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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems

Kaina 0,52 Eur

Laikraðtis STATYBA pradëjo 30-uosius leidimo metus

Gyvenimui ir darbui
tvirtus pamatus

Daugelis þinome posaká: kokie pamatai, tokie pastatai. Kalbant
apie ðiuos metus mûsø bendrovë turëjo gerus pamatus
kûrybingam darbui savøjø ir uþsakovo planø ágyvendinimui. Nuo
metø pradþios dirbame stambiuose objektuose: bendrovëse
„Lifosa“, „Bega“, Bûtingës nafta ir daugelyje kitø objektø. Jø
suskaièiuojama daugiau nei ðimtas.

Sëkmingai didinome darbø apimtis. Sugebëjome pakelti
darbuotojø vidutiná atlyginimà daugiau kaip iki 1000  eur. Padidëjo
darbo naðumas, iðlaikëme aukðtà darbø kokybæ. Turëjome rûpesèiø
dël kvalifikuotos darbo jëgos trûlumo, taèiau esame sukaupe jau
ne vieneriø metø praktikà, kaip pasitelkti darbo jëgà ið uþsienio.
Ukrainieèiai, baltarusiai yra tikrai aukðtos kvalifikacijos specialistai.

Turime ne vieneriø metø patirtá dirbti uþsienyje. Ir ðiuo metu
darbus vykdome Norvegijoje, Ðvedijoje, Suomijoje, Latvijoje...  Vis
dëlto mano norai, kad pagrindinës statybvietës bûtø Lietuvoje ir
juose galëtume atsakingai ir kokybiðkai dirbti

Artëjant metø pabaigai turime tikslà uþbaigti svarbiausius
darbus ir objektus priduoti uþsakovams.

Darbai – reikalai niekuomet nesibaigs. Taèiau ðventëms
artëjant pamëginkime juos lyg ir atidëti truputá á ðalá. Papuoðkime
eglutæ, o gal jos ðakutæ. Su gerais norais ir palinkëjimais á jà
þvelgdami pamatykime bendradarbius, gimines, draugus,
paþástamus... Siøskime jiems savo gerà valià, o tai reiðkia, kad
gërio galësime sulaukti ir mes patys.

Mûsø ámonëje vidutiniðkai dirba apie 800 þmoniø, taèiau esant
reikalui specialistø skaièius perþengia ir 1000 ribà. Norëèiau
skaitlingo kolektyvo vardu linkëjimus pasiøsti ir mûsø valstybës
gyvenimà tvarkanèioms valdþios institucijoms. Deja, pagyrimo
þodþiø sakyti dar ankstoka. Mes, verslo bendruomenë, labai
norëtume ir linkëtume kad valdanèioji jëga kûrybingiau ir
vieningiau imtøsi spræsti strateginius ekonominius, kultûros,
politikos reikalus. Tikrai nemalonu girdëti, kuomet per
þiniasklaidà nuolat sklinda tarpusavio kaltinimai ir nesutarimai.
Þinoma, diskutuoti reikia, taèiau turëtø bûti einama  gerøjø tikslø
siekimo keliu.

Tokie yra svarbiausi ir mano palinkëjimai, tariant padëkos
þodþius bendrovës inþinieriams, darbininkams ir kitiems
darbuotojams artëjanèiø ðvenèiø proga.

Tegul pasisekimas ir laimë ateina á þmoniø ðirdis, ðeimas,
gyvenimo aplinkà...

Alfonsas JARAS,
Lietuvos statybininkø asociacijos

viceprezidentas,
AB „Montuotojas“ generalinis direktorius

Artëjant metø pabaigai, norëtøsi klausti kieno pareiga ir
galia sujungti klausimø sprendimà á bendrà visumà?

Ásitikinome, kad kryptingai, protingai, atsakingai dirbant
galima pasiekti teigiamø rezultatø. Dëmesyje turiu, naujàjá Darbo
kodeksà. Tai kûrybinis Triðalës tarybos darbo vaisius. Nelengva
bûtø suskaièiuoti kiek pasiûlymø sulaukë derybø eiga. Taèiau
Triðalës tarybos socialiniai partneriai (Vyriausybës, darbdaviø,
profsàjungø atstovai) pirmà kartà padarë didelá konkretø teisiná
darbà. Profesinës sàjungos nors ir nevieningos, nelabai
skaitlingos, bet tikrai reikalingos, kaip lygiavertës partnerës.

Naujas dalykas pagal Darbo kodeksà yra Darbo tarybos. Jø
veiklos principus pasiskolinome ið Vokietijos. Mano nuomone,
ði laikmeèio struktûra ilgainiui turës keistis arba ið viso pranykti.

Pagal naujàjá Darbo kodeksà, kurio 57 str. 9 dalyje yra
numatyta, jog, atleidus darbuotojà ið darbo darbdavio iniciatyva
be darbuotojo kaltës taikoma ilgalaikio darbo iðmoka ið ilgalaikio
darbo fondo (IDIF).

Ðiuo metu yra nustatyti su darbo uþmokesèiu  susijæ ðie
mokesèiai:

1) darbdavio mokamos Sodros ámokos 31, 18 proc. Su darbo
santykiais susijusiø  pajamø, tame tarpe 0,2 proc. á garantiná
fondà;

2) darbuotojo mokami mokesèiai;
2.1) gyventojø pajamø mokestis -15 proc. atëmus

neapmokestinamà pajamø dydá;
2..2) privalomas sveikatos draudimas - 6 proc.,
2..3) privalomojo socialinio draudimo mokestis -  3 proc.;
2.4) papildomas savanoriðkas (neprivalomas) pensijø

draudimas – 2 proc.
Svarbus tikslas - ieðkoti ámonës ir darbuotojo interesø

bendrumo. Vienas ið bûdø ðio darbo vykdymui - kolektyvinë
sutartis. Kai minëjau, jos gali bûti sudaromos su profesinëmis
sàjungomis, bet negali bûti sudaromos su Darbo tarybomis.

Apibendrinant Triðalës tarybos darbà privalome akcentuoti,
kad nesutarimø ir diskusijø buvo daug. Taèiau nebuvo tokiø ginèø,
kuriuos matome LR Seime. Matyt, darbo sëkmæ lëmë ir tai, kad
á pagalbà buvo pasitelkiamos ávairios komisijos, o jø sudëtyje
dirbo ávairûs ekspertai, ámoniø personalo vadovai, darbo santykiø

/Nukelta á  2 psl./

Jonas GUZAVIÈIUS,
Lietuvos pramonininkø konfederacijos

viceprezidentas,
UAB „Kauno liftai“ generalinis direktorius

Þmogus ir ámonë,
visuomenë ir valdþia
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Darbai ir ðventës
Jonas GRICIUS,

Lietuvos Respublikos vyriausiasis
valstybinis darbo inspektorius

Statybininko profesija apima
labai daug srièiø. Èia susijungia
ir skaièiavimai, sprendimai, ir
kûrybinë mintis, ámoniø bei
mokslo institucijø bendradar-
biavimas, naujos technologijos ir
kartu – tikrai nelengvas darbas
paèiose statybvietëse.

