
STATYBA

Leidžiamas nuo 1988 m. rugpjūčio 12 d.  Nr. 9 (428)   2018 m. rugsėjo 4 d., antradienis

Laikraštis statybininkams ir ne tik jiems

Išlaužo pagrindinė mokykla. Rugpjūčio 24 d. popietė. Iš
Vilniaus, Kauno ir kitų Lietuvos miestų bei rajonų
grupelėmis ir pavieniui rinkosi statybininkai, pra-
monininkai, kultūros, švietimo ir kitų profesijų žmonės.
Atvykusieji pamatė gražią mokyklos aplinką, įdomią pastatų
architektūrą. Atvykusiųjų tikslas - dalyvauti laikraščio
leidybos 30-mečio paminėjime.

Laikraščio STATYBA leidybos 30-mečio
ŠVENTĖS AIDAI

Jaukioje mokyklos aktų salėje buvo galimybė pažvelgti ir išsamiau
susipažinti su išleistais laikraščiais ir kitais leidiniais per 30 metų. Iš
viso buvo išspausdinta 427 laikraščio STATYBA numeriai. Jie buvo
įrišti tartum enciklopedijos į tris gražius aplankus (1988-2002, 2003-
2013 ir 2014-2018).

Renginį pradėjo Rasa Simanavičienė, pakviesdama pasipuošusius
moksleivius – Igną ir Samantą paskambinti mažais mokykliniais
varpeliais.

Esu Rasa. Esu mokytoja. Gerbiamieji, pamatykime, kad čia esame
pirmą ir vienintelį kartą ypatingoje pamokoje, kuri turi gražų vardą: 30
metų laikraščiui STATYBA.

Bus gražu jeigu prisiminsime, kad prieš penkerius metus
pasidžiaugėmė jaunesne sukaktimi. Tuomet laikraščiui buvo 25-eri.

Įsivaizduokime ir pajauskime, kad esame laimės apsuptyje

(parodoma pasaga), nes ši mokykla
architektų sumanymu turi pasagos
formą.

Prisiminkime naujai gautą lyg ir
vadovėlį, tai yra STATYBA 30-
mečio leidinį, kurį rašė daug kas čia
dalyvaujančių, arba rašė tie, kuriuos
mes pažįstame.

Rugpjūčio 24 d. yra gandro
išskridimo diena. Tokią susi-
mąstymo akimirką noriu pa-kviesti
sujungti su dainos žodžiais...

Jūratė Miliauskaitė - Šiąnakt
mus paliks gandrai

Juodas gandro sparnas didžią
laimę neša,

Didžią laimę neša kiekvieniems
namams,

Prašyčiau nemiegoti šitą tamsią
naktį,

Nes šiąnakt mus paliks gandrai.
Prašyčiau nemiegoti šitą tamsią naktį,
Nes šiąnakt mus paliks gandrai.
Norėčiau palinkėti visiems jiems gero kelio,
Kad kitąmet, pavasarį sugrįžtų jie namo.
Prašyčiau nemiegoti šitą tamsią naktį,
Nes šiąnakt mus paliks gandrai.
Prašyčiau nemiegoti šitą tamsią naktį,
Nes šiąnakt mus paliks gandrai.
Išgirdome muzikinį kūrinį. Prasminga būtų atsistojimo akimirkomis

pagerbti tuos žmones, kurie jau amžinybėje. Juos primins Edita
Smetonaitė.

Jonas SAULĖNAS
Antanas ČEKAITIS
Antanas JANKAUSKAS
Alfonsas LUKŠEVIČIUS
Bronislovas LUBYS
Prof. Romualdas
BRONIUKAITIS
Doc. dr. Pranas EIGMINAS
Kaimynystėje esančiose kapinėse amžinybėje yra ir Juozo mama, o

taip pat ir kiti artimieji.
Dabar kviečiu truputį pailsėti ir pažiūrėti filmą.
Gerbiamas Pranai, žodis Jums.
Dalyviai pamatė 70 minučių filmą
Laikraščiui STATYBA 30 metų.
Vedančioji Rasa: O dabar pasigėrėkime Samantos ir Igno

šokiais, o taip pat Gabijos eilėraščiu.
Vedančioji pakvietė būti aktyviais mokiniais.
Klausti, pasisakyti.

