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„Žemaitija šimtmečio šviesoje“

Vir gi ni ja Liutikaitė

„ŠviesosJumsspindulįsiunčiu...“
Be si bai giant me tams  „Že mai čių sau lu tės“ re dak ci ją pa sie kė laik raš čio skai ty to jos, bi čiu lės  Ka

zi mie ros Šim ku tės  Kruo pie nės  iš Gruz džių laiš kas su mie lu siun ti niu   85erių me tų ju bi lie jaus 
pro ga jos ar ti mų jų pa reng ta ir iš leis ta sim pa tiš ka ei lė raš čių kny ge le, pa ly dė ta au to rės au to biog
ra fi ja. Tie ei lė raš čiai, anot pa čios au to rės, „taip sil pni ir ne ver ti bū ti kny go je“, ei lė raš čiai, ku rie 
„liks anū kams mo čiu tės at si vė ri mas, at si mi ni mai iš gy ve ni mo, ku rį te ko iš gy ven ti“. Bet iš tie sų tie 
ei lė raš čiai ver ti daug dau giau. Nes la bai svar būs ir ver tin gi yra vi sų mū sų gy ve ni mai   ne pa kar to
ja mi, vie nin te liai to kie ir tik rai ver ti, kad apie juos iš girs tų. Nes mū sų drą sūs, nuo šir dūs at si vė ri mai 
vi sa da ver ti di džiau sios pa gar bos. Ir dar to dėl,  kad „Že mai čių sau lu tė“  dė kin ga iš ti ki miau siems 
sa vo bi čiu liams, ko kia ir yra ger bia ma Ka zi mie ra Kruo pie nė. Nuo šir dus ačiū Jums už pa si ti kė ji mą. 
Svei ka tos kuo di džiau sios, ir   bū ki me ir to liau kar tu.

Prieš 92-ejus me tus gi mu-
si Plun gės ra jo ne, Al sė džių 
vals čiu je, Druk čių kai me, 
33 ha že mės tu rė ju sio ūki
nin ko šei mo je, Ka zi mie ra 
Kruo pie nė šian dien švie siai 
mąs to apie ne leng vą sa vo 

gy ve ni mą, su mei le kal ba 
apie Ana pi lin iš ėju sius jos 
gy ve ni mo my li miau siuo
sius, tė ve lius, apie gra žią 
šei mą šian dien, my lin čius 
ir my li mus vai kus ir anū kus.  
Pir ma gi mė, vy riau sia iš vie

nuo li kos vai kų, pri si me na 
pra džių pra džią. Ke le tas 
iš trau kų iš mi nė to sios kny
gos – tai lyg va kar ma ty ti 
gy vi, spal vin gi  vaiz dai, 
pa sa ko jan tys daug di des nę 
žmo gaus gy ve ni mo is to ri ją, 

nei ga li pa si ro dy ti iš pir mo 
žvilgs nio.  

„Ma no tė vas Pran ciš
kus Šim kus gi mė 1901 m., 
ma ma Ka zi mie ra Ku bi liū tė 
bu vo tre jais me tais vy res

LatvijosvėliavaviršPlungės
bibliotekos

Vestuvės su Kostu Kruopiu. 
1953 m.

Su mama ir seserimi Aniceta (dešinėje).

Mieloji Mama, būk pasveikinta. 2006 04 23. Tėvai Kazimiera ir Pranciškus tremtyje 
Sibire.

Mama Kazimiera verpia.
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Li di ja Šimkutė

GRIAUSTINIO PALAIKOS
Tai žen klas įsi gan du sioms žo lėms –
Kad su te mos jau tuoj at slinks.
  Emi ly Dic kin son
PERKŪNO SUKRĖSTI
ga ruo jan tys de be sys
                     pra vir ko

su si ran gę me džių ka mie nai
iš gąs di no žie dus
la pų prie globs ty je

pa lin ko ša kos
prie mo te rų 
gė lė tų ska re lių

ap šlaks tė
že muo ges krep še liuo se
prieš vi dur die nio sau lę
pa sklin dant su paukš čių
čiul be siu miš ko tan kmėj

                   *
PASKUTINĖS PAGONIŲ APEIGOS*
ai di Že mai ti jos pi lia kal niuo se

sė džiu prie lan go
klau sau si griaus ti nio pa lai kų
žiū riu į vai vo rykš tės spal vas
                             * Bro niaus Ku ta vi čiaus kom po zi ci ja

                       *
DUMBLINAS KRANTAS
klam pi na
šak nų raiz gi nį

vabz džiai pa ky la
el ge ta 
dūs ta pu vė siuo se

             *
UŽPŪSK ŽVAKES
pro ta vi mo
gurkš nok oke a ną
kol dan gus pra virks

esu tik ai das
gi liai įstri gu sio ta vo bal so

lauk da ma žo džio
vie nin te lio žo džio
jo kio žo džio

          *
ŽIŪRIU
į mirš tan čius me džius
Ka li naus ko gat vė je*

nu kir to lie pą
nu pjo vė ki tą
su ka po jo ka mie ną ir ša kas
su me tė į krū vą ir pa li ko 
ver kian čiai die nai
                  *iš bu vu sio ma no bu to 2003-2017

                   *    
ALBATROSAS
iš sklei džia spar nus
ir klai džio ja po ma no
že my no van de ny ną
                         *
ILGOS TUNELIO GATVĖS
                Flo ren ci joj
rai bu liuo ja šer mukš niuo se

sau lė lei džia si
ant pil kų sie nų vė su mos

alyv me džiai pri den gia pra ei vius

pa gel tę de be sys
už lei džia vie tą nau jam mė nu liui
bars to spal vų ka muo lius
po dan gaus žie vė mis
               *
BALTIJOS JŪROS DEBESIS
įrė žia uo los kris ta lą

vė jo akys ste bi
pa kran tėj vai kus
kla jo jan čius žo džių lie tu je
ei lė raš čių la puo se 
               *

VIENIŠI  MOLINIAI ĄSOČIAI
ant ąžuo li nės ko mo dos šnabž da

sie nos su ge ria še šė lius
Shan ka ro si ta ro gar sus
pa kal nu tes stik lai ny je

pra si vė ru sios du rys
sun kia pa gal vės kva pus
dul kių os mo są

ra gos mik ro to nai pa ki lę
nu si lei džia rit miš kais cik lais
CHHED
TIHAI
CHAKRADAR *

*Chhed:  su krus ti; mu zi ko je - įžan ga.
  Ti hai: ka den ci ja, pa pras tai gro ja ma tris kar tus.
  Chak ra dar:  Ti hai pa kar to ja ma tris kar tus.               

                                *

NERANDU ŽIRKLIŲ
su kar py ti pa sau lį

Ne ži no mų  erd vių* 
pi ra mi džių gar sai
lie jas po kam ba rį

do va no tas paukš čio liz das
už tik tas prie Tau rag no eže ro
ra miai il si si ant spin te lės

* Vy tau to Ger ma na vi čiaus kom po zi ci ja pa gal
     L. Šim ku tės ei les iš „Ty los erd vės“ rin ki nio

Aust ra li ja

Lidija Šimkutė LRK knygos pristatyme. 2016.09.19

KŪRYBOS PADANGĖJE

SuŠventomis
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, ku-
rie 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!

Nuoširdžiai
+Kęstutis Kėvalas

Telšių vyskupas

LidijaŠimkutė:po etė ir ver tė ja, ra šan ti lie tu vių ir an glų kal bo mis, gi mė 1942 m., žie mos me tu, (vie na iš dvy nių) 
Kra kių kai me, Mo sė džio vals čiu je, Kre tin gos ap skri ty je. (Da bar Skuo do ra jo ne). Tė vai: Pra nas ir Eu ge ni ja (Zū bai tė) 
Šim kai. Vai kys tę pra lei do Ol den bur ge ir ki to se pa bė gė lių sto vyk lo se Vo kie ti jo je. Su tė vais ir vy res niu bro liu Al gir du 
1949 m. at vy ko į Aust ra li ją.

Po ke lių mė ne sių, pra leis tų emig ran tų sto vyk lo je Bo ne gi lo je,  Aust ra li jos val džia pa sky rė Pra ną Šim kų dirb ti lent pjū
vė je, „Pe e chel ba East“.  1952 m. Šim kų šei ma per si kė lė į Ge e lon g’ą  (Vik to ri jos vals ti ja) kur bū rė si lie tu vių ko lo ni ja. 
Li di ja bai gė pra džios mo kyk lą, gim na zi ją ir aukš tą jį moks lą Gor do no tech no lo gi jos ins ti tu te, 1959 1962 m.  Po vie nų 
me tų prak ti kos Pert h’o li go ni nė je Va ka rų Aust ra li jo je įsi gi jo die to lo gės spe cia ly bę, 1963 m. Pa dir bu si me tus, per si kė lė į 
Ade lai dę, Pie tų Aust ra li ją. Li di ja įstei gė die to lo gi jos sky rius „Ro y al Ade lai de Hos pi tal“ ir vė liau „Re pat ria tion Ge ne ral 
Hos pi tal (RGH, Daw Park)“;  Ly dia Po cius įtrauk ta  į  Dr. Pe ter M, Last’s OAM “A biog rap hy of Re pat ria tion Ge ne ral 
Hos pi tal (Daw Park) and a His to ry of Re pat riai ton Ge ne ral Ser vi ces in South Aust ra lia”. Pub li ka vo straips nius sa vo 
spe cia ly bės te mo mis. Su ma žo mis per trau ko mis tę sė pro fe si nį dar bą (19642001 m). Dir bo ne tik li go ni nės ben drų li gų, 
am bu la to ri jos  bet ir pa ski rų li gų kli ni ko se, dia be tų, psi chiat ri jos, slau gos (hos pi ce), aids  ir ki tuo se sky riuo se; pri žiū rė jo 
stu den tus ir skai tė pa skai tas.

Li di ja iš te kė jo už Ro mu al do Po ciaus 1966 m. Tu ri sū nų Li ną, duk re lę Da nie lę ir tris anū kus: Ai dą, ir Gin tą Po cius 
ir Mia Al leg ra Jar vis. 

Li di ją Šim ku tę nuo jau nys tės trau kė me nai. Ei liuo ti pra dė jo vai kys tė je, mo kė si skam bin ti pia ni nu 
ir šo ko ba le tą. Li di jai se kė si spor tuo ti – 1978 m.lai mė jo lau ko te ni so bron zos me da lį Pa sau lio lie tu vių spor to šven tė je 

Či ka go je (JAV). Daug me tų žai dė krep ši nį (bu vo ka pi to nė) spor to klu be,  „Vy tis“ Ge e lon g‘e ir Aust ra li jos lie tu vių mo te rų 
rink ti nė je. Bu vo pa kvies ta į aust ra lų Vik to ri jos ir Va ka rų Aust ra li jos vals ti jų krep ši nio rink ti nes. At si sa kė dėl stu di jų.

197378 m. Li di ja ne aki vaiz džiai to bu li no lie tu vių kal bą, is to ri ją ir tau to sa ką Lie tu vių kal bos ins ti tu te Či ka go je. 1977 
m. ir 1987 m. lan kė lie tu vių kal bos kur sus Vil niaus Uni ver si te te. 

Ra šy ti  pra dė jo lie tu viš kai. De biu ta vo  Met me nys 33, 1977 m. Tik vė liau pra dė jo ra šy ti  ir an gliš kai. De biu ta vo an
gliš kai, As pect, Vol.5/4, 1982 m. (pir mos pub li ka ci jos Ly dia Sim kus var du). 

Šiuo me tu ku ria lie tu vių bei an glų kal bo mis ir lie tu viš kai pa ra šy tus sa vo kū ri nius ver čia į an glų kal bą ir at virkš čiai.
Lie tu vos ra šy to jų są jun gos na rė (nuo 2004 m.) Pie tų Aust ra li jos ra šy to jų cen tro na rė (nuo 1992 m.).
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„ŠviesosJumsspindulįsiunčiu...“

Pra ei ties pri si mi ni mai

Pra ei ties pri si mi ni mai
Už klys ta ne ju čiom,

Jie ma no šir dį su grau di na
Ir te ka aša ros slap čiom.

Štai tė viš kės Drūk čiuos jau kus kam pe lis, 
Gė lių dar že lis po lan gais,

Žie duo se sken din tis so de lis,
Dai na, liū liuo jan ti lau kais.

Sau lė ly džio auk si nės ža ros
Ir ži bu riai žvaigž džių,

Skam bus mo tu lės bal sas...
Vai de na si vaiz duos min čių.

Pra din go die nos jau kios. Mie los,
Pa lik da mos skaus mus.

Te kė kit kar čios aša ros, -
Nes man be ga lo ne ra mu,

Il giuo si Tė viš kės ir tų die nų jau nų...

Gruz džiai

Par kas ir sto gai,
Po lan gais kle vų oši mas,

Me džių ža lu ma
Ir na mai, pa vir tę tė viš ke.

Trau kia par va žiuot
Šven čių ir šven ta die nių.

Su si tik ti, ap ka bin ti
Ma mą, se sę ir se ne lę.

Kam pe lis mie las – sa vi na mai...
Kaip kregž dės iš skra jo sit,

Su si ra sit sau nau jus liz dus.
Da bar stu den tai grįž ta
Pa bū ti, švęst Ka lė das,

Ve ly kas ir Nau jus me tus...

Bū ties slė pi niai

Su lin kęs nuo me tų
Ir var go naš tos,

Ne be isi ši tuo ta ke liu.

Ga nyk loj ža lioj
Ge gu tė lė ku kuos,

Bet jos ne gir dė si jau tu...

Ra my bė ir džiaugs mas
Pra am žių ša ly

Už pil dys tau sie la švie sa,

Iš Die vo iš melst
Mums ma lo nių ga li

Ko čia ne ga lė jai vi sai.

Mes varg si me,
Kę sim pri slėg ti bė dų,
O Tau am ži ny bė ži bės.

Dar džiaug si mės nie kais,
Tuš čiu mi ra žu,

Bet eit pas Ta ve juk rei kės...

***

Bū siu su ju mis,
Kai ma nęs ne be bus.

Vė jo dvelks mu
Pa glos ty siu jums vei dus,

Nu šluos ty siu aša ras,
Kai verk sit,

Mal doj su klup siu
Ša lia jū sų,

Su an ge lu sar gu šnabž dė siu,
Per spė siu nuo blo gio.

Pa jus ki te ma ne – 
Aš bū siu su ju mis vi sa da...

ma ma už mai šė ir iš min kė 
duo ną, lie pė man iš kū ren ti 
pe čių ir pa kep ti ke pa lus, o 
pa ti iš va žia vo pas dak ta rą į 
Tel šius. Aš la bai nu si mi niau. 
Ką da ry ti? Bu vau ma čiu si ir 
pa dė ju si ma mai duo ną kep ti, 
bet da bar li kau vi sai vie na. 
O dar tie ma žie ji... Lie piau 
An ce lei sup ti lop šy je ma žą
jį Jo nu ką, pri žiū rė ti ki tus, 
o aš iš ėjau į lau ko vir tu vę 
pe čiaus kū ren ti. Vis par bėg
da vau ma žes nių jų pa žiū rė ti. 
Pas kui da riau ke pa lus ir 
ke piau duo ną apie dvi va lan
das. La bai lau kiau ma mos, 
kad tik grei čiau par va žiuo tų. 
Jau rei kia iš im ti duo ną iš 

pe čiaus. Ke pa lai di de li, sun
kūs.  Duo na bu vo per ke pu si, 
plu ta sto ra.  Tai bu vo ma no 
pir mo ji sa va ran kiš kai kep ta 
duo na. Ma ma ne nu pei kė 
ma no dar bo, dar pa ty rė... 
Vai kai vi si ne už au go. Ty
mams siau čiant mi rė Sta se
lė, pas kui – Vy tau tas, Onu tė, 
Jo ne lis. Dif te ri to epi de mi ja 
nu ma ri no Ade lę. An ce lei iš
si vys tė dif te ri to kom pli ka ci
ja – pa ra ly žius. Ją ve žio jo su 
ar kliu į Tel šius in jek ci joms, 
ir An ce lė pa svei ko. Li kom 
tik še ši vai kai: aš, Pra nas, 
Au gus ti nas, An ce lė, Le o nas, 
Ber nar das.“

nė, gi mu si 1898 m. Ma mos 
tė vas Kle men sas Ku bi lius 
Druk čiuo se nuo mo jo že mę, 
vė liau sa vi nin kas jam tuos 
22 ha par da vė. Kai ma mos 
tė vas mi rė, li ko trys se se rys, 
ma ma bu vo vi du ri nė. Ma no 
tė vas Pran ciš kus jų ūky je 
ta da tar na vo už ber ną, jie 
su ma ma su si pa ži no ir ap
si ve dė 1925 me tais. Tė vas 
ūkį su tvar kė, at sta tė, pa sta tė 
nau ją tro bą. Pa me nu, kai 
tro ba jau bu vo pa sta ty ta, 
sė dė jau sau ras tą ap žer gu si. 
Ta da mū ri jo pe čius. Tė vas 
dar nu pir ko 6 ha miš ko ir 
ki to kios že mės, iš vi so jau 
bu vo 33 ha... Tė vas lai kė 
ūky je daug gy vu lių, mo kė jo 
tvar ky tis, nau do jo pen kia
lau kę sė jo mai ną. Šei mo je 
vie nas po ki to gi mė vai kai. 
Kol ma ži bu vom, sam dė 
vai kį ir mer gą, o kai pa au
go, te ko ir mums prie dar bų 
pa dė ti. Kai bu vau 13 me tų, 
jau ke piau duo ną, ru gius 
rin kau, jau nes nius pri žiū
rė jau... Der liai bu vo ge ri. 
Kad ga lė tų ru gius nu pjau ti 
ne su lau žęs  ker ta mo sios, 

tė vas pa va sa riais nuo lau kų 
rink da vo ak me nis. Ir mes, 
vai kai, nuo pat ry to li gi su te
mų kaip šu ne liai tuos ak me
nis rin kom. Dar tu rė da vom 
spe cia liai kirs tu vu us nis 
nai kin ti. Per ke le rius me tus 
lau kuo se be veik ne li ko nei 

ak me nų, nei us nių... 1934 m. 
įsto jau į pir mą Paukš ta kių 
pra di nės mo kyk los kla sę. 
Mo kyk lą bai giau 1938 m. 
su pa gy ri mu. Mo ky to ja siū lė 
leis ti ma ne to liau mo ky tis, 
bet tė vas pa sa kė: „Mo te rims 
di de lių moks lų ne rei kia, 

vys tyk lus mo kės su skai ty ti 
ir ga na.“ Ma ma kas met gim
dė, man rei kė jo jai na muo se 
pa dė ti. Ma mai bu vo sun ku, 
ji daž nai ver kė, su sir go, 
va žia vo prie dak ta ro, ku ris 
pri pa ži no esant ner vų li gą. 
At si me nu, bu vau try li kos, 

Jubiliejinių vestuvių šventė bažnyčioje.

Visi 13 anūkų – nuo mažiausio iki vyriausio – prie močiutės namų Eigirdžiuose. 1993 m.

Tie patys 13 anūkų, jau suaugę, prie klėties Nerimdaičiuose. 2005 m. balandžio 8 d.
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Kon fe ren ci jo je kel tas 
tiks las – at kreip ti vi suo
me nės ir po li ti kų dė me sį 
į fol klo ri nių an sam blių, 
kraš to ty ri nin kų bei žy
gei vių ju dė ji mo reikš mę 
iš si va duo jant Lie tu vai iš 
so vie ti nio re ži mo. Kon fe
ren ci jo je pra ne ši mus skai
tė moks li nin kai, ti rian tys 
et no kul tū ri nio są jū džio 
ypa tu mus, fol klo ri nių an
sam blių, žy gei vių, kraš
to ty ri nin kų ir ra mu vie čių 
ju dė ji mo pra di nin kai, ak
ty vūs da ly viai. Ap tar ta šio 
ju dė ji mo reikš mė ir pras mė 
Lie tu vos is to ri jo je. Da ly va
vo apie 100 žmo nių.

