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Plungės viešosios bibliotekos jubiliejų švęskime kartu!

1939 m., kai Vokietija nuo Lietuvos atplėšė Klaipėdos
kraštą, buvo evakuojamos kultūros įstaigos, taip pat ir bib
liotekos. Tuomet į Plungę buvo perkelta Pagėgių valstybinė
viešoji biblioteka. Taip Plungėje 1939 metais pradėjo veikti
valstybinė viešoji biblioteka.

2019 – Žemaitijos metai
Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2019-aisiais bus minimos pirmą kartą Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose
šaltiniuose (Ipatijaus kronikoje aprašant Haličo–Voluinės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį minimi ir du
žemaičių kunigaikščiai Erdvilas (Gerdvilas) ir Vykintas) 800-osios metinės, paskelbė šiuos metus Žemaitijos metais.
Priimtame nutarime pabrėžiama Žemaitijos lemiama reikšmė Lietuvos ir Baltijos jūros rytų pakrantės XIII–XIV a.
valstybių formavimosi istorijoje Vokiečių ordinui vykdant kuršių ir prūsų genčių nukariavimus, taip pat pažymimas
Žemaitijos vaidmuo Europos istorijoje 1236–1422 m. laikotarpiu, 200 metų trukusi kova su Ordinu ginant savo žemę
ir laisvę, indėlis į pergalę Saulės ir Durbės mūšiuose užtikrinant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stiprėjimą, ap
saugant latvių ir estų žemes nuo prūsų likimo. Seimas šį sprendimą priėmė pripažindamas Žemaitijos indėlį per visą
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo laikotarpį į valstybės gyvenimą, išlaikant prigimtinę savastį, kalbą,
papročius, tradicijas ir savitą krašto istoriją.

Anoj pavasario laukų ir žemės laiminimo šventėj
Džiaugsminga nuotaika užliejo mano protėvių namus.
Atėjus vakarui pro langus pasipylė smagios šviesos,
Ir pasigirdo juokas įstabus.
Nes tolimųjų vakarų, šaltosios šiaurės gentys, susirinkę į senolių namą,
Vėl prakalbėjo išdidžia tėvų tarme,
Ir jų gražuolės moterys, grakščiai palenkę galvas,
Šypsojos vėl slaptinga šypsena.
Vytautas Mačernis. Iš „Septintosios vizijos“

Žemaičių Kalvarija.
Š I A M E

numeryje

4 psl.

6 psl.

Plungės viešajai
bibliotekai – 80

Žemaičiai tiesakalbiai ugdo
„Lietuvos sąžinę“

Draugijos „Saulutė“
2019 metų projektas
„Žemaičių kultūros laukas“
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Poetas Stasys Jonauskas prisimintas Australijoje
Nors man, be abejo ir
kitiems, ypač artimiesiems,
sunku apsiprasti su poeto
Stasio Jonausko netektimi,
visgi jis liks gyvas poezijoje.
Pagerbdama jo atmintį išver
čiau šį simboliškai prasmingą
eilėraštį LAIKAS PRAEINA
SAVE į anglų kalbą.
Šis eilėraštis publikuotas
Baltų šimtmečio leidinyje
„Azuria 8, 2018“. Šis žur
nalas buvo pristatytas įvyku
sioje 19-toje Australazijos
konferencijoje, Baltų kraštų
Nepriklausomybės Šimtme
čio proga, Deakin Univer
sitete, Geel ong, Viktorijos
valstijoje, Australijoje, 2018
m. spalio 13-14 d.
Kartu su Stasio dvikalbiu
eilėraščiu, siunčiu ir du savo
publikuotus eilėraščius lietu
vių kalba, nors jie tarp kitų žur
nale pasirodė abiem kalbom.
Lidija Šimkutė, Australija

