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„Žemaičių kultūros laukas“

KęstutisVaitKus

Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to 
sig na ta rams skir ta pa ro da
Vasario8d.Plungėje,Žemaičiųdailėsmuziejuje(ŽDM),buvoatidarytastendinėparoda„Vieniiš

daugelio:1918m.vasario16d.LietuvosNepriklausomybėsAktosignatarai–valstybėskūrėjai“,
parengtaLietuvosRespublikosSeimokanceliarijosdarbuotojų.ŠiparodaskiriamaLietuvosvalsty
bėsatkūrimošimtmečiui,visiemsLietuvosvalstybėskūrėjamsirartėjančiammoderniojoLietuvos
parlamentarizmošimtmečiui,kurįminėsime2020metais.RenginyjedalyvavoprofesoriusLiudas
Mažylis,susirinkusiesiemspapasakojęsįdomiųtolaikmečio„užkulisinių“politikosperipetijų.

Pa ro dos sten do „Sig na ta rai – Lie tu vos Res pub li kos Sei mo 
na riai“ frag men tas.

„Kertinis“parodosstendas„LietuvosNepriklausomybės
Ak tas“.

Pa ro dos frag men tas.

Pa ro dos pri sta ty mo da ly viai. 
JūratėsMotužienėsnuotr.

Parodą trumpai apžvelgė
beisvečiąL.Mažylįpristatė
ŽDMvyr. fondų saugotoja
DanutėEinikienė.

Parodos pavadinimo pa
sirinkimą turbūt geriausiai
paaiškina poetoAlgimanto
Mackaus 1960m. emigra
cijojeparašytižodžiai:„Va
sario Šešioliktosios aktas
nebuvo vienų dvidešimties
vyrųpasirašytapatrauklide
klaracija.Aktas buvo visos
tautos, pasiryžusios eiti sa
vosnepriklausomybėskeliu,
krauju bei darbu paliudytas
žodis.“Be to,LietuvosTa
ryba, pasirašiusi Lietuvos
NepriklausomybėsAktą,bu
vo išrinkta iš karometais
Lietuvojebuvusiųinteligen
tų patriotų.O štai atviruke,

eksponuojamame parodoje,
matome2osioslietuviųkon
ferencijos Stokholme daly
vius:JuoząTumąVaižgantą,
atvykusį išRusijos,Šveica
rijos lietuvius, JonąŠliūpą,
atvykusįnetišJAV,beikitus.
Lietuviųkonferencijosvyko
irkitosešalyse.Tadjeigune
karas,LietuvosTarybossudė
tisgalėjobūtiirkitokia.

ParodojepristatomasXXa.
pradžios lietuviųvisuomeni
nisbeikultūrinisgyvenimas,
trumpai užsimenama apie
visus signatarus, o plačiau
pristatomisignatarai–Lietu
vosRespublikosSeimonariai
(beje,artėjaSeimorinkimai...
–K.V.).TokieSeimonariai
buvo devyni: teisininkas,
diplomatasKazimierasBi

zauskas, inžinierius Stepo
nasKairys, kunigasVladas
Mironas,teisininkasAntanas
Smetona, kunigas Justinas
Staugaitis (šiam signatarui
pernaiŽDMbuvoskirtaatski
raparoda),agronomasAlek
sandrasStulginskis, kunigas
KazimierasSteponasŠaulys,
finansininkas,pramonininkas
JonasVailokaitis, teisininkas
JonasVileišis.Kiekvienam
jų skirtas atskiras stendas,
kuriame–trumpabiografija,
darbasSeime,tolimesnėveik
lairlikimas.

Bene svarbiausio stendo
pavadinimas  „Lietuvos
NepriklausomybėsAktas“.
Čia–LietuvosTarybosnuo
trauka, Lietuvių konferen
cijos rezoliucijos rankraš
tis („Ištrauka iš Lietuvių
Konferencijos protokolo“),
LietuvosNepriklausomybės
Aktopublikacijadienraštyje
„LietuvosAidas“ (1918m.
vasario19d.).

Stende „Lietuvos vals
tybės atkūrimas“ surašyti
svarbiausi nepriklausomos
Lietuvos atkūrimobei išlai
kymoXX amžiuje įvykiai:
1905m.gruodžio45d.Vil
niuje posėdžiavęs lietuvių
suvažiavimas,gavęsDidžiojo

VilniausSeimopavadinimą,
reikalavoLietuvosautonomi
josRusijos imperijos sudė
tyje;1917m.rugsėjo1822
d.Vilniuje Lietuvių konfe
rencija paskelbė rezoliuciją
dėlnepriklausomosLietuvos
valstybės bei išrinko 20 as
menųLietuvosTarybą;1918
m.vasario16d.LietuvosTa
rybaVilniujepasirašėLietu
vosNepriklausomybėsAktą;
1920m.gegužės15d.Kaune
susirinkęsSteigiamasisSei
masiškilmingaiproklamavo
Lietuvos nepriklausomybę,
visųLietuvospiliečiųvardu
aprobavoirįtvirtino1918m.
vasario 16 d. LietuvosNe
priklausomybėsAktą; 1949
m.vasario16d.Minaičiuose
(Radviliškior.)buvopaskelb
ta Lietuvos LaisvėsKovos
SąjūdžioTarybosdeklaracija
–valstybėstęstinumąokupa
cijossąlygomispatvirtinantis
dokumentas; 1990m. kovo
11d.Vilniujedemokratiškai
išrinkta Lietuvos Respub
likosAukščiausiojiTaryba
paskelbėAktą„DėlLietuvos
nepriklausomos valstybės
atstatymo“.

Įdomus stendas  „Tėvų
žemėje“, kuriame pateiktas
„Lietuvosžemlapissuetno

grafijos siena“, o jame pa
rodytos signatarų gimtinės.
Beje, akivaizdi vakarinės
bei„vidurinės“etnografinės
Lietuvosdaliųpersvaraprieš
Vilniauskraštą,kuriamene
gimėnėvienas signataras...
Du signatarai Kazimieras
BizauskasbeiDonatasMali
nauskas–gimėLatvijoje.

Parodojematome ir du
signatarusišPlungėskrašto.
Tai  teisininkas, dvarinin
kasStanislovasNarutavičius
(1862m.rugsėjo2d.–1932

m. gruodžio 31 d.) ir eko
nomistas, agronomas, ver
slininkas,dvarininkasJonas
Smilgevičius(1870m.vasa
rio12d.–1942m.rugsėjo
27 d.).Lietuvos 100mečio
progapriePlungėskultūros
centro jiems buvo įrengtas
specialusstendas.

Na, o nuolatinį laisvės
siekįbenegeriausiaiatspindi
vieno lozungo žodžiai, ku
riuosmatome stende „Stei
giamasisSeimas“:„Lietuviai
iržemaičiaijauniekamneb
vergausirnepakęsvergystės
laisvojLietuvoj.“

B. d.

KęstučioVaitkausnuotr.

Plungė
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bibliotekoje,kūrybospalė
pėje,IIIa.(Laisvėsal.19).
Darbotvarkėje:klubonarių
anketinių duomenų atnau
jinimas, nario mokestis.
Veiklą apžvelgs dabartinė
klubo prezidentė Roma
Žilinskienė.Apie kilusios
išPlungės lenkųalpinistės
atminimoįamžinimąpasisa
kysZitaPaulauskaitė.Šatei
kiųdvarosituacijąapžvelgs
Jolanta Skurdauskienė ir

JolantaMiltenė. Pokalbį
apiePlungės parką praves
projekto „Plungės išmanu
sisparkas“autorėVirginija
Liutikaitė.Vyksdiskusijos,
prašome teikti pasiūlymus
veiklaigerinti,idėjas,kurias
norėtumekartuįgyvendinti.
Klubas kviečia įsijungti į
veiklą naujus narius, gali
musrėmėjus.

Klubo„Oginskiųdvaro
bičiuliai“taryba

Fotografijosparoda,skirta
filosofoVydūnogimtadieniui
Kovo22d.,penktadienį,16.15val.Plungėsviešojoje

bibliotekojelaikrodinėje(Parkog.7)atidaromaklaipė
diečiofotomenininkoVirgilijausJankauskofotografijos
paroda „Vydūnas.Gyvenimas,mirtis ir kas toliau...“,
skirtafilosofoVydūno150osiomsgimimometinėms.
AlėsJankauskienėspaskaitaapieVydūną.

Plungėsviešosiosbibliotekosinf.

Klu bo „Ogins kių dva ro bi čiu liai“ su si rin ki mas
Daugiaukaippriešpen

kiolikametųsusikūręskaip
paveldoirgamtosmylėtojų
klubas nemažai prisidėjo,
kad būtų išsaugotas vien
tisas Plungės dvaro kom
pleksas,klubopastangomis
į saugomų objektų sąrašą
įtraukta Oginskio koply
tėlė, išsaugotasAdvokato
namelisnuoprivatizavimo
ir t.t. Klubo nariai lanko
Lietuvosirkitųšaliųpavel
doobjektus,rengiabendras
išvykasįkultūrosrenginius.
Yraparėmęknygųleidybą,
Pasaulio žemaičių dailės
parodą ir kt. Klubas turi
nariųAustralijoje,Vokie
tijoje, Lenkijoje. Pirmo
jiKlubo prezidentė buvo
Australijos lietuvėDanutė
Baltutienė,Plungėsmiesto

GarbėspilietėirkluboGar
bėsprezidentė.Kluboidėją
pasiūlėPlungės–Mendeno
miestųpartnerystėsdraugi
jospirmininkėUllaAmsler.
Klubas buvo įkurtas prie

Žemaičiųdailėsmuziejaus.
Šiuometustebintsėkmingą
muziejaus veiklą, klubas
svarstopraplėstiveiklosri
basirdaugiaudėmesioskirti
rajonopaveldobeigamtos

objektams.Šiosusirinkimo
metu apie tai bus taip pat
diskutuojama.
2019m. kovo 14 d. 17

val. klubo narių susirinki
mas vyks Plungės vaikų

Kan.teol.lic.andriejussabaliausKas

ŽiniosišTelšiųvyskupijos
Telšiųvyskupijos

dvasininkų
konferencija

2019 vasariomėn. 27 d.
11 val. į Telšių Vyskupo
VincentoBorisevičiaus ku
nigųseminarijąrinkosiTelšių
vyskupijos dvasininkai, nes
tądienąvykoTelšiųvysku
pijos dvasininkų kasmėne
sinisformacijossusitikimas.
Susirinkimopradžioje visus
susirinkusiuosiuspasveikino
ir bendraimaldai vadovavo
Telšių vyskupijos ganytojas
vyskupasKęstutisKėvalas.

Jis pristatė garbų svečią
–vyskupą išVilniausDarių
Trijonį.Vilniaus arkivysku
pometropolito augziliaras
vyskupasD.Trijonisdalinosi
savoįspūdžiaisirįžvalgomis
išvyskupųsinodoVatikane,
kur buvo svarstomi klausi
mai apie jaunimo sielovadą
šių dienų pasaulyje ir taip
pat dalinosi savo pastebėji
maisbeipatirtimiišpasaulio
jaunimodienų renginioPa
namoje.Vyskupas pabrėžė,
kaip  svarbu jaunimą lydėti
tikėjimokeliu,nespopiežiaus
Pranciškausteigimu–jauni
masmūsųdabartis,todėltiek
sinode,tiekjaunimodienose
buvo išryškinta svarbiausia
mintis – kartu su jaunimu
kurti bendrą dabarties tik
rovę Bažnyčioje. Žmogus
pakviestas ugdyti ir ugdytis

visą savogyvenimą ir tokia
ugdymoprograma išryškėja
popiežiausPranciškausparo
dytupavyzdžiu–jisjaunimą
palikoprieŠvč.Sakramento,
pats pasitraukdamas ir nie
ko nekalbėdamas jaunimui.
Svarbiausia tikėjimo kelyje
–ryšyssuJėzumi,oBažny
čiapakviestaįvairiaisbūdais
padėtijaunamžmoguisutikti
Viešpatįsavogyvenime.

Po svečio konferencijos
ir pasidalinimo įspūdžiais į
susirinkusiuosius kreipėsi
Telšių vyskupijos ganytojas
ir aptarė einamuosiusTelšių
vyskupijosreikalus.Kovomė
nesįganytojasgavėniosproga
lankysdekanatus,susitikssu
kunigais, tikybosmokytojais
irkatechetais,pabendraussu
parapijų tarybųnariais, „Ca
ritas“organizacijosatstovais.
Vyskupaspriminė,jogšiemet
„Caritui“ sukanka trisdešimt
metų irTelšiųvyskupijoješi
reikšmingosorganizacijossu
kaktisbusšvenčiamaTauragė
jeirperDidžiuosiusŽemaičių
Kalvarijosatlaidus.Vyskupas
įteikėpaskyrimuskunigams,
kurie dekanatuose įpareigoti
rūpintis jaunimo sielovada.
Taippatpasveikinti kunigai,
gimęvasariomėnesį.Kalbė
damasapieTelšiųvyskupijos
realijasvyskupaspristatėsta
tistiką,kuriatspindivienądi
džiausiąskaudulių–kasmetai
Telšiųvyskupijos teritorijoje

sumažėja apie20 tūkstančių
gyventojų.Daugiaumiršta
neigimsta,daugiaulaidotuvių
neikrikštynų,mažėjasantuo
kų.Tačiaupasidžiaugta,kad
sekmadieniųpamaldųlanko
mumas ir sakramentų prak
tikanėrasumažėję–žmonės
kviečiakunigusligoniųsakra
mentosuteikimui,praktikuoja
išpažintįirŠvenčiausiojoSak
ramento priėmimą.Didžioji
dalis jaunimo mokyklose
lanko tikybospamokas, ruo
šiasi Pirmajai Išpažinčiai ir
Komunijai bei Sutvirtinimo
sakramentui.

Telšiųvyskupijosjaunimo
centro direktorius,Vydman
tų parapijos klebonas kun.
Karolis Petravičius prista
tė renginius, skirtus katali
kiškam jaunimui.Gegužės
mėn.1dienąPalangojevyks
Sutvirtinimo sakramentui
besiruošiantiesiems skirtas
renginys„Užtvirtink“,kuriuo
busbaigtametinėkatechezė.
Renginyjelaukiamadaugiau
nei2000jaunuolių.Buvopri
statytarenginioprograma.

Telšiųvyskupijosganyto
jaskunigąKarolįPetravičių
paskyrė Telšių vyskupijos
sielovadostarybospirminin
ku.Atsakinguužpašaukimų
sielovadą paskirtas Telšių
VyskupoVincento Borise
vičiaus kunigų seminarijos
rektorius kun. doc. dr. Sau
lius Stumbra.Atsakingieji

dvasininkai pakviesti vykti
įparapijasirsusitiktisujau
nimuirpristatytisielovados
programas.

Baigdamas konferenciją
vyskupas pakvietė parapijų
klebonuskurtijaunimoben
druomenes, kurių pagalba
formuotųsi branduoliai, pa
dedantysugdytijaunąžmogų
tikėjimodvasioje.Pobendros
maldos konferencijos daly
viai kartu pietavoKunigų
seminarijos didžiajame re
fektoriume.

 
Apaštalinio

nuncijausviešnagė
Telšiuose

2019m.kovomėn.5die
nos rytą į TelšiųVyskupo
VincentoBorisevičiauskuni
gųseminarijąrinkosiišvisos
Telšių vyskupijos kunigai,
katechetai, tikybosmokyto
jai,parapijų tarybųatstovai,
nes tą dieną čia lankėsi ir
paskaitą apie pasauliečių
vaidmenįBažnyčioje skaitė
apaštalinis nuncijus arki
vyskupas dr. Pedro Lopez
Quintana.Garbųsvečiąatly
dėjojoasmeninissekretorius
kun.Mindaugas Šlaustas,
o gausiai susirinkusiesiems
pristatė Telšių vyskupijos
vyskupasKęstutisKėvalas.
IšitalųkalbosvertėjavoTel
šiųŠvč.M.MarijosĖmimoį
Dangų(Mažosios)bažnyčios
vikaraskun.EgidijusKumža.
Apaštalinisnuncijusjaubai
giasavokadencijąLietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje ir yra
paskirtasįAustriją.Vyskupas
K.Kėvalas dėkojo garbiam

svečiuiužatvykimąirdova
notą laikąTelšiųvyskupijos
žmonėms bei parengtą pra
nešimą„Katalikųpasauliečių
veiklaKatalikųBažnyčioje
Lietuvoje“. Nuncijus Lie
tuvoje dar bus du su puse
mėnesio, o pabaigęs visus
čia pradėtus darbus, popie
žiausPranciškauspaskyrimu
išvyksnuncijauspareigomsį
Austriją.

