
Mičigano valstija 
keičia pasenusius 
įstatymus

Mičigano valstija (JAV) pradėjo 
pasenusių baudžiamojo kodekso 
nuostatų panaikinimo procedū
rą. Tiems, kurie vartoja necen
zūrinius žodžius vaikų ir moterų 
akivaizdoje arba nepataiko į toną, 
giedodami JAV himną, nebegrės 
laisvės atėmimo bausmė.

Dėl Mičigano valstijoje galio
jusio įstatymo, draudusio keiktis 
moterų ir vaikų akivaizdoje, 1998 
metais buvo nuteistas vienas in
formatikas iš Detroito, 75 kartus 
pavartojęs raide f... prasidedantį 
anglų kalbos žodį girdint penke
rių metų berniukui ir dvejų metų 
mergaitei, kai apvirtojo baidarė, 
kuria jis plaukė per Riflo upę Mi
čigano valstijos šiaurėje.

Apeliacinis teismas 2002 me
tais panaikino šį nuosprendį, mo
tyvuodamas tuo, kad įstatymo 
formuluotė yra pernelyg abstrakti 
ir netiksli.

Japonėms leista 
tekėti iškart 
po skyrybų

Japonijos aukščiausiasis teis
mas pripažino prieštaraujančiu 
"^lies konstitucijai 1898 metų 
(Statymą, draudžiantį moterims 
vėl tekėti nepraėjus pusei metų 
po skyrybų, praneša „Asian Re- 
view“.

Ieškinį 2011 metais padavė 
Okajamos prefektūros gyvento
ja. 30 metų moteris pasiskundė, 
kad po 2008 metais įvykusių 
skyrybų su vyru dėl smurto na
muose ji buvo priversta šešis mė
nesius laukti naujos santuokos, o 
tai pažeidėjos teises ir neigiamai 
atsiliepė psichologinei sveikatai. 
Japonė pareikalavo iš vyriausy
bės 1,65 milijono jenų (13,6 tūks
tančio dolerių) moralinei žalai 
atlyginti.

Ankstesnio įstatymo autoriai 
siekė išvengti galimų ginčų dėl
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Senas laikraštis -  kalėdinė dekoracija
Vytauto RUŠKIO nuotr.

Šiaulių apskrities P. Višinskio vie
šojoje bibliotekoje, šiemet minint 
Etnografinių regionų metus, Skai
tytojų aptarnavimo skyriuje kalen
dorinės šventės buvo švenčiamos 
organizuojant edukacines veiklas, 
kurių metu seną laikraštį bibliote
kininkės transformuodavo į naują, 
rankų darbo šventės atributą.

„Kinijoje daugiau nei prieš du 
tūkstančius m etų išrastas popie
rius tapo neatsiejam a m ūsų gy
venimo dalimi. Apskaičiuota, kad 
norint pagam inti toną popieriaus 
reikia sunaudoti 17 medžių, nuo 
5 iki 50 kubinių m etrų  vandens 
ir m aždaug 2 500 kW energijos. 
Tokio kiekio vidutiniškai užten
ka tik 5 europiečiams per metus. 
Masinė popieriaus gamyba daro 
milžinišką neigiam ą įtaką aplin
kai", -  pažymi vyr. bibliotekininkė 
Vita Budžienė.

Periodikos skaitykloje ekspo
nuojam os jos kurtos kalėdinės 
dekoracijos, pagam intos panau
dojus senus laikraščius, reklam i
nius bukletus, žurnalus.

„Medžiagų šiai veiklai kas rytą 
randam e savo pašto dėžutėje", -  
šypteli bibliotekininkė.

„Šiaulių krašto“ inf.

Kaip pasigaminti tūtelę?

IŠSKIRTINUMAS: Vyr. bibliotekininkė Vita Budžienė įsitikinusi, jog 
neįprastos, nieko nekainuojančios, bet originalios puošmenos suteikia 
jaukumo, išskirtinumo, primena apie tai, jog kiekvienas galime ir turime 
prisidėti puoselėjant aplinką.

• Daugumos dekoracijų 
pagrindas -  tūtelės. Jas 
pasigaminti reikės senų 
laikraščių, žurnalų, aštraus 
peilio arba žirklių, bambukinio 
iešmelio arba pieštuko (norimo 
storio tūtelei), PVA klijų.

•  Žurnalo, laikraščio puslapius 
perpjauname vertikaliai pusiau. 
Juostelių plotis gali būti nuo 
7 iki 12 cm, o ilgis priklausys 
nuo jūsų pasirinkto laikraščio 
ar žurnalo. Kuo ilgesnes tūteles 
turėsime, tuo mažiau reikės
sujungti.

• Pradedame vynioti juosteles. 
Ant bambukinio iešmelio arba
pieštuko sukame popierių, 
pradėdami nuo kampo. 
Pabaigoje likusį kampą 
patepame klijais ir baigiame 
vynioti. Tuomet ištraukiame 
bambukinį iešmelį arba 
pieštuką.

•  Ant didelio polietileninio 
maišelio lygiai sudedame 
susuktas tūbeles, sutepame 
klijų mišiniu, per pusę skiestu 
su vandeniu. Paliekame 24 
valandoms nudžiūti -  tada
tūtelės tampa lanksčios.

VAINIKAS: Kalėdų 
vainikui sukurti 
reikės kartono, 
klijų, laikraščių 
tūbelių (jos gali 
būti iš reklaminių 
leidinių). Pagrindui 
reikia iškirpti iš 
kartono norimo 
dydžio apskritimą, 
užtepti klijų ir 
dėlioti pakarpytas 
laikraščių tūteles. 
Kiekvieną sluoksnį 
užklijuotų laikraščių 
tūtelių pertepti per 
pusę skiestais 
su vandeniu klijais.

KOMPOZICIJA: Kalėdinė kompozicija 
iš senų laikraščių. Pagrindinis spygliuoto 
burbulo komponentas -  į trikampę tūtelę 
susukti laikraščiai. Iš jų suformuojama 
žvaigždė. Popierinėmis tūtelėmis 
apdengiamas vazos pagrindas.

*  Peiliuku apipjauname arba 
žirklėmis apkarpome norimą 
formą. Jei pageidaujate, galite 
nudažyti norima spalva.