Linkëèiau visose statybø
srityse dirbantiesiems, kad jø
kompetencija ir ágûdþiai, pro-
fesionalumas atitiktø vi-
suomenës lûkesèius, kurtø gerà
statybininkø ir statybos ámoniø
ávaizdá, kad kiekvienas sta-

tybvietëje atliekantis nors ir menkiausià, taèiau toká atsakingà
darbà, bûtø vertas pasitikëjimo.

Labai norëtøsi, kad kuo daugiau ámoniø pasiektø tokios
brandos, kai gyvybës ir sveikatos darbe sàskaita netaupoma!..

Savo ruoþtu mes ir toliau sieksime bei tikësimës didesnio
statybininkø supratimo ir aktyvumo, kad ámonëse inspektorius
pirmiausiai bûtø pasitelkiamas kaip patarëjas, partneris saugant
darbuotojø sveikatà ir gyvybæ, kad mus sietø dar didesnis
supratimas ir bendradarbiavimas vardan paties brangiausio –
þmogaus gyvybës!

Artëjant didþiosioms metø ðventëms nuoðirdþiai sveikinu visus
vadovus, kurie atsakingai atlieka jiems patikëtas pareigas: saugo
ir puoselëja gyvybæ darbe. Nuoðirdþiai sveikinu ir kiekvienà
dirbantájá, suvokiantá ir vykdantá savo priedermæ – dirbti taip, kad
nepriðauktø nelaimës sau ir greta esanèiam!

Su Ðv. Kalëdomis!

/Atkelta ið 1 psl./

Þmogus ir ámonë,
visuomenë ir valdþia

nagrinëjimo ávairûs specialistai ir ekspertai. Esant reikalui pagal
klausimø svarbà dalyvavo ávairûs pakaitiniai darbuotojai.

Kalbant apie valdþios ir visuomenës sutarimà matome neblogà
tendencijà dël darbo uþmokesèio didinimo. Atlyginimai auga.
Taèiau ði tendencija bûtinai turi iðlikti ir ateityje. Jau
paskutiniaisiais mënesiais pasimatë, kad ávairiø srièiø
visuomeniniø dariniø veiklos kryptis pastebimai tampa daug
reiklesnë valstybës valdþiai dël pragyvenimo lygio këlimo.

Norëèiau pasakyti vienà pastabà dël Lietuvos lyginimo su
Estija ir Norvegija. Kai dël Norvegijos, tai valstybë turinti labai
gausius naftos ir dujø iðteklius. Jie sudaro pusæ bendrojo vidaus
produkto. Estijos geografinë padëtis irgi palankesnë ir turi
glaudþius ryðius su Suomija, o tai sudaro papildomas galimybes
darbo jëgos laikinai migracijai, kuomet iðvykstama uþdarbiui,
taip vadinamas „vachtinis bûdas“ ir intensyviai padirbëjus, vël
gráþtama á savo ðalá.

Atskirai norëèiau paminëti, kaip svarbø metø ávyká -
tarptautinës darbo organizacijos (TDO) 16-asis Europos
regioninis susitikimas. Pagrindinë tema – „Kokia tinkamo darbo
ateitis Europoje ir Centrinëje Azijoje: galimybës ir iððûkiai“.

Susitikimas vyko ðiø metø spalio pradþioje Turkijoje,
Stambule.

Pateiksiu keletà ðio susitikimo ádomesniø minèiø:
– darbo rinkos reguliavimas turi bûti gyvybingas, priimtinas,

nuoseklus, be jokiø staigiø kritimø ir pakilimø, turint tikslà, kad
gerai bûtø reguliuojama rinka;

– socialinës partnerystës svarba, socialiniø partneriø
nepriklausomumas, ieðkojimas bûdø, kad socialiniai klausimai
bûtø nuolatiniame dëmesyje;

– svarbi problema, optimizmas, tiek ið darbdaviø, tiek ið
darbuotojø pusës, teigiamø  pokyèiø yra jau ne tik stambiose
ekonominëse struktûrose, bet ir nedidelëse ámonëse;

– nestandartiniø darbo formø paplitimas, kuomet darbo
rinka reguliuojama taip, kad darbuotojas galëtø dirbti jam
patogiu darbo ritmu, pavyzdþiui, nepilnà darbo dienà;

– siekti darbo ir asmeninio gyvenimo suderinamumo, darbo
vieta turi uþtikrinti oraus pragyvenimo sàlygas;

– darbo rinkos reguliavimas tinkamas bus tada, jeigu bus
atsiþvelgta á darbdaviø ir darbuotojø suderinamumà;

– turi bûti uþtikrinta pagalba socialinei partnerystei,
pasitelkiant informaciniø technologijø (IT) specialistus;

– negalima uþmirðti maþø ir vidutiniø ámoniø, neleisti ásigalëti
socialiniam dempingui;

– þmonija gyvena tik kartu:
vienas þmogus negali gyventi. Vyriausybës, ámoniø ir

darbuotojo tarpusavio ryðys yra neatskiriamas gyvenimo
principas;

– vyresnioji karta turi labiau áprastà kolektyvinámastytà, tuo
tarpu, jaunesnioji karta, linkusi save matyti socialiniuose
tinkluose. Akivaizdu, kad jaunimas nori gauti darbà, taèiau
motyvacija konkreèiø darbø atlikimui nëra pakankama;

– pirmiausia turi bûti sukurtas produktas, ir po to eiti kalba
apie jo pasidalinimà;

– þmonës renkami á vadovaujanèius postus ne tam, kad
dejuotø, o kûrybingai dirbtø, todël geriausias kelias iðeiti ið
skurdo – socialinë partnerystë.

2019 m. birþelio mën ávyks jubiliejinis TDO renginys. 100
metø jubiliejaus proga Ðveicarijoje numatoma priimti jubiliejinë
deklaracija.

* * *
Prieð metus laiko spaudoje esu paraðæs tokias mintis:

* * *
Manau, kad Lietuvoje bus daugiau ramybës, pasaulyje – daugiau

derybø, metø pabaigoje jau iðgirsime kalbas apie tai, kas valdys Lietuvà
po prezidento rinkimø. Manau, kad tuo þmogumi bus vyras.

Jeigu kam norisi tiksliau prognozuoti, siûlyèiau prisiminti orø spëjimus:
vienas sako lis, kitas – bus giedra. Ðtai ir 50 proc. tikimybës tiesa.

Norëèiau pamatyti ir kitø nuomoniø, apie kurias galëtume
pakalbëti ateityje.