Kalbėdamas apie pasau
liečių vaidmenįBažnyčioje,
kiekvienoje parapijoje arki
vyskupas išryškino bendra
darbiavimoprincipą–pasau
liečiai pakviesti bendradar
biautisudvasininkaisparapi
jose,bažnytinėsestruktūrose.
Pasauliečiaiyrapakviestiak
tyviaiįsijungtiįpastoracijos
darbąparapijose–patarnauti
liturgijoje,dalyvautigiedoji
me,bažnyčiųpriežiūroje,ka
ritatyvinėjeveikloje,įvairiose
bažnytinėse organizacijose.
Dvasininkaipakviestidalintis
atsakomybesupasauliečiais,
neskiekvieno tikinčiojouž
davinys – skelbti pasaulyje
Evangelijąten,kurdirbama,
kurgyvenama.Ypačtikintieji
pakviestidalyvautipolitikoje
iraktyviailaikydamiesisavo
vertybių bei sąžinės įtakoti
sprendimus,kadjiebūtųmo
ralūs.Savogyvenimuirišti
kimybetikėjimuidvasininkai
irpasauliečiaipakviestikurti
santykįirtaipbendradarbiau
damikurtigyvenimą,kupiną
Kristaus dvasios. Pasaulie
čiai savo veikla ir tikėjimu
pakviesti perkeisti pasaulį.
Dvasininkaisavopašaukime
pakviesti lydėti, patarti, pa

drąsinti,melstis ir kartu su
pasauliečiais darbuotis dėl
DievoKaralystės ugdymo
pasaulyje.Tikintieji pasau
liečiai,anotnuncijaus,negali
gyventi dvigubo gyvenimo
–bažnyčiosebūti tikinčiais,
opasaulyje– tarytumnieko
bendro neturėti suDievu ir
Bažnyčia.Tikintispasaulietis
visadaišliekatvirtutikėjimo
žmogumi ir taip liudijadie
višką tiesą irBažnyčioje, ir
pasaulyje.

Pokonferencijosapaštali
nisnuncijusatsakinėjoįjam
pateiktusklausimus,dalinosi
savo asmenine patirtimi bei
įžvalgomis.

12 val. svečias arkivys
kupas, Telšių vyskupijos
ganytojas ir nemažas būrys
kunigųaukojoŠv.Mišias.Šv.
Mišiosedalyvavodaugiaunei
šimtaskonferencijosdalyvių.
Po Šv.Mišių apaštaliniam
nuncijuipadėkosžodžiusuž
atvykimą, konferenciją, au
kotasŠv.Mišias,pasidalintą
Dievo žodį išsakė vyskupas
K.Kėvalas.

Visiemskartunusifotogra
favusseminarijosdidžiajame
refektoriume buvo surengti
bendri nuotaikingi pietūs,
kurpietaujančiuosiusaplan
kė ir puikiąnuotaiką atnešė
žaismingiejiUžgavėniųper
sirengėliai, nes, kaip žinia,
konferencija ir susitikimas
suapaštaliniununcijumivy
kogavėniosišvakarėse–per
Užgavėnes.

Telšiai
TomoMurauskonuotr.
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Nukeltaį11psl.

2019metaipaskelbtiVietovardžiųmetais
Plungėsmiestoirrajonomiesteliųbeikaimų,kuriuoseveikiabibliotekos,vietovardžiųkilmė,

legendos,pasakojimaiirnuotraukos,atspindinčiosrašytinęmedžiagą.Informacijąapievietovar
džiussurinkoPlungėsrajonobibliotekųdarbuotojos.

Kuliai

Kolėškē saka „Kolē“.Tas žuodis ī paimts ėš koršiu
kalbuosėreiškakmėnoutavėita.Kolėškiužuodisīkoršiu
kėlmies.Žemaitėškā būtom„Kūlē“, vuokoršiu kalba –
„Kolē“.
Kūlis(žemaitiškai„ak muo“)–Kuliųvietovėlabaiak

menuota.
Kulis(juo da dar biai)–Kuliuoseviduramžiaisprekiau

taanglimi,todėlmiestelyjebuvolabaidaugjuodadarbių.

Plungėsvardokilmė

IstorikasJ.Drungilastikino,jogmiestovardokilmėnė
ravisiškaiaiški.Vienaslabiausiaitikėtinųaiškinimų,kad
miestopavadinimaskilęsnuoupeliovardo.Tokiąprielaidą
leidžiadaryti1894–ųjųPlungėsžemėlapis,kuriamemato
mapervisąmiestąvingiuojantiirįBabrungąįtekantiupė,
įvardytaPaplunga.
GvildendamasPlungėsvardokilmėsklausimą, istori

kasteigė,kadišvisoyratrysPlungėsmiestopavadinimo
kilmės versijos: liaudies, antroponiminė ir hidroniminė.
Pagal liaudies etimologijąPlungės vietovardis siejamas
suveiksmažodžiu„plunktis“ ,kuris reiškia„apipešioti“,
„muštis“.Ištoesąkilęsirposakis:„NeikįPlungę,nesten
plunkiasi“.Antroponiminėsversijosautoriaimiestopava
dinimąlinkękildintiišpavardėsPlungė.
PagalhidroniminęversijąPlungėsvardaskilęsišupe

lio,tekėjusiopermiestelį,pavadinimo.Šiąversijąparemia
topografiniai,kalbiniaiirarcheologiniaiduomenys.

Alsėdžiai

Alsėdžiairašytiniuosešaltiniuosepirmąkartąpaminėti
1253m.

Vietovė, kurioje dabar įsikūręAlsėdžiai, kažkuomet
buvusi  labaimiškinga.Kartą ant kelmo sėdėjęs senas
neprigirdintisžmogus.Prošalįėjęsprašalaitisirklausiąs
senuko:
Kaipvadinasišivieta?
Senukasneišgirdęs,pagalvojęs,kadklausia,kąjisčia

veikiąs,taiiratsakęs:
Al’siedu.
Tai anas svetimas žmogus ir paskelbęs, kad ta vieta

vadinasi„Al’siedu“.Otas„Al’siedu“,bėgantlaikui,tapo
Alsėdžiais.
2017m.rugpjūčio5d.,vasarosšventėsmetu,iralsė

diškiai,irjųsvečiai,prisimindamiAlsėdžiųvietovardžio
kilmę,buvosusėdęvienosmiesteliogatvėspakelėjesiekta
sėdėjimopakelėserekordo.Irrekordasbuvopasiektas!

Stalgėnai

ĮdomiyraStalgėnųbažnytkaimioįkūrimolegenda.
Darprieš IPasaulinįkarągyvenoStalgėnuosedievo

baimingasirdarbštusūkininkasPetrasStonysirjožmona
Petronėlė.Minijosvingiuosejieturėjovirš20haūkį,ku
riame,rodos,niekonetrūko:žemėbuvogera,derėjojavai,
klėtyjearuodaibuvopilnigrūdų,Minijosvingiuosežolė
augo iki juosmens, arklidėje žvengė žirgeliai, karvutės
linksmaimaurojotvarte.Aplinkvisurvirėgyvenimas,vien
tikStoniųtrobojebuvotylu,niūruirtuščia.Tennesigirdėjo
vaikųdžiaugsmingoklykavimo,linksmojuoko,nesijautė
džiaugsmoStoniaibuvobevaikiai.Kieklaukėirtikėjosi,
sulaukė jau ir žiloplauko,betpaveldėtojųūkiuivisdar
nebuvo.Nepadėjoneikarštosmaldos,neipažadai,neibran
giaiužpirktosmišios.Abudėltolabailiūdoirsielojosi.
Bet vieną naktį sapne girdįs Stonys balsą, kuris jam

sakąs:„Nesisielok,Petrai,kadnesulaukisavoūkiopavel
dėtojo.Tavogyvenimuiskirtaskitaskilnusdarbas,kuris
įvykdytųKūrėjoaukščiausiąvalią“.Šisbalsasjampasikar
tojęsnetkeletąnaktų.Sujaudintastokioapreiškimo,Stonys
ilgaigalvojęs,kątaigalėtųreikštiirkoksgarbingasgyve
nimotikslasjamskirtas.PagaliauPetrassupratęs,kadtai
Apvaizdoslėmimas,kadjisneturįsvaikų,irKūrėjobalsas
apsireiškęsjamsapnuose,kadjisįvykdytųAukščiausiojo
valiąiružsipelnytųDangauskaralystę.
Pasitarę Stoniai išsižadėjo vilčių susilaukti vaikų ir

nutarėvisąsavoūkįpadovanotiBažnyčiaisusąlyga,kad
Vyskupijačia,prieMinijos,pastatysiantibažnyčią.
Tegul skambaStalgo žalioje girioje bažnyčios varpo

dūžiai iraidiperMinijosslėnius,povisąparapijosapy
linkę!Tegul tilindžiuoja varpai ir varpeliai bažnyčioje
ir tegukunigas iš ambono skelbiaparapijiečiamsDievo
žodį, tegu žmonės, susirinkę čia šventadieniais, garbina
Viešpatį!PatysStoniaiikigyvosgalvospasiliksiąkeletą
hektarųžemės,pasistatysiąnetolibažnyčiostrobelęirsa
vosaulėlydžiodienaspraleisiąmaldoje.Kaipnutarė,taip
padarė.(StonysPetrasmirė1933m.PerIPasaulinįkarą,
1916m.,vokiečiųokupacinėadministracijaperMinijąties
Stalgalepastatydinonaujągražųtiltą,nukasėkalnostačius
krantus,supylėaukštuspylimusirpatįkeliąsuatšlaitėmis
išgrindė akmenimis, o pylimopakraščius aptaisė baltais
stulpeliais.Stalgalėpasipuošė,oMinijanebegrasinopa
vasariopotvyniais.
1918metųvasarąnuoŽemaičiųaukštumų,nuoLopai

čiųkalnožiūrint įvakarus, tolumojedriekėsiŽemaitijos
žemumospanorama snausdamamelsvame rūke.Tolyje,

tarpRietavoirPlungėsbažnyčiųbokštų,akysvisužkliū
davosmailųjaunutėlį,darbaltąirikišioleinematytąbaž
nyčios bokštą.MėlynuojančiojeStalgo girios tolumoje,
smailiaipasistiebęs, jisdrąsiaižvelgėįdangųirpapildė
ištenaiužmatomųseptyniųbažnyčiosbokštųharmoniją.
TaibuvoStoniųžemėjekątikpastatytaŠv.PetroirPovilo
bažnyčia(dabarStalgėnųŠv.ApaštalųPetroirPauliaus
bažnyčia).
BažnyčiaStalgalėje,Stalgalėsbažnytkaimisskambėjo

nesklandžiai,todėlkunigoPukioiniciatyvašisvietovardis
buvopakeistasStalgėnais.

Paruoštapagal„Stalgėnųmažasispasaulis“.Aleksandras
TENISONAS,„Žemaičiųsaulutė“,20140718,Nr.12(719).
IšplungiškėskraštotyrininkėsApolonijosGirdžiūnienėsar

chyvo

Aleksandravas

TarpukariuAleksandravopradinėjemokykloje dirbęs
žinomasLietuvospatriotasmokytojasAntanasGulbins
kas buvo iškėlęsmintį, kadAleksandravui reikėtų grą
žintisenąjįgražųlietuviškąpavadinimąKibiškiai.Tačiau
Raudonajaiarmijai įžengusįLietuvą,šiosmintiesauto
riusatsidūrėemigracijojeiršikilnimisijalikoneatlikta. 
Kaimemėtėsiapiplyšusisena,1917m.Tilžėsleidykloje
išleistaknygelė(turbūtišmokytojogausiosbibliotekos),
kurioje buvo aprašyti paminijo kaimai irAleksandravo
dvaroistorija.Manožiniomis,šisunikalus,,geltonosios“
literatūrosreliktaspatekoįKGBdarbuotojųrankasirtik
riausiaibuvosunaikintas.Skaičiusiejišiąknygelępasakoja,
kadAleksandravodvaropavadinimaskilęsnuokažkokio
rusųdidikoAleksandrovo.
Įdomi neseniai girdėta ir kitaAleksandravo dvaro

( taippat ir kaimo)pavadinimokilmėsversija .Atseit
Lietuvos gražuolė rašytoja SofijaTyzenhauzaitė Šu
azel artimai draugavo su Rusijos caruAleksandru ,
todėl vienturtį savo sūnų pavadinoAleksandru, o ber
niuko krikštatėviu buvęs pats caras.Tuometu naujai
pastatytasdvarasšiamįvykiuiatmintibuvęspavadintas
Aleksandravu. Prieš Pirmąjį pasaulinį karąAleksan
dravo dvarą iš žemės ūkio banko nupirkusi kažkokia
draugija (tos draugijos narys buvo kunigas Jarulaitis). 
1913m.Aleksandravo dvaro centrą nupirkoKazimie
rasRiepša ir JuozasEglinskis.Riepša įsigijo 7 pasta
tus su 100 ha žemės, o Eglinskis – 3 pastatus su 45
ha žemės. Pastarajam atiteko akmeninis arklininkas,
1861metais statytas dvaro gyvenamasis namas, rū
sys, Riepšui  ūkvedžio gyvenamasis namas, staty
tas apie 19 amžiaus pradžią . Jį sudarė 15 kambarių. 
Žmonėsirdabardarprisimenapasakojimą,kaipRiepša
dvarąpirko.Pasakojama,kaipįGaudučiųdvarąpaspo
ną,kurisbuvęsįgaliotasišparduotiAleksandravodvaro
žemes,atvykęsapiplyšusiaburkaapsivilkęs,betduge
rus arklius pasikinkęs žmogelis. Jis pasiprašęs audien
cijos pas poną. Ponas pažiūrėjęs į pančiu persijuosusį,
labiau į elgetą panašų žmogelį ir atsisakęs jį priimti.
Tarnaitėpaklaususi, ko tasvargšasnorįs.Ogi jis norįs
Aleksandravo centrą pirkti! Ir tik tada, kai klumpėtas
žmogelisprasisiautęs suplyšusius skudurus ir ištraukęs
kapšą auksinių, ponas pakvietęs jį vidun, o tarnaitei
liepęs atnešti arbatėlės.Tarnai šokę arklių nukinkyti... 
VėliauKazimierasRiepšapadalijosavoūkįdviemssū
nums:KazimieruiirMykolui.KazimierasvedėBarborą
SamoškaitęišLiepgiriųirpasilikogyventidvarosenuo
siuosepastatuose, oMykolas ant savožemėspasistatė
naujuspastatus.

ParuoštapagalAleksandravokraštotyrininkės
VeronikosSimutienėsužrašymus.Aleksandravo

kraštomuziejus„Mėjga“
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Fotoparodos„Latvijosvaizdai“pristatymas
Sausio31d.Plungėsmiestobibliotekoje,įkurtojeprekyboscentro„MAXIMA“antrameaukšte,

įvykoPlungėsirRietavokraštofotoklubo„Žybt“narioKęstučioVaitkausparodos„Latvijosvaiz
dai“,skirtosLatvijosvalstybėsšimtmečiui,pristatymas.Šiparodapakeitėprieštaiveikusiątopa
tiesklubonarioAntanoJonaičiofotoparodą,skirtąLietuvos100mečiui.

Pa ro dos „Lat vi jos vaiz dai“ frag men tas.

„Priešakinėselinijose“–AlinaČapienėirAntanasJonaitis.

Ren gi nio da ly viai.

Pa ro dos au to rius K. Vait kus.

SeimonarysA.Stančikas.

A.Jonaičiosveikinimai.

Muzikinis
pasveikinimas

Renginiovedėjabibliote
kininkė Ingrida Jonuškienė
pasidžiaugė, kad bibliote
koje jau surengta ne viena
fotoklubo„Žybt“paroda, ir
kiekvieną kartą lankytojai
patiriagerųįspūdžių.