Jonas LIAUDAGIS
Liucija JUOZONIENË
Leonas JUOZONIS
Dr. Vytautas JURAÐKA
Doc.dr. Romualdas
SAKALAUSKAS
Prof. Algimantas NASVYTIS.
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Jonas GUZAVIČIUS, Kauno krašto pramonininkų ir
darbdavių asociacijos prezidentas, sveikindamas STATYBA
kolekyvą sakė: „Linkime išmintingų sprendimų, sėkmingų darbų bei
sumanymų. Lai ir ateityje lydės puikios idėjos ir kūrybiškumas.

STATYBA per dešimtmečius buvo nedidelės apimties, kuklus, bet
teisingus ir įdomus leidinys. Geras bruožas, kad jame nebuvo reklaminių
tendencingų užsakomųjų korespondencijų. Tai sudarė pagrindą gražiam
bendradarbiavimui ir įvairių skaitytojų susidomėjimui...“

Sveikinimai, dovanos, linkėjimai...
Dalius GEDVILAS, Lietuvos statybininkų asociacijos

prezidentas,  renginio dalyviams sakė, kad jis nori būti tuo aktyviu
mokiniu ir tarti sveikinimo žodžius nuo savęs, o taip pat perduoti kuo
geriausius linkėjimus nuo Asociacijos GARBĖS PRE-ZIDENTO
Adakro Šeštakausko.

Alfonas JARAS, Lietuvos statybininkų asociacijos vice-
prezidentas, AB „Montuotojas“ generalinis direktorius-valdybos
pirmininkas, tarė tokius žodžius: „ Skubėjau į šį renginį nuo ankstaus
ryto ir įgyvendinau sumanymą pabuvoti AB „Achema“, kur su vadovybe
aptarėme svarbius gamybinius klausimus. Šioje įmonėje esame vykdę
daug svarbių statybos ir remonto darbų. Turėjome apie ką pasikalbėti,
susitarti, kokius darbus mūsų įmonės darbuotojai vykdys ateityje.“

Viceprezidentas paaiškino, kad jų įmonė yra sukūrusi tradiciją už
didelius nuopelnus įteikti GARBĖS ŽENKLĄ.

„Mūsų ketinimas buvo tokį ženklą įteikti ir Prezidentui Algirdui
Brazauskui. Deja, likimo lemtis buvo kitokia...

Šiandien tokį ženklą įteikiame redaktoriui Juozui Šalčiui.

J. Guzavičius (dešinėje) įteikia apdovanojimą.

Julius LAICONAS, Lietuvos statybininkų veteranų klubo
prezidentas, (buvęs Aplinkos ministras, GS „Granitine skalda“,
direktorius)   renginio dalyviams pasakojo apie Lietuvos statybinių
medžiagų istoriją ir svarbiausius nuveiktus darbus.

Apie filmą laikraščio „Statyba 30 metų“, kalbėjo taip: „Keletą
dešimtmečių teko būti betarpišku stebėtoju statybų sektoriaus
gyvenimo. Apie įvairių įvykių įamžinimą filmuose žinau, kad tokios
įmonės kaip „Granitinė skalda“, „Panevėžio statybos trestas“,
„Akmenės cementas“ yra sukūrę savuosius filmus. Tačiau esminis jų
bruožas, kad jie skirti tik savajai įmonei. Šį kartą mes pamatėme
kūrybinį darbą, kuris savyje jungia įvairių miestų ir rajonų įmones,
žmones, istoriją, gamtos įvairovę... taigi sutikime, kad tai yra pirmasis
toks darbas mūsų statybininkų gyvenime“.

