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ÞEMË IR ÞMONËS –
SVARBIOJE KELIONËJE

ÞEMË - planeta, kurioje gyvenama. Tai dirvoþemis, dirbamas
bei naudojamas pavirðiaus plotas, svarbiausia gamtinës aplinkos
dalis, apimanti teritorijoje esanèias sausumas, vandens ir miðko
plotus... Þmogaus veikloje þemë yra nekilnojamasis turtas,
pagrindinë priemonë þemës ir miðkø ûkyje.

PLANETA (gr. planetes - pasimetusi þvaigþdë) - tai dideli
dangaus kûnai, besisukantys aplink Saulæ.

APLINKA – gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusiø
elementø (þemës pavirðius ir gelmës, oras, vanduo, dirvoþemis,
augalai, gyvûnai, organinës ir neorganinës medþiagos) visuma
ir tuos elementus vienijanèios antropogeninës sistemos.

APLINKOS APSAUGA – aplinkos saugojimas nuo fizinio,
cheminio, biologinio bei kitokio neigiamo poveikio, atsirandanèio
naudojant gamtos iðteklius.

PASAULINË APLINKOS DIENA – Jungtiniø Tautø
Generalinës  Asamblëjos sesijoje Stokholme 1972 m., dalyvaujant
115 ðaliø ir tarptautiniø organizacijø atstovams, buvo nutarta
kasmet birþelio 5 d. paþymëti Pasaulinæ aplinkos dienà.

Truputis tradicijø ir þiniø
Kiekvienai tokiai datai buvo parenkamas specialus devizas.

Pvz., 2008 m. „Keisk áproèius ðvarios ekonomikos link“.
2010m. „Daug rûðiø – viena planeta, viena bendra ateitis“.
2015m. „7 milijardai norø, viena planeta – vartok atsakingai“.
Ðiø metø devizas – „Áveik plastiko tarðà“.

* * *
Ðiø metø Pasaulinës aplinkos dienos minëjimà, kaip visuomet,

surengë Aplinkos ministerija. Á já atvyko ávairiø aplinkosauginiø
organizacijø atstovai ið visos Lietuvos. Dalyviø gretose buvo
daugiau nei 200 þmoniø.

Renginys prasidëjo RAAD himnu:
Orà ðvarø, grynà, tyrà
Norime visi turët.
Kad iðliktø mûsø þemë,
Gamtai turime padët.

Priedainis:
Dirbti uoliai, sàþiningai
Pasiruoðæ visada.
Esam tam, kad  iðgyventø
Lietuvos graþi gamta!

Sveikinimo þodá tarë LR aplinkos ministras K. NAVICKAS.
Jis sakë, kad gamtosauginëje veikloje padaryta daug svarbiø darbø,
o taip pat dþiugina ir sparèiai vykdomos bûsto renovacijos
uþduotys.

Buvo ir daugiau sveikinimo þodþiø.

Sveikinimai ir apdovanojimai
Aplinkos ministerijos Garbës þenklu apdovanotas Rimvydas

TAMULAITIS, Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie
Aplinkos ministerijos Kurtuvënø regioninio parko direktorius.

Aplinkos ministerijos þenklu „Uþ visuomeninæ veiklà“
apdovanota Daiva BAKÐIENË, Lietuvos architektø rûmø pirmininkë.

Aplinkos ministro ásakymu prof. Èeslovo  KUDABOS
premija buvo áteikta gamtininkui, ornitologui, gamtos
mokslø daktarui Eugenijui DROBELIUI.

Ði premija ásteigta 1999 m. Ji skiriama kas antri metai
nevyriausybinëms organizacijoms, jø nariams arba kitiems
asmenims uþ svarbius darbus saugant gamtà, ugdant visuomenës
narius, saugant vertybes ateities kartoms. Gavæs premijà Eugenijus
Drobelis sakë: „Bièiulystei su gamta jau esu paskyræs 40 gyvenimo
metø, þinau kad darbø dar yra labai daug. Jø uþteks mano gyvenimui,
o taip pat ir tiems, kas juos tæs ateityje.“

Aplinkos ministro ásakymu apdovanojimai buvo áteikti gausiam
bûriui nusipelniusiø þmoniø (sàraðas skelbiamas ðiame numeryje).

Vietoj pabaigos
Oficialiai daliai pasibaigus minëjimo dalyviai dalinosi ávairiais

áspûdþiais. Viename  salës kampe susibûrë buvæ trys aplinkosaugos
vadovai: ministrai Arûnas Kundrotas, Kæstutis Treèiokas, Julius
Laiconas.

* * *
J. Ðalèius.Bûtø malonu uþraðyti buvusiø vadovø þodþius á mûsø

laikraðtá.
J. LAICONAS... „gerai þinome, kad ateitá galësime numatyti

paþvelgæ á praeitá. Manau, kad prasminga bûtø buvusiems vadovams
susiburti diskusijai, kurios rezultatas galëtø bûti pagrástos
rekomendacijos“.

A. KUNDROTAS... „ðiuo metu bendradarbiauju ágyvendinant
Ðvedijos priemones nepriklausanèioms ES valstybëms. Daþnai vykstu
á Serbijà ir Kosovà. Ásitikinau, kad juos domina europinë pagalba ir
bendros idëjos, taèiau jie turi daug spræstinø nacionaliniø klausimø.
Dialogas ámanomas, bet uþtruks dar ne vienerius metus.“.

Gerumas bûdingas visiems kilniems þmonëms, kai jie bendrauja
vienas su kitu.

Aristotelis (384-322 iki m.e.),
senovës graikø filosofas ir mokslininkas

Neskubëkime. Pamàstykime. Knygas ir kitokius
informacinius leidinius pavartykime, nesunkiai
pamatysime ádomiø pamokanèiø minèiø.
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K. TREÈIOKAS... „teko gyvenime dirbti ávairiø darbø, vieni sekësi
geriau, kiti blogiau. Visiems laikams ásiminë, jog vadovavimo ministerijai
metu buvau pakviestas apsilankyti pas Popieþiø Pranciðkø. Ði asmenybë
paliko gilø áspûdá ateities darbams ir gyvenimui.“.

Renginá ádomiai vedë S. Paltanavièius. Muzikinæ nuotaikà
visiems dalyviams suteikë þydø muzikos ansamblis „Rakija Klezmer
Orkestar“.

Minëjimo dalyviai geranoriðkai linkëjo vieni kitiems graþios
ateities, o organizatoriams dëkojo uþ malonias akimirkas.

