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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems
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Pokalbis su Jonu GUZAVIÈIUMI

30-ieji laikraðèio STATYBA  leidimo metai

Pone Viceprezidente, skaitytojø vardu sveikiname ágijus
naujas, svarbias pareigas, linkime kûrybingo darbo ir norëtume

truputá daugiau informacijos
apie savivaldà. Þmonës daugiau
þino apie LR Seimà, taèiau apie
savivaldybiø tarybas infor-
macijos yra þymiai maþiau.
Koks galëtø bûti jûsø
komentaras?

LR Seimas ir savivalda yra
institucijos, kuriø veikla daug
kuo svarbi valstybei ir kiekvieno
regiono þmogui. Tarybos nario
ágaliojimai prasideda ástatymo
nustatyta tvarka, tai yra á miesto
tarybos posëdá atvyksta Vy-
riausiosios rinkimø komisijos
narys, turintis oficialius
ágaliojimus. Pagal reglamentà,
vienà rankà uþdëjæs ant
Lietuvos Konstitucijos, nau-
jasis tarybos narys perskaito

priesaikos tekstà. Po to jam áteikiamas tarybos nario paþymëjimas
ir specialus þenkliukas.

Tarybos nariø darbas  vyksta pasiskirsèius á komitetus. Jø yra
aðtuoni:

1. Darnios plëtros ir investicijø komitetas;
2. Ekonomikos ir finansø komitetas;
3. Kontrolës komitetas;
4. Miesto ûkio ir paslaugø komitetas;
5. Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas;
6. Sveikatos ir socialiniø reikalø komitetas;
7. Ðvietimo ir kultûros komitetas;
8. Valdymo ir bendruomeniø plëtojimo komitetas.
Að pradëjau dirbti ekonomikos ir finansø komitete.
Kokius svarbiausius darbus numatote vykdyti ateityje?
Man gerai yra þinomi ekonomikos, finansø klausimai, darbo

santykiø problematika, finansiniø investicijø planavimas ir pan.
Tikrai galiu pasakyti, kad esu nusiteikæs dirbti rimtai ir þinau,
kad kiekvienas tarybos narys gali pritaikyti savo þinias miesto
gyventojø interesø tenkinimui.

Gerai þinoma taisyklë, kad biudþeto pinigø iðleidimas yra
labai svarbus klausimas, taèiau mano nuomone, ne maþiau svarbu
yra ir tai, kaip ir kiek pinigø yra uþdirbama. Todël savàjá dëmesá
skirsiu verslo interesø paþinimui bei ieðkosiu bûdø, kad bûtø
sudarytos kuo palankesnës sàlygos materialiø vertybiø kûrimui.

Kalbant apie darbo santykius, svarbu, kad darbas bûtø gerai
apmokamas, kad verslas bûtø skaidrus ir valstybei bûtø mokami
mokesèiai.

Ðiuo metu daug kalbama ir raðoma apie socialiai atsakingà
verslà. Kà bûtø galima pasakyti apie tai?

Ádomi ir maloni þinia: nuo kovo 20 d. Kauno
miesto savivaldybës tarybos nariu tapo Lietuvos
pramonininkø konfederacijos viceprezidentas,
Kauno kraðto  pramonininkø ir darbdaviø
asociacijos prezidentas, UAB „ Kauno liftai“
generalinis direktorius - Jonas Guzavièius. Tai
svarbios pareigos planuojant ir ágyvendinant  miesto
ekonominës, socialinës ir kultûrinës raidos
programà. Daug metø paþástu Tamstà, kaip puikø
vadybos specialistà, kûrybingà inþinieriø, supratingà

Nuoðirdþiai sveikinu Gerb. p. Jonà GUZAVIÈIØ
ávairiø visuomeniniø iniaciatyvø organizatoriø,
dalyvá ir rëmëjà; aktyvø, aukðtos kvalifikacijos
specialistà ágyvendinant Triðalës tarybos nuostatas
dël darbo santykiø, darbuotojø saugos ir sveikatos
reikalavimø.

Sveikinu ir linkiu kûrybingos ateities ir ávairiø
prasmingø darbø!

Alfonsas JARAS,
Lietuvos statybininkø asociacijos viceprezidentas,

AB „Montuotojas“ generalinis direktorius

Pokalbis su Jonu GUZAVIÈIUMI, naujuoju
Kauno miesto savivaldybës tarybos nariu, Lietuvos

pramonininkø konfederacijos viceprezidentu,
Kauno kraðto pramonininkø ir darbdaviø

asociacijos prezidentu,
UAB „Kauno liftai“ generaliniu direktoriumi
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Socialinë atsakomybë - tai verslo plëtros galimybë. Lietuvos
pramonininkø konfederacija jau nebe pirmi metai nagrinëja ðiuos
klausimus ir manome yra svarbu, kad Europos Sàjungos
normatyvuose, o taip pat ir Lietuvos ástatymø leidyboje atsiranda
nuostatø apie tai, kad stambiosios ámonës privalo teikti ataskaitas
apie socialiniø interesø tenkinimà.

Ðis klausimas yra ágijæs svarbià tarptautinæ reikðmæ. Apie tai
praëjusiø metø pabaigoje buvo daug kalbama ir Tarptautinës
darbo organizacijos 10-ajame Europos regioniniame susitikime.
Jis vyko Stambule (Turkijoje). Pagrindinë tema – „Kokia tinkama
darbo ateitis Europoje ir Centrinëje Azijoje: galimybës ir iððûkiai“.
Norëèiau pateikti keletà nuostatø ið ðio renginio:

- Darbo rinkos reguliavimas turi bûti gyvybingas, priimtinas,
nuoseklus, be staigiø kritimø ar pakilimø;

- Socialinës partnerystës svarba. Partneriø nepriklau-
somumas, siekimas iðspræsti socialinës apsaugos klausimus;

- Reikia, kad kompanijos atsiþvelgtø á darbuotojø ir darbdaviø
poreikius, o darbdaviai turi dirbti taip, kad darbuotojams bûtø
interesas kuo geriau vykdyti jiems patikëtas funkcijas;

- Socialinio aprûpinimo sistema – skirtinga ávairiose
valstybëse, bet reikia siekti, kad finansiðkai ji bûtø stabili;

- Darbo rinkos politika turi bûti organizuota taip, kad bûtø
sudarytos sàlygos verslumo skatinimui (ðiø klausimø platesniam
aptarimui reikëtø atskiro pokalbio).

Kà galima bûtø pasakyti apie darbo rinkà Kauno mieste?
Teigiamas bruoþas yra toks, kad nedarbo lygis mûsø mieste

yra þemas. Akivaizdi tendencija, kad uþimtumas didës ir toliau,
todël darbdaviams atsiranda kvalifikuotos darbo jëgos stygius.
Tai akivaizdþiai rodo, kad susidaro objektyvios prielaidos
atlyginimo augimui, o taip pat darbo sàlygø gerinimui. Plaèiau
þvelgiant á tokias aplinkybes galima daryti prielaidà, kad ateityje
turëtø maþëti emigracija. Taèiau nepamirðkime, kad ekonomikoje
staigiø pokyèiø nebûna, todël nuomonës, kad á Lietuvà pradëtø
gráþti daug iðvykusiøjø yra nepagrástos.

