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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems

Pasaulyje daugiau derybø...

/Nukelta á  2 psl./

Gerbiamas Viceprezidente,
1917 m. sausio mënesá laikraðtyje
„Statyba“ iðsakëte tokias mintis:
„Manau, kad Lietuvoje bus
daugiau ramybës, pasaulyje
daugiau derybø, metø pabaigoje
jau iðgirsime rimtas kalbas apie
tai, kas valdys Lietuvà po
prezidento rinkimø. Manau, kad
tas ÞMOGUS BUS VYRAS.“ Kà
galima bûtø pasakyti, kai jau visi
rinkimai Lietuvoje yra ávykæ?

Rinkimø klausimai man visuomet buvo aktualûs. Þinojau, kad
jais domëtis yra ne tik svarbi pareiga, bet ir ádomus uþsiëmimas,
todël mëgdavau pirmiausia sau, o vëliau ir kitiems pasakyti savàjà
nuomonæ apie vienø ar kitø rinkimø baigtá.

Taèiau pastarieji prezidento rinkimai daug kam buvo netikëti
savo rezultatyvumu. Maniau, kad skirtumas bus gal 10 ar truputá
daugiau procentø ir ðiuo atþvilgiu visuomenë turi teisæ
priekaiðtauti ávairioms sociologinëms tarnyboms, kurios labai
nukrypo á ðalá su savo prognozëmis.

Keistokai atrodo prognoziø rezultatai. Nespecialistø
stebëjimai rodë, kad rezultatai tikrai bus kitokie. Kà jûs apie tai
manote?

Manau, kad atlyginimas, arba, kaip þmonës sako, duona
uþdirbama tik gerais darbais. Nenustebsiu, jeigu netolimoje
ateityje kai kas ið visuomeninës nuomonës tyrinëtojø atsipraðys
þmoniø uþ skelbtos informacijos neatitikimà tikrovëje. Taèiau jeigu
taip ir neávyks, tai þmonës neturëtø pamirðti, kuo ir kada daugiau
tikëti, o kuo ið viso nepasitikëti.

Lietuvos prezidentas daugelá metø yra tarsi iðskirtinë
asmenybë. Kodël bûtent taip mûsø tautieèiai màsto?

Manau, kad geriausia pamoka yra istorija. Prisiminkime
Lietuvos didþiøjø kunigaikðèiø laikus, o jeigu jau paþvelgsime á
prieðkario Lietuvà, tai prezidentas A. Smetona pagrástai buvo
vadinamas tautos vadu ir jo nuopelnai, vadovaujant valstybei per
15 metø, nors ir labai sudëtingomis tarptautinëmis aplinkybëmis,
buvo nepaprastai reikðmingi ir dorø þmoniø niekada nebus
pamirðti.

Þvelgiant á mûsø dienas, prezidento pareigybë reiðkiasi kaip
þmogaus kûrybiðkumas, iðskiriantis já ið já supanèios aplinkos. Tas

Jonas GUZAVIÈIUS, Lietuvos pramonininkø
konfederacijos viceprezidentas, Kauno kraðto

pramonininkø ir darbdaviø asociacijos
prezidentas, UAB „Kauno liftai“ generalinis
direktorius, dalinasi mintimis apie valstybës

dabartá ir rytojø

kûrybiðkumas susietas su asmeninëmis savybëmis, o taip pat ir su
jo formavimosi ir veiklos aplinkybëmis. Plaèiàja prasme, tai
valstybës tapatybës bruoþø suvokimas ir savo galiø paskyrimas,
kad ta tapatybë bûtø iðsaugota ir visuomenei priimtina. Ðia prasme
tapatybæ norëèiau susieti su teritorija, istorija, kalba, ðeima,
gyvenimo bûdu ir kitomis aplinkybëmis, kurios ir nustato
iðskirtinumà ir Lietuvos padëtá tarp kitø pasaulio tautø.

Gerb. Direktoriau, vadovavimas valstybei bûtinai susietas su
svarbiausiø jos gyvenimo srièiø paþinimu ir organizavimu, kad
problemos, aktualios valstybei ir tautai, bûtø sëkmingai
sprendþiamos.

Tokiø problemø ratas niekada neturës baigtinio sàraðo, taèiau
pamàstykime, kà privalëtume iðkelti á pirmàsias gretas. Jas trumpai
bûtø galima iðvardinti taip:

- Pirmiausia, pamàstykime, kad per nepriklausomos valstybës
gyvavimo deðimtmeèius praradome apie milijonà gyventojø. Kalbos
apie tai, kad þenkli ðio milijono dalis gráð á Lietuvà, neturi realaus
pagrindo. Kalbos apie kaimyniniø valstybiø gyventojø imigracijà á
Lietuvà (atvykimà á Lietuvà) gali padëti iðspræsti tik ámoniø problemas,
susietas su darbo jëgos stygiumi. Taèiau tai visiðkai nesprendþia tautos
demografiniø klausimø.

- Antra, visuomenæ jaudina didelë socialinë nelygybë ir neturëjimas
programos, kaip jà áveikti. Tai yra svarbus ekonominis pagrindas, kad
Lietuvà kasmet palieka vis nauji tûkstanèiai þmoniø.

 Treèia, nors apie tai raðoma nedaug, taèiau Lietuva turi dideles
skolas. Kalbos apie tai, kad jos galëtø bûti nuraðytos, realaus pagrindo
neturi, todël jø gràþinimui reikës vël skolintis ið uþsienio ir taip jaunajai
kartai bus uþkrauta visiðkai ne jos sukurta sunki naðta.

Panaðiø svarbiø klausimø rikiuotë galëtø ateityje ir iðaugti, ir
pamaþëti, o tai tikrai priklausys nuo to, kokia valstybës valdymo
politika uþsiims jos pirmasis þmogus, t. y. prezidentas.

Jûs esate verslo institucijø atstovas. Kokias viltis á naujàjá
valstybës vadovà deda verslininkai?

Pasakysiu toká, mano nuomone, svarbø sakiná: reikia nebijoti
su verslu pabuvoti. Mûsø vieðojoje erdvëje susiformavæs gerokai
neteisingas poþiûris, kad verslininkai nëra aktyvûs valstybës ateities
kûrëjai. Tokiu atveju galima bûtø klausti, o kokie gi þmonës
organizuoja gamybà, vadovauja ámonëms, kuria darbo vietas, moka
valstybei mokesèius... Akivaizdu, kad ne tik Lietuvoje, bet ir
pasaulyje verslo struktûros yra bûtina ir labai naudinga valstybës
raidos sudëtinë dalis. Kûrybiðkai ir sàþiningai organizuojantis
gamybà vadovas sukuria galimybæ gyvuoti labai svarbioms
visuomenei sritims, tokioms kaip mokslas, kultûra, menas, sportas,
uþtikrina sàþiningai dirbanèiam þmogui ramø rytojø, nes jis gali
bûti tikras, kad esant reikalui ið valstybës sulauks materialios ar
kitokios reikiamos paramos, kad jo ðeima galëtø oriai gyventi.

