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Stasio Žumbio nuotr.
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SUSITIKIMAI
Kristinos norvilaitės
romantišKi jausmai
petrui geniušui
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PASIRINKIMAI
Kaip vytautas rumšas
atrado sKirgailą

1

Aktorius Vytautas Rumšas,
pastatęs spektaklį pagal Vinco
Krėvės dramą „Skirgaila“, įsitikinęs: „Žodžiai, kurie yra parašyti
lietuvių dramaturgų, visada yra
arčiau mūsų ir mums labiau
suprantami“.

3

MOTERIŠKUMAS
meilės formulė:
merlin monro

Mūsų laiką valdo
Nors šiandien laikas bėga greičiau nei prieš 340
metų, kai Katedros varpinėje atsirado laikrodis,
jis tebėra kontroliuojamas. Pagrindinį Vilniaus
laikrodį prižiūrintis Romualdas Sprangauskas
laikrodininko amato mokėsi iš savo tėvo, tad
vilniečiai gali būti ramūs - tikslų laiką jie visada
žinos. Patikimose rankose yra ir Kauno bei
Šiaulių miesto laikrodžiai, nors laikrodininko
amatas jau beveik priklauso praeičiai.

profesionalūs
laikrodininkai
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j/b laikas

KAVA

2

Puikiai žinau - sielos maistas yra
knygos, jos gyvybės vanduo - maldos, vitaminai - muzika, prieskoniai - vaizduotė... Stengiuosi sielą maitinti atsakingai,
kiek įmanoma - sveikai ir reguliariai, tačiau norisi ir dar kažko - tonizuojančio,
stiprinančio, ūmai sutelkiančio jėgas...
Antai manasis kūnas kiekvieną rytą gauną kavos. Keverzodamas, pilna
galva sapnų nuotrupų, vos nuspaudęs
žadintuvą sliūkinu praustis, kaisti arbatinuką ir, tik nurijęs keletą gurkšnių šio
nesveiko, bet magiško gėrimo, nelyg panardinta į ryškalus nuotrauka pilnai išryškėju, visavertiškai pareinu į šį pasaulį.
Seniai svajojau kaži kokį puodelio
kavos atitikmenį pasiūlyti ir sielai, kuri,
nors nesmagu prisipažinti, dar dažniau
būna apsnūdusi ir tingi nei varganas kūnas. O šiandien, regis, pavyko tokio tonizuojančio „gėrimo“ formulę atrasti.
Kaip ir kasryt, žengiau kasdieniu, į
darbą vedančiu keleliu. Jaučiausi tuščias ir silpnas. Laukiančių darbų virtinės
atrodė neįveikiamos, dvasinės jėgos ir
talentai - nugaravę, pasaulis chaotiškas,
kupinas man priešiškų kontekstų, kviečiančių tik grumtis, nesutinkančių eiti
išvien...
Pavydžiai žvilgtelėjau per tilto turėklus: smulkutė, lėtai besiranganti nuslūgusios Vilnelės gyvatėlė tarsi su palengvėjimo atodūsiu įvingiuoja į Nerį,
virsdama kaži ko didesnio, svarbesnio,
galingesnio dalimi.
Pamaniau - gerai būtų ir man kur
nors įsilieti, žingsniuoti čia ne vienišam
ir silpnučiam, o veržliai sroventi tapus
tauresnio, didingesnio ir ilgaamžiškesnio
konteksto dalimi.
Tuojau pat kilstelėjau galvą aukštyn
ir pamačiau Trispalvę, plazdančią virš
Gedimino pilies. „Lietuva - būk su manim“, - ištariau užkeikimą, ūmai suvienijantį mane su samanota šalies istorija,
Geležiniu Vilku kaukiančiu Gedimino sapne, kunigaikščių ir paprastų karių ryžtu ginti šią žemę, su tūkstančiais poetų,
kompozitorių ir dailininkų, ne mažiau
narsiai gynusių šios žemės dvasią...
„Lietuva - būk su manim“, - pakartojau dar kartą, delnu braukdamas per
šviežius ir sodrius parke prie karaliaus
Mindaugo paminklo kerojančio ąžuolo
lapelius, mintyse paglostydamas ne tik
konkretų medį - visus jau tik sakmėse
šlamančius šventųjų giraičių ąžuolus, visus, beošiančius lietuvių liaudies dainose, visus, kovojusius petis į petį su Lietuvos partizanais prieš sovietų grobikus...
O tada jau - Katedra. Su Lauryno
Stuokos-Gucevičiaus, Stanislovo Kuzmos, monsinjoro Kazimiero Vasiliausko
kontekstais, su džiūgaujančia, su verkiančia, su nerimu ar narsa dvelkiančia
minia, užplūdusia šią aikštę mano prisiminimuose, su kryžiumi, tviskančiu virš
mūsų galvų, virš mažučių mūsų gyvenimų, jungiančiu juos į bendrą kontekstą, įprasminančiu, sutaurinančiu mūsų
vargus ir pastangas... „Garbinam ir šlovinam Tave, Viešpatie, nes per šį šventą
kryžių atpirkai šį pasaulį“, - ištariu vaikystėje mamos išmokytą maldelę ir tuoj
pat nusišypsau prisiminęs savo pirmąją
komuniją, padėkodamas mamai, kad
privedė mane prie Dievo stalo...
Ir štai - „kava“ suveikia. Nors ir žinau - manoji dienotvarkė nė kiek nepasikeitė, laukiančių darbų stirtos nė per
nago juodymą nesumažėjo, netapau
nei išmintingesnis, nei geresnis, tačiau
lipdamas savo darbovietės laiptais jau
kiekviena savo esybės dalele juntu - su
atsineštaisiais kontekstais esu nenugalimas. Beveik nemirtingas.
Rimvydas StankevičiuS
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Trupmenos

j/b žmonės

Atlikėja Brigita Bublytė atsigręžė į sutartines

Vytautas Rumšas

susidomėjo

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Nuo flamenko iki
sutartinių - taip galima
apibūdinti dabartinį
dainininkės Brigitos
Bublytės kūrybinį tarpsnį:
menininkė įsitraukusi
į lietuviškų sutartinių,
kurias vadina nepaprastai
gražiomis, atlikimą.

Skirgailos likimu
Režisieriaus amato
besiimantis aktorius
Vytautas Rumšas (61 m.)
Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo
dienos proga pastatė
spektaklį apie didžiojo
kunigaikščio Skirgailos
likimą, remdamasis lietuvių
literatūros klasiko Vinco
Krėvės-Mickevičiaus
(1882-1954) to paties
pavadinimo drama. Kaip
akcentuoja V.Rumšas,
šiame spektaklyje,
rodytame Pažaislio muzikos
festivalyje, yra daug
paralelių tarp anų laikų ir
šiandienos pasaulio.

Deimantė ZaiLSkaitĖ
„Sutartinės man labai gražios,
aš atsigaunu, aš dievinu dirbti su
sutartinėmis. Tas jų grožis galbūt
nėra toks ryškus kaip flamenko,
bet jų grožis intravertiškas, gilus, duoda gyvybės šaltinį, vidinės ramybės, kuri, mano manymu, yra pagrindas gyvenime“, sako B.Bublytė, su studentais
parengusi įdomią sutartinių programą.
Kaip atsitiko, kad tokia prisiekusi flamenko gerbėja susidomėjo
didžiuoju lietuvių kultūros turtu sutartinėmis? „Nuo sutartinių
niekuomet nebuvau nusisukusi,
nes jos mano kraujyje - juk esu
Šiaurės rytų Lietuvos aukštaitė,
kilusi beveik iš sutartinių centro. Su jomis ir gimiau, man tai
natūralu. Studijuojant Ispanijoje
ir būnant lietuvaite kitoje šalyje
sustiprėja noras grįžti prie savo
šaknų. O flamenko pažinimas
buvo kaip kontrastas mano lietuviškai prigimčiai - kaip žinome,
per pažinimą ko nors kito labiau
pažįsti ir atrandi save. Tai nuostabi patirtis, atskleidžianti mano,
kaip menininkės ir asmenybės,
esmę“, - sako dar geriau savo
kultūrą pažinusi B.Bublytė.
Kūrėja sau iškėlė didelį iššūkį su Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos Vaidybos ir režisūros
katedros studentais parengė sutartinių programą, atliekamą su
ryškiausiomis flamenko žvaigždėmis iš Sevilijos. Originalios
idėjos autorė intriguoja, kad flamenko dainos turi nemažai sąsajų su raudomis, kurios Ispanijoje
visiškai išnykusios: „Vienas iš

Kas Ką dovanojo

pasirinkimai

n aktorei, dainininkei ir šokėjai Brigitai Bublytei sutartinės yra nepaprastai gražios
flamenko stilių - seguiriya yra
kilęs iš raudų, kurių jau nebėra
Ispanijoje, tai rodo flamenko archajiškumą ir sąsajas su kitomis
kultūromis, kuriose egzistuoja
raudos, - pasakoja Brigita, svarsčiusi galimybę panašia tema rašyti mokslinį darbą. - Viena iš temų
galėtų būti ir tokia, nors mane domina sąsajos ne tik su flamenku,
bet ir su daugiabalsėmis bulgarų
dainomis, sąsajos su Indijos balsinėmis tradicijomis - manau, tai
galėtų būti labai įdomus tyrimas,
susijęs ne tik su muzika ir balsu,
bet ir su kalba“.
Kaip menininkei sekėsi rasti
raktą į sutartines? „Įdomiausia,
kad ypatingo rakto ieškoti nereikėjo, tai mano kraujyje, lietuvių
studentų šaknyse - taip pat. Svarbiausia buvo į jas atidžiau atsigręžti ir pajusti monotonijos galią bei
harmonizuojantį poveikį, - sako
dainininkė, tiksliai neprisimenanti,
kada pirmą kartą išgirdo atlieka-

Kas Ką prisiminė

mas sutartines. - Kai prisimenu
kokį nors koncertą ar kaimo močiučių giedojimą, tai atrodo, kad
jas buvau girdėjusi, kad jos savos,
mano prigimties dalis. Sutartinėse
galima atrasti labai daug derinių,
įvairiausių ritmų, o jas dainuodamas ir kartodamas tą pačią melodiją daug kartų gali pajusti, kas
yra už melodijos, už ritmo, tai tarytum meditacija ar malda. Gilus
bendravimas su kitais giedotojais,
su savimi ir su protėviais. Mano
kolegos ispanai pastebėjo, kad
sutartinių skambesys panašus į
grigališkojo choralo skambesį.
Pamaniau, kad tai gali būti tik atsitiktinis derėjimas, tačiau paskaičius Jūratės Statkutės de Rosales
knygą „Europos šaknys ir mes,
lietuviai“ susidomėjau ten atskleidžiamomis Lietuvos sąsajomis su
Pirėnų pusiasaliu, kuriame ir buvo
grigališkasis choralas... Tad galbūt
yra ir istorinis ryšys“.
Brigita nuo 2012 Lietuvos

Kas Kur dalyvauja

muzikos ir teatro akademijoje veda balso, kvėpavimo bei flamenko ritmų seminarus, organizuoja
kūrybines dirbtuves. Ji atliko pagrindinius vaidmenis K.Antanėlio
ir A.Navako roko operose „Meilė
ir mirtis Veronoje“ (Džuljeta; rež.
E.Nekrošius) bei „Peras Giuntas“ (Solveiga; rež. I.Jonynas).
Daugelį metų bendradarbiavo su
Vladimiru Čekasinu, kartu su jo
teatralizuotais muzikos projektais pasirodė daugelyje džiazo
festivalių Vokietijoje, Austrijoje,
Šveicarijoje, Švedijoje, Danijoje,
Latvijoje, Rusijoje, Baltarusijoje
ir Lietuvoje.
Kodėl kadaise pasirinko menininkės kelią, Brigita iki šiol negalėtų pasakyti, bet tai, ką daro,
jai labai patinka. „Labai sunku
pasakyti, kodėl aš pasukau į kūrybinį kelią, vienas Dievas težino čia yra kažkokia vidinė trauka, tai
kažkas aukščiau, virš mūsų suvokimo“, - sako menininkė.

Deimantė ZaiLSkaitĖ
- Kuo jus patraukė Vinco
Krėvės-Mickevičiaus drama
„Skirgaila“?
- Vis dėlto mūsų Vincas Krėvė-Mickevičius ir jo „Skirgaila“
yra visai netoli Šekspyro - aistros
šekspyriškos, Lietuvos kaip valstybės, tautos problemos irgi kai
kuo šekspyriškos. Keliami tokie
klausimai kaip pasirinkimas tarp
pagonybės ir krikščionybės, todėl
pjesė yra ganėtinai aštri. Dar kas
mane traukia - tai yra aistringa
pjesė, nes pats Vincas Krėvė-Mickevičius buvo ne koks lėtapėdis,
o žmogus-vulkanas bet kurioje
gyvenimo srityje - ir mokslinėje,
ir kaip rašytojas, dramaturgas, visuomenės veikėjas. Viskas išeina
iš kūrinį rašančio žmogaus.
Šitą pjesę esame vaidinę Akademiniame dramos teatre - statė
režisierius Henrikas Vancevičius,
bet tada šitos pjesės aš nelabai pagavau, buvo ne tas amžius. Dabar
suaugau, įgijau gyvenimiško ir sceninio patyrimo ir manau, kad šitas
kūrinys tikrai vertas dėmesio. Vien
dėl jame iškeliamų problemų - tai
pasirinkimo reikalai, kai žmogus
turi pasirinkti „arba - arba“, kada
žmogus turi būti žmogiškas, o ne
toks negailestingas kaip kapitalistiniame pasaulyje, kuriame dabar
gyvena Lietuva.
Kūrinys parašytas gana ilgas Boriso Dauguviečio režisuotame
spektaklyje 1924 metais aktoriai
vaidino 5,5 valandos, bet mes vaidiname tik 1 val. 50 min. Iš tokio
ilgo kūrinio norėjosi paimti kai
kurias stiprias vietas, ką rašytojas
parašė talentingai ir patraukliai, o
su gabiais artistais repetuoti buvo
vienas malonumas, tik gaila, kad
kartais buvo sudėtinga susiderinti
susitikimų laiką.

Kas Ką įKvėpė

Antanas SUTKUS

Marius JAMPOLSKIS

Ieva PRUDNIKOVAITĖ

Jurga ŠEDUIKYTĖ

Vienas garsiausių lietuvių fotomenininkų Antanas Sutkus padovanojo daugiau kaip 50 originalių
sidabro bromido atspaudų savo
gimtajam Kauno rajonui. Fotografijos klasiko darbai bus eksponuojami ir patikimai saugomi Raudondvario dvare, kuriame netrukus
ketina įsikurti menų inkubatorius
su fotografijos galerija. Netoli Zapyškio, Kluoniškių kaime, gimusio
fotomenininko dovanotų darbų
parodą Raudondvario dvaro pilyje
ketinama atidaryti šeštadienį Valstybės dienos proga.

Populiarusis teatro ir kino aktorius
Marius Jampolskis, kuris su savo monospektakliu „Gaidukas“ (rež. Jurijus
Smoriginas) vasarą gastroliuojantis
po Lietuvos kurortus, sukūrė naują
programą „Alus, žuvis ir ji“. Keistu pavadinimu pusiau rimtas vaidinimas
skirtas savo noru anapilin išėjusiam
kolegai Vytautui Šapranauskui. Jame
užkabinama aktuali visiems aktoriams,
prisitaikantiems prie pigaus publikos
skonio, problema ir skauduliai, kurie
priveda prie vienatvės. Premjerai
M.Jampolskis pasirinko Kauno Marijonų vienuolyno kiemelį.

Operos solistė Ieva Prudnikovaitė,
su vyru dirigentu Modestu Pitrėnu
auginanti pusantrų metukų dukrelę, vasarą ne tinginiauja, o aktyviai
dalyvauja įvairių muzikos festivalių programose. Ieva su vargonininku Gediminu Kvikliu ir styginių
kvartetu iš Norvegijos „Ensemble a
Corda“ sekmadienį surengs net du
koncertus. Tarptautiniame menų
festivalyje „Druskininkų vasara su
M.K.Čiurlioniu“ ne pirmą sykį dalyvaujanti solistė vidurdienį dainuos
Senosios Varėnos bažnyčioje, o vakare - Druskininkų šventovėje.

Penktąjį dainų albumą „Breahing
the Line“ neseniai išleidusi atlikėja
Jurga Šeduikytė šį vakarą jį pristatys Klaipėdoje vykstančiame „Švyturio“ muzikos festivalyje. Pasak
Jurgos, kuri jau devynerius metus
savo dainomis džiugina publiką,
kiekvieną albumo dainą sukurti ir
atlikti įkvėpė jos dvejų metų „tremtis“ Maskvoje, didmiestyje, kuris jai
pasirodė svetimas. Tad dainininkės
lasvalaikį užpildė jos matyti kino filmai, kurie ir įkvėpė sukurti naujojo
albumo dainas.

- Ar ilgai svarstėte, kam patikėti Skirgailos vaidmenį?
- Ilgai nesvarsčiau - Skirgailą
vaidina talentingas artistas Evaldas
Jaras, todėl kiekvieną kartą, kai jis
vaidina kokį valdovą, atrandame visai kitokių naujų jo kurtų personažo
bruožų. O tai yra įdomu. Svarbiausia, kad pačiam būtų įdomu, nes
jeigu pačiam įdomu, vadinasi, bus
patenkintas ir žiūrovas, kuriam bus
įdomu ir smagu žiūrėti spektaklį.
Mes repetavome Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, kur
mums buvo suteikta vieta spektaklio repeticijoms. Kadangi mes bėgame labai greitai ir norime visur
suspėti, nieko nepadarysi, reikia su
tuo taikytis, reikia ieškoti varianto,
o ne verkti, kad nėra to ar ano. Va,
kai būni drauge su visais, tada visada atrandi išeitį. Išeitis yra, todėl
nereikia zysti ir galvoti, kas ten
buvo, kas įvyko blogai, svarbiausia žiūrėti į priekį ir tada viskas seksis.
Bet svarbiausia - reikia sugyventi su
savimi ir neniekinti, nežeminti kitų.
Nežeminti, neniekinti kitų žmonių,
ar tai būtų artistas, ar tai būtų daktaras, turiu galvoje - viršininkams
ar valstybės veikėjams.

Puikybė - vis dėlto
viena iš baisiausių
nuodėmių
- Jums labiau rūpėjo atskleisti įvairiai interpretuojamo kunigaikščio Skirgailos asmenybę ar
rasti tas istorines paraleles tarp
anų laikų ir šiandienos pasaulio?
- Man labiau rūpėjo žmogaus ne valdovo žmogaus, o žmogaus
valdovo likimas. Man buvo svarbu,
kaip žmogus reaguoja būdamas ribinėje situacijoje, ką jis renkasi, ką
atmeta, ko nemyli. Mano manymu,
Skirgaila, būdamas apimtas puikybės ir norėdamas mylėti, buvo
ir labai žiaurus, - man rūpėjo, kas

Sauliaus Venckaus nuotr.