Keletà minèiø galima bûtø pasakyti apie statybø sektoriaus
plëtrà. Akivazdus þmoniø noras turëti nuosavà bûstà, todël galima
manyti, kad ateityje pamatysime sparèiai  statomus nedidelës
kvadratûros individualius gyvenamuosius namus.

Aktualus visuomenei klausimas – Naujasis Darbo kodeksas.
Ar skirsite dëmesio ðiems reikalams?

Turiu daugelio metø patirtá, dirbant Lietuvos Respublikos
Triðalëje taryboje. Ávairius klausimus susietus su darbo santykiais
nuolat esame nagrinëjæ ir Kauno mieste. Manau, kad ðioje srityje
sëkmingai dirbsime ir ateityje.

Aèiû uþ ádomius paaiðkinimus.
Pokalbá uþraðë dr. Juozas ÐALÈIUS

Viskas ðiame pasaulyje vyksta pagal Dievo, t. y. gamtos dësnius,
kuriuos mes galime paþinti ir jais vadovautis, bet negalime pakeisti. Vienas
ið tø dësniø yra tas, kad visa þmonijos istorija yra kûrëjø ir vartotojø kova
uþ pirmøjø sukurtà gërá. Ðis procesas paremtas dar vienu dësniu, kad
laimi tas, kas savo tikslui pasiekti sunaudoja maþiausiai energijos.

Tiek kûrëjai, tiek jø sukurto gërio vartotojai kuria savas
strategijas, kaip ágyvendinti savo tikslà maþiausiomis pastangomis.

Istorijos bëgyje kurianèioji visuomenës dalis sukûrë valstybæ
ir jà valdanèias struktûras, kad apsigintø nuo savø sukèiø, vagiø,
plëðikø, valkatø ir galvaþudþiø bei svetimø valstybiø, ketinanèiø
uþgrobti jø sukurtà iðgraþintà ir praturtintà ðalá.

Norint iðlaikyti valstybës struktûras, bûtina dalá sukurto gërio
skirti jø iðlaikymui. Taip atsirado bûtinybë mokëti mokesèius ir
tarnauti armijoje. Mokesèiai buvo kaupiami valstybës iþde, dabar
vadinamame biudþete ir buvo skirti armijos ir teisëtvarkos
struktûrø iðlaikymui, t. y. policijos, prokurorø, teisëjø ir jiems
vadovavusiø karaliø, o vëliau prezidentø iðlaikymui.

Kokio prezidento mums reikia?
Dabar, kai iðsiaiðkinome, kam kurianèioji visuomenë sukûrë

valstybæ ir joje kûrëjø tvarkà uþtikrinanèias valstybines struktûras,
galima pasvarstyti, kokio prezidento mums reikia.

Save að priskirsiu prie kûrëjø, todël èia vartojamà þodá „mes“
reikia suvokti kaip visuomenës kûrybinës dalies ávardijimà. Deja,
pono Dievo valia yra ir kita visuomenës dalis, kuri ðventa ir
neginèijama savo teise laiko vartojimà.

Þiauriø pilietiniø karø iðdavoje abi konfrontuojanèios
visuomenës dalys surado kompromisà, vadinamà DEMO-
KRATIJA. Todël prezidentà, kurio pagrindinë funkcija yra
vadovauti valstybinëms struktûroms, uþtikrinanèioms pilieèiø
saugumà ir teisingumà, rinks tiek kûrëjø, tiek vartotojø atstovai.

Senas demokratijos tradicijas turinèiø valstybiø kandidatai á
prezidentus aiðkiai deklaruoja, kurios visuomenës dalies
interesams bus suteikta pirmenybë, todël pakaitomis ðalá valdo
deðiniøjø ar kairiøjø atstovai. Deðinieji á pirmà vietà iðkelia
pareigà, kairieji – teises.

Galima nuspëti, kokiam kandidatui á prezidentus atiduos
savo balsà uþ sukèiavimà, vagystes, plëðimus ar þudymus nuteisti
pilieèiai. Galima nuspëti, kad ir kandidatai á prezidentus deklaruos
palaikantys tà visuomenës dalá, kuri yra gausesnë.

Mokesèius mokanèiø ir ið mokesèiø pagalba surinkto biudþeto
gyvenanèiø pilieèiø interesai skirtingi. Pirmieji norës laisvos
rinkos, antrieji – socialistiniø santykiø. Kadangi pas mus apie 50
proc. ûkiniø santykiø pasilikæ nuo taip vadinamo „brandaus
socializmo“ laikø, tai kandidatams á prezidentus bus nelengva
apsispræsti, kurià pusæ palaikyti. Tai priklausys nuo to, kokia
nuostata jiems nuo vaikystës ádiegta ðeimoje, t. y. nuo jø moralës.

Jeigu laimës valstybiná socialistiná sektoriø palaikantys
pilieèiai, tokiu atveju ðalá paliks ir á Anglijà bëgs kûrybinës
visuomenës atstovai, jeigu prieðingai, tai lengvos duonos
ieðkotojai bëgs á Ðvedijà, kur ðiuo metu klesti socializmas.

Kitø ðaliø prezidentø rinkimai rodo, kad socializmo era
baigiasi ir vis daugiau laimi deðinieji nei kairieji.

Tikëkime, kad mes, statybininkai, kaip kurianèioji
visuomenës dalis, nesuklysime rinkdami ðalies prezidentà ir savo
veikla galësime uþsiimti tëvynëje.

Juozas ZYKUS,
pilieèiø asociacijos „Metro sàjûdis“

valdybos pirmininkas

Pokalbis su Jonu GUZAVIÈIUMI
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Reaguojant á laikraðtyje „Statyba“ 2018-03-18
iðspausdintà þinutæ „Pertekliniai reikalavimai“,
noriu informuoti, kad Aplinkos ministerijos
kuruojamuose teisës aktuose nëra reikalavimø
statyboje dirbantiems darbininkams iðlaikyti
teisiniø þiniø egzaminà. Todël nelabai galime
komentuoti ðià situacijà. Toks reikalavimas gali bûti
kilæs ið Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultûros paveldo apsaugos ástatymo, kurá kuruoja
Kultûros ministerija.

 Dangyras ÞUKAUSKAS
Statybos ir teritorijø planavimo departamento

Vyresnysis patarëjas
Dëkojame uþ paaiðkinimus.
                                        Redaktorius J. ÐALÈIUS

JELENA PARASONIENË
Balsuosiu uþ kandidatà(-æ) pretenduojantá tapti

Lietuvos Respublikos Prezidentu(-e) 2019 metø
rinkimuose, kuris (-i):
 Iðtikima (-a) tik vienai ðaliai (Lietuvos

Respublikai);
   Iðtikimas(-a) vienai (-m) þmonai (vyrui);
 Privalumas - nepartinis(-e), blogiau jei

partinis(e), bet tuomet - iðtikimas(-a) tik vienai
partijai;
  Kuris(-i) gyvena pagal LR Konstitucijà ir

pagal 10 Dievo ásakymus;
Kurio(-s) programoje aiðkiai iðdëstyti realûs

poþiûriai á: LR santykius su kaimynais; jaunimo vietà
LR gyvenime; gamtos ir sveikatos apsaugà; mokslà ir
mokslinæ gamtos ir kultûros paveldo apsaugà.

