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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems

Laikraðèiui – 30 metøLaikraðèiui – 30 metø

30 metø. Vieniems tai naujai
uþaugusi þmoniø karta. Kitiems
nuveiktø darbø ir gyvenimo netrumpa
atkarpa. Dar kitiems akimirka
amþimybëje. Tokiø palyginimø
galëtume sumanyti labai daug. Tokios
mintis norisi pasakyti, kalbant apie
laikraðèio STATYBA iðtakas. Tai
susieta su þmonëmis, lëmusiais
laikraðèio atsiradimà ir jo gyvavimo
deðimtmeèius.

Pradþios kertiniu akmeniu
dëmesyje turëkime jau am-þinybëje
esantá Jonà SAULËNÀ. Jis buvo
svarbiausias laikraðèio ákûrimo
organizatorius.

Praeitá prisiminus
Rengiant ðá numerá, labai norëjosi pasikalbëti apie Saulënà su jo

þmona. Malonu, kad mano praðymas buvo iðgirstas ir ávyko tikrai
turiningas pokalbis. Pateikiame tik nedidelæ iðgirstø minèiø pluoðtelæ.

Gerb. Aldute, aèiû, kad atsineðëte á mûsø susitikimà tikriausiai tik
Jums vienai þinomus atsiminimus ir kai kuriuos dokumentus. O dabar
praðau pasakyti Jums svarbius þodþius.

A. Saulënienë. Esu kartà pasakiusi, kad jo mums trûks visà likusá
gyvenimà. Tai iðtariau tada, kai vaikai dar buvo maþi. Dþiaugiuosi,
kad man pavyko iðtesëti jam duotà paþadà: kad vaikai ágytø gerà
iðsimokslinimà. Dabar jau jie suaugæ.

Abu baigë aukðtuosius mokslus (Marius  - KTU magistras, Laura
- VDU bakalaurë, KTU magistrë). Abiejø ðeimos gyvena Lietuvoje.
Dukra Laura gyvena Vilniuje. Daþnokai atvaþiuoja á namus. Nebuvo
to atvejo, kad nekalbëtume apie tëtá Jonà. Pastebëjau, kad apie já dukra
kalbasi lyg ir viena, kiekvienà kartà þvelgdama á ðeimos nuotraukas...

/Nukelta á  2 psl./

Pradþia buvo tokia

Edita Smetonaitë Vidas Ambroza Janina Puodþiuvienë
J. Ðalèius. Dailininko Leono
Juozonio pieðinys. (2008 m.)

 Neuþraðyta mintis – prarastas turtas. Taip bûtø galima
kalbëti apie prarastà laikà, kûrybos dþiaugsmà, nuveiktus
darbus, jø reikðmæ þmoniø gyvenimui.

Laikraðèio leidyba susijusi su daugeliu ávykiø, þmoniø, ámoniø
vadovø ir kitø specialistø gyvenimu.

Per trisdeðimt metø iðlei-
dome 427 numerius. Drauge su
ðiuo laikraðèiu leidome ir ávairius
jo priedus:

- apie statybiniø medþiagø
gamybà („Cementininkø nau-
jienos“.);

apie darbø saugà („Dirb-
kime saugiai“);

- buvo leidiniai skirti miðkininkams;
- leidiniai, atspindintys Lietuvos kaimà („Ðeimos ûkininkas“,

„Ûkininkas“ ir kt.).
Ádomu ir malonu yra tai, kad leidëjø branduolá sudarë tie

nuolatiniai þmonës: inþinierë Edita Smetonaitë, leidiniø
maketuotoja Janina Puodþiuvienë, informaciniø technologijø
þinovas Vidas Ambroza ir kt.

Kûryba prasideda nuo idëjos. Tas idëjas kûrëme visi, kurie
skaitëme ðá laikraðtá, raðëme jam savàsias mintis ar kitaip
prisidëjome prie laikraðèio kelio á skaitytojus.

Nuoðirdus aèiû uþ geranoriðkumà. Tegul bûna graþi ir
laiminga ateitis.

Juozas ÐALÈIUS,
STATYBA redaktorius, socialiniø mokslø daktaras
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Apie vyresná sûnø Mariø. Jo atþala Jonukas. Visi  artimieji atidþiai
þvelgiame á jo devyneriø metø sûnø Jonukà Saulënà. Ne kartà teko
girdëti ið aplinkiniø, kad jis labai daug kuo panaðus á savàjá senelá. Net
eisena, þvilgsnis, rankø mostai labai labai primena negráþtamà praeitá...

/Atkelta ið 1 psl./

Praeitá prisiminus
Ðeimoje esame vieningi. Vieni kitus palaikome. Esant reikalui

visokeriopai padedame. Atsiradus neaiðkumams visi svarstome kaip
toje situacijoje galëtø padëti a. a. amþinatilsá esantis TËTIS.

Gerb. Aldute, Jûsø paskolintas nuotraukas nuveþiau á Vilniø.
Ypaè jomis susidomëjo buvæs bendradarbis Utenoje Juozas Zykus. Jis
sakë, kad statybininkai gyveno bièiulystëje bendrame name, tad
statybininkus siejo ne tik darbas, bet ir gyvenimas po jo. Buvæ
bendradarbiai linki Saulënams graþaus gyvenimo manydami, kad
toks þmoniø ryðys, koks buvo mûsø gyvenant Utenoje, liktø tartum
neblëstantis ir graþus atsiminimas.

Kokie Jûsø prisiminimai?
A. Saulënienë. Jonas buvo energijos, darbðtumo ir verþlumo sukûryje.

Maèiau ir þinau, kad jam sekësi darbas. Jis á já buvo labai ásigilinæs.
Skausmingø atsiminimø sritimi buvo ir pasiliks jo ryþtas ir pirmajam
þengti neaiðkumø ir pavojø kelyje. Taip noriu kalbëti apie avarijà ámonëje
„Azotas“...  Svarbiausia yra tai, kad mes þinome gerus þmoniø atsiliepimus
apie Jonà kaip vadovà. Þinome malonias þinias apie jo jautrumà,
pagalbà þmonëms, rûpestá ðeima. Ir vis dëlto ðá pokalbá galima bûtø
uþbaigti neblëstanèia mintim, kad jo mums truks visà likusá gyvenimà.

Aèiû uþ nuotraukas, prisiminimus. Tegul laimë lydi Jûsø ðeimos
ateities kelius.

Dar kartà aèiû.
Juozas ÐALÈIUS

Nuo kertinio akmens...

Kol kas neásivaizduoju tresto valdytojo etalono. Matyt, kiekvienoje
organizacijoje yra kitoks tresto valdytojas. Manau svarbiausia nukrepti
vadovaujamà kolektyvà teisinga linkme. Reikia bûtinai laiku uþbaigti
pradëtus darbus... Sunkiausia, o kartu ir maloniausia dirbti su þmonëmis.
Kiekvienam tenka surasti individualø bendravimo stiliø (Gediminas
Ilgûnas, Statyba ir architektûra, 1985 m. Nr. 2).

Jonas Saulënas 1948–1991 m.
Þmogaus bûtis lyg metai padalyta
Á keturis laikotarpius trumpus
Ðis anglø poeto eilëraðtis galëtø bûti tartum áþanga, kalbant apie

skaudþià netektá statybininkams - jonavieèiams. Nebëra Jono Saulëno
valstybës ámonës „Jonavos statyba“ generalinio direktoriaus.

* * *
Velionis sugebëjo þmogiðkumu pelnyti dëkingumà. Mokëjo iðklau-

syti ir pagelbëti vargstanèiam...
E. Gedvila, Jonavos rajono tarybos pirmininkas

Kai þmogus iðeina per anksti, tragedija visiems. Atgimstanèiai Lie-
tuvai reikia energingø vadovø.

G. Ilgûnas, Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos deputatas (Nr. 7)
Prieð penkis su puse metø arëjau á ðá kolektyvà... Pirmiausia, kà suvokiau -

þmonës pasiilgæ darbo, tikro darbo... Apie poilsá.. 50 vietø turësime naujai stato-
moje poilsio bazëje Molëtuose, 50 vietø poilsio namuose Palangoje. Èia (Jonavo-
je - red.) sporto kompleksas ir profilaktoriumas.

Jonas Saulënas, Jonavos statybos tresto valdytojas
(1988 m. Nr. 1)

Mokëkime þmonëms tiek, kiek jie uþdirba, nesvarbu ar tai bus 5 ar 10,
ar 30 rubliø per dienà. Nedràsûs mes buvome ne todël, kad tokiø atlyginimø
nenorëjome, o todël, kad baugino þodis - uþdirbti.

(1988 m. Nr. 2)
Reikia sukurti akcinæ bendrovæ, kur geriau dirbti bûtø suinteresuo-

tas kiekvienas turintis akcijas.
(1989 m. Nr. 18)

Taip pat mums visiems kartu labai reikia pagalvoti, pasvarstyti, pasitarti
su darbininkais... Bûtina daugiau bendrauti su mums patikëtais þmonëmis,
ir nebûkime vieni kitiems pikti. Iðmokime tolerancijos, pakantumo...

 (1990 m. Nr. 8)

Vadovavimas yra neatskiriamas nuo þmogaus charakterio. Save priskiriu
demokratiðko poþiûrio vadovams... Privalësime gráþti prie mano pasakytos
minties prieð keletà metø: ákurti Vidurio Lietuvos stambià rangovinæ statybø
organizacijà. Valstybë be statybø gyventi negalës. Kvieèiu padëti vieni kitiems.

(1991 m. Nr. 3)



STATYBA 3

 Ministrai keitësi
1. Ministras A. VAPÐYS: ...Ieðkom tokiø keliø, kad vadovas

sugebëtø vesti paskui save kolektyvà, o þmonës juo pasitikëtø.
Supraskime, atleidæ þmones vadovas, ir pats toks nereikalingas...
Maþai uþdirbantis gabus specialistas eis kurti privaèià veiklà. Beda,
kad pas mus nëra profsàjunginio judëjimo. Kai bus viskas
normaliau, matysime profsàjungø ir darbdaviø susitarimus,
pavyzdþiui, apie tai kiek kitais metais turëtø uþdirbti maþiausiai
darbininkas...

Taisyklë paprasta: neryþtingumas daug blogiau uþ savalaiká
þengimà neiðvengiamo bankroto keliu. (Nr. 125).

Laikraðtis STATYBA liko vienintelis statybininkø gretoms.
Reikëtø daugiau apibendrinanèios medþiagos ir ryðio su
statybininkø organizacijomis. (Nr. 137).

...Pasas. Uþsienio valstybëse kiekvienas inþinierius turi specialø
pasà, kuriame daug kas suraðoma: kvalifikacijos këlimas, statyti
objektai, pareigos, padaryti iðradimai, paraðyti darbai ir t. t.
Prisimenu pavyzdá, kai danø inþinierius nesunkiai savo privalumus
suraðë net á 10 puslapiø. Ádomu kiek puslapiø eiluèiø sudarytø
mûsø inþinierius.

2. Ministras A. NASVYTIS: ...Tvirtos nepriklausomybës,
valstybës ateities nesukursime be statybininkø. Jis stato namus.
Namas – ðeimos tvirtovë. Daug ðeimø – tai jau tautos tvirtovë.
Pasistatæs namà þmogus tampa sëslus. Èia jis gyvena, dirba. Tie,
kurie dirba tikrà darbà, daug racionaliau þiûri á politiná gyvenimà.
Statybininkas turi bûti aktyviu þmogumi... Darbas yra didþiulë
politika.  Tokie bûtø ir mano palinkëjimai. (1992 m. Nr. 117).

Neabejoju ilgai iðliks atmintyje mûsø kelias á nepriklausomybæ.
Sunkus jis buvo, gal todël labai matomas ir ásimintinas.

Kvieèiu màstyti apie daug kà. Ðtai að esu naujo stadiono
projekto autorius. Mëgau sportà: lengvàjà atletikà ir krepðiná.

Mûsø spauda turi bûti ðvietëjas, nuomonës formuotojas,
geresniø sprendimø propaguotojas. Sava spauda naudinga ir
uþsakovui ir statybininkams ir gamintojams. Mes remsime
kryptingà veiklà, kuri propropaguoja kas svarbu dabar ir ateityje.

3. Ministras J. LAICONAS: ...Manau, kad rimta klaida buvo
padaryta ávedant lità ir netgi anksèiau. Tuomet bûtinai reikëjo
daryti kredito ir talonø emisijà, iðlyginti atsiskaitymo balansus,
tada bûtume galëjæ turëti ðvarius pilnaverèius litus.

Rinka padeda tik tiems, kas pirmieji á jà ateina ir jos paslaptis
ásisavina.

Noriu kviesti ankstesniø laikø ir naujai iðaugusius specialistus
susirinkti prie didelio apvalaus stalo. Pasitarsime. Bëdomis ir
dþiaugsmais pasidalinsime. Pailsësime. Þmogui visko reikia.
Neatidëliokime á ðalá graþiø lietuviðkø tradicijø.

Posûkis á ðiltesná bûstà tapo gyvenimo tikrove… Bûsto kûrimas
bus sëkmingiausias tuomet kai derinsime valstybinius normatyvus,
individualius norus ir ekonominá tikslingumà.  (1995 m. Nr. 153).

4. Ministras Danius LYGIS. ...Labai mëgstu (matyt, ið
protëviø paveldëjau tà bruoþà) – þemæ dirbti. Tai darau
kolektyviniame sode. Kitas mëgstamas uþsiëmimas – vaikðèioti
pëðèiomis. Tai svarbiausias mano bendravimas su gamta ir aplinka
bûdas. Sau ir kitiems pasakau: vaikðèioju vadinasi gyvenu.
(2000 m. Nr. 208).

5. Ministrë Aldona BARANAUSKIENË. ...Vyriausybës po-
sëdis. Staiga vienas jos narys tarë: „Ðiandien niekas nepasakë nei
vieno keiksmaþodþio. Matyt todël, kad pirmà kartà dalyvavo moteris“.
Að turiu tvirtus valstybës interesø principus. Todël kategoriðkai
pasisakau prieð uþsienio kreditø pravalgymà. Buvæ kooperatiniai
namai gali bûti puikiu pavyzdþiu naujai besikurianèioms bendri-
joms. (1996 m. Nr. 4).

6. Ministras Algis ÈAPLIKAS. ...Mes neþinome nei konkre-
èiø sumø, nei uþ kà ir kas skolingas. Noriu paaiðkinti suinteresuo-
tiems þmonëms, kad esame pasirengæ padëti. Apie statybininkus
pasakysiu trumpai: jie þenkliai pasikeitë á gerà pusæ.
(1997 m. Nr. 3).

Bus baudþiamos ir statybinës organizacijos, kurios vykdys
darbus nesant atitinkamiems leidimams. Að labai palankiai þiûriu
á spaudà áskaitant ir tuos atvejus, kai ji mums nepalanki.
(1997 m. Nr. 11).

7. Ministras Arûnas KUNDROTAS: ...Visais laikais mokslo ir
technologijø paþanga neapsieidavo be prieðtaringo poveikio gam-
tai. Mûsø laikais genetiðkai modifikuoti produktai (organizmai)
sutinkami vos ne kiekviename þingsnyje... Pas mus net etiketëse
nebuvo þymima ið kokios þaliavos pagamintas produktas... Linkiu
mûsø jaunuomenei rûpestingai kibti á mokslus. (2002 m. Nr. 3).

Prancûzijos Prezidentas Þ. Ðirakas savàjà kalbà konferencijo-
je pradëjo prasmingais þodþiais:

- Namas dega, o mes þiûrime á prieðingà pusæ.
Aplinkosauginiai klausimai nëra vienos valstybës problema.

(2002 m. Nr. 10).
Nuo urbanistinës aplinkos kokybës priklauso ne tik ðiuolaiki-

nio þmogaus gyvenimo gerovë, bet ir ðalies ekonominë, socialinë,
kultûrinë raida, netgi visuomenës savimonë. Tai valstybinës svar-
bos uþdavinys. (2007 m. Nr. 11).

8. Ministras Artûras PAULAUSKAS: ...Ðios parodos akcen-
tas - ekologija, tai reiðkia, kad ne visada bus pigiau, bet visada bus
sveikiau ir ves á naujas idëjas.

Ðiais metais Jungtinës Tautos itin akcentavo bûtinumà keisti
áproèius, iðsaugoti þemæ, vykdyti ekologijos reikalavimus.
(2008 m. Nr. 6).

Ádomus ir prasmingas ðventës akcentas buvo ir tai, jog kiek-
vienam, gavusiam aplinkos ministro A.Paulausko padëkà, buvo
áteikiama ir nauja KNYGA: (AL GORE AN INCONVENIENT
TRUTH)  NEPATOGI TIESA  BAUGINANTI TIESA APIE
VISUOTINÁ KLIMATO ATÐILIMÀ IR TAI, KÀ GALIME
PAKEISTI.  AL GORE. (2008 m. Nr. 6).

9. Ministras Gediminas KAZLAUSKAS: ...Mes turime veikti
ir dirbti taip, kad mûsø vaikai ir vaikaièiai gyventø geriau, ðvariau,
graþiau ir ið viso, kad jei turëtø savo namus – þemæ. Tai daug
pastangø, stiprybës, iðtvermës reikalaujantis darbas. Visi kartu
galime daug padaryti, ávykdyti svarbià misijà, nes kito kelio nëra.
(2008 m. Nr. 6).

10. Ministras Valentinas MAZURONIS: ...Resta 2013. Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministras Valentinas MAZURONIS
kreipësi á parodos dalyvius sveikinimo þodþiais akcentuodamas
renginio svarbà visam Baltijos regionui. Jis sakë, kad þmoniø siekis
– geriau gyventi, o tai pirmiausia reiðkia aktyvià veiklà, ryþtà kurti,
statyti bûstà, gamybiná ar kitokios paskirties statiná. Tokia yra
gyvenimo tiesa. (2013 m. Nr. 5).

