vykdymui yra pirmiausia buvusio generalinio
direktoriaus A. Ragucko nuopelnas.

Profesionalaus vadovavimo statybvietëms bûtinumas.
Rugpjûèio pradþioje pasikeitë UAB „Dzûkijos statyba “
vadovybë. Generaliniu direktoriumi tapo Edvardas
MAÈIULAITIS. Tai patyræs inþinierius, bendrovëje dirbantis
daugiau kaip du  deðimtmeèius.

Darbo patirties analizë bei teoriniai apibendrinimai suteikia
galimybæ daryti iðvadà, kad kolektyvo darbo sëkmæ lemia daugelis
faktoriø. Vis dëlto vienas ið svarbiausiø yra sudëtingø valdymo
problemø tinkamas surikiavimas, labiausiai patyrusiø specialistø
kryptingas mobilizavimas kokybiðkam uþduoèiø vykdymui.

Ámonës veiklà daug kuo lemia ekonominis rezultatyvumas, t.
y. pelningumas. Pastaraisiais metais siekti aukðtø pelno rodikliø
trukdo didelë statybos bendroviø tarpusavio konkurencija. Todël
einant á vieðuosius pirkimus tenka labai apdairiai skaièiuoti
sàmatas ir numatyti bûtiniausius sànaudø straipsnius, kuriø
ávykdymas leistø ámonei gauti pelnà. Objektyviai þvelgiant, pelno

Nuotr. www.dzukijosstatyba.lt

Nuotr. www.dzukijosstatyba.lt
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Statybininkø dabartis ir ateitis
maþëjimas vykta dar ir todël, kad dabartiniais laikais kuo toliau,
tuo labiau trûksta patyrusiø specialistø, o tai reiðkia, kad atsirado
objektyvios prielaidos gerai darbà iðmanantiems þmonëms kelti
sàlygas dël atlyginimo padidinimo. Manau, kad ði tendencija
iðliks ir ateityje, nes valstybës ekonomikos raida progresuoja
ágyvendinant reikalavimus dël materialiø poreikiø tenkinimo.

Visuomeniniø – socialiniø vertybiø tarpusavio ryðiø svarba.
Ávairiø aplinkybiø analizavimas rodo, kad geriau sekasi toms
ámonëms, kurios turi nuolatiná patyrusiø specialistø branduolá.
Bûtent tokia ámonë yra ir „Dzûkijos statyba“. Daugelis mûsø
statybininkø dirba jau ne vienà deðimtmetá. Todël darbo jëgos
kaita yra nedidelë, kitaip sakant, keièiasi daugiausia tie
specialistai, kurie ásidarbina vëliausiai. Ámonës vadovai vis labiau
ásitikina, kad kolektyvui didelæ reikðmæ turi, kaip áprasta sakyti,
vidaus darbo atmosfera. Neretai tenka iðgirsti, kad labai svarbu

gaunamos algos dydis, taèiau ne maþiau svarbu ir socialinë,
darbuotojø saugos, poilsio organizavimo ir kt. sistemos. Manau,
kad ne tik mûsø bendrovëje þmonës neretai uþduoda panaðø
klausimà: kas svarbiau – alga ar gera darbo atmosfera? Suprantu,
kad vienodø atsakymø ðiuo atþvilgiu bûti negali.

Labai svarbu ir reikðminga iðsaugoti ámonëje sukauptus ryðius,
ne tik kolektyvo viduje, bet taip pat ir su kitomis ámonëmis, su
kuriomis sieja bendradarbiavimas, t. y. su projektuotojais,
medþiagø, árankiø ir kitokios árangos tiekëjais. Svarbu ir dalykiniø
ryðiø palaikymas su darbø kokybës tikrintojais ir apskritai su
ávairiomis kontrolës institucijomis.

Norëèiau palinkëti mûsø ámonës kolektyvui kûrybingo darbo,
ádomaus laisvalaikio, o taip pat rasti laiko kvalifikacijos këlimui ir
aktyviai dalyvauti mûsø miesto gyvenime.

