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naujienos

Renovacijai - 
dar 15 mln. Lt

Ūkio ministras 
Dainius Kreivys

Šios lėšos bus panaudotos 4 
projektams įgyvendinti. Iš viso ug-
dymo ir švietimo įstaigoms reno-
vuoti skirta 347,2 mln. Lt.

„Viešuosius pastatus renovuoti 
jau įpusėjome. Šiuo metu lopšeliams, 
darželiams, mokykloms, gimnazi-
joms, ligoninėms, globos namams ir 
kitoms viešosioms įstaigoms renovuo-
ti paskirstyta daugiau nei 583 mln. Lt 
iš planuotų 1,07 mlrd. Lt“, - sako ūkio 
ministras Dainius Kreivys.

Paskutiniais įsakymais skirti 
15,3 mln. Lt bus panaudoti Mari-
jampolės profesinio rengimo cen-
tro pastatų renovacijai, tam skirta 
7,2 mln. Lt, Kaišiadorių specialio-
sios mokyklos pastatui rekonstruo-
ti - 4 mln. Lt, Birštono vaikų lopše-
liui-darželiui „Vyturėlis“ rekonstruo-
ti - 2 mln. Lt ir 2,1 mln. Lt - Kel-
mės „Aukuro“ vidurinės mokyklos 
pastatui rekonstruoti.

Projektams įgyvendinti skirta Eu-

ropos Sąjungos struktūrinė parama 
bus panaudota viešosios paskirties 
pastatams šiltinti, langams keisti, 
energetinėms sistemoms moderni-
zuoti ir kitoms energijos taupymo prie-
monėms diegti. Įgyvendinus minėtas 
priemones, pastatuose padidės ener-
gijos vartojimo efektyvumas, pagerės 
patalpų mikroklimatas, prailgės pas-
tatų eksploatavimo trukmė. 

Visuomeninių pastatų energeti-
nio efektyvumo didinimas yra Eko-
nomikos skatinimo plano dalis, ku-
ria siekiama mažinti šilumos varto-
jimui skiriamas išlaidas bei Lietu-
vos priklausomybę nuo importuo-
jamų energetinių išteklių.

Visuomeninės paskirties pasta-
tų renovacija finansuojama iš 
2007–2013 metų Europos Sąjun-
gos struktūrinės paramos lėšų, skir-
tų viešųjų pastatų renovacijai. 

„Pastogės“ inf.

Ūkio ministerija 
ugdymo ir 
lavinimo įstaigoms 
renovuoti skyrė 
dar 15,3 mln. lt iš 
2007–2013 metų 
europos sąjungos 
struktŪrinės 
paramos lėšų. 
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Palyginti su 2008 metų pir-
muoju pusmečiu, kai, Registrų 
centro duomenimis, buvo par-
duoti 1749 nauji butai, pardavi-
mai sumenko apie 70 procentų, 
nors tuomet stagnacija būsto rin-
koje jau buvo prasidėjusi. 

Šiais metais daugiau nei 60 
proc. pardavimų sudaro ekonomi-
nės klasės butai. Vidutinė jų kai-
na svyruoja 2500-4500 Lt už kva-
dratinį metrą. Per pusmetį kainos 
šiame rinkos sektoriuje sumažėjo 
apie 17 proc. Apie 20 proc. par-
duotų butų yra vidutinės klasės, 
kurių kainos svyruoja 4500-6500 
Lt už kvadratinį metrą ir per 6 mė-
nesius taip pat yra sumažėjusios 
apie 17 proc. Likusi dalis, apie 20 
proc. parduotų naujų butų, tenka 
prabangiems būstams, kurių kai-
nos prasideda nuo 6500 Lt už kva-
dratinį metrą. Nors skelbiamos kai-
nos šiame sektoriuje sumažėjo 
apie 20 proc., realios pardavimo 
kainos derybų metu gali būti dar 
apie 10-15 proc., o kartais ir 20 
proc. ar daugiau žemesnės.

Pasak UAB „Eika” rinkos ana-
litiko Tomo Žiaugros, nekilnoja-
mojo turto plėtotojai šiuo metu 
siūlo apie 2500 naujų butų. „Ta-

čiau butų pasiūla baigtuose ir be-
veik baigtuose statyti projektuo-
se yra mažesnė - apie 2200, o to-
kių butų parduodama daugiausia 
– daugiau kaip 90 proc. visų rin-
koje parduotų naujų butų. Pasta-
tytų arba beveik pastatytų butų 
turėtų užtekti 2 metams, jei par-
davimai vyks panašiu tempu”, - 
prognozuoja T.Žiaugra.

Anot jo, bene vienintelė gera 
žinia plėtotojams - kad pardavi-
mai nėra sustoję. Naujų butų tie-
siogiai iš plėtotojų nuperkama 
daugiau nei 80 per mėnesį. „Sėk-
mingiausiai butus parduoda di-
desnę patirtį turintys plėtotojai, 

nebijantys laiku reaguoti į kainų 
pokyčius ir taikyti nuolaidas. 

Taip pat nemažai butų parduo-
dama bankų globojamuose projek-
tuose, kuriuose pirkėjai gali gauti pa-
lankesnes kreditavimo sąlygas”, - ti-
kina NT analitikas. Neseniai pradė-
tų projektų padėtis sudėtingesnė. 
Per 6 mėnesius pusiau pastatytuo-
se daugiabučiuose parduota arba 
rezervuota tik apie 30 butų. „Tai 
verčia manyti, kad suplanuoti ar su-
stabdyti projektai, t.y. apie 1400 
butų, artimiausiu metu rinkos ne-
papildys”, - teigia T.Žiaugra.

„Pastogės“ inf.

per šių metų pirmą jį 
pusmetį vilniuje 
parduota arba 
rezervuota apie 500 
naujų butų.

naujų butų parduota mažiau 

Per šių metų pirmąjį pusmetį Vilniuje, 
palyginti su 2008 metų pirmuoju pusmečiu, 

pardavimai sumenko apie 70 procentų
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Ramūnas LIUTKEVIČIUS

Kalbant apie tai, kaip saugomas 
Vilniaus senamiestis, galima būtų pri-
siminti, kokia Lietuvoje yra kultūros 

paveldo apsaugos politika tiek istori-
nių miestų, tiek kitų paveldo objektų 
kontekste. Ir  ar apskritai tokia politi-
ka yra Lietuvoje. Tai, ką būtų galima 
pavadinti politika, nesudėtinga rasti 
Kultūros ministerijos tinklalapyje. 

Minėtame tinklalapyje rašoma, 
kad Lietuvoje kultūros paveldo ap-
sauga pagrįsta Konstitucijos 42, 47 
ir 54 straipsniais. Nekilnojamojo 
kultūros paveldo objektai saugomi 
pagal Nekilnojamojo kultūros pa-
veldo apsaugos įstatymą, Saugo-
mų teritorijų įstatymą, Teritorijų pla-

navimo įstatymą, o kilnojamosios 
kultūros vertybės - pagal Kilnoja-
mųjų kultūros vertybių apsaugos 
įstatymą. Nacionalinę kultūros pa-
veldo apsaugos politiką formuoja 
Seimas, Vyriausybė ir Kultūros mi-
nisterija. Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos valstybinį admi-
nistravimą atlieka - Kultūros pavel-
do departamentas prie Kultūros mi-
nisterijos (KPD). Seimo, šalies pre-
zidento ir Vyriausybės ekspertas ir 
patarėja kultūros paveldo apsau-
gos politikos klausimais yra Valsty-
binė kultūros paveldo komisija. Kul-
tūros paveldo objektų apsauga taip 
pat rūpinasi savivaldybės, kurioms 
pagal Vietos savivaldos įstatymą 
priskirtos savarankiškos ir ribotai 
savarankiškos kultūros paveldo ap-
saugos funkcijos. Pagrindinė vals-

tybės misija – išsaugoti Lietuvos 
kultūros paveldą. Tačiau kaip vis-
kas iš tikrųjų atrodo?

Yra, nėra…

„Jei paskambintumėte į KPD ir 
paklaustumėte, kokios yra Lietuvos 
istorinių miestų ir miestelių politikos 
gairės, niekas jums neatsakytų į šį 
klausimą. Sakytų, dalijame pinigus 
tiems, kas paprašo, arba tiems, ku-
riuos galbūt labiau mylime“, - „Pas-
togei“ pasakojo Gediminas Rutkaus-
kas, Vilniaus senamiesčio atnaujini-
mo agentūros direktorius. Ir apskri-
tai, anot jo, kultūros paveldo apsau-
gos politikos Lietuvoje nėra. 

„Politika – apibrėžimo reikalas. 
Jums bet kuris formaliųjų instituci-
jų atstovas atsakys, kad tokio api-
brėžimo, kaip kultūros paveldo po-
litika, įstatymuose nėra. Ir to užten-
ka, kad galima būtų nieko nedary-
ti“, - tvirtino pašnekovas. „Pasto-
gė“ taip ir padarė – paskambino į 
Kultūros departamentą ir Valstybi-
nę kultūros paveldo komisiją.

„Seniai vyksta tokie ginčai: yra 
kultūros paveldo apsaugos politika ar 
nėra. Jeigu politiką suprantame kaip 
vieną dokumentą, kur viskas būtų su-
rašyta ir kuris vadintųsi politika, – to-
kio dokumento nėra. Bet politika for-
muojama atskirais dokumentais. Čia 
filosofinis klausimas: ar mes lauksi-

me politikos kaip vieno dokumento, 
ar manysime, kad politikos sąvoka 
apima viską: tai strateginiai planai, 
įvairios programos, įstatymų normos. 
Valstybės mastu kokia nors politika 
vis tiek yra, negali sakyti, kad jos vi-
sai nėra“, - „Pastogei“ teigė Algiman-
tas Degutis, Kultūros paveldo depar-
tamento direktoriaus pavaduotojas.  

„Politika yra, paveldą reikia sau-
goti, tai reglamentuoja įstatymai. Pa-
sauliniu mastu Lietuva yra pasirašiu-
si Architektūros apsaugos konven-
ciją ir įsipareigojusi vykdyti pasauli-
nes nuostatas“, - teigė „Pastogei“ 
Valstybinės kultūros paveldo komi-
sijos pirmininkė Gražina Drėmaitė.

Su minėtais pašnekovais ir kal-
bėjome apie Vilniaus senamiestį, 
1994 m. įtrauktą į UNESCO Pasau-
lio paveldo sąrašą.

į unesCo pasaulio paveldo sąrašą 
įtrauktas vilniaus senamiestis yra gražus, 
tačiau neišlaikoma darna tarp atnaujinimo 
ir paveldo išsaugojimo, sako speCialistai.

vilniaus senamiestis:  
tarp išsaugojimo ir atnaujinimo
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„Užduotis ir yra suderinti šiuolaikinius poreikius 
su ta autentika, kurią reikia išsaugoti“ 

Algimantas Degutis



�

Vilniaus senamiestis

Šiandien istorinis Vilniaus centras 
apima pilies teritoriją bei aplinkinę 
miesto dalį, vėlyvaisiais viduramžiais 
apjuostą miesto siena. Jis yra radia-
linio plano, gatvės atsišakoja nuo pi-
lies teritorijos. Gatvių audinys būdin-
gas viduramžiams – siauros gatvelės 
suraižo miestą į netaisyklingus kvar-
talus. Yra ir didesnių kvartalų, įsiter-
pusių vėlesniais amžiais. Istoriniai 
pastatai - įvairių architektūros stilių. 
Beveik 40 proc. šių statinių yra di-
džiausios architektūrinės bei istori-
nės vertės. Jie susipina į labai turtin-
gą ir įvairų, tačiau kartu harmoningą 
miesto vaizdinį. Taip rašoma Vilniaus 
senamiesčio atnaujinimo agentūros 
tinklalapyje. Pagrindinis Vilniaus se-
namiesčio priežiūros, tvarkymo ir 
naudojimo sąlygas nustatantis doku-
mentas – Vilniaus senamiesčio ap-
saugos reglamentas. 

O būna taip...

Yra parengta Vilniaus senamies-
čio atnaujinimo strategija, numatan-
ti, kad senamiestis turi likti gyvybin-
gas. Strategijos tikslams įgyvendinti 
miesto savivaldybė įsteigė ir minėtą-
ją Senamiesčio atnaujinimo agentū-
rą, kuri, kaip teigiama, glaudžiai ben-
dradarbiaudama su Miesto plėtros 
departamentu, nuo 1998 m. kasmet 
rengia senamiesčio atgaivinimo pro-
gramą, užsiima kita su programos 
įgyvendinimu susijusia veikla. 

A.Degutis sako, kad kaskart at-
ėjus naujai Vilniaus valdžiai vis kil-
davo naujų idėjų, kaip senamiestį 
atnaujinti.

„Vieni politikai darė vienaip, kiti - 
kitaip. Vienas meras norėjo viską da-
žyti - reikia ar nereikia, - kitas trans-
portą uždaryti, trečias tramvajaus li-
niją nutiesti“, - sako jis. Pasak pašne-
kovo, savivaldybė pati turi sumanyti, 
kokius veiksmus reikia atlikti sena-
miestyje, ir juos derinti su KPD.