11. Ministras Kæstutis TREÈIOKAS: ...Dþiugu, kad ávyko
renovacijos proverþis, kai buvo patvirtintas naujasis atnaujinimo
modelis, todël ðiandien turime kuo didþiuotis. Renovacijos sëkmæ
geriausiai atspindi skaièiai. Kartais per savaitæ baigiama atnaujinti
virð 50 daugiabuèiø. Tikiu, kad ðià parodà kitais metais papildysime
naujomis nuotraukomis, kuriose puikuosis ne tik pavieniai namai,
bet iðtisi kvartalai. (2015 m. Nr. 12)

12. Ministras K. NAVICKAS: ... Gamtosauginëje veikloje
padaryta daug svarbiø darbø, o taip pat dþiugina ir sparèiai
vykdomos bûsto renovacijos uþduotys... (2018 m. Nr. 6).
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Politika. Ekonomika. Mokslas.
Rimantas SMETONA, LR Seimo narys. Taigi, tauta – lietuviø,

o ne Lietuvos. Geriau nesipainioti ir sutarti dël vienodo terminø
supratimo ir vartojimo. Lietuvos gyventojai. Lietuvos pilieèiai,
bet lietuviø tauta. Tauta yra aukðèiau visko. Ji yra visa ko ðaltinis.
Jos valia visada teisëta (1996 m. Nr. 162).

Tautininkai sieks ágyvendinti tvarkà, teisingumà ir tautiðkumà,
sukuriant pasiturintá gyvenimà. Kuo þmogus tampriau susietas
su gerai organizuota valstybe, tuo jis stipresnis, turtingesnis ir
laimingesnis. Mûsø tikslas - vienyti tautos jëgas.

Atkurdami ûká, mes iðkarto sudarome sàlygas statybininkui ir
medþiagø gamintojui ne svetur duonos ieðkoti, o savo þemëje
nekilnojamàjá turtà kurti. (Nr. 167).

 Atëjo metas pertvarkyti valstybës valdymà. Tai gali padaryti
naujas Lietuvos Prezidentas. Tokia jo Konstitucinë teisë ir pareiga.
(Nr. 183).

 Didelës pagarbos vertë ámoniø vadovai ir specialistai, kurie
sugebëjo labai nepalankiomis ekonominës pertvarkymo
aplinkybëmis iðlaikyti ámonëse darbo vietas, pelningai dirbti, likti
pramonës, statybos ir kitø gamybos ðakø nacionalinës ekonomikos
vedliais. (Nr. 186).

Rimantas SMETONA. Seimo narys, kandidatas á Lietuvos Res-
publikos prezidentus ...Valstybës pilieèiai daug kuo nusivylæ. Sun-
kiai gyvena darbininkas ir darbdavys, þemdirbys ir miestietis, peda-
gogas ir mokslininkas... Lietuvai reikia tvarkos ir teisingumo. Susi-
burkime. Pasitarkime. Budëkime prie savo namø ir tëvynës iðtakø.
(1997 m. Nr. 12).

* * *
Neverta  tæsti ir kartoti tai, kà daugelis mato ir þino. Daug

svarbiau - siekti ir dirbti, iðdrásiu pasakyti - kovoti, kad padëtis
kuo greièiau keistøsi. Jau sutarëme, kad padëtá keisti pirmiausia
gali ir privalo valstybës valdþia. Todël dþiaugiuosi, kad esu iðrink-
tas á Lietuvos Respublikos Seimà, kad man suteikta galimybë da-
lyvauti sprendþiant svarbiausias mûsø kraðto, mûsø þmoniø pro-
blemas. O ðià galimybæ man suteikë ir dirbti ápareigojo tie patys
þmonës, aktyvûs valstybës pilieèiai. Að labai nuoðirdþiai dëkoju
visiems, tarp jø - “Statybos” skaitytojams, kurie, balsuodami uþ
Valstieèiø ir Naujosios demokratijos partijø sàjungà ir balsavimo
biuletenio reitingø lentelëje áraðydami mano numerá, gerokai pa-
koregavo partiná sàraðà, “perkëlë” mane á ðio sàraðo virðø ir “átei-
kë” man Seimo nario mandatà. Aèiû Jums! (2004 m. Nr. 11).

Prof. R. BRONIUKAITIS, AB „Ðiauliø namø detalës“ laikinasis
administratorius: ...Kas dël uþsienio, tai ásigalëjo labai þalinga
praktika. Gyvename pagal principà: kas papuola, tà ir griebiame.
Visai nepagalvojam, ar tai mums tinka ir pritinka. Dþiaugiuosi, kad
daug ko dar ir ðiandien  galiu pasimokyti ið savo tëvuko. Gyvena
Kaune. Jis statë pirmàjá tiltà per Nemunà. (1998 m. Nr. 194).

Akademikas A. KUDZYS: ...Lietuviðkai turëtø bûti raðoma:
vamzduose vanduo ne „bëga“, bet „teka“. Tekalai teka á valymo
árenginiø talpyklas.

Prof. E. ZAVADSKAS, Vilniaus technikos universiteto
rektorius: ...Ðiemet pirmà kartà Lietuvos istorijoje mûsø jaunuoliai
savo valstybëje galës ásigyti piloto specialybæ (1993 m. Nr. 129).

Dr. M. RASTENYTË: ... Lietuvos þmonës laukia gerø
permainø, tvarkos ir teisingumo. Akivaizdus poreikis naujos
politinës jëgos, partijos, kuriai rûpëtø visos tautos gerovës, kuri
gintø nacionalinius nepriklausomos valstybës interesus.
(1998 m. Nr. 189).

Valstybë paima, inventorizuoja ir savo þinioje kaimo ingalaiká
materialøjá turtà. Turtas saugojamas ir esant reikalui
panaudojamas ten ir tada kai atsiranda organizatoriai, þaliavos
specialistai. Tai privaèios iniciatyvos ir valstybës interesø

suderinimas. Valstybë savo ánaðu gali padëti naujo verslo kûrimui.
(1998 m. Nr. 193).

Jo skelbia: Lietuva pirmiausia! Lietuva turi bûti atvira pasaulio
kultûrai ir paþangai, taip negalima suveneriø tautos teisiø perduoti
Tautos sàjungai. (1998 m. Nr. 201).

Dr. Doc. Juozas ÈEPELË. Pirmiausia reikia  paaiðkinti kas yra
atradimas. Tai nauja savybë, reiðkinys, dësningumas. Panaðus á
Archimedo dësná...Atradimas labai reta likimo dovana, o iðradimø
pasaulyje daugybë. Savarankiðkai atradimà padarë trys Vilnieèiai
1977m.: S.Aðmantas, J. Poþëla, K. Repðas tai Fizikos instituto
darbuotojai. Galëjo Lietuvoje bûti ir dar vienas atradimas, jo
autorë Liucija Juozonienë (1999 m. Nr. 198).

Prof. Josefas PARASONIS.
Yra statybvieèiø, kurios susilaukia
didelio visuomenës ir
þiniasklaidos dëmesio.
Neabejotinai tokia – Kauno
Prisikëlimo baþnyèia. Jau beveik
metai, kai að esu ekspertas.
Rûpinuosi, kad bûtø priimti
sprendimai ðio svarbaus statinio
patikimumui uþtikrinti...
Tikintieji, dvasininkija, ðalies
þmonës bus tikri dël ðio unikalaus
statinio ateities (Nr. 193).

Prof. J. Parasonis:
Mano ásitikinimu, mums visur

trûksta kvalifikuotø specialistø, profesionalø, tikrø savo srities
þinovø. Þmogui, gebanèiam kvalifikuotai dirbti, svarbiausia yra
atliekamo darbo turinys, jo esmë, siekti galimai geresnio rezultato.
Tokiø þmoniø mums trûksta visuose srityse. Deja, didþiai
daugumai svarbiausia yra ne reikalo esmë, o tai, kaip jis toje veikloje
atrodo, net sakyèiau, þiûrisi. Tokie þmonës patys savimi gërisi,
nors ið tiesø yra arti nulinës vertës. Jie labai greitai vieðoje erdvëje
tarpusavy randa bendrà kalbà, vienijasi, palaiko vieni kitus. Kalbu
ne tik apie mûsø ðalá. Pasaulis labai lëtai bræsta, dar vis daugoka
“dràsuoliø”. Manau, jog þmogui dràsos daþniausiai suteikia
neþinojimas, tuomet viskas labai paprasta, galima imtis bet kokios
veiklos. Þinoma, yra ir atsakomybës sàvoka, bet, kaip rodo
praktika, galima jos nedorovingai nepaisyti. Èia verta pacituoti
áþymø raðytojà Hermanà Hesà (ið jo knygos “Stiklo karoliukø
þaidimas”): “Mokslininkas, kuris ið tribûnos, ið katedros ar per
savo raðtus sàmoningai skelbia netiesà, sàmoningai remia melà,
klastotæ, ne tik nusideda pagrindiniams gamtos dësniams, jis dar,
nors ið pradþiø taip ir neatrodo, savo tautai neða ne naudà, o
baisià þalà, jis terðia jos orà ir þemæ, valgá ir gërimà, nuodija
màstymà ir ástatymus bei remia visas piktas ir prieðiðkas jëgas,
kurios grasina sunaikinti jo tautà”. Nors kalbama apie
mokslininkus, bet puikiai tinka visiems, besireiðkiantiems vieðoje
erdvëje. Neþinau kokia forma, bet jei Lietuvoje atsirastø 20-30
garbingø inteligentijos atstovø visuotinai renkamas visuomeninis
nuolat  funkcionuojantis valstybës institucijoms patariamasis
junginys, kuris galëtu iðsakyti svarbiais ðalies vystymosi klausimais
savo nuomonæ, pasitarnautø valdþiø konjuktûriniam blaðkymosi
sumaþëjimui.

- Kuo ðis pokalbis galëtø bûti uþbaigtas?
Ateitis – jaunimas. Daug su juo bendrauju. Pasigendu

elementaraus noro paþinti, darbðtumo, domëjimosi pasirinkta
specialybe. Didþioji dauguma studentauja, o ne studijuoja.
Matyt, ið dalies tai ir mûsø, dëstytojø negebëjimas sudominti,
“uþkrësti” bûsima specialybe. Noriu palinkëti jaunajai kartai
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darbðtumo, trokðti gero iðsilavinimo bei tobulëti visà gyvenimà.
(2016 m. Nr. 2).

Dr. V. JURAÐKA: ...Vietinës medþiagos! Statybininkai turi tapti
valstybës pagalbininkai jas naudojant, taèiau valstybë turi skatinti
jas naudojannt ne tik uþsakovà, bet ir rangovà. Pavyzdþiui, prie
smetonos ûkininkas uþdengæs lietuviðkomis èerpëmis pastatà ið
karto gaudavo þenklià valstybës piniginæ paramà.
(1998 m. Nr. 192).

Profesorius MARTIÐIUS, VVU ekonomikos fakulteto dekanas:
… Taisyklë paprasta – kiekvienas inteligentas privalo savyje turëti
kudirkiðkà, vaiþgantiðkà dvasià ir bûti pilieèiu. Ateities problema –
vienybë ávairovëje. Principinë nuostata: svarbiausius sprendimus
daryti plaèios koalicijos pagrindu. Daþnai klausiama, kodël neaktyvi
inteligentija? Pirmiausia jis nëra savarankiðka piniginiu atþvilgiu.
Antra, jauèiame, kad dalis inteligentijos dar netapo valstybës
pilieèiais, bijo pasakyti nuomonæ ir jà ginti. (1995 m. Nr. 149).

Profesorius Povilas ZAKAREVIÈIUS, VDU prorektorius:
…Vadinamoji masinë vakarø kultûra tiesiog uþgulë mûsø
kasdienybæ. Ji eina per pasaulá nesulaikomai… Lietuviø tauta
prikirtina mono valstybës tipui. Turime tvirtas ðaknis. Prisiminkime,
koks þmogus uþauga mokykloje. Tegul jaunimasmaþiau þino
informatikos dësniø, bet tegul þino elgesio taisykles apie tai kad
reikia uþleisti vietà moteriai, praleisti mergaites… Mûsø tikslas –
ugdyti specialistus profesinës etikos poþiûriu. Beabejo tai sunkus
darbas… (1996 m. Nr. 162).

ÐIMTMEÈIO JUBILIEJUS:
praradimai ir pasiekimai

D. JOKUBAUSKIS. Puikiai
visi ir atmintinai þinome, kad
svarbiausias materialiø ir
dvasiniø gërybiø kûrëjas yra
þmogus. Bet… Jo interesø
paþinimas ir tenkinimas, ne visad
atkeliauja iki valdþios atstovø ir
ûkiniø institucijø darbo stalo.
Ðiuo laikotarpiu, institucijos
daugiau stengiasi atitikti
keliamus biurokratinius
standartus, derinimo ir
ávairiausiø vieðø pirkimø

procedûras, tarsi viskà kurti skaidrumoj ir vieðumoj, bet kaip
nykstam tiek protiðkai (intelektinis tingëjimas), tiek ekonomiðkai
silpstam. Prisikuriam nuostatø, instrukcijø ir taisykliø, o po to
pasimetame jø taisymuose ir aktualiose redakcijose. Taip pat
valstybë turi milijardus skolø ir dar skolinasi…

Bedvasiai vykdytojai be kûrybos talento ir vidinës atsakomybës
dvasios kuria mûsø ateitá, gerdami kavà, juokaudami bei
skaièiuodami savo darbo minutes ir nepamirðdami laiku iðvykt ið
darbo vietos namo.

Mums trûksta galbût tik atsidavimo, meilës ir noro… Noro
netingët, tobulët, padët ir kurt vertybes su nuoðirdaus tarpusavio
bendravimo jausmu. Gal kai kas ir nusiðypsos þvelgdamas á mano
ðá siûlymà: ar sunku mums gatvëj susitikus þvilgsniais su kitu
neþinomu þmogumi iðtarti jam laba diena ar tiesiog suprantamu
linktelëjimu pasisveikinti?

Politika. Ekonomika. Mokslas.
Ponizmas ir susireikðminimas, savosios galios

demonstravimas ir savos politinës grupës interesø gynimas arba
savireklama…

Ðiandienos þmogus galvodamas apie save, neuþdirbdamas,
nejausdamas ûkiðko valdþios poþiûrio, þiûri á vakarus ar rytus ir
keliauja tolyn... Kai kurie galbût jauèiasi tik kaip statistikos
vienetas ataskaitø lentelëje. Tik vienetas susimokët visiems
mokesèiams, o kai reikia paslaugos ið institucijø visosjos vël turi
savuosius ákainius.

Þmogus taip pat nyksta nejausdamas valstybës garbës,
nesididþiuodamas savo praeitimi, nesuprasdamas valstybingumo
raidos... Todël jam ir patampa svarbiausiu ðiandieniniu klausimu
ekonominiai pilvo reikalai, pridedant asmeninius geismus ir norø
tenkinimus.

Mokykloje neiðmokæs pamokos dabar ir stebisi, kad kaþkada
visi ðventë berods tûkstantmetá, dabar jau tik ðimtmetá ir rimtu
veidu klausia, tai kiek tai Lietuvai metø…

Ateièiai politikams palinkëèiau, kad esant valdþioje jo
prioritetai turëtø bûti: pamatuoti siûlymai, ryþtas, asmeninë
atsakomybë… (2018 m. Nr. 3).

Juozas KLIUÈINSKAS, nepartinis tautininkas.Valstybës rû-
mø kûrëjø, kultûros puoselëtojø ir sudëtingø tarptautiniø ávykiø
áþvelgëju sau pavyzdþiu laikau Prezidentà Antanà Smetonà. Pas-
kui já ëjo þenkli tautos dalis, o dar ir dabar eina, sakydama „Sme-
tonos laikais“.

Jau mûsø laikais STATYBININKØ GRETOSE paþinojau ið-
skirtinæ asmenybæ Romualdà SAKALAUSKÀ. Vadovas! Jis
þinomas ne tik Lietuvoje, bet ir uþ jos ribø. Prisiminkime ir pa-
gerbkime iðmanøjá finansø ir kultûros politikos þinovà Romualdà
SIKORSKÁ.

Labai norëèiau ir galëèiau sàraðà tæsti, bet þinodamas redak-
toriaus plunksnà (dël vietos stokos sutrumpinta) pabaigoje uþduo-
du sau ir daug kam svarbø klausimà: PASAKYKITE IR
PASISKELBKITE, PASKUI KÀ GALËTØ EITI DABARTINË
LIETUVA? (2014 m. Nr. 1).

Romas PAKALNIS, Sàjûdþio iniciatyvinës grupës narys: ...
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.

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
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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! (2018 m. Nr. 6).

Arvydas JUOZAITIS, LR Ministras pirmininkas kultûrai,
ðvietimui, mokslui ir sportui. Mûsø TAUTA turi pakankamai
galimybiø noro ir proto. O kai kalbame apie tautà, tai að ásivaizduoju
taip: tauta prasideda manyje! Nereiki jos ieðkoti gatvëje ar dar kaþkur.

Ðio pokalbio esmë dar kartà galëtø bûti apibendrinta tuo, jog
turime pakankamai sugebëjimø... kad valstybës raida eitø
reikalingu ir garbingu keliu. Sutelkime ryþtà ir pastangas. Neturime
skubëti á visokias integracijas ir apsiþiûrëti, kad kaulø pakelëse
neiðbarstytume. Valdþios pareiga - stumti progreso keliu
aktyviàsias visuomenës dalis. (2011 m. Nr. 11).

Su aktyviu pakilimu 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
gyvenime visuomet tai ir ávyksta.  (2018 m. Nr. 6).