Mintys

n Režisieriui reikiamų savybių nestingantis vytautas Rumšas užsimojo atskleisti dramatišką kunigaikščio
Skirgailos asmenybę

iš tokio žmogaus išeina, kokia jo
baigtis, ką jis daro su aplinkiniais.
Pagal tai, ką parašė Vincas Krėvė,
vis dėlto tai yra žmogaus puikybės
kova, kova su žmogiškuoju pradu meile, užuojauta, kilnumu kito atžvilgiu. Puikybė - vis dėlto viena iš
baisiausių nuodėmių. Todėl man ir
yra įdomu, nes tai - ne tik istorinė
tema, paliečiami ir mūsų laikų tarpusavio santykiai. Niekas nesikeičia, tik kad visa tai Krėvė parašė
aistringai ir spalvingai, o teatras ir
yra reikalingas, kad žmogus ateitų
ir pamatytų, jog gali būti ir kitoks
gyvenimas - šviesesnis ir aistringesnis. Tai yra labai svarbu.
- Tradiciškai Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo
dienai sukuriate spektaklį istorine tematika. Jūsų režisūrinis
kraitis: pernai pasirinkote Maironio dramą „Didysis Vytautas
- karalius“, dar anksčiau Justino
Marcinkevičiaus „Mažvydą“ ir
„Katedrą“, taip pat Balio Sruogos „Milžino paunksmę“ ir „Kazimierą Sapiegą“. Kaip jaučiatės
režisieriaus kelnėse?
- Tai visai kas kita, nei gauti
vaidmenį. Kai eidamas per gyvenimą dalyvauji spektakliuose,
tai daug ką pamatai ir kartu mokaisi. Puiku, jeigu dar truputėlį Dievulis drėbtelėjo kitokio talentuko ir išeina susikalbėti su
artistais. Kai viskas yra daroma
nuoširdžiai, tai padeda ir žmonės artistai, padeda ir praskrendantis
paukštelis, ir prabėgantis katinėlis.
Padeda ir dangus, nesvarbu, kartais gali ir palyti, bet, kaip parodė

mums vienas atvejis, kai vaidinome
„Kazimierą Sapiegą“, tai nekliudė
artistams sustoti ir vaidinti toliau.
Iš viso Pažaislio festivalis jau 18
kartą leidžia sau statyti nacionalinę
dramaturgiją. Aš nežinau kito tokio
varianto - nepertraukiamo nacionalinio dramaturgijos pastatymo lauke prie Kauno pilies, pradedant šviesaus atminimo Irena Bučiene ir
paskui Vytautu Grigoliu - irgi šviesaus atminimo. Kad ir kaip pastatytum spektaklį, jis gali būti geresnis
ar blogesnis, bet žodžiai, kurie yra
parašyti lietuvių dramaturgų, - jie
visada yra arčiau mūsų ir mums
labiau suprantami, nori ar nenori,
jie pasąmoningai mus veikia.
- Ar tikite, kad istorijos didvyrių prikėlimas teatro scenoje
stiprina lietuvių dvasią?
- Tam tikra prasme, ko gero,
stiprina. Bet nemanyčiau, kad istorinių asmenybių iškėlimas vestų,
būtų pavyzdys jauniems žmonėms man atrodo, tas etapas jau yra praėjęs. Dabar vis tiek reikia ieškoti
žmonių, kurie iš tikrųjų savo šviesa
veda mūsų tautą (ar netgi gatvę) į
priekį - tai turi būti šviesūs žmonės. Ko gero, ne autoritetai lemia
žmogaus supratimą, kas jis pats yra
tautoje, ne valdžios žmonės, nors jų
ir labai nedaug, man atrodo, kad jų
visai nėra.
- Ką reikėtų daryti, kad sustiprintume tautiškumo pamatus?
- Aš turiu tik vieną atsakymą:
man atrodo, Vydūnas pasakė - pirmiausia sau, tai reiškia - save žiūrėk,
save pažink, paskui tautai atiduok, o

paskui, jeigu dar lieka, - ir pasauliui.
Taigi pradėkime nuo savęs. Man
atrodo, tai yra auksinė taisyklė ir
dėsnis. Tikrai taip.
- Apskritai ką galvojate apie
žmones, kurie visiškai nesidomi
istorija?
- Anksčiau ar vėliau jie tai supras, o aš visai sau nesuku galvos,
koks žmogus yra - galbūt jis nesąmoningas ir nesuvokia bet kokių visuomeninių reiškinių, bet atsiranda
ir sąmoningų žmonių. Kaip vieno
vienuolio paklausė, kodėl jis visą
laiką šypsosi, eina ir šypsosi. Jis atsakė: „Kai aš sėdžiu, tai aš sėdžiu, žmogus daugiau apie nieką negalvoja, - kai aš einu, tada einu, kai aš
skaitau, tai aš skaitau“. Tai, žinote,
čia yra didžioji sąmoningumo paslaptis. Ir jei vedi save link šviesos gyveni ramia sąžine ir keli save tai ko tada daugiau bereikia? Jeigu
tokia linkme pažiūrėsime, ateina
supratimas, kad reikia keistis, tada
visi kiti keisis aplink tave.
- Tai, kad turite iškilaus lietuvių kunigaikščio Vytauto Didžiojo vardą, jums daro kokią nors
įtaką, galbūt kelia savotišką pasididžiavimą ir įpareigoja?
- Taip, žinoma. (Juokiasi.) Vis
dėlto kiekvienas vardas turi savo
kodą, o jeigu Vytautas - tai, vadinasi, ne mažasis Vytautas, kaip sako,
o didysis Vytautas. Tai yra du skirtingi dalykai. Daug kam didysis vis
dėlto siejami su didžiuoju Vytautu,
o ne mažuoju. Be abejo, šis vardas
mane labai įpareigoja.

Keli MenaMi faKtai apie sKirgailą
• Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Algirdo ir jo antrosios žmonos
Julijonos sūnus, garsėjęs kaip
ūmaus būdo kunigaikštis.

• Skirgaila savo brolio Jogailos

pavedimu lankydavosi įvairiose
Europos šalyse, informuodamas jų valdovus apie Jogailos ir
kitų Algirdaičių apsisprendimą
atsiversti į katalikybę.

• 1382 m. padėjęs Jogailai su-

sigrąžinti iš Kęstučio 1381 m.

prarastą valdžią (dalis istorikų
mano, kad Kęstutis 1382 m.
buvo nužudytas būtent Skirgailos nurodymu), Skirgaila už
tai gavo Trakų ir Polocko kunigaikštystes (Trakus valdė 13821392, Polocką - 1386-1393 m.),
o 1386 m. - ir Lietuvos didžiojo
kunigaikščio vietininko Lietuvoje pareigas.

• 1385 m. vadovavo Jogailos at-

stovų deryboms su lenkų didikais dėl Jogailos ir Jadvygos ve-

dybų bei Jogailos vainikavimo
Lenkijos karaliumi.

• 1392 m. vasarą Jogailai savo

vietininku Lietuvoje paskyrus
Vytautą, Skirgaila kurį laiką liko tik Polocko kunigaikščiu.
Vėliau jis valdė dalį Volynės,
o nuo 1395 m. - Kijevo kunigaikštystę.

• Mirė Kijeve, spėjama, nunuo-

dytas. Palaidotas Kijevo Pečorų
vienuolyne.

Parengė Giedrė MiLkevičiŪtĖ
cmyk
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reTa profesija

Stasio Žumbio nuotr.

Ne tik senais laikais buvo svarbu, kad pagrindinis miesto laikrodis būtų visiems matomas ir
girdimas. Ir dabar, kai sužinoti tikslų laiką tetrunka akimirką, žmonės kelia galvas į viršų ir
dairosi, ką rodo šimtmečius skaičiuojantys istoriniai laikrodžiai. Ne visi Lietuvos didmiesčiai
juos išsaugojo, tačiau Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose senųjų mechanizmų varomas laikas patikimose rankose. Juos prižiūri vyrai, kurie ne tik žino viską apie kiekvieną mechanizmo
sraigtelį, bet ir yra apdovanoti ypatingu laiko pojūčiu.

n vilnietis Romualdas Sprangauskas sėda taisyti laikrodžių tik sulaukęs įkvėpimo
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VILNIUS
Jūratė kiLiuLienĖ
Šiais laikais, kai laikrodininko
profesija beveik nunyko, Romualdo Sprangausko patirtis ir rankos aukso vertės. Katedros varpinę 49
metų vyras pažįsta nuo mažų dienų.
O mokydamasis septintoje klasėje
jis pradėjo pavaduoti tėvą, ankstesnį Katedros laikrodininką.
Tris dešimtmečius Romualdas
kopė į bokštą tiksliai kaip laikrodis.
Kad jis eitų, kas dvi paras reikėjo
paleisti mechanizmą - sukant rankeną pakelti svarsčius.
„Laikrodžio mechanizmas - Vokietijos bokšto laikrodžių gamykloje kalvio nukaltas ir, galima sakyti,
amžinas. Kartą buvo nudilęs vienas
krumpliaratis, nunešiau šaltkalviui,
padarė tokį patį, bet kažkodėl netiko, kad ir kiek bandžiau. Teko
modifikuoti senąjį. Naujų detalių
jis niekaip nepriima“, - juokėsi
R.Sprangauskas.

Modernu, bet be gyvybės
Deja, senojo mechanizmo gyvavimo istorija jau baigta. Prieš dešimtmetį jis buvo pakeistas elektroniniu. Daugiau nei tris šimtmečius
valandas vilniečiams skelbusiam
laikrodžiui rimtesnio remonto buvo
prireikę tik kartą - XIX amžiaus pradžioje tvarkytos įvorės. Gerai prižiūrimas jis būtų ėjęs dar kita tiek,
o gal ir ilgiau, bet... tapo muziejiniu
eksponatu. Romualdas apgailestauja, kad toks likimas laikrodį ištiko
pačiame jėgų žydėjime.
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Vilniuje niekas neparodys tikslesnio laiko nei ketvirtą
šimtmetį skaičiuojantis Katedros varpinės laikrodis. Ir ne
tik dėl to, kad jis - seniausias mieste. Ne mažiau svarbu, kad
jį prižiūri laikrodininkas, amato subtilybes perėmęs iš savo
tėvo, taip pat Katedros laikrodžio prižiūrėtojo.
„Gaila. Dabartiniame laikrodyje man trūksta gyvybės. Kaip
Trakų pilis - „be sargo, ginklų,
be žmogaus“, - Maironį citavo
R.Sprangauskas. Elektronikos valdomas, o ne žmogaus prisukamas
laikrodis jam tarsi bedvasis.
Laikrodininkui tebeskauda širdį
dėl sunaikinto gyvo paveldo. Naujas
laikrodžio mechanizmas į varpinę buvo įkeltas kartu su šešiais elektroniniais laikrodžio varpais. Juos pagaminę ir Vilniui dovanoję vokiečiai pasisiūlė ir mechanizmą elektrifikuoti, o
miesto valdžioje neatsirado nė vieno,
kuris pasakytų „ačiū, ne“.
„Vokiečių meistrai stebėjosi,
kad mes nurašome puikų laikrodį,
neįkainojamą paveldą. Esą Vokietijoje jau nebelikę žmogaus valdomų laikrodžių, o mes turime ir
skubame atsisakyti“, - prisiminė
Romualdas.

Istorijos liudytojas
Jeigu Katedros varpinės muziejui, kuris čia bus įrengtas po dabar
vykstančio remonto, prireiktų gido,
geresnio nei R.Sprangauskas tikrai
neatsirastų. Antroji vyro aistra po
laikrodžių - istorija. Baigęs mokyklą jis net buvo įstojęs studijuoti
istorijos, bet mokslų universitete
taip ir nepradėjo - laikrodžiai įtraukė ir nebepaleido.
„Laikrodis Katedros varpinėje
atsirado tik XVII amžiaus antroje
pusėje. XV amžiaus pradžioje ji
buvo pastatyta kaip vienas iš gynybinės sienos bokštų. Prieš 340
metų įrengiant laikrodį, varpus,
bokštas buvo paaukštintas ir tapo varpine. Katedra ir anksčiau
turėjo laikrodį. Jis buvo įrengtas
bokštelyje prie dešiniojo šoninio
įėjimo. Tačiau didžiulio gaisro metu

Kaip sUprasti KateDrOs laiKrODĮ
Prie šiuolaikinių trijų rodyklių laikrodžių įpratę vilniečiai nemoka atpažinti laiko pagal Katedros bokšto laikrodį.
Jis turi vieną ištisinę rodyklę, per vidurį pritvirtintą ciferblato
centre. Laiką rodo tik rodyklės
smaigalys. Galas su pusmėnuliu reliktas dar senesnių laikrodžių,
kurie rodydavo mėnulio fazes.
Minučių tikslumu sužinoti
laiką pagal vienos rodyklės laikrodį sunku. Jo varpai muša kas ketvirtį valandos.
„Anksčiau laikas turėjo kitą
vertę. Laikrodžiai buvo su viena

rodykle, ir to pakako“, - paaiškino
R.Sprangauskas.

Istorinių laikrodž ių prižiūrėtojų darbdavys - visagalis laikas
bokštelis nugriuvo, o laikrodis pražuvo. Miesto valdžia skyrė pinigų
naujam laikrodžiui ir gynybinio
bokšto paaukštinimui“, - prisiminė
R.Sprangauskas.
Laikrodžio naujųjų laikų istoriją
jis jau žino ne iš vadovėlių, o iš tėvo pasakojimų. Rūpintis Katedros
laikrodžiu Romualdo tėvas pradėjo
1951-aisiais.
Čia prabėgo didžioji mano gyvenimo dalis. Palikti laikrodžio be
priežiūros nebuvo galima, abu su
tėvu buvome prie jo pririšti. Dabartinis laikrodis jau ne toks reiklus apžiūriu jį kartą per savaitę ir to
gana. Atlieku profilaktiką, pasuku
rodykles, jei nesutampa, sutepu,
du kartus per metus keičiu laiką iš
vasaros į žiemos ir atvirkščiai“, pasakojo laikrodininkas.
Laiko pakeitimas, kaip visos
kitos laikrodžio funkcijos, dabar
valdomas kompiuterinėmis programomis. Bokšto rūsyje įrengtas valdymo pultelis rodyklėms sukioti.
Tačiau jis ne visada suveikia, todėl
Romualdas kaip ir anksčiau lipa
į bokštą ir pats jas suka. Dingus
elektrai - o tai, pasirodo, atsitinka ne taip jau retai, - elektroninis
mechanizmas sugenda. Yra buvę,
kad Katedros laikrodis sustoja kelioms valandoms, net pusdieniui.
Senasis mechanizmas tokių pokštų
nekrėsdavo.

Magiški laiko ženklai
„Mėgstu užlipti į varpinę ir be
konkretaus reikalo. Atsiveria miesto
vaizdas, patinka pabūti vienam ten,
viršuje. Nuostabiausia pakilti į bokštą
ankstų šeštadienio ar sekmadienio
rytą, kai visur tuščia. Medituoji, laiko
tėkmę pajauti. Laikas bėga, o bokštas
stovi, žmonės nesikeičia. Pasikeitė
tik gyvenimo tempas, dabar smulkiname, daliname laiką į minutes, sekundes. Anksčiau pakako tikslų laiką
išmušti keturis kartus per valandą“, R.Sprangauskas prisipažino, kad
jam patinka mėgautis lėčiau tekančiu laiku.
Kasdien prie laiko, jo schemų
ir mechanizmų prisiliečiantis vyras
jaučia jį ir be laikrodžio. Nes laikas
nėra vien substancija, sugrūsta į
laikrodį, jis dalyvauja mūsų gyvenime ir kartais siunčia nesuprantamų ženklų.
„Kai minėjome mano sesers
pirmąsias mirties metines, nei iš
šio, nei iš to pradėjo eiti jos laikrodis, išgirdome jį mušant. Prieš tai
jis daugelį metų neveikė. Kaip tą
paaiškinu? Veikia kažkokia energetika. Istorijų, kai laikrodis sustoja
mirus žmogui, labai daug. Tai suprantama: mirė žmogus, pasibaigė jo laikas“, - aiškino Katedros
laikrodininkas.
Romualdui ne kartą teko susidurti su tokiais atvejais, kai jo pataisytas laikrodis, vos šeimininkas
jį išsineša, vėl sugenda. Vėl pataiso,
vėl sustoja. „Žmogus veikia savo
laikrodį. Mirties magija irgi galinga,
stabdanti laikrodžius“, - įsitikinęs
R.Sprangauskas.
Savo laikrodžių taisyklą turinčiam
vyrui klientai dažnai sako, kad jis turįs antgamtinių galių. Daugybę kartų
yra buvę, kad žmogus atneša seniai

Viktoro Purio nuotr.

sugedusį laikrodį, o šis pradeda eiti
Romualdui dar nė nespėjus prisiliesti.
„Na, kai dirbi su laiku dvidešimt metų, jis pradeda tau paklusti“, - mįslingai šyptelėjo pašnekovas.

K AU N A S

Prie darbo - su įkvėpimu
R.Sprangauskui labiau patinka
taisyti mechaninius laikrodžius.
Įdomiausi jam senoviniai, kuriuose jaučiamas meistro braižas. Per
Romualdo rankas yra perėję pačių
įvairiausių laikrodžių, ir labai brangių, kone neįkainojamų - „Rolex“,
„Omega“, „Longines“...
„Garsiausių firmų laikrodžiai
irgi genda, - konstatuoja. - Tų, brangiųjų, mechanizmai ne kažin kokie
ypatingi, o jų kainą kelia iš aukso,
platinos pagaminti, brangakmeniais
inkrustuoti korpusai“.
Ir šiuo metu ant Romualdo darbo stalo - senovinis moteriškas
rankinis laikrodis iš platinos. Jis
gėrėdamasis pakelia XVIII amžiaus
dirbinį, apžiūri stebėdamasis jo
lengvumu, subtilumu.
„Laikrodis - irgi meno kūrinys.
Ne visada gali prie jo prisiliesti.
Būna, turi laikrodį, o rankos nekyla pradėti taisyti. Žinau, ko ir kaip
reikia, bet nėra įkvėpimo, nors
kažin ką. O paskui, žiūrėk, paimi,
ir vienas du sutvarkai“, - apie kūrybines kančias prie darbo stalo
pasakojo R.Sprangauskas.
Laikrodininkui svarbu ir dvasios ramybė. Problemas, nemalonumus geriau palikti už dirbtuvės
durų, mat palinkus virš smulkių
laikrodžio detalių būtinas susikaupimas, negali drebėti rankos.