Kon fe ren ci jos da ly vius 
pa svei ki no Sei mo Kul tū ros 
ko mi te to na rys Sta sys Tu
mė nas. Jis at krei pė dė me sį 
į tai, kad fol klo ri nin kai ir 
žy gei viai so viet me čiu bu vo 
ty lie ji re zis ten tai, Są jū džio 
šauk liai. Sei mo Švie ti mo 
ir moks lo ko mi te to na rė 
Auš ra Pa pir tie nė taip pat 
pri pa ži no fol klo ri nio ju
dė ji mo reikš mę iš sau gant 
tra di ci jos gy vas tį bei tau ti nį 
są mo nin gu mą so viet me čiu. 
Sei mo Kul tū ros ko mi te to 
na rys ir Sei mo Lai ki no
sios et ni nės kul tū ros gru
pės pri mi nin kas Ro ber tas 
Šar knic kas pa brė žė, kad 
šian die ni nė je si tu a ci jo je 
bū ti na su ras ti vie tą et ni nei 
kul tū rai švie ti mo sis te mo je. 
Sei mo na rys Min dau gas 
Pui do kas taip pat pa ste bė jo, 
kad bū ti ni po li ti niai spren
di mai, orien tuo ti į et ni nės 
kul tū ros sau go ji mą ir ak
tu a li ni mą. Et ni nės kul tū ros 
glo bos ta ry bos pir mi nin kė 
Da lia Ur ba na vi čie nė pa
kvie tė fol klo ro an sam blių, 
žy gei vių, kraš to ty ri nin kų 
ir ra mu vie čių ju dė ji mo 
da ly vius bei šio ju dė ji mo 
ty rė jus pa si da lin ti min ti mis 
apie jo reikš mę Lie tu vai 
iš si va duo jant iš so vie ti nio 
re ži mo.

So viet me čiu ki lu sį fol
klo ri nį, ra mu vie čių, žy gei
vių ju dė ji mą ti rian ti prof. dr. 
Ai nė Ra mo nai tė ak cen ta vo, 
kad da ly va vi mas šia me ju
dė ji me to me to žmo nėms 
bu vo ga li my bė at si ri bo ti 
nuo so vie ti nės vi suo me nės, 
so vie ti nių ri tu a lų ir kar
tu kur ti sa vo, al ter na ty vų 
pa sau lį, ku ria me jie ga lė jo 
jaus tis oriai. A. Ra mo nai tės 
tei gi mu, šis al ter na ty vus 
et no kul tū ri nis ju dė ji mas 
bu vo svar bus veiks nys, nuo 
ku rio pra si dė jo so vie ti nės 
sis te mos griū tis: ne at si
tik ti nai pir ma sis Są jū džio 
mi tin gas  įvy ko sa vai tė po 

fes ti va lio „Skam ba skam ba 
kan kliai“. 

Kon fe ren ci jos pra ne
šė jų, ku rie bu vo ak ty vūs 
fol klo ro an sam blių, žy
gei vių, kraš to ty ri nin kų ir 
ra mu vie čių ju dė ji mo da ly
viai nuo pat šio ju dė ji mo 
iš ta kų, pa si sa ky mai bu vo 
jaus min gi ir įkve pian tys. 
Vie nas iš Vil niaus uni
ver si te to kraš to ty ri nin kų 
ra mu vos kū rė jų, po etas 
Vla das Bra ziū nas su jau di
no sa vo pri si mi ni mais apie 
tai, ką reiš kė anuo me ti niam 
jau nam žmo gui pa slap čia, 
už už dangs ty tų lan gų dai
nuo ti „Lie tu va bran gi“. 
Ki tas kraš to ty ros ju dė ji mo 
ini cia to rius il ga me tis VU 
kraš to ty ri nin kų ra mu vos 
va das Ve nan tas Ma čie kus 
pa pa sa ko jo, kad jo po rei kis 
už si im ti šia veik la ki lo ne 
šiaip sau, o kas dien su si du
riant su nie ki na mu po žiū riu 
į lie tu vių kul tū rą. Prof. dr. 
Va len ti nas Bal trū nas pa
pa sa ko jo apie 1966 me tais 
žy gei vių Pu nio je pa si ra šy tą 
su tar tį, ku rio je iš reikš tas at
si ri bo ji mas nuo so vie ti nio 
tu riz mo. Su tar ty je įtvir tin
ta, kad žy gei viu ga li va din
tis tik tas, ku ris ak ty viai ty
ri nė ja sa vo kraš tą, už si i ma 
kraš to ty ros veik la. Ni jo lė 
Bal čiū nie nė pa ste bė jo, kad 
di džiai klys ta tie, ku rie fol
klo ro an sam blių ir žy gei vių 
ju dė ji mą lai ko so vie ti nės 
sis te mos da li mi. „Taip tei
gian tys ne ži no, kaip mes iš 
tie sų jau tė mės, – sa kė N. 
Bal čiū nie nė. – Mes duo
da vo me žy gei vio prie sai ką 
su klau pę ant ke lių prieš pi
lia kal nį. Kiek vie nas žy gis 
tu rė jo tiks lą, ką nors duo ti 
Lie tu vai. Po žy gio mes, 
jau ni stu den tai, su kvies da
vo me vie ti nius žmo nes ir 
pa sa ko da vo me jiems tai, 
apie ką vi si bi jo jo kal bė ti. 
Mes lan kė me Puns ko, Ger
vė čių, Pe le sos lie tu vius, 
steng da mie si pa lai ky ti jų 
tau ti nę dva sią“. An ta nas 
Gu de lis at sklei dė, ką jam 
anuo met reiš kė da ly va vi
mas Ra sos šven tė se: „Mes 
bu vo me taip „at si kan dę“ 
šven čių be šven tu mo ir taip 
troš ko me tik ros šven tės, 
ku rio je bū tų tik ro šven
tu mo. Ra sos šven tė iš ties 
bu vo di džiau sias jau nys tės 
įvy kis.“ Ra mu nė Vė liu vie
nė taip pat pa ste bė jo, kad 
da ly va vi mas kraš to ty ros 
veik lo je anuo me ti niam 
jau nam žmo gui bu vo la bai 
gi li pa tir tis. Li na Pet ro šie nė 
pa si da li no įžval go mis, kaip 
fol klo ro an sam blių ju dė ji

mas vy ko ki ta me Lie tu vos 
ga le – Klai pė do je.

Il gus me tus VU fol klo ro 
an sam bliui „Ra ti lio“ va
do va vu si Zi ta Kel mic kai tė 
pa sa ko jo, kad nors fol klo ri
nin kai anuo met ir ne no rė jo 
ei ti į de ry bas su val džia, 
vis dėl to be jos iš si vers ti 
bu vo ne įma no ma – su val
džia bu vo bū ti na de rin tis ir 
„iš suk ti uo de gą“ ži nant ar 
nu jau čiant, ką ga li ma, o ko 
ne ga li ma ofi cia liai ro dy ti. 
Be je, pa sak Z. Kel mic kai
tės, dėl vie nos ar dėl ki tos 
prie žas ties val džia fol klo
rui anuo met sky rė dau giau 
dė me sio nei šian dien. O ir 
vi suo me nės do mė ji ma sis 
bu vo di džiu lis  – į „Ra ti
lio“ kon cer tus su si rink da vo 
tiek žmo nių, jog lūž da vo 
du rys. 

Rū ta Vil džiū nie nė at krei
pė dė me sį į šių die nų skau
džią ak tu a li ją – nyks tan tį 
dai na vi mo kar tu fe no me ną. 
Ji at krei pė dė me sį, kad dar 
1974 me tais grįž tan tiems 
iš re pe ti ci jos fol klo ro an
sam blio da ly viams bu vo 
na tū ra lu dai nuo ti mies te, 
tro lei bu se. „Dai nuo da mi 
mes pa ten ki no me au ten tiš
kos bū ties troš ku lį, bu vo me 
ku pi ni sa vi gar bos. Ir nie kas 
nie ka da nie ko ne rep li ka vo. 
Bu vo jun ta mas vi suo me
nės su pra ti mas, kad dai na 
yra šven ta“, – tei gė R. 
Vil džiū nie nė ir pri dū rė, 
kad tai bu vo ir pro tes tas 
prieš ofi cio zi nę pom pas ti
ką. Ji iš sa kė min tį, kad ir 
šian dien ver tė tų at si gręž ti 
į ne sce ni nes fol klo ro for
mas: es mi nis fol klo ro tiks
las nė ra su ža vė ti, pa da ry ti 
įspū dį; fol klo ro tiks las yra 
kur ti on to lo gi nį sau gu mą 
jį dai nuo jan tiems; fol klo rą 
rei kia ne at lik ti, o su juo 
gy ven ti.   

Kon fe ren ci jos pa bai go je 
vy ko prof. ha bil. dr. Dai vos 
Vy či nie nės va do vau ja ma 
dis ku si ja „Fol klo ri nis ju
dė ji mas prieš ir po Lie tu vos 
Ne pri klau so my bės at ga vi
mo“. Prof. dr. Ry tis Amb
ra ze vi čius at krei pė dė me sį 
į tai, kad šian dien et ni nė 
kul tū ra iš gy ve na ne pa čius 
ge riau sius lai kus: daug 
kam et ni nės kul tū ros sim
bo liais yra ta pu sios vy žos, 
klum pa ko jis ir ce pe li nai, o 
et no lo gi ja kai ku rių vi suo
me nės vei kė jų gre ti na ma 
su to kiais pseu do moks lais 
kaip, pvz., chi ro man ti ja. 
Tuo tar pu Lie tu vos na
cio na li nio kul tū ros cen tro 
di rek to riaus pa va duo to jos 
Vi dos Šat kaus kie nės nuo

mo ne, et no kul tū ri nia me 
lau ke ga li ma pa ste bė ti ir 
op ti mis tiš kes nių ten den
ci jų. Pa vyz džiui, fol klo ro 
an sam blių Lie tu vo je ne
ma žė ja, jie yra vis ge riau 
pa si ren gę. Ga li ma pa ste bė ti 
di džiu lę fol klo ri nių reiš ki
nių įvai ro vę: nuo ar cha jiš
kų for mų re konst ra vi mo 
iki mo der nių po stfol klo ro 
pro jek tų. V. Šat kaus kie nės 
nuo mo ne, vi si šie reiš ki
niai yra svei kin ti ni ir pra
smin gi.

Eg lė Va len tė, ini ci ja vu si 
dau ge lį ug nies skulp tū rų 
mis te ri jų per ru dens Ly
gia die nio šven tę Vil niu je ir 
ki tuo se mies tuo se, at krei pė 
dė me sį į tai, kad tik rai įma
no ma ras ti to kių kul tū ros 
for mų, ku rio se pro fe sio
na lu sis ir liau dies me nas 
pui kiai de rė tų tar pu sa vy je. 
Jos pa ste bė ji mu, ieš ko ti 
nau jų fol klo ro per tei ki mo 
prie mo nių yra bū ti na, nes 
fol klo ras yra ga lin ga psi
cho te ra pi jos for ma, ku ri 
ne ga li bū ti at im ta iš vi suo
me nės. 

Dai va Vy či nie nė pa ste
bė jo, kad fol klo ras šian dien 
ga li reikš tis dviem kryp ti
mis: pa vyz džiui, su tar ti nės 
ga li bū ti at lie ka mos tiek 
pro fe sio na liai, kar tu su 
di džiau siais še dev rais šiuo
lai ki nia me me ne, tiek kaip 
žmo nių ma ses įtrau kian ti 
ir di džiu lį džiaugs mą jiems 
tei kian ti dva si nė prak ti ka. 

M. K. Čiur lio nio me
nų mo kyk los mo ky to ja 
Ju li ja Ika mai tė at krei pė 
dė me sį, kad jau no ji kar ta 
yra at vi ra et ni nei kul tū rai. 
Tai ro do jos pa tir tis or ga
ni zuo jant įvai rias et no kul
tū ri nes, ben druo me ni nes 
me ni nes ak ci jas. Ta čiau, 
kad šis al kis bū tų pa so
tin tas, pa sak J. Ika mai tės, 
rei ka lin ga po li ti nė va lia 
– spren di mas su teik ti ga li
my bę gau ti et no kul tū ri nių 
ži nių kiek vie nam vai kui 
kiek vie no je mo kyk lo je. 
„Et ni nės kul tū ros dės ty mas 
mo kyk lo je tu rė tų bū ti ne
kves tio nuo ja mas da ly kas, 
nes tik taip ga li ma iš au gin ti 
su si do mė ji mo ban gą“, – 
kal bė jo me ni nin kė. 

In ter ne ti nės erd vės „Al
kas“ re dak to rius Jo nas 
Vaiš kū nas at krei pė dė me sį  
į tai, kad mi nint fol klo ri nio 
są jū džio 50me tį ne de rė tų 
pa mirš ti ir Jo no Trin kū no 
veik los bei in dė lio. Pa sak 
jo, Jo nas Trin kū nas fol klo
re iš ryš ki no dva si nį, ar ba 
re li gi nį, pra dą – tai es mi nis 
da ly kas at ski riant fol klo rą 

Lie tu vos Res pub li kos Sei mo Kul tū ros ko mi
te to ir Et ni nės kul tū ros glo bos ta ry bos su reng
tos kon fe ren ci jos “Et no kul tū ri nio są jū džio iš ta
kos, rai da ir reikš mė”, skir tos at kur tos Lie tu vos 
100me čiui, fol klo ri nio ju dė ji mo ir žy gei vys tės 
50me čiui, vy ku sios Lie tu vos Res pub li kos Sei
me 2018 m. spa lio 24 d.

REZOLIUCIJA
Kon fe ren ci jos da ly viai, 

pri min da mi, kad et no kul tū ri nis są jū dis, ku ria me tel
kė si žy gei viai, kraš to ty ri nin kai ir ra mu vie čiai, fol klo ro 
an sam bliai ir dai nų klu bai, su ge bė jo su kur ti so vie ti nei 
ide o lo gi jai ne tar nau jan tį al ter na ty vų so ciu mą vi suo me
nė je su sa vo mo ra li niu ko dek su ir ne blo gai iš vys ty ta 
kul tū ros, švie ti mo ir in for ma ci jos sis te ma, sie kiant at
si ri bo ti nuo re ži mo, iš sau go ti tau ti nę ta pa ty bę ir kul tū rą 
bei iš lai ky ti žmo giš ką oru mą iš kreip to je sis te mo je; 

at kreip da mi dė me sį, kad et no kul tū ri nis są jū dis at si
ri bo jo nuo sti li zuo tos, pseu do liau diš kos, „liau dies val
džiai“ šlo vin ti skir tos kul tū ros, iš kė lė au ten tiš ką fol klo rą 
bei ben druo me nę vie ni jan čias se nų jų liau dies dai nų ir 
ka len do ri nių šven čių šven ti mo prak ti kas, ska ti no is to ri nį 
ir kraš to ty ri nį sa vo ša lies pa ži ni mą, puo se lė jo ar ti mu mą 
kai mo žmo nėms ir gam tai, ben druo me niš ku mą ir ki tas 
pa pro ti nes ver ty bes;

pa tvir tin da mi, kad et no kul tū ri nis są jū dis, ku rį su da
rė daug for ma lių ir ne for ma lių or ga ni za ci jų bei gru pių, 
pa ty rė dau gy bi nius so vie ti nio sau gu mo per se kio ji mus, 
drau di mus ir rep re si jas;

pa brėž da mi, kad et no kul tū ri nis są jū dis, ryš kiau siai 
iš ki lęs Lie tu vo je XX a. 7aja me de šimt me ty je Vil niaus 
uni ver si te te ir tar si tin klas pla čiai pa skli dęs po Lie tu vą, 
il gai niui per po rą de šimt me čių ta po vie nu iš reikš min
giau sių Per si tvar ky mo Są jū džio ir Dai nuo jan čios re vo
liu ci jos ga lios šal ti nių;

ap gai les tau da mi, kad Lie tu vos vi suo me nė ir pa sau lis 
per ma žai ži no apie šio ju dė ji mo mas tą ir svar bą, ku ri 
nė ra men kes nė už sa vo lai ku gy va vu sį knyg ne šys tės 
ju dė ji mą;

su ne ri mę dėl to, kad pas ta ruo ju me tu apie et no kul tū
ri nį są jū dį ima mos skleis ti šmei ži kiš kos nuo sta tos ne va 
jis tar na vo so vie ti niam re ži mui;

kon sta tuo da mi, kad da bar ti niu me tu fol klo ro an sam
bliams bei ki tiems et no kul tū ri niams ko lek ty vams ten ka 
ne ma žas krū vis rep re zen tuo jant mū sų kraš to tra di ci jas, 
ta čiau ne re tai šiai veik lai ne su da ro mos tin ka mos są ly gos 
plė to tis ir skleis tis,  ra gi na 
•	 Lie tu vos Res pub li kos Sei mą – vals ty bi niu 

lyg me niu pri pa žin ti et no kul tū ri nio są jū džio reikš mę ir 
svar bą;
•	 Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ją – įtrauk ti et no

kul tū ri nio są jū džio rai dos ir reikš mės pa ži ni mą į švie ti
mo pro gra mas, va do vė lius ir ki tas me to di nes prie mo nes, 
įtvir tin ti pri va lo mą et ni nės kul tū ros da ly ką ben dro jo je 
pra di nio ug dy mo pro gra mo je;
•	 Lie tu vos vi suo me ni nį tran sliuo to ją ir ki tas ži

niask lai dos prie mo nes – skleis ti ži nias apie et no kul tū ri nį 
są jū dį, kur ti apie jį lai das, fil mus ir pan.; taip pat kur ti 
ak tu a lias lai das apie et ni nę kul tū rą, ap imant ir šiuo lai
ki nius jos reiš ki nius;
•	 Kul tū ros mi nis te ri ją, Lie tu vos kul tū ros ta ry bą, 

Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ją bei sa vi val dy bes – su
da ry ti pa lan kias są ly gas fol klo ro an sam blių ir ki tų et
no kul tū ri nių ko lek ty vų bei or ga ni za ci jų tęs ti nei veik lai 
plė to tis, ski riant fi nan sa vi mą ir pa tal pas;
•	 Vil niaus mies to sa vi val dy bę – įgy ven di nant 

Lie tu vos Res pub li kos Sei mo nu ta ri mą „Dėl is to ri nio 
Tau tos na mų skly po ir Na cio na li nės kon cer tų sa lės – 
Tau tos na mų“ at spin dė ti  et no kul tū ri nio są jū džio idė jas 
ir su da ry ti ga li my bes et ni nės kul tū ros plėt rai Tau tos 
na muo se. 

Konferencija„Etnokultūriniosąjūdžio
ištakos,raidairreikšmė“

2018 m. spa lio 24 die ną Lie tu vos Res pub li kos Sei me įvy ko kon fe ren ci ja „Et no kul tū ri nio są jū džio 
iš ta kos, rai da ir reikš mė“, skir ta Lie tu vos vals ty bės at kū ri mo 100me čiui ir fol klo ri nio ju dė ji mo bei 
žy gei vys tės 50me čiui. Kon fe ren ci ją or ga ni za vo Lie tu vos Res pub li kos Sei mo Kul tū ros ko mi te tas ir 
Et ni nės kul tū ros glo bos ta ry ba.

nuo aran žuo to sce ni nio so
viet me čio fol klo ro. Pa sak 
J. Vaiš kū no, kal bė da mi 
apie šven tu mo ar dva sin gu
mo jaus mą, pa ti ria mą aki
sta to je su fol klo ru, tu ri me 
pri pa žin ti jo re li gi nę pri
gim tį. J. Vaiš kū no tei gi mu, 
di džiau sias žyg dar bis, ku rį 
ga lė tų nu veik ti šian die ni nis 
Sei mas – se no sios Bal tų re
li gi nės ben dri jos Ro mu vos 
vals ty bi nis pri pa ži ni mas. 

Kon fe ren ci jos da ly viai 
pri ėmė re zo liu ci ją. 