Tæsinys. Pradþia Nr. 01 (420)
Vyriausybei pagal Konstitucijà projektuojamas vaidmuo vykdyti

uþsienio politikà tiesiogiai priklauso nuo to, kiek aktyviai uþsienio
politikà vykdys Respublikos Prezidentas ir kiek jis pats pageidaus
remtis Vyriausybe. Sëkmingiausiai dirba tø ðaliø Prezidentai, kurie
vieningai vykdo vidaus ir uþsienio politikà kartu su Seimu ir Vyriausybe. 

Tie pretendentai á Prezidentus, neturintys patirties ðioje srityje
turës daug sunkumø, kol pasieks savo kondicijà. Prezidentui
priklauso uþtikrinimas teisingos vidaus politikos, nes jis pasiraðo
Seimo priimtus ástatymus, siekia jø ágyvendinimo.

Bûsimas Prezidentas þmogiðkaja prasme turi bûti aukðtos
kompetencijos, didelës tarptautinio darbo patirties ir jautrus bei
nuoðirdus þmogus. 

Svarbø vaidmená ðiuo klausimu suvaidins rinkëjai, kurie turëtø
labai atsakingai pasirinkti kandidatà, uþ kurá balsuoti per rinkimus.
Reikia galvoti ne tik apie save, bet ir apie visus, koká vadovà su
kokia kompetencija pasirinksime Prezidentu.

Kas galëtø bûti kandidatu
á Prezidentus?
Marytë RASTENYTË,

doc. dr. neprikausoma ekspertë

Kokie turëtø  bûti bûsimo
prezidento tikslai?

7. Lietuvos þemes turtus (nafta ir kitokios iðkasenos) privalo
bûti naudojamos tik Lietuvos poreikiams.

8. Strateginës ámonës (Klaipëdos uostas, energetikos ámonës,
geleþinkeliai, Maþeikiø nafta ir kt.) privalo bûti valstybës nuosavybe
ir jos kontroliuojamos.

9. Komunalinës ámonës turi bûti valdomos valstybës ir gauti
tik nedidelá pelnà tuo bûdu siekiant palengvinti daugelio þmoniø
padëtá.

10. Ekonominëje veikloje turi veikti ir valstybinës ir privaèios
ámonës.

11. Ieðkoti galimybiø ákurti savà  valstybiná -komerciná bankà.

Pranas KAVALIAUSKAS,
Lietuvos þmogaus teisiø gynimo asociacijos Kauno skyriaus

pirmininkas, Laisvës kovø dalyvis, inþinierius energetikas, buvæs
Kauno hidroelektrinës statytojas ir Elektros cecho virðininkas

Straipsnio  mintys daugiausia atspindi tik asmeninæ autoriaus pozicijà.

12. Panaikinti bedarbystæ. Pavyzdþiu galëtø bûti Baltarusijos
politika.

13. Pakeisti mokesèiø sistemà, turint tikslà, kad pagrindinius
mokesèius mokëtø kapitalas: þinoma galëtø bûti ávestas
maþaðeimiø mokestis.

14. Mokesèiai á biudþetà turi bûti nustatyti progresiniu
principu, tai yra tie kurie gauna didþiausias algas privalo sumokëti
ir didþiausià mokestá á valstybës biudþetà. Taip yra Ðvedijoje ir
kitose paþangiose ðalyse.

15. Privalo bûti ávestas patriotinis auklëjimas darþeliuose,
mokyklose, televizijoje ir apskritai þiniasklaidoje.

16. Ástatymu nustatyti minimalaus ir maksimalaus atlyginimo
santyká ne didesná kaip 1:5.

17. Propoguoti tautinæ kultûrà.
18. Lietuva iðliks jeigu gamins.
19. Uþsienio politikoje pirmoje eilëje matyti Lietuvos interesus

o tik poto teikti pagalbà kitoms ðalims.

LIETUVIØ KALBA:
ar mokame raðyti ir kalbëti?

Jei kalbi – tai tavo þodþiai turi bûti geresni uþ tylà.
                                                                     Indënø patarlë

Riðliame tekste skaièius galima raðyti skaitmenimis arba þodþiais. Dideli
skaièiai, pradedant tûkstanèiu, gali bûti þymimi miðriai – skaitmenimis ir
þodþiais arba jø sutrumpinimais, pvz.: 10 tûkstanèiø arba 10 tûkst.; 5
milijonai arba 5 mln.

Reklaminiuose prekybos ámoniø leidiniuose, prekiø etiketëse þymint kainà
ar svorá vartojamos trupmenos. Deðimtainës ir ðimtainës skiriamos kableliais
(ne taðkais), pvz.: 1,5 kg (ne 1.5 kg), 0,25 g (ne 0.25 g).

Dideli skaièiai gali bûti þymimi grupuojamais skaitmenimis, riðliame
tekste grupuojant didelius skaièius paprastai daromas tarpas (rekomen-
duojamas jungiamasis tarpas), pvz.: 3 000, 15 000, 100 000, 1 000 000,
1 000 000 000.

Dalia KËVALIENË
Kauno miesto savivaldybës administracijos

Valstybinës kalbos kontrolës skyriaus vyriausioji specialistë

2014 m. Nr. 4 (376)

Paaiðkinimas

Tæsinys. Pradþia Nr. 01 (420)
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NEPRIKLAUSOMYBËS ÐIMTMETIS:
ðventë, pasididþiavimas ar eilinë pramoga?

Krescencijus STOÐKUS,
filosofas, profesorius,
Lietuvos Kultûros kongreso
tarybos pirmininkas.

Tæsinys. Pradþia Nr. 03 (422)
Apie visus sutelkiantá ceremonialà nebuvo kam pagalvoti?

Sovietmeèiu Lietuva negalëjo turëti savo valstybiniø ðvenèiø. Jos
turëjo bûti imperinës. Todël jø turiná ir formà uþduodavo Maskva.
Á paskutinæ Nepriklausomybæ mus iðvedë mitingai. Jie davë
pavyzdá ir vëlesnëms valstybinëms ðventëms. Bet ðimtmeèio
ðventë, be lauþø ir demonstracijø, ið to laiko nieko nepaveldëjo.
Gaila, kad ir tie lauþai ne taip apdairiai buvo panaudoti. Matyt,
ðimto lauþø idëja organizatorius taip uþbûrë, kad jie net nepavirs,
jog tie lauþai bus ásprausti tarp namø. Pritrûko nuovokos, kad
Gedimino prospektas gali pavirsti tepalais dvokianèia rûkykla,
kurioje maudysis á abi puses judanèios þmoniø masës. O kodël
nepasirûpinta visus þmones sutelkianèiu ðventiniu ceremonialu
jau nejauku net klausti.

Sakralizacija. Ðeðta, nepaisant visø ginèytinø ir abejotinø
dalykø, sostinëje buvo gana reikðmingø ðventiniø ceremonijø:
Katedroje ávyko miðios, kuriose dalyvavo visos uþsienio ðaliø
delegacijos, prie Prezidentûros gausiai uþpildytoje aikðtëje vëliavø
pakëlimo ceremonialà palydëjo áspûdingas miesto varpø
gaudesys, buvo neðamos gëlës á Rasø kapines ant Basanavièiaus
ir kitø ryðkiausiø asmenybiø kapø, Gedimino ir Pilies gatvëmis
þygiavo ávariø visuomenës grupiø suorganizuotos
demonstracijos, kuriomis buvo mëginama parodyti Lietuvos
Nepriklausimybës reikðmingumà ðiø dienø þmonëms.