Parodospristatymodalyvius
tąžiemosvakarągitarosgarsais
beidainapradžiugino jaunoji
muzikantėKamilėValužytė.
BibliotekininkėRitaJundulie
nėsakėžinojusi,kadKamilė
labaijaudinsis,betnuoširdžiai
dėkojo:„Kėtakartaėvielkvė
isem,vokaatētomėkėtakarta,
mestuokėsimbuolėnėduovė
nelėiteiksem.“

Parodosautoriaus
žodis

K.Vaitkusprisiminė, kai
buvoI.Jonuškienėspaprašytas
surengtifotoparodą.Tekopa
mąstyti,kokiątemąpasirinkti.
Bet jisprisiminėA. Jonaičio
parodą, skirtąLietuvos100
mečiui, ir pagalvojo, jog ir
Latvijai–100metų.OpoLat
viją,pasakparodosautoriaus,
važinėtatikraidaug:irRyga,ir
Jūrmala,irVentspilis,irSigul
da,irKuldyga,–fotografams
ir keliautojams tai esančios
artimiausiosvietos,kurkažką
įdomausgalimapamatyti ir
nufotografuoti.

Parodaiautoriuspateikė12
nuotraukų iš dešimtiesLat
vijosvietovių,kadbūtųkuo
įvairiau.Trysnuotraukosyra
išRygos,nes,pasakK.Vait
kaus,yrasakoma,kadLatvija
yraRygairlikusišaliesdalis,
nessostinėjegyvenatrečdalis
Latvijosgyventojų.

Parodosautoriussakėsten
gęsis, kad būtų parodyta ir
architektūra,iržmonės.Kelias
nuotraukasišįvairiųrenginių
jisaptarėplačiau.Pavyzdžiui,
2010m.Durbėsmiestelyje
vykoDurbėsmūšio750metų
jubiliejauspaminėjimas:buvo
didelėšventė,atvykoLietuvos
delegacija, buvo pastatytas
naujaspaminklas,vykoseno
vinėsapeigos.Vykoirkariūnų
dvikovos,ofotografuipavyko
„pagauti“kadrą,kaivienam
jųišrankosiškrintakalavijas.
Kitasįdomuskadras–Saldaus
miestošventėjevykusiųvaržy
bųmetukomandabėga,tiesiog
iriasiCiecerėsupe.K.Vaitkus
prisiminė,kadįtąšventę2012
m.„Žybt“nariusbuvopasi
kvietęs Saldaus fotoklubas
„Esdaru“ (liet. „Ašdarau“).
Plungėsviešosiosbibliotekos
Bokštosalėješisklubasyrasu
rengęsparodą„Essēžu“(liet. 
„Ašsėdžiu“),kurkiekvienas
klubonarysbuvopateikęspo
vienąsavoportretinęnuotrau
ką,atspindinčiąjopomėgius,
gyvenamąją aplinką ar kitą
sumanymą.K.Vaitkusapgai

lestavo,kadryšiaisušiuoklu
bunebepalaikomi:„Žybt“nėra
surengusinėvienosparodos
Salduje.Spalvinganuotrauka
iš2004m.Rygojevykusiodi
džiausioEuropojetarptautinio
folklorofestivalio„Europiada“
(“EUROPEADE“),kuriojepa
vaizduotišokantyslatviukai.

Kitųnuotraukųparodosau
toriussmulkiaunekomentavo,
betkvietėpaskaitytiužrašus,
sužinoti,kasirkokiojevieto
vėjenufotografuota.Pasakjo,
kastenbusbuvęs,tasatpažins
arTuraidospilįnetoliSiguldos
Gaujosnacionaliniameparke,
arKuldygospuikųsenamiestį,
arkitusobjektus.

Sveikinimaiir
padėkos

Parodosautoriųsveikinęs
SeimonarysAndriejusStan
čikas priminė garsiąją frazę
„Sustok,akimirkažavinga!“
irpašmaikštavo,kadakimir
kapaprastainesustoja,oštai
fotografams  sustoja! Jis
prisiminė, kaip buvo „foto
modeliu“ savo broliui foto
grafui.A.Stančikaspakartojo
pasiūlymą,kurįjaubuvoišsa
kęsfotoklubo„Žybt“metinės
parodos Plungės viešojoje
bibliotekoje atidaryme. Jis
teigėmanąs,kadkluboparo

kadSeime2020m.tikraibus
surengtatokiaparoda–belie
kątiksuderintilaiką.

K. Vaitkų sveikino fo
toklubo nariaiA. Jonaitis,
AlinaČapienė,KostasSliv
skis,AldonaKuprelytė.A.
Kuprelytė sakė: „Aš dėdėlē
džiaugous,kaKęstutispada
rėtonparuodaėrkadonsmīl
tonLatvėjė,aštēppatnusenū
laikūesoisėmīliejosiLatvė
jė,ėrašmėslėjo,kadmums
artėmiausiskraštsīrLatvėjė,
 ne veltoumes „braliokās“
vadėnam...“.

Parodos autorių sveiki
no ir bibliotekininkės I. Jo
nuškienė beiR. Jundulienė,
dovanodamos įrėmintąnuo
trauką,kuriyraišspausdinta
Audreolės Pažereckaitės ir
Algio Jankūno fotoalbume
„Šarnelėsšviesa“(Klaipėda,
2008m.), skirtame poetui
VytautuiMačerniui.

SavoruožtuK.Vaitkusdė
kojoA.Jonaičiuiužpagalbą
kabinantšiąparodą.

Neoficialiojidalis

ParodosautoriusA.Stan
čikui,R.Bieliauskienei bei
kitiemsparodoslankytojams
smulkiaupakomentavokitas
nuotraukas.Ofotografamsjis
pasiūlėpagalvotiapieparodą,
skirtąEstijos100mečiui.

Parodabuvoaptarinėjamair
begurkšnojantarbatąbeibesi
vaišinantsaldumynais.Pavyz
džiui,Žemaitijosnacionalinio
parkoetnologėA.Kuprelytė
džiaugėsi, kad fotografijos
atspaustosantdrobės:„Vėsū
gražiausė–ontdruobės:tuoks
jausmos,kapaveikslos...“.

Paroda„Latvijosvaizdai“
bus eksponuojama iki kovo
pabaigos.

Beje, Plungės apylinkės
teismoPlungės rūmų (Lais
vėsal.4)fojėveikiaK.Vait
kaus fotoparoda „Fotožygių
akimirkos“.

„Žemaičiųsaulutės“inf.

KristinosPaulauskaitėsnuotr.

dąreikėtųsurengtiirSeime.
Jo padėjėjaRaimondaBie
liauskienėsakėjausutarusi,
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Nukeltaį6psl.

andriusKuliKausKas

Kaipatsakytiužnusikaltimusžmonijai?

SimonasDovidavičiusatve
dėįPlungętiesosieškoto
jus Sil via Fo ti 2013 m. ir 
AndriųKulikauską2018m.

Kun. brol. Ge di mi nas Num gau dis OFM, Zi ta Pau laus kai-
tė,BirutėStanienė,LaurynasStanys,GretaJakštaitė
irBronislovasPociuskavosbareExLibris,Plungėje,
2019.02.21 ren gia si ki tos die nos po kal biui.

RaimondasirZitakviečiaįPlungėsbibliotekosrenginį.

Pakutuvėnuose,Šv.AntanoPaduviečioparapijoje,penktadieniovakarais,žemaičiai
mesijiniųžydųšokiaisšlovinaDievą.

VyskupasKęstutisKėva
lassusitikosuŠv.Antano
Paduviečioparapijosko
mitetu.Staląpuošiažydų
sim bo lis me no ra.

JonoirAntaninosNoreikosanūkaipritarėdr.A.Kuli
kauskominčiaiUžgavėneslaikytinežydų,oNoreikos
diena.Gautaspasiūlymas:sukurkimedainąEurovizijai!

Kaipatsakytiuž1941m.
lietuviųtautosvaliosreiškėjų
nusikaltimusžmonijai?Juk
tainepaskirižudikai,omūsų
tautos labui veikę nusikal
tėliai.Vedžiau pokalbį šiuo
klausimu Plungės miesto
savivaldybės viešojoje bib
liotekoje,penktadienį,2019
m. vasario 22 d.Dalyvavo
18žmonių.

Buvau pasirengęs api
būdinti tokius nusikaltimus
žmonijai:Lietuviųaktyvistų
frontovadasTelšiųapskrity
jekapitonas JonasNoreika,
1941m. liepos 12 d. įsakė
išžudyti Plungės žydus. Jis
tuomet parengė rezoliuciją
raginti Lietuvos laikinąją
vyriausybę siekti visiškos
nepriklausomybės, sakė pa
grindines kalbasmanifesta
cijoseTelšiuose,liepos20d.
beiPlungėje,liepos27d.ir
iškartvedė šiųmiestožydų
žudyniųrengėjus,LAFvado
pavaduotojąBronių Juodikį
irLAFPlungėsvadąPovilą
AlimąįKauną,išsakyti“Že
maičiųžemės”valią.

Mūsų pokalbio dalyviai
jaubuvosusipažinęsu“Že
maičiųsaulutėje”skelbiama

Grant Gochino “Užklausa
dėl JonoNoreikos nusikal
tėliųgaujos”,kuriąNoreikos
anūkėSilviaFotiyrapaskel
biusi savo svetainėjewww.
silviafoti.com.Šįmėnesįpri
statomejauketvirtąužklau
sos dalį. Todėl visą pokal
bio laiką skyrėme išmąstyti
dvylika prasmingų veiklų,
kuriomis vienaip ar kitaip
atsakytumėme už praeities
nusikaltimus.Taipirmastoks
pokalbisPlungėjeirbenevi
sojeLietuvoje.  Plungiškiai
šviesuoliaiyra jampribren
dę,jukyraįsisamoninęsavo
kraštonelaimes.Juoskilniai
veikiaminėjimai tautodaili
ninko JakovoBunkos ir jo
bendraširdžiųišpuoselėtame
KaušėnųHolokausto aukų
memoriale.

Lietuvosgyventojųgeno
cido ir rezistencijos tyrimo
centrastokiampokalbiuidar
nepribrendęs. Prašiau leisti
tokįpokalbįsurengtiOkupa
cijųirlaisvėskovųmuziejuje
Vilniuje.Centro generalinė
direktorėTeresėBirutėBu
rauskaitė nepatenkino pra
šymo,paaiškindama:

„Jūsųnorimoskalbėtite
mosteiginys„lietuviųtautos
valios reiškėjų nusikaltimai
žmonijai” neatitinka tikro
vėsirgalimaipažeidžiaLR
Konstitucijos25str.:„Laisvė
reikštiįsitikinimusirskleisti
informaciją nesuderinama
sunusikalstamaisveiksmais
–tautinės,rasinės,religinės
ar socialinės neapykantos,
prievartos bei diskrimina
cijos kurstymu, šmeižtu ir
dezinformacija.“

Svarbiausia, kuo įsitiki
nomePlungėje,yra,kadat
sakomybėsklausimusreikia
spręsti dvasinėje plotmėje.
Mus taip įtikino katalikų
kunigas brolis Gediminas
NumgaudisOFM,kuris jau
dešimtmečius įkvėptai ko

voja su antisemitizmo pik
tąja dvasia.  Kauno žydas
šviesuolis Simonas Dovi
davičius atkreipėmano dė
mesį į adventinės popietės
įrašąyoutube.com,kuriame
brolisGediminas širdingai
vaizduojamūsų lietuvių at
sakomybę užPlungės žydų
likimą.BrolisGediminassu
trimisjaunaissavanoriaisne
tiktai dalyvavo bibliotekos
pokalbyje, bet dieną prieš
skyrėdvivalandassumani
misusipažintiirapsitarti.O
popokalbiomaneišsivežėį
savoparapijąPakutuvėnuo
sešlovintiDievąšventomis
Mišiomis,taippatmesijinių
žydų šokiais, giesmėmis,
maldomis ir šventojoRašto
skaitiniaisbeiapmąstymais.
Būtent tą sekmadienį brolis
Gediminas broliuiAntanui
Blužui OFM perleido Pa
kutuvėnųklebonopareigas.
Savopaskutinędienąbrolis
Gediminas pasirūpino, kad
keliolikaminučių pasikal
bėčiausuvyskupuKęstučiu
Kėvaluapielietuviųkatalikų
1941m.vieningaivykdytus
nusikaltimus Telšių vys
kupijoje. Jam pasakojau,
kaipmirties dieną krikšty
tos žydaitės likoBažnyčios
užmirštos, tiesiog atmestos.
Vyskupas buvo sukrėstas ir
sakė,kadžmonėsturižinoti.
Jį,matomai, veikė parapi
jiečių gyvas rūpestis žydų
atjautosklausimu.

Antisemitizmasyravienas
iš pačių giliausių piktosios
dvasiosraiškų.Kovodamisu
juo kiekvienas susiduriame
su klausimu, kodėlDievas
išsirinko nemane, o kitą?
Kodėl aš nesidžiaugiu kitu,
o noriu jį sunaikinti, kaip
KainasAbelį? ar fariziejų
tarybaJėzųKristų?arTelšių
LAFvadai savo krašto žy
dus? Būti žydu, tai reiškia
būtipersekiojamu,dėlto,kad
esiDievopalaimintas.Betgi
kiekvienasgalimepatysrink
tisbūtišviesuoliaisirlygiai
taip pat persekiojamais, dėl
to,kadesamegeri,dėlto,kad
kiekvienamežmogujeatkak
liaiieškomešviesuolio.

Tosepaieškosepatiriame,
kaipvelniškosjėgosatkerta
mus nuo vienas kito.Kaip
mokslininkasdrįstuatkreip
tidėmesįįtokiusreiškinius.
Čikagoje,Marquette Parko

kvartale,lietuviaiirkitibal
tiejigyvendavoįvakarusnuo
Westerngatvės,o juodieji į
rytus,nesjiemsanojepusėje
namų neparduodavo.Užtat
pereinant gatvę kirsdavome
klaikią psichologinę sieną.
Panašiai, įvairiausios pri
klausomybės nuo svaigalų,
lošimųirkitųaistrų,yratie
siogapsėdimai,mumyseap
sigyvenę velniai, bandantys
viduje susisukti lizdą,mus
atkirsti nuo pasaulio. Jėzus
velniamstiesiogpasakydavo:
“Lauk!”Vėlgi,pastebėkime,
jog akcinės bendrovės turi
visasžmogausteises,betjo
kiųdoroviniųįsipareigojimų.
Josgalinesivaržydamosme
luoti.Josgaliišsipūstikaip
milžinės,nepažabotosmūsų
kokiųnors tikslų,overčiau
žabojančiosmus tuščių pi
nigųgaudymu. Pasąmonės
žabangos per kartų kartas
skleidžia neramumus, pa
tyčias, savižudybę, pavydą,
godulį,kerštą,smurtą.

RimantasBendorius su
sirūpino,kadPlungėsSena
miesčio vidurinėmokykla
1975m. pastatyta ant žy
dųkapinių, o tai, be abejo,
neigiamai veikia vaikus.
EugenijusBunka jį ramino,
kadvaikai dėl to nekalti, ir
gerosios dvasios juos glo
boja.Jisyratyręsstatistiką,
kadištikrųjųtaipavyzdingo
elgesiomokykla.Kaip be
būtų,manau, galėtumėme
su jaunimu pasisakyti, kad
mūsųvalstybėpersigalvotų,
ir nedarytų kongresų rūmų
iš tų Sporto rūmų, kuriais
sovietaiišniekinoseniausias
Vilniausžydųkapines.

Siūlaumokytis iš praei
ties, kaupti doro ir nedoro
elgesio pavyzdžius, juose
ieškoti dėsningumų, kaip
kas rinkosi.Tenka vardinti
nusikaltėlius, tikslinti nu
sikaltimus, juk tokiu būdu
pastebime, kaip mes visi
susisieti, vos ne visi kalti,
tačiau velnio neatkirsti ir
nepasmerkti. Bronislovas
Pociuslabaijautriaipastebi,
jog Lietuvoje galėtumėme
atjaustivisusnukentėjusius.
Svarbuatjaustipokariopar
tizanus,betgalimtuopačiu
atjaustijųaukas,tiekkaltas,
tieknekaltas.Galimatjausti
tremtinius,pabėgėlius,disi
dentus, vokiečių ir sovietų
karius,žydųirlenkųpartiza

nus.Muslabaijungianuošir
dūspokalbiai,kokiųtrokšta
bibliotekininkė Zita Pau
lauskaitė.  Ji nuo Sąjūdžio
laikų renka prisiminimus
apiePlungėskraštožydusir
lietuviųpartizanus.