Aèiû uþ ádomius paaiðkinimus.
Dr. Juozas ÐALÈIUS

Kelionës organizatorius UAB “Kauno grûda”. 
Pamëginkime trumpai pasakyti padëkos þodþius Rasai

BALÈIÛNAITEI, direktoriaus pavaduotojai, edukaciniø kelioniø
organizatorei, Gerdai STAÐKEVIÈIÛTEI, kelionës gidei,
vairuotojams Gediminui GUTRINAVIÈIUI, Mantui MACEIKAI.
Kelionës metu ávykdytas 7000 km ratas.  

Pabuvota Ðveicarijoje, vandeningiausiø kriokliø vietovëje,
Ispanijoje lankytasi Barselonoje, Kosta Bravos kurortiniame
mieste, Montserrat vienuolyne, Salvadoro Dali teatre-muziejuje,
Prancûzijoje pabuvota vyndarystës  centre Rakvira. Tai tik trumpas
iðdëstymas kelionës áþangai. 

Yra priimta sakyti, kad kiekviena kelionë vykdoma tartum
tris kartus. Pirmiausia tai yra pasiruoðimo etapas. Antrasis – pati
kelionës eiga. Treèiasis - áspûdþiai, prisiminimai apie tai, kas
labiausiai ástrigo á atmintá ir kurios þinios pasiliks ilgiausiai. 

Ávairiais bûdais keliaujanèiø þmoniø yra daug, taip pat
nemaþai yra raðanèiø arba pasakojanèiø. Áprastu reiðkiniu tapo
ir filmø kûrimas apie keliones. Mûsø atveju turëjome galimybæ
paþvelgti á aplankytø valstybiø ir miestø istorijà, ekonominius ir
kultûrinius akcentus. Turëjome galimybæ ið patyrusiø specialistø
gauti atsakymus á dominanèius, aktualius klausimus, pavyzdþiui
Ispanijos ðiaurinëje dalyje Katalonijoje, kurioje vyksta labai
aktyvus visuomeninis gyvenimas, susietas su vietiniø gyventojø
noru turëti atskiros nuo Ispanijos valstybës statusà.  

Paþintinë kelionë á Ispanijà 

Pamëginkime truputá iðsamiau pakalbëti apie trumpà kelionës
atkarpà á Ðveicarijà, kurioje pabuvojome prie garsiøjø Reino upës
kriokliø. Tai patys vandeningiausi kriokliai Europoje. Ið labai arti
matëme krentantá vandená ið 23 metrø aukðèio, vientisø kriokliø
plotis apie 40 metrø. Dràsesniems, kurie mëgsta aðtresnius
áspûdþius, buvo sudaryta galimybë uþ papildomà mokestá sësti á
nedidelá laivelá ir nuplaukti á kriokliø “papëdæ”, t. y. tà vietà, kur
jau vandens laðai  krinta tiesiog ant keliaujanèiøjø.  

Ádomu tai, kad Ðveicarija nepriklauso euro zonai, todël ji turi
savàjà valiutà. Taèiau prie kriokliø esanèiame prekybiniame
miestelyje buvo galima ásigyti ávairiø suvenyrø mokant
eurais. Didesnæ patirtá pirkiniuose turintys bendrakeleiviai, ypaè
moterys, tarpusavyje kalbëjosi, kad papuoðalø ir ávairiø kitø prekiø
yra pakankamai gausu, taèiau kainos uþ jas taip pat pakankamai
aukðtos. 

 Áspûdingai per Ðveicarijà vaþiuojant atrodo pasiþvalgymas á
jø kalnus. Keliø magistraliø tiesimas daþnai veda á trumpesnius ar
ilgesnius tunelius. Á akis krenta didelë ðvara ir palyginti negausus
þmoniø keliavimas ávairiais automobiliais. Savaime suprantama,
kad gilesniam ðios labai ádomios ðalies paþinimui reikia skirti daug
daugiau laiko, negu kad turëjome galimybæ jà pervaþiuojant. 