Medþiagà parengë Regina JURKONIENË,
Aplinkos ministerijos Teisës ir personalo departamento

Personalo skyriaus vyriausioji specialistë ir
dr. Juozas ÐALÈIUS

Apdovanojimai
UÞ GERUS TARNYBOS REZULTATUS PASAULINËS APLINKOS DIENOS PROGA PADËKOS:
Stasiui Antuðui – Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Inþinerinës geologijos

skyriaus vyriausiajam specialistui;
Ritai Ardzijauskienei – Marijampolës regiono aplinkos apsaugos depar tamento

Administravimo ir teisës skyriaus vedëjai;
Aurelijai Bajoraitienei – Aplinkos ministerijos Tarðos prevencijos departamento Cheminiø

medþiagø skyriaus vyriausiajai specialistei;
Auðrai Brazdeikytei – Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos

Þemaitijos nacionalinio parko direkcijos Lankytojø aptarnavimo skyriaus gidei;
Rûtai Brazdþiûnienei – Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijø planavimo departamento

Teritorijø planavimo skyriaus vyriausiajai specialistei;
Onai Bubulienei – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Stebëjimø

skyriaus Meteorologiniø stebëjimø poskyrio vyresniajai stebëtojai;
Algimantui Budreikai – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektø valdymo agentûros Klimato

kaitos projektø ir registro skyriaus vyriausiajam specialistui;
Èeslovai Budrevièienei – Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Finansø skyriaus

vedëjai;
Irmai Galginienei – VðÁ „Grunto valymo technologijos“ vyriausiajai chemikei;
Anþelai Graþeviè – Kulik – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miðkø departamento

Miðkø politikos skyriaus vyriausiajai specialistei;
Rasai Graþienei – Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos Anykðèiø

regioninio parko direkcijos vyriausiajai specialistei;
Auðrai Gvildienei – Lietuvos zoologijos sodo Finansø skyriaus kasininkei;
Justei Indraðiûtei – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektø valdymo agentûros Gamtotvarkos

projektø skyriaus vyriausiajai specialistei;
Laurai Janulaitienei – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miðkø departamento Gamtos

apsaugos skyriaus vyriausiajai specialistei;
Romai Kanopienei – Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Inþinerinës

geologijos skyriaus vedëjai;
Tomui Kantaravièiui – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos

apsaugos inspekcijos vyriausiajam specialistui;

Vytautui Korsakui – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
Administravimo skyriaus Finansø ir ûkio poskyrio vedëjui;

Vytautui Kruðinskui – Aplinkos apsaugos agentûros direktoriaus pavaduotojui;
Rimui Kupriui – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Ûkio skyriaus vedëjui;
Vasilijui Lachadinovui – VðÁ „Bûsto energijos taupymo agentûra“ Projektø ágyvendinimo

kokybës prieþiûros skyriaus specialistui;
Irenai Laurynaitienei – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos

Stebëjimø skyriaus Meteorologiniø stebëjimø poskyrio vyresniajai stebëtojai;
Ritai Lebrikienei – Aplinkos ministerijos Finansø skyriaus vyriausiajai specialistei;
Denizai Leontjevai – Aplinkos ministerijos Europos Sàjungos investicijø ir ekonominiø

priemoniø departamento Europos Sàjungos investiciniø priemoniø ágyvendinimo skyriaus
vyriausiajai specialistei;

Irmai Maciulevièienei – Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos
Veisiejø regioninio parko direkcijos vyriausiajai specialistei;

Vilijai Margelytei – Aplinkos apsaugos agentûros Tarðos prevencijos departamento Vandenø
tarðos prevencijos skyriaus vyriausiajai specialistei;

Kotrynai Merkienei – Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus
pavaduotojai;

Þydrûnui Mickai – Marijampolës regiono aplinkos apsaugos departamento Kalvarijos
agentûros vedëjui;

Rimvydui Mikutavièiui – Lietuvos zoologijos sodo Kanopiniø þinduoliø skyriaus vyresniajam
gyvûnø prieþiûros specialistui;

Romualdui Motiejaièiui – Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono
agentûros vyriausiajam specialistui;

Mariui Narmontui – Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijø planavimo departamento
direktoriui;

Sauliui Navlickui – Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos
Panemuniø regioninio parko direkcijos vyriausiajam specialistui;

Daivai Onskulienei – Lietuvos zoologijos sodo Kanopiniø þinduoliø skyriaus vyresniajai gyvûnø
prieþiûros specialistei;

Algiui Pampikui – Valstybinës teritorijø planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos Ðiauliø teritorijø planavimo ir statybos valstybinës prieþiûros departamento Teritorijø
planavimo ir statybos valstybinës prieþiûros skyriaus vyriausiajam specialistui;

Neringai Paðkauskaitei – Aplinkos ministerijos Atliekø departamento Atliekø valdymo
skyriaus vyriausiajai specialistei;

Jonui Paðukoniui – Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos
Biologinës ávairovës skyriaus vyriausiajam specialistui;

Valdui Paviloniui – Panevëþio regiono aplinkos apsaugos departamento Rokiðkio rajono
agentûros vyresniajam specialistui, vyresniajam valstybiniam aplinkos apsaugos inspektoriui;

Laimutei Peèkaitienei – Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos
Dubysos regioninio parko direkcijos vyriausiajai specialistei;

Aurimui Peslekui – Aplinkos ministerijos Bendrøjø reikalø skyriaus vyresniajam specialistui;
Monikai Petraitytei – Panevëþio regiono aplinkos apsaugos departamento Finansø skyriaus buhalterei;
Spartakui Petrovui – VðÁ „Grunto valymo technologijos“ vyriausiajam buhalteriui;
Vytautui Raèkauskui – Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus agentûros

vyriausiajam specialistui;
Romualdui Rakaloviè – Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Inþinerinës

geologijos skyriaus vyriausiajam geologui;
Antanui Ramanauskui – Valstybinës teritorijø planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos

ministerijos Kauno teritorijø planavimo ir statybos valstybinës prieþiûros departamento Teritorijø
planavimo ir statybos valstybinës prieþiûros skyriaus vedëjui;

Vytautui Sakalauskui – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
Prognoziø ir perspëjimø skyriaus vyresniajam sinoptikui;

Vitalijui Sosunovièiui – Aplinkos ministerijos Teisës ir personalo departamento Teisës taikymo
skyriaus vyriausiajam specialistui;

Donatui Striuþui – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus technikui;
Ramûnui Strukèinskui – Klaipëdos regiono aplinkos apsaugos departamento Ðilutës gyvosios

gamtos apsaugos inspekcijos vyresniajam specialistui;
Onai Subaèienei – Valstybinës teritorijø planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos

ministerijos Vilniaus teritorijø planavimo ir statybos valstybinës prieþiûros departamento Teritorijø
planavimo ir statybos valstybinës prieþiûros skyriaus vyriausiajai specialistei;