Pokalbiams reikalingos
žinios.Žinomeapienaciųir
sovietųnusikaltimus, tačiau
reikėtų ištirti mūsų pačių
lietuvių nusikaltimus, tai
yra, atstatomos Lietuvos
Respublikos vardu ir lietu
vių tautos labui vykdytus
nusikaltimus žmonijai. Juk
KazysŠkirpairLAFBerly
nas skatino išvaryti žydus,
JonasNoreikairLAFTelšiai
laiminojųišžudymą,oJuo
zasAmbrazevičiusBrazaitis
irLietuvoslaikinojivyriau
sybė įsakė žydus atskirti.
Akivaizdu, jogrūpestingiau
tai ištirs nevalstybė, o tam
susibūrę visuomenininkai.
Kviečiameistorikusirvisus
besidominčiustelktisLietu
vos sąžinės vardu. Plungės
istorikasGintarasRamonas
pirmasis sutiko dalyvauti.
Galimrašytispaudaiirvals
tybėsįstaigoms.

BBCWorldServiceOutlo
okparengė23minučiųradijo
laidą,draugiškąpasikalbėjimą
suNoreikosanūkeSilviaFoti
ir jo aukųgiminaičiuGrant
Gochin.  75milijonai klau
sytojų,taiyra,1%žmonijos,
išgirdoapiePlungėskomen
dantūrą. NeseniaiLietuvos
policijaišsikėlėiššiopastato.
Būtųgalimabandytijįįsigyti
ir jį paskirtiLietuvių tautos
atsakomybės klausimams:
praeities,dabartiesirateities.
Jame galėtumėme išsakyti
musdominančiusklausimus,
jais sudominti bakalaurus,
magistrantus bei doktoran
tus,ir juostirtimokslaisbei
menais.

Antisemitinių
papročiųžala

Plungėstolerancijoscen
tro steigėjaDanutė Serapi
nienė susirūpino, kaipUž
gavėnės neigiamai veikia
mūsų jaunimo pasąmonę.
Greta Jakštaitė tai mums
paliudijo:

“Mano močiutė yra iš
Salantų. Salantuose didelis
procentas gyventojų buvo
žydai. Manomočiutės la
baidaugdraugųbuvožydai.
Močiutė vieną kartą ėjo į
sinagogą, kur buvo žydai
uždaryti,nešėvalgyti.Jąpa
gavokariaiiruždarėkartusu
žydaisirjosvosnesušaudė.
Betišleidoją.

Tuo tarpu aš užaugau ir
vaikystėjevisąlaikąeidavau
žydukais.Irmanlinksmabū
davo.Aštuoseilėraščiussa
kydavau:“MesžydeliaiLie
tuvos,norimblynųirkavos”
ir paauglystėje visą laiką
juokdavausiišantisemitinių
bajerių,kaipdeginamižydai
irpanašiai.

Šią vasarą, liepos pra
džioje,buvoPakutuvėnuose
stovykla.Atvažiavo daug
mesijaniniųžydų(išKijevo),
žydųkurieišpažįstaKristų.

MesvažiavomeįKaušė
nus ir šitoje vietoje parodė
tuosdalykus,parodėnuodė
mesvisas.

Manbuvogėdabūtisutais
žmonėmisirkadgalėčiaubū
titen,atsistojauiratsiprašiau
visųtenesančiųžydųdėlsa
voasmeninioantisemitizmo,
nesjomanogyvenimebuvo.
Mankadaiseatrodė,kadtai
nieko nereiškia ir panašiai,
betištikrųjųne.Žmonėsat
siprašinėjoiržmonėspatyrė
išlaisvinimą.Aširgipatyriau
išlaisvinimą.Tai visąmano
gyvenimąpadėjokeisti.Tai
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Kaipatsakytiužnusikaltimusžmonijai?
Atkeltaiš5psl.

RimantasBendorius:„Vienasišpagrindiniųvalstybėspo
stulatųturėtųbūti,kadtainegalidaugiaupasikartoti.”

Teismoposėdžiostebėtojai:AgnieškaAvin,Martyna
Šulskytė,AmbasadoriusDainiusJunevičius,Geršonas
Taicas,DaliaEpšteinaitė,IrinaGuzenburg,RozaBieliaus
kienė,LeonasKaplanas.

DefendingHistory.com

GenocidocentroadvokataiKristinaČeredničenkaitė,
JuriusPetreikis,Genocidoirrezistencijostyrimodepar
tamentodirektoriusArūnasBubnys,specialistasDalius
Stancikas,istorikasAlfredasRukšėnas.GrantGochino
senelisSamuelGochintarnavoLietuvoskariuomenėje,
emigravoįPietųAfriką.Papilėjestovimaterialusjųiš
žudytosgiminėspaminklas.

DefendingHistory.comMenas:AndriusKulikauskas

VilniausjidišratelisŽydųinformacijoscentre.EmaSe
galskaito„Žemaičiųsaulutę”.JosmotinosBelosSegal
abiejųtėvųšeimosišžudytosTelšiųgete.„Kurdabar
pabėgti?Paliktinamus,kurdraugai,kurkaimynaisu
kuriaisdalinamės?”Visgi,jaunapora,TevjeSrolis
KlazasirPesiaKlazienė,pabėgoįRusiją.Grįžęradosa
vogiminėsgeltonąnamąbedurų,langųirgrindų.Kai
kurielietuviaiatėjogražintiišneštusdaiktus.Lietuviui
fotografuipardavėpusęnamo,užtuospinigussutvarkė
kitąpusę.Irtaipsimboliškainaujaisusigyveno.Tikkas
metšvenčiųmetuliūdnabedidelėsšeimos.

padedasavoasmeninesnuo
dėmessuprasti”.

Gretą palaiminome ir ji
mus:“Viešpatie,laiminkją,
irvisa,kasjojetegiriaTavąjį
vardą!”

KunigasbrolisGediminas
Numgaudisprabilo:

“Kaiašpradėjau,pajutęs
tąskausmą,savoširdyje,dėl
žydų tautos kančios, kaip
savo asmeninę tragediją, ta
prasme, kažkaip susitapa
tinau, suvokdamas Dievo
skausmą,iraškaipjosūnus
turėčiaumylėti tai ką Jis
myli,irturėtųmanskaudėti
man,kasJamskauda.Ypač
pranašoIzaijožodžiais:“kas
paliesmanoakieslėlytę”.Tai
kalbaapiedidžiulįskausmą,
apiemeilę,kurisužeidžiama,
ir apie tai, kadDievasPra
džiosknygojeprisiekiaAbra
omui:“Palaiminsiutuos,ku
rietavelaimina,irprakeiksiu
tuos,kurietavekeiks”.Tai
taikomairvisiemsAbraomo
palikuonims.Kai pradėjau
domėtisžydų tragedijaLie
tuvoje, tai atsivėrė  baisi
tragedija,netikžydųtautos,
bet irmūsų lietuvių tautos
tragedija.Nesmesesamįvel
tiįbaisųnusikaltimąiresam
daugelis bendrininkai netgi
šiandien, kurie sako, kad
“Niekoašnežudžiau,kodėl
turėčiauatsakyti?”Betjeigu
ašpritariutamnusikaltimui,
jeigu aš bandau jį pateisin
ti,jeiguašnoriupaslėptiir
nutylėti, aš šiandien esu to
nusikaltimo bendrininkas.
Pagaljuridinęteisę,žmonių
teisę, bendrininkai baudžia
mi ne kąmažiau kaip kiti
kaltininkai.

Ir žiūrint Dievo žodžio
tęstinumo,Dievo tauta yra
kaip bandomasis lakmuso
popierėlis žmonių širdimis
ištirti,kienojiepusėje:Dievo
pusėje.ArgerbiaDievosuve
renumąirjoteisępasirinkti
kažką,kaipsavobendradarbį
irįrankįsavomeilęapreikš
ti.Iraš,jeigujopasirinkimą
gerbiu, irpranašystė,Dievo
pažadas, kad “jūsbūsite iš
blaškyti tarp tautų”, ir yra,
manau,dartokiaužuomina:
“jūsbūsitepalaiminimutoms
tautomstarpkuriųjūsbūsite
išblaškyti”.

KažkadaLietuva priėmė
tąpalaiminimą,kažkadames
atsisakėme patys, žiauriai
susidorojomesutuopalaimi
nimu,armesneužsitraukėme
prakeikimo?Iškuršiandieni
nės blogos pasekmėsmūsų
gyvenime:smurtasšeimose,
smurtaspriešvaikus,tasbė
gimasišLietuvos?Irekono
minis rodiklis nėra pirmoje
vietoje,tiktuopasiteisinama,
bet ašmanau,kad iš esmės
bėgajaunižmonėsišLietu
vosdėlnepagarbosžmogui,
sukuo susiduria valdiškose
struktūroseirgyvenimokas
dienybėje.

Drįstu pastebėti, to ne
pagarbumo žmogui yra ir

Bažnyčioje.Bažnyčiayratuo
pačiuvirusuužkrėsta,

nesirBažnyčiojeyralabai
didelis antisemitizmas. Ta
antisemitzmodvasiapaska
talikusyrasumotinospienu
perduodama,nestaiyralabai
sena problemaBažnyčioje,
nuo ketvirto amžiaus, kai
įsigalėjoBažnyčiojepasikei
timoteorija,kuriskelbia,kad
dabarDievasišsižadėjosavo
tautos, dabarDievas nebe
mylisavotautos,dabarmyli
Bažnyčią iš tautų, brolių, ir
kad su žydais galimaveikti
viską,kąnori,

galima juosnaikinti,per
sekioti,žudyti.Dievuijiene
svarbūs,Dievuijieatmestini
irnetgiprakeikti,

todėl bauskim juos, kan
kinkimjuos.

Čianevienasmūsųgerbia
masšventasisyratuo

nusidėjęs!Bažnyčios tė
vaigiedojochoru–šventasis
Augustinas,JonasAuksabur
nis,kurisgarsusBažnyčioje,
kaipmeilėsapaštalas,kvietė
visusmylėti, labai gražius
pamokslussakė,yraužrašyta
jų,betmeilėsžydamsnesakė.
IrAmbraziejus,irkiti,irpo
piežiai.PirmąjįgetąRomoje
įkūrėpopiežius

1555metais.Irkrikščionių
organizuojamipogromaiEu
ropojeirVokietijoje,kurbuvo
žydaišmeižiami,apkaltinami
dėlvisųEuroposbėdų,jiems
suverčiama kaltė ir su jais
žiauriai susidorojama,nesu
atskirais kokiais niekšeliais,
bet su visa bendruomene,
kai kur sudeginant gyvus ir
panašiai.Kaikurbuvoatimi
nėjami vaikai, per prievartą
krikštijami. Kryžiaus fone
žydųtautayraprisikentėjusi
ir jų gedulo rūbas yra tapęs
nacionaliniu rūbu, nes nuo
pogromoikipogromonespė
davonusivilktigedulorūbo.

Dėltoašjaučiuosiatsakin
gas ir užBažnyčią, kviečiu
Bažnyčiąatgailai,kadkatali
kaipradėtumėmemelstisdėl
to, kadvisaBažnyčia, kiek
vienasžmogussuvoktųšitos
tragedijos dydį ir skausmą
Dievo širdyje. Jeigu esame
Dievovaikai,mes turėtumė
mevertintiDievonuotaikasir
atgailautidėltoirmelstisdėl
susitaikymo,dėlatsiprašymo,
dėl naujo atsivėrimo.Žinau
tokią bendruomenęTiubin
gene, kurprasidėjogyvybės
maršai.Viename iš pirmųjų
maršų tikintys krikščionys
vokiečiaiatsiprašinėjoDievo
ir šaukėsi, kad į jųmiestus
grįžtųžydiškagyvastis.Jiesu
vokėtątragediją,kadtainetik
žydųtragedija,betirvokiečių
tautostragedija,irBažnyčios
tragedija,kadatsisakęDievo
palaiminimo,messavežiau
riai apiplėšėme,  atsiriboda
mi nuo žydų, sunaikindami
žydus, sunaikindamiDievo
palaiminimąiružsitraukdami
prakeikimą.

PagalBiblijoslogikąyra,
jeigu žmogus neišpažįsta
nuodėmės,neigiają,Dievas

negaližmogausišlaisvintiir
išgydytiiššitosnuodėmėspa
sekmių,ištųvidiniųžaizdų,
dvasinių, sielinių, psicholo
giniųžaizdų,kuriosgriauna
žmonių santykius,ypatingai
tąpagarbąžmogausorumui,
pagarbą gyvybei, žmogaus
teisėmsirpanašiai.Čiaįvar
dintini smurtas, šmeižtas,
melas, išnaudojimas.Ma
no mintys dažnai yra kai
kamnepriimtinos.Sako,kad
Brazauskas atsiprašė žydų.
Popiežius Jonas Paulius II
atsiprašėužInkviziciją

Ir,manau,užgetą,nesjis
pirmasis,kurisįžengėįgetą
ir aplankė sinagogą.”Roma
atsiprašė, bet niekas nežino
apietai.JonasXXIIImalda,
kurioje,manau,labaitiksliai
sudėliotitaškai,kaipBažny
čios galva, tokiais žodžiais
meldėsiAntrojoVatikano
susirinkime:

“Dieve, atleisk, kadmes
daug amžių buvome akli,
nematėme tavo išrinktosios
tautos grožio.Mūsų kaktos
pažymėtosKainoženklu,mū
sųbrolisAbelisdaugamžių
liejomūsų iššauktas ašaras
irkraują.Atleiskmums,kad
meskeikėmežydus.Atleisk
mums,kadmesdaugkartųta
venukryžiavomejųkūne”.

Tojemaldoje,manau,yra
sudėtiteisingitaškai,kasliečia
krikščioniškąsantykįįžydus.
Ašmanau, kadHolokaustas
yrabūtent to teologiniomo
kymopasekmė.Pavyzdžiui,
Niurnbergokrikščioniškasuni
versitetasVokietijojegarsėjo
antisemitinekrikščionikos te
ologijosmokyklairtąuniversi
tetąbaigėkogerodaugiaukaip
300Gestapovadovų,kurieor
ganizavoHolokaustą.Hitleris
1939metaisgavoNiurnbergo
miestogarbėspiliečiovardą
dėl to,kad išvalėNiurnbergą
nuo žydų.Tas patsLiuteris
žiauriaipasisakėpriešžydus.
HitlerisišpildėLiuterioprogra
mėlę.Praeitaismetaisliuteronų
vyskupųkonferencijaoficialiai
atsiribojonuošitųvisųantise
mitiniųLiuteriotekstų.

PoAntrojoVatikanoBaž
nyčiojevykstapokyčiai”.

Savanoriškišaltiniai

Kovo 5 d.Vilniaus apy
gardos administracinis teis
mas išklausėGrantArthur
Gochino skundą Lietuvos
gyventojųgenocidoirrezis
tencijos tyrimo centrui dėl
atsisakymonaujaiištirtiJono
Noreikosnusikaltimusžmo
nijai, išsamiai, nešališkai, ir
nepiktnaudžiaujantvaldžia.

