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Kęstutis Vaitkus

Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signatarams skirta paroda
Vasario 8 d. Plungėje, Žemaičių dailės muziejuje (ŽDM), buvo atidaryta stendinė paroda „Vieni iš
daugelio: 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“,
parengta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojų. Ši paroda skiriama Lietuvos valsty
bės atkūrimo šimtmečiui, visiems Lietuvos valstybės kūrėjams ir artėjančiam moderniojo Lietuvos
parlamentarizmo šimtmečiui, kurį minėsime 2020 metais. Renginyje dalyvavo profesorius Liudas
Mažylis, susirinkusiesiems papasakojęs įdomių to laikmečio „užkulisinių“ politikos peripetijų.

Parodos fragmentas.
Parodą trumpai apžvelgė
bei svečią L. Mažylį pristatė
ŽDM vyr. fondų saugotoja
Danutė Einikienė.
Parodos pavadinimo pa
sirinkimą turbūt geriausiai
paaiškina poeto Algimanto
Mackaus 1960 m. emigra
cijoje parašyti žodžiai: „Va
sar io Šeš iol ikt os ios akt as
nebuvo vienų dvidešimties
vyrų pasirašyta patraukli de
klaracija. Aktas buvo visos
tautos, pasiryžusios eiti sa
vos nepriklausomybės keliu,
krauju bei darbu paliudytas
žodis.“ Be to, Lietuvos Ta
ryb a, pas ir aš ius i Liet uv os
Nepriklausomybės Aktą, bu
vo išr inkt a iš kar o met ais
Lietuvoje buvusių inteligen
tų patriotų. O štai atviruke,

eksponuojamame parodoje,
matome 2-osios lietuvių kon
ferencijos Stokholme daly
vius: Juozą Tumą-Vaižgantą,
atvykusį iš Rusijos, Šveica
rijos lietuvius, Joną Šliūpą,
atvykusį net iš JAV, bei kitus.
Lietuvių konferencijos vyko
ir kitose šalyse. Tad jeigu ne
karas, Lietuvos Tarybos sudė
tis galėjo būti ir kitokia.
Parodoje pristatomas XX a.
pradžios lietuvių visuomeni
nis bei kultūrinis gyvenimas,
trump ai užs im en am a apie
visus signatarus, o plačiau
pristatomi signatarai – Lietu
vos Respublikos Seimo nariai
(beje, artėja Seimo rinkimai...
– K.V.). Tokie Seimo nariai
buv o dev yn i: teis in ink as,
diplomatas Kazimieras Bi

zauskas, inžinierius Stepo
nas Kairys, kunigas Vladas
Mironas, teisininkas Antanas
Smetona, kunigas Justinas
Staugaitis (šiam signatarui
pernai ŽDM buvo skirta atski
ra paroda), agronomas Alek
sandras Stulginskis, kunigas
Kazimieras Steponas Šaulys,
finansininkas, pramonininkas
Jonas Vailokaitis, teisininkas
Jonas Vileišis. Kiekvienam
jų skirtas atskiras stendas,
kuriame – trumpa biografija,
darbas Seime, tolimesnė veik
la ir likimas.
Bene svarbiausio stendo
pav ad in im as -  „Liet uv os
Nepriklausomybės Aktas“.
Čia – Lietuvos Tarybos nuo
trauka, Lietuvių konferen
cij os rez ol iuc ij os rank raš
tis („Išt rauk a iš Liet uv ių
Konferencijos protokolo“),
Lietuvos Nepriklausomybės
Akto publikacija dienraštyje
„Lietuvos Aidas“ (1918 m.
vasario 19 d.).
Stend e „Liet uv os vals
tyb ės atk ūr im as“ sur aš yt i
svarbiausi nepriklausomos
Lietuvos atkūrimo bei išlai
kymo XX amžiuje įvykiai:
1905 m. gruodžio 4-5 d. Vil
niuj e pos ėd žiav ęs liet uv ių
suvažiavimas, gavęs Didžiojo

Vilniaus Seimo pavadinimą,
reikalavo Lietuvos autonomi
jos Rusijos imperijos sudė
tyje; 1917 m. rugsėjo 18-22
d. Vilniuje Lietuvių konfe
rencija paskelbė rezoliuciją
dėl nepriklausomos Lietuvos
valstybės bei išrinko 20 as
menų Lietuvos Tarybą; 1918
m. vasario 16 d. Lietuvos Ta
ryba Vilniuje pasirašė Lietu
vos Nepriklausomybės Aktą;
1920 m. gegužės 15 d. Kaune
susirinkęs Steigiamasis Sei
mas iškilmingai proklamavo
Lietuvos nepriklausomybę,
visų Lietuvos piliečių vardu
aprobavo ir įtvirtino 1918 m.
vasario 16 d. Lietuvos Ne
priklausomybės Aktą; 1949
m. vasario 16 d. Minaičiuose
(Radviliškio r.) buvo paskelb
ta Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio Tarybos deklaracija
– valstybės tęstinumą okupa
cijos sąlygomis patvirtinantis
dokumentas; 1990 m. kovo
11 d. Vilniuje demokratiškai
išr inkt a Liet uv os Resp ub
likos Aukščiausioji Taryba
paskelbė Aktą „Dėl Lietuvos
nep rik laus om os valst yb ės
atstatymo“.
Įdomus stendas -  „Tėvų
žemėje“, kuriame pateiktas
„Lietuvos žemlapis su etno

„Kertinis“ parodos stendas „Lietuvos Nepriklausomybės
Aktas“.
grafijos siena“, o jame pa
rodytos signatarų gimtinės.
Bej e, akiv aizd i vak ar in ės
bei „vidurinės“ etnografinės
Lietuvos dalių persvara prieš
Vilniaus kraštą, kuriame ne
gimė nė vienas signataras...
Du signatarai -  Kazimieras
Bizauskas bei Donatas Mali
nauskas – gimė Latvijoje.
Par od oj e mat om e ir du
signatarus iš Plungės krašto.
Tai -  teisininkas, dvarinin
kas Stanislovas Narutavičius
(1862 m. rugsėjo 2 d. – 1932

m. gruodžio 31 d.) ir eko
nomistas, agronomas, ver
slininkas, dvarininkas Jonas
Smilgevičius (1870 m. vasa
rio 12 d. – 1942 m. rugsėjo
27 d.). Lietuvos 100-mečio
proga prie Plungės kultūros
centro jiems buvo įrengtas
specialus stendas.
Na, o nuol at in į laisv ės
siekį bene geriausiai atspindi
vieno lozungo žodžiai, ku
riuos matome stende „Stei
giamasis Seimas“: „Lietuviai
ir žemaičiai jau niekam neb
vergaus ir nepakęs vergystės
laisvoj Lietuvoj.“
B. d.
Kęstučio Vaitkaus nuotr.

Plungė

Parodos stendo „Signatarai – Lietuvos Respublikos Seimo
nariai“ fragmentas.

Parodos pristatymo dalyviai.

Draugijos „Saulutė“
2019 metų projektas
„Žemaičių kultūros laukas“

Jūratės Motužienės nuotr.
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Žinios iš Telšių vyskupijos
Telšių vyskupijos
dvasininkų
konferencija
2019 vasario mėn. 27 d.
11 val. į Telš ių Vysk up o
Vincento Borisevičiaus ku
nigų seminariją rinkosi Telšių
vyskupijos dvasininkai, nes
tą dieną vyko Telšių vysku
pijos dvasininkų kasmėne
sinis formacijos susitikimas.
Susirinkimo pradžioje visus
susirinkusiuosius pasveikino
ir bendrai maldai vadovavo
Telšių vyskupijos ganytojas
vyskupas Kęstutis Kėvalas.
Jis pristatė garbų svečią
– vyskupą iš Vilniaus Darių
Trijonį. Vilniaus arkivysku
po metropolito augziliaras
vyskupas D. Trijonis dalinosi
savo įspūdžiais ir įžvalgomis
iš vyskupų sinodo Vatikane,
kur buvo svarstomi klausi
mai apie jaunimo sielovadą
šių dienų pasaulyje ir taip
pat dalinosi savo pastebėji
mais bei patirtimi iš pasaulio
jaunimo dienų renginio Pa
namoje. Vyskupas pabrėžė,
kaip   svarbu jaunimą lydėti
tikėjimo keliu, nes popiežiaus
Pranciškaus teigimu – jauni
mas mūsų dabartis, todėl tiek
sinode, tiek jaunimo dienose
buvo išryškinta svarbiausia
mint is – kart u su jaun im u
kurti bendrą dabarties tik
rov ę Bažn yč ioj e. Žmog us
pakviestas ugdyti ir ugdytis

visą savo gyvenimą ir tokia
ugdymo programa išryškėja
popiežiaus Pranciškaus paro
dytu pavyzdžiu – jis jaunimą
paliko prie Švč. Sakramento,
pats pasitraukdamas ir nie
ko nekalbėdamas jaunimui.
Svarbiausia tikėjimo kelyje
– ryšys su Jėzumi, o Bažny
čia pakviesta įvairiais būdais
padėti jaunam žmogui sutikti
Viešpatį savo gyvenime.
Po svečio konferencijos
ir pasidalinimo įspūdžiais į
sus ir ink us iuos ius kreip ės i
Telšių vyskupijos ganytojas
ir aptarė einamuosius Telšių
vyskupijos reikalus. Kovo mė
nesį ganytojas gavėnios proga
lankys dekanatus, susitiks su
kunigais, tikybos mokytojais
ir katechetais, pabendraus su
parapijų tarybų nariais, „Ca
ritas“ organizacijos atstovais.
Vyskupas priminė, jog šiemet
„Caritui“ sukanka trisdešimt
metų ir Telšių vyskupijoje ši
reikšmingos organizacijos su
kaktis bus švenčiama Tauragė
je ir per Didžiuosius Žemaičių
Kalvarijos atlaidus. Vyskupas
įteikė paskyrimus kunigams,
kurie dekanatuose įpareigoti
rūpintis jaunimo sielovada.
Taip pat pasveikinti kunigai,
gimę vasario mėnesį. Kalbė
damas apie Telšių vyskupijos
realijas vyskupas pristatė sta
tistiką, kuri atspindi vieną di
džiausią skaudulių – kas metai
Telšių vyskupijos teritorijoje

sumažėja apie 20 tūkstančių
gyventojų. Daugiau miršta
nei gimsta, daugiau laidotuvių
nei krikštynų, mažėja santuo
kų. Tačiau pasidžiaugta, kad
sekmadienių pamaldų lanko
mumas ir sakramentų prak
tika nėra sumažėję – žmonės
kviečia kunigus ligonių sakra
mento suteikimui, praktikuoja
išpažintį ir Švenčiausiojo Sak
ramento priėmimą. Didžioji
dal is jaun im o mok ykl os e
lanko tikybos pamokas, ruo
šiasi Pirmajai Išpažinčiai ir
Komunijai bei Sutvirtinimo
sakramentui.
Telšių vyskupijos jaunimo
centro direktorius, Vydman
tų parapijos klebonas kun.
Kar ol is Petr av ič ius pris ta
tė renginius, skirtus katali
kiškam jaunimui. Gegužės
mėn. 1 dieną Palangoje vyks
Sut virt in im o sakr am ent ui
besiruošiantiesiems skirtas
renginys „Užtvirtink“, kuriuo
bus baigta metinė katechezė.
Renginyje laukiama daugiau
nei 2000 jaunuolių. Buvo pri
statyta renginio programa.
Telšių vyskupijos ganyto
jas kunigą Karolį Petravičių
pas kyr ė Telš ių vysk up ij os
sielovados tarybos pirminin
ku. Atsakingu už pašaukimų
siel ov ad ą pas kirt as Telš ių
Vysk up o Vinc ent o Bor is e
vičiaus kunigų seminarijos
rektorius kun. doc. dr. Sau
lius Stumbr a. Ats ak ing iej i

dvasininkai pakviesti vykti
į parapijas ir susitikti su jau
nimu ir pristatyti sielovados
programas.
Baigdamas konferenciją
vyskupas pakvietė parapijų
klebonus kurti jaunimo ben
druom en es, kur ių pag alb a
formuotųsi branduoliai, pa
dedantys ugdyti jauną žmogų
tikėjimo dvasioje. Po bendros
maldos konferencijos daly
viai kart u piet av o Kun ig ų
seminarijos didžiajame re
fektoriume.
Apaštalinio
nuncijaus viešnagė
Telšiuose
2019 m. kovo mėn. 5 die
nos ryt ą į Telš ių Vysk up o
Vincento Borisevičiaus kuni
gų seminariją rinkosi iš visos
Telšių vyskupijos kunigai,
katechetai, tikybos mokyto
jai, parapijų tarybų atstovai,
nes tą dien ą čia lank ės i ir
pas kait ą apie pas aul ieč ių
vaidmenį Bažnyčioje skaitė
apašt al in is nunc ij us ark i
vysk up as dr. Pedr o Lop ez
Quintana. Garbų svečią atly
dėjo jo asmeninis sekretorius
kun. Mind aug as Šlaust as,
o gausiai susirinkusiesiems
pris tat ė Telš ių vysk up ij os
vyskupas Kęstutis Kėvalas.
Iš italų kalbos vertėjavo Tel
šių Švč. M. Marijos Ėmimo į
Dangų (Mažosios) bažnyčios
vikaras kun. Egidijus Kumža.
Apaštalinis nuncijus jau bai
gia savo kadenciją Lietuvoje,
Latv ij oj e ir Est ij oj e ir yra
paskirtas į Austriją. Vyskupas
K. Kėvalas dėkojo garbiam

Klubo „Oginskių dvaro bičiuliai“ susirinkimas
Daugiau kaip prieš pen
kiolika metų susikūręs kaip
paveldo ir gamtos mylėtojų
klubas nemažai prisidėjo,
kad būtų išsaugotas vien
tisas Plungės dvaro kom
pleksas, klubo pastangomis
į saugomų objektų sąrašą
įtraukt a Oginsk io kopl y
tėlė, išsaugotas Advokato
namelis nuo privatizavimo
ir t.t. Klubo nariai lanko
Lietuvos ir kitų šalių pavel
do objektus, rengia bendras
išvykas į kultūros renginius.
Yra parėmę knygų leidybą,
Pas aul io žem aič ių dail ės
parodą ir kt. Klubas turi
narių Australijoje, Vokie
tij oj e, Lenk ij oj e. Pirm o
ji Klubo prezidentė buvo
Australijos lietuvė Danutė
Baltutienė, Plungės miesto

svečiui už atvykimą ir dova
notą laiką Telšių vyskupijos
žmonėms bei parengtą pra
nešimą „Katalikų pasauliečių
veikla Katalikų Bažnyčioje
Liet uv oj e“. Nunc ij us Lie
tuvoje dar bus du su puse
mėnesio, o pabaigęs visus
čia pradėtus darbus, popie
žiaus Pranciškaus paskyrimu
išvyks nuncijaus pareigoms į
Austriją.
Kalbėdamas apie pasau
liečių vaidmenį Bažnyčioje,
kiekvienoje parapijoje arki
vyskupas išryškino bendra
darbiavimo principą – pasau
liečiai pakviesti bendradar
biauti su dvasininkais parapi
jose, bažnytinėse struktūrose.
Pasauliečiai yra pakviesti ak
tyviai įsijungti į pastoracijos
darbą parapijose – patarnauti
liturgijoje, dalyvauti giedoji
me, bažnyčių priežiūroje, ka
ritatyvinėje veikloje, įvairiose
bažnytinėse organizacijose.
Dvasininkai pakviesti dalintis
atsakomybe su pasauliečiais,
nes kiekvieno tikinčiojo už
davinys – skelbti pasaulyje
Evangeliją ten, kur dirbama,
kur gyvenama. Ypač tikintieji
pakviesti dalyvauti politikoje
ir aktyviai laikydamiesi savo
vertybių bei sąžinės įtakoti
sprendimus, kad jie būtų mo
ralūs. Savo gyvenimu ir išti
kimybe tikėjimui dvasininkai
ir pasauliečiai pakviesti kurti
santykį ir taip bendradarbiau
dami kurti gyvenimą, kupiną
Kristaus dvasios. Pasaulie
čiai savo veikla ir tikėjimu
pakviesti perkeisti pasaulį.
Dvasininkai savo pašaukime
pakviesti lydėti, patarti, pa

drąsinti, melstis ir kartu su
pasauliečiais darbuotis dėl
Diev o Kar al yst ės ugd ym o
pasaulyje. Tikintieji pasau
liečiai, anot nuncijaus, negali
gyventi dvigubo gyvenimo
– bažnyčiose būti tikinčiais,
o pasaulyje – tarytum nieko
bendro neturėti su Dievu ir
Bažnyčia. Tikintis pasaulietis
visada išlieka tvirtu tikėjimo
žmogumi ir taip liudija die
višką tiesą ir Bažnyčioje, ir
pasaulyje.
Po konferencijos apaštali
nis nuncijus atsakinėjo į jam
pateiktus klausimus, dalinosi
savo asmenine patirtimi bei
įžvalgomis.
12 val. svečias arkivys
kup as, Telš ių vysk up ij os
ganytojas ir nemažas būrys
kunigų aukojo Šv. Mišias. Šv.
Mišiose dalyvavo daugiau nei
šimtas konferencijos dalyvių.
Po Šv. Mišių apaštaliniam
nuncijui padėkos žodžius už
atvykimą, konferenciją, au
kotas Šv. Mišias, pasidalintą
Dievo žodį išsakė vyskupas
K. Kėvalas.
Visiems kartu nusifotogra
favus seminarijos didžiajame
refektoriume buvo surengti
bend ri nuot aik ing i piet ūs,
kur pietaujančiuosius aplan
kė ir puikią nuotaiką atnešė
žaismingieji Užgavėnių per
sirengėliai, nes, kaip žinia,
konferencija ir susitikimas
su apaštaliniu nuncijumi vy
ko gavėnios išvakarėse – per
Užgavėnes.

bibliotekoje, kūrybos palė
pėje, III a. (Laisvės al. 19).
Darbotvarkėje: klubo narių
anketinių duomenų atnau
jin im as, nar io mok est is.
Veiklą apžvelgs dabartinė
klub o prez id ent ė Rom a
Žilinskienė. Apie kilusios
iš Plungės lenkų alpinistės
atminimo įamžinimą pasisa
kys Zita Paulauskaitė. Šatei
kių dvaro situaciją apžvelgs
Jol ant a Skurd ausk ien ė ir

Jol ant a Milt en ė. Pok alb į
apie Plungės parką praves
projekto „Plungės išmanu
sis parkas“ autorė Virginija
Liutikaitė. Vyks diskusijos,
prašome teikti pasiūlymus
veiklai gerinti, idėjas, kurias
norėtume kartu įgyvendinti.
Klubas kviečia įsijungti į
veiklą naujus narius, gali
mus rėmėjus.