Kon fe ren ci ją už bai gė 
kon cer tas. Ja me da ly va
vo 50me tį šven čian tis 
VU fol klo ro an sam blis 
„Ra ti lio“ ir nuo 1970 m. 
gy vuo jan tis Žiū rų kai mo 
et no gra fi nis an sam blis, ku
ria me dai nuo ja šio kai mo 
ap lin ko je iš au gu sios ke lios 
kar tos.

Pla čiau apie kon fe ren ci
ją: www.ekgt.lt

Etninėskultūrosglobos
tarybosinformacija
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Nukelta į 11 psl.

2018 m. lap kri čio 16 d., penk ta die nį, kvie tė me į Plun gės vie šą ją bib lio te ką į ren gi nį, skir tą Lat vi
jos Ne pri klau so my bės die nai pa mi nė ti.

Ta pro ga vy ko nau jo fil mo „Ar čiau že mės ana pus upės“ per žiū ra. Tai il ga met ra žis me ni nės do ku
men ti kos fil mas apie du bi čiu lius, ta len tin gus po etus Knu tą Sku je nie ką ir Vla dą Bra ziū ną. Ren gi ny
je da ly va vo abu šie fil mo pa grin di niai vei kė jai, fil mą pri sta tė vie na re ži sie rių Vik to ri ja Jon ku tė.

Bib lio te ko je taip pat vei kė lat vio Edu ar do Ska bio fo to gra fi jų pa ro da „Lat vi jos dan gus“, Kul dy
gos kraš to dvy li kos tau to dai li nin kių rank dar bių pa ro da „Puoš me nos“. Į Lat vi ją lie tu vių aki mis lei do 
pa žvelg ti Plun gės ir Rie ta vo kraš to fo to klu bo „Žybt“ na rių fo to gra fi jų pa ro da „Lat vi jos re mi nis cen
si jos“.

Kai pra ėju sio penk ta die
nio ry tą pa li po me į pi lai tės 
bal ko nė lį, ant pli kų par ko 
me džių ša kų su po si pil kas 
jau šal to ko ru dens dan gus. 
Aš ke liu Lat vi jos vė lia vą ir 

ne no riu, kad mū sų dan gus 
jai bū tų toks ne sve tin gas. 
Ir stai ga pri si me nu iš fol
klo ro fes ti va lio Lat vi jo je, iš 
vie no nak ti nio kon cer to! Iš 
pra džių ty liai, o pas kui vis 

gar syn ir gar syn už trau kiu: 
„Spīguļo, saulīt, spīguļo, 
spīguļo, spīguļo, saulīt...“ 
Ir ką jūs ma not?! De be sys 
pra plyš ta, ir pa si ro do sau lė! 
Lat vi jos ma gi ja su vei kia, 

Lat vi ja yra čia, su mu mis! 
Ko kie ne ži no mi Vieš pa ties 
ke liai! Prieš 13 me tų Plun gės 
vie šo ji bib lio te ka su gal vo ja 
į su si ti ki mą su skai ty to jais 
pa si kvies ti po etą S. Ge dą. 
Su lau kia at sa ky mo: „Au to ri
nio va ka ro ne no riu, bet jei iš 
Lat vi jos pri sik vies tu mėt ma
no bi čiu lį Knu tą Sku je nie ką, 
ta da at va žiuo čiau.“ Kaž kas iš 
bib lio te kos ži no, kad aš klie
džiu Lat vi ja. Pra šo: „Pa ra šyk 
K. Sku je nie kui kvie ti mą, pa
kviesk, kad at va žiuo tų“. Bet 
aš to ne ga liu, to kių il gų ran kų 
aš ne tu riu. Bet aš tu riu bi čiu
lę, la bai ge rą drau gę, tuo met 
Sal daus bib lio te kos di rek to rę 
Si mo ną V., ku ri kiek vie ną ru
de nį sa vo bib lio te ko je ruo šia 
Po ezi jos skai ty mus, į ku riuos 
kas met at va žiuo ja Po etas. 
Per sa kau Si mo nai plun giš kių 
no rą. „Ge nu te, bet tu man ką 
nors įduok, ką nors pa ra šyk, 
aš mie lai Knu tui per duo siu“. 
Įklim pau! Ką pa ža dė jau! 
Pa ra šy ti Knu tui Sku je nie kui 
– vie nam di džiau sių, o gal 

ir di džiau siam lat vių Po etui, 
ver tė jui, žur na lis tui, li te ra
tū ros kri ti kui, iš min tin gam 
Lat vi jos po li ti kui, pa trio tui, 
lat viš kos dva sios bei kul tū
ros ser gė to jui ir puo se lė to jui, 
žmo gui, va di na mam Lat vi jos 
pa si di džia vi mu!!! Tuo me tu 
Lie tu vo je K. Sku je nie ko mes 
nie ko per daug ne tu ri me: dvi
kal bę eil. kny gą „Aš esu to li 
vie šė jęs“ ir pluoš te lį jo ei lė
raš čių „Po ezi jos pa va sa ry je 
2003“. Bet man to ne ga na, 
man to ne už ten ka, aš į tai 
dar ne at si re miu, kad ga lė čiau 
iš to Po etui kaž ką pa ra šy ti. 
Ne be at si me nu, ma ne tur būt 
gelbs ti ta pa ti Lat vi ja: man 
at siun čia, aš gau nu pla čią 
Po eto biog ra fi ją, jo in ter viu, 
dar kaž ko kios me džia gos. 
Vis ką de šim ti mis kar tų skai
tau sker sai iš il gai, daug ei lė

raš čių lie tu viš kai ir lat viš kai 
iš moks tu min ti nai... Bet kas 
iš to? Nie ko, kol vie ną nak tį 
grie biu po ran ka pa si tai kiu sį 
po pie riaus la pą, pieš tu ką ir 
vie nu ypu su ra šau į gal vą 
at ėju sį teks tą. Kai ry te jį per
skai tau, su pran tu, kad tai ir 
yra kvie ti mas Po etui  stip rus, 
ge ras teks tas, dėl ku rio ne bus 
gė da plun giš kiams ir mums 
tar pi nin kau jan čiai Si mo nai... 
2006 m. Plun gė je, bet ne bib
lio te ko je, o res to ra ne „Skal
vi ja“, įvyks ta S. Ge dos ir K. 
Sku je nie ko ben dras kū ry bos 
va ka ras. Pil na žmo nių, gra
žus ren gi nys. Jo pa bai go je, 
ma tyt, ko kiu tar pe liu va ka ro 
ren gė jų iš si klau sęs, ar čia 
yra žmo gus, pa ra šęs Jam 
laiš ką, Po etas pri ei na prie 

Bendra nuotrauka su svečiais iš Latvijos ir lietuvių menininkais.

Latvijos ir Lietuvos vėliavos virš Plungės bibliotekos.

E. Skabio nuotraukų ir Kuldygos moterų rankdarbių 
paroda.

Poetas Knutas Skujeniekas.

V. Braziūnas ir V. Skierienė.

Iš dešinės: V. Jonkutė, K. Skujeniekas, V. Braziūnas, G. Matevičiūtė, pirma iš kairės – 
K. Skujenieko žmoona Inta.
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Susitikimoakimirka
... akimirka, kai balansuojam ant peilio ašmenų

tarpakimirkos,kuriprabėgus,irakimirkos,kuridar
neatėjus,akimirka–tai,kąmesturimirnuolatpra
ran dam.

ArturasLundkvistas

Tru pu tį pa bu vom 2018ai siais „Že mai čių sau lu tė je“. 
Ra šy da mi, skai ty da mi, bū da mi kar tu min ty se, ty lė da mi, 
kar tais ne su tik da mi ar džiaug da mie si, kad vis dar esa me. 
Nuo 1991 m.  „Sau lu tė je“, nuo 1994 m.  „Že mai čių sau
lu tė je“. Jei pri si min si me is to ri ją, tai ir nuo 1916ųjų, kai 
jau no ji že mai čių ide a lis tų kar ta Va ka rų Že mai ti jo je, Pla te
liuo se, įkū rė švie tė jiš ką kul tū ros drau gi ją „Sau lu tė“ ir ėmė 
ran ka per ra ši nė ti jų su ma ny tą laik raš tį „Sau lu tė“. Kas met, 
anot A. Lund kvis to, „ba lan suo jam ant pei lio aš me nų“ tarp 
bū ti ir ne bū ti. To kia kul tū ros lei di nio da lia. Iš ei na pas ku ti
nis šių me tų laik raš čio nu me ris, ne ži no me, ar su si tik si me 
2019isiais, tie siog net ne tu rė tu me ga li my bės pa sa ky ti, 
ko kie bran gūs bu vo te Jūs, sau lu ti nin kai, ben dra dar biai, 
skai ty to jai. Ra šę iš idė jos, pre nu me ra vę laik raš tį, sa va no
ria vę drau gi jos „Sau lu tė“ pro jek tuo se. Pas ku ti nę 2018 m. 
at si svei ki ni mo aki mir ką dė ko ja me už pa ra mą Spau dos, 
ra di jo ir te le vi zi jos rė mi mo fon dui, UAB „Plun gės ži nios“, 
„Plun gės ži nių“ re dak to riui Žyd rū nui Pi li taus kui, Plun gės 
vie šo sios bib lio te kos di rek to rei Vio le tai Skie rie nei ir dar
buo to jams, ki tiems pa gal bi nin kams.

Ti kė kim, kad su si ti ki mo aki mir ka ki tais me tais ne virs tų 
pas ku ti ne aki mir ka.

„Žemaičiųsaulutės“redakcija

Pro fe so riaus iš Ka na dos Ge niaus Pro cu tos šei mos, gy ve
nu sios Plun gė je, at mi ni mui jo pa stan go mis pa sta ty tas 
kop lyt stul pis Plun gės vai kų bib lio te kos kie me. G. Pro cu ta 
bu vo nuo šir dus bib lio te kos ir drau gi jos „Sau lu tė“ bi čiu
lis, „Že mai čių sau lu tės“ skai ty to jas. Su lau kęs 84 m. G. 
Pro cu ta mi rė To ron te 2018 m. va sa rio 21 d.

Nuo pat su si kū ri mo pra džios prieš sep ty ne rius me tus 
Plun gės ir Rie ta vo kraš to fo to klu bas „Žybt“ kas met ren gia 
me ti nes pa ro das. Tai klu bo na rių kū ry bi nė ata skai ta už me
tus. Fo to klu bas vei kia Plun gės vie šo jo je bib lio te ko je, to dėl 
ir me ti nės pa ro dos ren gia mos bib lio te kos Bokš to sa lė je.

2018 m. fo to klu bo me ti nės pa ro dos te ma  „Žmo nės ir 

jų ap lin ka“. Ki tą eks po zi ci jos da lį su da ro klu bo kas mė ne sį 
ren gia mų kon kur sų au to rių, pir mų jų vie tų lai mė to jų,  skel
bia ma te ma ge riau sių nuo trau kų ret ros pek ty va. 

2019 m. sau sio 18 d., penk ta die nį, 17.00 val. vi sus kvie
čia me į fo to klu bo „Žybt“ Me ti nės pa ro dos ati da ry mą Plun
gės vie šo jo je bib lio te ko jelaik ro di nė je (Par ko g. 7).

Fo to klu bo na riai links mai at ei na į 2019uo sius me tus. 
MantoViržintonuotr.

Si gi to Kaz laus ko nuo trau ka „Ža ga rė“ – 2018 m. kon kur so 
„Mies te liai“ pir mos vie tos lai mė to ja bus eks po nuo ja ma 
Me ti nė je pa ro do je.

Fotoklubo„Žybt“metinėparoda

JonoNoreikosžmogžudžiųdelegacijaišdavėLietuvosvalstybę

Nukelta į 7 psl.

Bro nis lo vas Po cius.

Gin ta ras Ra mo nas Kau šė nų me mo ria le.

Vil niaus ji diš ra te lis pa lai ko že mai čius.

Ti riant lie tu vių at sa ko
my bę už nu si kal ti mus prieš 
žmo ni ją, nuo sta bus šal ti nis 
yra Lie tu vių na cio na lis tų 
par ti jos ge ne ra li nio sek
re to riaus Ze no no Bly no 
die no raš tis. Pui ku, kad juo 
re mia si ir A. Ruk šė nas, 
ta čiau, nuo sta bu, kaip skir
tin gai šį vei ka lą su pran ta
me. Ma tyt, mes ti ria me ne 
pa ski rus žmo nes, ne iš ski
ria me jų iš jų ap lin kos, o 
brė žia me žmo nių tin klus, 
įsi dė mi me, kas su kuo rin
ko si ben drau ti. Už tat mums 
aki vaiz du, kad Lie tu vių na
cio na lis tų par ti ja yra ly giai 
to kia per dėm nu si kals ta ma 
or ga ni za ci ja, kaip kad na cių 

par ti ja ar ko mu nis tų par ti ja. 
Is to ri ko Sau liaus Su žie dė lio 
žo džiais, LNP bu vo or ga ni
zuo ta nu si kal tė lių gau ja. Jos 
vi si va dai su pra to jos nu si
kals ta mą veik lą  Lie tu vos 
žy dų iš žu dy mą, Lie tu vos 
vals ty bės iš da vi mą ir na cių 
po li ti kos įgy ven di ni mą  ir 
už ją vi si vie no dai at sa ko. 
Jau 1939 me tais vol de ma
ri nin kai sie kė są jun gos ar 
net uni jos su na cių Vo kie ti
ja. 1940 me tais tam tiks lui 
raiz gė pu čą prieš Lie tu vos 
vy riau sy bę. Už mez gę ry
šius su na cių sau gu mo tar
ny ba SD, su da rė pa grin dą 
Ka zio Škir pos Lie tu vių 
Ak ty vis tų Fron to or ga ni za

ci nei veik lai, jį at sto va vo 
Ka ra liau čiu je san ty kiuo se 
su Vo kie ti jos ka riuo me ne 
ir žval gy ba, ver ba vo žy dų 
žu dy nių ska tin to jus, pla ti no 
at si šau ki mą iš žu dy ti vi sus 
Lie tu vos žy dus. Iš da vė Ka zį 
Škir pą ir pa tys su si dė jo su 
SD, ka riuo me ne ir žval gy ba 
kai su pra to, kad K. Škir pa 
ke ti na skelb ti ne pri klau so
my bę ne pai sant na cių ne
su ti ki mo. 1941 m. bir že lio 
1415 d. sa vo pro gra mo je 
už si mo jo “iš brauk ti žy dus 
iš gy ve ni mo”. Taip nu si tei
ku sius Ri čar das Švei ce ris 
su ve dė su SS ka ri nin ku 
Šta le ke riu ir jie 1941 m. lie
pos 46 d. Kau no VII for te 
su šau dė 3000 žy dų. Bai siai 
per gy ve no, kad Kau no stu
den tė liai pa skel bė Lie tu vos 
ne pri klau so my bę, tad pa ra
šė Hit le riui laiš ką, kad jis 
ne pri pa žin tų Lai ki no sios 
vy riau sy bės. Nir šo, kad 
J. Bo be lis su stab dė žy dų 
iš žu dy mą, tad 1941 m. lie
pos 2324 d. su ren gė pu čą 
per im ti lie tu vių pa jė gas ir 
po li ci ją. Lie pos 25 d. įstei gė 
Kau no ge tą. Suor ga ni za vo 5 
ba ta lio nus, ku riais sva riai 
pri si dė jo prie Lie tu vos žy dų 
su lai ky mo ir iš žu dy mo ir 
1941 m. lap kri čio mėn. 29
30 d. šven tė vi sos Lie tu vos 

žy dų iš žu dy mo baig tu ves. 
Ze no nas Bly nas vi są nak
tį da ly va vo ta me ba liu je 
ir už ra šė LNP pir mi nin ko 
Le o no Vir bic ko pra kal bos 
pa grin di nę min tį, kad prieš 
di de lę šven tę lie tu viai pra tę 
iš va ly ti na mus. 

Įdo mu, kas jums truk do 
įsi są mo nin ti, kad pa grin
di nė Lie tu vių na cio na lis tų 
par ti jos veik la bu vo iš
žu dy ti Lie tu vos žy dus ir 
tuo įro dy ti Hit le riui, kad 
lie tu viai yra ari jų ra sės tau
ta, gin klo ver ta, už si tar na
vu si ne pri klau so my bę? Ar 
moks liš kam ne ša liš ku mui 
ne truk do jū sų bi čiu lys tė su 
Lie tu vos lais vės ko vo to jų 
są jun ga, ku ri gal vą len kia 
sa vo stei gė jams, įskai tant 
Ze no ną Bly ną ir ki tus Lie
tu vių na cio na lis tų par ti jos 
va dus? 

Ze no nas Bly nas smul kiai 
ap ra šo Tel šių LAF va do Jo
no No rei kos va do vau ja mą 
Že mai čių že mės de le ga ci
ją. Ją su da rė sep ty ni žy mūs 
Tel šių ap skri ties at sto vai, 
jų tar pe Tel šių LAF pa va
duo to jas Bro nius Juo di kis, 
prieš sa vai tę iš žu dęs vi
sus Tel šių žy dus vy rus, ir 
Plun gės LAF va das Po vi las 
Ali mas, prieš dvi sa vai tes 
iš žu dęs vi sus Plun gės žy
dus, įskai tant kū di kius ir 
jų ma my tes. Įsi gi li nus pa
aiš kė ja, kad Jo nas No rei ka 
ir Po vi las Ali mas ar ti mai 
ben dra vo ren giant su ki li
mą, pas kui Plun gė je žy dų 
skriau di mo me tu ir vėl gi 
Kau ne pa ski ruo se po kal
biuo se su Ze no nu Bly nu. 
Kaip jums at ro do, kas yra 
la biau krau pu  reng ti žu dy
nes ar sau pa val džius žu dy
nių ren gė jus ves ti svei kin ti 
Lie tu vos vy riau sy bės? 

No rei ka ir Ali mas va
do va vo Plun gės džiaugs
mo ma ni fes ta ci jai 1941 m. 
lie pos 27 d., dvi sa vai tes 
po vi sų žy dų iš žu dy mo. “Į 
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JonoNoreikosžmogžudžiųdelegacijaišdavėLietuvosvalstybę

Nukelta į 8 psl.

Atkelta iš 6 psl.

su si rin ku siuo sius vėl kal ba 
Ali mas ir iš Tel šių at vy kęs 
Tel šių apskr. L. Ak ty vis tų 
Fron to va das kap. No rei
ka. Kal bė to jai, pri si mi nę 
žy diš kai bol še vi kiš ką jį te
ro rą, iš ke lia min tis at ei
čiai, kvies da mi vi sus kuo 
ak ty viau siai pri si dė ti prie 
Lie tu vos at sta ty mo, prie 
grei tes nio iš gy dy mo kraš tui 
pa da ry tų žaiz dų. Kvie čia 
lai ky tis vie nin gai, bu rian tis 
apie L. Ak ty vis tų Fron tą. 
Po kal bų, mok. Jog mi nas, 
pa da ręs trum pą įžan gą, 
per skai to re zo liu ci ją, ku rią 
su si rin ki mas en tu zias tiš kai 
pri ima. Re zo liu ci ja dau ge
lio su si rin ki mo da ly vių pa
si ra šy ta ir pa siųs ta Lie tu vos 
Vy riau sy bei. To liau vy ko 
me ni nė da lis.” (Že mai čių 
že mė, Nr. 6) Kok tu, kaip po 
ke lių die nų No rei ka ir Ali
mas iš da vė Plun gės ir Tel šių 
vi suo me nes, Lie tu vių Ak
ty vis tų Fron tą ir Lie tu vos 
lai ki ną ją vy riau sy bę. 

