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Virginija Liutikaitė

„Šviesos Jums spindulį siunčiu...“
Besibaigiant metams „Žemaičių saulutės“ redakciją pasiekė laikraščio skaitytojos, bičiulės Ka
zimieros Šimkutės - Kruopienės iš Gruzdžių laiškas su mielu siuntiniu - 85-erių metų jubiliejaus
proga jos artimųjų parengta ir išleista simpatiška eilėraščių knygele, palydėta autorės autobiog
rafija. Tie eilėraščiai, anot pačios autorės, „taip silpni ir neverti būti knygoje“, eilėraščiai, kurie
„liks anūkams močiutės atsivėrimas, atsiminimai iš gyvenimo, kurį teko išgyventi“. Bet iš tiesų tie
eilėraščiai verti daug daugiau. Nes labai svarbūs ir vertingi yra visų mūsų gyvenimai - nepakarto
jami, vieninteliai tokie ir tikrai verti, kad apie juos išgirstų. Nes mūsų drąsūs, nuoširdūs atsivėrimai
visada verti didžiausios pagarbos. Ir dar todėl, kad „Žemaičių saulutė“ dėkinga ištikimiausiems
savo bičiuliams, kokia ir yra gerbiama Kazimiera Kruopienė. Nuoširdus ačiū Jums už pasitikėjimą.
Sveikatos kuo didžiausios, ir - būkime ir toliau kartu.
Prieš 92-ejus metus gimu
si Plungės rajone, Alsėdžių
valsčiuje, Drukčių kaime,
33 ha žemės turėjusio ūki
ninko šeimoje, Kazimiera
Kruopienė šiandien šviesiai
mąsto apie nelengvą savo

gyvenimą, su meile kalba
apie Anapilin išėjusius jos
gyv en im o myl im iaus iuo
sius, tėvelius, apie gražią
šeimą šiandien, mylinčius
ir mylimus vaikus ir anūkus.
Pirmagimė, vyriausia iš vie

nuolikos vaikų, prisimena
prad žių prad žią. Kel et as
ištraukų iš minėtosios kny
gos – tai lyg vakar matyti
gyv i, spalv ing i vaizd ai,
pasakojantys daug didesnę
žmogaus gyvenimo istoriją,

Vestuvės su Kostu Kruopiu.
1953 m.

nei gali pasirodyti iš pirmo
žvilgsnio.
„Man o tėv as Pranc iš
kus Šimkus gimė 1901 m.,
mama Kazimiera Kubiliūtė
buvo trejais metais vyres
Nukelta į 3 psl.

Mieloji Mama, būk pasveikinta. 2006 04 23.
Š I A M E

numeryje

Su mama ir seserimi Aniceta (dešinėje).

Tėvai Kazimiera ir Pranciškus tremtyje
Sibire.

Mama Kazimiera verpia.

5 psl.

Latvijos vėliava virš Plungės
bibliotekos

Draugijos „Saulutė“
2018 metų programa
„Žemaitija šimtmečio šviesoje“
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Lidija Šimkutė: poetė ir vertėja, rašanti lietuvių ir anglų kalbomis, gimė 1942 m., žiemos metu, (viena iš dvynių)
Krakių kaime, Mosėdžio valsčiuje, Kretingos apskrityje. (Dabar Skuodo rajone). Tėvai: Pranas ir Eugenija (Zūbaitė)
Šimkai. Vaikystę praleido Oldenburge ir kitose pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. Su tėvais ir vyresniu broliu Algirdu
1949 m. atvyko į Australiją.
Po kelių mėnesių, praleistų emigrantų stovykloje Bonegiloje, Australijos valdžia paskyrė Praną Šimkų dirbti lentpjū
vėje, „Peechelba East“. 1952 m. Šimkų šeima persikėlė į Geelong’ą (Viktorijos valstija) kur būrėsi lietuvių kolonija.
Lidija baigė pradžios mokyklą, gimnaziją ir aukštąjį mokslą Gordono technologijos institute, 1959 -1962 m. Po vienų
metų praktikos Perth’o ligoninėje Vakarų Australijoje įsigijo dietologės specialybę, 1963 m. Padirbusi metus, persikėlė į
Adelaidę, Pietų Australiją. Lidija įsteigė dietologijos skyrius „Royal Adelaide Hospital“ ir vėliau „Repatriation General
Hospital (RGH, Daw Park)“; Lydia Pocius įtraukta į Dr. Peter M, Last’s OAM “A biography of Repatriation General
Hospital (Daw Park) and a History of Repatriaiton General Services in South Australia”. Publikavo straipsnius savo
specialybės temomis. Su mažomis pertraukomis tęsė profesinį darbą (1964-2001 m). Dirbo ne tik ligoninės bendrų ligų,
ambulatorijos bet ir paskirų ligų klinikose, diabetų, psichiatrijos, slaugos (hospice), aids ir kituose skyriuose; prižiūrėjo
studentus ir skaitė paskaitas.
Lidija ištekėjo už Romualdo Pociaus 1966 m. Turi sūnų Liną, dukrelę Danielę ir tris anūkus: Aidą, ir Gintą Pocius
ir Mia Allegra Jarvis.
Lidiją Šimkutę nuo jaunystės traukė menai. Eiliuoti pradėjo vaikystėje, mokėsi skambinti pianinu
ir šoko baletą. Lidijai sekėsi sportuoti – 1978 m.laimėjo lauko teniso bronzos medalį Pasaulio lietuvių sporto šventėje
Čikagoje (JAV). Daug metų žaidė krepšinį (buvo kapitonė) sporto klube, „Vytis“ Geelong‘e ir Australijos lietuvių moterų
rinktinėje. Buvo pakviesta į australų Viktorijos ir Vakarų Australijos valstijų krepšinio rinktines. Atsisakė dėl studijų.
1973‑78 m. Lidija neakivaizdžiai tobulino lietuvių kalbą, istoriją ir tautosaką Lietuvių kalbos institute Čikagoje. 1977
m. ir 1987 m. lankė lietuvių kalbos kursus Vilniaus Universitete.
Rašyti pradėjo lietuviškai. Debiutavo Metmenys 33, 1977 m. Tik vėliau pradėjo rašyti ir angliškai. Debiutavo an
gliškai, Aspect, Vol.5/4, 1982 m. (pirmos publikacijos Lydia Simkus vardu).
Šiuo metu kuria lietuvių bei anglų kalbomis ir lietuviškai parašytus savo kūrinius verčia į anglų kalbą ir atvirkščiai.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė (nuo 2004 m.) Pietų Australijos rašytojų centro narė (nuo 1992 m.).

KŪRYBOS PADANGĖJE

Lidija Šimkutė
GRIAUSTINIO PALAIKOS
Tai ženklas įsigandusioms žolėms –
Kad sutemos jau tuoj atslinks.
		
Emily Dickinson
PERKŪNO SUKRĖSTI
garuojantys debesys
pravirko
susirangę medžių kamienai
išgąsdino žiedus
lapų prieglobstyje
palinko šakos
prie moterų
gėlėtų skarelių
apšlakstė
žemuoges krepšeliuose
prieš vidurdienio saulę
pasklindant su paukščių
čiulbesiu miško tankmėj
*
PASKUTINĖS PAGONIŲ APEIGOS*
aidi Žemaitijos piliakalniuose
sėdžiu prie lango
klausausi griaustinio palaikų
žiūriu į vaivorykštės spalvas
* Broniaus Kutavičiaus kompozicija
*
DUMBLINAS KRANTAS
klampina
šaknų raizginį
vabzdžiai pakyla
elgeta
dūsta puvėsiuose
*
UŽPŪSK ŽVAKES
protavimo
gurkšnok okeaną
kol dangus pravirks
esu tik aidas
giliai įstrigusio tavo balso
laukdama žodžio
vienintelio žodžio
jokio žodžio
*
ŽIŪRIU
į mirštančius medžius
Kalinausko gatvėje*
nukirto liepą
nupjovė kitą
sukapojo kamieną ir šakas
sumetė į krūvą ir paliko
verkiančiai dienai
*iš buvusio mano buto 2003-2017

*
ALBATROSAS
išskleidžia sparnus
ir klaidžioja po mano
žemyno vandenyną
*
ILGOS TUNELIO GATVĖS
Florencijoj
raibuliuoja šermukšniuose
saulė leidžiasi
ant pilkų sienų vėsumos
alyvmedžiai pridengia praeivius
pageltę debesys
užleidžia vietą naujam mėnuliui
barsto spalvų kamuolius
po dangaus žievėmis
*
BALTIJOS JŪROS DEBESIS
įrėžia uolos kristalą

Su Šventomis
Kalėdomis, Brangieji!
Kokia nuostabi šventė! Galime drąsiai tarti – Kalėdos
yra Dievo meilės vaistai žmonijai!
Žmogus savo širdyje nešioja Dievo ilgesį. Mes visi
nujaučiame, kad tikrovė, esanti aplink mus, yra daug
gilesnė nei mes galime jos užčiuopti kasdienybėje. Tik dėl
to, kad egzistuoja ta nuostabi meilės patirtis, jau galime
sakyti, kad mes nešiojamės savyje dovaną, kuri pranoksta
regimą pasaulį. Jai įžvelgti reikalinga širdies rega. Kalėdas
galime suprasti tik tada, kai mes į kitus žmones ir mus
supantį pasaulį žvelgiame meilės akimis.
Dievas yra meilė. Jis pats ieško būdų kaip aplankyti
žmogų. Dievas turėjo ieškoti žmogaus, Mozės, kad jis
burtų Dievo tautą, jis turėjo atrasti Mariją, kuri ištars „Taip”
slėpiningam Dievo įsikūnijimui joje, Jis ieško ir mūsų, kurie priimtų šią meilės iniciatyvą. O tada į pasaulį ateina pats
Jo Kūrėjas, apie kurią evangelija pagal Joną sako: „Žodis
tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.” (Jn 1, 14). Dievas įžengia
į žmonijos istoriją ir padovanoja jai save. Dievas žengia
prie žmogaus ir atsiduoda į jo rankas kaip Kūdikis.
Kalėdos yra Dievo ir žmogaus susitikimo šventė. Mums,
šiandien gyvenantiems, tai yra širdies įvykis. Neretai
šiandieninį pasaulį gaubiančios žinios nori pabrėžti, kad
mūsų tikrovė yra “ašarų pakalnė,” o joje skambanti „angelų
giesmė” yra atsitiktinė. Ir vis dėlto žmogus jaučia, kad
čia ne visa tiesa. Kalėdų naktį skambėjusi angelų giesmė
“Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems
žmonėms!” turėtų dažniau suskambėti mūsų pasaulyje. Bet
tam reikia atsiverti Dievo meilės pasiūlymui ir apsispręsti
už viltį.
Šiemet su džiaugsmu šventę Lietuvos Laisvės ir
Nepriklausomybės 100 metų jubiliejų prisiminkime, kiek
daug mūsų brolių ir seserų tikėdami viltimi, net savo
gyvybės kaina padovanojo mums viltį, kad meilė yra
stipresnė už bet kokią žmonijos tamsą. Priimkime ją į savo
širdis ir tapkime Dievo meilės įsikūnijimo dalininkais!

vėjo akys stebi
pakrantėj vaikus
klajojančius žodžių lietuje
eilėraščių lapuose
*
VIENIŠI MOLINIAI ĄSOČIAI
ant ąžuolinės komodos šnabžda
sienos sugeria šešėlius
Shankaro sitaro garsus
pakalnutes stiklainyje
prasivėrusios durys
sunkia pagalvės kvapus
dulkių osmosą
ragos mikrotonai pakilę
nusileidžia ritmiškais ciklais
CHHED
TIHAI
CHAKRADAR *
*Chhed: sukrusti; muzikoje - įžanga.
Tihai: kadencija, paprastai grojama tris kartus.
Chakradar: Tihai pakartojama tris kartus.
*
NERANDU ŽIRKLIŲ
sukarpyti pasaulį
Nežinomų erdvių*
piramidžių garsai
liejas po kambarį
dovanotas paukščio lizdas
užtiktas prie Tauragno ežero
ramiai ilsisi ant spintelės
* Vytauto Germanavičiaus kompozicija pagal
L. Šimkutės eiles iš „Tylos erdvės“ rinkinio
Australija

Nuoširdžiai
+Kęstutis Kėvalas
Telšių vyskupas
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„Šviesos Jums spindulį siunčiu...“

mama užmaišė ir išminkė
duoną, liepė man iškūrenti
pečių ir pakepti kepalus, o
pati išvažiavo pas daktarą į
Telšius. Aš labai nusiminiau.
Ką daryti? Buvau mačiusi ir
padėjusi mamai duoną kepti,
bet dabar likau visai viena.
O dar tie mažieji... Liepiau
Ancelei supti lopšyje mažą
jį Jonuką, prižiūrėti kitus,
o aš išėjau į lauko virtuvę
pečiaus kūrenti. Vis parbėg
davau mažesniųjų pažiūrėti.
Pask ui dar iau kep al us ir
kepiau duoną apie dvi valan
das. Labai laukiau mamos,
kad tik greičiau parvažiuotų.
Jau reikia išimti duoną iš

pečiaus. Kepalai dideli, sun
kūs. Duona buvo perkepusi,
pluta stora. Tai buvo mano
pirmoji savarankiškai kepta
duon a. Mam a nen up eik ė
mano darbo, dar patyrė...
Vaikai visi neužaugo. Ty
mams siaučiant mirė Stase
lė, paskui – Vytautas, Onutė,
Jonelis. Difterito epidemija
numarino Adelę. Ancelei iš
sivystė difterito komplikaci
ja – paralyžius. Ją vežiojo su
arkliu į Telšius injekcijoms,
ir Ancelė pasveiko. Likom
tik šeši vaikai: aš, Pranas,
Augustinas, Ancelė, Leonas,
Bernardas.“

Praeities prisiminimai
Praeities prisiminimai
Užklysta nejučiom,
Jie mano širdį sugraudina
Ir teka ašaros slapčiom.
Štai tėviškės Drūkčiuos jaukus kampelis,
Gėlių darželis po langais,
Žieduose skendintis sodelis,
Daina, liūliuojanti laukais.
Saulėlydžio auksinės žaros
Ir žiburiai žvaigždžių,
Skambus motulės balsas...
Vaidenasi vaizduos minčių.

Jubiliejinių vestuvių šventė bažnyčioje.
Atkelta iš 1 psl.

nė, gimusi 1898 m. Mamos
tėvas Klemensas Kubilius
Drukčiuose nuomojo žemę,
vėliau savininkas jam tuos
22 ha pardavė. Kai mamos
tėvas mirė, liko trys seserys,
mama buvo vidurinė. Mano
tėvas Pranciškus jų ūkyje
tada tarnavo už berną, jie
su mama susipažino ir ap
sivedė 1925 metais. Tėvas
ūkį sutvarkė, atstatė, pastatė
naują trobą. Pamenu, kai
troba jau buvo pastatyta,
sėdėjau sau rastą apžergusi.
Tada mūrijo pečius. Tėvas
dar nupirko 6 ha miško ir
kitokios žemės, iš viso jau
buvo 33 ha... Tėvas laikė
ūkyje daug gyvulių, mokėjo
tvarkytis, naudojo penkia
laukę sėjomainą. Šeimoje
vienas po kito gimė vaikai.
Kol maž i buv om, samd ė
vaikį ir mergą, o kai paau
go, teko ir mums prie darbų
padėti. Kai buvau 13 metų,
jau kepiau duoną, rugius
rinkau, jaunesnius prižiū
rėjau... Derliai buvo geri.
Kad galėtų rugius nupjauti
nesulaužęs kertamosios,

Pradingo dienos jaukios. Mielos,
Palikdamos skausmus.
Tekėkit karčios ašaros, Nes man be galo neramu,
Ilgiuosi Tėviškės ir tų dienų jaunų...
Gruzdžiai
Parkas ir stogai,
Po langais klevų ošimas,
Medžių žaluma
Ir namai, pavirtę tėviške.
Traukia parvažiuot
Švenčių ir šventadienių.
Susitikti, apkabinti
Mamą, sesę ir senelę.
Kampelis mielas – savi namai...
Kaip kregždės išskrajosit,
Susirasit sau naujus lizdus.
Dabar studentai grįžta
Pabūti, švęst Kalėdas,
Velykas ir Naujus metus...
Būties slėpiniai
Visi 13 anūkų – nuo mažiausio iki vyriausio – prie močiutės namų Eigirdžiuose. 1993 m.

tėvas pavasariais nuo laukų
rinkdavo akmenis. Ir mes,
vaikai, nuo pat ryto ligi sute
mų kaip šuneliai tuos akme
nis rinkom. Dar turėdavom
spec ial iai kirst uv u usn is
naikinti. Per kelerius metus
laukuose beveik neliko nei

akmenų, nei usnių... 1934 m.
įstojau į pirmą Paukštakių
pradinės mokyklos klasę.
Mokyklą baigiau 1938 m.
su pagyrimu. Mokytoja siūlė
leisti mane toliau mokytis,
bet tėvas pasakė: „Moterims
did el ių moksl ų ner eik ia,

vystyklus mokės suskaityti
ir gana.“ Mama kasmet gim
dė, man reikėjo jai namuose
padėti. Mamai buvo sunku,
ji dažn ai verk ė, sus irg o,
važiavo prie daktaro, kuris
pripažino esant nervų ligą.
Atsimenu, buvau trylikos,

Sulinkęs nuo metų
Ir vargo naštos,
Nebeisi šituo takeliu.
Ganykloj žalioj
Gegutėlė kukuos,
Bet jos negirdėsi jau tu...
Ramybė ir džiaugsmas
Praamžių šaly
Užpildys tau siela šviesa,
Iš Dievo išmelst
Mums malonių gali
Ko čia negalėjai visai.
Mes vargsime,
Kęsim prislėgti bėdų,
O Tau amžinybė žibės.
Dar džiaugsimės niekais,
Tuščiu miražu,
Bet eit pas Tave juk reikės...
***

Tie patys 13 anūkų, jau suaugę, prie klėties Nerimdaičiuose. 2005 m. balandžio 8 d.