Vilmai Ðakienei – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektø valdymo agentûros Personalo ir
bendrøjø reikalø skyriaus vyriausiajai specialistei;

Zitai Ðilienei – Aplinkos apsaugos agentûros Oro kokybës vertinimo skyriaus vedëjai;
Giedrei Ðkëmienei – VðÁ „Bûsto energijos taupymo agentûra“ Projektø ágyvendinimo skyriaus

specialistei;
Vilijai Ðvobienei – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Administravimo ir teisës

skyriaus vedëjai;
Mindaugui Tamoðiûnui – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos

Administravimo skyriaus Finansø ir ûkio poskyrio staliui;
Arûnui Tarvydui – Klaipëdos regiono aplinkos apsaugos departamento Ðilutës gyvosios gamtos

apsaugos inspekcijos vyresniajam specialistui;
Juditai Vaiðnorienei – Aplinkos ministerijos Tarðos prevencijos departamento Vandenø

politikos skyriaus vyriausiajai specialistei;
Vitalijai Valantiejienei – Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos

Kraðtovaizdþio apsaugos skyriaus vedëjai;
Donatui Valiukui – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Tyrimø

ir plëtros skyriaus patarëjui;
Petrui Voveriui – Aplinkos ministerijos Informaciniø technologijø skyriaus vyriausiajam

specialistui;
Reginai Þemaitienei – Aplinkos ministerijos Dokumentø tvarkymo skyriaus vyriausiajai specialistei;
Sigitui Þviniui – Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos Aukðtaitijos

nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktoriaus pavaduotojui.
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Seimo Kovo 11-osios Aktø salëje birþelio 4d. ávyko Sàjûdþio
30-meèio minëjimas. Dalyviø gretose buvo valstybës vadovai,
uþsienio sveèiai, sàjûdieèiai...1998 m. birþelio 3 d. Lietuvos Mokslø
akademojos salëje buvo iðrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþio
(LPS) iniciatyvinë grupë. Jos sudëtyje – 35 nariai, kurie su didele
vidine energija ir visuomenës palaikymu ëmësi iniciatyvos spræsti
ekonomikos, ekologijos, paminklosaugos ir kitas svarbias kraðtui
problemas. Iniciatyvinës grupës kûrësi visuose miestuose ir
rajonuose. Vyko daug graþiø renginiø, buvo pradëta leisti Sàjûdþio
spauda.

Minëjimo dalyvius sveikino valstybës vadovai, o taip pat Estijos
liaudies fronto atstovas Martas TARMAKAS ir Latvijos liaudies
fronto pirmininkas Romualdas RAÞUKAS. Graþus akcentas buvo
tai, kad ðie sveèiai savo sveikinimus pasakë lietuviðkai.

Su aktyviu pakylimu buvo sutiktas LPS iniciatyvinis grupës
narys Arvydas JUOZAITIS. Jis savo kalbà skyrë prisiminti Sàjûdþio
ideologà Romualdà OZOLÀ. Jo manymu, suveriniteto dràsa buvo
ta jëga dël kurios visuomet bûdavo darnus susitarimas. Kaip rodo
istorija, jeigu þmonës vieningai nori naujø pasikeitimø, tai

Sàjûdþio 30-meèio minëjimas

Dþiaugiuosi galëdamas Jus pasveikinti praëjus trims
deðimtmeèiams nuo tos 1988 metø birþelio 3 dienos, kai Lietuvos
Mokslø akademijos salëje susirinkusi minia inteligentø ir idealistø
iðrinko Lietuvos Persitvarkymo sàjûdþio iniciatyvinæ grupæ. Tai
buvo 35 visuomenei þinomi þmonës, pasireiðkæ iðskirtine profesine,
daþnai nonkonformistine veikla. Mes buvome laimingi, nes
svajojome ir turëjome viltá paraginti pakilti laisvei Tautà ir kurti
mûsø ásivaizduojamos valstybës pamatus. Nuo pat 1988 metø,
bûdami okupuotoj Lietuvoj mes kûrëme ir sukûrëme daugelio
Laisvos Lietuvos ástatymø pagrindus, ruoðëme Sàjûdþio
programas, rengëmës Sàjûdþio suvaþiavimui. Tai buvo, ko gero,
kûrybingiausias mûsø gyvenimo laikas. Darbas ir posëdþiai
vakarais, po darbo ið tikrøjø be atlyginimo iki vëlyvøjø sutemø tik
su sovietø saugumieèiø sudarytu sàraðu tø veikëjø, kurie turëjo
bûti likviduoti jau vëliau ávykusio Maskvos puèo metu. Nuo pat
1988 metø prasidëjo savo valstybæ kurianèiø, nuolat laisvëjanèiø
pilieèiø aktyviausias ir rezultatyviausias veiklos etapas, galø gale
atvedæs á ðioje salëje ávykusá mûsø valstybës atkûrimo stebuklà
1990 kovo 11 d. Tai buvo graþiausias pakankamai vieningos
Lietuvos veiksmas, prilygstantis 1918 metø vasario 16-osios
idealistø sprendimui Lietuva buvo, yra ir bus.  Pasakysiu, kad
ðviesius rezultatus atneðæs kûrybos laikotarpis buvo be galo
atsakingas ir dþiaugsmingas savo vertës nepraranda iki ðiol.

Deja, po keletos metø ðis kûrybingo bendradarbiavimo
laikotarpis baigësi. Ðliauþianèiuoju  bûdu kurianèioji visuomenë
nemaþø valdþios pastangø ir buksuojanèios ekonomikos dëka virto
vykdanèiàja visuomene (t. y. jûs nieko negalite, nieko neiðmanote,
mes pasikviesime pasaulio ekspertus ir jie pasakys, kaip jûs turite
gyventi). Nutrûko valdþios ir visuomenës dialogas. Dar blogiau,
kai iðtisus metus net aukðtos valdþios þmonës skelbia mûsø
mokyklos blogos, mûsø mokytojai niekam tikæ, mûsø universitetai
þemiau bet kokios kritikos, mûsø urëdai vagys, mes didþiausi girtuokliai,
mûsø valstybës tarnyba suþlugusi. Kaip èia yra? Gal èia tikrai yra
kokios nors penktos kolonos suformuotas mûsø valstybës neigimo
receptas. O gal ið tikro viskas taip blogai, todël daugelis kraunasi
lagaminus ir palieka Tëvynæ, o daugiau nei 2/3 abiturientø,
parengtø mûsø valstybës lëðomis, þada mieliau rinktis emigracijà.
Kodël nebesugebame uþsibrëþti tikslo Tautai savo Valstybëje
klestëti? Kas riboja mûsø siekius? Gal tai idealizmo ir Tautos
aiðkiai suprastø siekiø stoka.