Telšiai
Tomo Murausko nuotr.

Klubo „Oginskių dvaro  
bičiuliai“ taryba

Fotografijos paroda, skirta
filosofo Vydūno gimtadieniui
Garbės pilietė ir klubo Gar
bės prezidentė. Klubo idėją
pasiūlė Plungės – Mendeno
miestų partnerystės draugi
jos pirmininkė Ulla Amsler.
Klubas buvo įkurtas prie

Žemaičių dailės muziejaus.
Šiuo metu stebint sėkmingą
muz iej aus veikl ą, klub as
svarsto praplėsti veiklos ri
bas ir daugiau dėmesio skirti
rajono paveldo bei gamtos

objektams. Šio susirinkimo
metu apie tai bus taip pat
diskutuojama.
2019 m. kovo 14 d. 17
val. klubo narių susirinki
mas vyks Plung ės vaik ų

Kovo 22 d., penktadienį, 16.15 val. Plungės viešojoje
bibliotekoje-laikrodinėje (Parko g. 7) atidaroma klaipė
diečio fotomenininko Virgilijaus Jankausko fotografijos
paroda „Vydūnas. Gyvenimas, mirtis ir kas toliau...“,
skirta filosofo Vydūno 150-osioms gimimo metinėms.
Alės Jankauskienės paskaita apie Vydūną.
Plungės viešosios bibliotekos inf.
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2019 metai paskelbti Vietovardžių metais
Plungės miesto ir rajono miestelių bei kaimų, kuriuose veikia bibliotekos, vietovardžių kilmė,
legendos, pasakojimai ir nuotraukos, atspindinčios rašytinę medžiagą. Informaciją apie vietovar
džius surinko Plungės rajono bibliotekų darbuotojos.
Kuliai

Kolėškē saka „Kolē“. Tas žuodis ī paimts ėš koršiu
kalbuos ė reišk akmėnouta vėita. Kolėškiu žuodis ī koršiu
kėlmies. Žemaitėškā būtom „Kūlē“, vuo koršiu kalba –
„Kolē“.
Kūlis (žemaitiškai „akmuo“) – Kulių vietovė labai ak
menuota.
Kulis (juodadarbiai) – Kuliuose viduramžiais prekiau
ta anglimi, todėl miestelyje buvo labai daug juodadarbių.
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Vietovė, kurioje dabar įsikūrę Alsėdžiai, kažkuomet
buvusi   labai miškinga. Kartą ant kelmo sėdėjęs senas
neprigirdintis žmogus. Pro šalį ėjęs prašalaitis ir klausiąs
senuko:
- Kaip vadinasi ši vieta?
Senukas neišgirdęs, pagalvojęs, kad klausia, ką jis čia
veikiąs, tai ir atsakęs:
- Al’ siedu.
Tai anas svetimas žmogus ir paskelbęs, kad ta vieta
vadinasi „Al’siedu“. O tas „Al’siedu“, bėgant laikui, tapo
Alsėdžiais.
2017 m. rugpjūčio  5 d., vasaros šventės metu, ir alsė
diškiai, ir jų svečiai, prisimindami Alsėdžių vietovardžio
kilmę, buvo susėdę vienos miestelio gatvės pakelėje - siekta
sėdėjimo pakelėse rekordo. Ir rekordas buvo pasiektas!

tarp Rietavo ir Plungės bažnyčių bokštų, akys vis užkliū
davo smailų jaunutėlį, dar baltą ir iki šiolei nematytą baž
nyčios bokštą. Mėlynuojančioje Stalgo girios tolumoje,
smailiai pasistiebęs, jis drąsiai žvelgė į dangų ir papildė
iš tenai užmatomų septynių bažnyčios bokštų harmoniją.
Tai buvo Stonių žemėje ką tik pastatyta Šv. Petro ir Povilo
bažnyčia (dabar - Stalgėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus
bažnyčia).
Bažnyčia Stalgalėje, Stalgalės bažnytkaimis skambėjo
nesklandžiai, todėl kunigo Pukio iniciatyva šis vietovardis
buvo pakeistas Stalgėnais.
Paruošta pagal „Stalgėnų mažasis pasaulis“. Aleksandras
TENISONAS, „Žemaičių saulutė“, 2014 07 18, Nr. 12 (719).
Iš plungiškės kraštotyrininkės Apolonijos Girdžiūnienės ar
chyvo

Aleksandravas

Stalgėnai

Plungės vardo kilmė

Istorikas J. Drungilas tikino, jog miesto vardo kilmė nė
ra visiškai aiški. Vienas labiausiai tikėtinų aiškinimų, kad
miesto pavadinimas kilęs nuo upelio vardo. Tokią prielaidą
leidžia daryti 1894–ųjų Plungės žemėlapis, kuriame mato
ma per visą miestą vingiuojanti ir į Babrungą įtekanti upė,
įvardyta Paplunga.
Gvildendamas Plungės vardo kilmės klausimą, istori
kas teigė, kad iš viso yra trys Plungės miesto pavadinimo
kilmės versijos: liaudies, antroponiminė ir hidroniminė.
Pagal liaudies etimologiją Plungės vietovardis siejamas
su veiksmažodžiu „plunktis“ , kuris reiškia „apipešioti“,
„muštis“. Iš to esą kilęs ir posakis: „Neik į Plungę, nes ten
plunkiasi“. Antroponiminės versijos autoriai miesto pava
dinimą linkę kildinti iš pavardės Plungė.
Pagal hidroniminę versiją - Plungės vardas kilęs iš upe
lio, tekėjusio per miestelį, pavadinimo. Šią versiją paremia
topografiniai, kalbiniai ir archeologiniai duomenys.
Alsėdžiai

Alsėdžiai rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėti
1253 m.

Įdomi yra Stalgėnų bažnytkaimio įkūrimo legenda.
Dar prieš I Pasaulinį karą gyveno Stalgėnuose dievo
baimingas ir darbštus ūkininkas Petras Stonys ir jo žmona
Petronėlė. Minijos vingiuose jie turėjo virš 20 ha ūkį, ku
riame, rodos, nieko netrūko: žemė buvo gera, derėjo javai,
klėtyje aruodai buvo pilni grūdų, Minijos vingiuose žolė
augo iki juosmens, arklidėje žvengė žirgeliai, karvutės
linksmai maurojo tvarte. Aplink visur virė gyvenimas, vien
tik Stonių troboje buvo tylu, niūru ir tuščia. Ten nesigirdėjo
vaikų džiaugsmingo klykavimo, linksmo juoko, nesijautė
džiaugsmo - Stoniai buvo bevaikiai. Kiek laukė ir tikėjosi,
sulaukė jau ir žilo plauko, bet paveldėtojų ūkiui vis dar
nebuvo. Nepadėjo nei karštos maldos, nei pažadai, nei bran
giai užpirktos mišios. Abu dėl to labai liūdo ir sielojosi.
Bet vieną naktį sapne girdįs Stonys balsą, kuris jam
sakąs: „Nesisielok, Petrai, kad nesulauki savo ūkio pavel
dėtojo. Tavo gyvenimui skirtas kitas kilnus darbas, kuris
įvykdytų Kūrėjo aukščiausią valią“. Šis balsas jam pasikar
tojęs net keletą naktų. Sujaudintas tokio apreiškimo, Stonys
ilgai galvojęs, ką tai galėtų reikšti ir koks garbingas gyve
nimo tikslas jam skirtas. Pagaliau Petras supratęs, kad tai
Apvaizdos lėmimas, kad jis neturįs vaikų, ir Kūrėjo balsas
apsireiškęs jam sapnuose, kad jis įvykdytų Aukščiausiojo
valią ir užsipelnytų Dangaus karalystę.
Pasitarę Stoniai išsižadėjo vilčių susilaukti vaikų ir
nutarė visą savo ūkį padovanoti Bažnyčiai su sąlyga, kad
Vyskupija čia, prie Minijos, pastatysianti bažnyčią.
Tegul skamba Stalgo žalioje girioje bažnyčios varpo
dūžiai ir aidi per Minijos slėnius, po visą parapijos apy
linkę! Tegul tilindžiuoja varpai ir varpeliai bažnyčioje
ir tegu kunigas iš ambono skelbia parapijiečiams Dievo
žodį, tegu žmonės, susirinkę čia šventadieniais, garbina
Viešpatį! Patys Stoniai iki gyvos galvos pasiliksią keletą
hektarų žemės, pasistatysią netoli bažnyčios trobelę ir sa
vo saulėlydžio dienas praleisią maldoje. Kaip nutarė, taip
padarė. (Stonys Petras mirė 1933 m. Per I Pasaulinį karą,
1916 m., vokiečių okupacinė administracija per Miniją ties
Stalgale pastatydino naują gražų tiltą, nukasė kalno stačius
krantus, supylė aukštus pylimus ir patį kelią su atšlaitėmis
išgrindė akmenimis, o pylimo pakraščius aptaisė baltais
stulpeliais. Stalgalė pasipuošė, o Minija nebegrasino pa
vasario potvyniais.
1918 metų vasarą nuo Žemaičių aukštumų, nuo Lopai
čių kalno žiūrint į vakarus, tolumoje driekėsi Žemaitijos
žemumos panorama snausdama melsvame rūke. Tolyje,

Tarpukariu Aleksandravo pradinėje mokykloje dirbęs
žinomas Lietuvos patriotas mokytojas Antanas Gulbins
kas buvo iškėlęs mintį, kad Aleksandravui reikėtų grą
žinti senąjį gražų lietuvišką pavadinimą Kibiškiai. Tačiau
Raudonajai armijai įžengus į Lietuvą, šios minties auto
rius atsidūrė emigracijoje ir ši kilni misija liko neatlikta.
Kaime mėtėsi apiplyšusi sena , 1917 m.Tilžės leidykloje
išleista knygelė (turbūt iš mokytojo gausios bibliotekos),
kurioje buvo aprašyti paminijo kaimai ir Aleksandravo
dvaro istorija. Mano žiniomis, šis unikalus ,,geltonosios“
literatūros reliktas pateko į KGB darbuotojų rankas ir tik
riausiai buvo sunaikintas. Skaičiusieji šią knygelę pasakoja,
kad Aleksandravo dvaro pavadinimas kilęs nuo kažkokio
rusų didiko Aleksandrovo.
Įdomi neseniai girdėta ir kita Aleksandravo dvaro
( taip pat ir kaimo) pavadinimo kilmės versija . Atseit
Lietuvos gražuolė rašytoja Sofija Tyzenhauzaitė-  Šu
az el art im ai draug av o su Rus ij os car u Aleks and ru ,
todėl vienturtį savo sūnų pavadino Aleksandru, o ber
niuko krikštatėviu buvęs pats caras. Tuo metu naujai
pastatytas dvaras šiam įvykiui atminti buvęs pavadintas
Aleksandravu. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Aleksan
dravo dvarą iš žemės ūkio banko nupirkusi kažkokia
draugija (tos draugijos narys buvo kunigas Jarulaitis).
1913m. Aleksandravo dvaro centrą nupirko Kazimie
ras Riepša ir Juozas Eglinskis. Riepša įsigijo 7 pasta
tus su 100 ha žemės, o Eglinskis – 3 pastatus su 45
ha žemės. Pastarajam atiteko akmeninis arklininkas,
1861 met ais stat yt as dvar o gyv en am as is nam as, rū
sys, Riepš ui -  ūkv ed žio gyv en am as is nam as, stat y
tas apie 19 amžiaus pradžią . Jį sudarė 15 kambarių.
Žmonės ir dabar dar prisimena pasakojimą, kaip Riepša
dvarą pirko. Pasakojama, kaip į Gaudučių dvarą pas po
ną, kuris buvęs įgaliotas išparduoti Aleksandravo dvaro
žemes, atvykęs apiplyšusia burka apsivilkęs, bet du ge
rus arklius pasikinkęs žmogelis. Jis pasiprašęs audien
cijos pas poną. Ponas pažiūrėjęs į pančiu persijuosusį,
labiau į elgetą panašų žmogelį ir atsisakęs jį priimti.
Tarnaitė paklaususi, ko tas vargšas norįs. Ogi jis norįs
Aleksandravo centrą pirkti! Ir tik tada, kai klumpėtas
žmogelis prasisiautęs suplyšusius skudurus ir ištraukęs
kapšą auksinių, ponas pakvietęs jį vidun, o tarnaitei
liepęs atnešti arbatėlės. Tarnai šokę arklių nukinkyti...
Vėliau Kazimieras Riepša padalijo savo ūkį dviems sū
nums: Kazimierui ir Mykolui. Kazimieras vedė Barborą
Samoškaitę iš Liepgirių ir pasiliko gyventi dvaro senuo
siuose pastatuose, o Mykolas ant savo žemės pasistatė
naujus pastatus.
Paruošta pagal  Aleksandravo kraštotyrininkės
Veronikos Simutienės užrašymus. Aleksandravo
krašto muziejus „Mėjga“
Nukelta į 11 psl.
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Fotoparodos „Latvijos vaizdai“ pristatymas
Sausio 31 d. Plungės miesto bibliotekoje, įkurtoje prekybos centro „MAXIMA“ antrame aukšte,
įvyko Plungės ir Rietavo krašto fotoklubo „Žybt“ nario Kęstučio Vaitkaus parodos „Latvijos vaiz
dai“, skirtos Latvijos valstybės šimtmečiui, pristatymas. Ši paroda pakeitė prieš tai veikusią to pa
ties klubo nario Antano Jonaičio fotoparodą, skirtą Lietuvos 100-mečiui.
Muzikinis
pasveikinimas
Renginio vedėja bibliote
kininkė Ingrida Jonuškienė
pas id žiaug ė, kad bibl iot e
koje jau surengta ne viena
fotoklubo „Žybt“ paroda, ir
kiekvieną kartą lankytojai
patiria gerų įspūdžių.
Parodos pristatymo dalyvius
tą žiemos vakarą gitaros garsais
bei daina pradžiugino jaunoji
muzikantė Kamilė Valužytė.
Bibliotekininkė Rita Jundulie
nė sakė žinojusi, kad Kamilė
labai jaudinsis, bet nuoširdžiai
dėkojo: „Kėta karta ė viel kvė
isem, vo ka atētom ė kėta karta,
mes tuokė simbuolėnė duovė
nelė iteiksem.“
Parodos autoriaus
žodis
K. Vaitkus prisiminė, kai
buvo I. Jonuškienės paprašytas
surengti fotoparodą. Teko pa
mąstyti, kokią temą pasirinkti.
Bet jis prisiminė A. Jonaičio
parodą, skirtą Lietuvos 100mečiui, ir pagalvojo, jog ir
Latvijai – 100 metų. O po Lat
viją, pasak parodos autoriaus,
važinėta tikrai daug: ir Ryga, ir
Jūrmala, ir Ventspilis, ir Sigul
da, ir Kuldyga, – fotografams
ir keliautojams tai esančios
artimiausios vietos, kur kažką
įdomaus galima pamatyti ir
nufotografuoti.
Parodai autorius pateikė 12
nuotraukų iš dešimties Lat
vijos vietovių, kad būtų kuo
įvairiau. Trys nuotraukos yra
iš Rygos, nes, pasak K. Vait
kaus, yra sakoma, kad Latvija
yra Ryga ir likusi šalies dalis,
nes sostinėje gyvena trečdalis
Latvijos gyventojų.
Parodos autorius sakė sten
gęsis, kad būtų parodyta ir
architektūra, ir žmonės. Kelias
nuotraukas iš įvairių renginių
jis aptarė plačiau. Pavyzdžiui,
2010 m. Durbės miestelyje
vyko Durbės mūšio 750 metų
jubiliejaus paminėjimas: buvo
didelė šventė, atvyko Lietuvos
delegacija, buvo pastatytas
naujas paminklas, vyko seno
vinės apeigos. Vyko ir kariūnų
dvikovos, o fotografui pavyko
„pagauti“ kadrą, kai vienam
jų iš rankos iškrinta kalavijas.
Kitas įdomus kadras – Saldaus
miesto šventėje vykusių varžy
bų metu komanda bėga, tiesiog
iriasi Ciecerės upe. K. Vaitkus
prisiminė, kad į tą šventę 2012
m. „Žybt“ narius buvo pasi
kvietęs Saldaus fotoklubas
„Es daru“ (liet. „Aš darau“).
Plungės viešosios bibliotekos
Bokšto salėje šis klubas yra su
rengęs parodą „Es sēžu“ (liet.
„Aš sėdžiu“), kur kiekvienas
klubo narys buvo pateikęs po
vieną savo portretinę nuotrau
ką, atspindinčią jo pomėgius,
gyvenamąją aplinką ar kitą
sumanymą. K. Vaitkus apgai

Parodos „Latvijos vaizdai“ fragmentas.