Šio je vie to je pra šom iš 
jū sų pa aiš ki ni mo, kaip ga li 
Lie tu va pa si mo ky ti iš jū sų 
moks li nės veik los, jei gu 
jūs nu ty li te kal tės klau si
mus? Jū sų moks li nin kas A. 
Ruk šė nas tvir ti na, “Ki tas 
bū das, ku riuo J.  No rei ka 
sie kė įtvir tin ti Bir že lio su
ki li mo iš ko vo ji mus, bu vo 
šis. Jis pri si dė jo prie to, 
kad bū tų iš spręs ti pir mo
sio mis vo kie čių oku pa ci jos 
sa vai tė mis ki lę LAF’o ir 
Lie tu vos na cio na lis tų par
ti jos (to liau  LNP) ne su
ta ri mai.” A. Ruk šė nas mi ni 
No rei kos va do vau ja mos 
“Že mai čių že mės” de le ga
ci jos na rius P. Ali mą ir B. 
Juo di kį, bet nu ty li, kad tai 
bu vo žu dy nių ren gė jai. A. 
Bub nys sa vo kny go je mi ni 
P. Ali mą ir B. Juo di kį kaip 
su ki li mo da ly vius, bet vėl

Plun gės teis mo pa smerk tų že mai čių są ra šas.

1941 m. lie pos mėn. 1718 
d. že mai čiai su šau dė 40 
že mai čių. Skulp to rius A. D. 
Be le vi čius.

“Tik krau ju, sa vo sū nų ir duk te rų krau ju ap šlaks ty ta 
že mė pra de da duo ti gau sų der lių, o krau jo že mei, tė vy nės 
že mei, nie ka dos nė ra per ma žai. Ji su ge ria drau go ir prie
šo, my lin čio ir iš da vi ko, pa si au ko jan čio ir kly kian čių jų 
krau ją. Že mė vi sa dos trokš ta drėg mės. 
Že mė vi sa dos al ka na pū sian čių kū nų.”  Ze no nas Bly nas, 
1941.08.01. 

G.Ramononuotr.

1941 m. lie pos mėn. 2526 d. že mai čiai su šau dė 71 že mai
tį. Žū ties vie ta Glau džių kai me. 

G.Ramononuotr.

“Že mai čio laik raš tis” įam ži no au kų pa ger bi mą.

gi nu ty li jų nu si kals ta mą 
veik lą. En cik lo pe di nia me 
vei ka le bei ka ri nin kų biog
ra fi jo se ne kal ba ma apie 
Lie tu vos ka riuo me nės  da
ly va vi mą žy dų iš žu dy me ir 
lie tu vių su šau dy me. Kaip 
ga li ma su pras ti LNP ir LAF 
“ne su ta ri mus” ne pa brė žus, 
kad LNP bu vo nu si kal tė lių 
gau ja, ku ri troš ko įsi teik ti 
Hit le riui, iš žu dy ti Lie tu vos 
žy dus, pa nai kin ti Lie tu vos 
lai ki ną ją vy riau sy bę, įveik ti 
Lie tu vos ne pri klau so my bės 
skel bė jus, už da ry ti LAF? 
Kaip ga li A. Ruk šė nas tvir
tin ti, jog vy ko “de ry bos”, 
kai jos vy ko prie var ta? Kaip 
ga li A. Ruk šė nas tvir tin ti 
jog LAF “no rė jo” įsi lie ti 
su LNP ly gio mis tei sė mis, 
kai LAF bu vo LNP ver
čia ma, ir iš tik rų jų ren gė si 
kontr pu čui, ku rį ta čiau kraš
to ap sau gos mi nis te ris St. 
Raš ti kis įsa ky mu su drau dė. 
Jūs iš si duo da te kaip LNP 
ša li nin kė, už tat ir na cių ša li
nin kė. Bū tent jiems pa lan kų 
po žiū rį dės to te, kaip mū sų 
Lie tu vos vals ty bės is to ri ją. 
Kam to rei kia? 

Jo nas No rei ka bu
vo Ge le ži nis vil kas 
(LNP) avies kai ly je 

(LAF)

Pa ly gin ki me 1941 m. lie
pos mėn. 20 d. re zo liu ci ją, 
svei ki nan čią Lie tu vos lai
ki ną ją vy riau sy bę, su tri mis 
“Že mai čių že mės” de le ga
ci jos re zo liu ci jo mis, ku rias 
Ze no nas Bly nas už si ra šė. 
“Že mai čių kraš to vi suo me
nės at sto vai, su si rin kę 1941 
m. lie pos 29 d. ir su si pa ži nę, 
įver ti nę su si da riu sią pa dė tį, 
[po LNP/vol de ma ri nin kų/ 
“Ge le ži nio vil ko” pu čo lie
pos 2324 d.] nu ta ria su da
ry ti že mai čių de le ga ci ją iš 
šių as me nų: 1) Tel šių apskr. 
LAF va das kpt. No rei ka...” 
“Su si rin ki mas pa žy mi, kad 

ja me da ly va vo ne ma ža LAF 
na rių, ankš čiau bu vu sių 
“Ge le ži nio Vil ko” ak ty vių 
na rių, ku rie ir šian dien tos 
or ga ni za ci jos prin ci pams 
iš ti ki mi...” Jo nas No rei ka 
su si ta ręs su LNP, su lau kęs 
jos pa si ti kė ji mo, spau dė 
LAF pa si ra šy ti su ta ri mą, 
ku ria ji bū tų nu sto jus eg
zis ta vus. Jis net gi iš si rei ka
la vo, kad su da rant nau ją jį 
LNP šta bą, jis bū tų su ta ri me 
įvar din tas, kaip vie nas iš 
tri jų pa ta rė jų, kar tu su LNP 
at sto vu ir LAF at sto vu, pa
ta rian čių, kas tu rė tų dirb ti 
nau ja me LNP šta be. Tel šių 
LAF va das Jo nas No rei ka, 
rū pin da ma sis sa vo at ei ti mi, 
iš da vė Lie tu vių Ak ty vis tų 
Fron tą, iš da vė Lie tu vos 
lai ki ną ją vy riau sy bę, ku rią 
tu rė jo pa svei kin ti, iš da vė 
jį į Kau ną siun tu sią Tel šių 
kraš to vi suo me nę ir su si dė jo 
su Lie tu vos prie šais, Lie
tu vių na cio na lis tų par ti ja. 
Ze no nas Bly nas už si ra šė: 
“Du že mai čių de leg[aci jos] 
na riai pa reiš kė, kad esą ir 
jie no ri tuos ka de mus lik
vi duo ti. To dėl mes ne tu rim 
jų bi jo ti.” Ar ne nuo sta bu, 
kad LAF at si sa kė No rei kos 
su ma ny mo? 

Kaip jūs ma no te, kaip Jo
nas No rei ka su pra to LAF? 
Ren giant su ki li mą, jis pa
lai kė ry šį su LAF Kau nu, 
taip pat ke lis kar tus ke lia vo 
į Vo kie ti ją, lei do ir pla ti no 
LAF Ber ly no spau dą, už tat 
tu rė jo ry šius su LAF Ka ra
liau čiu mi, Kle men su Bru
niu mi ir Sta siu Puo džiu. Iš 
LAF Tel šių šta bo vir ši nin ko 
Le o no Vi lu čio pri si mi ni mų 
ži no me, kad LAF Tel šiai 
bu vo pa val dūs bū tent Ka
zį Škir pą iš da vu siam LAF 
Ka ra liau čiaus ma jo rui St. 
Puo džiui. “Rug pjū čio pra
džio je bu vo gau tas Kau no 
LAF’o šta bo kvie ti mas mjr. 
Svi lui at vyk ti į Kau ną. Ma
jo ras par si ve žė įsa ky mą, 

ku ria me in for muo ja ma, kad 
Lie tu vos ak ty vis tų fron
tas pa nai ki na mas, bu vęs 
LAF’o va das ge ne ra li nio 
šta bo ma jo ras Puo džius at
si sta ty di no; LAF’o šta bas 
re or ga ni zuo tas į Lie tu vos 
na cio na lis tų par ti ją. Va du 
pa skir tas in ži nie rius Kle
men sas Bru nius, or ga ni za
ci nio sky riaus vir ši nin ku  J. 
Vo kie tai tis; bu vę LAF’o ap
skri čių va dai ski ria mi LNP 
va dais; re or ga ni zuo ja mi ir 
ap skri čių šta bai. “O tai su
tam pa su žy miau sio lie tu vių 
or ga ni za to riaus Kle men so 
Bru niaus pa ro dy mais. Jis 
so vie tams įvar di jo Jo ną No
rei ką pir muo ju tarp Tel šių 
ap skri ties LNP (!) va dų ir 
to liau mi nė jo ki tus svar bius 
LAF or ga ni za to rius, su ki li
mo ren gė ją Sta sį Bag do ną, 
No rei kos veik los tę sė ją 
LAF va dą Al fon są Svi lą ir 
“Že mai čių že mės” re dak to
rių Ka zį Moc kų. Kle men sas 
Bru nius pa ži no jo Jo ną No
rei ką da ly kiš kai, kaip 1941 
m. lie pos mėn. Tel šių kraš to 
val dy to ją, tad Tel šių LAF 
su ta pa ti no su Tel šių LNP. 
Ko dėl sa vo pa žy mo je ir 
sa vo lei di niuo se ne mi ni te 
Kle men so Bru niaus pa ro
dy mų? 

Kaip ga li Ali mas bū
ti kal tas, o No rei ka 

ne?
 
O koks bu vo Jo no No rei

kos vaid muo Plun gės žy dų 
iš žu dy me? Jūs sa vo pa žy
mo je ypač re mia tės kun. 
Po vi lo Pu kio pa ro dy mais, 
kad Jo nas No rei ka ap skri
tai net nė ra bu vęs Plun gės 
mies to ko men dan tu, tik 
ne si ryž ta te pa si da lin ti jo 
aiš kiais žo džiais: “Kar tu su 
Ali mu ko men dan tū ro je dir
bo No rei ka...” Tai su tam pa 
su Alek san dro Pa kal niš kio 
pri si mi ni mais, kad Jo nas 
No rei ka dir bo ko men dan
tū ro je ir įsa kė Plun gės žy
dus iš žu dy ti. To liau jūs 
iš dės to te tris ap lin ky bes, 
jū sų ma ny mu pa nei gian čius 
Alek san dro Pa kal niš kio 
tei gi nius: 
•	 1) Jo nas No rei ka 

ne bu vo Plun gės mies to ko
men dan tu. 
•	 2) Jo nas No rei ka 

liu di ji muo se ne fi gū ruo ja 
kaip žu dy nių or ga ni za to rius 
ar da ly vis. 
•	 3) Na cių oku pa

ci nė je val dy mo sis te mo je 
lie tu viai bu vo griež tai sub
or di nuo ja mo je pa dė ty je. 

Kas keis čiau sia, jūs sa vo 
pa žy ma tvir ti na te, kad bū
tent LAF Tel šių ap skri ties 
va dui Jo nui No rei kai pa
val dus LAF Plun gės va das 
Po vi las Ali mas or ga ni za vo 
žy dų su šau dy mą ir jų nu
ve di mą į Kau šė nus! Dar gi 
ma no te, kad No rei ka už tai 
iš vis ne at sa ko. Tad ne su
pran ta me, ko kiu ver ty bi niu 
pa grin du su ju mis ban dy ti 
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Ta ry bi nių ak ty vistų sušau dytų 1941 m. 
lie pos mėn. naktį iš 17 į 18 d. Plungėje, 

Telšių kal nuo se sąrašas

1) Jeršov Ge ren tij - 48 m. Vals tie tis-dar bi nin kas
2) An dre jev Po pov - 23 m.  Vals tie tis-dar bi nin kas 
3) Ver kis Vac lo vas - 33 m. Dar bi nin kas
4) Ba ličius Juo zas - 55 m.  Vals tie tis-dar bi nin kas
5) Ba ličienė Kostė - 42 m.  ei mi ninkė
6) Ba ličius Čes lo vas, Juo zo - 18 m. Kom jaun. skai tyk los 
vedėjas
7) Le liu ga Be nas, Po vi lo - 54 m. Buvęs Valsčiaus Vykd. 
K-to pir mi nin kas LKP  (b) na rys?
8) Le liu gienė Bar bo ra - 56 m. LKP (b) kan di datė?
9) Va lat ka Al bi nas - 60 m. Sta lius
10) Va lat kienė Ste fa ni ja, Pet ro
11) Va lat ka Jus ti nas, Al bi no - 32 m. Elek trinės tar nau to-
jas
12) Ston kus Bro nius - 35 m. Ta ryb. ūkio di rek to rius LKP 
(b) kan di da tas
13) Rup ys Ka zys - 21 m. Kom jaun. Kny gy no vedėjas
14) Vait kus Vy tau tas, s. Pet ro - 18 m. Kom jau nuo lis
15) Kat kus Mar ty nas, s. Mar ty no - 36 m. Apy linkės p-ko 
padėjėjas
16) Pir kienė Ste fa ni ja - 70 m. Dar bi ninkė, da vat ka, su au-
dy ta už tai, kad Sme to nos lai kais pla ti nu si uba gau da ma 
ko mu nis tinę li te ratūrą
17) Kaz laus kas Pra nas, Juo zo - 43 m. Apy linkės p-kas 
LKP (b) na rys?
18) Ast raus kas Jo nas, Jo no - 52 m. žemės Ko mi si jos na-
rys. Ne par ti nis.
19) Pu lei kis Jo nas, An ta nas - 25 m. Dar bi nin kas
20) Gy ga Vla das, Ta do - 29 m. žemės Ko mi si jos na rys
21) Cim kus - jo kių žinių nėra (yra gy va mo ti na)
22) Daugėla Juo zas LKP (b) na rys? (Plungėj gy ve na žmo-
na)
23) Da rim gaus kis Vac lo vas (žmo na gy ve na Plungėje)
24) Kat kaus kis Mar ty nas - 36 m. Apyl. bri ga die rius - dešim-
ti nin kas
25) Gau bys Apo li na ras - Stalgėnų Ko op. krau tuvės vedėjas 
LKP (b) kan di da tas?
26) Ur bo nas An ta nas, Jo no - 44 m. Apy linkės K-to na rys. 
LKP (b) kan di da tas?
27) Ma la kaus kis Liu das, Sta sio - 28 m. Kom jau nuo lis. 
Apy linkės sek re to rius. Kom jau ni mi no pir minės or ga ni za-
ci jos sek re to rius
28) Gem bu tas Pet ras, Pet ro - 22 m. dar bi nin kas
29) Gu rai tis Ka zys, Ka zio 24 m. kom jaun. dar bi nin kas
30) Sur blys An ta nas, Sta sio - 28 m. Bri ga die rius
31) Jes daus kis - 51 m. Dar bi nin kas - nau ja ku ris
32) Saus dra vas Sta sys, Jo no - 30 m. Pla te lių valsčiaus 
pa ruo ų agen tas
33) Star tys Kos tas - buvęs Pla te lių Valsč Vykd K-to p-kas
34) Be fiu lio kys - iš Pla te lių
35) Lu be Liu das - Pla te lių mi li ci jos vir inin kas
36) Lu be (bro lis) - iš Gin ta liškės
37) Uk ri nas (tei rau tis Slušnienės, Plungė, Bab run go g-vė)
38) Lau rec kis An ta nas iš Mišėnų
39) Rim kus - 60 m. žemės Ko mi si jos na rys iš Alksnėnų
40) Žutau tas

***

Ta ry bi nių ak ty vistų, sušau dytų Plungėje 
prie Žarėnų ke lio 1941 m. lie pos mėn 24 d. 

į 25 d. sąrašas

1) But kus An ta nas, g. 1903 m. Lie tu vis. Apyl.pkas LKP (b) 
kan di da tas
2) Ste po na vičius Le o nas, Pra no g. 1897. Lie tu vos siuvėjas, 
ta ry bi nis ak ty vis tas
3) Me dei kis Po vi las - 36 m. Sta lius
4) Me dei kienė, d. Juo zo - 39 m. LKP (b) kan di datė?
5) Uz nys Vin cas, Juo zo - 41 m. Bat siu vys - ri mo rius
6) Uz nys Pet ras, Juo zo - 35 m. Bat siu vys
7) Kazra gis Siks tas. Tverų t. teisėjas
8) Nar mon tas Po vi las - 22 m. Komj. Fab ri ko mi li ci ja
9) Ploščiaus kis - Se ne lių prie glau dos vedėjas
10) Ma ce nis Pet ras, Ka zio - 22 m. Komj. Dar bi nin kas - bri-
ga di nin kas
11) Ston kus Ka zys, Izi do riaus - 28 m. Ply tinės di rek to rius
12) Su de liaus kas Ste pas - 46 m. Fab ri ko mi li ci ja
13) Li fa nov Pi lyp - 39 m. Apy linkės sek re to rius
14) Li fa nov Jo nas - 37 m. Apy linkės p-kas
15  Li fa nov Ja fim - 27 m. Kai mo bri ga die rius
16 Ra di vo nov Mi ki for - 45 m. Valst. ūkių re vi zo rius
17) Udei ron kov Kon drot - 40 m. Ne rodr. dar bin. bri ga die-
rius
18) Ra ma nov Yeti - 60 m. Ku me tis
19) Re ni kov Di dar  - 40 m. Dar bi nin kas
20) Opu kas - 45 m. Bat siu vių ar telės vedėjas
21) Raud. ar mi jos ka rys - be lais vis. Pa vardė ir amžius 
nežino mi
22) Mo te ris - rusė - at ro do ka riškė. Pa vardė nežino ma.

Nukelta į 9 psl.

Atkelta iš 7 psl.

JonoNoreikosžmogžudžiųdelegacijaišdavėLietuvosvalstybę

su si kal bė ti. 

Kas la biau už Jo ną 
No rei ką at sa ko už 
Tel šių kraš to žy dų 

iš žu dy mą?
 
Vo kie ti jos Fe de ra ci nės 

Res pub li kos pro ku ro rams 
bu vo ne aiš ku, kas iš vo
kie čių at sa kė už Plun gės ir 
ap skri tai Tel šių ap skri ties 
žy dų žu dy nes, tad 1967
1970 m. krei pė si į So vie
tų Są jun gą pa gal bos šiuo 
klau si mu. Kaip mi nė jo me, 
so vie tų sau gu mie čiai iš ty
rė, kad Plun gė je žu dy nėms 
va do va vo bū rio va das Sta
nis lo vas Lip čius ir jo pa va
duo to jas Po vi las Ali mas, o 
vo kie čiai žu di kus vai ši no. 
Tel šių vy rų žy dų žu dy nė
se da ly va vo tik tai ko kie 8 
vo kie čiai, tai yra, vie nas 
sky rius. Vi sa tai su tam
pa su Šta le ke rio 1941 m. 
spa lio 15 d. ata skai ta, iš 
ku rios ma ty ti, kad vie nas 
Ein sat zkom man do 2 bū
rys (maž daug 30 ka rių), 
at sa kin gas už vi są Šiau lių 
apy gar dą, įsten gė iš žu dy
ti 42,000 žy dų, kuo met 
Jė ge rio Ein saz tkom man
do 3 (150 ka rių) Kau no 
apy gar do je iš žu dė tik tai 
32000. 1941 m. lie pos 
mėn. žu dy nės Plun gė je ir 
Tel šiuo se vy ko kuo met 
Kau no apy gar do je iš vi so 
bu vo su stab dy tos vi sos 
žy dų žu dy nės. Su vers ti 
kal tę na ciams vo kie čiams 
yra šiuo at ve ju pa na šu į jų 
šmei ži mą. Tel šių ap skri
ties vir ši nin ko Au gus ti
no Ra ma naus ko ir Tel šių 
mies to bur mist ro šim tai 
raš tų pa ro do, kad lie tu viai 
pa tys, be vo kie čių, su lai kė 
žy dus, tvar kė ge tus, iš jų 
sa vo įsa ky mu iš si ves da vo 
žy dus ir vėl nu si ves da vo, 
jų tur tą da li no dar jiems 
gy viems esant. Iš tie sų, 
Plun gės ir Tel šių žy dai 
bu vo lie tu vių su lai ky ti 
pir mo mis ka ro die no mis, 
ka da pa tys vo kie čiai troš
ko, kad lie tu viai reng tų 
po gro mus. O Jo nas No
rei ka ži no jo vo kie čių troš
ki mus, nes ka ro pra džio je 
vo kie čių žval gai jį nu ve žė 
į pa si ta ri mą Klai pė do je, iš 
ku rio jis grį žo su lei di mais 
ne šio ti gin klus ir su ži nia, 
kad na ciai ne leis Lie tu vai 
bū ti ne pri klau so mai. To kiu 
at ve ju, kam tar nau ti vo
kie čiams? Ir ko kiu tiks lu 
rei kė jo Jo ną No rei ką iš
si kvies ti? Pa pras čiau sia 
ma ny ti, kad per Klai pė dą į 
Lat vi ją vyks tan tis Ein sat
zkom man do 2 da li nys su 
juo ta rė si žy dų iš žu dy mo 
klau si mais. 

