8

ANTRADIENIS

Telšiai,
GERA ŽINIA Reklamos skyrius: Respublikos g. 1,BLO
GA ŽINIA
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piu nuo spa
lio 19 d. iki spalio 28 d. buvo įsisukę į vy
(8čių444)
tel.zie8 615 76778,
paštas:
a.reklama@tzinios.lt
Varniuose pratel./faks.
sidėjo Žemai
vysk52255,
upystės mu
rui priklausančią daržinę Upynos seniūnijos Žylakių kaime. Pavogti
jaus priešakyje stovinčio paminklo vyskupui Merkeliui
du karietos ratai su ašimis, išardytas arklio vežimas su keturiais ra
Giedraičiui ir kanauninkui Mikalojui Daukšai atminti
tais, du metaliniai karučio ratai, du arkliui pritaikyti plūgai, vagotu
tvarkymo darbai.
vas, kultivatorius ir trys dėžės vinių. Padaryta 640 eurų turtinė žala.
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AUKLĖTOJA,

Daug metų tarp mokyklinių suolų praėjo...
Ir ištisą simfoniją sukurtum,
Jei varpelius, kurie Jums taip ilgai skambėjo,
Į vieną nesibaigiančią melodiją suburtum...
Garbingo 85 metų jubiliejaus proga
gerbiamą mokytoją ALDONĄ JACINIENĘ sveikina
Gaulėnų aštuonmetės mokyklos 1968 m. laidos auklėtiniai.

Sv-148

Pl-94
R-141

DĖMESIO! Skelbimai telefonu (8 900) 75002
Prašome skambinti visą parą iš TELIA
tinklo. Skambinti gali ir
išankstinio mokėjimo kortelių „Ežys“
(TELIA) ir „Labas“ („Bitė“) turėtojai.
Skambučio kaina – 3 €
Įsijungus atsakikliui, sakykite skelbimo tekstą
ir nurodykite, iš kurio rajono skambinate.
Skelbimai bus spausdinami „Telšių ŽINIOSE“
ir NEMOKAMAI „Plungėje“.

Telšių greitoji medicinos pagalba keičia
dispečerinę – renkamasi pigesnė paslauga
Atkelta iš 1 psl.

Telšių rajono PSPC GMPS prieš
bemaž dešimt metų atsisakė savo
dispečerinės ir nuo tada naudojo
si Šiaulių greitosios medicinos pa
galbos stoties dispečerių paslau
gomis. Kitaip tariant, norėdami
prisišaukti greitąją mes skambin
davome į Šiaulius, o šie iškvietimą
perduodavo Telšių GMPS.
Nors didelių problemų su šiau
liškiais nebuvo, jų paslaugų nu
tarta atsisakyti, o nuo lapkričio
1-osios jas jau teiks Panevėžio
miesto GMPS. Dėl ko šios per
mainos? Ar dėl to nenukentės gy
ventojai, kuriems bus reikalinga
skubi medikų pagalba?
Prieš bemaž dešimtmetį visos
mažosios GMPS neteko savo dis
pečerinių ir turėjo naudotis di
džiųjų – Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos, Šiaulių, Panevėžio – GMPS
dispečerių paslaugomis. Tuomet
Telšiai sutartį sudarė su Šiauliais.
Sutartis galiojo iki 2016-ųjų pa
baigos, tačiau paslaugomis buvo
naudojamasi iki šiol.
Anot Telšių rajono PSPC di
rektorės L. Jurytės-Zakarauskie
nės, dirbant su Šiaulių greitosios
medicinos pagalbos stotimi tenka
naudotis paslaugomis tų ryšių tie
kėjų, kurių paslaugomis naudojasi
Šiaulių GMP, todėl įstaiga neturi
galimybės pasirinkti tiekėjo. Mat
ši stotis (kaip ir Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos) duomenų perdavimo
ryšio paslaugas perka iš privataus
tiekėjo. O tai Telšiams per 2019
m. atsiėjo 25 000 Eur. Panevė
žio miesto GMP stotis naudojasi
Bendrojo pagalbos centro (BPC)
ryšiais, tad jai vienintelei iš visų
duomenų perdavimas nekainuoja.
Taigi vienas iš motyvų atsisakyti

