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2019 metų projektas 

„Žemaičių kultūros laukas“

Plungėsviešosiosbibliotekosjubiliejųšvęskimekartu!

1939 m., kai Vo kie ti ja nuo Lie tu vos at plė šė Klai pė dos 
kraš tą, bu vo eva kuo ja mos kul tū ros įstai gos, taip pat ir bib
lio te kos. Tuo met į Plun gę bu vo per kel ta Pa gė gių vals ty bi nė 
vie šo ji bib lio te ka. Taip Plun gė je 1939 me tais pra dė jo veik ti 
vals ty bi nė vie šo ji bib lio te ka.

2019–Žemaitijosmetai

Anoj pa va sa rio lau kų ir že mės lai mi ni mo šven tėj
Džiaugs min ga nuo tai ka už lie jo ma no pro tė vių na mus.
At ėjus va ka rui pro lan gus pa si py lė sma gios švie sos,
Ir pa si gir do juo kas įsta bus.

Nes to li mų jų va ka rų, šal to sios šiau rės gen tys, su si rin kę į se no lių na mą,
Vėl pra kal bė jo iš di džia tė vų tar me,
Ir jų gra žuo lės mo te rys, grakš čiai pa len kę gal vas, 
Šyp so jos vėl slap tin ga šyp se na.

VytautasMačernis.Iš„Septintosiosvizijos“

Sei mas, at si žvelg da mas į tai, kad 2019ai siais bus mi ni mos pir mą kar tą Že mai ti jos var do pa mi nė ji mo ra šy ti niuo se 
šal ti niuo se (Ipa ti jaus kro ni ko je ap ra šant Haličo–Voluinės di džių jų ku ni gaikš čių ir Lie tu vos tai kos su tar tį mi ni mi ir du 
že mai čių ku ni gaikš čiai Erd vi las (Gerd vi las) ir Vy kin tas) 800osios me ti nės, pa skel bė šiuos me tus Že mai ti jos me tais. 
Pri im ta me nu ta ri me pa brė žia ma Že mai ti jos le mia ma reikš mė Lie tu vos ir Bal ti jos jū ros ry tų pa kran tės XIII–XIV a. 
vals ty bių for ma vi mo si is to ri jo je Vo kie čių or di nui vyk dant kur šių ir prū sų gen čių nu ka ria vi mus, taip pat pa žy mi mas 
Že mai ti jos vaid muo Eu ro pos is to ri jo je 1236–1422 m. lai ko tar piu, 200 me tų tru ku si ko va su Or di nu gi nant sa vo že mę 
ir lais vę, in dė lis į per ga lę Sau lės ir Dur bės mū šiuo se už tik ri nant Lie tu vos Di džio sios Ku ni gaikš tys tės stip rė ji mą, ap
sau gant lat vių ir es tų že mes nuo prū sų li ki mo. Sei mas šį spren di mą pri ėmė pri pa žin da mas Že mai ti jos in dė lį per vi są 
Lie tu vos Di džio sios Ku ni gaikš tys tės gy va vi mo lai ko tar pį į vals ty bės gy ve ni mą, iš lai kant pri gim ti nę sa vas tį, kal bą, 
pa pro čius, tra di ci jas ir sa vi tą kraš to is to ri ją.

4 psl.

Plungėsviešajai
bibliotekai–80

6 psl.

Žemaičiaitiesakalbiaiugdo
„Lietuvossąžinę“

Žemaičių Kalvarija.
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Ro mu al das Po žers kis gi mė 1951 m. Vil niu je. 1975 m., 
bai gęs tuo me ti nį Kau no Po li tech ni kos ins ti tu to Elek tro
tech ni kos fa kul te tą, pra dė jo dirb ti Lie tu vos fo to gra fi jos 
me no drau gi jos Kau no sky riu je. 1990 m. su teik tas Lie tu vos 
Na cio na li nės pre mi jos lau re a to var das. 1993 m. pra dė jo ei ti 
Vy tau to Di džio jo uni ver si te to Me nų fa kul te to lek to rius pa
rei gas. Nuo 2011ųjų – Vy tau to Di džio jo uni ver si te to Me nų 
fa kul te to Šiuo lai ki nių me nų ka ted ros pro fe so rius.

1973 me tais, ke liau da mi mo to cik lu, Že mai ti jo je už kly
do me į ma žą baž nyt kai mį, kur vy ko at lai dai. Kai mie čiai 
man at ro dė lyg iš ki to pa sau lio: skam ba var pai ir sklin da 
gies mės, plaz da vė lia vos, nu šmė žuo ja bal tai ap si ren gu sių 
mer gai čių pro ce si ja... O mes  il gap lau kiai, ku tuo ti, džin
suo ti. Aš net ne su vo kiau, kad eg zis tuo ja to kios ra my bės, 
gė lė tų suk ne lių, sal dai ni nių laik ro džių šven tės. Dve jus 
me tus ban džiau fo to gra fuo ti, bet ...

Ir tik aiš kiai su vo kęs, ko no riu ir ko siek siu, 19761977 
me tais už fik sa vau ge riau sias sa vo gy ve ni mo fo to gra fi jas.

RomualdasPožerskis

AtlaidusR.Požerskis fotografavodaugiauneidude
šimtmečius (1974–2001) ir apkeliavo įvairiasŽemaitijos
beiDzūkijosvietoves,tačiaunuostabosjausmas,kitoniško
pasaulioįspūdisišlikovisamefotografijųcikle.Jameįam
žintosreliginėsapeigos,išraiškinguosežmoniųveiduose
atsispindinčiosemocijosirjųnekasdieniškaišvaizda.Ne
vienojefotografijojeautoriusužfiksavoirįspūdingasatlai
dųdalyviųminiascivilizacijosdarmažaipaliestos,tartum
amžinosgamtosfone.ŽmonėsirjųatliekamiritualaiPo
žerskiofotografijosebetarpiškaisusijęsunatūraliugamtos
pasauliu,kuris,regis,turinetikmatomą,betirtranscen
dentinįmatmenį.Apeigų dalyvių dvasinius išgyvenimus
padedaperteikti jųdrabužiusplaikstantisvėjas,vėliavos
atgyjanušviestossaulės,onetikėtaiužklupusiaudrane
leidžiapamirštižmogausirjoapeigųtrapumoamžinybės
akivaizdoje.

TomasPabedinskas,VytautoDidžiojouniversitetodocentas

PožerskionufotografuotidabartinėjeLietuvoješvenčiami

Susitikimassurašytoja
ErikaUmbrasaite
Vasario26d.,antradienį,16.30val.kviečiame

įišskirtinįsusitikimąsudarišskirtinesneirža
viaasmenybeErikaUmbrasaite!

Tai Pran cū zi jo je gy ve nan
ti ra šy to ja ir žur na lis tė, ku
rios per nai pa si ro džiu si kny
ga „Pran cū zi ja mon amour“ 
aki mirks niu ta po be stse le riu. 
Kas die ny bė je Eri ka – ma žos 
ga le ri jos vi du ram žių mies
te ly je sa vi nin kė, o lais va
lai kiu ir sva jo nė se – daug 
ke liau jan ti ir is to ri jas ko lek
cio nuo jan ti ra šy to ja. Šiais 
me tais pa si ro dė dar vie na 
nau ja ra šy to jos kny ga – ro
ma nas „Pa sko link man sa vo 
gy ve ni mą“. Tai tar si de ser tas 
in te lek tu a liai sie lai, kai no
ri si ko nors leng vo ir ne per
ne lyg sal džiai ro man tiš ko; 
tai pa sa ko ji mas, pa bars ty tas 
ele gan tiš kos ero ti kos pi pi rais ir dvel kian tis leng vu kri mi
na lu; tai sma gus, įkve pian tis, pra juo ki nan tis ir pra virk
dan tis, ele gan tiš kas, šmaikš tus pran cū ziš kas gy ve ni mas.  
Tad ar gi svar bu, kad mes kvie čia me Jus su si tik ti pa pras tą 
sa vai tės va ka rą? Pran cū zi ja ža vė tis ga li ma kas dien, bet 
ža vė tis kar tu su ra šy to ja Eri ka Umb ra sai te – ne at im kit 
iš sa vęs ši to kios šven tės ir pra mo gos sie lai! Tai gi AU 
REVOIR! Su si tin ka me ant ra die nį, va sa rio 26 d., 
16.30 val. Plun gės vie šo jo je bib lio te ko je-laik ro di nė je 
(Par ko g. 7).

Plungėsviešosiosbibliotekosinf.

ŠventojoValentino išvakarėseautorėpristatys
fotografijųparodą„Žvilgsnisbekampų“išciklo,,Po
zuojagamta”.VisosefotografijosepozuojaGamta
irjaučiamaspagarbusautorėsprisilietimassmalsiu
irtyrinėjančiužvilgsniupriemussupančioPasau
lio.Savofotografijomisjineslepia,kadgėrisišiuo
natūraliuGrožiu.Šv.Valentinoišvakarėseautorė
kviečia jaukauspokalbioapieMeilę, paskanauti
žoleliųarbatų,pasmaližauti,pajuokauti,pažaistiir
geraipraleistiLAIKĄKARTU.

DaliaGud–aktyvi,atkakli,modernimenininkė,
pasaulietiškamoteris, tikragrynakraujėžemaitė.
Yra įvairiausių projektų, tapybos ir fotografijos
plenerų, visuomeninių renginiųdalyvė irorgani
zatorė,gamtininkė,sodininkė,žygiųdalyvė, rašo
eiles,kuriatekstusdainoms,pradėjosavopirmąją
knygą,kuriascenarijusrenginiams,vaidinimams.
Šiems,2019metams,sukūrėirpristatoautorinėmis
fotografijomisiliustruotąstalokalendorių,kuriame
pozuojajosauginamosRožėsirgeramrytuinutei
kiamotyvuojančiosmintysirspalvos.

,,Taip,taipašvisdarskubu,lekiu,einu,šoku,
tapau, fotografuoju...ir..ir..:) Ir visbandauDAUG
spėti irdžiaugtisGyvenimu!Pasidalinkimegero
misemocijomis ir šypsenomis.ŠventoValentino
išvakarėsepasidžiaukimebendravimuirdėmesiu
vienaskitam.“DaliaGud.

Kūrybosvakaras,skirtasValentinodienai
2019 m. va sa rio 13 d. 17.30 val.

Plungėsviešojibiblioteka(Parkog.7)kviečiaįkūrybosvakarąsumenininkeDaliaGud.

RomualdoPožerskiofotografijųparoda„Atlaidai“
Fotografijosparodaveiksvasario8d.-kovo30d.Plateliųdvarosvirne(Didžiojig.22,

Plateliai).Žemaitijosnacionalinioparkodirekcija,Plateliai2019.
ParodaskirtaŽemaitijosmetamspaminėti.

atlaidaikelianeviennostalgiškųprisiminimųbangątiems,
kurieturėjoprogosįtokiusatlaidusvažinėtidarprieškari
niaislaikais,betirpagarbąLietuvosžmogui,kurisikišiol
išlaikėtikėjimąirstiprųprisirišimąpriešiųsenųjųkaimotra
dicijų.Jofotografijose,kaipirmūsųatmintyje,stojasiprieš
akisdidžiųjųatlaidųepizodai:arkliųtraukiamos„pavados“,
sujauniausiusūnumiantpriekiniosostotarptėvoirmotinos,
likusišeimynaantminkštošienotoliauvežime;miestelyje
ar bažnytkaimy kaimynų ir draugų susitikimai šventiškai
pasidabinus, rimti pokalbiai vyrųbūrelyje, šnibždėjimaisi
tarpmoterų;užkandžiaipievoseantpatiestų „dekių“, iš
tuštintigėrimųbuteliaipašonėje;pamaldosbažnyčioseir
šventoriuose,procesijos;baltaisdrabužiaisapsitaisiusios
mergaitės,baltompirštinėmpasipuošękryžių,vėliavųirbal
dakimųnešėjai;maldininkųminios–vienistati,kitikniūbsti
antkelių,tretiiškėlęrankasįdangųarsugulękryžiumiant
žemėspriešKryžiausKeliųstacijas.

AlgimantasKezys,fotomenininkas.Čikaga

Nukeltaį3psl.

PoetasStasysJonauskasprisimintasAustralijoje

Su Sta siu Jo naus ku ir jo žmo na 2009 m. ma no  ap si lan
ky mo me tu, pas ku ti nė je vieš na gė je Skuo do bib lio te ko je 
ma no kny gos „Bal tos vai vo rykš tės“ pri sta ty mo me tu.

Nors man, be abe jo ir 
ki tiems, ypač ar ti mie siems, 
sun ku ap si pras ti su po eto 
Sta sio Jo naus ko ne tek ti mi, 
vis gi  jis liks gy vas po ezi jo je. 
Pa gerb da ma jo at min tį iš ver
čiau šį sim bo liš kai pra smin gą 
ei lė raš tį  LAIKAS PRAEINA 
SAVE į an glų kal bą. 

Šis ei lė raš tis pub li kuo tas 
Bal tų šimt me čio lei di ny je 
„Azu ria  8, 2018“. Šis žur
na las bu vo pri sta ty tas įvy ku
sio je 19to je  Aust ra la zi jos 
kon fe ren ci jo je, Bal tų kraš tų 
Ne pri klau so my bės Šimt me
čio pro ga, De a kin Uni ver
si te te, Ge e long, Vik to ri jos 
vals ti jo je, Aust ra li jo je, 2018 
m. spa lio 1314 d. 

Kar tu su Sta sio dvi kal biu 
ei lė raš čiu, siun čiu ir du sa vo 
pub li kuo tus ei lė raš čius  lie tu
vių kal ba, nors jie tarp ki tų žur
na le pa si ro dė abiem kal bom.

LidijaŠimkutė,Australija

Sta sys Jo nauS kaS

LAIKAS 
PRAEINA SAVE

Iš lė to pra ei na

Pro mus
Pa sau lis po vie ną
Ra mus.

Su spin di erd vė

Ty lo je.
Ir skver bias rie vė
Į ją.

Še šė lis nu bė ga
Že me,
Per bal tą jį snie gą – Žy mė.

Ap au ga me die ną
Žie vė.
O me tai pra ei na
Sa ve.

Ir jo kio ste buk lo –
Daik tai.
O vi sa, kad bu vo- 
Tik tai.

Lau kai at si dūs ta
Žo lėj.
Ir pus to, ką pus to –
Ža liai.

TIME PASSES ITSELF
The world’s pla cid
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Be at
Slow ly pas ses
Through us.

Spa ce alights
In si len ce.
And thre ads
Through a notch

A sha dow runs
Ac ross earth, 
An im print
In snow 

Bark
Grows on wo od.
And a year
Pas ses it self.

On-going things –
are no mi rac le.
All was –
As is. 

The fields sigh
In grass.
And winds blow -
Gre en.
Translated/išvertėLidijaŠim

kutė

Sta sys Jo naus kas (Gi
mė 1948 m. ko vo 28 d. 
Mi rė 2018 m. bir že lio 12 
d.)  po etas že mai tis, gi męs 
Gė sa luo se, Skuo do ra jo ne. 
Tai, kad jis 1970 m. bai gė 
Že mės ūkio aka de mi ją, iki 
šiol klai din gai ver ti na ma 
kaip pa grin di nis ne tei sin gai 
ag ra ri ne va di na mos jo po
ezi jos šal ti nis ir svar biau sia 
te mi nė ašis. S. Jo naus kas 

Atkeltaiš2psl.

PoetasStasysJonauskasprisimintasAustralijoje

Skuo do laik raš čio „Mū sų žo dis“ re dak to rė Da lia Za bi tie
nė (po etė D. Ta mo šaus kai tė), po etas Sta sys Jo naus kas, 
po etė Li di ja Šim ku tė. 2016 m.

su bū din gu ra mu mu ir kan
try be, re gis, iš ša lies ste bi, 
kaip jam kli juo ja mos po eto 
žem dir bio bei ki to kios eti
ke tės, ir ne trik do mas jo kių 
kū ry bi nių dis ku si jų to liau 
ra šo ei lė raš čius. Ra šy to
jas yra mi nė jęs, jog vi sa da 
ži no jo, ko kiu kū ry bi niu 
ke liu no ri ei ti, ta čiau gy ve
ni mas bu vo pri ver tęs siek ti 
tiks lo ei nant ap link ke liais.  
Pa pras tai po etas sa vo kū ry
bos be veik ne ko men tuo ja, 
tik la ko niš kai įvar di ja, jog 
ra šo am ži no mis te mo mis – 
apie žmo gaus gy ve ni mą ir 
mir tį. O pa klaus tas apie pa
ska tą ra šy ti at sa ko, jog to kiu 
aks ti nu jau nys tė je bu vu si 

ki tų kū ry ba, kai jis ga lė jo 
ak ty viai sek ti li te ra tū ri nį 
lie tu vių ra šy to jų gy ve ni
mą. Gal būt to dėl pir ma ja
me S. Jo naus ko ei lė raš čių 
rin ki ny je Di de lis lau kas 
(1973) įžvel gia ma tuo me
ti nių po etų (ypač – Mar
ce li jaus Mar ti nai čio) įta ka.  
Po šio rin ki nio bu vo iš
leis ti dar še ši, jau al suo
jan tys iš skir ti niu po eti nio 
pa sau lio sa vi tu mu: Dar bų 
var dai, Le kia kaip me tai, 
Spin du lys po že me, Spa-
liai, Šiuo lai ki niai ru giai ir 
Šir dis pla ka del čią, taip pat 
ei lė raš čių rin ki nys vai kams 
Šo ka ža lio sios var ly tės.  
S. Jo naus ko ly ri ka vers ta į 

lat vių, len kų ir ru sų kal bas. Į 
ru sų kal bą po eto ei lė raš čius 
ver tė Ge or gi jus Jef re mo vas 
ir Igo ris Ka lu gi nas, 1983 
m. iš lei dę rin ki nį Вечные 
травы (Am ži nos žo lės). Šių 
ver tė jų su da ry tas ant ra sis 
rin ki nys iš leis tas ne bu vo.  
Už kū ry bą po etas ap do va
no tas įvai rio mis li te ra tū ri
nė mis pre mi jo mis: Sa lo mė
jos Nė ries (1982), Po ezi jos 
pa va sa rio (1987), Pau liaus 
Šir vio (2000). 2004 m. iš
leis ta po ezi jos rink ti nė Žo-
lės bal sas, su da ry ta iš vi sų 
sep ty nių ei lė raš čių rin ki nių 
ir nau jau sių ei lė raš čių, ra
šy to jui pel nė du ap do va
no ji mus: pa grin di nį 2004 
m. Po eti nio Drus ki nin kų 
ru dens ap do va no ji mą – 
Jot vin gių pre mi ją, o 2005 
m. sau sio 6 d. už šį rin ki nį 
po etui Ra šy to jų klu be bu vo 
įteik ta ke tu rio lik to ji Lie tu
vos ra šy to jų są jun gos Tri jų 
ka ra lių pre mi ja. S. Jo naus ko 
ly ri ką la bai ver ti no ži no mas 
ke liau jan tis mąs ty to jas Jus
ti nas Mi ku tis (19221988), 
ku rį lai ką gy ve nęs pas po etą.  
S. Jo naus kas iš li ko iš ti ki
mas gim ta jam kraš tui ir 
iki šiol su šei ma gy ve na 
Skuo de, kur yra ži no mas ir 
ger bia mas ne tik kaip po
etas, bet ir kaip ra jo ni nio 
laik raš čio Mū sų žo dis žur
na lis tas, be ki ta ko, nuo lat 
be si rū pi nan tis li te ra tū ri niais 
ra jo no ta len tais. Po etas yra 
su da ręs Skuo do li te ra tų 
po ezi jos rink ti nę Prie Bar-

tu vos ir Luo bos (1993).  
Re gis, tin ka miau sias S. 
Jo naus ko kū ry bos api bū
di ni mas – ty lio ji po ezi ja, 
ati tin kan ti ir ne rėks min gą 
au to riaus gy ve ni miš ką ją 
po zi ci ją, mat po etas nie
ka da ne si sten gė at kreip ti 
į sa ve dė me sio ko kiu nors 
iš skir ti niu įvaiz džiu. Sa vi tos 
fi lo so fi jos ly ri niam ra šy to jo 
pa sau liui bū din gi kon kre
tūs de po e ti zuo ti gam tos ir 
gy ve ni mo vaiz di niai, am
ži nų jų gy ve ni mo dės nių 
ap ra šy mas, žmo gaus ir am
ži ny bės aki sta ta, vaiz duo
ja ma mė gi ni mo moks liš kai 
iš nag ri nė ti ir pa žin ti gam tą 
be pras my bė, o be si kar to jan
tys įvaiz džiai ir me ta fo ros 
pa brė žia kū ry bi nę vi su mą.  
Iš ben dro po eti nio kon
teks to iš si ski ria ei lė raš čių 
rin ki nys Spa liai, su kur tas 
1981 m. pa bai gus Mask vos 
Mak si mo Gor kio li te ra tū ros 
ins ti tu to aukš tuo sius li te ra
tū ros kur sus. Tai vie nin te lis 
ver lib ru pa ra šy tas po eto rin
ki nys, tuo me tu pa si žy mė jęs 
dar ir be ga lo ori gi na lia 
raiš ka. Ma no ma, kad įta ką 
pa da rė ru sų avan gar das, o 
ypač – va di na ma sis so car
tas (so cia li nio re a liz mo, jo 
ide o lo gi jos ir ba na lių kli šių 
pa ro di ja, ku rios vie nos sti
lis ti nių prie mo nių yra pub
li cis tiš ku mas ir ab sur diš ki 
pa ra dok sai).