Vo kie čiai 
ati da vė Tel šių 

kraš tą Lie tu vos 
na cio nal zo cia lis ti nei 

po li ci jai
 Ka da jūs pa skelb si te 

LNP lo go ti pas su svas ti ka.

Lei di mas ne šio ti gin klus Kau ne. Aki vaiz džiai su de rin tas 
su vo kie čių sau gu mo tar ny ba, ka ro žval gy ba ir ka riuo
me ne. (LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.10)

Bru nius, Tau nys, Kvie cins kas, Vy lius, Sta ne vi čius, Vo kie tai tis, Jur kū nas ir Pu ce vi čius 
pa spar ti no Lie tu vos žy dų iš žu dy mą.

lei di mą ne šio ti gin klus 
Tel šių ap skri ty je (LCVA 
f.1075, a.2, b.3, l.3V)? 
Pa pras čiau sia ma ny ti, kad 
tai yra lei di mai, ku riuos 
Jo nas No rei ka par si ve žė iš 
Klai pė dos, kaip ra šė Da
mi jo nas Riau ka. Juk to kie 
lei di mai ne si mė ty da vo, ir 
na ciai ne bū tų lei dę lie tu
viams juos sa va va liš kai 
spaus din ti, nė lie tu viai 
bū tų drį sę. Tai tu rė jo bū
ti su de rin ta su Vo kie ti jos 
ka riuo me ne. Ko kius ki tus 
na cių iš duo tus lei di mus 
ne šio ti gin klus esa te ap
ti kę? Ras ti lei di mai skir ti 
tik Tel šiams, juos tu rė jo 
pa si ra šy ti “Lie tu vių ap
skri ties ko men dan tas  Die 
Ko men dan tur Tels che”. 
“Šio liu di ji mo sa vi nin kas 
yra Lie tu vos na cio nal zo
cia lis ti nės po li ci jos na rys ir 
kai po toks tu ri tei sę ne šio ti 
gin klą.” Dė me sį at krei pia 
ne tik ra šy bos klai da “na
cio nal zo cia lis ti nės”, bet 
bū tent pa va di ni mas “Lie
tu vos na cio nal zo cia lis ti nės 
po li ci jos”. Aki vaiz du, kad 
šie lei di mai ne skir ti ko
vai su so vie tų ar mi ja, nei 
pa lai ky ti tvar ką, nei vo
kie čių prie žiū ro je vyk dy ti 
nu si kal ti mus. Šie lei di mai 
bu vo rei ka lin gi, kad lie tu
viai na ciai ga lė tų įti kin ti 
pra va žiuo jan čią vo kie čių 
ka riuo me nę, jog vi so je 
Tel šių ap skri ty je lie tu viai 
tu ri tei sę sa va ran kiš kai 
vyk dy ti nu si kal ti mus prieš 
žmo ni ją, o ypač su lai ky ti, 
api plėš ti ir iš žu dy ti Tel šių 
kraš to žy dus. 

Ži no me iš Ka zio Škir pos 
pri si mi ni mų, Vo kie ti jos 
na ciai net vol de ma ri nin
kams ne lei do va din tis na
ciais. Vie nin te liam, ku riam 
lei do va do vau ti “Lie tu vių 
na cio na lis tų par ti jai” bu vo 
nuož miau sių sau gu mie čių 
He yd ri cho ir Grė fės drau
gui, plun giš kiui Pra nui 
Ger man tuiMeš kaus kui. 
Pa pras čiau sia ma ny ti, jog 
na ciai Tel šių kraš tą ati da
vė Pra no Ger man toMeš
kaus ko va liai, o pas ta ro jo 
sva jo nes įgy ven di no Jo nas 
No rei ka. Sa va ran kiš ku mą 

žy dų klau si mais nu ro do 
ir tai, kad po pa grin di nių 
žu dy nių 1941 m. lie pos 
mė ne sį lie tu viai Tel šių 
kraš te dar il gai lai kė žy
des ver ges, net iki 1941 m. 
gruo džio mė ne sio pa bai
gos, jau po vi sos Lie tu vos 
žy dų žu dy nių už baig tu vių. 
Tel šių įga lio ti nis žy dų rei
ka lams net pra ne šė joms 
ne ofi cia liai, kad ge tas pir
ma die nį (gruo džio 29 d.) 
bus lik vi duo ja mas, taip, 
kas tu rė jo jė gų apie po ra 
šim tų pa bė go. Bet lie tu viai 
di des nę da lį jų ne tru kus 
su ga vo ir su šau dė. 

Ko dėl  jū sų vy riau sia sis 
is to ri kas Sta sys Bu cho vec
kas, ne nu ro dy da mas jo kių 
šal ti nių, tiks lin gai pai šo 
Ger man tąMeš kaus ką kaip 
Lie tu vos drau gą? Au to rius 
ne įta ria, jog He yd ri chas 
1939 m. svars tė bū tent 
Ger man toMeš kaus ko pa
siū ly mą Lie tu vo je reng ti 
po gro mus ir nu vers ti vy
riau sy bę. Au to rius prieš
ta rau ja K. Škir pos, J. Ke
liuo čio, kun. St.Ylos, R. 
Mac ko nio, Z. Bly no, A. 
Pa kal niš kio, L. Olš van go 
liu di ji mams, kaip Ger
man tasMeš kaus kas sva
jo jo bū ti Lie tu vos fiu re riu 
ir iš žu dy ti žy dus, kaip 
jis iš ti ki mai drau ga vo su 
Lie tu vos lais vės ir žmo ni
jos prie šais R. He yd ri chu, 
H. Grė fe ir M. Kur mies, 
kaip jis ypa tin gai rū pi no si 
Plun gės kraš tu. Au to rius 
ne su vo kia, jog na cių Vo
kie ti jo je moks lus bai gęs 
dr. P. Ger man tasMeš kaus
kas bu vo pro tu pa si žy min

tis so cio pa tas, sto ko jan tis 
įpras to są ži nės bal so, tad 
įsten gian tis ne var žo mai 
da ry ti siau bin gą blo gį ir 
ne bū din gą gė rį, o vie nu 
me tu pad lai žiau ti tiek Pre
zi den tui A. Sme to nai, tiek 
na cių sau gu mie čiams, tiek 
Lie tu vos Lai ki na jai vy
riau sy bei. 

ParengėKapitonoJono
Noreikosmuziejausirar
chyvokuratoriusAndrius

Kulikauskas
ms@ms.lt

Pra nas Ger man tasMeš
kaus kas.
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Atkelta iš 8 psl.

Pa min klai kpt. Jo no 
No rei kos au koms

Kaip il gai Lie tu vos vals
tybė lai kys did vy riu ka
pi toną Joną No reiką?  Jo 
anūkė Sil via Fo ti sa vo 
sve tainėje www.sil via fo ti.
com yra įkėlu si “Užklausą 
dėl Jo no No rei kos nu si
kaltėlių gau jos”.  Ją pra-
dėjom skelb ti “Žemaičių 
sau lutės” 2018 m. Nr.11, ir 
ją pri sta to me to liau. Grant 
Go chin šią užklausą įteikė 
Lie tu vos gy ven tojų ge no
ci do ir re zis ten ci jos ty ri mo 
cen trui, kad ji pa keistų sa vo 
pažymą apie No reiką. Aš 
jam išty riau Jo no No rei kos 
nu si kal ti mus prie žmo niją 
ir užklausą pa rašiau.  

Kviečiu į su si jusį po
kalbį 2019 m. va sa rio mėn. 
1 d., penk ta dienį, 16:15 
val.  Plungės ra jo no sa vi
val dybės viešojo je bib lio
te ko je. Apžvelg siu 1941 m. 
lie pos mėn. įvy kius Telšių 
ap skri ty je ir su pažin din siu 
su užklau so je mi ni mais 
do ku men tais. Pa si da lin si
me, ką esa me girdėję apie 
tuos lai kus. Ap tar si me, 
kaip galėtumėme to liau 
įvai ria pu siškai tir ti pra eitį. 
Pa mo ky siu, kaip rašyti 
vi ki pe di jos straips nius, 
juk in ter ne te tai la biau
siai skai to mas is to ri jos 
šal ti nis. Kviečiu į talką ne 
tik is to ri ja be si do minčius, 
ne tik mo kančius rusų, 
vo kiečių ar ji diš kal bas, 
ne tik kom piu te riais ben
drau jančius, bet taip pat ir 
me ni nin kus, ku rių piešinių 
pa gal ba galėtumėme ban
dy ti įsi vaiz duo ti tų laikų 
įvy kius. Po kal bio tiks las 
yra ben dro mis jėgo mis 
puo selėti at jautą vi siems 
ir kar tu pamąsty ti, ko kios 
ben drystės norėtumėme.

Lie tu vo je toks rei ka
lin gas po kal bis pra si de
da Plungėje, ku rios apy
linkėse kelio se vie to se 

sto vi pa min klai kpt. Jo no 
No rei kos au koms. Apie 
žudy nes ga li ma pa si skai ty ti 
Ho lo kaus to Lie tu vo je At la
se www.ho lo caus tat las.lt  

1941 m. lie pos mėn. Jo
nas No rei ka su  šei ma gy
ve no Plungėje, vi sai ne to li 
sin a go gos, kur jo pajėgos 
porą sa vaičių laikė vi sus 
mies to žydus. Lie pos mėn. 
10 d., kaip pa sa ko ja Alek
san dras Pa kal niškis, prie 
Mi lašaičių kai mo nužudy ti 
50 žydų, ku rie pa tikėjo, kad 
bal ta raiščiai juos vežė į li
go ninę. O anot Ja ko vo Bun
kos, to je vie to je nužudy
ti 60 jaunų, stip rių žydų 
vyrų. Lie pos mėn. 1113 d. 
nužudy ti vi si likę Plungės 
žydai, 1800 žmo nių. Jie 
pa gerb ti skulp to riaus Ja
ko vo Bun kos ir jo ben dra 
širdžių su kur tu Kaušėnų 
Ho lo kaus to aukų me mo
ria lu. Lie pos mėn. 1718 
d. nužudy ti 40 žemaičių. 
Jiems pa min klas sto vi nau
jo sio se Plungės ka pinėse. 
Lie pos mėn. 23 d. prie Jo
vaišiškių kai mo nužudy ti 
22 žydai.  Lie pos mėn. 25
26 d. prie Glaudžių kai mo, 
ru gių lau ke, nužudy tas 71 
žemai tis. Žūties vie to je 
užau go miškas, pa sta ty
tas kryžius ir pa min kli nis 
ak muo. Taip pat lie pos 
mėnesį šalia Vieštovėnų 
kai mo Ku lių bal ta raiščių 
nužudy ti 85 žydai. Lie pos 

mėn. pa bai go je ne to li Kal
niškių miške lio Ar nol das 
Pabrėža ir ke li bal ta raiščiai 
išprie var ta vo ir nužudė 
ke tu rias žydai tes. An ta nas 
Grišma naus kas jas ra do ir 
užkasė, verk da mas iš siau
bo ir gai lesčio. Jos pas kui 
per lai do tos Kaušėnuo se.

No rei ka bu vo Lie tu vių 
ak ty vistų fron to va das vi sai 
Telšių ap skričiai. Lie pos 
1315 d. bu vo nužudy ti 
da lis Rie ta vo žydų vyrų. 
No rei kos pa va duo to jas 
Bro nius Juo di kis, Telšių 
ap skri ties po li ci jos va
das, lie pos mėn. 1517 d. 
Rai niuo se rengė žudy nes, 
ku rio se žuvo tarp 1200 ir 
1500 žydų vyrų. To mis 
die no mis Ge ru lių miške 
taip pat nužudy tas 100 
jaunų žydų vyrų, o Pašat ri
jos dva ro sto vyk lo je  200 
Luokės žydų vyrų. Lie pos 
mėn. 1718 d. Viešvėnų 
dva ro sto vyk lo je nužudy ti 
tarp 200 ir 250 žydų vyrų.  
Lie pos mėn. 19 d. mir ties 
baus me nu teis ti ir sušau dy ti 
14 žemaičių. Lie pos mėnesį 
Telšiuo se, Kalnėnų gatvėje 
nužudy ti 162 Telšių ir 38 
Alsėdžių apy linkės žydų.  

Nie kas nėra įvar dijęs nė 
vie no vo kiečio, da ly va vu
sio aukščiau pa minėto se 
žudynėse.  Tuo tar pu ga lim 
įvar din ti dešim tis lie tu vių.  
žiau riau siu Plungės žydų 
žudy to ju bu vo lai ko mas Ar

nol das Pabrėža. Sušau dy
mui ko man das davė viršila 
Pra nas Šapa las. Žudy nes 
rengė LAF Plungės va das 
ats.leit. Po vi las Ali mas. 
Ali mo va das bu vo kpt. 
Sta nis lo vas Lipčius, tačiau 
jis bu vo išvykęs į Šiau lius, 
ma nyčiau, su vo kiečiais 
su de rin ti žudy nes, o kpt. 
Jo nas No rei ka at sakė už vi
sus.  Jis įsakė žydus išžudy
ti. Ar ba, kaip tvir ti na Ge no
ci do cen tras, jis su jo kio mis 
žudynėmis ne su sijęs.  

Švie sos tal ki nin kai

Kas padės at skleis ti anų 
laikų įvy kius? Aš dėkin
gas vi siems švie sos tal ki
nin kams. Plungės ra jo no 
sa vi val dybės pa vel do sau
gos spe cia lis tas, is to ri kas 
Gin ta ras Ra mo nas parūpi
no vaiz do įrašą, ku ria me 
Plungės garbės svečias 
Alek san dras Pa kal niškis 
ke tu rio li ka mi nučių pa sa
ko ja, kaip Plungėje vy ko 
Lie tu vos ka riuo menės at
sar gi nių mo bi li za ci ja, ir 
kaip jis pats girdėjo kpt.
No rei kos žodžius: “Aš jau 
da viau įsa kymą sušau dy ti 
vi sus iki vie no.”  

Iš  Gin ta ro Ra mo no 
sužino jau apie ag ra ri nių 
mokslų dak ta ro Alo y zo 
Ston kaus pri si mi ni mus 
“Sugrįžimai”. Jis au go 
Kaušėnų kai me ir būda mas 
de vy nių metų ber niu kas, 
matė kaip ten lie tu viškai 
kei kian tys žudė Plungės 
žydus. “Vo kiečiai nešaudė. 
Jų lyg ir ne bu vo. Pa sa ko
jo, ku rie matė, jie tik tai 
pilstė kon jaką, girdė juo 
žydšaudžius ir fo to gra
fa vo.” La bai norėčiau su 
juo su si siek ti, jei dar jis 
gy vas.  

Vis gi, kas iš vo kiečių 
nors ta ria mai at sakė?  Lat
vi jos žydus išžudęs Ein sat
zkom man do 2 turėjo būrį  
Šiau liuo se. Anot  ta le ke rio 
1941 m. spa lio mėn. 15 d. 
ata skai tos, tas būrys per 
ke lis mėne sius su gebėjo  
Šiaurės Lie tu vo je išžudy ti 
42000 žydų.  In ter ne ti nia
me fo ru me, “Axis His to ry 
Fo rum” sužino jau, kad 
tam būriui pri klausė tarp 
20 ir 25 na rių. Būrio va do 
Krau se tik pa vardė žino ma. 
By la bu vo iškel ta tik tai vie
nam iš būrio na rių, Ju liui 
Hun ger bur gui.  Ham bur go 
ar chy ve esan ti 15 tomų by la 
lie tu vių dar neištir ta.

Žemaičių at sa ko mybę 
už žudy nes at skleidžia 
žemaičių sušau dy mai, ku
riuos vo kiečiai ga liau siai 
su stabdė rugpjūčio mėn. 
4 d. Skel bia me sušau dytų 
žemaičių sąrašus, ku riuos 
išsau go jo Bro nis lo vas Po
cius. Jis Plungėje dir bo is
to ri jos mo ky to ju nuo 1971 
m. iki 2014 m. Brežne vo 

lai kais jam vie nas mo ki
nys at nešė sąrašus, ku riuos 
ga vo iš sa vo močiutės, 
Plungės teis mo sek re torės.  
Teis mas veikė Lie tu vos 
Res pub li kos var du. Sąrašai 
su rašyti ant teis mo po pie
riaus.

Plungės teis mas spręsda
vo suimtų žmo nių li ki mus. 
Teis me bu vo ar tai 12, ar 
tai 20 žmo nių. Jo da ly viais 
įvar din ti Plungės mies to 
ko men dan tas Po vi las Ali
mas ir jo žmo na Ali mienė, 
kle bo nas pre la tas Po vi las 
Pu kys, Plungės nuo va
dos viršinin kas Sa daus kas, 
vals tybės gynėjas Ar nol das 
Pabrėža, gy dy to jas Vla das 
Ivins kis, sau gu mo po li ci jos 
viršinin kas Bauža, viršila 
Pra nas Šapa las, Plungės 
bur mist ras Edu ar das Mi
se vičius. Pre la tas Pu kys 
tar do mas gynėsi, kad jis 
teis me ne da ly va vo, tačiau 
pa sakė, kad lie tu vių ko
men datūros žinio mis, iš vi
so sušau dy ta tarp 130 ir 140 
ne žydų.  Į Plungę sušau dy ti 
vežda vo net ir iš Pla te lių. 
Tik ke li sąrašuo se mi ni mi 
žmonės bu vo ko mu nis tai, 
kan di da tai ar ba kom jau
nuo liai. Jų pa rei gos so
vie tinėje san tvar ko je bu vo 
pa kan ka mai kuk lios, pa
ly gi nus kad ir su Alek
san dru Pa kal niškiu, ku ris 
ke lias die nas dir bo Plungės 
valsčiaus žemės tvar ky mo 
ko mi si jo je, o pas kui Pa lan
gos ir Kre tin gos gim na zi jos 
di rek to riu mi. Ma tyt, dau gu
ma bu vo žmonės, ku riems 
so vietų valdžia bu vo tie siog 
ar ti ma. Jų tar pe ne bu vo nė 
vie no to kio rim to oku pan to, 
ko kiu na cių oku pa ci jos lai
kais ta po Šiau lių ap skri ties 
viršinin kas Jo nas No rei ka.

Ste fa ni ja Pir kienė, 70 m., 
dar bi ninkė, da vat ka, sušau
dy ta už tai, kad Sme to nos 
lai kais uba gau da ma pla ti no 
ko mu nistų li te ratūrą. Pa
kal niškis pats matė, kaip 
lie pos 17tos rytą Vo kyt
ka py je užkasė sušau dy tus 
žmo nes. Sa vo pri si mi ni
muo se kai ku rias au kas 
pri si me na. “Uz nys bu vo 
ne pri klau so mos Lie tu vos 
po li ci nin kas. Jį sušaudė 
kaip be dievį.  Siuvėją Ste
pa na vičių sušaudė kaip 
be dievį.” Pa kal niškis apie 
Po vilą Me deikį pa sa ko ja, 
kad jis žiau riai ap gau da vo 
žmo nes, su si tar da mas juos 
per ves ti per sieną į Vo kie
tiją, bet gi ati duo da mas juos 
so vietų sau gu mui. Anot Pa
kal niškio, Po vi lo Me dei kio 
tėvas jį bandė išlais vin ti 
kar tu su žydais pa deg da
mas Plungę. Kiek ty riau 
su Eval du Balčiūnu, ma
ny ti na, kad Plungę pa degė 
ne žydai, o bal ta raiščiai. 
Ten ka pamąsty ti, kodėl Pa
kal niškis kar to jo tokį mitą, 
ir dar gi įsidėmėti, kad jis 

įsit raukė į ko men dantūrą 
žino da mas, kad žydai lai
ko mi si na go go je; kad jis 
vėliau dir bo išžudy mo šali
nin kui,  Švie ti mo tarėjui 
Ger man tuiMeškaus kui ir 
po žudy nių Plungėje samdė 
jų rengėją, at sar gos lei te
nantą Po vilą Alimą, kaip 
kūno kultūros mo ky toją.