Didesnæ patirtá turintys kelionëje þmonës linkæ á jas vykti
nedidelëmis grupelëmis, o geriausiu atveju ðeimomis. Mums

/Nukelta á  7 psl./Gerdos Staðkevièiûtës nuotr.
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„Kuriantis þmogus yra didelis Lietuvos turtas ir mûsø tautos iðlikimo
garantas. Aèiû Jums, kad esate, kad nepavargstate neðti ir puoselëti
tradicijø, kad esate pavyzdys mûsø jaunajai kartai”, – nuoðirdþiai
linkëdamas ðviesiø dienø parodos dalyviams, autoriams ir ákvëpëjams
kalbëjo þemës ûkio ministras Andrius PALIONIS.

 * * *
„Dþiaugiuosi galëjusi prisidëti prie ðios parodos organizavimo.

Visuomet gera matyti aktyvius, smalsius ir gyvenimà mylinèius þmones,
kurie savo rankomis geba sukurti tokius groþius”, - teigia ministerijos
Ryðiø su visuomene skyriaus vyr. specialistë Danguolë STARKUVIENË.

Þemës ûkio ministerijos
Ryðiø su visuomene skyriaus

Vyr. specialistë Danguolë STARKUVIENË

Paþintinë kelionë á Ispanijà 

atsiuntë savuosius áspûdþius Jurgita Ladauskienë ir
Gabija Ladauskaitë. Pateikiame iðtraukà ið jø ádomaus ir malonaus
atsiliepimo apie kelionæ.  

Keliavimas laisvalaikiu turi daug privalumø. Jaunieji
keliautojai keliauja dël nuotykiø, pasaulio bei savæs paþinimo.
Vyresnio amþiaus þmonëms svarbu ne tik ðalies istorija, kultûra
ir graþios, ádomios vietos, manau, taip pat svarbu kartu
keliaujanti kompanija, bendravimas. Ðios mano kelionës metu,
kartu keliaujantys þmonës buvo nuostabûs! Noriu padëkoti
kelionës organizatoriui ,,Grûda’’, uþ smagià kelionæ, gerus
áspûdþius. Nepamirðtamà Montserrat vienuolynà, Barselonà,
Þironà su savo tûkstantmetine istorija. Prancûzijos vienà ið
Elraso vyndarystës centrø - Rikvirà, jo senamiesèio gatvës savo

 INFORMACIJA DARBUOTOJAMS -
Raðoma knyga apie Lietuvos inþinierius:

autorius...
Raðoma knyga apie Lietuvos inþinierius:
autorius praðo atsiliepti ávairiø kartø

specialistus

Á KTU kreipësi Lietuvos istorijos instituto vyr. mokslo
darbuotojas dr. Saulius Grybkauskas. Mokslininkas raðo
knygà apie inþinieriø rengimà, jø studijas ir darbà Lietuvoje
1944–1990 metais, todël renka archyvinæ medþiagà,
susitinka su inþinieriais, ima ið jø interviu.

Pasak bûsimos knygos autoriaus, inþinieriø pasakojimai
ypaè svarbûs, nes archyviniuose ðaltiniuose ne visada

atsiskleidþia tikrasis inþinieriaus gyvenimas, tuometinës ir
esamos aktualijos. Susitikimø su inþinieriais metu S. Gryb-
kauskas taip pat siekia suþinoti, kaip jie prisimena savo studijø
metus, kodël rinkosi inþinieriaus kelià, kaip tuomet veikë
nukreipimo dirbti sistema, kaip sekësi darbo pradþia ir pan.

Mokslininkas maloniai kvieèia atsiliepti ávairaus amþiaus
inþinierius (nuo baigusiøjø studijas 5 deðimtmetyje dar Kauno
universitete, iki jaunesnës kartos – ástojusiø studijuoti jau
Sàjûdþio laikotarpiu).