rasyk.lt

***

Li di ja Šimkutė

GIMIAU

vie na iš dvie jų  40C šal
ty je
po tirš tu snie go ap klo tu
šiau di niu sto gu 

anks ty vą ry tą
at ėju si kai mie tė
pra si ta rė:

ši ta gy vens
ši mirs

taip ir bu vo, ant ro ji gi mu
si, 
 sil pno ji aš iš gy ve nau

ka ras su dar kė ma no žais
lus
so do obuo lius ir jaz mi nų 
krū mą
iš bė go me
vė jai nu krei pė mus į pa bė
gė lių sto vyk las
į to li mą Sva jų me tų* Ter ra 
Aust ra lis

* abo ri ge nų mi tai, nu sa kan-
tys jų pa sau lio su pra ti mą

KAŠTONŲ MEDIS 

iš spro gęs žie dais 
kie me 
mąs to 
apie žmo nių gy ve ni mus 
ste bė da mas bu to lan gus 

la pai niū niuo ja 
pa va sa rio vė jy je 

jų aša ros ir šyp se nos 
kren ta į aikš tę

VincėVasyliutė

„Kambarysbeknygų,kaipnamai–belangų“

Nukeltaį4psl.

Padėkaknygai

Skai ty ti Žy gin tė pa mė go 
jau nuo pra di nių kla sių. Sa
vo kny ge lių ta da ne tu rė jo, 
bu vo skur dūs, var ga ni me
tai. Mo kyk lo je bib lio te kos 
ir gi ne bu vo, tik  apy lin kės 
skai tyk la. Ji ten ei da vo po 
pa mo kų su kla sio kė mis 
„pa si sko lin ti“ kny ge lių neš
tis skai ty ti na muo se. Daž
niau siai pa rink da vo kny gas 
dar buo to ja. Sku bė da vo na
mo, ne tver da ma vai kiš ku 
džiaugs mu, ku rio taip lau kė 
ir ti kė jo si ra sian ti kny ge lių 
pa sau ly je. Na muo se bro liu
kai ra gi no grei čiau pa ruoš ti 
ry to jaus pa mo kas, im tis 
kny gų skai ty mo ir pa veiks
lė lių žiū rė ji mo. Skai ty da vo 
jiems ir vi sai va ka ro jan čiai 
šei mai pa sa ka ir nuo ty kių 
ro ma nus. 

Vė liau Žy gin tė jau žen
gė į su au gu sių jų skai ty to jų 
pa sau lį. Vėl gi di de lio pa si
rin ki mo ne bu vo. Skai tė tais 
lai kais po pu lia rius, la bai jau 
su dė tin gus, ne pa ty ru siems 
jau niems  skai ty to jams ro
ma nus. Dau giau sia – ru sų 
kla si kų kū ri nius – Le vo 
Tols to jaus Ka ras ir tai ka“. 

Na, pa si gir ti ga lė jo jog per
skai tė, ta čiau ko kį ma lo nu
mą pa ty rė ar bent su pra to 
to di din go kū ri nio pras mę? 
Juk mer gai tėms tos di džiu
lės ka ro ba ta li jos nič nie ko 
ne reiš kė, iš sky rus tai, kas 
ten ka ria vo, kny gos he ro jus, 
ku rį bu vo įsi my lė ju si ža vio
ji jau nu tė Na ta ša Ros to va. 
Žy gin tė skai ty da ma mąs tė 
ir sa vo tiš kai „pa vy dė jo“ 
jau na jai he ro jei, kad ji bū
da ma vien me tė su ja, jau 
ge ba jaus ti ta ria mai tik ros 
mei lės dvelks mą, o gal net 
al sa vi mą! Tą pa tį kū ri nį per
skai čius po dau ge lio me tų 
jau vi sai ki taip su vo ki tos 
kny gos ga lią, ne blės tan čią 
ra šy to jo L.Tols to jaus ta len to 
žvaigž dę, ku rią dar la biau 
pa ryš ki no jo, vi sa me pa
sau ly je pri pa žin tas ro ma nas 
„Ana Ka re ni na“. Pir ma sis 
šios kny gos per skai ty mas 
Žy gin tės at min ty je pa li ko 
gal tik sle pia mos mei lės 
dra ma tiz mą, he ro jės kan čias 
ir tra giš ką baig tį. Vė les nie
ji, pa kar to ti niai skai ty mai 
fil mai, ek ra ni za ci jos jau 
bran džiuo se me tuo se, vis ką 
su sta tė į sa vo vie tas. Da bar 
mąs ty da ma apie jau nys tė je 

skai ty tus to kius, la bai sun
kaus tu ri nio ro ma nus, Žy
gin tė su vo kė, kad net bū ti na 
tą pa tį kū ri nį, ku rio be veik 
ne su pra tai nai vio je jau nys
tė je, per skai ty ti dar kar tą, po 
ke lių de šim čių me tų. Ta da 
su vo ki vi są kū ri nio ver tę ir 
gro žį. Įsi mi nė už sie nio ra
šy to jo T.Drei ze rio tri lo gi ja 
apie fi nan si nin ką ir jo pa da
ry tą kar je rą. Aiš ku,  ir šio je 
kny go je bu vo mei lės li ni ja, 
ta čiau la biau vien sau so, 
su dė tin go teks to, lyg to kias 
kny gas kai ty tų bu hal te riai ar 
eko no mis tai. Bet skai tė vi si 
kas tik rai mė go skai ty ti, o 
tuo la biau, kad šis ro ma nas 
vaiz da vo ta da mums ma žai 
ži no mą Ame ri ką. Pa na šaus 
tu ri nio kny gų mums la bai 
trū ko, nes mes gy ve nom 
ki to je san tvar ko je, ki to kio je 
ide o lo gi jo je. 

Pa leng va į mū sų ša lį ėmė 
skverb tis lais ves nis gy ve
ni mas. Kny gy nai „pa sken
do“ bliz gių vir še lių, be ver
čių kny gų ba lo je. Bu vom 
“iš al kę“ ne drau džia mos 
mei lės ro ma nų. Dau gu ma 
lei dyk lų juos lei do į pre
ky bą lyg lenk ty niau da mos 
tarp sa vęs. Žy gin tė me na, 

kaip pla čiai iš lū pų į lū pas 
nu vil ni jo „nau jie na apie ro
ma ną „Erš kė čių paukš čiai“. 
Su si do mė jo ir už ki bo ant 
tos, mo te riš ko sios smal su
mo meš ke rės. Ži no ma, po 
anų lai kų „sun kias vo rių“ 
ro ma nų, šis at ro dė ir ža vė jo 
nuo sta biais pa sa ko ji mais 
apie vi sai ki to kį žmo nių 
gy ve ni mą, jų dar bus, jaus
mus ir tar pu sa vio san ty kius. 
Su si ža vė ji mui at slū gus, 
gal vo jo, kad toks ir tu ri bū ti 
žmo nių gy ve ni mas – nuo šir
dus, at vi ras, pa do rus, ne lei
džian tis per ženg ti pa do ru mo 
ir są ži nės ri bas. Juk nie ko 
to kio ra šy to ja ypa tin go šia
me ro ma ne ne ap ra šo, o tik 
vaiz duo ja re a ly bę, ko kia ji ir 
bu vo jos gy ve ni mo me tais. 

Pa ma žu kny gy nuo se, 
bib lio te ko se ra do si įvai res
nių kū ri nių, o ypač džiu
gi no lie tu vių au to riais. Į 
Žy gin tės aki ra tį pa kliu vo 
pui kios ra šy to jo Pet ro Dir
gė los kny gos is to ri ne te ma. 
Ją la bai su ža vė jo ro ma nas 
„Jol di jos jū ra“. Ne ma žiau 
džiu gi no ir Ro mu al do Gra
naus ko kū ry ba, jo kny gas 
tur būt per skai tė vi sas, ku
rios bu vo bib lio te ko je. Kiek 

anks tes niais me tais bu vo 
do mė ju sis ir ra šy to jo Juo
zo Bal tu šio kū ry ba, o to 
lyg ir biog ra fi nio ro ma no 
ne bu vo skai čiu si, tad su 
di džiau siu su si do mė ji mu 
per skai tė. Anks čiau skai ty
tus jo ap sa ky mus pui kiau
siai ži no jo „Va liu sei rei kia 
Alek so“, „Šeš kas“, „Mums 
ne be rei kia“ – vi suo se bu vo 

vaiz duo ja mas dar iki ka
ri nis kai mas, su ra šy to jui 
bū din ga leng va sar kaz mo 
gai de le. Kny go je „Par duo
tos va sa ros“ au to rius su 
grau džia iro ni ja ap ra šo sa vo 
vai kys tės pie me nė lio gy
ve ni mą, pa tir tas kan čias, 
sle pia mas aša ras ir taip re tai 
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Nuo 1939 m. pra ėjo 80 me tų, kai Plun gė je bu vo įkur
ta Plun gės vals ty bi nė vie šo ji bib lio te ka. Ra šy ti niuo se 
šal ti niuo se ran da me in for ma ci jos apie prieš tai bu vu sias 
bib lio te kas 1906  ir 1926 m., tuo met va di na mas kny gy
nais. Ta čiau kol kas apie juos in for ma ci jos la bai ne daug ir 
ne tu ri me ofi cia lių do ku men tų.

 
1906 m. Plun gė je vei kė le ga li pa ra pi jos bib lio te ka (va

di na ma kny gy nuskai tyk la). 
Jo je ga lė jo skai ty ti vi si, su si mo kė ję 50 ca ro ka pei kų 

mo kes tį. Bib lio te kos fon de bu vo ne tik re li gi nė li te ra tū ra 
(Ra guo tie nė Ge no vai tė. Spau dą at ga vus: kny ga ir skai ty
to jas 19041918 m. Lie tu vo je. Vil nius, 1996. P. 298).

Šios bib lio te kos kny gos bu vo ant spau duo ja mos ant
spau du „PLUNGĖS BAŽNYČIOS KNYGYNAS №____. 
(Kau nas, Do mas. Kny gų lei dy ba Plun gė je pir mo sios ne pri
klau so my bės me tais. Kny go ty ra. 2001, Nr. 37, p.27).

Ne tu ri me dau giau ži nių,  kiek ši bib lio te ka bu vo po pu
lia ri, kas jo je lan kė si, trūks ta ži nių apie bib lio te kos veik lą,  
ta čiau, jei vi si su si mo kė ję mo kes tį jo je ga lė jo skai ty ti, va
di na si, tai bu vo at vi ra vi suo me nei bib lio te ka.

1926 m. Plun gė je prie vals čiaus Sa vi val dy bės įsteig ta 
bib lio te ka (va di na ma kny gy nuskai tyk la).

Lie tu vių iš ei vi jos at sto vai (R. Kra saus kas ir Z. Ivins kis) 
Bos to ne leis to je „Lie tu vių en cik lo pe di jo je“ mi ni mies to 
sa vi val dy bės skai tyk ląbib lio te ką. Dau giau ži nių apie šią 
bib lio te ką yra LCVA ras ta me do ku men te (ra do is to ri kas 
Ed mun das Mic kū nas). Čia ra šo ma, kad <... 1926 me tais 
rug sė jo 14 d. vals čiaus ta ry bos nu ta ri mu prie valsč. Sa vi val
dy bės įsteig tas kny gy nas; kny gos duo da mos skai ty ti vals
čiaus gy ven to jams ne mo ka mai <...> Kny gy ne yra be veik 
vi sos lie tu vių kal ba 19191926 me tais iš leis tos, ūkio sri ty, 
kny gos, daug is to ri jos, gam tos moks lo, dai lio sios li te ra tū
ros, ko o pe ra ti nių, ti ky bi nių ir ki to kių kny gų...> (LCVA f. 

Plungėsviešajaibibliotekai–80
VisusmetusŽemaičiųsaulutėjebusspausdinamireikšmingiausibibliotekosistorijos

momentai

379, ap2, b.1778, l. 7071).

1939 m. įkur ta Plun gės vals ty bi nė vie šo ji bib lio te ka. 
Mes Vie šo sios vals ty bi nės bib lio te kos is to ri ją skai čiuo

ja me nuo 1939 m., kai bu vo įkur ta Plun gės vals ty bi nė 
vie šo ji bib lio te ka. 1936 m. Lie tu vos vy riau sy bė pri ėmė 
vals ty bi nių vie šų jų bib lio te kų įsta ty mą ir Vals ty bi nis cen
tri nis kny gy nas ta po Vals ty bi ne cen tri ne bib lio te ka, o jo 
sky riai – Vals ty bi nė mis vie šo sio mis bib lio te ko mis. 

Dėl sa vi val dy bės ap lai du mo Plun gė je Vals ty bi nė vie
šo ji bib lio te ka įkur ta vė liau. 1939 m., kai Vo kie ti ja nuo 
Lie tu vos at plė šė Klai pė dos kraš tą, bu vo eva kuo ja mos kul
tū ri nės įstai gos, taip pat  ir bib lio te kos. Tuo met į Plun gę 
bu vo per kel ta Pa gė gių vals ty bi nė vie šo ji bib lio te ka. Kar tu 
su bib lio te ka į Plun gę at si kė lė ir ve dė jas Vol fre das Tur ne
vi čius, dir bęs Pa gė gių bib lio te ko je nuo jos įsi kū ri mo, t.y.,  
nuo 1937 m. ba lan džio 1 d. Ma no ma, kad tuo met bib lio te ka 
įsi kū rė Vy tau to gat vė je, tiks lios vie tos dar ne ži no me.

 
ParengėOtilijaJuozapaitienė

Plungėsviešosiosbibliotekosvyr.bibliotekininkė

„Kambarysbeknygų,kaipnamai–belangų“
Atkeltaiš3psl.

ap lan kan tį džiaugs mą. Po 
dau ge lio me tų pa si ro dęs 
nau jas ra šy to jo ro ma nas 
tie siog su ža vė jo Žy gin tę. 
Ir ne vien stip riais kny gų 
vei kė jų cha rak te riais, 
ta čiau, la biau gam tos 
vaiz da vi mu, taip įtai giai 
ir to bu lais žo džiais. Lyg 
tep tu ko po tė piais dro bėj, 
ge bė ti per teik ti gam tos 
gro žį įvai riau siu me tų 
lai ku. Žy gin tė ne ga lė jo 
at si plėš ti nuo tų vaiz dų, 
ku riuos ji ma tė skai ty da
ma pui kų ro ma ną “Sak mė 
apie Ju zą“. Per skai ty ta ne 
kar tą, bet ir vėl no ri si dar 
ir dar per skai ty ti – po ke
lio li kos me tų. 

Do mi si ji dau ge lio ra
šy to jų dar bais: la bai įdo
mu skai ty ti pro fe so rės 
Vik to ri jos Dau jo ty tės 
mo nog ra fi jas apie lie tu
vių po etus bei jo pa čios 
po ezi ją, ra šy tą tar miš kai. 
La bai džiau gė si, skai ty
da ma jau nes nės kar tos 
ra šy to jos Kris ti nos Sa ba
liaus kai tės ke tu rių da lių 
is to ri nį ro ma ną “Sil va 
re rum“. Žy gin tei la bai 
pa tin ka biog ra fi niai bei 
is to ri niai ro ma nai. 