Anot Bro nis la vo Po
ciaus, plun giškiai kalbėda
vo, kad žemaičius šaudė tie 
pa tys bal ta raiščiai, ku rie 
šaudė žydus. Dau giau sia 
tai bu vo vie ti nių kaimų ūki
ninkų sūnūs. Ka ri nin kai per 
se niūnus juos mo bi li za vo 
at sta ty tos Lie tu vos Res pub
li kos var du. Ėjo kal bos, kad 
ka pi to no No rei kos su bur tos 
Mar dosų kuo pos na riai ir gi 
da ly va vo šau dy me. Da mi
jo nas Riau ka tai neigė.

1966 m. rugpjūčio mėn. 
pa sta ty tas pa min klas yra 
Kultūros ver ty bių re gist
re klai din gai apibūdin tas: 
“Šio je vie to je 1941 m. 
lie pos 1718 d. na cis tinės 
Vo kie ti jos valdžios or ga ni
zuo tos (žudy nių vyk dy to
jai nežino mi) ir įvyk dy tos 
eg ze ku ci jos me tu nužudy
ta ir užkas ta 40 žydų.”  
Žemaič ia i  pa  kr ikš ty  t i 
žydais!  

Plungėje nebėra žydų, 
tačiau žydai neužmiršta 
Plungės. VGTU pro fe so
riaus Do vid Katz ve da mas 
Vil niaus ji diš ra te lis padės 
išsau go tus Plungės žydų 
liu di ji mus išvers ti iš ji diš 
į lie tu vių kalbą. Jų pa
mo ko je be si svečiuo jan tys 
Pins ko ješivos ra bi nas ir 
jo mo ki niai tei kia vilčių, 
kad at si gaus ir mūsų kraštą 
išgar si nu sios ješivos.

Vertėjų pa gal bos pa si
gen du ban dy da mas su pras ti 
Ge no ci do cen tro at sa ky mus 
Grant Go chi nui. 1941 m. 
lie pos 27 d., dvi sa vai tes po 
1800 Plungės žydų išžudy
mo ir dvi die nas po 71 
Plungės žemaičio išžudy
mo, Po vi las Ali mas ir Jo nas 
No rei ka su rengė Plungėje 
ne ge du lo, o džiaugs mo 
ma ni fes ta ciją. Kaip Ge no
ci do cen tras pa aiški na jų 
el gesį? “Tai bu vošventė, 
ku rio je džiaugtąsi Lie tu vos 
išlais vi ni mu nuo bolševikų, 
reik tas pa lai ky mas Lie
tu vos lai ki na jai vy riau sy
bei.” 

O kaip  mums a t  ro
do? Ar gi tai bu vo Mask
vos ko mu nis tai, Va ti ka
no da vat kos ir Ber ly no 
žmogžudžiai? Mes esa me 
pil na vertė tau ta. Tai mūsų 
ko mu nis tai, mūsų da vat
kos, mūsų bat siu viai, mūsų 
žydai, mūsų Rūpin tojėlis. 
Tai mūsų nu si kaltėliai. Tai 
mūsų po kal bis, į kurį vi sus 
kviečia me.

AndriusKulikauskas

Autoriauskalbanetaisyta.

Lei di mas ne šio ti gin klus Tel šių ap skri ty je. (LCVA f.1075, 
a.2, b.3,l.3V)
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Svei ka ta – bran giau sias 
kiek vie no žmo gaus ir vi suo
me nės tur tas. Žmo nės vi sa
da sir go, su si žeis da vo, gi mė 
ir mi rė, to dėl nuo se no vės 
gy dy mui ir li gų pro fi lak ti kai 
nau do ja mi vas tai – įvai rios 
gy do mo sios me džia gos.

Pir mie ji vais tai  bu vo 
įvai rūs au ga lai, mi ne ra lai, 
gy vū nų or ga nai, vi sa, ką 
žmo gus ga lė jo ras ti gam
to je. As me nys, pa žįs tan tys 
gy do mų jų sa vy bių tu rin čias 
gam tos do va nas, mo kan tys 
iš jų pa ga min ti vais tus, tai
ky ti juos gy dy mui, bu vo 
ger bia mi, net bu vo ma no
ma, kad jie tu ri net die viš kų 
ga lių.

Bė gant me tams, vys tan tis 
žmo ni jai, ple čian tis mies
tams, at si ra do gy dy to jo, 
vais ti nin ko pro fe si jos, o 
vė liau ir vais ti nės. 

Vais ti nin kai bu vo pir
mie ji dau ge lio che mi nių 
ele men tų ir me džia gų at
ra dė jai ir ga min to jai. Jie 
ska ti no ir che mi jos rai dą. 
Vais ti nės kar tu bu vo ir la
bo ra to ri jo mis. Jo se iš au ga lų 
bu vo ga mi na mi eks trak tai, 
des ti liuo ja mi ete ri niai alie
jai, sin te ti na mos kai ku rios 
che mi nės me džia gos, ga
mi na mas eti lo al ko ho lis, 
ver da mas mui las bei ga mi
na mos įvai rios kos me ti nės 
prie mo nės. Tam rei kė jo  
daug moks li nių ži nių, to dėl 
vais ti nin kai bu vo ren gia mi 
ir uni ver si te tuo se. 

Lie tu vo je vais ti nių iki 
XVI a. ne bu vo. Su sir gus 
Lie tu vos di džia jam ku ni
gaikš čiui Vy tau tui, vais tai 
bu vo ve ža mi iš Kro ku vos ir 
Ry gos. Vais tai bu vo di di kų 
pri vi le gi ja, su sir gę jie kvies
da vo si gy dy to jus iš sve tur, 
ku rie at vyk da mi at si vež da
vo ir vais tų. Pa pras ti žmo nės 
gy dy da vo si liau diš ko mis 
prie mo nė mis žo li nin kų, ži
niuo nių pa de da mi. 

1506 m. kai mir ti na li ga 
su sir go Lie tu vo je tuo me tu 
bu vęs Len ki jos ka ra lius ir 
Lie tu vos di dy sis ku ni gaikš
tis Alek san dras, jo gy dy mui 
Kro ku vos vais ti nin kas A. 
Ba lins kis at si ve žė vais ti
nę. Kai ka ra lius Alek san
dras, ku ris bu vo Jo gai los 
vai kai tis Vil niu je mi rė ir 
bu vo pa lai do tas Vil niaus 
ka ted ros rū sy je, ma no ma, 
kad po mir ties vais ti nė li ko 
Vil niu je.

Po Alek san dro mir ties 
Len ki jos ka ra liu mi ir Lie
tu vos di džiuo ju ki ni gaikš čiu 
ta po jo bro lis Žy gi man tas 
II, va di na mas Žy gi man tu 
Se nuo ju. Jis 1510 m. sky rė 
lė šas nu pirk ti skly pą Vil
niu je vais ti nei sta ty ti. 1523 
m. Žy gi man tas II iš lei do 
įsa ką dėl vais ti nių dar bo 
tik ri ni mų. Tai ro do, kad jau 
bu vo vais ti nių. Is to ri niuo
se do ku men tuo se 1555 m. 
mi ni mas Vil niaus ka pi tu los 

(dva si nin kų pa ta ria ma sis 
or ga nas, esan tis prie ka ted
ros) vais ti nin kas My ko las, o 
1569 m. – Vil niaus vys ku po 
vais ti nin kas Voi ce chas. Ži
no ma, kad 1540 m. Kau ne 
gy ve no vais ti nin kas Jo ha
nas,  1545 m. – vais ti nin kas 
Jo kū bas Kleč ne ris.

Eu ro po je pra dė jus plis ti 
pro tes tan tiz mui, Ka ta li
kų baž ny čia ko vai su juo 
pa si tel kė Jė zui tų or di ną. 
Vie nuo liai jė zui tai bu vo 
iš si moks li nę ge ri pa moks
li nin kai. Vil niaus vys ku pas 
Va le ri jo nas Pro ta se vi čius 
1569 m. par si kvie tė jė zui tus 
į Lie tu vą. At vy kę jė zui tai 
pir miau sia ėmė si švie ti mo 
– pra dė jo steig ti aukš tes ni
ą sias mo kyk las – ko le gi jas, 
kad vie ti nių ba jo rų vai kai 
jo se mo ky tų si ir ne vyk tų 
į už sie nio mo kyk las, kad 
neuž si krės tų pro tes tan tiz mo 
dva sia. 1570 m.  ko le gi ja 
bu vo įsteig ta Vil niu je, vė liau 
Kra žiuo se ir ki tuo se Lie tu
vos di džio sios ku ni gaikš tys
tės (LDK) mies tuo se. Iki tol 
Lie tu vo je bu vo tik pra džios 
mo kyk los, dau giau sia pa ra
pi ji nės, ku rias bu vo įstei gę 
vie nuo liai pi jo rai. Grei tai 
Vil niaus ko le gi jos mo ki nių 
skai čius pa sie kė net 700, 
to dėl pri bren do rei ka las Vil
niu je steig ti aukš tą jį moks lą. 
1579 m. jė zui tai tam ga vo 
ka ra liaus Ste po no Ba to ro 
pri vi le gi ją ir bu vo įkur ta 
Vil niaus Aka de mi ja. Prie 
Aka de mi jos bu vo įkur ta ir 
vais ti nė, ku rio je vais ti nin ko 
pro fe si jos ga lė jo mo ky tis 
vie nuo liai ir pa sau lie čiai.

Lie tu vos uni ver si te te 
vais ti nin kai ne bu vo ren gia
mi, to dėl vais ti nes Lie tu vo je 
stei ge sve tim ša liai, daž niau
siai vo kie čiai ir len kai. 

Lie tu vo je vais ti nin kų pa
ruo ši mas bu vo ce chi nio po
bū džio, nes vais ti nės tu rė jo 
tei sę pri im ti mo ki nius. Kaip 
ra šo me di ci nos is to ri jos ty
ry nė to jas S. Bi ziu le vi čius, 
no rin tys gau ti vais ti nin ko 
pri vi le gi ją, tu rė jo įgy ti prak
ti nių įgū džių vais tų ga my
bo je dirb da mi vais ti nė se 
mo ki niu ir pa žin ti vais tus. 
Be to, vais ti nės mo ki nys tu
rė jo mo ky tis lo ty nų kal bos, 
bo ta ni kos, che mi jos, vais tų 
ga my bos, tu rė jo dirb ti vais
ti nių au ga lų so de. Iš mo kęs 
ga min ti vais tus, vais ti nės 
mo ki nys tap da vo vais ti
nin ko pa dė jė ju, o to liau 
mo ky da ma sis te ori jos ir 
prak tiš kai dirb da mas vais
ti nė je tap da vo vais ti nin ku. 
Tam pa pras tai rei kė da vo 6 
me tų. 

Far ma ci ja  moks las apie 
vais tus, jų che mi nes ir fi
zi nes sa vy bes, jų vei ki mą, 
ko ky bę, ga my bą, lai ky mą 
ir iš da vi mą li go niams, kaip 
sa va ran kiš ka moks lo ša ka 
Eu ro po je su si for ma vo tik 
17 a. pa bai go je. Vil niaus 

Aka de mi jo je tik XVIII a. 
ga le bu vo pra dė ti reng ti 
gy dy to jai, o 1784 m. iš Ita
li jos at vy kus pro fe so riui J. 
Sar to ri jui, 1789 m. pra dė tas 
skai ty ti ir far ma ci jos kur sas. 
Bai gę uni ver si te tą, vais ti
nin kai gau da vo far ma ci jos 
ma gist ro laips nį ir ga lė jo 
va do vau ti vais ti nei.

1795 m. po tre čio jo Len
ki jos – Lie tu vos vals ty bės 
pa da li ni mo Lie tu va ati te ko 
Ru si jai ir ji ta po  Ru si jos 
šiau rės va ka rų kraš tu. Lie
tu vo je ta da vei kė 1789 m. 
Ru si jo je pri im tas vais ti nių 
sta tu tas (ap te kars kij us tav) 
1807 m. Ca ri nės val džios 
po tvar kiu vais ti nin kai bu vo 
iš skir ti iš pir klių gru pės ir 
iš jų pa rei ka lau ta spe cia laus 
iš si moks li ni mo. 

Vil niaus Aka de mi ja bu vo 
pa lik ta veik ti ir ėmė reng ti 
gy dy to jus ir far ma ci nin kus. 
1810 m. Vil niaus uni ver si te
te bu vo įsteig ta at ski ra Far
ma ci jos ir Far ma ko lo gi jos 
ka ted ra. Jai va do va vo 1801 
m. Vil niaus uni ver si te tą 
bai gęs far ma ci jos ma gist ras 
Jo ha nas Frid ri chas Volf gan
gas, ku riam bu vo su teik tas 
pro fe so riaus var das. Prof. J. 
F. Volf gan gas bu vo pla taus 
aki ra čio moks li nin kas, jis 
Aka de mi jo je įstei gė far ma
ko lo gi jos ka bi ne tą ir tur tin
gą far ma ci jos la bo ra to ri ją, 
ty rė Vil niaus kraš to au ga lus 
ir Birš to no mi ne ra li nius 
van de nis. Jis ka ted rai va do
va vo dau giau kaip 20 me tų 
– iki uni ver si te to už da ry mo 
1832 m. Baus da ma Lie tu vą 
už 1831 m. su ki li mą ca ro 
val džia už da rė uni ve si te tą, 
bet ka dan gi kraš tui la bai 
trū ko gy dy to jų, pa li ko jo 
da lį – Vil niaus Me di ci nos 
Chi rur gi jos Aka de mi ją, ku ri 
ren gė gy dy to jus ir far ma ci
nin kus iki 1842 me tų. Ta da 
ir ji bu vo už da ry ta. 

Ca ri nė je Ru si jo je pa
gal sta tu tą vais ti nės bu vo 
skirs to mos į „nor ma li nes“ 
(mies to) ir kai mo vais ti nes. 
Nor ma li nėms vais ti nėms 
ga lė jo va do vau ti tik far ma
ci nin kas, tu rin tis aukš tą jį 
iš si la vi ni mą – pro vi zo rius 
ar far ma ci jos ma gist ras, o 
kai mo vais ti nei  vais ti nin ko 
pa dė jė jas. Vais ti nės ve dė jas 
tu rė jo bū ti ne jau nes nis kaip 
25 me tų. Bu vo nu sta ty tos 
vais ti nių stei gi mo nor mos. 
Gu ber ni jos mies te vie nai 
vais ti nei ap tar nau ti tu rė jo 
tek ti 10 tūks tan čių gy ven to
jų, ap skri ties, ra jo no cen tre 
– 7 tūks tan čiai. Kai mo vais
ti nės vie na nuo ki tos tu rė jo 
bū ti per 7 vars tų at stu mą.

Vais ti nė tu rė jo tu rė ti ofi
ci ną (pa tal pą pre ky bai), 
kam ba rį vais tų at sar goms 
lai ky ti, kok to ri ją (vir tu vę) 
ir la bo ra to ri ją (jos ga lė jo 
bū ti kar tu ta me pa čia me 
kam ba ry je), rū sį, le dai nę, 
džio vyk lą vais ti niams au

ga lams džio vin ti ir tin ka mą 
pa tal pą jiems lai ky ti. Nuo
din go sios me džia gos tu rė jo 
bū ti lai ko mos at ski rai nuo 
ki tų vais tų už ra ki na mo se 
spin to se, už ant spau duo
ja mos  vais ti nės ve dė jos 
ant spau du. Vais ti nė tu rė jo 
tu rė ti vais tų ga my bai rei
ka lin gą įran gą, vais tų tak są 
ir vais tų ap skai tos kny gas. 
Vais tų kai ny ną – tak są iš
leis da vo Vi daus rei ka lų 
mi nis te ri jos Me di ci nos ta
ry ba. 

No rin tis steig ti vais ti nę 
tu rė da vo pa teik ti pra šy
mą Gu ber ni jos val dy bai, 
pri dė da mas pa žy mė ji mą 
apie pro fe si nį iš si la vi ni mą. 
Gu ber ni jų gy dy mo val dy
bos žiū rė da vo, ar no rin tis 
įsteig ti vais ti nę yra lo ja lus 
ca ro val džiai.

Vais ti nės ga lė jo tu rė ti 
mo ki nių. Vais ti nės mo ki nys 
tu rė jo bū ti bai gęs 4 gim na zi
jos kla ses ir iš lai kęs lo ty nų 
kal bos eg za mi ną. Mo ki nys 
už  dar bą gau da vo mais tą, 
bu tą ir ne di de lę al gą. Mo
ki nio dar bui tu rė jo va do
vau ti pro vi zo rius. Po tri jų 
me tų prak ti kos vais ti nė je 
mo ki nys baig da vo prie uni
ver si te to or ga ni zuo ja mus 
3 – 4 mėn. kur sus ir iš lai kęs 
vals ty bi nius eg za mi nus gau
da vo vais ti nin ko pa dė jė jo 
pa žy mė ji mą. Jei vais ti nės 
mo ki nys bū da vo bai gęs 
gim na zi ją, jam už tek da vo 
2 me tų mo ki nio vais ti nė je 
prak ti kos. Vais ti nin ko pa
dė jė jas tre jus me tus dir bęs 
nor ma li nė je vais ti nė je tu rė jo 
tei sę uni ver si te te stu di juo ti 
far ma ci ją. Stu di jos truk da vo 
dve jus me tus. Po to, iš lai kęs 
vals ty bi nius eg za mi nus, 
gau da vo pro vi zo riaus di
plo mą ir ga lė jo va do vau ti 
nor ma li nei vais ti nei. 

Ca ri nė je Ru si jo je vei kė ir 
vais tų krau tu vės (ap teč ny je 
lav ki). Jos bu vo stei gia mos 
pa gal vie ti nės val džios lei
di mą. Vais tų krau tu vės pre
kia vo ne re cep ti niais, fab ri ke 
pa kuo tais ga ta vais vais tais. 
Šių vais tų krau tu vių sa vi
nin kai ar ve dė jai ne tu rė jo ne 
tik far ma ci nio, bet daž nai ir 
jo kio iš si lav ni mo. Lie tu vo
je šių krau tu vių ca ro lai kais 
bu vo daug, vien Vil niu je jų 
bu vo 35.

Vais ti nėms vais tus tiek
da vo vais tų san dė liai. Jų 
sa vi nin kai ne pri va lė jo tu rė ti 
far ma ci nį iš si la vi ni mą, bet 
tu rė jo sam dy ti san dė liu i
ve dė ją pro vi zo rių. Sta tu tas 
vais tų san dė lių dar bo ne
reg la men ta vo, bet nuo dus ir 
stip riai vei kian čius vais tus 
bu vo lei džia ma par duo ti tik 
vais ti nėms. 

Po 1863 me tų su ki lo mo 
ca ro val džia Lie tu vo je už
da rė pa ra pi ji nes mo kyk las, 
be veik vi sas gim na zi jas, bu
vo už draus ta lo ty niš kais raš
me ni mis lie tu viš ka spau da. 

No rin tie ji mo ky tis tu rė jo 
va žiuo ti į Ru si ją, Len ki ją, 
Lat vi ją. Tam rei kė jo daug 
lė šų, ku rių Lie tu vos ūki nin
kai ne tu rė jo. 