Manau, kad Lietuvoje trûksta ir teorinio, ir valstybinio
supratimo, kà reiðkia sàvoka valstybës verslo ideologija. Sieti verslà
tik su pinigais yra pernelyg siauras màstymas.
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Pasaulyje daugiau derybø...
Taigi, verslas suteikia galimybæ þmogui pasireikðti kaip

svarbiausiam materialiø ir dvasiniø gërybiø kûrëjui, o tai yra ir
valstybës galios pagrindinis ðaltinis.

Gerbiamas Viceprezidente, kokie verslo ryðiai tarptautiniu
mastu?

Manau, kad reikia trumpai paaiðkinti apie tarptautinës darbo
organizacijos (TDO) ryðá su Lietuva. 1994 m. LR Seimas ratifikavo
TDO 1976 m. konvencijà „Dël triðaliø konsultacijø tarptautinëms
darbo normoms ágyvendinti“. Pagal ðià konvencijà kiekviena TDO
narë ásteigia Triðalæ tarybà. Ji yra ir Lietuvoje. Jos nariø gretose –
profesiniø sàjungø atstovai, darbdaviø ir vyriausybës atstovai.
Posëdþiai vyksta reguliariai, klausimø ratas platus, todël iðsamiau
apþvelgi ðios tarybos darbà reikëtø atskiro pokalbio.

TDO posëdþiai reguliariai vyksta ávairiose valstybëse. Man ne
kartà teko juose dalyvauti. Svarstomø klausimø ratas kiekvienà
kartà skirtingas, taèiau esminiai yra ðie:

- Socialinës partnerystës svarba, socialiniø partneriø
nepriklausomumas, ieðkojimas bûdø, kad socialiniai klausimai nuolat
bûtø dëmesio centre;

- Darbo rinkos reguliavimas turi bûti gyvybingas ir nuoseklus;
- Siekti darbo ir asmeninio gyvenimo suderinamumo, darbo vieta

turi uþtikrinti oraus pragyvenimo sàlygas;
- Darbo rinkos reguliavimas turi vykti atsiþvelgiant á darbdaviø ir

darbuotojø interesus;
- Negalima uþmirðti maþø ir vidutiniø ámoniø;
- Þmogus negali gyventi vienas, todël vyriausybë ir ámonës turi

siekti darbuotojø tarpusavio ryðiø neatskiriamumo;
- Pirmiausia turi bûti sukurtas produktas, o po to tik eiti kalba apie

jo pasidalinimà;
- Þmonës renkami ar skiriami á vadovaujanèius postus, privalo þinoti,

kad svarbiausias jø tikslas – maþinti skurdà, siekti socialinës partnerystës.
Kaip bûtø galima ðá pokalbá apibendrinti?
Visuomenë mûsø valstybëje yra pasiilgusi vieðumo, tiesos ir

teisingumo sampratø ágyvendinimo. Mano ásitikinimu, valstybinë
valdþia, verslo struktûros ir kûrybingai dirbantys þmonës turëtø
bûti pasirengæ dialogui, ávairioms deryboms, aiðkiø tikslø
formulavimui ir kûrybingam jø ágyvendinimui. Linkiu, kad eitume
bûtent tokiu ateities keliu.

Aèiû uþ ádomø pokalbá.
Uþraðë dr. J. ÐALÈIUS

Praëjusiame numeryje spausdinome vieðà laiðkà
LR Aplinkos ministrui Kæstuèiui MAÞEIKAI, LR Kultûros ministrui  Mindaugui KVIETKAUSKUI.
Atsakymà gavome ið Aplinkos ministerijos. Já pateikiame skaitytojams.
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Juozas ZYKUS, pilieèiø asociacijos
„Metro sàjûdis“ valdybos pirmininkas

Þiniasklaidai pavieðinus
slaptà V. Matijoðaièio svajonæ –
iðplësti Kauno teritorijà ir siekti
prisijungti Vilniø, 81 Seimo
narys parëmë ðià idëjà,
ákurdami Parlamentinæ dvi-
miesèio idëjos paramos grupæ.

Dvimiesèio idëja moksli-
ninkø galvose gyvuoja jau
daugiau nei 30 metø. Prieð 20
metø jos realizavimo bûtinumas
buvo uþfiksuotas Vyriausybës
sudarytame Lietuvos Bendra-
jame plane. Taèiau nei Kauno,

nei Vilniaus savivaldybës deramo entuziazmo ðios idëjos
realizavimui neparodë, todël net neoficialus ðios idëjos
nagrinëjimas Kauno valdþios sluoksniuose teikia vilties, kad bus
imtasi konkreèiø veiksmø ðiai idëjai realizuoti.

Tikëtina, kad dar ðios kadencijos Seimas ir Vyriausybë padarys
tai, kas nuo jø priklauso. Seimo Dvimiesèio idëjos paramos grupës
nariai bandys ástatymu apibrëþti, kaip efektyviau iðnaudoti miestø

Seimas remia slaptà V. Matijoðaièio svajonæ
ekonominá ir kultûriná potencialus bei decentralizuoti valstybës
valdymà, dalá valstybës ástaigø perkeliant arèiau Lietuvos
geografinio centro.

Tuo tikslu bûtina nuo Vilniaus vakarinio pakraðèio iki
Karmëlavos oro uosto ir Rail Baltica trasos nutiesti keleivinio
greitojo geleþinkelio trasà, ágalinanèià Kauno rytiná pakraðtá
pasiekti per 20 minuèiø. Á tà patá taðkà turëtø bûti orientuota ir
Kauno vieðojo transporto sistema bei galimybë abiejuose ðios
susisiekimo sistemos galiniuose taðkuose sukurti valstybiniø ástaigø
kompleksus. Tuo tikslu Lietuvos Vyriausybei teks pakoreguoti
Kauno ir Vilniaus miesto ribas, dalá teritorijos perimant ið rajonø
savivaldybiø.

Sukurtas Vilniaus – Kauno dvimiestis taptø europinio rango
miestu – tokiu kaip Berlynas, Helsinkis, Kopenhaga, Ryga,
Varðuva. Kol kas mûsø ðalá Baltijos jûros regiono þemëlapiuose
dengia aplinkiniø europinio rango miestø átakos zonos. Be savo
atstovo ðiø miestø bûryje esame Europos pakraðtys.