„Mes, kaip departamentas, ne-
turime teisės savivaldybei nurody-
ti „dabar jūs darykite taip ar anaip“. 

Jie patys sugalvoja, ką daryti, ir tada 
veiksmus derina su mumis“, - ben-
dradarbiavimo tarp institucijų ypa-
tumus aiškino A.Degutis.

G.Rutkauskas mano, kad atnau-
jinant senamiestį Vilniaus savivaldy-
bė ir agentūra daro, ką gali. Tačiau 
neišlaikoma pusiausvyra tarp pavel-
do išsaugojimo ir atnaujinimo. „Se-
namiestis gražus, bet pasižiūri į lan-
gus, duris, bandai atrasti autentiškų 
grindinių, sienų fragmentų – sekasi 
sunkiai. Reikėtų atkurti pusiausvyrą. 
Restauravimas yra ta sritis, už kurią 
atsako Kultūros ministerija, – tvirtina 
jis. - Agentūros tikslas - gerinti santy-
kius tarp savivaldybės ir valstybės ins-
titucijų, kad būtų išlaikoma plėtros ir 
apsaugos pusiausvyra. Tą bandome 
daryti, bet ne viskas nuo mūsų pri-
klauso. Miesto valdžia padarė didžiu-
lę pažangą. Tarptautinėse organiza-
cijose apie mus daug šneka ir net 
daug ko iš mūsų mokosi. Bet čia aš 
kalbu apie miesto ir mūsų agentūros 
veiklą. O apie valstybės pastangas... 
Jei paklausite institucijose, kokie yra 
paveldosaugos laimėjimai – teparo-
dys du išblizgintus objektus“. 

A.Degutis pripažįsta, kad išsau-
goti autentiškus dalykus ne visada 
sekasi. „Užduotis ir yra suderinti 
šiuolaikinius poreikius su ta auten-
tika, kurią reikia išsaugoti. Taip ir 
Nekilnojamojo kultūros paveldo įsta-
tyme parašyta. Kita vertus, privalai 
gyventojams leisti gyventi šiuolaikiš-
kai. Jeigu sakytume, kad senamies-
tyje kanalizacija negalima, nes ati-
tinkamu laikotarpiu jos nebuvo, ne-
žinau, kiek žmonių sutiktų čia gy-
venti“, - teigia pašnekovas.  

G.Drėmaitė sako, kad Vilniaus 
senamiestis į UNESCO Pasaulio pa-
veldo sąrašą įtrauktas, galima sa-
kyti, vien už išlaikytą viduramžišką 
gatvių struktūrą. 

„Eidamas gatve turėtum tolu-
moje matyti horizontą – reikia išlai-
kyti tokį principą. O dabar eini nuo 
Aušros vartų ir matai savivaldybės 
bokštą. Taip mes žalojame sena-
miestį“, - vardija senamiesčio ap-
saugos problemas pašnekovė. 

Anot jos, įstatymai neleidžia sta-
tyti šioje miesto dalyje požeminių 
garažų. Tačiau, matyt, nereikia būti 
itin akylam, kad pamatytum, jog dėl 
tų garažų situacija yra kiek kitokia. 
Pašnekovė sako, kad dėl įvairių sta-
tybų vyksta teismai. Kita vertus, 
anot jos, įstatymuose landų visada 
gali rasti. „Šiandien pirmoji politika 
yra pinigų kiekis“, - teigia ji.  

„Baudžiam, nuverčiam nelega-
lius statinius, bet tai yra pavieniai 
atvejai. Įstatymai yra, bet juose  vi-
suomet rasi landų. Yra valdžioje gu-
dručių, kurie sako, kur parašyta, 
kad negalimi tam tikri veiksmai“, - 
priduria G.Drėmaitė. 

Anot A.Degučio, dabar svarbu pa-
rengti du Vilniaus senamiesčio spe-
cialiuosius planus. Kaip viena iš pri-
oritetinių užduočių, anot jo, yra paro-

dyti miesto gyventojams ir svečiams, 
kuo vertingas senamiestis. „Reikia 
parodyti, kodėl tas senamiestis įtrauk-
tas į Pasaulio paveldo sąrašą, išaiš-
kinti žmonėms tą vertę. Tai atlikti esa-
ma įvairių būdų. Šiemet bus minimos 
„Europos paveldo dienos“, bus semi-
narai, bus parodomas įvairių kultūrų 
indėlis į senamiestį. Pasigendam sa-
vivaldybės veiksmų, kurie akcentuo-
tų senamiesčio autentiškumą. Ne tik 
turistas, bet ir Vilniaus gyventojas ne-
žino, kur buvo rusiškas, kur buvo vo-
kiškas kvartalas, žydišką galbūt žino. 
Jeigu žmonės nežinos, kodėl reikia 
saugoti senamiestį, jie nesupras, ko-
dėl tu verti juos šią miesto dalį sau-
goti. Nežinau kitų Europos sostinių, 
kuriose  vienu metu gyvuotų 11 kon-
fesijų. Tai rodo, kad nuo seno čia buvo 

tolerantiškas miestas. Bet ar šiandien 
tai kur nors atsispindi, - kitas klausi-
mas“, - svarstė A.Degutis.  

Paklaustas, kokias dabar mato 
realias grėsmes senamiesčiui, pašne-
kovas nurodė savivaldybės inicijuotą 
Architektūros parko projektą palei Vil-
nelę. „Nežinau, ar tai galima vadinti 

grėsme, bet projektas kelia susirūpi-
nimą. Tai yra didžiulė teritorija, kuri 
gali turėti didelės įtakos senamiesčio 
kraštovaizdžiui. Klausimas, ar Vilnius 
neturės problemų“, - teigė jis.

G.Rutkauskas sako senamies-
tyje ypatingų grėsmių nematantis. 
Anot jo, turistai pastebi, kad dar rei-
kia plėtoti infrastruktūrą.

Istorijos neatkursi

Prieš keletą metų Vilniuje lan-
kydamasis Tarptautinės paminklų 
ir saugotinų vietų tarybos (ICO-
MOS)  atstovas dr. Rėjus Bondinas 
(Ray Bondin) sakė, kad problemiš-
kiausi klausimai senamiestyje yra 
daugiaaukščių pastatų statyba se-
namiesčio apsaugos zonose, su-

naikintų pastatų atstatymas ir ža-
liosios bendro naudojimo erdvės.

„Daugiaaukščių pastatų klausi-
mas išspręstas, kai mes padidinom 
apsaugos zoną. Neužstatytų erdvių 
niekas nepuola užstatyti. Tos erdvės 
vadinasi žaliosiomis, bet anksčiau 
ten buvo statiniai. Dabar reikalingas 
bendruomenės apsisprendimas: ar 
atkurti statinius, ar palikti žaliąsias 
erdves“, - sako jis. Pats A.Degutis 
sako, kad statinių, kvartalų asme-
niškai nebūtų linkęs atkurti.

„Asmeniškai istorijos būčiau lin-
kęs neatkurti. Ir Venecijos chartija 
sako, kad visi laikotarpiai vienodai 
svarbūs. Tad vieną laikotarpį ištrin-
ti ir parodyti, kad buvo kažkas kita, 
išeitų melavimas ir istorijos kūri-
mas“, - svarsto A.Degutis. Anot jo, 
bet kokie atstatymai turi būti vyk-
domi atlikus išsamius istorinius ty-
rimus, o politikai ir visuomenė turi 
nuspręsti, ar tai tikslinga daryti.

Kas atsakingas

Kaip matome, visos kalbintų pa-
šnekovų atstovaujamos institucijos 
vienaip ar kitaip atsakingos už Vil-
niaus senamiesčio išsaugojimą ir 
atnaujinimą. O ar yra viena atsa-
kinga institucija? 

„Mes turime atsiskaityti Pasaulio 
paveldo komitetui. Ten iš mūsų nuo-
lat reikalauja atsakymo: kas atsakin-
gas už Vilniaus senamiesčio išlikimą. 
Ir mes niekaip negalime pasakyti vie-
nos pavardės, kas atsakingas. Pagal 
įstatymą atsakingas kultūros minis-
tras. Bet patys matote, kaip tie mi-
nistrai keičiasi. Kiekvienam naujam 
ministrui turi išaiškinti, parodyti pirš-
tu, už ką jis atsakingas. O senamies-
čio savininkas - savivaldybė. Savival-
dybė įkūrė agentūrą, tačiau ji taip pat 
kratosi atsakomybės. Kartais tenka 
prisiminti sovietinius laikus, kai Vil-
niaus senamiestyje dirbo vyriausia-
sis inspektorius Stasiulaitis, kuris tu-
rėjo galią, pamatęs, kad kažkas vyks-
ta ne taip, pasikvieti milicininką, su-
stabdyti statybas ir užplombuoti“, - 
dėstė G.Drėmaitė.

Vėluojant sumokėti paskolos 
įmokas, tenka mokėti paskolos su-
tartyje numatytus delspinigius, jų 
dydis priklauso nuo paskolos su-
mos. Vėluojant atsiskaityti bankui 
vieną ar dvi dienas, delspinigių 
suma nebus didelė, tačiau uždel-
sus ilgiau, skola labai išauga. Taip 
pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad il-
giau trunkantys ar dažni trumpalai-
kiai vėlavimai atsiskaityti daro įtaką 
kliento skolinimosi istorijai. Klien-
tas, kurio skolinimosi istorija nėra 
gera, finansinėms institucijoms yra 
rizikingesnis ir ateityje skolintis jam 
gali būti brangiau ir sudėtingiau. 

Kodėl svarbi kredito 
istorija?

Apie kredito istoriją paprastai 
kalbama tik pridedant žodelius 
„bloga“ arba „gera“. Klaidingai 
manoma, kad kredito istorija susi-
jusi tik su jau prasiskolinusiais ar 
turinčiais tik dideles paskolas (pa-

vyzdžiui, būsto paskolas) žmonė-
mis. Aktualiausia ji dar tik ketinan-
tiems skolintis, nes niekada nega-
li būti tikras, kada gali tekti pasi-
naudoti finansinių institucijų kre-
ditavimo paslaugomis. 

Kredito istorija atspindi, kiek 
kartų ir kiek laiko žmogus pradel-
sė atsiskaityti už paslaugas ban-
kams, išperkamosios nuomos ben-
drovėms, greitųjų kreditų įmo-
nėms ar kitiems juridiniams as-
menims. Kredito istorijoje taip pat 
yra duomenys, kiek asmuo vis dar 
skolingas, jei yra vis dar nepa-
dengtų įsiskolinimų. Tokia infor-
macija renkama nepažeidžiant tei-
sės aktų reikalavimų ir saugoma 
ne ilgiau kaip 10 metų po skolos 
grąžinimo. Pradelsimas daugiau 
nei 90 dienų yra grėsminga riba, 
nes tokiu atveju žmogus pripažįs-
tamas nesugebančiu vykdyti savo 
įsipareigojimų, ir ši kredito istori-
joje užfiksuota informacija turi įta-
kos ateityje priimant sprendimą 
dėl to asmens galimybės pasisko-
linti ar sudaryti bet kokias kitas fi-
nansinių paslaugų sutartis. 

Informaciją apie Lietuvos pilie-
čių kredito istoriją šalyje renka ir 
sistemina kreditų biuras „Credi-
tinfo Lietuva“.  Šis biuras duome-
nis gauna ne tik iš kreditus tei-
kiančių bendrovių, bet ir iš pas-
laugų įmonių, pavyzdžiui, teleko-
munikacijų. T. y. jei tam tikrą lai-
ką neatsiskaitote už mobiliojo ry-
šio paslaugas, informacija apie tai 
perduodama kreditų biurui. Finan-
sinėms institucijoms prieinama ir 
papildoma informacija Lietuvos 
banko valdomoje paskolų rizikos 

duomenų bazėje, kurioje galima 
pasitikrinti, ar asmuo turi skolinių 
įsipareigojimų Lietuvos finansų 
institucijoms. Tai padeda įvertinti 
jo patikimumą. Žinoma, bankai ti-
krina informaciją duomenų bazė-
se tik esant kliento rašytiniam su-
tikimui. Tuo atveju, jei žmogus ne-
sutinka, kad bankas tai darytų, jis 
pats turi surinkti reikiamus doku-
mentus iš banko nurodomų insti-
tucijų ir bendrovių.

Į kredito istoriją galima žiūrė-
ti dvejopai. Pirmiausia tai yra tar-
si dokumentas, įrodantis žmogaus 
sugebėjimą tinkamai valdyti savo 
pinigus – laiku vykdyti finansinius 
įsipareigojimus, atsiskaityti už 
paslaugas ir t. t. Kita vertus, kre-
dito istorija daro tiesioginę įtaką 
ne tik galimybėms skolintis, bet ir 
paskolos sąlygoms. Pavyzdžiui, jei 
žmogus prašo kredito ir paaiškė-
ja, kad jis net keletą kartų vėlavo 
vykdyti finansinius įsipareigojimus 
daugiau nei 60 dienų, bankas ar 
kita finansų institucija gali arba 
atsisakyti suteikti kreditą, arba su-
teikti ne tokiomis palankiomis są-
lygomis (gali būti taikoma dides-
nė palūkanų norma, trumpesnis 
paskolos terminas ir pan.) kaip ki-
tiems, nes toks klientas laikomas 
rizikingesniu – tikėtina, kad jis ir 
ateityje gali nevykdyti prisiimtų įsi-
pareigojimų. 