Bene prasmingiausiai ir giliausiai ðventë turiná iðreiðkë
visuomeniniø patriotiniø organizacijø eitynës nuo Gedimino
paminklo á Lukiðkiø aikðtæ, kurioje vyko mitingas, uþbaigæs
partizanø relikvijø laidojimo ið ðimto Lietuvos vietø cermonijà.
Ðiuo relikvijø laidojimo aktu sakralizuota Lukiðkiø aikðtë uþdëjo
priedermes ne tik bûsimo paminklo kûrëjams, bet ir kitiems èia
atvykstantiems þmonëms. Ji ne tik visada primins, ið ko iðaugo
mûsø valstybës Nepriklausomybë, bet ir ápareigos juos
disciplinuoti savo elgesá taip pat, kaip ir visose kitose ðventose
vietose. Atlikdami  ðventiná kovø aukø pagerbimà, cermonialo
dalyviai priminë jø istoriná ánaðà á valsybës nepriklausomybæ,
átvirtino jø  reprezentacinæ galià pagrindinëje sostinës aikðtëje ir
simboliðkai liudijo paèiø dalyviø nusiteikimà aukotis uþ savo
Tëvynæ. Tuo paèiu aktu buvo parodytas iðskirtinis dëkingumas
savo valstybei ir iðgyventas daug kur primirðtamas jos
reikðmingumas. Kovotojø uþ Nepriklausomybæ (autonomijà,
suverenumà, savarankiðkumà) pagerbimu (iðaukðtinimu) buvo
iðkelta (iðryðkinta ir sustiprinta) valstybës laisvës vertë (galia,
svoris) tautos gyvenime. Gaila, kad ðá mitingà, galëjusá tapti
centriniu ðventës renginiu, nustûmë á periferijà ne tik ðventës
organizatoriai, bet ir þiniasklaida. Slëpti nëra ko. Ðiuo kovotojø
uþ Nepriklausomybæ pagerbimu buvo siekiama parodyti, kad
patriotinës organizacijos kartu su Tëvynës gynëjø aukomis ir
ðiandien yra pasirengusios ginti Lukiðkiø aikðtës reprezentacinæ
funkcijà, kurio reikalavo ne vienas Seimo sprendimas, bet kurá
atsisako vykdyti kultûros ministerija ir miesto meras.

Gerbti ar didþiuotis? Septinta, ði ðventë iðryðkino maþiausia
tris ðiam laikui bûdingas gyvenimo nuostatas, ákûnytas trijø
þmoniø kategorijø: vieni á jà atëjo pasididþiuoti (pasirodyti,
pasipuikuoti) savo galia bei ryðiais su valstybës nuopelnais
(garbingumu), kiti – pasimëgauti (papramogauti) masiniais
susibûrimais ir reginiais, o treti – nusilenkti (pagerbti) valstybës
nepriklausomybei, t.y. ðvæsti... Buvo ir ketvirti – atkritusieji nuo
valstybës ir atstumtieji, kuriuos ði ðventë tik erzino. Jø gaila. Bet
ðitie svarstymai jø nelieèia. Tiesà sakant, ðitokios tendencijos
visada buvo.  Tik jos nebuvo taip radikaliai viena nuo kitos
atskilusios. Skirtingos buvo ir jø proporcijos, santykiai bei
vaidmuo valstybëje. Dabartinë padëtis ypatinga tuo, kad maþokai
ðioje ðventëje buvo  ðvenèianèiøjø. Kitaip tariant, tokiø þmoniø,
kurie savo gyvenimo prasmës nemato be valstybës
nepriklausomybës iðsaugojimo ateinanèioms kartoms. Gal net
ne tiek jø buvo maþai, kiek jie atrodë marginalizuoti, iðstumti uþ
vieðojo gyvenimo lauko, iðsibarstæ ir apimti nesusikalbëjimo bei

tarpusavio nepasitikëjimo. Tokia
jø padëtimi naudojosi tie, kurie
ðiø priedermiø nejauèia ir ðventæ
naudoja vien tik savo
susireikðminimui bei pramo-
gavimui. Pats paprasèiausias
susireikðminimo bûdas, kaip
þinia, ir yra didþiavimasis.

Tai puikavimasis tuo, kad esi
susijæs su valstybe, iðsiskirianèia
þinomais pranaðumais.

Tai gali bûti ir valstybës
autoreklama, sureikðminanti ne
jos nepriklausomybæ, o jos
prekiná ávaizdá, nukreipiantá
dëmesá nuo vykdomos politikos
trûkumø.

Kadangi ðventë buvo
intensyviai garsinama beveik
visais komunikacijos kanalais,

didþiausià ðventës dalyviø dalá sudarë þmonës, kuriems ðventë
buvo tik labai gerai iðreklamuota pramoga.

Plikbajorio kompleksas. Aðtunta, ðventimas reiðkia aukojimo,
pasiaukojimo ar jau bent pagarbaus nusilenkimo aktà. Tuo tarpu
pasididþiavimas liudija egocentrizmà, kylantá ið to, kad jo lûkesèiø
(savivertës) neatitinka realus pripaþinimas. Labiausiai linkæ pûstis
garbëtroðkos ir tie, kurie turi menkavertiðkumo kompleksà. Uþ
valdþios þmoniø pasididþiavimo gali slypëti paprastas noras
nukreipti dëmesá nuo valstybës valdymo trûkumø. Autoreklamai
artimà didþiavimàsi labiausiai skatina pozityvumo siekianti
þiniasklaida. Bet daþniausiai tai reiðkia pritarimà nebrandþiø
þmoniø polinkiui dëtis pranaðesniais negu jie yra ið tikrøjø. Bet
toks pasirinkimas, slëpdamas þmoniø menkumà po didybës poza,
daþnai já tik dar labiau iðryðkina. Panaðiai atsiranda klasikinis
donkichotizmas. Ne atsitiktinai jo vengia deramai subrendæ,
blaiviai màstantys, kitaip sakant, orûs (t.y. savo vertæ jauèiantys)
þmonës. Tarpukario Lietuvoje paprasti kaimo þmonës panaðià
elgsenà priskyrë plikbajorystei. O apie atskirus jos atvejus
sakydavo: “Puèiasi kaip varlë prieð dalgá”. Tas nebrandþiø þmoniø
polinkis ðiandien propaguojamas taip ákyriai, kad daugeliui
þmoniø jis tik ávaro menkavertiðkumo kompleksus. Vienas ið
XX a. populiariosios filosofijos kûrëjø E. Fromas yra paraðæs
studijà „Turëti ar bûti“.  Jeigu jis ðiandien gyventø Lietuvoje,
tikriausiai raðytø darbà „Atrodyti ar bûti“. Tik nepriklausoma
valstybë gali turëti savigarbà ir bûti ori. O tam reikia nedaug:
sutelkiant pastangas visø ðalies  galiø ugdymui, priimti realybæ
tokià, kokia ji yra.