Jonas GUZAVIÈIUS, Lietuvos pramonininkø konfederacijos
viceprezidentas, Kauno kraðto pramonininkø ir darbdaviø aso-

ciacijos prezidentas:
– Daug svarbiø klausimø svar-

biose þmonëms socialinës rûpy-
bos programose. Juk dësningu-
mas aiðkus: kuo þmogus labiau
skursta, tuo maþiau rinkoje daly-
vauja ir tuo labiau gamybà siauri-
na. Pavojingai nyksta miesteliai,
o taip pat ir rajoniniai miestai.
Nëra vizijos, kokiu keliu turës ei-
ti mûsø kaimas, kad kraðtas tu-
rëtø sveikà maistà, kad vël kaime
uþsidegtø languose þiburiai, o ne-
bûtø uþkalinëjami langai.

Vos tik pradëjome metus spë-
jome sulaukti ir ávairiø jiems skir-
tø vardø... Galima jiems pritarti
ar suabejoti, bet mano nuomo-

ne, juos reikëtø apibûdinti taip:
SVARBIØ LÛKESÈIØ IR RIMTØ POKYÈIØ

LAIKOTARPIS.
Ekonominë – EMIGRACIJA ið mûsø kraðto tapo baisi. Var-

gu ar reikia abejoti, kad apie tai ateityje bus raðomos disertacijos,
kuriami ávairiausi modeliai ir teorijos, kodël taip ávyko ir kodël
procesas vis dar nevaldomas.

– Gal dël teorinio ribotumo, o gal ir politinio trumparegiðku-
mo prastai nagrinëjama JAUNUOMENËS padëtis.

Mano pozicija tokia: teritorija ir tauta – neatskiriama. Neþi-
nau tokiø pavyzdþiø, kur du gaspadoriai sëkmingai tame pat kie-
me ûkininkautø. Pavojingai nyksta miesteliai, o taip pat ir rajoni-
niai miestai. Nëra vizijos, kokiu keliu turës eiti mûsø kaimas, kad
kraðtas turëtø sveikà maistà, kad vël kaime uþsidegtø languose
þiburiai, o nebûtø uþkalinëjami langai. (2014 m. Nr. 1).

Daug metø tenka dirbti vadovaujantá darbà savo bendrovëje
„Kauno liftai“, o taip pat jau nuo 2005 metø vykdau Lietuvos
pramonininkø konfederacijos (LPK) viceprezidento pareigas.

Atmintyje visiems laikams liko ðviesaus atminimo buvusio
LPK prezidento dr. Bronislovo LUBIO asmenybë. Tai buvo tikrai
talentingas inþinierius, tautiðkai nusiteikæs Lietuvos patriotas,
puikiai iðmanantis valstybës ekonomikà, daug nuveikæs chemijos
pramonës kûrime ir ávairiø ekonominiø ryðiø plëtojime su
pasaulio valstybëmis. Jo talentas iðklausyti pavaldinius, aiðkiai
formuluoti uþduotis, ásiklausyti á kitø nuomonæ paliko
neiðdildomà áspûdá  já paþinojusiems specialistams ir ávairiems
kitiems vadovams. Dr. B. Lubys turëjo aiðkià vizijà kaip reiktø
kurti ir plësti Lietuvos energetikos ðakà. Jo darbo stilius – tartum
vadovëlis vis naujoms vadovø kartoms. (2018 m. Nr. 2).

Prof. A. BUTKUS. Kiekvienos
valstybës tapatybæ apibûdina
svarbiausieji jos bruoþai: teritorija,
kalba, istorija, ekonominis
pajëgumas, þmoniø skaièius,
paproèiai, tradicijos ir t.t.

Istorija kuriama kiekvienà
akimirkà. Paþvelgus á praeitá
kalbos atþvilgiu, istorija kuriama
permainingais laikotarpiais, kai
vyksta aðtrios diskusijos dël
fundamentiniø sàlygø – lietuviø
kalbos status. Ne pirmi metai
diskutuojama dël þaidþiø (X, Q,
W) ávedimo á mûsø raidynà.

Esu ásitikinæs, kad to daryti nereikia. Kaip teigiamà pavyzdá
galiu pateikti Latvijà. Ten net nebuvo bandymø diskutuoti bei keisti
raidynà ar pildyti já buvusio (iki XX a.) gotikinio raidyno þenklais.

Norëèiau pradëti nuo santrumpos LRT. Ne kartà esu reiðkæs
nuomonæ, dël ydingos ðio trumpinio átakos mûsø valstybës
gyvenimui. Neþinau, kas já sugalvojo, bet jis tikrai neatspindi nei
valstybës vardo, nei sostinës…

Þmoniø skaièiaus maþëjimas Lietuvoje yra politinë –
socialinë – ekonominë problema. Noras jà spræsti kvieèiant gráþti
á Lietuvà emigrantus gerø rezultatø niekada neatneð. Kuo
daugiau prabëgs metø, tuo didesnis jø skaièius ásitvirtins uþsienyje
visiems laikams. (2018 m. Nr. 2).

Prof. K. STOÐKUS. Be jokios
abejonës, patys svarbiausi
ðiandien yra tautos iðlikimo ir
valstybës gyvybingumo klausimai.
O nepaliaujamas tokiø klausimø
këlimas yra visai ne proto ar
jausmø sutrikimo pasireiðkimas,
kaip deklaruoja kai kurie ciniðki
politikai ir juos aptarnaujanti
„optimistinë” þiniasklaida.
Atvirkðèiai, tai pats sàþinin-
giausias atsiliepimas á  realybæ,
prislëgusià mus patyèiomis,
þmoniø reikðmingumo, jø orumo
mindþiojimu, saviþudybiø iðau-
gimu, brutaliomis þudynëmis, iki ðiol negirdëtais depresijos,
emigracijos mastais, mirtimis nuo vëþio, ðirdies bei kraujagysliø
ligø ir jau visiðkai nebesuvaldoma demografine krize.

(2018 m. Nr. 2).
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Ið deðinës A. Ðeðtakauskas, A. Nasvytis, R. Sakalauskas ir J. Ðalèius.
Prasminga idëja lydëjo Romualdà Sakalauskà per gyvenimo

deðimtmeèius, kuri susieta su statybininko pagarba þmonëms,
kûrybingais vadovo talento pasireiðkimo bruoþais, dvasiniu
geranoriðkumu bendraujant su aplinkiniais þmonëmis. Trumpai
tai galime apibûdinti, tariant jo paties þodþiais, kad didþiausias
þmogaus turtas yra geras vardas.  Tokie þmonës kaip R.
Sakalauskas buvo reikðmingi mûsø kraðtui praeityje, tokiø
þmoniø trûksta ir dabarties laikais...

Amþinybën iðkeliavo iðkili asmenybë. Nueito kelio aidai lieka
gyventi ne tik statybininkø, bet ir daugelio kitø geros valios þmoniø
atmintyje.

Palydëkime ðià asmenybæ Justino Marcinkevièiaus þodþiais,
uþraðytais jau minëtoje R. Sakalausko knygoje „Statybininko
prisiminimai“.

„Ir eina su mumis, kas niekam dar neþinoma;
ir seka paskui mus, ko jau seniai nëra.
Mes kartais praeitá atgal susigràþinam,
Atsiremiam á jà tenai, kur ji gera“.
(2016 m. Nr. 1).

Adakras Ðeðtakauskas, Lietuvos statybininkø asociacijos
prezidentas Ðeimininko teisëmis noriu padëkoti ðio susibûrimo
dalyviams. Nelengva bûtø surasti koká nors simboliná apibûdini-
mà apie STATYBØ ÞMONES.

R. Sakalauskas. Ne tik  G. Karavajevas, bet ir kiti aukðtas
pareigas uþimantys vadovai ne kartà lankësi Lietuvoje. Ministras
keletà kartø siûlë persikelti á Maskvà ir uþimti pavaduotojo parei-
gas. Atsisakydavau ir vyliausi, kad viskas praëjo. Taèiau 1978 m.
jau reikliai praðë uþimti pirmojo pavaduotojo pareigas. Turëjau
viltá, kad mane „uþtars“ LKP CK. Deja... Geguþës mënesá iðvykau
á ilgalaikæ komandiruotæ, kuri tæsësi daugiau kaip ketverius me-
tus. Ministras turëjo aðtuonis pavaduotojus. Ministerijoje dirbo
daugiau kaip 1000 darbuotojø.

A. Nasvytis. Visuomenë ir vadþia sëdi viename veþime. Stebiu
vis gilëjantá procesà, kai ðie du, tartum þmogaus rankos, dvyniai
bando eiti skirtingais keliais. Tai, pirmiausia, negarbinga. Yra ma-
nanèiø, kad tai praþûtinga.

A. Vapðys. Paþástu daug ávairiø gamybos, statybos ir kitokiø
srièiø ámoniø, ástaigø vadovø. Buvau ásitikinæs, kad jeigu vadovas,
gerai apmàstæs ir net dokumentus parengæs nori pasitarti, tai
aukðtesniojo vadovo – pirmaeilë pareiga tokiame pasimatyme
dalyvauti. Ir netgi nepritarimo pozicija bus papildomas stimulas
tolimesniam þemesniojo vadovo darbui. Antra vertus, betarpiðki
kontaktai yra nepakeièiamas rezervas strateginiø klausimø for-
mulavimui ir sprendimø ieðkojimui.

A. Nasvytis. Truputá pajuokaujant galima bûtø sakyti, kad ge-
rai pasisekus ðilto bûsto kûrime prieð du deðimtmeèius, dabar jau
galima bûtø svarstyti, kokius dar patobulinimus bûtume ëmæsi ar
imsimës ágyvendinti, nes bûstas maþdaug praëjus 30 metø, t. y.
pasikeitus þmoniø kartoms, kuo nors atnaujinamas, patobulina-
mas pritaikomas laikmeèiui.

Taèiau ir tais laikais, ir dabar laikausi pozicijas, jog tvirtos /Nukelta á  8 psl./

NEPRIKLAUSOMYBËS, valstybës ateities nesukursime be sta-
tybininkø.

A. Vapðys. Prieð keletà deðimtmeèiø Lietuvos statybininkai
dirbo visai kitokiomis sàlygomis. Jø buvo daug. Statëme visur.
Darbo priemoniø, árangos, tai kà ðiandien vadiname modernia
technika, beveik ið viso nebuvo, bet ryþto, atsakomybës jausmo uþ
tai, kad rezultatas bûtø geras, turëjome daug. Kai kurie specialis-
tai statybvietëse buvo tikri MEISTRAI. Dar ir ðiandien atsimenu
jø pavardes. Jø rankomis padaryta APDAILA ir po daugelio
metø nekelia savininkams nerimo.
A. Ðeðtakauskas. Mûsø kaimynai Baltarusijoje, Skandinavijoje ir
kai kuriose Europos ðalyse panaðaus pavadinimo valstybines re-
guliavimo institucijas turi. Todël kai jie, pavyzdþiui, atvyksta pas
mus ir paklausia kaip susitikti su mûsø statybas tvarkanèios ati-
tinkamos ministerijos vadovais...atsiranda „neaiðkumø“...
Prie madingø posakiø, be ko Lietuva negalës gyventi pamëginki-
me sukurti ir dar vienà: INÞINIERIUS – PRAEITIES PATIRTIS,
TEORINË IÐMINTIS, ATEITIES TECHNINËS PAÞANGOS VILTIS.

MASKVA
Praëjusiame ðimtmetyje Jûs buvote pirmasis ir vienintelis

LIETUVIS paskirtas á tokias aukðtas pareigas Sàjungos Vyriausybëje:
pirmasis ministro Georgijaus Karavajevo pavaduotojas.

R. Sakalauskas. Ne tik  G. Karavajevas, bet ir kiti aukðtas
pareigas uþimantys vadovai ne kartà lankësi Lietuvoje.

Á Kremliø negalima atvykti per anksti, bet negalima ir pavë-
luoti. Tekdavo apskaièiuoti bûtinà kelionei laikà, o kai jo trûkdavo
ápareigodavau vairuotojà vaþiuoti „aðine“ linija.

Viena privilegija mane dvasiðkai ramina ir po daugelio metø.
Kas geriau paþinojo Maskvos kultûriná gyvenimà, þino kokias ei-
les tekdavo stovëti norint gauti bilietà á teatrà „Na Taganke“, ir
„Teatr imeni Vachtangova“. Man tose eilëse laukti nereikëjo...

Dideliø statybvieèiø regionuose ne kartà teko organizuoti ið-
vaþiuojamuosius Ministerijos kolegijos posëdþius. Ásiminë...

(2012 m. Nr. 5)

Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkø asociacijos prezidentas,
yra ,,Skaitmeninës statybos“ iniciatorius. Jis skaitë praneðimà ,,BIM
vystymo aktualijos Lietuvoje.“ (2015 m. Nr. 3).

Ið prezidiumo nariø buvo iðrinktas Lietuvos statybininkø aso-
ciacijos prezidentas. Juo tapo DALIUS GEDVILAS. Jis padëko-
jo uþ pasitikëjimà, o taip pat sakë: „kad laikmetis, kurio metu Aso-
ciacijai vadovavo gerb. Adakras Ðeðtakauskas, statybø sektoriui buvo
kupinas dideliø iðbandymø. Tai ir „vagnorkø“ laikmetis, didþiulës in-
fliacijos laikmetis, Rusijos krizë, bankø griûties laikmetis. Asociacijos Pre-
zidiumui ir Prezidentui teko daug energijos atiduoti stabdant politikø po-
pulistiniø ástatymø leidybà ir ginti statybø rinkos dalyvius nuo visiðko
suþlugdymo.

Siekiant paþangos statybø sektoriuje ir tvirtybës dialoge su valstybi-
nëmis institucijomis, vienas ið svarbiausiø ir pirmøjø uþdaviniø mano
veikloje bus konsolidacija visø asociacijø veiklø, kurios susijusios su
statyba. Labai svarbu apjungti finansinius, intelektualinius resursus ir
stebëti populistinius politikø siûlomus ástatymus, apsaugoti sektoriaus
veiklà nuo valdþios institucijø daromø vadybos klaidø. (2013 m. Nr. 7).

Europa jauèia ekonominës ir politinës krizës simptomus,
todël ðioje aplinkoje ir Lietuvos statybininkø lûkesèiai 2017 m.
iðlieka panaðûs kaip 2016 m. – neákristi á pardavimo apimèiø
duobæ.

Mûsø statybos ámonës kasmet vis sëkmingiau ásitvirtina ir
uþsienio rinkose, statybø apimtys nemaþos Vilniaus mieste, taèiau
labai norëtøsi, kad statybos ágautø pagreitá ir kituose Lietuvos
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Lietuvos statybininkø asociacijoje
/Atkelta ið 7 psl./

regionuose. Susiduriame ir su nemaþai problemø, kurios
statistikose gali ir neatsispindëti.

Kita tema, ties kuria jau dirba LSA – statybos darbininkø
kompetencijø vertinimas. Statybininkai turës galimybæ gauti
Lietuvos statybininkø asociacijos patvirtinimà apie mokymuose
ágytas arba jau turimas kompetencijas, o statybos verslas turës
daugiau patikimø duomenø apie darbininko gebëjimus.

(2017 m. Nr. 1)

Gerb.  Prezidente, statybø sektoriui buvo ir bus aktualu naujø
uþsakovø suradimas. Pastaruoju metu pasimatë nauji vëjai dël
bendradarbiavimo su RYTAIS. Kokia jûsø pozicija?

Klausimas sudëtingas. Statybininkai gerai þino apie mûsø
nuveiktus darbus Rytuose, taèiau pastaruoju metu atsiranda ne
tik orgaizaciniø sunkumø, bet ir ekonominio tikslingumo
skaièiavimo bûtinumas. Mûsø statybininkas vidutiniðkai uþdirba
apie 1000 Eur. Rytø ðalyse toks atlygis yra tik apie 400 Eur.
Vadinasi, darant investicinius skaièiavimus á tokià sàlygà bûtina
atsiþvelgti. Vis dëlto kai kurios mûsø statybos ámonës jau daug
metø sëkmingai dirba Baltarusijoje. Dëmesyje turiu Vilniaus
bendrovæ UAB „ALVORA‘‘ ðios ámonës generalinis direktorius
Nikolaj KOLIESNIK yra daug nuveikæs, kad Baltarusijoje dirbtø
ir kitø ámoniø atstovai. Apibendrintai tariant, mes dirbame
daugiausia Skandinavijos ðalyse ir Vidurio Europos valstybëse.
Nors tenka spræsti daug organizacinio ir kitokio pobûdþio
klausimø, taèiau manau, ðie ryðiai nuolat stiprës. Akivaizdu, kad
Lietuvoje kuo toliau tuo, daugiau trûksta ávairiø kvalifikuotø
specialistø, todël auga darbo jëgos pasitelkimas ið uþsienio
(Baltarusijos, Ukrainos) Pavyzdþiui, tokioje didelëje ámonëje kaip
AB „Montuotojas“ specialistø – uþsienieèiø skaièius yra apie
150 þmoniø.

Kai kuriø ámoniø vadovai mano, kad statybø sektorius
sulaukia pernelyg maþai paramos ið valstybiniø institucijø pusës,
konkreèiai Aplinkos ministerijos. Koks galëtø bûti jûsø
komentaras?

Beveik nëra kà ir komentuoti. Reguliaraus ir naudingo
bendradarbiavimo yra tikrai per maþai. Belieka laukti, kada
padëtis pasikeis á geràjà pusæ. (2018 m. Nr. 1).

Ið kairës UAB „Dzûkijos statyba“
generalinis direktorius Alvydas
Raguckas ir UAB „Alvista“
direktorius Kæstutis Kuzminskas.

Ið deðinës LSA Garbës
prezidentas A. Ðeðtakauskas,
UAB „Alvora“ generalinis
direktorius. N. Kolesnik.

LSA Garbës prezidentas Adakras ÐEÐTAKAUSKAS ir UAB
„Alvora“ generalinis direktorius Nikolaj KOLESNIK bûreliui
statybininkø aiðkino apie verslo organizavimo galimybes
kaimyninëje Baltarusijoje. Vis dëlto akivaizdu yra tai, kad
ásitvirtinimas uþsienyje reikalauja didelio abipusio pasitikëjimo,
aukðtos kvalifikacijos ir kas ypaè svarbu - kiekvienà uþduotá
ávykdyti laiku ir kokybiðkai.