L. Jurytė-Zakarauskienė.

Šiaulių GMPS dispečerių paslau
gų – dideli kaštai – 25 000 Eur per
metus. Kitas motyvas – šių metų
balandžio 4 dieną sutriko iškvie
timų duomenų perdavimas, nes
privatūs tiekėjai negalėjo užtik
rinti paslaugos įvykus tarpusavio
nesklandumams. „Tuomet Telšių
GMPS negalėjo gauti iškvietimo
informacijos per turimą įrangą, –
pasakojo L. Jurytė-Zakarauskienė
ir čia pat pridūrė, kad gyventojai
nuo to nenukentėjo. – Įstaiga susi
dūrė su nemažai problemų, kurių
niekas negalėjo išspręsti. Kreipiau
si į Šiaulių GMPS. Buvo gautas at
sakymas, kad padėti niekuo negali
– situacija priklauso nuo privataus
tiekėjo. Taip pat rašte pasakyta, jog
tikimasi, kad ateityje visi galėsime
naudotis valstybės teikiama ne
mokama paslauga.“
Telšių rajono PSPC direktorės
teigimu, Telšių rajono gyventojai
nepajus, kada įvyks tas perjungi
mas ir jokių problemų dėl to esą
nekils, nes ryšių tiekėjai tam būna
iš anksto pasiruošę. Be to, į Telšių

GMPS automobilius įmontuota
nauja moderni įranga, o duome
nų perdavimo ryšys būsiąs labai
geras, be to, nemokamas.
Pasak L. Jurytės-Zakarauskie
nės, sprendimas keisti paslaugų
teikėją nebuvo skubotas. Apie tai
šių metų gegužės mėnesį kalbėta
su Plungės, Mažeikių GMPS. Bir
želio mėnesį klausimas keltas ir
stebėtojų taryboje. „Buvo nuro
dyta kreiptis į Sveikatos apsaugos
ministeriją ir tvarkyti Telšių rajo
no PSPC ūkį taip, kad įstaiga gy
ventų taupiai ir paslaugų kokybė
nuo to nenukentėtų. Liepos pra
džioje raštu kreipiausi į ministe
riją, deja, atsakymo nesulaukiau.
Apie susidariusią situaciją telefo
nu informavau ministerijos atsto
vus. Tad jie apie viską tikrai žino“,
– Telšių rajono savivaldybės ta
rybos nariams aiškino direktorė.
Planuojama, kad Panevėžio
GMPS dispečerinės paslaugo
mis naudosis ne tik Telšiai, bet
ir Plungės bei Mažeikių GMPS.
„Manome, kad toks susijungimas
garantuotų saugią ir kokybišką
pagalbą, – teigė L. Jurytė-Zaka
rauskienė. – Buvome nuvykę į
Panevėžį pažiūrėti, kaip jie dir
ba, ką jie turi, ką jie mato, ar gali
užtikrinti visų taškų matomumą.
Įsitikinome, jog ši paslauga gali
veikti gerai ir kokybiškai. O kas
svarbiausia – ją organizuos pati
valstybė nemokamai.“
Išklausę Telšių rajono PSPC di
rektorę, Telšių rajono savivaldy
bės tarybos nariai pritarė žings
niui pakeisti dispečerio paslaugas
teikusią Šiaulių GMPS į Panevė
žio GMPS bei pagyrė vadovę už
siekius taupyti įstaigos lėšas.
„Telšių ŽINIŲ“ inf.

Japonas, nutiesęs kelią iš žemaičių sostinės į Klivlandą
Pagarba Pasaulio teisuoliui

Spalio 12–18 dienomis Lietu
voje ir Žemaitijoje vyko renginiai,
skirti pagerbti Japonijos konsului
Pasaulio teisuoliui Čijunei Sugi
harai, prieš pat Antrąjį pasaulinį
karą dirbusiam Kaune. Spalio 15oji buvo paskelbta draugystės die
na, trys sostinės – Telšiai, Vilnius,
Kaunas – ir Druskininkų miestas
paminėjo Č. Sugiharos 120 metų
jubiliejų. Ta proga Telšių Karoli
nos Praniauskaitės viešojoje bib
liotekoje atidaryta Vilniaus dailės
akademijos (VDA) Telšių fakulteto
studentų darbų, sukurtų naudojant
japonišką „mokume gane“ techni
ką, paroda. Kartu eksponuojami
menininkų VDA Telšių fakulteto
profesorių Zitos Inčirauskienės,
Romualdo Inčirausko, Petro Gin
talo darbai, skirti japonų kultūrai ir
Č. Sugiharos atminimui įamžinti.

Iš Telšių į Klivlandą

Japonijos konsulas išdavė apie
šešis tūkstančius tranzitinių vizų
žydų tautybės Lietuvos ir Lenki
jos piliečiams. Vizos reiškė gyvy
bę. Istorikė Janina Bucevičė per
parodos atidarymą papasakojo,
kad tomis vizomis pasinaudojo
Telšių ješivoje dirbę rabinai Mor
dechajus Katzas ir Elijahu Meiras
Blochas. 1940 metais jie kartu su
dešimčia ješivos studentų leido

Studentų darbai sukurti naudojant
„mokume gane“ techniką.