Iðvados. Ðiø pastangø atskirti ðventæ nuo pasididþiavimo ir
pramogø nereikëtø laikyti mëginimu palikti ðventæ be pagyrimø
ir pramogø. Nuo seniausiø laikø iki ðiol ðventes sudaro paprastai
trys komponentai: 1) ðventæ áprasminantys ir sakralumà
suteikiantys ceremonialai, 2) pagiriamosios kalbos ir eilës ir
3) pramogos. Ðiandien ðie komponentai kartu su þmonëmis
yra ats iskyræ vienas nuo ki to, uþima ðvenèiø vietà ir
pretenduoja á atskiras ðventes. Todël  neturime ir tuos
komponentus jungianèiø ceremonijø, o þmones taurinantá
ðventumà,  skatinantá  kopti á Dantës “Rojaus”  vertybiø
hierarchijos virðûnes, pakeièia atpalaiduojantis, þeminantis,
banalizuojantis, gniuþdantis nusileidimas á “Pragaro” gelmes.
Lieka desakralizuotas (pseudoreliginginis) tikëjimas vartojimui
skirtais rakandais ir kitais malonumais.  Todël dauguma þmoniø
jau apskritai neþino, kà reiðka ðvæsti ir moraliðkai kopti aukðtyn.
Gal tai paseno? Bet kas pasakys, kaip mes iðgyvensime be
senosios“aukso taisyklës”?: “Tad visa, ko norite, kad jums darytø
þmonës, ir jûs patys jiems darykite.” Kas tada perskaitys uþmirðtà
þmonijos istorijà ir pasakys, kas be daiktø tikrai joje yra nauja?
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LIETUVOS ÞURNALISTØ DRAUGIJA –
uþ kokybiðkà þiniasklaidà

Trumpa istorija
LÞD susikûrë jau Nepriklausomoje Lietuvoje, 1991-øjø gruodþio 21 d.

Á draugijà ástojo ið Lietuvos þurnalistø sàjungos (dabar pirmininkas – Dainius
Radzevièius) pasitraukæ þurnalistai, kurie jau dirbo Atgimimo þiniasklaidoje.
Savo ástatuose LÞD deklaruoja, kad yra atkurta nepriklausoma periodinës
spaudos ir kitø visuomenës informavimo priemoniø þurnalistø profesinë ir
kûrybinë organizacija, kuri paveldëjo 1922 m. ásteigtos Lietuviø raðytojø ir
þurnalistø sàjungos, 1930 m. reorganizuotos á Lietuviø þurnalistø sàjungà.
2007 m. LÞD nariø buvo per 200 nariø.

Draugijos bûstinë yra ásikûrusi Vilniuje, V. Mykolaièio-Putino g. 5. Ð. m.
kovo mënesá Vilniaus skyriaus pirmininke buvo iðrinkta Sofija Daubaraitë.
Taèiau LÞD turi dar vienà skyriø Kaune, Gedimino g. 45. Jam pirmininkauja
Skirmantë Javaitytë.

Pagrindinys LÞD tikslas – objektyvios informacijos pateikimas visuomenei,
spaudos laisvës ir þurnalistø teisiø apsauga. Draugijos nariu gali tapti
kiekvienas pilnametystës sulaukæs þurnalistas, nesvarbu kokia jo tikyba,
tautybë ar pasaulëþiûra; þurnalistas, kuris trejus metus dirbo / dirba þurnalistiná
darbà visuomenës informavimo priemonëse ir tai yra svarbiausias ar vienas
svarbesniø jo pragyvenimo ðaltiniø.

LÞD pirmininkës Romos Grinbergienës iniciatyva 1998 m. draugija ásteigë
premijà, kuri pagerbiant Stasio Lozoraièio (1898–1983) atminimà buvo
pavadinta „Kelyje á Vilties Prezidento Lietuvà“.Stasys Lozoraitis buvo puikus
Lietuvos diplomatas, uþsienio reikalø ministras. 1940 m. pabaigoje Prezidento
Antano Smetonos pasiraðytais „Kybartø aktais“ S. Lozoraitis paskirtas
Prezidento pavaduotoju ir Ministru Pirmininku.

LÞD kasmet teikia Stasio Lozoraièio premijà. Ji uþ þurnalistinæ veiklà
skiriama uþ aktualiausius ir ryðkiausius spaudoje, radijuje, televizijoje ar
internetinëje þiniasklaidoje paskelbtus þurnalistø kûrinius, vertingà ilgametæ
þurnalistinæ veiklà. Jau 20 nusipenusiøjø yra tapæ  premijos lauretais. Tai –
Nijolë Bauþytë, Vaidotas Þukas, Kazys Poþëra, Leonas Peleckis-Kaktavièius,
Viktoras Alekna, Roma Grinbergienë, Vaclovas Aliulis, Liudvika Pociûnienë,
Vanda Ibianska, Antanas Seikalis, Julius Sasnauskas ir kt.  Ðiemet Stasio
Lozoraièio premija áteikta Kauno Vytauto Didþiojo universiteto (toliau  –
VDU) prof.  Liudui Maþyliui, kuris 2017 m. kovo 29 d. Vokietijos Uþsienio
reikalø ministerijos diplomatiniame archyve surado nutarimo dël Lietuvos

Kovo 24 d. Kaune, Maironio lietuviø literatûros
muziejuje, buvo surengtas Lietuvos þurnalistø
draugijos (toliau – LÞD) ataskaitinis rinkiminis
suvaþiavimas. Jame buvo aptarta, su kokiomis
problemomis ðiuo metu Lietuvoje susiduria
þurnalistika, apdovanoti garbingiausi ir aktyviausi
LÞD nariai.

Vasario 16-osios Nepriklausomybës  paskelbimo originalà. Liudas Maþylis
yra dvideðimtasis jos laureatas.

LÞD suvaþiavimas
Kovo 24 d. Kaune, Maironio lietuviø literatûros muziejuje, ávyko LÞD

nariø suvaþiavimas – aukðèiausia draugijos valdymo institucija. Èia atvykæ
þurnalistai, draugijos nariai aptarë dabartinës þiniasklaidos ðalyje problemas
ir LÞD veiklos gaires. Taip pat tylos minute buvo pagerbti jau anapilin iðëjæ
bièiuliai ir draugijos nariai. Nuostabiais palinkëjimais ir gëliø puokðtëmis
buvo pasveikinti ir graþiø sukakèiø jubiliatai.

Suvaþiavime buvo ir sveèiø. Lietuvos Sàjûdþio Kauno tarybos
pirmininkas dr. Raimundas Kaminskas sakë, kad ir LÞD nariø, ir Lietuvos
þurnalistø sàjungos nariø tikslai yra vienodi – objektyvios informacijos
pateikimas ir skatinimas domëtis bei puoselëti Lietuvos istorijà. Jis
apgailestauja, kad kai kurios þiniasklaidos priemonës vis labiau pradeda
vaikytis finansinës naudos, o tai kenkia þurnalistikos kokybei.

Susirinkusiuosius pasveikino ir vienas garsiausiø Lietuvos valstybës
atkûrimo antro ðimtmeèio þmogus – prof. Liudas Maþylis, radæs Vasario 16-
osios akto originalà, ðiemet gavæs jau minëtà Stasio Lozoraièio premijà. VDU
profesorius papasakojo, koká vaidmená þurnalistika vaidina jo gyvenime, kas
tapo ypaè svarbu po svarbiausio jo atradimo.

LÞD centro valdybos narë Vaiva Radikaitë-Þukienë pristatë naujà draugijos
ástatø projektà. Po slapto balsavimo iðrinkta nauja valdyba.  Draugijos
pirmininke iðrinkta Graþina Viktorija Petroðienë, jos pavaduotojais – Vaiva
Radikaitë-Þukienë ir Aurelijus Noruðevièius, kitais valdybos nariais – Sofija
Daubaraitë, Skirmantë Javaitytë, Arnoldas Aleksandravièius, Virgilijus Kubilius,
Antanas Seikali ir Marija Ðaknienë.