Labai svarbi ir prasminga ðalies „svorio centro“ slinktis link
jûros ir kraðto geografinio centro. Kaune kertasi svarbiausios
geleþinkeliø ir automobiliø trasos, ðalia jo – puikiø perspektyvø
augti turintis oro uostas.

Vienintelë galimybë gyvuoti dvimiesèiui – greitas susisiekimas.
Jei kelionë tarp dviejø miestø truktø apie 20 minuèiø, dvimiestis
taptø realybe.

Þmogaus paskirtis – kurti gërá
Dalius Vladimiras (1801-1872) – rusø raðytojas, leksikografas

TRUPUTIS ÞINIØ IÐ LITERATÛROS:
APLINKA – gamtoje funcionuojanti tarpusavyje susijusiø

elementø (þemës pavirðius ir gelmës, oras, vanduo, dirvoþemis,
augalai, gyvûnai, organinës ir neorganinës medþiagos) visuma
ir tuos elementus vienijanèios antropogeninës sistemos.

APLINKOS APSAUGA – aplinkos saugojimas nuo fizinio,
cheminio, biologinio bei kitokio neigiamo poveikio, atsirandanèio
naudojant gamtos iðteklius. Pasaulinë aplinkos diena – Jungtiniø
Tautø Generalinës  Asamblëjos sesijoje Stokholme 1972 m.,
dalyvaujant 115 ðaliø ir tarptautiniø organizacijø atstovams, buvo
nutarta kasmet birþelio 5 d.paþymëti Pasaulinæ aplinkos dienà.

* * *
Birþelio 5 dienà Aplinkos ministerijoje vyko ádomus ir

turiningas renginys. Tai buvo ðventë, kurioje dalyvavo daugiau
nei 200 aplinkos apsaugos srityje dirbanèiø þmoniø ir visuomenës
atstovø, kuriems svarbu, kokia yra mus supanti aplinka.

Renginio pradþioje þodá taræs aplinkos ministras Kæstutis
MAÞEIKA sveikino gausias gamtosaugininkø gretas ir priminë,
kad yra daug srièiø, kurios svarbios kiekvienam þmogui ir
visuomenei. Vis dëlto, aplinkai reikia skirti ypatingà dëmesá, nes
ji vienija ávairias þmoniø kartas, ávairius istorinius laikotarpius, ir
todël gamtosaugininkø darbui þmonës suteikia didelæ prasmæ.
Renginio metu buvo áteikti ávairûs apdovanojimai (sàraðas skelbiamas

ðiame numeryje).

Kiekvienø metø ðventë turi savàjá devizà. Ðiemetinis –
ÁVEIKIME ORO TARÐÀ.

Renginio metu ir po jo þmonës aktyviai dalinosi mintimis.
Selemonas PALTANAVIÈIUS, gavæs apdovanojimà, sakë, kad

ÞMOGUS IR APLINKA:
tarpusavio priklausomybës svarba

/Nukelta á  4 psl./

þmoniø veiklai reikia daugiau dvasingumo. Tai turi atsispindëti
ávairiuose teisës aktuose bei valstybiniø ir visuomeniniø organizacijø
darbe.

Julius LAICONAS bûreliui gamtosaugininkø priminë tokias
mintis: „Vienas amerikieèiø mokslininkas yra pasakæs, kad arba
þmonës turi padaryti taip, kad ore bûtø maþiau dûmø, arba oras
padarys taip, kad þemëje bûtø maþiau þmoniø“. Kitame bûrelyje
buvo aktyviai diskutuojama apie jaunimo vaidmená gamtosaugos
klausimø sprendime. Buvo prisiminta pakistanieèiø penkiolikmetë,
knygos autorë Malana Yousafzai, kuriai uþ knygà „Að esu Malana“
buvo suteikta Nobelio premija. Jos aktyvi veikla ir geranoriðki
veiksmai patiko ne visiems, todël Pakistame net buvo surengtas
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ÞMOGUS IR APLINKA:
tarpusavio priklausomybës svarba

pasikësinimas á jos gyvybæ.
Kita aktyvi gamtosaugos klausimø gynëja yra ðvedë Greta

THUNBERG. Nors ji knygos dar nëra iðleidusi, taèiau aktyviai
dalyvauja ávairiuose tarptautiniuose renginiuose. Ji sakë kalbas
suaugusiems Jungtinëse Tautose ir kituose tarptautiniuose
forumuose. Jos kalbos turinys yra maþdaug toks: „Jûs, suaugusieji,
mus apgaudinëjate meluodami, kad rûpinatës vaikais. Kad juos mylite.
Kaip tai suderinti su tuo, kad nieko nedarote, kad klimatas nesikeistø?
Mums paliekate uþterðtus vandenis, orà ir þemæ.“

Ðie graþûs pavyzdþiai yra pamokantys valstybiø vadovams,
visuomenës gyvenimo organizatoriams.

Parengë Regina JURKONIENË,
Aplinkos  ministerijos Teisës ir personalo departamento

Personalo skyriaus vyriausioji specialistë ir
dr. Juozas ÐALÈIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS ÞENKLU „UÞ VISUOMENINÆ
VEIKLÀ“ PASAULINËS APLINKOS DIENOS PROGA
Selemonui Paltanavièiui, gamtininkui, aplinkosaugininkui, visuomenininkui, fotografui ir
raðytojui, ir Aleksandrui Dolgovui, UAB „Ignalinos butø ûkis“ vyriausiajam inþinieriui.

GARBËS ÞENKLU PASAULINËS APLINKOS DIENOS PROGA UÞ GERUS TARNYBOS
REZULTATUS

Marijai Jankauskienei, Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos
Þemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultûros paveldo skyriaus ekologei, ir
Kaziui Mikalauskui, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Teisës
departamento Kauno administraciniø bylø nagrinëjimo skyriaus vyriausiajam specialistui.