Aš,kaipG.Gochinospe
cialistas, teismui išryškinau
skirtumątarpmūsųirCentro
tyrimometodologijų. Mes
rėmėmėssavanoriškaisšalti
niais  sukilėlių laikraščiais,
dienoraščiais,prisiminimais,
raštais,oCentrasrėmėsine
savanoriškaisšaltiniaissau
gumo tardymo protokolais
 ir užtat laikėsi atitinkamo
sovietinio naratyvo: vokie

čiai fašistai žudė tarybinius
žmones.Tikiu,teismąlabai
veikė plungiškių įsimintos
smulkmenos.Centras išve
džiojo, kad “vokiečių oku
pacinė administracija” davė
įsakymą sušaudyti Plungės
žydus,betgiplungiškiaiprisi
mena,kastaibuvo:vokiečių
kariuomenės palikti, frontui
netinkantysmajorasprakirsta
ranka ir su savimikalbantis
karys, pusprotėlis. Centro
istorikasAlfredasRukšėnas
mumsnurodėŽalimoparo
dymus, kad lieposmėnesį
buvodaugiauvokiečių,omes
plungiškiųliudijimaispatiks
linome,kadjieatvykotiktai
po žudynių, liepos 13 d.,
kada vertė žemaičius valyti
žudynių vietą.Taip pat rė
miausi“Žemaičiųsaulutėje”
paskelbtaissušaudytųžemai
čiųsąrašais,kuometaiškinau,
kaipreikiasusidėliotiįvykių
eigą. Liepos 25 d.Noreika
uždraudėmirties bausmes
vykdyti vietine iniciatyva,
tačiautąpatįvakarąPlungės
aktyvistaisušaudė71žemaitį,
oliepos27d.Noreikapasa
kėpagrindinękalbąPlungės
džiaugsmomanifestacijoje.

Centrasapgailėtinaigynė
Noreikosnekaltumą.Joad
vokatėKristinaČeredničen
kaitėklausinėjo,arvokiečiai
cenzūravo ar necenzūravo
“Žemaičių žemę”, tačiau
pabaigojejigiliaisusimąstė,
kaipastebėjau,kadniekasne
vertėsukilėliųleistilaikraštį,
skelbiantį: “Tad šalin žydus
– nuo senio ikimažiausio
vaiko–šalinžydusišLietu
vos!”  Sukilėliai laikraščio
nesudegino, dėl jo neapgai
lestavoirneatsiprašė.Centro
specialistasDaliusStancikas
įrodinėjo,kadJonasNoreika
draugavosužydųgelbėtoju,
gydytojuDomuJasaičiu,užtat
jambuvosunkukąbesakyti,
kai pastebėjau, kadNoreika
draugavo sužudynių rengė
jaisPoviluAlimu irBroniu
Juodikiuirpažinojoseptynis
kitustokius,irdardvidešimt
kitųnusikaltusiųžmonijai.Jis
į pabaigą teismui įtarinėjo,
kadmesdirbam“pagalužsa
kymą”.Galiausiai,kreipiausi
įteismą,kadreikalingasne
paprastasjautrumas,kuomet
valstybė tikrina valstybę,
ypač,kaiCentrosvariausias
argumentasyra,kadNoreikos
aukųgiminaitisG.Gochinas
šiojebyloje“neturimateria
lausintereso”.

Teismoposėdįstebėjo17
žmonių,Vilniausžydųšvie
suoliaiirkitimūsųšalininkai.
Kovo27d.sužinosimeteis
mo sprendimą, arGenocido
centras privalės naujai tirti
JonoNoreiką.Jaučiamepa
kilimą,kadlipdosisavanorių
tinklas,besirūpinantisLietu
vos atsakomybe.Megskime
ryšiustarpVilniausirŽemai
tijos.ProfesoriusDovidKatz
kviečia plungiškius įVilnių
pasimokytijidiškalbos.Pra
dėkimenuoabėcėlės!

Savovertybes puoselėki

me,ryškinkimeirišmokime
pristatyti.PrisimenuJonoBi
liūnoapsakymą“Kliudžiau”.
Tai buvonedidelė balta ka
tytė...  Ją strėle nušovė, bet
iškart suprato, kad daugiau

gyvenimekatyčiųnebešaus.
Norėtųsi, kadmūsų tarpe
prigytųšūkis:“Užstojubaltą
katytę!”

Autoriauskalbanetaisyta
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Žemaitijospaveldas
Regionokultūros laikraštis „Žemaičių saulutė“ įveda

naują rubriką„Žemaitijospaveldas“,skirtą2019m.pa
skelbtiemsŽemaitijosmetams.Kiekviename numeryje
publikuosime nuotraukas su žemaičių krašto paveldo
objektais.Bus spausdinamos archyvinės arba šių dienų
nuotraukos.Archyvinesnuotraukasnuskenuokite.Prašome
paieškotisavoalbumuosesenųlaikųvaizdųišsavokrašto,
fotografuotisaugomus,etnografinęvertęturinčiusmažo
siosarchitektūrosobjektus,bažnyčias,dvarus,žemaitiškas
trobas,saugomusmedžius,tradicinesšventes,tautodaili
ninkus ir jųdarbus ir t.t.Pridėkitenuotraukųaprašymą,
iškienoarchyvopaimtanuotrauka,jeižinomasautorius,
parašykitejovardąirpavardę,vietovę,objektopavadini
mą,laikotarpį.Jeinuotraukadaromašiomisdienomis,taip
patkuodetaliauaprašykitejosmetriką,būtinainurodykite
nuotraukosautorių.Nuotraukasiraprašymąsiųskiteel.paš
tuzemsaulute@gmail.com.Iškilusneaiškumams,prašome
skambintitel.861465329.

„Žemaičiųsaulutės“redakcija

Pirmiejivaizdaiįrubriką

GintališkėsŠv.apaštaloevangelistoMatobažnyčia.
Nuotraukaišbendruomenės„MaldosNAMAIirkitisakraliniai

objektai“puslapio

Plateliųdvaropastatai,1870–1880m.AleksandroVla
dislovoIgnacoOktavijausdeŠuazelioGufjenuotrauka.
Šaltiniai:„Lietuvasenosefotografijose“‘Žemaičiųmuziejus„Alka“,

www.limis.lt

OtilijaJuOzapaitienė

JuozuiTumui-Vaižgantui150
Plungėsrajonosavivaldybėsviešojibiblioteka2019m.pirmampusme

čiuiteikėprojektąLietuvoskultūrostarybai„MylėkTėvynęužsavedau
giau...JuozuiTumuiVaižgantui150“irgavofinansavimą.

Kuliųmiestelyješiamename18981901m.turėjokamba
rįirgyvenoklierikasJ.TumasVaižgantas.

K.Paulauskaitėsnuotr.

Kunigas,rašytojasJuozasTumasVaižgantas.

PaminklasJ.TumuiVaižgantuiKuliųbažnyčiosšventoriuje.
I.Vaitiekutėsnuotr.

Bibliotekos abonemente
eksponuojamaparoda,skir
taLietuviųkalbosdienoms,
Vietovardžiųmetamsirbib
liotekos80ečiui paminėti.
Tai viena nedidelė paroda,
aprėpiantimums visiems
šiemet svarbius dalykus.
ParodojePlungėsmiestoir
rajonomiesteliųbeikaimų,

kuriuoseveikiabibliotekos,
vietovardžių kilmė, legen
dos,pasakojimaiirnuotrau
kos, atspindinčios rašytinę
medžiagą. OPlungėsvie
šojibiblioteka,šiemetšven
čianti savo gražų jubiliejų
taijukirbibliotekosfilia
lai,išsimėtęvisamerajone. 
Prisimindami vietovardžių

kilmę, prisimename savo
istorijąirvienikitus.Paro
dossumanytojosVartoto
jų aptarnavimo skyriaus ir
Vaikų literatūros skyriaus
vedėjosG.Matevičiūtė ir
K. Pilitauskienė. Parodą
paruošė bibliotekosmeni
ninkėfotografėK.Paulaus
kaitė.Nuoširdžiaidėkojame

kaimųfilialųdarbuotojoms,
atsiuntusioms parodaime
džiagąbendrosjėgosdavė
gražųrezultatą.Kaipirža
dėjome, parodosmedžiaga
pasieksvisasbibliotekas.
Ačiū,kadesameirvisada

būkimekartu.
Plungėsviešosios

bibliotekosinf.

Plungėsrajonovietovardžiai,atgijębibliotekoje 

JuozasTumasVaižgan
tas–  kunigas, rašytojas ir
vienasišaktyviausiųXIXa.
pabaigos irXXa.pradžios
visuomenės veikėjų keletą
metų (18981901) gyveno
Plungės rajone,buvoKulių
bažnyčiosvikaras. IšKulių
įvairiais reikalais atvykda
vo ir į Plungę. Susitikda
vosukunigaikščiuMykolu
Oginskiu. Sykį dalyvavo
kunigaikščioPlungėjeorga
nizuotojeŽemėsūkioparo
doje.GyvendamasKuliuose
rašė„Pragiedrulius“.Šiame
kūrinyje aprašytasPlungės
rajonoGandingos kaimas,
kurisyrašaliaPlungėsmies
to. J.TumuiVaižgantuidir
bantKuliuose,miestelistapo
knygųpernešimoišPrūsijosį
Lietuvąpunktu.Jisredagavo
„Tėvynėssargą“,tuotiksluiš
KuliųdažnaivykdavoįTilžę,
kurbuvo spausdinamas šis
žurnalas.Grįždamasnamo,
slaptaparveždavodraudžia
mos lietuviškos spaudos,o
vėliauorganizuodavojospla
tinimą.Patsdalyvaudamas
tautiniame judėjime,

įtraukė ir vietos gyvento
jus.Kuliaididžiuojasi,kad
ten keletą metų gyveno
J. TumasVaižgantas. Jie
įamžino kunigą rašytoją
savomiestelyje:bažnyčios
šventoriujepastatytaJ.Tu
moVaižganto skulptūra;
prie buvusios klebonijos,
kuriojejisgyvenoyraatmi
nimolenta;Kulių
kraštomuziejuje yradi

džiulis kunigo portretas.
Pereitą vasarą šalia klebo
nijosbuvopastatytamedinė
skulptūra „Vaižganto aki
niai“, oKulių bažnyčioje
yra draudžiamų lietuviškų
leidinių slėptuvė,kurią su

galvojo patsVaižgantas.
Kuliai yraPlungės rajone,
betvis tik,dirbantsuskai
tytojais teko patirti, kad
plungiškiai nelabai žino J.
TumoVaižganto ryšius su
mūsųrajonu.Todėlprojekto
vykdymometuPlungėsben
druomenei organizuosime
konferenciją„JuozoTumo
Vaižganto visuomeninė ir
leidybinėveiklaŽemaitijo
je“,kuriojebuspristatytaJ.
TumoVaižganto asmenybė
irveiklos,ypačakcentuojant
tąlaikotarpį,kaijisgyveno
Plungėsrajone.Žodžiaipro
jekto pavadinime „Mylėk
Tėvynęužsavedaugiau“yra
paimti iš leidinio„Tėvynės
sargas“, į kurįVaižgantas
rašė. Jo tautinio atgimimo
epopėja„Pragiedruliai“–tai
įnepriklausomybęeinančios
tautos laikas. Joje atpažįs
tame irmūsųrūpesčiusbei
vargus,kaistengėmėsišsiva
duotiišSovietųSąjungos.O
kaip „Pragiedruliai“ susieti
suGondingoskraštuplun
giškiaitaippatturėtųžinoti.
KadPlungėježmonėslabiau
žinotų J.TumąVaižgantą
tikslingapadarytikažką,kas
nuolat tai primintų.Todėl
Plungėsparke, šaliaViešo
siosbibliotekospastatysime
Vaižgantosuolelįsuužrašu
„JuozuiTumuiVaižgantui
150“. Šis suolelis primins
tuos laikus, kaiVaižgantas
lankydavosikunigaikščioM.
Oginskiorūmuose.
Jubiliejausproga,organi

zuosimeplungiškiųkelionę
į Kulius, kuriuose vietos
bendruomenė įamžino J.
TumoVaižgantoatminimą.
ProjektopartneriųPlungės
„Saulės“ gimnazijos, pa
ruoštimoksleiviaiKuliuose

skaitysVaižganto kūrybą
irtuopačiusužinosapiejo
gyvenimąšiamemiestelyje,

nes visiems plungiškiams,
atvykusiemsįKuliusmoky
tojakraštotyrininkėZuzana
Jankevičienėvesnemokamą
ekskursiją.Arvisi žinome,
kadprieKuliųyraVaižganto
ąžuoliukųgiraitė?1994m.
minint J.TumoVaižganto
125asiasgimimometines,
Kuliųmiestelyje vyko di
džiulis renginys, kuriame
dalyvavo ir Plungės ben
druomenė.Tuomettenbuvo

pasodinta 125 ąžuoliukai.
Simboliška būtų pasodinti
dar25ąžuoliukus,kadšiais,
2019metaisjųbūtų–150.
Iš projektui skirtų pinigų
nupirksime ąžuoliukus ir
tikimės, kad atsiras daug
norinčiųjuospasodintiVaiž
gantogiraitėje,ovėliauatva
žiuotipažiūrėti,kaipaugajų
medelis.Medelių sodinimą
organizuoti padės projekto
partneriaiKuliųkraštoben

druomenė„Alantas“.
Renginys planuojamas

gegužės3d.Konferencijos
pradžia11val.,opopietų
vyksimeįKulius.

Projektovadovė

Publikacijąremiadraugija
„Saulutė
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DalytėstOnKienė

Kaimokūrėjųklubasminidešimtmetį
Prieš dešimtmetį Geg

rėnų bibliotekoje įsikūręs
kaimokūrėjųklubas,šįru
denį paminėjo puikų savo
jubiliejų.Dešimtmetų ne
toks jau didelis ir ne toks
jau mažas laiko tarpas,
perkurįbibliotekojebuvo
suorganizuotadaugpuikių
parodųirsusitikimų,pokal
biųvalandėliųirdiskusijų.
IdėjasusiburtikiloOnaiLi
dijaiKazlauskienei,okitos
moterysDanutėPetrutienė,
AleksandraUrnikienėirSo
nataPaulauskienė,jaiprita
rėirpalaikėjosiniacityvą.
Per tą veiklos dešimtmetį
į klubo veiklą įsitraukė ir

naujosnarėsRitaGarjonienė,DanutėRagainienė,
VandaGalinaŠvedienė. Ir netgi vienas vyriškis
tautodailininkasRimantasBaginskas.
Klubo veiklos jubiliejų  gražiu renginiu ir

puikia paroda paminėjome  bibliotekoje.Buvo
parengtapuikiklubonariųdarbųparoda,osaulėtą
šeštadieniorytąsavobendruomenėsnariuspakvie
tėmešiltampasibuvimuiirpokalbiams,suklubo
nariaisįbiblioteką.
Kiekvienasklubonarystrumpaipapasakojoapie

save,savodarbusirjųatlikimotechniką,prisimi
nėlinksmųistorijųarnutikimųsusijusiųsuvienu
arkitusavokūriniu.Dalijosipatirtimi, idėjomis,
diskutavo.
Šia puikiaprogasavo lyriškomisdainomis ir

gitaros akordų skambesiumus džiuginoRosita
Urnikytė.
Bibliotekininkėdėkojoklubonariamsužpuikias

parodas,kuriosdžiuginanetikbibliotekosskaity
tojus,betirvisusčiaužsukančiusirįteikėjiemspo
kukliąatminimodovanėlę.Kūrėjuspasveikintino
irGegrėnųkaimobendruomenėsatstovas.
Darilgai,susėdępriekavospuodelio,bendravo

irdiskutavožmonės,kurių
laisvalaikiopomėgis–kurti
gražiusdarbusirleistijais
džiaugtisvisiems.

Gegrėnųkaimo
biblioteka,Plungėsr.
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Nukeltaį11psl.

Tęsinys.PradžiaNr.9(791)

III PAVEIKSLAS

Liepsnojantisžidinysmenėsviduryje.Vienojemenėspusėje
sėdiNagurskas irVisogerdas,kitamenervingaivaikštinėja
ištaiginga suknele pasipuošusi Izabelė. Šalia židinio stovi
Oginskis.Užlangųsidabrinėprietema,neskanaleatsispindi
mėnuliošviesa.Skambagondolininkųbalsai, juokas,man
dolina.

IZABELĖ.Venecija…ŠtaitauVenecija.
OGINSKIS.Kastaunepatiko,mieloji?Arprastasbalius

dožųrūmuose?
IZABELĖ.Arnegirdi,kaipaštaisakau?(Šaukiašaižiai) 

Mykolai:Venecija!
OGINSKIS.Venecija.Irkas?
IZABELĖ.Argirdimane?Armataimane?Mykolai!Man

bjaurušiojeVenecijoje,irtasbaliusbjaurus.
OGINSKIS.Karnavalopradžiosbaliusargigalėjobūti

kitoks?Tusužavėjaisavoapdarais.
IZABELĖ.Apdarai,karnavalas.Visasmūsųgyvenimas

karnavalas.Šįvakarąšitaisuprataukaipniekad.
OGINSKIS.Meilemano.Mestiekdaugkartuišgyvenome.