Su di džia pa gar ba lie
tu vių ra šy to jų kū ry bai, 
sa vai me aiš ku, jog do mi si 
ir už sie nio ra šy to jų kū
ry ba. Į ran kas pa kliu vo 
vie nu lai ko tar piu dvie jų 
au to rių kny gos su ra do 

vie tą jos šir dy je. Tai ra šy to
jas Džo nas  Ir vin gas – taip  
nuo šir džiai ir pa pras tai per
tei kia sa vo pa sa ko ji mus, 
jog ne įma no ma at si trauk ti 
nuo kny gos. Skai tai ir ne
si no ri, kad ji baig tų si.  Šis 
ra šy to jas Žy gin tei ta po Nr. 
1 tarp už sie nio au to rių. Jei 
jau vy riš kiui su teik ta „pri
zi nė“ vie ta, tai tu ri bū ti ir 
mo te rų at sto vė. Bū tent ir gi 
šau niai is to ri jų kū rė jai Ine
sai Al len de iš to li mo sios 
Či lės. Jau nuo pir mo jo ra
šy to jos ro ma no su si do mė
jo jos kū ry ba, se kė nau jai 
pa si ro dan čios ir į lie tu vių 
kal bą iš vers tos jos kny gos. 
Au to rė anon suo se pa sa ko ja, 
jog siu že tų sa vo ro ma nuo se 
se mia si ne kur ki tus, o sa vo 
pla čios gi mi nės gy ve ni miš
ko se is to ri jo se. Kū ri nius 
„pa gar din da ma“ fan ta zi jos 
bei mis ti kos prie sko niais, 
bū tent jie ir su tei kia ro ma
nams ne nu sa ko mą ža ve sį. 
Žy gin tė ne bu vo vi siš ka 
kny gų skai ty mo ma nia kė. 
Tam bu vo pa sky ru si švie
siau sią die nos lai ką – po rą 
va lan dų po pie tų. Skai ty
mas jai reiš kė ne ap sa ko mą 
ma lo nu mą, ku rio ji var giai 
at si sa ky tų. Tai bu vo jos lai
kas, ka da Žy gin tė „iš ei da
vo“ ir re a laus sa vo jo pa sau
lė lio į kny gų siū lo mą gy ve
ni mą – iš ša lies ste bė da ma 
kny gų he ro jų iš gy ve ni mus, 
nuo puo lius, aša ras, kerš tą 
ar pa lai mą. Tai sa vo tiš kas 

fil mas vaiz duo tė je, ku rį ir 
te ma to pats skai tan ty sis. 
Ir jau pra dė jus kny gą, Žy
gin tė dar ke lio li ka mi nu
čių „gy ve no“ su kny gos 
vei kė jais. Bu vo la bai ge ra 
ir džiu gu šir dy, jog, bū
tent vie na ar ki ta ver tin ga 
kny ga pa te ko į jos ran kas, 
ne re tai pa lies da ma jos 
sie lą ir pro tą. Ne įma no ma 
žo džiais nu sa ky ti skai ty mo 
džiaugs mo jaus mą... Ne be 

rei ka lo sa ko ma, jog kiek
vie no je kny go je skai ty to jai 
su ran da sau vie no kių ar 
ki to kių pra smės ki birkš
tė lių. Tad bū ti na skai ty ti 
kuo dau giau ir įvai res nių 
te mų kny gų. Iš kny gų, oi 
kaip daug iš moks ta ma! 
Tik rei kia pa mil ti kny gas, 
ne įkai no ja mą do va ną – iš
pru si mą, to bu lė ji mą. 

Plungė

1908 m. bibliotekos antspaudas.

Pagėgių bibliotekos antspaudas.

1906 m. bibliotekos antspaudas.

„Šiaulių naujienos“.

Raštas, atsiųstas tuometiniam Plungės valstybinės 
viešosios bibliotekos vedėjui V. Turnevičiui. LCVA.
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Tęsinys.PradžiaNr.9(791)

OGINSKIS. Jū sų su kel tas.
Ko lon ta jus nu si len kia ir iš ei na. Pa si girs ta gaus mas, šai žus 

švil pi mas. Sta nis lo vas Au gus tas ei na
prie lan go, pra ve ria jį, sto ja vei du į aikš tę.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Va di na si, vi si — lais vi?
OGINSKIS. Mi nia vi suo met lais va.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Ma tyt, mes to nu si pel nė me. 

Ne su tin ka te, gra fe? Nu si pel nė me, po nia?
OGINSKIS. Aš gal vo ju, ka ra liau.
IZABELĖ. Ne, ne, ne.
Aikš tė gau džia, mi nia švil pia. Sta nis lo vas Au gus tas te bes to vi 

prie pra vi ro lan go.
IZABELĖ. Mel džiu, ne sto vė ki te prie lan go, jū sų di de ny be!
STANISLOVAS AUGUSTAS. Pa sau ly je ne be li ko vie tos, 

ku rio je aš ga lė čiau sto vė ti.
OGINSKIS. Va di na si, pa sau lio mums ne bė ra.
STANISLOVAS AUGUSTAS. O juk tie sa, gra fe, kam tas 

pa sau lis, kai vals ty bei ne bė ra ja me vie tos?
IZABELĖ. Ne, ne ir dar kar tą ne! Mes gy vi.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Mes ne be gy vi.
Mi nia įsi siau čia. Pa lei džia mi pir mie ji ak me nys, dūž ta stik las.
IZABELĖ. Ka ra liau, jus ga li už muš ti!
STANISLOVAS AUGUSTAS. Aš ne pri eš ta rau čiau.
IZABELĖ. O aš prieš ta rau ju! (Puo la prie ka ra liaus).
OGINSKIS. Iza be le! (Grie bia ją, ati trau kia nuo lan go.) 

Ne tu ri pro to — ma tyk!
STANISLOVAS AUGUSTAS. Je ka te ri na! Ka te ri nuš ka, 

pa si džiauk, mo ti nė le! Gir di, ma tai, ma no
šir de le?! Tai ma no lais vė. Tu su pra tai ma ne — aš vėl pa

mi lau lais vę!
IZABELĖ. Taip, taip. Jums rei kia pas tą, pas tą, ku ri jus 

my lė jo. Pa ti kė ki te sa ve jai, di de ny be. Pa ma čiu si jus, ji jū sų 
ne at stums.

OGINSKIS. Iza be le?! Ką tu kal bi? Be pro te! (Lai ko ją glė-
by je, už spau džia jai bur ną.)

STANISLOVAS AUGUSTAS. Gra fe, mo te rys to kią aki mir
ką re čiau klys ta. Pa leis ki te ją (At si trau kia nuo lan go.) Va di na si, 
į Pe ter bur gą?

IZABELĖ (pro už spaus tą bur ną). Bū ti nai!
OGINSKIS. Tik ne ka ra liui tai da ry ti — ne į Ru si ją.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Gra fe, jūs pats ką tik iš ten.
OGINSKIS. To dėl ir mel džiu — ne.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Ko kia ne lai mė vis ką ma ty ti, 

vis ką su pras ti. Ir bū ti be jė giu.
OGINSKIS. Jums bū ti na lik ti čia, jū sų di de ny be. Ka ra lius 

tu ri lik ti vie to je. Iki pas ku ti nės aki mir kos.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Kas įver tins tą aki mir ką? 

Ne bė ra pra smės, kai ne bė ra gar bės.
Gęs ta švie sos. Dūž ta stik las. Mi nios klyks mas, švil pi mas. 

Ak me nys le kia į me nės vi dų, su trenks mu
dau žia bal dus, grin dis.

II VEIKSMAS

Avans ce nos kam pe sto vi Ogins kis. Jis pra by la le di niu bal su.
OGINSKIS. Vie ni tai va di no su ki li mu, ki ti iš si va da vi mo 

ka ru. Tai bu vo ne kas ki ta, o pas ku ti nis mū sų lais vės žy gis. 
Žmo nės ga li su kil ti prieš sve ti mą val džią, sve ti mą ka riuo me nę, 
bet tuo me tu nei Len ki ja, nei Lie tu va dar ne bu vo anek suo tos. 
To dėl tai bu vo ne su ki li mas? O cha o so ka ras. Ne nu sa ko mas 
len kų pa sau lio gai va las, pra žu dęs sa ve. Lie tu va, taip pat pa si
da vu si cha o sui, van giai pri si dė jo prie len kų. Ta da ir už griu vo 
Ru si ja. Aš bė gau į va ka rus. Ma ne su ga vo ant Lie tu vos sie nos 
pas ku ti nie ji mū sų pa sie nie čiai, Gar di ne. Ke ti no pa kar ti. At si
pirk da mas grį žau ir pri si jun giau prie su ki li mo.

Bu vau tik ras to me to kū di kis — fik ty vus po li ti kas, nie kam 
ti kęs ka rys, pra stas di plo ma tas.

Ap link siau tė iš da vys tės, iš da vi ku ta pau ir aš. Ta čiau vi sus 
pra no ko mū sų ka ra lius Sta nis lo vas Au gus tas, ne bė gęs nuo 
oku pan to, o pa si pra šęs pas jį į sve čius. Je ka te ri na  ji kil nia šir
diš kai pri ėmė, su tei kė prie globs tį. Ir čia pat pa mir šo, pa li ku si jį 
sen ti ra my bė je. Di džio ji da lis Len ki jos ir Lie tu va ta po Ru si jos 
im pe ri jos va ka ri nė mis gu ber ni jo mis. Aš vėl pa bė gau. Šį kart 
sėk min gai. Eu ro po je net ta pau gau saus len kų bėg lių įga lio ti niu. 
Mes vėl pa skel bė me ka rą Ru si jos im pe ri jai. Šven tas bu vo mū
sų nai vu mas. Kla jo jau po Eu ro pą ieš ko da mas Ru si jos prie šų, 
ku rių be veik ne bu vo. Eu ro pa ža vė da vo si Ru si ja. At si dū riau 
Ve ne ci jo je, kur su du žo pas ku ti nės vil tys. Čia iš si pil dė tik vie na 
sva jo nė —su si ti kau su Na po le o nu.

I PAVEIKSLAS
Ve ne ci ja. Mar mu ro ply to mis grįs ta sa lė. Na po le o nas sė di 

prie de gan čio ži di nio. Ogins kis
įei na, ly di mas gvar die čio.
NAPOLEONAS. Jūs tu ri te pen kias mi nu tes.
OGINSKIS. Aš at vy kau iš to li, si re.
NAPOLEONAS. Ve ne ci ja ne ga li bū ti to li, da bar ji — Eu

ro pos cen tras.
OGINSKIS. Aš gir dė jau šią min tį.
NAPOLEONAS. Tai ne min tis, o fak tas: Eu ro pos cen tras 

yra ten, kur esu aš.
OGINSKIS. Ne ga liu prieš ta rau ti, si re.
NAPOLEONAS. Nė ne ban dy ki te prieš ta rau ti. Ir ne va din ki te 

ar vy das Juo zai tiS

OGINSKIS. 
POLONEZAS
1791-1822metųdrama

(2018 m. re dak ci ja)

ma nęs si ru. Pas ku ti nis Pran cū zi jos si ras li ko be gal vos. (Pau zė) 
Ma tau,  jūs len kas?

OGINSKIS. Aš pri sis ta čiau jū sų ka mer di ne riui len kų įga
lio ti niu, ge ne ro le.

NAPOLEONAS. Bėg lių įga lio ti niu? Va di na si,  jūs nie kas. 
Vel tui jus pri ėmiau.

OGINSKIS. Mes, ne te kę tė vy nės no bi liai ir ge riau sie ji tė
vy nės sū nūs.

NAPOLEONAS. Ku rie bė go ją pa li kę?
OGINSKIS. Gra fas My ko las Kle o pas Ogins kis. Ge ne ro le.
NAPOLEONAS. Gra fas? Ir jums ne gė da de monst ruo ti 

sa vo bė gi mą?
OGINSKIS. Da bar aš — di plo ma tas.
NAPOLEONAS. Kon sta nai!
KONSTANAS. Taip, švie sy be.
NAPOLEONAS. Gvar die čiai sa vo vie to je?
KONSTANAS. Tuoj pa žiū rė siu. (Ei na prie du rų, kiek pra-

ve ria jas.) Sto vi.
OGINSKIS. Ge ne ro le! Ge riau si pa verg tos Len ki jos ir Lie

tu vos sū nūs sie kia…
NAPOLEONAS. Te gul iš me ta šį bai lių gau jos ta ria mą di plo

ma tą. Gra fą. Ben dra vi mas su juo žei džia pir mo jo Pran cū zi jos 
ge ne ro lo gar bę. Kon sta nai!

OGINSKIS. Ge ne ro le, aš sie kiau šio pa si ma ty mo iš ti sus 
me tus.

NAPOLEONAS. Kad ir šim tą me tų. Jūs ap gau lės bū du įsi
ga vo te pas ma ne. Jūs — ap si šau kė lis.

OGINSKIS. Ar gi aš su tei kiau jums pa grin do že min ti ma ne?
NAPOLEONAS. Že min ti rei kia tą, ku ris pats že mi na si.
OGINSKIS. Ge ne ro le, jū sų vė lia vos lau kia Len ki jos ir Lie

tu vos pa trio tai — su ja jie at gaus lais vę.
NAPOLEONAS. Sa vo vė lia vos aš ne sko li nu. O jū sų lais vė 

— jū sų rei ka las. Kon sta nai, gvar die čius.
Ogins kis par puo la ant ke lių, ta čiau čia pat pri klau pia tik 

ant vie no ke lio.
NAPOLEONAS. Ši tai jau tik rai ne lais vo žmo gaus ges tas.
OGINSKIS. At si ko vo ti lais vę, ge ne ro le, mes pa si ren gę ir žū ti.
NAPOLEONAS. Kaip viš tos, pa kiš da mos spran dus po pei

liu? Aš — ne gai dys jū sų viš ti dė je! (Įsi utęs, su try pia ko jo mis) 
Kel ki tės, po ga lais! Ir ži no ki te, aš ne pa kę siu Eu ro po je na cio
na li nių viš ti džių. Tie ku da ka vi mai, ap si kars čius vė lia vo mis, 
or di nais ir ti tu lais, tos am ži nos rie te nos dėl gar bės ir šlo vės 
už go žė sau lę. Aš iš lais vin siu Eu ro pą nuo ka ra lys čių, her co
gys čių, kur fius tys čių ir dar ga lai ži no ko. Aukš čiau sio ji Esy bė 
su tei kė man kre di to šio je že mė je. Čia dvo kia ka ra liais, siau čia 
her co gų epi de mi jos ir pri vi le gi jų ma ras. Bur bo nai, Habs bur gai, 
Ho hen co ler nai — man rei kia ka riau ti su jais ka rą po ka ro, kad 
Eu ro pos gė da vie ną die ną baig tų si.

OGINSKIS. Leis ki te įsto ti į jū sų ar mi jos gre tas.
NAPOLEONAS. Įsto ti ga li tik tas, ku ris sto vi ant ko jų. 

Kon sta nai, po ga lais, gvar die čius!
Į me nę įei na du gin kluo ti gvar die čiai. Jie pa grie bia Ogins kį 

už pa ran kių ir ima vilk ti lauk.
OGINSKIS (šauk da mas). Ge ne ro le Bo na par tai! Eu ro pos 

pa kraš ty je mes lau kia me jū sų. Dvie jų tau tų gar bė pa kils nuo 
ke lių, kai jūs pri ar tė si te prie! Mes su si tik si me.

NAPOLEONAS. Ru si ja pa de da at lik ti man va ly mo dar bus 
Eu ro po je ir ypač jos pa kraš ty je.

OGINSKIS. Ru si ja? (Dūs ta.) Ru si ja —Eu ro pos ne lai mė.
NAPOLEONAS. Jūs esa te Eu ro pos ne lai mė! (Pau zė, ku rios 

me tu gvar die čiai stab te li ant slenks čio, Na po le o nas sė da si į 
krės lą). Su Ru si ja aš su si tvar ky siu be jū sų pa gal bos.

OGINSKIS (iš ana pus slenks čio). Ge ne ro le! Jums pri reiks 
šim to len kų ir lie tu vių tūks tan čio ka rių žy gy je prieš Ru si ją!

NAPOLEONAS. Jei gu jūs iki to lai ko neiš si smaug si te. 
(Šau kia) Į ka na lą jį, kad atauš tų!

II PAVEIKSLAS
Ana pus du rų. Aukš ta me nė. Vit ra ži niai lan gai, ak mens plokš-

čių grin dys. De ga ne ką men kes nis ži di nys ne gu pas Na po le o ną. 
Ta lei ra nas sė di krės le, Ogins kis ša lia ži di nio.

TALEIRANAS. Va di na si, pir ma sis pran cū zas at si sa kė kal
bė ti su pas ku ti niuo ju len ku? Aš jam pri ta riu.

OGINSKIS. Šian dien ma ne per se kio ja vie ni nu si vy li mai.
TALEIRANAS. Ke lią su si tren kė te?
OGINSKIS. Gar bę.
TALEIRANAS. Gar bė pa gy do ma.
OGINSKIS. Sa ko,  jūs ne ži no te, kas tai yra, po ne Ta lei ra

nai.
TALEIRANAS. Įspū din gai kri to te ant ke lio, ma čiau. Ne slėp

siu, nu ste bi no te, gra fe. Aš daug ma tęs, bet tai su kė lė sim pa ti ją. 

Net gai les tį.
OGINSKIS. Ste bė jo te pro du rų ply šį? Štai ir pa sa kė te, kas 

jū sų po žiū riu yra ne gar bė.
TALEIRANAS. Nei gar bė, nei ne gar bė ne at sto ja tos įta kos, 

ko kią aš tu riu pir ma jam eu ro pie čiui.
OGINSKIS. Pa ma nyk — Na po le o nui? Ką jūs sa ko te?
TALEIRANAS. Ma ne, kaip ir jį, pa žįs ta vi sa Eu ro pa. O 

jus — kas? Nie kas.
OGINSKIS. Juo da sis di plo ma ti jos ka ra lius Ta lei ra nas.
TALEIRANAS. Šar lis Mo ri sas de Ta lei ra nasPe ri go ras. 

Vi suo met Pran cū zi jos di dy bės tar ny bo je.
OGINSKIS. Ko dėl jūs su stab dė te gvar die čius? Jie ke ti no 

įmes ti ma ne į ka na lą.
TALEIRANAS. Aš su stab džiau gvar die čius prie an gy je, nes 

jūs ma ne su do mi no te. Aš esu žin gei dus, mėgs tu pa kal bė ti su 
žmo nė mis.

OGINSKIS. Dė ko ju už pa slau gą, li kau bent sau sas. Leis ki te 
at si svei kin ti. (Pa su ka du rų link.)

TALEIRANAS. Be rei ka lo sku ba te, gra fe Ogins ki. Vi si mes 
esa me įžeis ti ir už gau ti.

OGINSKIS. Tai sa ko bu vęs ka ta li kų vys ku pas, Kon ven to 
na rys, agi ta vęs ir bal sa vęs už Pran cū zi jos ka ra liaus nu kirs di
ni mą? Jū sų tar na vi mas Na po le o nui — gė da jam.

TALEIRANAS. Tar na vi mas nie kad nė ra gė da, kai ši tai yra 
nau din gi abiem pu sėm mai nai. Kar to ju: aš tar nau ju am ži niems 
Pran cū zi jos in te re sams.

OGINSKIS. Ne lai min ga Pran cū zi ja.
TALEIRANAS. La bai lai min ga, nes jos bi jo vi sa Eu ro pa.
OGINSKIS. Nu kir tę gal vą vie nam Bur bo nui, jūs, kiek su

pran tu, ga lė tu mė te nu kirs ti ją ir da bar ti niam sa vo val do vui.
TALEIRANAS. Pa ti kė ki te, ir sau. Jei gu tai pa si tar nau tų 

Pran cū zi jai.
OGINSKIS. Ir kiek jums tek tų su mo kė ti? Jūs juk nie ko 

ne da ro te be pi ni go.
TALEIRANAS. Ak, jau nas žmo gau. Ma tau,  jūs jau da bar 

tu ri te bė dų su sa vą ja gal va. Są ži nė — dau giau ne gu gal va. Ji 
ne įkai no ja ma.

OGINSKIS. Tik jau? Tai sa ko vys ku pas žu di kas?
TALEIRANAS. Bra vo. Jūs iš spren dė te vie ną ma no re bu są: 

ir vys ku pas žu di kas tu ri są ži nę.
OGINSKIS. Nie ka da.
TALEIRANAS. Bė da ta, gra fe Ogins ki, kad gy ve ni mas 

kar tais bū na il gas ir ne tei sin gas, ir apie są ži nę mes su ži no me 
vė liau siai.