Inžinierių, elektronikos
specialistą Arūną
Poškevičių galima tituluoti
Kauno miesto laikrodininku.
A.Poškevičius nuo 1994
metų prižiūri miesto
rotušės bokšto laikrodį, o
vėliau inžinieriui patikėtas
prižiūrėti ir Vytauto Didžiojo
karo muziejaus bokšto
laikrodis.
Olava StRikuLienĖ
Kaip atsitiko, kad elektronikos
specialistas jau tiek metų kopia mediniais, stačiais, nelabai jaukiais, viduramžius menančiais laipteliais į
rotušės bokštą ir daug patogesniais,
ne tokiais stačiais laiptais į Karo
muziejaus bokštą, kurio ūgis - kaip
šešiaaukščio namo?
O atsitiko taip, kad rotušėje tiek
metų skambėjęs laikrodis 1990 metais nutilo. Kauno miesto vyriausiasis ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius puolė ieškoti specialisto,
galinčio laikrodį atgaivinti.
„Aš apie tai sužinojau iš spaudos
ir pasisiūliau laikrodį suremontuoti, pasakoja A.Poškevičius, - dirbau tuomet elektronikos konstruktoriumi.
1997 metais perdariau rotušės laikrodžio valdymą. Dabar rotušės laikrodį
valdo nedidelis kompiuteris, patikslinantis laikrodžio rodyklių padėtį kas
pusvalandį. Kauno rotušės laikrodis
ypač tikslus. Laiką nustatanti laikrodžio dalis yra termostate, kuriame 70

Įdomu, bet išgyventi sunku
Laikrodžiai buvo ir bus visada,
bet jau tuoj gali nebelikti, kas juos
taiso. Romualdas Vilniuje žino vos
penkis meistrus, išmanančius laikrodininko amatą. Nieko keisto,
juk šios profesijos Lietuvoje nemokoma nuo sovietinių laikų. Vienintelė galimybė išlikti šiam amatui perduoti iš kartos į kartą? Būtent
taip atsitiko Sprangauskų šeimoje sūnus pasekė tėvo pėdomis, tačiau Romualdas abejoja, ar jis
pats turės sekėją. Jo devynmečiam
sūnui laikrodžiai kol kas neįdomūs,
berniukas labai judrus, nepasižymi
kantrybe.
Stebėdamas savo atžalą Romualdas prisimena, kad pats nuo mažų
dienų nesitraukdavo nuo tėvo, ilgas valandas stebėdavo, kaip šis
dirba. Atrodė, kad nėra pasaulyje
įdomesnio darbo nei laikrodininko.
Beje, ankstesniais laikais jis buvo
prestižinis.
„Senajame bokšto laikrodžio
mechanizme yra iškaltas vardas ir
pavardė meistro, kuris remontavo
jį 1803 metais. Jozefas Bergmanas jis buvo Vilniaus laikrodininkų
cecho seniūnas. Jo sūnus, beje,
prižiūrėjo kitą Vilniaus laikrodį,
įrengtą kolonoje už Rotušės“, R.Sprangauskui smagu, kad ir jis
pats, tarsi senojo cecho atstovas,
amato paslaptis perėmė iš savo tėvo. Bet savo sūnui jis linkėtų pasirinkti kitą kelią, mat pragyventi iš
laikrodininko profesijos sunku.

Š I AU L I A I
„Tu ateik į pasimatymą...“ prieš dešimtmetį, Šiaulių
miestui švenčiant 767-ąjį
gimtadienį, užgiedojo miesto
pėsčiųjų bulvare ties Vilniaus
ir Tilžės gatvių sankryža
stūksantis „Gaidžio“
laikrodis.
Matyt, tokiu būdu nusprendęs atsiliepti į pasimatymus čia
įpratusių skirti įsimylėjėlių dūsavimus, kurių jis nuo 1975-ųjų,
kai buvo pastatytas, prisiklausė
iki soties.
O tuo, kad „Gaidžio“ laikrodis įsimylėjėliams ir visiems ki-
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n arūnas Poškevičius net sunkiai paklūstantį karo muziejaus laikrodį priverčia laiką rodyti tiksliai
laipsnių temperatūra ir išretintas oras.
Tai garantuoja, kad rotušės laikrodžio
laiko nuokrypis būtų ne didesnis nei 4
sekundės per metus. Nors realiai šis
nuokrypis dar mažesnis. Tik 1 sekundė per pusmetį“.

Tapome laiko įkaitais?
Mums besišnekučiuojant, muziejaus laikrodis dusliai ėmė mušti
3 dūžius. Vos pasigirdus pirmajam
dūžiui, A.Poškevičius žvilgtelėjo
į savo rankinį laikrodį. „Tai mano
darbo įrankis, - paaiškino, - paderinamas radijo bangomis nuo prie
Miuncheno (Vokietija) veikiančio
atominio laikrodžio. Kaskart suderinu savo ir Miuncheno laikrodžių
laiką ir esu ramus, kad turiu tikslų
etaloną. Kai Kaune kėlė laikrodžius
į rotušės ir muziejaus bokštus, dar
nebuvo keliami labai didelio tikslumo reikalavimai. Dabar sekundėmis
žmonės laiką skaičiuoja, o anksčiau valandos ketvirčiais“.
Taip, gyvenimas XXI amžiuje
vis greitėja. Jau skraidome virštiems šiauliečiams bei miesto
svečiams rodytų kuo tikslesnį
laiką, jau keliolika metų rūpinasi
Vytautas Rostkauskas, bendrovės
„Šiaulių gatvių apšvietimas“ Eksploatacijos tarnybos elektrikas.
Laikrodis, pasak V.Rostkausko,
šiuo metu veikia be didesnių
sutrikimų.
Meistro rankos prie „Gaidžio“
dažniausiai prisiliečia, kai dėl sovietinius laikus menančių mechanizmų susidėvėjimo laikrodžio
rodyklės sustoja.
Žymiausiojo Šiaulių laikrodžio
elektroninė širdis plaka šalia esančios gėlių parduotuvės rūsyje. Čia,
nedidelėje patalpėlėje, veikia du
elektroniniai laikrodžiai ir kompiuteris.
Vienas šių elektroninių laikrodžių, sumontuotas V.Rostkausko,
kas minutę siunčia impulsą į bokšte esančius laikrodžio varikliukus ir priverčia rodyklę pajudėti
į priekį. Kadangi svyruojant oro
temperatūrai elektroninių laikrodžių tikslumas ima šlubuoti, elektrikas padarė taip, kad
šiame prietaise nuolat būtų pa-

garsiniais lėktuvais. Grumiamės
plentuose dėl kiekvienos sekundės,
tarsi ji būtų paskutinioji. Nors retas
pripažins, kad tokiose lenktynėse
jau nespėja, jau pridūsta. Jau reikia
psichologų. Gal jau tapome laiko
vergais?
A.Poškevičius tik atlaidžiai nusišypso. Sako, jei laikas nebus apskaičiuotas sekundėmis, tai kaip mokesčiai ir algos bus suskaičiuojami?
Juk tabeliuose, darbo sutartyse nurodytos darbo valandos. Tačiau, kai
kalbame apie gotikinės, viduramžius
menančios Kauno rotušės laikrodį,
vis vien norisi kažkiek paslapties bei
romantikos. O kokia čia romantika elektronika? Deja, rotušės laikrodžio
mechaninė dalis nėra pripažinta saugotinu paveldu. O šit Vytauto Didžiojo
karo muziejaus laikrodis, 1921 metais
pagamintas Berlyne, jau turi paveldosauginę vertę. Ir ši vertė kompensuoja laikrodžio nevisišką tikslumą.
Pats laikrodžio mechanizmas, anot
A.Poškevičiaus, yra tikslus, bet žmonės, žiūrintys į valandas iš apačios,
mato tik rodykles. O jos juda ne vi-

siškai tiksliai. Leisdamosi ciferblatu
žemyn, rodo laiką šiek tiek į priekį.
O kildamos ciferblatu į viršų, šiek
tiek vėluoja. Bet valandas laikrodis
muša tiksliai. Lygiai 0.00 val. rotušės
laikrodis muša 12 dūžių.
Muziejaus bokštas buvo perstatytas 1936 metais, bet į viršų įkeltas
tas pats berlynietis laikrodis. Nors
buvo žinoma, kad mechaninis laikrodis turi nemažą paklaidą. O kaip
kitaip gali būti, jei žiemą Lietuvoje
būna ir 35 laipsniai šalčio, o vasarą
35 laipsniai karščio.

Big Benui geriau
Ar Kauno miesto laikrodininkui nepabosta vis žvilgčioti į savo
rankinį laikrodį ir tikslintis, ar laiku
sudunda bokštų varpai? Ar lieka laiko pasižvalgyti užsienyje į mūsiškių
valandų pranešėjų giminaičius?
„Nelabai galiu išvykti, - prisipažįsta A.Poškevičius, - juk reikia
kas savaitę karo muziejaus laikrodį
prisukti. Esu vienas mieste. Muziejaus laikrodį ėmiau prižiūrėti prieš

šešerius metus, kai ankstesnis, jau
nejaunas meistras apsirgo. Miesto
kultūros skyrius ėmė ieškoti naujo
žmogaus. Pasiteiravo rotušėje, ką
jie daro, kai sugenda jų laikrodis.
Taip aš ir tapau abiejų laikrodžių
prižiūrėtoju. Mano darbo sutartyje
numatyta, kad laikrodžio negalima
remontuoti ilgiau nei tris dienas.
Kauniečiai turi žinoti tikslų laiką, o
pradėjęs darbą vieną laikrodį net mėnesį remontavau, nes mechanizmas
dar buvo man naujas, nepažįstamas.
O pastaruoju metu vis mažiau turiu
bėdų dėl gedimų. Tik gaila, kad neturiu pamainos. Londono Big Beną
prižiūri trys laikrodininkai, užlipa į
bokštą kiekvieną ar kas antrą dieną. Bet šis laikrodis tikslumu nepasižymi. O aš laikrodžių tikslumą
privalau užtikrinti. Žmonės iškart
pastebėtų netikslumus, lygindami
su savo laikrodžiais mobiliuosiuose
telefonuose“.

„Senukas“ tikslesnis,
„kariškis“ balsingesnis
Profesionalas pastebi, kad šalyje
veikiančios radijo stotys nėra tikslios. Ištransliuoja laiko signalus net
10-20 sekundžių skirtumais. Gal todėl, kad jas aptarnauja skirtingi laiko
signalo tiekėjai? O šit televizijų laiko
signalai yra tikslūs.
Gaudžia abu Kauno laikrodžiai
irgi skirtingai. Tikslesnis, rotušės
laikrodis, turi mažesnį varpą, todėl
jo garso tonas aukštesnis. O Karo
muziejaus laikrodis, kaip ir pridera „kariškiui“, skamba tris kartus
storiau. Nes šio laikrodžio varpas
sveria 3,5 tonos. Tačiau, nepaisant
svorio, šio varpo tonas per žemas,
kad perrėktų gatvėmis žemais tonais
burzgiančių mašinų triukšmą. Tad
Arūnas, nors ir gyvena netoliese, ne
visada šį laikrodį išgirsta. O gotikinės, Baltąja gulbe pramintos miesto
rotušės laikrodžio aidas skamba net
kitose Nemuno ir Neries upių pusėse. Liūdniau būtų laikinojoje sostinė-

laikoma vienoda - 30 laipsnių temperatūra. Antrasis rūsyje
esantis elektroninis laikrodis suteikia galimybę „Gaidžiui“ plasnoti sparnais, o kompiuteris - pasisveikinti lietuviškai ir įvairiomis
užsienio kalbomis.
„Tačiau „Gaidžio“ laikrodis
nėra idealiai tikslus, nes gerokai
susidėvėję dar sovietiniais laikais
pagaminti jo mechanizmai, - sakė
V.Rostkauskas „Respublikai“. Prireikus juos pakeisti, tektų gerai
pasukti galvą, kur tokių rasti. Dėl
dantračių susidėvėjimo „Gaidžio“
rodyklės, „kopdamos į kalną“ nuo
šeštos valandos link dvyliktos,
ima atsilikti iki vienos minutės,
o „krisdamos žemyn“ pradeda
panašiai tiek pat skubėti. Kol rodyklės apsuka visą ratą, laikas
išsilygina“.

Jono Tamulio nuotr.

j/b pažintis

Sidas akSOMaitiS

n tuo, kad „Gaidžio“ laikrodis

Šiauliuose rodytų kuo tikslesnį
laiką, jau keliolika metų rūpinasi
elektrikas vytautas Rostkauskas
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j/b žmonės

susiTikimai

Kieno laiškų laukia grafikė Kristina Norvilaitė

DIENRAŠČIO
„RESPUBLIKA“
PRIEDAS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Iš pirmo žvilgsnio gležna ir
trapi dailininkė Kristina
Norvilaitė (35) lyg niekur
nieko savomis rankomis, be
jokių pagalbininkų, sukala
nostalgija dvelkiančias
laiškų dėžutes. Ar tokioje
menininkės dėžutėje yra
meilės laiškelių nuo mylimojo
ir dukrelės tėvo - žymaus
pianisto Petro Geniušo?
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Šturmano darbas tinka ne vien tik vyrams

n Petras Geniušas

noriu visus laiškus surinkti ir išleisti
albumą. Dabar jau turiu sukaupusi
penkis, o gal šešis šimtus laiškų.
Yra ir labai intymių, bet kas rašo
intymiai, tai dažniausiai nepasirašo
nei vardo, nei pavardės“, - akcentuoja dailininkė.

Kartu su Petru Geniušu
Į menininkę besikreipiantys
žmonės dažnai prisipažįsta turintys senų meilės laiškų, su kuriais
nesinori skirtis, todėl juos smagu
laikyti tam skirtoje dėžutėje.
Galbūt ir unikalių dėžučių idėja
dailininkei bus kilusi iš begalinio ilgesio mylimam vyrui P.Geniušui...
„Mes esame kartu. Tik tiek, kad jis
irgi menininkas, ir labai užimtas,
todėl visas krūvis gula ant mano
pečių. Petras man patinka tuo, kad
labai myli savo profesiją ir šitoje
vietoje galiu daug ko iš jo pasimokyti, nes jis atsakingai žiūri į kiekvieną darbą. Smagu, kad vienas
kitam duodame erdvės. Mes esame nestandartinė pora, mūsų gyvenimo būdas yra šiek tiek kitoks.
Puoselėjant santykius reikėjo daug
supratingumo, kantrybės, mums
abiem labai padėjo kūryba. Dabar
jau gražiai dėliojasi santykiai, žiūrėsime, kaip jie klostysis toliau. Bet su
Petru įdomu, kaip jis yra sakęs, ne
kiekviena moteris pakeltų gyvenimą
su manimi. Tai tiesa“, - apie santykius su mylimuoju nedaugžodžiauja
Vilniuje gyvenanti kūrėja.
Dailininkė pirštu beda į vieną iš
laiškų dėžučių, kuri labiausiai patinka
jos mylimam vyrui. „Vyko dailininkų
trienalė, kurios tema buvo meilė,
ir aš sukūriau tokią laiškų dėžutęknygą, ant jos užrašiau iš Biblijos
paimtus žodžius: Meilė niekada ne-

sibaigia. Tai reiškia, kad meilei reikia pastangų. Va tokia dėžutė galbūt
yra mylimiausia todėl, kad kiekvieną
kartą turi ją atverti, o kartu ir save
atverti, ir kitą žmogų atverti - tam
reikalingos nuolatinės pastangos“.
Nieko keisto, kad dailininkės galerijoje stovi pianinas - juo dažniausiai skambina pirmą klasę baigusi
dukrelė, ji tai daro savo noru, be
jokios tėvų prievartos. „Galerijoje
kartais repetuoja Petras ir dukra

Laura, kuri tik po darželio pareiškė,
kad nori mokytis skambinti fortepijonu. Kol ji neišsakė šito noro, maniau, kad to visai nenorės. Bet jinai
pasakė: man patinka, noriu groti gamas, noriu išmokti visus kūrinius,
ir išmoko“, - Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą
lankančios dukrelės pasirinkimu
džiaugiasi K.Norvilaitė.
Ar tuo džiaugiasi ir tėtis P.Geniušas? „Aišku, Petrui labai patinka

n kristinos norvilaitės kūryba neatsiejama nuo laiškų dėžučių

Mariaus Bendzelausko nuotr.

Mūsų šalyje jau moterys
lenktynininkės yra gana didelė
retenybė, o moterys šturmanės išvis neįprasta ir nauja. Tačiau,
pasak jau septynerius metus
šturmanės vietoje sėdinčios 22-ejų
Gretos Germanavičiūtės, ralyje
visi lygūs ir susidūrus su netikėtu
iššūkiu turi jį greitai ir gerai
išspręsti, nesvarbu, ar tu vyras,
ar moteris. Ir, žinoma, nuolaidų
dailiosios lyties atstovėms čia
niekas nedaro. Taigi tiesiog turi
būti profesionalas ir atsiduoti
savo darbui visu 100 procentų.