Norisi pabrėžti, kad tuo atveju, 
kai žmogus gauna iš banko pra-
nešimą apie susidariusią skolą ir 
ją padengia iki pranešime nurody-
to termino, bankas duomenų apie 
asmens įsiskolinimą neperduoda 
tretiesiems asmenims, ir ši infor-

macija neturi įtakos to žmogaus 
kredito istorijai, kurią nagrinės ki-
tos finansų institucijos. 

Bankas gali padėti

Jei esate paėmę paskolą ar tu-
rite skolų kitoms finansų instituci-
joms ir sumažėjo šeimos ar asme-
ninės pajamos arba pradėjo vė-
luoti atlyginimai, iškilo reali nedar-
bo grėsmė, patarčiau nelaukti ir 
kreiptis į banką. Svarbu nedelsti. 
Susirūpinti reikėtų ne tada, kai su-
sidaro kelių mėnesių įsiskolinimas, 
o anksčiau, kai tik pajuntami blo-
gėjančios asmeninės finansinės 
būklės ženklai. Laiku kreipusis į 
banką ar kitą kreditorių, kuriam 
esate skolingi, galima rasti kur kas 
geresnių ir paprastesnių sprendi-
mų. Juk galbūt pakanka tik pa-
keisti sutartyje numatytą paskolos 
mokėjimo dieną, kad jūsų proble-
ma būtų išspręsta. 

Žinoma, kiekvienu atveju spren-
dimai būna individualūs. Pavyz-
džiui, jei kliento pajamos laikinai 
sumažėjo, bankas siekia išsiaiškin-
ti, kokią sumažėjusią įmoką klien-
tas gali mokėti. Tokiu atveju padė-
tį gali sušvelninti paskolos termino 
ilginimas, paskolos mokėjimo me-
todo pakeitimas, paskolos dalių 

įmokų atidėjimas keletui mėnesių. 
Visos šios priemonės leidžia kuriam 
laikui sumažinti mėnesinio mokė-
jimo dydį. 

Jei žmogus neteko darbo ir ne-
turi iš ko mokėti įmokų, aptaria-
mos kliento ateities perspektyvos 
– jo numatomi veiksmai ieškant 
darbo ar kitų pajamų šaltinių (pa-
vyzdžiui, turto nuoma, turto par-
davimas, brangesnio turto keiti-
mas į paprastesnį ir pigesnį tur-
tą). Netekusiam darbo žmogui 
bankas dažniausiai gali padėti ir 
tam tikram periodui atidėdamas 
mėnesio įmokų mokėjimus. 

Jei žmogus turi keletą pasko-
lų, pavyzdžiui, būsto ir vartojamą-
ją paskolą ar keletą vartojamųjų 
paskolų, tokių įsipareigojimų su-
jungimas, jų termino prailginimas 
taip pat padeda spręsti kliento fi-
nansines problemas. 

Bet kuriuo atveju ieškoma ge-
riausio abiem šalims sprendimo, 
pritaikyto konkrečiai situacijai ir 
konkrečiam klientui. 

Vasara - atostogų metas, todėl 
rekomenduočiau prieš išvykstant 
poilsiauti pasirūpinti, jog jūsų sąs-
kaitoje būtų pakankamai pinigų vi-
siems tuo laikotarpiu numatomiems 
įsipareigojimams vykdyti, kad vėliau 
nekiltų nereikalingų problemų. 

Gerbiamieji “Pastogės” skaitytojai, klausimus specialistams siųskite 
adresu: pastoge@respublika.net arba juos galite pateikti “Pastogės” 
telefonu (8-5) 261-79-08 darbo metu.

specialistas

„mŪsų šeima iš vieno banko yra paėmusi bŪsto paskolą. prieš 
kelis mėnesius ir žmonos, ir mano atlyginimai sumažėjo, todėl 
galime pradėti vėluoti mokėti paskolos grąžinimo įmokas. 
praėjusį sykį minėjote, kad vėlavimai atsiskaityti su kreditoriumi 
daro įtaką žmogaus skolinimosi istorijai. gal galite plačiau 
papasakoti, kas yra toji skolinimosi istorija?“

Algimantas K. iš Alytaus

Geros kredito istorijos svarba

Odeta ČIČKAUSKAITĖ
„Swedbank“ asmeninių 

finansų valdymo ekspertė

ATSAKO

Susirūpinti reikėtų ne tada, kai susidaro 
kelių mėnesių įsiskolinimas, o anksčiau, 
kai tik pajuntami blogėjančios asmeninės 
finansinės būklės ženklai

“R
eu

te
rs

” 
nu

ot
r.

tema

� PASTOGĖ   2009 liepos 28 d.

„Mes turime atsiskaityti Pasaulio paveldo 
komitetui. Ten iš mūsų nuolat reikalauja 

atsakymo: kas atsakingas už Vilniaus 
senamiesčio išlikimą. Ir mes niekaip negalime 

pasakyti vienos pavardės, kas atsakingas” 
Gražina Drėmaitė
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Gražina Drėmaitė sako, kad Vilniaus senamiestis į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas, galima 
sakyti, vien už išlaikytą viduramžišką gatvių struktūrą
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Dainius Razauskas
Humanitarinių mokslų daktaras, 

mitologas, religijotyrininkas
Vieną didžiausių įspūdžių, per-

skaičius Jono Trinkūno knygą „Lie-
tuvių senosios religijos kelias“,  pa-
lieka surinkta medžiaga apie krikš-
čionybės santykį su senąją lietuvių 
tradicija. Šis santykis atskleistas švel-
niai, nedarant apibendrinančių, 
skambių išvadų, tiesiog surenkant 
ir pateikiant pagrindinius faktus, iš 
kurių aiškiai juntama krikščioniško-
jo teroro dvasia. Reikia pripažinti, 
kad krikščionybė iki pat XIX-XX a. 
(o prarastose etninėse žemėse - net-
gi dabar) ištisai demonstruoja ideo-
logizuotą neapykantą lietuvybei. Lie-
tuvoje tiek Rytų, tiek Vakarų krikš-
čionybė per pastaruosius 500 m. iš 
esmės atliko ideologinį/kultūrinį lie-
tuvių tautos genocidą. Pradžioje 
buvo vykdomas karinis smurtas vals-
tybės atžvilgiu, o kilmingiesiems ap-
sikrikštijus ir nutautėjus – toliau 
prievartaujama liaudis. Krikš-
čioniškasis genocidas – tai 
rimtas, atitinkamos „liustra-
cijos komisijos“ 
laukiantis klau-
simas. 

Ir atvirkščiai: 
senoji tradicija – 
pliuralistinė. Tai ma-
tyti jau vien iš to, kad 
XIV a. kunigaikščiai 
priimdavo įvairių tikybų 
žmones, statydavo įvairių 
religijų šventyklas. 
J.Trinkūno knygoje 
dargi pabrėžiama, kad 
senosios tradicijos esmė ir 
gyvavimo būdas yra ne tiek 
ideologija, kokia nors teologija, 
kiek gyva daina. 

Kita vertus, remdamasis seno-
sios tradicijos pliuralizmu, leidžiu 
sau nesutikti su knygos teiginiu, esą 
lietuviai garbino gamtą. Mano po-
žiūriu, niekas niekur niekada gam-

tos kaip tokios išvis negarbino. Tai 
tiesiog krikščioniška klišė, kuria 
buvo pažeminami nekrikščionys. 
Tikras klausimas – kur gali pasi-
reikšti šventybė: tik pastate, užda-
roje ertmėje, ar ir lauke, erdvėje, 
vadinamojoje gamtoje. 

Taip pat nesutinku ir su teigi-
niu, kad lietuvių tradicija yra chto-
niška. Kartais šiuolaikinių tyrinėto-
jų senosios tradicijos samprata 
konstruojama kaip opozicija krikš-
čionybei: jei krikščionybės Dievas 
yra danguje, tai mūsų Dievas būti-
nai turi būti žemėje, pati dieviškoji 
Žemė. Tokia opozicija psichologiš-
kai suprantama, bet religijotyros po-
žiūriu ji nepagrįsta. 

Tačiau J.Trinkūno knygos nerei-
kia vertinti pagal mokslinius krite-
rijus ar ieškoti joje naujų mokslinių 
atradimų. Ją reikia skaityti ne tiek 

protu, kiek širdimi. O pagrindinis 
pageidavimas, kurį norėtųsi išsaky-
ti autoriui, - tai iš esmės išplėsti, iš-
plėtoti, išauginti ligi naujos knygos 
paskutinę jos dalį apie pastaruo-
sius laikus, būtent apie šiuolaikinės 
„Romuvos“ gyvavimą, pradedant 
septintuoju dešimtmečiu. J.Trinkū-
no „Romuvos“ veikla gaivinant ir 
skleidžiant senojo tikėjimo sampra-
tą per pastaruosius dešimtmečius 
yra įspūdinga. Ko verta vien „Kūl-
grinda“, kuri pagal turimą medžia-
gą yra rekonstravusi, nepakartoja-

mai atlikusi ir įdainavusi 
jau kelintą nuosta-
bių dainų diską! O 
romuviečių veikla 

su jaunimu – išvis 
neprilygstamas reiški-

nys: ištisas gyveni-
mo būdas, kelias. 
Tad ir norėtųsi 
daugiau asmeni-

nių prisiminimų, 
gyvenimo istorijų, pa-

tirčių, gyvų įspūdžių. Norisi tikė-
tis, kad J.Trinkūnas kaip tik jais 
dabar ir užsiima, – ir geriausi jam 

šiam darbui palinkėjimai!

Pranas Vildžiūnas
Religijotyrininkas, „Aidų“ leidy-

klos vadovas 
Dauguma žmonių naujaisiais 

pagonimis susižavi kaip liberaliu ju-
dėjimu, neva atsveriančiu ypač ne-
patogią ir principingą (atseit visa 
griaunančią) krikščionybę. Kas jau 

kas, o įsipareigoti šiuolaikiniams 
žmonėms labai nepatinka. Naujų-
jų pagonių judėjimas kaip tik ir ne-
verčia gyvenime laikytis jokių prisi-
taikėliškiems reveransams nepaval-
džių dogmų, o tiesiog siūlo neapi-
brėžtus „bendražmogiškus“ darnos 
ir meilės postulatus.

Nors romuviečiai sako besiremią 
tradicija, taip ir lieka neaišku, ką jie 
vadina žodžiu „tradicija“. Romuvie-
čiai neturi bendros doktrinos, o jos 
nebuvimą dangsto „vienovės įvairo-
vėje“ teze. Savo ruožtu nedaugelį ju-
dėjimą vienijančių „tikėjimo tiesų“ ar, 
tiksliau tariant, ideologinių akcentų 
„Romuvos“ lyderiai judėjimo daly-
viams tiesiogine šio žodžio prasme 
apreiškia. Niekas net nepabando pa-
sidomėti, ar tie apreiškimai turi nors 
kokią atsparą seniai užgesusioje se-
novės lietuvių religinėje tradicijoje. 
Romuviečių pozicija čia visiškai skai-
dri: jei faktai neparemia koncepcijos, 
tuo blogiau faktams... Neturint au-
tentiškos doktrinos, naujųjų pagonių 
dvasingumas bandomas grįsti moks-
lininkų atliktų rekonstrukcijų ir hipo-
tezių samplaika, net neatsižvelgiant, 
ar tos rekonstrukcijos apskritai tar-
pusavyje suderinamos. Tiesą sakant, 
einama lengviausiu keliu: nuo torto 
nurenkamos uogos – labiausiai pati-
kę elementai, o paties torto net ne-
atsipjaunama. Maža to, nevengiama 
patyliukais šio bei to „pasiskolinti“ ir 
iš krikščioniškosios raštijos. Štai kad 
ir J.Trinkūno nuolat linksniuojama 
darnos sąvoka – pirmiausia ji randa-

ma krikščioniškuose raštuose. Kie-
kvienas gali pats pamėgint paieško-
ti darnos sąvokos tradiciniame liau-
dies žodyne – ne vienas nustebs ap-
tikęs, kad liaudyje tai pirmiausia reiš-
kia darganą, velėną ar šiaip suplak-
tą žemę... Tačiau romuviečiams tai 
netrukdo kalbamą sąvoką paversti 
savo tikėjimo ašimi.