OGINSKIS. Su diev, bu de li pi lie ti Ta lei ra nai. (Pa su ka į du ris.)
TALEIRANAS (juo kia si). Įdo mu bu vo pa si kal bė ti, jau nas 

žmo gau.
OGINSKIS (at si su ka sto vė da mas ant slenks čio). Aš ne be su 

jau nas žmo gus.
TALEIRANAS. Štai, at si su ko te. Va di na si, aš jums įdo mus. 

(Pau zė) Ty li te?
OGINSKIS. Gal vo ju: gal nu šau ti jus, pa leng vin siu žmo ni

jos li ki mą.
TALEIRANAS. O sa vo pra žu dy si te. Ne ap si mo ka. (Pau zė) 

Jums juk įdo mu, ko dėl žu dy da mas
Na po le o nas ei na tar si mū sų Iš ga ny to jas — van de niu.
OGINSKIS. Aš ką tik įsi ti ki nau, kad jis nė ra iš ga ny to jas.
TALEIRANAS. O ne,   jūs klys ta te. Jūs net me luo ja te sau. 

Jis iš ga no nuo gy ve ni mo kan čių. Tūks tan čius. Ir iš ga nys, įta
riu, mi li jo nus. Aš ne klys tu, nes ne sie kiu sau nau dos iš krau jo. 
Ne ti ki te? Pa gy ven ki me kiek il giau, pa ma ty si me.

OGINSKIS. Ta lei ra nui ky šius mo ka vi si Eu ro pos mo nar
chai — štai kaip jums ne nau din gas krau jas.

TALEIRANAS. Gra fe, krau jas vis vien lie sis, čia ne pi ni gų 
klau si mas.

OGINSKIS. Kam krau jas, o kam pi ni gai.
TALEIRANAS. Yra ir ki tų ma lo nu mų.
OGINSKIS. Aiš ku — mo te rys.
TALEIRANAS. Ar ba ge ras bur gun diš kas vy nas. Tai in te re sų 

kai ta, be jos nė ra gy ve ni mo. Že mė ju da po ko jo mis, jau nas ne
be jau nas žmo gau. Na po le o nas tuo di dis, kad jis lai ku šo ka nuo 
vie no sky lan čio iš po ko jų že mės lo po ant ki to. Nuo vals ty bės 
ant vals ty bės. Įve da tvar ką, ir to liau. Ir to liau. Ge nia lu. Prie 
ge ni jaus bū ti ma lo nu. (Pau zė) Aš vi sa tai sa kau iš sim pa ti jos 
jums. Ne pa im siu nė gra šio.

OGINSKIS. Taip ir ma niau, kad vis kas baig sis ky šio rei
ka la vi mu.

TALEIRANAS. Pa ti kė ki te, jūs jau už mo kė jo te. Re tai ka da 
pa ma ty si at si klau pu sį no bi lį len ką. Taip bai gia si jū sų li be rum 
ve to, jū sų sei mai, o ir kon sti tu ci ja — puokš tė į ka pi nes. (Žiū ri į 
laik ro dį). Pen kios mi nu tės, ir po kal bis baig tas. Abi pu sė nau da. 
Gra fe, pa žin tis man pa ti ko. Dė ko ju.

OGINSKIS. Vie nok, aš — ne.
TALEIRANAS. Be rei ka lo, ta čiau jū sų va lia, kaip pa gei

dau ja te.
Gęs ta švie sos.
OGINSKIS (tam so je). Na po le o nas ma ne per smei gė tar si 

špa ga, Ta lei ra nas pa spy rė ko ja. Vie na svei ka sa vo ko ja. Ak, 
Ve ne ci ja, sku bė jau į ta ve pas kui ma giš ką Pran cū zi jos lais vių 
še šė lį. Bu vau to še šė lio ka li nys. Ir kas? Tuo me tu pra si dė jo 
tra di ci nis kar na va las, su šmė ža vo kau kė ti vei dai, o ma no vei das 
ir be kau kės bu vo pa na šus į la vo no vei dą. Vis kam ga las, bu vo 
pa ra šy ta ant jo… Ir ta da nu ti ko tai, ko ne tu rė jo bū ti ma no gy
ve ni me. Va di na si, Ve ne ci ja bu vo skir ta ne Na po le o nui.

Bus daugiau.
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Žemaičiaitiesakalbiaiugdo„Lietuvossąžinę“
Netrukus numatome, 

Plun gės ra jo no sa vi val dy
bės vie šo jo je bib lio te ko je, 
surengti po kal bį apie lie tu
vių ir lit va kų sa va no rių tin
klą “Lie tu vos są ži nė” ir jos 
veik lą. Gvil den si me klau
si mą “Kaip mums at sa ky ti 
už 1941 m. lie tu vių tau tos 
va lios reiš kė jų nu si kal ti mus 
žmo ni jai?

“Že mai čių sau lu tės” 
skai ty to jams šis klau si mas 
yra ži no mas. Šį mė ne sį skel
bia me jau tre čią da lį Grant 
Go chi no “Už klau sos dėl 
Jo no No rei kos nu si kal tė lių 
gau jos”.  Jo no No rei kos 
anū kė Sil via Fo ti yra pa skel
biu si sa vo sve tai nė je www.
sil via fo ti.com šią Go chi no 
už klau są Lie tu vos gy ven to
jų ge no ci do ir re zis ten ci jos 
ty ri mo cen trui.  

Ka pi to nas Jo nas No rei ka 
ir jo va do vau ja ma “Že mai
čių že mės” de le ga ci ja bu vo 
Tel šių ap skri ties lie tu vių 
va lios reiš kė jai. Lie tu vių 
ak ty vis tų fron to va das Tel
šių ap skri ty je Jo nas No rei ka 
sa kė kal bas 1941 m. lie pos 
20 d. tel šiš kių “lais vės ir 
drau giš ku mo su Vo kie ti ja 
ma ni fes ta ci jo je” ir lie pos 27 
d.  plun giš kių “džiaugs mo 
ma ni fes ta ci jo je”. Jis tūks
tan ti nėms mi nioms pra ne šė 
apie ne pri klau so mos na cio
na li nės Lie tu vos Vals ty bės 
at sta ty mą.  Mi nios, “spon ta
niš kai su si rin ku sios”, vien
bal siai pa lai kė re zo liu ci ją 1) 
įpa rei go ti Lie tu vos lai ki ną ją 
vy riau sy bę ves ti tau tą ir 
vals ty bę į vi siš ką ne pri
klau so my bę, 2) įpa rei go ti 
vy riau sy bę su ei ti į tin ka mus 
san ty kius su Di džio sios 
Vo kie ti jos tau ta, Rei cho vy
riau sy be ir jos va du Adol fu 
Hit le riu, ir 3) “pra šy ti Lie

tu vos Ak ty vis tų Fron to, kad 
jis ir to liau ener gin gai ves tų 
tau tą lais vės ke liu, ko vo tų 
su vi so kiais jos prie šais ir 
ken kė jais ir vie ny tų tau tą 
vi siš kon vie ny bėn, kad ne
lik tų jo kios sky lės, ku rion 
bet koks, kad ir lan džiau sias 
prie šas ne ga lė tų įsi brau ti”. 
Mi nia kar tu įga lio jo sa vo 
at sto vus, tai yra, LAF va dą 
Jo ną No rei ką ir “Že mai čių 
že mės” de le ga ci ją.  Re
zo liu ci ją taip pat pa lai kė 
šven čių da ly viai lie pos 26 
d. Pa van de ny je, lie pos 27 
d. Var niuo se ir lie pos 27 d. 
Ne va rė nuo se.  Šim tai žmo
nių ją pa si ra šė.  

Ge no ci do cen tras sa vo is
to ri nė je pa žy mo je apie Jo ną 
No rei ką tvir ti na, kad bū tent 
jis pa ren gė šią re zo liu ci ją. 
Ta čiau Cen tras pa žy mo je 
ne iš ke lia, kad “Že mai čių 
že mės” de le ga ci jo je da ly
va vo LAF Tel šiai va do pa
va duo to jas, Tel šių ap skri ties 
po li ci jos va das Bro nius Juo
di kis, ku ris su ren gė lie pos 
1517 d. Tel šių žy dų vy rų 
iš žu dy mą, ir LAF Plun gės 
va das Po vi las Ali mas, ku
ris su ren gė lie pos 1213 d. 
Plun gės žy dų iš žu dy mą. 
Lie tu vių tau tos va lią iš reiš
kė žy dų žu dy nių ren gė jai, 
jų ben dra žy giai ir jų va das, 
Lie tu vos Res pub li kos ka pi
to nas Jo nas No rei ka.

Grant Go chi no už klau
sa pa brė žia, kad “Lie tu
vos Res pub li ka yra tau ti nė 
vals ty bė. Jos kon sti tu ci ja 
įpa rei go ja su si rū pin ti, kaip 
lie tu vių tau ta, o ypač jos 
va lios reiš kė jai, at sa ko už 
sa vo el ge sį vi sų žmo nių 
at žvil giu, o ypač Lie tu vos 
ma žu mų at žvil giu, ne kal tų 
ir pa žei džia mų vai kų, mo
ti nų bei se nu kų at žvil giu.” 

Ge no ci do cen tras at sa kė, 
“At krei pia me dė me sį, kad 
tau tų at sa ko my bės (kal tės) 
prin ci pas, ku rį tai ko te kai 
ku riuo se sa vo tei gi niuo
se, bu vo nau do ja mas XX 
am žiaus ge no ci dams vyk
dy ti.”

Iš tie sų, tau ta ne at sa ko 
už pa ski rą žmog žu dį, net gi 
už žu dy nių ren gė ją. Ta čiau 
lie tu vių tau ta at sa ko, kad žu
dy nės ne bū tų vyk do mos jos 
var du ar jos la bui. Ogi Jo nas 
No rei ka ir vi sa “Že mai čių 
že mės” de le ga ci ja žu dy nių 
pa grin du da rė po li ti ką. Jei gu 
mū sų tau ta at sa ko už mū sų 
ne pri klau so my bę, mū sų 
Kon sti tu ci ją, mū sų Lie tu vos 
Res pub li ką, tai mū sų tau ta 
at sa ko už mū sų va lios reiš
kė jus, ką vei kė mū sų var du 
ir mū sų la bui.  O “Že mai čių 
že mės” de le ga ci jos ne pa va
din si me ap si šau kė liais. Juk 
žy mi da lis vi suo me nės ją 
pa lai kė. 

Kaip mums da bar už tai 
at sa ky ti? Už tek tų pa pras
čiau sio da ly ko: Jo no No
rei kos ir ki tų to kių lie tu vių 
tau tos va lios reiš kė jų, nu si
kal tu sių žmo ni jai ne lai ky ti 
pa vyz džiais, ir juo la biau, 
did vy riais.

Sau sio mėn. 15 d., Vil
niaus apy gar dos ad mi nist
ra ci nis teis mas pra dė jo 
svars ty ti Grant Go chi no 
skun dą dėl Ge no ci do cen tro 
pik tnau džia vi mo val džia, jo 
ty ri mo ša liš ku mo ir ne iš sa
mu mo.  Apie teis mą ra šė 
dien raš tis “Je ru sa lem Post”, 
ku rį skai to Iz ra e lio val di nin
kai. Teis mo po sė dį ste bė jo 
Lie tu vos am ba sa do rius ypa
tin giems rei ka lams Dai nius 
Ju ne vi čius. Lie tu vo je apie 
teis mą kol kas ra šė tik tai 
“Že mai čių sau lu tė” ir Lie tu

vos žy dų ben druo me nė. 
Cen tras pra šė nu kel ti 

po sė dį, nes kai ku rios pa
reiš kė jo pa teik tų do ku men tų 
ko pi jos ne bu vo įskai to mos. 
Tad teis mas by lą to liau 
svars tys ko vo mėn. 5 d.  
Šiuo me tu apie teis mą ku
ria ma 15 mi nu čių pa sau li nė 
lai da, ku rią iš girs de šim tys 
mi li jo nų klau sy to jų. Ko dėl 
Ge no ci do cen tras gi na Jo ną 
No rei ką kaip did vy rį, jei gu 
Grant Go chi nas ir jo anū kė 
Sil via Fo ti su ta ria, kad jis 
to kiu ne bu vo?

Plun gės vie šo jo je bib
lio te ko je ve siu po kal bį, 
kaip mums da bar at sa ky ti 
už Jo ną No rei ką ir ki tus, 
1941 me tais mū sų var du 
ra gi nu sius Lie tu vos žy dus 
iš va ry ti, at skir ti ir net gi 
iš žu dy ti?  Šiuo klau si mu 
pa si ta riau su įva riais Lie
tu vos žy dų švie suo liais. 
Vi si su ta rė me, pir miau sia, 
kad tai ne žy dų pro ble ma, 
o vi sų lie tu vių pro ble ma, 
kaip at si sa ky ti tų ne tin ka mų 
pa min klų ir ap do va no ji mų 
nu si kal tu siems žmo ni jai? 
Yra vi so kių pa grin dų jų at si
sa ky ti, ta čiau su ta rė me, kad 
są mo nin giems lie tu viams 
pa grin das ga li bū ti mū sų 
tau tos va lia, juk Lie tu va yra 
tau ti nė vals ty bė, tad vi si at
sa ko me, kad žmo nės ne bū tų 
skriau džia mi mū sų var du ir 
mū sų la bui. 1940 m. lie pos 
mėn. Ka zys Škir pa su ma nė 
iš va ry ti žy dus iš Lie tu vos, 
1941 m. ge gu žės mėn. jam 
pri ta rė pa siun ti niai Sta sys 
Lo zo rai tis ir Pet ras Kli mas. 
1941 m. lie pos mėn. Jo no 
No rei kos va do vau ja mi lie
tu viai iš žu dė apie 3000 žy dų 
ir su šau dė apie 300 lie tu vių. 
1941 m. rug pjū čio mėn. 1 d. 
Lie tu vos lai ki no ji vy riau sy

bė įtei si no žy dų ge tus. Ne 
na ciai, ne so vie tai, o mes, 
lie tu viai, at sa ko me už šiuos 
nu si kal ti mus.  

Mū sų vals ty bė kaip tik 
ty čia gi na šiuos mū sų tau tos 
va lios reiš kė jus. Vals ty
bės po li ti ką šiuo klau si mu 
rei kia keis ti iš es mės. To
dėl su da riau ben drą są ra šą 
rei ka la vi mų, ne si de rė ti su 
vals ty be, o jai nu ro dy ti 
tei sin gą kryp tį.  Ap rė piau 
Lie tu vos žy dų skau du lius, 
įskai tant tuos, ku riuos Si
mo nas Al pe ra vi čius prieš 
mir tį iš sky rė.  Lie tu vos žy
dų ben druo me nės da ly vis 
Ger šo nas Tai cas man pa dė
jo rei ka la vi mus pa to bu lin ti.  
Są ra šui pri ta rė Vil niaus 
žy dų ben druo me nės pir mi
nin kas Si mo nas Gu re vi čius.  

Jį pa skel bė DefendingHis
tory.com re dak to rius Do vid 
Katz. Sau sio mėn. 28 d., 
Vals ty bi nio Vil niaus Ga o no 
žy dų mu zie ju je, kas ga lė jo 
su si rin ko me ap si tar ti dėl 
šių pir mų žings nių.  O to
liau žiū rė si me, kaip vis kas 
at ro do iš Plun gės.

Juk bū tent Kau šė nų me
mo ria le 2013 m. mi nė ji
me Sil via Fo ti su si dū rė su 
plun giš kių pri si mi ni mais.  
Plun giš kių dė ka Grant Go
chin su Sil via su si sie kė, 
o Ge no ci do Cen tras sa vo 
pa žy mo je la biau siai puo la 
“Plun gės” au to rių Alek
san drą Pa kal niš kį. Kaip 
jis nu si kals ta mai me luo ja, 
ga lė siu bib lio te ko je pa pa
sa ko ti.

AndriusKulikauskas,
ms@ms.lt

KapitonoJonoNoreikosmuzie
jausirarchyvokuratorius

AtsakingosLietuvossavanorių
tinklas„Lietuvossąžinė“

At sa ko me už 1941 m. lie tu vių tau tos va lios reiš kė jų 
nu si kal ti mus žmo ni jai.

Rei ka lau ja me

A) At sa ky ti už vals ty bės nu si kal tė lius

      A1) Su vok ti, kad vi si są mo nin gi Lie tu vos pi lie čiai 
at sa ko me pri pa žin ti ir pa smerk ti Lie tu vos vals ty bės var du, 
lie tu vių tau tos la bui, mū sų lie tu vių tau tos va lios reiš kė jų 
su ma ny tus, pa lai min tus  ar vyk dy tus nu si kal ti mus žmo
ni jai.

      A2) Pri pa žin ti, kad 1941 m. be veik vi si lie tu vių tau
tos va lios reiš kė jai nu si kal to žmo ni jai, ra gin da mi Lie tu vos 
žy dus iš va ry ti, at skir ti ar iš žu dy ti.

      A3) Įvar din ti vi sus lie tu vių tau tos va lios reiš kė jus, 
nu si kal tu sius žmo ni jai, nu sa ky ti jų nu si kal ti mus, už draus ti 
vals ty bei juos kaip nors ki taip įam žin ti, juos gerb ti ar ap
do va no ti. Vie šai at šauk ti esa mus ap do va no ji mus, vie šai 
pa ša lin ti esa mus pa ger bi mo žen klus ir vie šai iš aiš kin ti 
ap do va no ji mų ir pa ger bi mo kal ti nin kus.

      A4) Įam žin ti kiek vie ną iš žu dy tą Lie tu vos žy dų ben
druo me nę, ją nors len ta pa gerb ti pa grin di nė je aikš tė je, kad 
vi si at vy kę su si pa žin tų su jos gy ve ni mu, jos pa sie ki mais, 
jos pa vel du ir jos skau džiu li ki mu.

      A5) Kas met bir že lio mėn. 23 d. mi nė ti vals ty bi nę Są
ži nės die ną at sa ky ti už Lie tu vos pra ei tį, da bar tį ir at ei tį.

B) Ko vo ti su vals ty bės me lu

      B1) Vie šai pa skelb ti nu si kal ti mus nu švie čian čius 
do ku men tus.

      B2) Pa ro dy ti, kaip šiuos nu si kal ti mus kurs tė 1940 
m. lie pos mėn. iš mąs ty ti trys bai sūs K. Škir pos me lai, kad 
Lie tu vos žy dai en gė lie tu vius, kad lie tu viai jiems ker ši jo, 
ir kad lie tu viams pri klau sė iš da lin ti jų tur tą.   

      B3) Iš aiš kin ti ir įvar din ti są mo nin gus me la gius, 
me lo sklei dė jus ir me lo pa lai ky to jus tiek Lie tu vo je, tiek 
iš ei vi jo je, tiek pra ei ty je, tiek ir mū sų lai kais, tei si nu sius 
ar nei giu sius lie tu vių tau tos va lios reiš kė jų nu si kal ti mus 
žmo ni jai.