PagaliauVenecija.Argineapiejątutieksvajojai?Ramybės
užutėkis.

IZABELĖ.Dvokiantisužutėkis.
OGINSKIS.Oašmaniau…
IZABELĖ.Tumanei?Kątugalėjaimanyti,kaigyventi

tenkamanopinigais?
OGINSKIS.Argi?
IZABELĖ.Taip, taip  argi.Nes ir jų nebėra. Šiandien

baigiasi.Otaukas?LietuvairLenkija,LenkijairLietuva.
ŽuvusiŽečpospolita,pražuvęskaralius! Irkamkokia iš to
nauda?Napoleonaspamanyk!Oman?Pasvajoksupuokšte
rankojeVenecija!Tiksviestijąįdvokiantįkanaląirpaskui
jąįdvokiantįvandenį.Taitaupovestuvinėkelionė!

OGINSKIS. Povestuvinė kelionė buvoNyderlanduose,
brangioji.

IZABELĖ.Oašnorėjau,kadjiniekadanesibaigtų.(Ver
kia)

OGINSKIS.Tunorėjaineįmanomo.Irgavai.Dabarašsu
sitariau,musišlaikyskreditanvienasištųponų,anapus
menės.Žinai,grafasNagurskas.

IZABELĖ.Taip,mesjauelgetos,ištiesęranką.Musims
maitinti kažkoks žemaičių grafas.Girdysmusmūsųpačių
krauju.

OGINSKIS.Nažinai, tojauperdaug.Grįžęnamoatsi
lyginsime.

IZABELĖ.Namo?Kokiegalibūtinamai,kaižmonosne
bepajėgiišlaikyti?!Kokiagėda!

OGINSKIS.Miela, liaukis.Tujukviskąikišiolsupras
davai.

IZABELĖ.Suprastinereiškiasutikti.Tubudelis,tublo
gesnisužgalvažudžiusPrancūzijos robespjerus.Kasmane
nuolat tikino, kadmoters valstybė  tai jos vyras.Antras
Napoleonasatsirado!Tikštaipirmasis,tikrasisNapoleonas,
pasijuokėištavęs.Produrisišmetė.Nėtarnybostaunepasiūlė.
Diplomatas,pamanyk!

OGINSKIS.Nutilk,nutilk,susimildama.
IZABELĖ.Pakankamaiprisitylėjau.
OGINSKIS.Liaukis. (Apkabina ją,glostopečius)Dožų

rūmuosetubuvaiitinžavi.Vyrainuotavęsakiųnenuleido.
Pauzė, anapus židinioNagurskas irVisogerdas pakelia

taures.
OGINSKIS(praverialangą)Dvelkiacitrinairlevanda.
IZABELĖ.Dvokiakanalųpuvėsiaisitlavonais.
OGINSKIS.Gondolosedainuoja.
IZABELĖ.Gondolosplaukiojantyskarstai.(Verkia)Iruž

kąmanvisataiteko?Ašjukištekėjauužtavęsišmeilės,Myko
laiKleopai.Irkątupadareisutameile?Tosjaučiųskerdynės
aikštėje,podožųlangaiskaipgalimabuvotaistebėti?

OGINSKIS.Tradicija.Karnavalo pradžia.Aukojamas
jautis.

IZABELĖ.MatkaBoska,kaiptauviskaspaprasta.Oaš
jaučiausilygašbūčiauaukojama.Paskerstamiestoaikštėje!

OGINSKIS.Štaikas?Tumirtinaipervargusi.(Bandoją
apkabinti)Žiūrėk, draugai įkūrė židinį. Ir tikrai levanda ir
citrinakvepia.Antai,mojamums.Prisėdampriejų?

IZABELĖ.GrafasNagurskasvėlgirtasiridiotoveidu.O
tasjosėbrasnekągeresnis.Žemaitisirlietuvisdubarbarai.
Geradariai!Tokios gėdos susapnavusi nebūčiau. Išvaduok
manenuojųtuojaupat.
OginskioirIzabelėskampasaptemsta.Nušvintakampas

anapus židinio, kur vynągurkšnojaNagurskas irVisoger
das.

VISOGERDAS.Kajetonai,mūsiškiaivėlkažkądalinasi.
NAGURSKAS.Kadjieniekonebeturi.
VISOGERDAS.Taikojiemsnesutarti,jeigujautaip?Be

reikalosujaisvargsti.
NAGURSKAS.Aš žodį daviau.Personai, artimai kara

liui.

arvydasJuOzaitis

OGINSKIS. 
POLONEZAS
1791-1822metųdrama

(2018 m. re dak ci ja)

VISOGERDAS.Kaiiškaraliauskaipišožiopieno?
NAGURSKAS.Karaliausvisvienreikia,kadirožio.Kad

irpražuvusio.
VISOGERDAS.Jumsirožkosnuotakosreikia,kadirpra

žuvusios.(Juokiasi)Ašpavargauskaičiuotijas,pražuvėles.
NAGURSKAS.Tauvispavydu?
VISOGERDAS.Kaipjauman,taiirtėvynėjejaunųnašlių

perakis.Posukilimonorsvežimuvežk.
NAGURSKAS.Omanpietiečiųkraujoreikia.Irneliesto.

(Pakeliataurę)Užjaunamartę!
VISOGERDAS(užspringsta).Galągausitetarptrijųpu

šų:karaliausOginskionuotakos. Ir nieko tikro.Gailaman
jūsų.

NAGURSKAS (kelia taurę).Už karalių, už tėvynę, už
žmoną.

VISOGERDAS.Žemaitijosmiškuose.
Jieduužtraukia„Stokantakmenėlio,šokiantžirgelio…”

PriejųprieinaOginskis.
VISOGERDAS.MykolaiKleopai! Pasakyki dėlDievo

meilės:argalimapaskirtigyvenimąmoterspaieškoms?
OGINSKIS.Užkampo,kairėje,šaliatilto,taverna.Tenaną

vakarągirdėjauauksopaukštęgiedant.
VISOGERDAS.Irašgirdėjau.
NAGURSKAS.Irkodėltyli?
VISOGERDAS.Nemačiau.
NAGURSKAS.Taikodėlnepažiūrėjus?
OGINSKIS.Ateisiupovalandėlės.Paguldysiužmonąir

ateisiu.
NAGURSKAS,VISOGERDAS.„Pasauksopaukštę”!
Oginskispasišalina.Abuužtraukia„Stokantakmenėlio,

šokiantžirgelio…”

IV PAVEIKSLAS

Taverna„Pasauksopaukštę”.PriedidžiuliostaloViso
gerdasirNagurskasjaugerokaiįkaušę.

VISOGERDAS.VakarMorkaus aikštėje nugirdau, kad
NapoleonasAlpėserespublikąstato.

NAGURSKAS.Ohoho!Vienos jammaža.DviAlpių
respublikas.

VISOGERDAS.ŠiapusAlpiųaranapusAlpių?
NAGURSKAS.Abipus.
VISOGERDAS.OkurVenecijąjisdės?
NAGURSKAS.Sako,irgiįAlpesiškels.
VISOGERDAS.Sukanalais?Nebuslengva.
NAGURSKAS.NapoleonasyraNapoleonasviskągali.
VISOGERDAS.Ojeigukanalailiksbevandensnubėgs

nuokalnų?
NAGURSKAS.Irgigerai,mažiaudvoks.
VISOGERDAS.Opatskuriojerespublikojegyvensi:šia

pusaranapusAlpių?
NAGURSKAS.Ašpasirinksiu,kaižmonąrasiu.
VISOGERDAS.BetjuktunorėjaikeltisįŽemaitiją?
NAGURSKAS.Tikrai?TadatenpaprašysimeirVeneciją

perkelti.Ką,grafe?(Ūmaiįsiutęs)VISOGERDAS.Ojeigu
ne,taitegulVenecijapaskęstasavokanaluose.
Abuimadaužytikumščiaisstalą.Prieinatavernosšeimi

ninkas.
ŠEIMININKAS.Miosignore!Kokiebuspaliepimai?
VISOGERDAS.Otamstanoripaliepimų?
ŠEIMININKAS.Kaipjūsųtarnas,ilsignore,galiudaug.
NAGURSKAS.Sinjori,mumsšilumos reikia.Pogrogo

kaušą!
ŠEIMININKAS.Supratau.(Rengiasinueiti)
VISOGERDAS.Palauk, o sako, čia auksopaukštė dai

nuoja?
ŠEIMININKAS.Misonoresokonto,kapito?!
VISOGERDAS,NAGURSKAS.Kapito!Kapito!
ŠEIMININKAS.Naturalmente!Ilsignorenebusnuvilti.

Einmoment!Tuojpradės.
NAGURSKAS,VISOGERDAS.Mesnevokiečiai.Ne

vokiečiaimes.
ŠEIMININKAS.Betjūsirnerusai,ilsignore!
NAGURSKAS.Klausyk,ašjįpapjausiu.
VISOGERDAS.Illituanomes!Lietuviai!
ŠEIMININKAS.Naturalmente!Labaiinteresante!
NAGURSKAS.Matyt, teks papjauti. (Traukia durklą) 

Klausyk,jisniekonesupranta.

ŠEIMININKAS.Ilsignore,Illituano.Nereikiapeilis!Il
lituano.Tuojbusgrogasirpaukštėdainuos.
PripuolaMarija
MARIJA.Šalinrankasakisiškabinsiu!
NAGURSKAS(ūmaiprablaivėjęs).Štaiirangelas.
VISOGERDAS(ūmaiprablaivėjęs).MedūzaGorgona!
ŠEIMININKAS.Marija,kodėlnedainuoji?!
MARIJA.Durklusšalin!
NAGURSKAS.Dievairautų,nejaugipaukštė?
VISOGERDAS.Mergužėlė.Labellezza.
MARIJA.Kadjuoskurvelniai,tėve.Jielaukiniai.
NAGURSKAS.Artiknepaukštė?
VISOGERDAS.Labellezza.
ŠEIMININKAS.Labellezza,bellezamanoduktėMarija.

Jituojdainuos.Marija,eik.
VISOGERDAS.Olialia,labellezza.
MARIJA.Kadjuoskurvelniai,kasjie?
ŠEIMININKAS.Dukrele,šieduvyraiillituano.
MARIJA.Savųvelniųmaža,taidarkažkokieillituano.
VISOGERDAS.Labellezzakalbatarsidainuotų.
NAGURSKAS.Angelas.
ŠEIMININKAS.Barkarolėmisdukrapriviliojamandaug

lankytojų.Marija. Patikėkite, il signore!Venecijoje niekas
taipnedainuoja.

VISOGERDAS,NAGURSKAS.Greičiau!Tuojsprogsime
išnekantrumo.

ŠEIMININKAS. Jūsų troškulys manopriešas, il litua
no!

Šeimininkaspasitraukia.Marijauždainuojabarkarolę.
NAGURSKAS.Burtaimestitaiji.
VISOGERDAS.Netpamėlynavaivisas!
NAGURSKAS.Kraujasirpienas,ovardasauksopaukštė.

Marija.Nuotaka.
VISOGERDAS.Pamišaiperkeliasminutes?
NAGURSKAS.Ašnekaltas.Kupidonostrėlėpataikėtie

siaiįširdį.
VISOGERDAS.Taitaužemaitisamžinainekaltas.
NAGURSKAS.Beliekasutartikainą.
VISOGERDAS.Sumergina?Manregis, tauuž taiakis

iškabintų.
NAGURSKAS.Pinigaitiksuvyrais.Sutėvu.(Trenkęs

kumsčiuįstalą).Paukštukasrytebusmanonarvelyježe
maičiožodis!

VISOGERDAS.O jeigu raktasnuo tonarvelio atsidurs
manoserankose?
NagurskassuVisogerdukimbavienaskitamįatlapus. Į

tavernąįžengiaOginskisirpuolajuosskirti.
Gęstašviesos

V PAVEIKSLAS

Venecijoskrantinė,karnavalas.IšgondolosišlipaOginskis
irMarija.Jiedusukaukėmis.

OGINSKIS.Senjoritairdainuoja,irgondoląirsto?
MARIJA.Kaivyraiįsigeria,reikiajuosirįnamusparplu

kyti.Tėvelisišmokė.
OGINSKIS.Arneperdaugjisišsenjoritosreikalauja?
MARIJA.Jisvienas,bemamosmaneaugino.Turiteisę

reikalautidaugiaunegukititėvai.Beto,manoginklasašt
rūsnagai.

OGINSKIS.Aš tą aštrumą jau pajutau.Tik nežinau už
ką.

MARIJA.Užanuosdraugus.Atrodė,kadjūsvisiišvienir
jūsgriebsitemanebučiuoti.

OGINSKIS.Betašjukišvadavautaveišjųnagų.
OginskispagriebiaMarijąužrankos,traukiaįnamoše

šėlį.
MARIJA (išsivadavusi). Il senjore chamas.Sugriebėte

manekaiptiedu.
OGINSKIS.Jeiguaštoks,tauniekonereiškėišverstimane

išgondolos.
MARIJA.Senjore,galvokiteapiemanedorai.Manęstė

velislaukia.
OGINSKIS.Jisvisadatavęslaukia?
MARIJA.Ašjovienturtė.
OGINSKIS.Dėltodainuojikaipvienintelė?
MARIJA.Senjorasniekuskalba.
OGINSKIS(vėlimająužrankos).Otaujukpatinka.
MARIJA.Niekai?Venecijosmergaitėžino:visisenjorai

niekuskalba,kadtiksuviliotų.
OGINSKIS.Otada?
MARIJA.Otadapamestųkaipkriauklelę.
OGINSKIS.OjeigutuKleopatra,okriauklėaš?
MARIJA.Ak,Dievemano!Matyt,taijūsųžmona?
OGINSKIS.Ne.Grožiokaralienėgyvenolabaiseniai.Dėl

josmeilėsvyraisutikdavobūtinetkriauklėmis.
MARIJA.Ne,ašnenoriu,kadvirstumėtekriaukle.Kokia

ištobūtųmannauda?
OGINSKIS.Otunorinaudos?
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ReginaŽuKienė