* * *
Artëjant ðventëms svarbiausias mano palinkëjimas: malonu

bendrauti su þmonëmis, kurie nori daug kà keisti, kad
visuomenëje bûtø daugiau gërio ir susiklausymo. Keièiasi jie
patys ir geranoriðkai linkæ padëti keistis kitiems. Mums tokiø
þmoniø reikia. Metø bëgyje tokiø þmoniø daug maèiau. Reikia
gerø pokyèiø. Geranoriðkai juos raskime ir ágyvendinkime.
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Pilnø namø bendruomenës energetiðkai efektyviø pastatø statybos
projektà Varënos rajone ágyvendino statybø bendrovë „Dzûkijos
statyba“.Bendruomenës uþsakymu 2009-2016 m.m. UAB „Dzûkijos
statyba“ pastatë tris pastatus - Dievo gailestingumo koplyèià, Socialiniø
paslaugø pastatà (pirmasis Lietuvoje pasyvus pastatas) ir
Reabilitacijos centrà su valgykla (pirmais Lietuvoje A++ klasës
pastatas).

Rûta JAKUBONIENË, Pilnø namø bendruomenës projektø
vadovë.

Rûtos Jakubonienës teigimu Pilnø namø bendruomenës
stendas buvo tarp pasaulio gerosios praktikos, naudojant
atsinaujinanèià energijà  pavyzdþiø ir pateko á finalà (tarp ðeðiø
finalininkø). Tai yra didelis Lietuvos projekto ávertinimas ir
pasiekimas, nes projektus parodoje, skirtoje ateities energijai,
pristatë net 115 ðaliø ir 22 tarptautinës organizacijos. Lietuvos
paviljonas „EXPO 2017“ parodoje Astanoje nuolat buvo
minimas kaip vienas ið ádomiausiøpaviljonø. Kaip paskelbë
parodos organizatoriai, parodà aplankë per 3,860 mln. þmoniø.
Projektø vadovës teigimu, bendruomenë labai gerai vertina UAB
„Dzûkijos statyba“atliktà darbà ir dþiaugiasi kad Pasaulinëje
parodoje sulaukëdaug graþiø atsiliepimø.

Alvydas RAGUCKAS, UAB „Dzûkijos statyba“ generalinis
direktorius.

Dþiaugiamës ir didþiuojamës, kad Panaroje  ágyvendinti
projektai ne tik naudingi uþsakovui, bet ir reprezentuoja
Lietuvos valstybës vardà pasaulio visuomenëje ir kuria modernios
ir ðiuolaikiðkos valstybës ávaizdá.

Malonu paminëti, kad Pasaulinëje parodoje pristatytas ir
2016 m. ágyvendintas projektas„Pirmasis Lietuvoje A++ klasës
pastatas“, kuris 2017m. gruodþio 15 d. Lietuvos pramoninkø
konfederacijos kasmetiniame konkurse „Lietuvos metø

Dzûkijoje ágyvendintas projektas –
Pasaulinëje parodoje Astanoje

Laimingø 2018-øjø metø!

2017 metø birþelio 10 - rugsëjo 9 d., Panaroje ásikûrusi
Pilnø namø bendruomenë dalyvavo Kazachstano
sostinëje Astanoje vykusioje ateities energijos parodoje
„EXPO 2017“. Parodoje buvo pristatytas Pilnø namø
bendruomenës kompleksas.

gaminys“  buvo ávertintas aukso medaliu, o projektus ágyvendinæs
ir statybos darbams vadovavæs daugiau kaip du deðimtmeèius
UAB „Dzûkijos statyba“ dirbantis statybos vadovas Edvardas
Maèiulaitis,ðiais metais apdovanotas Lietuvos statybininko
Garbës þenklu uþ ilgametá atsakingà darbà ir svarø indëlá plëtojant
statybos verslà.

Pasiekti rezultatai ir ávertinimai rodo, kad dirbame teisinga
kryptimi.  45 metus veikianèios bendrovë projektas Pasaulinëje
parodoje pristatytas pirmà kartà. Tai ne tik teikia dþiaugsmà, bet
ir ápareigojimà kokybiðkai ir atsakingai dirbti ir ateityje.

Vidas LASICKAS – UAB „Dzûkijos statyba“ gamybos
direktorius.

Visø Panaroje esanèios Pilnø namø bendruomenës pastatø
statybos metu pasiekti rezultatai parodë, kad pirmojo Lietuvoje
A++ energinio naudingumo klasës reabilitacijos centro pastato
ávertinimas pasiektas ne atsitiktinai. Tai buvo nuoseklaus ir
kryptingo, tiek uþsakovo – þinanèio savo tikslus, tiek rangovo -
kvalifikuoto ir nuoðirdaus darbo rezultatas.

Manome, kad maþi pastatø eksploatacijos kaðtai þenkliai
prisidës prie energetiðkai efektyviø pastatø statybos idëjø plitimo
Lietuvoje ir jau netolimoje ateityje galësime pasidþiaugti, ne
keliais, kaip yra dabar, o dideliu, aukðèiausià energetiná
naudingumà turinèiø, statiniø skaièiumi.

UAB „Dzûkijos statyba“ siunèia ðventinius linkëjimus
statybininkø bendruomenei Alytuje ir visoje Lietuvoje.

Aèiû uþ ádomias þinias.
Redaktorius J. ÐALÈIUS
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Nuo senovës laikø þmonës þino posaká: belskis ir bus atidaryta...
Mûsø ámonë irgi gyvena laukimo viltimi. Nors ir negausus
statybininkø kolektyvas, bet yra nuveikiàs svarbius darbus kultûros
paveldo atkûrime. Taèiau kolektyvo darbà smarkiai apsunkina
keisti valdininkø reikalavimai: kiekvienas darbininkas privalo
iðlaikyti teisiniø þiniø egzaminà pagal programà, skirtà statybos
vadovams ir inþineriniams-techniniams darbuotojams. Tai tikrai
perteklinë nuostata, nieko gero neduodanti nei rangovui, nei
uþsakovui. Ðiuo klausimu þodþiu ir raðtu ne kartà kreipëmës á
valdininkus, raðëme ir á spaudà...  Deja, ið valdininkø pusës
geranoriðkumo nesulaukëme.

Palinkëkime jiems pamatyti darbo þmogø ir iðgirsti jo balsà.
Durys dar neatsidarë. Belskime ir raginkime mus iðgirsti.

* * *
Gerb. Alfonsai, esame paþástami jau daugelá metø. Kiekvienà kartà

apsilankius Jûsø ámonëje sulaukiu dëmesingumo ir malonaus
priëmimo. Visuomet vaiðinate savojo sodo skaniu bièiø medumi,
þalumynais kvepianèia arbata... Net ir á namus pasiûlote.

Aèiû uþ bièiuliðkà priëmimà. Linkiu kûrybingø darbø, ádomaus
gyvenimo

Juozas ÐALÈIUS

      Statybininkai laukia
Alfonsas ÐRIUBËNAS

UAB „Mûras“ generalinio direktoriaus
pavaduotojas

Pataria gydytojas

Þmogus – neatkiriama gamtos dalis. Paþvelgæ á jà pamokanèiø
pavyzdþiø savajam gyvenime surasime. Ankstyvà rytà vos pabudæs
paukðtelis truputá pasisotina ir jau ant ðakelës savàjà giesmæ
skleidþia. Katinëlis ir ðuniukas visaip save glosto ir ramybës ieðko.