Parodos autorius K. Vaitkus.

Renginio dalyviai.

A. Jonaičio sveikinimai.

„Priešakinėse linijose“ – Alina Čapienė ir Antanas Jonaitis.
lestavo, kad ryšiai su šiuo klu
bu nebepalaikomi: „Žybt“ nėra
surengusi nė vienos parodos
Salduje. Spalvinga nuotrauka
iš 2004 m. Rygoje vykusio di
džiausio Europoje tarptautinio
folkloro festivalio „Europiada“
(“EUROPEADE“), kurioje pa
vaizduoti šokantys latviukai.
Kitų nuotraukų parodos au
torius smulkiau nekomentavo,
bet kvietė paskaityti užrašus,
sužinoti, kas ir kokioje vieto
vėje nufotografuota. Pasak jo,
kas ten bus buvęs, tas atpažins
ar Turaidos pilį netoli Siguldos
Gaujos nacionaliniame parke,
ar Kuldygos puikų senamiestį,
ar kitus objektus.

Sveikinimai ir
padėkos
Parodos autorių sveikinęs
Seimo narys Andriejus Stan
čikas priminė garsiąją frazę
„Sustok, akimirka žavinga!“
ir pašmaikštavo, kad akimir
ka paprastai nesustoja, o štai
fot og raf ams -  sus toj a! Jis
prisiminė, kaip buvo „foto
modeliu“ savo broliui foto
grafui. A. Stančikas pakartojo
pasiūlymą, kurį jau buvo išsa
kęs fotoklubo „Žybt“ metinės
par od os Plung ės vieš oj oj e
bibliotekoje atidaryme. Jis
teigė manąs, kad klubo paro

Seimo narys A. Stančikas.
dą reikėtų surengti ir Seime.
Jo padėjėja Raimonda Bie
liauskienė sakė jau sutarusi,

kad Seime 2020 m. tikrai bus
surengta tokia paroda – belie
ką tik suderinti laiką.
K. Vaitk ų sveik in o fo
toklubo nariai A. Jonaitis,
Alina Čapienė, Kostas Sliv
skis, Aldona Kuprelytė. A.
Kuprelytė sakė: „Aš dėdėlē
džiaugous, ka Kęstutis pada
rė ton paruoda ėr kad ons mīl
ton Latvėjė, aš tēp pat nu senū
laikū eso isėmīliejosi Latvė
jė, ėr aš mėslėjo, kad mums
artėmiausis krašts īr Latvėjė,
-  ne veltou mes „braliokās“
vadėnam...“.
Par od os aut or ių sveik i
no ir bibliotekininkės I. Jo
nuškienė bei R. Jundulienė,
dovanodamos įrėmintą nuo
trauką, kuri yra išspausdinta
Audreolės Pažereckaitės ir
Algio Jankūno fotoalbume
„Šarnelės šviesa“ (Klaipėda,
2008 m.), skirt am e poe tui
Vytautui Mačerniui.
Savo ruožtu K. Vaitkus dė
kojo A. Jonaičiui už pagalbą
kabinant šią parodą.

Neoficialioji dalis
Parodos autorius A. Stan
čikui, R. Bieliauskienei bei
kitiems parodos lankytojams
smulkiau pakomentavo kitas
nuotraukas. O fotografams jis
pasiūlė pagalvoti apie parodą,
skirtą Estijos 100-mečiui.
Paroda buvo aptarinėjama ir
begurkšnojant arbatą bei besi
vaišinant saldumynais. Pavyz
džiui, Žemaitijos nacionalinio
parko etnologė A. Kuprelytė
džiaugėsi, kad fotografijos
atspaustos ant drobės: „Vėsū
gražiausė – ont druobės: tuoks
jausmos, ka paveikslos...“.
Paroda „Latvijos vaizdai“
bus eksponuojama iki kovo
pabaigos.
Beje, Plungės apylinkės
teismo Plungės rūmų (Lais
vės al. 4) fojė veikia K. Vait
kaus fotoparoda „Fotožygių
akimirkos“.
„Žemaičių saulutės“ inf.
Kristinos Paulauskaitės nuotr.
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Andrius Kulikauskas

Kaip atsakyti už nusikaltimus žmonijai?
Kaip atsakyti už 1941 m.
lietuvių tautos valios reiškėjų
nusikaltimus žmonijai?  Juk
tai ne paskiri žudikai, o mūsų
tautos labui veikę nusikal
tėliai. Vedžiau pokalbį šiuo
klaus im u Plung ės miest o
savivaldybės viešojoje bib
liotekoje, penktadienį, 2019  
m. vasario 22 d. Dalyvavo
18 žmonių.  
Buv au pas ir eng ęs api
būdinti tokius nusikaltimus
žmonijai: Lietuvių aktyvistų
fronto vadas Telšių apskrity
je kapitonas Jonas Noreika,
1941 m. liepos 12 d. įsakė
išžudyti Plungės žydus. Jis
tuomet parengė rezoliuciją
rag int i Liet uv os laik in ąj ą
vyr iaus yb ę siekt i vis išk os
nepriklausomybės, sakė pa
grindines kalbas manifesta
cijose Telšiuose, liepos 20 d.
bei Plungėje, liepos 27 d. ir
iškart vedė šių miesto žydų
žudynių rengėjus, LAF vado
pavaduotoją Bronių Juodikį
ir LAF Plungės vadą Povilą
Alimą į Kauną, išsakyti “Že
maičių žemės” valią.  
Mūsų pokalbio dalyviai
jau buvo susipažinę su “Že
maičių saulutėje” skelbiama

Vyskupas Kęstutis Kėva
las susitiko su Šv. Antano
Paduviečio parapijos  ko
mitetu. Stalą puošia žydų
simbolis menora.

Grant Goc hin o “Užk laus a
dėl Jono Noreikos nusikal
tėlių gaujos”, kurią Noreikos
anūkė Silvia Foti yra paskel
biusi savo svetainėje www.
silviafoti.com.  Šį mėnesį pri
statome jau ketvirtą užklau
sos dalį.   Todėl visą pokal
bio laiką skyrėme išmąstyti
dvylika prasmingų veiklų,
kuriomis vienaip ar kitaip
atsakytumėme už praeities
nusikaltimus. Tai pirmas toks
pokalbis Plungėje ir bene vi
soje Lietuvoje.   Plungiškiai
šviesuoliai yra jam pribren
dę, juk yra įsisamoninę savo
krašto nelaimes. Juos kilniai
veikia minėjimai tautodaili
ninko Jakovo Bunkos ir jo
bendraširdžių išpuoselėtame
Kaušėnų Holokausto aukų
memoriale.
Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo
centras tokiam pokalbiui dar
nepribrendęs.  Prašiau leisti
tokį pokalbį surengti Okupa
cijų ir laisvės kovų muziejuje
Vilniuje. Centro generalinė
direktorė Teresė Birutė Bu
rauskaitė nepatenkino pra
šymo, paaiškindama:
„Jūsų norimos kalbėti te
mos teiginys „lietuvių tautos
valios reiškėjų nusikaltimai
žmonijai” neatitinka tikro
vės ir galimai pažeidžia LR
Konstitucijos 25 str.: „Laisvė
reikšti įsitikinimus ir skleisti
inf orm ac ij ą nes ud er in am a
su nusikalstamais veiksmais
– tautinės, rasinės, religinės
ar socialinės neapykantos,
priev art os bei disk rim in a
cijos kurstymu, šmeižtu ir
dezinformacija.“
Svarbiausia, kuo įsitiki
nome Plungėje, yra, kad at
sakomybės klausimus reikia
spręsti dvasinėje plotmėje.  
Mus taip įtik in o kat al ik ų
kun ig as brol is Ged im in as
Numgaudis OFM, kuris jau
dešimtmečius įkvėptai ko

Jono ir Antaninos Noreikos anūkai pritarė dr. A. Kuli
kausko minčiai  Užgavėnes laikyti ne žydų, o Noreikos
diena. Gautas pasiūlymas: sukurkime dainą Eurovizijai!

voja su antisemitizmo pik
tąja dvasia.   Kauno žydas
švies uol is Sim on as Dov i
davičius atkreipė mano dė
mesį į adventinės popietės
įrašą youtube.com, kuriame
brolis Gediminas širdingai
vaizduoja mūsų lietuvių at
sakomybę už Plungės žydų
likimą. Brolis Gediminas su
trimis jaunais savanoriais ne
tiktai dalyvavo bibliotekos
pokalbyje, bet dieną prieš
skyrė dvi valandas su mani
mi susipažinti ir apsitarti.  O
po pokalbio mane išsivežė į
savo parapiją Pakutuvėnuo
se šlovinti Dievą šventomis
Mišiomis, taip pat mesijinių
žyd ų šok iais, giesm ėm is,
maldomis ir šventojo Rašto
skaitiniais bei apmąstymais.
Būtent tą sekmadienį brolis
Gediminas broliui Antanui
Bluž ui OFM perl eid o Pa
kutuvėnų klebono pareigas.
Savo paskutinę dieną brolis
Gediminas pasirūpino, kad
keliolika minučių pasikal
bėčiau su vyskupu Kęstučiu
Kėvalu apie lietuvių katalikų
1941 m. vieningai vykdytus
nus ik alt im us Telš ių vys
kup ij oj e. Jam pas ak oj au,
kaip mirties dieną krikšty
tos žydaitės liko Bažnyčios
užmirštos, tiesiog atmestos.  
Vyskupas buvo sukrėstas ir
sakė, kad žmonės turi žinoti.  
Jį, matomai, veikė parapi
jiečių gyvas rūpestis žydų
atjautos klausimu.
Antisemitizmas yra vienas
iš pačių giliausių piktosios
dvasios raiškų. Kovodami su
juo kiekvienas susiduriame
su klausimu, kodėl Dievas
išsirinko ne mane, o kitą?  
Kodėl aš nesidžiaugiu kitu,
o noriu jį sunaikinti, kaip
Kainas Abelį? ar fariziejų
taryba Jėzų Kristų? ar Telšių
LAF vadai savo krašto žy
dus?   Būti žydu, tai reiškia
būti persekiojamu, dėl to, kad
esi Dievo palaimintas. Betgi
kiekvienas galime patys rink
tis būti šviesuoliais ir lygiai
taip pat persekiojamais, dėl
to, kad esame geri, dėl to, kad
kiekviename žmoguje atkak
liai ieškome šviesuolio.
Tose paieškose patiriame,
kaip velniškos jėgos atkerta
mus nuo vienas kito. Kaip
mokslininkas drįstu atkreip
ti dėmesį į tokius reiškinius.
Čikagoje, Marquette Parko

Pakutuvėnuose, Šv. Antano Paduviečio parapijoje, penktadienio vakarais,  žemaičiai
mesijinių žydų šokiais šlovina Dievą.

Simonas Dovidavičius atve
dė į Plungę tiesos ieškoto
jus Silvia Foti 2013 m. ir
Andrių Kulikauską 2018 m.
kvartale, lietuviai ir kiti bal
tieji gyvendavo į vakarus nuo
Western gatvės, o juodieji į
rytus, nes jiems anoje pusėje
namų neparduodavo. Užtat
pereinant gatvę kirsdavome
klaikią psichologinę sieną.
Pan aš iai, įvair iaus ios pri
klausomybės nuo svaigalų,
lošimų ir kitų aistrų, yra tie
siog apsėdimai, mumyse ap
sigyvenę velniai, bandantys
viduje susisukti lizdą, mus
atkirsti nuo pasaulio. Jėzus
velniams tiesiog pasakydavo:
“Lauk!”  Vėlgi, pastebėkime,
jog akcinės bendrovės turi
visas žmogaus teises, bet jo
kių dorovinių įsipareigojimų.
Jos gali nesivaržydamos me
luoti.  Jos gali išsipūsti kaip
milžinės, nepažabotos mūsų
kokių nors tikslų, o verčiau
žabojančios mus tuščių pi
nigų gaudymu.   Pasąmonės
žab ang os per kart ų kart as
skleid žia ner am um us, pa
tyčias, savižudybę, pavydą,
godulį, kerštą, smurtą.   
Rimantas Bendorius su
sirūpino, kad Plungės Sena
miesčio vidurinė mokykla
1975 m. pas tat yt a ant žy
dų kapinių, o tai, be abejo,
neig iam ai veik ia vaik us.
Eugenijus Bunka jį ramino,
kad vaikai dėl to nekalti, ir
gerosios dvasios juos glo
boja. Jis yra tyręs statistiką,
kad iš tikrųjų tai pavyzdingo
elgesio mokykla. Kaip be
būt ų, man au, gal ėt um ėm e
su jaunimu pasisakyti, kad
mūsų valstybė persigalvotų,
ir nedarytų kongresų rūmų
iš tų Sporto rūmų, kuriais
sovietai išniekino seniausias
Vilniaus žydų kapines.
Siūlau mokytis iš praei
ties, kaupti doro ir nedoro
elg es io pav yzd žius, juos e
iešk ot i dėsn ing um ų, kaip
kas rinkosi. Tenka vardinti
nus ik alt ėl ius, tiksl int i nu
sikaltimus, juk tokiu būdu
pas teb im e, kaip mes vis i
susisieti, vos ne visi kalti,
tač iau veln io nea tk irst i ir
nep as merkt i. Bron isl ov as
Pocius labai jautriai pastebi,
jog Lietuvoje galėtumėme
atjausti visus nukentėjusius.  
Svarbu atjausti pokario par
tizanus, bet galim tuo pačiu
atjausti jų aukas, tiek kaltas,
tiek nekaltas. Galim atjausti
tremtinius, pabėgėlius, disi
dentus, vokiečių ir sovietų
karius, žydų ir lenkų partiza

Kun. brol. Gediminas Numgaudis OFM, Zita Paulauskai
tė, Birutė Stanienė,  Laurynas Stanys, Greta Jakštaitė
ir Bronislovas Pocius kavos bare Ex  Libris, Plungėje,
2019.02.21 rengiasi kitos dienos pokalbiui.