Būsiu su jumis,
Kai manęs nebebus.
Vėjo dvelksmu
Paglostysiu jums veidus,
Nušluostysiu ašaras,
Kai verksit,
Maldoj suklupsiu
Šalia jūsų,
Su angelu sargu šnabždėsiu,
Perspėsiu nuo blogio.
Pajuskite mane –
Aš būsiu su jumis visada...
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Konferencija „Etnokultūrinio sąjūdžio
ištakos, raida ir reikšmė“
2018 m. spalio 24 dieną Lietuvos Respublikos Seime įvyko konferencija „Etnokultūrinio sąjūdžio
ištakos, raida ir reikšmė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir folklorinio judėjimo bei
žygeivystės 50-mečiui. Konferenciją organizavo Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetas ir
Etninės kultūros globos taryba.

Konf er enc ij oj e kelt as
tikslas – atkreipti visuo
menės ir politikų dėmesį
į folk lor in ių ans amb lių,
krašt ot yr in ink ų bei žy
geiv ių jud ėj im o reikšm ę
išsivaduojant Lietuvai iš
sovietinio režimo. Konfe
rencijoje pranešimus skai
tė mokslininkai, tiriantys
etn ok ult ūr in io sąj ūd žio
ypatumus, folklorinių an
samb lių, žyg eiv ių, kraš
totyrininkų ir ramuviečių
judėjimo pradininkai, ak
tyvūs dalyviai. Aptarta šio
judėjimo reikšmė ir prasmė
Lietuvos istorijoje. Dalyva
vo apie 100 žmonių.
Konferencijos dalyvius
pasveikino Seimo Kultūros
komiteto narys Stasys Tu
mėnas. Jis atkreipė dėmesį
į tai, kad folklorininkai ir
žygeiviai sovietmečiu buvo
tylieji rezistentai, Sąjūdžio
šaukliai. Seimo Švietimo
ir moksl o kom it et o nar ė
Aušra Papirtienė taip pat
prip ažin o folk lor in io ju
dėjimo reikšmę išsaugant
tradicijos gyvastį bei tautinį
sąmoningumą sovietmečiu.
Seimo Kultūros komiteto
nar ys ir Seim o Laik in o
sios etninės kultūros gru
pės primininkas Robertas
Šark nick as pab rėž ė, kad
šiand ien in ėj e sit ua c ij oj e
būtina surasti vietą etninei
kultūrai švietimo sistemoje.
Seim o nar ys Mind aug as
Puidokas taip pat pastebėjo,
kad būtini politiniai spren
dimai, orientuoti į etninės
kultūros saugojimą ir ak
tualinimą. Etninės kultūros
globos tarybos pirmininkė
Dalia Urbanavičienė pa
kvietė folkloro ansamblių,
žygeivių, kraštotyrininkų
ir ram uv ieč ių jud ėj im o
dalyvius bei šio judėjimo
tyrėjus pasidalinti mintimis
apie jo reikšmę Lietuvai
išsivaduojant iš sovietinio
režimo.
Sovietmečiu kilusį fol
klorinį, ramuviečių, žygei
vių judėjimą tirianti prof. dr.
Ainė Ramonaitė akcentavo,
kad dalyvavimas šiame ju
dėjime to meto žmonėms
buvo galimybė atsiriboti
nuo sovietinės visuomenės,
sov iet in ių rit ua l ų ir kar
tu kurti savo, alternatyvų
pasaulį, kuriame jie galėjo
jaustis oriai. A. Ramonaitės
teigimu, šis alternatyvus
etn ok ult ūr in is jud ėj im as
buvo svarbus veiksnys, nuo
kurio prasidėjo sovietinės
sist em os griūt is: nea ts i
tiktinai pirmasis Sąjūdžio
mitingas įvyko savaitė po

festivalio „Skamba skamba
kankliai“.
Konf er enc ij os pran e
šėjų, kurie buvo aktyvūs
folk lor o ans amb lių, žy
geivių, kraštotyrininkų ir
ramuviečių judėjimo daly
viai nuo pat šio judėjimo
ištakų, pasisakymai buvo
jausmingi ir įkvepiantys.
Vien as iš Viln iaus uni
vers it et o krašt ot yr inink ų
ram uv os kūr ėj ų, poe tas
Vladas Braziūnas sujaudi
no savo prisiminimais apie
tai, ką reiškė anuometiniam
jaunam žmogui paslapčia,
už uždangstytų langų dai
nuot i „Liet uv a brang i“.
Kitas kraštotyros judėjimo
iniciatorius ilgametis VU
krašt ot yr in ink ų ram uv os
vadas Venantas Mačiekus
papasakojo, kad jo poreikis
užsiimti šia veikla kilo ne
šiaip sau, o kasdien susidu
riant su niekinamu požiūriu
į lietuvių kultūrą. Prof. dr.
Valentinas Baltrūnas pa
pasakojo apie 1966 metais
žygeivių Punioje pasirašytą
sutartį, kurioje išreikštas at
siribojimas nuo sovietinio
turizmo. Sutartyje įtvirtin
ta, kad žygeiviu gali vadin
tis tik tas, kuris aktyviai ty
rinėja savo kraštą, užsiima
kraštotyros veikla. Nijolė
Balčiūnienė pastebėjo, kad
didžiai klysta tie, kurie fol
kloro ansamblių ir žygeivių
judėjimą laiko sovietinės
sistemos dalimi. „Taip tei
giantys nežino, kaip mes iš
tiesų jautėmės, – sakė N.
Balčiūnienė. – Mes duo
davome žygeivio priesaiką
suklaupę ant kelių prieš pi
liakalnį. Kiekvienas žygis
turėjo tikslą, ką nors duoti
Liet uv ai. Po žyg io mes,
jauni studentai, sukviesda
vome vietinius žmones ir
pasakodavome jiems tai,
apie ką visi bijojo kalbėti.
Mes lankėme Punsko, Ger
vėč ių, Pel es os liet uv ius,
stengdamiesi palaikyti jų
taut in ę dvas ią“. Ant an as
Gudelis atskleidė, ką jam
anuomet reiškė dalyvavi
mas Rasos šventėse: „Mes
buvome taip „atsikandę“
švenčių be šventumo ir taip
trošk om e tikr os švent ės,
kur ioj e būt ų tikr o šven
tumo. Rasos šventė išties
buvo didžiausias jaunystės
įvykis.“ Ramunė Vėliuvie
nė taip pat pastebėjo, kad
dal yv av im as krašt ot yr os
veikl oj e anuom et in iam
jaunam žmogui buvo labai
gili patirtis. Lina Petrošienė
pasidalino įžvalgomis, kaip
folkloro ansamblių judėji

mas vyko kitame Lietuvos
gale – Klaipėdoje.
Ilgus metus VU folkloro
ansambliui „Ratilio“ va
dovavusi Zita Kelmickaitė
pasakojo, kad nors folklori
ninkai anuomet ir nenorėjo
eiti į derybas su valdžia,
vis dėlto be jos išsiversti
buvo neįmanoma – su val
džia buvo būtina derintis ir
„išsukti uodegą“ žinant ar
nujaučiant, ką galima, o ko
negalima oficialiai rodyti.
Beje, pasak Z. Kelmickai
tės, dėl vienos ar dėl kitos
priežasties valdžia folklo
rui anuomet skyrė daugiau
dėmesio nei šiandien. O ir
visuomenės domėjimasis
buvo didžiulis – į „Rati
lio“ koncertus susirinkdavo
tiek žmonių, jog lūždavo
durys.
Rūta Vildžiūnienė atkrei
pė dėmesį į šių dienų skau
džią aktualiją – nykstantį
dainavimo kartu fenomeną.
Ji atkreipė dėmesį, kad dar
1974 metais grįžtantiems
iš repeticijos folkloro an
samb lio dalyv iams buv o
natūralu dainuoti mieste,
trol eib us e. „Dain uod am i
mes patenkinome autentiš
kos būties troškulį, buvome
kupini savigarbos. Ir niekas
niekada nieko nereplikavo.
Buvo juntamas visuome
nės supratimas, kad daina
yra švent a“, – teig ė R.
Vild žiūn ien ė ir prid ūr ė,
kad tai buvo ir protestas
prieš oficiozinę pompasti
ką. Ji išsakė mintį, kad ir
šiandien vertėtų atsigręžti
į nescenines folkloro for
mas: esminis folkloro tiks
las nėra sužavėti, padaryti
įspūdį; folkloro tikslas yra
kurti ontologinį saugumą
jį dainuojantiems; folklorą
reikia ne atlikti, o su juo
gyventi.
Konferencijos pabaigoje
vyko prof. habil. dr. Daivos
Vyčinienės vadovaujama
diskusija „Folklorinis ju
dėjimas prieš ir po Lietuvos
Nepriklausomybės atgavi
mo“. Prof. dr. Rytis Amb
razevičius atkreipė dėmesį
į tai, kad šiandien etninė
kultūra išgyvena ne pačius
ger iaus ius laik us: daug
kam etninės kultūros sim
boliais yra tapusios vyžos,
klumpakojis ir cepelinai, o
etnologija kai kurių visuo
menės veikėjų gretinama
su tokiais pseudomokslais
kaip, pvz., chiromantija.
Tuo tarp u Liet uv os na
cionalinio kultūros centro
direktoriaus pavaduotojos
Vidos Šatkauskienės nuo

mon e, etn ok ult ūr in iam e
lauke galima pastebėti ir
opt im ist išk esn ių tend en
cijų. Pavyzdžiui, folkloro
ans amb lių Liet uv oj e ne
mažėja, jie yra vis geriau
pasirengę. Galima pastebėti
didžiulę folklorinių reiški
nių įvairovę: nuo archajiš
kų form ų rek onstr av im o
iki modernių postfolkloro
projektų. V. Šatkauskienės
nuomone, visi šie reiški
niai yra sveikintini ir pra
smingi.
Eglė Valentė, inicijavusi
daugelį ugnies skulptūrų
misterijų per rudens Ly
giadienio šventę Vilniuje ir
kituose miestuose, atkreipė
dėmesį į tai, kad tikrai įma
noma rasti tokių kultūros
formų, kuriose profesio
nalusis ir liaudies menas
puikiai derėtų tarpusavyje.
Jos pas teb ėj im u, iešk ot i
naujų folkloro perteikimo
priemonių yra būtina, nes
folkloras yra galinga psi
chot er ap ij os form a, kur i
negali būti atimta iš visuo
menės.
Daiva Vyčinienė paste
bėjo, kad folkloras šiandien
gali reikštis dviem krypti
mis: pavyzdžiui, sutartinės
gali būti atliekamos tiek
prof es ion al iai, kart u su
didžiausiais šedevrais šiuo
laikiniame mene, tiek kaip
žmonių mases įtraukianti
ir didžiulį džiaugsmą jiems
teikianti dvasinė praktika.
M. K. Čiurl ion io me
nų mok ykl os mok yt oj a
Jul ij a Ikam ait ė atk reip ė
dėmesį, kad jaunoji karta
yra atvira etninei kultūrai.
Tai rodo jos patirtis orga
nizuojant įvairias etnokul
tūr in es, bend ruom en in es
menines akcijas. Tačiau,
kad šis alk is būt ų pas o
tintas, pasak J. Ikamaitės,
reik al ing a pol it in ė val ia
– sprendimas suteikti gali
mybę gauti etnokultūrinių
žin ių kiekv ien am vaik ui
kiekv ien oj e mok ykl oj e.
„Etninės kultūros dėstymas
mokykloje turėtų būti ne
kvestionuojamas dalykas,
nes tik taip galima išauginti
sus id om ėj im o bang ą“, –
kalbėjo menininkė.
Internetinės erdvės „Al
kas“ red akt or ius Jon as
Vaiškūnas atkreipė dėmesį
į tai, kad minint folklorinio
sąjūdžio 50-metį nederėtų
pamiršti ir Jono Trinkūno
veiklos bei indėlio. Pasak
jo, Jonas Trinkūnas folklo
re išryškino dvasinį, arba
religinį, pradą – tai esminis
dalykas atskiriant folklorą

(794)

/

nuo aranžuoto sceninio so
vietmečio folkloro. Pasak
J. Vaišk ūn o, kalb ėd am i
apie šventumo ar dvasingu
mo jausmą, patiriamą aki
statoje su folkloru, turime
pripažinti jo religinę pri
gimtį. J. Vaiškūno teigimu,
didžiausias žygdarbis, kurį
galėtų nuveikti šiandieninis
Seimas – senosios Baltų re
liginės bendrijos Romuvos
valstybinis pripažinimas.
Konferencijos dalyviai
priėmė rezoliuciją.
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Konf er enc ij ą užb aig ė
konc ert as. Jam e dal yv a
vo 50-met į švenč iant is
VU folk lor o ans amb lis
„Ratilio“ ir nuo 1970 m.
gyvuojantis Žiūrų kaimo
etnografinis ansamblis, ku
riame dainuoja šio kaimo
aplinkoje išaugusios kelios
kartos.
Plačiau apie konferenci
ją: www.ekgt.lt
Etninės kultūros globos
tarybos informacija

Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komi
teto ir Etninės kultūros globos tarybos sureng
tos konferencijos “Etnokultūrinio sąjūdžio išta
kos, raida ir reikšmė”, skirtos atkurtos Lietuvos
100-mečiui, folklorinio judėjimo ir žygeivystės
50-mečiui, vykusios Lietuvos Respublikos Sei
me 2018 m. spalio 24 d.