UÞ GERUS TARNYBOS REZULTATUS PASAULINËS APLINKOS DIENOS PROGA
Auðrai Balsytei – Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijø planavimo politikos grupës

vyriausiajai specialistei;
Dainorai Bernotavièienei – Valstybinës teritorijø planavimo ir statybos inspekcijos prie

Aplinkos ministerijos Klaipëdos teritorijø planavimo ir statybos valstybinës prieþiûros
departamento Teritorijø planavimo ir statybos valstybinës prieþiûros skyriaus patarëjai;

Èeslovui Blaþiui – Valstybinës miðkø tarnybos Nacionalinës miðkø inventorizacijos
skyriaus miðkotvarkos inþinieriui;

Linai Èeièytei – Aplinkos ministerijos Klimato kaitos valdymo grupës patarëjai;
Linai Daniûnienei – VðÁ „Bûsto energijos taupymo agentûra“ Projektø ágyvendinimo

skyriaus specialistei;
Ramûnui Dulinskiui – Ventos regioninio parko direkcijos vyriausiajam specialistui;
Mariui Gecevièiui – Valstybinës teritorijø planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos

ministerijos Informaciniø sistemø valdymo skyriaus vedëjui;
Vytautui Antanui Januðkai – Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos

Kietøjø naudingøjø iðkasenø ir registro skyriaus vedëjui;
Danguolei Kazlauskienei – Aplinkos apsaugos agentûros Tarðos prevencijos

departamento Atliekø prevencijos skyriaus vedëjai;
Petrui Kutulskui – VÁ Valstybiniø miðkø urëdijos Ðalèininkø regioninio padalinio Paneriø

girininkijos girininkui;
Ritai Liepaitei – Aplinkos ministerijos Europos Sàjungos investicijø ir ekonominiø

priemoniø departamento Europos Sàjungos investicijø planavimo skyriaus vyriausiajai
specialistei;

Neringai Liudavièienei – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektø valdymo agentûros
Klimato kaitos projektø ir registro skyriaus patarëjai;

Linai Marmaitei – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Edukacinio skyriaus
vedëjai;

Indrei Maþeikienei – Aplinkos ministerijos Administravimo departamento Organizacijos
vystymo ir personalo skyriaus vyriausiajai specialistei;

Elmutui Mikaièiui – Valstybinës miðkø tarnybos Miðkø ûkio prieþiûros skyriaus vyresniajam
specialistui;

Dariui Mikalajûnui – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
Stebëjimø departamento Matavimø technikos skyriaus vyriausiajam specialistui;

Linai Mikuckienei – Aplinkos ministerijos Administravimo departamento Teisës taikymo
skyriaus vyriausiajai specialistei;

Kæstuèiui Mikulskui – VÁ Valstybiniø miðkø urëdijos Trakø regioninio padalinio Ropëjø
girininkijos girininkui;

Kristinai Misikonienei – Aplinkos apsaugos agentûros Atliekø licencijavimo skyriaus
vyriausiajai specialistei;

Orintai Naudþiûnei – Aplinkos ministerijos Europos Sàjungos investicijø ir ekonominiø
priemoniø departamento Ekonominiø priemoniø taikymo politikos skyriaus vyriausiajai
specialistei;

Edvardui Petrauskui – VðÁ „Bûsto energijos taupymo agentûra“ Projektø ágyvendinimo
kokybës prieþiûros skyriaus vedëjui;

Tomui Ragaiðiui – Aukðtaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos
vyriausiajam specialistui;

Liudmilai Seigo – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
Stebëjimø departamento Aviaciniø stebëjimø skyriaus vyriausiajai technikei;

Gintautui Sventickui – Valstybinës miðkø tarnybos Miðkø ûkio prieþiûros skyriaus
patarëjui;

Vitalijai Ðukytei – Valstybinës teritorijø planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos Ðiauliø teritorijø planavimo ir statybos valstybinës prieþiûros departamento
direktorei;

Dianai Urbonei – Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos
Teisës ir personalo skyriaus vyriausiajai specialistei;

Laurai Zukei – Aplinkos ministerijos Atliekø politikos grupës vyriausiajai patarëjai.

Apdovanojimai



STATYBA 5

KOPLYTËLËS BUVEINË: PRIENØ RAJONO
SAVIVALDYBË, IÐLAUÞO SENIÛNIJA, DAMBRAVOS
KAIMAS.

* * *
Truputis istorijos
(medþiaga pateikia ið laikraðtyje „Statyba“ spausdintø straipsniø)

* * *
Statyba, Nr.1 (432)
Iðlauþas – baþnytkaimis, ásikûræs prie Ðventupës upelio, 11

km atstumu nuo Prienø, 42 km nuo Marijampolës, 20 km nuo
Kauno.

 Iðlauþo dvaras buvo grafø Tiðkevièiø nuosavybë. Iki 1926 m.
jam priklausë 340 ha þemës. Nuomos teisëmis já valdë Mykolas
Gustaitis. Po þemës reformos dvaro þemë buvo iðdalinta. Buvæ
dvaro rûmai nugriauti iki langø ir ið tø paèiø medþiagø 1933 m.
pastatyta Ðvè. Mergelës Marijos Krikðèioniø Pagalbos vardo
mûrinë baþnyèia.

/Nukelta á  6 psl./

KOPLYTËLË DAMBRAVOJE
ÐIMTMEÈIO JUBILIEJAUS ÐVENTËS AIDAI

Pirmuoju Iðlauþo klebonu buvo Vytautas GUREVIÈIUS.
Jis vadovavo statybos darbams, pats neðiojo plytas ir dirbo
kitus ávairius darbus. Á statybà sudëjo visas savo santaupas
(apie 20 000 Lt).

* * *
Pasakojimø apie koplytëlës pastatymà 1919 m. yra ne vienas.

Pateikiame vienà jø. Pirmojo pasaulinio karo metu Prienø
gyventojas Micka buvo sunkiai suþeistas. Tuomet jo dvasioje gimë
sumanymas atsidëkoti Dievui meno kûriniu, jeigu tik pasveiks.
Atsitiko taip, kad jis ið tiesø pasveiko, bet gráþæs á namus
nepaskubëjo savo paþado ávykdyti. Tuomet jam prisisapnavo jo
duotas ásipareigojimas ir per sapnà jis pamatë koplytëlës atvaizdà.
Nedelsdamas já ágyvendino 1919 metais.

Koplytëlë buvo pastatyta ant dvaro þemës, o pokaryje á ðià
vietà valdþia atkëlë Simonà Sabaliauskà. Kodël ji pastatyta bûtent
toje vietoje, konkretaus atsakymo niekas neþino.

Pokaryje, koplytëlei jau prastovëjus keletà deðimtmeèiø, buvo
bûtina jà remontuoti. Ðá sumanymà ávykdë prieðais koplytëlæ,
kitoje kelio pusëje, gyvenantis kaimo meistras Albinas Dienynas.
Kaip mums sakë jo sûnus Svajûnas, jo tëtis savo kieme padarë
beveik visiðkai tokià paèià naujà koplytëlæ ir vienà naktá keletas
vyrø nuneðë jà ir pastatë ant to paties betoninio fundamento,
kur stovëjo bebaigianti nugriûti senoji koplytëlë.