Galëtume pasakyti, kad ir þmogui bûtinas poilsis, pamàstymas
apie ramybæ. Visi norime sveikatos. Bet ar rûpinamës ja, pavyzdþiui,
per ðventes. Ar taupome nelengvai uþdirbtus pinigus
neskubëdami juos leisti vienkartiniam groþiui ir visokiems
nereikalingiems daiktams. Bûtinai nepamirðkime kelioniø, visokiø
skubëjimø. Sau ir kitiems nelaimæ daþnai prisiðaukiame. Tad
linkëèiau dëmesingumo ir saikingumo. Jis bûtinas mûsø bute,
kieme, mieste, valstybëje. Savaime tai neateis. Prisireiks
dëmesingumo, valios pastangø ir graþiø minèiø. Taèiau tai atneð
sveikatà ir ramybæ. Todël ðvenèiø proga nuoðirdþiai tariu: BÛKITE
SVEIKI!

Rimantas RAIÐUTIS,
Dainavos poliklinikos gydytojas

Sveikata ir saikingumas

LIETUVIØ KALBA:
ar mokame raðyti ir kalbëti?

Gramatika valdo net karalius.
                                               Moljeras

Ðvenèiø iðvakarëse galima pakalbëti apie alkoholinius gëri-
mus.  Kaip lietuviðkai vadinti angl. „short drink“, „long drink“?
„Short drink“ vadinami vienu gurkðniu iðgeriami stiprieji gëri-
mai, patiekiami maþomis taurelëmis. Siûlomi lietuviðki atitikme-
nys: greitasis gërimas (kokteilis), vieno gurkðnio gërimas, vien-
gurkðnis (gërimas). „Long drink“ – tai gërimas, paprastai ne-
stiprus, patiekiamas aukðtoje stiklinëje, galima gurkðnoti ir visà
vakarà. Siûlomi atitikmenys: lëtasis gërimas (kokteilis), gurkðno-
jamasis gërimas, siurbèiojamasis gërimas.

Kalëdiniu laikotarpiu populiarus tampa glintveinas [vok.
Glühwein] – karðtas alkoholinis gërimas ið vynuogiø vyno su cuk-
rumi ir prieskoniais (cinamonu, gvazdikëliais, citrinø ir apelsinø
þievelëmis, muskato rieðutu) (Tarptautiniø þodþiø þodynas, Vil-
nius, 2001, p. 272). Þodis glintveinas yra vartotinas, taèiau  pir-
menybë vis dëlto teikiama lietuviðkam þodþiui karðtvynis.

Prie ðvenèiø stalo norëdami palinkëti dþiaugsmingø Kalëdø,
laimingø Naujøjø metø, nepamirðkite, kad tostas ne keliamas
(tostas – trumpa sveikinamoji kalba per vaiðes (siûlant iðgerti
tauræ kieno garbei), o sakomas. Linksmø ðvenèiø!

Dalia KËVALIENË
Kauno miesto savivaldybës administracijos

Valstybinës kalbos kontrolës tarnybos vyriausioji specialistë

Eglutë – stebuklø neðëja. Tegul ji ateina
á mûsø dvasià, padeda prasmingø
sumanymø, dþiugiø akimirkø, pagalbos
jausmo atsiradimui.

Tegul gerieji tikslai bus mûsø gyvenimo
aidai.

Ðventiniø SENELIØ vardu
jø giminaitis J. Ð.

Dþiaugiuosi, kad nors mintimis ðvenèiø proga galiu pabuvoti
Rutkiðkiø pradinëje mokykloje. Gerai prisimenu, kaip mokiau
savuosius mokyklinukus ávairiø eilëraðèiø. Jie labai greitai
iðmokdavo. Kvieèiu visus drauge prisiminti dviejø eilëraðèiø
iðtraukas:

Apðerkðnijæ mûsø þiemos –
balta balta, kur dairais.
Ilgas pasakas maþiemus seka
pirkioj vakarais.
Apie klaidþià sniego pûgà,
saulës nukirptas kasas,
apie þàsinà moliûgà,
kurs iðskrido á dausas.

Salomëja Nëris
* * *

Kur paþvelgsi, visur balta.
Gal ir saulei kartais ðalta.
Ot, kad ji atbëgtø èia,
Kailiniais apgaubèiau jà.
Ant krosnies man jø nereikia.
Ka gi ten tas vëjas veikia!
A, jis baldos á duris,
Mano, gal atidarys.

Julius Janonis
* * *

Sveikinu savo buvusius mokinius Antanà Kalvaitá ir Juozà Ðalèiø.
Kvieèiu ir linkiu, kad per ðventes ir maþieji, ir suaugusieji vieni

kitiems ir po eilëraðtá padeklamuotø.
Anelë DRÛLYTË – ANDRIUÐIENË,

buvusi Rutkiðkiø pradinës mokyklos vedëja – mokytoja
* * *

Tamsta mokytoja. Su didele pagarba prisimename Jûsø pamokas ir
mokyklos laikus. Aèiû uþ þinias, pavyzdá kaip reikia eiti pasitikti gyvenimà...
Nuoðirdþiai linkime stiprios sveikatos, ramybës, puikios nuotaikos!

Buvæ Rutkiðkiø pradinës mokyklos mokiniai: Antanas KALVAITIS ið
Graþuèiø kaimo ir Juozas ÐALÈIUS ið Dambravos kaimo

Pamoka lydi visà gyvenimà

2012 Nr. 12 (360)

Ramybë – didi gërybë
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Ar tai ne aklas ir beprasmis uþsispyrimas? Kas galëjo laukti
nepaklususio ðaukimui á armijà jaunuolio, jei ne karo tribunolas?
Dar krinta á akis vienas dalykas, tai aukðèiausiøjø vadovø,
pasiuntusiø mirèiai á nasrus tûkstanèius, noras iðsaugoti savo
gyvybæ ir sausais iðlipti ið skæstanèio laivo. Ramanauskui-Vanagui
pavyko legalizuotis ir vël dirbti mokytoju, tik vëliau NKVD já
susekë ir suëmë. J. Þemaitis bunkeryje kaþkur Jurbarko
miðkuose pragyveno, berods, iki 1953 metø ir ten buvo suimtas.
Tiesa, abu buvo nuteisti mirti ir suðaudyti, bet mirë ne su automatu
rankoje mûðio ákarðtyje. Dar viena didþiulë bëda, persekiojusi
partizanus – iðdavystës. Buvo toks, berods, uþsienio rezidentas,
lyg pavarde Deksnys. Pasirodo, jis buvo uþverbuotas NKVD.
Ðvedø filme „Stribai“, likæ gyvi  buvæ infiltruoti á partizanø bûrius
naikintojai atvirai ðaipësi, kad Vilniuje jie su Deksniu
restoranuose iðgerdavo po 100 gramø.