REZOLIUCIJA
Konferencijos dalyviai,

primindami, kad etnokultūrinis sąjūdis, kuriame tel
kėsi žygeiviai, kraštotyrininkai ir ramuviečiai, folkloro
ansambliai ir dainų klubai, sugebėjo sukurti sovietinei
ideologijai netarnaujantį alternatyvų sociumą visuome
nėje su savo moraliniu kodeksu ir neblogai išvystyta
kultūros, švietimo ir informacijos sistema, siekiant at
siriboti nuo režimo, išsaugoti tautinę tapatybę ir kultūrą
bei išlaikyti žmogišką orumą iškreiptoje sistemoje;
atkreipdami dėmesį, kad etnokultūrinis sąjūdis atsi
ribojo nuo stilizuotos, pseudoliaudiškos, „liaudies val
džiai“ šlovinti skirtos kultūros, iškėlė autentišką folklorą
bei bendruomenę vienijančias senųjų liaudies dainų ir
kalendorinių švenčių šventimo praktikas, skatino istorinį
ir kraštotyrinį savo šalies pažinimą, puoselėjo artimumą
kaimo žmonėms ir gamtai, bendruomeniškumą ir kitas
paprotines vertybes;
patvirtindami, kad etnokultūrinis sąjūdis, kurį suda
rė daug formalių ir neformalių organizacijų bei grupių,
patyrė daugybinius sovietinio saugumo persekiojimus,
draudimus ir represijas;
pabrėždami, kad etnokultūrinis sąjūdis, ryškiausiai
iškilęs Lietuvoje XX a. 7-ajame dešimtmetyje Vilniaus
universitete ir tarsi tinklas plačiai pasklidęs po Lietuvą,
ilgainiui per porą dešimtmečių tapo vienu iš reikšmin
giausių Persitvarkymo Sąjūdžio ir Dainuojančios revo
liucijos galios šaltinių;
apgailestaudami, kad Lietuvos visuomenė ir pasaulis
per mažai žino apie šio judėjimo mastą ir svarbą, kuri
nėra menkesnė už savo laiku gyvavusį knygnešystės
judėjimą;
sunerimę dėl to, kad pastaruoju metu apie etnokultū
rinį sąjūdį imamos skleisti šmeižikiškos nuostatos neva
jis tarnavo sovietiniam režimui;
konstatuodami, kad dabartiniu metu folkloro ansam
bliams bei kitiems etnokultūriniams kolektyvams tenka
nemažas krūvis reprezentuojant mūsų krašto tradicijas,
tačiau neretai šiai veiklai nesudaromos tinkamos sąlygos
plėtotis ir skleistis, ragina
•
Lietuvos Respublikos Seimą – valstybiniu
lygmeniu pripažinti etnokultūrinio sąjūdžio reikšmę ir
svarbą;
•
Švietimo ir mokslo ministeriją – įtraukti etno
kultūrinio sąjūdžio raidos ir reikšmės pažinimą į švieti
mo programas, vadovėlius ir kitas metodines priemones,
įtvirtinti privalomą etninės kultūros dalyką bendrojoje
pradinio ugdymo programoje;
•
Lietuvos visuomeninį transliuotoją ir kitas ži
niasklaidos priemones – skleisti žinias apie etnokultūrinį
sąjūdį, kurti apie jį laidas, filmus ir pan.; taip pat kurti
aktualias laidas apie etninę kultūrą, apimant ir šiuolai
kinius jos reiškinius;
•
Kultūros ministeriją, Lietuvos kultūros tarybą,
Švietimo ir mokslo ministeriją bei savivaldybes – su
daryti palankias sąlygas folkloro ansamblių ir kitų et
nokultūrinių kolektyvų bei organizacijų tęstinei veiklai
plėtotis, skiriant finansavimą ir patalpas;
•
Vilniaus miesto savivaldybę – įgyvendinant
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą „Dėl istorinio
Tautos namų sklypo ir Nacionalinės koncertų salės –
Tautos namų“ atspindėti etnokultūrinio sąjūdžio idėjas
ir sudaryti galimybes etninės kultūros plėtrai Tautos
namuose.
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Genutė Matevičiūtė

Latvijos vėliava virš Plungės bibliotekos
2018 m. lapkričio 16 d., penktadienį, kvietėme į Plungės viešąją biblioteką į renginį, skirtą Latvi
jos Nepriklausomybės dienai paminėti.
Ta proga vyko naujo filmo „Arčiau žemės anapus upės“ peržiūra. Tai ilgametražis meninės doku
mentikos filmas apie du bičiulius, talentingus poetus Knutą Skujenieką ir Vladą Braziūną. Renginy
je dalyvavo abu šie filmo pagrindiniai veikėjai, filmą pristatė viena režisierių Viktorija Jonkutė.
Bibliotekoje taip pat veikė latvio Eduardo Skabio fotografijų paroda „Latvijos dangus“, Kuldy
gos krašto dvylikos tautodailininkių rankdarbių paroda „Puošmenos“. Į Latviją lietuvių akimis leido
pažvelgti Plungės ir Rietavo krašto fotoklubo „Žybt“ narių fotografijų paroda „Latvijos reminiscen
sijos“.

Latvijos ir Lietuvos vėliavos virš Plungės bibliotekos.

Bendra nuotrauka su svečiais iš Latvijos ir lietuvių menininkais.
Kai praėjusio penktadie
nio rytą palipome į pilaitės
balk on ėl į, ant plik ų park o
medžių šakų suposi pilkas
jau šaltoko rudens dangus.
Aš keliu Latvijos vėliavą ir

nenoriu, kad mūsų dangus
jai būt ų toks nes vet ing as.
Ir staig a pris im en u iš fol
kloro festivalio Latvijoje, iš
vieno naktinio koncerto! Iš
pradžių tyliai, o paskui vis

Poetas Knutas Skujeniekas.

V. Braziūnas ir V. Skierienė.

garsyn ir garsyn užtraukiu:
„Spīguļo, saulīt, spīguļo,
spīguļo, spīguļo, saulīt...“
Ir ką jūs manot?! Debesys
praplyšta, ir pasirodo saulė!
Latv ij os mag ij a suv eik ia,

Iš dešinės: V. Jonkutė, K. Skujeniekas, V. Braziūnas, G. Matevičiūtė, pirma iš kairės –
K. Skujenieko žmoona Inta.

Latvija yra čia, su mumis!
Kokie nežinomi Viešpaties
keliai! Prieš 13 metų Plungės
viešoji biblioteka sugalvoja
į susitikimą su skaitytojais
pasikviesti poetą S. Gedą.
Sulaukia atsakymo: „Autori
nio vakaro nenoriu, bet jei iš
Latvijos prisikviestumėt ma
no bičiulį Knutą Skujenieką,
tada atvažiuočiau.“ Kažkas iš
bibliotekos žino, kad aš klie
džiu Latvija. Prašo: „Parašyk
K. Skujeniekui kvietimą, pa
kviesk, kad atvažiuotų“. Bet
aš to negaliu, tokių ilgų rankų
aš neturiu. Bet aš turiu bičiu
lę, labai gerą draugę, tuomet
Saldaus bibliotekos direktorę
Simoną V., kuri kiekvieną ru
denį savo bibliotekoje ruošia
Poezijos skaitymus, į kuriuos
kasm et atv až iuoj a Poe tas.
Persakau Simonai plungiškių
norą. „Genute, bet tu man ką
nors įduok, ką nors parašyk,
aš mielai Knutui perduosiu“.
Įklimp au! Ką paž ad ėj au!
Parašyti Knutui Skujeniekui
– vienam didžiausių, o gal

E. Skabio nuotraukų ir Kuldygos moterų rankdarbių
paroda.
ir didžiausiam latvių Poetui,
vertėjui, žurnalistui, litera
tūros kritikui, išmintingam
Latvijos politikui, patriotui,
latviškos dvasios bei kultū
ros sergėtojui ir puoselėtojui,
žmogui, vadinamam Latvijos
pasididžiavimu!!! Tuo metu
Lietuvoje K. Skujenieko mes
nieko per daug neturime: dvi
kalbę eil. knygą „Aš esu toli
viešėjęs“ ir pluoštelį jo eilė
raščių „Poezijos pavasaryje
2003“. Bet man to negana,
man to neužtenka, aš į tai
dar neatsiremiu, kad galėčiau
iš to Poetui kažką parašyti.
Nebeatsimenu, mane turbūt
gelbsti ta pati Latvija: man
atsiunčia, aš gaunu plačią
Poeto biografiją, jo interviu,
dar kažk ok ios med žiag os.
Viską dešimtimis kartų skai
tau skersai išilgai, daug eilė

raščių lietuviškai ir latviškai
išmokstu mintinai... Bet kas
iš to? Nieko, kol vieną naktį
griebiu po ranka pasitaikiusį
popieriaus lapą, pieštuką ir
vienu ypu surašau į galvą
atėjusį tekstą. Kai ryte jį per
skaitau, suprantu, kad tai ir
yra kvietimas Poetui - stiprus,
geras tekstas, dėl kurio nebus
gėda plungiškiams ir mums
tarpininkaujančiai Simonai...
2006 m. Plungėje, bet ne bib
liotekoje, o restorane „Skal
vija“, įvyksta S. Gedos ir K.
Skujenieko bendras kūrybos
vakaras. Pilna žmonių, gra
žus renginys. Jo pabaigoje,
matyt, kokiu tarpeliu vakaro
rengėjų išsiklausęs, ar čia
yra žmog us, par aš ęs Jam
laišką, Poetas prieina prie
Nukelta į 11 psl.
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Jono Noreikos žmogžudžių delegacija išdavė Lietuvos valstybę
Tiriant lietuvių atsako
mybę už nusikaltimus prieš
žmoniją, nuostabus šaltinis
yra Lietuvių nacionalistų
part ij os gen er al in io sek
ret or iaus Zen on o Blyn o
dienoraštis. Puiku, kad juo
rem ias i ir A. Rukš ėn as,
tačiau, nuostabu, kaip skir
tingai šį veikalą supranta
me. Matyt, mes tiriame ne
paskirus žmones, ne išski
riame jų iš jų aplinkos, o
brėžiame žmonių tinklus,
įsidėmime, kas su kuo rin
kosi bendrauti. Užtat mums
akivaizdu, kad Lietuvių na
cionalistų partija yra lygiai
tokia perdėm nusikalstama
organizacija, kaip kad nacių

partija ar komunistų partija.
Istoriko Sauliaus Sužiedėlio
žodžiais, LNP buvo organi
zuota nusikaltėlių gauja. Jos
visi vadai suprato jos nusi
kalstamą veiklą - Lietuvos
žydų išžudymą, Lietuvos
valstybės išdavimą ir nacių
politikos įgyvendinimą - ir
už ją visi vienodai atsako.
Jau 1939 metais voldema
rininkai siekė sąjungos ar
net unijos su nacių Vokieti
ja. 1940 metais tam tikslui
raizgė pučą prieš Lietuvos
vyriausybę. Užmezgę ry
šius su nacių saugumo tar
nyba SD, sudarė pagrindą
Kaz io Škirp os Liet uv ių
Aktyvistų Fronto organiza

Gintaras Ramonas Kaušėnų memoriale.

Vilniaus jidiš ratelis palaiko žemaičius.

cinei veiklai, jį atstovavo
Karaliaučiuje santykiuose
su Vokietijos kariuomene
ir žvalgyba, verbavo žydų
žudynių skatintojus, platino
atsišaukimą išžudyti visus
Lietuvos žydus. Išdavė Kazį
Škirpą ir patys susidėjo su
SD, kariuomene ir žvalgyba
kai suprato, kad K. Škirpa
ketina skelbti nepriklauso
mybę nepaisant nacių ne
sutikimo. 1941 m. birželio
14-15 d. savo programoje
užsimojo “išbraukti žydus
iš gyvenimo”. Taip nusitei
kusius Ričardas Šveiceris
suv ed ė su SS kar in ink u
Štalekeriu ir jie 1941 m. lie
pos 4-6 d. Kauno VII forte
sušaudė 3000 žydų. Baisiai
pergyveno, kad Kauno stu
dentėliai paskelbė Lietuvos
nepriklausomybę, tad para
šė Hitleriui laišką, kad jis
nep rip až int ų Laik in os ios
vyr iaus yb ės. Nirš o, kad
J. Bobelis sustabdė žydų
išžudymą, tad 1941 m. lie
pos 23-24 d. surengė pučą
perimti lietuvių pajėgas ir
policiją. Liepos 25 d. įsteigė
Kauno getą. Suorganizavo 5
batalionus, kuriais svariai
prisidėjo prie Lietuvos žydų
sulaikymo ir išžudymo ir
1941 m. lapkričio mėn. 2930 d. šventė visos Lietuvos

žydų išžudymo baigtuves.
Zenonas Blynas visą nak
tį dal yv av o tam e bal iuj e
ir užrašė LNP pirmininko
Leono Virbicko prakalbos
pagrindinę mintį, kad prieš
didelę šventę lietuviai pratę
išvalyti namus.
Įdomu, kas jums trukdo
įsisąmoninti, kad pagrin
dinė Lietuvių nacionalistų
part ij os veikl a buv o iš
žud yt i Liet uv os žyd us ir
tuo įrodyti Hitleriui, kad
lietuviai yra arijų rasės tau
ta, ginklo verta, užsitarna
vusi nepriklausomybę? Ar
moksliškam nešališkumui
netrukdo jūsų bičiulystė su
Lietuvos laisvės kovotojų
sąjunga, kuri galvą lenkia
savo steigėjams, įskaitant
Zenoną Blyną ir kitus Lie
tuvių nacionalistų partijos
vadus?
Zenonas Blynas smulkiai
aprašo Telšių LAF vado Jo
no Noreikos vadovaujamą
Žemaičių žemės delegaci
ją. Ją sudarė septyni žymūs
Telšių apskrities atstovai,
jų tarpe Telšių LAF pava
duotojas Bronius Juodikis,
prieš sav ait ę išž ud ęs vi
sus Telšių žydus vyrus, ir
Plungės LAF vadas Povilas
Alimas, prieš dvi savaites
išžudęs visus Plungės žy
dus, įskaitant kūdikius ir
jų mamytes. Įsigilinus pa
aiškėja, kad Jonas Noreika
ir Povilas Alimas artimai
bendravo rengiant sukili
mą, paskui Plungėje žydų
skriaudimo metu ir vėlgi
Kaune paskiruose pokal
biuose su Zenonu Blynu.
Kaip jums atrodo, kas yra
labiau kraupu - rengti žudy
nes ar sau pavaldžius žudy
nių rengėjus vesti sveikinti
Lietuvos vyriausybės?
Nor eik a ir Alim as va
dovavo Plungės džiaugs
mo manifestacijai 1941 m.
liepos 27 d., dvi savaites
po visų žydų išžudymo. “Į

Bronislovas Pocius.

Susitikimo akimirka
... akimirka, kai balansuojam ant peilio ašmenų
tarp akimirkos, kuri prabėgus, ir akimirkos, kuri dar
neatėjus, akimirka – tai, ką mes turim ir nuolat pra
randam.
Arturas Lundkvistas

Truputį pabuvom 2018-aisiais „Žemaičių saulutėje“.
Rašydami, skaitydami, būdami kartu mintyse, tylėdami,
kartais nesutikdami ar džiaugdamiesi, kad vis dar esame.
Nuo 1991 m. - „Saulutėje“, nuo 1994 m. - „Žemaičių sau
lutėje“. Jei prisiminsime istoriją, tai ir nuo 1916-ųjų, kai
jaunoji žemaičių idealistų karta Vakarų Žemaitijoje, Plate
liuose, įkūrė švietėjišką kultūros draugiją „Saulutė“ ir ėmė
ranka perrašinėti jų sumanytą laikraštį „Saulutė“. Kasmet,
anot A. Lundkvisto, „balansuojam ant peilio ašmenų“ tarp
būti ir nebūti. Tokia kultūros leidinio dalia. Išeina paskuti
nis šių metų laikraščio numeris, nežinome, ar susitiksime
2019-isiais, tiesiog net neturėtume galimybės pasakyti,
kokie brangūs buvote Jūs, saulutininkai, bendradarbiai,
skaitytojai. Rašę iš idėjos, prenumeravę laikraštį, savano
riavę draugijos „Saulutė“ projektuose. Paskutinę 2018 m.
atsisveikinimo akimirką dėkojame už paramą Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondui, UAB „Plungės žinios“,
„Plungės žinių“ redaktoriui Žydrūnui Pilitauskui, Plungės
viešosios bibliotekos direktorei Violetai Skierienei ir dar
buotojams, kitiems pagalbininkams.
Tikėkim, kad susitikimo akimirka kitais metais nevirstų
paskutine akimirka.
„Žemaičių saulutės“ redakcija

Nukelta į 7 psl.

Fotoklubo „Žybt“ metinė paroda

Fotoklubo nariai linksmai ateina į 2019-uosius metus.

Manto Viržinto nuotr.

Sigito Kazlausko nuotrauka „Žagarė“ – 2018 m. konkurso
„Miesteliai“ pirmos vietos laimėtoja bus eksponuojama
Metinėje parodoje.

Nuo pat susikūrimo pradžios prieš septynerius metus
Plungės ir Rietavo krašto fotoklubas „Žybt“ kasmet rengia
metines parodas. Tai klubo narių kūrybinė ataskaita už me
tus. Fotoklubas veikia Plungės viešojoje bibliotekoje, todėl
ir metinės parodos rengiamos bibliotekos Bokšto salėje.
2018 m. fotoklubo metinės parodos tema - „Žmonės ir

jų aplinka“. Kitą ekspozicijos dalį sudaro klubo kas mėnesį
rengiamų konkursų autorių, pirmųjų vietų laimėtojų, skel
biama tema geriausių nuotraukų retrospektyva.
2019 m. sausio 18 d., penktadienį, 17.00 val. visus kvie
čiame į fotoklubo „Žybt“ Metinės parodos atidarymą Plun
gės viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje (Parko g. 7).

Profesoriaus iš Kanados Geniaus Procutos šeimos, gyve
nusios Plungėje, atminimui jo pastangomis pastatytas
koplytstulpis Plungės vaikų bibliotekos kieme. G. Procuta
buvo nuoširdus bibliotekos ir draugijos „Saulutė“ bičiu
lis, „Žemaičių saulutės“ skaitytojas. Sulaukęs 84 m. G.
Procuta mirė Toronte 2018 m. vasario 21 d.
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susirinkusiuosius vėl kalba
Alimas ir iš Telšių atvykęs
Telšių apskr. L. Aktyvistų
Fronto vadas kap. Norei
ka. Kalbėtojai, prisiminę
žydiškai bolševikiškąjį te
ror ą, išk el ia mint is ate i
čiai, kviesdami visus kuo
aktyviausiai prisidėti prie
Liet uv os ats tat ym o, prie
greitesnio išgydymo kraštui
padarytų žaizdų. Kviečia
laikytis vieningai, buriantis
apie L. Aktyvistų Frontą.
Po kalbų, mok. Jogminas,
pad ar ęs trump ą įžang ą,
perskaito rezoliuciją, kurią
susirinkimas entuziastiškai
priima. Rezoliucija dauge
lio susirinkimo dalyvių pa
sirašyta ir pasiųsta Lietuvos
Vyriausybei. Toliau vyko
meninė dalis.” (Žemaičių
žemė, Nr. 6) Koktu, kaip po
kelių dienų Noreika ir Ali
mas išdavė Plungės ir Telšių
visuomenes, Lietuvių Ak
tyvistų Frontą ir Lietuvos
laikinąją vyriausybę.
Šioje vietoje prašom iš
jūsų paaiškinimo, kaip gali
Lietuva pasimokyti iš jūsų
moksl in ės veikl os, jeig u
jūs nutylite kaltės klausi
mus? Jūsų mokslininkas A.
Rukšėnas tvirtina, “Kitas
būdas, kuriuo J. Noreika
siekė įtvirtinti Birželio su
kilimo iškovojimus, buvo
šis. Jis pris id ėj o prie to,
kad būtų išspręsti pirmo
siomis vokiečių okupacijos
savaitėmis kilę LAF’o ir
Lietuvos nacionalistų par
tijos (toliau - LNP) nesu
tarimai.” A. Rukšėnas mini
Nor eik os vad ov auj am os
“Žemaičių žemės” delega
cijos narius P. Alimą ir B.
Juodikį, bet nutyli, kad tai
buvo žudynių rengėjai. A.
Bubnys savo knygoje mini
P. Alimą ir B. Juodikį kaip
sukilimo dalyvius, bet vėl

“Žemaičio laikraštis” įamžino aukų pagerbimą.