Petras man patinka
tuo, kad labai myli
savo profesiją ir šitoje
vietoje galiu daug ko iš
jo pasimokyti

Vyriškų įrankių dėžė
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Užupyje esančioje Kristinos Norvilaitės galerijoje, be teptukų, apstu
ir vyriškų įrankių, tokių kaip plaktukas, grąžtas, pjūklas ar šlifavimo
mašina. „Gal ne visi vyrai turi tiek
įrankių kaip aš, - juokiasi Kristina,
staliaus amato pramokusi iš meistrauti mėgusio tėvelio. - Per parodas
daug kas teiraujasi, ar turiu talkininkų. Ne, atsakau, aš viską susipjaustau
pati. Aišku, nesakau, kad tai lengva reikia nemažai fizinių jėgų“.
Dailininkė prisimena, kaip prieš
kelerius metus kūrė pirmąsias laiškų
dėžutes: viena jų buvusi didesnė, kita mažesnė. „Iš vaikystės man iškilo
pašto dėžutės, nepaprastai gražios,
dar užsilikusios kur nors kaimuose.
Paskui, tapusi menininke, prisiminiau tas dėžutes. Pamaniau, kad būtų
smagu kažką panašaus sukurti, nes
elektroninis laiškas neišreiškia žmogaus individualumo. Argi mes dažnai
ranka rašome laiškus? Bet maniau,
kad ši idėja bus kvaila, kad žmonės
nerašys laiškų. Vėliau nustebau,
pamačiusi, koks didžiulis poreikis
rašyti laiškus, - pasakoja dailininkė,
pirmąsias dėžutes eksponavusi vienoje parodoje ir sulaukusi didelio susidomėjimo. - Keli žmonės stebėjosi,
kam iš viso reikalingas šitas projektas. Bet aš sakau: šiaip menas apskritai nėra reikalingas, nes tai nėra
pirmo būtinumo prekė. Menas dėl to
ir yra menas - tai kultūra, kuri duoda
daug peno žmogaus sielai“.
Dailininkei patinka, kai meno
kūrinys, kaip minėtos laiškų dėžutės, vietą randančios namų prieškambaryje, svetainėje ar net miegamajame, dar yra žmogui naudingos gali jas patraukti į šoną, gali įbrėžti,
net ant jų atsisėsti, ir nieko baisaus
nenutinka. K.Norvilaitė sako, kad
dažnai tokias dėžutes tėvai dovanoja
vaikams, išvykusiems ir įsikūrusiems užsienyje: „Patys pasakoja,
kad nori vaikui prirašyti laiškų ir
nuvykę pas jį po laiškelį sumesti į
dėžutę. Nuostabu, kad žmonės patys
plėtoja projektą ir labai šiltai priima
ranka rašytus laiškus“, - aplinkinių
iniciatyvumu džiaugiasi menininkė,
kurios kuriamos laiškų dėžutės yra
tarsi gyvos, menančios senus laikus
ir, regis, nutrintos gyvenimo.
Pati kūrėja dažniau sulaukia
elektroninių laiškų, bet jai daug
smagiau gauti nuoširdų, ranka rašytą. „Būna labai atvirų laiškų - liūdnų
ir džiaugsmingų, kurie kaip savotiška išpažintis, kažkam už kažką pasakymas „ačiū“, tam tikra akistata
su savimi. Tai man irgi gražu. Aš
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ir jis mato dukters pažangą, tik jinai
kol kas nepasiduoda Petro pedagogikai - neklauso jo, klauso tik savo
mokytojos, gal ir gerai. Bet ir piešdama jinai man labai patinka. Tačiau
dar nieko nereikia sureikšminti, nes
ji dar vaikas, kai ateis laikas, pati pasirinks savo kelią“, - sako Kristina
ir patikina, kad nenusimintų, jeigu
užaugusi dukra sektų pianisto tėčio
pėdomis.
K.Norvilaitė prisimena, kaip pati
atrado dailininkės pašaukimą: „Kai
baigiau 12 klasių, tiesiog savęs paklausiau, kuo noriu būti. Atėjęs suvokimas, kad noriu būti dailininkė,
man ir pačiai buvo labai keistas. Mama tai priėmė supratingai, o tėčiui
buvo šokas - jis mane bandė atkalbėti, klausė, ar įsivaizduoju, kokį kelią
pasirinkau, kaip gyvenime bus sunku. Labai gaila, mano tėtis jau miręs,
nors sulaukė, kol baigiau Vilniaus
dailės akademiją, į kurią įstojau iš
pirmo karto. Mokytis nebuvo lengva. Atsidurti iš Kauno Vilniuje, iš
tėvų namų patekti į visiškai svetimą
miestą irgi buvo šokas, ir pirmieji
metai buvo labai sunkūs. Bet tėtis
matė, kad man sekasi, nes iš karto
pradėjau dalyvauti parodose, turėjau
motyvaciją kurti. Be kūrybos man
būtų labai sunku. Džiaugiuosi, kad
rizikavau, nes geriau turėti savo
kelią negu jo neturėti, daryti tai, ką
mėgsti, kuo degi, kas įdomu ir dar
iš ko gali pragyventi“, - sako dailininkė, save realizuojanti kūryboje.
Kristina taip pat dirba kaip knygų
dailininkė, interjero dekoratorė ir
parodų kuratorė.
Motinystė nesutrukdė jos kūrybai, galbūt net priešingai: „Man
vaikas - kaip dirgiklis, kaip motyvacija kurti dar daugiau. Gimus dukrai,
kaip tik prasidėjo daugiau kūrybinio
gyvenimo ir atsirado daugiau parodų. Bet tai individualu, galbūt kitas
žmogus tokio krūvio nepakeltų, nes
būti mama, ir dar gera mama, tikrai
sudėtinga“, - pasakoja dailininkė, kuriai buitis nėra svetima. Neretai dėl
savo gyvenimo būdo aplinkiniams
moteris atrodo keista. „Nes aš, kaip
sakau, viską išleidžiu drobėms, medžiui, varžtams, kai kažkas perka
sodybas ar mašinas - aš neturiu tokių svajonių, kaip nusipirkti namą ar
panašiai“, - prisipažįsta K.Norvilaitė,
kurios kūryba neatsiejama nuo laiš-

Žavisi suomiais

Aistė LABINAITĖ
Žurnalistė

Išsipildė svajonė
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Nuo šių metų žiemos G.Germanavičiūtė tapo lenktynininko Benedikto Vanago šturmane, o jų ekipažas pilotuoja „Subaru Impreza
WRC“ automobilį. Pasak šturmanės, duetas su B.Vanagu gimė labai
spontaniškai. Tačiau ji džiaugiasi,
kad gavo galimybę prisijungti prie
profesionalų komandos.
„Tiesiog Benediktui susiklostė
tokia situacija, kad jam reikėjo šturmano, taigi jis ir pasiūlė man. Šiame
sporte buvau padariusi gan ilgą pertrauką, apie dvejus metus buvau be
sporto, ralio ir pagalvojau, kodėl ne,
kodėlgi nepabandyti grįžti su tokia
puikia komanda. Nepasakyčiau, kad
labai sunku apsišlifuoti su nauju partneriu. Visi žmonės komandoje, ir tie
du žmonės ekipaže turi bendrą tikslą, pvz., laimėti, finišuoti ralyje. Arba vienija meilė sportui. Kadangi į
tai žiūrime kaip į sportą, profesionaliai, tai dažnai tiesiog susikoncentruoji ties tuo ir nesureikšmini nei
savo emocijų, nei kokių nors asmeniškumų. Šiuo atveju su Benediktu
nelabai ir būtų ką sureikšminti. Kol
kas dar nesipykome, tai tikiuosi, kad
to ir nebus“, - juokdamasi sakė
G.Germanavičiūtė.
Per savo karjerą mergina talkino
vienam iš greičiausių Estijos lenktynininkų Kasparui Koitlai (Kaspar
Koitla), su kuriuo 2008 metais jie
įveikė visą Estijos čempionatą. Taip
pat G.Germanavičiūtė yra sėdėjusi
ir šalia Lietuvos ralio čempiono Dominyko Butvilo.
„Kiekvienas vairuotojas išmoko
tave kažko naujo ir kaip šturmaną,
ir kaip žmogų. Juk visi skirtingi. Galbūt šturmano profesionalumą tai ir
rodo, kaip jis gerai, lanksčiai ir greitai sugeba prisitaikyti prie įvairiausių vairuotojų. Taip pat, žinoma, reikia ne tik perprasti vairuotoją, bet
ir susikurti jo pasitikėjimą. Juk niekada nebūna taip, kad atsisėdi į automobilį ir iškart vienas kitu pasitiki 100 proc. Visa tai yra ilgas darbas“, - kalbėjo šturmanė.
Mergina prisipažino, kad visada
labai norėjo atsisėsti į WRC automobilį. Taigi šią žiemą viena iš jos
svajonių jau išsipildė, B.Vanagas atvažiavo būtent tokiu automobiliu.

yra labai įdomus, bet ir labai kaprizingas. Taip pat kaip ekipažas norėtume dar geriau susidirbti. O tuomet
rugpjūčio 9-10 d. Zarasuose vyks
Lietuvos čempionato etapas. Čia jau
norėtume parodyti kokius nors rezultatus“, - kalbėjo šturmanė.

 TAIKA. Šturmanė Greta Germanavičiūtė džiaugiasi, jog dar nė karto
nesusipyko su lenktynininku Benediktu Vanagu, ir tikisi, jog to niekada
ir nebus

„Dar labai norėčiau sudalyvauti
bent viename pasaulio ralio čempionato (angl. WRC - World Rally
Championship) etape. Norėčiau pamatyti, kaip vyksta aukščiausio lygio varžybos. O visa kita telieka paslaptis, juk visų svajonių garsiai negalima pasakyti, nes paskui neišsipildys“, - šypsodamasi sakė G.Germanavičiūtė.

Sekretorės darbas
Šturmanės teigimu, žiūrovams
atrodo, kad ralis vyksta tik kelis savaitgalius per metus, bet ekipažui bei
komandai ralis vyksta visus metus.
„Juk yra ir techninis pasiruošimas, kurį vykdo mechanikai, o aš savo ruožtu prieš varžybas esu atsakinga, pvz., už tai, kad ralio metu turėtume kur gyventi, kad būtų sudėliota logistika, kad paraiškos būtų
išsiųstos laiku, kad visa informacija
pasiektų komandą. Kaip sakau, atlieku dar ir sekretorės pareigas
(juokiasi). Pagrindinis šturmano
darbas - tai informacijos vairuotojui,
kur jis turi važiuoti, suteikimas,
pvz., varžybų metu, greičio ruožų
metu. Taip pat šturmanui reikia
skaityti stenogramą, kurią jie sudaro kartu su vairuotoju prieš varžybų
dieną vykstančiose treniruotėse. O
šiaip gero šturmano darbas apima
absoliučiai viską - jis yra atsakingas
už komandą, už tai, kad viskas vyktų

sklandžiai, už bet kokias smulkmenas“, - teigė mergina.
G.Germanavičiūtės teigimu,
kiekvienos varžybos turi savitą atspalvį. Juk jeigu viskas sekasi, tai visada yra labai smagu. O jei nesiseka
arba verda labai atkakli kova, tai tas
finišas arba pergalė tampa dar saldesni. „Man įdomiausi raliai buvo
tie, kuriuose mūsų ekipažui reikėjo
pakovoti“, - sakė šturmanė.

Automobilių sporte G.Germanavičiūtė atsidūrė dar tada, kai jai buvo penkiolika metų. Visam tam didžiausią įtaką padarė tėtis, nes jis
visada domėjosi automobiliais, raliu.
Taigi, pasak merginos, viskas įvyko
natūraliai - atsirado automobilis garaže, tada atsirado jaunas vairuotojas, o ji atsisėdo į šturmano vietą.
„Būdama tokio amžiaus net negalvojau apie vairuotojos vietą. Juk
tada dar net negalėjau vairuoti. Nors
dabar man labai patinka tai daryti,
bet nežinau, ar būčiau gera vairuotoja lenktynių trasoje. Žinoma, dabar, kai jau tiek metų praėjo nuo tos
dienos, kai pradėjau šturmanės darbą, tai net labai sunku atsakyti, kuo
patinka, žavi būtent ši veikla. Tiesiog per daugelį metų atsiranda ir
įdirbis, ir žinios. Tačiau tikriausiai
čia patinka greitis, adrenalinas“, teigė G.Germanavičiūtė.
Mergina prasitarė, kad jai visada
labai patiko suomių lenktynininkai,
ji visada mylėjo tą kraštą ir žavėjosi
jų sportininkais. „Jie tikriausiai jau
gimsta su vairu rankose. Daugelis
garsių suomių lenktynininkų man
visada imponavo kaip puikus pavyzdys“, - sakė G.Germanavičiūtė.
Pasak šturmanės, kaip ir visur, taip
ir šturmanės darbe klaidos yra neišvengiamos. Juk kur žmogus, ten ir
klaidos. O taip pat juk klaidos yra natūralus mokymosi procesas, įsitikinusi mergina. Tačiau ji džiaugėsi, kad ir
pačioje šturmanės karjeros pradžioje
jai pavyko išvengti didelių nesėkmių,
buvo tik nedidelių netikslumų.
„Šturmano klaida gali būti tokia
pat lemtinga kaip ir vairuotojo. Jei

 Dauguma mano,
kad šturmano
darbas labai
vyriškas, bet man
atrodo priešingai.
Galbūt išskyrus tai,
kad reikia skaityti
žemėlapius, o tai
dažnai moterims
tampa iššūkiu
Dabar artimiausias B.Vanago ir
G.Germanavičiūtės startas laukia
liepos 19-20 d. Otepėje (Estija). Čia
vyks Estijos ralis.
„Mūsų pagrindinis tikslas ten
būtų - susidraugauti su technika iki
galo. Nes šį sezoną turėjome tikrai
daug iššūkių. Nors automobilis ir

vairuotojas pasitiki savo šturmanu
100 proc., tai jis ir važiuos ten, kur
šturmanas lieps. Tai, pvz., jei atleki
180 km/val. greičiu, o priekyje tavęs
laukia posūkis 90 laipsnių į dešinę
ar į kairę, o aplink medžiai. Taigi tos
klaidos gali būti iš tikrųjų skaudžios“, - sakė šturmanė.

Jau septynerius metus šalia vairuotojo sėdinti mergina apgailestauja,
kad mūsų šalyje iš šturmanės darbo
neišgyvensi, reikia turėti ir kitą veiklą. Šiuo metu 22-ejų G.Germanavičiūtė kremta ekonomikos ir politikos
studijas. „Taigi mano mokslai visiškai
nesusiję su sportu, o ar baigusi studijas pasirinksiu ką nors bendra su
šia sritimi, dar nežinau. Tiesiog nereikia užbėgti įvykiams už akių. Laikas parodys“, - sakė mergina.

Visi lygūs
Paklausta, ar moterys šturmanės nesusiduria su stereotipais, kad
joms čia nevieta, G.Germanavičiūtė
sakė, kad tokių kalbų jai girdėti neteko. Galbūt moterys vairuotojos
dažniau sulaukia tokių komentarų,
įsitikinusi automobilių sporto mylėtoja.
„Žinoma, reakcijų būna visokių,
tačiau didžioji dauguma visada palaikė. Ir neigiamos nuomonės nesu
girdėjusi. Galbūt kažkas kažkur
šneka, bet tikrai ne man į akis. Juk,
kaip sakoma, kiek žmonių, tiek
nuomonių. Galbūt galima sakyti,
kad moterį lengviau priima, visi
šypsosi, bet, žinoma, jokių nuolaidų
nedaro. Nes tokie dalykai kaip lytis
čia nelabai skiriasi. Tiesiog jei šiuo
sportu užsiimi rimtai, profesionaliai, tai didelio skirtumo, ar tu vyras, ar moteris, nebelieka. Tu turi
taip pat gerai padaryti darbą, nepriklausomai nuo savo lyties. Galbūt
keisčiau tik tiek, kad moterį šturmanę rečiau išvysi nei vyrą. Dauguma mano, kad šturmano darbas
labai vyriškas, bet man atrodo priešingai. Galbūt išskyrus tai, kad reikia skaityti žemėlapius, o tai dažnai
moterims tampa iššūkiu“, - juokdamasi sakė šturmanė.
Pasak merginos, ji tikrai mokėtų
ir padangą, ir tepalus pakeisti, ir panašius darbus atlikti. Juk ralio metu
tenka susidurti su įvairiais iššūkiais.
„Tiesiog viskas turi vykti sklandžiai
ir greitai. Ekipažo nariai yra visiškai
lygūs. Tad imi keltuvą į rankas ir
keli automobilį“, - sakė G.Germanavičiūtė.
Štrumanė prisipažino, kad didelėje jos draugių kompanijoje nėra nei
vienos, kuri būtų susijusi su automobilių sportu, taigi susitikus šia
tema kalbų nebūna. Jos gvildena
įprastas moteriškas temas. Pasak
šturmanės, automobilių sportas - tai
dalis jos gyvenimo, kuri teikia didžiulį malonumą ir geras emocijas.
Bet juk gyvenime yra ir daug kitų
svarbių dalykų. Ir priduria, kad nors
ir užsiima tokia, daugiau vyrams būdinga veikla, bet moteriškos silpnybės kaip makiažas ar šukuosena jai
tikrai nesvetimos.
„Mano didžiausia nelaimė ralio
metu - šalmas. Nežinau, kaip tuos
plaukus išlaikyti tvarkingus ir gražius? Juk per visą ralį jie būna po
šalmu (juokiasi). Tačiau, žinoma,
saugumas visada svarbiausia“, - teigė G.Germanavičiūtė.
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� renginyS

Kazanę šturmuos įspūdingos Lietuvos studentų pajėgos
Arūnas aBromaitis
„Respublikos“ žurnalistas

Devyni tūkstančiai dalyvių
Universiados rengiamos nuo
1949 m. Dažnai sakoma, kad tai didžiausias sporto renginys po olimpinių žaidynių. Skeptikai paprieštarautų, kad universiada niekada
neprilygs Pasaulio futbolo čempionatui. Populiarumu ir ažiotažo lygiu tikrai neprilygs. Kita vertus,
universiada tik olimpinėms žaidynėms nusileidžia masiškumu.
Tatarstano sostinėje Kazanėje
bus galima išvysti 27 sporto šakų
varžybas. Jose dalyvaus 9373 sportininkai iš 162 valstybių, bus išdalytas 351 medalio komplektas. Varžybos vyks 33 arenose, dar 16 sporto objektų skirti treniruotėms.
Lietuvos, kaip atskiros valstybės, sportininkai studentų žaidynėse dalyvauja nuo 1993 m. Pirmas
medalis buvo iškovotas žiemos
universiadoje, sidabrą pelnė ledo
šokių pora Margarita Drobiazko ir
Povilas Vanagas. Tais pačiais 1993
metais iškovotas ir pirmas vasaros
universiados medalis. Jis taip pat
buvo sidabrinis. Universiados vicečempione tapo šuolininkė į aukštį Nelė Žilinskienė.
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Proveržis Šendžene

� šanSaS. olimpinis vicečempionas jevgenijus Šuklinas universiadoje
dalyvaus pirmą ir turbūt paskutinį kartą, todėl galvoja tik apie auksą

Po pirmųjų medalių Lietuvos
sportininkai ilgam pasitraukė į šešėlį. „Buvo didžiulė duobė. Studentų sporto asociacija buvo tarsi po
Kūno kultūros ir sporto departa-

LietuvoS Sportininkų SąrašaS
1. Lina Andrijauskaitė lengvoji atletika 1987
2. Darius Aučyna lengvoji atletika 1989
3. Eglė Balčiūnaitė lengvoji atletika 1988
4. Justinas Beržanskis lengvoji atletika 1989
5. Egidijus Dilys lengvoji atletika 1987
6. Lina Grinčikaitė lengvoji atletika 1987
7. Rimantas Martišauskas lengvoji atletika 1986
8. Natalija Piliušina lengvoji atletika 1990
9. Ričardas Rekstas lengvoji atletika 1987
10. Rytis Sakalauskas lengvoji atletika 1987
11. Eglė Staišiūnaitė lengvoji atletika 1988
12. Raivydas Stanys lengvoji atletika 1987
13. Ieva Ščiukauskaitė lengvoji atletika 1990
14. Sonata Tamošaitytė lengvoji atletika 1987
15. Marius Vadeikis lengvoji atletika 1989
16. Vaida Žūsinaitė lengvoji atletika 1988
17. Ernestas Raudys lengvoji atletika 1992
18. Tomas Gaidamavičius lengvoji atletika 1987
19. Žilvinas Adomavičius lengvoji atletika 1985
20. Mantas Šilkauskas lengvoji atletika 1988
21. Šarūnas Banevičius lengvoji atletika 1991
22. Vitalijus Kozlovas lengvoji atletika 1987
23. Giedrius Titenis plaukimas 1989
24. Mindaugas Sadauskas plaukimas 1990
25. Vaidotas Blažys plaukimas 1992
26. Igoris Kozlovskis plaukimas 1992
27. Matas Andriekus plaukimas 1992
28. Simonas Bilis plaukimas 1993
29. Žilvinas Zabarskas dziudo 1992