Tyloje.
Ir skverbias rievė
Į ją.
Šešėlis nubėga
Žeme,
Per baltąjį sniegą – Žymė.
Apauga medieną
Žievė.
O metai praeina
Save.
Ir jokio stebuklo –
Daiktai.
O visa, kad buvoTik tai.
Su Stasiu Jonausku ir jo žmona 2009 m. mano apsilan
kymo metu, paskutinėje viešnagėje Skuodo bibliotekoje
mano knygos „Baltos vaivorykštės“ pristatymo metu.
Stasys Jonauskas

LAIKAS
PRAEINA SAVE
Iš lėto praeina

Pro mus
Pasaulis po vieną
Ramus.
Suspindi erdvė

Laukai atsidūsta
Žolėj.
Ir pusto, ką pusto –
Žaliai.
TIME PASSES ITSELF
The world’s placid
Nukelta į 3 psl.

Romualdo Požerskio fotografijų paroda „Atlaidai“
Fotografij os paroda veiks vasario 8 d.- kovo 30 d. Platelių dvaro svirne (Didžioji g. 22,
Plateliai). Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Plateliai 2019.
Paroda  skirta Žemaitijos metams paminėti.

Romualdas Požerskis gimė 1951 m. Vilniuje. 1975 m.,
baigęs tuometinį Kauno Politechnikos instituto Elektro
technikos fakultetą, pradėjo dirbti Lietuvos fotografijos
meno draugijos Kauno skyriuje. 1990 m. suteiktas Lietuvos
Nacionalinės premijos laureato vardas. 1993 m. pradėjo eiti
Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto lektorius pa
reigas. Nuo 2011-ųjų – Vytauto Didžiojo universiteto Menų
fakulteto Šiuolaikinių menų katedros profesorius.
1973 metais, keliaudami motociklu, Žemaitijoje užkly
dome į mažą bažnytkaimį, kur vyko atlaidai. Kaimiečiai
man atrodė lyg iš kito pasaulio: skamba varpai ir sklinda
giesmės, plazda vėliavos, nušmėžuoja baltai apsirengusių
mergaičių procesija... O mes - ilgaplaukiai, kutuoti, džin
suoti. Aš net nesuvokiau, kad egzistuoja tokios ramybės,
gėlėtų suknelių, saldaininių laikrodžių šventės. Dvejus
metus bandžiau fotografuoti, bet ...
Ir tik aiškiai suvokęs, ko noriu ir ko sieksiu, 1976-1977
metais užfiksavau geriausias savo gyvenimo fotografijas.
Romualdas Požerskis

Atlaidus R. Požerskis fotografavo daugiau nei du de
šimtmečius (1974–2001) ir apkeliavo įvairias Žemaitijos
bei Dzūkijos vietoves, tačiau nuostabos jausmas, kitoniško
pasaulio įspūdis išliko visame fotografijų cikle. Jame įam
žintos religinės apeigos, išraiškinguose žmonių veiduose
atsispindinčios emocijos ir jų nekasdieniška išvaizda. Ne
vienoje fotografijoje autorius užfiksavo ir įspūdingas atlai
dų dalyvių minias civilizacijos dar mažai paliestos, tartum
amžinos gamtos fone. Žmonės ir jų atliekami ritualai Po
žerskio fotografijose betarpiškai susiję su natūraliu gamtos
pasauliu, kuris, regis, turi ne tik matomą, bet ir transcen
dentinį matmenį. Apeigų dalyvių dvasinius išgyvenimus
padeda perteikti jų drabužius plaikstantis vėjas, vėliavos
atgyja nušviestos saulės, o netikėtai užklupusi audra ne
leidžia pamiršti žmogaus ir jo apeigų trapumo amžinybės
akivaizdoje.
Tomas Pabedinskas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas

Požerskio nufotografuoti dabartinėje Lietuvoje švenčiami

atlaidai kelia ne vien nostalgiškų prisiminimų bangą tiems,
kurie turėjo progos į tokius atlaidus važinėti dar prieškari
niais laikais, bet ir pagarbą Lietuvos žmogui, kuris iki šiol
išlaikė tikėjimą ir stiprų prisirišimą prie šių senųjų kaimo tra
dicijų. Jo fotografijose, kaip ir mūsų atmintyje, stojasi prieš
akis didžiųjų atlaidų epizodai: arklių traukiamos „pavados“,
su jauniausiu sūnumi ant priekinio sosto tarp tėvo ir motinos,
likusi šeimyna ant minkšto šieno toliau vežime; miestelyje
ar bažnytkaimy kaimynų ir draugų susitikimai šventiškai
pasidabinus, rimti pokalbiai vyrų būrelyje, šnibždėjimaisi
tarp moterų; užkandžiai pievose ant patiestų „dekių“, iš
tuštinti gėrimų buteliai pašonėje; pamaldos bažnyčiose ir
šventoriuose, procesijos; baltais drabužiais apsitaisiusios
mergaitės, baltom pirštinėm pasipuošę kryžių, vėliavų ir bal
dakimų nešėjai; maldininkų minios – vieni stati, kiti kniūbsti
ant kelių, treti iškėlę rankas į dangų ar sugulę kryžiumi ant
žemės prieš Kryžiaus Kelių stacijas.
Algimantas Kezys, fotomenininkas.Čikaga

Susitikimas su rašytoja
Erika Umbrasaite
Vasario 26 d., antradienį, 16.30 val. kviečiame
į išskirtinį susitikimą su dar išskirtinesne ir ža
via asmenybe Erika Umbrasaite!
Tai Prancūzijoje gyvenan
ti rašytoja ir žurnalistė, ku
rios pernai pasirodžiusi kny
ga „Prancūzija mon amour“
akimirksniu tapo bestseleriu.
Kasdienybėje Erika – mažos
galerijos viduramžių mies
tel yj e sav in ink ė, o laisv a
laik iu ir svaj on ės e – daug
keliaujanti ir istorijas kolek
cion uoj ant i raš yt oj a. Šiais
met ais pas ir od ė dar vien a
nauja rašytojos knyga – ro
manas „Paskolink man savo
gyvenimą“. Tai tarsi desertas
intelektualiai sielai, kai no
risi ko nors lengvo ir ne per
nel yg sald žiai rom ant išk o;
tai pasakojimas, pabarstytas
elegantiškos erotikos pipirais ir dvelkiantis lengvu krimi
nalu; tai smagus, įkvepiantis, prajuokinantis ir pravirk
dantis, elegantiškas, šmaikštus prancūziškas gyvenimas.
Tad argi svarbu, kad mes kviečiame Jus susitikti paprastą
savaitės vakarą? Prancūzija žavėtis galima kasdien, bet
žavėtis kartu su rašytoja Erika Umbrasaite – neatimkit
iš savęs šitokios šventės ir pramogos sielai! Taigi AU
REVOIR! Sus it ink am e antr ad ien į, vas ar io 26 d.,
16.30 val. Plungės viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje
(Parko g. 7).
Plungės viešosios bibliotekos inf.

Kūrybos vakaras, skirtas Valentino dienai
2019 m. vasario 13 d. 17.30 val.
Plungės viešoji biblioteka (Parko g. 7) kviečia į kūrybos vakarą su menininke Dalia Gud.