Ðvenèiame ne tik Sàjûdþio gimimo Jubiliejø, bet ir atkurtos
Lietuvos Ðimtmeèio jubiliejø, bet net ðvæsdami mes kaþkodël

gyvenime visuomet tai ir ávyksta.
LPS iniciatyvinës grupës narys prof. Vytautas RADÞVILAS

sakë, kad sàjûdis tapo ta jëga, kuri vedë á Kovo 11-àjà, o tai reiðkia
á LR atkûrimà.

LPS iniciatyvinës grupës narys Algirdas KAUÐPËDAS sakë,
kad gyvenimas dabartyje yra geras, taèiau jam neuþtenka gerø
prekiø, paslaugø, bet reikia ir gerø þmoniø, taèiau tokiø gali tekti
ieðkoti ilgai...

Labai ádomià kalbà pasakë dr. Romas Pakalnis (þemiau pateikiame

ðios kalbos tekstà).

Organizuotai á sàjûdþio minëjimà buvo atvykæ jonavieèiai.
Pasibaigus minëjimui ir ekskursijai po Seimo rûmus, jonavieèiiai
nuvyko á Antakalnio kapines. Buvo prisimintas signataras
jonavietis Gediminas ILGÛNAS. Kelionës organizatorius
Edmundas GEDVILA apibendrindamas jonavieèiø mintis sakë:
„Dabar daug kalbama apie tai kokiø darbø reikëtø imtis Lietuvos
ateièiai, kokias idëjas reikëtø siûlyti. Atsakymas galëtø bûti trumpas ir
aiðkus: prisiminkime Sàjûdþio idëjas, kurios buvo praeityje, kurios yra
dabartyje; tegul jos bûna ir ateityje...“

Gerbiamieji Sàjûdþio kûrëjai ir visi ðiø
iðkilmiø dalyviai!

vengiame kalbëti apie mûsø Tautos ir  Valstybës ateitá, kaþkodël
nekalbame apie nepriklausomos ir demokratinës valstybës
tæstinumà mûsø kartø gyvenamame tarpsnyje. Girdime aukðtos
valdþios pareigûnai kalbasi su dar aukðtesniaiais kaimynø,
Europos ar pasaulio pareigûnais, o jie svajoja apie federaliniais
pagrindais suvienytà Europà. Tad klausimas, kuris bet kada gali
iðkilti: ar neparveð kas nors ið kur nors kokios nors federacijos,
kaip kartà Lietuvoje jau buvo atsitikæ 1940 metais. Mes esame ir
privalome bûti tam, kad taip neatsitiktø. Kaþkas turi paklausti ar
Europos federalistus Lietuvoje atstovaujanèiø partijø programos
neprieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Dabar
Lietuvoje daug kalbama apie universitetø skaièiø, bet niekas
nekalba apie mûsø aukðtøjø pareigà Tautai ir Tëvynei.

Mes esame tam, kad valdþia atvirai kalbëtø mûsø visuomenei
apie visas mûsø visuomenës ir Valstybës problemas, nelaikytø
mûsø vien maþai raðtinga darbo jëga. Mes padësime, kad ateitø
tokie Lietuvos Respublikos vadovai, kurie atsisakys vadinamosios
“globalios Lietuvos” ideologijos, kuri  jau “padovanojo” pasauliui
beveik milijonà Lietuvos labui galëjusiø dirbti tautieèiø. Akivaizdu,
kad Tautai reikia sugráþti prie  1918 m. vasario 16 d. signatarø
patvirtintø nepriklausomos ir demokratinës valstybës gyvavimo
principø ir numatyti kelius, kaip panaudoti pasaulyje
dominuojanèios laisvosios rinkos privalumus modernios
Valstybës ir modernios Tautos nuolatiniam tobulëjimui.
Tobulëjimui, bet ne kapituliacijai prieð aklà ir kurèià pasaulá.

Ir  pabaigai norëèiau Jums ir pats sau priminti mûsø didá poetà
Vincà Mykolaitá Putinà, kuris sunkiais iðmëginimø laikais raðë:

     Uþ laimæ gyventi,
     Uþ dþiaugsmà iðlikti –
     Ðaukit visi, kas nenorit iðnykti!
Tebûna ir ðis Sàjûdþio Gimtadienio minëjimas mûsø ðauksmas

apie tai, kad mums ne vis vien kas ir kokiais metodais siekia uþvaldyti
mûsø Valstybæ, mûsø protus, mûsø siekius, mûsø Tautos ateitá.
Mes privalome pasiekti, kad mûsø vykdytojø visuomenë vël taptø
savo Valstybæ ir Tautà kurianèia visuomene, kad bûtø atnaujintas
valdþios ir visuomenës dialogas, kad mûsø valdþia tarnautø ne
oligarchams, bet visuomenei. Mes neturime kito kelio, iðskyrus
vienintelá: Lietuva buvo, yra ir bus!

Aèiû uþ dëmesá. Linkiu iðtvermës eisiantiems ðiuo kûrybos
keliu!. Linkiu amþiams laisvos Lietuvos!

Romas PAKALNIS,
Sàjûdþio iniciatyvinës grupës narys
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 Ðis Sàjûdis prieð daugelá metø atvedë mane á Lietuvos ðauliø
sàjungà, vëliau tapau ir Lietuvos kariu, karininku...

PAÞANGA MÛSØ SPRENDIMUOSE!
Man SÀJÛDIS=POKYTIS!
 ...Ir kadangi neturiu ðeimos, turtø bei neturëdamas ko

prarasti, pakviestas palipau „èia“, ðiame laikraðtyje ant „baèkos“,
ir dalinuosi savo mintimis, kurias pradþioje galvojau pasiliksiu tik
savo prisiminimø archyvui.

Taigi, Lietuvos sàjûdþio suvaþiavime daugumoje spren-
dþiamøjø balsavimø renkant senuosius vedlius (Pirmininkà, Tarybà
ir kitas institucijas), naujam vedimui, beveik vienintelis prieð visus

Vakar diena ðiandienai jau archyvas. Dalyvavus
Lietuvos sàjûdþio tarybos organizuotame XVI Lietuvos
sàjûdþio suvaþiavime (2018 m. birþelio 3 d.), kuris vyko
Vilniaus Ðvè. Mergelës Marijos Ëmimo á dangø
baþnyèioje, dar þygiuodamas kaip delegatas á ðá
Lietuvos sàjûdþio suvaþiavimà turëjau viltá, kad
Lietuvos sàjûdis (gaila, bet skildamas) turës prasmæ
imtis naujø iððûkiø.