Prezidentas padovanojo redakcijai paveikslą, kuris vaizduoja Molėtų
observatoriją. Paveikslo autorė Laiconienė.

J. Laiconas (dešinėje) įteikia apdovanojimą.
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/Atkelta iš 2 psl./

Sveikinimai, dovanos, linkėjimai...

Saulutė GENOVAITĖ MARKAUSKAITĖ, poetė ir rašytoja,
savuosius sveikinimo žodžius pasakė taip: “ Patys gražiausi žodžiai ir
Dievo palaimos spinduliai skiriami tiems, kurie turėdami talentą ir
išmintį, dalinasi su kitais, skirdami savo brangų laiką kitų žmonių
svajonių išsipildymams”.

“Tas žiedlapių vainikas
Pilnaviduris rožių
Įvairiausių spalvų
Baltų, rausvų, rožinių ir tamsiai raudonų
Simbolizuoja 30-mečio “Statyba” gyvavimą
Kaip rožės žiedlapiai,
Taip laikraščio puslapiai kasmet keitėsi savo turiniu ir apimtimi...
Buvo įvairiausių metų.
Sunkių ir stabtelėjimų istorijos vingiuose.
Aplinkybių spaudžiamas, bet laisve kvėpuojantis
Nepriklausomas, tiesą ir šviesą nešantis laikraštis...

Vytautas DAUKŠEVIČIUS, buvęs Jonavos miškų urėdas,
pasidžiaugė, kad su redaktoriumi dr. Juozu Šalčiumi sieja trijų
dešimtmečių bendradarbiavimo ryšiai. Jis sakė: „Statybininkai -
taikingiausios profesijos darbuotojai. Laikraštis sėkmingai juos vienijo
į bendruomenę, padėjo dalintis gyvenimo aktualijomis ir patyrimu.

Šiai profesijai labai artimi ir miškininkai, dažnai vadinami žaliaisiais
statybininkais.

Redaktorius per visus leidybos metus buvo svarbiausių darbų
įkvėpėjas ir vykdytojas. Malonu, kad buvo suredaguotos ir išleistos
knygos „Jonavos miškininkų darbai“ (2003 m.), „Svilonių girininkija“
(2005 m.), „Girių pavilioti“ (2013 m.)...

Tokie gražūs darbai sulaukė nuoširdžiausios miškininkų padėkos
ir linkėjimų gražios ateities.”

Tebus Statyba dar ilgai mūsų rankose
Tedžiugins mūsų širdis ir vidaus pasaulį
žiniomis, tiesa ir šviesa.
Teguodžia dr. redaktorių Juozą Šalčių
Dangaus malonės,
Telydi gera sveikata, nuotaika ir šviesa“
Janina VANCEVIČIENĖ, Saulutės kolegė pasidžiaugė:  „Mielas

Juozai, lyg darbštus bitinėlis nešėt kūrybinį medų, dalindamas gyvenimo
išmintį, meilę artimui, valstietišką gyvenimo būdą ir gėrį, todėl ir kviečiu
pasivaišinti lietuvišku skaniu medumi...“

Juozas KLIUČINSKAS, buvęs statybininkas. „Laikraščio
džiaugsmai ir rūpesčiai“. 1988 m. rugpjūtis buvo reikšmingas
atgimstančios Lietuvos žmonėms Baltijos kelio didingumu. Džiaugiuosi,
kad į tų įvykių istoriją gražiai įėjo ir laikraštis STATYBA, kurio kelią
sumaniai tiesė redaktorius Juozas.

Įvairiomis kalbomis daug skaitau. Tokio leidinio kaip šventinis
,,Statyba“ numeris dar nemačiau. Tai darbštumo, išmaningumo,
pagarbos skaitytojui pavyzdys. Atidžiai paskaičiavau ir suradau:

autorių - 67,
straipsnių ir  ištraukų - 28,
citatų - 49,
nuotraukų -36.
Šiais metais - tikra šventė kurią papuošė jubiliejinis STATYBA

numeris, o taip pat įdomiai sukurtas filmas apie įmonių, žmonių darbus
ir gyvenimą. Mane labai pradžiugino ir poezijos eilės, ir skanios vaišės.

