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Pauliaus pomėgis – seni automobiliai
Neseniai mokyklos kieme pasirodė nematytas žydros
spalvos, akivaizdžiai ne vieną dešimtmetį skaičiuojantis,
bet tvarkingas automobilis. Paaiškėjo, kad tai IŽ COMBI
2124, kuriuo iš Biržų atriedėjo mūsų mokyklos antrakursis
Paulius Jankauskas. Jis papasakojo, kad nuo vaikystės
domisi senovine technika. Jo tėtis yra asociacijos Biržų
senovinės technikos klubo „Ekipažas“ narys. IŽ COMBI
2124, kuris dabar priklauso Pauliui, ne vienintelis senas
automobilis šeimos garaže. Ten dar rikuojasi GAZ 69,
LUAZ ir motociklai: IŽ planeta ir triratis „Muravej“.
Paulius papasakojo: „IŽ COMBI 2124 1977-ųjų metų
leidimo automobilis. Išlaikėme jo originalią žydrą spalvą.
Apskritai, jis visas originalus, nes ieškome ir surandame
būtent tokio modelio detalių. Jų dar galima aptikti
garažuose pas senukus. Tai patvarus automobilis,
reikalaujantis savito vairavimo stiliaus. Vairuodamas jį,
jauti, kad vairuoji tikrą mašiną, o ne „skraidai“ lėktuvu.
Įdomu vairuoti.“
Šiais metais su „Ižu“ Paulius dalyvavo klubo
renginiuose Pasvalyje ir Biržuose, kur vyko naujo sezono
atidarymas. Jis visada prasideda simboliniu važiavimu. O
vėliau tokiuose ir panašiuose renginiuose būna paroda,
kurios metu visuomenė susipažįsta su senovine technika.
Biržų senovinės technikos klubas „Ekipažas“ –
savanoriška organizacija, kuri vienija Aukštaitijos regiono
senovinių automobilių, motociklų ir kitos technikos
savininkus, šios technikos tyrinėtojus, žinovus bei mėgėjus.
Klubas organizuoja senovinės technikos mėgėjų turiningą
laisvalaikį. Tai įvairūs renginiai su bendraminčiais iš kitų
miestų, viešnagės ir technikos parodos bendruomenėse,
senų motociklų žygiai ir kita įdomi veikla. Šia veikla
domisi ir Paulius, todėl ir pats ketina tapti šio klubo nariu.
Paulius džiaugiasi, kad mokykloje jam sekasi gerai.
Technologijos egzaminas išlaikytas sėkmingai. Dar laukia
sudėtingas lietuvių kalbos egzaminas, ir mokslo metai
baigti. Kiti mokslo metai –
paskutinieji mokykloje. Didžiausias
noras – išlaikyti sunkvežimio teises
ir įgyti C ir CE vairavimo
kategorijas.

Vasaros atostogų metu Paulius neketina
tuščiai leisti laiko. Jis pasakoja: “Vasarą planuoju
dirbti. Atostogoms pasiliksiu kokią savaitę. Esu
jau nebe vaikas, todėl negaliu tėvams “sėdėti ant
sprando”. Prastai, mano manymu, atrodo, kai 18os metų jaunuolis gyvena vien iš tėvų kišenės.
Biržų senovinės technikos klubo Privalau būti savarankiškas. Stegsiuosi užsidirbti
“Ekipažas” logotipas
pats. Be to, darbai žemės ūkyje man ne naujiena”.
Parengė Gintautas, T 14
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Gyvenimas atranda mus belaukiant pirmos žolės, pirmos
meilės, pirmo vaisiaus, švenčių, atostogų, laimės, kuri kaip medis
auga mumyse. Gyvenimas prabėga vis beieškant vienintelės tikros
pasauly vietos, žmogaus, kuriuo
galėtum tikėti, prasmės, lygiausio ir
žvaigždėto kelio, o gal kažkur
skubančio savęs.....
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