Komentaras po Lietuvos sàjûdþio suvaþiavimo

likusius 140+ delegatø balsavau „prieð“ arba susilaikydamas. 
Sulaukiau kaip áprasta dabar, kad mane suvaþiavimo metu vos

nepaskelbë valstybës prieðu, komunistu, demokratijos imitatoriumi ir
panaðiai, uþ tai, kad tarsi netinkamai balsuoju. Linksma þiûrëti buvo
krikðèionis daugiaveidþius...

Prieð Lietuvos sàjûdþio galutiná skilimà, vedliams reikëjo bent
pasikalbëti ieðkant sprendimo...

Po ðventinio posëdþio, kuris vyko 2018 m. birþelio 4 d. Lietuvos
Respublikos Seimo rûmuose, skirto Lietuvos Persitvarkymo
sàjûdþio 30-eèio susikûrimo sukakèiai paminëti, pradedu galvot
þiûrëdamas á Lietuvos sàjûdá ir aplinkà... Gyvenam sàmoningumà
uþrakinæ, bailume, prisitaikëliðkume, „chebrantizme“,
susireikðminime, tylëjime (tiesos nutylëjime). Ir dar norim kaþkokiø
permainø... Bet tingim bendraut, ieðkot sprendimø. Visi savo
poþiûriuose. Galim bût realistais?

Intelektualai, Lietuvos persitvarkymo sàjûdþio iniciatoriai,
Vilniaus sàjûdþio taryba jau ið Lietuvos sàjûdþio traukiasi á kuriamà
Tautos forumà, kuris manau taps tvirta NEPOLITINE
organizacija gebanèia vadovaujantis morale kurti Lietuvos plëtrà.
O tuo jau seniai galëjo uþsiimti Lietuvos sàjûdis. Bet... Uþsidarë
taryba tarsi kabinete nenorëdama domëtis aplinka... 

Rezoliucijø skelbimo laikai pasibaigë. Reikia tikslø ir
konkretaus plano, veikimo...

Lieku iðtikimas Lietuvos sàjûdþiui, bet jo susibûrimas
uþprogramuotas iðnykimui, nes dalis laiko já tik kaip paminklà, o

ne realø instrumentà kelti savivaldos problemas, valstybës valdymo
spragas, valdininkø susireikðminimà...

Pasisakau, kad Sàjûdieèiai turëtø (ir privalëtø) bûti nepartiniai,
o Lietuvos sàjûdis moralinis, veiksnus valstybës kontrolës
garantas!

Pakeist negaliu. Gyvenkim tikëdami. Lietuvos tauta nepra-
þus! O að einu 100 atsispaudimø atlikti... Geriau tarsi
nepolitikavæs...

Jaunosios kartos Lietuvos sàjûdþio narys
(realizmo idealistas), þemaitis, o dabar kaunietis

Dovydas JOKUBAUSKIS

LR Seimo archyvo nuotraukos (aut. O. Posaðkova).

Þvakeles signatarui G. Ilgûnui atminti uþdega jonavieèiai E. Gedvila
ir A. Skaisgirytë (nuotr. aut. J. Ðalèiaus).
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Mada – gera þinia. Vieniems pramoga, kitiems paþanga, dar
kitiems, tartum, nesibaigianèio pajamø ðaltinio vandens gysla.

Ásiminë kartà matytas moksleiviukø laisvalaikio uþsiëmimas.
Jie linksmai þaisdami ant smëlio ir grindinio raðë ávairius þodþius
spalvotomis kreidelëmis. Patiko þaidimo dalelë, kuomet raðë
þodþius:

Að – medis,
Tu – medis.
Mes drauge – didelë giria.
Pamaniau, kad toks þaidimas galëtø bûti pamoka ásiminti,

Þmonës, gamta ir mada
maþiau patyrusá padràsinti, pakilesnæ nuotaikà vieni kitiems
perduoti.

Buvimas gamtoje skatintø jà geriau paþinti, saugoti medá ar
kitoká augalà priþiûrëti.

Didesnis ar maþesnis þmoniø susibûrimas gamtoje galëtø
skatinti bendravimà ne vien tik kokios uþduoties ávykdymui, bet ir
vidinio jausmo formavimui, norint geriau paþinti aplinkà: medá,
gëlæ ar kitoká augalà. Tokiu bûdu skatintume vidinio jausmo

atsiradimà, maþiau patyrusá suaugusájá, o ypaè auganèià jaunuomenæ.
Truputá daugiau ásigilinus á ryðá su gamta, nesunku pastebëti

skirtingø kartø þingeidumà ne tik suprasti aplinkà, bet ir ásiminti
tai, kuo ji mums svarbi, naudinga, o gal net ir þalinga. Akivaizdu,
kad vyresnioji karta nors ir maþiau diplomø turëjo, taèiau net
stebëtis verèia jos gebëjimu pamatyti, ásiminti gamtos paslaptis ir
tomis þiniomis pasinaudoti praktiniame gyvenime. Suprantama,
ðioje srityje reikëtø rimtesniø tyrinëjimø, stebëjimø, moksliniø
darbø, taèiau gyvenimiðkai þvelgiant, net ir su maþomis
pastangomis, ávairiais bûdais galëtume skelbti lyg ir mados
formàvimàsi gamtamoksliniam þingeidumui skatinti.

Todël ir ðio trumpo raðinio bene svarbiausiu tikslu galëèiau
laikyti, kad paþinti gamtà bûtø naudinga, pelninga.

Sonata MAKÛNAITË,
Aleksandro Stulginskio Universiteto, Miðkø ir ekologijos

fakulteto magistrë

Metalinis medis.

Paprastoji puðis.

2009 m. Nr. 6 (322)

LIETUVIØ KALBA:
ar mokame raðyti ir kalbëti?

Kalba – tai miestas, á kurio statybas kiekvienas þmogus,
gyvendamas Þemëje, atneða savo akmená.

R. V. Emersonas

Vasara yra tradicinis liekanèiøjø Lietuvoje atostogø metas.
Tie, kurie uþsidirbo pakankamai pinigø ar jø iðloðë, keliauja kur
nors toliau nuo Lietuvos, atostogauja ir þiemà. Kiek liûdniau
loðimo aistros kamuojamiems þmonëms: praloðæs nepaatosto-
gausi.