Raimondas ir Zita kviečia į Plungės bibliotekos renginį.
nus.  Mus labai jungia nuošir
dūs pokalbiai, kokių trokšta
bibl iot ek in ink ė Zit a Pau
lauskaitė.   Ji nuo Sąjūdžio
laik ų renk a pris im in im us
apie Plungės krašto žydus ir  
lietuvių partizanus.
Pok alb iams reik al ing os
žinios. Žinome apie nacių ir
sovietų nusikaltimus, tačiau
reik ėt ų išt irt i mūs ų pač ių
liet uv ių nus ik alt im us, tai
yra, ats tat om os Liet uv os
Respublikos vardu ir lietu
vių taut os lab ui vykd yt us
nusikaltimus žmonijai. Juk
Kazys Škirpa ir LAF Berly
nas skatino išvaryti žydus,
Jonas Noreika ir LAF Telšiai
laimino jų išžudymą, o Juo
zas Ambrazevičius-Brazaitis
ir Lietuvos laikinoji vyriau
syb ė įsak ė žyd us ats kirt i.  
Akivaizdu, jog rūpestingiau
tai ištirs ne valstybė, o tam
susibūrę visuomenininkai.
Kviečiame istorikus ir visus
besidominčius telktis Lietu
vos sąžinės vardu. Plungės
istorikas Gintaras Ramonas
pirm as is sut ik o dal yv aut i.  
Galim rašyti spaudai ir vals
tybės įstaigoms.  
BBC World Service Outlo
ok parengė 23 minučių radijo
laidą, draugišką pasikalbėjimą
su Noreikos anūke Silvia Foti
ir jo aukų giminaičiu Grant
Gochin.   75 milijonai klau
sytojų, tai yra, 1% žmonijos,
išgirdo apie Plungės komen
dantūrą.   Neseniai Lietuvos
policija išsikėlė iš šio pastato.  
Būtų galima bandyti jį įsigyti
ir jį paskirti Lietuvių tautos
ats ak om yb ės klaus im ams:
praeities, dabarties ir ateities.  
Jame galėtumėme išsakyti
mus dominančius klausimus,
jais sudominti bakalaurus,
magistrantus bei doktoran
tus, ir juos tirti mokslais bei
menais.

Antisemitinių
papročių žala
Plungės tolerancijos cen
tro steigėja Danutė Serapi
nienė susirūpino, kaip Už
gav ėn ės neig iam ai veik ia
mūs ų jaun im o pas ąm on ę.
Gret a Jakšt ait ė tai mums
paliudijo:
“Man o moč iut ė yra iš
Salantų. Salantuose didelis
proc ent as gyv ent oj ų buv o
žydai.   Mano močiutės la
bai daug draugų buvo žydai.
Moč iut ė vien ą kart ą ėjo į
sin ag og ą, kur buv o žyd ai
uždaryti, nešė valgyti. Ją pa
gavo kariai ir uždarė kartu su
žydais ir jos vos nesušaudė.
Bet išleido ją.
Tuo tarpu aš užaugau ir
vaikystėje visą laiką eidavau
žydukais. Ir man linksma bū
davo.  Aš tuos eilėraščius sa
kydavau: “Mes žydeliai Lie
tuvos, norim blynų ir kavos”
ir paa ugl yst ėj e vis ą laik ą
juokdavausi iš antisemitinių
bajerių, kaip deginami žydai
ir panašiai.
Šią vas ar ą, liep os pra
džioje, buvo Pakutuvėnuose
stov ykl a. Atv až iav o daug
mesijaninių žydų (iš Kijevo),
žydų kurie išpažįsta Kristų.
Mes važiavome į Kaušė
nus ir šitoje vietoje parodė
tuos dalykus, parodė nuodė
mes visas.
Man buvo gėda būti su tais
žmonėmis ir kad galėčiau bū
ti ten, atsistojau ir atsiprašiau
visų ten esančių žydų dėl sa
vo asmeninio antisemitizmo,
nes jo mano gyvenime buvo.
Man kadaise atrodė, kad tai
nieko nereiškia ir panašiai,
bet iš tikrųjų ne. Žmonės at
siprašinėjo ir žmonės patyrė
išlaisvinimą. Aš irgi patyriau
išlaisvinimą. Tai visą mano
gyvenimą padėjo keisti. Tai
Nukelta į 6 psl.
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Kaip atsakyti už nusikaltimus žmonijai?
Atkelta iš 5 psl.

padeda savo asmenines nuo
dėmes suprasti”.
Gretą palaiminome ir ji
mus: “Viešpatie, laimink ją,
ir visa, kas joje tegiria Tavąjį
vardą!”
Kunigas brolis Gediminas
Numgaudis prabilo:
“Kai aš pradėjau, pajutęs
tą skausmą, savo širdyje, dėl
žyd ų taut os kanč ios, kaip
savo asmeninę tragediją, ta
prasm e, kažk aip sus it ap a
tin au, suv okd am as Diev o
skausmą, ir aš kaip jo sūnus
tur ėč iau myl ėt i tai ką Jis
myli, ir turėtų man skaudėti
man, kas Jam skauda. Ypač  
pranašo Izaijo žodžiais: “kas
palies mano akies lėlytę”. Tai
kalba apie didžiulį skausmą,
apie meilę, kuri sužeidžiama,
ir apie tai, kad Dievas Pra
džios knygoje prisiekia Abra
omui: “Palaiminsiu tuos, ku
rie tave laimina, ir prakeiksiu
tuos, kurie tave keiks”.  Tai
taikoma ir visiems Abraomo
palikuonims. Kai pradėjau
domėtis žydų tragedija Lie
tuv oj e, tai ats iv ėr ė   bais i
tragedija, ne tik žydų tautos,
bet ir mūsų lietuvių tautos
tragedija. Nes mes esam įvel
ti į baisų nusikaltimą ir esam
daugelis bendrininkai netgi
šiand ien, kur ie sak o, kad
“Nieko aš nežudžiau, kodėl
turėčiau atsakyti?” Bet jeigu
aš pritariu tam nusikaltimui,
jeigu aš bandau jį pateisin
ti,  jeigu aš noriu paslėpti ir
nutylėti, aš šiandien esu to
nus ik alt im o bend rin ink as.
Pagal juridinę teisę, žmonių
teisę, bendrininkai baudžia
mi ne ką mažiau kaip kiti
kaltininkai.
Ir žiūr int Diev o žod žio
tęstinumo, Dievo tauta yra
kaip band om as is lakm us o
popierėlis žmonių širdimis
ištirti, kieno jie pusėje: Dievo
pusėje. Ar gerbia Dievo suve
renumą ir jo teisę pasirinkti
kažką, kaip savo bendradarbį
ir įrankį savo meilę apreikš
ti. Ir aš, jeigu jo pasirinkimą
gerbiu, ir pranašystė, Dievo
pažadas, kad “jūs būsite iš
blaškyti tarp tautų”, ir yra,
manau, dar tokia užuomina:
“jūs būsite palaiminimu toms
tautoms tarp kurių jūs būsite
išblaškyti”.
Kažkada Lietuva priėmė
tą palaiminimą, kažkada mes
ats is ak ėm e pat ys, žiaur iai
susidorojome su tuo palaimi
nimu, ar mes neužsitraukėme
prakeikimo? Iš kur šiandieni
nės blogos pasekmės mūsų
gyvenime: smurtas šeimose,
smurtas prieš vaikus, tas bė
gimas iš Lietuvos? Ir ekono
minis rodiklis nėra pirmoje
vietoje, tik tuo pasiteisinama,
bet aš manau, kad iš esmės
bėga jauni žmonės iš Lietu
vos dėl nepagarbos žmogui,
su kuo susiduria valdiškose
struktūrose ir gyvenimo kas
dienybėje.
Drįst u pas teb ėt i, to ne
pag arb um o žmog ui yra ir

Bažnyčioje. Bažnyčia yra tuo
pačiu virusu užkrėsta,
nes ir Bažnyčioje yra labai
did el is ant is em it izm as. Ta
antisemitzmo dvasia pas ka
talikus yra su motinos pienu
perduodama, nes tai yra labai
sena problema Bažnyčioje,
nuo ketv irt o amž iaus, kai
įsigalėjo Bažnyčioje pasikei
timo teorija, kuri skelbia, kad
dabar Dievas išsižadėjo savo
tautos, dabar Dievas nebe
myli savo tautos, dabar myli
Bažnyčią iš tautų, brolių, ir
kad su žydais galima veikti
viską, ką nori,
galima juos naikinti, per
sekioti, žudyti. Dievui jie ne
svarbūs, Dievui jie atmestini
ir netgi prakeikti,
todėl bauskim juos, kan
kinkim juos.
Čia ne vienas mūsų gerbia
mas šventasis yra tuo
nusidėjęs! Bažnyčios tė
vai giedojo choru – šventasis
Augustinas, Jonas Auksabur
nis, kuris garsus Bažnyčioje,
kaip meilės apaštalas, kvietė
visus mylėti, labai gražius
pamokslus sakė, yra užrašyta
jų, bet meilės žydams nesakė.
Ir Ambraziejus, ir kiti, ir po
piežiai. Pirmąjį getą Romoje
įkūrė popiežius
1555 metais. Ir krikščionių
organizuojami pogromai Eu
ropoje ir Vokietijoje, kur buvo
žydai šmeižiami, apkaltinami
dėl visų Europos bėdų, jiems
suverčiama kaltė ir su jais
žiauriai susidorojama, ne su
atskirais kokiais niekšeliais,
bet su vis a bend ruom en e,
kai kur sudeginant gyvus ir
panašiai. Kai kur buvo atimi
nėjami vaikai, per prievartą
krikšt ij am i. Kryž iaus fon e
žydų tauta yra prisikentėjusi
ir jų gedulo rūbas yra tapęs
nacionaliniu rūbu, nes nuo
pogromo iki pogromo nespė
davo nusivilkti gedulo rūbo.
Dėl to aš jaučiuosi atsakin
gas ir už Bažnyčią, kviečiu
Bažnyčią atgailai, kad katali
kai pradėtumėme melstis dėl
to, kad visa Bažnyčia, kiek
vienas žmogus suvoktų šitos
tragedijos dydį ir skausmą
Dievo širdyje. Jeigu esame
Dievo vaikai, mes turėtumė
me vertinti Dievo nuotaikas ir
atgailauti dėl to ir melstis dėl
susitaikymo, dėl atsiprašymo,
dėl naujo atsivėrimo. Žinau
tokią bendruomenę Tiubin
gene, kur prasidėjo gyvybės
maršai. Viename iš pirmųjų
maršų tikintys krikščionys
vokiečiai atsiprašinėjo Dievo
ir šaukėsi, kad į jų miestus
grįžtų žydiška gyvastis. Jie su
vokė tą tragediją, kad tai ne tik
žydų tragedija, bet ir vokiečių
tautos tragedija, ir Bažnyčios
tragedija, kad atsisakę Dievo
palaiminimo, mes save žiau
riai apiplėšėme,   atsiriboda
mi nuo žydų, sunaikindami
žydus, sunaikindami Dievo
palaiminimą ir užsitraukdami
prakeikimą.
Pagal Biblijos logiką yra,
jeig u žmog us nei šp až įst a
nuodėmės, neigia ją, Dievas

negali žmogaus išlaisvinti ir
išgydyti iš šitos nuodėmės pa
sekmių, iš tų vidinių žaizdų,
dvasinių, sielinių, psicholo
ginių žaizdų, kurios griauna
žmonių santykius, ypatingai
tą pagarbą žmogaus orumui,
pagarbą gyvybei, žmogaus
teisėms ir panašiai. Čia įvar
dint in i smurt as, šmeižt as,
mel as, išn aud oj im as. Ma
no mint ys dažn ai yra kai
kam nepriimtinos. Sako, kad
Brazauskas atsiprašė žydų.
Popiežius Jonas Paulius II
atsiprašė už Inkviziciją
Ir, manau, už getą, nes jis
pirmasis, kuris įžengė į getą
ir aplankė sinagogą.” Roma
atsiprašė, bet niekas nežino
apie tai. Jonas XXIII malda,
kurioje, manau, labai tiksliai
sudėlioti taškai, kaip Bažny
čios galva, tokiais žodžiais
meld ės i Antr oj o Vat ik an o
susirinkime:
“Dieve, atleisk, kad mes
daug amž ių buv om e akl i,
nematėme tavo išrinktosios
tautos grožio. Mūsų kaktos
pažymėtos Kaino ženklu, mū
sų brolis Abelis daug amžių
liejo mūsų iššauktas ašaras
ir kraują. Atleisk mums, kad
mes keikėme žydus. Atleisk
mums, kad mes daug kartų ta
ve nukryžiavome jų kūne”.
Toje maldoje, manau, yra
sudėti teisingi taškai, kas liečia
krikščionišką santykį į žydus.  
Aš manau, kad Holokaustas
yra būtent to teologinio mo
kymo pasekmė. Pavyzdžiui,
Niurnbergo krikščioniškas uni
versitetas Vokietijoje garsėjo
antisemitine krikščionikos te
ologijos mokykla ir tą universi
tetą baigė ko gero daugiau kaip
300 Gestapo vadovų, kurie or
ganizavo Holokaustą. Hitleris
1939 metais gavo Niurnbergo
miesto garbės piliečio vardą
dėl to, kad išvalė Niurnbergą
nuo žydų. Tas pats Liuteris
žiauriai pasisakė prieš žydus.
Hitleris išpildė Liuterio progra
mėlę. Praeitais metais liuteronų
vyskupų konferencija oficialiai
atsiribojo nuo šitų visų antise
mitinių Liuterio tekstų.
Po Antrojo Vatikano Baž
nyčioje vyksta pokyčiai”.
Savanoriški šaltiniai
Kovo 5 d. Vilniaus apy
gardos administracinis teis
mas išklausė Grant Arthur
Goc hin o skund ą Liet uv os
gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centrui dėl
atsisakymo naujai ištirti Jono
Noreikos nusikaltimus žmo
nijai, išsamiai, nešališkai, ir
nepiktnaudžiaujant valdžia.  
Aš, kaip G. Gochino spe
cialistas, teismui išryškinau
skirtumą tarp mūsų ir Centro
tyrimo metodologijų.   Mes
rėmėmės savanoriškais šalti
niais -  sukilėlių laikraščiais,
dienoraščiais, prisiminimais,
raštais, o Centras rėmėsi ne
savanoriškais šaltiniais - sau
gumo tardymo protokolais
-  ir užtat laikėsi atitinkamo
sovietinio naratyvo: vokie

čiai fašistai žudė tarybinius
žmones.  Tikiu, teismą labai
veikė plungiškių įsimintos
smulkmenos. Centras išve
džiojo, kad “vokiečių oku
pacinė administracija” davė
įsakymą sušaudyti Plungės
žydus, betgi plungiškiai prisi
mena, kas tai buvo: vokiečių
kariuomenės palikti, frontui
netinkantys majoras prakirsta
ranka ir su savimi kalbantis
kar ys, pusp rot ėl is. Cent ro
istorikas Alfredas Rukšėnas
mums nurodė Žalimo paro
dym us, kad liep os mėn es į
buvo daugiau vokiečių, o mes
plungiškių liudijimais patiks
linome, kad jie atvyko tiktai
po žud yn ių, liep os 13 d.,
kada vertė žemaičius valyti
žudynių vietą. Taip pat rė
miausi “Žemaičių saulutėje”
paskelbtais sušaudytų žemai
čių sąrašais, kuomet aiškinau,
kaip reikia susidėlioti įvykių
eigą. Liepos 25 d. Noreika
užd raud ė mirt ies bausm es
vykdyti vietine iniciatyva,
tačiau tą patį vakarą Plungės
aktyvistai sušaudė 71 žemaitį,
o liepos 27 d. Noreika pasa
kė pagrindinę kalbą Plungės
džiaugsmo manifestacijoje.
Centras apgailėtinai gynė
Noreikos nekaltumą.  Jo ad
vokatė Kristina Čeredničen
kaitė klausinėjo, ar vokiečiai
cenz ūr av o ar nec enz ūr av o
“Žem aič ių žem ę”, tač iau
pabaigoje ji giliai susimąstė,
kai pastebėjau, kad niekas ne
vertė sukilėlių leisti laikraštį,
skelbiantį: “Tad šalin žydus
– nuo sen io iki maž iaus io
vaiko – šalin žydus iš Lietu
vos!”   Sukilėliai laikraščio
nesudegino, dėl jo neapgai
lestavo ir neatsiprašė. Centro
specialistas Dalius Stancikas
įrodinėjo, kad Jonas Noreika
draugavo su žydų gelbėtoju,
gydytoju Domu Jasaičiu, užtat
jam buvo sunku ką besakyti,
kai pastebėjau, kad Noreika
draugavo su žudynių rengė
jais Povilu Alimu ir Broniu
Juodikiu ir pažinojo septynis
kitus tokius, ir dar dvidešimt
kitų nusikaltusių žmonijai. Jis
į pabaigą teismui įtarinėjo,
kad mes dirbam “pagal užsa
kymą”. Galiausiai, kreipiausi
į teismą, kad reikalingas ne
paprastas jautrumas, kuomet
valst yb ė tikr in a valst yb ę,
ypač, kai Centro svariausias
argumentas yra, kad Noreikos
aukų giminaitis G. Gochinas
šioje byloje “neturi materia
laus intereso”.  
Teismo posėdį stebėjo 17
žmonių, Vilniaus žydų švie
suoliai ir kiti mūsų šalininkai.
Kovo 27 d. sužinosime teis
mo sprendimą, ar Genocido
centras privalės naujai tirti
Jono Noreiką.  Jaučiame pa
kilimą, kad lipdosi savanorių
tinklas, besirūpinantis Lietu
vos atsakomybe. Megskime
ryšius tarp Vilniaus ir Žemai
tijos.  Profesorius Dovid Katz
kviečia plungiškius į Vilnių
pasimokyti jidiš kalbos. Pra
dėkime nuo abėcėlės!
Savo vertybes puoselėki

Rimantas Bendorius: „Vienas iš pagrindinių valstybės po
stulatų turėtų būti, kad tai negali daugiau pasikartoti.”