      B4) Ne leis ti Lie tu vos vals ty bei pa lai ky ti šią me la
gin gą veik lą.

      B5) Draus min ti spau do je, ei ty nė se ar ki tur vie šai 
aukš tin ti nu si kal tu sius žmo ni jai.

      B6) At skir ti įstai gas, Lie tu vo je be si rū pi nan čias is to
ri jos ver ti ni mu nuo įstai gų be si rū pi nan čių is to ri jos ty ri mu, 
švie ti mu bei at mi ni mu.

      B7) Ne bruk ti vals ty bės pa lai min tos Lie tu vos is to ri jos, 
o ver čiau leis ti vi suo me nei plė to ti su pra ti mų įvai ro vę.

C) Gin ti vi suo me nės tie sa kal bius

      C1) Pa lai ky ti Lie tu vos vi suo me nė je pla tes nius, 
drą ses nius, bran des nius po kal bius tie sos ir me lo, do ros ir 
at sa ko my bės, tai kos ir gy ny bos, tau tų ir vals ty bės, pra ei ties 

Sau sio 14 d., Ho tel Con ti, Vil niaus žy dų ben druo me nė su ren gė po kal bį su dr. An driu mi Ku li kaus ku dėl Jo no No rei kos 
veik los.

NuotraukaArkadijKurliandčik
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ir at ei ties klau si mais.
      C2) Ne su ly gin ti na cių 

ir so vie tų nu si kal ti mų, nė 
žy dų ir lie tu vių kan čių, ir 
jų ne su plak ti.

      C3) Ne ver tin ti žmo
nių pa gal ide o lo gi ją, nė 
pa gal tau ty bę, bet kiek vie
ną do rą žmo gų at pa žin ti iš 
jo el ge sio, ir at jaus ti vi sus 
nu ken tė ju sius.

      C4) Pa ša lin ti vi sas 
tei si nes kliū tis vie šai, at
vi rai ir nuo šir džiai ap tar ti 
Lie tu vos is to ri ją, kad bū tų 
ga li ma tei sė tai su abe jo ti 
bet ko kia prie var ta, tiek 
oku pan tų, tiek mū sų pa čių 
su ki lė lių bei po ka rio par
ti za nų.

      C5) Pa vie šin ti kas, 
kaip ir ko dėl Lie tu vos vals
ty bė je vyk dė in for ma ci nio 
ka ro nu si kal ti mus prieš 
pa ski rus tie sa kal bius, ir kas 
Lie tu vos vi suo me nė je šiuos 
nu si kal ti mus pa lai kė.

      C6) Įga lio ti Lie tu vos 
vals ty bės pa rei gū ną rū pin
tis tie sa kal bių rū pes čiais, 
juos iš klau sy ti, nu kreip ti 
ir už tar ti.

      C7) Pri pa žin ti, kad 
Lie tu vo je yra vi suo me ni
nin kų, ku rie nu ken tė jo kaip 
tie sa kal biai, net gi kaip žy dų 
par ti za nų gar bės gy nė jai, 
ir pa si rū pin ti, kad nie kas 
Lie tu vo je ne be truk dy tų 
jiems dirb ti pa gal sa vo spe
cia ly bę.

      C8) Pa ša lin ti iš vals
ty bi nės Lu kiš kių aikš tės 
vi sas re lik vi jas, kurs tan čias 
ne apy kan tą, o ypač že mę 
iš Ka niū kų kai mo žu dy nių, 
ty čia už gau lio jan čią žy dų 
par ti za nus.

      C9) Iš sau go ti Rūd
nin kų gi rio je iš li ku sį žy dų 
par ti za nų bun ke rį ir taip 
pa gerb ti žy dus par ti za nus, 
kaip ar šiau sius na cių oku
pa ci jos prie šus.

      C10) Vie šai at si
pra šy ti žy dų par ti za nų ir 
vi sų, ku riuos Lie tu vos 
pro ku ra tū ra per se kio jo, 
ker šy da ma už tarp tau ti nės 
vi suo me nės ben dras pa
stan gas ne pri klau so mo je 
Lie tu vo je nu teis ti nors 
vie ną ki tą lie tu vį nu si kal
tu sį žmo ni jai.

      C11) Pir mo je vie to je 
gerb ti ne ka rius, o taik da

Tel šių gim na zi jos di rek to rė Al do na Te ni so nie nė, ne par ti nė, da ly va vo ko mu nis tų agit bri ga do je.  Jos vy ras Alek san dras 
bu vo gi ri nin kas ir ra šy to jas.  Jų duk ra Zen ta po etė ir dai li nin kė. Re gi na Žu kie nė apie Zen tą ra šė “Že mai čių sau lu tė
je”: “Bai sio ji ka ro aud ra ir žmo nių žiau ru mas 1941 m. lie pos mėn. iš jos at ėmė mo ti ną.”  Lie tu vos Res pub li kos ka ro 
lau ko teis mas nu tei sė Al do ną mir ties baus me.  LAF Tel šiai šta bas at me tė jos ma lo nės pra šy mą. LCVA f.631, a.7, b.6, l.1  

AleksandroirZentosnuotraukosišSt.Stropausknygos“Plungėskraštas.Pirmadalis.”

Pasiklausykite
plungiškiųirJono
Noreikosanūkės

SilviaFoti

Ko dėl jūs ne si do mi te 
vi sais plun giš kių iš sau go
tais liu di ji mais? 1971 m. 
Sta nis la va Po cie nė, 1907 
m. gi mi mo, pa sa kė sa vo 
sū nui, stu den tui Bro nis la vui 
Po ciui, kad 1941 m. Jo nas 
No rei ka va do va vo Plun gės 
žy dų žu dy nėms, bū da mas 
Plun gės ko men dan tu. Jis 
tu rė jo 20 pa ka li kų (lie tu vių 
po li ci nin kų bal ta raiš čių, ku
rie ant ran kos ne šio jo bal tus 
raiš čius). Ji tai gir dė jo iš 
žmo nių. Ji 1941 m. Plun gės 
fab ri ke dir bo ver pė ja. Ar jūs 
ga lė tu mė te ras ti 2002 m. is
to ri ko Bro nis la vo Po ciaus ir 
bib lio te ki nin kės Zi tos Pau
laus kai tės su si ra ši nė ji mą su 
ju mis, ku ria me jūs tvir ti no
te, kad tai bu vo “ki tas Jo nas 
No rei ka”?

Ar jūs esa te bu vę Plun
gė je su Jo no No rei kos anū
ke Sil via Fo ti? Jos te ta jai 
nu ro dė tur tin gų žy dų na mą 
Vaiž gan to g. 3, kur ji lan ky
da vo No rei kų šei mą pa žais ti 
su Jo no No rei kos duk ra 
Da ly te.  Ar esa te nu sta tę, ar 
jų na me gir dė jo si Vaiž gan to 
g. 7a esan čio je si na go go je 
kan ki na mi žy dai? Te ta taip 
pat Šiau liuo se pa ro dė dai lų 
sta lą šach ma tais žais ti, ku
rio ki to je pu sė je įra šas ji diš 
kal ba. O tai su tam pa su žy dų 
švie suo lio Ja ko vo Bun kos 
pa sa ko ji mu, kad No rei ka iš 
Plun gės į Šiau lius iš si ve žė 
ge res nius bal dus.

Alek san dras Pa kal niš kis 
są ži nin gai at sklei dė No rei
kos ir jo ka riuo me nės nu si
kal ti mus. 

Jūs re miatės ypač kun. 
p. Pu kio pa ro dy mais so vie
tams, nors juo se ap tin ka me 
daug ne nuo sek lumų ir net gi 
me lo, kas su pran ta ma, juk 
jis norėjo išveng ti bausmės 
sau ir ki tiems. Tuo tar pu jūs 
ne si gi li na te į Alek san dro 
Pa kal ni kio pri si mi ni mus. 
Jūs ci tuo ja te jo knygą “Per 
dvi dešimtąjį amžių”, bet
gi jis tuos įvy kius ap ra o 
ir ki to se kny go se “Plun
gė”, “Gy ve ni mo pa kelės” 
ir “Sep tin to ji kny ga”. Ar 
jūs ne pa stebėjo te, kad jis 
pats bu vo įsivėlęs į žydų 
skriau dimą? Juk jis su ti ko 
dirb ti Plungės ka ro ko men
dantūro je žino da mas, kad 
vi si mies to žydai lai ko mi 
si na go go je. Jis pa sa ko ja 
sa vo tuo me tinį požiūrį į 
žydus, vi sai pa našų į Jo no 
No rei kos ir Pra no Ger man
toMeškaus ko. Jis pas ta
ra jam mo kyk las steigė, 
žudy nių rengėją Po vilą 
Alimą samdė kūno kul
tūros mo ky to ju, kor tom 
lošė su plun giškių li kimų 
sprendėjais, kun. Po vi lu 
Pu kiu ir is to ri ko Ze no no 
Ivins kio bro liu, gy dy to ju 
Vla du Ivins kiu. I  Pa kal
niškio knygų aki vaiz du, 
kad jis pui kus liu dy to jas, 
ge rai pažinojęs Plungę ir 
plun gi kius, bet ypač “Lie
tu vos ka riuo menės” veiklą. 
Jis sąmo nin gai nu ty li sa vo 
ir sa vo pa˛įstamų nu si kal ti
mus ir sąmo nin gai me luo ja, 

rius, be gin klo už sto ju sius 
ki tus, kaip an tai, žy dų gel
bė to jus.

D) At jaus ti vi sus nu ken
tė ju sius ir jų pa li kuo nis

      D1) At min ti sa vo nu
ken tė ju sius, kar tu at min ti ir 
ki tų nu ken tė ju sius.

      D2) Su si gau dy ti, kad 
Lie tu vos žy dai be veik vi si 
iš žu dy ti, tad jų rū pes čiai 
pri va lo bū ti ir mū sų vi sų 
rū pes čiais.

      D3) Su vok ti, kad lie
tu vių tar pe trūks ta de ra mos 
at jau tos Lie tu vos žy dams ir 
net gi su pra ti mo, jog at jau
ta am ži nai rei ka lin ga, kaip 
kad mei lė naš lai čiams ir 
naš lei užuo jau ta.

      D4) Ge dė ti žy dų, 
tar si prū sų ar jot vin gių, ir 
įsi vaiz duo ti, ko kia Lie tu va 
bū tų spal vin ges nė, tur tin
ges nė, nuo sta bes nė ir net gi 
lie tu viš kes nė, jei gu kaip 
ka dai se, Vil niu je, Kau ne 
ir kiek vie na me mies te ly je, 
kad ir pu sė gy ven to jų bū tų 
Lie tu vos žy dai.

      D5) Bran gin ti kiek
vie ną lit va kų pa vel do ap
raiš ką, kaip rak tą į Lie tu vos 
di dži ą ją ku ni gaikš tys tę, ku
rios kul tū rą lit va kai mums 
iš sau go jo.

      D6) Įsi klau sy ti į 
Lie tu vos žy dų li ku tį, ko jie 
pa tys la biau siai trokš ta, ir 
ne si ri bo ti mū sų vals ty bės 
pa lai min tais žy dų at sto vais, 
bet iš klau sy ti įvai riau sius 
Lie tu vos žy dus.

      D7) Pa jus ti Lie tu
vos žy dų skau du lį, kad 
se niau sios Vil niaus žy dų 
ka pi nės, ku rias so vie tai 
iš nie ki no ant jų pa sta ty da
mi Vil niaus spor to rū mus, 
ne bū tų mū sų nau jai iš nie
kin tos, juos pa ver čiant 
kon gre so rū mais.

      D8) Gra žin ti Lie tu vos 
žy dams jų se niau sias ka pi
nes Vil niu je, kad jas ga lė tų 
sa vo nuo žiū ra tvar ky ti ar 
net gi at sta ty ti, kaip vi sos 
Lie tu vos at jau tos žen klą, 
ma to mą nuo Ge di mi no 
kal no, kaip kad di džių jų 
ku ni gaikš čių lai kais.

      D9) Lie tu vos Res
pub li kos pre zi den tui ir 
sei mui pa smerk ti 1941 m. 
Lie tu vių ak ty vis tų fron
to pro gra mos nu si kals
ta mą punk tą, at šau kian tį 
sve tin gu mą žy dų tau ti nei 
ma žu mai, ir at ei ty je 1941 
m. nu si kal ti mus žmo ni jai 
Lie tu vo je glaus tai pri skir ti 
ne lie tu viams, o “lie tu
viams ak ty vis tams”, kaip 
kad 19401990 m. nu si
kal ti mus žmo ni jai Lie tu
vo je pri ski ria me “ru sams 
so vie tams” ir “vo kie čiams 
na ciams”.

      D10) Lie tu vos Res
pub li kos pre zi den tui ir Sei
mui kvies ti žy dus, o kar tu 
ir vi sus Lie tu vos ša li nin
kus, lais vai gy ven ti ir kur ti 
mū sų ša ly je, kaip kad juos 
kvie tė mū sų ku ni gaikš čiai 
švie suo liai, Ge di mi nas ir 
Vy tau tas.

Aku še rė. Ne par ti nė. Rie ta
vo žy dė. Ru dų akių. 1940 
m. bal sa vo. Lie tu vos Res
pub li ka ją nu tei sė mir ti mi. 
LAF Tel šiai šta bas at me tė 
jos ma lo nės pra šy mą. Šau
liai ją su šau dė.

LCVAf.R1441,a.2,b.1,l.7.

an drius ku Li kauS kaS

GenerolasVėtra.Teisybėspaieškos

Lie tu vos Res pub li kos ka ro lau ko teis mo nuosp ren dis.  
Jo no No rei kos va do vau ja mas LAF Tel šiai šta bas at me
tė pen kis ma lo nės pra šy mus. Vys ku pų už tar to Al gir do 
Žū tau to mir ties baus mę pa kei tė sun kių jų dar bų ka lė ji mu 
iki gy vos gal vos.

LCVAf.R1441,a.2,b.10,l.4

Jad vy ga ir Ma tas Kry ge riai.
Nuotraukaišjoknygos“Rūstūsprisiminimai”

kar to da mas LAF mitą, kad 
žydai pa degė Plungę. Vis 
dėlto Pa kal niškis tei sin gai 
at skleidžia lie tu vių nu si
kal timų esmę, parūpi na 
dau gybę ki tur pa si tvir
ti nančių smul kmenų ir 
sąžinin gai, aiškiai, įti ki ni
mai ir pa kar to ti nai nu pa sa
ko ja, kaip men ku tis vo kie
tis ka rys, net ne ka ri nin kas, 
pa klausė: “Ką žada te da ry ti 
su užda ry tais žydais?”, o 
Jo nas No rei ka at sakė, “Aš 
jau da viau įsa kymą sušau
dy ti vi sus iki vie no.”

Ar jūs esa te ištyrę, ko
kiu pa grin du ir ko kiu tiks lu 
A. Pa kal ni kio liu di ji mai 
kryp tin gai men ki na mi? Jūs 
sa vo pažymą dėl Jo no No
rei kos pa skelbėte 2015 m. 
lap kričio 10 d. ir jo je tvir ti
na te, kad so vietų sau gu mo 
su rink ti pa ro dy mai nei gia 
A. Pa kal ni kio pri si mi ni
mus. Vieną sa vaitę ankš
čiau, 2015 m. lap kričio 2 
d., Lie tu vos Pre zi den tui 
pri lygs tan tis, ger bia mas 
pro fe so rius Vy tau tas Land
sber gis por ta le Del fi.lt gynė 
No reiką ir men ki no Pa kal

niškį:
“Ta ria mas įsa ky mas 

sušau dy ti Plungės žydus, 
mi ni mas ta ria muo se JAV 
lie tu vio Alek san dro Pa kal-
niškio at si mi ni muo se (išl. 
1995 m. Čika go je). Ne va 
1941 07 12/13 po Plun-
gės gais ro ko men dan tas J. 
No rei ka dėl žydų pa sakęs 
vo kiečiams: „Aš da viau 
įsa kymą vi sus iki vie no 
sušau dy ti“. Pa sa ko ja Pa-
kal niškis – tar si liu di nin-
kas, pats girdėjęs ir matęs 
po kalbį, net vo kiečių el gesį. 
Iš tikrųjų tas epi zo das A. 
Pa kal niškio ar ba jo leidėjų 
ap gau lin gai įmon tuo tas į 
knygą iš 11 metų se nu mo 
(1984 m.) pub li ka ci jos žur-
na le „Der Spie gel“ (1984 
04 23), ku rio je buvęs Šiau-
lių ge to ka li nys Lei ba Lif 
icas nu pa sa ko ja ta riamą 
J. No rei kos po kalbį su vo-
kiečių ka rei viais, vėliau 
žodis į žodį pa kar totą ne va 
„liu di nin ko“ A. Pa kal niškio 
ne va „at si mi ni muo se“.

Iš tiesų, 1984.04.23 
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Sau sio 28 d., Vals ty bi nia me Vil niaus Ga o no žy dų mu zie ju je. “Lie tu vos są ži nės” sa va no rių tin klo pa si ta ri mas. Re gi na 
Ko pe le vich, An drius Ku li kaus kas, Iri na Gu zen berg.

NuotraukaGeršonoTaico

Plun gės tu riz mo in for ma ci jos cen tras. “Plun gės žy dų ta kais”. Psl.18.

Sau sio 14 d. Či ka gos žy miau sias laik raš tis Go chi no teis
mą ap ra šė pir ma me pus la py je.  Be ne mi li jo nas či ka giš
kių, be lau kian čių au to bu sų, pa ste bė jo Sil via Fo ti, ran
ko se lai kan čią Jo no No rei kos nuo trau ką. “Ar jos se ne lis 
bu vo pa trio tas ar na cis?”

GenerolasVėtra.Teisybėspaieškos

straipsnį „Die Mörder wer
den noch geb raucht“ pa
rašė vo kiečių ir išei vi jos 
lie tu vių ger bia mas Plungės 
žydas Le o ni das Ol van gas. 
Jis mi ni 1980 m. Čika go je 
išleis tus A. Pa kal niškio pri
si mi ni mus “Plungė”.

Ko dėl jūs ne si re mia te 
V. Land sber gio mi ni ma 
1995 m. iš leis ta “Sep tin tą ja 
kny ga”, ku rio je Pa kal niš
kis pla čiau siai nu pa sa ko ja 
Plun gės įvy kius?

“Plungėje be san ti lie tu
vių ko men dantūra. Pa si
da riau jos tar nau to ju, nes 
ne bu vo kas kitą veik ti. O 
ir arčiau būti norėjau prie 
pas ku ti nių nau jienų. Ta me 
pačia me kam ba ry je sėdė
jo ka pi to nas Venc laus kis. 
Bu vo jis kaip ir kai my nas, 
ūkį turėjo Juo dei kiuo se, 
˛emės su si siekė. Klaipėdi 
kio Pur vi no uo vis bu vo. 
Ki ta me kam ba ry je sėdėjo 
pats ko men dan tas, jau nas 
ka pi to nas No rei ka. Da˛nai 
u˛ei da vo į ko men dantūrą 
ka pi to nas Lipčius. Turėjo 
jis barzdą ir mo to ciklą, pa
laikė ry į tarp Plungės ir kitų 
miestų. … U˛ei da vo pas 
ko men dantą ir du vo kiečiai 
ka rei viai, ka˛kaip u˛si likę 
Plungėje. Ant ran ko vių 
turėjo me bal tus rai čius su 
juo do sio mis “TDA” raidė
mis.” Kodėl jūs ne si re mia te 
Pa kal ni kio pa si kalbėji mu 
su Aki račiais? Ar ba ALKA 
ar chy ve sau go ja mais jo 
die no ra čiais? Ar jūs esa te i 
siai kinę, kas bu vo ar chy vo 
dė˛ėse Nr.1 ir Nr.2 ir kodėl 
būtent jos 2016 m. spa lio 
mėn. pa nai kin tos u˛tvi ni
mo?