Plungės teismo pasmerktų žemaičių sąrašas.

gi nutyli jų nusikalstamą
veiklą. Enciklopediniame
veikale bei karininkų biog
raf ij os e nek alb am a apie
Lietuvos kariuomenės da
lyvavimą žydų išžudyme ir
lietuvių sušaudyme. Kaip
galima suprasti LNP ir LAF
“nesutarimus” nepabrėžus,
kad LNP buvo nusikaltėlių
gauja, kuri troško įsiteikti
Hitleriui, išžudyti Lietuvos
žydus, panaikinti Lietuvos
laikinąją vyriausybę, įveikti
Lietuvos nepriklausomybės
skelbėjus, uždaryti LAF?
Kaip gali A. Rukšėnas tvir
tinti, jog vyko “derybos”,
kai jos vyko prievarta? Kaip
gali A. Rukšėnas tvirtinti
jog LAF “norėjo” įsilieti
su LNP lygiomis teisėmis,
kai LAF buv o LNP ver
čiama, ir iš tikrųjų rengėsi
kontrpučui, kurį tačiau kraš
to apsaugos ministeris St.
Raštikis įsakymu sudraudė.
Jūs išsiduodate kaip LNP
šalininkė, užtat ir nacių šali
ninkė. Būtent jiems palankų
požiūrį dėstote, kaip mūsų
Lietuvos valstybės istoriją.
Kam to reikia?
Jonas Noreika bu
vo Geležinis vilkas
(LNP) avies kailyje
(LAF)

1941 m. liepos mėn. 17-18
d. žemaičiai sušaudė 40
žemaičių. Skulptorius A. D.
Belevičius.

Palyginkime 1941 m. lie
pos mėn. 20 d. rezoliuciją,
sveikinančią Lietuvos lai
kinąją vyriausybę, su trimis
“Žemaičių žemės” delega
cijos rezoliucijomis, kurias
Zenonas Blynas užsirašė.
“Žemaičių krašto visuome
nės atstovai, susirinkę 1941
m. liepos 29 d. ir susipažinę,
įvertinę susidariusią padėtį,
[po LNP/voldemarininkų/
“Geležinio vilko” pučo lie
pos 23-24 d.] nutaria suda
ryti žemaičių delegaciją iš
šių asmenų: 1) Telšių apskr.
LAF vadas kpt. Noreika...”
“Susirinkimas pažymi, kad

jame dalyvavo nemaža LAF
nar ių, ankšč iau buv us ių
“Geležinio Vilko” aktyvių
narių, kurie ir šiandien tos
org an iz ac ij os princ ip ams
ištikimi...” Jonas Noreika
susitaręs su LNP, sulaukęs
jos pas it ik ėj im o, spaud ė
LAF pas ir aš yt i sut ar im ą,
kuria ji būtų nustojus eg
zistavus. Jis netgi išsireika
lavo, kad sudarant naująjį
LNP štabą, jis būtų sutarime
įvardintas, kaip vienas iš
trijų patarėjų, kartu su LNP
atstovu ir LAF atstovu, pa
tariančių, kas turėtų dirbti
naujame LNP štabe. Telšių
LAF vadas Jonas Noreika,
rūpindamasis savo ateitimi,
išdavė Lietuvių Aktyvistų
Front ą, išd av ė Liet uv os
laikinąją vyriausybę, kurią
turėjo pasveikinti, išdavė
jį į Kauną siuntusią Telšių
krašto visuomenę ir susidėjo
su Lietuvos priešais, Lie
tuvių nacionalistų partija.
Zenonas Blynas užsirašė:
“Du žemaičių deleg[acijos]
nariai pareiškė, kad esą ir
jie nori tuos kademus lik
viduoti. Todėl mes neturim
jų bijoti.” Ar ne nuostabu,
kad LAF atsisakė Noreikos
sumanymo?
Kaip jūs manote, kaip Jo
nas Noreika suprato LAF?
Rengiant sukilimą, jis pa
laikė ryšį su LAF Kaunu,
taip pat kelis kartus keliavo
į Vokietiją, leido ir platino
LAF Berlyno spaudą, užtat
turėjo ryšius su LAF Kara
liaučiumi, Klemensu Bru
niumi ir Stasiu Puodžiu. Iš
LAF Telšių štabo viršininko
Leono Vilučio prisiminimų
žinome, kad LAF Telšiai
buvo pavaldūs būtent Ka
zį Škirpą išdavusiam LAF
Karaliaučiaus majorui St.
Puodžiui. “Rugpjūčio pra
džioje buvo gautas Kauno
LAF’o štabo kvietimas mjr.
Svilui atvykti į Kauną. Ma
jor as pars iv ež ė įsak ym ą,

kuriame informuojama, kad
Liet uv os akt yv ist ų fron
tas pan aik in am as, buv ęs
LAF’o vadas generalinio
štabo majoras Puodžius at
sistatydino; LAF’o štabas
reorganizuotas į Lietuvos
nacionalistų partiją. Vadu
paskirtas inžinierius Kle
mensas Brunius, organiza
cinio skyriaus viršininku - J.
Vokietaitis; buvę LAF’o ap
skričių vadai skiriami LNP
vadais; reorganizuojami ir
apskričių štabai. “O tai su
tampa su žymiausio lietuvių
organizatoriaus Klemenso
Bruniaus parodymais. Jis
sovietams įvardijo Joną No
reiką pirmuoju tarp Telšių
apskrities LNP (!) vadų ir
toliau minėjo kitus svarbius
LAF organizatorius, sukili
mo rengėją Stasį Bagdoną,
Nor eik os veikl os tęs ėj ą
LAF vadą Alfonsą Svilą ir
“Žemaičių žemės” redakto
rių Kazį Mockų. Klemensas
Brunius pažinojo Joną No
reiką dalykiškai, kaip 1941
m. liepos mėn. Telšių krašto
valdytoją, tad Telšių LAF
sutapatino su Telšių LNP.
Kod ėl sav o paž ym oj e ir
savo leidiniuose neminite
Klemenso Bruniaus paro
dymų?
Kaip gali Alimas bū
ti kaltas, o Noreika
ne?

“Tik krauju, savo sūnų ir dukterų krauju apšlakstyta
žemė pradeda duoti gausų derlių, o kraujo žemei, tėvynės
žemei, niekados nėra permažai. Ji sugeria draugo ir prie
šo, mylinčio ir išdaviko, pasiaukojančio ir klykiančiųjų
kraują. Žemė visados trokšta drėgmės.
Žemė visados alkana pūsiančių kūnų.” Zenonas Blynas,
1941.08.01.

G. Ramono nuotr.

1941 m. liepos mėn. 25-26 d. žemaičiai sušaudė 71 žemai
tį. Žūties vieta Glaudžių kaime.

G. Ramono nuotr.

O koks buvo Jono Norei
kos vaidmuo Plungės žydų
išžudyme? Jūs savo pažy
moje ypač remiatės kun.
Povilo Pukio parodymais,
kad Jonas Noreika apskri
tai net nėra buvęs Plungės
miest o kom end ant u, tik
nes ir yžt at e pas id al int i jo
aiškiais žodžiais: “Kartu su
Alimu komendantūroje dir
bo Noreika...” Tai sutampa
su Aleksandro Pakalniškio
prisiminimais, kad Jonas
Noreika dirbo komendan
tūroje ir įsakė Plungės žy
dus išž ud yt i. Tol iau jūs
išdėstote tris aplinkybes,
jūsų manymu paneigiančius
Aleks and ro Pak aln išk io
teiginius:
•
1) Jonas Noreika
nebuvo Plungės miesto ko
mendantu.
•
2) Jonas Noreika
liud ij im uos e nef ig ūr uoj a
kaip žudynių organizatorius
ar dalyvis.
•
3) Nac ių okup a
cinėje valdymo sistemoje
lietuviai buvo griežtai sub
ordinuojamoje padėtyje.
Kas keisčiausia, jūs savo
pažyma tvirtinate, kad bū
tent LAF Telšių apskrities
vadui Jonui Noreikai pa
valdus LAF Plungės vadas
Povilas Alimas organizavo
žydų sušaudymą ir jų nu
vedimą į Kaušėnus! Dargi
manote, kad Noreika už tai
išvis neatsako. Tad nesu
prantame, kokiu vertybiniu
pagrindu su jumis bandyti
Nukelta į 8 psl.
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Tarybinių aktyvistų sušaudytų 1941 m.
liepos mėn. naktį iš 17 į 18 d. Plungėje,
Telšių kalnuose sąrašas

Atkelta iš 7 psl.

susikalbėti.
Kas labiau už Joną
Noreiką atsako už
Telšių krašto žydų
išžudymą?

Vokietijos Federacinės
Respublikos prokurorams
buvo neaišku, kas iš vo
kiečių atsakė už Plungės ir
apskritai Telšių apskrities
žydų žudynes, tad 19671970 m. kreipėsi į Sovie
tų Sąjungą pagalbos šiuo
klausimu. Kaip minėjome,
sovietų saugumiečiai išty
rė, kad Plungėje žudynėms
vadovavo būrio vadas Sta
nislovas Lipčius ir jo pava
duotojas Povilas Alimas, o
vokiečiai žudikus vaišino.
Telšių vyrų žydų žudynė
se dalyvavo tiktai kokie 8
vokiečiai, tai yra, vienas
skyr ius. Vis a tai sut am
pa su Štalekerio 1941 m.
spalio 15 d. ataskaita, iš
kurios matyti, kad vienas
Eins atz komm and o 2 bū
rys (mažd aug 30 kar ių),
atsakingas už visą Šiaulių
apygardą, įstengė išžudy
ti 42,000 žyd ų, kuom et
Jėg er io Eins azt komm an
do 3 (150 kar ių) Kaun o
apyg ard oj e išž ud ė tikt ai
32000. 1941 m. liep os
mėn. žudynės Plungėje ir
Telš iuos e vyk o kuom et
Kauno apygardoje iš viso
buv o sus tabd yt os vis os
žyd ų žud yn ės. Suv erst i
kaltę naciams vokiečiams
yra šiuo atveju panašu į jų
šmeiž im ą. Telš ių aps kri
ties virš in ink o Aug ust i
no Ramanausko ir Telšių
miest o burm istr o šimt ai
raštų parodo, kad lietuviai
patys, be vokiečių, sulaikė
žydus, tvarkė getus, iš jų
savo įsakymu išsivesdavo
žydus ir vėl nusivesdavo,
jų turt ą dal in o dar jiems
gyv iems esant. Iš ties ų,
Plung ės ir Telš ių žyd ai
buv o liet uv ių sul aik yt i
pirmomis karo dienomis,
kada patys vokiečiai troš
ko, kad liet uv iai rengt ų
pog rom us. O Jon as No
reika žinojo vokiečių troš
kimus, nes karo pradžioje
vokiečių žvalgai jį nuvežė
į pasitarimą Klaipėdoje, iš
kurio jis grįžo su leidimais
nešioti ginklus ir su žinia,
kad naciai neleis Lietuvai
būti nepriklausomai. Tokiu
atv ej u, kam tarn aut i vo
kiečiams? Ir kokiu tikslu
reik ėj o Jon ą Nor eik ą iš
sik viest i? Pap rasč iaus ia
manyti, kad per Klaipėdą į
Latviją vykstantis Einsat
zkommando 2 dalinys su
juo tarėsi žydų išžudymo
klausimais.
Vokiečiai
atidavė Telšių
kraštą Lietuvos
nacionalzocialistinei
policijai

Kad a jūs pas kelbs it e

Brunius, Taunys, Kviecinskas, Vylius, Stanevičius, Vokietaitis, Jurkūnas ir Pucevičius
paspartino Lietuvos žydų išžudymą.

leid im ą neš iot i gink lus
Telš ių aps krit yj e (LCVA
f.1075, a.2, b.3, l.3V)?
Paprasčiausia manyti, kad
tai yra leid im ai, kur iuos
Jonas Noreika parsivežė iš
Klaipėdos, kaip rašė Da
mijonas Riauka. Juk tokie
leidimai nesimėtydavo, ir
naciai nebūtų leidę lietu
viams juos sav av al išk ai
spausd int i, nė liet uv iai
būtų drįsę. Tai turėjo bū
ti suderinta su Vokietijos
kariuomene. Kokius kitus
nac ių išd uot us leid im us
neš iot i gink lus esat e ap
tikę? Rasti leidimai skirti
tik Telš iams, juos tur ėj o
pas ir aš yt i “Liet uv ių ap
skrities komendantas - Die
Kom end ant ur Telsc he”.
“Šio liudijimo savininkas
yra Lietuvos nacionalzo
cialistinės policijos narys ir
kaipo toks turi teisę nešioti
ginklą.” Dėmesį atkreipia
ne tik rašybos klaida “na
cion alz oc ial ist in ės”, bet
būtent pavadinimas “Lie
tuvos nacionalzocialistinės
policijos”. Akivaizdu, kad
šie leid im ai nes kirt i ko
vai su sovietų armija, nei
pal aik yt i tvark ą, nei vo
kiečių priežiūroje vykdyti
nusikaltimus. Šie leidimai
buvo reikalingi, kad lietu
viai naciai galėtų įtikinti
pravažiuojančią vokiečių
kar iuom en ę, jog vis oj e
Telšių apskrityje lietuviai
tur i teis ę sav ar ank išk ai
vykdyti nusikaltimus prieš
žmoniją, o ypač sulaikyti,
apiplėšti ir išžudyti Telšių
krašto žydus.
Žinome iš Kazio Škirpos
pris im in im ų, Vok iet ij os
nac iai net vold em ar in in
kams neleido vadintis na
ciais. Vieninteliam, kuriam
leido vadovauti “Lietuvių
nacionalistų partijai” buvo
nuožmiausių saugumiečių
Heydricho ir Grėfės drau
gui, plung išk iui Pran ui
Germ ant ui-Mešk ausk ui.
Paprasčiausia manyti, jog
naciai Telšių kraštą atida
vė Prano Germanto-Meš
kausko valiai, o pastarojo
svajones įgyvendino Jonas
Noreika. Savarankiškumą

Leidimas nešioti ginklus Kaune. Akivaizdžiai suderintas
su vokiečių saugumo tarnyba, karo žvalgyba ir kariuo
mene. (LCVA f.R-1444, a.1, b.8, l.10)

žyd ų klaus im ais nur od o
ir tai, kad po pagrindinių
žud yn ių 1941 m. liep os
mėn es į liet uv iai Telš ių
krašte dar ilgai laikė žy
des verges, net iki 1941 m.
gruodžio mėnesio pabai
gos, jau po visos Lietuvos
žydų žudynių užbaigtuvių.
Telšių įgaliotinis žydų rei
kalams net pranešė joms
neoficialiai, kad getas pir
madienį (gruodžio 29 d.)
bus likv id uoj am as, taip,
kas turėjo jėgų apie pora
šimtų pabėgo. Bet lietuviai
did esn ę dal į jų net ruk us
sugavo ir sušaudė.
Kodėl jūsų vyriausiasis
istorikas Stasys Buchovec
kas, nenurodydamas jokių
šalt in ių, tiksl ing ai paiš o
Germantą-Meškauską kaip
Lietuvos draugą? Autorius
neį tar ia, jog Hey dr ic has
1939 m. svarst ė būt ent
Germanto-Meškausko pa
siūl ym ą Liet uv oj e rengt i
pogromus ir nuversti vy
riausybę. Autorius prieš
tarauja K. Škirpos, J. Ke
liuoč io, kun. St.Ylos, R.
Mack on io, Z. Blyn o, A.
Pakalniškio, L. Olšvango
liud ij im ams, kaip Ger
mant as-Mešk ausk as sva
jojo būti Lietuvos fiureriu
ir išž ud yt i žyd us, kaip
jis ištikimai draugavo su
Lietuvos laisvės ir žmoni
jos priešais R. Heydrichu,
H. Grėfe ir M. Kurmies,
kaip jis ypatingai rūpinosi
Plung ės krašt u. Aut or ius
nesuvokia, jog nacių Vo
kiet ij oj e moksl us baig ęs
dr. P. Germantas-Meškaus
kas buvo protu pasižymin

LNP logotipas su svastika.

tis sociopatas, stokojantis
įprasto sąžinės balso, tad
įsteng iant is nev arž om ai
dar yt i siaub ing ą blog į ir
neb ūd ing ą gėr į, o vien u
metu padlaižiauti tiek Pre
zidentui A. Smetonai, tiek
nacių saugumiečiams, tiek
Liet uv os Laik in aj ai vy
riausybei.
Parengė Kapitono Jono
 oreikos muziejaus irar
N
chyvokuratoriusAndrius
Kulikauskas
ms@ms.lt
Nukelta į 9 psl.