Teismo posėdžio stebėtojai: Agnieška Avin, Martyna
Šulskytė,  Ambasadorius Dainius Junevičius, Geršonas
Taicas, Dalia Epšteinaitė, Irina Guzenburg, Roza Bieliaus
kienė, Leonas Kaplanas.

DefendingHistory.com

Genocido centro advokatai Kristina Čeredničenkaitė,
Jurius Petreikis, Genocido ir rezistencijos tyrimo depar
tamento direktorius Arūnas Bubnys, specialistas Dalius
Stancikas, istorikas Alfredas Rukšėnas. Grant Gochino
senelis Samuel Gochin tarnavo Lietuvos kariuomenėje,
emigravo į Pietų Afriką.  Papilėje stovi materialus jų iš
žudytos giminės paminklas.

DefendingHistory.com Menas: Andrius Kulikauskas

Vilniaus jidiš ratelis Žydų informacijos centre. Ema Se
gal skaito „Žemaičių saulutę”. Jos motinos Belos Segal
abiejų tėvų šeimos  išžudytos Telšių gete. „Kur dabar
pabėgti? Palikti namus, kur  draugai, kur kaimynai su
kuriais dalinamės?” Visgi, jauna pora, Tevje  Srolis
Klazas ir Pesia Klazienė, pabėgo į Rusiją. Grįžę rado sa
vo  giminės geltoną namą be durų, langų ir grindų.  Kai
kurie lietuviai atėjo gražinti išneštus daiktus.  Lietuviui
fotografui pardavė pusę namo, už tuos pinigus sutvarkė
kitą pusę. Ir taip simboliškai naujai susigyveno. Tik kas
met švenčių metu liūdna be didelės šeimos.
me, ryškinkime ir išmokime
pristatyti.  Prisimenu Jono Bi
liūno apsakymą “Kliudžiau”.
Tai buvo nedidelė balta ka
tytė...   Ją strėle nušovė, bet
iškart suprato, kad daugiau

gyvenime katyčių nebešaus.
Nor ėt ųs i, kad mūs ų tarp e
prigytų šūkis: “Užstoju baltą
katytę!”
Autoriaus kalba netaisyta
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Otilija Juozapaitienė

Juozui Tumui-Vaižgantui 150
Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2019 m. pirmam pusme
čiui teikė projektą Lietuvos kultūros tarybai „Mylėk Tėvynę už save dau
giau... Juozui Tumui-Vaižgantui 150“ ir gavo finansavimą.
Juozas Tumas-Vaižgan
tas –   kunigas, rašytojas ir
vienas iš aktyviausių XIX a.
pabaigos ir XX a. pradžios
visuomenės veikėjų keletą
metų (1898-1901) gyveno
Plungės rajone, buvo Kulių
bažnyčios vikaras. Iš Kulių
įvairiais reikalais atvykda
vo ir į Plungę. Susitikda
vo su kunigaikščiu Mykolu
Oginsk iu. Syk į dal yv av o
kunigaikščio Plungėje orga
nizuotoje Žemės ūkio paro
doje. Gyvendamas Kuliuose
rašė „Pragiedrulius“. Šiame
kūrinyje aprašytas Plungės
rajono Gandingos kaimas,
kuris yra šalia Plungės mies
to. J. Tumui-Vaižgantui dir
bant Kuliuose, miestelis tapo
knygų pernešimo iš Prūsijos į
Lietuvą punktu. Jis redagavo
„Tėvynės sargą“, tuo tikslu iš
Kulių dažnai vykdavo į Tilžę,
kur buvo spausdinamas šis
žurnalas. Grįždamas namo,
slapta parveždavo draudžia
mos lietuviškos spaudos, o
vėliau organizuodavo jos pla
tinimą. Pats dalyvaudamas
taut in iam e jud ėj im e,
įtraukė ir vietos gyvento
jus. Kuliai didžiuojasi, kad
ten kel et ą met ų gyv en o
J. Tum as-Vaižg ant as. Jie
įamž in o kun ig ą raš yt oj ą
savo miestelyje: bažnyčios
šventoriuje pastatyta J. Tu
mo-Vaižg ant o skulpt ūr a;
prie buvusios klebonijos,
kurioje jis gyveno yra atmi
nimo lenta; Kulių
krašto muziejuje yra di
džiul is kun ig o port ret as.
Pereitą vasarą šalia klebo
nijos buvo pastatyta medinė
skulptūra „Vaižganto aki
niai“, o Kulių bažnyčioje
yra draudžiamų lietuviškų
leidinių slėptuvė, kurią su

galv oj o pats Vaižg ant as.
Kuliai yra Plungės rajone,
bet vis tik, dirbant su skai
tyt oj ais tek o pat irt i, kad
plungiškiai nelabai žino J.
Tumo-Vaižganto ryšius su
mūsų rajonu. Todėl projekto
vykdymo metu Plungės ben
druomenei organizuosime
konferenciją „Juozo TumoVaižganto visuomeninė ir
leidybinė veikla Žemaitijo
je“, kurioje bus pristatyta J.
Tumo-Vaižganto asmenybė
ir veiklos, ypač akcentuojant
tą laikotarpį, kai jis gyveno
Plungės rajone. Žodžiai pro
jekto pavadinime „Mylėk
Tėvynę už save daugiau“ yra
paimti iš leidinio „Tėvynės
sargas“, į kurį Vaižgantas
rašė. Jo tautinio atgimimo
epopėja „Pragiedruliai“ – tai
į nepriklausomybę einančios
tautos laikas. Joje atpažįs
tame ir mūsų rūpesčius bei
vargus, kai stengėmės išsiva
duoti iš Sovietų Sąjungos. O
kaip „Pragiedruliai“ susieti
su Gondingos kraštu plun
giškiai taip pat turėtų žinoti.
Kad Plungėje žmonės labiau
žinotų J. Tumą-Vaižgantą
tikslinga padaryti kažką, kas
nuolat tai primintų. Todėl
Plungės parke, šalia Viešo
sios bibliotekos pastatysime
Vaižganto suolelį su užrašu
„Juozui Tumui Vaižgantui
150“. Šis suolelis primins
tuos laikus, kai Vaižgantas
lankydavosi kunigaikščio M.
Oginskio rūmuose.
Jubiliejaus proga, organi
zuosime plungiškių kelionę
į Kul ius, kur iuos e viet os
bend ruom en ė įamž in o J.
Tumo-Vaižganto atminimą.
Projekto partnerių Plungės
„Saul ės“ gimn az ij os, pa
ruošti moksleiviai Kuliuose
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skaitys Vaižganto kūrybą
ir tuo pačiu sužinos apie jo
gyvenimą šiame miestelyje,

nes visiems plungiškiams,
atvykusiems į Kulius moky
toja kraštotyrininkė Zuzana
Jankevičienė ves nemokamą
ekskursiją. Ar visi žinome,
kad prie Kulių yra Vaižganto
ąžuoliukų giraitė? 1994 m.
minint J. Tumo-Vaižganto
125-asias gimimo metines,
Kulių miestelyje vyko di
džiulis renginys, kuriame
dalyvavo ir Plungės ben
druomenė. Tuomet ten buvo

pasodinta 125 ąžuoliukai.
Simboliška būtų pasodinti
dar 25 ąžuoliukus, kad šiais,
2019 metais jų būtų – 150.
Iš projektui skirtų pinigų
nup irks im e ąžuol iuk us ir
tikimės, kad atsiras daug
norinčių juos pasodinti Vaiž
ganto giraitėje, o vėliau atva
žiuoti pažiūrėti, kaip auga jų
medelis. Medelių sodinimą
organizuoti padės projekto
partneriai Kulių krašto ben

druomenė „Alantas“.
Renginys planuojamas
gegužės 3 d. Konferencijos
pradžia 11 val., o po pietų
vyksime į Kulius.
Projekto vadovė
Publikaciją remia draugija
„Saulutė

Žemaitijos paveldas

Kunigas, rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas.

Regiono kultūros laikraštis „Žemaičių saulutė“ įveda
naują rubriką „Žemaitijos paveldas“, skirtą 2019 m. pa
skelbtiems Žemaitijos metams. Kiekviename numeryje
publikuosime nuotraukas su žemaičių krašto paveldo
objektais. Bus spausdinamos archyvinės arba šių dienų
nuotraukos. Archyvines nuotraukas nuskenuokite. Prašome
paieškoti savo albumuose senų laikų vaizdų iš savo krašto,
fotografuoti saugomus, etnografinę vertę turinčius mažo
sios architektūros objektus, bažnyčias, dvarus, žemaitiškas
trobas, saugomus medžius, tradicines šventes, tautodaili
ninkus ir jų darbus ir t.t. Pridėkite nuotraukų aprašymą,
iš kieno archyvo paimta nuotrauka, jei žinomas autorius,
parašykite jo vardą ir pavardę, vietovę, objekto pavadini
mą, laikotarpį. Jei nuotrauka daroma šiomis dienomis, taip
pat kuo detaliau aprašykite jos metriką, būtinai nurodykite
nuotraukos autorių. Nuotraukas ir aprašymą siųskite el. paš
tu zemsaulute@gmail.com. Iškilus neaiškumams, prašome
skambinti tel. 8 614 65329.
„Žemaičių saulutės“ redakcija

Pirmieji vaizdai į rubriką

Gintališkės Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia.

Nuotrauka iš bendruomenės „Maldos NAMAI ir kiti sakraliniai
objektai“ puslapio

Kulių miestelyje šiame name 1898-1901 m. turėjo kamba
rį ir gyveno klierikas J. Tumas-Vaižgantas.

Paminklas J. Tumui-Vaižgantui Kulių bažnyčios šventoriuje.

I. Vaitiekutės nuotr.

K. Paulauskaitės nuotr.

Plungės rajono vietovardžiai, atgiję bibliotekoje
Bibliotekos abonemente
eksponuojama paroda, skir
ta Lietuvių kalbos dienoms,
Vietovardžių metams ir bib
liotekos 80-ečiui paminėti.
Tai viena nedidelė paroda,
apr ėp iant i mums vis iems
šiem et svarb ius dal yk us.
Parodoje - Plungės miesto ir
rajono miestelių bei kaimų,

kuriuose veikia bibliotekos,
vietovardžių kilmė, legen
dos, pasakojimai ir nuotrau
kos, atspindinčios rašytinę
medžiagą.   O Plungės vie
šoji biblioteka, šiemet šven
čianti savo gražų jubiliejų
- tai juk ir bibliotekos filia
lai, išsimėtę visame rajone.
Prisimindami vietovardžių

kilm ę, pris im en am e sav o
istoriją ir vieni kitus. Paro
dos sumanytojos - Vartoto
jų aptarnavimo skyriaus ir
Vaikų literatūros skyriaus
vedėjos G. Matevičiūtė ir
K. Pil it ausk ien ė. Par od ą
paruošė bibliotekos meni
ninkė-fotografė K. Paulaus
kaitė. Nuoširdžiai dėkojame

kaimų filialų darbuotojoms,
atsiuntusioms parodai me
džiagą - bendros jėgos davė
gražų rezultatą. Kaip ir ža
dėjome, parodos medžiaga
pasieks visas bibliotekas.
Ačiū, kad esame ir visada
būkime kartu.
Plungės viešosios
bibliotekos inf.

Platelių dvaro pastatai, 1870 – 1880 m. Aleksandro Vla
dislovo Ignaco Oktavijaus de Šuazelio-Gufje nuotrauka.

Šaltiniai: „Lietuva senose fotografijose“‘ Žemaičių muziejus „Alka“,
www.limis.lt
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Dalytė Stonkienė

Kaimo kūrėjų klubas mini dešimtmetį
Prieš dešimtmetį Geg
rėnų bibliotekoje įsikūręs
kaimo kūrėjų klubas, šį ru
denį paminėjo puikų savo
jubiliejų. Dešimt metų ne
toks jau didelis ir ne toks
jau maž as laik o tarp as,
per kurį  bibliotekoje buvo
suorganizuota daug puikių
parodų ir susitikimų, pokal
bių valandėlių ir diskusijų.
Idėja susiburti kilo Onai Li
dijai Kazlauskienei, o kitos
moterys Danutė Petrutienė,
Aleksandra Urnikienė ir So
nata Paulauskienė, jai prita
rė  ir palaikė jos iniacityvą.
Per tą veiklos dešimtmetį  
į klubo veiklą įsitraukė ir

naujos narės Rita Garjonienė, Danutė Ragainienė,
Vanda Galina Švedienė. Ir netgi vienas vyriškis
-  tautodailininkas Rimantas Baginskas.
Klubo veiklos jubiliejų -  gražiu renginiu ir  
puikia paroda paminėjome   bibliotekoje. Buvo
parengta puiki klubo narių darbų paroda, o saulėtą
šeštadienio rytą savo bendruomenės narius pakvie
tėme šiltam pasibuvimui ir pokalbiams, su klubo
nariais į biblioteką.
Kiekvienas klubo narys trumpai papasakojo apie
save, savo darbus ir jų atlikimo techniką, prisimi
nė linksmų istorijų ar nutikimų susijusių su vienu
ar kitu savo kūriniu. Dalijosi patirtimi, idėjomis,
diskutavo.  
Šia  puikia proga savo lyriškomis dainomis ir
gitaros akordų skambesiu mus džiugino Rosita
Urnikytė.
Bibliotekininkė dėkojo klubo nariams už puikias
parodas, kurios džiugina ne tik bibliotekos skaity
tojus, bet ir visus čia užsukančius ir įteikė jiems po
kuklią atminimo dovanėlę. Kūrėjus pasveikintino
ir Gegrėnų kaimo bendruomenės atstovas.
Dar ilgai, susėdę prie kavos puodelio, bendravo

ir diskutavo žmonės, kurių
laisvalaikio pomėgis – kurti
gražius darbus ir leisti jais
džiaugtis visiems.
Gegrėnų kaimo
biblioteka, Plungės r.

(796)

/

ŽEMAIČIŲ

SAULUTĖ

ŽEMAIČIŲ

SAULUTĖ

/ 2019 m. kovo 8 d.