Nevengiama ir dar atviresnių is-
torijos mistifikacijų. Štai kad ir J.Trin-
kūno nuolat brukamas (praėjusia-
me „Pastogės“ numeryje publikuo-
tame interviu to taip pat jis nepa-
miršta padaryti) neva senąjį lietuvių 
dvasingumą geriausiai atspindintis 
lietuvių kunigaikščio Gedimino vaiz-
dinys, kuris tariamai buvęs toks ge-
ras ir tolerantiškas, kad net sakęs, 
esą jo šalyje visiems leidžiama lai-
kytis papročių pagal savo tradicijas. 
Tačiau vos ėmus uždavinėti klausi-
mus, ši idilė išgaruoja kaip dūmas. 
Panaši ištara įrašyta viename iš ku-
nigaikščio Gedimino laiškų. Kas rašė 
minėtą laišką? Ar tik ne jo raštinin-
kas, veikiausiai vienuolis pranciško-
nas? Kam jis buvo įteiktas? Ar tik ne 
krikščioniškų kraštų pasiuntiniams, 
taigi adresuotas tų kraštų valdovams 
ir  parašytas atsižvelgiant į jų papro-
čius? Kokiomis aplinkybėmis rado-
si šie laiškai? Ar tik ne Gediminui 
derantis dėl krikšto? Galų gale, jei 
jau užsimota ieškoti „lietuviškosios 
tolerancijos“, galbūt vertėtų pasižval-
gyti ne po kunigaikščių diplomatinį 
susirašinėjimą (analogišką, beje, 
naudojo ir ypač „tolerantiški“ mon-

praėjusiame „pastogės“ numeryje 
pateikėme interviu su senosios lietuvių 
religinės bendruomenės romuvos 
kriviu jonu trinkŪnu. tęsdami temą 
šiame numeryje siŪlome paskaityti 
humanitarinių mokslų atstovų dainiaus 
razausko ir prano vildžiŪno komentarus 
apie jono trinkŪno knygą „senosios 
lietuvių religijos kelias“ ir romuvos 
bendruomenę. sulaukėmė ir poros 
skaitytojų pasisakymų. nuomonės, kaip 
matysite, išsiskirs. norime pabrėžti, kad 
komentatorių nuomonė nebŪtinai sutampa 
su redakCijos poziCija.

�

senosios lietuvių religijos keliais (2)

pasaulėžiūra

n Visų pirma tikrai užsinorė-
jau kuo greičiau paskaityti knygą 
„Senosios lietuvių religijos kelias“. 
Interviu – per siauras formatas, 
kad žmogus apie tai galėtų pasa-
kyti tiek, kad visi vienodai gerai jį 
suprastų. O pasakyti, kaip supra-
tau, J.Trinkūnas turi ką. Gerbiu 
to žmogaus ir tokių kaip jis požiū-
rį, veiklą. Man jie atrodo lyg sa-
votiški šiuolaikiniai knygnešiai, 
kuriems gal kada nors lietuvių pa-
likuonys pastatys paminklą.

Pamenu tuos laikus, apie ku-
riuos jis užsimena, kai buvo įtei-
sintas etnokultūros globos įsta-
tymas. Protingesni mokyklų va-
dovai tada buvo įvedę etnokul-
tūros pamokas, kaip papildomo 
ugdymo valandas. Daugybė vai-
kų su dideliu susidomėjimu į tas 
pamokas vaikščiojo, nors jos ne-
buvo privalomos. Dabar vaikai 
tegali rinktis tik iš dviejų dalykų: 
tikybos arba etikos. Bet etikos 
pamokas veda ne tik specialis-
tai, kurių yra labai nedaug, bet 
ir daugybė keistų, neprofesiona-
lių ir neetiškų žmonių, kuriuos 
nežinia kaip mokyklų vadovai 
priima, o vaikai tų pamokų pa-
keisti negali. Tačiau neturi lietu-
vių vaikai galimybės pasirinkti 
baltų tikėjimo ar etnokultūros pa-
žintinių pamokų. Ta praktika, 
nors ir gražiai prasidėjusi, buvo 
sunaikinta. 

Ne tik vaikai – daugybė su-
augusiųjų nesuvokia, kad Vely-
kų margučiai (kaip ir pats pava-
dinimas “Velykos“), Kūčių sta-
las ar Vėlinės yra senosios kul-
tūros palikimas. Ir kaip suma-
niai bažnyčia pasisavino seną-
sias mūsų tradicijas, pateikda-
ma jas pilkai liaudžiai kaip savo 
propaguojamos religijos sudėti-
nę dalį, nes kitaip nebūtų krikš-
čionybė sugebėjusi Lietuvoje 
įleisti šaknų. Žmonės susitaikė 
su krikščionybe tik dėl to, kad 
jiems buvo leista pasilikti dalį 
senosios kultūros tradicijų ir per 
visus tuos krikščionybės laikus 
žūtbūt stengėsi išlaikyti tuos se-

nojo tikėjimo trupinius, senųjų 
tradicijų laikėsi iš paskutiniųjų.

Kiekviena tauta visų pirma yra 
gyva savo tradicijomis, o kiti daly-
kai – jau antraeiliai. Kompozitoriai 
gali sukurti naujus himnus, daili-
ninkai – naujus herbus, valdinin-
kai – juos įteisinti, piliečiai – juos 
naudoti. Bet tai nėra tautos išliki-
mo garantas – tą gali garantuoti tik 
senųjų tradicijų laikymasis. Antraip 
tauta išsigimtų ir būtų jau nebe ta 
tauta, o kažkoks naujas darinys...
Tad dar laimė, kad turime lietuvių 
kultūros tyrinėtojų literatūros, su 
kuria pavieniai tėvai gali supažin-
dinti vaikus, bet ji prieinama dau-
giausia tik bibliotekų lankytojams. 
Todėl manau, kad ši J.Trinkūno 
knyga bus išgraibstyta.

Ir be galo džiaugiuosi, kad 
„Romuva“ šiais laikais nėra bent 
jau persekiojama kaip sovietų lai-
kais. Pamažu, lašas po lašo, jie 
pasieks vis didesnių tikslų ir gal 
mūsų vaikaičiams neteks kada 
nors gailėtis, kad praradome savo, 
kaip etnoso, tapatybę.

Venesa Urbienė

n Norėčiau išsakyti trumpą 
nuomonę apie 2009 07 14 „Pas-
togės“ straipsnį senosios lietuvių 
religijos tema. 

Drįsčiau teigti, kad straipsnio 
autorius painioja dvi sąvokas - 
etnokultūrą ir religiją (tikėjimą). Ir 
štai kodėl: beveik šimtu procen-
tų visi mano pažįstami žmonės 
(keleto folkloro grupių nariai), ku-
rie be galo myli mūsų etnines tra-
dicijas, liaudies dainas, šokius, 
gyvena tikra lietuviška dvasia, 
švenčia visas liaudiškas šventes 
(beje, gausiai dalyvauja straips-
nyje minimame festivalyje “Skam-
ba kankliai” ir net jį organizuoja) 
- yra stipriai ir autentiškai tikintys 
katalikai!

Atsiprašau, bet tamsta auto-
riau, nekalbėkite, juo labiau ne-
rašykite nesąmonių. To paties lin-
kiu ir „Respublikai“.

Asta

Skaitytojų komentarai

golų chanai), o į lietuvių kunigaikš-
čių kasdienybę. Kaip „leista laikytis 
papročių pagal savo tradicijas“, ge-
riausiai parodė Gedimino sūnus Al-
girdas, žiauriausiai nukankinęs tris 
savo pasikrikštijusius dvariškius vien 
už tai, kad puotoje per pasninką šie 
atsisakė valgyti mėsą...

Dėsninga, kad į romuviečių ju-
dėjimą dažniausiai įsitraukia asme-
nys, kurie yra menkai susipažinę su 
senosios lietuvių tradicijos palikimu, 
o su Europos civilizacijos paveldu, 
jos kultūriniais pagrindais tokie žmo-
nės paprastai būna net apgraibomis 
nesusilietę. Tad nenuostabu, kad, 
nepaisant kelių marginalių atvejų, 
romuviečių judėjime nerasime nė 
vieno pripažinto filosofo, klasikinio 
filologo ar istoriko, kitaip tariant, pro-
fesionalaus senovės tyrinėtojo. Ką ir 
kalbėti apie kitų humanitarinių sri-
čių specialistus, kai net ryškiausi se-
nosios tradicijos tyrinėtojai, pvz., 
Norbertas Vėlius ir Gintaras Beres-
nevičius, ne tik netapo J.Trinkūno 
sekėjais, bet dargi aiškiai paliudijo 
savo krikščioniškas nuostatas.

Nors ir dangstydamasis kuklu-
mą turinčiais atspindėti reveran-
sais, J.Trinkūnas aiškiai atskleidžia 
užmojį parašyti moralinę Lietuvos 
istoriją, „savo tautos šventąją kny-
gą“. Iš tiesų šis aiškiai suformuluo-
tas siekis apie trinkūniškąjį „dva-
singumą“ pasako absoliučiai viską. 
„Manęs nedomina dievų vardai, te-
ologinis pasaulio skirstymas. Mane 
domina, kiek čia yra dorovės, eti-

kos apraiškų“, savo interviu prade-
da J.Trinkūnas. Ar įsivaizduojate to-
kią frazę, sklindančią iš, pvz., ku-
nigaikščio Gedimino krivio Lizdei-
kos lūpų?.. Teologija yra tikinčio 
žmogaus pastangos įsiklausyti į is-
torijoje nuaidėjusį Dievo žodį. Dar 
daugiau, tai pastangos teisingai tą 
žodį išgirsti. Atbula ranka į šalį pa-
stūmęs istoriją (pvz., kitą Trinkūno 
ištarą: „Senojoje religijoje mane do-
mina ne istoriškumas, o tai, kas ak-
tualu šiandien“.) – tą Dievo ir žmo-
gaus susitikimo lauką su visais jame 
skambančiais žodžiais, tegali likti 
pats su savimi. Susidievinus belie-
ka klausytis savęs paties ir trans-
liuoti save patį. Labiausiai tai bū-
dinga radijo taškui... Kokia prasmė 
tada šitiek virkauti apie „tradiciją“, 

„paveldą“?.. Tokio „dvasingumo“ 
išpažintojai niekada neišdrįstų drau-
ge su klasiku ištarti: „Tiesa man 
brangesnė už tautą“.

J.Trinkūno parašytos knygos dar 
ilgai jauks ieškančių žmonių pro-
tus. Ne vienam jos taps eiline laz-
da uždrožti Bažnyčiai. Tačiau aki-
vaizdu viena: tie, kurie beatodairiš-
kai leisis tariamų autoritetų suve-
džiojami, taip ir liks nieko nesuži-
noję nei apie senąją lietuvių tautos 
tradiciją, nei apie Bažnyčią. Ne vie-
nas paklausęs tokių žodžių tars: 
„Pas Dievą veda daug kelių“. Ta-
čiau nederėtų pamiršti, kad nė kiek 
ne mažiau veda ir nuo jo.

Parengė  
Ramūnas LIUTKEVIČIUS

Dainius Razauskas

Pranas Vildžiūnas S
au

lia
us

 V
en

ck
au

s 
nu

ot
r.

D
.R

az
au

sk
o 

as
m

en
in

io
 a

lb
um

o 
nu

ot
r.

A
rt

ūr
o 

R
ai

lo
s 

nu
ot

r.

A
rt

ūr
o 

R
ai

lo
s 

nu
ot

r.

pasaulėžiūra



� PASTOGĖ   2009 liepos 28 d.

Ermina TAUJENYTĖ

Pakylos rėmas gali būti medi-
nis arba metalinis, reikia numatyti, 
kokį svorį atlaikys grindys. Ant rėmo 
yra dedamos apdailos medžiagos 
(mediena, dailylentės, laminatas, 
plytelės), nelygu kokia patalpa, ku-
rioje ji bus naudojama. 

Jei norite sukurti originalų inter-
jerą, galite pasirinkti skirtingas pa-
kylos medžiagas ar spalvas. Paky-
los gali būti įvairių rūšių: kelių ly-

gių, mažo ploto ar, priešingai, dide-
lė aikštelė. Dažniausiai pakylų aukš-
tis nuo grindų yra 100-200 mm. Jei 
pakyla viršija šiuos matmenis, kad 
būtų patogu laipioti, rekomenduo-
jama padaryti laiptelį. 

Pakylas galima įrengti įvairio-
se patalpose, dažnai jos mėgsta-
mos vonios kambaryje, miegama-
jame, virtuvėje atskiriant valgomo-
jo zonas.

Pakyla galima kompensuoti 
vietos trūkumą, pavyzdžiui, pa-

daryti spintelę, kurioje paslepia-
mi retai naudojami daiktai. Rei-
kėtų būsimos spintelės matme-
nis numatyti jau planuojant pa-
kylą, kad lengvai įdiegtumėte 
stumdomąsias dureles. Jei nu-
sprendėte namuose pastatyti pa-
kylą, apgalvokite jos garso izolia-
ciją, naudokite tik specialias tam 
skirtas medžiagas.