Pranas Germantas-Meš
kauskas.

1) Jeršov Gerentij - 48 m. Valstietis-darbininkas
2) Andrejev Popov - 23 m. Valstietis-darbininkas
3) Verkis Vaclovas - 33 m. Darbininkas
4) Baličius Juozas - 55 m. Valstietis-darbininkas
5) Baličienė Kostė - 42 m. eimininkė
6) Baličius Česlovas, Juozo - 18 m. Komjaun. skaityklos
vedėjas
7) Leliuga Benas, Povilo - 54 m. Buvęs Valsčiaus Vykd.
K-to pirmininkas LKP (b) narys?
8) Leliugienė Barbora - 56 m. LKP (b) kandidatė?
9) Valatka Albinas - 60 m. Stalius
10) Valatkienė Stefanija, Petro
11) Valatka Justinas, Albino - 32 m. Elektrinės tarnauto
jas
12) Stonkus Bronius - 35 m. Taryb. ūkio direktorius LKP
(b) kandidatas
13) Rup ys Kazys - 21 m. Komjaun. Knygyno vedėjas
14) Vaitkus Vytautas, s. Petro - 18 m. Komjaunuolis
15) Katkus Martynas, s. Martyno - 36 m. Apylinkės p-ko
padėjėjas
16) Pirkienė Stefanija - 70 m. Darbininkė, davatka, su au
dyta už tai, kad Smetonos laikais platinusi ubagaudama
komunistinę literatūrą
17) Kazlauskas Pranas, Juozo - 43 m. Apylinkės p-kas
LKP (b) narys?
18) Astrauskas Jonas, Jono - 52 m. žemės Komisijos na
rys. Nepartinis.
19) Puleikis Jonas, Antanas - 25 m. Darbininkas
20) Gyga Vladas, Tado - 29 m. žemės Komisijos narys
21) Cimkus - jokių žinių nėra (yra gyva motina)
22) Daugėla Juozas LKP (b) narys? (Plungėj gyvena žmo
na)
23) Darimgauskis Vaclovas (žmona gyvena Plungėje)
24) Katkauskis Martynas - 36 m. Apyl. brigadierius - dešim
tininkas
25) Gaubys Apolinaras - Stalgėnų Koop. krautuvės vedėjas
LKP (b) kandidatas?
26) Urbonas Antanas, Jono - 44 m. Apylinkės K-to narys.
LKP (b) kandidatas?
27) Malakauskis Liudas, Stasio - 28 m. Komjaunuolis.
Apylinkės sekretorius. Komjaunimino pirminės organiza
cijos sekretorius
28) Gembutas Petras, Petro - 22 m. darbininkas
29) Guraitis Kazys, Kazio 24 m. komjaun. darbininkas
30) Surblys Antanas, Stasio - 28 m. Brigadierius
31) Jesdauskis - 51 m. Darbininkas - naujakuris
32) Sausdravas Stasys, Jono - 30 m. Platelių valsčiaus
paruo ų agentas
33) Startys Kostas - buvęs Platelių Valsč Vykd K-to p-kas
34) Befiuliokys - iš Platelių
35) Lube Liudas - Platelių milicijos vir ininkas
36) Lube (brolis) - iš Gintališkės
37) Ukrinas (teirautis Slušnienės, Plungė, Babrungo g-vė)
38) Laureckis Antanas iš Mišėnų
39) Rimkus - 60 m. žemės Komisijos narys iš Alksnėnų
40) Žutautas

***
Tarybinių aktyvistų, sušaudytų Plungėje
prie Žarėnų kelio 1941 m. liepos mėn 24 d.
į 25 d. sąrašas
1) Butkus Antanas, g. 1903 m. Lietuvis. Apyl.pkas LKP (b)
kandidatas
2) Steponavičius Leonas, Prano g. 1897. Lietuvos siuvėjas,
tarybinis aktyvistas
3) Medeikis Povilas - 36 m. Stalius
4) Medeikienė, d. Juozo - 39 m. LKP (b) kandidatė?
5) Uznys Vincas, Juozo - 41 m. Batsiuvys - rimorius
6) Uznys Petras, Juozo - 35 m. Batsiuvys
7) Kazragis Sikstas. Tverų t. teisėjas
8) Narmontas Povilas - 22 m. Komj. Fabriko milicija
9) Ploščiauskis - Senelių prieglaudos vedėjas
10) Macenis Petras, Kazio - 22 m. Komj. Darbininkas - bri
gadininkas
11) Stonkus Kazys, Izidoriaus - 28 m. Plytinės direktorius
12) Sudeliauskas Stepas - 46 m. Fabriko milicija
13) Lifanov Pilyp - 39 m. Apylinkės sekretorius
14) Lifanov Jonas - 37 m. Apylinkės p-kas
15 Lifanov Jafim - 27 m. Kaimo brigadierius
16 Radivonov Mikifor - 45 m. Valst. ūkių revizorius
17) Udeironkov Kondrot - 40 m. Nerodr. darbin. brigadie
rius
18) Ramanov Yeti - 60 m. Kumetis
19) Renikov Didar - 40 m. Darbininkas
20) Opukas - 45 m. Batsiuvių artelės vedėjas
21) Raud. armijos karys - belaisvis. Pavardė ir amžius
nežinomi
22) Moteris - rusė - atrodo kariškė. Pavardė nežinoma.

ŽEMAIČIŲ

SAULUTĖ

/ 2018 m. gruodžio 28 d.

PENKTADIENIS, Nr. 12

noldas Pabrėža. Sušaudy
mui komandas davė viršila
Pran as Šapal as. Žudyn es
rengė LAF Plungės vadas
ats.leit. Pov il as Alim as.
Alim o vad as buv o kpt.
Stanislovas Lipčius, tačiau
jis buvo išvykęs į Šiaulius,
man yčiau, su vok iečiais
sud er int i žudyn es, o kpt.
Jonas Noreika atsakė už vi
sus. Jis įsakė žydus išžudy
ti. Arba, kaip tvirtina Geno
cido centras, jis su jokiomis
žudynėmis nesusijęs.

Atkelta iš 8 psl.

Paminklai kpt. Jono
Noreikos aukoms

Kaip ilgai Lietuvos vals
tybė laik ys didv yr iu ka
pitoną Joną Noreiką? Jo
anūkė Silv ia Fot i sav o
svetainėje www.silviafoti.
com yra įkėlusi “Užklausą
dėl Jon o Nor eik os nus i
kaltėlių gaujos”. Ją pradėjom skelbti “Žemaičių
saulutės” 2018 m. Nr.11, ir
ją pristatome toliau. Grant
Gochin šią užklausą įteikė
Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo
centrui, kad ji pakeistų savo
pažymą apie Noreiką. Aš
jam ištyriau Jono Noreikos
nusikaltimus prie žmoniją
ir užklausą parašiau.
Kviečiu į sus ij usį po
kalbį 2019 m. vasario mėn.
1 d., penkt ad ienį, 16:15
val. Plungės rajono savi
valdybės viešojoje biblio
tekoje. Apžvelgsiu 1941 m.
liepos mėn. įvykius Telšių
apskrityje ir supažindinsiu
su užklaus oj e min im ais
dokumentais. Pasidalinsi
me, ką esame girdėję apie
tuos laik us. Apt ars im e,
kaip galėtumėme tol iau
įvairiapusiškai tirti praeitį.
Pam ok ys iu, kaip rašyti
vik ip ed ij os straipsn ius,
juk int ern et e tai lab iau
siai skait om as ist or ij os
šaltinis. Kviečiu į talką ne
tik istorija besidominčius,
ne tik mok ančius rusų,
vok iečių ar jid iš kalb as,
ne tik kompiuteriais ben
draujančius, bet taip pat ir
menininkus, kurių piešinių
pagalba galėtumėme ban
dyti įsivaizduoti tų laikų
įvyk ius. Pok alb io tiksl as
yra bend rom is jėgom is
puoselėti atjautą visiems
ir kartu pamąstyti, kokios
bendrystės norėtumėme.
Liet uv oj e toks reik a
ling as pok alb is pras id e
da Plungėje, kur ios apy
linkėse kelios e viet os e

Leidimas nešioti ginklus Telšių apskrityje. (LCVA f.1075,
a.2, b.3,l.3V)

stovi paminklai kpt. Jono
Nor eik os auk oms. Apie
žudynes galima pasiskaityti
Holokausto Lietuvoje Atla
se www.holocaustatlas.lt
1941 m. liepos mėn. Jo
nas Noreika su šeima gy
veno Plungėje, visai netoli
sinagogos, kur jo pajėgos
porą savaičių laikė visus
miesto žydus. Liepos mėn.
10 d., kaip pasakoja Alek
sand ras Pak aln iškis, prie
Milašaičių kaimo nužudyti
50 žydų, kurie patikėjo, kad
baltaraiščiai juos vežė į li
goninę. O anot Jakovo Bun
kos, toje vietoje nužudy
ti 60 jaunų, stipr ių žydų
vyrų. Liepos mėn. 11-13 d.
nužudyti visi likę Plungės
žydai, 1800 žmon ių. Jie
pag erbt i skulpt or iaus Ja
kovo Bunkos ir jo bendra
širdžių suk urt u Kaušėnų
Hol ok aust o aukų mem o
rialu. Liepos mėn. 17-18
d. nužudyti 40 žemaičių.
Jiems paminklas stovi nau
josiose Plungės kapinėse.
Liepos mėn. 23 d. prie Jo
vaišiškių kaimo nužudyti
22 žydai. Liepos mėn. 2526 d. prie Glaudžių kaimo,
rugių lauke, nužudytas 71
žemait is. Žūties viet oj e
užaug o miškas, pas tat y
tas kryžius ir paminklinis
akm uo. Taip pat liep os
mėnesį šalia Vieštovėnų
kaim o Kul ių balt ar aiščių
nužudyti 85 žydai. Liepos

mėn. pabaigoje netoli Kal
niškių miškelio Arnoldas
Pabrėža ir keli baltaraiščiai
išpriev art av o ir nužudė
keturias žydaites. Antanas
Grišmanauskas jas rado ir
užkasė, verkdamas iš siau
bo ir gailesčio. Jos paskui
perlaidotos Kaušėnuose.
Noreika buvo Lietuvių
aktyvistų fronto vadas visai
Telšių aps kričiai. Liep os
13-15 d. buv o nužudyt i
dal is Riet av o žydų vyrų.
Nor eik os pav ad uot oj as
Bron ius Juod ik is, Telšių
aps krit ies pol ic ij os va
das, liepos mėn. 15-17 d.
Rainiuose rengė žudynes,
kuriose žuvo tarp 1200 ir
1500 žydų vyrų. Tom is
dien om is Ger ul ių miške
taip pat nužudyt as 100
jaunų žydų vyrų, o Pašatri
jos dvaro stovykloje - 200
Luokės žydų vyrų. Liepos
mėn. 17-18 d. Viešvėnų
dvaro stovykloje nužudyti
tarp 200 ir 250 žydų vyrų.
Liepos mėn. 19 d. mirties
bausme nuteisti ir sušaudyti
14 žemaičių. Liepos mėnesį
Telšiuose, Kalnėnų gatvėje
nužudyti 162 Telšių ir 38
Alsėdžių apylinkės žydų.
Niekas nėra įvardijęs nė
vieno vokiečio, dalyvavu
sio aukščiau pam inėtos e
žudynėse. Tuo tarpu galim
įvardinti dešimtis lietuvių.
žiauriausiu Plungės žydų
žudytoju buvo laikomas Ar
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Šviesos talkininkai
Kas padės atskleisti anų
laikų įvyk ius? Aš dėkin
gas visiems šviesos talki
nink ams. Plungės raj on o
savivaldybės paveldosau
gos specialistas, istorikas
Gintaras Ramonas parūpi
no vaizd o įrašą, kur iam e
Plungės garbės svečias
Aleks and ras Pak aln iškis
keturiolika minučių pasa
koja, kaip Plungėje vyko
Lietuvos kariuomenės at
sarg in ių mob il iz ac ij a, ir
kaip jis pats girdėjo kpt.
Noreikos žodžius: “Aš jau
daviau įsakymą sušaudyti
visus iki vieno.”
Iš Gint ar o Ram on o
sužinoj au apie agr ar in ių
mokslų dakt ar o Aloy z o
Stonk aus pris im in im us
“Sugrįžimai”. Jis aug o
Kaušėnų kaime ir būdamas
dev yn ių metų bern iuk as,
matė kaip ten liet uv iškai
keik iant ys žudė Plungės
žydus. “Vokiečiai nešaudė.
Jų lyg ir nebuvo. Pasako
jo, kur ie matė, jie tikt ai
pilstė konj aką, girdė juo
žydšaudžius ir fot og ra
fav o.” Lab ai norėčiau su
juo sus is iekt i, jei dar jis
gyvas.
Visg i, kas iš vok iečių
nors tariamai atsakė? Lat
vijos žydus išžudęs Einsat
zkommando 2 turėjo būrį
Šiauliuose. Anot talekerio
1941 m. spalio mėn. 15 d.
atas kait os, tas būrys per
kel is mėnes ius sug ebėjo
Šiaurės Lietuvoje išžudyti
42000 žydų. Internetinia
me forume, “Axis History
For um” sužinoj au, kad
tam būriui priklausė tarp
20 ir 25 narių. Būrio vado
Krause tik pavardė žinoma.
Byla buvo iškelta tiktai vie
nam iš būrio narių, Juliui
Hungerburgui. Hamburgo
archyve esanti 15 tomų byla
lietuvių dar neištirta.
Žemaičių ats ak om ybę
už žudyn es ats kleidžia
žemaičių sušaudymai, ku
riuos vokiečiai galiausiai
sus tabdė rugpjūčio mėn.
4 d. Skelbiame sušaudytų
žemaičių sąrašus, kuriuos
išsaugojo Bronislovas Po
cius. Jis Plungėje dirbo is
torijos mokytoju nuo 1971
m. iki 2014 m. Brežnevo

laik ais jam vien as mok i
nys atnešė sąrašus, kuriuos
gav o iš sav o močiutės,
Plungės teismo sekretorės.
Teism as veikė Liet uv os
Respublikos vardu. Sąrašai
surašyti ant teismo popie
riaus.
Plungės teismas spręsda
vo suimtų žmonių likimus.
Teisme buvo ar tai 12, ar
tai 20 žmonių. Jo dalyviais
įvard int i Plungės miest o
komendantas Povilas Ali
mas ir jo žmona Alimienė,
klebonas prelatas Povilas
Puk ys, Plungės nuov a
dos viršininkas Sadauskas,
valstybės gynėjas Arnoldas
Pabrėža, gydytojas Vladas
Ivinskis, saugumo policijos
viršininkas Bauža, viršila
Pran as Šapal as, Plungės
burm istr as Edua rd as Mi
sev ičius. Prel at as Puk ys
tard om as gynėsi, kad jis
teisme nedalyvavo, tačiau
pas akė, kad liet uv ių ko
mendatūros žiniomis, iš vi
so sušaudyta tarp 130 ir 140
ne žydų. Į Plungę sušaudyti
veždavo net ir iš Platelių.
Tik keli sąrašuose minimi
žmonės buvo komunistai,
kand id at ai arb a komj au
nuol iai. Jų par eig os so
vietinėje santvarkoje buvo
pak ank am ai kukl ios, pa
lyg in us kad ir su Alek
sandru Pakalniškiu, kuris
kelias dienas dirbo Plungės
valsčiaus žemės tvarkymo
komisijoje, o paskui Palan
gos ir Kretingos gimnazijos
direktoriumi. Matyt, daugu
ma buvo žmonės, kuriems
sovietų valdžia buvo tiesiog
artima. Jų tarpe nebuvo nė
vieno tokio rimto okupanto,
kokiu nacių okupacijos lai
kais tapo Šiaulių apskrities
viršininkas Jonas Noreika.
Stefanija Pirkienė, 70 m.,
darbininkė, davatka, sušau
dyta už tai, kad Smetonos
laikais ubagaudama platino
kom un istų lit er atūrą. Pa
kaln iškis pats matė, kaip
liepos 17-tos rytą Vokyt
kapyje užkasė sušaudytus
žmon es. Sav o pris im in i
muos e kai kur ias auk as
pris im en a. “Uzn ys buv o
nep rik laus om os Liet uv os
pol ic in ink as. Jį sušaudė
kaip bedievį. Siuvėją Ste
pan av ičių sušaudė kaip
bedievį.” Pakalniškis apie
Povilą Medeikį pasakoja,
kad jis žiauriai apgaudavo
žmones, susitardamas juos
pervesti per sieną į Vokie
tiją, betgi atiduodamas juos
sovietų saugumui. Anot Pa
kalniškio, Povilo Medeikio
tėvas jį bandė išlaisv int i
kartu su žydais padegda
mas Plungę. Kiek tyr iau
su Evald u Balčiūnu, ma
nytina, kad Plungę padegė
ne žydai, o balt ar aiščiai.
Tenka pamąstyti, kodėl Pa
kalniškis kartojo tokį mitą,
ir dargi įsidėmėti, kad jis