Tęsinys. Pradžia Nr. 9 (791)
III PAVEIKSLAS
Liepsnojantis židinys menės viduryje. Vienoje menės pusėje
sėdi Nagurskas ir Visogerdas, kitame nervingai vaikštinėja
ištaiginga suknele pasipuošusi Izabelė. Šalia židinio stovi
Oginskis. Už langų sidabrinė prietema, nes kanale atsispindi
mėnulio šviesa. Skamba gondolininkų balsai, juokas, man
dolina.
IZABELĖ. Venecija… Štai tau - Venecija.
OGINSKIS. Kas tau nepatiko, mieloji? Ar prastas balius
dožų rūmuose?
IZABELĖ. Ar negirdi, kaip aš tai sakau? (Šaukia šaižiai)
Mykolai: Ve-ne-ci-ja!
OGINSKIS. Ve-ne-ci-ja. Ir kas?
IZABELĖ. Ar girdi mane? Ar matai mane? Mykolai! Man
bjauru šioje Venecijoje, ir tas balius - bjaurus.
OGINSKIS. Karnavalo pradžios balius - argi galėjo būti
kitoks? Tu sužavėjai savo apdarais.
IZABELĖ. Apdarai, karnavalas. Visas mūsų gyvenimas - 
karnavalas. Šį vakarą šitai supratau kaip niekad.
OGINSKIS. Meile mano. Mes tiek daug kartu išgyvenome.
Pagaliau - Venecija. Argi ne apie ją tu tiek svajojai? Ramybės
užutėkis.
IZABELĖ. Dvokiantis užutėkis.
OGINSKIS. O aš maniau…
IZABELĖ. Tu - manei? Ką tu galėjai manyti, kai gyventi
tenka mano pinigais?
OGINSKIS. Argi?
IZABELĖ. Taip, taip -  argi. Nes ir jų nebėra. Šiandien
baigiasi. O tau - kas? Lietuva ir Lenkija, Lenkija ir Lietuva.
Žuvusi Žečpospolita, pražuvęs karalius! Ir kam kokia iš to
nauda? Napoleonas - pamanyk! O man? Pasvajok su puokšte
rankoje - Venecija! Tik sviesti ją į dvokiantį kanalą ir paskui
ją - į dvokiantį vandenį. Tai tau povestuvinė kelionė!
OGINSKIS. Povestuvinė kelionė buvo Nyderlanduose,
brangioji.
IZABELĖ. O aš norėjau, kad ji niekada nesibaigtų. (Ver
kia)
OGINSKIS. Tu norėjai neįmanomo. Ir gavai. Dabar aš su
sitariau, mus išlaikys - kreditan -  vienas iš tų ponų, anapus
menės. Žinai, grafas Nagurskas.
IZABELĖ. Taip, mes jau elgetos, ištiesę ranką. Mus ims
maitinti kažkoks žemaičių grafas. Girdys mus mūsų pačių
krauju.
OGINSKIS. Na žinai, to jau per daug. Grįžę namo atsi
lyginsime.
IZABELĖ. Namo? Kokie gali būti namai, kai žmonos ne
bepajėgi išlaikyti?! Kokia gėda!
OGINSKIS. Miela, liaukis. Tu juk viską iki šiol supras
davai.
IZABELĖ. Suprasti nereiškia sutikti. Tu - budelis, tu blo
gesnis už galvažudžius Prancūzijos robespjerus. Kas mane
nuolat tikino, kad moters valstybė -  tai jos vyras. Antras
Napoleonas atsirado! Tik štai pirmasis, tikrasis Napoleonas,
pasijuokė iš tavęs. Pro duris išmetė. Nė tarnybos tau nepasiūlė.
Diplomatas, pamanyk!
OGINSKIS. Nutilk, nutilk, susimildama.
IZABELĖ. Pakankamai prisitylėjau.
OGINSKIS. Liaukis. (Apkabina ją, glosto pečius) Dožų
rūmuose tu buvai itin žavi. Vyrai nuo tavęs akių nenuleido.
Pauzė, anapus židinio Nagurskas ir Visogerdas pakelia
taures.
OGINSKIS (praveria langą) Dvelkia citrina ir levanda.
IZABELĖ. Dvokia kanalų puvėsiais it lavonais.
OGINSKIS. Gondolose dainuoja.
IZABELĖ. Gondolos - plaukiojantys karstai. (Verkia) Ir už
ką man visa tai teko? Aš juk ištekėjau už tavęs iš meilės, Myko
lai Kleopai. Ir ką tu padarei su ta meile? Tos jaučių skerdynės
aikštėje, po dožų langais - kaip galima buvo tai stebėti?
OGINSKIS. Tradicija. Karnavalo pradžia. Aukojamas
jautis.
IZABELĖ. Matka Boska, kaip tau viskas paprasta. O aš
jaučiausi lyg aš būčiau aukojama. Paskersta miesto aikštėje!
OGINSKIS. Štai kas? Tu mirtinai pervargusi. (Bando ją
apkabinti) Žiūrėk, draugai įkūrė židinį. Ir tikrai levanda ir
citrina kvepia. Antai, moja mums. Prisėdam prie jų?
IZABELĖ. Grafas Nagurskas vėl girtas ir idioto veidu. O
tas jo sėbras ne ką geresnis. Žemaitis ir lietuvis - du barbarai.
Geradariai! Tokios gėdos susapnavusi nebūčiau. Išvaduok
mane nuo jų tuojau pat.
Oginskio ir Izabelės kampas aptemsta. Nušvinta kampas
anapus židinio, kur vyną gurkšnoja Nagurskas ir Visoger
das.
VISOGERDAS. Kajetonai, mūsiškiai vėl kažką dalinasi.
NAGURSKAS. Kad jie nieko nebeturi.
VISOGERDAS. Tai ko jiems nesutarti, jeigu jau taip? Be
reikalo su jais vargsti.
NAGURSKAS. Aš žodį daviau. Personai, artimai kara
liui.
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Arvydas Juozaitis

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

VISOGERDAS. Kai iš karaliaus kaip iš ožio pieno?
NAGURSKAS. Karaliaus vis vien reikia, kad ir ožio. Kad
ir pražuvusio.
VISOGERDAS. Jums ir ožkos-nuotakos reikia, kad ir pra
žuvusios. (Juokiasi) Aš pavargau skaičiuoti jas, pražuvėles.
NAGURSKAS. Tau vis pavydu?
VISOGERDAS. Kaip jau man, tai ir tėvynėje jaunų našlių
per akis. Po sukilimo nors vežimu vežk.
NAGURSKAS. O man pietiečių kraujo reikia. Ir neliesto.
(Pakelia taurę) Už jaunamartę!
VISOGERDAS (užspringsta). Galą gausite tarp trijų pu
šų: karaliaus-Oginskio-nuotakos. Ir nieko tikro. Gaila man
jūsų.
NAGURSKAS (kelia taurę). Už karalių, už tėvynę, už
žmoną.
VISOGERDAS. Žemaitijos miškuose.
Jiedu užtraukia „Stok ant akmenėlio, šoki ant žirgelio…”
Prie jų prieina Oginskis.
VISOGERDAS. Mykolai Kleopai! Pasakyki dėl Dievo
meilės: ar galima paskirti gyvenimą moters paieškoms?
OGINSKIS. Už kampo, kairėje, šalia tilto, taverna. Ten aną
vakarą girdėjau aukso paukštę giedant.
VISOGERDAS. Ir aš girdėjau.
NAGURSKAS. Ir kodėl tyli?
VISOGERDAS. Nemačiau.
NAGURSKAS. Tai kodėl nepažiūrėjus?
OGINSKIS. Ateisiu po valandėlės. Paguldysiu žmoną ir
ateisiu.
NAGURSKAS, VISOGERDAS. „Pas aukso paukštę”!
Oginskis pasišalina. Abu užtraukia „Stok ant akmenėlio,
šoki ant žirgelio…”
IV PAVEIKSLAS
Taverna „Pas aukso paukštę”. Prie didžiulio stalo Viso
gerdas ir Nagurskas jau gerokai įkaušę.
VISOGERDAS. Vakar Morkaus aikštėje nugirdau, kad
Napoleonas Alpėse respubliką stato.
NAGURSKAS. O-ho-ho! Vienos jam maža. Dvi Alpių
respublikas.
VISOGERDAS. Šiapus Alpių ar anapus Alpių?
NAGURSKAS. Abipus.
VISOGERDAS. O kur Veneciją jis dės?
NAGURSKAS. Sako, irgi į Alpes iškels.
VISOGERDAS. Su kanalais? Nebus lengva.
NAGURSKAS. Napoleonas yra Napoleonas - viską gali.
VISOGERDAS. O jeigu kanalai liks be vandens - nubėgs
nuo kalnų?
NAGURSKAS. Irgi gerai, mažiau dvoks.
VISOGERDAS. O pats kurioje respublikoje gyvensi: šia
pus ar anapus Alpių?
NAGURSKAS. Aš pasirinksiu, kai žmoną rasiu.
VISOGERDAS. Bet juk tu norėjai keltis į Žemaitiją?
NAGURSKAS. Tikrai? Tada ten paprašysime ir Veneciją
perkelti. Ką, grafe? (Ūmai įsiutęs) VISOGERDAS. O jeigu
ne, tai tegul Venecija paskęsta savo kanaluose.
Abu ima daužyti kumščiais stalą. Prieina tavernos šeimi
ninkas.
ŠEIMININKAS. Mio signore! Kokie bus paliepimai?
VISOGERDAS. O tamsta nori paliepimų?
ŠEIMININKAS. Kaip jūsų tarnas, il signore, galiu daug.
NAGURSKAS. Sinjori, mums šilumos reikia. Po grogo
kaušą!
ŠEIMININKAS. Supratau. (Rengiasi nueiti)
VISOGERDAS. Palauk, o sako, čia aukso paukštė dai
nuoja?
ŠEIMININKAS. Mi sono reso konto, kapito?!
VISOGERDAS, NAGURSKAS. Kapito! Kapito!
ŠEIMININKAS. Naturalmente! Il signore nebus nuvilti.
Ein moment! Tuoj pradės.
NAGURSKAS, VISOGERDAS. Mes - ne vokiečiai. Ne
vokiečiai mes.
ŠEIMININKAS. Bet jūs ir ne rusai, il signore!
NAGURSKAS. Klausyk, aš jį papjausiu.
VISOGERDAS. Il lituano mes! Lietuviai!
ŠEIMININKAS. Naturalmente! Labai interesante!
NAGURSKAS. Matyt, teks papjauti. (Traukia durklą)
Klausyk, jis nieko nesupranta.

ŠEIMININKAS. Il signore, Il lituano. Nereikia peilis! Il
lituano. Tuoj bus grogas ir paukštė dainuos.
Pripuola Marija
MARIJA. Šalin rankas - akis iškabinsiu!
NAGURSKAS (ūmai prablaivėjęs). Štai ir angelas.
VISOGERDAS (ūmai prablaivėjęs). Medūza Gorgona!
ŠEIMININKAS. Marija, kodėl nedainuoji?!
MARIJA. Durklus - šalin!
NAGURSKAS. Dievai rautų, nejaugi - paukštė?
VISOGERDAS. Mergužėlė. La bellezza.
MARIJA. Kad juos kur velniai, tėve. Jie laukiniai.
NAGURSKAS. Ar tik ne paukštė?
VISOGERDAS. La bellezza.
ŠEIMININKAS. La bellezza, belleza - mano duktė Marija.
Ji tuoj dainuos. Marija, eik.
VISOGERDAS. O-lia-lia, la bellezza.
MARIJA. Kad juos kur velniai, kas jie?
ŠEIMININKAS. Dukrele, šiedu vyrai - il lituano.
MARIJA. Savų velnių maža, tai dar kažkokie il lituano.
VISOGERDAS. La bellezza kalba tarsi dainuotų.
NAGURSKAS. Angelas.
ŠEIMININKAS. Barkarolėmis dukra privilioja man daug
lankytojų. Marija. Patikėkite, il signore! Venecijoje niekas
taip nedainuoja.
VISOGERDAS, NAGURSKAS. Greičiau! Tuoj sprogsime
iš nekantrumo.
ŠEIMININKAS. Jūsų troškulys -  mano priešas, il litua
no!
Šeimininkas pasitraukia. Marija uždainuoja barkarolę.
NAGURSKAS. Burtai mesti - tai ji.
VISOGERDAS. Net pamėlynavai visas!
NAGURSKAS. Kraujas ir pienas, o vardas - aukso paukštė.
Marija. Nuotaka.
VISOGERDAS. Pamišai per kelias minutes?
NAGURSKAS. Aš nekaltas. Kupidono strėlė pataikė tie
siai į širdį.
VISOGERDAS. Tai tau žemaitis - amžinai nekaltas.
NAGURSKAS. Belieka sutarti kainą.
VISOGERDAS. Su mergina? Man regis, tau už tai akis
iškabintų.
NAGURSKAS. Pinigai - tik su vyrais. Su tėvu. (Trenkęs
kumsčiu į stalą). Paukštukas ryte bus mano narvelyje - že
maičio žodis!
VISOGERDAS. O jeigu raktas nuo to narvelio atsidurs
manose rankose?
Nagurskas su Visogerdu kimba vienas kitam į atlapus. Į
taverną įžengia Oginskis ir puola juos skirti.
Gęsta šviesos
V PAVEIKSLAS
Venecijos krantinė, karnavalas. Iš gondolos išlipa Oginskis
ir Marija. Jiedu su kaukėmis.
OGINSKIS. Senjorita ir dainuoja, ir gondolą irsto?
MARIJA. Kai vyrai įsigeria, reikia juos ir į namus parplu
kyti. Tėvelis išmokė.
OGINSKIS. Ar ne per daug jis iš senjoritos reikalauja?
MARIJA. Jis vienas, be mamos mane augino. Turi teisę
reikalauti daugiau negu kiti tėvai. Be to, mano ginklas - ašt
rūs nagai.
OGINSKIS. Aš tą aštrumą jau pajutau. Tik nežinau už
ką.
MARIJA. Už anuos draugus. Atrodė, kad jūs visi išvien ir
jūs griebsite mane bučiuoti.
OGINSKIS. Bet aš juk išvadavau tave iš jų nagų.
Oginskis pagriebia Mariją už rankos, traukia į namo še
šėlį.
MARIJA (išsivadavusi). Il senjore -  chamas. Sugriebėte
mane kaip tiedu.
OGINSKIS. Jeigu aš toks, tau nieko nereiškė išversti mane
iš gondolos.
MARIJA. Senjore, galvokite apie mane dorai. Manęs tė
velis laukia.
OGINSKIS. Jis visada tavęs laukia?
MARIJA. Aš jo vienturtė.
OGINSKIS. Dėl to dainuoji kaip vienintelė?
MARIJA. Senjoras niekus kalba.
OGINSKIS (vėl ima ją už rankos). O tau juk patinka.
MARIJA. Niekai? Venecijos mergaitė žino: visi senjorai
niekus kalba, kad tik suviliotų.
OGINSKIS. O tada?
MARIJA. O tada pamestų kaip kriauklelę.
OGINSKIS. O jeigu tu Kleopatra, o kriauklė - aš?
MARIJA. Ak, Dieve mano! Matyt, tai jūsų žmona?
OGINSKIS. Ne. Grožio karalienė gyveno labai seniai. Dėl
jos meilės vyrai sutikdavo būti net kriauklėmis.
MARIJA. Ne, aš nenoriu, kad virstumėte kriaukle. Kokia
iš to būtų man nauda?
OGINSKIS. O tu nori naudos?
Nukelta į 11 psl.
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Regina Žukienė

2019 metai paskelbti Žemaitijos metais
Žemaitijos vardas pirmą
kartą istoriniuose šaltiniuo
se (Ipat ij aus metr ašt yj e)
pam in ėt as prieš 800 me
tų – Lietuvos kunigaikščių
1219 m. pasirašytoje taikos
sutartyje su Galičo – Voly
nės kunigaikščiais Danilu ir
Vasilka. Tarp sutartį pasira
šiusių Lietuvos kunigaikš
čių minimas Dausprungas,
jo brolis Mindaugas, Žvi
nibudas, Daujotas ir kiti,
žemaičių kunigaikščiai Er
divilas, Vykintas. Iš sutar
ties matyti, kad Lietuva dar
nebuvo suvienyta ir didžiojo
kunigaikščio dar nebuvo.
Pagaliau iš kunigaikščių
tarpo iškilo Mindaugas, ku
ris suvienijo kunigaikštystes
ir pasidarė Lietuvos, tarp jų
ir Žemaitijos, valdovas, o
1253 m. buvo karūnuotas
karaliumi.
Žem aič iai, gyv end am i
valstybės pakraštyje, vaka
ruose, nuolat turėjo kovoti
su Lietuvos priešais – ka
lavijuočių ir kryžiuočiu or
dinais, kurie visada norėjo
jų žem ę pav ergt i. Vien as
iš tokių didelių mūšių bu
vo 1236 m. įvykęs Saulės
mūš is, kur iam jungt in ei
lietuvių kariuomenei, ma
noma, vadovavo žemaičių
kunigaikštis Vykintas. Mū
šio metu buvo sutriuškintas
kalavijuočių ordinas, žuvo
ordino magistras ir daug at
vykusių riterių. Po šio mūšio
kalavijuočių ordino neliko.
Likusieji 1237 m. susijungė
su kryžiuočių ordinu.
Kurdamas Lietuvos vals
tyb ę ir aps ik rikšt yd am as
Mind aug as tur ėj o daug
prieš ų. Ypač jo nen or ėj o
klaus yt i žem aič iai. Kaip
rašo istorikas A. Šapoka,
Mindaugas žemaičių dalį
užr aš ė ord in ui ir vysk u
pui Kristijonui, kuris jį pa
krikštijo, gyvenamąją vietą
paskyrė Žemaitijoje ir jam
dovanojo kai kurias žemes:
pusę Raseinių, Ariogalos,
Betygalos, Laukuvos ir kitų
sričių. Vyskupas čia jautė
si nesaugiai, todėl ordinui
perleido kai kurias jam do
vanotas žemes. Nenorėdami
pasiduoti nei vyskupui, nei
ord in ui, žem aič iai vien i
kovojo su ordinu, kuriam
nesisekė jų nukariauti. Vys
kupas Kristijonas žemaičių
krašte nieko negalėdamas
veikti, 1259 m. iš Žemaitijos
išsikraustė.
Ant rą kart ą žem aič ius
kryžiuočiams iki Dubysos
atidavė Jogaila 1382 m. už
pagalbą kovose dėl Lietu
vos sosto su dėde Kęstučiu.
1398 m. Salyno taikos su
tartimi Vytautas ordinui ati
davė žemaičius iki pat Ne
vėžio už tai, kad kryžiuočiai
nepultų Vytauto valdomos
Lietuvos ir padėtų jam ko
vojant Rytuose. Po Salyno
sutarties žemaičiai ordinui