Statybininkø gyvenimas yra ir tautos kultûros dalis. O kultûra
lëmë visuomenës paþangà praeityje, taip bus ir ateityje...

(2018 m. Nr. 5).

Rukloje. Ið kairës A. Daukða,
R. Sakalauskas ir generolas
V. Krajevas.

Romualdas SAKALAUSKAS
– Lietuvos nusipelnæs inþinierius,
statybininkas. Apdovanotas LDK
Gedimino ordino Karininko
kryþiumi. Visas R. Sakalausko
gyvenimas buvo susijæs su
statybomis. Jis beveik keturis
deðimtmeèius dirbo statybos
organizacijose. Pradëjæs darbø
vykdytoju, pareigybiø laiptais
uþkopë iki statybos ministro ir nuo
1962-øjø sausio ðias pareigas ëjo
net 17 metø be pertraukos. Po to
ketverius metus dirbo pirmuoju
TSRS statybos ministro
pavaduotoju. Technikos mokslø
daktaras, docentas, knygos
„Statybininko prisiminimai“
autorius ir kitø knygø

bendraautorius.


Prasminga idëja lydëjo Romualdà Sakalauskà per gyvenimo
deðimtmeèius, kuri susieta su statybininko pagarba þmonëms,
kûrybingais vadovo talento pasireiðkimo bruoþais, dvasiniu
geranoriðkumu bendraujant su aplinkiniais þmonëmis. Trumpai
tai galime apibûdinti, tariant jo paties þodþiais, kad didþiausias
þmogaus turtas yra geras vardas.  Tokie þmonës kaip R.
Sakalauskas buvo reikðmingi mûsø kraðtui praeityje, tokiø
þmoniø trûksta ir dabarties laikais...


Spaudoje buvo raðyta, apie gyvenimo kelio pradþià ir

profesijos pasirinkimà. Kaip R. Sakalauskas yra sakæs:
„Pagrindinis to kaltininkas – mano tëvelis, keliø ir tiltø statytojas.
Gyvenome Ðiauliuose, o vasaromis su mama vaþiuodavome á
Þemaitijà, pas tëtá, kur jis tiltus statydavo. Taip, jau bûdamas kokiø
8 ar 10 metø, statybomis susiþavëjau, o kai Ðiauliai per karà labai
nukentëjo, pasiryþau tapti statybininku arba architektu. Bet pieðti
nelabai sekësi, matematika lengviau ëjosi ir iðkart po karo, 1945 m.
pradëjau studijuoti Vytauto Didþiojo universitete Kaune“.


Trumpai R. Sakalausko profesinës karjeros kelias galëtø bûti

apibûdintas taip:
Dirbo Ðiauliø statybos valdyboje. Vëliau karinëje statybos

tarnyboje Taline buvo statybos bataliono bûrio vadas. Nuo 1959
metø dirbo Vilniaus statybos tresto vyriausiuoju inþinieriumi.
Tuo metu Trestas buvo pati didþiausia Statybos ministerijos
organizacija.

Dar vëliau uþëmë ávairias pareigas tuometinëje Statybos
ministerijoje.  Darbo veikla buvo glaudþiai susieta su
svarbiausiomis Lietuvos statybvietëmis: naftos pramonës
kûrimas Maþeikiuose, cemento pajëgumø kûrimas Naujojoje
Akmenëje, organizacinis darbas statant gyvenamuosius namus,
kultûrinës paskirties ir kitokius objektus.

Aukðèiausia tarnybinë pakopa buvo darbas Maskvoje. 2012
metais geguþës mënesio pokalbyje spausdintame laikraðtyje
„Statyba“ buvo raðoma: „Praëjusiame ðimtmetyje Jûs buvote
pirmasis ir vienintelis LIETUVIS paskirtas á tokias aukðtas
pareigas Sàjungos vyriausybëje: Pirmasis TSRS statybos ministro
Georgijaus Karavajevo pavaduotojas. Kokia buvo naujo ásikûrimo
pradþia ir gyvenimas Maskvoje?

R. Sakalauskas: Ne tik G. Karavajevas, bet ir kiti aukðtas pareigas
uþimantys vadovai ne kartà lankësi Lietuvoje. Ministras keletà kartø
siûlë persikelti á Maskvà ir uþimti pavaduotojo pareigas.
Atsisakydavau ir vyliausi, kad viskas praëjo. Taèiau 1978-aisiais metais
jau reikliai papraðë uþimti pirmojo pavaduotojo pareigas... Ministras
turëjo aðtuonis pavaduotojus. (2016 m. Nr. 1).
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Ámoniø vadovai ir jø darbai
Antanas MINKEVIÈIUS, AB „Alyteksta“ direktorius. Abejoju

ar tikslinga turëti daug direktoriø ir nei vieno vyriausiojo
inþinieriaus. Statybose ði pareigybë labai graþiai skamba. Nenoriu
ginèytis, bet kvieèiu pamàstyti ávairius vadovus apie ðtai kà:
PASAULYJE YRA VIENAS ÐVENTASIS TËVAS. Visi pripaþásta
ir niekam á galvà neateina kaip nors savo firmai ðá vardà prisitaikyti.
O ðtai prezidentø jau kiek tik nori...

 Kvieèiu, kad ir mes statybininkai, „neðelptume“ nesàþiningø
konkursø organizatoriø. Þinomi tokie faktai, kai vienas siûlo
litukà, kitas ðimtukà, kitas tûkstantukà... (Nr. 166).

V. TALMANTAS: ...Að kategoriðkai tvirtinu, kad valstybinë
valdþia ne tik neparodë dëmesio ir paramos samdomajam darbui
ir apskritai profesinëms sàjungoms, taèiau jø veiklai tiesiog trukdë.

ALFONSAS ÐRIUBËNAS, AB „Mûras“ generalinis
direktorius: ... Neretai galima iðgirsti þmones, kurie skundþiasi,
jog informacijos ðaltiniai ir protà gali uþtemdyti, o naudingø,
pamokanèiø þiniø labai trûksta. Mano ásitikinimu, statybos ðakai
spauda, radijas, televizija, dëmesio skiria tikrai nedaug. Tuo tarpu
statybininkams reikia þinoti ne tik þinias, bet ir sprendimo
galimybes. Laikraðtyje STATYBa teko skaityti ne vieno gerai
þinomo lietuvos statybininko mintis...

Aukðtai valdþiai turiu paprastà suprantamà patarimà: ta
pinigø suma, kurià turi sumokëti uþsakovas ið biudþeto,
automatiðkai turi bûti uþskaitoma kaip sumokëtø mokesèiø suma,
tai rangovo atsiskaitymas su biudþetu. (1996 m. Nr. 167).

...Matome kas iðëjo ið kairiøjø valdymo. Jie pykstasi ir galvoja
apie savus, o ne Lietuvos pilieèiø interesus. Todël mano paþiûros
vis daugiau krypo á vidurio jëgas: R. Smetonos ir R. Ozolo partijas.

Esu bitininkas. Domëjausi nuo maþens. Dabar jau aðtuoni
aviliai. Labai ádomu rûpintis bitutëmis. O jos atsilygina savo
darbðtumu. Kasmet po porà kibiriukø meduèio suneða. Ir sau, ir
sveèiui uþtenka (1997 m. Nr. 175).

Pirmiausia norëèiau pasakyti, kad mûsø ámonës statybininkai
Vilniuje, o taip pat ir kituose Lietuvos miestuose ávairius statybos
darbus vykdo jau beveik 50 metø.

Esame ásitikinæ, kad Kultûros ministerijos valdininkai
neturëtø kelti sau tikslo nugalëti statybininkus.

 Pagrindinis jø tikslas turëtø bûti ieðkoti ir rasti bûdus, kaip
sudaryti sàlygas, reikalingø uþduoèiø vykdymui statybos objekte.

Padëkime darbininkams!
(2017 m. Nr. 10).

S. ANUÞIS, AB „Akmenës cementas“ generalinis direktorius:
...Pasakysiu tokià taisyklæ: mokykimës bet kurá darbà padaryti
geriau negu kitas mano vietoje galëtø padaryti. Ði taisyklë tinka ir
direktoriui ir valytojai...

Norëèiau, kad mano sûnus dirbti gráþtø á mûsø ámonæ. Visos
mokyklos, o ypaè aukðtosios, kokia dvasia turëtø ugdyti mûsø
jaunàjà kartà. (1998 m. Nr. 182).

Mûsø tikslas kitoks: kuo didesnis pelnas turi likti ámonëje,
kad turëtume lëðø naujoms investicijoms. Manau, kad teigiamas
dalykas jog 51 proc. turi lietuviai. (1998 m. Nr. 185).

Vytautas JUCIUS, pirmos
valdybos direktorius: ...Butai
turëtø bûti brangesni. (1989 m.
Nr. 46).

Á gyvenimo tikrovæ ateina
tikra kolektyvo nuomonë. Nei að,
nei kiti direktoriai nebuvome
garantuoti, ar bûsime iðrinkti
vadovo pareigoms... Anksèiau
mûsø praðë, kad statytume, o
dabar mes turime ieðkoti
uþsakovø ir gal net uþ tûkstanèio
kilometrø.

Vadovavimas yra neatskiriamas nuo þmogaus charakterio.
Save priskiriu demokratiðko poþiûrio vadovams. Kvieèiu
vadovautis diskusijø átikinëjimo metodu.

Skaièiau specialybës þurnalus, ávairius laikraðèius. Matau dvi
problemas. Pirmoji – turinys, antroji – laikraðèio platinimas.
Redaktoriui teks rimtai pasvarstyti, kad leidinys pakliûtø
platesniam skaitytojø ratui. (1991 m. Nr. 103).

Firmos vadovybë laukia aiðkumo ástatymuose, rengia
ûkininkavimo varantus. Juos pateiksime kiekvienam atskirai... Ir
vadovybei ir darbininkams reikëtø rimtai pasitarti, kaip galëtø ir
turëtø bûti keliama kvalifikacija. (1991 m. Nr. 107).

Pasakysiu atvirai: esu nepatiklus, todël ilgai stebiu, kaip þmonës
dirba. Iðvadas darau vëliau. Dabar reikia apsidairyti, neskubëti
tvarkos ardyti jeigu neþinome kaip naujoje vietoje darbo vietas
sukurti.

(1991 m. Nr. 110).
Ið þmogiðkøjø santykiø pusës linkëèiau gerai suprasti teisingo

posakio prasmæ: kelias ne roþëmis klotas... Tegul bûna maþiau
aðtriø spygliø, akmenuotø kliûèiø. (1992 m. Nr. 117).

Visdëlto vienà dalykà noriu apibûdinti kaip svarbø teigiamà
pasikeitimà. Darbuotojai (nesvarbu kur jie bedirbtø), pradëjo
suprasti, kad reikia viskà skaièiuoti, kontroliuoti, kad niekas veltui
nieko neduos. (1992 m. Nr. 119).

Svarbiausias mano linkëjimas – atstatykime tikro statybininko
vardà. Atsikratykime ðeðëliø, kuomet statybininkà kaþkuo
prastesniu uþ kitus laikë. (1992 m. Nr. 124).

Priminsiu marðalo Þukovo teiginá: “kritiniu momentu geriau
blogas bet aiðkus árakymas negu 200 geriausiø patarimø“. Taigi
uþtenka keliø svarstymø, gasdinimø. Pasirinkome kelià. Reikia eiti,
o ne blaðkytis. Vadovai – vadovauti, pavaldiniai – vykdyti. Ir jokiø
dviraèiø neiðradinëkime. Jis jau seniai iðrastas. (1993 m. Nr. 134).

Vytautas DAUKÐEVIÈIUS,
Jonavos miðkø urëdas: ...Þmogus
glaudþiai susietas su gamtas. Ir
niekam nevalia ðio ryðio
pamirðti... Lietuvoje nuo senø
laikø sodybos yra puoðiamos
raðytojø, poetø ir muzikø
apdainuotais klevais.
Nepamirðkime ir eglës. Juose
prieglobstá randa paukðteliai ir
þiemà.

Negerai daro valdþia kai ji
ástatymus ir nutarimus nuolat
kaitalioja. Þmogus privalo jø
laikytis, ásiklausyti. Pamàstykime,

kaip graþiai á aplinkà ásiklauso medis. Auga ir laukia, kada jo
prisireiks þmogui. Ðiandien mes kertame caro laikø medá.
(1993 m. Nr. 133).

Miðkas yra turtas, kuris pats atsistato. Kai kuriø miðko
savininkø galvose dideli norai miðkà kirsti. Valstybë turi laiko miðkà
uþauginti ir kirsti tada kai jis bus produktyviausias. Prieðkario
Lietuvoje miðkø plotas proklausantis valstybei nuolar augo.
Manau, kad ðià tradicijà ágyvendinsime ir mûsø laikais.

...Reklama ir ekologija. Sakoma, kad reklama sugeba ir patá
velnià ið juodo baltu padaryti. Tad suskubkime, visais varpais
skambinkime, kad ðeima bus sveikesnë ir gyvenimas graþesnis,
medþio aplinkoje, o ne kaþin kokius kvapus skeidþianèioje dirbtino
medþiagø erdvëje. Graþu bûtø, jeigu mûsø ministerijos ir kitos
aukðtos ástaigos savo medþiu o ne uþsienio blizguèiu pasidabintø.
Palikime dabartinæ miðkø valdymo sistemà. Tegul ateis á gyvenimà
tautiðkai ir valstybiðkai màstantys ûkininkavimo specialistai. Miðkas
– turtas, groþis, sveikata ir daug kam namai... (1998 m. Nr. 192).

Draugauti su gamta, tai kultûros plaèiàja ðio þodþio prasme
dalis. Á mûsø bûstà, drabuþius, net maistà verþiasi nauji, bet toli

/Nukelta á  10psl./



STATYBA10

Ámoniø vadovai ir jø darbai
kai þinai, kad sprendimai buvo geri... Apie ateitá ne tik màstyti

bûti, bet nuolat jà kurti. Svarbiausia – nepavëluoti... Jeigu mano
galvosenà priimti, tai pasakysiu toká palyginimà: rûpestingas tëvas
nori matyti tokiu pat savo sûnø. Taèiau jis supranta, kad pirmuosius
20 metus, sûnus jam bus lyg ir nuostolis. Kitas deðimtmetis galës
bûti nuostolingas ir pelningas, o virð 30 metø o sûnus galës ne tik
pelnà neðti, bet ir garbæ ir ðlovæ senstanèiam tëvui suteikti. Vadinasi
mokëkime dirbti ateièiai. Toks mano palinkëjimas visiems
skaitytojams. (1993 m. Nr. 133).

AB Kauno kotedþai gen. direktorius V. TAMOÐIÛNAS: ...Maþai
vieni apie kitus þinome, maþai kur susitinkame, tad nors per
laikraðtá pasiðnekëkime, o ateityje ir susiburkime, patirtimi
pasidalinkime, pailsëkime, ateitá numatykime. Tegul aktyviau ir
kryptingiau talkininkauja Ministerija, o taip pat ir spauda. Jëga –
vienybëje. Á organizacinæ struktûrà siûlyèiau þiûrëti, kaip á nuolat
kintantá procesà. Mano ásitikinimu, laikykimës tokios taisyklës:
laikas – kokybë – kaina. Gal surenkime vienà ar keletà pavyzdiniø
konkursø. Visi pasimokysime, ateièiai pasiruoðime...
(1994 m. Nr. 138).

Sigitas BAGUCKAS, AB „Namø statyba“ direktorius: ...Ne
po karo esame, specialistø turime, juos reikia suburti, su jais
pasitarti.Mums pasisekë greit persiorientuoti. Mûsø namai
pakankamai ðilti. Daugiabutë statyba buvo, yra ir pasiliks. Kokià
Lietuvà norime matyti ateityje, tai yra kokios medþiagos turëtø
pranykti, kokios atsirasti. (1994 m. Nr. 140).

Jonas GRICIUS, LR
vyriausiasis valstybinis darbo
inspektorius skaitë praneðimà:
„Nelaimëmis paþenklintais
pëdsakais – jø buvo galima
iðvengti. Darbø saugos situaciniai
aspektai.“ Praneðëjas pasveikino
konferencijos dalyvius, palinkëjo
bûti aktyviais klausytojais,
sukaupti svarbias þinias, o gráþus
á savo darbovietæ ir savo namus

jas pritaikyti praktinëse gyvenimo situacijose. (2018 m. Nr. 3).

Bronislovas LUBYS, „Achema“ prezidentas: … Mes tæsiame
savo kelià. Mûsø devizas, stiprybë atsinaujinime.

Darbas statyboje turi bûti normalus, nesunkus. 9 valandà ateijai,
5-tà uþbaigei.  Be nervinës átampos, ramiai. (1995 m. Nr. 157).

Antanas PAVALKIS, AB „Panevëþio statybos trestas“
generalinis direktorius: …Mûsø darbus Gedimino pilyje
vertinèiau kaip lietimàsi prie tautos ðaknø. Èia niekas negali bûti
svetimo. Padedame praeities groþiui, atiduodame ilgiems ateities
metams. Dþiugiu, kad vadovai ir darbininkai sugebëjo
bendradarbiauti. Neuþmirðkime graþiiø tautos tradicijø.
Prisiminkime nautaikingà melodijà ið filmo giminës „Uþtrauksime
dainà kurià Lietuvoj dainuos mûs vaikai ir anûkai“.
(1995 m. Nr. 160).

Vytautas TALMANTAS, statybininkø profsàjungos
pirmininkas: …Mano ásitikinimu, pajamø mokestis turi bûti
progresyvinis. Uþsienio patirtis rodo, kad gaunant labai daug
pajamø ateina riba, kai net 90 proc. Turi sumokëti biudþetui.
Jeigu tai bûtø pas mus, tikrai nematytume tiek daug skurdþiø ir
turtuoliø. (1995 m. Nr. 154).