* * *
Statyba, Nr.2 (433)
Buvo áprasta, kad nukirstus medþius miðko darbininkai

iðvilkdavo prie kelio pasikinkæ arkliukà. Tai buvo pigus ir visuotinai
paplitæs darbas.  Vienà kartà miðko traukëjas Juozas
Baltusevièius, baigæs dienos darbus, su savo arkliuku uþëjo pas
eigulá, arklá palikæs pievoje. Baigæs reikalus, miðko traukëjas iðëjo
namo... Taèiau, kaip vëliau paaiðkëjo, eidamas pas savo arkliukà,

jis ákrito á ðalia buvusá tvenkiná ir nuskendo. Po kurio laiko jo
þmona, suradusi meistrà (pavardë nëra þinoma), ant valdiðkos
þemës, jos vyro þûties vietoje, pastatë metaliná kryþiø. Kiek laiko
kryþius ten stovëjo, nëra þinoma, taèiau vëliau jis buvo iðkastas ir
pervilktas á krûmynà miðko pakraðtyje. Kiek laiko jis tuose
krûmuose gulëjo taip pat nëra þinoma. Vis dëlto, ðá pasakojimà
galima tæsti þodþiais, kad vienà graþià dienà kryþiaus tuose
krûmuose neliko. Ið tikrøjø tai ávyko vienà tamsià (o gal ir nelabai
tamsià) naktá, kai ðá kryþiø maþdaug vienà kilometrà nuneðë
Albinas DIENYNAS ir ákasë prie koplytëlës  (kaimo vyrai sako,
kad metalinis kryþius su betoniniu pamatu galëtø sverti apie 70
kilogramø).

 Skaitytojà kvieèiame pasitelkti vaizduotæ ir pamatyti
vidurnakty vyrà, neðantá didelá kryþiø.

* * *
Izabelë AUKÐTAKALNIENË, atsikëlusi su ðeima gyventi á

Dambravos kaimà, maloniai papasakojo apie savo ásikûrimo
pradþià. Jø ðeima ásikûrë prieðais koplytëlæ, kitoje kelio pusëje.
Ji uþaugino keturis vaikus, turi 10 anûkø. Izabelë prisiminë, kad
nuo pat ásikûrimo pradþios nuskindavo darþelyje uþaugintø gëliø
ir jomis puoðdavo koplytëlës altorëlá. Ji sakë: „Kaimynystëje
gyvenome keletas moterø, kurios, labai nesigirdamos prieð kitas,
elgëmës labai panaðiai: ðluodavome aplink koplytëlæ, sodinome
gëles ir raudavome piktþoles, o jau atëjus naujiesiems laikams
prie koplytëlës kalbëdavome geguþinës pamaldas, giedodamos
giesmes. O geguþës mënesiui pasibaigus mano namuose
susiburdavome prie arbatos puodelio ir saldumynø.”

Marytë RUTKAUSKIENË pasakojo: „Pasistatëme namà
prieðais koplytëlæ. Mëgau auginti ávairias gëles, todël jauèiau
malonumà jas dovanodama koplytëlei. Man ásiminë sûnaus
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/Atkelta ið 5 psl./

/Nukelta á  7 psl./

Antanëlio pasakojimas apie tai, kad maþdaug prieð pusðimtá
metø aplûþusios koplytëlës viduje atsirado tuðèios gilzës ið
sunkaus kulkosvaidþio, tokio, kurios bûna lëktuvuose (girdëjau
pavadinimà „Orlekonas“). Kas, ið kur ir kokiu tikslu tas gilzes
surinko ir atneðë á koplytëlæ, iki ðiol neþinoma.“

Graþuèiø kaimas, Antano ir Onutës Kalvaièiø ðeima.
Pabendravus su ðia ðeima suþinojome, kad koplytëlës statyba
tikrai susijusi su Graþuèiø kaime gyvenusiu ûkininku Juozu
Ðalna. Jis kartu su Iðlauþo baþnyèios statytoju kunigu Vytautu
GUREVIÈIUMI daug dirbo prie baþnyèios statybos. Kaip
pavyzdingas ûkininkas turëjo gerus arklius ir tvirtà veþimà, todël
baþnyèios statybos darbuose buvo nepamainomas talkininkas.

* * *
Statyba, Nr. 3 (434)
Norime atpasakoti dar vienà ávyká (abejoti juo lyg ir nereikëtø,

nes panaðiai þmonës kalba Dambravos, Graþuèiø ir kituose
kaimuose). 

O buvo taip... Aðtuntajame praëjusio amþiaus deðimtmetyje
kaþkas „ið virðaus“ sumanë, kad reikëtø iðardyti koplytëlës
cementiná fundamentà, prastovëjusá beveik ðimtà metø. Þinia
greit pasklido. Slapèia buvo nuimtas kryþius nuo koplytëlës ir,
kaip vëliau paaiðkëjo, jis buvo paslëptas Albino ir Anastazijos
Dienynø namuose.  

Greit buvo iðsiaiðkinta, kad fundamentà „iðrauti“ gali tik
galingas traktorius. Tuomet ið melioracijos ámonës buvo
pakviestas (o gal jam ásakyta atvaþiuoti) traktoristas su
galingiausiu tuo metu traktoriumi „Stalinec“. Kai jis atvaþiavo
prie koplytëlës ir jam, kaip þmonës pasakoja, aktyvi apyjaunë
moteris pasakë, kà jis turi padaryti,  atsitiko netikëtas
dalykas. Traktoristas (baltarusis, o gal rusas), paþvelgæs á bûrelá
susirinkusiø vietiniø þmoniø, ramiai, bet piktokai, iðrëþë trumpà
kalbà, ápindamas þodþius,  kuriø nëra mokykliniuose

vadovëliuose, ir pasakæs, kad jis atvykæs á Lietuvà þemës darbus
dirbti, o ne paminklus griauti, apsisuko ir su savuoju traktoriumi
nuvaþiavo á darbovietæ.