įsitr aukė į kom end antūrą
žinodamas, kad žydai lai
kom i sin ag og oj e; kad jis
vėliau dirbo išžudymo šali
nink ui, Šviet im o tarėjui
Germantui-Meškauskui ir
po žudynių Plungėje samdė
jų rengėją, atsargos leite
nantą Povilą Alimą, kaip
kūno kultūros mokytoją.
Anot Bron isl av o Po
ciaus, plungiškiai kalbėda
vo, kad žemaičius šaudė tie
pat ys balt ar aiščiai, kur ie
šaudė žydus. Daug iaus ia
tai buvo vietinių kaimų ūki
ninkų sūnūs. Karininkai per
seniūnus juos mobilizavo
atstatytos Lietuvos Respub
likos vardu. Ėjo kalbos, kad
kapitono Noreikos suburtos
Mardosų kuopos nariai irgi
dalyvavo šaudyme. Dami
jonas Riauka tai neigė.
1966 m. rugpjūčio mėn.
pas tat yt as pam ink las yra
Kultūros vert yb ių reg ist
re klaidingai apibūdintas:
“Šioj e viet oj e 1941 m.
liepos 17-18 d. nacistinės
Vokietijos valdžios organi
zuotos (žudynių vykdyto
jai nežinomi) ir įvykdytos
egzekucijos metu nužudy
ta ir užkast a 40 žydų.”
Ž e m a i č i a i p a k r i k š t y t i
žydais!
Plungėje nebėra žydų,
tačiau žydai neužmiršta
Plungės. VGTU prof es o
riaus Dovid Katz vedamas
Vilniaus jidiš ratelis padės
išsaug ot us Plungės žydų
liudijimus išversti iš jidiš
į liet uv ių kalbą. Jų pa
mokoje besisvečiuojantys
Pinsk o ješivos rab in as ir
jo mokiniai teikia vilčių,
kad atsigaus ir mūsų kraštą
išgarsinusios ješivos.
Vertėjų pag alb os pas i
gendu bandydamas suprasti
Genocido centro atsakymus
Grant Gochinui. 1941 m.
liepos 27 d., dvi savaites po
1800 Plungės žydų išžudy
mo ir dvi dien as po 71
Plungės žemaičio išžudy
mo, Povilas Alimas ir Jonas
Noreika surengė Plungėje
ne ged ul o, o džiaugsm o
manifestaciją. Kaip Geno
cido centras paaiškina jų
elg esį? “Tai buv ošventė,
kurioje džiaugtąsi Lietuvos
išlaisvinimu nuo bolševikų,
reik tas pal aik ym as Lie
tuvos laikinajai vyriausy
bei.”
O k a i p m u m s a t r o 
do? Arg i tai buv o Mask
vos kom un ist ai, Vat ik a
no dav atk os ir Berl yn o
žmogžudžiai? Mes esame
pilnavertė tauta. Tai mūsų
kom un ist ai, mūsų dav at
kos, mūsų batsiuviai, mūsų
žydai, mūsų Rūpintojėlis.
Tai mūsų nusikaltėliai. Tai
mūsų pokalbis, į kurį visus
kviečiame.
Andrius Kulikauskas
Autoriaus kalba netaisyta.
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Regina Žukienė

Vaistininkystės pradžia Lietuvoje
Sveikata – brangiausias
kiekvieno žmogaus ir visuo
menės turtas. Žmonės visa
da sirgo, susižeisdavo, gimė
ir mirė, todėl nuo senovės
gydymui ir ligų profilaktikai
naudojami vastai – įvairios
gydomosios medžiagos.
Pirm iej i vaist ai buv o
įvairūs augalai, mineralai,
gyv ūn ų org an ai, vis a, ką
žmogus galėjo rasti gam
toje. Asmenys, pažįstantys
gydomųjų savybių turinčias
gamtos dovanas, mokantys
iš jų pagaminti vaistus, tai
kyt i juos gyd ym ui, buv o
gerbiami, net buvo mano
ma, kad jie turi net dieviškų
galių.
Bėgant metams, vystantis
žmonijai, plečiantis mies
tams, ats ir ad o gyd yt oj o,
vaist in ink o prof es ij os, o
vėliau ir vaistinės.
Vaist in ink ai buv o pir
miej i daug el io chem in ių
elementų ir medžiagų at
rad ėj ai ir gam int oj ai. Jie
skatino ir chemijos raidą.
Vaistinės kartu buvo ir la
boratorijomis. Jose iš augalų
buvo gaminami ekstraktai,
destiliuojami eteriniai alie
jai, sintetinamos kai kurios
cheminės medžiagos, ga
min am as etil o alk oh ol is,
verdamas muilas bei gami
namos įvairios kosmetinės
priem on ės. Tam reik ėj o
daug mokslinių žinių, todėl
vaistininkai buvo rengiami
ir universitetuose.
Liet uv oj e vaist in ių iki
XVI a. neb uv o. Sus irg us
Lietuvos didžiajam kuni
gaikščiui Vytautui, vaistai
buvo vežami iš Krokuvos ir
Rygos. Vaistai buvo didikų
privilegija, susirgę jie kvies
davosi gydytojus iš svetur,
kurie atvykdami atsivežda
vo ir vaistų. Paprasti žmonės
gyd yd av os i liaud išk om is
priemonėmis žolininkų, ži
niuonių padedami.
1506 m. kai mirtina liga
susirgo Lietuvoje tuo metu
buvęs Lenkijos karalius ir
Lietuvos didysis kunigaikš
tis Aleksandras, jo gydymui
Krokuvos vaistininkas A.
Bal inskis ats iv ežė vaisti
nę. Kai karalius Aleksan
dras, kuris buvo Jogailos
vaik ait is Viln iuj e mir ė ir
buv o pal aid ot as Viln iaus
katedros rūsyje, manoma,
kad po mirties vaistinė liko
Vilniuje.
Po Aleks and ro mirt ies
Lenkijos karaliumi ir Lie
tuvos didžiuoju kinigaikščiu
tapo jo brolis Žygimantas
II, vadinamas Žygimantu
Senuoju. Jis 1510 m. skyrė
lėšas nupirkti sklypą Vil
niuje vaistinei statyti. 1523
m. Žyg im ant as II išl eid o
įsak ą dėl vaist in ių darb o
tikrinimų. Tai rodo, kad jau
buvo vaistinių. Istoriniuo
se dokumentuose 1555 m.
minimas Vilniaus kapitulos

(dvas in ink ų pat ar iam as is
organas, esantis prie kated
ros) vaistininkas Mykolas, o
1569 m. – Vilniaus vyskupo
vaistininkas Voicechas. Ži
noma, kad 1540 m. Kaune
gyveno vaistininkas Joha
nas, 1545 m. – vaistininkas
Jokūbas Klečneris.
Europoje pradėjus plisti
prot est ant izm ui, Kat al i
kų bažnyčia kovai su juo
pas it elk ė Jėz uit ų ord in ą.
Vien uol iai jėz uit ai buv o
išsimokslinę geri pamoks
lininkai. Vilniaus vyskupas
Val er ij on as Prot as ev ič ius
1569 m. parsikvietė jėzuitus
į Lietuvą. Atvykę jėzuitai
pirmiausia ėmėsi švietimo
– pradėjo steigti aukštesni
ąsias mokyklas – kolegijas,
kad vietinių bajorų vaikai
jose mokytųsi ir nevyktų
į užsienio mokyklas, kad
neužsikrėstų protestantizmo
dvasia. 1570 m. kolegija
buvo įsteigta Vilniuje, vėliau
Kražiuose ir kituose Lietu
vos didžiosios kunigaikštys
tės (LDK) miestuose. Iki tol
Lietuvoje buvo tik pradžios
mokyklos, daugiausia para
pijinės, kurias buvo įsteigę
vienuoliai pijorai. Greitai
Vilniaus kolegijos mokinių
skaičius pasiekė net 700,
todėl pribrendo reikalas Vil
niuje steigti aukštąjį mokslą.
1579 m. jėzuitai tam gavo
karaliaus Stepono Batoro
priv il eg ij ą ir buv o įkurt a
Vilniaus Akademija. Prie
Akademijos buvo įkurta ir
vaistinė, kurioje vaistininko
profesijos galėjo mokytis
vienuoliai ir pasauliečiai.
Liet uv os univ ers it et e
vaistininkai nebuvo rengia
mi, todėl vaistines Lietuvoje
steige svetimšaliai, dažniau
siai vokiečiai ir lenkai.
Lietuvoje vaistininkų pa
ruošimas buvo cechinio po
būdžio, nes vaistinės turėjo
teisę priimti mokinius. Kaip
rašo medicinos istorijos ty
rynėtojas S. Biziulevičius,
norintys gauti vaistininko
privilegiją, turėjo įgyti prak
tinių įgūdžių vaistų gamy
boj e dirbd am i vaist in ės e
mokiniu ir pažinti vaistus.
Be to, vaistinės mokinys tu
rėjo mokytis lotynų kalbos,
botanikos, chemijos, vaistų
gamybos, turėjo dirbti vais
tinių augalų sode. Išmokęs
gaminti vaistus, vaistinės
mok in ys tapd av o vaist i
nink o pad ėj ėj u, o tol iau
mok yd am as is teo rij os ir
praktiškai dirbdamas vais
tinėje tapdavo vaistininku.
Tam paprastai reikėdavo 6
metų.
Farmacija - mokslas apie
vaistus, jų chemines ir fi
zines savybes, jų veikimą,
kokybę, gamybą, laikymą
ir išdavimą ligoniams, kaip
savarankiška mokslo šaka
Europoje susiformavo tik
17 a. pabaigoje. Vilniaus

Akademijoje tik XVIII a.
gal e buv o prad ėt i rengt i
gydytojai, o 1784 m. iš Ita
lijos atvykus profesoriui J.
Sartorijui, 1789 m. pradėtas
skaityti ir farmacijos kursas.
Baigę universitetą, vaisti
ninkai gaudavo farmacijos
magistro laipsnį ir galėjo
vadovauti vaistinei.
1795 m. po trečiojo Len
kijos – Lietuvos valstybės
padalinimo Lietuva atiteko
Rusijai ir ji tapo Rusijos
šiaurės vakarų kraštu. Lie
tuvoje tada veikė 1789 m.
Rusijoje priimtas vaistinių
statutas (aptekarskij ustav)
1807 m. Carinės valdžios
potvarkiu vaistininkai buvo
išskirti iš pirklių grupės ir
iš jų pareikalauta specialaus
išsimokslinimo.
Vilniaus Akademija buvo
palikta veikti ir ėmė rengti
gydytojus ir farmacininkus.
1810 m. Vilniaus universite
te buvo įsteigta atskira Far
macijos ir Farmakologijos
katedra. Jai vadovavo 1801
m. Viln iaus univ ers it et ą
baigęs farmacijos magistras
Johanas Fridrichas Volfgan
gas, kuriam buvo suteiktas
profesoriaus vardas. Prof. J.
F. Volfgangas buvo plataus
akiračio mokslininkas, jis
Akademijoje įsteigė farma
kologijos kabinetą ir turtin
gą farmacijos laboratoriją,
tyrė Vilniaus krašto augalus
ir Biršt on o min er al in ius
vandenis. Jis katedrai vado
vavo daugiau kaip 20 metų
– iki universiteto uždarymo
1832 m. Bausdama Lietuvą
už 1831 m. sukilimą caro
valdžia uždarė univesitetą,
bet kad ang i krašt ui lab ai
trūko gydytojų, paliko jo
dalį – Vilniaus Medicinos
Chirurgijos Akademiją, kuri
rengė gydytojus ir farmaci
ninkus iki 1842 metų. Tada
ir ji buvo uždaryta.
Car in ėj e Rus ij oj e pa
gal statutą vaistinės buvo
skirstomos į „normalines“
(miesto) ir kaimo vaistines.
Norm al in ėms vaist in ėms
galėjo vadovauti tik farma
cininkas, turintis aukštąjį
išsilavinimą – provizorius
ar farmacijos magistras, o
kaimo vaistinei - vaistininko
padėjėjas. Vaistinės vedėjas
turėjo būti ne jaunesnis kaip
25 metų. Buvo nustatytos
vaistinių steigimo normos.
Gub ern ijos mieste vien ai
vaistinei aptarnauti turėjo
tekti 10 tūkstančių gyvento
jų, apskrities, rajono centre
– 7 tūkstančiai. Kaimo vais
tinės viena nuo kitos turėjo
būti per 7 varstų atstumą.
Vaistinė turėjo turėti ofi
cin ą (pat alp ą prek yb ai),
kambarį vaistų atsargoms
laikyti, koktoriją (virtuvę)
ir laboratoriją (jos galėjo
būt i kart u tam e pač iam e
kambaryje), rūsį, ledainę,
džiovyklą vaistiniams au