/Atkelta ið 9 psl./ Per gyvenimo deðimtmeèius teko dirbti ávairiose darbovietë-
se, vadovauti þmonëms, turintiems skirtingas politines paþiûras
ar kitokius ásitikinimus. Þinau, kad svarbiausioji sëkmingo darbo
sàlyga – aiðkaus tikslo turëjimas. Siekiant uþsibrëþtø tikslø itin
svarbu rasti þmones, kurie norëtø ir galëtø imtis iniciatyvos tikslø
ágyvendinimo kelyje. Ne vienà deðimtmetá tenka darbuotis prof-
sàjungose. Kaip þinia, gamybiniuose reikaluose, sakysim, staty-
bos bendrovëje, ëjimas á tikslà reglamentuojamas ávairiomis for-
momis, administraciniais veiksmais, ekonominëmis paskatomis
ar kitais panaðiais bûdais. Juk gyvenime – svarbiausioji sàlyga –
susitarimai, tarpusavio dialogas. Ne visada ir ne viskas ðiame dar-
be vyksta sklandþiai. Tenka prisiminti senà taisyklæ: TIESA
GIMSTA GINÈE.

Dël ávairiø prieþasèiø profsàjunginis judëjimas dabartiniais
laikais kai kam atrodo pernelyg pasyvus, maþai ginantis eilinio
þmogaus teises. Þinoma, mûsø profsàjungos neturi ir vargu ar
turës tokià didþiulæ átakà kaip Prancûzijoje. Bet apmàstyta prof-
sàjunginë pozicija tikrai yra reikðminga visiems pagal darbo su-
tartá dirbantiems þmonëms. Nemanau, kad reikëtø vardinti ilgà
sàraðà darbø, kurie nuveikiami profsàjungø. Taèiau reikia akcen-
tuoti, kad ásitvirtino ástatymø apibrëþtas profsàjungø vaidmuo,
jog svarbiausi su darbo santykiais susieti klausimai (darbo uþmo-
kestis, socialinës garantijos, darbø sauga ir kt.) gali bûti átvirtinti
teisës aktuose tik tada, jeigu jie yra suderinti TRIÐALËJE
TARYBOJE, kurioje yra lygiateisiai partneriai: darbdaviai, Vy-
riausybë ir profsàjungos. (2014 m. Nr. 9).

Gintaras ADÞGAUSKAS, Pasaulio energetikos tarybos
Lietuvos komiteto direktorius: ...Nauji reikalavimai reiðkia, kad
turës bûti statoma naudojant naujas technologijas ir pasiekiama
aukðtesnë kokybë nei dabar áprasta. Man, energetikui áspûdingai
atrodo naujiems pastatams kelia-mi efektyvaus energijos
vartojimo reikalavimai. (2015 m. Nr. 12).

Alfonsas JARAS,
statybininkø asociacijos
viceprezidentas,
AB „Montuotojas“ generalinis
direktorius:

Nauja knyga. Graþi dovana
visiems kas jà pamatys ir skaitys.
Mes joje radome ádomiø þiniø,
daug nuoðirdumo, pamokanèiø
tiesø. Kai kurias autoriaus
mintis pateikiame skaitytojams:

- O kol kas eina 56-ieji mano
darbinës karjeros metai; (psl. 11).

- Knygà skiriu savo mieliems
anûkams - Arûnëlei ir Martynui;
(psl. 12).

- Mano darbo krûvis didelis, turiu daug ásipareigojimø, darbiniø ir
visuomeniniø reikalø. Jau 25-erius metus nuo – 1992 metø esu akcinës
bendrovës „Montuotojas“ generalinis direktorius ir valdybos
pirmininkas,  antrà kadencijà Lietuvos statybininkø asociacijos
viceprezidentas, nebe pirmà kadencijà, Vilniaus technologijø ir dizaino
kolegijos tarybos pirmininkas. Pastaroji pareigybë dirbant su jaunimu
á mano rûðkanà gyvenimà áneða skaidraus gyvenimo dþiaugsmo. (psl. 15).

- Jeigu pradëjai kà daryti, uþbaik, net jeigu tai tæsis 5-erius ar 10
metø. Nepavyko per pirmuosius 5-erius metus, daryk per kitus 5- erius
metus. (psl. 18).

- Jeigu nori ðviesa tvieksti kitus, neðiok ðviesà savo ðirdyje. (psl. 18).
- Jauèiu didþiausià malonumà eidamas pëstute. Kiek daug ko

graþaus pastebiu mieste! (psl. 20).
/Nukelta á  11 psl./
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Ámoniø vadovai ir jø darbai
/Atkelta ið 10 psl./

- Mûsø ámonë daugelá metø rëmë Vilniaus lietuviø namus, kurie
ugdo, teikia ðvietimà lietuviø kilmës tremtiniø, politiniø kaliniø
palikuoniø, uþsienieèiø ir Lietuvos pilieèiø, atvykusiø ar gráþusiø á
Lietuvà vaikams. Mes daug padëjome ðiai mokyklai. Ádomu stebëti
besikeièianèius jaunus þmones. (psl. 23).

- Gyvenimo tikslas turëtø bûti matuojamas gerais darbais.
(psl. 25).

- Kuo mes esame, kuo tampame, didþia dalimi lemia mûsø
ðaknys, ðeima, kurioje gimëme, aplinka, kurioje augome. Sunegalavus
net gydytojai klausia giminës ligø, o mes paveldime kur kas daugiau
negu ligas. Kuo labiau bræstame, tuo daþniau atsigræþiame á savo giminæ,
kurios vyrai ir moterys leidþia kitaip paþvelgti á save. Tai bûdas kur kas
labiau paþinti ir suprasti save (psl. 123).(2018 m. Nr. 2).

Tikrai svarbus darbas, ðios asociacijos veikloje ávyko per
pastaruosius keletà metø. Dëmesyje turiu skaitmeninæ statybà (BIM).
Tai naujas þingsnis diegiant informaciniø technologijø pasiekimus,
perimant uþsienio patirtá darbo naðumo këlimui, ekonominiø rodikliø
gerinimui, darbuotojø saugos reikalavimø vykdymui.

Darbo iðtekliø klausimas svarbus valstybei, visuomenei, ámonëms
ir kiekvienam þmogui. Að esu Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos
Tarybos pirmininkas, gerai paþástu profesinio rengimo sistemà.

(2017 m. Nr. 4).

Gerardas MALIÐAUSKAS, UAB „Gamaka“ direktorius
Pirmiausia, jau tikrai akivaizdu, kad keistai ir neatsakingai

elgiasi ávairios valdþios institucijos. Jos visiðkai nepasitelkia spe-
cialistø, kurie vieðai ir aiðkiai iðdëstytø poþiûrá, kas ir kà privalo
padaryti, kad tos objektyviai atsiradusios padidëjusios resursø
kainos kuo maþiau veiktø daugiabuèiø namø gyventojø pinigines.
Þmonës bijo renovacijos kainø, nesuprasdami, kad mokëdami
dvigubai maþiau uþ ðildymà, jie ið sutaupytø pinigø apmokëtø
renovacijos iðlaidas.  (2008 m. Nr. 10).

Nikolaj KOLESNIK, UAB „Alvora“ generalinis direktorius
 2003 metø balandþio mënesá Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerija suteikë licencijà bendrastatybiniø darbø vykdymui ir
pramonës ámoniø inþineriniø tinklø árengimui. Licencija galioja
iki 2008 metø. Mes turime ir dar apie DEÐIMT ávairiø atestatø,
licencijø, leidimø darbø vykdymui ðiluminëse trasose, vandentie-

kio sistemoje, dujotiekio tinkluo-
se, naftos produktø talpose ir t.
t. Ið darbø ávairumo galima spræs-
ti, kad mûsø specialistai yra labai
aukðtos kvalifikacijos.

Galima sakyti, kad nuo pat
ámonës gyvavimo pradþios pra-
dëjome ieðkoti galimybiø darbui
artimame uþsienyje. Gerai þino-
jome, kad Lietuvoje statybininkø
galimybës ilgà laikà buvo daug di-
desnës, negu, kad uþsakovai pa-
geidavo. Dabar jau galima patvir-
tinti: pastangos davë vaisius.

UAB „Alvora“ -  vienintelë ið Lietuvos statybos bendroviø turinti
Baltarusijos Respublikos licencijà bendrastatybiniø darbø vykdy-
mui. Dirbti jai teko ávairiuose miestuose: Aðmenoje, Breste ir
kitur. Tai daugiausia ávairiø paslaugø objektai. Statëme greitai,
kokybiðkai, todël vietiniai Baltarusijos uþsakovai dar vieno objek-
to nebaigus jau siûlë imtis darbo kitoje vietoje. (2003 m. Nr. 10).

Juozas ZYKUS, pilieèiø asociacijos „Metro sàjûdis“ valdybos
pirmininkas. Statybø sektorius labai nukentëjo nuo 2009 metø

ekonominës krizës.
Dar porà metø statybininkai klestës, o toliau mûsø laukia 2009

metø krizës scenarijus, o gal ir dar baisesnis.
(2017 m. Nr. 1).

Klemensas MITRULEVIÈIUS,
AB „Montuotojas“, montavimo firmos Alytuje direktorius
Galima sakyti, kad techninë paþanga sudarë galimybæ mûsø

firmai surasti darbø ir uþsienyje. Dëmesyje turiu, katilinæ Rygoje.
Daug kalbama apie Lietuvà, kaip sparèiai iðsivaikðèiojantá

kraðtà. Gal þinote bûdus kaip ðá procesà stabdyti?
Truputá pajuokaujant galëèiau pasakyti, kad jeigu kas toká

bûdà pasakytø, tikriausiai gautø Nobelio premijà. Deja, tikrovë
yra tokia, kad apie emigracijà yra daug kalbama, bet maþai
daroma. (2017 m. Nr. 9).

Algirdas ADOMONIS, UAB „Dzûkijos statyba“ gamybos
direktoriaus pavaduotojas. O jeigu konkreèiai paklausime kurá
nors turtingà þmogø, ar jis pasirengæs paskirti savo turto dalá
valstybës þmoniø labui, sulauksime atsakymo, kad jis norëtø tai
padaryti, taèiau tam laikas dar neatëjo. Ir jis tikrai padës, kai dar
daugiau turto turës. (2016 m. Nr. 10).

Alvydas RAGUCKAS, UAB „Dzûkijos statyba“ generalinis
direktorius. Dëmesá noriu paskirti vienam objektui.

Ðis objektas yra Varënos rajone, netoli Merkinës. Statinio
pavadinimas: „Pilnø namø bendruomenës pastatas“. Jo plotas - 900
kv. m. Ypatingas jis tuo, kad tai yra pirmasis Lietuvoje A ++
klasës pastatas. (2016 m. Nr. 12).

Jonas GUZAVIÈIUS, Lietuvos pramonininkø konfederacijos
viceprezidentas, Kauno kraðto pramonininkø ir darbdaviø aso-
ciacijos prezidentas:

Darbuotojo ir darbdavio interesai visuomet bus skirtingi.
Tarptautinë patirtis rodo, kad darbuotojas yra silpnesnioji pusë.
Taip yra ir Lietuvoje. Taèiau tiesa yra ir tai, kad vadovas bûtinai
turi turëti nors vienà darbuotojà, kuriam jis turi uþtikrinti
pragyvenimo ðaltiná, tai yra mokëti toká atlyginimà, kuris tenkintø
darbuotojus ir jie kûrybingai dirbtø sukurdami pridedamàjà vertæ.
Tokiu bûdu atsiranda didelë erdvë darbdavio þmoniðkumui,
padorumui, kvalifikaciniam pranaðumui atsiskleisti ir taip sukurti
tarpusavio atmosferà, kurioje darbuotojas norëtø atskleisti
savàsias galimybes ir neskubëtø ieðkoti naujojo darbo. Vis dëlto
pakartosiu:

ðimtaprocentinis darbdavio ir darbuotojo interesø sutapimas
vargu ar ámanomas.

Mûsø profsàjungos, galima sakyti, eina tik á pradinæ mokyklà.
Lyginant su uþsieniu joms trûksta aktyviø lyderiø,
bendradarbiavimo patirties ir talento vesti paskui save plaèius
darbuotojø sluoksnius. Profsàjungø silpnoji pusë yra tai, kad jos
smulkios, iðsisklaidæ po atskiras ðakas, todël jungimosi ir vieningos
pozicijos ieðkojimas yra svarbus ateities klausimas.

(2017 m. Nr. 6).

MOKSLINIAI TYRIMAI ir GAMYBA:
bendradarbiavimo galimybës ir nauda
Dr. Milda JUCIENË,  KTU Kompoziciniø ir apdailos

medþiagø laboratorijos vadovë
KAM laboratorijoje yra techninës, metodinës ir þmogiðkøjø

iðtekliø galimybës atlikti daugybæ statybiniø ir apdailos medþiagø
neakredituotø bandymø. Laboratorijoje dirbantys specialistai
palankiai vertina kaskart gavæ netikëtø, netipiniø uþsakymø,
kuomet reikia kûrybiðkai taikyti turimas þinias ieðkant sprendimo,
kuris geriausiai iðpildytø uþsakovo lûkesèius. (2016 m. Nr. 11).
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Rinksime Lietuvos Respublikos
prezidentà

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.

Juozas ZYKUS, pilieèiø
asociacijos „Metro sàjûdis“
valdybos pirmininkas. 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.
Tikëkime, kad mes, statybininkai, kaip kurianèioji

visuomenës dalis, nesuklysime rinkdami ðalies prezidentà ir savo
veikla galësime uþsiimti tëvynëje.   (2018 m. Nr. 4).

Pranas KAVALIAUSKAS, Lietuvos þmogaus teisiø gynimo
asociacijos Kauno skyriaus pirmininkas, Laisvës kovø dalyvis,
inþinierius energetikas, buvæs Kauno hidroelektrinës statytojas ir
Elektros cecho virðininkas

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

Kaimas ir miestas
Vidas JUODSNUKIS, Lietu-

vos ðeimos ûkininkø sàjungos
tarybos pirmininkas

Þemë, Duona, Ðeima. Mano
nuomone, ðie þodþiai geriausiai
apibûdina tolimø praeities laikø, o
taip pat ir dabarties þmoniø ben-
druomenës gyvenimo prasmæ.
Mûsø tautai ðie þodþiai turi ir kito-
kiø bruoþø. Ið seneliø ir tëvø atëjo
ypatinga pagarba DUONAI, o uþ

þemës lopinëlá buvo aukojama, esant bûtinumui, net gyvybë.
(2010 m. Nr. 12).

Smulkiems ir vidutiniams ûkiams sudaryti sàlygas nemokamai
naudotis konsultavimosi paslaugomis (dalyvaujant projektuose,
programose, buhalterinës apskaitos tvarkyme).

Tik smulkus ir vidutinis ðeimos ûkis, smulkûs kaimo verslai
iðsaugos gyvybingà Lietuvos kaimà, o Lietuvos gyventojus
aprûpins kokybiðkais ir sveikais maisto produktais!

(2017 m. Nr. 7).
Algirdas  MAÈIULAITIS,

Þemdirbiø ir þemës ûkio
produktø ir perdirbëjø
asociacijos pirmininkas.
Vaþinëjant po skirtingus mûsø
ðalies regionus daþnai susidu-
riama su tuo, kad pieno ûkis

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.(2018 m. Nr. 4).

jau naikinamas arba numatytas sunaikinti artimiausiu laiku.
Þalmargës keliauja á Lenkijà, kur uþ þaliaviná pienà kaimyninë
valdþia sugeba mokëti þenkliai didesnæ kainà. (2018 m. Nr. 2).

Giminës ðventë
Susitikimo valandos prabëgo kaip sekun-

dë, ir noriu padëkoti organizatoriui ir kitiems
giminaièiams, jog turëjau galimybæ susimaty-
ti, prisiminti ir mintimis á ateitá paþvelgti.

  Giminës ðventës dalyvis
Zigmas KUÐELIAUSKAS

(2015 m. Nr. 1)

* * *
Ûkininkas Liaudagis ið Prienø rajono.
Ir vël kaimas kryþkelëje, arba: kas ir kur mus veda?
Ir dar viena bëda Aukðtasis valdininke, daryk reformas, bet ne taip,

kad naikintum kaimo mokyklëles.
 (1999 m.Nr. 5)

A. Þilienës skanëstai (Raseiniai).

Lietuva globaliniø problemø pati
nëra sukûrusi. Ji tapo bendraeuropinës
„Naujos tvarkos“ dalimi. Vaizdingai
apie tai neseniai raðë filosofas, raðyto-
jas Arvydas JUOZAITIS: „Kasmet á
Europà atsikelia apie pusë milijono sve-
timðaliø. Jie atkeliauja gyventi, o ne tu-
rizmo sumetimais. Matome tuos veidus
TV ekranuose ir laikraðèiuose, ir regis
netrukus pamatysime juos savo gatvëse
ir kiemuose...“ (2011 m. Nr. 7).
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Ernesto Leono Juozonio
darbø parodos aidai

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.

prof. 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...  (2018 m. Nr. 6).

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,

Su ðachmatø senjoru jëgas iðban-
dë ir laikraðèio redaktorius Juozas
Ðalèius. L. Juozonis laimëjo 31-
ajame ëjime.

aktyvus stalo tenisininkas, 1941 m. birþelio sukilimo dalyvis, Kauno m.
Sëliø klubo pirmininkas...

Daug darbø iðdalinta Rumsiðkiø buities muziejui... (2018 m. Nr. 6).
Vienas ið paskutiniø anketos klausimø á kuriuos yra atsakæs

Juozonis, yra patarimas Lietuvos jaunimui MYLËKITE LIETUVÀ!
 (2018 m. Nr. 7).