* * *
Statyba, Nr. 4 (435)
Prisiminimais dalijasi Aldona BRUOÞIENË.
„Truputá daugiau kaip prieð 50 metø mûsø ðeima atsikëlë

gyventi á ðià vietà. Buvusiø ðeimininkø mano tëvai nepaþinojo,
todël buvo ádomu, kas ir kà apie ðià aplinkà þinojo. Mano tëvai
buvo tikintys þmonës. Jie beveik kiekvienà sekmadiená lankydavosi
baþnyèioje. Jie buvo maloniai nustebinti, kad beveik namø kieme
buvo pastatyta koplytëlë. Ið savo tëvø bei asmeninës patirties esu
girdëjusi ávairiø pasakojimø. Yra þinoma, kad prie koplytëlës
atvykdavo aiðkiai nevietiniai þmonës. Prisimenu mûsø ðeimoje
vienas ið tokiø atvykstanèiøjø buvo pavadintas Ponuliu. Taip jis
buvo vadinamas tikriausiai dël to, kad visuomet atvykdavo
pasipuoðæs ir su skrybële. Bûdavo atvejø, kai su juo atvykdavo ir
grupelë kitø þmoniø. Mano mama yra leidusi ðiam ponuliui mûsø
namuose ir pernakvoti. Tokiais atvejais jis buvo pavaiðinamas
kuklia vakariene. Kà jis pasakojo mano mamai að neþinau, taèiau
mama man sakydavo, kad tas atvykëlis buvo daug kà þinantis
þmogus.

* * *
Statyba, Nr .2 (433)
Ið pokalbiø su koplytëlës kaimynais ásitikinome, kad jie labai

palankiai priëmë þinià apie tai, kad Iðlauþo seniûnas
Tomas SKRUPSKAS, parapijos klebonas kun. dr. Vi-
lius SIKORSKAS ir seniûno pavaduotoja Rima ÞIO -
BIENË sutiko skirti savo mintis ir jëgas tam, kad ðiais metais
bûtø paminëtas koplytëlës ðimtmetis.

DABARTIS

Birþelio pirmoji. Ðventës diena buvo vasariðkai saulëta ir
sukvietë didelá bûrá sveèiø: ne tik Dambravos, bet ir kitø kaimø
gyventojø. Visi sveèiai buvo maloniai sutikti Aldonos ir Valdo
BRUOÞIØ sodyboje. Ðventei buvo ruoðtasi ið „peties“. Koplytëlë
atnaujinta -  perdaþyta, rekonstruotas kryþius, sutvarkyta netik
aplinka, bet ir koplytëlës vidus.

Edmundas STAÐYS padovanojo koplytëlei Leono
JUOZONIO, Garbës kraðtotyrininko, sukurtà Ðvenèiausios
Mergelës Marijos bareljefà.
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Edmundas priminë, kad jis yra L. Juozonio kûrybos
paveldëtojas. Ðiuo metu Juozonio kûriniai saugojami jø ðeimos
namø muziejuje Þemuosiuose Ðanèiuose. Idëja padovanoti
koplytëlei Marijos atvaizdà priklauso jo þmonai Almai. Ádomu,
kad jø ðeimos dovana buvo maloniai priimta ir ávertinta.

Ðventiná renginá pradëjo Kristina ÞUKAUSKIENË, Iðlauþo
seniûnijos laisvalaikio kultûros renginiø organizatorë. Ji sakë,
kad istorinës datos daug kuo panaðios á þmoniø gyvenimà, nes
jos kuria ávykius, kurie atmintyje pasilieka ilgiems laikams. Tai
panaðu á gëles, kuriomis puoðiame savo aplinkà. Ji pakvietë
renginá pradëti jaunàjà kanklininkæ dambraviðkæ Rugilæ
PAÞËRAITÆ. Maloniai nuskambëjo kankliø aidai. Ðventës
kulminacija ir didysis bendrumo jausmas visus uþplûdo, klebonui
Viliui SIKORSKUI tariant graþius sveikinimo þodþius,
raginanèius kiekvienà kartà pravaþiuojant ar einant pro koplytëlæ
stabtelti, þvilgtelti á ðià tyliai stovinèià, bet garsiai kvieèianèià Dievo
buvimo ðventovæ ir pamàstyti apie gyvenimo prasmæ, nes taip
þmogus praturtina savàjà kasdienybæ. Klebonas paðventino
koplytëlæ ir jaukioje Bruoþiø sodyboje buvo aukojamos Birþelinës
pamaldos.

Renginio vedëja Kristina perdavë þodá aktyviam kaimo
gyventojui Kæstuèiui DUOBAI. Jis sakë, kad jau ne vienà
deðimtmetá domisi ávairiais Dambravos kaimo istoriniais ávykiais,
turi surinkæs ir kai kuriuos istorijà áamþinanèius dokumentus,
yra girdëjæs pasakojimø apie tai, kad koplytëlës statyba buvo
susieta ir su toje vietoje buvusia akmens skaldykla.
Akmenskaldþiai, pagal tø laikø praktikà, didelius akmenis
sprogdindavo. Tai buvo pavojingas darbas: Duoba uþsimena apie
nutikusià nelaimæ, kurios metu Micka prarado keletà rankos
pirðtø, o jo talkininkui nelaimë baigësi dar skaudþiau... Taip pat
Kæstutis kvietë nepamirðti, kad maþdaug 100 metrø atstumu
nuo koplytëlës miðkelyje yra Napoleono kariø kapinaitës  – ten
jø palaidota tûkstantis ar daugiau.

Renginyje dalyvavo ir dr. Juozas ÐALÈIUS, kuris buvo vienas
ið ðios ðventës iniciatoriø, pasveikino visus susirinkusius ir
pasidalino kitomis istorinëmis þiniomis, ne tik apie koplytëlæ.

Iðlauþo seniûnijos seniûnas Tomas SKRUPSKAS pasidþiaugë
þmoniø geranoriðkumu, aktyviems koplytëlës jubiliejaus
organizatoriams áteikë padëkos raðtus.

/Atkelta ið 6 psl./

Netoli gyvenantys Teresë ir Vytautas RUTKAUSKAI trumpai
nupasakojo apie Dambravos kaimà ir jo ryðá su kino menu, nes
bûtent ðiame kaime Lietuvos kino studija kûrë filmà „Laiptai á
dangø“.

Ðventës dalyviai dalijosi  mintimis apie tai, kad prasidëjus
pirmajam pasauliniam karui, kai koplytëlës dar nebuvo, per ðá kaimà
vaþiavo vokieèiø kareiviø motociklininkø kolona. Ties dabartine
koplytëlës vieta á kaimiðko kelio vidurá iðbëgo maþa mergaitë, tarsi
norëdama tà kolonà sustabdyti. Ji nesuprato jai gresianèio pavojaus
ir liko stovëti net privaþiavus pirmajam motociklui. Tuomet vokietis,
nulipæs nuo motociklo, pakëlë mergaitæ ir pasodino jà ant ðalikelëje
stovëjusio akmens. Pasakojama, kad ta mergaitë dar daug kartø
iðeidavo á kelio pakraðtá tartum laukdama naujo nuotykio. Kas buvo
jos tëvai, þiniø nëra.