Þodis „iðloðti“ reiðkia „laimëti kortomis, loterijoje“. Þodis
„praloðti“ yra þodþio „pralaimëti“ sinonimas. Televizijø rengia-
mø loterijø vedëjai pamëgo vartoti þodá „praloðti“ kalbëdami apie

loðiamus prizus: Bus praloðtas puodelis su televizijos simbolika, skam-
binkite ir atsakykite á klausimà. Ðá savaitgalá bus praloðti penki auto-
mobiliai. Keista, kad reklamuodamos loterijas televizijos lyg ir
apgailestauja dël savo pralaimëjimo, bûsimø nuostoliø. Jautresni
þiûrovai gali pagailëti loterijø rengëjø ir nesiøsti trumpøjø þinu-
èiø, neskambinti ir nedalyvauti loterijose. Ar tikrai to siekia tele-
vizijø þmonës? Þodá „praloðti“ tiesiog reikëtø pakeisti þodþiu be
prieðdëlio pra-:  Bus loðiamas puodelis su televizijos simbolika, skam-
binkite ir atsakykite á klausimà. Ðá savaitgalá bus loðiami  penki auto-
mobiliai.

Dalia Këvalienë
Kauno miesto savivaldybës administracijos Bendrøjø reikalø departamen-

to Valstybinës kalbos kontrolës tarnybos vyriausioji specialistë
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Lietuvos Respublikos Seime buvo
surengta iðskirtinë paroda

Lietuvos Respublikos Seimo narës Rûtos
MILIÛTËS iniciatyva ðiø metø geguþës 22 – birþe-
lio 8 d. d. Seimo Europos informacijos biure ávyko
Ernesto Leono Juozonio paroda „KÛRYBINËS
IDËJOS LIETUVOS ÐIMTMEÈIUI“.

/Nukelta á  7 psl./

Parodos atidaryme dalyvavo gausus bûrys meno kultûros
mëgëjø, Seimo nariø. Renginá áþanginiu þodþiu pradëjo Laima
ÐANDARIENË, Ryðiø su visuomene skyriaus vyr. specialistë. Ji
sakë: „Leonas Ernestas Juozonis (1922–2015) – dailininkas,
architektas, rezistencijos darbininkas, muziejininkas – gausaus ir
ávairaus kûrybinio palikimo autorius, sukûræs paveikslø, portretø,
iliustracijø, draugiðkø ðarþø, àþuolo skuptûrø stutulëliø,
koplypstulpiø, geneologiniø medþiø, memorialiniø lentø su
bareljefais ir kitø kûriniø.

Parodoje „Kûrybinës idëjos – Lietuvos ðimtmeèiui“ darbai
sukurti vis kita technika, stebina ávairiapusiðkumu: tapyba, aliejiniai
daþai, tempera, akvarelë, pastelë“; grafika (tuðas, pieðtukas),
skulptûra ið àþuolo, metalo, gelþbetonio. Ávairiø technikø
naudojimas leidþia atskleisti meno kûriniø turiná.

Ypaè ásimena kûrëjo gebëjimas pateikti menà savaip.
Pavyzdþiui, Lietuvos kunigaikðèius ant pjedestalo autorius savo
kûriniuose surikiavo taip, kad ant aukðèiausio pjedestalo uþkelti
Vytautà Didijá; Napaleonà pakvietæ prie Nemuno á tà vietà, kur
vyko istorinis jo kariuomenës persikëlimas. Autoriaus kûryba
moko rasti ryðá tarp dokumentinës nuotraukos ir fantazijos.

Autoriaus daþnai klausdavo, kà jis patartø jaunimui.
Menininkas turëjo vienintelá atsakymà: „Mylëti Lietuvà!“

* * *
LR Seimo narë Rûta MILIÛTË pasveikinusi renginio dalyvius sakë:
Gyvenimo dësningumas yra toks, kad þmones geriausiai apibûdina

jø nuveikti darbai. Ðioje salëje tie darbai – ávairûs meno kûriniai.
Menas - talkininkas pamatyti dalá pasaulio, pajausti þmogaus dvasià,
màstymà, kûrybos eigà. Renginio gimimo idëja nëra trumpa.
Pirmiausia ji kilo ið to, kad kartu su kolege nusprendëme apsilankyti
Kaune esanèiame Maironio muziejuje, kuriame ir susipaþinome su
L. Juozonio kûryba. Labiausiai ásiminë tai, kad ðiø darbø autorius

neapsiriboja viena pieðimo technika, o naudoja jas labai ávairias,
pavyzdþiui, tapyba (aliejiniais daþais, tempera); grafika (tuðu, pieðtuku);
skulptûra (ávairaus dydþio skulptûros ið àþuolo, metalo, gelþbetonio);
akvarelës, pastelës paveikslai. Ádomu yra tai, kad kai kuriems darbams
jau ne vienas deðimtmetis, taèiau jie atrodo taip lyg padaryti vakar.

Mane, kaip kaunietæ, artimi vaizdai ir paþástami peizaþai suþavëjo,
tad nusprendþiau ðiais meno kûriniais pasidalinti ir su platesne
auditorija. Dþiugu, kad geranoriðkai mums talkino Juozonio
giminaièiai. Noriu padëkoti muziejaus ðeimininkams. Aèiû ir laikraðèio
STATYBA redaktoriui Juozui ÐALÈIUI uþ informacinæ sklaidà,
ruoðiantis ðiai parodai. Linkiu maloniø akimirkø ir ásimintinø áspûdþiø
visiems èia susirinkusiems.

Iðsamià kalbà parodos dalyviams pasakë Edmundas STAÐYS,
L. Juozonio sûnënas.

Kalba parodos atidarymo pradþioje
Rokiðkio raj. Pandëlio valsèiuje Geniðkio sodyboje Bronës ir Juozo

Juozoniø ðeimoje, kurioje jau augo trys vaikai 1922 m. liepos 22 d.
gimë ketvirtas vaikas – sûnus, Ernestas-Leonas Juozonis.

Jau vaikystëje smalsios vaiko akys ðvytëdavo dþiaugsmu, kai
klausydavosi netoli sodybos esanèio berþyno, liepø bei didingo àþuolo
ðnarëjimo, biteliø dûzgimo, baltais pavasario þiedais pasipuoðusiame
sode linksmo gandrø klegesio sugráþus á savo gimtàjá gandralizdá.

Regis, akimirksniu pralëkë vaikystë, mokykliniai bei studijø metai.
Viesulu praûþë karø bei pokario juodi debesys, besisvaidydami þaibø
strëlëmis, neaplenkë ir Juozoniø ðeimos.