Norinèius pasidalinti savo istorija, praðome susisiekti su
gerb. dr. Sauliumi Grybkausku ðiais kontaktais:

Tel.: (8 5) 261 01 07
Mob. tel.: 8 605 79127
saulius.grybkauskas@gmail.com

Þemës ûkio ministerijos paroda

groþiu gniauþë kvapà. O labiausiai likau suþavëta Salvadoro
Dali muziejumi. Apie ðá menininkà þinojau tiek, kad jis buvo
keistokas, iðsiðokëlis. Ir tikriausiai ne be reikalo raðoma, kad
ði vieta tikras ákvëpimo ir motyvacijos ðaltinis tiems, kurie vis
dar bijo iðeiti ið savo komforto zonos ir likti nesuprasti. Ten að
butinai dar sugráðiu. Taip pat noriu padëkoti kelionës vadovei
Gerdai uþ visà informacijà, uþ pozityvà ir geranoriðkumà, uþ
visada gerà nuotaikà. Aiðku ir autobuso vairuotojams uþ
profesionalumà, tikslumà ir saugø vairavimà.

Jurgita LADAUSKIENË
* * *

Áspûdþius apie kelionæ parengë Benita VIÐPULSKYTË ir
dr. Juozas ÐALÈIUS 

Tæsinys kitame numeryje.  
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 Po  jubiliejaus ateina ávairios naujos þinios apie koplytëlës ávykius
praeityje.Vienas ið jø buvo raðtas P. Griðkevièiui, tuometiniam LTSR KP CK
sekretoriui. Laiðke buvo praðyta pastatyti koplytëlæ atgal á savo vietà, kadangi tuo
metu ji buvo nugriauta. Tam, kad koplytëlæ pastatyti atgal norëjo ir buvo pasiraðæ
46 þmonës.

Gavusi ðá laiðkà nusprendþiau, jog esu toliau pasirengusi kaupti patvirtinanèià
informacija apie koplytëlæ praeityje. Visà turimà informacijà galite siøsti internetu
 bruozytegabija@gmail.com arba perduot þodþiu +370 603 21 209. 

Taip pat norëèiau, kad aplink koplytëlæ augtø ávairios gëlës. Tad manau atëjus
rudeniui pasodinsiu daugiameèiø gëliø. Norëèiau pasodinti maþà àþuoliukà. Tai
bûtø nuostabus gamtos pagràþinimas.

Gabija BRUOÞYTË
Sveika Gabija, esi ðaunuolë. Tavo sumanymas puoðti koplytëlæ yra ádomus ir

graþus. Mano kieme tarp bulviø radau maþà àþuoliukà, ásmeigiau lazdelæ. Kvieèiu
rudená àþuoliukà pasiimti, pasodinti ir rûpestingai auginti.

Tavo kaimynas Juozas

Dambravos koplytëlës
100-meèio aidai

Ðie metai, mëgstantiems stebëti gamtà, ádomûs tuo, kad labai
gausiai uþderëjo àþuoliukø. Tenka girdëti, kad þmonës maþus
àþuoliukus pastebi ten, kur jie niekada neaugdavo, pavyzdþiui,
darþuose drauge su bulvëmis, kaimo keliø pakraðèiuose, ávairiuose
takeliuose ir t.t. Apsilankiusi tëviðkëje prie àþuolo kuriam jau
daugiau nei 30 metø, apytikriai suskaièiavau daugiau nei 150 vnt.
vienmetiniø àþuoliukø. Suprantama tai graþus reginys, taèiau
atsirado ir rûpestis, kà su jais daryti. Aiðkaus sprendimo mûsø
ðeima dar neturi, taèiau bet kokiu atveju norëtume juos iðsaugoti.
Tikëtina, kad keli ið ðiø àþuoliukø gali nukeliauti ir á mûsø ðeimos
þemæ, kadangi turime sumanymà ateities gyvenimà susieti su
kaimu.

Norëtøsi pakviesti, ypaè jaunimà, dëmesingai paþvelgti á maþus
àþuoliukus, kurie ið pirmo þvilgsnio gali atrodyti panaðûs vienas á
kità, taèiau tikrumoje skiriasi - ðakeliø skaièiumi, jø iðsidëstymu.
Daþnai þmonës klausia, kada yra tinkamiausias àþuoliukø
sodinimo metas? Literatûra ir patirtis duoda atsakymà: galima
sodinti pavasará ir rudená, taèiau geriausias metø laikas vis dëlto
ruduo, tiksliau spalio pabaiga, lapkrièio pradþia. Persodinant
nereikia bijoti patrumpinti ðaknies, nes tai kaip tik skatina
formuotis tvirtesnei medelio kuokðtinei ðaknø sistemai.
Priklausomai nuo oro ir dirvos sàlygø, persodintà medelá galima
truputá palaistyti. Norëtøsi atkreipti dëmesá á dar vienà dalykà.
Medelá reikia pasodinti toje vietoje, kur já savo vaizduotëje
galëtume pamatyti jau gerokai paaugusá, tai yra po 10, 20, o gal ir
daugiau metø. Palinkëkime vieni kitiems susidraugauti su maþu
àþuoliuku, turint viltá ateityje pamatyti graþø, tvirtà medá.