Kaip jūs ver ti na te Plun
gės kra te pra vestą mo bi
li za ciją į Lie tu vos ka riuo
menę?

Pa kal niš kis ne tik ap ra šo 
Plun gė je tar na vu sius ka pi
to ną Jo ną No rei ką, ka pi to ną 
Sta nis lo vą Lip čių, lei te nan
tą Po vi lą Ali mą, ka pi to ną 
Ka zi mie rą Venc laus ką, vir
ši lą Pra ną Ša pa lą ir Ar nol dą 
Pa brė žą, ku rie vi si da ly va
vo žy dų skriau di me ir iš žu
dy me. Jis taip pat at krei pią 
dė me sį, kad se niū nai prie
var ta mo bi li za vo apy lin kės 
jau nus vy rus, ir tei sin gai ją 
pa va di na “Lie tu vos ka riuo
me ne”. Juk na cių Vo kie ti ja 
ne tu rė jo tei sės mo bi li zuo ti 

oku puo tos Lie tu vos gy ven
to jų. Lie tu vos Res pub li kos 
var du se niū nai ver tė vy rus 
tar nau ti Plun gės kuo po je ir 
Tel šių kuo po je, o jos iš kart 
pa si žy mė jo žy dų iš žu dy mu. 
1941 m. ru de nį vie nas ka rys 
įsto jo, nes ki taip ne ga lė
jo sa vo šei mos ap rū pin ti 
mais to kor te lė mis. No rei ką 
pa kei tęs Tel šių LAF va das, 
ma jo ras A. Svi las, pri gra si
no ki tam ka riui, kad jei gu 
ne įstos, tai jį iš trems į Sak
so ni ją dirb ti ver gu.

Tel šių ap skri ties ka riai 
dė vė jo Lie tu vos ka riuo
me nės uni for mas su lie
tu viš kais ski ria mai siais 
žen klais, bu vo gin kluo ti 
šau tu vais ir pis to le tais. Ka
riai įsto jo į T.D.A. ir taip ją 
va di no. Yra iš li kę pa reiš ki
mų blan kai, ku riais L.N.P 
“Ge le ži nio vil ko” va dui bu
vo iš reiš kia mas no ras įsto ti 
į T.D.A. bū rį. Kar tu už pil
dy da vo ži nių la pą, “L.N.P. 
Tau ti nės Dar bo Ap sau gos 
(TDA) Na rio Ži nios”. Iš
li ko TDA na rio pa si ža dė ji
mas: “Pa si ža du iš ti ki mai ir 
są ži nin gai vyk dy ti “T D A” 
na rio pa rei gas ir ne šio da
mas rink ti nio lie tu vio var dą 
dirb siu sa vo tau tos ge ro vei 
ir ko vo siu už jos sie ki mus. 
…” Iš li ko ir “Ge le ži nio Vil
ko” na rio iš kil min gas pa
si ža dė ji mas: “Iš kil min gai 
pa si ža du, kad iš ti ki mai ir 
są ži nin gai vyk dy siu “Ge le
ži nio Vil ko” na rio pa rei gas, 
gin siu Lie tu vių tau tos tei sę 
ir gar bę, ne si gai lė da mas sa
vo jė gų ir gy vy bės dirb siu 
jos ge ro vei…” Yra pa reiš
ki mas Tel šių T.D.A. Ra mo
vės val dy bai. Blan kuo se ir 
pa ža dė ji muo se ne mi ni mi 
nė Hit le ris, nė Vo kie ti ja, 
ku riems ki tur Lie tu vo je 
pa si ža dė da vo pa gal bi niai 
po li ci jos ba ta lio nai. Su ki
lė liai ne bu vo nu gin kluo ti, 
kaip kad ki tur Lie tu vo je. 

Sa vo gin klus lai kė iki 1942 
m. sau sio mėn. 1 d. Net gi 
Tel šių ap skri ties vir ši nin ko 
A. Ra ma naus ko skelb tas 
1942 m. va sa rio mėn. 6 d. 
sa va no rių į Lie tu vos Sa vi
sau gos Da li nių su ra šy mas 
na cių Vo kie ti jos nie kaip 
ne mi ni. Kur jūs pa brė žia
te lie tu vių at sa ko my bę už 
šiuos da li nius?

Lie tu vių at sa ko my bę 
pa ro do “Že mai čių že mė je” 
pa skelb tas “Tel šių Mies to 
Tau ti nio Dar bo Ap sau gos 
Bū rio STEIGIMO AK
TAS”: “1941 m. spa lių mėn. 
14 d. Tel šių gru pės Ge le ži
nio Vil ko va do su kvies tas 
Tel šių mies to lie tu vių tau
ti nio dar bo ben dra min čių 
su si rin ki mas, iš klau sęs G. 
V. Va do pra ne ši mą ir ap
ta ręs bū ti nu mą lie tu viams 
jung tis, kad or ga ni zuo tai 
pa dė ti Lie tu vių Na cio na lis
tų Par ti jai siek ti kul tū ri nių 
bei vals ty bi nių tiks lų nu ta
rė pa gy vin ti Tel šių mies to 
Tau ti nio Dar bo Ap sau
gos vei ki mą su for muo jant 
L.N.P. va do vy bės nu ma ty ta 
for ma T.D.A. Tel šių mies
to bū rį. Dirb da mi Tau ti nės 
Dar bo Ap sau go je pa si ža da
me bū ti ne nuils ta mais jos 
idė jų sklei dė jais ir na cio
na li nės Lie tu vos va do vy
bės įsa ky mų vyk dy to jais.” 
Kur vo kie čiai? Ir ko dėl A. 
Bub nys sa vo kny go je apie 
ba ta lio nus ne iš ke lia šių vi
sų do ku men tų, ne pa brė žia 
Tel šių kraš to lie tu vių sa va
ran kiš ku mo?

Noreikabuvo
aukščiausia
valdžiaTelšių
apskrityje

Jūs sa vo pa žy mo je pri
pa žįs ta te, kad Jo nas No rei
ka nu si kal to, pri si dė da mas 
prie tei si nio per se kio ji mo 
as me nų, ku rie 19401941 

m. ben dra dar bia vo su so
vie tų oku pa ci niu re ži mu. 
Mi ni te, kaip jis kar tu su 
ki tais pri ėmė nu ta ri mą 
skir ti Jur giui En driuš kai 
tris mė ne sius įka li ni mo 
dar bo sto vyk lo je. Tie sa, 
jūs nu ty li te, kad En driuš
kai to kią baus mę sky rė 
už chor ve dys tę. Ko dėl jūs 
ne per žiū rė jo te vi sų LCVA 
f.R1441, a.2 ap ra še esan
čių 270 teis mo by lų? Juk 
šios by los iš ryš ki na Tel šių 
ap skri ties lie tu vių ne įpras
tą sa vi val dą Lie tu vos Res
pub li kos var du ir Tel šių 
LAF va do Jo no No rei kos 
vaid me nį ten ki nant ir at
me tant ma lo nės pra šy mus. 
Ži no me, kad žy maus ei gu
lio Alek san dro Te ni so no 
žmo na Al do na Te ni so nie nė 
“tra giš kai žu vo” 1941 m. 
lie pos mėn. Pa si ro do, kad 
“LIETUVOS RESPUB
LIKOS VARDU 1941 m. 
lie pos mėn. 19 d. Tel šiuo
se” ka ro lau ko teis mas 
pa gal Lie tu vos įsta ty mus 
ją kar tu su 11 ki tų nu tei
sė mir ti, o jos ma lo nės 
pra šy mą at me tė Lie tu vos 
ak ty vis tų šta bas Tel šiuo se, 
va di na si, Jo nas No rei ka. 
Jis ki tą die ną Tel šiuo se 
šven tė di džia ją vie ny bės 
ma ni fes ta ci ją. Yra iš li kęs 
pro ku ro ro B. An ta nė lio 
nu ro dy mas 1941 m. lie pos 
20 d., “Pra šau su šau dy ti
nius per duo ti at vy ku siai 
šau lių bū rio ap sau gai.” 
Ka ro lau ko teis mo by los 
pa de da su pras ti vys ku po 
Vin cen to Bo ri se vi čiaus 
pa ro dy mus, “su da bar jau 
mi ru siu vys ku pu [Jus ti nu 
Stau gai čiu] siųs da vo me 
ku ni gus tar pi nin kau ti, kad 
ne bū tų šau do mi ko mu
nis tai, iš ku rių pa vy ko 
iš gel bė ti 5 žmo nes: Žu
tau tą, Ab ra mo vi čių ir kt.” 
Įsi gi li nus pa aiš kė ja, kad 
Al gir das Žu tau tas bu vo 

vie nas iš ke tu rių so vie ti nių 
Tel šių ka lė ji mo pa rei gū nų, 
ku rie ka ro pra džio je svars
tė, ku riuos ka li nius pa lik ti 
gy vus ir ku riuos už muš
ti Rai nių miš ke. Lie pos 
mėn. 19 d. Tel šių ak ty vis tų 
šta bas pa ten ki no Žu tau
to ma lo nės pra šy mą, tuo 
tar pu at me tė ki tų pen kių 
ka lė ji mo sar gų pra šy mus, 
kad su šau dė Rai nių au kų 
li ki mo liu dy to jus. Įdo mu, 
ko kio mis są ly go mis Jo nas 
No rei ka ten ki no vys ku pų 
pra šy mus? Juk ki tą die ną 
iš kil min gos šv. Mi šios bu

vo da lis “Že mai čių že mės” 
lais vės ma ni fes ta ci jos.

Šiau lių ad vo ka tas Ma tas 
Kry ge ris su ži no jo apie 1941 
m. lie pos 19 d. pa smerk tuo
sius to kiu bū du:

“Kai kur bro liai lie tu-
viai sa vo ini cia ty va vyk dė 
eg ze ku ci jas. Štai Tel šiuo se 
su si da ręs su per pat rio tų 
lie tu viš kas “ka ro lau ko teis-
mas”, tei sęs “ko mu nis tus”, 
“ko mu nis tų vei kė jus”, pats 
vyk dė nuosp ren džius. Nu-
teis ta sis Vla das [Bau ža], 
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At jau tos ir san tar vės žen klas Vil niui, Lie tu vai, Eu ro pai, žmo ni jai. Pla ka to au to rius: Ju
lius Nor wil la.

Plun gė je da ry ta me vaiz do įra še Ale xan dras Pa kal niš kis pa tvir ti no, ką ke tu rio se kny
go se bu vo ap ra šęs: Jis pats gir dė jo ka pi to no No rei kos žo džius, “Aš jau da viau įsa ky mą 
su šau dy ti vi sus iki vie no.”

gi męs 1909 m., 1941 m. 
lie pos mė ne sį kar tu su 14 
ki tų “ko mu nis tų” iš vež tas 
už Tel šių mies to su šau dy-
mui. Vyk dant nuosp ren dį, 
pa sta ty tas su ki tais prie 
duo bės. Iš gir dęs šū vius, jis 
iš si gan do ir įkri to į duo bę, 
o po ko kių dvie jų va lan dų 
iš jos iš lin do ir pa bė go. … 
Nu va žia vau į Tel šius iš si-
aiš kin ti, kas ten vyks ta. Lie-
tu vių ak ty vis tų fron to Tel šių 
šta be [Bro nius An ta nė lis], 
ku ris sa ve ti tu la vo “ka ro 
lau ko teis mo” pro ku ro ru, 
pri sta tė ma ne, kaip Šiau lių 
apy gar dos teis mo pro ku ro-
rą, at vy ku sį pa si tar ti su im-
tų jų rei ka lu. Su si rin ku siems 
at vi rai pa reiš kiau:

– Ma nau, įsi ti ki no te, 
kad įvy ko ant ro ji, hit le ri nė, 
Lie tu vos oku pa ci ja, ku ri 
nie ko ge ro ne ža da. Jū sų 
suor ga ni zuo tam “ka ro lau-
ko teis mui” ir jo mir ties 
nuosp ren džiams ne pri ta riu. 
… LAF’o Tel šių šta bas vie-
na me ba ra ke ir Tel šių ka-
lė ji me lai kė daug su im tų jų. 
Pa siū liau juos pa leis ti, kol 
ges ta pas ne su spė jo per im ti 
sa vo ži nion. Prieš ta rau-
jan čių ne bu vo. Au gus ti nas 
Ra ma naus kas, vė liau ta pęs 
že mės ūkio rei ka lų ge ne ra-
li niu ta rė ju, pri dū rė: “Aš 
sa kiau, kad ne ge rai da ro-
me.” (“Rūs tūs pri si mi ni
mai”, 1994, ps.5051).

Ko dėl jūs ne pa skel bia
te Jo no No rei kos 1941 
m. lie pos 25 d. įsa ky mo 
(LCVA f.1075, a.2, b.6) ir 
ne iš dės to te jo ap lin ky bių? 
Jis tu rė jo bū ti Kry ge rio 
įsi ki ši mo pa sek mė. Iš No
rei kos įsa ky mo ma to si, 
kaip ir iš ma lo nės pra šy
mų, kad Jo nas No rei ka 
bu vo aukš čiau sia val džia 
Tel šių ap skri ty je, aukš
tes nis net gi už ap skri ties 
vir ši nin ką A. Ra ma naus ką, 
pa sa kiu sį, kad “ne ge rai 
da ro me”. Įsa ky me “Tel šių 
apskr. po li ci jos nuo va dų 
Vir ši nin kams ir Ak ty vis
tų šta bams” pa brė žia ma, 
“Vie tos ini cia ty va da ry ti 
mir ties spren di mus ir juos 
vyk dy ti griež tai drau džia

ma. Ga be nant su im tuo sius 
rei kia už kirs ti ga li my bes 
bė gi mo ir pra ne ši mai, kad 
“su im ta sis nu šau tas be bė
gant” bus griež tai ti ria mi. 
Už bet ko kį sa va va lia vi mą 
bus ke lia mos bau džia mos 
by los.” Iš No rei kos įsa ky
mo aiš ku, kad to kių mir ties 
spren di mų bu vo vi so je 
ap skri ty je ir juos vyk dė 
tiek po li ci nin kai, tiek ak ty
vis tai. At krei pia me dė me
sį, kad pir muo ju pa si ra šė 
kap. No rei ka, L. Ak ty vis tų 
Fron to Va das, o ant ruo ju 
pa si ra šė Ra ma naus kas, Tel
šių apskr.Vir ši nin kas. Tai 
vėl gi pa ro do Jo no No rei kos 
pir me ny bę gy vy bės ir mir
ties klau si muo se. To dėl ir 
tvir ti na me, kad Jo no No rei
kos nu si kal tė lių gau ja vei
kė Lie tu vos Res pub li kos, 
lie tu vių tau tos, “Že mai čių 
že mės” var dais, taip pat 
ji va din da vo si LAF, LNP, 
TDA, “Ge le ži niu Vil ku”, 
bu tų biu ru, Že mai čių le
gio nu ir 14tuo ju ba ta lio nu. 
No rei kos nu si kal tė lių gau ja 
pa ti žy dus ir lie tu vius su
ėmė, lai kė, tei sė, ten ki no ar 
at me tė ma lo nės pra šy mus 
ir pa ti juos su šau dė.

Bal ta raiš čiai su lai kė Al
sė džių kai mo žy dus, pas kui 
juos kan ki no ir nu žu dė. 
Kur jūs esa te su ra šę vi sus 
Jo nui No rei kai pa val džius 
ak ty vis tus, jų veik lą ir nu
si kal ti mus?

Plun gė je taip pat vei kė 
lie tu vių teis mas, ku ria me 
li ki mus spren dė Plun gės 
val di nin kai, po li ci nin kai, 
Ali mie nė, kun. P. Pu kys 
ir gyd. V. Ivins kis bei ki ti. 
Iš vi so Plun gė je su šau dy ta 
maž daug 140 lie tu vių. Ma
ny ti na, kad Tel šių ap skri ty je 
per vie ną mė ne sį su šau dy ta 
apy tik riai 300 lie tu vių. Kaip 
jūs ma no te, kad Jo nui No
rei kai va do vau jant Tel šių 
LAF, kiek lie tu viai su šau dė 
lie tu vių?

JonasNoreika
privalėjogelbėti
lietuviusir
žydus

Šiuo at ve ju vo kie čius 
ga li ma va din ti lie tu vių gel
bė to jais. Pa kal niš kis pa pa
sa ko ja, kaip vo kie tis 1941 
m. rug pjū čio 5 d. iš gel bė jo 
Juo zą Jan kaus kį, pa klaus
da mas: “Kiek jis am žiaus 
yra?” ir pa sa ky da mas apie 
23 me tų am žiaus vy rą, 
“To kių jau nų jūs ne ga li
te šau dy ti,  jie dar ne tu ri 
pro to. Bai ki te vie ną kar tą 
tas žu dy nes.” O Le o nas 
Vi lu tis įam ži no li go tą LAF 
po žiū rį į žu dy nes: “Tel šių 
ka lė ji mo par ti za nai (šau
liai) lai kė su gau tų per šim tą 
ko mu nis tų vei kė jų, sun kiai 
nu si kal tu sių prieš Lie tu vos 
žmo nes. Tei sin gu mo or ga
nai jų by las ty rė, nu si kal tę 

bu vo tei sia mi. Vo kie čių ko
mi sa ras Ge ve kė, at sto vau
jan tis apy gar dai, ne baig tas 
nag ri nė ti by las nu trau kė ir 
ko mu nis tus, neat si žvelg
da mas į jų nu si kal ti mus, 
pa lei do, [1941 m. rug sė jo 
mėn. 28 d.] su šau kęs tur ga
vie tė je žmo nes ir pa skel bęs 
am nes ti ją. Mat jis tu rė jo 
tiks lą pa sė ti lie tu vių ne apy
kan tą, pa trauk ti į sa vo pu sę 
nu si kal tė lius, iš pro vo kuo ti 
ju dus, ku rie iš da vi nė tų 
žmo nes, at ve du sius juos į 
ka lė ji mą.”

Ma tas Kry ge ris sa vo 
drą siu pa vyz džiu mums 
vi siems įro do, kaip Jo nas 
No rei ka ga lė jo ir pri va lė jo 
elg tis.