Mano jaunystës draugë lemiamais Lietuvai (kovoje dël
nepriklausomybës nuo Sovietø Sàjungos) metais dirbo
nepriklausomoje prokuratûroje prokurore ir buvo paskirta á
komisijà perimti KGB archyvus. Komisijai atvykus á darbo vietà

(Tæsinys. Pradþia Nr. 3  (398)

 AMBROZIJA.
Ambrozø giminës istorija

Ambrozas P. K. Ambrozija: Ambrozø giminës istorija. Kaunas: Minvydo
Èepulio firma, 2015 m. 412 psl. UDK  929.5(474.5).

… „Prisiminimai yra tokia ðalis ið kurios niekas mûsø negali iðvaryti” …
                                                                                                           Dantë

(Tæsinys kitame numeryje)

jos nuostabai ten jau rado Vytautà Landsbergá, Zigmà Vaiðvilà ir
Zità Ðlièytæ, baigianèius pakrauti sunkveþimëlá dokumentais, su
kuriuo iðvyko neþinoma kryptimi. Faktas, keliantis nuostabà.
Vëliau ji su kitomis prokurorëmis perþiûrëjo tûkstanèius bylø ir
sprendë reabilitacijos klausimus. Prie nukentëjusiø nemaþo
kiekio bylø buvo pritvirtinti vokai, uþanspauduoti lako
antspaudais. Juos atplëðus rasta medþiaga, susijusi su
informatoriaus darbu.

Nesu istorikas ir istorijos tyrinëtojas, bet esu gyvas jos ávykiø
liudytojas ir kai kuria prasme dalyvis. Su amþiumi kaupiau faktus,
stengiausi ið laiko perspektyvos juos objektyviai ávertinti, todël, viskà
pasvërusi, mano paaugliðka euforija palaipsniui vëso ir perëjo á
skepsá su antipatijos priemaiða. Pamenu, tik praûþus frontui ir
gyvenant Ivoniðkëse, pasklido gandas, kad kaþkur Plungës rajone
partizanai susiremontavo tankà ir triuðkina milicijos postus
miesteliuose. Ið pasitenkinimo tryniau rankas. Deja, tai buvo gandai.
Antras pasitenkinimo antplûdis iðtiko jau mokantis Kaune, kai
partizanai nuo kalno keliu paleido veþimà be arkliø su sprogmenimis
á stribø bûstinæ, kuri buvo apaèioje prie pat kelio Balbieriðkio
miestelyje. Taèiau kitokio pobûdþio ávykiai privertë suklusti ir euforija
pradëjo blësti. Gal 1947 ar 1948 metais mus, Kauno IV gimnazijos
moksleivius, pasiuntë á Kazlø Rûdos miðkus ruoðti malkas mokyklos
ðildymui. Ten buvome apsistojæ pas energingà ir aikðtingà naðlæ jos
sodyboje. Miegodavome darþinëje ant ðieno. Vienà naktá á darþinæ
ásiverþë bûrys ginkluotø miðkiniø ir grësmingai su neapykanta
paklausë: „Ar yra komjaunuoliø?“ Keli jø buvo, taèiau mes vieningai
atsakëme, kad nëra. Ið jø kalbos tono supratome, kad komjaunuoliai
bûtø gavæ po kulkà á kaktà. Antras ávykis, sukrëtæs visà klasæ ir
paveikæs mano nuostatas, tai mûsø bendraklasio nuþudymas. Jis,
berods, jo pavardë Gecenevièius ar Gecevièius, kaip ir bûsimas
raðytojas Vytautas Petkevièius, buvo kilæ ið vargingø darbininkø ir
buvo ástojæ á komjaunimà.

Pasvarstymai...

Ekonominis laisvo þmogaus gyvenimo
pagrindas

Bûtø pakenèiama, jeigu bankai besirûpindami „þmogumi“
per organizuotà vienintelio buto renovacijà neáklampintø
þmoniø á bankø kreditus likusiai gyvenimo daliai jø paèiø ir
palikuoniø. Tie, kurie laukia 25 m. malonës ið valstybës, jie
dar gyvena tarybiniø laikø gyvenimà ir kaltina valstybæ, kad
jiems nesudaro galimybiø geriau gyventi. Pabuskit ið letargo
miego. Valstybei reikia atlikti didelá darbà, kad þmonës
suprastø, kas jais turi rûpintis. Jûs patys turite rûpintis savimi.
Tokioje þemës ûkio ðalyje gyvename vargingai, kai pasaulyje
visose þemës ûkio ðalyse gyvena pasiturinèiai.

Plaèiau vystyti natûrinius ûkius
 Lietuva þemës ûkio kraðtas, todël gyventi reikëtø ne tik ið

uþdirbtø piniginiø pajamø, bet plaèiau vystyti jiems
priklausanèioje þemëje ar sodyboje ið uþsiaugintø darþoviø,
vaisiø, uogø, o kur  yra galimybës ir iðsiaugintø viðtø, þàsø,
anèiø, kalakutø, mësiniø triuðiø, aviø ir oþkø. Kiekvienu atveju
pagal galimybes. Ðiam ûkiui vesti tereikia grëblio, kastuvo ir
dalgio. Þinoma, ne visi, bet dauguma jaunø þmoniø, padëdami
savo tëvams ir seneliams, kurie turi sodybas, galëtø patys savo
ðeimas aprûpinti ekologiðkais ir nemokamai ásigytais

produktais, o pertekliø dar galëtø realizuoti kitiems
gyventojams. Tai ne naujiena. Taip ir dabar gyvena dalis
Lietuvos þmoniø, kurie yra darbðtûs ir protingi.

     Kainø harmonizavimo bûtinumas
Kuo maþiau nuperkama prekiø, tuo daugiau traukiasi

prekyba ir gamyba. Prekybai trukdo  vartojimo reikmenø
importas, kai tuo tarpu áveþimas á ðalá pagamintos produkcijos
yra nenaudingas, nes maþina vietinæ gamybà. Kadangi kuo
daugiau áveþama prekiø, tuo maþiau iðperka mûsø gamybos
produktø. O importas egzistuoja todël, kad pas mus galima
parduoti atveþtà produkcijà aukðtomis kainomis. Mes patys
lipame ant grëblio. Reikia maþinti parduodamø produktø
kainas, sumaþës importas ir padidës poreikis vietinei
produkcijai.

Geri  vyresnës kartos kaimo gyventojø ûkio vedimo
pavyzdþiai.

Asmeninio vartojimo iðlaidø struktûra: ~20 Eur elektra,
20 Eur telefonas su internetu, na dar kartais  nusiperku aliejaus
ir degtukà ar elementø. Visa kita, kà valgau uþauga mano darþe
ir mano tvartelyje.

Viskà dirbu pats. Savos malkos ið savo miðko, savi
ðiltnamiai, vanduo ið savo ðulinio, pirtis ir prûdas savo sklype
ir visai nepaisau dël kaþkokio darbo, kaþkokiam „suknistam“
darbdaviui ir apskritai ant miesto gyvenimo su amþinais
kamðèiais, uþterðtu oru, miniomis þmoniø. Tai mano manymu
tik miesèioniø bejëgiðkumas. Moka tik eiti á darbà ir uþ tai, kà
uþdirba, viskà pirkdami iðleidþia...