Vie nas iš leng viau sių 
ke lių iš si moks lin ti ir įgy ti 
pro fe si ją lie tu viams bu vo 
vais ti nės mo ki nio dar bas. 
Ta pę vais ti nin kų pa dė jė jais 
ir dirb da mi vais ti nė je, jie po 
dar bo ga lė jo to liau la vin tis: 
baig ti gim na zi ją, bu hal
te ri jos kur sus, stu di juo ti 
uni ver si te te, mo ky tis sve
ti mų kal bų ar la vin ti sa vo 
jė gas li te ra tū ros, mu zi kos, 
me no, gam tos pa ži ni mo 
sri ty se, o pra si dė jus I – jam 
pa sau li niam ka rui, tap ti ir 
ka ri nin kais.

Įgi ję vais ti nin ko pro
fe si ją, dau gu ma lie tu vių 
far ma ci nin kų ne ga lė jo 
dar bo ras ti Lie tu vo je, nes 
vais ti nių sa vi nin kais daž
niau siai bu vo ki ta tau čiai 
ir pri im ti į dar bą lie tu vių 
ne no rė jo. Įsteig ti vais ti
nę pa tys jie taip pat ne
ga lė jo, nes ne tu rė jo tam 
rei kia mo ka pi ta lo. XIX a. 
pa bai go je nei vie nas lie tu
vis ne tu rė jo vais ti nės nei 
Vil niu je, nei Kau ne. XX 
a. pra džio je iš Lie tu vo je 
bu vu sių 200 vais ti nių, tik 
20 ne di de liuo se mies te
liuo se pri klau sė lie tu viams 
far ma ci nin kams. To dėl 
dau gu ma far ma ci nin kų, 
ga vę di plo mus,  lik da
vo dirb ti Ru si jo je. XX a. 
pra džio je far ma ci ja bu vo 
vy riš ka spe cia ly bė, nes 
mer gai čių moks lą aukš to
sio se mo kyk lo se ir dar bą 
vais ti nė se var žė įsta ty mai. 
Tik 1871 m. Ru si jo je bu vo 
leis ta mo te rims stu di juo ti 
far ma ci ją. Lie tu vo je tik 
1874 m. pir mo ji mo te ris 
Ju ze fa Gir dzi jev ska ga vo 
tei sę dirb ti vais ti nin ko pa
dė jė ja, nes po vy ro mir ties 
pa vel dė jo vais ti nę. 

Ca ri nė je Ru si jo je Dor
pa to (Tar tu) uni ver si te te 
stu di ja vo daug lie tu vių vy
rų, ta čiau Dor pa te stu di juo ti 
far ma ci ją mo te rims bu vo 
leis ta tik 1902 me tais. Tur
tin ges nių šei mų duk ros 
vyk da vo mo ky tis ir stu di
juo ti į už sie nį, nors ir ten 
kai ku rio se ša ly se mo te rims 
bu vo tai ko mi ap ri bo ji mai. 

To dėl XX a. pra džio je 
lie tu vių far ma ci nin kių bu vo 
vos vie na ki ta. Vie na jų pro
vi zo rė Elž bie ta Avi žo ny tė 
– Ja siu kai tie nė. Jos bro lis, 
gar sus akių gy dy to jas Pet
ras Avi žo nis, jai pa dė jo. 
Ji mo ki ne dir bo Viekš nių, 
Ža ga rės vais ti nė se. 1908 m. 
Ode sos uni ver si te te iš lai
kiu si eg za mi nus ta po vais ti
nin ko pa dė jė ja, 1909 – 1912 
m.  bu vo Vaš kų vais ti nės 
ve dė ja. Per ka rą pa si trau
ku si į Ru si ją pro vi zo rės di
plo mą ga vo Mask vo je 1918 
me tais. Su grį žu si į Lie tu vą 
bu vo Lin ku vos vais ti nin kės 
ve dė ja. Lie tu vo je vais ti nė
se dir bo ne ma ža žy dai čių, 
nes jų tė vai bu vo vais ti nių 
sa vi nin kai. 

Ki lus I – ajam pa sau li
niam ka rui far ma ci nin kai 
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bu vo mo bi li zuo ja mi į ca ro 
ar mi ją. Lie tu viai far ma ci
nin kai dir bo fron to li go ni
nė se, me di ci nos punk tuo se, 
ka ri niuo se vais tų san dė liuo
se, kai ku rie bu vo par siųs ti 
į ka ro mo kyk las ir ta po 
ka ri nin kais. 

Ka ro me tu daug vais ti nių 
Lie tu vo je bu vo su nai kin ta 
ar iš grob ta. Kai ku rie vais
ti nin kai, bi jo da mi vo kie čių, 
bu vo pa si trau kę į Ru si ją, 
vais ti nes pa lik da mi li ki mo 
va liai. 

Ru si jo je, įvy kus re vo
liu ci jai ir bol še vi kams už
gro bus val džią, su vo kie
čiais bu vo pa si ra šy ta tai kos 
su tar tis ir nors Lie tu vo je 
te be bu vo oku pa ci nė vo
kie čių val džia, ka ro pa bė
gė liai ir far ma ci nin kai, iki 
ka ro dir bę Ru si jo je, pra dė jo 
grįž ti Lie tu von, nes Lie tu va 
1918 m. va sa rio 16 d. bu vo 
pa skel bu si Ne pri klau so
my bę. 

Lie tu va bu vo ka ro nu a
lin ta, mies tai ba da vo, siau
tė epi de mi jos, o Lie tu vos 
Ta ry ba ne tu rė jo nie ko,  nei 
pi ni gų, nei spe cia lis tų, nei 
ka riuo me nės, kad ap gin tų  
jau ną vals ty bę nuo no rin čių 
ją pa si glemž ti prie šų.

Grį žę iš Ru si jos far ma
ci nin kai su da rė di de lę in
te li gen tų da lį ir tai bu vo 
di de lė pa gal ba jau nai vals
ty bei. Prof. K. Gry baus kas 
„Far ma ci jos ži nio se“ (1938 
m. Nr.2) ra šė: „Vals ty bei 
ta da trū ko pa ty ru sių va dų 
įvai rio se kū ry bi nio dar bo 
sri ty se. Ir čia far ma ceu
tai be veik ne lauk tai pa si
ro dė taip pat nau din gais 
žmo nė mis... Ne ži nau, ku ri 
ki ta pro fe si ja yra da vu si 
vals ty bei dau giau kul tū ros 
dar buo to jų, aukš tai kva li fi
kuo tų spe cia lis tų ir kai kur 
net va dų įvai rio se at gi mu
sio kraš to sri ty se, kaip kad 
Lie tu vos far ma ceu tų šei ma 
da vė. At gi mu sios Lie tu vos 
pir mų jų dvi de šim ties me tų 
lai ko tar py je yra stam bio mis 
rai dė mis įra šy ti iš far ma
ceu tų ki lu sių vie no, ki to 
mi nis te rio, pro fe so riaus, 
ra šy to jo, sei mo na rio, šau lių 
va do vy bės na rio,  pro ku ro
ro, di plo ma to, bur mist ro, 
daug ki tų aukš tų val di nin kų 
var dai“. 

Su grį žus far ma ci nin
kams į Lie tu vą, bu vo įsteig
ta daug nau jų vais ti nių 
mies tuo se ir mies te liuo se, 
vais tų san dė lių, pra dė jo 
kur tis vais tų pra mo nė. Vais
ti nin kai, pa pil dę in te li gen tų 
gre tas, nu si pel nė žmo nių 
pa gar bos. Bai gian tis 1918 
m. Vi daus rei ka lų mi nis te
ri jo je bu vo įsteig tas Svei
ka tos de par ta men tas, ja me 
far ma ci jos sky rius far ma
ci jos rei ka lams tvar ky ti. 
Sky riui va do vau ti bu vo pa
kvies tas iš Ru si jos su grį žęs 
pro vi zo rius, že mai tis Jo nas 
Ma kaus kis. Jis tuoj ėmė si 
dar bo. Pir miau sia bu vo su
re gist ruo tos vi sos Lie tu vo je 
iš li ku sios vais ti nės ir vais tų 
san dė liai, bu vo nu sta ty tos 
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Ar vy das Juo zAi tis

OGINSKIS.
POLONEZAS

17911822 me tų dra ma
(2018 m. re dak ci ja)

Tę si nys. Pra džia Nr. 9 (791)

OGINSKIS. Vie nin te lis ir ne pa kar to ja mas? (Ryž tin gai) 
Taip, ka ra liau, pa dė tis sos ti nė je grės min ga.

STANISLOVAS AUGUSTAS. Taip? Ži no ma, man rei
kia ži no ti.

OGINSKIS. Pas ku ti nie ji su ky la prieš pir muo sius.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Aš — pir ma sis nau jos 

Žeč pos po li tos pi lie tis. Jie — pas ku ti nie ji. At ski rai mū sų 
ne ga li bū ti. Pir mie ji ir pas ku ti nie ji tu ri su ei ti ir su ves ti 
są skai tas.

KOLONTAJUS. Jū sų di de ny be. Ne tai. Aš at sku bė jau 
pa sa ky ti jums, kad rei kia bėg ti. Tur gu je įžieb tas maiš tas.

STANISLOVAS AUGUSTAS. Bū tent — tur gu je. Vi sa 
vals ty bė da bar — tur gus. Bėg ti? Kur?

KOLONTAJUS. Tur gaus mi nia — bai si mi nia. Ji pa
ju dė jo rū mų link.

STANISLOVAS AUGUSTAS. Tau ta tu ri ju dė ti pas ka
ra lių. Kaip jie ju da? Tvar kin go mis gre to mis?

KOLONTAJUS. Mi nią su kurs tė Ru si jos pir kliai. Lie tu
viai pri si jun gė. Vi si su si mo kė ir pa ju dė jo.

STANISLOVAS AUGUSTAS. Pas ka ra lių, ži no ma, 
pas ka ra lių!

KOLONTAJUS. Pra si lie jęs krau jas vi sus įkai ti no. Ar
tė ja la va.

STANISLOVAS AUGUSTAS. Ji pa si rin ko tei sin gą 
tiks lą. Aš ja di džiuo juos.

KOLONTAJUS. Prie mi nios pri siš lie ja gat vių gai va las. 
Ga li bū ti tūks tan čiai.

STANISLOVAS AUGUSTAS. Bū tent. Tai ir yra tau ta.
Su trenks mu pra si ve ria du rys, ko ne bėg te įbė ga I z a 

b e l ė.
IZABELĖ. My ko lai? Ko dėl tiek il gai pa li kai ma ne? Tu 

pa li kai ma ne!
OGINSKIS. At leis ki te, jū sų di de ny be. Tai ma no žmo

na. Iza be lė.

STANISLOVAS AUGUSTAS. Kaip pui ku, kai yra žmo
na. Jūs ja pa si ti ki te?

IZABELĖ. Mi nia ma ne bū tų nuo gai iš ren gu si, su dras
kiu si.

STANISLOVAS AUGUSTAS. Tai čia, po ma no lan gais. 
Kaip ne man da gu.

IZABELĖ. Lai mė, rū mų sar gy ba iš plė šė ma ne iš to žvė
ries na gų. (Ver kia) Štai, ri di kiu lio ne te kau, suk nią įplė šė.

STANISLOVAS AUGUSTAS. Aš juos nu bau siu.
KOLONTAJUS (dar kar tą nu si lenk da mas ka ra liui). 

Jū sų di de ny be, at leis ki te man ma no įky ru mą. Rei kia kaž
ką da ry ti.

STANISLOVAS AUGUSTAS. Ar gi mū sų kon sti tu ci jo je 
ne nu ma tė — ką?

OGINSKIS. Rei kia ka riuo me nės.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Ku rios, ži no ma, kon sti

tu ci ja ne ga li su šauk ti? Jums rei kia ka ra liaus?
KOLONTAJUS. Ką be sa ky tu me — rei kia.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Ir ką jūs siū lo te? Su reng ti 

tau tai pri ėmi mą rū muo se?
KOLONTAJUS. Aš per spė jau gvar di jos vir ši nin ką. Jis 

įsa kė už kel ti pa ra di nius var tus. Bet jie il gai ne tvers. Rei
kia bėg ti, ka ra liau. Link Vys los, pro už pa ka li nius var tus. 

Ne del siant.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Ka ra liui bėg ti nuo sa vo 

tau tos? Ir tai yra kon sti tu ci jo je? Ne! Aš no riu pa žvelg ti 
tau tai į akis.

IZABELĖ. Ka ra liau, tai ne tau ta, tai gė din gi jos li ku
čiai.

OGINSKIS. Ma nau, kad at ma tos.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Ne drįs ki te taip kal bė ti 

apie tau tą! Ji — šven ta!
KOLONTAJUS. Mi nia ga li pa deg ti rū mus.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Lai kas su šil dy ti šias 

le di nes sie nas.
KOLONTAJUS. Jū sų di de ny be, prie Vys los! Pa kran tė je 

sto vi pa ruoš tas lai vas.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Nė ra pa sau ly je kran to, 

prie ku rio ga lė tų pri siš var tuo ti ma no lai vas.
IZABELĖ. Tai spąs tai, ka ra liau. Iš girs ki te pa ga liau mo

ters bal są, jū sų di de ny be!
OGINSKIS. Iza be le, ką tu iš ma nai?
IZABELĖ. Ma no šir dis vis ką iš ma no, daug ge riau ne gu 

jū sų kon sti tu ci jos.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Šir dies? Kur čia šir dis?
IZABELĖ. La biau siai jums at si da vu si šir dis. Ji sa ko: 

rei kia sku bė ti pas ją.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Pas ją? (Pau zė, gir dė ti 

mi nios gau di mas) Pas ką to kią?
IZABELĖ. Jū sų pir mą ją mei lę, di de ny be.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Aš gal iš si kraus čiau iš 

pro to? Man siū lo pas ją? Pas Je ka te ri ną?
KOLONTAJUS. Va di na si, ga las. Jei gu jau taip. At leis

ki te, jū sų di de ny be. Man rei kia pa si ša lin ti.
OGINSKIS. Jums se niai lai kas pa si ša lin ti, Ko lon ta jau. 

Bū tų bu vę ge riau, jei gu vi sai ne bū tu mė te pa si ro dęs is to
ri jo je.

KOLONTAJUS. Kaip ir vi sur ša ly je, ir čia — ba la ga
nas.

B. d.

„Vais tų pre ky bos ir ga my
bos tai syk lės“, ku rios bu vo 
pa skelb tos 1919 m. ko vo 9 
d. laik raš ty je „Lie tu va“.

Bu vo nu ro dy ta, kad vi
sos vais ti nės, vais tų krau
tu vės ir vais tų san dė liai ga li 
bū ti stei gia mi tik su Svei ka
tos de par ta men to lei di mu. 
Vais ti nes ga li ati da ry ti tik 
far ma ci nin kai. Nor ma li nė
se vais ti nė se ve dė jas tu ri 
bū ti ir vais ti nin ko pa dė jė
jas. Vais ti nė je ga li bū ti tik 
vie nas vais ti nės mo ki nys. 
Vi si far ma ci nin kai ir vais
ti nės mo ki niai iš Svei ka tos 
de par ta men to tu rė jo gau ti 
lei di mą vers tis prak ti ka 
Lie tu vo je. 

Vais tų krau tu ves siek
ta už da ry ti, bet su lau kus 
di de lio pre ky bi nin kų pa si
prie ši ni mo, to bu vo at si sa
ky ta, tik bu vo ap ri bo tas jų 
asor ti men tas.

1920 m. Kau ne bu vo 
įsteig ti Aukš tie ji kur sai, 
ku riuo se bu vo ir far ma ci
jos sek ci ja. Į kur sus bu vo 
pri ima mi vais ti nin kų pa dė
jė jai, ku rie tu rė jo Svei ka tos 
de par ta men to lei di mą. 

1920 m. pro vi zo rius J. 
Ma kaus kis bu vo iš rink
tas į Lie tu vos Stei gia mą
jį Sei mą. Sei mas pri ėmė 
Lie tu vos kon sti tu ci ją ir 
įve dė auk su pa rem tą Lie
tu vos va liu tą – li tą. 1922 
m. Aukš tie ji kur sai bu vo 
re or ga ni zuo ti į Lie tu vos 
uni ver si te tą. Me di ci nos fa
kul te te bu vo ir far ma ci jos 
sky rius. Į far ma ci jos sky rių 
bu vo pri ima mi bai gu sie ji 
gim na zi ją ir vais ti nin kų 
pa dė jė jai du me tus dir bę 
vais ti nė je ir iš lai kę pa pil do
mus eg za mi nus iš fi zi kos ir 
ma te ma ti kos iš gim na zi jos 

kur so. Vė liau bu vo pri ima
mi tik bai gę gim na zi jas, o 
vais ti nin kų pa dė jė jai ga lė jo 
bū ti lais vais klau sy to jais, 
kol įsi gys bran dos ates ta tą.

Moks las uni ver si te te tę
sė si 8 se mest rus; iš lai kę 
rei ka lin gus eg za mi nus ir 
at li kę prak ti kos dar bus, 
gau da vo far ma ci jos kan di
da to liu di ji mą, ku ris vė liau 
bu vo pri ly gin tas vais ti nin ko 
pa dė jė jo pa žy mė ji mui. Po to 
me tus far ma ci jos kan di da tas 
tu rė jo dirb ti vais ti nė se ir 
ap gin ti di plo mi nį dar bą. Tik 
ta da jis gau da vo che mi ko – 
vais ti nin ko di plo mą. Moks
las už truk da vo apie 6 me tus. 
Už moks lą me ti nis mo kes tis 
bū da vo 200 li tų.

1922 m. Lie tu vo je bu
vo 257 vais ti nės, o 1938 
m.  327. 

1937 m. Lie tu vos sei mas 
pri ėmė nau ją „Vais tų pre ky
bos ir ga my bos“ įsta ty mą. 
Pa gal įsta ty mą vais ti nės 
bu vo stei gia mos Vi daus 
rei ka lų mi nis te ri jos lei di mu. 
Vais ti nes steig ti ir lai ky ti da
bar tu ri tei sę: vals ty bė, vie
tos sa vi val dy bė, Lie tu vos 
Rau do no jo kry žiaus drau
gi ja, bai gę aukš tą jį moks lą 
far ma ci nin kai mies tuo se ir 
kai me – vais ti nin kų pa dė
jė jai. Vais ti nę ga li steig ti 
tik Lie tu vos pi lie čiai, tu rin
tys ne ma žiau nei 25 me tus 
am žiaus, tu rin tys prak ti kos 
tei ses. Vais ti nės bu vo su
skirs ty tos į Pir mos ei lės 
ir Ant ros ei lės vais ti nes. 
Pir mos ei lės vais ti nei tu ri 
va do vau ti far ma ci nin kas, 
bai gęs aukš tą jį far ma ci jos 
moks lą, ant ros ei lės – vais ti
nin ko pa dė jė jas. Mies tuo se, 
kur gy ve na iki 10 tūks tan čių 
gy ven to jų vais ti nei tu ri tek ti 
9000 tūks tan čiai gy ven to jų, 
jei mies tas di des nis – 4000 

tūks tan čiai gy ven to jų. II 
– osios ei lės vais ti nės tu
ri bū ti vie na nuo ki tos – 7 
km. at stu mu. Įvež ti vais tus 
iš už sie nio ga li ma tik ga vus 
Svei ka tos de par ta men to 
lei di mą. 

Už lei di mą vais ti nei 
steig ti rei kė jo mo kė ti: už 
mies te lio vais ti nę – 500 li tų, 
mies tų 1000  2000 li tų.  

Vais tai tu rė jo bū ti par
duo da mi pa gal vais tų tak są, 
ku rią nu sta to Vi daus rei ka lų 
mi nis te ris. Vais ti nės ir vais tų 
ga min to jai at sa ko už vais tų 
ko ky bę. Re cep tai vais ti nė je 
sau go mi 3 me tus, iš duo dant 
vais ti nė je pa ga min tą vais tą, 
iš ra šo ma sig na tū ra. Vais tus 
par da vi nė ti tu ri tei sę tik 
vais ti nės. Įsta ty mas nu sta tė 
ir vais ti nių dar bo lai ką. 

Vie to vė se, kur yra dau
giau nei vie na vais ti nė, 
nak ti mis ir šven ta die niais 
vais ti nės bu di pa ei liui. Kur 
yra tik vie na vais ti nė, esant 
bū ti nam rei ka lui, vais tai 
tu rė jo bū ti par duo da mi ir 
nak tį.