Suvaþiavimas kvietë LÞD narius ne tik spræsti iðkylanèius iððûkius, bet ir
pasidþiaugti kolegø darbais ir pasiekimais.Ta proga salëje veikë LÞD nariø leidiniø
paroda. Daugiausia buvo eksponuota Trakø rajono laikraðèio „Trakø þemës“
direktoriaus-vyr. redaktoriaus ir VðÁ „Vorutos“ fondo steigëjo, leidëjo ir vyr.
redaktoriaus Juozo Vercinkevièiaus, atvykusio su jaunosiomis þurnalistëmis
Jolanta Zakarevièiûte (laikraðèio „Trakø þemës“ redaktorë) ir Irma Stadalnykaite
(laikraðèio „Voruta“ redaktorë ir VðÁ „Klevø alëja“ direktorë), knygos ir laikraðèiai:
savaitraðtis „Trakø þemë“, nacionalinis Lietuvos istorijos laikraðtis „Voruta“,
leidiniai – Juozo Vercinkevièiaus publicistikos knyga „Mûsø Trakø þemë“,
kurioje sudëti autoriaus straipsniai nuo 1988 iki 2016 metø; dr. Martyno Purvino
„Maþosios Lietuvos panemuniais ir pamariais“ (I ir II knyga); Kazokiðkiø Ðvè.
Mergelës Marijos stebuklø knyga „Kazokiðkiø Marija – Dievo Malonës pilnoji“,
Viktoro Jenciaus-Butauto, „1918 metø Lietuvos Nepriklausomybës Akto
signataras Donatas Malinauskas“; „Trakø Dievo Motinos stebuklai“ir kt.

Vëliau LÞD nariai  su bièiuliais ne tik dalijosi mintimis ir áþvalgomis, bet ir
galëjo pasiþvalgyti po Maironio lietuviø literatûros muziejaus ekspozicijas,
kol namie jø laukë pagrindinis darbo árankis – plunksna.

Jolanta ZAKAREVIÈIÛTË,
„Trakø þemës“ redaktorë

Ið deðinës Irma Stadalnykaitë ir Jolanta Zakarevièiûtë.

LÞD nariø leidþiami leidiniai.



STATYBA6

Labai keistai ir netikëtai
nuskambëjo 2-ojoje Respublikinëje
konferencijoje  „Lietuviðko pieno
ûkio perspektyvos“ Þemës Ûkio
ministro pasiûlymas, smulkiesiems
pieno gamintojams susirasti  pa-

pildomà darbà, nes ið „smulkiojo pieno ûkio Lietuvoje iðgyventi nebus
galima“. Konferencijoje prieð 2,5 metø tas pats B.Markauskas dar
nebûdamas ministru dëmesá akcentavo á tai, jog Lietuvoje smulkiøjø
pieno gamintojø atþvilgiu vykdomas genocidas  bei akivaizdþiai
egzistuoja karteliniai susitarimai. Praëjo 2,5 metø. Situacija pieno
sektoriuje á geràjà pusæ tikrai nepasikeitë. Pieno Lietuvoje gaminama
vis maþiau ir maþiau. Juodmargës bei þalmargës ir toliau „keliauja“ á
kaimyninæ Lenkijà, kur smulkusis pieno ûkis nëra nerentabilus ir
ûkininkams „papildomo darbo“ kad iðgyventi  ieðkotis nereikia. O kai
dël „papildomo darbo“, tai gerb. Ministrui norëtøsi priminti, kad
kaime iðskyrus ûkininkavimà, kito darbo nëra.

 Konferencijoje praneðimus apie pieno sektoriø bei kitas pieno
ûkiui nesvetimas sritis skaitë 12 praneðëjø. Tai buvo praneðëjai ið

Þemdirbiø asociacijoje
Indijos, Lenkijos, Izraelio bei Italijos. Neþiûrint á tai, kad
konferencijoje dalyvavo apie 70 þmoniø, dalyviai pasigedo paèiø
pieno gamintojø aktyvumo. Taipogi konferencijà ignoravo
Konkurencijos taryba. Todël nebuvo konkurencinës teisës
specialistø pilnavertës diskusijos dël pieno supirkimo kainø. Dël
pastarosios institucijos veiklos bus kreiptasi á Ûkio ministerijà.  Tos
aplinkybës dar labiau paskatino Þemdirbiø ir þemës ûkio produktø
gamintojø ir perdirbëjø asociacijà telkti jëgas bûsimai, t. y. treèiajai
konferencijai.

Per asociacijos susirinkimà, kuris ávyko balandþio 6 d.
nuspræsta bûsimà konferencijà surengti birþelio pirmosiomis
dienomis LR Seimo konferencijø salëje. Taipogi pritarta siûlymui,
asociacijos narius deleguoti á veiklà artëjanèiuose savivaldos
rinkimuose á  Kauno miesto tarybà bei rengti susitikimus su
galimais kandidatais á LR Prezidentus. Pirmasis susitikimas
numatytas balandþio 20 d. su Vygaudu Uðacku.

Algirdas MAÈIULAITIS
Þemdirbiø ir þemës ûkio produktø gamintojø ir perdirbëjø

asociacijos pirmininkas

Þalgirio arena – daugelio renginiø vieta. Balandþio pradþioje
vyko 25-oji jubiliejinë statybos, interjero bei baldø paroda „NAMØ
PASAULIS 2018“. Ðiais metais savo produkcijà pristatë daugiau
kaip 200 gamintojø ir tiekëjø. Parodos lankytojai galëjo susipaþinti
su statybos, interjero, baldø ir sodo dizaino naujovëmis.

Buvo siûloma naujovë – apskritas þidinys. Reikëjo ádëti
nemaþai darbo, kad stiklas iðsilenktø beveik 300 laipsniø kampu.
„Kitur vis tiek yra bent minimalios metalo konstrukcijos, o pas
mus yra iðtisas stiklas ir maþos durelës malkoms ádëti”, – apskrità
þidiná pristatinëjo parodos dalyvë.

Vyko konferencija: „Statyba: tendencijos, plëtra“. Buvo
nagrinëjami renovacijos klausimai, BIM (informacinio pastato
modeliavimo) svarba ir galimybës ne tik dideliems projektams,
bet ir maþiems pastatams.

Buvo pristatytas projektas „Idëja Lietuvai“: New Kaunas. Tai
virtualus pasaulio ateities turas, kurio metu þmogus patenka á
naujà pasaulá.

Taip pat vyko Nekilnojamojo turto konferencija. Buvo
pristatoma vizija architektø, miesto vadovø akimis – Kaunas
ðiandien ir rytoj. Aptartos nekilnojamo turto tendencijos – Lietuvos,
Europos ir Kauno. Taip pat neiðnaudotos vystytojø ir investuotojø
galimybës.