30. Karolis Bauža dziudo 1987
31. Santa Pakenytė dziudo 1990
32. Vytautas Skilinskas dziudo 1988
33. Gintarė Klišytė dziudo ir sambo 1991
34. Marius Labalaukis dziudo ir imtynės už diržų 1986
35. Karolis Girulis šaudymas 1986
36. Jekaterina Ždanova šaudymas 1990
37. Donatas Blaškevičius šaudymas 1990
38. Jevgenijus Šuklinas baidarių/kanojų irklavimas
1985
39. Andrejus Olijnikas baidarių/kanojų irklavimas
1987
40. Ričardas Nekriošius baidarių/kanojų irklavimas
1986
41. Ignas Navakauskas baidarių/kanojų irklavimas
1989
42. Mindaugas Maldonis baidarių/kanojų
irklavimas 1991
43. Laimonas Smulkys baidarių/kanojų irklavimas 1992
44. Vytautas Vasiliauskas baidarių/kanojų
irklavimas 1991
45. Saulius Riteris irklavimas 1988
46. Rolandas Maščinskas irklavimas 1992
47. Donata Vištartaitė irklavimas 1989
48. Milda Valčiukaitė irklavimas 1994
49. Ieva Adomavičiūtė irklavimas 1994
50. Mindaugas Griškonis irklavimas 1986
51. Dovydas Balsys irklavimas 1991
52. Rokas Balsys irklavimas 1992

Eltos, Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

mento skėčiu. Paskui, pakeitus
struktūrą, mus iškėlė kaip savarankišką organizaciją, padidino finansavimą. Sportininkams yra numatytos premijos. Federacijos iškart
suaktyvėjo. Jos pamatė, kad lygis
labai aukštas. Visa tai davė rezultatų“, - pasakojo Lietuvos studentų sporto asociacijos (LSSA) prezidentas Česlovas Garbaliauskas.
2005 m. Izmire (Turkija) lietuviams pavyko iškovoti du medalius,
2007 m. Bankoke (Tailandas) - penkis, 2009 m. Belgrade (Serbija) tris. Visus lūkesčius mūsų sportininkai viršijo užpernai Šendžene.
Lietuvos delegacijos sąskaitoje buvo po penkis aukso bei sidabro ir
trys bronzos apdovanojimai. Paklaustas, ar yra šansų pagerinti
Šendžene pasiektą rezultatą,
Č.Garbaliauskas buvo atsargus:
„Medalių tikrai bus, bet kiek bus,
negaliu pasakyti“.

interviu
G.TiTEnis: UnivERsiaDojE
smaGiaU nEi oLimPiaDojE
Plaukikas Giedrius TiTenis yra
daugiausiai medalių studentų
žaidynėse iškovojęs Lietuvos
sportininkas. Ši universiada jam
bus jau trečioji. Pasak G.Titenio,
dalyvauti universiadoje norisi ne tik dėl
galimybės iškovoti medalį, bet ir dėl
draugiškos renginio atmosferos.

Trūksta vicečempionės
LSSA vadovas paminėjo tris
sportininkus, su kuriais Lietuvos
komanda būtų dar stipresnė. „Surinkome beveik visus geriausius
sportininkus. Delegacijoje trūksta praėjusios universiados vicečempionės Airinės Palšytės. Taip
išėjo todėl, kad universiada sutampa su Europos jaunimo iki 23
metų čempionatu. Dabar sporto
departamentas paskelbęs tokį įsakymą, kad universiada sporto šakos federacijai neduoda balų. O
balai duoda federacijoms pinigus.
Toks išėjo akibrokštas. Vienas
medalis, kurį būtų galima prognozuoti, ištirpo“, - svarstė Č.Garbaliauskas.
Į Kazanę nutarė nevykti Londono olimpinių žaidynių bronzos
medalio laimėtojas boksininkas
Evaldas Petrauskas. „Jis nenori važiuoti, nes šiemet yra Europos ir
pasaulio čempionatai. Sako, kad
varžybų per daug“, - teigė Č.Garbaliauskas. E.Petrauskas galėtų dalyvauti universiadoje, nes studijuoja Lietuvos edukologijos universitete. Krepšinio komandą neabejotinai sustiprintų Mindaugas Kuz-

� tituLai. Kazanėje startuos visi
geriausi Lietuvos irkluotojai, tarp
jų - ir dukart Europos čempionė
Donata vištartaitė

minskas, tačiau jis yra tvirtas nacionalinės rinktinės kandidatas ir
Kazanėje nežais.

(Vardas, pavardė, sporto šaka, gimimo metai)

1. Šarūnas Vasiliauskas
2. Vytenis Čižauskas
3. Augustas Pečiukevičius
4. Adas Juškevičius
5. Vytenis Lipkevičius
6. Edgaras Ulanovas

188
188
192
194
198
200

1989
1992
1991
1989
1989
1992

Lietuvos delegacijoje yra nemažai sportininkų, laimėjusių medalius ankstesnėse universiadose.
Tituluočiausias mūsų studentas Giedrius Titenis. Plaukikas universiadose yra iškovojęs du aukso
ir vieną bronzos medalį. Du apdovanojimai - auksas ir bronza - yra
bėgikės Linos Grinčikaitės sąskaitoje. Universiadų medalius yra pelnę dziudo imtynininkas Karolis
Bauža, lengvosios atletikos atstovai Sonata Tamošaitytė ir Rytis Sakalauskas. Visi šie sportininkai
startuos Kazanėje.
Lietuvos studentai gali pasigirti
ir medaliais kitose svarbiose varžybose. Šuolininkas į aukštį Raivydas
Stanys pernai Europos lengvosios
atletikos čempionate pelnė sidabrą,
L.Grinčikaitė - bronzą. Sunkiaatletis
Žygimantas Stanulis yra Europos
jaunių čempionas. Šiemet suaugusiųjų žemyno pirmenybėse jis pasipuošė bronza. K.Bauža Europos
čempionato bronzos medalius yra
iškovojęs du kartus. Imtynininkas
Vilius Laurinaitis yra pasaulio jaunimo čempionas, boksininkas Ričardas Kuncaitis - 2010 m. jaunimo
olimpinių žaidynių čempionas.

Titulų gausa
Vis dėlto ir be minėtų sportininkų delegacijoje netrūks garsių
pavardžių. Vieną medalį galima
prognozuoti drąsiai, nes Kazanėje
startuos Londono olimpiados vicečempionas, kanojos irkluotojas
Jevgenijus Šuklinas. „Važiuoju aukso, kaip ir visada. Tai yra pirmas ir
paskutinis mano šansas iškovoti
medalį universiadoje“, - teigė
J.Šuklinas. Iki šiol jis šanso neturėjo, nes baidarių ir kanojų irklavimas į universiados programą grįžo
po ilgos pertraukos. Pirmą kartą į
programą įtrauktos penkios sporto
šakos: boksas, sambo, regbis, imtynės už diržų ir sinchroninis plaukimas.

krepšinio rinktinė
53. Marius Ralickas irklavimas 1991
54. Žygimantas Gališanskis irklavimas 1992
55. Mindaugas Beliauskas irklavimas 1990
56. Marius Mickevičius sunkioji atletika 1990
57. Žygimantas Stanulis sunkioji atletika 1993
58. Sergejus Lichovojus sunkioji atletika 1993
59. Aleksandra Stepanova sunkioji atletika 1991
60. Tomas Li-čin-chai sunkioji atletika 1993
61. Mantas Vitkauskas sunkioji atletika 1993
62. Ričardas Kuncaitis boksas 1993
63. Paulius Petronis boksas 1991
64. Tadas Tamašauskas boksas 1989
65. Aurelija Šukytė sambo 1990
66. Radvilas Matukas sambo 1987
67. Karina Bičkutė sambo 1988
68. Valdas Kanapeckas sambo 1986
69. Indrė Bubelytė imtynės ir imtynės už diržų 1991
70. Giedrė Blekaitytė imtynės ir imtynės už diržų 1992
71. Povilas Žukauskas imtynės už diržų 1989
72. Donatas Kasteckas imtynės už diržų 1993
73. Domas Zimkus imtynės už diržų 1989
74. Zigmas Pečiulis imtynės už diržų 1990
75. Justinas Gramba imtynės už diržų 1987
76. Vilius Laurinaitis imtynės 1992
77. Julius Matuzevičius imtynės 1992
78. Marijus Grygelis imtynės 1991
79. Šarūnas Jurčys imtynės 1989
80. Jonas Rudavičius imtynės 1992

� patyruSioS. Lengvaatletės Lina Grinčikaitė ir sonata Tamošaitytė jau yra iškovojusios universiadų medalius

7. Simas Buterlevičius
8. Gediminas Orelikas
9. Eimantas Bendžius
10. Adomas Drungilas
11. Vaidas Čepukaitis
12. Mindaugas Kupšas
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(Vardas, pavardė, ūgis, gimimo metai)

Rytoj Kazanėje (Rusija) vyks
27-osios vasaros universiados
atidarymas. Lietuvos garbę gins
aštuonios dešimtys individualių
sporto šakų atstovų ir studentų
krepšinio rinktinė. Delegacijoje
yra olimpinis vicečempionas
ir būrys pasaulio bei Europos
čempionatų prizininkų. Galingos
lietuvių pajėgos bandys
pagerinti 2011 m. Šendžene
(Kinija) pasiektą rekordą.
Užpernai mūsų studentams
pavyko iškovoti 13 medalių.

Po pertraukos į universiados
programą įtrauktas akademinis irklavimas. Lietuvių pozicijos šioje
sporto šakoje turėtų ypač stiprios.
Kazanėje startuos visi geriausi šalies irkluotojai. Mindaugas Griškonis yra triskart Europos čempionas.
Dvivietę irkluojantys Saulius Riteris ir Rolandas Maščinskas stipriausi žemyne buvo 2011 m. Donatai
Vištartaitei tapti Europos čempione
yra pavykę ir vienvietėje, ir dvivietėje valtyse. Šiemet ji triumfavo su
Milda Valčiukaite. Vis dėlto Kazanėje D.Vištartaitė irkluos vienvietę.
M.Valčiukaitė vėl sės į dvivietę kartu su ankstesne porininke Ieva Adomavičiūte. Šis duetas yra laimėjęs
pasaulio ir Europos jaunių čempionatus.

Yra ir „legionierių“
Trenerių kolektyvas taip pat solidus. Sportininkams Kazanėje patars tokie žinomi specialistai kaip
Ruslanas Vartanovas (imtynės),
Egidijus Gustas (baidarių ir kanojų
irklavimas), Žilvinas Ovsiukas
(plaukimas), Stanislovas Mižigurskis (boksas), Bronislovas Vyšniaus-

kas (sunkioji atletika), Petras Vinciūnas (dziudo). Visi jie yra su Lietuvos sportininkais vykę į olimpines
žaidynes. Kolektyve yra dar viena
garsi pavardė - Austros Skujytės.
2004 m. olimpiados vicečempionė
šįkart į varžybas išvyko kaip lengvaatlečių trenerė.
Č.Garbaliauskas džiaugėsi tuo,
kad universiadoje dalyvaus ne trijų
ar keturių, o dešimties Lietuvos
universitetų studentai. Daugiausiai
savo atstovų turės Mykolo Romerio
universitetas (21), Lietuvos sporto
universitetas (17) ir Klaipėdos universitetas (13). 10 sportininkų studijuoja užsienyje, dauguma iš jų JAV. Anot Č.Garbaliausko, didelių
finansinių sunkumų išsiųsti delegaciją nebuvo, nes asociaciją remia
Švietimo ir mokslo ministerija.
Į Kazanę atskirų sporto šakų atstovai vyko arba vyks skirtingu laiku. „Vykti kartu nėra jokios būtinybės, nes aklimatizacija Kazanėje nereikalinga. Be to, sportininkai turi ir
kitų startų. Ir trečias dalykas, jei laikytume juos visus nuo pradžios iki
pabaigos, būtų labai dideli pinigai,
tektų mažinti delegaciją“, - sakė
Č.Garbaliauskas.

 universiadose esate iškovojęs
du aukso ir vieną bronzos medalį.
turbūt tikitės Kazanėje padidinti
apdovanojimų kolekciją?
- Noras visada yra, bet neaišku, kaip
išeis. Šiemet vyks Pasaulio plaukimo
čempionatas, jis prasidės maždaug
po poros savaičių po universiados.
Geriausią formą siekiame įgyti
pasaulio čempionatui. Kol kas
iki formos piko dar labai toli. Tik
� duBLiS. iš 2011 m.
pradedame jo siekti. Sunku pasakyti,
universiados Giedrius Titenis
ar Kazanėje būsiu pakankamai geros
parsivežė du aukso medalius
formos.
naujų draugų, susipažinti su kitų
šalių sportininkais.
 užpernai Šendžene pelnėte du
aukso medalius. ar šįkart tenkintų
 Galbūt planuojate Kazanėje
vienas medalis?
pažiūrėti ir kitų sporto šakų
- Visiškai tenkintų ir vienas medalis,
varžybas, pasidomėti, kaip sekasi
tačiau jo negaliu pažadėti. Kinijoje
lietuviams?
buvo kitokia situacija. Universiada
- Žinoma, jei tik bus galimybė.
vyko praėjus savaitei po pasaulio
Tačiau plaukimo varžybos vyksta
čempionato, buvau pasiekęs
ilgai. Jei neklystu, šiemet iškart
geriausią formą. Todėl ir rezultatai
po jų išvyksime atgal į Lietuvą.
buvo tokie geri.
Neaišku, kaip išeis, bet jei pavyks,
 Dalyvausite trijose rungtyse. Kurią būtinai pažiūrėsiu. Mane domina
visos sporto šakos, visada smagu
iš jų laikote pagrindine?
palaikyti savus. Nesvarbu, ar tai
- 100 ir 200 m plaukimo krūtine
imtynės, ar boksas, ar lengvoji
rungtys išlieka vienodai svarbios. Ne
atletika.
tokia svarbi yra 50 m rungtis. O 100
ir 200 m distancijose stengsiuosi
 Kaip vertinate plaukimo
parodyti viską, ką galiu.
varžybų lygį universiadose?
Konkurencija turbūt nebūna tokia
 Kas jus apskritai skatina vykti į
didelė kaip pasaulio ar Europos
universiadą  noras iškovoti medalį
čempionatuose?
ar kokios kitos priežastys?
- Aukšto lygio sportininkų
- Ir noras iškovoti medalį, ir
universiadose netrūksta. Amerikiečiai
atmosfera. Universiadoje būna labai
siunčia savo trečius ir ketvirtus
smagu dalyvauti. Visų sporto šakų
numerius. Pirmas ir antras važiuoja
atstovai susirenka kartu, panašiai
į pasaulio čempionatą. Tačiau tie
kaip olimpiadoje.
tretieji ir ketvirtieji numeriai būna
ganėtinai stiprūs, jie galėtų puikiai
 Jūs galite palyginti šiuos du
pasirodyti ir pasaulyje. Kai kurios
renginius. Kur dalyvauti smagiau?
šalys siunčia savo geriausius.
- Galbūt universiadoje. Ten
Negalima lyginti universiados su
sportininkai ne taip susikaustę.
pasaulio čempionatu, bet lygis vis
Olimpiadoje visi labai ruošiasi
tiek neblogas. Į finalą nėra lengva
startams, tai - svarbiausios varžybos.
patekti.
O universiadoje galima susirasti

� SavaitėS gimtadieniai

paSiekimai
LiETUvių mEDaLiai vasaRos UnivERsiaDosE
1993 m., Bafalas (jav)

Nelė Žilinskienė (lengvoji atletika) - sidabras

2005 m., izmiras (Turkija)
Vytautas Janušaitis (plaukimas) - sidabras
Mindaugas Mizgaitis (imtynės) - bronza

2007 m., Bankokas (Tailandas)

Viktorija Žemaitytė (lengvoji atletika) - auksas
Vyrų krepšinio rinktinė - auksas
Audra Dagelytė (lengvoji atletika) - bronza
Karolis Bauža (dziudo) - bronza
Egidijus Žilinskas (dziudo) - bronza

2009 m., Belgradas (serbija)

Lina Grinčikaitė (lengvoji atletika) - auksas
Sonata Tamošaitytė (lengvoji atletika) - sidabras
Giedrius Titenis (plaukimas) - bronza

2011 m., Šendženas (Kinija)

G.Titenis - du aukso medaliai
Vilma Rimšaitė (BMX dviračių sportas) - auksas
Vilija Sereikaitė (dviračių sportas) - auksas
Dviračių sporto moterų komanda
(Aleksandra Sošenko, Aušrinė Trebaitė,
Eglė Zablockytė) - auksas
Aurimas Didžbalis (sunkioji atletika) - sidabras
Rytis Sakalauskas (lengvoji atletika) - sidabras
Airinė Palšytė (lengvoji atletika) - sidabras
Zinaida Sendriūtė (lengvoji atletika) - sidabras
V.Žemaitytė - sidabras
L.Grinčikaitė - bronza
Tautvydas Biknius (BMX dviračiai) - bronza
Vyrų krepšinio rinktinė - bronza

cmyk
cmyk

Gintaras KrapiKas

Vitalijus KarpačiausKas

Aloyzas KvEinys

Laimutis aDomaitis

Jurijus mosKvičiovas

(1961 m. liepos 6 d.)

(1966 m. liepos 6 d.)

(1962 m. liepos 9 d.)

(1986 m. liepos 9 d.)

(1944 m. liepos 11 d.)

Krepšininkas, treneris. 12 m.
olimpinių žaidynių bronzos laimėtojas,
15 m. Europos vicečempionas. Lie
tuvos rinktinės trenerio asistentas.

Boksininkas, 13 m. Europos
čempionas, pasaulio čempionato si
dabro (13 m.) ir bronzos (15 m.)
medalių laimėtojas.

Šachmatininkas, tarptautinis did
meistris, Lietuvos rinktinės narys.
Keturiskart Lietuvos čempionas.
Dirbo treneriu užsienio šalyse.

Graikųromėnų imtynininkas.
2005 m. Europos čempionato bron
zos medalio laimėtojas. 2003 m. Eu
ropos jaunių vicečempionas.