2019metaipaskelbtiŽemaitijosmetais

Žemaitė

Žemaitijosvardaspirmą
kartąistoriniuosešaltiniuo
se (Ipatijaus metraštyje)
paminėtas prieš 800me
tų–Lietuvoskunigaikščių
1219m.pasirašytojetaikos
sutartyjesuGaličo–Voly
nėskunigaikščiaisDaniluir
Vasilka.Tarpsutartįpasira
šiusiųLietuvos kunigaikš
čiųminimasDausprungas,
jo brolisMindaugas, Žvi
nibudas, Daujotas ir kiti,
žemaičių kunigaikščiaiEr
divilas,Vykintas. Iš sutar
tiesmatyti,kadLietuvadar
nebuvosuvienytairdidžiojo
kunigaikščiodarnebuvo.
Pagaliauiškunigaikščių

tarpoiškiloMindaugas,ku
rissuvienijokunigaikštystes
irpasidarėLietuvos,tarpjų
ir Žemaitijos, valdovas, o
1253m. buvo karūnuotas
karaliumi.
Žemaičiai, gyvendami

valstybėspakraštyje,vaka
ruose, nuolat turėjo kovoti
suLietuvos priešais – ka
lavijuočiųirkryžiuočiuor
dinais, kurie visada norėjo
jų žemę pavergti.Vienas
iš tokių dideliųmūšių bu
vo 1236m. įvykęs Saulės
mūšis, kuriam jungtinei
lietuvių kariuomenei,ma
noma, vadovavo žemaičių
kunigaikštisVykintas.Mū
šiometubuvosutriuškintas
kalavijuočių ordinas, žuvo
ordinomagistrasirdaugat
vykusiųriterių.Pošiomūšio
kalavijuočiųordinoneliko.
Likusieji1237m.susijungė
sukryžiuočiųordinu.
KurdamasLietuvosvals

tybę ir apsikrikštydamas
Mindaugas turėjo daug
priešų.Ypač jo nenorėjo
klausyti žemaičiai. Kaip
rašo istorikasA. Šapoka,
Mindaugas žemaičių dalį
užrašė ordinui ir vysku
puiKristijonui,kurisjįpa
krikštijo,gyvenamąjąvietą
paskyrėŽemaitijoje ir jam
dovanojokaikuriasžemes:
pusęRaseinių,Ariogalos,
Betygalos,Laukuvosirkitų
sričių.Vyskupas čia jautė
si nesaugiai, todėl ordinui
perleidokaikuriasjamdo
vanotasžemes.Nenorėdami
pasiduotineivyskupui,nei
ordinui, žemaičiai vieni
kovojo su ordinu, kuriam
nesisekėjųnukariauti.Vys
kupasKristijonasžemaičių
krašte nieko negalėdamas
veikti,1259m.išŽemaitijos
išsikraustė.
Antrą kartą žemaičius

kryžiuočiams ikiDubysos
atidavėJogaila1382m.už
pagalbą kovose dėlLietu
vossostosudėdeKęstučiu.
1398m.Salyno taikos su
tartimiVytautasordinuiati
davėžemaičiusikipatNe
vėžioužtai,kadkryžiuočiai
nepultųVytauto valdomos
Lietuvosirpadėtųjamko
vojantRytuose. PoSalyno
sutarties žemaičiai ordinui

nepasidavė, jam teko jėga
juospavergti.Vytautasrėmė
ordinątol,koljisjambuvo
reikalingas.Kai tik jo pa
dėtispagerėjo,susitaikėsu
Jogaila,atgavoteisęvaldyti
Vilnių ir Lietuvą, parėmė
žemaičius ir jie visus kry
žiuočius išvijo išŽemaiti
jos.1409m.Vytautaspaėmė
žemaičiusįsavovaldžią.Po
pralaimėtoŽalgiriomūšio
ordinas atsisakė žemaičių
ikigyvosVytautoirJogailos
galvos.Tikpovienuolikos
metųirpokeletonaujųkarų
ordinasvisiškaiatsisakėže
maičių.Žemaičiųbylabuvo
svarstomair14141418m.
vykusiameBažnyčiossuva
žiavimeKonstancoje, kur
Vytautasnusiuntė60krikš
tytųžemaičiųbajorų.Tačiau
suvažiavimas sienųklausi
mo nesprendė.Vytautas ir
Jogailasutiko,kadklausimą
spręstų ŠventosiosRomos
imperijosimperatoriusZig
mantas.1420m.kovo11d.
Vytautas rašė imperatoriui
Zigmantui:„žemaičiųžemė
yra žemiau neguLietuvos
žemė,todėlirvadinamaŽe
maitija,nestaiplietuviškai
vadinama žemesnė žemė,
ožemaičiaiLietuvąvadina
Aukštaitija,t.y.išžemaičių
žiūrint, aukštesne žeme.
TaippatŽemaitijosžmonės
nuosenųlaikųsavevadino
lietuviaisirniekadažemai
čiais,irdėltokiotapatumo
savo raštemes nerašome
apieŽemaitiją, nes viskas
yraviena,vienaskraštasir
tiepatysgyventojai.“(prof.
A.Bumblauskas,Lietuvos
istorija.2018m.p.41).
Tačiauimperatorius,no

rėdamasįsiteiktiordinąpa
laikančiaiVokietijosvisuo
menei,žemaičiuspripažino
ordinui.Tik po Jogailos ir
Vytauto 1422m. karo su
ordinu,1422m.rugsėjo27
d.sudarytaMelnotaikaŽe
maitijaamžinaibuvopripa
žintaLietuvai,betVytautas
neatgavoKlaipėdoskrašto.
XIVa.pab.IrXVa.per.

Žemaitija buvo vadinama
visa Lietuvos didžiosios
kunigaikštystės (LDK) te
ritorijatarpBaltijosjūrosir
Nevėžioupės.1411m.buvo
įkurtaŽemaitijosseniūnija,
kuri išsilaikė iki1795me
tų.Jisusidėjoiš29valsčių.
Žemaitijos seniūnas turėjo
vaivadosteises,LDKponų
tarybojepagalrangąjisėjo
poVilniausirTrakųvaivadi
jų.SeniūnąrinkoŽemaitijos
bajoraiirtvirtinodid.kuni
gaikštis.Seniūnijoscentras
buvoKražiai, betXVII a.
juosnustelbėRaseiniai,kur
rinkosi seimeliai ir posė
džiavoteismai.Žemaitijoje
baudžiava buvo lengvesnė
neguAukštaitijoje, buvo
daugiau laisvų valstiečių.
Po IIIiojo LietuvosLen
kijospadalinimoŽemaičių

seniūnija atiteko Rusijai
ir priklausėKauno guber
nijai.
Žemaičiai visadaprieši

nosipavergėjams.1409m.
jie sukilo prieš kryžiuočių
ordinąir,kaiprašokryžiuo
čių ordino užrašai, išžudė
daugkrikščioniųžvejųLie
tuvospajūryje,išgriovėor
dinuipriklausančiusdvarus
prieNemuno, išsigelbėjo
tik tie, kurie buvo ordino
tvirtovėje.
1418m.žemaičiaiRasei

nių srityje, kaip rašo 1418
m.birželio11d.rašteVytau
tasordinomagistrui,apiplė
šėŽadeikiobeikitųbajorų
kiemusbeisuMedininkųir
Knituvosvalstiečiaispatru
kėįKlaipėdą.
1536m.dėlsunkiosfeo

dalinėspriespaudos–tijūnų
ir jų vietininkų skriaudų,
mokesčiųbeiprievoliųdirb
ti įvairiusdarbus,Žemaiti
jojekilomaištas.Susirinkę
Telšiuose,sudarėsąmokslą
iružmušėkaikuriuos tijū
nų vietininkus, bajorus ir
kitus žmones, kurie juos
skriaudė.
1769m.valstiečiaisukilo

Šiauliųekonomijosdvaruo
se prieš įvestą baudžiavą.
Sukilimovadai buvo1769
m. gruodžio 4 d. teisiami
Kaunom.teisme,buvorei
kalaujamajuosgyvussuka
potiįketuriasdalis.
1802m. valdžiai pasi

priešinoBaisogalos vals
tiečiai.
1831m.ir1863m.suki

limaineaplenkėŽemaitijos.
Po sukilimų iš žemaičių
bajorųbuvoatimtažemėir
jojeįkurdintiatvežtiišRu
sijoskolonistai. Ir išmano
prosenelio Juozapato Juš
kevičiausbuvoatimtažemė,
oLuokėsvalsčiujeatsirado
rusiškikaimai:Dirvonėnai,
Kaunatavas,Patumšiai.
Po1863m.sukilimoLie

tuvoje,taippatirŽemaitijo
jeimtauždarinėtibažnyčias
irvienuolynus,neskunigai
palaikėsukilėlius.Uždarant
bažnyčiasžmonėsdaugkur
bandė priešintis. Pirmas
toksatsitikimasbuvoTytu
vėnuose,didesnįpasiprieši
nimą žmonės parodė 1886
m.uždarantKęstaičiųbaž
nyčią, prie kurios gyveno
pasenęirligotikunigai.Bet
labiausiai išgarsėjo 1893
m.carovaldžiosįvykdytos
Kražių skerdynės, kai gy
ventojaigynėnuouždarymo
Kražių bažnyčią, dieną ir
naktįbudėdamibažnyčioje.
Įsiveržęįbažnyčiąkazokai
žiauriaimušėžmones,dau
gelįsuėmė.
VytautuiirJogailaiapsi

krikštijus, žemaičiai buvo
apkrikštytitik1413m.1417
m. buvo įkurta Žemaičių
vyskupystė.Vyskupystės
centru buvo padarytiVar
niai, vadinamiMedinin

kais.Vytautas ten pastatė
katedrą, o žemaičių krašte
8parapijinesbažnyčias:Vi
duklėje, Luokėje,Kaltinė
nuose,Kelmėje,Raseiniuo
se,Ariogaloje,Kražiuoseir
Veliuonoje. Pirmuoju vys
kupubuvopaskirtasvokietis
Motiejus, geraimokėjęs ir
lietuviškai.
Galimedidžiuotis esan

tys žemaičiai, daugelyje
gyvenimosričiųesamene
mažainuveikę..VytautoDi
džiojomotinabuvožemai
čiųbajoroVydimantoduktė
Birutė, o jo tėvasKęstutis
buvoŽemaitijos valdovas
irgynėjasnuonuolatkraštą
puldinėjančio kryžiuočių
ordino.Galimamanyti,kad
VytautasDidysis buvo že
maitis.
1547m. Karaliaučiuje

išleistos pirmos knygos
lietuvių kalba –Katekiz
mo autorius buvoMarty
nasMažvydas, gimęs apie
1510m. žemaičių bajoro
šeimoje. Jo pusbrolisBal
tramiejusVilentas,kunigas,
taip pat baigęs Karaliau
čiaus universitetą, talkino
MartynuiMažvydui, 1566
m. išleidęs savopataisytas
ir perdirbtasM.Mažvydo
parašytas „Giesmes krikš
čioniškas,giedamasbažny
čioseperAdventąirKalėdas
ikiGrabnyčių“.1570m.jis
išleidoantrągiesmynodalį
–„Giesmėskrikščioniškos,
giedamos bažnyčiose per
Velykas ir Sekmines iki
Advento“
Daugnusipelnęs žemai

čiams buvo žemaičių vys
kupasMerkelisGiedraitis.
1587m.paskirtasžemaičių
vyskupu, rūpinosi lietuvių
kalbos vartojimu žemai
čių vyskupijoje, lietuviš
kaimokančių dvasininkų
rengimu. Jis į Žemaitiją
pasikvietė jėzuitus, kurie
1614m.Kražiuose įsteigė
aukštesniąjąmokykląKra
žiųkolegiją,kuriojemokėsi
nusipelnę žemaičiai:Liud
vikasAdomas Jucevičius
(18131846),Aleksandras
FromasGužutis (1822
1900), Simonas Stanevi
čius(18131848),Dionizas
Poška(17571830),Antanas
Juška(18191880)irJonas
Juška(18151886)irkiti.
Vysk.MerkelisGiedraitis

pamokslussakėlietuviškai,
rūpinosiLietuvos istorijos
rašymu.
Labai iškilus žemaitis

– vyskupasMotiejusVa
lančius (18011875). Tai
jisišgelbėjoLietuvąišgir
tuoklystėsliūno,steigėmo
kyklas,švietėžmones,pats
parašė keletą didaktinio
pobūdžio knygų, piliečiai
iki šiol žinoma „Palangos
Juzė“,uždrauduslietuvišką
spaudąorganizavoknygne
šių tinklą, 1869m. parašė
istorinį veikalą „Žemaičių

vyskupystė“.
Turimedidžiuotisžemai

čių inžinieriumi artileristu
KazimieruSimonavičiumi
(16001651), kuris parašė
veikalą„Didysisartilerijos
menas“, išleistą 1650m.
Amsterdame.Šiknyga150
metų buvo svarbiausias
artilerijosmoksloveikalas
Europoje.Jamepirmąkartą
pasaulyjeaprašytosraketos,
pateikiamatrijųpakopųra
ketosbrėžiniai,aprašytajų
gamybostechnologija.
Kita garsus žemaitis –

AleksandrasGriškevičius
(18091863),Lietuvosavia
cijos pradininkas, padaręs
keletą skraidymo aparatų,
lenkųkalbaparašęsknygelę
„Žemaičių garlėkys“ apie
skraidymo aparatą.  Pa

laidotas žmonos tėviškėje
Viekšniuose.
OkurdarLietuvospasi

didžiavimas,perskridę1933
m.AtlantąlakūnaiSteponas
DariusJuocevičius (1896
1933) ir StasysGirėnas
Girskis(18961933).
LietuvągarsinoirišPa

langos kilęs keliautojas
KonstantinasAris, gimęs
1874m.keliavęspoVidu
rinęAzijąirsavoįspūdžius
aprašęs193334m. išleis
toje dviejų dalių knygoje
„ManokelionėpoVidurinę
Aziją“.Kartu su prof.T.
Ivanausku rinkdamasLie
tuvos zoologijosmuziejui
eksponatus keliavo ir po
Braziliją.
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JonasMačiulisMaironis.

Kražiųkolegija.

Aiškudabar,kaimoder
niomissusisiekimopriemo
nėmis galima keliauti po
visą pasaulį ir savo įspū
džiussudėtinetikįknygą,
bet viską nufilmuoti, šie
pasiekimai atrodo neturį
dabardidelėsreikšmės,bet
tometosąlygomistaibuvo
didelidarbai.
Ypač didelis žemaičių

indėlis į Lietuvos raštiją.
PrisiminkimeVilniausuni
versiteto auklėtinį Simoną
Daukantą (17931864),
kurisbuvopirmasistorikas
rašęslietuviųkalba. 1822
m.jisparašė„Darbaslietu
vių ir žemaičių“, 1838m.
„Istorijažemaitiška“,1845
m.„Būdassenovėslietuvių,
kalnėnųiržemaičių“.
DionizasPoška (Paške

vičius) kilęs iš Šilalės ra
jono (17571830) rinko
senienas ir įkūrė ąžuolo
baublyje pirmąLietuvoje
muziejų,kurisišlikoikišių
dienų,parašėodę„Mužikas
žemaičiųirLietuvos“.
Žemaitis,žadinęstautinį

atgimimą,buvoišRasei
nių rajono buvo kilęs Si
monasStanevičius (1799
1848), parašė odę „Šlovė
žemaičių“ir6pasakėčias,

surinko 150 liaudies dai
nų ir 1839m. išleido 30
gražiausių dainų rinkinį
„Dainos žemaičių“, be to
išleidoirtųdainųmelodijų
rinkinį.
PrisiminkimeirSilvestrą

Valiūną (17891831), taip
pat raseiniškį, dalyvavusį
1831m. sukilime ir pa
rašiusį romantinę baladę
„Birutė“,kuri greitai virto
liaudies daina ir buvoŽe
maitijoje plačiai dainuoja
madarirmanovaikystėje:

„Antmarių kraštoPa
langosmiestelyje,
Kurgyvenmūsųbroliai

žemaitėliai,
Yraaukštaskalnas„Bi

rute“vadinas,
Žaliom pušelėm viršus

apsodintas...“

Lietuviųtautosakaidaug
nusipelnėbroliaižemaičiai
Juškos –Antanas (1819
1880)irJonas(18151886),
surinkę virš 7000 lietuvių
liaudies dainų ir 2000 jų
melodijų, jos buvo išleis
tos188087m.JonasJuška
pasiūlė lietuvių rašyboje
naudotiraidesŠ,Č,Vvietoje
vartotųSZ,CZ,W.
Savo indėlį į lietuvių

raštiją įnešė irKiprijonas
JuozapasNezabitauskas
Zabitis (17791837) bei
jo brolisKajetonasRokas
(18001876). Kiprijonas
parašėA.Mickevičiui de
dikuotąrinkinį„Eiliavimas
liežuvyjelietuviškaižemai
tiškame“ išvertė į lietuvių
kalbąbeikuriuosA.Micke
vičiausraštus,rašėlietuvių
kalbosžodyną.
KajetonasNezabitauskas

pirmasis lietuvių bibliog
rafas.1824m.išspausdino
pirmąjįLietuvojelietuviškų
knygų bibliografinį sąrašą
„Surinkimas visokių raštų
lietuviškų“, 1829m. len
kų kalba parašė Lietuvos
istoriją.
Vertingus Lietuvos li

teratūrai kūrinius paliko
ir rašytojos žemaitės: Ju
lija ŽymantienėŽemaitė
(18451921), seserys So
fija (18671930) irMarija
(18721957),Ivanauskaitės,
slapyvardžiu„LazdynųPe
lėda“,beiMarijaPečkaus
kaitė(18771930)–Šatrijos
Ragana.
Neįkainojamas paliki

masLietuvaididžiojomūsų
tautosdainiaus raseiniškio
JonoMačiulioMaironio
(18621932).Jodaina,ku

riaimuzikąparašėkompozi
toriusJ.Naujalis,„Lietuva
brangi“gūdžiaissovietinės
okupacijosmetais atstojo
uždraustąjįLietuvoshimną,
irdabarjądainuojantklau
sytojaiatsistoja.Jopoezija
visada kėlė lietuvių tautos
dvasią.
Žemaitijos labui darba

vosi ir didikaiOginskiai.
IrenėjusOginskisRietave
įsteigė agronomijos mo
kyklą,ojosūnusBogdanas
1892m. Rietave pastatė
pirmąjąLietuvoje elektros

stotį,1874m.įsteigėšešia
metęmuzikosmokyklą, o
jobrolisMykolasPlungėje
1873m. įsteigė orkestro
mokyklą,kuriojemokėsiir
žymus būsimasis kompo
zitoriusM.K.Čiurlionis.
Oginskiai gražino ir puošė
Rietavą ir Plungę ir dabar
didžiuojamėsirnaudojamės
jųpalikimu.
Žemaitijagalididžiuotis

irLietuvosprezidentuAlek
sandru Stulginskiu (1885
1969),Nepriklausomybės
akto signataru, vadovausiu

Lietuvai19221926m.Tuo
laikotarpiu Lietuvoje bu
vo atlikta žemės reforma,
įvestaslitas,įkurtasLietu
vos universitetas, atgautas
Klaipėdoskraštas.Už tuos
darbus sovietiniai okupan
tai nubaudė jį lageriu.Bet
irbūdamasSibirejissuge
bėjo užsitarnauti vietinių
pagarbą.
PirmiejiLietuvosuniver

sitetųrektoriaitaippatbuvo
žemaičiai:Kaunouniversi
teto1922m.rektoriusbuvo
telšiškis Jonas Šimkus, o

1939m. Lietuvai atgavus
Vilnių,Vilniaus universi
teto rektoriumi tapo kilęs
išViekšniųMykolas Bir
žiška.
Šiamerašinyjeneįmano

maišvardintivisųžemaičių,
savodarbulabainusipelniu
siųLietuvai, įnešusį didelį
indėlį į Lietuvos valsty
bėsvisuomeninįgyvenimą,
mokslą, kultūrą, literatūrą,
meną ir kitas gyvenimo
sritis.