Iðgirdome patikslinimà istorijoje apie kryþiaus atneðimà prie
koplytëlës. Pasakojama, kad vasariðkos dienos pavakary pro
eigulá J. Mozûrà praëjæs Albinas Dienynas nutarë trumpam
pailsëti. Atsitiko taip, kad jis uþmigo ir naktá atsibudæs pamatë,
kad jo rankos apkabinusios kryþiø. Tartum neaiðkiø jëgø
paskatintas jis iðkart paëmë tà kryþiø ir atneðæs ákasë prie
koplytëlës toje vietoje, kur já matome ir ðiuo metu.

* * *
Pokalbiai uþtruko, þmonës dþiaugësi turëdami galimybæ

prisiminti praeitá, pamàstyti apie ateitá... Girdëjosi palinkëjimai
Gabijai BRUOÞYTEI, kad ant jos tëvø þemës stovinèios
koplytëlës aplinkoje visuomet augtø gëlës, kad ji bûtø priþiûrima.
Kaimo ðeimininkës kvietë minëjimo dalyvius prie gausaus ir
bendruomeniðko vaiðiø stalo.

Birþelio antrà dienà Iðlauþo Ðvè. Mergelës Marijos
Krikðèioniø Pagalbos baþnyèioje vyko iðkilmingos Ðv. Ðeðtiniø
Miðios uþ Dambravos kaimo gyventojus ir jø mirusiuosius.Ðios
Ðv. Miðios buvo skirtos taip pat Tëvo dienai paminëti. Parapijieèiai
su dideliu dëmesingumu klausësi per pamokslà iðsakytø minèiø
apie tëvo svarbà ðeimoje, patarimø jaunajai kartai, kad sekdama
geru tëvo pavyzdþiu iðmoktø taisyti pasitaikanèias gyvenimo
klaidas, laikytøsi duoto þodþio, jaustø pareigà padëti kitiems ir
turëti dvasiniø jëgø daryti gyvenime gerus darbus. Miðiose
graþiausias ir iðkilmingas giesmes giedojo Iðlauþo parapijos
choras, já papuoðë solistai ið Kauno muzikinio teatro.

Ðis jubiliejaus paminëjimas liks þmoniø atmintyje kaip
prasmingas gyvenimo momentas, su dëkingumu bus þvelgiama á
þmones, kurie ðià ðventæ suorganizavo.

Benita VIÐPULSKYTË, VU Kauno fakulteto 1 kurso studentë,
ir dr. Juozas ÐALÈIUS

Medþiagà surinkti ir spaudai parengti padëjo Rima ÞIOBIENË
ir Kristina ÞUKAUSKIENË

P. S. Minëjimo akimirkas nuotraukose uþfiksavo Pranas Davalga.
Jelena ir Pranas Davalgos sukûrë apie ðá renginá dokumentiná filmà.
Norinèius já ásigyti DVD ar mp4 formate praðome kreiptis telefonu
8 612 12 990.
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Kauno Vytauto Parke iðkilmingai pagerbtas Lietuvos
sportinio judëjimo 100-metis

Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities taryba,  Lietuvos sporto
muziejus ir sporto veteranø klubas „Àþuolynas“ surengë Lietuvos sportininkø,
dalyvavusiø Paryþiaus olimpinëse þaidynëse, 95 - tøjø metiniø sukakties minëjimà.
Á ðià ðventæ buvo pakviesi  futbolo bei dviraèiø sporto ðakø atstovai.

Tad minint ðià sukaktá, visø pirma buvo aplankyti Paryþiuje dalyvavusios
olimpinës delegacijos vadovo Stepo Garbaèiausko ir jo þmonos Elenos Kubiliûnaitës
- Garbaèiauskienës,  Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidento Vytauto
Augustausko, Stefanijos Astrauskaitës ir eilës kitø garsiø sportininkø kapai.

 Sugráþus ið kapø muziejuje parvykstanèiø jau laukë gausus buvusiø  Lietuvos
iðkiliausiø dviratininkø, futbolininkø bei kitø sporto ðakø atstovø bûrys. Visus
atvykusius ðiltai ir maloniai sutiko muziejaus vokalinis instrumentinis ansamblis
,,Gilë“. Visi atvykusieji buvo supaþindinti su nauja Lietuvos sportininkø dalyvavimo
Paryþiaus olimpinëse þaidynëse - „Lietuvos olimpinis krikðtas“ paroda.

Didþiojoje muziejaus salëje susirinkusius ðventës dalyvius iðkilmingai
pasveikinæs  muziejaus direktorius Pranas Majauskas savo praneðime, apþvelgæs
tø dienø buvusià nelengvà naujai atkurtos Lietuvos tiek ekonominæ, tiek politinæ,
pagaliau socialinæ bei kultûrinæ padëtá, stebëjosi, kaip 1922 m. ásikûrusi  Lietuvos
sporto lyga sugebëjo parengti ir palydëti Lietuvos olimpinæ rinktinæ á Paryþiaus
olimpines þaidynes. Tiesa, ji savo sudëtimi buvo kukli  - Futbolo rinktinë ir du
dviratininkai, vadovaujami Stepo Garbaèiausko. Neþiûrint tai, kad mûsø sportininkai
ten pergaliø ir nepasiekë, bet  Lietuvos sportininkams  tai buvo pirmas krikðtas
dalyvavimo aukðèiausio rango pasaulyje varþybose.

Po pagrindinio praneðimo susirinkusius pasveikino Ramûno Karbauskio
patarëja Vaida Pranarauskaitë bei vaizdþiai ir nuoðirdþiai pasisakë buvæs ilgametis
Kauno futbolo federacijos prezidentas Romanas Levinskas, buvæs Lietuvos Ðiauliø
sàjungos pirmininkas Juozas Ðirvinskas, vienas ið paèiø iðkiliausiø Lietuvos
dviratininkø Juozas Grybauskas, buvæs ilgametis Lietuvos depar tamento
direktoriaus pavaduotojas Arûnas Kazlauskas, ilgametis Kauno futbolo rinktinës
narys, vëliaus treneris bei dëstytojas Povilas Grigonis, garsi moterø futbolo þaidëja,
ðiuo metu dirbanti futbolo trenere Ingrida Siliûnienë, ðiuo metu Kauno futbolo
federacijos vadovas Romas Pikèilingis bei buvæs Kauno miesto meras, garsus

Ðiltai prisimintos Paryþiaus Olimpinës Þaidynës

krepðininkas Gediminas Budnikas.
Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities taryba ðiam neeiliniam

ávykiui, uþ ilgametá triûsà bei iðkovotas skambias pergales, parengë ne tik
sveikinimus, bet ir Paryþiaus olimpinëse þaidynëse Lietuvos sportininkø nuotraukø
ir parsiveþtø apdovanojimø nuotraukø atminimo lakðtus. Po turiningø pasisakymø
susirinkusiuosius graþiai pasveikino ,,Gilës“ ansamblio dainininkës ir muzikantai.
Visi ðventës dalyviai  buvo pakviesti paþiûrëti naujai parengtà unikalià Paryþiaus
olimpinëms þaidynëms skirtà  parodà bei grojant graþiai muzikai ir skambant
sutartinëms dainoms pabendrauti prie kavos puodelio.