Lietuvos šiuolaikinės penkiako
vės rinktinės vyr. treneris. Jo auklė
tiniai olimpiadose pelnė 1 aukso, 2
sidabro ir 1 bronzos medalį.
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j/b linksmybės

renginiai

j/b laisvalaikis

Pakruojis nori turėti lietuvišką

Labai trumpai

„Octoberfest“ vasarą

Rugpjūčio pradžioje (2,3,4
dienomis) Pakruojo dvare
organizuojamas festivalis,
turintis užmojų Lietuvoje
surengti panašų renginį
į Vokietijoje vykstantį
„Oktoberfest“ - jame
didžiulis dėmesys bus
skiriamas aludarystei.
Organizatoriai žada pateikti
nemažai tradicijų, būdingų
pasaulyje rengiamoms tokio
pobūdžio šventėms.

10

Prie festivalio jau prisijungė beveik 20 alaus gamintojų: „Davra“,
„Vilkmergės alus“, „Rinkuškiai“,
„Joniškėlio alus“, „Pasvalio alus“,
„Karpynės alus“, „Klausučių alus“,
„Volfas-Engelman“, „HBH Juozo
alus“, „Širvėnos bravoras“, „Piniavos alutis“, „Aluverda“, „Rozalimo
alus“, „Šinkorių alus“, „Raginėlis“,
„Dvareliškių alus“, „Jovarų alus“
ir kt. Visi jie ruošia įdomius prisistatymus didžiojoje scenoje. Vyks
teatralizuota eisena.
Na, o muzikinė programa pasižymės savo skirtingų stilių įvairove. Į festivalį atvyksta Lietuvos
žvaigždės: grupė „69 danguje“, trisdešimtpenkmetį šiemet švenčianti

grupė „Studija“, po kelerių metų
pertraukos sugrįžusi į sceną grupė
ŽAS, taip pat ne vieną dešimtmetį
skaičiuojanti grupė „Rondo“, Lietuvos roko legendos Povilas Meškėla
ir Vladas Kovaliovas ir vienas iš populiariausių tarp jaunimo projektų
Leon Somov ir Jazzu.
Programoje taip pat numatyti
spektakliai, skrabalininkų, pučiamųjų orkestrų pasirodymai, LRT
projekto „Duokim garo“ geriausieji,
na o norintieji sudalyvauti įdomiose
atrakcijose greičiausiai neturės laiko poilsiui, nes festivalyje bus daug
įvairiausių rungčių: alaus maratonas, paršelių čempionatas ir kiauliaganio rinkimai, statinės ridenimas
bei laikymas, grūdų maišo nešimo
varžybos ir kitos. Bus galima išvysti gyvai alaus gamybos ekspoziciją,
alaus atributikos kolekcionierių
parodas, bus rodomi filmai apie
aludarystę, veiks alaus pirtis, mėgstantys pakalbėti galės tai padaryti
viešai įrengtoje tribūnoje.
Atvykę turės galimybę aplankyti Pakruojo rajone esančias alaus
daryklas, pakeliauti po kitas įžymias aplinkines vietas, kurių išties
gausu.
Šalia Pakruojo dvaro bus įsikūręs
didžiulis palapinių miestelis, o norintieji daugiau komforto galės apsistoti
Pakruojo bei aplinkinių miestų moteliuose bei viešbučiuose.
Su „Laisvalaikio“ kortele
50 proc.
nuolaida
2 bilietams

Bilietus platina „Tiketa.lt“,
Daugiau informacijos:
www.pakruojo-festivalis.lt

n Saulius Margis

Pakruojo seniūnas,
koordinuojantis festivalį

- Kaip gimė idėja organizuoti tokį festivalį Pakruojyje?
- Jau seniai Pakruojyje no-

- Kaip alaus festivalius reikia paversti šventėmis, o ne
eilinėmis išgertuvėmis?
ti savo alų ne kažkokios mugės
šurmulyje, bet specializuotoje
šventėje. Tikimės, kad šios šventės metu aludariai turės daugiau
laiko bendrauti su savo vartotojais, sužinoti daugiau apie vartotojų poreikius. Nesinori, kad
aludarių dalyvavimas šioje šventėje virstu eiliniu paprekiavimu todėl „Alaus brolija“ aludariams
surengs ne mažiau renginių nei
lankytojams.

n vidmantas Laurinavičius
alaus ekspertas, „alaus
brolijos“ seniūnas

- Kuo ypatingas šis festivalis bus alaus gamintojams?
- Tai bus puiki proga pristaty-

- Ar atvykę lankytojai pamatys ir sužinos ką nors naujo
apie alų?
- Stengsimės, kad aludariai
pristatytų kuo daugiau savo gamybos alaus, nes dažniausiai apsiribojama 1-2 rūšimis. Todėl vartotojas galės susirasti ir tokio
alaus, kurio paprastai mugėse ar
kitose šventėse nebūna. O šalia

Parengė Raimonda JaGMinaitĖ

Juokas - dalykas rimtas
Kodėl žmonėms taip patinka
juoktis? Ir kuo juokas
naudingas mūsų sveikatai?
Tokio reiškinio kaip juokas prigimtį ir poveikį specialistai tiria jau
seniai, juk ne veltui sakoma, kad 15
sekundžių juoko pailgina gyvenimą
5 minutėmis. Tikslių skaičiavimų,
įrodančių konkrečią juoko naudą,
niekas neatliko, tačiau kai ką gana
įdomaus ir naudingo mokslininkai
vis dėlto išsiaiškino.
√
Įprastai šypsantis dirba 17
veido raumenų, o susiraukdami priverčiame judėti 43 raumenis.
√
Smarkiai ir skambiai juokiantis, kai žmogus net susiriečia
ir kvatodamas dreba, jo organizmas
per valandą juoko numeta mažiausia pusę kilogramo svorio. Bet
reikia nepamiršti, kad be pertraukos žmogus gali kvatoti daugiausia
valandą. Tačiau ir 10-15 min. juoko

10

rėjome suorganizuoti festivalį,
kurio metu galėtumėme pristatyti savo rajoną lankytojams ir
svečiams iš visos Lietuvos bei
užsienio. Svarstėme, kuo galėtų
mūsų kraštas sudominti. Turime
didžiausią dvaro sodybą Lietuvoje, kuri restauruojama ir pritaikoma visuomenės reikmėms, daug
kaimo bendruomenių, kurios gali
įdomiai pristatyti krašto savitumą,
dolomito karjerus, kalnakasybą
ir senas aludarystės tradicijas
bei nemažai aludarių. Pakruojis
nuo senų laikų buvo vadinamas
aludarių kraštu, turime išlikusias
aludarystės tradicijas ir aludarių,
kurie jas puoselėja.

pakanka, kad sudegtų tiek kalorijų,
kiek yra vidutinio dydžio šokolado
plytelėje. Kaip rodo Vanderbilto
universiteto mokslininkų tyrimai,
žmonės, kurie juokiasi 15 min. per
dieną, per metus gali sudeginti 2
kg riebalų.
√
Juokas padeda gydyti astmą ir bronchitus - mat oras, kuris
juokiantis išsiveržia iš plaučių 100
km/val. greičiu, išvalo iš bronchų
susikaupusias gleives ir lengvina
kvėpavimą esant uždegiminiams
procesams.
√
Juokas didina kūrybingumą ir gebėjimą spręsti įvairiausius
uždavinius. Jis aktyvina smegenų
limbinę sistemą, sujungdamas kairį
ir dešinį smegenų pusrutulius.
√
Viename iš Tarptautinės
juoko tyrinėjimo draugijos suvažiavimų buvo paskelbti duomenys apie
juoko naudą gydant onkologinius
susirgimus. Pasirodė, kad regulia-

riai juokinamų ligonių pasveikimo
procentas aukštesnis, o medicininiai rodikliai geresni, palyginti su
kontroline grupe.
√
Anglų filosofas ir gydytojas Viljamas Osleris (William Osler) juoką laikė gyvenimo muzika
ir rekomenduodavo kasdien juoktis
bent 10 minučių. Manoma, kad jei
žmogus juokiasi ne mažiau kaip 17
min. per parą, jis savo gyvenimą
pailgina 1 metais.
√
Linksmas būdas perpus
sumažina įvairių negalavimų tikimybę. Tokios nuomonės laikosi
Harvardo universiteto mokslininkai.
Juokiantis gerėja plaučių ventiliacija, kraujagyslėse kaupiasi angliarūgštė, kuri mažina arterinį kraujo
spaudimą. Taip pat linksminantis ir
juokiantis cukraus kiekis kraujyje ir
diabetikams, ir sveikiems žmonėms
didėja pastebimai mažiau.
√
Kai kuriose šalyse aktyviai praktikuojama juoko terapija.
Pavyzdžiui, Japonijoje juoko seansai
labai sėkmingai rengiami tuberkuliozės ligoninėse. O Malaizijoje
studentai prieš sesiją mokomi ypa-

Eltos nuotr.

šventė

Festivalis „Pure Future 2013“
Apie seniausią ir daugiausia
dėmesio sulaukiantį festivalį
„Pure Future“ paprašėme
papasakoti jo prezidento
Mindaugo Jonaičio.

- Norime sugrąžinti senąsias
alaus vartojimo tradicijas, kai alus
buvo bendravimo, gerų emocijų
pagrindas. Buvo įprasta vartoti
saikingai, norint pavaišinti svečią
ar po darbų atsigaivinti. Pakruojo
krašte pavaišinti svečią savo gamybos alumi buvo garbinga.
- Ar galima tikėtis, kad
Lietuva turės ką nors panašaus kaip Vokietijoje vykstanti
„Oktoberfest“?
- Ne galima tikėtis, o reikia
tikėti, kad Lietuva turės panašų
festivalį į vokiškąjį „Oktoberfest“.
Turime įdomias, savitas ir gilias
tradicijas, kurias turime akcentuoti
ir pademonstruoti ne tik svečiams,
bet ir sau patiems. Mes stengsimės kad šis festivalis įsitvirtintų
Pakruojyje ir Lietuvoje.

n trečiadienį vilniuje, prie Baltojo tilto, pasiektas lankų sukimo

alaus ragavimo bus pateikta plati paskaitų ir diskusijų apie alų
programa ir pažintinių filmų kino
teatras. Tikiu, kad žmonės šioje
šventėje ieškos ne tik alaus, bet ir
informacijos apie jį - mūsų „Alaus
brolija“ stengsis pasirūpinti, kad
jų smalsumas būtų visokeriopai
patenkintas.

rekordas. neries pakrantėje sukti lankus, anot organizatorių,
susirinko apie 120 žmonių, o apie 2 minutes juos suko visas šimtas

- Kokios alaus tradicijos pasaulyje yra populiariausios?
- Kiekviena šalis turi savo tradicijas - Lietuvoje to kol kas neturime. Alaus šventės kol kas buvo
tik nusigėrimo sinonimas. Šia
švente norime įrodyti, kad alus ne
tik alkoholis, bet ir senos tradicijos, pomėgis, ir kas svarbiausia atskira kultūra. Kai suprasime,
kas yra tikras alus ir jo kultūra,
tada ir pas mus atsiras alaus vartojimo tradicijos.

- Mindaugai, kaip viskas
prasidėjo, iš kur atsirado „Pure Future“?
- Viskas prasidėjo 2000 metais,
kai nusprendžiau mesti reklamos
verslą ir užsiimti mėgstama veikla muzika ir jos prodiusavimu, tiesiog
kūryba savo malonumui. Esu baigęs
Dailės akademiją, turiu architekto
diplomą, tačiau pagal specialybę
dirbu mažai. Daugiau tai pritaikau rengdamas festivalį, scenose
ar generuodamas infrastruktūrą.
2003 metais teko projektą pristatyti Vyriausybei, Seimui. Nuoširdžiai
dėkoju visai Trakų muziejaus direkcijai už kantrybę ir supratimą. 2005
metais Kultūros ministerijoje buvo
išduotas pirmasis leidimas organizuoti festivalį. Iki to laiko jau buvau
prodiusavęs masinius renginius
„Nokia Plug IN“ ir sukūręs daug
rinkodaros planų kitiems klubams
ir festivaliams. Iš to puikiai gyvenau, mano metinė apyvarta siekė
daugiau kaip dešimt milijonų per
metus. Taip ir prasidėjo festivalis,
jis kas metai kuo nors nustebina,
galima sakyti, atspindi šiųmetinį
tiek politinį, tiek kultūrinį Lietuvos pakilimą ar nuosmukį. Aišku,
viskas eina aukštyn, šiuo metu festivalis yra 7-oje vietoje Europoje,
tarp 10 stipriausių festivalių. Kad
būtų aiškiau, 6-oje stipriai įsitvirtinęs „Criemsfields“ festivalis. Beje,
pavadinimą „Pure Future“ yra sugalvojęs LNK „Snobo kino“ laidos
autorius Rytis Zemkauskas ir mūsų šeimos draugė A.Liutkevičienė.
Visada prisiminsiu, kaip gimė šis
vardas.
- Niekas kitas taip gerai nežino, kas laukia Lietuvos per
šių metų Žolinę. Gal galima
trumpai apie visus įvykius?
- „Pure Future 2013“ Trakuose
startas vyks pirmiausia ne Trakų
pilyje, o kempinge „Slėnis SPA Resort“ Žolinės išvakarėse, trečiadienio popietę. Į koncertus Trakų pilyje kiekvienas festivalio gyventojas
galės nuplaukti jachta, garlaiviu,
vandens taksi ar paprasta valtimi.
Kempingo teritorija lauks svečių
nuo rugpjūčio 14 iki 18 dienos vakaro. Ten visų patogumui yra įreng-

Užs. 871

tingų, juoką imituojančių kvėpavimo pratimų. Patirtis rodo, kad visi
eksperimento dalyviai sėkmingai ir
nesijaudindami išlaiko egzaminą.
√
6 metų vaikas per dieną
paprastai juokiasi apie 300 kartų, o
suaugusieji šypsosi ir juokiasi vos
15 kartų per parą. Iki 3 mėnesių
amžiaus vaikai apskritai nemoka
juoktis.
√
Iš juoko galima gauti ir finansinės naudos, nes padavėjai, kurie nuolatos šypsosi klientams, gauna 1,5 karto daugiau arbatpinigių.
√
Daugiausiai žmonės šypsosi Brazilijoje ir Kuboje, o niūriausi gyvena Skandinavijos šalyse.
√
80-90 proc. atvejų žmonės
juokiasi iš posakių, kuriuose nėra
nieko juokingo.
√
Geru humoro jausmu pasižymintys vyrai moterims atrodo
protingesni už rimtus stipriosios
lyties atstovus. Manoma, kad humoro jausmas būdingesnis vyrams
ir tai yra pagrindinis vyriško lytinio
hormono testosterono nuopelnas.

tos dvi scenos. Viena paplūdimio,
ji veiks nuo 11 val. ryto iki 2 val.
nakties. Paplūdimyje gros tiek Lietuvos, tiek užsienio atlikėjai. Jiems
yra iškelta griežta sąlyga - muzika
tik „chill“ ir „deep“ stiliaus. Bus
sukurta didelė atsipalaidavimo zona šiuolaikiškai mąstančiam žmogui. Keturioms dienoms bilietas į
„pasakų“ miestelį kainuoja tik 50
litų, namelis ar kotedžas apie 100,
palapinės vieta 20 litų ir t.t.
Kita, didžioji, CAMP scena stovės gyvenvietės centre, ji veiks
nuo 16 val. iki gilios nakties. Ten
vyks tikro garso koncertai, pasirodys „Electronic I“, kartu su
SEL sudainavęs „Lyja, tegul lyja“,
„Golden Parazyth“ ir daugelis kitų
puikių grupių bei atlikėjų. Iš viso
pasirodys apie 50 atlikėjų. Teritorijoje įrengtas puikus restoranas,
lauko kavinė, dušų nameliai, galima žaisti futbolą, krepšinį, tinklinį,
skristi oro balionu, nardyti su profesionalų įranga ir t.t.
- Kas vyks Trakų pilyje?
Kodėl 4 dienas net nuomojate
šį Lietuvos reliktą?
- 2005 metais konceptas buvo
šiuolaikinė muzika ir technologija
istoriniame šarve. Praėjus tiek metų, žmonėms atsibodo vienas renginys per naktį, šiuolaikinis žmogus
nori koncertų, gyvo balso ir poilsio
zonų. Norisi daugiau pramogų, tai
vyksta visame pasaulyje. Tad kiekvieną dieną pilyje vyks unikalūs
koncertai.
Vėlyvą trečiadienio vakarą, rug-

pjūčio 14 dieną, festivalį Trakų pilyje atidarys Gus Gus ir Parachute
Youth.
Ketvirtadienį vyks išskirtinis
Jazzu ir Leon Somov koncertas
naktinėje Trakų pilies erdvėje, beje,
koncertas vyks žiūrovams sėdint
prie staliukų. Į koncertą galite eiti
su visa šeima, vaikai iki 16 metų
įleidžiami nemokamai, teks mokėti
tik už atskirą kėdutę.
Penktadienį lietuviškosios Lady
Gagos fenomenas GJan ir fantastiškas Zomie Nation koncertas.
Šeštadienis ypatinga diena - per
naktį vyks uždaromasis festivalio
renginys „Pure Future Closing
Party“, į kurį bilietai dabar labiausiai graibstomi.
Uždaromąjį renginio vakarą
pradės londonietis NEW JACK
CITY, po jo prie pulto stos mančesterietis OLI FURNESS. Vėliau
savo DJ setą pradės svečias iš JAV
CHRIS FORTIER. Nuo 23 val.
scena pradės kaisti su NASTIA, jai
antrins Virus J. Jie nemažai metų
atstovavo „Kazantip“ festivaliui,
jiems patikėta užkelti į sceną olandą EELKE KLEIJN. 2 val. nakties
scenoje išvysime superžvaigždes iš
Olandijos MIGHTYFOOLS - festivalį valdo olandai! Prisipažinsiu, tai
mano šalis, Olandiją pažįstu geriau
nei Lietuvą, ten esu buvęs daugiau
kaip 100 kartų. Visa Lietuvos diskžokėjų grietinėlė linksminasi „Slėnis SPA Resort“ teritorijoje. Ten
jiems sukurta draugiška ir nuostabi
vasaros stovykla.
Po kiekvieno koncerto fejerverkas. Gyvenantieji kempinge
laivais keliauja šėlti toliau į kempingo teritoriją. Ten juos pasitiks
tikro garso grupių pasirodymai, po
jų DJ setai iki paryčių. Jeigu neturėsite bilieto į festivalio kempingo
teritoriją - nieko baisaus, jį galėsite
įsigyti atplaukę iš koncerto tiesiog
prieplaukoje. Jeigu jums nepavyks
nakvynės variantas, nuo 11 val.
ryto atidaromas paplūdimys, ten
kriskite ant gulto ir snauskite, o
jums gros lengva „chill“ muzika.
Taip praleisite nuostabią dieną ant
gultų paplūdimyje. Jums visą dieną
gros užsienio ir geriausi Lietuvos
diskžokėjai. Aptarnaus padavėjai,
veiks restoranas ir lauko kavinės.
Jeigu nuspręsite atvykti į kempingą iš pilies koncerto, visas higienos priemones galėsite nusipirkti
kempingo administracijoje.