Vaitkutė, kuri jau penkerius metus
pati mokosi ir moko tos technikos
VDA Telšių fakulteto studentus.
P. Gintalas, E. Kakanauskienė, R. Inčirauskas, Z. Inčirauskienė, R. Vaitkutė, J.
Bucevičė ir V. Laurinavičienė.

si į titanišką kelionę – per Sibirą
vyko į Japoniją, iš ten į Australiją
ir galiausiai į JAV. Laiko jie veltui
neleido – JAV pasiekė 1940 metų
lapkričio 9-ąją, o 1941 metų spa
lio 10-ąją Klivlande buvo atida
ryta rabinų mokykla, kuri iki šiol
vadinasi „Telšių ješiva“.

Kas tai „mokume gane“?

Senais laikais japonų meistrai
samurajų kardų rankenas dary
davo iš medžio. Tos rankenos
nebuvo itin geros, dažnai lūžda
vo, skildavo, sutrupėdavo. Tačiau
Japonija – tradicijų šalis. Jeigu
jau medinė rankena, tai ir turi
būti medinė. Galiausiai vienam
ginklus gaminančiam meistrui
kilo mintis pagudrauti – suliejęs
kelias metalų rūšis, jis pradėjo

kardams gaminti rankenas, ku
rios išoriškai niekuo nei spalva,
nei faktūra nesiskyrė nuo me
dinių, bet vis dėlto buvo metali
nės ir gerokai tvirtesnės. Vėliau
meistrai šią liejimo techniką ėmė
naudoti darydami ne tik kardus,
bet ir šiaip visokius buities daik
tus ar meno kūrinius. „Mokume
game“ meistrai paprastai naudoja
sidabrą, auksą, varį, plieną ir ne
turinčius lietuviško atitikmens
metalus – „šakudo“ ir „šibuiši“.
Prieš penkerius metus meninin
kas iš Kauno Aloyzas Jonušauskas
surengė VDA Telšių fakulteto lek
toriams ir studentams semina
rą, kuriame Žemaitijos sostinės
menininkus supažindino su šia
senovine japonų meistrų techni
ka. „Įklimpo“ profesorė Remigija

Kaip gimė medaliai?

Viena medalių kūrėjų stovyklų,
kurias kasmet organizuoja Telšių
dailininkai „metalistai“, įsikū
rė Tryškiuose. Tarp visų temų,
kurias buvo pasiūlyta įamžinti
dailininkams, buvo ir žydų ho
lokausto tema bei Č. Sugiharos
atminimas. Tryškiuose yra senos
žydų kapinės, iš kurių nusitęsia
gija, turbūt apraizgiusi visą pa
saulį. Tikriausiai nėra planetoje
žmogaus, kuris nebūtų matęs
filmų apie Agatos Kristi sukur
tą seklį Erkiulį Puaro. Tik ne
visi žino, kad vaidmenį sukūrė
žydas litvakas, buvęs plungiškis
Davidas Suchetas. Jo giminės
šaknys siekia Tryškius – bent
jau kapinėse palaidota keletas
žymiojo aktoriaus giminaičių.
R. Inčirauskas apžiūrėjo kapi
nes ir kurdamas medalį Č. Su
giharai panaudojo jas puošusią

arką. Medalį Č. Sugiharai atmin
ti sukūrė ir P. Gintalas. Kultūros
ministerijos paskelbtame kon
kurse Romualdui teko pirmoji
vieta, Petrui – antroji. Abu šiuos
medalius pamatysite parodoje.
Vėliau R. Inčirauskas dar sukū
rė pano, puošiantį Č. Sugiharos
namus Kaune.

Japoniška „vakarienė“

Vakaro metu kūrybinėmis min
timis, įžvalgomis dalijosi R. Inči
rauskas, P. Gintalas, Z. Inčiraus
kienė, R. Vaitkutė.
Trump am pam iršt i kasd ie
nybę ir pasinerti į meditacinių
garsų pasaulį pakvietė Valdere
za Laurinavičienė. Bibliotekoje
surengta japonų autorių knygų
ekspozicija.
Telšiai – miestas ant septynių
kalvų ir japonų kultūros mylėto
jų sala. Sugiharos savaitės drau
gystės diena Telšiuose priminė
japonišką vakarienę, kai viskas
dera ir skirta visiems pojūčiams.
„Mokume gane“ studentų darbai,
medaliai, tekstilė, nuoširdūs po
kalbiai, žiupsnelis istorijos apie
Telšių ješivą, dvasinės kultūros
centrą, ir jos sąsajas su Č. Sugiha
ra, dainuojantys dubenys, „kochi“
varpeliai, gongo garsai ir vaizdas
pro langą, kur rūkas laikė apgau
bęs Masčio ežerą...

Elė KAKANAUSKIENĖ