Laikraščio leidyba reikalauja daug dvasinės energijos, fizinių jėgų ir
finansinių išteklių. Žinau, kad redaktorius apie tai nemėgsta kalbėti.
Vis dėlto žinau posakį: nors ir neskaičiuoja, bet tai kainuoja.

Gaila, kad pagrindinė institucija, kurios darbuotojams taip pat yra
skirtas šis laikraštis, tai yra Aplinkos ministerija, nors ministrai keletą
kartų keitėsi, tačiau paskutiniais metais dėmesio šiam laikraščiui
neparodė. Finansinės paramos neskyrė. Norėtųsi, kad Aplinkos
ministerijos tarnybos, o taip pat ir kitų valstybinių institucijų žmonės,
kurie gauna ir skaito ši leidinį, suprastų, kad jiems naudotis darbščių
žmonių labdara yra nesolidu, tiesiai sakant - gėda “ .

Stasys GAVENAVIČIUS ekonomistas: „Malonu turėti gerą
pavyzdį. Daug ko pamokančio per dešimtmečius skaičiau laikraštyje
„Statyba“. Tai buvo reikšmingas įvykis, padėjęs ir man tapti leidinių
įkūrėju ir visuomenei naudingo darbo orga-nizatoriumi. Linkiu didelės
sėkmės, neblėstančių studentiškų prisiminimų“.
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Janina PUODŽIUVIENĖ savo
sveikinimą dėstė poezijos eilėmis.
Trumpa jų ištrauka tokia:

 Kad  duona ir medum kvepėtų
jūsų namai,

Kad būtų jie užuovėja sau-
giausia.

Kad baltas angelas - dangaus
pasiuntinys -

Jus saugotų, globotų, neap-
leistų…

Irena ir Romas
BENDINSKAI: ,,Šven-
tėje miela ir džiugu. Mes
esame kaimiečiai, že-mės,
derliaus, įvairių
gyvuliukų saugotojai ir
draugai…Linkime kai-mo
dvasią ir duonos skonį
nepamiršti ir į gražaus
pavadinimo kaimą -
GRAŽUČIUS atvaziuoti
į svečius…”

Alma ir Edmundas STAŠIAI palinkėjo: „Išsaugoti meilę,
draugystę, sveikatą, viltį ir sielos jaunystę”.

/Atkelta iš 3 psl./

Sveikinimai, dovanos, linkėjimai...

Lolita BATUTIENĖ, Prienų krašto muziejaus direktorė,
sveikindama pasidžiaugė, kad muziejaus eksponatų nuolat gausėja. Tai namai
žmonių, darbams bei ateities planams. Mūsų tikslai apima ne tik savajo
turto gausinimą  ir saugojimą, bet ir dalinimąsi su aplinkiniais: jo pristatymą
žmonėms bei edukacinių renginių organizavimą augančiai kartai. Mums labai
svarbu turėti galimybę bendrauti spaudoje, todėl vertiname bendradarbiavimą
su laikraščiu STATYBA. Linkime kūrybinės sėkmės ir neišsenkamo žinių
bagažo.

Rasa SIMANAVIČIENĖ su šokėjais. Pasidžiaugė, kad Lietuvai šie
metai gražių sukakčių ir minėjimų laikotarpis. Į panašių renginių pynę gražiai
įsisuka ir ši laikraščio STATYBA sukaktis. Laikraštis augo tartum nauja karta,
tad ir sveikiname mes jį visi drauge.