Rûta POCIENË, Radviliðkis. Aplinkybës taip susiklostë, kad
beveik prieð du deðimtmeèius  susipaþinau su Leono Juozonio
kûryba. Teko ne kartà lankytis jo namuose Kaune, gërëtis ávairios
kûrybos gausumu. Á ðiuos apsilankymus, 2003 m. buvau
pasikvietusi  savo  vaikus nors jie dar buvo ir maþi, bet gausa
paveikslø, ir kitokiø tautiðkø rankdarbiø susietø su Lietuva,
vaikams paliko didþiulá  áspûdá, parodytà meilæ Lietuvos kraðtui, o
gal padarytas ir didelis indëlis vienam ið sûnø pasirenkant
specialybæ saugoti ir ginti tëvynæ. Kartà, L. Juozonis  pasiûlë atþalas
nutapyti, o 2000 metus pasitinkant áteikë dar vienà paveikslà su
malûnu ir kriokliu.(2018 m. Nr. 1).

 Þurnalistë Ieva DYRAITË. Man, kaip þurnalistei, ne kartà
teko dalyvauti ávairiuose parodose, meno ir kultûros renginiuose,
taèiau tenka pripaþinti, kad ðio autoriaus kûryba ákvepia ieðkoti
ir atrasti ávairiapusiðkumà  menkiausiose detalëse.

(2017 m. Nr. 8).

Stasys GAVENAVIÈIUS, ekonomistas
Malonu, kad kiekvienas paveikslas turëjo savo pavadinimà.

Pavyzdþiui „Jûs balsuojate, mes veikiame“. Áspûdingai atrodë
paveikslai su tautiniais mergaièiø drabuþiais, o taip pat susimàsèiusi
moèiutë ramiai sëdinti. Tikrai ásimenantys gamtos vaizdai. Man
patiko ávairûs maþi gaminiai ið medþio bei statulëlës  ir kitokios
paskirties droþiniai. (2018 m. Nr. 7).

* * *
Norëtume tikëti, kad daug nuveikæs praeities áamþinimui

kraðtotyrininkas Leonas Juozonis bûtø su dëmesiu sutiktas
Lietuvos kultûros vadovø tarpe ir taptø pamokanèiu pavyzdþiu,
ieðkoti ir rasti lëðas, kurios bûtø paskirtos paties Leono Juozonio
kûrybos iðsaugojimui, iðleidþiant knygas, albumus...

Vienos Alytaus ámonës direktoriaus pavaduotojas mûsø
laikraðtyje yra raðæs: „KITIEMS TIKRAI PADËSIU, KAI DAR
DAUGIAU TURTO TURËSIU...

Pamatykime, tuos kam reikia pagalbos. Bûkime geranoriðki.
(2017 m. Nr. 9).

* * *
Apie ðachmatus

Lietuvoje
Vidas Ambroza
Ðachmatø veiklos Lietuvoje 90-

èiui paþymëti 2011 m. gruodþio 3 d.
Kauno Karininkø Ramovëje ávyko
minëjimas, kuriame dalyvavo pa-
saulio federacijos FIDE preziden-
tas Kirsanas llumþinovas su
pavaduotoju. K.llum-þinovas
federacijai pradëjo vadovauti be-

veik prieð du deðimtmeèius dar bûdamas Kalmukijos prezidentu. Jis
yra milijonierius, geranoriðkai padedantis visuomenei þmogus. Ðia
proga jis asmeniðkai apdovanojo keliasdeðimt Lietuvos geriausiø ðach-
matininkø, o vyriausiam Lietuvos ðachmatininkui (gim. 1922 m.) Leo-
nui Juozoniui áteikë meniðkø ðachmatø komplektà. (2012 m. Nr. 1).
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Ïîçäðàâëÿþ ñòàðîãî äðóçà Þîçàñà Øàëü÷óñà
ñ 30 ëåòèåì âûõîäà ãàçåòû «Ñòàòèáà» è

æåëàþ çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäà.
Ðàèñà Ãðèãîðüåâíà Áåëîóñîâà, àâòîð 20 êíèã.

×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè,
×ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè

Tikëjimo tiesos
Kunigas A. BULOTAS. Jûsø laikraðtis skirtas taikingiausios

profesijos þmonëms. Jø tikslas kurti, o negriauti. Daug gero linkiu
jiems. Noriu su gilia pagarba prisiminti visus tuos þiniasklaidos
atstovus, kurie vardan taikos ir tiesos, paaukojo net
gyvybes...Lietuvis pats save turi stiprinti (1998 Nr. 195).

...Man nepatinka, kad kunigas daromas lyg ir renginio bûtinu
priedu. Pavyzdþiui, banko pastato ðventininimas. Tai nëra sakralinë
vieta. (1997 m. Nr. 183).

Á kunigà þiûrima kaip á pavyzdá. Man teko dirbti jo
EMINENCIJOS kardinolo Vincento Sladkevièiaus sekretoriumi.
Jo gyvenimo pavyzdys, dvasia, þodis, skatina pasakyti: mums reikia
kardinoliðkos Lietuvos: ðeimoje, kariuomenëje, vyriausybëje,
darþelyje, ámonëje, gatvëje. (1998 m. Nr. 195).

Jûsø laikraðtis skirtas taikingiausios profesijos þmonëms. Jø
tikslas kurti, o negriauti. Daug gero linkiu jiems. Noriu su gilia
pagarba prisiminti visus tuos þiniasklaidos atstovus, kurie vardan
taikos ir tiesos, paaukojo net gyvybes...Lietuvis pats save turi
stiprinti (1998m. Nr. 195).

... Mano gimtinë Iðlauþas, neseniai ðventëme 250 metø. Buvo
graþi ir prasminga ðventë. Sugráþkime á tëviðkënø kraðtà. Kvieèiu
ir linkiu, kad ir kituose lietuvos kampeliuose susiburtø þmonës
praeitá prisimindami, tradicijas saugodami. (1994 m. Nr. 148).

GERB. KUNIGE, AÈIÛ UÞ MALDAS, MININT 1-ÀSIAS
GEDIMINO MATULEVIÈIAUS MIRTIES METINES.

J. Ðalèius

Gerbiamas kunigas nori paskelbti spaudoje, kad Iðlauþo
Baþnyèioje daromas remontas (keièiamos grindys ir kt.), todël
laukiama, kad parapijieèiai ir kiti geros valios þmonës prisidëtø
savo santaupomis ir taip pagreitintø darbø uþbaigimà.

* * *

Iðlauþo parapijos klebono, Sigito
Bitkausko PRIEÐÐVENTINIS ÞODIS

R. Ðimokauskaitë, Prienø rajono laikraðèio „Gyvenimas“
redaktorë: ...Prancûzai labai moka vertinti ir branginti savo istorijà,
ðeimos tradicijas. Kuo turtingesnë ðeima, tuo daugiau ðeimos
tadicijas primenanèiø daiktø: baldø paveikslø, albumø. Mums
reikia eiti á Europà parodant kas mes esame, kà turime.
Branginkime savo kraðtà.  (1998 m. Nr. 189).

Jolanta ZAKAREVIÈIÛTË, „Trakø þemës“ redaktorë. LÞD
susikûrë jau Nepriklausomoje Lietuvoje, 1991-øjø gruodþio 21 d.
Á draugijà ástojo ið Lietuvos þurnalistø sàjungos (dabar
pirmininkas – Dainius Radzevièius) pasitraukæ þurnalistai, kurie

Leidyba

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.“

(2015 m. 12 m.)

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.

(2018 m. Nr. 4).

„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.“

(2017m. 12 m.)
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Kultûra. Menas. Literatûra.
Saulutë - Genovaitë Markauskaitë

Lietuvos nepriklausomø raðytojø sàjungos narë,
Lietuvos þurnalistø draugijos narë

1. Kad mamos bûtø ramios
Karo su Iraku pradþia. „Nesaugu darosi mamoms ir seneliams. Pa-

mirðtame, kiek sudauþytø likimø patyrë motinos ir merginos, iðleidæ savo
sûnus, vyrus ar suþadëtinius á karà, kiek liko naðlaièiø,kurie pateko á
vaikø namus, kiek liko invalidø...

Bet ne visada laimi stipriausieji, jei palieèia Dievo pirðtas, laimi tei-
singumas..

Dar turime laiko, pamàstykime, kad vaikai bûtø saugûs, o mamos
bûtø ramios.

2003 m., Nr. 3 (245)

2. Takeliai á dvasios kilnumà
Jau trisdeðimt devintàjá kartà, kai þemë pasipuoðia baltais obelø þie-

dais ir svaigina alyvø kvapai, sutinkame dvasingiausià metuose ðventæ-
Poezijos pavasará...

Nuostabiai, tartum lakðtutës þodþiai nuskambëjo erdvëje :
Ruoðk meilei gyvenimà, ruoðk
Puoðk savo jaunystëmis, puoðk,
Ðviesk, laisvës alëjomis, ðviesk.
2003 m. Nr. 6 (248)

3. Pamokantis ir svarbus renginys,
Lietuvos þemës savininkø sàjunga Þemës ûkio rûmuose þemdirbiø ir

kitø profesijø þmones sukvietë svarbiam seminarui „Galimybës iðsaugoti
kultûriná ir istoriná paveldà kaime panaudojant Europos Sàjungos para-
mà“.

2004 m. Nr. 9 (263)

4. Vidiná pasaulá sunku paþinti
Bernardas Brazdþionis – tai poetas ið Dievo rankø. Koks didelis

þmogus dvasia esti, kai jis bûna tuo, kuo Kûrëjas siunèia...
...Direktorë A. Ruseckaitë su kitø pagalba ten, Los Andþele tvarkë

knygas rûsyje persiuntimui á Lietuvà.
...Poeto þodþiais tariant, „poezija – tai þiûrëjimas á dangø ir á þemæ –

Vieðpaties darbø liaupsinimas“.
2004 m. Nr. 1 (255)

5. Tautos atmintis nemirðta
Kauno Soboras. Aukojamos ðv. Miðios uþ Lietuvos Vietinës rinkti-

nës (VR) karius - gyvus ir mirusius....Jø tikslas paminëti 60-àsias Vietinës
rinktinës kariuomenës ákûrimo metines.

2004 m. Nr. 3 (257)

6. Svarbiausia - dvasinis prisikëlimas
Jei dvasia bûsime stipresni, bus ðviesus visas gyvenimas. Reikia kelti

þmoniø dvasià. Turëkime Vilties, kad bus geriau. Mes patys pasirinkome
ilgà kelià á gerumà. Esame to verti?

Pavasarëjo. Greit Velykos. Þemë puoðiasi. Paukðèiai dienà pasitinka
meilës dainomis... Tegul mûsø ðirdys kartu su paukðèiais gieda amþinybës
himnà.

2004 m. Nr. 4 (258)

7. Salomëjos Nëries atminimui
Jau spalio viduryje V. Kudirkos vieðojoje bibliotekoje surengtas va-

karas „Pasilik su manim, mano ðviesusis regëjime“, skirtas S. Nëries 100-
osioms gimimo metinëms. Tai didelë atgaiva –ðventë...

Po keturiasdeðimt devyneriø metø po poetës mirties iðleistas eilërað-
tis „Tëvynei“

Nepardaviau tavæs að niekad,
Neiðdaviau, mieloji!
Audra praûþia, miðkas lieka..
Ðirdis gi nemeluoja.
A. Ruseckaitë (Maironio literatûros muziejaus direktorë) : „Tai pa-

slaptinga, patraukli asmenybë, tarsi kelis gyvenimus nugyvenusi. Jai buvo
duotas dangus ir pragaras, todël traukia jos paslaptis“.

2004 m. Nr. 12 (266)

8. Gerbiamas Robertai Keturaki! Kas Jûs?
„Kai supratau, kad esu pasaulyje, savajá gerumo kelià ásiminiau kaip

stebuklà. Juk kasdienybë - pati didþiausia paslaptis... Stebuklas jog atei-
tis vis tampa praeitimi ir visa tai palydima neiðsipildymo dramos - daugy-
bës pergyvenimø. Bet koks didis stebuklas – IÐSIPILDYMAS: ko siekei,

apie kà svajojai, tapai savimi. Tai ir sudaro GYVENIMO PRASMÆ.
Jo þodis svarus, pranaðiðkas. Klausytumeis ir klausytumeis poeto

brandos ir iðminties. Pasakyti þodþiai lyg grûdai byra á þemæ – auginimui,
á ðirdá – tobulëjimui...

Ir dar ásiminë Jûsø palyginimas. Mano kûryba – mano namai. Daug kas
neþino, kas yra NAMAI, o neturintis savo namø niekada nesupras, kà reiðkia
savo þemë, tëvynë, kad tikroji laimë ámanoma tik turint savus graþius namus.

2005 m. Nr. 6 (272)

Saulutë ir R. Keturakis                                     (V. Dobkevièiaus nuotr.)

9. Nauja absolventø laida
Kauno buitiniø paslaugø ir verslo mokykla. Jos iðtakos nuo 1965

metø, tai yra nuo Dirbtinio pluoðto gamyklos ásikûrimo pradþios... Kele-
rius metus teko ádomi ir atsakinga uþduotis. Buvau praktikos darbø
vadove verslo specialybës moksleiviams bei kvalifikaciniø egzaminø ko-
misijos pirmininke... Ádomûs smulkaus verslo diplominiai darbai. Sudo-
mino autoriø savarankiðkas màstymas, ryþtas áaugti ir ásitvirtinti ðiuolai-
kiniame ávairiame versle.

2005 m. Nr. 7 (273)

10. Nauja knyga: autorius, þmonës, faktai
„Visos okupacijos panaðios: gerus þmones padaro geresniais, blogus

– dar blogesniais.“ Tai citata ið Liongino Ðepeèio knygos „Neprarastoji
karta“. Apie ðá kûriná, jos autoriø ádomus pokalbis vyko Kauno Maironio
literatûros muziejuje.

Autorius L. Ðepetys – politikas, mokslininkas, Nepriklausomybës
atkûrimo signataras, pedagogas... Ði knyga gali ne vienà paskatinti ir á
savo gyvenimo kelià paþvelgti...

2006 m. Nr.6 (284),

11. Knygø mugë
...Kad suprastume tikràsias vertybes – visos iðminties lopðys yra kny-

ga. Skaitymas – didþioji gërybë, be kurios gali sunykti þmogaus protas, o
kartu su juo ir valstybës galia. Grësmingas skaièius - 31 % procentas
Lietuvos pilieèiø nebeskaito!

2006 m. Nr.3 (281)

12. Graþinos Viktorijos Petroðienës jubiliejaus akimirkos
Skriski brangioji á graþià ateitá paukðèio sparnais
Bièiuliø apkabinta ir pagerbta
Lietuvos þurnalistø draugijos nariai: Saulutë- Genovaitë Markaus-

kaitë ir dr.Juozas Ðalèius.
2009 m. Nr. 4 (320)

Talentingo menininko ðviesa
Dabar jo kûryba - turiningas muziejus, kurá sukûrë, saugoja ir þmonëms

mielai rodo Juozonio sûnëno Almutës ir Edmundo STAÐIØ ðeima savo
namuose.

Man ne kartà teko dalyvauti L. Juozonio organizuotuose Sëliø klubo
renginiuose. Juozonis mano atmintyje – ðventas þmogus, savo gyvenimà
paskyræs istorinës atminties, tautos tradicijø paveldo iðsaugojimui. Tai
doras, talentingas, orus në laðelio alkoholio nevartojæs þmogus. Ádomu
skaityti jo paraðytas knygas. Savo apsiskaitymu ir þiniomis jis iððaukdavo
pasigërëjimo jausmà.

Þinau, kad jis mëgdavo save pristatyti KRAÐTOTYRININKO vardu.
Tai buvo pasiðventæs þmogus Dievui ir Tëvynei. Jo darbai þmoniø atmintyje
eina á amþinybæ... (2018 m. Nr. 7).
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Ávairûs
Graþuèiuose Ðalnø ðeima:
buvusioji ir dabartinë karta

Prienai–Iðlauþas–Graþuèiai pamëginkime ðià nedidelæ laiko
atkarpëlæ pamatyti laiko tëkmëje ir nors trumpai paþvelgti á kai
kurias istorines þinias. Yra nuorodø, kad istoriniuose dokumen-
tuose Prienai pradëti minëti ðeðiolikto amþiaus pradþioje. Tiksli
vardo kilmë nëra þinoma. Apie tai byloja, kai kurie padavimai,
galbût tai buvæs kunigaikðtis Prienys, pastatæs pilá ir pavadinæs
savo vardu.

Truputá daugiau nei 10 km. atstumu nuo Prienø ásikûræs Ið-

lauþo baþnytkaimis. Parapijos dokumentuose vardas paminëtas
1744 metais. Buvo þinomas Iðlauþo dvaras, priklausæs grafui Tið-
kevièiui. Po þemës reformos dvaras buvo nugriautas, o medþia-
gos panaudotos Ðvenèiausios Mergelës Marijos Krikðèioniø pa-
galbos vardo baþnyèios statybai. Baþnyèia pastatyta 1933 metais,
jà statë Iðlauþo parapijos þmonës.“ Pirmuoju Iðlauþo klebonu
buvo paskirtas kun. Vytautas Gurevièius, ne tik vadovavæs staty-
bos darbams, bet ir dirbæs neðiojæs plytas, á statybas sudëjæs visas
savo santaupas  (apie 20 000 Lt.), visi ðie darbai pareikalavo ne
maþa lëðø, kuriø neástengë padengti parapijieèiai nei geraðirdis
klebonas. Taigi kun. Gurevièius vaikðèiojo apdriskæs, daþnai be
batø. Kartà vienas kunigas jam davæs 25 litus nusipirkti ba-
tus.“(„Mûsø Lietuva“ III TOMAS, 238 pslp.) Aktyviais statyto-
jais buvæ ir Ðalnø ðeima.

Taip pradedame paþintá su PIRMÀJA Ðalnø karta. Pirmàjà
þinià apie Marijà ir Juozà Ðalnus pamaèiau kapinëse. 1888-1979 ir
1890-1972.