“Pa si bai sė jęs hit le ri-
nė mis žu dy nė mis, 1941 m. 
lie pos 29 d. raš tu Nr. 85 
krei piau si į Šiau lių, Tel šių, 
Ra sei nių, Tau ra gės, Ma žei-
kių ir Kre tin gos ap skri čių 
vir ši nin kus, siū ly da mas 
jiems su stab dy ti ne pa grįs-
tus lie tu vių su imi nė ji mus 
ir šau dy mus. Ap lin kraš ty je 
nu ro džiau, kad “nai ki ni mas 
dir bu sių bol še vi ki nė se įstai-
go se lie tu vių yra nai ki ni mas 
pa čios lie tu vių tau tos, ir 
to kie kerš to už si mo ji mai yra 
at mes ti ni vi su griež tu mu.” 
Kai ku rie ap skri čių vir ši-
nin kai ma no ap lin kraš čio 
nuo ra šus iš siun ti nė jo po li-
ci jos nuo va dų vir ši nin kams 
ir šis krei pi ma sis jiems da rė 
tei gia mą po vei kį. Ži no jau, 
kad už tai ga liu nu ken tė ti, 
bet ry žau si”.

Įdo mu, kad tiek so vie
tai, tiek na ciai ger bė Ma tą 
Kry ge rį, kad taip gy nė lie
tu vius. Vis gi pa tys lie tu viai 
žmog žu džiai jį įskun dė, ir 
jam te ko ge rus me tus ka lė
ti SD ka lė ji me Til žė je. Ko 
rei kia, kad pri pa žin tu mė te 
Jo no No rei kos sa vi va lia
vi mą ir su abe jo tu mė te jo 
“an ti so vie ti nės” ir “an ti na
ci nės” veik los vai siais?

JonasNoreikanesi-
ryžogelbėtitremia-

mųlietuvių

Ar Jo nui No rei kai rūpėjo 
˛mo nes gelbėti ar eng ti?

Jo ben dra˛ygiai, kaip 
An ta nas Juočeris, be si
reng da mi ka rui su rin ko 
ne ma˛ai ginklų, įskai tant 
ir di na mi to. Tel ių po li ci

jos pa reigūno ˛mo na Ona 
Alg mi nienė sa vo “tik rovės 
ro ma ne”, Rau do na sis Ama
ras, pa sa ko ja:

“…gin kluo ti ak ty vis tai 
ruo ia si kur nors prie mi ko 
trau kinį su mūsų ˛monėmis 
su stab dy ti ir su im tuo sius 
pa leis ti i  va gonų. Pa si se ki
mu jie ne abe jo ja – gin kluo
tus azi ja tus nu galėti su si 
aud˛ius, mūsų vy rams būtų 
pa tys nie kai. … Ap svarstę 
vi sus u˛puo li mo pla nus, 
po grind˛io ko vo to jai – ak
ty vis tai neu˛mir o ap svars
ty ti ir ga li mas to pa sek mes. 
I ve˛amuo sius jie, tie sa, 
pa liuo suotų, bet u˛ tai ga li 
at sa ky ti ne tik vi sas mies
tas, bet ga li mas daik tas – ir 
ap skri tis. Sta li nui pri siun tus 
ar miją ist re bi te lių vis kas 
būtų su ly gin ta su ˛eme. 
Todėl nu tarė sa vo planą ne
be vyk dy ti.”

Jos sūnus Liu ta va ras L. 
Alg mi nas pa tvir ti no, kad 
vi si ro ma no įvy kiai pagrįsti 
fak tais.

Jo nui No rei kai ir jo ben
dra˛ygiams rūpėjo pa tek ti į 
vald˛ią. Dėl to at si sakė sto ti 
į tei singą kovą, bet laukė na
cių Vo kie ti jos nu ro dymų.

JonasNoreika
pogrindžio

spaudojekurstė
neapykantą

Ži no me, kad Jo nas No
rei ka, kaip re tas su ki li
mo ren gė jas, tu rė jo ry šius 
tiek su Kau no LAF, tiek 
su Ka ra liau čiaus LAF, 
tiek su pa čiais vo kie čiais. 
Jis pa si žy mė jo ypa tin gu 
pa slap tin gu mu. Nuo sta
bu, kad Tel šių su ki lė lius 
smul kiai ap ra šęs Le o nas 
Vi lu tis iš vis ne mi ni No
rei kos, nors tie są pa sa
kius, jis ne mi ni nė Tel šių 
ma ni fes ta ci jos, nė Ka zio 
Moc kaus ir  “Že mai čių 
že mės”, nė žy dų žu dy nių. 
Vi lu tis, ta čiau, ra šo taip 
apie No rei kos pa va duo to ją 
Juo di kį, ku ris ir gi pa lai ky
da vo ry šį su Vo kie ti ja: “Iš 
S. Bag do no pa ty riau, kad 
apie ma no veik lą mo kyk
lo je ži no jo ir mo ky to jas A. 
Nor ke vi čius, ir Juo di kis. 
Vė liau su pra tau, kad šis 
ka ri nin kas bu vo lai ko mas 
svar biau siuo ju po grin džio 
or ga ni za to riu mi. Dėl to 
su juo bu vo ven gia ma pa
lai ky ti ofi cia lius ry šius.” 
Pa na šus pa slap tin gu mas 
iš ky la Ado mo Jur ge lio 
ap ra šy me, kaip jis pla ti
no su ki lė lių spau dą, ku rią 
gau da vo iš Juo zo Mė čiaus. 
Jur ge lis sa vo pri si mi ni mus 
ra šė 1941 m. rug pjū čio 
25 d., ir vis gi są mo nin gai 
ne įvar di jo vie no svar baus 
žmo gaus: “Tą pat die ną 
[bir že lio 19 d.] at va žiuo
ja iš Kel mės gim na zi jos 
mo ki nys Ma tu la Jur gis, 
ku ris sa ky da vo si tu rįs ry
šius net su…” Pa na šu, kad 
tas žmo gus bu vo Jo nas 
No rei ka, bet kaip be bū tų, 
Jur ge lis var di ja tą pa tį ra tą 
po grin džio spau dos pla
tin to jų, ku rį Kau no LAF 
or ga ni za to rius Pi ly pas Žu

kaus kasNa ru tis sie ja su 
Jo nu No rei ka, bū tent Juo zą 
Mė tą (tai yra, Mė čių) ir 
Sta sę Va na gai tę. O ži no me 
iš Da mi jo no Riau kos, kad 
Jo nas No rei ka Plun gė je 
leis da vo at si šau ki mus ne
ma žu 500  1000 ti ra žu. 
Jur ge lis ra šo: “Ko vo 23 d. 
kun. Ve la vi čius pa skam
bi na. Tuo jau kin kau ar klį, 
sė du ir va žiuo ju. Gau nu 
ko vo 19 d. at si šau ki mą at
spaus di ni mui. Sa ko si tik 
vie ną ga vęs. Grei tai grįž
tu, spaus di nam ry tą ko vo 
24 d., ve žam į Tel šius, 
Var nius ir ki tas aukš čiau 
mi nė tas pu ses. Iš ko vo 
19 d. pa si skai tę nu ta rėm 
ge riau su sior ga ni zuo ti.” 
Aki vaiz du, ei na kal ba apie 
at si šau ki mą “Bran gūs ver
gau jan tys bro liai”, ku rio 
lyg tai vi suo se va rian tuo
se yra to kie žo džiai: „Jau 
šian dien pain for muo ki te 
žy dus, kad jų li ki mas aiš
kus. To dėl kas ga li, te gul 
neš di nas iš Lie tu vos, kad 
ne bū tų be rei ka lin gų au kų. 
Le mia mu mo men tu jų tur tą 
pa im ki te į sa vo ran kas, kad 
nie kas vel tui ne žū tų.“

Ži no me iš Var nių LAF 
šta bo va do Jur ge lio, kuom 
tai bai gė si: “Taip pat pir
ma die nį [bir že lio 23 d.] jau 
pra dė jo me su imi nė ti mums 
pa vo jin ges nius ko mu nis tus, 
kad ne tu rė tų ry šio su rau
do nar mie čiais. Ant ra die nį 
gau do me (pa ste bė ję miš ke) 
var niš kius ko mu nis tus, kaip 
vyk do mo jo ko mi te to, kom
par ti jos ir ki tus. Su imam, 
už da rom pas ūki nin ką Mar
tin kų Po vi lą Pa kal niš kiuo se 
į pir tį ir pa sta tom sar gy bą.” 
Ar jūs ma no te, kad to kie 
su ėmi mai la biau tar na vo 
Lie tu vos ne pri klau so my bei 
ar na cių Vo kie ti jos oku pa ci
nei po li ti kai?

Ko dėl jūs ne sa te iš ty rę, 
ką spaus di no Jo nas No rei ką, 
ir ko kios bu vo pa sek mės?

***

Priedas

1941 m. lie tu vių tau tos 
va lios reiš kė jai, nu si kal tę 
žmo ni jai

· ren gę Lie tu vos žy
dų iš va ry mą: LAF Ber ly nas 
 K. Škir pa, S. Raš ti kis, B. 
Rai la, A. Ma cei na,  Lie tu vos 
pa siun ti niai S. Lo zo rai tis, P. 
Kli mas, LAF Kau nas

· ren gę Lie  tu  vos 
žy dų at sky ri mą: Lie tu vos 
Lai ki no ji vy riau sy bė  J. 
Amb ra ze vi čius

· ren gę Lie tu vos žy
dų iš žu dy mą: LAF Ka ra
liau čius, LAF Tel šiai   J. 
No rei ka, Lie tu vių na cio na
lis tų par ti ja.

1941 m. lie tu vių tau tos 
va lios reiš kė jai, ne nu si kal tę 
žmo ni jai: Pre zi den tas An ta
nas Sme to na, am ba sa do riai 
J. Šau lys, B. Ba lu tis, P. 
Ža dei kis.

Autoriauskalbanetaisyta
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PadėkosvakarasŽemaičiųdailėsmuziejuje
2018m.gruodžio8d.Žemaičiųdailėsmuziejuje(ŽDM),kurisįkurtasPlungėskunigaikščioMyko

loOginskiorūmuose,buvosurengtaspadėkosvakaras„Ačiū,kadesamekartu“.Muziejausdirek
toriusAlvidasBakanauskasirŽDMvyr.fondųsaugotojaDanutėEinikienėdėkojosukviestiems
muziejausrėmėjams,draugamsirbičiuliams.Padėkaslydėjogrupės„FolkinJazz“atliekamos
aranžuotosliaudiesdainos.
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„FolkinJazz“

D. Ei ni kie nė pri sta tė at
li kė jus: smui ki nin kę Da lią 
Dė dins kai tę, vio lon če li nin
ką Gle bą Pyš nia ką (Gleb 
Pyš niak), akor de o ni stą Ta
dą Mo tie čių bei dai ni nin kę 
Ug nę Ba ka naus kai tę. Gru
pės pro gra mo je tą kart bu vo 
Lie tu vos re gio nų liau dies 
dai nų aran žuo tės. Plun giš kė 
U. Ba ka naus kai tė (ne kar tą 
su ben dra min čiais kon cer
ta vu si šiuo se rū muo se ar 
jų pri ei go se... – K.V.) – ži
no ma dai ni nin kė, mu zi kos 
kū rė ja, džia zo mo ky to ja 
Ar tū ro No vi ko džia zo mo
kyk lo je bei Vy tau to Di džio
jo uni ver si te te. Pa ti so lis tė 
pa aiš ki no, kad jų pro gra
mo je – tri jų žan rų sin te zė: 
liau dies dai nos, džia zas ir 
kla si ka. O D. Dė dins kai tė 
pra ne šė, kad gru pė ką tik 
įra šė al bu mą, ku rį pa lei do 
į vi sas in ter ne ti nes erd ves, 
ir pa kvie tė bū ti kar tu su 
gru pės mu zi kan tais so cia
li nia me tin kle „Fa ce bo ok“ 
ar „YouTube“ ka na le.

„Tekatekašviesi
saulė“...

Ši dai na tur būt ge riau siai 
at lie pė mu zie ju je vyks tan
čius kul tū ri nius ren gi nius. 

Dai ni nin kė U. Ba ka naus kai tė.

R. Ju sio ny tės skulp tū ra „Mo te ris ir ka tė“. 2018 m.

Gru pi nės pa ro dos „Šiuo lai ki nis pran cū zų me nas“ frag men tas...

Pa ro do je „Šiuo lai ki nis pran cū zų me nas“ (cen tre – E. Žu kas).

Smui ki nin kė D. Dė dins kai tė.

Vio lon če li nin kas G. Pyš
niak.

O jų, pa sak ŽDM di rek
to riaus, 2018ai siais bu vo 
tik rai daug: 20 pa ro dų, 
dau giau nei 26 kon cer tai, 
8 moks li nės kon fe ren ci jos 
bei dau gy bė ki tų ren gi nių. 
A. Ba ka naus kas dė ko jo rė
mė jams, be ku rių pa gal bos 
ne bū tų ga li ma tiek daug 
nu veik ti: „Vi čiū nų“ įmo nių 
gru pės sa vi nin kams Liu dui 
Skie rui ir Bi ru tei An driuš
kai tei, Aud riaus Kli šo nio 
ko mer ci nės fir mos šei mos 
kli ni kos „Ine sa“ va do vei 
Ine sai Kli šo nie nei, UAB 

„Plun gės la gū na“ ge ne ra
li niam di rek to riui Da riui 
Bie liaus kui, UAB „Stra te
gas“ va do vui Ai dui Kė sui, 
Svei ka tos ir gro žio kli ni kos 
va do vei Van dai Bu čie nei bei 
ki tiems pa gal bi nin kams.

Kaip ypač reikš min gą pa
ra mą mu zie jaus di rek to rius 
įvar di jo dau giau nei 6000 
eu rų, ku riuos do va no jo Al
do na Lips kie nė tam, kad bū
tų pra plės ta dai li nin ko An
ta no Lips kio (1917–2013) 
dar bų eks po zi ci ja. Be to, 
Ame ri ko je yra įsteig tas A. 
Lips kio fon das, iš ku rio 
mu zie jų kas met pa sie kia 
maž daug tūks tan čio eu rų 
ver tės tiks li nė pa ra ma. A. 
Ba ka naus kas pa pra šė ren
gi ny je da ly va vu sio Lie tu
vių Fon do at sto vo Le o no 
Nar bu čio, kad šis per duo tų 
po niai Al do nai Lips kie nei 
pa dė ką už sva rią ma te ria li nę 
pa gal bą su grą ži nant ir pri
sta tant iš ei vi jos me ni nin kus 
Lie tu vai.

Ne bu vo pa mirš tas ir 
reikš min gas 2018ųjų įvy
kis: M. Ogins kio par ke iš
ki lo pa min klas M. K. Čiur
lio niui. ŽDM di rek to rius 

dė ko jo už pui kią ini cia ty vą 
bei nu veik tus dar bus Plun
giš kių drau gi jai, o jos pre
zi den tas L. Skie rus pa sa kė 
trum pą at sa ko mą ją kal bą.

„Dūdadūda“...

Kaip sa kė D. Ei ni kie nė, 
Že mai čių dai lės mu zie jus – 
at vi ra erd vė vi siems me no 
žan rams. Ta čiau idė jos ir 
re sur sai grei tai iš sek tų, jei 
mu zie jus ne tu rė tų iš ti ki mų 
kul tū ros part ne rių. To dėl 
bu vo pa dė ko ta kle bo nui 
Vy tau tui Ged vai niui, Plun
gės My ko lo Ogins kio me no 
mo kyk los di rek to rei Ri tai 
Ur nie žie nei bei mo ky to
joms Sil vai Gal va diš ky tei 
ir Ju di tai Stan ku tei (dai lės 
mo ky to ja Sil va daž nai fo
to gra fuo ja mu zie jaus ren gi
niuo se, o for te pi jo no mo ky
to ja, žir gų spor to en tu zias tė 
Ju di ta yra vie na mu zie jaus 
ren gia mo Tarp tau ti nio My
ko lo Ogins kio fes ti va lio 
me tu vyks tan čių žir gų kon
kū rų or ga ni za to rių – K.V.), 
Plun gės kul tū ros cen tro 
di rek to riui Ro mui Ma tu liui, 
Vie šo sios bib lio te kos di

rek to rei Vio le tai Skie rie nei 
bei bib lio te kos kom piu
te ri nių sis te mų in ži nie riui 
Graž vy dui Šal tu piui, klu bo 
„Ogins kių dva ro bi čiu liai“ 
pirmininkei Ro mai Ži lins
kie nei, „Sau lės“ gim na zi jos 
di rek to riui Al gi man tui Bud
riui, mo ky to jui Gin tau tui 
Čer nec kiui, Eu ge ni jui Bun
kai, is to ri kui Gin ta rui Ra
mo nui, Že mai čių mu zie jaus 
„Al ka“ (Tel šiai) di rek to rei 
El vy rai Spu dy tei, skulp to rei 
Da liai Ma tu lai tei, ar chi tek
tei res tau ra to rei Gra ži nai 
Kir dei kie nei, VDA Tel šių 
fa kul te to de ka nui Ra mū
nui Ba niui, Jo ji mo spor to 
klu bo „Ra fa el la“ sa vi nin kei 
Ge nu tei Ša kie nei. Pa dė ka 
„Už bi čiu lys tę ir ak ty vią 
pa gal bą“ įteik ta šių ei lu čių 
au to riui, tu rint ome ny je 
mu zie jaus ren gi nių fo to gra
fa vi mą ir tur būt re gu lia rų 
kul tū ros sa vait raš čio „Že
mai čių sau lu tė“, ku ria me 
ne ma žai ra šo ma apie mu
zie ju je vyks tan čius ren gi
nius, pri sta ty mą į ŽDM...

Dė ko ta ir Gin ta rui Kon
čiui, ku ris, anot A. Ba
ka naus ko, yra mu zie jaus 
drau gys tės su len kais ben
dra dar bis ir ku ra to rius. To
mis die no mis G. Kon čius 
šven tė sa vo 70me tį. De ja, 
ren gi ny je ju bi lia to ne bu vo.

„Pjuoviaulonkuo
šėina“...

Ši U. Ba ka naus kai tės 
aran žuo ta že mai čių dai na 
ga lė jo bū ti skir ta „Vi čiū
nams“, nes kiek vie ną ket
vir ta die nį gal jau 12 me tų į 
par ką at va žiuo ją trys trak to
riu kai, ir vi si žo ly nai bū na 
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su tvar ky ti. ŽDM di rek to rius 
sa kė, kad mu zie jus pri žiū ri 
70 hek ta rų už iman tį par ką. 
Bet sa vi val dy bė ski ria tik 
20 tūks tan čių eurų (Pa lan ga 
gau nan ti pu sę mi li jo no...). 
Tad A. Ba ka naus kas dė ko
jo „Vi čiū nų“ įmo nių gru pei 
už pa gal bą puo se lė jant M. 
Ogins kio dva ro par ką. Dė
ko ta ir UAB „Plun gės la gū
na“ dar bų va do vui Ar tū rui 
Mic ke vi čiui. Pa sak di rek
to riaus, už ten ka pa sa ky ti: 
„Klausīk, Ar tūrā, rēk mon 
kel mus ėš rau tė...“,  ir jau 
pu sė par ko su tvar ky ta...

„Čiulbaulba
paukšteliai“...