Tëvai, brolis Albertas, seserys Ona ir Aldona jau iðkeliavo á
amþinybæ. 2015 m. gruodþio 29 d. jauniausias sûnus Ernestas Juozonis,
didis Tëvynës patriotas, garbës kraðtotyrininkas, poeto J. Aisèio premijos
laureatas, architektas, medþio droþëjas, skulptorius, koplytëliø bei
paminklø kapinëse kûrëjas, paveikslø tapytojas, gabus ðachmatininkas,
aktyvus stalo tenisininkas, 1941 m. birþelio sukilimo dalyvis, Kauno
m. Sëliø klubo pirmininkas...

Daug darbø iðdalinta Rumsiðkiø buities muziejui... (tæsinys kitame
nr.).

* * *
Dr. Juozas Ðalèius, laikraðèio „Statyba“ redaktorius pakvietë

mintimis gráþti á praeitá, pakartodamas spaudoje jau skelbtà prof.
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/Atkelta ið 6 psl./

Lietuvos Respublikos Seime buvo
surengta iðskirtinë paroda

habil. dr. Stanislovo SAJAUSKO prisiminimus:
„Iðskirtiniu dëmesiu reiktø pagerbti ir brangià L. Juozonio þmonà

Liucijà Juozonienæ (Sereikaitæ). Apie tai vaizdþiai yra kalbëjæs prof.
habil. dr. Stanislovas Sajauskas: „Kvieèiu prisiminti keletà Juozoniø
ðeimos deðimtmeèiø. Gráþkime á 1963-iuosius metus. Kraðtotyrininkas
ir tautodailininkas Leonas Juozonis pasirinko gyvenimo kelià eiti kartu
sumoksliniø ambicijø ir kûrybiniø siekiø turinèia mokslininke. 1965-
aisias metais L. Juozonienë gavo savo pirmojo iðradimo liudijimà. Ji
buvo nepaprastas þmogus savuoju paprastumu, neiðpasakytu
darbðtumu, nuoðirdþiu dvasiniu principingumu. Ðiam laikmeèiui
priklauso ir jos aukðèiausias gyvenimo pasiekimas. L. Juozonienë yra
pirmoji ir iki ðiol vienintelë moteris Lietuvoje, padariusi moksliná
atradimà – atradëja. Tai ávyko jai dirbant Kauno politechnikos instituto
Prof. Kazimiero Barðausko ultragarso probleminëje laboratorijoje 1972
metais. Vos tik atradimo idëja buvo paskelbta spaudoje ir iðsiøsta paraiðka
á Maskvà dël atradimo áforminimo, ávyko neáprastas sujudimas ne tik
mokslo, bet ir valdþios struktûrose: á Institutà atvyko aukðto rango
ekspertë ið Maskvos...  Nustebo, kad moteris, viena, be mokslinio
laipsnio, be mokslo daktarø ar akademikø pagalbos, be
sinchrofazotronø  taptø atradëja...  To dar nebuvo, tad SSRS atradimø
komitetas nepripaþino jos apraðytø pavirðiniø-iðilginiø bangø atradimu,
nesuteikë atradimo diplomo. Tai apkartino jos gyvenimà ir Lietuvoje,
kurios mokslo korifëjai laikësi principo: jei Maskva diplomo neiðdavë,
tai reiðkia ir tokiø bangø nëra... Tuo tarpu labiausiai paþengusiø
akustikoje pasaulio ðaliø (JAV, Vokietijos, Rusijos) mokslininkai – ne
tik pripaþino, bet  ir intensyviai ëmë tyrinëti, taikyti ðias bangas. Pasaulio
mokslui nereikëjo jokio SSRS atradimo diplomo ar registracijos
numerio, nes atradëju laikomas mokslininkas, pirmasis atskleidæs,
apraðæs, iðtyræs ir paskelbæs naujàjá reiðkiná mokslinëje spaudoje. Visa
tai buvo padariusi L. Sereikaitë Juozonienë, taigi atrado naujà fizikiná
reiðkiná – akustines pavirðines iðilgines bangas.  Ðioje srityje vystant  L.
Juozonienës idëjà Lietuvoje ir pasaulyje apginta ne viena disertacija,
teikiamos premijos (Rytø Vokietijoje, Brazilijoje), Lietuvoje iðleistos
monografijos, spausdinami vis nauji ir nauji moksliniai straipsniai.

L. Juozonienë taip pat yra 78 iðradimø autorë.“
Svarbus momentas – Juozoniø ðiemos kûrybos áamþinimas.

Truputis pasiûlymø ðiuo poþiûriu.
1. Dar nëra suskaièiuoti, suregistuoti visi L. Juozonio kûrybiniai

darbai, todël tikslinga, parengti ir iðleisti visø darbø rinkiná (katalogà).
Svarstytina dël Juozoniø vardo premijos ásteigimo, kuri galëtø turëti

dvi atskiras kryptis: 1 – uþ techninius mokslinius pasiekimus – Liucijos
Juozonienës (Nejaugi mokslo genijø pagerbimui reikia laukti 100
metø po jo amþininkø mirties?); 2. – uþ tautodailës, kraðtotyros darbus
– Leono Juozonio.

2. Kokia nors forma gimtajame Rokiðkio rajone galëtø bûti
áamþintas L. Juozonio atminimas.

3. Prasminga bûtø matyti atminimo lentà Kaune, prie namo,
kuriame gyveno Juozoniø ðeima (Vydûno al. 9).

4. Svarstytini ir kitokie galimi atminimo áamþinimo variantai...
Po parodos atidarymo sulaukëme ávairiø atsiliepimø.

* * *
SUSIPAÞINIMAS SU LEONO JUOZONIO KÛRYBA
Esu labai dëkinga laikraðèio redaktoriui dr. Juozui Ðalèiui uþ

pakvietimà á L. Juozonio parodos atidarymà.
Ryðkø áspûdá paliko tapybos darbai. Manau, kad turi ateiti

laikas ir atsirasti vieta paveikslø ekspozicijai tikrose parodø salëse.
Buvo be galo ádomu susipaþinti ir su L. Juozonio leidiniu

„Áþymiø þmoniø gimtinës“ I tomu, iðleistø Vilniuje 1988 metais,
kuriame pateikta 36 áþymiø þmoniø sodybø brëþiniai, jø trumpos
biografijos ir svarbesniø darbø sàraðai (pav. matyti Juozui Zikarui
skirtas puslapis).

Pratarmæ leidinio autorius pradeda þodþiais: „daugiausia
átakos þmogaus gyvenimui turi gimtinës aplinka“ ir toliau raðo:
„tikiuosi, kad ðis leidinys paskatins ir kitus kraðtotyrininkus tæsti
mano darbà, ... visa tai labai skubu, ...“. Jau praëjo 30 metø, ar
ruoðiamas II tomas?