nepasidavė, jam teko jėga
juos pavergti. Vytautas rėmė
ordiną tol, kol jis jam buvo
reikalingas. Kai tik jo pa
dėtis pagerėjo, susitaikė su
Jogaila, atgavo teisę valdyti
Vilnių ir Lietuvą, parėmė
žemaičius ir jie visus kry
žiuočius išvijo iš Žemaiti
jos. 1409 m. Vytautas paėmė
žemaičius į savo valdžią. Po
pralaimėto Žalgirio mūšio
ordinas atsisakė žemaičių
iki gyvos Vytauto ir Jogailos
galvos. Tik po vienuolikos
metų ir po keleto naujų karų
ordinas visiškai atsisakė že
maičių. Žemaičių byla buvo
svarstoma ir 1414-1418 m.
vykusiame Bažnyčios suva
žiavime Konstancoje, kur
Vytautas nusiuntė 60 krikš
tytų žemaičių bajorų. Tačiau
suvažiavimas sienų klausi
mo nesprendė. Vytautas ir
Jogaila sutiko, kad klausimą
spręstų Šventosios Romos
imperijos imperatorius Zig
mantas. 1420 m. kovo 11 d.
Vytautas rašė imperatoriui
Zigmantui: „žemaičių žemė
yra žemiau negu Lietuvos
žemė, todėl ir vadinama Že
maitija, nes taip lietuviškai
vadinama žemesnė žemė,
o žemaičiai Lietuvą vadina
Aukštaitija, t. y. iš žemaičių
žiūr int, aukšt esn e žem e.
Taip pat Žemaitijos žmonės
nuo senų laikų save vadino
lietuviais ir niekada žemai
čiais, ir dėl tokio tapatumo
savo rašte mes nerašome
apie Žemaitiją, nes viskas
yra viena, vienas kraštas ir
tie patys gyventojai.“ (prof.
A. Bumblauskas, Lietuvos
istorija. 2018 m. p. 41).
Tačiau imperatorius, no
rėdamas įsiteikti ordiną pa
laikančiai Vokietijos visuo
menei, žemaičius pripažino
ordinui. Tik po Jogailos ir
Vytauto 1422 m. karo su
ordinu, 1422 m. rugsėjo 27
d. sudaryta Melno taika Že
maitija amžinai buvo pripa
žinta Lietuvai, bet Vytautas
neatgavo Klaipėdos krašto.
XIV a. pab. Ir XV a. per.
Žemaitija buvo vadinama
vis a Liet uv os did žios ios
kunigaikštystės (LDK) te
ritorija tarp Baltijos jūros ir
Nevėžio upės. 1411 m. buvo
įkurta Žemaitijos seniūnija,
kuri išsilaikė iki 1795 me
tų. Ji susidėjo iš 29 valsčių.
Žemaitijos seniūnas turėjo
vaivados teises, LDK ponų
taryboje pagal rangą jis ėjo
po Vilniaus ir Trakų vaivadi
jų. Seniūną rinko Žemaitijos
bajorai ir tvirtino did. kuni
gaikštis. Seniūnijos centras
buvo Kražiai, bet XVII a.
juos nustelbė Raseiniai, kur
rinkosi seimeliai ir posė
džiavo teismai. Žemaitijoje
baudžiava buvo lengvesnė
neg u Aukšt ait ij oj e, buv o
daugiau laisvų valstiečių.
Po III-iojo Lietuvos-Len
kijos padalinimo Žemaičių

sen iūn ij a atit ek o Rus ij ai
ir priklausė Kauno guber
nijai.
Žemaičiai visada prieši
nosi pavergėjams. 1409 m.
jie sukilo prieš kryžiuočių
ordiną ir, kaip rašo kryžiuo
čių ordino užrašai, išžudė
daug krikščionių žvejų Lie
tuvos pajūryje, išgriovė or
dinui priklausančius dvarus
prie Nemuno, išsigelbėjo
tik tie, kurie buvo ordino
tvirtovėje.
1418 m. žemaičiai Rasei
nių srityje, kaip rašo 1418
m. birželio 11 d. rašte Vytau
tas ordino magistrui, apiplė
šė Žadeikio bei kitų bajorų
kiemus bei su Medininkų ir
Knituvos valstiečiais patru
kė į Klaipėdą.
1536 m. dėl sunkios feo
dalinės priespaudos – tijūnų
ir jų vietininkų skriaudų,
mokesčių bei prievolių dirb
ti įvairius darbus, Žemaiti
joje kilo maištas. Susirinkę
Telšiuose, sudarė sąmokslą
ir užmušė kai kuriuos tijū
nų vietininkus, bajorus ir
kit us žmon es, kur ie juos
skriaudė.
1769 m. valstiečiai sukilo
Šiaulių ekonomijos dvaruo
se prieš įvestą baudžiavą.
Sukilimo vadai buvo 1769
m. gruodžio 4 d. teisiami
Kauno m. teisme, buvo rei
kalaujama juos gyvus suka
poti į keturias dalis.
1802 m. valdžiai pasi
priešino Baisogalos vals
tiečiai.
1831 m. ir 1863 m. suki
limai neaplenkė Žemaitijos.
Po suk il im ų iš žem aič ių
bajorų buvo atimta žemė ir
joje įkurdinti atvežti iš Ru
sijos kolonistai. Ir iš mano
prosenelio Juozapato Juš
kevičiaus buvo atimta žemė,
o Luokės valsčiuje atsirado
rusiški kaimai: Dirvonėnai,
Kaunatavas, Patumšiai.
Po 1863 m. sukilimo Lie
tuvoje, taip pat ir Žemaitijo
je imta uždarinėti bažnyčias
ir vienuolynus, nes kunigai
palaikė sukilėlius. Uždarant
bažnyčias žmonės daug kur
band ė prieš int is. Pirm as
toks atsitikimas buvo Tytu
vėnuose, didesnį pasiprieši
nimą žmonės parodė 1886
m. uždarant Kęstaičių baž
nyčią, prie kurios gyveno
pasenę ir ligoti kunigai. Bet
lab iaus iai išg ars ėj o 1893
m. caro valdžios įvykdytos
Kražių skerdynės, kai gy
ventojai gynė nuo uždarymo
Kražių bažnyčią, dieną ir
naktį  budėdami bažnyčioje.
Įsiveržę į bažnyčią kazokai
žiauriai mušė žmones, dau
gelį suėmė.
Vytautui ir Jogailai apsi
krikštijus, žemaičiai buvo
apkrikštyti tik 1413 m. 1417
m. buv o įkurt a Žem aič ių
vysk up yst ė. Vysk up yst ės
centru buvo padaryti Var
niai, vad in am i Med in in

kais. Vytautas ten pastatė  
katedrą, o žemaičių krašte
8 parapijines bažnyčias: Vi
duklėje, Luokėje, Kaltinė
nuose, Kelmėje, Raseiniuo
se, Ariogaloje, Kražiuose ir
Veliuonoje. Pirmuoju vys
kupu buvo paskirtas vokietis
Motiejus, gerai mokėjęs ir
lietuviškai.
Galime didžiuotis esan
tys žem aič iai, daug el yj e
gyvenimo sričių esame ne
mažai nuveikę.. Vytauto Di
džiojo motina buvo žemai
čių bajoro Vydimanto duktė
Birutė, o jo tėvas Kęstutis
buvo Žemaitijos valdovas
ir gynėjas nuo nuolat kraštą
puld in ėj anč io kryž iuoč ių
ordino. Galima manyti, kad
Vytautas Didysis buvo že
maitis.
1547 m. Kar al iauč iuj e
išl eist os pirm os knyg os
lietuvių kalba – Katekiz
mo autorius buvo Marty
nas Mažvydas, gimęs apie
1510 m. žemaičių bajoro
šeimoje. Jo pusbrolis Bal
tramiejus Vilentas, kunigas,
taip pat baig ęs Kar al iau
čiaus universitetą, talkino
Martynui Mažvydui, 1566
m. išleidęs savo pataisytas
ir perdirbtas M. Mažvydo
parašytas „Giesmes krikš
čioniškas, giedamas bažny
čiose per Adventą ir Kalėdas
iki Grabnyčių“. 1570 m. jis
išleido antrą giesmyno dalį
– „Giesmės krikščioniškos,
giedamos bažnyčiose per
Vel yk as ir Sekm in es iki
Advento“
Daug nusipelnęs žemai
čiams buvo žemaičių vys
kupas Merkelis Giedraitis.
1587 m. paskirtas žemaičių
vyskupu, rūpinosi lietuvių
kalb os vart oj im u žem ai
čių vysk up ij oj e, liet uv iš
kai mokančių dvasinink ų
reng im u. Jis į Žem ait ij ą
pasikvietė jėzuitus, kurie
1614 m. Kražiuose įsteigė
aukštesniąją mokyklą - Kra
žių kolegiją, kurioje mokėsi
nusipelnę žemaičiai: Liud
vikas Adomas Jucevičius
(1813-1846), Aleksandras
From as-Guž ut is (18221900), Sim on as Stan ev i
čius (1813-1848), Dionizas
Poška (1757-1830), Antanas
Juška (1819-1880) ir Jonas
Juška (1815-1886) ir kiti.
Vysk. Merkelis Giedraitis
pamokslus sakė lietuviškai,
rūpinosi Lietuvos istorijos
rašymu.
Lab ai išk il us žem ait is
– vysk up as Mot iej us Va
lanč ius (1801-1875). Tai
jis išgelbėjo Lietuvą iš gir
tuoklystės liūno, steigė mo
kyklas, švietė žmones, pats
par aš ė kel et ą did akt in io
pobūdžio knygų, piliečiai
iki šiol žinoma „Palangos
Juzė“, uždraudus lietuvišką
spaudą organizavo knygne
šių tinklą, 1869 m. parašė
istorinį veikalą „Žemaičių

Žemaitė

vyskupystė“.
Turime didžiuotis žemai
čių inžinieriumi artileristu
Kazimieru Simonavičiumi
(1600-1651), kuris parašė
veikalą „Didysis artilerijos
menas“, išleistą 1650 m.
Amsterdame. Ši knyga 150
met ų buv o svarb iaus ias
artilerijos mokslo veikalas
Europoje. Jame pirmą kartą
pasaulyje aprašytos raketos,
pateikiama trijų pakopų ra
ketos brėžiniai, aprašyta jų
gamybos technologija.
Kita garsus žemaitis –
Aleksandras Griškevičius
(1809-1863), Lietuvos avia
cijos pradininkas, padaręs
keletą skraidymo aparatų,
lenkų kalba parašęs knygelę
„Žemaičių garlėkys“ apie
skraid ym o apar at ą.   Pa

laidotas žmonos tėviškėje
Viekšniuose.
O kur dar Lietuvos pasi
didžiavimas, perskridę 1933
m. Atlantą lakūnai Steponas
Darius-Juocevičius (18961933) ir Stas ys Gir ėn asGirskis (1896-1933).
Lietuvą garsino ir iš Pa
lang os kil ęs kel iaut oj as
Konstantinas Aris, gimęs
1874 m. keliavęs po Vidu
rinę Aziją ir savo įspūdžius
aprašęs 1933-34 m. išleis
toje dviejų dalių knygoje
„Mano kelionė po Vidurinę
Aziją“. Kartu su prof. T.
Ivanausku rinkdamas Lie
tuvos zoologijos muziejui
eksponatus keliavo ir po
Braziliją.
Nukelta į 11 psl.
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Aišku dabar, kai moder
niomis susisiekimo priemo
nėmis galima keliauti po
visą pasaulį ir savo įspū
džius sudėti ne tik į knygą,
bet visk ą nuf ilm uot i, šie
pas iek im ai atr od o net ur į
dabar didelės reikšmės, bet
to meto sąlygomis tai buvo
dideli darbai.
Ypač did el is žem aič ių
indėlis į Lietuvos raštiją.
Prisiminkime Vilniaus uni
versiteto auklėtinį Simoną
Dauk ant ą (1793-1864),
kuris buvo pirmas istorikas
rašęs lietuvių kalba.  1822
m. jis parašė „Darbas lietu
vių ir žemaičių“, 1838 m.
„Istorija žemaitiška“, 1845
m. „Būdas senovės lietuvių,
kalnėnų ir žemaičių“.
Dionizas Poška (Paške
vičius) kilęs iš Šilalės ra
jon o (1757-1830) rink o
sen ien as ir įkūr ė ąžuol o
baublyje pirmą Lietuvoje
muziejų, kuris išliko iki šių
dienų, parašė odę „Mužikas
žemaičių ir Lietuvos“.
Žemaitis, žadinęs tautinį
atgimimą, buvo  iš Rasei
nių rajono buvo kilęs Si
monas Stanevičius (17991848), parašė odę „Šlovė
žemaičių“ ir 6 pasakėčias,

Jonas Mačiulis Maironis.

Kajetono Nezabitausko
knygos viršelis.

/ 2019 m. kovo 8 d.

surinko 150 liaudies dai
nų ir 1839 m. išleido 30
graž iaus ių dain ų rink in į
„Dainos žemaičių“, be to
išleido ir tų dainų melodijų
rinkinį.
Prisiminkime ir Silvestrą
Valiūną (1789-1831), taip
pat raseiniškį, dalyvavusį
1831 m. suk il im e ir pa
raš ius į rom ant in ę bal ad ę
„Birutė“, kuri greitai virto
liaudies daina ir buvo Že
maitijoje plačiai dainuoja
ma dar ir mano vaikystėje:
„Ant marių krašto Pa
langos miestelyje,
Kur gyven mūsų broliai
žemaitėliai,
Yra aukštas kalnas „Bi
rute“ vadinas,
Žaliom pušelėm viršus
apsodintas...“
Lietuvių tautosakai daug
nusipelnė broliai žemaičiai
Juškos – Antanas (18191880) ir Jonas (1815-1886),
surinkę virš 7000 lietuvių
liaudies dainų ir 2000 jų
melodijų, jos buvo išleis
tos 1880-87 m. Jonas Juška
pas iūl ė liet uv ių raš yb oj e
naudoti raides Š,Č,V vietoje
vartotų SZ, CZ, W.
Sav o ind ėl į į liet uv ių
raštiją įnešė ir Kiprijonas
Juoz ap as Nez ab it ausk asZab it is (1779-1837) bei
jo brolis Kajetonas Rokas
(1800-1876). Kipr ij on as
parašė A. Mickevičiui de
dikuotą rinkinį „Eiliavimas
liežuvyje lietuviškai žemai
tiškame“ išvertė į lietuvių
kalbą bei kuriuos A.Micke
vičiaus raštus, rašė lietuvių
kalbos žodyną.
Kajetonas Nezabitauskas
pirmasis lietuvių bibliog
rafas. 1824 m. išspausdino
pirmąjį Lietuvoje lietuviškų
knygų bibliografinį sąrašą
„Surinkimas visokių raštų
lietuviškų“, 1829 m. len
kų kalba parašė Lietuvos
istoriją.
Vert ing us Liet uv os li
ter at ūr ai kūr in ius pal ik o
ir rašytojos žemaitės: Ju
lij a Žym ant ien ė-Žem ait ė
(1845-1921), seserys So
fija (1867-1930) ir Marija
(1872-1957), Ivanauskaitės,
slapyvardžiu „Lazdynų Pe
lėda“, bei Marija Pečkaus
kaitė (1877-1930) – Šatrijos
Ragana.
Neį kain oj am as pal ik i
mas Lietuvai didžiojo mūsų
tautos dainiaus raseiniškio
Jon o Mač iul io-Mair on io
(1862-1932). Jo daina, ku
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riai muziką parašė kompozi
torius J. Naujalis, „Lietuva
brangi“ gūdžiais sovietinės
okupacijos metais atstojo
uždraustąjį Lietuvos himną,
ir dabar ją dainuojant klau
sytojai atsistoja. Jo poezija
visada kėlė lietuvių tautos
dvasią.
Žemaitijos labui darba
vosi ir didikai Oginskiai.
Irenėjus Oginskis Rietave
įsteig ė agr on om ij os mo
kyklą, o jo sūnus Bogdanas
1892 m. Riet av e pas tat ė
pirmąją Lietuvoje elektros

stotį, 1874 m. įsteigė šešia
metę muzikos mokyklą, o
jo brolis Mykolas Plungėje
1873 m. įsteig ė ork estr o
mokyklą, kurioje mokėsi ir
žymus būsimasis kompo
zitorius M. K. Čiurlionis.
Oginskiai gražino ir puošė
Rietavą ir Plungę ir dabar
didžiuojamės ir naudojamės
jų palikimu.
Žemaitija gali didžiuotis
ir Lietuvos prezidentu Alek
sandru Stulginskiu (18851969), Nepriklausomybės
akto signataru, vadovausiu

1939 m. Lietuvai atgavus
Vilnių, Vilniaus universi
teto rektoriumi tapo kilęs
iš Viekšnių Mykolas Bir
žiška.
Šiame rašinyje neįmano
ma išvardinti visų žemaičių,
savo darbu labai nusipelniu
sių Lietuvai, įnešusį didelį
ind ėl į į Liet uv os valst y
bės visuomeninį gyvenimą,
mokslą, kultūrą, literatūrą,
men ą ir kit as gyv en im o
sritis.
			