Ermina TAUJENYTĖ

Mes lodžiją esame pripratę va-
dinti balkonu. Ji dažniausiai būna 
atskirta nuo kambario žaliuzėmis 
ar užuolaidomis. Jei lodžija arba 
balkonas įstiklintas, viduje galite 
pastatyti patogų krėslą arba sofą 
su minkštomis pagalvėlėmis. Jei 
pas jus mėgsta lankytis draugai 
ar yra didelė šeima, papildomai 
galite pastatyti keletą kėdžių, tik 
nepamirškite ant jų taip pat pa-
dėti paminkštinimų. 

Pasirūpinkite ir papildomu ap-
švietimu. Galite pastatyti toršerą arba 
nedidelį stalinį šviestuvą, tai tikrai 
pagelbės, ypač vėlyvą vakarą. 

Ant žemės pastatykite vazoni-
nių gėlių, tai aplinką padarys dar 
jaukesnę. Visuomet akį traukia 
žydinčios gėlės, tai vasarą nepa-
mirškite jomis papuošti ir lodži-
jos. Be to, jei jos dar skleidžia 
malonų kvapą, tai jus džiugins 
kiekviena minutė, praleista ma-
žame rojaus kampelyje. Galite pa-
sisodinti skirtingų vienmečių gė-

lių, pavyzdžiui, petunijų, kurios 
žydės visą vasarą. Tik numatyki-
te lodžijos temperatūrą, kada į ją 
atsisuka saulę, kad augalai ne-
nudžiūtų. 

Ir priešingai, jei jūsų namai 
įrengti vientisu stiliumi ir jūs jį no-
rite pratęsti ir balkone, tai taip su-
kursite harmoningą interjerą visoje 
namų erdvėje. 

Ermina TAUJENYTĖ

Pasaulinio garso dizaineris gimė 
Tunise, būdamas 4 metų kartu su 
tėvais persikėlė gyventi į Angliją.  
T.Diksonas studijavo meno moky-
kloje Londono Česyje, tačiau pakliu-
vo į autoavariją ir 3 mėnesius pra-
leido ligoninėje. Pasveikęs Tomas 
nebegrįžo į meno mokyklą, o pra-
dėjo domėtis muzika ir tapo boso 
gitaristu vienoje vietos grupių.

Muziką pakeitė 
dizainas

Koncertai vykdavo naktimis, 
tad dienomis T.Diksonas turėjo 
daugybę laisvo laiko, jis būsimą di-
zainerį „atvedė“ į naują hobį. Die-
nomis Tomas eksperimentavo su 
metalo laužu, jį suvirindavo ir taip 
kurdavo keistas skulptūras. Netru-
kus vėl pakliuvo į avariją, šįkart 
menininkas susilaužė ranką - tai 
privertė atsisakyti profesionalaus 
muzikanto karjeros ir jis pradėjo 
kurti metalinius daiktus.

Abu nelaimingi atsitikimai T.Dik-
sono gyvenimą pakreipė neplanuo-
ta linkme: „Pirmoji avarija nutrau-
kė mano mokymąsi meno moky-
kloje, antra – mano, kaip muzikan-
to, karjerą. Abi nelaimės įvyko va-

žiuojant motociklu. Šie įvykiai lei-
do atrasti savyje visiškai kitokį sa-
viraiškos būdą – dizainą“, - sako 
jis. Pasak dizainerio, jis niekada 
neapgailestavo, kad negavo aukš-
tojo mokslo diplomo. Jo nuomone, 
tai leidžia jam daryti savas klaidas 
ir iš jų mokytis.

Karjeros pradžia

1985 m. T.Diksonas atidarė 
savo studiją „Creatice Salvage“, 
1994 m. jos pavadinimą pakeitė į 
„Space“. Dizaino studijoje buvo 
kuriami baldai ir šviestuvai, jie 
buvo vienetiniai arba leidžiami itin 
mažu tiražu.

Buvo sukurta virtuvės kėdė 
„Kitchen chair“ (1987 m.) ir kėdė 
„S“ (1988 m.). Šie kūriniai nenu-
tolo nuo profesionalių pramoni-
nių dizaino kūrinių ir atspindėjo 
jau besiformuojančią T.Diksono 
stilistiką. 

Netrukus jaunojo dizainerio 
darbai patraukė profesionalaus di-
zaino atstovų dėmesį, tarp kurių 
buvo tokie garsūs dizaineriai kaip 

�

garsenybės

tomas diksonas:  
“dar daug turiu darbo”

tomo diksono (tom dixon) kelias į 
dizaino pasaulį sunkiai apibŪdinamas kaip 
tradiCinis. „ atvirai šnekant, aš negaliu 
prisiminti, ar kada nors norėjau tapti 
dizaineriu“, - pasakoja t.diksonas.

patarimai

lodžijų įrengimo stilius gali visiškai 
skirtis nuo jŪsų kambarių interjero. 

uždara, nedidelė erdvė gali bŪti 
autonomiška ir netikėta.

pakyla bute
pakyla – tai pakelta dalis grindų, ir 
dažniausiai iš karkasinės konstrukCijos. 
ši pakyla gali bŪti naudojama ne tik kaip 
interjero dekoras, bet ir vietoj spintos.

sukurkite  
savo lodžiją

Ant žemės pastatomas 
šviestuvas “Cone”

Poilsio kėlė “Fresh Fat”Žvakidė “Spin”

Ant žemės statomas 
šviestuvas “Mirror Balls”

Stalinis šviestuvas “Angle”

Aliuminiai šviestuvai 
“Cone” ir kėdės “Tall”
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Pakylas dažnai mėgstama  
naudoti norint atskirti erdvės zonas

Lodžijoje galite įsirengti valgomąjį

Mes lodžiją esame  
pripratę vadinti balkonu

Lodžijoje galite pastatyti 
patogų krėslą arba sofą su 
minkštomis pagalvėlėmis
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Avinas. Pasak astrologų, avi-
nams geriausiai tinka šviesių ir 
linksmų spalvų sienos, pavyzdžiui, 
šviesi persiko, gelsva, šiltai žalsva 
spalvos. Avinai linkę prie lengvų, 
klasikinių baldų, universalių spal-
vų. Jų įrengtame bute greičiausiai 
pamatysite parketo grindis, ne-
aukštą staliuką, įvairius stiklinius 
interjero aksesuarus ar egzotišką 
širmą.

Jautis. Nepaisant savo stipry-
bės ir tvirtumo, neretai renkasi 
romantišką stilių ir pastelines 
spalvas. Jaučio namai gali nuste-
binti suderintomis negiminingo-
mis spalvomis: raudona su žalia 
arba oranžinę su žydra. Idealiau-
sias šio zodiako ženklo interjeras 
– kantri stiliaus.

Dvyniai. Jie laimingi sukūrę 
sau tinkamą aplinką ar patinkan-
tį gyvenimą, bet kartu jų abejoji-
mas visada tyko “už kampo”. Šis 
dvilypumo pobūdis, žinoma, įta-
kos būsto įkūrimui taip pat turi. 
Dažniausiai pasirenkami mobilūs, 
lengvai transportuojami baldai. 
Pasak interjero dizainerių, dvyniai 
yra neramūs ir reiklūs klientai. 
Dažnai stengiamasi suderinti ne-
derančias spalvas, faktūras ir for-
mas. Sukurtas interjeras dažnai 
yra keičiamas, tad numatydami 
būsimus darbus interjerą sukur-
kite daugiafunkcį. 

Vėžys. Jų namai jiems turi būti 
jų tvirtovė, kur galėtų pasislėpti 
nuo gyvenimo audrų ir įgyti jėgų 
ir ryžto. Todėl jų interjerai yra ra-
mūs, brandūs. Vėžiai mėgsta so-
drius tonus: mėlyną, rožinę, rudą. 
Taip pat šio zodiako ženklo žmo-

nės mėgsta lengvas, skaidrias 
užuolaidas, juos panardinančias į 
svajones ir prisiminimus.

Liūtas. Mėgsta atsiskirti nuo 
šurmulio, tad ir namų vieta bei in-
terjeras atitinka tokį požiūrį. Mėgs-
ta tokią prabangą, kokią jis pats 
supranta. Šio zodiako ženklo at-
stovai renkasi tik kokybiškus ir 
brangius daiktus, o jei neleidžia 
biudžetas, tai būtinai ką nors ori-
ginalaus, išsiskiriančio iš kitų. Tai 
gali būti reta vaza ar rankų darbo 
prabangūs audiniai ir lovatiesės. 
Spalvas jie renkasi taurias, pavyz-
džiui, ugnies spalvų paletę.

Mergelė. Stiprūs ir praktiški 
žmonės, interjere labiausiai verti-
na aiškumą ir lakoniškumą. Jų 
namų apipavidalinimas dažniau-
siai išsiskiria linijų gausa, geome-
triniais piešiniais, funkcionalumu, 
patogumu ir taisyklingu erdvių su-
planavimu. Mergelės pasižymi ne-
priekaištingu skoniu įrengdamos 
interjerą, todėl namuose visuomet 
karaliauja spalvų, formų bei stilių 
harmonija. Mėgstamos spalvos: 
skirtingų atspalvių grietinėlės, 
ruda, mėlyna arba pilka.

Svarstyklės. Šio ženklo žmo-
nės išsiskiria subalansuota nuo-
taika ir todėl jiems tinka rames-
nis interjeras, atsisakant ekstra-
vagantiškų kraštutinumų. Šio zo-
diako ženklo žmonių namuose 
paprastai vyrauja komfortas ir 
harmonija, taip pat laisvės ir len-
gvumo jausmas. Svarstyklių in-
terjere galėtų karaliauti “minkš-
tos” pastelinės spalvos, kavos su 
pienu ar smėlio atspalviai. Svars-
tyklės, estetinio grožio puoselėto-
jos, savo namus dažnai mėgsta 
papuošti gėlėmis. 

Skorpionas. Tokios asmenybės 
savybės kaip aistra, stiprumas, ga-
lingumas daug sako apie žmogaus 
interjerą. Jiems nuolat reikia įsi-
krauti iš aplinkos. Todėl skorpio-
nams yra “pripaišyta” ryškiai rau-
dona spalva. Tai nereiškia, kad 
kambario sienas reiktų dažyti ryš-
kiai raudona, užtektų tik keleto ak-
centų ar meno kūrinių. Šiam zo-
diako ženklui dar artima yra jūros 
tematika. Todėl jų namuose galite 
rasti visokių suvenyrų ar akmenu-
kų iš paskutinio pasibuvimo pa-
plūdimyje. 

Šaulys. Kūrybinga ir nepastovi 
asmenybė, todėl ir interjeras yra 
mobilus, lengvai keičiantis formas. 
Staliukai, kėdės ir krėslai išsiren-
kami nesunkūs arba su ratukais 
ant kojų, kad lengvai keistų vietą 
atsižvelgiant į poreikius. Šio žen-
klo spalvų paletėje yra tokios spal-
vos, kaip mėlyna, geltona, kartais 
oranžinė.

Ožiaragis. Jie visur mėgsta kla-
sikinį stilių, tai atspindi ir jų apran-
ga, ir baldai, ir požiūris į gyvenimą. 
Namai dažnai primena pilių ar 
rūmų imitacijas. Idealiausios spal-
vos šio ženklo atstovams – įvairios 
juodos ir baltos variacijos, taip pat 
raudona, mėlyna ir žalia.

Vandenis. Svajotojai, plaukiojan-
tys padebesiais. Jų namuose daž-
niausiai vyrauja kūrybinė netvarka, 
daugybė aksesuarų, interjero deta-
lių, daug skirtingų spalvų tonų bei 
tekstūrų. Jie patys nėra tikri, ko-
kioms detalėms interjere atiduoti 
pirmenybę, todėl į namus neša ne-
įprastus daiktus, baldus ar šiaip, 
“ką randa kelyje”. 

Žuvys. Jautrūs ir romantiški 
žmonės, kurie pasirūpins tiek savi-
mi, tiek  kitais. Paprastai jie renka-
si paprastus, funkcionalius baldus 
ir harmoningus šiltų spalvų atspal-
vius. Žuvų subtilumas pasireiškia 
pasirenkant interjero aksesuarus. 

Džulijus Kapelinis (Giulio Cappel-
lini), Džasperis Morisonas (Jasper 
Morrison), Markas Niusonas (Marc 
Newson), Rodolfas Dordonis (Ro-
dolfo Dordoni).

Susitikimas su pasaulyje gar-
sia kompanija “Cappellini” atvė-
rė kelią į profesionalųjį dizainerių 

pasaulį. 1989 m. “Cappellini” 
pradėjo gaminti T.Diksono kėdę 
„S“, ji iškart kaip eksponatas pa-
kliuvo į Niujorko šiuolaikinio meno 
centrą. 

9-ąjį dešimtmetį T.Diksonas 
pamažu atsisako metalinių skulp-
tūrų ir pradeda domėtis plastiku. 
Šiuo kūrybos periodu T.Diksonas 
sukūrė nemažai jį išgarsinusių bal-
dų, tarp kurių buvo  ir baldai kom-
panijai “Cappellini”.