Vi sus įvy kius rei kia „ap
dai nuo ti“... Kaip sa kė D. Ei
ni kie nė, in for ma ci nė erd vė 
da ro di de lę įta ką mu zie jaus 
re zul ta tams. Kaip ko mu ni
ka vi mo svar bos pa vyz dį ji 
pa mi nė jo fak tą, jog Plun gės 
dva ro so dy ba pa te ko į Bal
ti jos ša lių „lo bių“ šim tu ką 
(ke tur kal bė je – an glų, es tų, 
lat vių ir lie tu vių kal bo mis 
– Ta li ne 2018 m. iš leis to je 
kny go je „Vi si ting Neigh
bours“ pri sta ty ta 100 „lo
bių“ – ob jek tų ir reiš ki nių 
– K.V.).

D. Ei ni kie nė už pro fe
sio na lų dar bą ir ben dra
dar bia vi mą dė ko jo ra jo no 
laik raš čio „Plun gė“ re dak
to rei Rū tai Ada mo nie nei, 
laik raš čio „Že mai tis“ re
dak to rei Jur gi tai Nag lie nei 
ir fo to gra fui Vla dui Gau die
šiui, laik raš čio „Plun gės ži
nios“ re dak to riui Žyd rū nui 
Pi li taus kui, Plun gės ra jo no 
sa vi val dy bės In for ma ci nių 
tech no lo gi jų sky riaus kom
piu te ri nin kei Zi nai Plai pai
tei, Plun gės tu riz mo in for
ma ci jos cen tro di rek to rei 
San drai Kas maus kie nei, 
Že mai ti jos te le vi zi jos di rek
to riui Al gir dui Šim ke vi čiui, 
Ra di jo sto ties „Spin du lys“ 
va do vui Sta siui Buit kui. 
Pri si min tos ir res pub li ki nės 
te le vi zi jos bei in ter ne to sve
tai nės, ku rio se D. Ei ni kie nė 
pri sta tė mu zie jų, o ŽDM 
fi lia lo Bu kan tė je (Že mai tės 
me mo ria li nio mu zie jaus) 
mu zie ji nin kė Lai mu tė Ar
laus kie nė  že mai čių ku li
na ri nį pa vel dą.

Bet di džiau sios pa dė kos, 
pa sak di rek to riaus, nu si pel
nė re dak to rė Jur gi ta Nag lie
nė. Mat prieš mė ne sį mu zie
jus ga vo ypa tin gą do va ną: 
vi są laik raš čio „Že mai tis“ 

Gru pė „Folk in Jazz“.

Mar ko Kriu ge rio fo to gra fi ja „Gy vas 22“ (2014 m.).

V. Ka siu lio pa ro dos „Dai li nin ko dirb tu vė je“ frag men tas.

In stru men ta lis tų vi du ry – akor de o nis tas T. Mo tie čius.

(pir ma sis pa va di ni mas  
„So cia lis ti nis ke lias“, vė liau 
– „Ki birkš tis“) kom plek tą 
bei V. Gau die šiaus fo to
ne ga ty vus. Tad mu zie jus 
da bar tu rįs Plun gės is to ri ją 
nuo ta ry bi nių lai kų iki šios 
die nos! A. Ba ka naus kas 
pa si džiau gė, kad da bar bus 
ga li ma reng ti įvai rias pa
ro das, ir pa juo ka vo: „Mes 
ga lė si me pri sta ty ti jus vi sus 
jau nus...“.

„Subatos
vakarėlį“...

Pa dė kos va ka ras vy ko 
šeš ta die nį, su ba toj... Po 
dai nų bei pa dė kų ŽDM di
rek to rius pa kvie tė il ga me tį 
mu zie jaus drau gą, me no ga
le ri jos „Me nų til tas“ va do
vą, me no me ce na tą Ed vi dą 
Žu ką pri sta ty ti dvi jo ku ruo
ja mas pa ro das. Pir miau siai 
bu vo pri sta ty ta Pa ry žiu je 
kū ru sio dai li nin ko Vy tau
to Ka siu lio (19181995) 
gi mi mo šimt me čiui skir ta 
ta py bos pa ro da „Dai li nin ko 
dirb tu vė je“. E. Žu kas sa kė si 
kar tu su ra šy to ju Val du Pa
pie viu iki pat mir ties glo
bo jęs vi sų už mirš tą Bro nę 
Ka siu lie nę. Prieš mir tį ji 
ant ma žo po pie riaus la pe lio 
pa ra šiu si: „Sa vo vy ro kū ry
bi nį pa li ki mą do va no ju Lie
tu vai.“ Bu vo įvyk dy tas jos 
prie sa kas – Vil niu je įkur tas 
Vy tau to Ka siu lio dai lės mu
zie jus, tu rin tis na cio na li nio 

mu zie jaus sta tu są. E. Žu kas 
trum pai pa pa sa ko jo apie 
V. Ka siu lio kar je rą Pa ry
žiu je. Pir miau sia – sun kus 
po ka ris. Pas kui – vie no 
žy miau sių lie tu vių iš ei vi jos 
ver sli nin kų Juo zo Ka zic
ko per si kė li mas į Pa ry žių: 
bu vęs V. Ka siu lio kla sės 
drau gas nu per ka jam ga le ri
ją Pa ry žiaus cen tre! Pas kui 
– Ame ri kos me nų aso cia
ci jos spren di mas pa si ra šy ti 
su tar tį su 50 Pran cū zi jos 
me ni nin kų, kad kiek vie ną 
mė ne sį 4 dar bai ke liau ja į 
Ame ri kos rin ką: V. Ka siu lis 
pa puo la į tą 50uką! 1950 m. 
gar sus Pa ry žiaus ga le ri nin
kas Chris tia nasGil ber tas 
Stie be lis pa siū lė su reng ti 
di de lę as me ni nę pa ro dą, 
ku rios vi si dar bai bu vo nu
pirk ti! Taip V. Ka siu lis ta po 
vie nu iš ne dau ge lio lie tu vių 
me ni nin kų, pri pa žin tu vi
sa me pa sau ly je. O pa ro dos 
ŽDM ati da ry mo pro ga bu vo 
su reng tas V. Ka siu lio ta py
bos dar bų auk cio nas, da lis 
gau tų pi ni gų tu rė jo pa tek ti į 
mu zie jaus ka są, vie ną dar bą 
di rek to rius ga lė jo iš si rink ti 
kaip do va ną mu zie jui.

Ki ta pa ro da – gru pi nė 
pa ro da „Šiuo lai ki nis pran
cū zų me nas“. Jo je – 7 ži
no mų dai li nin kų ta py bos, 
skulp tū ros bei fo to gra fi jos 
dar bai. E. Žu kas pa sa ko jo 
skam bi nęs me ni nin kams 
ir klau sęs, ar ga lė tų jų kū
ri nius eks po nuo ti bū tent 

Pa dė ka B. Ka siu lie nei per duo da ma į L. Nar bu čio ran kas.

šio je erd vė je. Ir vi si da vę 
su ti ki mą! Vie na au to rių 
– iš Klai pė dos ki lu si me
ni nin kė Rū ta Ju sio ny tė. 
Ji yra ga vu si pri zą už ge
riau sią me tų fi gū ra ty vi nę 
skulp tū rą. E. Žu kas iš jos 
pa ro dos, su reng tos 40me
čio pro ga, „pa gro bęs“ du 
dar bus (pa ro do je  du R. 
Ju sio ny tės ta py bos dar bai 
ir dvi skulp tū ros). Įspū
din gos Mar ko Kriu ge rio 
(Marc Krüger) dvi di de lio 
for ma to fo to gra fi jos. Ir 
šio kia to kia in tri ga: me no 
pa sau ly je vis dar pa dis ku
tuo ja ma, ar fo to gra fi ja ga li 
bū ti me nas...

Pa dė kos va ka ras bai gė si 
pa ben dra vi mu me no kū ri
nių ap sup ty je.

Plungė
KęstučioVaitkausnuotr. Pa ro dų ku ra to rius E. Žu kas
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Šypsena
niekadėjui

Na gi, su stok ma žu mė lę, stab telk. Ar ži nai, kaž kas 
šį ry tą tau nu si šyp so jo, nors gal to ne pa ste bė jai. Kaž
kas tik rai lau kia ta vo šyp se nos, šian dien, da bar. Tai, 
ką ga li me pa ro dy ti ge ro ir gra žaus bet ku riai bū ty bei, 
ne ati dė lio ki me ry to jui, ne pa mirš ki me ir pa da ry ki me 
tuo jau pat. Kiek daug dar bų ta ve er zi na, kiek daug 
da ly kų tu ne pa ken ti, kiek daug kas ta ve sle gia. O jei 
pa mė gi nus juos pa mil ti? Juk vi si at ėjom iš ten pat ir 
ten pat iš ei sim. Kaip ga li my lė ti vi sus, ap ka bin ti vi są 
pa sau lį, mels da ma sis ant sa vo Mei lės kal no, kai pa
sau ly je ši tiek kas die ni nio blo gio?! Bet ar ban dei ka da 
pa ste bė ti, ne drabs tęs į ša lis  čia juo da, čia bal ta,  jog 
net di džiau sia me prie še ga li at ras ti Die vo ki birkš tį. 
La bai ma žai yra to kių, ku rie jos ne tu rė tų. O jei tą ki
birkš tį pūs tel si, įme si bent ša pe lį? Ar daž nai pa sa kai 
ge rą žo dį, iš sky rus me cha ni nius „ačiū“, „su diev“ ir 
„la bas“. Bet kam, pir mam su tik tam, net jei tai me dis, 
ka tė, ba lan dis. Pa ban dyk pa jus ti žo džio ma gi ją. Vi sai 
ne at ro dys tuo met keis ti, lyg be pras miai vė pa vi mai, 
už kal bė ji mai nuo li gos ar ne lai mės.

Ak, kaip sun ku pa sa ky ti kaž ko kiai su si su ku siai 
šla vė jai: šį ry tą ta ką nu šla vėt lyg prin cui, ačiū už 
rū pes tį; o su dir gu siai dės ty to jai: švie siau aky se, kai 
pa si klau sau jū sų iš min ties; iš vy tam į gat vę šu niui: lai
ky kis, drau gu ži. Tur būt kvai lai skam bė tų ir at ro dy tų 
to kie pa pras ti, nuo šir dus, rū pes tin gi žo džiai. Vie nas 
pa si šiauš tų, ki tas ne su pras tų, ty čio jies ar ką, tas prie 
smil ki nio pa su kio tų. Na ir te gul tą pir mą kar tą, bet 
stab tel tų nors aki mir kai, nuo su dir gi mo, liū de sio, 
pyk čio bent mi nu tė lei at si trauk tų. Kiek daug drą sos 
rei kia my lė ti, bet dar dau giau jos rei kia leis ti pa čiam 
bū ti my li mam, tie siog šiaip. Net jei esi ne mi li jo nie
rius, ne top mo de lis, ne ki taip nau din gas as muo. Esi 
vie nin te lis, uni ka lus, ne pa kar to ja mas. Taip, taip  ir tu 
taip pat. Skor pio nas, mus mi rė, vėž lys, beb ras, vil kas 
ar gy va tė, va gis ar pro sti tu tė, va dy bi nin kas ar li go nis, 
vai kas ar nu kar šė lis. Ko dėl mes taip sle piam Die vo 
ki birkš tį sa vy, po sluoks niais abe jin gu mo, šal tu mo, 
pyk čio, egoiz mo, di dy bės, pa si pū ti mo. Bi jom bū ti 
ge res ni, dė me sin ges ni. „Žmo gus žmo gui – vil kas“ 
 var gu. Žmo gus ga li pri si jau kin ti net la bai pa šė lu sį 
vil ką. O kiek kai nuos žmo gui pri si jau kin ti pa siu tu sį 
žmo gų? Net bai sią li gą ga li pri si jau kin ti ir su ja gy
ven ti. O jei gu tau, ne pa žįs ta ma, šį ryt pa sa ky siu: šį 
pui kų ry tą do va no ju tau! Kaip su re a guo si, ko kia bus 
pir mo ji min tis? Štai kaip nes pri imam nuo šir dų, net 
nai vų gė rį, to kį vi sai pa pras tu tį, be jo kių iš skai čia vi
mų, „gau ruo tų“ min čių, iš ly gų.

Snie gas jau ge ro kai įsi sma gi no, įski lę lan gai ap šar
mo ję gra žiais raš tais. Traš ka bal tai pa šiur pę smil gos. 
Kepšt, kepšt, pa kąs ti šal tu ko la pai gū žia si ir kren ta, 
kren ta šil tu braš kiu ki li mu ant ta ko. Sau le lė jau taip 
sun kiai, įrau du siais skruos tais ky la kaž kur piet va
ka riuo se. Jau vie nuo lik ta va lan da, o vis dar bal tuo ja 
pie vos. Pas ku ti niai ko pūs tai li ko dar že, mėš la ve žis, 
ari mas, ka si mas  ir že me lė ga lės il sė tis tą il gą, be ga li
nę žie mą. Ka ti nai glaus to si, ieš ko šil tes nio kam pe lio. 
Kar vė lyg dar no rė tų iš lėk ti į pie vas, bet šal ta no siai, 
pa si nė rus į ap le dė ju sius žo ly nus. Vėl pri si me na mas 
su mei le kros nies bro lis mo lis. Iš trau kia mi pū ki niai 
pa ta lai. Dau giau nie ko ir ne rei kia: ug ne lės gy vy bės, 
ga ruo jan čios ar ba tos ir su si ran gy ti šil tai sa vo ur ve ly je. 
Tik ne vi si nu rims ta taip ma ny da mi. Ma tyt, me džiok
lės me tas pra si dė jo, nes pok ši iš vi sų pu sių. Ką gi, 
per pa čius rin ki mus se niū nas su de pu ta tais sma gi no si 
šau tu vais mo suo da mi. Bet pa da rė ber niu kai klai dą, 
 įžen gė į ma no že mę drums ti ra my bės. Kiek al ka nų 
vai kų na mie tu rit? Kiek pa rų pa tys ne val gę? Kad 
drįs tat ra mia są ži ne me džio ti an tis, ku rių net ne val
gy sit, nė šuo jų ne ės taip su dar ky tų, mė sos ir švi no 
gniu žu lo. Gal pa tys už au gi not jas, pri žiū rė jot sau 
pra mo gai? Net ak mens am žiaus žmo gus ži no jo, kad 
ei na ma į me džiok lę iš al kus. Net ga ze lės mie ga ša lia 
liū to, kai jis so tus. O ar ka da pa so ti na mi tie per si so ti nę 
dvi ko jai pa da rai? Tiek ir te ga liu pa da ry ti, kad ap gin ti 
sa vo že mės ga ba lė lį. O jei taip kiek vie nas sau go tų, 
pri žiū rė tų bent tą lo pi nė lį že mės, ant ku rios sto vi  ir 
tai bū tų ne ma žai.

Paparčiai,Skuodor.

Plun gės ir Rie ta vo fo to
klu bas „Žybt“ ren gia fo to
gra fi jos mo ky mus pra de dan
tie siems. Bus mo ko ma, kaip 
fo to gra fuo ti su tu ri mo mis 
prie mo nė mis: fo to apa ra tais, 
te le fo nais, ana li zuo ja ma jų 
kon struk ci ja ir ga li my bės, 
kom po zi ci ja, ap švie ti mas, 
efek tai. Por tre to, pei za žo, 
re por ta žo, nak ti nės fo to gra
fi jos te ori ja ir prak ti ka, mo
bi log ra fi jos pa grin dai.

Kur sai vyks Plun gės vie
šo jo je bib lio te ko jelaik ro di
nė je (Par ko g. 7) kiek vie ną 
sa vai tę,  ket vir ta die niais, 18 
val. Tu rė ti fo to gra fa vi mo 
prie mo nes.

Kur sų va do vas fo to klu bo 
„Žybt“ pir mi nin kas Man tas 
Vir žin tas. Re gist ruo tis: el. 
paš tu: man tas@mvfo to.lt / 
tel. 8 692 21263.

Fotokluboinf.

Fotografijosmokymaibibliotekoje

Kursųpradžia:2019m.vasario7d.,ketvirtadienis,18val.
Vienoužsiėmimotrukmė–1val.

Li na misiulytė

PusiaužiemiožygisPagramančio
regioniniameparke

Vil niaus, Kau no, Šiau lių, 
Ma žei kių, Ša kių, Jo niš
kio, Klai pė dos, Plun gės, 
Ši la lės, Ši lu tės, Vil ka
viš kio, Ra sei nių, Tau ra
gės bei iš ki tų mies tų ir 
ra jo nų.

Žy gei viai ne tik gro
žė ju si nuo sta biu žie mos 
kraš to vaiz džiu, bet ir su 
že mai tiš kais pa pro čiais 
bei tra di ci jo mis ža di no 
gam tą, kaip sa ko ma, ver tė 
žie mą ant šo no.

Sau sio 25oji – svar bi 
žie mos da ta, nuo se no va
di na ma pu siau žie miu ar ba 
vi dur žie miu. Tą die ną 
mū sų se no liai ža din da vo 
gam tos gy vas tį: pa pur ty
da vo ap šar mo ju sias obe
lis, pa bels da vo į po snie go 
ke pu rė mis snau džian čius 
avi lius, ūki nin kas pa
si žiū rė da vo, ar dar li kę 
pu sė pa ša ro gy vu liams. 
O šei mi nin kė – ar už teks 
ru gių duo ne lei kas die
ni nei iki va sa ros. Jei gu 
ji pa ma lo ni no na mi nu ką 
kau ku tį, pa siū da ma li ni
nius marš ki nė lius, skal sos 
ir dar ži nė je, ir tro bo je ne
pri trūks. 

Sa ko ma, kad ši die na 
nuo žie mos sau lėg rį žos 
jau pail gė ju si per avi nu
ko šuo lį, t. y. po pu siau
žie mio die na jau il ges nė 
vi sa va lan da, da bar kas
kart ji pri si du ria po 2–3 
mi nu tes. 

Įdo mias ir gra žias že
mai čių pu siau žie mio pa
pro čius at sklei dė Nor
kai čių tra di ci nių ama tų ir 
et no kul tū ros cen tras.

Ren gi nio pa bai go je su 
šyp se no mis grį žę žy gei
viai vai ši no si že mai tiš ku 
šiu pi niu, kep to mis bul vė
mis, kas ti niu su mal to mis 
ka na pė mis bei ki to mis 
vai šė mis. Meš ka ge riems 
vai kams pa li ko ir py ra
go.

Pagramančioregioninio
parkokultūrologė

Pas ku ti nę sau sio šeš ta
die nio die ną apie 200 žy
gei vių ir šu niu kų lei do si į 
pu siau žie mio šven tei skir
tą pės čių jų žy gį. 12 km 
marš ru tas drie kė si įspū
din ga me Ty re lių miš ke.

Kaip ty čia nak tį prieš 
šeš ta die nio žy gį gau siai 
sni go, to dėl ne vi si už
si re gist ra vę žy gei viai at
vy ko. Pa siek ti Ply no sios 
pa žin ti nį ta ką bu vo tik
ras iš šū kis, bet tik riems 
žy gei viams nė ra blo go 
oro. Sve čių su lauk ta iš 