TREÈIOJI karta, vadinkime jà jaunàja, Irena ir Romas Ben-
dinskai. Jie gyvena tame paèiame, jau daugiau nei ðimtmetá gyve-
nimo vëjus maèiusiame name Graþuèiuose( 3 km. nuo Iðlauþo).
(2014 m. Nr. 5).

Rûta POCIENË: ...(Apie savo tëtæ). Jis sakë: „Gimiai
mokëdamas, o geriau pramokau á kità þiûrëdamas. Sau ir savo
vaikams sakydavau, jeigu vienà kartà kà nors reikalingo pamatei
ar iðgirdai, nepamirðk, nes kito karto karto gyvenime gali ir nebûti...
Þinot vaikai, gyvenime manæs niekas neapgavo, bet ir að niekam
blogo apgavystës neatneðiau. Raidþiø jis nepaþinojo, bet gyvenimo
tiesas gerai þinojo. (1997 m. Nr. 180).

Sportas

Pranas MAJAUSKAS.
Lietuvos sporto muziejaus
direktorius. Didelë visuomenës
dalis gyvena vienaip ar kitaip
susieta su sportu. Natûralu, kad
kai kurie sportininkai visuomenei
ið tëvø, pedagogø, net politikø
pusës yra pristatomi kaip sektini
pavyzdþiai. Manau, sportinë
dvasia vis labiau reiðkiasi þmoniø
tarpe. O artëjantys 2016-ieji
metai – reikðmingi sportiniam
gyvenimui, nes vyks Vasaros
Olimpinës þaidynës Brazilijoje.

...Per deðimtmeèius mano
atmintyje susikaupë daug reikðmingos informacijos apie mûsø
sportininkø laimëjimus,  jø asmenybes, gyvenimo bûdà... Malonu,
kai atëjæ þmonës á Lietuvos sporto muziejø su dëmesingumu
þvelgia á eksponatus ir smalsiai domisi mûsø sporto istorija.

Mûsø sportinë delegacija Olimpiadai jau formuojasi. Linkiu,
kad jos sudëtyje atsirastø geriausieji ir jø pasirodymas atneðtø
garbæ mûsø kraðtui. Turëkime viltá, kad sulauksime tokiø sportiniø
rezultatø, kuriuos galësime priimti kaip reikðmingus ávykius. Tai
galëtø bûti ádomiomis pamokomis mûsø jaunimui.

Dþiugiø akimirkø pasitinkant 2016-uosius!
(2015 m. Nr. 12)

Sportas – pamoka.
Sportininkas – pavyzdys

Leonas Juozonis: ...Kaþkas nupirko amerikietá, gal afrikietá,
ar dar kà nors, aprengë Þalgirio marðkinëliais ir tautai pristato
kaip naujà dievaitá. Ásigilinkime, nusiðypsokime ir nesunkiai
suprasime, kad esame maloniai apdumtomis akimis kaip
iliuzionisto kokiame nors cirke. (1999 m. Nr. 201).

Amerikietis menkai nutuokia kà reiðkia tauta ir þino tik
pilietybæ. Kodël sàvokø sumaiðymas sujaukia ne tik sportà, bet ir
protà. (1999 m. Nr. 201).

Doc. dr. Pranas EIGMINAS, Neolimpinio komiteto preziden-
tas, LTOK revizijos komisijos pirmininkas. Labai norëtøsi, kad da-
lis lëðø bûtø skirta ne vien rezultatams siekti, bet ir sportininko asmeny-
bei ugdyti. Ið garsaus þaidëjo pavyzdá ima maþi ir paaugæ vaikai. Manau,
kad buvo tikras þiniasklaidos... nesusipratimas, kai uþjûrio vienas kitas
krepðininkas ir „Þalgiryje“ buvo pradëti vadinti „dievais“. Netikri dievai
á kitas padanges iðskrido, o mûsø þalgirieèiai net savame kieme pasiklys-
ta“. (2000 m. Nr. 9).

 Ledo arenos 40-metis
1976 m. liepos 1 dienà be valdþios ir þiniasklaidos atstovø

dalyvavimo atidaryta dirbtinio Ledo arena. Atidaryme dalyvavo tik
Algirdas Þalys ir Pranas Majauskas, kurie buvo ðio sumanymo
iniciatoriai ir vykdytojai. Taèiau tuo metu naujai atidarytai dirbtinio
ledo èiuoþyklai atvirame lauke veikti buvo sunku, kadangi stipriau
paðvietus saulei ir ëmus tirpti ledui, jos darbas bûdavo
nutraukiamas. Ir tik 1980 m. Kauno radijo gamyklai ëmus vadovauti
Leonui Jankauskui buvo parengtas ne tik buvusios èiuoþyklos
uþdengimo, bet ir naujos, atitinkanèios visus reikalavimus arenos
projektas. Ir po ilgø statybos metø, 1990 m. geguþës mën. duris
atvërë „Bangos“ ledo rûmai. Pagaliau Kaunas turëjo Ledo arenà,
kur galëjo bûti rengiamos ne tik treniruotës, bet ir tarptautinës
varþybos (pirmosios ávyko 1991 m.). (2016 m. Nr. 8).
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L. JUOZONIENË. Tad nenustebkime, sau ir kitiems
pasakykime – pastatas pastatytas ið molio. Jau daug metø Vilniuje
stovi ir dar ne vienà þmoniø kartà pragyvens molinis
vienuolynas...Dotnuvos akademijos gyvenvietæ puoðia namas ir
ûkinis namas ir plûkto molio. (Nr. 165).

Statysime naujoviðkai, jeigu statysime senoviðkai. Prisimenu,
kai vykusiame seminare buvo pristatytas grupës inþinierø
iðradimas apie senø buteliø panaudojimà. Tokia siena pakankamai
graþi. Be to, jeigu nupjauti buteliai bus atsukti á vidinæ pusæ, galima
iðgauti labai geras akustines savybes. (Nr. 176).

Yra ir iðradimas kur panaudojant butelius, drenaþo vamzdþius
galima iðmûryti labai graþià vitraþinæ sienà ir net visà namà.
Iðradimø yra ir daugiau, kurie pamoko kaip panaudoti atliekas
namø statybai, net menui – tai vitraþai. Taigi rinkime atliekas ir
galvokime, kà ið jø galima padaryti. Taip sumaþës savikaina, o ir
vaikai bus átraukti á darbà (jie rinks atliekas). (Nr. 191).

Stasys GAVENAVIÈIUS, ekonomistas
Daug vertingø minèiø jau pasakyta. Að norëèiau akcentuoti

dar vienà temà, tai redaktoriaus tema. Sportininkø tarpe yra sa-
koma, kad geras sportinis þirgas bûna tada, kai já valdo gabus
raitelis. Ðiuo atþvilgiu raitelio vaidmená vykdo redaktorius. Jis kaip
asmuo turi ágimtø gabumø. Yra þurnalistø draugijos narys, eko-
nomistas. Tà pasiekti ne visi gali: vieniems trûksta iðminties, ki-
tiems kantrybës, tretiems fiziniø jëgø. Redaktorius Juozas þvalus,
energingas, pasiryþæs ið èia mûsø iðsakytas mintis uþraðyti. Mes
skaitysime, nes mûsø mintyse – tiesa. (2013 m. Nr. 9).

Að norëèiau akcentuoti dar vienà temà, tai redaktoriaus te-
ma. Sportininkø tarpe yra sakoma, kad geras sportinis þirgas
bûna tada, kai já valdo gabus raitelis. Ðiuo atþvilgiu raitelio vaid-
mená vykdo redaktorius. Jis kaip asmuo turi ágimtø gabumø. Yra
þurnalistø draugijos narys, ekonomistas. Tà pasiekti ne visi gali:
vieniems trûksta iðminties, kitiems kantrybës, tretiems fiziniø jë-
gø. Redaktorius Juozas þvalus, energingas, pasiryþæs ið èia mûsø
iðsakytas mintis uþraðyti. Mes skaitysime, nes mûsø mintyse –
tiesa.

Kitø autoriø mintys

Þemait-Ë-ja — mona þemë
Marijus ÈEKAVIÈIUS, Kraþiø þemës ûkininkas
Þvelgiant á paskutiná ðimtmetá iðskirtine asmenybe tarpukaryje

buvo ANTANAS SMETONA. Tauta ir bendruominë matë ir jo kai
kurias vadovavimo spragas, bet svarbiausia, kad jis sugebëjo bûti
vadas ir pelnë tautos pripaþinimà. (2018 m. Nr. 1).

Lolita BATUTIENË, Prienø kraðto muziejaus direktorë
Prienø kraðto muziejus, ásikûræs pedagogo, visuomenës

veikëjo Cezaro Pðemeneckio namuose, yra vienintelë ðá statusà
turintá ástaiga Prienø mieste. Muziejaus misija –  bûti visuomenei
tarnaujanèia ir jos istorijos raidà atspindinèia kultûros ástaiga,
kurios svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, eksponuoti bei
populiarinti materialines, dvasines kultûros, istorijos vertybes
bei gamtos objektus, reprezentuoti Prienø kraðto kultûrà. Per
metus muziejuje eksponuojama per 20 ávairaus pobûdþio parodø
ir organizuojama daugiau kaip 30 ávairaus pobûdþio renginiø –
literatûrinës popietës, valstybiniø ðvenèiø minëjimai, projektø
pristatymai, kraðtieèiø jubiliejø minëjimo vakarai, plenerai,
koncertai, vakaronës.

Istoriðkai susiklostë, kad didþioji dalis muziejaus turimø
eksponatø yra susijæ su garsiais, Prienø kraðtui svarbiais
þmonëmis, todël naujai árengiamas ekspozicijas sies bendra
koncepcija –  „Aukðto skrydþio þmonës“. (2017 m. Nr. 10).

Jûratë Skrivelienë, mitybos technologë,
Povilas Skrivelis, pasaulio irklavimo veteranø prizininkas
Teko dalyvauti didþiuliame renginyje JAV. Þmonës ið 59

pasaulio ðaliø susiejæ savo gyvenimà su sveika mityba. Visi mes
turime talentà ir gerø savybiø. Leiskime jiems pasireikðti.

(2005 m. Nr. 6)
* * *

Profesorë G. Stulpinienë-Vikingë
Greit neliks jokios tautos
Sako greit nelis lietuviø,
Belgø, vokieèiø ar kinø.
Liks tik tautos, sako, ðeðios,
Jei nebus dar susipeðæ.

O tautybës bus tik tokios:
Europietis, azijietis
Juodaodis, afrikietis
Ir okey amerikietis.
(2011 m. Nr. 12)

Konkursà „Pasaulio
ilgaplaukës Long-Haired

World“ prisiminus

Inga JUOZULEVIÈIENË ir
Smiltë JUOZULEVIÈIÛTË.

Labai smagu, kad vyksta tokie
konkursai, kur mergaitës gali
parodyti savo iðpuoselëtus ir
priþiûrimus plaukus.

Konkurse plaukai buvo
matuojami nuo pakauðio iki ilgiausiø
plaukø galiukø.

(2017 m. Nr. 12).

Dabarties þmoniø kartose
materialiø gerybiø siekimas
daþnai uþvaldo jø protà, laikà,
dvasià ir atima galimybes
geràsias prigimties tradicijas
atiduoti savo atþaloms, o tai
reiðkia ir naikina principus kaip
turi bûti ugdoma þmogaus
asmenybë, o tuo paèiu, tautos ir
valstybës ateitis. Tokiu atveju,
augantis þmogus, net to
nepastebëdamas, tampa tartum
pasaulio pilieèiu, iðvykusiu svetur,
puoselëdamas viltá kurti
finansiðkai tvirtà ateitá.Taèiau,
tuomet jis tampa þmogumi toli
esanèiu nuo savo tëviðkës ir

artimøjø arba tiesiog nutolusiu bei á savà gimtinæ gráþtanèiu labai
retai... (2017 m. Nr. 2).

 Akademikas Romualdas
Grigas.

Prezidento Antano SMETONOS ðeima:
kokia buvo, yra ir kokia turëtø bûti LIETUVA?

Sigutë Smetonaitë (Prezidento
A. Smetonos brolio Motiejaus anûkë:
„Bûtø graþu, jeigu visuomenëje bûtø
kirèiuojama SmetOna (t. y. antrajame

skiemenyje, o ne þodþio pabaigoje
SmetonA. Mûsø giminëje taip visuomet

buvo tariama. Taip savo pavardæ
kirèiuodavo ir mano tëvelis ir

prezidentas.

(2016 m. Nr. 3)
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Mokytojai, studentija, moksleivija

Mokslo metus uþbaigus ir
á ateitá paþvelgus

Sakoma, kad mûsø planeta visuomet linksma, nes per jà
þygiuoja jaunoji karta. Vasaros pradþia tai ir mokslo metø baigi-
mo data, kuomet daug kas jau diplomais á rytojø keliauja, moks-
leivija á atostogaujanèiøjø ðurmulá ásilieja, gal ir apie mokymosi
takelius pagalvoja. Niekas nesuskaièiuos, kiek skirtingø minèiø,
abejoniø ir svajoniø siûlo laikas jaunam þmogui.

Mokymosi aidai naujai suspindi kai praveri mokyklas. Ðá kar-
tà tai ávyko Prienø rajono Iðlauþo pagrindinëje mokykloje. Moks-
leiviai jau buvo uþvertæ knygas, vyresnieji prisiminimuose galëjo
gráþti á iðleistuves. Buvusiems deðimtokams, o taip pat ir visiems
kitiems jas áprasmino jaunimo sumanyti ir graþiai Aktø salëje
uþraðyti þodþiai: „Laimingo skrydþio á savo svajonæ !“

Mintimis sutiko pasidalinti Iðlauþo pagrindinës mokyklos
direktorë Rasa ÞILINSKIENË:

– Laiko ratas nuolat keièia mûsø mokiniø laidas. Kaip ir
kiekvienais metais áteikëme pagrindinio iðsilavinimo paþymëji-
mus  mûsø  deðimtokams. Ávairûs bus jø keliai. Patirtis sako, kad
daugelis ið jø pasuks á vidurines mokyklas, gimnazijas. Kai kas
nutarë ágyti specialybæ profesinëse mokyklose. Vienas berniukas
iðvyko su mama gyventi ir  mokytis uþsienin. Taigi jø laukia gyve-
nimo iðbandymai, kaip ir kiekvieno mûsø. Na o jaunesnieji vaikai
rudená sugráð á mokyklà. Beje, mes turime ir savo ikimokykliná
ugdymo skyriø. Ðiemet tëveliø pageidavimu pradës veikti  antra
darþelinukø grupë. Taigi mûsø mokykla kaip ðvietimo ástaiga sten-
giasi tenkinti visus Iðlauþo seniûnijos vaikø iki 16 metø ugdymo
poreikius.

Gerb. Direktore, gal truputá plaèiau apie mokyklà?
Rasa Þilinskienë. Mokykla naujame ðiuolaikiðkame pastate

ásikûrusi nuo 2000 m., o statyba sutapo su Nepriklausomybës
atkûrimo pradþia (projektas parengtas 1986 m.). Galbût tas lë-
më, jog buvo pasirinktas labai ádomus architektûrinis sprendi-
mas. Pastatas yra PASAGOS formos. Neþinau, ar daug tokiu
pasakø simboliu suprojektuota statiniø Lietuvoje. Gal mes –
vieninteliai. Ðiaip jau mokykla Iðlauþe gyvuoja nuo 1926 m.

J.Ðalèius. Labai malonu þvelgti á mokyklos aplinkà. Toks jaus-
mas tartum sveèias esi muziejuje.

Direktorë Rasa Þilinskienë. Ið tiesø, tai daugelio metø visø
mokyklos pedagogø ir kitø darbuotojø bendro nuoðirdaus dar-
bo vaisius. Kai ásikûrëme, radome tuðèià 5000 kvadratiniø metrø
dviaukðtá pastatà ir  TRIS hektarus mokyklai priklausanèios þe-
mës. Dalyvavome ir laimëjome finansavimà  ne viename projek-
te. Jø dëka turtinome mokyklos aplinkà. Organizuotø dalininkø
simpoziumø metu kieme gimë meno skulptûros. Vidiná kiemelá
puoðia ilgesá primenanti GERVË. Tai  mûsø technologijø moky-
tojo Gintauto Aèo, profesionalaus menininko,  autorinis kûri-
nys. Jis ir buvo menininkø stovyklø iniciatorius.  Nuo ásikëlimo á

IÐLAUÞE

Laiðkas jaunimui

naujà mokyklà pradþios pradëjome kurti ir mokyklos muziejø. Esu
dëkinga visiems prisidëjusiems prie jo puoselëjimo, bet labiausiai bu-
vusiai istorijos mokytojai, savo kraðto istorijos þinovei Janinai Kunce-
vièienei. Dabar jame sukaupta daugiau nei 1000 eksponatø. Prie kiek-
vieno ið jø pritvirtinti angliðki pavadinimai, nes laikas nuo laiko mokyk-
la sulaukia sveèiø (ðvietimieèiø ir ne tik) ið uþsienio: organizuojame
priëmimus ÐMM, Prienø rajono savivaldybës pageidavimu, dalyvauja-
me tarptautiniame Comenius  projekte „Kelionë po Europà“. Ben-
dradarbiaujame su italø, ispanø ir turkø mokyklø pedagogais, moki-
niais. Lankëmës jø mokyklose, jie pas mus.  Taigi mokykla turtëja ir
dvasine, ir finansine prasme.

J. Ðalèius. Koks svarbiausias Jûsø palinkëjimas?
Direktorë R.Þilinkskienë. Pakartosiu þodþius, kuriuos sakiau de-

ðimtokams atsisveikindama per Paskutinio skambuèio ðventæ: linkiu,
kad visiems mûsø mokiniams sektøsi gyvenime:  rasti savo gyvenimo
meilæ, sukurti ðeimas, auginti vaikus, nepamirðti savo tëvø ir gimtøjø
namø, savo kraðto, nesvarbu,  kokiam pasaulio kampely bebûtø. Ir
visà gyvenimà nenuleidþiant rankø mokytis, daug dirbti. Nepaliauti
siekti ne tik gyvenimo gerovës, bet ir dvasinio pasitenkinimo, gyvenant
ne tik dël savæs, bet ir dël kitø.