Marytë RASTENYTË,
doc. dr. neprikausoma ekspertë

(Tæsinys kitame numeryje)

Tæsinys (pradþia – nr. 03 (410)
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Þmonijos patirtis, mokslo
þinios turi daug informacijos,
kaip paþinti kità þmogø. Vieniems
veidas, kitiems rankos, raðysena,
eisena, kalba, akiø spalva,
apranga. Kitiems netgi plaukai,
o tai reiðkia kad á þmogø mes
galime þvelgti ir atpaþinti já ið
nugaros. Ðias mintis pasakiau lyg
ir áþangai, norëdama tæsti pokalbá
apie ilgus plaukus, pradëtà
praëjuseme laikraðèio numeryje.

Jau ne pirmi metai, kaip
domiuosi ilgaplaukiø konkursu,
bet niekuomet nesiryþau vesti
ten dukrytës – Smiltës kuri nuo
maþens augina kasas ir neleidþia
jø kirpti. Bet, kai vienà dienà dukra uþsiminë, kad jos svajonë yra
sudalyvauti tokiame ilgaplaukiø konkurse, net nesuabejojau ir
uþregistravau jà á dalyviø sàraðus. Dalyvavome pirmi metai, bet
manau kad tikrai ne paskutiniai. Mes ágijome naujos patirties,
susipaþinome su naujais þmonëmis, praleidome nuostabø laikà.

SMILTË – pasakojo, kad buvo neramu kol laukë ëjimo á scenà.
Neþinojo kaip reiks eiti, kaip pasisukti. Bet pasirodþius scenoje ir
po plaukø matavimo, ji pasijautë savimi pasitikinti. Dþiaugësi ir

Paproèiai ir tradicijos
Prieð Kalëdas reikia gràþinti visas skolas. Jei negràþinsi,

visus metus bûsi skolingas.
*Kûèiø dienà galima visus darbus dirbti, tik reikia sausai

valgyti arba nieko nevalgyti.
*Per Kalëdas þadina biteles, kad jos daug medaus neðtø.
*Jei Kalëdos baltos, Velykos bus þalios.
*Jei Kalëdø metu vaþiuodamas iðvirsi, bus geri metai.
*Naujøjø Metø naktá susitikus vyrà, paklausti kuo jis vardu.
Toks bus ir bûsimo vyro vardas.
*Vaikai per Naujus Metus saugosi,
kad tëvai jø nebartø.
*Per Naujus Metus stengiasi
geriausiai valgyti, nes sako,
kad teksià valgyti ir per metus.
*Jei per naujus metus ðàla, bus ðiltos Velykos.

Parinko Rûta Pocienë, Radviliðkis

Konkursà „Pasaulio ilgaplaukës Long-Haired
World“ prisiminus

labai buvo laiminga,kad jos svajonë iðsipildë. Akys tiesiog ðvytëjo,
nors ir þinojo, kad prizinës vietos neuþims. Nes matëme tikrai
ilgesniø plaukø. Bet, kaip ji buvo pasakiusi, svarbu dalyvauti, o ne
tik laimëti. Dþiaugiuosi, kad gal ir labai maþà, bet jos svajonæ
galëjau iðpildyti. Konkurso nuotaikomis dar gyvenom ilgai. Net ir
dabar dar prisimename, kokiø nuostabiø ilgaplaukiø matëme.

Labai smagu, kad vyksta tokie konkursai, kur mergaitës gali
parodyti savo iðpuoselëtus ir priþiûrimus plaukus. Tai tikrai
nelengvas darbas juos iðplauti, iððukuoti. O ir priemones tam turi
bûti pritaikytos. Dar moèiutë sakydavo, kad plaukus reikia plauti
natûraliais ðampûnais ar net ávairiø þoleliø nuovirais; àþuolo þieve
ar dilgëlëmis. Tai pigios ir natûralios plovimo priemonës, bet
norint kad plaukas bûtø sveikas já reikia ir palepinti geromis
priemonëmis, kaip aliejukas, ar plaukø kaukës. Ir mes stengëmës
priþiûrëti plaukus, juos puoselëti, kad vël galëtumëme dalyvauti
tokiame konkurse.

Konkurse plaukai buvo matuojami nuo pakauðio iki ilgiausiø
plaukø galiukø. Smagu kad laimëtoja buvo ne viena, o jø buvo
kiekviename metø tarpsnyje nuo 2 iki 21 metø ir net vyresniø
moterø. Pagrindiná prizà laimëjo studentë, kurios plaukø ilgis
net 166 cm. Ilgi plaukai ne rûpestis ir vargas, o tik gërio ir groþio
ðaltinis. Tad mes dar turime, kur pasistiebti ir dar auginti savo
kasas, kà ir þadame daryti ateityje. Ir bûtinai dalyvausime vël
Konkurse „Pasaulio Ilgaplaukës Long-Haired World“.

Inga JUOZULEVIÈIENË ir Smiltë JUOZULEVIÈIÛTË

Ði vasarà buvo labai áspûdinga. Uþsiauginau pirmàjá savo
derliø. Tai buvo braðkës bei svogûnai. Uþ gautus pinigëlius
nuvaþiavau aplankyti Palangos, kurioje buvau lankiusis prieð 3
metus. Mokslo metus pradëjau su geru nusiteikimu. Prieð savaitæ
mûsø mokyklà aplankë mokiniai bei mokytojai ir keturiø valstybiø.
Mano namuose gyveno mergaitë ið Ispanijos. Ta savaitë buvo
pilnà áspûdþiø, nuotykiø. Atsisveikinti buvo labai sunku, tad á
pagalbà reikëjo „pasikviesti“ nosinaites... aðaroms. Noriu padëkoti
visoms mano mokytojoms, kurios padeda bei supranta. O labiausiai
dëkoju mokytojoms Eglei bei Valdonei uþ labai dideles pastangas
ERAZMUS + projekte, uþ supratingumà bei labai didelá padëjimà
mokymuose.

Gabija BUOÞYTË. Iðlauþo pagrindinës mokyklos mokinë
* * *

 Miela darbðtuole, malonu buvo suþinoti, kad tau puikiai sekësi vasaros ûkininkavimo
darbai. Nuoðirdûs palinkëjimai, kad panaðiai sektøsi ir ateityje auginant ávairias gërybes, o taip
pat, kad galëtume iðgirsti apie puikius mokykloje pasiektus rezultatus.

Kvieèiu prisiminti, kaip tu su drauge auginote maþus ðuniukus Miðkiukus. Neseniai vienà
jø radau kaimynystëje esanèiame Graþuèiø kaime. Iðëjæs ið lauko virtuvës  ðuniukas labai dþiaugësi
ir praðësi, kad paimèiau ant rankø. Dabar jau uþaugæs kvietë pamatyti savo maþà, graþø margà
ðuniukà. Nueik á Graþuèius ir aplankyk tuos ðuniukus.

