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MYLÉTI GYVENIMÀ ...
Juozui
Butrimui  80

Sakoma, kad þmogus pats yra savo likimo
kalvis. Tik vienaip tas likimas kalamas paties
þmogaus, kitaip, kai reikia jau kitø nukaltà taisyti. Daugelio mûsø, atëjusiø ið XX a. pirmosios
pusës, gyvenimai paèioje jaunystëje jau buvo
dirbtinai svetimø nukalti, o po to ëjæ metai 
ilga virtinë taisymø ir gráþimo prie savo ðaknø.
Toks likimas teko ir mûsø Vadovui  taip mes já
vadiname iki ðiol  Juozui Butrimui, atðventusiam 80 metø sukaktá.
Juozas Butrimas gimë Panevëþyje. Vos spëjæs pabaigti 7 klases Panevëþio Juozo Balèikonio berniukø gimnazijoje, kartu su ðeima buvo iðtremtas á Vorkutà. Dar besimokydamas suaugusiøjø mokykloje þingeidus jaunuolis 1955 m.
baigë technikø kolektoriø kursus. Neturëdamas
sàlygø studijuoti
aukðtosios mokyklos
dieniniame skyriuje,
J. Butrimas 1958 m.
ástojo á Sàjunginá neakivaizdiná politechnikos institutà, kuriame mokësi iki
1960 m., o 19611964 m. studijavo
Su auklëtiniais prie naftos
paieðkos græþimo bokðto
netoli Vadþgirio, 1981 m.

With his disciples at the
oil prospecting rig near
Vadþgiris in 1981.

Leningrado kalnakasybos institute. Pasirinkæs
geologijos ir naudingøjø iðkasenø telkiniø þvalgybos specialybæ, ágijo kalnakasybos inþinieriaus
geologo diplomà.
Gyventi tremtyje nebuvo lengva, todël dar
tebesimokydamas suaugusiøjø mokykloje dirbo Vorkutos kombinato ðachtose kalnakasiu
(kasëju) ir markðeideriø biuro darbininku, vëliau  braiþytoju. Savo gyvenimo keliu, nepaisydamas visø sunkumø ir iðbandymø, J. Butrimas ëjo tiesiai ir kryptingai, þingsnis po þingsnio vis kopdamas aukðtyn: nuo techniko geologo, kuriuo pradëjo dirbti 1952 m. Vorkutos
kombinato geologinëje organizacijoje, iki geologo, vyr. geologo, specializuotos degazacijos
padalinio virðininko ir vyriausiojo inþinieriaus.
Darbas buvo ádomus, jis já mëgo, taèiau... kaip
ir daugelá iðtremtøjø neslopstantis Tëvynës ilgesys traukë namo. Pagaliau 1965 m. J. Butrimas
gráþo á Lietuvà. Daug kà reikëjo pradëti ið naujo. Ne visos jo taip sunkiai Vorkutos ðachtose
ágytos þinios rado pritaikymà tëviðkëje. Patyrusá geologà pakvietë á Naftos þvalgybos ekspedicijà, kurioje jis dirbo iki 1973 m. (ið pradþiø 
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Su auklëtiniais 1981 m. Uþkarpatëje, netoli
Rachovo.
With his disciples in the Transcarpathians, near
Rakhovo in 1981.

nemetalø partijos virðininku, vëliau  naftos
græþiniø tamponavimo vyr. inþinieriumi, projektø sàmatø skyriaus virðininku). Taèiau jis jautë, kad gali daugiau, kad turi kà pasakyti kitiems, kad savo didelæ geologinio darbo patirtá gali perteikti jaunimui.
Tuo metu Vilniuje, be Vilniaus universiteto, kuris rengë aukðèiausios kvalifikacijos diplomuotus geologus inþinierius, veikë dar dvi skirtingo
lygio mokyklos, kuriose buvo galima ásigyti geologo specialybæ: Vilniaus 21-oje technikos mokykloje buvo ruoðiami græþëjai, o Vilniaus technologijos technikume  vidurinës grandies geologijos specialistai (technikai-þvalgai). Svarbiausia, á ðias mokyklas buvo priimamos ir merginos,
kurioms, Vilniaus universitete pasirinkusioms
geologijos studijø programà, sunku buvo konkuruoti su vyrais. Tad Juozas Butrimas Vilniaus
politechnikos technikume pradëjo dirbti 1973 m.
Dirbo vyr. dëstytoju ir kvalifikacijos kursø
vedëju. Dëstë græþiniø græþybà ir naudingøjø

iðkasenø þvalgybos technikà. Rengiant
technikus-geologus, jis nesitenkino vien
sausu teoriniu dëstomø dalykø kursu. Neatskiriama studijø dalimi buvo J. Butrimo organizuojamos iðvykos á Lietuvos geologines organizacijas, prie græþimo bokðtø.
Ilgam ástrigo atmintin ypaè ádomios kelionës po Uþkarpatës, Baltarusijos, Estijos kalnakasybos objektus. Dëstydamas ávairias
græþimo darbø disciplinas, J. Butrimas parengë Naudingøjø iðkasenø telkiniø þvalgybos technikos specialybës diplominio
projektavimo metodinius nurodymus. Iki
1994 m. iðleido ne vienà auklëtiniø grupæ.
Jo mokiniø, kuriø dirbdamas pedagoginá
darbà, paruoðë apie 360, galima sutikti daugelyje geologinio profilio firmø ir organizacijø. Jo paskaitø klausësi ir Vilniaus universiteto geologijos specialybës studentai, nes
1976-1977 m. J. Butrimas universitete dëstë
kalnakasybos geometrijos kursà.
Vilniaus technologijos technikume panaikinus kalnø techniko-þvalgytojo specialybæ, J. Butrimas 1994-1998 m. dirbo
Vilniaus hidrogeologijos ámonëje (dabar
 AB Artva) darbø saugos vyresniuoju
inþinieriumi.
Juozas Butrimas  aktyvus visuomenininkas, Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjungos narys. Nuo 1998 m. kurá laikà dirbo Lietuvos
gyventojø genocido ir rezistencijos centre Aukø
rëmimo ir atminimo áamþinimo fondo atsakinguoju
sekretoriumi. 2005 m. jam buvo suteiktas Lietuvos geologø sàjungos garbës vardas.
Juozas Butrimas periodinëje spaudoje skelbia prisiminimus Vorkutos ðachtos ir lageriai,
ruoðia atsiminimø knygà, domisi istorinio, geografinio ir geologinio turinio literatûra, krepðiniu,
þûkle, fotografija, kelionëmis, automobilizmu ir
sodininkyste. Visuomet gerai nusiteikæs, viskuo
besidomintis, puikiai ðokantis, iðsaugojæs jaunystës paslaptá, nes visada mylëjo Gyvenimà ...
Tai toks tas mûsø Vadovas. Dëkodami uþ
gautas þinias, paþadintà meilæ gamtai, uþ paskatinimà siekti uþsibrëþto tikslo, linkime mûsø
Vadovui sveikatos ir neblëstanèios energijos.

Auklëtiniø vardu

Aldona Damuðytë