Sonata ÞUKAUSKIENË,
Aleksandro Stulginskio Universiteto,

Miðkø ir ekologijos fakulteto magistrë

Àþuoliukas – ádomus
radinukas

Kaip ir prieð daugelá metø, taip ir ðá kartà,buvo surengtas tradicinis Kauno
miesto mero taurei laimëti skirtas darþelinukø Trikrepðio turnyras, ávykæs Lietuvos
sporto muziejaus Vytautø Augustauskø sporto kiemelyje.

Ðiame turnyre dalyvavo l./d. ,,Ðarkelë“ pedagogë Virginija Ribaðauskienë,
l./d. ,,Àþuoliukas“pedagogë Rita Þukauskienë,  l./d. ,,Vaikystë“ pedagogë Kristina
Abraitienë, l./d. ,,Rasytë“pedagogë Audronë Domanaitienë, l. /d.
Vërinëlis“pedagogë Graþina Sidabrienë, l./d. ,,Kûlverstukas“ pedagogë Loreta
Maèiulienë, l./d. “Þingsnelis“pedagogë Kornelija Balèiûnaitë, „Ðanèiø lopðelio –
darþelio“pedagogë Kristina Sakalë, l./d. ,,Atþalëlë“ pedagogë Santa Eglinskienë,
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro lopðelio - darþelio pedagogës
Brigita Baèkytë ir Inga Gogelienë.  Programà renginiui parengë kûno kultûros
pedagogës Dana Makauskienë (l./d. „Ðarkelë“), Daiva Statkevièienë (l./d.
„Àþuoliukas“), Alma Lukoðiûnienë (l./d. „Kûlverstukas“),Kristina Geiðienë (l./d.
„Rasytë“), Jurgita Dirmontienë (Ðanèiø lopðelis – darþelis), Vilma Danienë, (l./d.
„Vaikystë“), ir Ugnë Aviþienytë (l./d. „Þingsnelis“).

Ðventæ atidaræs, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities
tarybos atsakingasis sekretorius Pranas Majauskas pasidþiaugë, kad
kiekvieni metai iðugdo ir á ðá graþø ir jaukø Vytautø Augustauskø kiemelá
palydi paèius iðkiliausius Kauno ikimokykliniø ástaigø ne tik  jaunuosius
krepðininkus,bet ir krepðininkes. Ir, kad ðis, dar prieð daugelá metø ið Sankt
Peterburgo á Kaunà, o vëliau ir á Lietuvà atkeliavæs þaidimas, prigijo ir tapo
labai mëgstamu vaikuèiø tarpe. Sveikindamas vaikuèius ir visus á ðventæ
atvykusius sveèius,P. Majauskas papraðë paþvelgti á èia pat uþ tinklinës
muziejaus tvoros kylanèius Lietuvos krepðinio federacijos bûsimus Rûmus,
kuriuose ateityje puikuosis ne tik ið Europos, Pasaulio èempionatø, Olimpiniø
þaidyniø  gráþæ mûsø didieji krepðininkai, bet ir Trikrepðio turnyrø
nugalëtojai...

Pranas Majauskas
Lietuvos

sporto muziejaus direktorius

Pasibaigë tradicinis Kauno
miesto mero taurei laimëti
skirtas Trikrepðio turnyras

Radviliðkio rajono Kleboniðkiø kaimo vëjo malûnas.
Prano Davalgos nuotr.

Red. pastaba. Tekstas
dël vietos stokos sutrum-
pintas.