Su geriausiais linkëjimais kaimynas maþaþemis Juozas ið Dambravos kaimo

Sveiki visi

Kalbasi senokai nesimatæ dvi
draugës:

– Graþiai atrodai, kur ásigijai
kosmetikos veidui ir daþø
plaukams?

– Jau ne pirmà kartà kaime
moèiutë visokiø gërybiø dovanoja,
liaudiðkø gudrybiø mane pamoko...

– Að tikrai pasakysiu, kad
mano plaukams ir veidui jau reikia
stiprios ðiuolaikinës chemijos, o tos
kaimiðkos gudrybës jau praeitis...



PASAKA NE PASAKA
Laiðkelis ið kaimelio á miestelá,

kaip vienoje karalystëje paminklus
statë.

Pasklido þinia, kad turtinga
genties valdþia numatë sau paminklà
pasistatyti. Vos tik ëmësi sumanymo
ágyvendinimo, ið karto atsirado
nesutarimø. Pradþioje juos tyliai
iðsakydavo, o netrukus ir uþ „guzikø“
ir atlapø ir skernø „kabino“. Niekaip
negalëjo sutarti kiek laiko reikia
pragyventi, kad paminklà sau
pasistatytum ir kitiems parodytum.

Patarimas atëjo ið maþaþemiø ir
beþemiø. Jie sakë: visais laikais mes
buvome, esame ir bûsime. Ðtai
mums ir pastatykite paminklà.
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Tamsta Kunige, Jums teko daug pasaulio aplankyti, net
ÐVENTÀJÁ  TËVÀ pamatyti. Kas labiausiai atmintyje iðlikæ?

Kunigas A. BULOTAS. Stipriausieji áspûdþiai tie, apie kuriuos
galima prasitarti lyg jie bûtø ávykæ tik VAKAR... Kai Jo Eminenci-
ja kardinolas Vincentas SLADKEVIÈIUS pakvietë mane lydëti Já
pas Popieþiø á Vatikanà mane apëmë nerimo, gal net baimës, atsa-
komybës ir vidinis palaimos jausmas. Su ypatingais prisiminimais
gyvenu ir dabar. Jie man padëjo eiti atsakingas karo kapeliono
pareigas kariø tarpe. Tai yra neiðsekantis jëgø ðaltinis uþsiimant
sielovadine veikla ir dabartiniø parapijieèiø tarpe...

Jie padeda bendrauti su þmonëmis, jiems padëti þodþiu, patari-
mu, tikëjimo tiesø priminimu ir Kristaus mokymo pripaþinimu.

Noriu prisiminti nemaþai metø trunkantá bendravimà su Lie-
tuvos kariuomenës veteranu Juozu Vainausku. Jis jau atðventë 100-èio
gyvenimo sukaktá. Jis 1939 metais su Lietuvos kariuomenës dali-
niais áþengë á iðvaduojamà VILNIØ. Vykdydamas priesaikà Tëvy-
nei atsisakë tarnauti tuometiniø svetimtauèiø vokieèiø, o taip pat ir
rusø armijoje. Teko nukentëti, net kalëjimuose pasëdëti. Jis buvo
pakviestas skaityti paskaità LR Seime. Að buvau jo palydovu.
Pradþioje jis abejojo ar turës kà pasakyti. Bet kai pradëjo tartum
knygoje uþraðytus atsiminimus, salæ uþvaldë neiðpasakyta tyla.... O
jo kalbos pabaiga buvo tokia: „Ir ðiandien pas Jus á Vilniø gráþau,
bet pagalvokime ar trokðtamà Vilniø radau? Pasigirdo plojimai,
klausimai ir vis nauji prisiminimai. Ðá pavyzdá noriu susieti su ávai-
riø kartø tradicijø perëmimu ir nematomos gijos tiesimu. Tikrai
klaidoje pasiliktume jeigu pamanytume, kad ði tiesa lengvai peri-
mama. Tuo daug kartø ásitikinau lankydamas mûsø karius uþsie-
nyje. Dþiugu kai ir dabar sulaukiu kariniø daliniø vadovø pagarbos
ir sveikinimø.

Generolas Sergejus Madalovas ne kartà yra man atsiuntæs
ávairiø sveikinimø...

Kunigas A. BULOTAS. Artëjant didþiosioms ðventëms, þmo-
gø uþvaldo lyg ir nematoma dvasia skatindama kà nors gerà suma-
nyti, gal net ásigyti, kitam padovanoti. Þmonës tampa arba bent jau
siekia su GËRIU bièiuliautis, kartais net sunkiai ásivaizduodami,
kaip tà gërá á savo kasdienybæ pasikviesti. Tokiomis akimirkomis
daþnai ir pats to nesuprasdamas þmogus pradeda TIKËTI tartum
laukdamas aukðtybiø ákvëpimo á mûsø vidiná pasaulá. Daþnas neri-
mastingai svarsto, kà ir kam turëtø padovanoti, pasakyti, patarti, o
gal ir paèiam pagalbos sulaukti. Visa tai galima bûtø pavadinti
TIKËJIMO GALIA. Ji tartum nematomas gydytojas neða taip pat
sunkiai suvokiamà stiprybæ. O jeigu þmogus sugeba toká jausmà á
jam suprantamà pasisekimà perkelti, tai mielai sau ir kitiems pasa-
ko: „ Aèiû Dievui viskas gerai...“

* * *
Gyvenimas daug kuo graþus. Tai amþina tiesa. Tai Dievo

dovana. Daug tø dovanø turime. Belieka jas pamatyti ir jomis
pasidþiaugti. Neseniai Kauno dekanato 17 parapijø kunigø
susitikome, graþiai bendravome su Kauno rajono valdþia.
Mintys buvo sakomos apie tai, kaip reikëtø rûpintis

TRUPUTIS POPIEÞIAUS PRANCIÐKAUS
MINÈIØ

„Konkretus þenklas, kad tikrai sutikome Jëzø - tai
dþiaugsmas, kurá patiriame skelbdami Já kitiems.“

„Kiekvienas susitikimas su kitu þmogumi yra sëkla, ið kurios
gali iðaugti veðlus medis, kur daugybë þmoniø ras pavësá ir maisto.“

„Dialogas gimsta tada, kai að pajëgiu pripaþinti, kad kitas
þmogus man yra Dievo dovana ir turi kà man pasakyti.“

„Keliaukime kartu rûpindamiesi vienas kitu ir kûrinija, mûsø
bendrais namais.“

„Brolyje, kuriam pagelbstime, atpaþástame veidà Dievo,
kurio niekas negali regëti.“

„Kaip bûtø graþu palikti pasaulá graþesná negu radome!“
„Mums reikia atrasti vienas kito turtus: tegul bendruomenës

skleidþia savo vertybes ir priima kitø patirtá.“
„Susiskaldþiusiame pasaulyje bendrauti su gailestingumu -

tai kurti artimumà tarp Dievo vaikø.“
„Jeigu mûsø ðirdá ir mûsø gestus ákvepia dieviðkoji meilë,

tada mûsø bendravimas neða Dievo jëgà.“
„Tai, kà sakome ir kaip sakome, kiekvienas þodis ir

kiekvienas gestas turëtø parodyti Dievo atjautà, ðvelnumà ir
atlaidumà.“

„Geriausias kelias á taikà - atpaþinti kitame ne prieðà, kurá
reikia nugalëti, bet brolá, laukiantá apkabinimo.“