   
Vilnius

2019metaipaskelbtiVietovardžiųmetais

Pakutuvėnų[pirmojirai
dė a pažymėta riestiniu
kirčioženklu](1kirčiuotė)
(RazmukaitėM., Vitkaus
kas V. Vietovardžių kir
čiavimo žodynas.Vilnius,
1994)kaimasžmoniųbuvo
vadinamas atgailos vieta,
nes „pakūta“ (lenk.) reiš
kia atgailą, gali būti, kad
pavadinimas kilęs iš to,
jog vietovė buvusi nuoša
li, sunkiai pravažiuojama,
pelkėta, apaugusimiškais
–jojegyventibuvęsvienas
vargas(ŠimkienėS.Stropų
giminės istorijos albumas
(ŠimkienėsS.asmeninisar
chyvas, rankraštis, 1995)). 
Žodis pakūta žemaitiškai

tai pat reikštų atgailą, o
„Pakutuvėnai“ – semantiš
kai atgailos vietą. Pakutu
vėnuoseeinantžemynnuo
kapų yraMinijos vingis
(vadinamaGrigalauskolan
ka),kurpopamaldųsekma
dieniais vykdavo jaunimo
gegužinės. Senais laikais
ten ponai buvo įrengę pa
statą, kur plakdavo prasi
žengusius baudžiauninkus
 tokia buvusi jų pakūta.
Pavadinimaskiloišžodžių:
pakūtairkutavoti–plakti,
(senosiosemaldaknygėseir
Kristusbuvo„kutavojamas“
– plakamas). Taip kaimo
pavadinimąkildinavietiniai
gyventojai,tačiaukalbinin

kai nenori sutikti, kadŽe
maitijoskaimopavadinimas
būtųgalėjęskiltiišlenkiško
žodžio. Plungėsmokyklos
lietuvių literatūrosmoky
toja, kaimo pavadinimą
linkusikildintiišžemaitiš
kožodžio„kūtis“–akmuo,
neskeliaitosevietosebuvo
labaiakmenuoti.
Šio vietovardžio kilmė

nėravisaiaiški.Akivaizdu
yratiktai,jognegalimajo
sieti su slavizmu „pakūta“
(paskutinėraidėapažymė
tadešininiukirčioženklu).
Toks aiškinimas laikytinas
liaudies etimologija. Šiaip
jaugalimosdvikilmėshipo
tezės.Pakutuvėnai(pirmoji

Atkeltaiš3psl.

JolantaKlietKutė

Pakutuvėnųvietovė.Pavadinimokilmė

raidė a pažymėta riestiniu
kirčioženklu)galibūtine
tiesiogiai susiję su netoli
Viekšnių esančiu upėvar
džiu Kutuvis. Be abejo,
atsirastitiesiogišjokaimo
vardasnegalėjo,nesšievie
tovardžiaiyraganatolivie
nasnuokito.Tačiauišupės
vardoKutuvisgalėjosusi
daryti asmens ar asmenų,
gyvenančiųpriešiosupės,
pavadinimas*pakutuvėnas,
*pakutuvėnaivėliaugalėjęs
virstiasmenvardžiu*Paku
tuvėnas.Taip vadinamam
žmoguiatsikėlusgyventi į
šiasvietasirgalėjoatsirasti
kaimovardas –Pakutuvė
nai.Kitavertus,
Pakutuvėnaigalbūtatsi

radotiesiogišdabarnežino
mo,betseniaunetolikaimo
buvusiokokiosnorsvietos
vardo*Kutuvisarpan.–dėl
panašiosvietovardžiųdary
bos (pridedant priešdėlį ir
priesagą)plg.Patatuliečiai
kaimas:Tatula,Tatulėupė,
Pamūšninkaikaimas:Mūša
upė.Pastarajaihipotezeipa
tvirtintilabaipraverstųisto
rijosšaltiniųduomenys,bet
bentkolkasmūsųsukaupta
medžiaganepaliudijapana
šų vietovardį tose vietose
egzistavus.(BilkisL.,Lietu
viųkalbosinstitutoVardyno
skyriausasistentas,ištrauka
iš laiško1998m. (autorės
asmeninisarchyvas).http://
www.polia.info/Pakuta/va
das.htm

Busdaugiau.

Atkeltaiš9psl.

arvydasJuOzaitis

OGINSKIS. 
POLONEZAS
1791-1822metųdrama

(2018 m. re dak ci ja)

MARIJA.Aš,matyt,netaipasakiau.Amžinainetiežo
džiaiįburnąlenda.

OGINSKIS.Dievastežino,kodėlreikiaišsiskirti,kaiiš
siskirtinesinori.
OginskispripuolapriesutrikusiosMarijosirpabučiuoja

ją.
MARIJA.Kąjūsdarote.Dieve.
OGINSKIS.Dievastonežino.
MARIJA.Jisviskąžinotainuodėmė.

Oginskisapkabinająperliemenį,bučiuojaįlūpas.Jine
sipriešina.

MARIJA.Jūsnoritepražudytimane.
OGINSKIS.Mažiausiaitonorėčiau.
MARIJA.O tiedu jūsiškiai  norėjo.Girti kaip kiaulės.

(Verkia.)
OGINSKIS.Ašnuvijaujuos.
MARIJA.Ikikraujolūpąsukandžiojo.(Išverčialūpą).Il

lituano,matyt,visivampyrai!
OGINSKIS.Marija,tunekalta?
MARIJA.Nekalta,kadnekalta?Oburnojekraujosko

nis.
OGINSKIS.Koksjis?
MARIJA.Nealyvuogių,rūdžių.
OGINSKIS.Leiskirmanjįpajusti.
MARIJA.Taijauleisiu!
OGINSKIS.Leisk,sakau!Neskaudės.
OginskisimašvelniaibučiuotiMarijoslūpas.Jisustings

ta.Betpovalandėlėsūmaiatstumiajį,užsismaukiaantveido
kaukęirnubėga.Tolumojesuskambabarkarolė.

Busdaugiau.

Kajetono Nezabitausko 
knygos viršelis.
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Pavasarįpažadina
vėt ros

Tikrasis pavasaris prasideda prasidėjus šniokš
čiančiom, plėšiančiom, draskančiom, švilpiančiom
vėtrom.Suvėtromatkeliaujalietus,plaunantissniegą,
ledus,peržiemąprisirinkusiusšiaudgalių,skiedrų,
popiergaliųšiukšlynus.Osulietumatkeliaujapotvy
nis.Upelistokiugreičiugurguliuoja,kadnežiopsok,
bobute,semiantivandenįmirksnis,irtavokibirai
nulėkssusrovenežiniakur,čiūžtelsiantužslinkusio
ledokšniopovandeniuirpatinugarmėsinėnekvėp
telėjusi.Taip, taip, į tą patį upelį, kuris tylutėliai
vasarąšiušenavosliesdamasakmenis.Propatlangą
nuvasnojožąsųpulkelis.Tikrai,reiktųžmoguimoky
tistiesiogužsispyrusiospaukščiųkantrybėskasmet
trenktisįkitąpasauliokraštąvisainepaisantkalnų,
vandenynų,vėtrų,liūčiųir,neilgaitrukus,vėlveržtis
sudidžialinksmybe,džiugesiuatgal.Aštaijaune
grįžčiauiškokiųMalaizijossalųįpavasarinęLietuvos
pliurzę.Ovyturiaisaumiklinabalselius,iškilęaukš
tybėse,irjokiavėtra,plėšiantistogus,jųnepasiekia.
Zylutėsgiedanetužkimdamosligpatdangaus,rodos,
permirkę,sustirę,susišiaušęnuolietausbloškiančių
šuorų, nė lapelio pasislėpti, bet gieda, puošdamos
linksmybemurzinovėjokauksmą.Tikkadniekaip
manęs nepradžiugina pavasarinė purvynė, tyškanti
visuoskampuos.Išguminiųbatųnėnemėginkišlįsti.
Įlipusįkaimoautobusiukąneperšviečiamainutašky
taislangais,nėkieknelinksmiau,kadirkaiptrankiai
vairuotojasleistųCicinodainas.

Visižmoneliaisusirūpinę,kiekvienassaukinkuoja.
Iš„normalių“tikporamokytojų,buhalterėirstudentė,
norstokiospaprastaivažinėjamašinomis.Visikiti
viennukaršėliaiseniokai,pilkosbobikės,jaunivyrai
invalidaiarakivaizdūsbūsimiinvalidai,tryskaimo
durneliaiiraš,vienakvaištelėjusimenininkė.Puikus
kaimokontingentas.Ošnekosvinguriuojaįvairiau
sios.Vienkiemiųšeimininkaivisdaugiauporinaapie
gyvulius,žemę,artėjantįdarbymetį.Vienasnusprendė
penkiasdešimtkarviųbandąpaverstišimtu,kadtik
gautųišmokas,norsneturikuošerti,betvostikga
vęspinigus,karviųpertekliųparduos,gausdvigubai
daugiaupinigų.Kitasįrodinėja,jogvisiškaineapsi
mokadirbtisavožemės,laikytigyvulių.Ketinaviską
nuomotiirtokiubūdugautinetgerąpelną.

Gyvenvietėjegyvenantysžmonėskalbasikitomis
temomis.Pasirodo,jogkaineturižemės,nebėrako
tikėtisišdarbobiržosarartimųjųparamos,geriausia
„dirbti“invalidu.Štaidujaunikaičiai,atsisakęmo
kytis ir eiti į darbą, švilpauja sau „užsikalinėdami
invalidavimu“.„Tikra tiesa,  linguojagalvaviena
senolė,tėvelismus,dvylikavaikų,nuomažiausio
ligdidžiausiospausdavopriedarbo,neskiekvienas
turigyventisavodarbuirvargu.Ojaumanovyras
toksgirtuoklisbuvo,betprierusoturėjodarbo,nors
šlavėjo,oturėjoužsidirbti“.

Dabarpačiamišsavožemės rėželioneleidžiama
išsimaitinti, lygakmenimant sprandoapkraunamas
mokesčiais.Darbobirža  blefas, popieriukas.Pa
skoląryžtasipaimtitikvienetai,irtaiturintystvirtą
užnugarį.Aukštesniųmokslųkainosneįkandamos.Iš
pašalpostiknenumirsi.Turbūttikraišiuometugeriau
sias„biznis“invalidumas,nesį„konteineriųbroliją“
jaupavėlavai, vietos užimtos.Odar tas siaubūnas
maišeEuropa,kurioniekasnematė,betvisasauto
busasšiurena:užradijąirtelevizoriųbusabonentinis
mokestis;užkrosnįreikėsmokėtibaudą,kadmalkomis
kūrenamirteršiamaplinką;neužsimokėjęnegalėsim
savokiaulėspasipjauti,kiekvienasparšelisbusženkli
namasirt.t,irvisblogiauirblogiau.Argalikasbūti
šitamkvailaišurmulingamžmoniųgyvenimegeriau
neidusieksniaižemėstiekįplotį,tiekįgylį.Neitau
sėti,neitauakėti.Viendangausavelesganyti,Dievo
boružėlesskaičiuoti.Irberžastaubrolis,irkranklys
svainis,oskruzdėmarti.Geriaupasidaro tik tada,
kaiatradęsmoliniamlangežirniodidumošvarųlapelį
žvilgteliįtolį.Ten,kurlaukųlaukaisniegoišdriskusiais
mezginiais.Kurdangausšvelnusminkštumaspažyra
paukščiais.Kurvandensmelsvosakyspievoježiūri
nemirksėdamosiršypsosaulėszuikučiais.

Paparčiai,Skuodor.

Reikšmingiausi
bibliotekosistorijos
mo men tai

1948m.rugpjūtis.Plungės
bibliotekininkės.Pirmaiš
kairėsJ.Šlepetytėvaikų
literatūrosskyriausbiblio
tekininkė.

19481949m.Plungėsvie
šosiosvalstybinėsbiblio
tekosvedėjabuvoAlina
Ulčinskaitė.

StovibuvusiPlungėsbib
liotekosvedėja19481951
m.BronėDomarkaitė.Ša
liajossėdibibliotekininkė
JaninaŠlepetytė.

1949rugpjūčio15d.Plun
gėsbibliotekininkėsAlina
UlčinskaitėirBronėDo
markaitėpėsčiomislanko
kaimųbibliotekas.

19501955m.šiamepastateLaisvėsal.(dabarLaisvėsal.
6),šaliakitųįstaigų,veikėirPlungėsrajoninėbiblioteka.

1951m.bibliotekininkėspriebibliotekosdurų.

19511953m.Plungėsra
joninėsbibliotekosvedėja
buvoStasėMačiuitienė.

SkaityklosvedėjaLaimutėBaltrūnaitė,1954m.

Plungėsrajonobibliotekininkai1951m.,vedėjaS.Mačiui
tienė(sėdiantraiškairės).

1951m.bibliotekininkų
kur suo se, Vil niu je. Pir ma 
išdešinėsS.Mačiuitienė.

• Ka ro me tais bib lio te
ką iš lai ky ti bu vo pa ves ta 
sa vi val dy bei. 

Iš fondų buvo įsakyta
atrinkti visus po 1940m.
birželiomėnesio išėjusius

spaudinius,nurodyta,kurių
rašytojų kūrinių neišduoti
skaitytojams.Išbibliotekos
buvoišimtavisavokiečiams
nepalanki literatūra, taip
pat žydų autorių kūriniai.
Biblioteka net kurį laiką
nedirbo,nebuvotarnautojų
irtinkamųpatalpų.

• Po ka ro, pir mai siais 
so viet me čio me tais vėl kei
čia mas bib lio te kos fon do 
tu ri nys. 
Nurašomos, sunaikina

mos ir  čiapatbibliotekos
kieme sudeginamosNepri
klausomosLietuvosmetais
išleistosknygos,daugužsie

niorašytojųkūrinių,religinės
literatūros.Fondas sparčiai
pildomassovietųpropagan
dineliteratūra.PriePlungės
rajoninėsbibliotekosveikė
klubasskaitykla.Skaitytojai
čiagalėjosusipažintisuso
vietineperiodinespauda.
TuometuPlungėsviešo

ji biblioteka buvoVytauto
gatvėje (namas neaiškus),
labai ankštose patalpose,
todėl  1950m. biblioteka
perkeltaįpastatąŽemaitės
alėjoje(dabarLaisvėsal.6).
Veikėiki1955m.

Parengė
OtilijaJuozapaitienė