Algirdas ADOMONIS, ,,UAB Dzūkijos statyba” Gamybos
direktoriaus pavaduotojas, kolektyvo vardu su dideliu gėlių glėbiu
sveikinimą išdėstė taip: ,,Dzūkijoje gerai žinome, kad gyvenimo kelių
rožėmis klotų yra nedaug, todėl linkime, kad kuo daugiau jų atsirastų
statybininkų, redakcijos ir kiekvieno žmogaus gyvenime.“

Edmundas Stašys  ir  Vytautas  Jucius sveikino...
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Sveikinimai, dovanos, linkėjimai...

Išlaužo pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė Gabija
BRUOŽYTĖ. Eilėraščius deklamuoti man nėra sunku, juos deklamuoju
mokykloje ir kitose įstaigose. Savų knygų dar turiu sukaupusi nedaug,
tad jeigu kas nors norėtų man įteikti dovanėlę, norėčiau jog tai būtų
knyga.

Kai obelys apsivelka baltom
suknelėm,
Pavasario pasklinda kvepalai,
Pasijuntu, lyg patekau į balių
Prisiminimais padengti stalai...
Klausydamas paukštelių atrodo
Aš vaikštau tarp gražuolių
obelų!
Tai - klasės draugės, bendra-
darbės, referentės, sekretorės.
Joms būti abejingas negaliu.
Einu prie kiekvienos, lyg
kviesčiau valso,
Šnabždu vardus ir liemenį
apkabinu
Giriu jų grožį ir išgirstu jų balsą
Jaunystę savąją atgaivinu.“

Šį eilėraštį deklamavo J. Laiconas

Iš dešinės mokytojos Dalia, Rasa, Edita, Marija; mokiniai: Gabija,
Samanta, Ignas.

Moksleivis Ignas SIMANAVIČIUS: ,,Domiuosi įvairiu sportu,
mokykloje lankau karate pamokas, taip pat jaunųjų kompiuterininkų
mokyklą prie Kauno technologijos universiteto. Šokti man taip pat
patinka, domiuosi futbolu. Esu lankęs ir treniruotes…”

Samanta ČYVAITĖ. Malonu, kad turiu galimybę pirmą kartą rašyti
į spaudą. Šokiais domiuosi jau penkerius metus ir man labai patinka. Dėkoju
šokių vadovėms. Domiuosi muzika ir jau keturis metus lankau Miko
Petrausko muzikos mokyklą ir mokausi groti fortepijonu. Mokykloje
mokslai sekasi gerai.

Mūsu šokių pavadinimai yra DŽAIVAS, ČIA ČIA ČIA.

Iš dešinės Edmundas Stašys, Janina Vancevičienė, Stasys Gavenavičius,
Saulutė Markauskaitė.

Iš dešinės D. Gedvilas, J. Šalčius, A. Jaras, J. Guzavičius.

Iš dešinės J. Laicono, V. Daukševičiaus ir A. Adomonio šeimos.

Leidėjų grupė: iš dešinės V. Ambroza, J. Puodžiuvienė, E. Smetonaitė ir
J. Šalčius.
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FILMAS

Gerai įšmanau šiuolaikinę technologiją ir jos pritaikymo galimybes
visuomenės gyvenimui. Vis dažniau raginama įvairią spaudą skaityti
ne popieriuje, o per įvairių kompiuterių monitorius. Daugėja nuomonių,
kad popierinė spauda greitu laiku gali išnykti. Mano nuomone,
elektroninės spaudos versija - mėgėjų reikalas. Kambaryje (kabinete)
ramiai sėdinčiam žmogui, išties, gali būti patogu skaityti laikraštį ar
kitokias žinias dideliame kompiuterio monitoriuje. Bet pabandykime
paskaityti didesnės apimties straipsnį telefono ekrane. Tokiu atveju
reikės nešiotis kartu ir didinamąjį stiklą. Planšetinis kompiuteris
didesnis už telefoną, bet, norint jį visuomet turėti šalia savęs, pirmiausia
reikės turėti „tašę“, į kurią tą planšetę galėsime įsidėti. Tuo tarpu
laikraštį labai paprasta sulankstyti, įsidėti į kišenę ir nesunkiai išsiskleisti
bet kurioje vietoje, nebijant, kad gali sudūžti stiklinis ekranas.