„Meilë galiausiai yra vienintelë ðviesa, kuri vis ið naujo
nuðvieèia pasaulio tamsà.“

„Gailestingumas - tai kelias, kuris sujungia Dievà ir þmogø
ir atveria mûsø ðirdá vilèiai, kad esame pamilti amþina meile.“

„Tapti gailestingais – tai iðmokti mylëti konkreèia ir
nesuinteresuota meile.“

Parinko Gustë VINCEVIÈIÛTË

Truputis svarbiø amþinø tiesø
Kunigas Alfonsas BULOTAS,

Kauno Raudondvario parapijos kunigas,
Lietuvos kariuomenës majoras ir buvæs

Vyriausiasis Lietuvos kariuomenës
kapelionas,  dalinasi mintimis

parapijieèiais, jaunimu, kokià pagalbà teikti neágaliesiems.
Kalbëjome ir apie tai, kad miesto valdþia galëtø  pasimokyti

ið Estijos. Ten valdþia leido senoliams vaþinëti  miesto
transportu nemokamai. Panaði tvarka yra ir Anglijoje. Neseniai
á sveèius buvo atvykæs vienas dvasininkas. Jam net á galvà
neatëjo, kad Kaune kontrolieriai jam gali padaryti
nemalonumø...

Artëjams ðventëms norius pasveikinti ir savo gimtinës,
Iðlauþo parapijos klebonà, o taip par seniûnà Tomà. Þinau,
kad jiedu graþiai bendradarbiauja tvarkant baþnyèios aplinkà.
Labai nudþiugau pamatæs, kad ðiais metais Iðlauþo baþnyèia
buvo graþiai suremontuota. Tai buvo padaryta pagal senàjà
architektûrà, tai yra taip, kaip buvo baþnyèios statytojo Vytauto
Gurevièiaus laikais.

Graþaus gyvenimo kûrimas – amþina tiesa. Nuoðirdþiai
sveikinu parapijieèius Kauno  rajone, o taip pat ir kraðtieèius
Iðlauþe.

Daug graþiø Jums gyvenimo metø, dienø ir valandø.
Kunigo mintis uþraðë Juozas Ðalèius.

* * *
Tamsta Kunige Alfonsai, aèiû uþ padovanotus

kalëdaièius (mûsø kaime jie vadinami plotkelëmis). Ðià
jûsø dovanà nuveðiu á savajá kaimà...

Aèiû uþ ádomias mintis.
* * *
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2017 m. gruodþio 12 d. Kauno sporto veteranø klubas
,,Àþuolynas“, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities
taryba ir Lietuvos sporto muziejus OnelësButautienës dukrelës Vidos
Butautaitës namuose iðkilmingai pagerbë Lietuvos pokario laikø
iðkiliausias ne tik krepðinio, bet ir lengvosios atletikos bei rankinio
buvusiø Lietuvos rinktiniø nares bei daugkartines  Lietuvos
èempiones: OnelæButautienæ, Irenà Stankevièienæ, Onelæ

Lietuvos Respublikos Seimo
narës Rûtos MILIÛTËS iniciatyva
2018 m. geguþës 22 – birþelio 8 d.
Lietuvos Respublikos Seime,
Europos informaciniame biure
(Gedimino pr. 53, Vilnius) pla-
nuojama surengti Ernesto Leono
JUOZONIO darbø parodà. Darbø
autorius yra sukûræs daug ávairaus
þanro kûriniø: tapybos, droþybos,
grafikos, gipso ir kitokiø darbø.
Menininkas daug nuveikæs tyrinëjant
ir áamþinant istoriná palikimà.
Leonui Juozoniui suteiktas Garbës
kraðtotyrininko vardas.

Autorius jau daugiau kaip metai - amþinybëje. Dþiugu ir ádomu
tai, kad jo kûrybiná palikimà perëmë ir kruopðèiai saugo savo
namuose - sûnënas Edmundas STAÐYS. Edmundo ir Almos
Staðiø namuose yra ádomus autoriaus kûriniø muziejus.

Ávairiø kûriniø skaièius yra tikrai gausus. Vien paveikslø -
daugiau kaip 200.

Bûsimoje parodoje autoriaus darbus galës matyti ir plaèioji
visuomenë. Tai besilankantys Seime vilnieèiai, kiti kraðtieèiai, o
taip pat uþsienieèiai.

Iðsamiau apie bûsimà renginá informuosime ateityje. O ðá kartà
pateikiame keleto autoriaus darbø nuotraukø, supaþindinanèiø
su jo kûryba.

Dr. Juozas ÐALÈIUS,
laikraðèio STATYBA redaktorius

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME –
iðskirtinë paroda

Graþiai ir pakiliai pagerbtos pokario iðkiliausios
Lietuvos krepðininkës

Nuotraukos Ievos
Lenkauskaitës.

Gasparkienæ ir Faustà Bimbienæ, sulaukusias garbingo 90-ties metø
jubiliejaus.Iðkilmiø metu buvo prisiminti pirmieji jø sportinio kelio
þingsniai, þengti dar mokykloje, vëliau pasiektos pirmosios pergalës
ávairiose sporto ðakose, o dar vëliau ir atskirø sporto ðakø nuopelnai
miesto ir Respublikos rinktinëse. Taèiau likimas lëmë, kad visoms
viena mieliausiø sporto ðakø buvo krepðinis, tik Faustà Bimbienæ
kiek vëliau pavergë rankinis, o Onelæ Gasparkienæ pedagoginë ir
mokslinë veikla. Taèiau visas jø gyvenimas ir veikla buvo ir liko susieta
su Lietuvos sportiniu ir olimpiniu judëjimu. Neþiûrint garbingo
amþiaus, jos nuo 1984 m. aktyviai dalyvauja sporto klubo ,,Àþuolynas“
veikloje, domisi mûsø tiek sportiniu, tiek olimpiniu judëjimu. Gana
aktyviai jos ne tik seka sportiná gyvenimà, bet ir paèios stengiasi
dalyvauti sporto veteranø renginiuose. Jubiliaèiø pasveikinti ir
perduoti garbingus apdovanojimus atvyko gausus bûrys buvusiø
bendraþygiø ir ávairiø organizacijø atstovø. Be to jø dar laukia þymiai
gausesnis, lydimas meninës programos ir didþiulio pulko sporto
veteranø, atvykusiø ið ávairiø Lietuvos kampeliø, pasveikinimas
tradiciniame Naujametiniame vakare Lietuvos Sporto muziejuje.

Pranas MAJAUSKAS,
Lietuvos sporto muziejaus direktorius ir

Kauno sporto  veteranø klubo ,,Àþuolynas“ pirmininkas

Informuojame