galams džiovinti ir tinkamą
patalpą jiems laikyti. Nuo
dingosios medžiagos turėjo
būti laikomos atskirai nuo
kit ų vaist ų užr ak in am os e
spint os e, uža nts paud uo
jam os vaist in ės ved ėj os
antspaudu. Vaistinė turėjo
turėti vaistų gamybai rei
kalingą įrangą, vaistų taksą
ir vaistų apskaitos knygas.
Vaistų kainyną – taksą iš
leisd av o Vid aus reik al ų
ministerijos Medicinos ta
ryba.
Norintis steigti vaistinę
tur ėd av o pat eikt i praš y
mą Gub ern ij os vald yb ai,
prid ėd am as paž ym ėj im ą
apie profesinį išsilavinimą.
Gubernijų gydymo valdy
bos žiūrėdavo, ar norintis
įsteigti vaistinę yra lojalus
caro valdžiai.
Vaist in ės gal ėj o tur ėt i
mokinių. Vaistinės mokinys
turėjo būti baigęs 4 gimnazi
jos klases ir išlaikęs lotynų
kalbos egzaminą. Mokinys
už darbą gaudavo maistą,
butą ir nedidelę algą. Mo
kinio darbui turėjo vado
vauti provizorius. Po trijų
metų praktikos vaistinėje
mokinys baigdavo prie uni
vers it et o org an iz uoj am us
3 – 4 mėn. kursus ir išlaikęs
valstybinius egzaminus gau
davo vaistininko padėjėjo
pažymėjimą. Jei vaistinės
mok in ys būd av o baig ęs
gimnaziją, jam užtekdavo
2 metų mokinio vaistinėje
praktikos. Vaistininko pa
dėjėjas trejus metus dirbęs
normalinėje vaistinėje turėjo
teisę universitete studijuoti
farmaciją. Studijos trukdavo
dvejus metus. Po to, išlaikęs
valst yb in ius egz am in us,
gaud av o prov iz or iaus di
plomą ir galėjo vadovauti
normalinei vaistinei.
Carinėje Rusijoje veikė ir
vaistų krautuvės (aptečnyje
lavki). Jos buvo steigiamos
pagal vietinės valdžios lei
dimą. Vaistų krautuvės pre
kiavo nereceptiniais, fabrike
pakuotais gatavais vaistais.
Šių vaistų krautuvių savi
ninkai ar vedėjai neturėjo ne
tik farmacinio, bet dažnai ir
jokio išsilavnimo. Lietuvo
je šių krautuvių caro laikais
buvo daug, vien Vilniuje jų
buvo 35.
Vaistinėms vaistus tiek
dav o vaist ų sand ėl iai. Jų
savininkai neprivalėjo turėti
farmacinį išsilavinimą, bet
tur ėj o samd yt i sand ėl iui 
vedėją provizorių. Statutas
vaistų sandėlių darbo ne
reglamentavo, bet nuodus ir
stipriai veikiančius vaistus
buvo leidžiama parduoti tik
vaistinėms.
Po 1863 metų sukilomo
caro valdžia Lietuvoje už
darė parapijines mokyklas,
beveik visas gimnazijas, bu
vo uždrausta lotyniškais raš
menimis lietuviška spauda.
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Norintieji mokytis turėjo
važiuoti į Rusiją, Lenkiją,
Latviją. Tam reikėjo daug
lėšų, kurių Lietuvos ūkinin
kai neturėjo.
Vien as iš lengv iaus ių
kelių išsimokslinti ir įgyti
profesiją lietuviams buvo
vaistinės mokinio darbas.
Tapę vaistininkų padėjėjais
ir dirbdami vaistinėje, jie po
darbo galėjo toliau lavintis:
baigt i gimn az ij ą, buh al
ter ij os kurs us, stud ij uot i
universitete, mokytis sve
timų kalbų ar lavinti savo
jėgas literatūros, muzikos,
men o, gamt os paž in im o
srityse, o prasidėjus I – jam
pasauliniam karui, tapti ir
karininkais.
Įgij ę vaist in ink o pro
fes ij ą, daug um a liet uv ių
farm ac in ink ų neg al ėj o
darbo rasti Lietuvoje, nes
vaistinių savininkais daž
niaus iai buv o kit at auč iai
ir priimti į darbą lietuvių
nen or ėj o. Įsteigt i vaist i
nę pat ys jie taip pat ne
gal ėj o, nes net ur ėj o tam
reikiamo kapitalo. XIX a.
pabaigoje nei vienas lietu
vis neturėjo vaistinės nei
Viln iuj e, nei Kaun e. XX
a. prad žioj e iš Liet uv oj e
buvusių 200 vaistinių, tik
20 ned id el iuos e miest e
liuose priklausė lietuviams
farm ac in ink ams. Tod ėl
daug um a farm ac in ink ų,
gav ę dip lom us, likd a
vo dirbti Rusijoje. XX a.
pradžioje farmacija buvo
vyr išk a spec ial yb ė, nes
mergaičių mokslą aukšto
siose mokyklose ir darbą
vaistinėse varžė įstatymai.
Tik 1871 m. Rusijoje buvo
leista moterims studijuoti
farm ac ij ą. Liet uv oj e tik
1874 m. pirm oj i mot er is
Juzefa Girdzijevska gavo
teisę dirbti vaistininko pa
dėjėja, nes po vyro mirties
paveldėjo vaistinę.
Carinėje Rusijoje Dor
pat o (Tart u) univ ers it et e
studijavo daug lietuvių vy
rų, tačiau Dorpate studijuoti
farmaciją moterims buvo
leista tik 1902 metais. Tur
ting esn ių šeim ų dukr os
vykdavo mokytis ir studi
juoti į užsienį, nors ir ten
kai kuriose šalyse moterims
buvo taikomi apribojimai.
Todėl XX a. pradžioje
lietuvių farmacininkių buvo
vos viena kita. Viena jų pro
vizorė Elžbieta Avižonytė
– Jasiukaitienė. Jos brolis,
garsus akių gydytojas Pet
ras Aviž on is, jai pad ėj o.
Ji mokine dirbo Viekšnių,
Žagarės vaistinėse. 1908 m.
Odesos universitete išlai
kiusi egzaminus tapo vaisti
ninko padėjėja, 1909 – 1912
m. buvo Vaškų vaistinės
vedėja. Per karą pasitrau
kusi į Rusiją provizorės di
plomą gavo Maskvoje 1918
metais. Sugrįžusi į Lietuvą
buvo Linkuvos vaistininkės
vedėja. Lietuvoje vaistinė
se dirbo nemaža žydaičių,
nes jų tėvai buvo vaistinių
savininkai.
Kilus I – ajam pasauli
niam karui farmacininkai
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buvo mobilizuojami į caro
armiją. Lietuviai farmaci
ninkai dirbo fronto ligoni
nėse, medicinos punktuose,
kariniuose vaistų sandėliuo
se, kai kurie buvo parsiųsti
į kar o mok ykl as ir tap o
karininkais.
Karo metu daug vaistinių
Lietuvoje buvo sunaikinta
ar išgrobta. Kai kurie vais
tininkai, bijodami vokiečių,
buvo pasitraukę į Rusiją,
vaistines palikdami likimo
valiai.
Rusijoje, įvykus revo
liucijai ir bolševikams už
grobus valdžią, su vokie
čiais buvo pasirašyta taikos
sutartis ir nors Lietuvoje
teb eb uv o okup ac in ė vo
kiečių valdžia, karo pabė
gėliai ir farmacininkai, iki
karo dirbę Rusijoje, pradėjo
grįžti Lietuvon, nes Lietuva
1918 m. vasario 16 d. buvo
pas kelb us i Nep rik laus o
mybę.
Lietuva buvo karo nua
linta, miestai badavo, siau
tė epidemijos, o Lietuvos
Taryba neturėjo nieko, nei
pinigų, nei specialistų, nei
kariuomenės, kad apgintų
jauną valstybę nuo norinčių
ją pasiglemžti priešų.
Grįžę iš Rusijos farma
cininkai sudarė didelę in
teligentų dalį ir tai buvo
didelė pagalba jaunai vals
tybei. Prof. K. Grybauskas
„Farmacijos žiniose“ (1938
m. Nr.2) rašė: „Valstybei
tada trūko patyrusių vadų
įvairiose kūrybinio darbo
srit ys e. Ir čia farm ac eu
tai beveik nelauktai pasi
rod ė taip pat naud ing ais
žmonėmis... Nežinau, kuri
kit a prof es ij a yra dav us i
valstybei daugiau kultūros
darbuotojų, aukštai kvalifi
kuotų specialistų ir kai kur
net vadų įvairiose atgimu
sio krašto srityse, kaip kad
Lietuvos farmaceutų šeima
davė. Atgimusios Lietuvos
pirmųjų dvidešimties metų
laikotarpyje yra stambiomis
raidėmis įrašyti iš farma
ceut ų kil us ių vien o, kit o
min ist er io, prof es or iaus,
rašytojo, seimo nario, šaulių
vadovybės nario, prokuro
ro, diplomato, burmistro,
daug kitų aukštų valdininkų
vardai“.
Sug rįž us farm ac in in
kams į Lietuvą, buvo įsteig
ta daug nauj ų vaist in ių
miestuose ir miesteliuose,
vaist ų sand ėl ių, prad ėj o
kurtis vaistų pramonė. Vais
tininkai, papildę inteligentų
gretas, nusipelnė žmonių
pagarbos. Baigiantis 1918
m. Vidaus reikalų ministe
rijoje buvo įsteigtas Svei
katos departamentas, jame
farmacijos skyrius farma
cij os reik al ams tvark yt i.
Skyriui vadovauti buvo pa
kviestas iš Rusijos sugrįžęs
provizorius, žemaitis Jonas
Makauskis. Jis tuoj ėmėsi
darbo. Pirmiausia buvo su
registruotos visos Lietuvoje
išlikusios vaistinės ir vaistų
sandėliai, buvo nustatytos
Nukelta į 11 psl.
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Atkelta iš 10 psl.

„Vaistų prekybos ir gamy
bos taisyklės“, kurios buvo
paskelbtos 1919 m. kovo 9
d. laikraštyje „Lietuva“.
Buvo nurodyta, kad vi
sos vaistinės, vaistų krau
tuvės ir vaistų sandėliai gali
būti steigiami tik su Sveika
tos departamento leidimu.
Vaistines gali atidaryti tik
farmacininkai. Normalinė
se vaistinėse vedėjas turi
būti ir vaistininko padėjė
jas. Vaistinėje gali būti tik
vienas vaistinės mokinys.
Visi farmacininkai ir vais
tinės mokiniai iš Sveikatos
departamento turėjo gauti
leid im ą verst is prakt ik a
Lietuvoje.
Vaist ų krautuves siek
ta uždaryti, bet sulaukus
didelio prekybininkų pasi
priešinimo, to buvo atsisa
kyta, tik buvo apribotas jų
asortimentas.
1920 m. Kaun e buv o
įsteigt i Aukšt iej i kurs ai,
kuriuose buvo ir farmaci
jos sekcija. Į kursus buvo
priimami vaistininkų padė
jėjai, kurie turėjo Sveikatos
departamento leidimą.
1920 m. provizorius J.
Mak ausk is buv o išr ink
tas į Lietuvos Steigiamą
jį Seim ą. Seim as priė mė
Liet uv os kons tit uc ij ą ir
įvedė auksu paremtą Lie
tuvos valiutą – litą. 1922
m. Aukštieji kursai buvo
reo rg an iz uot i į Liet uv os
universitetą. Medicinos fa
kultete buvo ir farmacijos
skyrius. Į farmacijos skyrių
buvo priimami baigusieji
gimn az ij ą ir vaist in ink ų
padėjėjai du metus dirbę
vaistinėje ir išlaikę papildo
mus egzaminus iš fizikos ir
matematikos iš gimnazijos
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kurso. Vėliau buvo priima
mi tik baigę gimnazijas, o
vaistininkų padėjėjai galėjo
būti laisvais klausytojais,
kol įsigys brandos atestatą.
Mokslas universitete tę
sės i 8 sem estr us; išl aik ę
reik al ing us egz am in us ir
atl ik ę prakt ik os darb us,
gaudavo farmacijos kandi
dato liudijimą, kuris vėliau
buvo prilygintas vaistininko
padėjėjo pažymėjimui. Po to
metus farmacijos kandidatas
turėjo dirbti vaistinėse ir
apginti diplominį darbą. Tik
tada jis gaudavo chemiko –
vaistininko diplomą. Moks
las užtrukdavo apie 6 metus.
Už mokslą metinis mokestis
būdavo 200 litų.
1922 m. Lietuvoje bu
vo 257 vaistinės, o 1938
m. - 327.
1937 m. Lietuvos seimas
priėmė naują „Vaistų preky
bos ir gamybos“ įstatymą.
Pag al įstat ym ą vaist in ės
buv o steig iam os Vid aus
reikalų ministerijos leidimu.
Vaistines steigti ir laikyti da
bar turi teisę: valstybė, vie
tos savivaldybė, Lietuvos
Raudonojo kryžiaus drau
gija, baigę aukštąjį mokslą
farmacininkai miestuose ir
kaime – vaistininkų padė
jėjai. Vaistinę gali steigti
tik Lietuvos piliečiai, turin
tys ne mažiau nei 25 metus
amžiaus, turintys praktikos
teises. Vaistinės buvo su
skirst yt os į Pirm os eil ės
ir Antr os eil ės vaist in es.
Pirmos eilės vaistinei turi
vad ov auti farmacin ink as,
baigęs aukštąjį farmacijos
mokslą, antros eilės – vaisti
ninko padėjėjas. Miestuose,
kur gyvena iki 10 tūkstančių
gyventojų vaistinei turi tekti
9000 tūkstančiai gyventojų,
jei miestas didesnis – 4000
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OGINSKIS. Vienintelis ir nepakartojamas? (Ryžtingai)
Taip, karaliau, padėtis sostinėje grėsminga.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Taip? Žinoma, man rei
kia žinoti.
OGINSKIS. Paskutinieji sukyla prieš pirmuosius.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Aš — pirmasis naujos
Žečpospolitos pilietis. Jie — paskutinieji. Atskirai mūsų
negali būti. Pirmieji ir paskutinieji turi sueiti ir suvesti
sąskaitas.
KOLONTAJUS. Jūsų didenybe. Ne tai. Aš atskubėjau
pasakyti jums, kad reikia bėgti. Turguje įžiebtas maištas.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Būtent — turguje. Visa
valstybė dabar — turgus. Bėgti? Kur?
KOLONTAJUS. Turgaus minia — baisi minia. Ji pa
judėjo rūmų link.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Tauta turi judėti pas ka
ralių. Kaip jie juda? Tvarkingomis gretomis?
KOLONTAJUS. Minią sukurstė Rusijos pirkliai. Lietu
viai prisijungė. Visi susimokė ir pajudėjo.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Pas karalių, žinoma,
pas karalių!
KOLONTAJUS. Prasiliejęs kraujas visus įkaitino. Ar
tėja lava.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Ji pasirinko teisingą
tikslą. Aš ja didžiuojuos.
KOLONTAJUS. Prie minios prisišlieja gatvių gaivalas.
Gali būti tūkstančiai.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Būtent. Tai ir yra tauta.
Su trenksmu prasiveria durys, kone bėgte įbėga I z a
b e l ė.
IZABELĖ. Mykolai? Kodėl tiek ilgai palikai mane? Tu
palikai mane!
OGINSKIS. Atleiskite, jūsų didenybe. Tai mano žmo
na. Izabelė.
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tūkst anč iai gyv ent oj ų. II
– osios eilės vaistinės tu
ri būti viena nuo kitos – 7
km. atstumu. Įvežti vaistus
iš užsienio galima tik gavus
Sveik at os dep art am ent o
leidimą.
Už leid im ą vaist in ei
steigti reikėjo mokėti: už
miestelio vaistinę – 500 litų,
miestų 1000 - 2000 litų.
Vaistai turėjo būti par
duodami pagal vaistų taksą,
kurią nustato Vidaus reikalų
ministeris. Vaistinės ir vaistų
gamintojai atsako už vaistų
kokybę. Receptai vaistinėje
saugomi 3 metus, išduodant
vaistinėje pagamintą vaistą,
išrašoma signatūra. Vaistus
pard av in ėt i tur i teis ę tik
vaistinės. Įstatymas nustatė
ir vaistinių darbo laiką.
Vietovėse, kur yra dau
giau nei vien a vaist in ė,
naktimis ir šventadieniais
vaistinės budi paeiliui. Kur
yra tik viena vaistinė, esant
būt in am reik al ui, vaist ai
turėjo būti parduodami ir
naktį.
Lietuvoje 1938 m. veikė
17 vaistų sandėlių. Vaistų
sandėlio vedėjas turėjo būti
baigęs aukštąjį farmacijos
mokslą.
Tarp uk ar io Liet uv oj e
vaistinės buvo gražios. Ofi
ciną puošė gražūs baldai,
veidrodžiai, lentynose su
statyti vaistinės indai (štan
glazai).
Įėję vyrai į vaistinę nusi
imdavo kepurę. Vaistininkai
buvo gerbiami, jie ne tik
teikė farmacinę pagalbą, o
miesteliuose, kur nebuvo
gydytojo - ir medicinos pa
galbą, dalyvavo visuomeni
niame gyvenime. Profesija
moteriškėjo. Prieš Antrąjį
pasaulinį karą vaistininkų
padėjėjų ir universiteto stu
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dentų farmacininkų didesnę
dalį sudarė moterys.
1922 m. Lietuvoje pradė
jo steigtis ir vaistų pramonės
įmonės - chemijos farmaci
jos labaratorijos. 1938 m. jų
buvo net 9, iš jų 4 - Kaune,
3 - Klaip ėd oj e, po vien ą
Šiaul iuos e ir Ukm erg ėj e.
Didžiausios įmonės gamino
preparatus iš augalų - eks
traktus, tinktūras, tepalus,
įvair iaus ius tirp al us, me
diciniškus spiritus, ampu
liuotus vaistus injekcijoms,
tabletes ir kapsules bei kos
metikos priemones. Tačiau
didelę dalį vaistų vaistinėse
sudarė importuojami iš už
sienio vaistai.
Vaistų gamybos įmonei
turėjo vadovauti provizorius
ar chemikas vaistininkas.
1940 m. birželio 15 d. so
vietų armijai okupavus Lie
tuvą, sugriauta iki tol veiku
si krašte farmacijos sistema.
Vaistinės, vaistų sandėliai
ir vaistų pramonės įmonės
buvo nacionalizuotos, di
desnių vaistinių vedėjai nuo
vadovavimo vaistinei buvo
nušalinti, vietoj jų buvo kai
kur paskirti ir vaistininko
padėjėjai. Kai kurie vais
tų sandėliai bei chemijos
farm ac ij os lab or at or ij os
buvo uždaryti. Vadovauti
farmacijos sistemai buv o
įsteigta Vyriausioji farmaci
jos valdyba, kaip Sveikatos
apsaugos liaudies komisa
riato padalinys. Jos vadovu
buvo paskirtas vaistininko
padėjėjas Beras Jofė, o jo
pavaduotoju, neturintis far
macinio išsilavinimo, Vla
dimiras Šperlingas.
Prasidėjo 50 metų trukusi
Lietuvos okupacija.
Vilnius

Arvydas Juozaitis

OGINSKIS.
POLONEZAS
1791-1822 metų drama
(2018 m. redakcija)

STANISLOVAS AUGUSTAS. Kaip puiku, kai yra žmo
na. Jūs ja pasitikite?
IZABELĖ. Minia mane būtų nuogai išrengusi, sudras
kiusi.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Tai čia, po mano langais.
Kaip nemandagu.
IZABELĖ. Laimė, rūmų sargyba išplėšė mane iš to žvė
ries nagų. (Verkia) Štai, ridikiulio netekau, suknią įplėšė.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Aš juos nubausiu.
KOLONTAJUS (dar kartą nusilenkdamas karaliui).
Jūsų didenybe, atleiskite man mano įkyrumą. Reikia kaž
ką daryti.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Argi mūsų konstitucijoje
nenumatė — ką?
OGINSKIS. Reikia kariuomenės.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Kurios, žinoma, konsti
tucija negali sušaukti? Jums reikia karaliaus?
KOLONTAJUS. Ką besakytume — reikia.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Ir ką jūs siūlote? Surengti
tautai priėmimą rūmuose?
KOLONTAJUS. Aš perspėjau gvardijos viršininką. Jis
įsakė užkelti paradinius vartus. Bet jie ilgai netvers. Rei
kia bėgti, karaliau. Link Vyslos, pro užpakalinius vartus.