Aèiû uþ malonø pokalbá.
Spaudai rengë Giedrë ÐLIUMPIENË, pavaduotoja ugdymui,

ir Juozas ÐALÈIUS

Daug ðvenèiø teko sutikti artimø giminaièiø ir bièiuliø
apsuptyje. Ðá kartà, prie Kûèiø stalo susirinksime vienuolika
þmoniø.  Malonu, kad visi jau turi sëkmingai besiklostantá
gyvenimo kelià.

Ir tik viena anûkëlë Raselë eina magistro studijø taku. Linkiu jai
sëkmingai jas pabaigti, o visiems   kitiems – bûti darbðtiems, sveikiems
ir pareigingiems, atjauèiantiems tuos, kam reikalinga pagalba.

Graþiø gyvenimo dienø linkiu buvusiems savo mokiniams!
Anelë DRÛLYTË – ANDRIUÐIENË,

 buvusi Rutkiðkiø pradinës mokyklos  vedëja, mokytoja
Tamsta Mokytoja. Dþiaugsmingai prisimename Jûsø

pamokas ir naudingus patarimus bei pamokymus.
Buvæ Rutkiðkiø pradinës mokyklos mokiniai:

Antanas KALVAITIS ið Graþuèiø kaimo ir
Juozas ÐALÈIUS ið Dambravos kaimo

(2015 m. Nr. 12) /Nukelta á  19 psl./

(2015 m. Nr. 12)

Kaip Iðlauþo pagrindinë
mokykla pasitinka

2018-uosius?
Iðlauþo pagrindinës mokyklos direktorë Rasa ÞILINSKIENË:
Bet pats svarbiausias 2017 m. metø ávykis mûsø mokykloje

buvo tarptautinio ERASMUS+KA2 projekto “Beware of Endless
Wealth; Art is Revising European Values!” („Iðsaugokime
amþinàsias vertybes/turtus. Menas permàsto Europos vertybes“)
projekto dalyviø  vizitas gruodþio 3-9 dienomis. Pas mus atvyko 20
mokiniø ir 9 mokytojai ið Ispanijos, Slovakijos, Turkijos ir
Rumunijos. Visi vaikai gyveno mûsø mokyklos mokiniø ðeimose.
Tëveliai juos svetingai apgyvendino, maitino, laiku atveþdavo á
mokyklà ir parsiveþdavo namo. Na o mokykloje sveèiams
organizavo turiningas ir ádomias veiklas, skirtas ðokio menui ir
tolerancijos vertybei. (2018 m. Nr. 1).
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Dëmesingà þmogø galime pavadinti MENINKU. Tai reiðkia, kad
jis þino, kaip planuoti savo laikà, kada ir kuo maitintis, kiek laiko
praleisti prie kompiuterio... Tokie supratingi þmonës niekada nesako
pirmam sutiktajam ,, Neturiu laiko...“ . Tokiems þmonëms netenka
elgtis taip, kaip kokiam nors pasakø Brisiui, kuris atitrûkæs nuo
lenciûgo, neþino kur bëgti... Todël kvieèiu, artëjant ðventëms, sau ir
aplinkiniams pasakyti - ,, Noriu sutikti ðventes bûdamas sveikas.“ .

Tad ir linkiu, BÛKIME SVEIKI!
Rimantas RAIÐUTIS, Dainavos poliklinikos gydytojas

(2015 m. Nr. 12)

Mokëti nesusirgti – MENAS
Pataria gydytojas

Ávairenybës

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 bites, kad jos daug medaus neðtø.
*Jei Kalëdos baltos, Velykos bus þalios.
*Jei Kalëdø metu vaþiuodamas iðvirsi, bus geri metai.
*Jei per naujus metus ðàla, bus ðiltos Velykos.

Parinko Rûta Pocienë, Radviliðkis
(2015 m. Nr. 12)

Paproèiai ir tradicijos

Apie duonà, studijas ir spaudà
Laikraðtá STATYBA skaitau jau senokai. Randu jame ádomiø,

turiningø minèiø, todël nutariau apraðyti ir savàsias. Malonu tai
daryti, nes á spaudos leidiná raðau pirmà kartà.

Þemdirbystë nuo seno yra neatsiejama lietuviø gyvenimo dalis.
Seniau visas paprasto þmogaus gyvenimas sukosi apie þemæ,
auksinio grûdo auginimà ir duonos kepimà. Savo darbuose
þmonës atrasdavo prasmæ ir neretai pakeldami akis á dangø jautësi
laimingi. Ðiais laikais duonos auginimas nëra vien ið kartos á kartà
perduodamø þiniø panaudojimas. Dabar á pagalbà pasitelkiama
knyga, studijos bei nenutrûkstantis domëjimasis naujausiomis
technologijomis. Nors viskas taip sparèiai tobulëja, taèiau vis tiek
iðlieka pagarba, meilë savo þemei ir noras jà dirbti, dþiaugtis jos
teikiamomis gërybëmis.

Monika GUDELEVIÈIÛTË, KTU ketvirtakursë

Kûryba - darbas ir ðventë
Jau ankstyvojoje vaikystëje skleidþiasi vaiko kûrybiniai

gebëjimai. Vaikai mëgsta pieðti,  dainuoti, ðokti, sportuoti. Raiðkos
diapazonas kiekvienais metais tik didëja. Man gerai paþástamas -
ðokio menas. Iðradingumui èia nëra ribø.

Malonu, kad jau eilæ metø savo mintimis ir darbais galiu
pasidalinti laikraðtyje „Statyba“. Man tai galimybë visuomenei

Mokytojai, studentija, moksleivija
/Atkelta ið 18 psl./

Irena MAÞEIKIENË, Prienø „Þiburio“ gimnazijos mokytoja,
direktoriaus pavaduotoja: ...Felikso Martiðiaus veiklà ir pastangas
galima pavadinti þygdarbiu. Jis nieko netroðko sau, bet paliko
didþiausià lobá, uþaugino gausø derliø ne tik Prienø kraðtui, bet ir
visai Lietuvai. (1998 m. Nr. 195).

Sonata KRUÐAITË, Klaipëdos universiteto absolventë.
Artëjant ðventëms linkiu neskubëti ir pamàstyti apie þmones, kurie
yra ðalia. Gal jiems nereikia dovanos, kuri kainuoja daug laiko
sànaudø ir pinigø, o tiesiog uþtenka to, kad su jais praleistume
daugiau laiko ne tik prie ðventinio stalo, bet ir paprastà dienà.
(2012 m. Nr. 12)

Nekaupkime knygø, pasidalinkime su kitais, pamaitinkime kito
þmogaus sielà. <...> Juk naudà gausime ir mes. Mylëkime ne tik
knygà, bet ir þmones, kurie jà nori perskaityti ar pasidalinti skaitymo
malonumu. (2013 m. Nr. 3)

Sonata MAKÛNAITË, Aleksandro Stulginskio Universiteto,
Miðkø ir ekologijos fakulteto magistrë.

Medis tartum þmogus - auga, graþëja, stiprëja, aplinkiniø
dëmesio sulaukia ir lyg artimas giminaitis á jaunuomenës gretas
áauga. (2018 m. Nr. 5).

Net ir vieno medelio pasodinimas yra reikðmingas simbolis
svarbaus gamtosauginio ir kultûrinio darbo, nes ðitaip pratinama,
ypaè jaunoji karta, puoðti savàjà aplinkà ir kas itin svarbu saugoti
kitø pasodintà medelá ir tuo prisidëti prie bendrojo groþio kûrimo
ir iðsaugojimo (2018 m. Nr. 5).

Didesnis ar meþesnis 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. (2018 m. Nr. 6).

Þinau toká pajuokavimà, o gal ir rimtà pamastymà: kuo
daugiau skaitai, tuo daugiau þinai, kuo daugiau þinai tuo lengviau
pamirðti, kuo daugiau pamirðti tuo maþiau þinai. Suprantu, kad á
ðá pajuokavimà rimèiau ásiklausyti gal ir nereikëtø, vis dëlto jis turi
prasmæ pamastymui (2018 m. Nr. 7).

Moksleiviø atostogos: kokiø
norëtume, kokias turësime?

perduoti dar vienà þinià apie ðokio menà.
30 metø jubiliejaus proga nuoðirdþiai sveikinu laikraðèio

„Statyba“ kûrybinæ grupæ ir gerbiamà redaktoriø, daktarà Juozà
Ðalèiø. Linkiu neiðsenkanèios energijos, ðviesiø minèiø ir dar daug
jubiliejø. Kurkime, statykime, dþiaukimës!

Rasa SIMANAVIÈIENË
Choreografijos mokytoja, sportiniø ðokiø klubo „Junda“ trenerë

Kà tikrai þinau tikrai
sportuosiu (bëgiosiu) ir bûtinai
pieðiu. Pirmenybæ skirsiu seniems
namams, avinams, paukðèiams...

Emilija ÈYPAITË, 12 klasë
(2017 m. Nr. 6)

Mokslo metø pradþia KTU Statybos ir architektûros fakultete
Jau pasibaigus iðkilmëms papraðëme fakulteto dekanà Andriø

JURELIONÁ pasidalinti mintimis apie fakultetà. Jis trumpai
apibûdino studentø skaièiø.

Ið viso priimta 188 studentai. Ið jø 127 á statybos inþinerijos ir
architektûros krypèiø bakalauro bei vientisàsias studijas, o 61 á magistro
studijø programas. Galime pasidþiaugti, kad ðiais metais startavo
atnaujintas statybos inþinerijos krypties magistrantûros studijø
programø paketas. Siûlomos á atitinkamà profesinæ sritá orientuotos
programos: „Statybiniø konstrukcijø ir gaminiø inþinerija“, „Statybos
valdymas“ bei „Darnûs ir energetiðkai efektyvûs pastatai“.

Doc. Dr. Darius PUPEIKIS,
KTU Statybos ir architektûros fakulteto prodekanas studijoms

(2017 m. Nr. 9)
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Giriamàjá þodá tariu
laikraðèio „Statyba“ ko-
lektyvui, per 30 metø
neiðbarsèiusiam vertybiø
puoselëjimo tradicijos,
pagarbos kiekvienam
autoriui, gebëjimo iðgirsti
skirtingas kartas, ramiai
pamokyti, patarti, papa-
sakoti, iðklausyti,

dþiaugtis ir liûdëti. Dþiaugiuosi, kad koja kojon su
laikraðèiu ëjau ar ðiek tiek nutolusi jo pulsà jauèiau
daugiau apie 20 metø, parengiau arti 200 kalbos
konsultacijø. Nuoðirdþiai aèiû visiems laikraðèio
autoriams, bendradarbiams, o ypaè – redaktoriui
Juozui Ðalèiui uþ graþius bendravimo ir
bendradarbiavimo metus. Ilgiausiø metø, ilgiausiø!

Þemëje gyvena per 6 mlrd. þmoniø, kurie kalba 6–7 tûkst.
kalbø. Kalbomis, sudaranèiomis 96 % visø kalbø, kalba tik 4 %
visø pasaulio þmoniø. 3 % visø pasaulio kalbø, t. y. 225 kalbos,
yra atsiradusios Europoje. Penkios didþiosios, kuriomis kaip
gimtosiomis kalba daugiausiai þmoniø Europoje, yra rusø,
vokieèiø, anglø, prancûzø ir italø kalbos.

Pasaulyje lietuviðkai kalba apie 4 mln. þmoniø. Lietuviø
kalba pagal kalbanèiøjø skaièiø pasaulyje uþima 144 vietà.
Lietuviø kalba oficiali yra Lietuvos Respublikoje ir Europos
Sàjungoje. Lietuviø kalba kaip uþsienio kalba dëstoma 28
pasaulio universitetuose.

Lietuviø kalboje yra apie 11 milijonø þodþiø. Dabartinëje
lietuviø kalboje vartojama apie 75 tûkstanèiai þodþiø.

Dalia KËVALIENË
Kauno miesto savivaldybës administracijos
Dokumentø skyriaus vyriausioji specialistë

Pirmà kartà á laikraðtá
nuëjau 2007 metais. Tada
man buvo 4 metukai. Dar
nemokëjau raðyti. Taèiau
buvo ádëta mano nuotrauka
su ðuniuku. Iki ðiol ji tebëra
labai miela.

Praëjus keliems më-
nesiams laikraðtyje Nr. 5 ir

vël að pasirodþiau. Laikraðtyje buvo trumpai apraðyta kaip ið tiesø mane
atneðë gandras, o tai buvo labai paprastai. Mano mama su mokslus baigusiu
broliu prie gandralizdþio pasodino puðaitæ. Po pusantrø metø gandras
atneðë mane.

2010 metais laikraðtyje Nr. 5 pasirodë dvi labai mielos mano
nuotraukytës. Ðalia jø buvo paraðyta kaip að pasitikau parskridusius
gandrelius. Tada að jau ëjau á mokyklëlæ.

2011 metais laikraðtyje Nr. 9 að dëkojau gandrui, kad mane atneðë ir
su dþiaugsmu augino bei pirmàsias raides paþinti mokino.

2013 metais laikraðtyje Nr. 6 raðiau kada parskrido mano lauktieji
gandrai, taip pat dëkojau savo buvusioms mokytojoms.

2013 metais kaip laikraðèiui suëjo 25 metai, buvo ádëta ta pati
nuotrauka kaip 2007 metais su ðuniuku. Tame laikraðtyje vël dëkojau
savo mokytojoms.

2014 metais laikraðtyje Nr. 5 raðiau kaip mes su Miðkiumi laukëme
gráþtanèio gandro.

2015 metais laikraðtyje Nr.12 raðiau apie Miðkës atsivestus ðuniukus.
Vienà ið jø buvau pasiëmusi að.

Paskutiniame 2017 metais laikraðtyje Nr. 1 raðiau kaip að dirbau
namuose, kaip pasisodinau derliø, uþ kurá nuvaþiavau prie jûros. 

Aèiû uþ galimybæ, kad galëjau save matyti auganèià ir dirbanèià
laikraðtyje STATYBA.

Gabija BRUOÞYTË, Iðlauþo pagrindinës mokyklos 8 klasës mokinë

LIETUVIØ KALBA MIELIEJI,

Atëjo metas laikraðèio  leidybà perimti jaunesniajai kar-
tai, todël klausiame: BÛSIMOJI REDAKTORE AR BÛSI-
MASIS REDAKTORIAU, KUR JÛS?

(2014 m. Nr. 1, 2015 m. Nr. 1).

Gerb. skaitytojai
Kà pasiimsime á ateitá

Ðis leidinys - ypatingas. Vienintelis savo turiniu ir forma. Já rengdami
turëjome tikslà pamatyti, paskaityti, atrinkti ávairiø autoriø mintis per
visus leidybos metus.

Skaitytojø bus visokiø. Vieni á ðá leidiná tik paþvelgs. Kiti atidþiai ir
gal ne kartà skaitys... Tuomet pamanys: ádomu bûtø atidþiau ir praeitá
ásiþiûrëti. Tokiu atveju beliktø padëkoti uþ atidumà ir smalsumà. Dël
vietos stokos nepateikiame iðsamiø ðaltinio nuorodø. Jas turime. Mielai
bendradarbiausime, jeigu kam nors prisireiks. Taip padësime surasti
iðsamesnæ informacijà apie tai, kas buvo spausdinta ávairiuose
laikraðèio numeriuose praeityje.

Su dëkingumu màstome apie talkininkus, buvusius ir bûsimus
skaitytojus.

Kà pasiimsime á ateitá? Atsakymas galëtø bûti toks:
NEPAMIRÐTAMÀ IR BRANGIÀ PRAEITÁ.

Su pagarba Juozas ÐALÈIUS, redaktorius

Sveika Gabija,
Aèiû uþ laiðkutá. Tavo ir Saidros uþauginti Miðkiukai gyvena

kaimyniniame Graþuèiø kaime. Kai nuëjau, ið karto atpaþino, labai
dþiaugësi ir praðësi ant rankø...

Linkiu gerø paþymiø, ádomaus laisvalaikio ir naudingø darbø.
Maþaþemis Juozas ið Dambravos kaimo

2017 m. Nr. 1

PAGAL REKLAMÀ
Ir katytës, ir ðuniukai, ir mergaitës ir

berniukai, tamsoje be atðvaitø, niekur neikit ið
namø.

(2016 m. Nr. 11).

TEATRE
Reþisierius pakvietë pagyrûnà aktoriø

suvaidinti kvailá.
- Kà turiu daryti?, - paklausë ðis.
- Nieko, - atsakë reþisierius, - bûkite savimi.



   Kartà aktoriø paskyrë uþimti aukðtas
valdþios pareigas. Draugai jo klausia:

- Na, kaip tu susitvarkysi tokiame poste?
- Niekai! – Að esu vaidinæs ir karaliø.
(2017 m. Nr. 10)

Laikraðèiø puslapius pavartë, prie apskritojo stalo su redaktoriu-
mi pasëdëjo ir á spaudà mintis palydëjo

Sonata Makûnaitë,
Edita Smetonaitë,
Janina Puodþiuvienë.

P. S.Turëjome galimybæ pamatyti redaktoriaus J.Ðalèiaus straips-
nius ir kituose leidiniuose. Tai ávairûs þurnalai, moksliniø praktiniai
konferencijø leidiniai, rajoniniai ir respublikiniai laikraðèiai. Matëme
ir jo straipsnius redaguojant ar recenzuojant ávairias knygas. Apytiks-
liai paskaièiavus jø yra virð pusðimèio. Bet tai neturi tiesioginio ryðio su
ðiuo leidiniu, todël apie juos kalbëti vargu ar tikslinga.