Pranas MAJAUSKAS, Lietuvos sporto muziejaus direktorius

Lietuvos spor to muziejaus, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno
apskrities tarybos ir sporto veteranø klubo „Àþuolynas“ iniciatyva Kauno Vytauto
parke buvo paminëtas Lietuvos sportinio judëjimo gimimo vietos 100-metis.
Ðios ðventës organizacinës komisijos pirmininkas Pranas Majauskas, skelbdamas
ðventës pradþià, pasakë: „Lenkiu galva ir dëkoju èia gausiai susirinkusiems
pagerbti  tø þmoniø, kurie 1919 m. neiðpasakytai sunkiu besikurianèiai Lietuvai
metu sugebëjo ásteigti Lietuvos spor to sàjungà ir èia ðioje vietoje surengti
pirmàjà spor to ðventæ. Lietuvos spor to sàjunga, ákur ta nepaprastai sunkiu
Lietuvai metu, davë pradþià visam Lietuvos sportiniam judëjimui. Kaip, kad
savo atsiminimuose raðo Stepas Garbaèiauskas: „Tai buvo mûsø penkiø berniukø
ir vienos mergaitës grupelë. Jos pirmininku buvo iðrinktas gydytojas Pranas
Slyþius. Lietuvos sporto sàjunga po metø veiklos peraugo á fizinio lavinimosi
sàjungà ir toliau tæsë sportinio judëjimo populiarinimà Lietuvoje.

Dar prieð 100-meèio ðventës pradþià buvo pagerbtas pirmøjø jos organizatoriø
atminimas ir padëtos gëlës ir uþdegtos þvakelës Petraðiûnø kapinëse. Á ðventæ
Vytauto parke atvyko graþus bûrys Lietuvai nusipelniusiø spor to veteranø,
olimpieèiø, spor to sirgaliø ir mylëtojø bûrys, sveèiai ið Lietuvos Seimo,
vyriausybiniø ir visuomeniniø organizacijø, Kauno miesto ir Kauno apskrities
rajonø bei ið ávairiø Lietuvos vietoviø, taip pat buvæ ir esantys Lietuvos sporto
organizacijø vadovai Zigmas Motiekaitis, Vytautas Nënius, Algis Vasiliauskas,

Dovydas Jokubauskis, Mindaugas Ðivickas ir kt. Susirinkusius graþiai  pasveikino
ne tik sporto organizacijø vadovai, bet ir Lietuvos Respublikos Seimo narys
Gediminas Vasiliauskas ir R. Karbauskio padëjëja  Vaida Pranarauskaitë.  Kaip
tais 1919 m. skambia muzika ir þvalia nuotaika susirinkusius sveikino Kauno
garsusis puèiamøjø orkestras „Àþuolynas“.

 Visos ðventës programos vedantieji Vytautas Kirkliauskas bei Sandra
Baltramonaitytë ir gausus meno programos,koordinuojamas Filomenos
Beleðkevièienës, bûrys sëkmingai þavëjo ir linksmino susirinkusiuosius.  Tai
Kauno Santaros gimnazijos ðokiø kolektyvas (vadovas Kazimieras
Kodratavièius),Kauno Santaros gimnazijos solistë Elevina Lamanauskaitë, Rokø
gimnazijos ðokiø kolektyvas,,Ðuldu buldu“ (vadovë Berta Janulevièienë), Kauno
Juozo Gruðo meno gimnazijos merginø gimnazijos ansamblis ,,YZZY“ (vadovë
Eglë Grybienë), Kauno Maironio universitetinës gimnazijos vokalinis ansamblis
(vadovë Auðra Poliukaitienë) ir gimnastikos ðokiø grupë (vadovas Gintaras
Paukðtys), Kauno Ðv. Kazimiero Gimnazijos choras (vadovë Eglë Grybienë).

Po meninës programos sekë  sportinë programa. Pirmieji ir bene ðauniausiai
pasirodë bûsimieji olimpieèiai ,,Malûnëlio“ darþelinukai. Tame paèiame 1919 m.
bëgimo takelyje áveikdami  Olimpinæ myliukæ ir pasiekdami naujà Vytauto parko
bëgimo „rekordà“. Be galo graþus ir emocingas buvo Lauko teniso sporto
veteranø, vadovaujamø Stasio Labanausko, ir jaunøjø Kauno „Tauro“ futbolo
mokyklos auklëtiniø Igno Rimavièiaus ir Arijaus Dûros, treneris Mindaugas
Daunaravièius,  pasirodymas. Ðiltai buvo sutiktas ðuolininko á aukðtá   Adrijaus
Glebausko,   áveikusio 2,26 m. aukðtá  ir jo trenerës Audros Gavelytës pristatymas.
Visi, iðvydæ á ðventæ atvykusius Vidà Blekaitá ir Þydrûnà Savickà, laukë jø
pasirodymo. Taèiau stipruoliø pasirodymà pradëjo kaip, kad ir 1919 m. Girø
kilnotojai, vadovaujami Vido Grigonio, tai: Kajus Bovainis, Dovydas Pauþa,
Benas Balsevièius, Simonas Skuèas, Þygimantas Tamutis ir Augustas Kuèinskas.
Po giros kilnotojø á startà stojo ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje esantys
stipriausi lietuvaièiai Vidas Blekaitis ir Þydrûnas Savickas, kurie su 500 kg
sverianèiais skrituliais abu kartu surëmæ savo galingus peèius elgësi kaip su
þaisliuku. Po nepaprastai sunkios, siekianèios 31 laipsná karðèio dienos, bet
ádomios ir turiningos ðventinës  programos dalis ðventës dalyviø vyko á Lietuvos
sporto muziejø, kur buvo sutikti ne tik su ,,Àþuolyno“ ansamblio muzikos akordais,
bet graþiomis skambiomis dainomis, bei visø sveèiø ir ðventës dalyviø
apdovanojimu ðiam jubiliejui skirtomis regalijomis.
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