Pabuvojimą Išlaužo mokykloje galima pavadinti didele dvasine
ramybe. Esu įsitikinęs, kad provincijos mokyklos savąja dvasia yra
daug pranašesnės už labai dideles didmiesčių mokyklas.

Linkiu jaunimui domėtis kūrybiniais darbais. Jie nėra ir niekada
nebus paprasti, tačiau jie gali parodyti kelius, kaip pamatyti savo
kūrybines mintis, vidinius norus kuriant didesnės ar mažesnės apimties
filmuką. Filmuojant galima sukaupti labai gražų archyvą, sudaryti
galimybes sau ir kitiems pažvelgti į jau visiems laikams pranykusią
istoriją.

                                                     Filmuotojas Pranas DAVALGA

Popierinė ar elektroninė
spauda?

Filmavimo grupė: iš dešinės P. Davalga, J. Davalgienė ir J. Šalčius.
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/Atkelta iš 6 psl./

FILMAS

2018 08 24 d. įvyko laikraščio „STATYBA“ 30-ies metų sukakties
minėjimas. Šiai sukakčiai buvo sukurtas 70 minučių trukmės filmas,
išleistas specialus laikraščio numeris. Filmo scenarijaus autorius bei
režisierius – laikraščio redaktorius, socialinių mokslų daktaras Juozas
Šalčius. Filmas yra dokumentinis, jame „vaidina“ daugiamečiai laikraščio
redakcijos bendradarbiai, įvairaus pobūdžio laikraščio rėmėjai
(finansiniai, dalykiniai, bičiuliai), šalies statybos šakos buvę ir dabartiniai
vadovai bei specialistai.

Peržiūrėjus filmą, būtina pažymėti, jog jis įprasminą 30-ies metų
laikraščio gyvavimą bei jo kolektyvo daugiametį triūsą. Šių eilučių
autorių bendravimas su laikraščio redaktoriumi Juozu Šalčiumi jau
skaičiuoja trečiąjį dešimtmetį ir visą šį laikotarpį žavimės šio žmogaus
darbštumu, sumanumu, erudicija bei organizuotumu. Kaip filme taikliai
buvo pastebėta, visą šį šaliai sudėtingą bei ilgametį laikotarpį laikraštis
egzistuoja be valstybės ir biudžeto nuolatinės paramos, tačiau  netapo
komercinio pobūdžio. STATYBA neturi etatinių korespondentų,
platinamas nemokamai, nespausdina užsakomųjų straipsnių. Žinoma,
tai įtakoja ir laikraščio turinį: jame talpinama ne vien statybos šaką
liečianti medžiaga. Laikraštyje galima skaityti apie politikos,
ekonomikos, mokslo, kultūros aktualijas. Likvidavus Statybos
ministeriją, laikraštis išliko, nepakeitė pavadinimo, tačiau jame išsiplėtė
tematika - atsirado medžiaga apie aplinkos apsaugą, miškų problematiką.
Daugiametės draugystės laikraščio redaktoriaus su Lietuvos sporto
muziejumi išdava - laikraštis rašo ir apie šalies sporto istoriją. Per visą
laikraščio gyvavimo laikotarpį jame buvo išspausdinta virš dviejų šimtų
lietuvių kalbos konsultacijų.