1994 m. anglų dizaineris įkū-
rė kompaniją „Eurolounge“, kad 
galėtų gaminti tik savo produkci-
ją. Pirmas produktas (ir labai nu-
sisekęs) buvo šviestuvas „Jack 
light“ arba, kaip pats autorius va-
dina, „sitting, stacking, lighting 
thing“ (sėdimas, sukraunamas, 
šviečiantis daiktas). Šis šviestu-
vas 1997 m. buvo apdovanotas 

“Millennium Merk” apdovanojimu 
ir papildė Viktorijos ir Alberto mu-
ziejų Londone bei San Francisko 
šiuolaikinio meno muziejų.

Nuolat 
eksperimentuoja

1998 m. T.Diksonas dirbo kom-
panijai „Habitat“, o 2001 m. tapo 
jos meno vadovu. Ši baldų kompa-
nija stengiasi gaminti visiems įper-
kamus baldus, tad dizaineris pra-
dėjo kurti baldus ir šviestuvus, skir-
tus masinei gamybai.

Jis ir toliau inicijavo projektus 
kaip nepriklausomas dizaineris. 
Kūrė objektus Europos baldų kom-
panijoms ir toliau plėtojo savo kom-
paniją, kurią 2001 m. pervadino 
savo vardu ir pavarde.

2004 m. dizaineris buvo pa-

skirtas kompanijos „Artek“ meno 
direktoriumi. „Artek”, - ko gero, 
vienintelė kompanija, kuri nepaki-
to (ji įkurta 1934 m.) ir išliko savi-
ta, “užstrigusi” modernizmo laiko-
tarpyje. Ji turtinga dėl savo subti-
lios kultūros, paveldo ir užimamos 
unikalios pozicijos suomių visuo-
menėje“, - pasakoja T.Diksonas. 

T.Diksonas taip pat vadovavo 
fondui „Bombay Sapphire“, kuris 
buvo novatoriškų idėjų stalo sti-
klo konkurso “Bombay Sapphire 
designer glass competition” rė-
mėjas. Vadovaudamas šiam fon-
dui sukūrė garsiąją sofą „Bombay 
Sapphire Stretch“ – pačią ilgiau-
sią sofą pasaulyje (45 m). Ši sofa 
buvo pastatyta Milano oro uoste. 

Kalbėdamas apie visą kūrybos 
kelią, T.Diksonas visuomet atsime-
na savo draugo italų dizainerio Fa-

bijo Novembrės (Fabio Novembre) 
žodžius: „Tomai, tu „stuburinis“ 
dizaineris“.

Šio posakio paaiškinimas pa-
prastas: T.Diksonui kūryboje visuo-
met vienas svarbiausių dalykų yra 
struktūra, konstrukcija, o ne pavir-
šius. Pats dizaineris teigia, esą jei 
nebūtų tapęs dizaineriu, būtų inži-
nierius, nes jį ypač domina išradi-
mai, projektavimas ir vadyba. 

T.Diksonas nesiliauja kurti ir 
eksperimentuoti, nes, pasak jo, 
yra dar tiek daug neišbandytų 
objektų: „Architektūra ir tiltai, mo-
tociklai ir lėktuvai, laikrodžiai ir 
mobilieji telefonai, povandeniniai 
miestai ir stotys, imančios ener-
giją iš jūros potvynių bei atoslū-
gių, drabužių mada bei lagami-
nai... ir viskas, ko dar neturėjau 
galimybės sukurti“. 
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garsenybės interjeras

astrologai teigia, kad gimimo data ne tik 
lemia Charakterio savybes ir likimą, bet ir 
nusako tinkamą stilių.
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Skorpiono namuose galite rasti visokių suvenyrų ar 
akmenukų iš paskutinio pasibuvimo paplūdimyje

Svarstyklių interjere galėtų karaliauti 
“minkštos” pastelinės spalvos, kavos 
su pienu ar smėlio atspalviai

Liūtas renkasi tik kokybiškus 
ir brangius daiktus

Vėžys mėgsta lengvas, skaidrias 
užuolaidas, juos panardinančias 
į svajones ir prisiminimus

Šviestuvai “Beat”

Stalas “Link”

Šviestuvas “Base” ir 
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Berlitz) ir jo bendraautoris Vilja-
mas Muras (William L.Moore). Pa-
gal atgalinius adresus ant laiškų 
jie susirado „nepagaunamąjį“ 
keistuolį Aljendę, tačiau tikrojo jo 
vardo visuomenei neatskleidė. Per 
susitikimą jis papasakojo tyrinė-
tojams daug naujų detalių, jas jie 
vėliau aprašė 1979 m. išleistoje 
knygoje „Filadelfijos eksperimen-

tas: Nematomumo projektas“. Kny-
ga iš karto tapo bestseleriu, o joje 
išdėstyta istorija apie „Eldridge“ 
laivo dingimą – klasikinė.

Nusileidžiame  
ant žemės

O dabar jau pats laikas nusi-
leisti ant žemės ir išklausyti antrą-
ją pusę, kurios teigimu, jokio Fila-
delfijos eksperimento... nebuvo.

Matyt, nė nereikia rašyti, kad 
JAV karinio jūrų laivyno vadovybė 
iš karto paneigė visus gandus apie 
Filadelfijos eksperimentą. 

Dešimtojo dešimtmečio pra-
džioje garsieji Aljendės laiškai pa-
teko į rankas tyrėjui skeptikui Ro-
bertui Giormanui (Robert Goer-
man). Jis taip pat leidosi į laiškų 
autoriaus paieškas. Aljendė, pasi-
rodo, iš tiesų yra realus žmogus, 
šimtaprocentinis amerikietis, gi-
męs Pensilvanijoje 1925 metais. 
Savo tikruoju Karlo Aleno (Carl 
M.Allen) vardu jis jau buvo seniai 
žinomas ufologų bendruomenei, 
važinėjo iš viešbučio į viešbutį ir 
kentėjo nuo psichikos sutrikimų. 
K.Aleno šeima parodė R.Giorma-
nui laiškus, kuriuose K.Alenas pri-
sipažįsta prasimanęs visą istoriją 
apie minininką ir pasiuntęs Pen-
tagonui M.Džesupo knygą su savo 
komentarais. Kai kurias savo isto-
rijos detales jis iš tiesų sėkmingai 
panaudojo iš tarnybos laive „SS 
Andrew Furuseth“ patirties. 

Kuo toliau, tuo blogiau. Kai 
ufologai paprašė „Eldridge“ ir 
„Andrew Furuseth“ laivo žurnalų, 
pagal juose esančius duomenis 
paaiškėjo, kad šie laivai iš viso tuo 
metu nebuvo Filadelfijoje!

Išlikę dokumentai skelbia, kad 
„Eldridge“ Niujorko dokuose buvo 
pastatytas ir atiduotas kariniam 
jūrų laivynui 1943 m. rugpjūčio 

27 dieną. Visą rudenį ir gruodį mi-
nininkas lydėjo laivų vilkstines, ke-
liaujančias į JAV sostinę, ir net ne-
buvo prisiartinęs prie Filadelfijos. 
Tuo metu „Andrew Furuseth“ buvo 
registruotas Norfolko uoste, lydė-
jo laivus Atlante ir niekada nebu-
vo užsukęs į Filadelfiją. Šio laivo 
kapitonas Viljamas Dodžas (Wil-
liam S.Dodge) visą gyvenimą ka-
tegoriškai neigė, kad jis ar jo ko-
mandos nariai matė kažką neįpras-
to ar juo labiau dalyvavo kokiuose 
nors eksperimentuose. Nors 1943 
metais abu laivai buvo užsukę į 
Norfolko uostą, tvirtinama, kad tai 
buvo skirtingomis dienomis ir jie 
niekada nebuvo susitikę.

Nepatikimas 

Abejojama ir tuo, ar A.Einštei-
nas galėjo prisidėti prie Filadelfijos 
eksperimento.  Tiesa, pagal JAV ka-
rinio jūrų laivyno Bendrųjų tarnybų 
administracijos valdybos Sent Lui-
se pateiktus dokumentus, A.Ein-
šteinas  nuo 1943 m. gegužės 31 
dienos iki 1944 metų birželio 30 
dienos dirbo Jūrų ministerijoje Va-
šingtone moksliniu bendradarbiu.

Tačiau išslaptintas Federali-
nių tyrimų biuro (FBI) A.Einštei-
no dosjė įrodo, kad JAV valdžia 
nei karo metais, nei vėliau nepa-
sitikėjo mokslininku ir laikė jį ne-
patikimu. „Dėl savo radikalių pa-
žiūrų profesorius Einšteinas ne-
gali būti tinkamu slaptiems dar-

bams, nes ... atrodo mažai tikė-
tina, kad toks žmogus per tokį 
trumpą laiką tapo visiškai patiki-
mu Amerikos piliečiu“, - yra pa-
reiškęs FBI direktorius Edgaras 
Huveris (John (Edgar) Hoover), 
kai buvo paklaustas apie galimy-
bes įtraukti garsųjį fiziką į atomi-
nės bombos kūrimą. Ir jis buvo 
teisus, nes A.Einšteinas atvirai 
simpatizavo komunistams,  ben-
dravo su žmonėmis, tarp kurių 
buvo tarybinių agentų. Dėl šio ne-
pasitikėjimo JAV valdžia jam pa-
tikėdavo tik antraeilius darbus, 
kurie negalėjo turėti įtakos karo 
eigai. Pagal kai kuriuos šaltinius, 
mokslininkas 1943-1944 m. dir-
bo JAV karinio jūrų laivyno arti-
lerijos valdyboje tema - „Didelės 
jėgos sprogstamosios medžiagos“. 
Šis jo darbas neturėjo nieko ben-
dra su elektromagnetizmu ir juo 
labiau su nematomumu.   

JAV karinio jūrų laivyno tyrimų 
valdybos nuomone, K.Aleno su-
kurtos legendos pagrindu galėjo 
tapti procesas, darantis laivus „ne-
matomus“ minomis su magneti-
niais detonatoriais. Šis procesas 
vadinamas degausizacija, tačiau 
jis neturi nieko bendra su Filadel-
fijos įvykiais. 

Galutinis taškas

Galutinį tašką visoje šioje isto-
rijoje padėjo „Eldridge“ laivo vete-
ranų susitikimas, vykęs 1999 m. 
Atlantik Sityje (JAV). Jų iš viso buvo 
likę penkiolika žmonių, įskaitant 
tuometinį kapitoną 84 m. Bilą Ale-
ną (Bill Van Allen). Jį labai plačiai 
nušvietė JAV žiniasklaida, kuri ne-
galėjo būti pamiršusi Filadelfijos 
eksperimento, tačiau šie prisimini-
mai jūreiviams kėlė vien juoką.    

„Neturiu supratimo, kaip gimė 
ši istorija“, - skėsčiojo rankomis 
B.Alenas.

Kiti jūreiviai taip pat buvo vie-
ningi. „Aš manau, kad kažkas tai 
sugalvojo prisirūkęs žolės“, - pa-
reiškė 74-metis Edas Vaizas (Ed 
Wise). Jūreivis Tedas Devisas (Ted 
Davis) atsakė tiesiai ir aiškiai: „Jo-
kių bandymų su mumis niekas nie-
kada neatliko“.

„Kai manęs žmonės klausinėda-
vo apie eksperimentą, aš sutikdavau 
ir sakydavau: „Taip, aš buvau išny-
kęs. Tiesa, jie patys greitai suvokda-
vo, kad aš juos maustau“, - juokavo 
Rėjus Perinjo (Ray Perrino).   

Taigi pasaka gražia pabaiga? 
Nieko nebuvo, nieko nenutiko? 
Viskas vien prasimanymai ir psi-
chiškai nesveiko ligonio kliedesiai? 
Bet argi apie ligonio kliedesius ra-
šomos knygos, moksliniai straips-
niai, kuriami filmai, diskutuojama 
daugiau nei pusę amžiaus? Inter-
nete yra milžiniškas kiekis infor-
macijos, skirtos minininko legen-
dai pagrįsti, įspėti arba paneigti, 
tačiau kad ir kaip ten būtų, ši mįs-
lė iki šiol paslėpta po septyniais 
antspaudais, apgaubta lygiai to-
kiu pačiu tankiu žalsvu „nemato-
mumo“ sluoksniu ir gandų, spė-
liojimų, abejonių sluoksniais. 