Latvijos vėliava virš
Plungės bibliotekos
Atkelta iš 5 psl.

manęs, bučiuoja nubučiuoja
skruostus, o man dėl to kaž
kaip nedrąsu... Aplinkinių
klaus iam a, niek o nep as a
koj u – tai man o ist or ij a...
Po kel er ių met ų ein u per
Vilniaus knygų mugę. Iš tolo
matau – nes Jo neįmanoma
nematyti! - kolegų lietuvių
poetų lydimą priešais atei
nantį K. Skujenieką. Beveik
norėčiau, man būtų ramiau,
jei Jis manęs nepastebėtų.
Bet Jis pamato, nė akimir
kos ned vej oj ęs atp až įst a.
Pasidžiaugia, kad leidžiami
Jo “Rinktiniai raštai”, o ma
no laišką įdėjęs į VI tomą.
Iš tos Knygų mugės aš nie
ko daugiau ir neatsimenu...
O praėjusį penktadienį į Lat
vijos 100-ečiui skirtą renginį
bibliotekon suvažiuoja daug
gražių svečių: iš Vilniaus dokumentinio filmo „Arčiau
žemės anapus upės“ viena
režisierių, prodiuserė, vady
bininkė Viktorija Jonkutė,
poetas Vladas Braziūnas, iš
Latvijos, Salaspilio, - gar
busis Knutas Skujeniekas su

žmona Inta. Šįsyk man tru
putį neramu dėl tų, kurių dar
nepažįstu, su kuriais dar nesu
susitikusi, o kitus jau apka
binu kaip senus bičiulius. Ir
tą penktadienio vakarą suži
nau: kadaise, prieš 13 metų,
Knut ui Skuj en iek ui man o
parašytas laiškas atiduotas
saugoti ir jau guli Latvijos
nac ion al in ėj e bibl iot ek oj e
Rygoje! Netenku žado! Atvi
rai pasakius, nebeatsimenu to
laiško, nebeatsimenu, ką ten
rašiau, gal reikėtų nuvažiuoti
jo aplankyti...
Nuoširdžiai dėkojame ko
legoms iš Latvijos: Kuldīgos
bibliotekos Direktorei Laima
Ostele ir savo bičiulei Daina
Girvaite už nuostabias pasko
lintas Eduardo Skabio foto
grafijų „Latvijos dangus“ ir
Kuldygos krašto 11 tautodai
lininkių mezginių „Puošme
nos“ parodas. Taip pat labai
džiaugiamės Plungės ir Rie
tavo krašto fotoklubo „Žybt“
narių fotografijų paroda „Lat
vijos reminiscencijos“. Ačiū
visiems, kurie tą vakarą buvo
kartu su Latvija.
Plungės viešoji biblioteka

Inta ir Knutas Skujeniekai su renginio vedėja Genute
Matevičiūte.

Nedelsiant.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Karaliui bėgti nuo savo
tautos? Ir tai yra konstitucijoje? Ne! Aš noriu pažvelgti
tautai į akis.
IZABELĖ. Karaliau, tai ne tauta, tai gėdingi jos liku
čiai.
OGINSKIS. Manau, kad atmatos.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Nedrįskite taip kalbėti
apie tautą! Ji — šventa!
KOLONTAJUS. Minia gali padegti rūmus.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Laikas sušildyti šias
ledines sienas.
KOLONTAJUS. Jūsų didenybe, prie Vyslos! Pakrantėje
stovi paruoštas laivas.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Nėra pasaulyje kranto,
prie kurio galėtų prisišvartuoti mano laivas.
IZABELĖ. Tai spąstai, karaliau. Išgirskite pagaliau mo
ters balsą, jūsų didenybe!
OGINSKIS. Izabele, ką tu išmanai?
IZABELĖ. Mano širdis viską išmano, daug geriau negu
jūsų konstitucijos.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Širdies? Kur čia širdis?
IZABELĖ. Labiausiai jums atsidavusi širdis. Ji sako:
reikia skubėti pas ją.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Pas ją? (Pauzė, girdėti
minios gaudimas) Pas ką tokią?
IZABELĖ. Jūsų pirmąją meilę, didenybe.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Aš gal išsikrausčiau iš
proto? Man siūlo pas ją? Pas Jekateriną?
KOLONTAJUS. Vadinasi, galas. Jeigu jau taip. Atleis
kite, jūsų didenybe. Man reikia pasišalinti.
OGINSKIS. Jums seniai laikas pasišalinti, Kolontajau.
Būtų buvę geriau, jeigu visai nebūtumėte pasirodęs isto
rijoje.
KOLONTAJUS. Kaip ir visur šalyje, ir čia — balaga
nas.
B. d.
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Akių kalba

Plungė

Darau meninį projektą ir krei
piuosi prašydama sagų. Gal kam tai
skamba labai juokingai, bet kūrybi
niam sumanymui reikia labai daug
sagų. Visokių: medinių, geležinių,
plastmasinių, mažų, didelių, įvairių
formų ir t.t. Tad jeigu jūsų namuose
susikaupė senų ir nereikalingų sagų,
tai prašau neišmeskite. Paprašykite ir
kolegų, ir draugų. Juk tai tokia smul

/

ŽEMAIČIŲ

SAULUTĖ

kmena, bet mano sumanymui – labai
brangi. Kiekvienas, atnešęs po 30-40
sagų, taps meninio projekto partneriu
ir bus pakviestas į parodos atidarymą,
todėl nepamirškite prie sagų pridėti
ir savo vardą bei telefono numerį. Ar
galėsite pagelbėti?
Pagarbiai,
Lilija Valatkienė
Tel. 8 687 21179

P.S. Plung išk iai, dov an oj am as
sagas atneškite į Plungės viešąją
biblioteką arba į Vaikų biblioteką bet
kurią darbo dieną. Visi kiti, norintys
dovanoti sagų, turite skambinti au
torei jos nurodytu telefonu.
Plungės viešosios bibliotekos inf.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus paroda „Sveika, Nepriklausomoji!
Tautiškumo ir modernumo ženklai tarpukario Lietuvoje“
Gruodžio 5 d.  Žemaičių dailės  muziejuje buvo ati
daryta Šiaulių “Aušros” muziejaus paroda “Sveika,
Nepriklausomoji. Tautiškumo ir modernumo ženklai
tarpukario Lietuvoje“.
Ekspozicija išdėstyta net trijose ŽDM salėse, ji rengta
stengiantis perteikti to meto nuotaikas, svarbiausias aktu
alijas, madas.
Maloniai kviečiame pažinti mūsų praeitį kartu!
Paroda veiks iki 2019 m. sausio 7 d.

„žemaičių saulutės“ esė

Akys – Dievo tvarinio stebuklas, skirtas kiek
įmanoma ilgiau tarnauti. Jei pats žmogus negali
sukurti stebuklo, tai akys padeda gėrėtis kitų su
kurtais stebuklais.
Ką pasakys žvilgsnis, nelengva atspėti. Jame
tikras algoritmas.
Akys! Tarsi kosmosas, pilnas paslapties. Kiek
žmonija bestudijuotų jo sandarą, vis atranda nau
jų pasaulių.
Akys – tikros poliglotės. Jomis susikalba tau
tos ir nebyliai.
Vandens telkinys atspindi dangų ir debesį,
skrendantį paukštį ir medžius, besigaivinančius jo
gaiva, žilvičių reveransus pavasarį, o akių gelmėje
ne tik dvi liktarnėlės, bet ištisi paslapčių klodai.
Kiek gėlos vaiko akyse, kai jis, nemokantis
tarti žodžių, išreiškiantis savo norus verksmu.
Kokios baikščios jo akelės, kai šalia nėra globo
jančiojo. Koks klyksmas, užpuolus skriaudikui.
Bejėgio vaiko akyse kaupiasi piktos protesto
kibirkštėlės.
Tegul akių kalba spindi tauriausiais jausmais.
Pasaulyje gražiausia motinos akių kalba, kai
glosto savo kūdikį. Tuomet iš jų sklinda dieviška
šviesa.
Visai nesentimentalus atrodantis „Protų mūšio“
vedėjas A. V., klausydamasis projekto „Du balsai
viena širdis“ angeliškais balsais dainuojančių vai
kų, lieka nokautuotas.
Akys gęstančios vienišųjų.
Akys, atliekančios gyvenimo misiją...
Sielos akys, nepamirštančios kalbos, net tų
praeityje nuskendusių žodžių.
Akių tarnystė gamtoje, kai pavasario pabudi
mo gamoje sustoja prie gėlės žiedo, stebi šimtus
atspalvių gamtos paletėje.
Senolio žvilgsnis krypsta tolumon, ilgisi, lau
kia.
Kaip atgauti šviesą akyse, netekus artimo?
Jaunas žmogau, padovanok šiltą pagarbos
žvilgsnį.
Akyse neviltis, kai dviejų širdžių takelis nubėga
skirtingomis kryptimis.
Telydi jaunystę mylinčios, linksmos, gerumu
spindinčios akys.
Tegu vyrai bus dvasios apolonais, o moterys
– jų ikonomis.
Tegu Gėris krenta širdin pirmųjų snaigių šven
tiniais žiedais!
Rengėjas – DRAUGIJA „SAULUTĖ“
Leidžiamas nuo 1994 m. spalio 4 d.
Laisvės al. 19, LT-90157 Plungė
Tel.: (8 448) 72 372, 72 375
E. p. zemsaulute@gmail.com

Korespondentai: V. Liutikaitė,
R. Žukienė, K. Vaitkus, A. Kuprelytė,
Z. Paulauskaitė
Rinko - Z. Jonušaitė, A. Šakienė
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Menininkė Lilija Valatkienė prašo pasidalinti
nereikalingomis sagomis

Stefa Eidrigevičienė

Redaktorė - Kristina Paulauskaitė
Pavaduotojas - Dainius Sobeckis
Kalbos redaktorės - Genutė
Matevičiūtė, Vilma Mosteikienė
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Leidėjas: Ž. Pilitausko ind. veikla,
Slyvų g. 8, Kaušėnai, Plungės r.
Tel. 8 682 56996.
Spaudė UAB „Vakarų spaustuvė“ (Kretinga).
Straipsnių ir laiškų autorių nuomonės gali nesutapti su
redakcijos nuomone.
Maketavo Žydrūnas Pilitauskas (Telšių g. 3, II a.,
Plungė. Tel.: (8 448) 70 400, 8 682 56 996.
E. p. zp55598@gmail.com). Tiražas – 1000 egz.

Tarpukario nepriklausomos Lietuvos (1918–1940) laikotarpis
– tai visų valstybės ir visuomenės gyvenimo sričių pažangos ir
pokyčių laikotarpis. Šiandien, sulaukus nepriklausomybės 100mečio, „Aušros“ muziejus gręžiasi į praeitį ir žvelgia į tarpukario
Lietuvos gyvenimą. Pažinti jį iš arčiau muziejaus lankytojams
padės paroda „Sveika, Nepriklausomoji! Tautiškumo ir moder
numo ženklai tarpukario Lietuvoje“.
Paroda supažindins su tarpukario Lietuva ir tuo laikotarpiu
susiformavusiais bei išryškėjusiais visuomeninio, kultūrinio,
politinio, socialinio ir ekonominio gyvenimo ženklais, kurie kalba
apie jaunos valstybės siekius kartu su visu pasauliu eiti pažan
gos keliu, būti modernia valstybe ir drauge išsaugoti savitumą,

puoselėjant ilgametes tradicijas. Parodos leitmotyvu pasirinkti
autentiški to laikotarpio posakiai, frazės, šūkiai, kurie išsako
esmines to meto aktualijas ir atskleidžia tarpukario Lietuvos
gyvenimo niuansus.
Parodoje gausu tautiškumą ir modernumą išreiškiančių sim
bolių, kuriais siekiama ne tik apžvelgti svarbiausius įvykius, bet
ir parodyti, kaip jie buvo priimami to meto visuomenės ir kaip
tai buvo išreiškiama viešojoje erdvėje. Išraiškingi tarpukario
dailininkų plakatai, fotografijos, garbingus darbus Lietuvai liudi
jantys apdovanojimai, simboliais ir šūkiais papuoštos vėliavos,
aprangos detalės, lietuviškos produkcijos reklamos ir pakuotės,
nauji importiniai daiktai ir kiti to meto aktualijas atspindintys
eksponatai padeda geriau pažinti tarpukario Lietuvą.
Parodoje pristatomi eksponatai ne tik iš Šiaulių „Aušros“
muziejaus rinkinių, bet ir iš kitų Lietuvos muziejų bei instituci
jų: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejaus, Kauno miesto muziejaus, Kauno
IX forto muziejaus, Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Telšių
vyskupijos kurijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos, Lie
tuvos centrinio valstybės archyvo rinkinių ir kt.
Organizatorius: Šiaulių „Aušros“ muziejus
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, LR kultūros ministerija

Virgina Bartušienė

Ateina adventas
Kai tikrosios šalnos pakan
da paskutinius lapus ir vėjas
dažniau baldosi už lango, imi
galvoti, kad artėja adventas.
Žengiame žingsnį į išskirtinį
metų laiką, kai norėtųsi būti
arčiau gamtos, žemės, Dievo
ir tikėjimo.
Savaitgalį Pagramančio bib
liotekoje vyko popietė „Adven
tas – laukimo metas, šviesos,
gyvybės troškimas ir Knygų
Kalėdos“. Šventiškai papuoš
toje bibliotekoje Pagramančio
mokyklos jaunieji valančiukai,
vadovaujami tikybos mokyto
jos Viktorijos Juknaitės-Davi
davičės, skaitė ir vaidino apie
advento vainiko, žvakių pras
mę, Juozapo ir Marijos kelionę
iki Betliejaus. Vaikai giedojo
giesmeles, dovanojo angelėlius,

vaišinosi obuoliais.
Bibl iot ek oj e puik av os i
adv ent o vain ik as, ang el ų
paroda ir Betliejus su šie
nu ir gyvulėliais. Popietėje
dal yv av o mūs ų par ap ij os
klebonas Vytautas Petraus
kas, švelniais kanklių garsais
džiugino kanklininkė Jolanta
Kažukauskienė, jai pritarė
Ilona Ambrozienė.
Kaip ir kasmet į advento
popietę su knygomis ir žur
nalais atvyko Pagramančio
regioninio parko lankytojų
cent ro adm in istr at or ė Rita
Krompalcienė. Knygų Kalė
doms naujų knygų dovanojo
miest el io senj or os Mar yt ė
Taušk ėl ien ė, Alm a Mont
vil ien ė, Dan ut ė Petk ien ė,
Audronė Bajorinienė, Lijana

Montvilaitė, Agnė Stonytė.
Vaikams knygų dovanojo In
ga Poškaitė, Ugnė Eskytė.
Dėkojame šventės rėmė
jams siuvimo įmonės vadovei
Raselei Stružeckienei, ūki

ninkams Reginai ir Virginijui
Višinskiams.
Tauragės B. Baltrušaitytės
viešosios bibliotekos
Pagramančio kaimo filialo
vyr. bibliotekininkė

In memoriam
prof. hab. dr.

Juozapui Algimantui
Krikštopaičiui
2018 m. lapkričio 10 d., eidamas 87-uosius metus,
mirė Lietuvos mokslo istorikas ir filosofas, chemikas,
eseistas, alpinistas, habilituotas humanitarinių mokslų
daktaras, Lietuvos kultūros kongreso tarybos narys,
Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos bendrijos pirmi
ninkas prof. hab. dr. Juozapas Algimantas Krikštopaitis.
Šviesaus atminimo mokslininkui nebuvo svetima ir li
teratūra - jis domėjosi poezija, analizavo poetės Lidijos
Šimkutės kūrybą.

XXI a. neskubėjimo ciklas Upė“
2019 m. sausio 17 d. 17.17 val. Plungės viešojoje
bibliotekoje - laikrodinėje kviesime sustoti, neskubėti ir
suprasti, kad prasmė slypi sustojime, akimirkų sulaiky
me, o ne bėgime, informacijos pertekliuje, nuolatiniame
strese. Kviečiame pirmąjį XXI a. neskubėjimo ciklo
seansą, kuriame pasirodys Domas Raibys, slemo poetas,
stand-up komikas. Skubėkime lėtai naujaisiais metais!
Plungės viešosios bibliotekos inf.

