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Lietuvos geologų sąjungos žurnalas „Geologijos akiračiai“ K V I E Č I A R A Š Y T I
ne tik LGS narius, bet ir visus besidominčius gamtos mokslais, ypač geologija, – moksleivius,
studentus ir jaunus mokslininkus, dėstytojus ir tyrėjus, praktine veikla užsiimančius geologus
ir kitų profesijų atstovus. Dalykitės savo darbų rezultatais, įdomių kelionių įspūdžiais,
iškilusiomis problemomis, prisiminimais, menine kūryba.
Redakcija pasilieka teisę straipsnius redaguoti, trumpinti ir turėti kitą, nei išdėstė
autorius, nuomonę. Rankraščiai, išskyrus mokslinius, nerecenzuojami.
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AMAT VICTORIA CURAM!
Karas... Ne ne, ne filme, ne spektaklyje ir ne perskaitytoje knygoje. Jis čia – Europoje, realus, su visomis dedamosiomis – ginklais ir sirenomis, miestų ir žmonių prievarta ir naikinimu,
pabėgėliais, skausmu ir neviltimi... Realybė tokia nesuvokiama ir baisi, kad atrodo, jog gyveni
nesibaigiančiame slogiame sapne. Stebina beatodairiška tėvynės gynėjų drąsa ir atkaklumas – nė
už ką nepasiduoti. Kas jie – namus turėję palikti ar juose likę nepalaužiami kovotojai? Ukrainiečiai... Žurnalą pasiekė kolegų prof. Vitalijaus Martyniuko (Vitaliy Martyniuk) ir prof. Viktoro
Melnyčiuko (Viktor Melnychuk) iš Rivnės universitetų laiškai. Juose mokslininkai dalijasi savo
išgyvenimais ir siunčia straipsnius, kurie skaitytojams bus tikrai įdomūs.
Jei jau Ukrainoje mokslininkai dirba net tokiomis sudėtingomis sąlygomis, tai tenka ir mums
aukščiau pasiraitoti rankoves. Nors mintis blaško žinios apie karo eigą, o darbus pertraukia pagalbos pabėgėliams organizavimas, į Lietuvą grįžta šiluma ir viltis, kad viskas bus gerai, kad atliksime visus, kiek atslūgus pandemijai su entuziazmu suplanuotus darbus, tikėdamiesi atsigriebti už
viruso gniaužtuose praleistus porą metų. Tiesiog pergalingai nuteikia trisdešimtmetį švenčiančios „Grotos“ vadovo Antano Marcinonio žodžiai: „Labai dažnai klystame manydami, kad dideli
ir reikšmingi darbai reikalauja daug fizinių ir intelektinių pastangų bei materialinių išteklių. Iš
tiesų viskas daug paprasčiau, tereikia siekius paversti kasdieniu kryptingu darbu.“
Per praėjusį pusmetį kiekvienam pavyko šį bei tą nuveikti, su kai kuriais darbais susipažinsite
skaitydami šį žurnalo numerį. Savo tyrimus apie Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno gruntinio vandens būklę pristato Gamtos tyrimų centro mokslininkė dr. Gintarė Slavinskienė.
Įspūdžiais iš vandens krašto – Lietuvos pamario, kur keliavo Geologijos paveldo dienos išvykos
dalyviai, dalijasi dr. Aldona Damušytė. Jos mintis tęsia dr. Jūratė Sendžikaitė, kuri kartu su kolegomis papasakos apie Aukštumalos aukštapelkės atkūrimo darbus.
Šiemet sukanka šimtas metų, kai Kaune buvo įkurtas Lietuvos universitetas, 1930-aisiais pervadintas Vytauto Didžiojo vardu. Atskleisti geologijos mokslo ir specialistų rengimo pradžią šiame universitete, tokiu būdu skatinant visuomenės susidomėjimą geomokslų žiniomis ir ugdant
sąmoningus bei savo krašto gamtinę aplinką išmanančius piliečius, pasiryžo akad. Algimantas
Grigelis.
Šįkart turėsite unikalią galimybę žurnalo puslapiuose gėrėtis nuostabiais Antarktidos vaizdais, kuriais dalijasi prisiekęs geologas ir keliautojas dr. Bernardas Paukštys. Prisiminsime
įvairius įmonių, organizacijų ir žymių kolegų geologų jubiliejus bei renginius: XXXII Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimą, konferencijas, naujuosius garbės ženklo „Auksinis geologo
plaktukas“ laureatus. Taip pat kalbėsime apie naujus leidinius ir juose išsakytas svarbiausias
mintis.
Lotyniškas posakis byloja, kad pergalės mėgsta triūsą. Tad darbuokimės, siekime, džiaukimės
rezultatais ir atėjusia vasara. Gyvenkime... Ir vėl susitikime žurnalo puslapiuose.
Jūsų žurnalas „Geologijos akiračiai“
Mieli skaitytojai, primename, kad žurnalą galite remti ištisus metus, pervesdami lėšas į sąskaitą Nr. LT134010042400082012, „Luminor Bank AS“.
Paramos gavėjo statusas patvirtinamas elektroniniu sertifikuotu Juridinių asmenų registro
išrašu: juridinis asmuo – viešoji įstaiga „Geologijos akiračiai“, buveinės adresas: Eišiškių pl. 26,
LT-02184 Vilnius. Juridinio asmens kodas 121140679. Išrašas teikiamas adresu: http://www.registrucentras.lt/jar/esi/perziura.php. Prieigos raktas: 64-2899767-959066.
Dėkojame už Jūsų paramą!
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ŠLOVĖ UKRAINAI!
Valstybinis Ukrainos himnas (ukr. Державний Гімн України),
įteisintas 2003 m. kovo 6 d. (žodžiai Pavlo Čiubinskio (Pavl Chubynsky),
muzika – Mihailo Verbickio (Mykhail Verbytsky)).

DAR NEMIRĖ UKRAINOS NEI ŠLOVĖ, NEI VALIA
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття всі за волю, від Сяну до Дону
В ріднім краї панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє
Ще на нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже
Ще на нашій Україні піснь гучна розляже
За Карпати відіб'ється, згомонить степами
Україні слава стане поміж народами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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