Parengė ieva MiŠkinytĖ

Parengė Milda kunSkaitĖ
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j/b Įžymybės

moTeriškumas

j/b žūklė

Masalo vizitas
į augalijos tankmę

Merlin Monro
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M.Monro buvo tikra moters patrauklumo paslapčių enciklopedija.
Jos frazės būdavo cituojamos, perduodamos iš lūpų į lūpas kaip labai
vertingos žinios. Galų gale kas dar
tiek daug žinojo apie vyrų prigimtį?
Tai jai priklauso garsūs aforizmai
„Duokite merginai porą aukštakulnių, ir ji užkariaus visą pasaulį!“,
„Aš neabejotinai esu moteris, ir
tai mane džiugina“. Ką gi, ji turėjo
teisę mokyti kitus. Juk, ko gera,
nė viena kita moteris iš pradžių
neturėjo tiek mažai šansų sulaukti
sėkmės, kaip mergaitė iš nevisavertės šeimos, su pakibusiu virš
jos giminės beprotybės prakeiksmu ir už nugaros šnabždamomis
pravardėmis Pelė ir Pupelė. Tačiau
šis neišvaizdus angliukas pats save
pavertė spindinčiu briliantu. Apie
Merlin galima pasakyti tą patį, ką ir
apie M.Mičel (M.Mitchell) romano
heroję Skarlet O’Harą: ji nebuvo
gražuolė, bet patekę į jos kerų ugnį
vyrai to nebesuvokdavo. Aktoriai ir
sportininkai, rašytojai ir prezidentai - niekas neatsilaikydavo, jei ji
paleisdavo į darbą savo žavesį. O
pati savo pasisekimą aiškino labai
paprastai: „Visada tikėk savimi, nes
jei netikėsi tu, kas kitas patikės?“

Pati sau Pigmalionas
Plaukai, lūpos ir, ką čia slėpti,
įspūdingas biustas - štai sėkmės
formulė! Tai pirmiausia, kas ateina
į galvą, vien ištarus M.Monro vardą,
bet kas iš viso to buvo tikra? Tikrai
ne plaukai! Visose vaikystės laikų
Normos Džin Beiker (Norma Jean
Baker, mergautine pavarde Mortenson) nuotraukose jos plaukai yra tiesūs, rusvi. Norma platinine blondine
tapo pirmosios santuokos metu. Tai
gal gamtos dovana - krūtinė? Išliko
įrodymų, kad M.Monro kelis kartus
kreipėsi į chirurgus, bet gydymo
paslaptis taip ir liko po septyniais
užraktais. Pikti liežuviai tvirtina,
kad įvairių laikotarpių M.Monro
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jų“. 1942 m. Norma Džin įsidarbino
gamykloje, netrukus į ją atvyko režisierių ir fotografų komanda daryti
fotoreportažo. Fotografas Deividas
Konoveris (David Conover) padarė
merginos nuotraukų seriją. Ji pirmą kartą pajuto, kad sugeba kai ką
daugiau negu visą gyvenimą surinkinėti detales. Nepabūgusi skyrybų
ir nežinomybės, ji išvyko užkariauti
šlovės viršūnių. Seksualiam modeliui buvo pasiūlyta sutartis su kino
studija „20th Century Fox“, su
viena sąlyga - kad ji pakeis vardą.
Ji sumąstė taip: Normos Džin vyrai
gali nepastebėti, o štai Merlin Monro įsimins visam laikui. Ir įsiminė!

Sportinė aistra

Duokite merginai porą
aukštakulnių, ir ji
užkariaus visą pasaulį
Merlin Monro

Nebijoti permainų
Ji tvirtai žinojo, kad vyrams visada svarbiausia buvo moters „gražus viršelis“ ir tik paskui visa kita.
Merlin fanatiškai rūpinosi išvaizda.
Vėliau pirmasis jos vyras Džeimsas Dohertis (James Dougherty)
prisiminė keistą, kaip jam atrodė,
buvusios žmonos įprotį nuolatos
aptrinti veidą alyvuogių aliejumi.
Sprendžiant iš visko, būtent Džeimso intrigėlės su kitomis moterimis
privertė Normą kardinaliai pakeisti įvaizdį, kad taptų geriausia iš
geriausiųjų. Pirmojoje santuokoje
Norma suprato: „Išmintingos merginos bučiuoja, bet nemyli, klausosi, bet netiki, ir meta, kol nemetė

Iki 1948 m., kai ekranuose pasirodė filmas „Choristės“, aktorė
patobulino savo išvaizdą, ištiesinusi
ir išbalinusi dantis. Žavios blondinės
nuotraukos buvo graibstomos kaip
šviežios bandelės. Jos grožis atrodė
paprastas kaip pienas ir medus. Nieko keista, kad režisieriai parinkdavo
jai būtent tokius vaidmenis, kurie
galėtų kiekvieną kareivį priversti
geisti „mergiotės iš kaimynystės“.
Pati Merlin niekada neatsisakė vieną kartą susikurto įvaizdžio, tačiau
nuolatos jį tobulino. Ji puikiai žinojo,
ko nori vyrai. Visame pasaulyje garsus beisbolo žaidėjas Džo Dimadžijus (Joe DiMaggio) susidomėjo Merlin būtent pamatęs jos nuotrauką,
kurioje ji žaidžia beisbolą. Negana
to, kad baltapūkė buvo pasakiškai
graži, bet dar ir atsirado bendrų interesų (išskyrus sportą, Džo niekuo
nesidomėjo)! Merlin labai greitai
suprato, kad vyrai įsimyli svajones, kurias patys susikuria. Aktorė
prisipažindavo: „Aš niekada nieko
nemulkinau. Aš tiesiog leisdavau
žmonėms patiems mulkinti save.

Jie nesistengdavo suprasti, kokia
aš esu iš tiesų, vietoj to jie patys
sugalvodavo man charakterį. Aš su
jais nesiginčydavau“. Ši protinga
politika M.Monro padėdavo vyrų
širdis verti ant siūlo it karoliukus.

Rašytojo žmona
Pavydas sugriovė ir antrąją
Merlin santuoką. Tik šįkart pavyduliavo ne ji, o Džo. Praėjus daug
metų, Džo prisipažino, kad Merlin
vietoje jis „irgi būtų su savimi išsiskyręs“. Likus nedaug laiko iki
Merlin mirties, jiedu net ketino
tuoktis antrą kartą. O iki tol aktorė
kerėjo kitą žinomą vyrą. 1956 m.
jos pažintis su rašytoju Artūru
Mileriu (Arthur Miller) peraugo į
meilę, o paskui ir santuoką. Ir vėl
šeimos gyvenimo scenoje pasirodė ne reali moteris, o kruopščiai
sukurtas įvaizdis. A.Mileris gavo
jau ne sportišką blondinę, kaip jo
pirmtakas, o išsilavinusią gražuolę, Merlin viešai pasirodydavo tik
su knyga rankoje, vyrui net rašė
eilėraščius. Ši santuoka neatlaikė
Merlin populiarumo, bet po daugelio metų jau visai senas A.Mileris
slapčia nuo žmonos ir vaikų vaikščios į mažą studiją, kurioje saugomi
buvusios žmonos filmai. Išsiskirti
su ja galima, pamiršti - niekada!
M.Monro, kaip ir A.Čechovo
Širdelė, prisitaikydavo prie savo
vyrų. Ji, lankiusi A.Čechovo teatro
kursus, puikiai žinojo šią heroję ir
daug ką perėmė iš jos. Ji sugebėjo
naudotis savo pranašumais, juk,
kad ir ką kas kalbėtų, M.Monro
buvo didi aktorė.

Ji renkasi geriausius!
Regis, visos santuokos Merlin ruošė svarbiausiam gyvenimo

ŽūKlės prOgnOzė
50 prOc. teisybės
geriausias laikas žūklei
pagal kibimo kalendorių š.m.
liepOs 7 D.
4.30-8.30, 18.00-21.30 val.

liepOs 13 D.
5.30-9.30, 16.30-20.00 val.

Net jei versite smulkų slieką, meškeriojant vandens augalijos tankmėje, geriau naudoti tik vieną. Tačiau
prieš užmetant masalą reikia labai
tiksliai nustatyti plūdės grimzlę.

Nesiekia dugno

viktoras aRMaLiS

EPA-Eltos nuotr.

Tikėkite savimi

Kai suveši ežeruose ir
tvenkiniuos vandens
augalija, vietomis taip
užauganti, kad primena
atogrąžų džiungles, ir
taikios, ir plėšrios žuvys
ieško prieglobsčio žaliuose
labirintuose - vienos nuo
kaitros ir norėdamos likti
nepastebėtos, kitos ieškodamos maisto ir
priebėgos nuo dantytų
kaimynų. Šių galimybės
pastverti žuvelę vandens
augalijoje labai ribotos,
todėl tokios žuvys kaip lynai
per karštymetį iš vandens
augalijos tankmės beveik
neišlenda, nes čia randa
gausybę gardumynų.

nuotraukose „auksinis biustas“,
kaip jį praminė amžininkai, yra tai
didesnis, tai mažesnis, nors sąvoka
„fotošopas“ tada neegzistavo. Galbūt Merlin krūtinę didinosi parafino
injekcijomis. Kai kurie biografai puikios Merlin krūtinės paslaptį sieja
su specialiomis liemenėlėmis su pagalvėlėmis, ir ši versija buvo patvirtinta po M.Monro mirties: vienas iš
laidotuvių biuro tarnautojų nugvelbė
pagalvėles tiesiog nuo legendinės
blondinės kūno, kad vėliau parduotų aukcione. Na, o lūpos? Kosmetikai teko svarbus vaidmuo kukliai
Normai Džin virstant amžiaus moterimi. Ji dievino kvepalus, buvo
tiesiog pamišusi dėl kremų. O kur
dar būdinga M.Monro eisena. Buvo
kalbama, kad Merlin specialiai taip
įpjaudavo batų kulnus, kad einant
klubai gundomai siūbuotų. Ji tarsi
Pigmalionas sukūrė iš savęs puikiąją Galatėją, kruopščiai, plyta prie
plytos, lipdė savo atvaizdą, kaip statomi amžius stovėsiantys namai. O
gebėjimo paslaptimi paversti, regis,
kasdieniškiausius faktus, M.Monro
galima tik pavydėti!

Viktoro Armalio nuotr.

Meilės formulė:
Merlin Monro (Marilyn
Monroe) žavesio
receptas buvo paprastas.
„Žinau viena: grožis ir
moteriškumas neturi
amžiaus, ir šių savybių
neįmanoma sukurti.
Moters žavesio negalima
pagaminti pramoniniu
būdu, kad ir kaip kam nors
to norėtųsi. Turiu omeny
tikrąjį grožį. Jį pagimdo
moteriškumas“. Mėginti
pakartoti garsiausios
Holivudo blondinės žavesį
išties beviltiška. Galima tik
žavėtis jos gebėjimu uždegti
vyrų širdis net po mirties.
Žavėtis ir iš jos mokytis.

siTuacijos

Geriausias laikas
Miglos tumulai virš tvenkinio
kunkuliuoja tokie tiršti, kad nesimato ne tik kito kranto, bet ir
artimesnių orientyrų, tačiau kai
žinai kelią, pakanka matyti taką po
kojomis, kad galėtum tylutėliai nusėlinti iki didelės seklumos, kurią
sunešė įtekantis upelis. Seklumą
gožia vandens augalų džiunglės,
tačiau vietomis matyti ir atviro
vandens ploteliai, kuriuose kartkartėmis pasklinda vos pastebimi raibuliai. Vietinis meškeriotojas, kurio teiravomės apie lynų buveines,
tepasakė, kad auksašoniai dabar iš
žolynų neišlenda net ankstyvais
rytais ir jų prisivilioti net geriausiu
jauku nepavyks iki pat to meto, kol
atlėgs vidurvasario kaitra, tačiau
mes žinome ir kitą variantą - lynai
dabar aktyviai maitinasi, o maistą
rankioja būtent augalijos tankmėje,
kur ant kiekvieno stiebelio daugybė
smulkių moliuskų ir kitų vandens
gyvių, sudarančių šiltojo sezono
metu pagrindinę lynų raciono dalį.
Tad reikia tik surasti tinkamą meškeriojimui vietelę ir gali tikėtis,
kad pavyks suvilioti žuvį stambiu
slieku. Kito masalo, meškeriojant vandens augalijos tankmėje,
naudoti neverta, nes musės lerva susigundys smulkus lyniokas,
o triukšmas, kilęs traukiant jį iš
vandens, gali išbaidyti stambius
egzempliorius, kurie įlįs į pačią
vandenžolių tankmę ir tiek juos
tematysi. Migla pamažu sklaidosi
ir kol išvyniojame meškeres, jau
matyti ir upelio žiočių, ir priešingo
kranto kontūrai. Vadinasi, jau galima bus įžiūrėti toli nuo kranto užmestas plūdes. Pats laikas užmesti
masalus, nes lynai šią ankstyvą ryto valandą aktyviausi, o paskui jie
slėpsis po augalijos šešėliais nuo
saulės spindulių, tačiau reikia dar
išspręsti vieną uždavinuką.

susitikimui - Merlin nusitaikė į
prezidentą Džoną Kenedį (John
Kennedy). Juk ji visada renkasi
geriausius! Ir kas būtų galėjęs
atsilaikyti prieš šią žavingą deivę,
kuri tuo metu buvo savo šlovės
viršūnėje. Jau tikrai ne senatorius
Dž.Kenedis (tuo metu jis dar buvo
senatorius)! Vakarėlyje, kuriame
jie susipažino, Džonas nevaržomai flirtavo su Merlin. Vėliau,
tapęs kandidatu į prezidentus, jis
prašė M.Monro dalyvauti rinkimų
kampanijoje. O ji nebijojo sugriauti
filmavimo tvarkaraščio, kad galėtų
su mylimuoju važinėti po valstijas.
Įdomu, kad M.Monro grožį vis dar
laikė savo svarbiausiu sąjungininku meilės reikaluose.
Kai mylimasis pradėjo ją pamiršti, ji pasiryžo ekstravagantiškai priminti apie save: užsisakė
suknelę pas modeliuotoją, kuris
kadaise sukūrė žinomą koncertinį
apdarą Marlenai Dytrich (Marlene
Dietrich), su kuria Dž.Kenedis taip
pat kadaise buvo užmezgęs romaną. Merlin norėjo įrodyti Džonui,
kad yra ne prastesnė už jo buvusias moteris, ir kartu sukelti romantiškas asociacijas. Pusiau permatomą suknelę Merlin apsivilko
ant nuogo kūno ir taip pasirodė
per iškilmingą koncertą prezidento Dž.Kenedžio gimimo dienos garbei. Ten ji atliko dainą „Su
gimimo diena“ - taip atvirai, kad
aistra, regis, pakibo ore. Suprantama, kad šis ekspromtas, kaip ir
visi kiti poelgiai, buvo kruopščiai
parengtas.
Ji buvo puiki strategė, tiksliai
žinanti, ko nori. Ar ne todėl milijonai vyrų širdžių iki šiol pradeda
smarkiau plakti, vos ištarus jos
vardą?

Parengė Milda kunSkaitĖ
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n Lynai augalijos tankmėje kimba iki vidudienio
Su jauku ar be?
Ankstyvas rytas - geriausias
metas gaudyti lynus, o kada juos
geriausia jaukinti, kad susirinktų
meškeriojimui pasirinktoje vietoje?
Autoritetai teigia, kad geriausia iš
vakaro, tačiau tam reikia paruošti
specialią vietą - išskinti poros metrų skersmens plotelį vandens augalijoje. Bet po tokios procedūros
lynai gali dar ilgą laiką įtariai žiūrėti į „skylę“, atsiradusią vandens
augalijoje, kuri puikiai juos slepia
nuo pašalinių akių. Tokioje atviroje
vietoje lynai jaučiasi nejaukiai, todėl ne vienas meškeriotojas tokios
procedūros nedaro, tuo labiau kad
ir sąlygų tam neturi, jei atvažiuoja tik vienai dienai, o beria jauką
tiesiai į atviro vandens plotelius
vandenžolių atvašynuose. Bet čia
įprastas metodas, kai į vandenį leidžiami jauko rutuliai netinka. Mat
dugnas, net ir ten, kur plyti atviro
vandens ploteliai, vis tiek apžėlęs
augalija, primenančia kilimą. Jauko
rutuliai dažnai prasmenga į ją kaip
„juodąją skylę“ ir žuvims sunku jį
pasiekti. Kita vertus, jauką sumesti
į vandenį be triukšmo neįmanoma,
o stambūs jauko rutuliai pliumpsi
ryto tyloje kaip artilerijos sviediniai. Vienintelis būdas užmesti jauką - speciali laidynė. Ja pabirą jauką
galima nusviesti dešimtį metrų, o
to visiškai pakanka, kad gardumynai atsidurtų lynų panosėje. Be
to, pabiro jauko šlumšėjimas - vos
girdimas, o svarbiausia, kad jaukas

pasklinda gana plačiai ir lengvos jo
dalelės „nutupia“ ant vandens augalų lapų ir stiebų, o ne prasmenga
tarp jų. Lynai visada pastebi pabirą
jauką ir ima jį rankioti. Tik reikia
nepamiršti saiko jausmo - iššovei
penkis šešis jauko kaušelius reikiamon vieton ir pakaks. Pernelyg
didelis gardumynų kiekis lynams
gali sukelti įtarimą ir tą vietą jie
aplenks. Na, o kai ir jaukinimo
klausimas išspręstas, galima užmesti masalą.

Stambus masalas
Masalą reikia užmesti tylutėliai,
tačiau vis tiek plūdė pliumptels su
tam tikru triukšmu, todėl būtina
parinkti kuo lengvesnę - rekomenduojamos lynams meškerioti tokios
plūdės, kurių keliamoji galia - ne
didesnė nei 2-3 g, nes tada galima išsiversti su dviem svareliais.
Masyvesnis (2 g) tvirtinamas prie
valo taip, kad užmetus masalą atsidurtų maždaug 10-15 cm gylyje. Jo
paskirtis užtikrinti plūdei vertikalią padėtį. Mažesnis, pusės gramo
svarelis tvirtinamas maždaug 10
cm atstumu nuo masalo, nes tokio
ilgio būna pavadėlis. Šio svarelio
paskirtis - nugramzdinti į priedugnę masalą, o jo masė turi būti kuo
mažesnė, kad masalą ragaujantis
lynas nepajustų jokio antsvorio. Kadangi, norint sumeškerioti stambų
lyną, patartina verti vieną stambų
slieką, masalas yra gana masyvus,
kad lynas nejustų didelio skirtumo.