„Pastogės“ skaitytojui ir šį kar-
tą teks pačiam rinktis, kur tiesa, 

o kur melas, nes nė viena iš pu-
blikacijų iki šiol nepajėgė atskleis-
ti visų detalių ir dažniausiai gina 
tik vieną nuomonę. Tačiau... kie-
kvienas gandas turi savo šaltinį, 
kiekvienos legendos pagrindu yra 
tapę kažkokie realūs įvykiai, o įvy-
kiai suteikę pradžią „Eldridge“ lai-
vo legendai turėtų būti išties įdo-
mūs. Galų gale juk per Antrąjį pa-
saulinį karą iš tiesų vyko daugybė 
slaptų eksperimentų, kurių iškėli-
mas į viešumą buvo itin nepagei-
dautinas. Panašu, kad 1943 m. 
iš tiesų galėjo vykti eksperimen-
tas „nematomumui“ nuo radarų 
sukurti. Šia kryptimi karo metais 
ir vėliau iš tiesų buvo atlikta ne-
mažai bandymų. Ir nors JAV kari-
nio jūrų laivyno vadovybė paneigė 
visus gandus apie Filadelfijos eks-
perimentą, dauguma anomalių 
reiškinių tyrinėtojų oficialų panei-
gimą pavadino klastote. Tad kas 
galėtų paneigti, kad...

paslaptys paslaptys
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Pradinė užduotis nežadėjo nie-
ko netikėto, tačiau ją įgyvendinant 
atsitiko tai, kas tapo viena iš įdo-
miausių XX amžiaus paslapčių. 
Bandymas, kuriam vėliau prigijo 
Filadelfijos eksperimento pavadi-
nimas, vadovaujantis A.Einšteino 
vieningojo lauko teorija, turėjo pa-
tvirtinti ryšį tarp gravitacijos ir 
elektromagnetizmo: elektromagne-
tinį erdvės ir laiko iškreipimą.

Filadelfijos uoste

Pagal legendą, kurią galima 
aptikti daugelyje anomaliems reiš-
kiniams skirtų knygų, viskas pra-
sidėjo 1943 metų vasarą Filadel-
fijos uoste, saugojamoje karinės 
bazės zonoje. Pagal dabar išliku-
sią versiją minininkas „USS El-
dridge“ (borto numeris DE 173) 

buvo prikrautas eksperimentinės 
technikos, tarp kurios - du milži-
niški „nematomumo“ generatoriai, 
įtaisyti vietoj priekinio pabūklo 
bokštelio. Jų veikimas pagrįstas 
rezonansiniais dažniais, ir tokiu 
būdu galėjo sukurti milžiniškos jė-
gos magnetinį lauką aplink doke 
stovintį laivą. 

Liepos 22 d. 9 val. ryto gene-
ratoriai buvo įjungti ir „Eldridge“ 
apgaubė galingas elektromagneti-
nis laukas, vėliau aplink jį atsira-
do ir keistas žalias nepermatomas 
rūkas. Po kelių sekundžių jis iš-
nyko, kartu dingo ir laivas – ten, 
kur jis ką tik buvo, liko tik  jūra.

Projekto vadovai ir mokslinin-
kai suprato, kad laivas tapo nema-
tomas ne tik radarams – jis tapo 
visiškai nematomas tiesiogine pras-
me, tarsi prasmego į kitų matme-
nų erdvę. Viskas vyko pagal planą, 
po 15 minučių laivo įgula turėjo 
išjungti generatorius. Po tiek lai-
ko iš tiesų vėl atsiradęs žaliasis rū-
kas pamažu išsisklaidė, atideng-
damas laivą. Įgula buvo praradusi 
orientaciją ir apimta šleikštulio. 

Patobulinus ir papildžius laivo 
įrangą, tais pačiais metais spalio 
28 d. 17.15 val. buvo pradėtas 
galutinis „USS Eldridge“ testavi-

mas. Vėl buvo įjungti elektromag-
netiniai generatoriai, ir šį kartą lai-
vas tapo beveik nematomas: oras 
aplink jį patamsėjo, virš vandens 
ore kabojo tik neaiški korpuso kon-
tūro linija. Netrukus kažkas akina-
mai blykstelėjo, ir laivas visiškai 
pranyko. Dar po kelių akimirkų jis 
atsirado už kelių šimtų kilometrų 
esančiame Norfolko uoste, Virdži-
nijos valstijoje, ir buvo matomas 
kelias minutes. Tada vaiduoklis vėl 
mistiškai pranyko ir po poros se-
kundžių grįžo į Filadelfiją. 

Kaip praneša šaltiniai, daugu-
mą grįžusių jūreivių smarkiai py-
kino, nemažai jų išprotėjo ir liku-
sį gyvenimą praleido specializuo-
toje psichiatrijos ligoninėje, kiti iš 
viso tarsi „ištirpo“ ore ir daugiau 
niekada negrįžo. Keisčiausia, kad 
penki žmonės iš viso buvo rasti 
tarsi „inkrustuoti“ į metalines lai-
vo struktūras, nors iš išorės šios 
nebuvo pažeistos.

Išsigandus rezultatų, eksperi-
mentas buvo skubiai nutrauktas ir 
niekada daugiau nekartotas (pa-
gal kai kuriuos kitus šaltinius, jis 
buvo pakartotas apie 1950 m.). 
Tačiau pasakojimai apie paslap-
tingą bandymą, apaugdami neįti-
kimomis detalėmis, buvo perduo-
dami iš lūpų į lūpas. 

Keisti laiškai

Gandai apie Filadelfijos ekspe-
rimentą sustiprėjo, kai 1955 m. 
pasirodė astrofiziko Moriso Dže-
supo (Morris K.Jessup) knyga „Ar-
gumentai NSO naudai“, kurioje 
iš viso bene pirmą kartą buvo ban-
doma apibendrinti, kas yra NSO. 
Minininkas „Eldridge“ joje nebu-
vo minimas, tačiau būtent pasi-
rodžius šiam leidiniui mokslinin-
kas M.Džesupas gavo keletą neį-
prastų laiškų. Jie buvo parašyti 
spalvotais pieštukais ir rašalu, la-
bai keistu stiliumi. Sakinio vidu-
ryje žodžiai prasidėdavo didžio-
siomis raidėmis, buvo daugybė 
klaidų, o kableliai sudėlioti kaip 
pakliuvo. Tokia “kūryba” leido su-
prasti, kad rašo žmogus „nuva-
žiavusiu stogu“.  

Laiškų autorius, prisistatęs 
Karlosu Migeliu Aljende (Carlos 
Miquel Allende), papasakojo, kad 
eksperimentą stebėjo iš mininin-
ką lydėjusio laivo „SS Andrew Fu-
ruseth“, kuriame jis tarnavo. 

„Laivą apgaubė kažkoks lau-
kas, primenantis elipsoidę. Visi į 
šį lauką pakliuvę daiktai ir žmonės 
buvo išplaukusių kontūrų. Pusė šio 
laivo ekipažo dabar išprotėję...“ 
Vėliau K.M.Aljendė pasakojo apie 
stebuklus, kurie ištiko išlikusius 
ekipažo narius: „Vienas, stebint 
žmonai su vaiku ir dviem svečiams, 
perėjo skersai sieną ir dingo. Kiti 
du karininkai plykstelėjo lyg deg-
tukai ir sudegė...“    

Iš pradžių M.Džesupas norė-
jo į šiuos kliedesius numoti ran-
ka, tačiau greitai sužinojo, kad 
Karinių jūros tyrimų valdyba Pen-
tagone paštu gavo jo knygą „Ar-
gumentai NSO naudai“, kuri buvo 
išmarginta panašaus stiliaus pas-
tabomis. Užuot išmetę ją į šiukš-
liadėžę, Pentagono valdininkai iš-
leido knygą ribotu tiražu su viso-
mis pastabomis.

Dalaso bendrovėje “Varo 
Corp” užsakoma išspausdinti 127 
šio leidinio egzempliorius, jie iš-
dalijami kai kurioms ministerijos 
tarnyboms, kad šios atliktų išsa-
mų tyrimą. Kurį laiką niekaip ne-

pavyksta surasti paslaptingojo Al-
jendės. Jūrų ministerija pasiūlo 
M.Džesupui bendradarbiauti, bet 
šis atsisako.

1959 m. balandžio 20 d. va-
kare M.Džesupas buvo rastas ko-
mos būsenos prie savo automo-
bilio vairo Floridos  „Dade Coun-
ty” parke. Jis išgėrė milžinišką 
dozę migdomųjų ir užgėrė juos 
alkoholiu. Be to, pro pravirą lan-
gą buvo įkišta žarna, sujungta su 
išmetamuoju automobilio vamz-
džiu. Nei policija, nei artimieji 
nesuabejojo astrofiziko savižudy-
bės versija, nes prieš tai jis buvo 
parašęs du atsisveikinimo laiš-
kus. Tačiau kas galėtų paneigti, 
kad jis nesulaukė “pagalbos” iš 
šalies? NSO tyrinėtojų bendruo-
menėje ilgai nenutilo kalbos, kad 
mokslininkas “per daug priartė-
jo prie tiesos” ir jį paprasčiausiai 
pašalino. Žinoma, gandai apie Fi-
ladelfijos eksperimentą sulaukė 
dar daugiau peno. 

Šiais įvykiais susidomėjo žino-
mas anomalinių reiškinių tyrinė-
tojas Čarlzas Berlicas (Charles 

vyko antrasis pasaulinis karas ir karo speCialistai visais 
įmanomais bŪdais stengėsi savo laivus ir lėktuvus padaryti 
nematomus priešo lokatoriams. kilo idėja sukurti tokį stiprų  
elektromagnetinį lauką, kuris šviesos spindulius susuktų 
tarsi į kokoną ir padarytų objektus nematomus nei žmogui, 
nei prietaisui. visus skaičiavimus kaip stipriausiam šios srities 
teoretikui buvo patikėta atlikti albertui einšteinui (albert 
einstein). 

einšteino laiko mašina –  
Filadelfijos eksperimentas

Savo antrajame laiške M.Džesupui K.M.Aljendė rašo, kad A.Einš-
teinas Vieningojo lauko teoriją pirmą kartą paskelbė 1925-1927 m., 
tačiau vėliau ją atsiėmė dėl “humanistinių” motyvų. Priežastis, 
nors ir sunkiai, bet suvokiama.

A.Einšteinas iš tiesų 1925-1927 m. sukūrė savo Vieningojo 
traukos ir elektros jėgos lauko teorijos vieną iš variantų. Sunku ją 
visą komentuoti, bet jos esmę sudaro tai, kad viena lygtimi mate-
matiniu būdu būtų galima paaiškinti sąveiką tarp trijų fundamen-
talių universalių jėgų – elektromagnetizmo, traukos jėgos ir atomi-
nės energijos. 

Rezultatai buvo paskelbti to laikmečio Vokietijos moksliniuose 
žurnaluose. Darbas buvo išimtas kaip nebaigtas, tačiau manoma, kad 
jį galutinai parengus matematiniai paskaičiavimai taip pat tiktų švie-
sos ir radijo bangoms, rentgeno spinduliams netgi pačiai materijai. 

Ši teorija vėl išplaukė į paviršių tik 1940 m., t.y. po to, kai A.Einš-
teinas – pacifistas iki kaulų smegenų – nusprendė, kad nacionalso-
cializmas turi būti sunaikintas bet kokiu būdu ir tam tinka bet kokios 
priemonės. 

Kas nuostabiausia, būtent 1940 m. JAV karinis jūrų laivynas pra-
dėjo dirbti su vadinamuoju „Vaivorykštės“ projektu, kuris vėliau galė-
jo peraugti į Filadelfijos eksperimentą.

Labai knieti patikėti ir tuo, kad A.Einšteinas prieš mirtį sunaikino 
dokumentus, susijusius su Vieningojo lauko teorija, tačiau negalima 
remtis neįrodytais faktais. Viena, kas yra patikimai žinoma, kad vie-
nas iš tyrėjų - V.Muras prisiminė diskusiją, vykusią po A.Einšteino mir-
ties 1955 m., kurioje buvo kalbama apie tai, kad A.Einšteinas kelis 
mėnesius prieš savo mirtį degino dokumentus, susijusius su gerai ži-
nomomis jo teorijomis, vien todėl, kad „žmonija joms dar nepribren-
do ir be šių teorijų gyvens daug geriau“. 

Vieningojo lauko teorija

Aš manau, kad kažkas tai sugalvojo  
prisirūkęs žolės 

„Eldridge“ jūreivis Edas Vaizas

Aš mačiau, kaip patamsėjo oras aplink laivą. 
Po kelių minučių pastebėjau, kaip tarsi 

debesis aukštyn kyla pieno tirštumo žalsvas 
rūkas. Aš manau, kad tai buvo elementariųjų 

dalelių rūkas. Mačiau, kaip tada DE 173 
tapo nematomas žmogaus akiai. (...) Statinio 
elektros krūvio laukas. Jo srautas buvo toks 
stiprus, kad mano kūnas, jei būtų jo viduje, 
tikriausiai būtų nublokštas ant grindų, ant 

laivo denio. Laimė, ne visas mano kūnas buvo 
jo viduje, kai jis pasiekė maksimalią jėgą ir 

tankumą. Aš kartoju - tankumą, nes mano 
ranką tas laukas paprasčiausiai išstūmė...“. 