Vilnius

2019 metai paskelbti Vietovardžių metais
Atkelta iš 3 psl.

Jolanta Klietkutė

Pakutuvėnų vietovė. Pavadinimo kilmė

Pakutuvėnų [pirmoji rai
dė a paž ym ėt a riest in iu
kirčio ženklu] (1 kirčiuotė)
(Razmukaitė M., Vitkaus
kas V. Viet ov ard žių kir
čiavimo žodynas. Vilnius,
1994) kaimas žmonių buvo
vadinamas atgailos vieta,
nes „pakūta“ (lenk.) reiš
kia atgailą, gali būti, kad
pav ad in im as kil ęs iš to,
jog vietovė buvusi nuoša
li, sunkiai pravažiuojama,
pelkėta, apaugusi miškais
– joje gyventi buvęs vienas
vargas (Šimkienė S. Stropų
giminės istorijos albumas
(Šimkienės S. asmeninis ar
chyvas, rankraštis, 1995)).
Žodis pakūta žemaitiškai

tai pat reikšt ų atg ail ą, o
„Pakutuvėnai“ – semantiš
kai atgailos vietą. Pakutu
vėnuose einant žemyn nuo
kap ų yra Min ij os ving is
(vadinama Grigalausko lan
ka), kur po pamaldų sekma
dieniais vykdavo jaunimo
gegužinės. Senais laikais
ten ponai buvo įrengę pa
statą, kur plakdavo prasi
žengusius baudžiauninkus
-  tok ia buv us i jų pak ūt a.
Pavadinimas kilo iš žodžių:
pakūta ir kutavoti – plakti,
(senosiose maldaknygėse ir
Kristus buvo „kutavojamas“
– plak am as). Taip kaim o
pavadinimą kildina vietiniai
gyventojai, tačiau kalbinin

Arvydas Juozaitis

OGINSKIS.
POLONEZAS
1791-1822 metų drama
(2018 m. redakcija)
Atkelta iš 9 psl.

Kražių kolegija.

Lietuvai 1922-1926 m. Tuo
laikotarpiu Lietuvoje bu
vo atlikta žemės reforma,
įvestas  litas, įkurtas Lietu
vos universitetas, atgautas
Klaipėdos kraštas. Už tuos
darbus sovietiniai okupan
tai nubaudė jį lageriu. Bet
ir būdamas Sibire jis suge
bėj o užs it arn aut i viet in ių
pagarbą.
Pirmieji Lietuvos univer
sitetų rektoriai taip pat buvo
žemaičiai: Kauno universi
teto 1922 m. rektorius buvo
telšiškis Jonas Šimkus, o

MARIJA. Aš, matyt, ne tai pasakiau. Amžinai ne tie žo
džiai į burną lenda.
OGINSKIS. Dievas težino, kodėl reikia išsiskirti, kai iš
siskirti nesinori.
Oginskis pripuola prie sutrikusios Marijos ir pabučiuoja
ją.
MARIJA. Ką jūs darote. Dieve.
OGINSKIS. Dievas to nežino.
MARIJA. Jis viską žino - tai nuodėmė.

kai nenori sutikti, kad Že
maitijos kaimo pavadinimas
būtų galėjęs kilti iš lenkiško
žodžio. Plungės mokyklos
lietuvių literatūros moky
toj a, kaim o pav ad in im ą
linkusi kildinti iš žemaitiš
ko žodžio „kūtis“ – akmuo,
nes keliai tose vietose buvo
labai akmenuoti.
Šio vietovardžio kilmė
nėra visai aiški. Akivaizdu
yra tik tai, jog negalima jo
sieti su slavizmu „pakūta“
(paskutinė raidė a pažymė
ta dešininiu kirčio ženklu).
Toks aiškinimas laikytinas
liaudies etimologija. Šiaip
jau galimos dvi kilmės hipo
tezės. Pakutuvėnai (pirmoji

raidė a pažymėta riestiniu
kirčio ženklu) gali būti ne
tiesiogiai susiję su netoli
Viekšnių esančiu upėvar
džiu Kut uv is. Be abej o,
atsirasti tiesiog iš jo kaimo
vardas negalėjo, nes šie vie
tovardžiai yra gana toli vie
nas nuo kito. Tačiau iš upės
vardo Kutuvis galėjo susi
daryti asmens ar asmenų,
gyvenančių prie šios upės,
pavadinimas *pakutuvėnas,
*pakutuvėnai vėliau galėjęs
virsti asmenvardžiu *Paku
tuvėnas. Taip vadinamam
žmogui atsikėlus gyventi į
šias vietas ir galėjo atsirasti
kaimo vardas – Pakutuvė
nai. Kita vertus,
Pakutuvėnai galbūt atsi
rado tiesiog iš dabar nežino
mo, bet seniau netoli kaimo
buvusio kokios nors vietos
vardo *Kutuvis ar pan. – dėl
panašios vietovardžių dary
bos (pridedant priešdėlį ir
priesagą) plg. Patatuliečiai
kaimas: Tatula, Tatulė upė,
Pamūšninkai kaimas: Mūša
upė. Pastarajai hipotezei pa
tvirtinti labai praverstų isto
rijos šaltinių duomenys, bet
bent kol kas mūsų sukaupta
medžiaga nepaliudija pana
šų vietovardį tose vietose
egzistavus. (Bilkis L., Lietu
vių kalbos instituto Vardyno
skyriaus asistentas, ištrauka
iš laiško 1998 m. (autorės
asmeninis archyvas). http://
www.polia.info/Pakuta/va
da s.htm
Bus daugiau.

Oginskis apkabina ją per liemenį, bučiuoja į lūpas. Ji ne
sipriešina.
MARIJA. Jūs norite pražudyti mane.
OGINSKIS. Mažiausiai to norėčiau.
MARIJA. O tiedu jūsiškiai -  norėjo. Girti kaip kiaulės.
(Verkia.)
OGINSKIS. Aš nuvijau juos.
MARIJA. Iki kraujo lūpą sukandžiojo. (Išverčia lūpą). Il
lituano, matyt, visi vampyrai!
OGINSKIS. Marija, tu nekalta?
MARIJA. Nekalta, kad nekalta? O burnoje - kraujo sko
nis.
OGINSKIS. Koks jis?
MARIJA. Ne alyvuogių, rūdžių.
OGINSKIS. Leisk ir man jį pajusti.
MARIJA. Tai jau leisiu!
OGINSKIS. Leisk, sakau! Neskaudės.
Oginskis ima švelniai bučiuoti Marijos lūpas. Ji sustings
ta. Bet po valandėlės ūmai atstumia jį, užsismaukia ant veido
kaukę ir nubėga. Tolumoje suskamba barkarolė.
Bus daugiau.
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Pavasarį pažadina
vėtros

• Karo metais bibliote
ką išlaikyti buvo pavesta
savivaldybei.

ŽEMAIČIŲ

SAULUTĖ

Iš fond ų buv o įsak yt a
atrinkti visus po 1940 m.
birželio mėnesio išėjusius

spaudinius, nurodyta, kurių
rašytojų kūrinių neišduoti
skaitytojams. Iš bibliotekos
buvo išimta visa vokiečiams
nep al ank i lit er at ūr a, taip
pat žydų autorių kūriniai.
Bibl iot ek a net kur į laik ą
nedirbo, nebuvo tarnautojų
ir tinkamų patalpų.
• Po karo, pirmaisiais
sovietmečio metais vėl kei
čiamas bibliotekos fondo
turinys.
Nurašomos, sunaikina
mos ir   čia pat bibliotekos
kieme sudeginamos Nepri
klausomos Lietuvos metais
išleistos knygos, daug užsie

nio rašytojų kūrinių, religinės
literatūros. Fondas sparčiai
pildomas sovietų propagan
dine literatūra. Prie Plungės
rajoninės bibliotekos veikė
klubas-skaitykla. Skaitytojai
čia galėjo susipažinti su so
vietine periodine spauda.
Tuo metu  Plungės viešo
ji biblioteka buvo Vytauto
gatvėje (namas neaiškus),
labai ankštose patalpose,
todėl   1950 m. biblioteka
perkelta į pastatą Žemaitės
alėjoje (dabar Laisvės al. 6).
Veikė iki 1955 m.
Parengė
Otilija Juozapaitienė

Skaityklos vedėja Laimutė Baltrūnaitė, 1954 m.

1948-1949 m. Plungės vie
šosios valstybinės biblio
tekos vedėja buvo Alina
Ulčinskaitė.

1951 m. bibliotekininkų
kursuose, Vilniuje. Pirma
iš dešinės S. Mačiuitienė.

1951 m. bibliotekininkės prie bibliotekos durų.

„žemaičių saulutės“ esė

Paparčiai, Skuodo r.

/

Reikšmingiausi
bibliotekos istorijos
momentai

Eglė Jačkonytė

Tikrasis pavasaris prasideda prasidėjus šniokš
čiančiom, plėšiančiom, draskančiom, švilpiančiom
vėtrom. Su vėtrom atkeliauja lietus, plaunantis sniegą,
ledus, per žiemą prisirinkusius šiaudgalių, skiedrų,
popiergalių šiukšlynus. O su lietum atkeliauja potvy
nis. Upelis tokiu greičiu gurguliuoja, kad nežiopsok,
bobute, semianti vandenį - mirksnis, ir tavo kibirai
nulėks su srove nežinia kur, čiūžtelsi ant užslinkusio
ledokšnio po vandeniu ir pati nugarmėsi nė nekvėp
telėjusi. Taip, taip, į tą patį upelį, kuris tylutėliai
vasarą šiušena vos liesdamas akmenis. Pro pat langą
nuvasnojo žąsų pulkelis. Tikrai, reiktų žmogui moky
tis tiesiog užsispyrusios paukščių kantrybės kasmet
trenktis į kitą pasaulio kraštą visai nepaisant kalnų,
vandenynų, vėtrų, liūčių ir, neilgai trukus, vėl veržtis
su didžia linksmybe, džiugesiu atgal. Aš tai jau ne
grįžčiau iš kokių Malaizijos salų į pavasarinę Lietuvos
pliurzę. O vyturiai sau miklina balselius, iškilę aukš
tybėse, ir jokia vėtra, plėšianti stogus, jų nepasiekia.
Zylutės gieda net užkimdamos lig pat dangaus, rodos,
permirkę, sustirę, susišiaušę nuo lietaus bloškiančių
šuorų, nė lapelio pasislėpti, bet gieda, puošdamos
linksmybe murzino vėjo kauksmą. Tik kad niekaip
manęs nepradžiugina pavasarinė purvynė, tyškanti
visuos kampuos. Iš guminių batų nė nemėgink išlįsti.
Įlipus į kaimo autobusiuką neperšviečiamai nutašky
tais langais, nė kiek ne linksmiau, kad ir kaip trankiai
vairuotojas leistų Cicino dainas.
Visi žmoneliai susirūpinę, kiekvienas sau kinkuoja.
Iš „normalių“ tik pora mokytojų, buhalterė ir studentė,
nors tokios paprastai važinėja mašinomis. Visi kiti - 
vien nukaršėliai seniokai, pilkos bobikės, jauni vyrai
invalidai ar akivaizdūs būsimi invalidai, trys kaimo
durneliai ir aš, viena kvaištelėjusi menininkė. Puikus
kaimo kontingentas. O šnekos vinguriuoja įvairiau
sios. Vienkiemių šeimininkai vis daugiau porina apie
gyvulius, žemę, artėjantį darbymetį. Vienas nusprendė
penkiasdešimt karvių bandą paversti šimtu, kad tik
gautų išmokas, nors neturi kuo šerti, bet vos tik ga
vęs pinigus, karvių perteklių parduos, gaus dvigubai
daugiau pinigų. Kitas įrodinėja, jog visiškai neapsi
moka dirbti savo žemės, laikyti gyvulių. Ketina viską
nuomoti ir tokiu būdu gauti net gerą pelną.
Gyvenvietėje gyvenantys žmonės kalbasi kitomis
temomis. Pasirodo, jog kai neturi žemės, nebėra ko
tikėtis iš darbo biržos ar artimųjų paramos, geriausia
„dirbti“ invalidu. Štai du jaunikaičiai, atsisakę mo
kytis ir eiti į darbą, švilpauja sau „užsikalinėdami
invalidavimu“. „Tikra tiesa, -  linguoja galva viena
senolė, - tėvelis mus, dvylika vaikų, nuo mažiausio
lig didžiausio spausdavo prie darbo, nes kiekvienas
turi gyventi savo darbu ir vargu. O jau mano vyras
toks girtuoklis buvo, bet prie ruso turėjo darbo, nors
šlavėjo, o turėjo užsidirbti“.
Dabar pačiam iš savo žemės rėželio neleidžiama
išsimaitinti, lyg akmenim ant sprando apkraunamas
mokesčiais. Darbo birža -  blefas, popieriukas. Pa
skolą ryžtasi paimti tik vienetai, ir tai - turintys tvirtą
užnugarį. Aukštesnių mokslų kainos neįkandamos. Iš
pašalpos tik nenumirsi. Turbūt tikrai šiuo metu geriau
sias „biznis“ - invalidumas, nes į „konteinerių broliją“
jau pavėlavai, vietos užimtos. O dar tas siaubūnas
maiše - Europa, kurio niekas nematė, bet visas auto
busas šiurena: už radiją ir televizorių bus abonentinis
mokestis; už krosnį reikės mokėti baudą, kad malkomis
kūrenam ir teršiam aplinką; neužsimokėję negalėsim
savo kiaulės pasipjauti, kiekvienas paršelis bus ženkli
namas ir t. t, ir vis blogiau ir blogiau. Ar gali kas būti
šitam kvailai šurmulingam žmonių gyvenime geriau
nei du sieksniai žemės tiek į plotį, tiek į gylį. Nei tau
sėti, nei tau akėti. Vien dangaus aveles ganyti, Dievo
boružėles skaičiuoti. Ir beržas tau brolis, ir kranklys
svainis, o skruzdė - marti. Geriau pasidaro tik tada,
kai atradęs moliniam lange žirnio didumo švarų lapelį
žvilgteli į tolį. Ten, kur laukų laukai sniego išdriskusiais
mezginiais. Kur dangaus švelnus minkštumas pažyra
paukščiais. Kur vandens melsvos akys pievoje žiūri
nemirksėdamos ir šypso saulės zuikučiais.

(796)

1948 m. rugpjūtis. Plungės
bibliotekininkės. Pirma iš
kairės J. Šlepetytė vaikų
literatūros skyriaus biblio
tekininkė.

Stovi buvusi Plungės bib
liotekos vedėja 1948-1951
m. Bronė Domarkaitė. Ša
lia jos sėdi bibliotekininkė
Janina Šlepetytė.

1950-1955 m. šiame pastate Laisvės al. (dabar Laisvės al.
6), šalia kitų įstaigų, veikė ir Plungės rajoninė biblioteka.
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Plungės rajono bibliotekininkai 1951 m., vedėja S. Mačiui
tienė (sėdi antra iš kairės).

1951-1953 m. Plungės ra
joninės bibliotekos vedėja
buvo Stasė Mačiuitienė.

1949 rugpjūčio 15 d. Plun
gės bibliotekininkės Alina
Ulčinskaitė ir Bronė Do
markaitė pėsčiomis lanko
kaimų bibliotekas.