Parengë Edita SMETONAITË

PARODOJE
„NAMØ PASAULIS“ – 2018

(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

Gal 1946 m. vasarà, bûdami ðeðiolikmeèiais, dalyvavo
kaþkurioje akcijoje prieð partizanus, taèiau ne su ginklu, nes
buvo nepilnameèiai, bet pagalbiniais. To pakako, kad vienà naktá,
jau prasidëjus mokslo metams, á jø namus Kauno priemiestyje
Fredoje, ásiverþë pakaunës partizanø bûrio vadas, slapyvardþiu
Þaliasis Velnias. Vytautas Petkevièius spëjo pabëgti iððokæs per
langà, Gecevièius, deja, ne. Jis buvo pririðtas prie këdës ir
ðaltakraujiðkai nuðautas á galvà. Palaidojome kapinëse, kurios
tuo metu buvo prieð gimnazijà kitoje Vytauto prospekto pusëje.
Nejaugi tokia jau didelë jo kaltë, kad bûdamas nepilnameèiu
paaugliu nusipelnë mirties? Po kurio laiko Þaliasis Velnias buvo
sugautas ir teisiamas. Tuo metu Tarybø Sàjungoje mirties bausmë
buvo panaikinta, todël gavo 25 metus. Mirus Stalinui daugeliui
kaliniø bausmës buvo sutrumpintos, kas þino gal ir Þaliasis
Velnias gráþo gyvas, o Gecevièius, tik naikinant kapines Vytauto
prospekte, gavo naujà lengvesnës þemës lopinëlá Petraðiûnø
kapinëse. Taigi lietuvis daþniausiai þudë ne okupantà, bet lietuvá.
Tiksliai nepamenu ir negaliu kategoriðkai tvirtinti, bet galvoje
ástrigæs skaièius: 40 tûkstanèiø per septynis metus ðiame
brolþudiðkame konflikte, maþdaug po lygiai ið kiekvienos pusës.
Tai ðiek tiek daugiau kaip 10 procentø visø iðtremtø Lietuvos
þmoniø. O kiek dar þmoniø dël ryðiø su partizanais buvo
iðtremta? Kyla klausimas, ar ne per didelë kaina uþ kovà be
ðansø laimëti? Manau, kad buvo pakankamai subtilesniø ir
bekraujø bûdø prieðintis akivaizdþiai neiðvengiamai okupacijai
ir neðti naudà tautai. Tokiais pavyzdþiais gali bûti Vilniaus
universiteto ir Kauno politechnikos instituto ilgameèiai rektoriai
Vytautas Kubilius ir Kazimieras Barðauskas. Abu pokariu buvo
susijæ su pasiprieðinimo judëjimu, taèiau pasirinko kità kelià –
tapo þymiais mokslininkais ir aukðtøjø mokyklø vadovais ir áneðë
ne tik didelá asmeniná indëlá á mokslà, bet ir savo sumaniu,
lanksèiu vadovavimu reþimo sàlygomis pasiekë þymaus jø
vadovaujamø aukðtøjø mokyklø iðvystymo ir paþangos. Gaila,
kad K. Barðausko gyvenimo siûlas taip anksti nutrûko.

(Tæsinys kitame numeryje)
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23-oji tarptautinë þemës ûkio paroda,
Aleksandro Stulginskio Universitete.

Pagrindinis parodos organizatorius – Universitetas.
Iðkilmingo parodos atidarymo metu kalbëjo:
LR Seimo pirmininkas V. PRANCKIETIS. Pasveikinæs

parodos dalyvius paminëjo, jog tai reikðmingas renginys, kurá
galima laikyti 100-meèio jubiliejaus tæsiniu.

A. STANÈIKAS, Seimo kaimo reikalø komiteto pirmininkas,
sakë, kad paroda – tai vieta gerø pamokø iðmokimui.

B. MARKAUSKAS, LR þemës ûkio ministras, kvietë parodos
dalyvius ir sveèius ilgalaikiø bendradarbiavimo ryðiø uþmezgimui
ir ekonominiam bendradarbiavimui.

A. MAZILIAUSKAS, Aleksandro Stulginskio Universiteto
rektorius. Sakë: „Visa – kas geriausia Lietuvos þemës ûkyje galima
pamatyti parodoje“.

* * *
Kiekvienas pabuvojæs parodoje pagal savuosius pageidavimus

turëjo galimybæ susipaþinti su didele gausybe ávairios importinës
þemës ûkio apdirbimo technikos.

Radviliðkio maðinø gamyklos eksporto direktorius Jonas
BLIUDÞIUS bûreliui interesantø pasakojo apie ðios gamyklos
istorijà, primindamas, kad ji ákurta 1949 m. ir tai buvo viena ið
pirmøjø dideliø gamyklø tuometinëje Lietuvoje. Á klausimà apie
tai, kokia pirmoji gamyklos produkcija buvo direktorius atsakë:
„Pagal Lietuvos Vyriausybës sprendimà pradëjome gaminti
Lietuviðkus derliaus nuëmimo kombainus. Ið viso jø buvo pagaminta
daugiau nei 100 vienetø. Vaizdingai tariant, á metalo lauþà atiduoti
nereikëjo, nes visi buvo iðpirkti ir tai daug kuo padëjo
tuometiniams Lietuvos ûkininkams. Taèiau pasaulinë techninë
paþanga vyko labai sparèiai, todël á Lietuvà buvo atveþti naujesni,
galingesni, þinoma, ir daug brangesni importiniai kombainai. Ðiuo
metu Lietuvos ûkininkai ir bendrovës yra ásigijæ tikrai tobulà
vakarietiðkà derliaus nuëmimo árangà.

Dabartinë mûsø gamykla yra vienintelë Baltijos ðalyse,
projektuojanti ir gaminanti granuliø gamybos árangà. Granulës
tai produkcija tinkanti naudoti ávairioms stambioms katilinëms.
Granulës yra suformuojamos spaudimo bûdu ið ávairiø þaliavø.

Ðià árangà nuolatos tobuliname, atsiþvelgiant á rinkos
poreikius, todël sakome, kad gamykla ir produkcijos gamyba yra
ne tik áranga, technika, medþiagos ir þaliavos, bet svarbiausia
darbðtûs þmonës. Mûsø specialistai vertinami uþsakovø, nes jie
gali atsakyti á bet kurá jø klausimà...“

Graþus parodos kampelis priklausë Vëþaièiø medelynui. Jo
direktorius Antanas GARBAÈAUSKAS vaizdingai pasakojo, kad
kiekvienas ðio medelyno augalas reikalauja didelio demësingumo,
todël sau ir kitiems sakome, kad jie yra uþauginti su meile. Mes
suteikiame galimybæ pamatyti, kad nedideliame þemës plotelyje
gali bûti sukuriamas groþis, kuris po to gali bûti paskleistas ir
daug didesnëje erdvëje, t. y. mûsø augalai nukeliauja á skirtingas

Lietuvos vietas ir net uþsiená. Auginamus augalus norëtøsi matyti
kaip kultûrinæ aplinkos kûrimo priemonæ. Taip pat tai galëtø bûti
pamokos pamilti gamtà darþeliuose, mokyklose.

Daugelis mûsø augaliukø yra dekoratyviniai, taèiau mes
auginame ir miðko sodinukus: paprastàjá skroblà, paprastàjà puðá,
paprastàjà eglæ ir t. t.

Kà pasësi... 2018

Medelyno vienetinis augalas – Paprastoji eglë „Inversa“. Jos ðakos auga
þemyn.

Taip pat mûsø asortimente galima rasti vaismedþiø –
vaiskrûmiø, vijokliniø augalø. Didþiàjà sëjamosios medþiagos dalá,
pasiruoðiame patys. Mûsø augalijos sàraðas labai ávairus ir platus.