Iš interviu su K.M.Aljende
Albertas Einšteinas  1943 - 1944 m. dirbo Jūrų 

ministerijoje Vašingtone moksliniu bendradarbiu

Laivas tapo nematomas ne tik  
radarams – jis tapo visiškai  

nematomas tiesiogine prasme

Pagal legendą “Eldridge” iš Filadelfijos 
teleportavosi į Norfolko uostą

1984 m. buvo sukurtas kino filmas apie 
Filadelfijos eksperimentą
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Labai brangiai atsiėjo Didžio-
sios Britanijos karalienei kilnus 
gestas, kai per priėmimą Bekin-
gemo rūmų sode ji pakvietė dalį 
svečių į savo paviljoną, kad jie 
nepermirktų netikėtai Londone 
prapliupus neregėtai liūčiai. Kaip 
sužinota Didžiosios Britanijos sos-
tinėje, nuo karališkojo stalo din-
go dalis neįkainojamo sidabrinio 
arbatos servizo.

Tradiciniai vasaros priėmimai 
Bakingamo rūmų sode rengiami 
pagal griežtą protokolą. Monarchui 
statomas specialus atviras paviljo-
nas, kur gali patekti tik ribotas as-
menų skaičius. 

Bet karalienė Elžbieta II (Eliza-
beth II) žengė beprecedentį žings-
nį ir pakvietė 60 svečių po stogu, 
kad išgelbėtų juos nuo liūties.

Kaip po to paaiškėjo, kai ku-

rie iš jų pasinaudojo situacija ir 
nušvilpė dalį arbatos servizo. Kai 
lietus liovėsi, karalienė pasigedo 
karaliaus Jurgio III (George III) 
epochos sidabrinių šakučių ir 
šaukštų, lėkštučių ir puodelių su 
monogramomis. 

Kaip sakė Bakingamo rūmų 
atstovas, pagrobti indai yra “neį-
kainojami” ir netgi sunku nusta-
tyti jų rinkos kainą.

KOSTA RIKA -  lAImInGIAUSIA  
PASAUlIO šAlIS

naujo Didžiosios Britanijos nevyriausybinės organizacijos at-
likto tyrimo duomenimis, Kosta Rika yra laimingiausia, žaliau-
sia ir labiausiai aplinką tausojanti pasaulio šalis, pranešė AP. 

“The new Economics Foundation” ištyrė 143 šalis, kuriose 
gyvena 99 proc. pasaulio gyventojų, ir sudarė lygtį, pagal kurią 
apskaičiavo vidutinę šalies gyventojų gyvenimo trukmę, jų lai-
mės lygį bei atsidavimą aplinkosaugai. 

Pagal šią formulę Kosta Rika yra laimingiausia ir žaliausia 
šalis pasaulyje, vos lenkianti Dominikos Respubliką. 

Tyrime ypač gerai pasirodė lotynų Amerikos šalys, užėmusios 
devynias pozicijas pirmajame dešimtuke. šiuo atžvilgiu prasčiau 
atrodo didžiosios Vakarų valstybės. Didžioji Britanija užima 74-
ąją vietą, Australija - 102-ąją, o JAV - tik 114-ąją vietą.

Organizacijos tyrimo duomenimis, vidutiniškai Kosta Rikos 
gyventojai gyvena 78,5 metų, o net 85 proc. šalies gyventojų 
teigė esą laimingi ir patenkinti savo gyvenimu.

mOBIlUS TElEFOnAS, KURIS 
nEDūžTA IR nESKęSTA

Didžiosios Britanijos automobilių gamybos kompanija 
“land Rover” sukūrė pirmąjį pasaulyje mobilųjį telefoną, kuris 
nedūžta, neskęsta ir atlaiko temperatūros pokyčius.

“land Rover S1” pavadintas mobilusis telefonas nedūžta jį 
ant betono išmetus iš 5 metrų aukščio. Telefonas nebus suga-
dintas jam įkritus į vandenį ir ten išbuvus 30 minučių. Be to, 
telefonas atlaiko žemesnę nei minus 20 bei aukštesnę nei +100 
laipsnių temperatūrą. Telefonas taip pat nebijo dulkių, druskų, 
jūros vandens ir net benzino ar žalios naftos.

šiuo metu rinkoje esantys mobilieji telefonai yra lengvai 
sudaužomi, dėl to, anot Didžiosios Britanijos laikraščio “The 
Daily mail”, kasmet vartotojai, sudaužę savo telefonus, nau-
jiems išleidžia maždaug 262 mln. JAV dolerių.

“land Rover S1” mobilusis telefonas gali pasigirti ir galinga 
baterija. Vieno baterijos įkrovimo pakanka aštuoniolikai valan-
dų nenutrūkstamo pokalbio. naujasis telefonas pagamintas iš 
itin atsparaus plastiko ir gumos. šiuo telefonu jau susidomėjo 
nATO. Britanijoje šio telefono kaina siekia apie 250 svarų. 

PIGIAUSIA EUROPOS šAlIS

Pigiausia Europos šalis yra makedonija, skelbia Europos 
Sąjungos (ES) statistikos agentūra “Eurostat”, palyginusi 
kainas 37-iose Europos šalyse. Kandidate tapti ES valstybe nare 
esančioje makedonijoje kainos yra 53 proc. mažesnės už ES 
vidurkį.

Pigiausia ES valstybe nare pripažinta Bulgarija, kur kainos 
yra 49 proc. mažesnės už Bendrijos vidurkį.

“Eurostat” sulygino kainas 27-iose ES valstybėse narėse, 
trijose kandidatėse tapti ES narėmis (Kroatijoje, makedonijoje 
ir Turkijoje), trijose Europos laisvosios prekybos asociacijos 
narėse - Islandijoje, norvegijoje ir šveicarijoje, taip pat Bosnijo-
je ir Hercegovinoje, Albanijoje, Juodkalnijoje ir Serbijoje. Buvo 
sulygintos pustrečio tūkstančio prekių ir paslaugų kainos.

Brangiausia Europos šalimi pripažinta Danija, kur kainos 
ES vidurkį viršija 41 proc. Po Danijos seka norvegija (39 proc.) 
ir švedija (30 proc.).

ELTA

įdomu

A.Smetonos g. 2, LT-01115  Vilnius, redaktorius Virgaudas GUDAS, tel. (8-5) 261 79 08, el. paštas pastoge@respublika.net

Dėl pasaulinio atšilimo jau po 
šimto metų Japonijos sostinėje To-
kijuje nebegalės žydėti vienos iš 
labiausiai paplitusių rūšių - so-
meissino - sakuros, teigia didžiau-
sios pasaulyje oro prognozių kom-
panija “Weathernews”, kurios 
būstinė įsikūrusi Tokijuje.

Remiantis minėtos kompanijos 
prognoze, jei temperatūra Žemėje 
padidės 7 laipsniais Celsijaus, mi-
nėtos rūšies sakuros nebegalės žy-
dėti dėl per šiltos žiemos. Tokijuje 
tai įvyks 2109 metais, o labiau į  
pietus nutolusiuose šalies regio-
nuose, pavyzdžiui, Kiusiu saloje, 
tai įvyks jau po 65-70 metų.

Ši prognozė parengta remian-
tis Jungtinių Tautų tarpvyriausybi-
nės klimato kaitos komisijos ir sa-
kurų žydėjimo Japonijoje stebėji-
mų per praėjusius šešerius metus 
duomenimis.

Sakuros Japonijoje - gyventojų 

pasididžiavimo objektas ir naciona-
linis simbolis. Sakuros asocijuojasi 
su lengvu estetiniu liūdesiu ir pri-
mena apie grožo laikinumą. Pirmą 
kartą apie sakuras japonų literatū-
roje užsiminta 712 šios eros me-
tais. Devintojo amžiaus pradžioje 
sakurų žydėjimo stebėjimas virto 
kasmetiniu renginiu, kuriame iki šiol 
dalyvauja imperatoriškosios šeimos 

nariai ir Japonijos aristokratai. Prieš 
200-300 metų šis ritualas tapo na-
cionaliniu. Kiekvieną pavasarį mili-
jonai japonų visoje šalyje rengia iš-
kylas, kad galėtų pasigrožėti žydin-
čiomis sakuromis. Kai kurie entu-
ziastai net nakvoja po jomis.

Japonijoje auga maždaug 300 
rūšių sakuros. Didžiąją dalį rūšių 
išvedė selekcininkai. 

tokijuje nebežydės sakuros

Australijos aborigenų šventasis 
kalnas Uluru, anksčiau vadintas Ajer-
so uola, gali būti uždarytas alpinis-
tams, norintiems palaipioti jo šlaitais. 
Dabar Australijos valdžios svarstomas 
draudimas sukėlė audringas disku-

sijas šalyje ir protestus Parlamente.
Kaip pranešė Australijos žinia-

sklaida, draudimo priešininkai Par-
lamente pažymi, jog 346 metrų 
aukščio Uluru kalną kasmet aplan-
ko daugiau kaip 350 tūkstančių tu-

ristų, o keli tūkstančiai kopia į jį. 
Draudimo įvedimas būtų nuostolin-
gas tiek verslininkams, tiek aborige-
nams, kurie nuo 1985 metų kontro-
liuoja Uluru rajoną ir jį supantį Ulu-
ru-Kata Tjutos nacionalinį parką.

Tenykščiai aborigenai laiko visą 
parką šventa genties teritorija. Par-
kas yra įtrauktas į UNESCO pavel-
do sąrašą.

Aborigenai žada kovoti, kad ir 
šiaip jau erozijos ardomas kalnas 
būtų išsaugotas. “Juk niekas neli-
pa ant Vatikano pastatų ar budistų 
šventyklų”, - pareiškė žurnalistams 
genties vyresniųjų atstovas Vinsas 
Foresteris (Vince Forrester). 

kalnas gali būti uždarytas 

iš karalienės pavogė servizą
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Kosta Rika

Makedonija
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Australijos aborigenų 
šventasis kalnas Uluru

Žydinčios sakuros

Bakingamo rūmai

n Aliaskos vėliavą 1927 m. su-
kūrė 13-metis Aliaskos gyventojas 
Benis Bensonas (Benny Benson). 
Tais pačiais metais berniuko sukur-
ta vėliava įteisinta kaip oficialus 
Aliaskos teritorijos simbolis (anks-
čiau naudota (JAV vėliava).

n Jeigu užsimanysite paskam-
binti į Antarktidą kokiam nors my-
limam pingvinui, jums teks rinkti 
kodą 672.  

n Italijoje, Sienos mieste, drau-
džiama dirbti prostitute, jeigu mo-
ters vardas Marija.

n Senovės Romoje su nemok-
šomis gydytojais elgdavosi šiek tiek 
griežčiau nei dabar: jeigu vargšas 
pacientas mirdavo per operaciją, 
daktarui už tai paprasčiausiai nu-
kirsdavo rankas.

n Žodžiui „sniegas“ apibūdinti 
eskimų kalboje yra 20 skirtingų pa-
vadinimų, o jakutai iš viso turi tam 
apie 70 žodžių.

n Kinų rašyboje hieroglifas, reiš-
kiantis „nemalonumas, sunkumas“, 
piešiamas kaip dvi  moterys po vienu 
stogu. 

n 1983 metais Vatikanas tapo 
vienintele pasaulio šalimi, kur ne-
buvo užregistruotas nė vienas kū-
dikio gimimo atvejis. 

n Jeigu pateksite į Vakarų Afri-
kos matamių gentį, nepamirškite, 
kad žaisdami futbolą vyrai vietoj ka-
muolio naudoja žmogaus kaukolę.

n Nulipdyti sniego senį dyku-
moje nėra jau tokia nereali svajo-
nė. Tai buvo galima padaryti Sacha-
ros dykumoje 1979 metų vasario 

18 dieną, kai ten gausiai pasnigo.
n Kalbant apie kazino, vertėtų 

prisiminti, kad nė viename salone 
nebūna laikrodžių, o sudėjus visus 
ruletės skaičius gaunamas iškalbin-
gas ir daug sakantis skaičius 666.

n Daugelyje senovės Rytų vals-
tybių kutenimas buvo uždraustas 
įstatymu, nes buvo laikomas nuo-
dėminga ir aistrą skatinančia yda.

n Prancūzijoje jums nepavyks 
įsigyti lėlės su ateivio veidu, nes šio-
je valstybėje draudžiama pardavi-
nėti lėles ne žmogaus veidu.

n Nepavyko išsiaiškinti priežas-
ties, bet kai senovės Romoje vyras 
ką nors žadėdavo arba duodavo 
priesaiką, jis dėdavo ranką ant savo 
„pasididžiavimo“. 

n Visose pasaulio šalyse karinė 
pagarba atiduodama dešine ranka.

n Monako armijoje tarnauja 82 
kariai. Tai vienintelė šalis pasauly-
je, kurios armija yra mažesnė nei 
šios nykštukinės valstybės karinis 
orkestras – 85 žmonės.

Parinko Saulius DAUgVILA 

pasaulyje yra nemažai įdomių Faktų, 
kurie stebina, tačiau apie juos sužinai 
tik tiesiogiai susidŪręs, pats niekada 
nesusiprotėtum apie tai paklausti. štai tik 
keli iš jų.

nepaklausęs 
nežinosi

įdomu
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Monako armijoje 
tarnauja 82 kariai

Nė viename kazino 
salone nebūna laikrodžių

Aliaskos vėliavą 1927 m. sukūrė 
13-metis Aliaskos gyventojas

Antarktidos telefono kodas - 672
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