Jei plūdės grimzlė bus nustatyta tokia, kad leis masalui nugrimzti
ant dugno, sliekas gali įsirangyti
tarp vandenžolių, dengiančių dugną kaip kilimas, ir veltui lauksite
kibimo, nes masalas bus nematomas žuvims, o jei jos aptiks jį pagal
kvapą, tai negalės prie jo prieiti.
Todėl meškeriojant augalijoje ne tik
lynus, bet ir kitas žuvis, būtina, kad
masalas pakibtų per centimetrą nuo
dugno. Tad jis atrodys grimztantis
ant dugno, o žuvims bus puikiai matomas. Kaip tai padaryti? Juk reikia
tiksliai išmatuoti gelmę toje vietoje, kur bus užmetamas masalas. Ji
dažnai nesiekia metro, o kartais,
kaip šiuo mūsų atveju, vos viršija
pusmetrį. Iš pradžių ant kabliuko
neverkite masalo, o ant kabliuko
geluonies pritvirtinkite vieno gramo svarelį. Kodėl tai daroma? Jei
užmesite meškerę su standartiniu
svarelių rinkiniu ir užvertu ant kabliuko masalu, mažasis svarelis gali
atsidurti iškart ant dugno, o plūdė
tada neužims absoliučiai vertikalios
padėties. Kai kiek sumažinsite plūdės grimzlę, pavyzdžiui, 5 cm, masalas vis tiek gulės ant dugno, nes
pavadėlio ilgis - dvigubai didesnis.
Kai svarelis bus pritvirtintas prie
kabliuko, jums pavyks tiksliai nustatyti, koks atstumas turi būti tarp
jo ir plūdės, kad masalas kabotų per
kelis centimetrus nuo dugno. Kai
plūdę valu paslinksite tiek, kad, svareliams nugrimzdus, ji užimtų vertikalią padėtį, beliks plūdę 1-2 cm
paslinkti link kabliuko ir tinkama
plūdės grimzlė sureguliuota. Tada
galima nuimti nuo kabliuko pagalbinį svarelį ir verti masalą. Be to,

patartina naudoti slankiąsias plūdes,
kurios tvirtinamos prie valo lanksčia jungtimi - segtuku, specialiais
laikikliais, nes kai lynas įvelka plūdę į vandens augalus, pritvirtintos
prie valo plūdės antena traukiant
žuvį įstringa augalijoje, o slankioji
plūdė tiesiog palinksta į kitą į pusę
ir lengvai slysta per tankmę.

Ties riba
Vandenžolių tankumyne daug
kur plyti iš kranto pusės atviros
vandens „akys“. Tad į jas mėginome užmesti masalus taip, kad jie
nugrimztų palei pat vandenžolių
ribą. Netrukus šis manevras pasirodė labai teisingas: meškerės plūdė ėmė niuksėti ir pamažu slinkti į
vandenžolių tankmę. Nieko nepadarysi - tokiais atvejais tenka pakirsti
rizikuojant, kol žuvis dar neapžiojo
masalo. Šį kartą taip neatsitiko. Po
pakirtimo vanduo „akyje“ užvirė,
nes gelmė nesiekia metro, tačiau
užkibusį laimikį pavyko sėkmingai
iškrapštyti į atvirą vandenį, kol jis
dar neįplaukė į augaliją. Užkibo solidus lynas. Netrukus pradėjo virpėti
ir kitos meškerės plūdė. Lynų kibimo braižas buvo labai skirtingas vieni lynai, paprastai mažesni,
energingai stverdavo masalą ir gana greitai po ragavimo stengdavosi
nusitempti jį į augalijos prieglobstį.
Kiti masalą ragaudavo ilgai - plūdė
virpėdavo kaip drugio krečiama,
ilgai niuksėdavo, kol imdavo vos
pastebimai slinkti į šoną. Būtent šis
momentas labiausiai tinka pakirtimui. Tokia kibimo maniera būdinga stambiems lynams. Po pirmųjų
dviejų kibimų stojo gana ilga pauzė,
tad ėmė dingotis, kad lynai pasitraukė, kažką negero įtarę. Žinoma,
tuo sunku buvo patikėti, nes vis dar
buvo pats geriausias lynų kibimo
metas. Saulėtekis. Lynai kibo dar
valandą po vidudienio, kol kaitra
pasiekė aukščiausią laipsnį.

n tinkamiausios meškerioti augalijoje - „stick“ tipo slankiosios plūdės,
nes jos neužkliūva už vandenžolių
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KaKUrO

KryŽiaŽODis

HOrOsKOpas
(LIEPOS 8-14 D.)

PRAėJUSIOS
SAVAITėS
atsaKyMai
Vertikaliai:
kruvinoji. Vodevilis. Oš.
Para. kyšis. ietis. Geda.
Maita. tūla. am. Vita.
Valtis. Ulonas. ko. ra.
kantas. Virė. Yris. laitas.
Mėta. Sust. Nokautas.
Geso. Variokas. Bes.
Delonas. Seksas. Neris.
lobis. isos. Benamiai.
kėsos. Va. Baris. Su. Ūgis.
avariniai. rS. tatamis. tb.
Barokas. Vir. tarakonai.
Ėjo. Palydovas. Balon.
atėnai. Pasisėdėjimas.

spręsKite Kryžiažodį ir laimėKite:
Du skaitytojai,
teisingai išsprendę
kryžiažodį, gaus
dovanų debiutinį
Dianos ir Unės
albumą
„debesėlis“

avinui prireiks

ryžto, kad galėtų
žengti į tikslą. Dalykiniai susitikimai, derybos ir pasirašytos sutartys duos naudos.
Įvykiai darbe nudžiugins ir patvirtins, kad ne veltui pasirinkote savo profesiją. Materialinė
padėtis stabili, bet nuo didelių
pirkinių susilaikykite.

jaUČiai turi atsi-

žvelgti į partnerių interesus. Ateityje tokia reikalų tvarkymo taktika atneš sėkmę. Palankus metas sutartims ir sandoriams. Ateinančios savaitės įvykiai prisidės prie
profesinio augimo, bet karjera
priklausys tik nuo jūsų.

HOrizONtaliai:
Girėnas. Greta. kupeta.
Oreivis. ala. Vada. kiksas.
ryt. kira. laoso. Badė.
Na. kaukas. atakon.
Vaitas. Varova. Jomantas.
Batonai. altas. Barakas.
kitas. Nerimai. Vytis.
Beninis. Ba. Ošas. Gerasis.
as. Di. Mesim. Vėli.
Vestuvės. Sisitijos. lito.
au. Bronė. tora. liūnė.
„Sel“. Miela. lok. Stasys.
Obė. ruonis. Posakis. aso.
Mostas. Serialas.

Kryžiažodžio atsakymą siųskite žinute sms numeriu 1390
iki liepos 11 d. 19 val. Žinutės kaina - 1 Lt.
PaVYzDYS: RE KR Atsakymas Vardas Pavardė Miestas
(RE KR VANDENIS VARDENIS PAVARDENIS VILNIUS).

dvyniai kitą sa-

vaitę gali būti apkrauti papildomomis
pareigomis. Tai atims laiko, bet
gali duoti ir naudos. Artimiausiomis dienomis galite gauti pinigų, tai tikriausiai bus pelnas už
dalyvavimą komerciniame sandoryje arba atgauta sena skola.

vėžiai neturėtų

PažYMĖtUOSe
laNGeliUOSe:
turbanas.

drovėtis propaguoti
perspektyvių idėjų.
Pirmiausia kliaukitės savo jėgomis. Numatykite prioritetus ir
nesiimkite visų darbų iškart. Ateinanti savaitė leis išspręsti svarbius klausimus, padidinti savo
autoritetą.
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pagalbinės SKAIČIų SUMų REIKŠMėS
3=1+2 17=8+9
10=1+2+3+4 16=1+2+3+4+6
4=1+3 6=1+2+3 11=1+2+3+5
16=7+9 7=1+2+4 15=1+2+3+4+5

vėžys

liūtai kitą savaitę

šauliams atei-

galės apmąstyti ir ištaisyti klaidas, padarytas bendraujant. Išspręsite darbo problemas, atsivers naujos
perspektyvos. Poilsio dienomis
pasistenkite, kad namie būtų
ideali švara ir pavyzdinė tvarka.

meRgelėms ki-

tą savaitę rekomenduojama atidžiai vertinti informaciją - sumanus jos
panaudojimas gali duoti daug
naudos. Turėsite galimybę neblogai uždirbti. Šeimoje stenkitės numatyti savo žodžių ir
veiksmų padarinius, kad neįskaudintumėte artimųjų.

n Rašytoja
Vidmantė JASUKAITYTĖ
(1948 m. liepos 10 d.)

n Rašytojas
Stasys LIPSKIS

(1941 m. liepos 11 d.)

skorpionai

galės pademonstruoti savo gebėjimus ir
talentus, juos deramai įvertins
bendradarbiai, kurių nuomonė
svarbi. Įtvirtinkite tai, kas pasiekta, kol kas nesiimkite naujų projektų ir nesileiskite į avantiūras.
Laukia daug dalykinių susitikimų, bet raskite laiko šeimai.

ožiaRagiai turi
nustoti bėgę nuo
problemų ir pradėti
jas konstruktyviai spręsti. Tai padės išvengti sunkumų ateityje.
Kitą savaitę galite susidurti su
savo klaidų padariniais, bet nenusiminkite - rasite išeitį.
vandenis netu-

svaRstyklėms

atėjo metas pasisemti žinių. Daug sužinosite profesiniais klausimais, išspręsite problemas, susijusias su
išsilavinimu. Pasistenkite rasti
laiko artimiesiems, suteikite
jiems pagalbą, jiems reikalinga
jūsų atjauta.

nanti savaitė žada
palankią vyresnybės
nuotaiką, pasistenkite ja pasinaudoti. Bus lengva semtis žinių,
viskam pakaks kantrybės ir jėgų.
Palankus metas naujiems darbams, ypač susijusiems su namų
tvarkymu ir nedideliu remontu.

rėtų kištis į svetimus
reikalus. Jūsų planai
gali prieštarauti vyresnybės
planams. Kad to išvengtumėte,
atidžiai dirbkite su dokumentais. Poilsio dienomis nesiimkite darbų namie, šito niekas neįvertins - praleiskite savaitgalį
savo nuožiūra.

žUvys kitą savai-

n Baleto pedagogė
Aušra gINeITYTĖ

(1962 m. liepos 12 d.)

tę ne tik išsaugos finansinę poziciją, bet
ir pagerins materialinę padėtį.
Be įprastų pajamų, pavyzdžiui,
darbo užmokesčio, galite tikėtis
nenumatytų įplaukų. Ateinančią
savaitę bus palankus metas dalykiniams susitikimams.

Eidami nuo vienos raidės prie kitos (tik ne įstrižai), išbraukite
pateiktus žodžius. Atsakymas - žodis iš neišbrauktų raidžių.

Pateiktų skaičių kombinacijos išbraukiamos įvairiomis kryptimis
(
), o atsakymas - likusių neišbrauktų skaitmenų suma.

PRAėJUSIOS
SAVAITėS prizO
laiMėtOJai
debiutinį dianos
ir unės albumą
„debesėlis“
laimėjo:
• Kulikauskienė Karolina
(Marijampolė)
• Žiogienė Ieva
(Kupiškis)
Dėl prizo skambinti
tel.: 238-70-31, 238-70-32
Vilniuje iki liepos 10 d. 17 val.

ŠacHMatai
Šachmatų mėgėjams proto
mankštą rengia tarptautinis
meistras, Lietuvos šachmatų
čempionas Algirdas BANDZA.
Nr.1 B.Malisovas - B.Itkis, 1985 m.
Baltieji pradeda ir laimi.
Nr.2 V.Kupreičikas - I.Radulovas, 1989 m.
Baltieji pradeda ir laimi.
Nr.3 O.Vurcburgas, 1917 m.
Baltieji skelbia matą 2 ėjimu.
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PRAėJUSIOS SAVAITėS
atsaKyMai

a

b

c

d

e

f

g

h

1 padėtis
1.Bg7 Kg7 2.Vg3 1:0 (2...Kh8 3.Žf7x; 2...Kf8
3.Rh6x).
2 padėtis
1...Žf3 2.Kg2 (2.ef3 Vf1 3. Kf1 Rh3 4.Kg1
Be1x) 2...Vf1 0:1 (3.Kf1 Rh3x).
3 padėtis
1.Be2 Kb5 (1...Kd5 2.Rg2x; 1...d5 2.Be6x)
2.Bc2x.

Parengė : „Galvosūkių klubas”

sUDOKU

iŠbraUK

Parengė žurnalo „oho“ redakcija
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pomėgiai

Kolekcija, menanti patriotinius įvykius
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„Renku prisegamus ženkliukus, nes
matau, kad jie ir kitos regalijos gali
būti naudingi istorinei atminčiai.
Tai ne antikvariniai dalykai, kuriuos
pardavęs žmogus gautų didelius
pinigus arba kitaip investuotų. Tos
man svarbios surinktos vertybės yra
smulkmena tiems, kuriuos domina
pinigai“, - sako savęs kolekcininku
nelaikantis Juozas Širvinskas
(59), daugiau kaip devynerius metus
vadovavęs Lietuvos šaulių sąjungai,
o dabar Pilietinės gynybos centro
prie Krašto apsaugos ministerijos
darbuotojas.

n tautos didvyriams atminti

Giedrė MiLkevičiŪtĖ
Vilnietis yra surinkęs apie 14-15 tūkst.
prisegamų ženklelių.

Apie Lietuvos kariuomenę,
sportą ir kt.
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J.Širvinskas teigia, kad šie jo surinkti atminimo ženklai jo širdžiai malonūs,
įdomūs ir reikalingi. „Daug kas iš mano
aplinkos žmonių, kariškių, Lietuvos šaulių
sąjungos narių renka ženkliukus ir kitas
regalijas, bet tai daro sau, sega į specialius
albumėlius ar kaupia dėžutėse, o visuomenei neparodo. Norint deramai parodyti,
parengti įrėmintą ir įstiklintą stendą reikia
įdėti nemažai darbo ir paaukoti laiko“, - sako
vyras. Jo kolekcijoje ne tik prisegami ženkliukai, bet ir karine, patriotine ar sportine simbolika paženklinti puodeliai, raktų
pakabučiai, rašikliai ir kt. Didelė dalis tų
dalykėlių nesusisteminta, dar laukia, k-ai
jų savininkas turės daugiau laiko ir viską
tvarkingai sudėlios į specialius albumėlius
ar parengs naujų stendų.
Didžioji kolekcijos dalis - tai, kas susiję su
Lietuvos kariuomene, jos istorija ir atmintinais įvykiais. Juozas, tuometiniame Vilniaus
pedagoginiame institute (dabar Lietuvos
edukologijos universitetas) baigęs istorijos ir kūno kultūros specialybę, pats yra
tarnavęs šalies kariuomenėje ir yra
atsargos pulkininkas leitenantas.
J.Širvinskas neseniai išrinktas ir
Lietuvos olimpinės kolekcininkų
asociacijos prezidentu, tad dalis
jo kolekcijos, be abejo, susijusi
su sportu. „Tai mane įpareigoja,
kad stendai, kurie dalyvauja parodose, būtų deramai įforminti ir būtų
pavyzdys kitiems. Tad ir pats stengiuosi tai
daryti ir agituoju kitus, kad jų turimos kolekcijos negulėtų namuose, o būtų parodytos visuomenei. Juk vieną ar kitą sportinį ar
krašto apsaugos sistemos rengiamą įvykį lydi
ne tik medaliai, bet ir kiti dalykai. Jie praplečia žinojimą, istoriją, neleidžia nugrimzti
užmarštin“, - įsitikinęs vyras.

mas“. Buvo metas, kai vyras užsukdavo į
šeštadieninį retenybių turgų ant Tauro kalno, o dabar jam svarbiausia sutvarkyti tai, ką
yra sukaupęs. „Daug ženklelių, medalių yra
dėžutėse, maišeliuose ir laukia, kada jiems
ateis eilė ir aš juos ištrauksiu į dienos šviesą“, - kalba Juozas ir apgailestauja, kad keturi
anūkai šiuo jo pomėgiu nesidomi. O žmona
taip pat nepiktai pabara, kad jo kolekcija tik
užima namuose vietos.
Anot J.Širvinsko, derėtų įkurti savotišką
karinę atributiką renkančių žmonių klubą ar
asociaciją. Vilniaus karininkų ramovėje tokia
galimybė yra, nes jos durys visada atvertos,
kaip ir bet kuriai kitai iniciatyvai. Tačiau pro
tas duris galėtų įeiti daugiau smalsių viskuo
besidominčių žmonių negu dabar.

Gal vertėtų įsteigti muziejų

Rinkimo manija neserga

Štai vienas iš ženklelių stendų yra skirtas įvairių pasaulio šalių rankinio federacijoms. Jis gana gausus, nes Juozui daug kas
iš bičiulių ar sportininkų bei trenerių atveža
dovanų iš kitų pasaulio šalių. Taip pat vyras
renka Tarptautinės kariškių sporto tarybos
ženklelius ir su jais dalyvauja parodose.

n Prieškario relikvijos
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Juk paprastai daug kas gauna vienokia ar kitokia proga kokių nors firmų ar
renginių atributikos ir tai būna tik vienam
kartui arba mėtosi kur nors stalčiuose. Kaip
vilnietis pradėjo rinkti ir grupuoti tam tikromis temomis prisegamus ženklelius? „Tai
buvo 1971 metais, kai įstojau į Pedagoginį
institutą, tuomet pradėjau rinkti ir renku juos
iki šiol. Kažkaip viskas susiklostė savaime,
nors jokia ženklelių rinkimo manija nesergu.
Tai tik mano pomėgis, laisvalaikio užsiėmi-

Ką iš surinktų eksponatų labiausiai vertina pats Juozas? Žinoma, pirmiausia tai,
kas susiję su Lietuvos kariuomene, Šaulių
sąjunga, sportu. Visos šios sritys susijusios
su jo gyvenimu. „Dabar belieka gyventi
prisiminimais ir rinkti tai, kas buvo išleista“, - šypsosi pašnekovas, ištraukdamas
dar vieną albumą, kuriame susegti miestų herbai. Jis apgailestauja, kad ženklelių,
deja, laukia sunki dalia, nes besidominčių
jais yra mažai, todėl yra problema, kam juos
atiduoti, kur atiduoti. Lietuvos muziejuose
jų yra, bet niekas nesiskubina jų ištraukti
į dienos šviesą. Tarpusavyje kalbame, gal
derėtų kur nors įsteigti ženklelių muziejų,
kad būtų galima juos pamatyti vienoje vietoje. Štai, pavyzdžiui, nepaprastai įdomūs
ženkleliai, išleisti prieškariu arba išeivijoje, įvairioms progoms paminėti: Jungtinėse
Amerikos Valstijose, Kanadoje, Australijoje.
J.Širvinskas žada artimiausiu metu sutvarkyti tokį stendą ir tas relikvijas parodyti
visuomenei.

n išeivijoje išleisti ženkleliai
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