Filmas pasakoja kaip buvęs laikraštis „Jonavos statybininkas“ 1992
metais tampa STATYBA. Beje, tokių kaip Jonavos laikraščių būta visuose
šalies miestuose, kur buvo statybos trestai, tačiau išliko tik šis laikraštis.
Filmo herojų dauguma pažįsta laikraščio redaktorių ne vieną dešimtmetį
ir apibūdina ji kaip savarankišką, ambicingą, darbštų bei organizuotą
žmogų. Filmą rengusi grupė aplankė Vilnių, Kauną, Alytų, Jonavą.
Kalbino buvusius ir esamus Lietuvos statybininkų asociacijos vadovus,
statybos ministrus, statybos įmonių vadovus, mokslo bei kultūros
atstovus, laikraščio redakcijos darbuotojus. Apie patį laikraštį kalbėję
buvo vieningi, jog tai informatyvus, aktualus, pastoviai tobulinamas ir
visuomenei naudingas leidinys.

Inžinieriai statybininkai-konstruktoriai:
Jelena PARASONIENĖ – nekilnojamojo kultūros paveldo
konstrukcijų tyrimo, projektavimo ir ekspertizės specialistė,
Josifas PARASONIS – profesorius, technologijos mokslų

habilituotas daktaras

PERŽIŪRĖJUS FILMĄ
„Laikraščiui STATYBA

30 METŲ“

Pabaigoje savąsias padėkas įteikė ir įsipareigojimus mokinius
premijuoti pasakė redaktorius J. Šalčius.

Nuotraukos Prano Davalgos.

Medžiagą parengė:
Edita Smetonaitė, inžinierė
Rasa Simanavičienė, mokytoja

Konsultavo dr. J. Šalčius. Ačiū, kad į talką atskubėjo, medžiagą
rengti padėjo Sonata Makūnaitė ir Samanta Čyvaitė.

P.S. Maloni užduotis. Renginio dalyviai prašė pasakyti,
nuoširdžius padėkos žodžius, už skanius pietus, kavą arbatą ir dar
daug ką mokyklos valgyklos vedėjai Zitai ŽEMAITIENEI.

Juozas ŠALČIUS
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Padėkos
Gerb. Inžinierei Editai

SMETONAITEI
Gerb. Edita, mūsų

bendradarbiavimą norėčiau
apibūdinti palyginimu apie
žmogaus rankas: nejaučiame,
kad jas turime, bet vos tik
atsiranda būtinumas iš karto

jomis pasiremiame. Tai norėčiau laikyti dideliu dvasiniu turtu, likimo
dovana, kuri teikia jėgų, vilčių ir įsitikinimų, kad esant reikalui visuomet
bus kilnios dvasios žmogaus parama.

* * *
Gerb. Janinai

PUODŽIUVIENEI
Džiugu, kad per visą

bendradarbiavimo laiką tenka nuolat
girdėti gražų vardą - Janytė. Tai
ypatinga likimo dovana, kuri net
mažai pažįstančius žmones nuteikia
įdomiai pažinčiai  ir geranoriškiems
ryšiams.

* * *
Jaunasis kolega,
Leitenante, Lietuvos fizinio

lavinimosi sąjungos pirmininke,
Dovydai JOKUBAUSKI,

Septyneri metai... Toks
laikotarpis mus sieja nuo pirmosios
pažinties dienos. Turėjome įdomių
bendrų užduočių. Sukūrėme įvairių
straipsnių. Diskutuojant rasdavome

prasmingų įžvalgų.

Gerb. Vidui AMBROZAI
Malonu, kad bendrų darbų

kelyje esu sutikęs tikrai aukštos
klasės specialistą šiuolaikinių
informacinių naujovių srityje. Gal
net truputį su šypsena norėčiau
sakyti, kad Jūs buvote tas
žmogus, kuris sugebėjo sukurti
įvairių pamokų užduotis ir rasti

jų sprendimo kelius net tais atvejais, kai aš mėgindavau įvairiais būdais
likti nuošalyje nuo gyvenimo
naujovių.

* * *
Gerb. Pranui ir Jelenai

DAVALGOMS
Jūsų kūryba – ypatinga

dovana. Ji suteikia galimybę
pamatyti žmones ir įvykius
praeityje, sužinoti jų nuomonę
apie nuveiktus darbus, o taip
pat pamąstyti apie ateitį.