Lie tu vo je 1938 m. vei kė 
17 vais tų san dė lių. Vais tų 
san dė lio ve dė jas  tu rė jo bū ti 
bai gęs aukš tą jį far ma ci jos 
moks lą.

Tar pu ka rio Lie tu vo je 
vais ti nės bu vo gra žios. Ofi
ci ną puo šė gra žūs bal dai, 
veid ro džiai, len ty no se su
sta ty ti vais ti nės in dai (štan
gla zai).

Įė ję vy rai į vais ti nę nu si
im da vo ke pu rę. Vais ti nin kai 
bu vo ger bia mi, jie ne tik 
tei kė far ma ci nę pa gal bą, o 
mies te liuo se, kur ne bu vo 
gy dy to jo  ir me di ci nos pa
gal bą, da ly va vo vi suo me ni
nia me gy ve ni me. Pro fe si ja 
mo te riš kė jo. Prieš Ant rą jį 
pa sau li nį ka rą vais ti nin kų 
pa dė jė jų ir uni ver si te to stu

den tų far ma ci nin kų di des nę 
da lį su da rė mo te rys.

1922 m. Lie tu vo je pra dė
jo steig tis ir vais tų pra mo nės 
įmo nės  che mi jos far ma ci
jos la ba ra to ri jos. 1938 m. jų  
bu vo net 9, iš jų 4  Kau ne, 
3  Klai pė do je, po vie ną 
Šiau liuo se ir Uk mer gė je. 
Di džiau sios įmo nės ga mi no 
pre pa ra tus iš au ga lų  eks
trak tus, tink tū ras, te pa lus, 
įvai riau sius tir pa lus, me
di ci niš kus spi ri tus, am pu
liuo tus vais tus in jek ci joms, 
tab le tes ir kap su les bei kos
me ti kos prie mo nes. Ta čiau 
di de lę da lį vais tų vais ti nė se 
su da rė im por tuo ja mi iš už
sie nio vais tai.

Vais tų ga my bos įmo nei 
tu rė jo va do vau ti pro vi zo rius 
ar che mi kas vais ti nin kas.

1940 m. bir že lio 15 d. so
vie tų ar mi jai oku pa vus Lie
tu vą, su griau ta iki tol vei ku
si kraš te far ma ci jos sis te ma. 
Vais ti nės, vais tų san dė liai 
ir vais tų pra mo nės įmo nės 
bu vo na cio na li zuo tos, di
des nių vais ti nių ve dė jai nuo 
va do va vi mo vais ti nei bu vo 
nu ša lin ti, vie toj jų bu vo kai 
kur  pa skir ti ir vais ti nin ko 
pa dė jė jai. Kai ku rie vais
tų  san dė liai bei che mi jos 
far ma ci jos la bo ra to ri jos 
bu vo už da ry ti. Va do vau ti 
far ma ci jos sis te mai bu vo 
įsteig ta Vy riau sio ji far ma ci
jos val dy ba, kaip Svei ka tos 
ap sau gos liau dies ko mi sa
ria to pa da li nys. Jos va do vu 
bu vo pa skir tas vais ti nin ko 
pa dė jė jas Be ras Jo fė, o jo 
pa va duo to ju, ne tu rin tis far
ma ci nio iš si la vi ni mo, Vla
di mi ras Šper lin gas.

Pra si dė jo 50 me tų tru ku si 
Lie tu vos oku pa ci ja.

Vilnius

Atkelta iš 5 psl.

Latvijosvėliavavirš
Plungėsbibliotekos
ma nęs, bu čiuo ja nu bu čiuo ja 
skruos tus, o man dėl to kaž
kaip ne drą su... Ap lin ki nių 
klau sia ma, nie ko ne pa sa
ko ju – tai ma no is to ri ja... 
Po ke le rių me tų ei nu per 
Vil niaus kny gų mu gę. Iš to lo 
ma tau – nes Jo ne įma no ma 
ne ma ty ti!  ko le gų lie tu vių 
po etų ly di mą prie šais at ei
nan tį K. Sku je nie ką. Be veik 
no rė čiau, man bū tų ra miau, 
jei Jis ma nęs ne pa ste bė tų. 
Bet Jis pa ma to, nė aki mir
kos ne dve jo jęs at pa žįs ta. 
Pa si džiau gia, kad lei džia mi 
Jo “Rink ti niai raš tai”, o ma
no laiš ką įdė jęs į VI to mą. 
Iš tos Kny gų mu gės aš nie
ko dau giau ir ne at si me nu... 
O pra ėju sį penk ta die nį į Lat
vi jos 100ečiui skir tą ren gi nį 
bib lio te kon su va žiuo ja daug 
gra žių sve čių: iš Vil niaus  
do ku men ti nio fil mo „Ar čiau 
že mės ana pus upės“ vie na 
re ži sie rių, pro diu se rė, va dy
bi nin kė Vik to ri ja Jon ku tė, 
po etas Vla das Bra ziū nas, iš 
Lat vi jos, Sa las pi lio,  gar
bu sis Knu tas Sku je nie kas su 

žmo na In ta. Šį syk man tru
pu tį ne ra mu dėl tų, ku rių dar 
ne pa žįs tu, su ku riais dar ne su 
su si ti ku si, o ki tus jau ap ka
bi nu kaip se nus bi čiu lius. Ir 
tą penk ta die nio va ka rą su ži
nau: ka dai se, prieš 13 me tų, 
Knu tui Sku je nie kui ma no 
pa ra šy tas laiš kas ati duo tas 
sau go ti ir jau gu li Lat vi jos 
na cio na li nė je bib lio te ko je 
Ry go je! Ne ten ku ža do! At vi
rai pa sa kius, ne be at si me nu to 
laiš ko, ne be at si me nu, ką ten 
ra šiau, gal rei kė tų nu va žiuo ti 
jo ap lan ky ti...

Nuo šir džiai dė ko ja me ko
le goms iš Lat vi jos: Kuldīgos 
bib lio te kos Di rek to rei Lai ma 
Os te le ir sa vo bi čiu lei Dai na 
Gir vai te už nuo sta bias pa sko
lin tas Edu ar do Ska bio fo to
gra fi jų „Lat vi jos dan gus“ ir 
Kul dy gos kraš to 11 tau to dai
li nin kių mez gi nių „Puoš me
nos“ pa ro das. Taip pat la bai 
džiau gia mės Plun gės ir Rie
ta vo kraš to fo to klu bo „Žybt“ 
na rių fo to gra fi jų pa ro da „Lat
vi jos re mi nis cen ci jos“. Ačiū 
vi siems, ku rie tą va ka rą bu vo 
kar tu su Lat vi ja.

Plungėsviešojibiblioteka

Inta ir Knutas Skujeniekai su renginio vedėja Genute 
Matevičiūte.
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Akiųkalba
Akys – Die vo tva ri nio ste buk las, skir tas kiek 

įma no ma il giau tar nau ti. Jei pats žmo gus ne ga li 
su kur ti ste buk lo, tai akys pa de da gė rė tis ki tų su
kur tais ste buk lais.

Ką pa sa kys žvilgs nis, ne leng va at spė ti. Ja me 
tik ras al go rit mas.

Akys! Tar si kos mo sas, pil nas pa slap ties. Kiek 
žmo ni ja bes tu di juo tų jo san da rą, vis at ran da nau
jų pa sau lių.

Akys – tik ros po li glo tės. Jo mis su si kal ba tau
tos ir ne by liai.

Van dens tel ki nys at spin di dan gų ir de be sį, 
skren dan tį paukš tį ir me džius, be si gai vi nan čius jo 
gai va, žil vi čių re ve ran sus pa va sa rį, o akių gel mė je 
ne tik dvi lik tar nė lės, bet iš ti si pa slap čių klo dai.

Kiek gė los vai ko aky se, kai jis, ne mo kan tis 
tar ti žo džių, iš reiš kian tis sa vo no rus verks mu. 
Ko kios baikš čios jo ake lės, kai ša lia nė ra glo bo
jan čio jo. Koks klyks mas, už puo lus skriau di kui. 
Be jė gio vai ko aky se kau pia si pik tos pro tes to 
ki birkš tė lės.

Te gul akių kal ba spin di tau riau siais jaus mais.
Pa sau ly je gra žiau sia mo ti nos akių kal ba, kai 

glos to sa vo kū di kį. Tuo met iš jų sklin da die viš ka  
švie sa.

Vi sai ne sen ti men ta lus at ro dan tis „Pro tų mū šio“ 
ve dė jas A. V., klau sy da ma sis pro jek to „Du bal sai 
vie na šir dis“ an ge liš kais bal sais dai nuo jan čių vai
kų, lie ka no kau tuo tas.

Akys gęs tan čios vie ni šų jų.
Akys, at lie kan čios gy ve ni mo mi si ją...
Sie los akys, ne pa mirš tan čios kal bos, net tų 

pra ei ty je nu sken du sių žo džių.
Akių tar nys tė gam to je, kai pa va sa rio pa bu di

mo ga mo je su sto ja prie gė lės žie do, ste bi šim tus 
at spal vių gam tos pa le tė je.

Se no lio žvilgs nis kryps ta to lu mon, il gi si, lau
kia.

Kaip at gau ti švie są aky se, ne te kus ar ti mo?
Jau nas žmo gau, pa do va nok šil tą pa gar bos 

žvilgs nį.
Aky se ne vil tis, kai dvie jų šir džių ta ke lis nu bė ga 

skir tin go mis kryp ti mis.
Te ly di jau nys tę my lin čios, links mos, ge ru mu 

spin din čios akys.
Te gu vy rai bus dva sios apo lo nais, o mo te rys 

– jų iko no mis.
Te gu Gė ris kren ta šir din pir mų jų snai gių šven

ti niais žie dais!
Plungė

IN mE mO RIAm 

PROf. hA B. dR. 
JUO ZA PUI AL GI mAN TUI 

KRIKŠ TO PAI čIUI
2018 m. lap kri čio 10 d., ei da mas 87uo sius me tus, 

mi rė Lie tu vos moks lo is to ri kas ir fi lo so fas, che mi kas, 
eseis tas, al pi nis tas, ha bi li tuo tas hu ma ni ta ri nių moks lų 
dak ta ras, Lie tu vos kul tū ros kon gre so ta ry bos na rys, 
Lie tu vos moks lo is to ri jos ir fi lo so fi jos ben dri jos pir mi
nin kas prof. ha b. dr. Juo za pas Al gi man tas Krikš to pai tis. 
Švie saus at mi ni mo moks li nin kui ne bu vo sve ti ma ir li
te ra tū ra  jis do mė jo si po ezi ja, ana li za vo po etės Li di jos 
Šim ku tės kū ry bą.

Gruodžio5d.Žemaičiųdailėsmuziejujebuvoati
darytaŠiaulių “Aušros”muziejausparoda “Sveika,
Nepriklausomoji.Tautiškumo irmodernumo ženklai
tarpukarioLietuvoje“.

Eks po zi ci ja  iš dės ty ta net tri jo se ŽDM sa lė se, ji reng ta 
sten gian tis per teik ti to me to nuo tai kas,  svar biau sias ak tu
a li jas, ma das.

Ma lo niai kvie čia me pa žin ti mū sų pra ei tį kar tu!
Pa ro da veiks iki 2019 m. sau sio 7 d.

Tar pu ka rio ne pri klau so mos Lie tu vos (1918–1940) lai ko tar pis 
– tai vi sų vals ty bės ir vi suo me nės gy ve ni mo sri čių pa žan gos ir 
po ky čių lai ko tar pis. Šian dien, su lau kus ne pri klau so my bės 100-
me čio, „Auš ros“ mu zie jus grę žia si į pra ei tį ir žvel gia į tar pu ka rio 
Lie tu vos gy ve ni mą. Pa žin ti jį iš ar čiau mu zie jaus lan ky to jams 
pa dės pa ro da „Svei ka, Ne pri klau so mo ji! Tau tiš ku mo ir mo der-
nu mo žen klai tar pu ka rio Lie tu vo je“.

Pa ro da su pa žin dins su tar pu ka rio Lie tu va ir tuo lai ko tar piu 
su si for ma vu siais bei iš ryš kė ju siais vi suo me ni nio, kul tū ri nio, 
po li ti nio, so cia li nio ir eko no mi nio gy ve ni mo žen klais, ku rie kal ba 
apie jau nos vals ty bės sie kius kar tu su vi su pa sau liu ei ti pa žan-
gos ke liu, bū ti mo der nia vals ty be ir drau ge iš sau go ti sa vi tu mą, 

puo se lė jant il ga me tes tra di ci jas. Pa ro dos leit mo ty vu pa si rink ti 
au ten tiš ki to lai ko tar pio po sa kiai, fra zės, šū kiai, ku rie iš sa ko 
es mi nes to me to ak tu a li jas ir at sklei džia tar pu ka rio Lie tu vos 
gy ve ni mo niu an sus.

Pa ro do je gau su tau tiš ku mą ir mo der nu mą iš reiš kian čių sim-
bo lių, ku riais sie kia ma ne tik ap žvelg ti svar biau sius įvy kius, bet 
ir pa ro dy ti, kaip jie bu vo pri ima mi to me to vi suo me nės ir kaip 
tai bu vo iš reiš kia ma vie šo jo je erd vė je. Iš raiš kin gi tar pu ka rio 
dai li nin kų pla ka tai, fo to gra fi jos, gar bin gus dar bus Lie tu vai liu di-
jan tys ap do va no ji mai, sim bo liais ir šū kiais pa puoš tos vė lia vos, 
ap ran gos de ta lės, lie tu viš kos pro duk ci jos re kla mos ir pa kuo tės, 
nau ji im por ti niai daik tai ir ki ti to me to ak tu a li jas at spin din tys 
eks po na tai pa de da ge riau pa žin ti tar pu ka rio Lie tu vą.

Pa ro do je pri sta to mi eks po na tai ne tik iš Šiau lių „Auš ros“ 
mu zie jaus rin ki nių, bet ir iš ki tų Lie tu vos mu zie jų bei ins ti tu ci-
jų: Na cio na li nio M. K. Čiur lio nio dai lės mu zie jaus, Ma žo sios 
Lie tu vos is to ri jos mu zie jaus, Kau no mies to mu zie jaus, Kau no 
IX for to mu zie jaus, Vy tau to Di džio jo ka ro mu zie jaus, Tel šių 
vys ku pi jos ku ri jos, Lie tu vos na cio na li nės Mar ty no Maž vy do 
bib lio te kos, Šiau lių ap skri ties Po vi lo Vi šins kio bib lio te kos, Lie-
tu vos cen tri nio vals ty bės ar chy vo rin ki nių ir kt.

Organizatorius:Šiaulių„Aušros“muziejus
Rėmėjai:Lietuvoskultūrostaryba,LRkultūrosministerija

XXI a. ne sku bė ji mo cik las Upė“
2019 m. sau sio 17 d. 17.17 val. Plun gės vie šo jo je 

bib lio te ko je  laik ro di nė je kvie si me su sto ti, ne sku bė ti ir 
su pras ti, kad pras mė sly pi su sto ji me, aki mir kų su lai ky
me, o ne bė gi me, in for ma ci jos per tek liu je, nuo la ti nia me 
stre se. Kvie čia me  pir mą jį  XXI a. ne sku bė ji mo cik lo 
se an są, ku ria me pa si ro dys Do mas Rai bys, sle mo po etas, 
standup ko mi kas. Sku bė ki me lė tai nau jai siais me tais!  

Plungėsviešosiosbibliotekosinf.

MenininkėLilijaValatkienėprašopasidalinti
nereikalingomissagomis

Da rau me ni nį pro jek tą ir krei
piuo si pra šy da ma sa gų. Gal kam tai 
skam ba la bai juo kin gai, bet kū ry bi
niam su ma ny mui rei kia la bai daug 
sa gų. Vi so kių: me di nių, ge le ži nių, 
plast ma si nių, ma žų, di de lių, įvai rių 
for mų ir t.t. Tad jei gu jū sų na muo se 
su si kau pė se nų ir ne rei ka lin gų sa gų, 
tai pra šau ne iš mes ki te. Pa pra šy ki te ir 
ko le gų, ir drau gų. Juk tai to kia smul

kme na, bet ma no su ma ny mui – la bai 
bran gi. Kiek vie nas, at ne šęs po 3040 
sa gų, taps me ni nio pro jek to part ne riu 
ir bus pa kvies tas į pa ro dos ati da ry mą, 
to dėl ne pa mirš ki te prie sa gų pri dė ti 
ir sa vo var dą bei te le fo no nu me rį. Ar 
ga lė si te pa gel bė ti?

Pa gar biai,
Li li ja Va lat kie nė
Tel. 8 687 21179

P.S. Plun giš kiai, do va no ja mas 
sa gas at neš ki te į Plun gės vie šą ją 
bib lio te ką ar ba į Vai kų bib lio te ką bet 
ku rią dar bo die ną. Vi si ki ti, no rin tys 
do va no ti sa gų, tu ri te skam bin ti au-
to rei  jos nu ro dy tu te le fo nu.

Plungėsviešosiosbibliotekosinf.

Šiau lių „Auš ros“ mu zie jaus pa ro da „Svei ka, Ne pri klau so mo ji! 
Tau tiš ku mo ir mo der nu mo žen klai tar pu ka rio Lie tu vo je“

Vir gi na BartuŠienė

Ateinaadventas
Kai tik ro sios šal nos pa kan

da pas ku ti nius la pus ir vė jas 
daž niau bal do si už lan go, imi 
gal vo ti, kad ar tė ja ad ven tas. 
Žen gia me žings nį į iš skir ti nį 
me tų lai ką, kai no rė tų si bū ti 
ar čiau gam tos, že mės, Die vo 
ir ti kė ji mo. 

Sa vait ga lį Pa gra man čio bib
lio te ko je vy ko po pie tė „Ad ven
tas – lau ki mo me tas, švie sos,  
gy vy bės troš ki mas ir Kny gų 
Ka lė dos“. Šven tiš kai pa puoš
to je bib lio te ko je Pa gra man čio 
mo kyk los jau nie ji va lan čiu kai, 
va do vau ja mi ti ky bos mo ky to
jos Vik to ri jos Juk nai tėsDa vi
da vi čės, skai tė ir vai di no apie 
ad ven to vai ni ko, žva kių pras
mę, Juo za po ir Ma ri jos ke lio nę 
iki Bet lie jaus. Vai kai gie do jo 
gies me les, do va no jo an ge lė lius, 

vai ši no si obuo liais. 
Bib lio te ko je pui ka vo si 

ad ven to vai ni kas, an ge lų 
pa ro da ir Bet lie jus su šie
nu ir gy vu lė liais. Po pie tė je 
da ly va vo mū sų pa ra pi jos 
kle bo nas Vy tau tas Pet raus
kas, švel niais kan klių gar sais 
džiu gi no kan kli nin kė Jo lan ta 
Ka žu kaus kie nė, jai pri ta rė 
Ilo na Amb ro zie nė.

Kaip ir kas met į ad ven to 
po pie tę su kny go mis ir žur
na lais at vy ko Pa gra man čio 
re gio ni nio par ko lan ky to jų 
cen tro ad mi nist ra to rė Ri ta 
Krom pal cie nė. Kny gų Ka lė
doms nau jų kny gų do va no jo 
mies te lio sen jo ros Ma ry tė 
Tauš kė lie nė, Al ma Mont
vi lie nė, Da nu tė Pet kie nė, 
Aud ro nė Ba jo ri nie nė, Li ja na 

Mont vi lai tė, Ag nė Sto ny tė. 
Vai kams kny gų do va no jo In
ga Poš kai tė, Ug nė Es ky tė.

Dė ko ja me šven tės rė mė
jams siu vi mo įmo nės va do vei 
Ra se lei Stru žec kie nei, ūki

nin kams Re gi nai ir Vir gi ni jui 
Vi šins kiams.
TauragėsB.Baltrušaitytės

viešosiosbibliotekos
Pagramančiokaimofilialo
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