* * *
Lankytojø dëmesio susilaukë ir ámonë „Pienas LT“. Tai þemës

ûkio kooperatyvas, kvieèiantis naujus narius á koperatyvà ir taip
ágyti teises ir pareigas, kaip ir kiti koperatyvo nariai , kurie já kûrë
nuo 2008 metø. Ámonë turi naujà, modernià pieno perdirbimo
technologijà. Pagrindinë produkcija pieno milteliai, kurie
eksportuojami daugiausiai á uþsiená.

* * *
Dëmesio nestokojo ir valstybës ámonë – „Pieno tyrimai“.

Interesantai domëjosi ir paðarø tyrimais, kuomet mokslo þinios
padeda ûkininkams sudaryti tinkamiausius racionus ávairiø gyvuliø
ðërimui. Parodos metu buvo daug organizuota ávairiø seminarø:
aplinkosaugos klausimais, ekologinës gamybos sertifikavimo,
kanapiø auginimo, statybos, mokesèiø klausimais ir kt.

Parodoje pabuvojo ir medþiagà spaudai parengë
Sonata MAKÛNAITË, Aleksandro Stulginskio Universiteto,

Miðkø ir ekologijos fakulteto magistrë ir dr. Juozas ÐALÈIUS

RENGINIAI KAUNE

APLINKA – gamtoje funkcionuojanti visuma tarpusavyje su-
sijusiø elementø (þemës pavirðius ir gelmës, oras, vanduo, dirvo-
þemis, augalai, gyvûnai, organinës ir neorganinës medþiagos, ant-
ropogeniniai komponentai) bei juos vienijanèios natûralios ir
antropogeninës sistemos.

APLINKOS APSAUGA – aplinkos saugojimas nuo fizinio,
cheminio, biologinio bei kitokio neigiamo poveikio, atsirandan-

Truputis minèiø ið spaudos leidiniø
èio naudojant gamtos iðteklius.

SANTYKINIS DRËGNUMAS (santykinis drëgnis, santykinë
drëgmë) – terminas, naudojamas apibûdinti vandens
garø kiekiui ore. Santykinis drëgnumas apibrëþiamas kaip
vandens garø ore dalinio slëgio ir soèiøjø vandens garø slëgio
(garø tamprumo) santykis tam tikroje temperatûroje.
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Lietuvos Respublikos Seimo narës Rûtos MILIÛTËS
iniciatyva 2018 m. geguþës 22 – birþelio 8 d. Lietuvos Respublikos
Seime, Europos informaciniame biure (Gedimino pr. 53, Vilnius)
numatyta surengti Ernesto Leono Juozonio darbø parodà.

Menininkas daug nuveikæs, kuriant ávairaus þanro meninus
kûrinius: tapybos, grafikos, droþybos, skulptûros ir kt. Autoriui
suteiktas Garbës kraðtotyrininko vardas.

Kûrinio autorius jau daugiau kaip metai – amþinybëje. Jo
darbø palikimà kruopðèiai saugo sûnëno ðeima - Edmundas ir
Alma Staðiai. Vien paveikslø daugiau kaip 200. Balandþio
pradþioje, muziejuje apsilankë ir buvo maloniai priimtas bûrelis
savanoriø. Muziejaus savininkai maloniai supaþindino su Leono
Juozonio kûryba.

Ðio apsilankymo tikslas buvo atrinkti kûrinius jau minëtai
parodai Seime.

Susitarta, kad á LR Seimà bus veþama apie 40 ávairiø paveikslø:
grafikos, tapybos, akvarelës ir kitokiø darbø.

Ið ðalies klausant savanoriø pokalbio, paveikslai buvo
apibûdinami kaip istorijos ávykiø, ðeimos gyvenimo, áþymiø
Lietuvos þmoniø bei gamtos vaizdiniø atspindys.

Atsirado naujø uþduoèiø ir muziejaus savininkui Edmundui:
prieð veþant á Vilniø kai kurie paveikslai numatyti árëminti.

L. Juozonio kûrybos paroda bus atidaryta geguþës 23 d.
12 val. Lietuvos Respublikos Seime Europos informaciniame
biure (Gedimino pr. 53, Vilnius).

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME –
iðskirtinë paroda

Nuotraukos Ievos Dyraitës.

Informuojame

2018 m. balandþio 7 d. buvo surengta tradicinë Pavasario
ðventë, kurios metu vyko „Skambios dainos konkursas“ ir
„Marguèiø ridenimo ðventë“. Susirinko gausus bûrys sveèiø ið
visos Lietuvos miestø ir miesteliø. Savo atvykimu pradþiugino
Vilniaus Olimpieèiø asociacijos prezidentas Romualdas Bitë, du
kartus Olimpinë èempionë Angelë Rupðienë, Lietuvos Olimpieèiø
asociacijos prezidentë Lina Kaèiuðytë, Tokijo Olimpiniø þaidyniø
rekordininkas Adolfas Aleksiejûnas, Vilniaus klubo „Aidas“
delegacija, vadovaujama Vito Gudiðkio, sporto muziejaus bièiulis,
dovanojæs ne vienà ðimtà sporto þenkleliø, gaireliø ir kitø
eksponatø, Kazys Kilèiauskas, LR Seimo nario Gedimino
Vasiliausko  sveikinimus perdavë jo padëjëja ir LVÞS frakcijos
Seimo nariø Kauno biuro vadovë Vaida Pranarauskaitë,
pasidþiaugusi èia gausiai susirinkusiais sveèiais ir palinkëjusi
graþaus pavasario. Susirinkusius linksmino Kauno sporto
veteranø „Àþuolynas“ vokalinis instrumentinis ansamblis.

Atvelykio ðventë

Pavasario ðventë prasidëjo tvirèiausio marguèio rinkimais,
vëliau komandos susibûrë dainos konkursui ir po atkaklios kovos
nugalëjo draugystë ir puiki nuotaika. Visiems susirinkusiems
sveèiams buvo áteikti ðaunià pergalæ patvirtinantys diplomai.

Pranas MAJAUSKAS, Lietuvos sporto muziejaus direktorius

PAS DAKTARÀ
- Jums reikëtø miegoti ant deðinio ðo-

no ir sveikata pagerës.
- Bet tai neámanoma daktare, mano

vyras kartais kalba miegodamas, o að blo-
gai girdþiu kaire ausimi.

* * *

Jeigu psichiatrui pasiskøsi, kad esi nenor-
malus, jis patvirtins, kad neapsirinki…

* * *
Ligonio artimieji klausia psichiatro, kaip

jauèiasi jø giminaitis.
- O, jau geriau. Ið pradþiø jis save vadino

Liudviku Penkioliktuoju, dabar jau – Ketu-
rioliktuoju.

* * *
Gimdymo namuose gydytojas aiðkino vy-

rui:
- Tikrai negaliu garantuoti, kad gims ber-

niukas. Að juk ne visagalis.
- Tai kur man kreiptis?

* * *

Áëjimas á parodà – NEMOKAMAS.
Skaitytojams pateikiame keletà paveikslø nuotraukø.

Lietuvos þurnalistø draugijos nariai:
Saulutë Genovaitë MARKAUSKAITË, Lietuvos nepriklausomø

raðytojø sàjungos narë ir dr. Juozas ÐALÈIUS