* * *
Gerb. Rasai ŽILINSKIENEI,
Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorei

Pamoka, knyga, gerano-riška
dvasia... Būtent taip norėčiau
vertinti Jūsų pagalbą laikraščiui
STATYBA ir įdomius straipsnius
apie jaunimą, jo mokymąsi,
ateities gyvenimo kryptis.

Mokyklos direktorės pavaduotojai Astai Tamošiūnienei
įteikęs padėką redaktorius J. Šalčius pasakė:

Tamsta mokytoja, kreipiuosi į Jus norėdamas viešai pasakyti
du įsipareigojimus:

Pirmasis. Suderinus su mokyklos vadovybe turėti galimybę
mokslo metų pabaigoje įteikti piniginę premiją mokinei pirmūnei.

Ji bus mano vardu.
Antrasis. Suderinus su mokykos vadovybe turėti galimybę

įteikti piniginę premiją mokiniui, kurio pažymiai bus geriausi.
Palinkėjimas 10-ąją klasę užbaigti dešimtukais.

Premijos skyrėja (pavardė bus paskelbta ateityje).

Apie tai norime prašyti dešimtąja klasę informuoti mokslo
metų pradžioje.

Ant kokių pamatų statysime žodžiui ir raštui namus? Kertinis akmuo.
Įprasta sakyti, kad nuo jo prasideda būsimo mažo statinio, o gal ir didelių
rūmų statyba.

Norime klausti, ar tiesa, kad dabarties žmonija kiekvieną akimirką
sulaukia daugybės žinių: ir naudingų, ir  visai neprasmingų, ir nereikalingų?..

Noriu pasakyti keletą trumpų žinių. Pirmiausia nuoširdi padėka šių
rūmų šeimininkams ir ypatingai direktorei Rasai ŽILINSKIENEI už
supratingumą ir dėmesingumą mūsų renginiui. Ačiū direktorės
pavaduotojai Astai TAMOŠIŪNIENEI už trumpą, bet įdomią ekskursiją
po mokyklos muziejų. Teko išgirsti tokį palyginimą: jei eksponatui paskirsi
vieną minutę, savo dvasiai nusiųsi mielą žinutę...

Antra, noriu atsakyti į klausimą, kuris buvo užduotas prieš penkerius
metus apie tai, koks žmogus norėjo nusipirkti laikraštį STATYBA. Tuomet
pasakiau ir dabar pakartosiu, primindamas Prancūzijos prezidento pasakytą
pamokymą Lietuvai, kad ji praleido progą patylėti... Aš praleidau progą
praturtėti. Deja, kas buvo tas žmogus, norėjęs pirkti laikraštį, atskleisti negaliu,
nes to žmogaus įgaliojimų neturiu.

Pagaliau noriu klausti, kiek tikra yra žinia, kad popierinė spauda ir
knyga kuo toliau, tuo labiau brangs ir galiausiai  taps tik pasiturinčiųjų ir
turtingųjų dovana sau pačiam, o kartais ir kitam?

Ar tiesa, kad kuo toliau, tuo labiau pasimatys nauja žmonių bendrija,
kuri vardo dar neturi, bet ją laikysime elitine prastuomene? Ji mokės
skaityti, bet bus praradusi didelę likimo dovaną – rašyti, o tai reiškia ir
mąstyti...

Na, o pabaigai, nuoširdi padėka visiems renginyje dalyvavusiems ir jį
organizavusiems. Ačiū už apdovanojimus, sveikinimus, palinkėjimus. Noriu
palinkėti renginio dalyviams ir visiems skaitytojams ramybės, kūrybos ir gražių
gyvenimo dienų.

Juozas ŠALČIUS
Mažažemis iš Dambravos kaimo.

Redaktorius. Mokslų daktaras

Pamatykime. Paklausykime.
Pasikalbėkime...

Statybininkų šventės aidai
Druskininkuose.

Mokslo metų pradžia.

Kitame numeryje