KPD ekspertë Jelena PARASONIENË
VðÁ „Statybos ir projektavimo sisteminimo centras“

Parodoje buvo ir ádomi meninë programa. Smuiku muzikinius
kûrinius atliko Juozo Gruodþio konservatorijos absolventë
Taurinta KLESEVIÈIÛTË, o taip pat patriotines dainas atliko
leitenantas Dovydas JOKUBAUSKIS, Lietuvos fizinio lavinimosi
sàjungos pirmininkas.

Esame sulaukæ ávairiø teigiamø atsiliepimø apie parodà ir
dëkingumo þodþiø jos organizatoriams.

Apþvalgà parengë dr. Juozas ÐALÈIUS
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Pasakyk kas bus Pasaulio taurës

2018 m. geguþës 31 d., minint tarptautinæ Olimpinæ dienà,
Tarptautinæ vaikø gynimo dienà bei Tarptautinæ aplinkos apsaugos
dienà, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities
taryba kartu su Lietuvos ikimokykliniø ástaigø kûno kultûros
pedagogø asociacija surengë graþià ðventæ, kurioje dalyvavo ne
vienas ðimtas vaikuèiø, besiruoðianèiø tapti ne tik kilniais
Lietuvos kûrëjais, bet ir þymiais olimpieèiais.

 Iðkilmingas ðventës atidarymas ávyko prie S. Dariaus ir S. Gi-
rëno paminklo. Ðventës organizacinës komisijos pirmininkas
Pranas MAJAUSKAS, pasveikinæs visus á ðventæ atvykusius
dalyvius, papraðë tradiciðkai, pagerbiant prieð 85-erius metus
þuvusius Lietuviø tautos didvyrius Steponà Dariø ir Stasá Girënà,
padëti gëliø krepðelá, o Kauno ikimokykliniø ástaigø vaikuèius
pakvietë atlikti meninæ programëlæ.  Po iðkilmingo ðventës
atidarymo visi, susirinkæ á varþybø starto vietas, ásijungë á varþybø
sûkurá. Nepaprastai sudëtingai, taèiau ádomiai ir iðradingai
parengtai olimpinës myliukës trasai áveikti prireikë be galo daug
valios ir ryþto, o dar karðtesnë kova, siekiant aukso medaliø, uþvirë
þaidþiant Trikrepðio turnyre. Taèiau neþiûrint visø iðkilusiø
problemø, visi ðventës dalyviai su visomis uþduotimis susitvarkë
sëkmingai ir buvo apdovanoti aukso medaliais, olimpinio komiteto
diplomais, ðventinëmis vëliavëlëmis,  ,,Oho“ traðkuèiais ir LVÞS
frakcijos Seimo nariø Kauno biuro dovanotomis nuostabiomis
knygelëmis. O labiausiai ðventës organizatoriai ir, atvykæ vaikuèiø
pagerbti, olimpieèiai, sporto veteranai ir ávairiø organizacijø
atstovai dþiaugësi ne tik pakilia, ðventiðka nuotaika, bei dovanomis,
bet ir tuo, kad visà ðventës laikà budëjusi ,,Greitosios medicininës
pagalbos“ brigada liko be darbo. Taèiau ir jie liko ne tik nepamirðti,
bet ir apdovanoti. Pasibaigus visoms iðkilmingoms padëkoms ir
apdovanojimams, visi skirstësi á namus su viltimi, kad ði ðventë
buvo ne paskutinë...

Pranas MAJAUSKAS, Lietuvos sporto muziejaus direktorius

Pralenkæ laikà Kauno apskrities vaikuèiai
ðventë Olimpinæ dienà...

FUTBOLAS – populiariausias þaidimas, savo þinomumu nusileidþia tik
Olimpinëms þaidynëms.

Lengvoji atletika – sporto karalienë, bet ðá kartà, kalbëdami apie futbolà
pasidþiaukime, kad nors ir neþaidþiame, bet vis tiek matome iðminties, groþio,
tarpusavio minèiø skaitymo pavyzdþius.

Pasidarykime èempionato lentelæ ir galësime ramiai pasitikrinti, kad laikome
egzaminà. Iðsirinkime keletà komandø, kuriø sudëtyje norëtume pamatyti
savàsias viltis ir norus.

Jau þinau kieno komandoje þaisiu dël pirmosios vietos:
Pietø Amerikos: Argentina - Brazilija,
Pietø Europos: Prancûzija - Ispanija, o taip pat dabartiniai èempionai

vokieèiai.
Linkiu dalyvauti graþioje ðventëje.

Juozas KLIUÈINSKAS, sporto informacijos rinkëjas ir varþybø mëgëjas

Futbolas ir Lietuva
1. Pasidþiaukime: pirmà kartà per Lietuvà á Pasaulio èempionatà vaþiuoja

futbolo mëgëjai.
2. Pamëginkime áspëti rezultatus. Átraukime á ðá þaidimà jaunimà ir ypaè vaikus.
3. Pasakykime kritiná þodá visokioms „þinioms“, neðanèioms keistà

dþiaugsmà, kad futbolo ðventës rengëjams gali kas nors nepasisekti. Keista,
jog jauèiasi mada „gluðinti“ informacijà apie kaimynø dëmesá futbolo ðventei.

4. Pagal mano „lentelæ“ finale þais Brazilija - Vokietija. Laimës Brazilija.
Dël treèios-ketvirtos vietos þais Ispanija - Prancûzija, laimës Ispanija.

Vytautas JUCIUS, Sporto mëgëjas, futbolo gerbëjas

Nedalyvaujame, bet laimime

laimëtojas?
- Tikrai þinau kokios valstybës komanda

nebus èempionais. Tai Italijos komanda.
- Kodël taip manai, jog Italija turi gerø

sportininkø.
- Sporto þvaigþdþiø ji tikrai turi, bet á

èempionatà Rusijoje ði komanda nepakliuvo.
Vadinasi pritrûko iðminties ir darbðtumo. Lygiai
taip norëèiau kalb

Truputis trumpø minèiø...
Ilgesná laikà pasiklausius 80 dBA ir stipresnio garso klausa gali bûti

paþeista.
Lëktuvo pakilimas - 140 dBA.
Pneumatinis kniedituvas - 124 dBA.
Roko koncertas - 105 dBA.
Grandininis pjûklas - 110 dBA.
Motociklas - 100 dBA.
Þoliapjovë - 90 dBA.
Dulkiø siurblys - 80 dBA.
Pokalbis - 65 dBA.
Grindø ventiliatorius - 50 dBA.
Ðaldytuvo ûþimas - 40 dBA.
            * * *
Ðlamantys lapai - 30 dBA.
Tiksintis laikrodis - 20 dBA.