Šventojo Valentino išvakarėse autorė pristatys
fotografijų parodą „Žvilgsnis be kampų“ iš ciklo ,,Po
zuoja gamta”. Visose fotografijose pozuoja Gamta
ir jaučiamas pagarbus autorės prisilietimas smalsiu
ir tyrinėjančiu žvilgsniu prie mus supančio Pasau
lio. Savo fotografijomis ji neslepia, kad gėrisi šiuo
natūraliu Grožiu. Šv. Valentino išvakarėse autorė
kviečia jaukaus pokalbio apie Meilę, paskanauti
žolelių arbatų,pasmaližauti, pajuokauti, pažaisti ir
gerai praleisti LAIKĄ KARTU.
Dalia Gud – aktyvi, atkakli, moderni menininkė,
pasaulietiška moteris, tikra grynakraujė žemaitė.
Yra įvairiausių projektų, tapybos ir fotografijos
plenerų, visuomeninių renginių dalyvė ir organi
zatorė, gamtininkė, sodininkė, žygių dalyvė, rašo
eiles, kuria tekstus dainoms, pradėjo savo pirmąją
knygą, kuria scenarijus renginiams, vaidinimams.
Šiems, 2019 metams, sukūrė ir pristato autorinėmis
fotografijomis iliustruotą stalo kalendorių, kuriame
pozuoja jos auginamos Rožės ir geram rytui nutei
kia motyvuojančios mintys ir spalvos.
,,Taip, taip - aš vis dar skubu, lekiu, einu, šoku,
tapau, fotografuoju...ir..ir..:) Ir vis bandau DAUG
spėti ir džiaugtis Gyvenimu! Pasidalinkime gero
mis emocijomis ir šypsenomis. Švento Valentino
išvakarėse pasidžiaukime bendravimu ir dėmesiu
vienas kitam.“ Dalia Gud.
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Poetas Stasys Jonauskas prisimintas Australijoje
Atkelta iš 2 psl.

Beat
Slowly passes
Through us.
Space alights
In silence.
And threads
Through a notch
A shadow runs
Across earth,
An imprint
In snow
Bark
Grows on wood.
And a year
Passes itself.
On-going things –
are no miracle.
All was –
As is.
The fields sigh
In grass.
And winds blow Green.

Translated/išvertė  Lidija Šim
kutė     

Stas ys Jon ausk as (Gi
mė 1948 m. kov o 28 d.
Mirė 2018 m. birželio 12
d.) - poetas žemaitis, gimęs
Gėsaluose, Skuodo rajone.
Tai, kad jis 1970 m. baigė
Žemės ūkio akademiją, iki
šiol klaidingai vertinama
kaip pagrindinis neteisingai
agrarine vadinamos jo po
ezijos šaltinis ir svarbiausia
teminė ašis. S. Jonauskas

Skuodo laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorė Dalia Zabitie
nė (poetė D. Tamošauskaitė), poetas Stasys Jonauskas,
poetė Lidija Šimkutė. 2016 m.

su būdingu ramumu ir kan
trybe, regis, iš šalies stebi,
kaip jam klijuojamos poeto
žemdirbio bei kitokios eti
ketės, ir netrikdomas jokių
kūrybinių diskusijų toliau
raš o eil ėr ašč ius. Raš yt o
jas yra minėjęs, jog visada
žin oj o, kok iu kūr yb in iu
keliu nori eiti, tačiau gyve
nimas buvo privertęs siekti
tikslo einant aplinkkeliais.
Paprastai poetas savo kūry
bos beveik nekomentuoja,
tik lakoniškai įvardija, jog
rašo amžinomis temomis –
apie žmogaus gyvenimą ir
mirtį. O paklaustas apie pa
skatą rašyti atsako, jog tokiu
akstinu jaunystėje buvusi

kitų kūryba, kai jis galėjo
akt yv iai sekt i lit er at ūr in į
liet uv ių raš yt oj ų gyv en i
mą. Galbūt todėl pirmaja
me S. Jonausko eilėraščių
rink in yj e Did el is lauk as
(1973) įžvelgiama tuome
tinių poetų (ypač – Mar
celijaus Martinaičio) įtaka.
Po šio rink in io buv o iš
leisti dar šeši, jau alsuo
jantys išskirtiniu poetinio
pasaulio savitumu: Darbų
vardai, Lekia kaip metai,
Spind ul ys po žem e, Spa
liai, Šiuolaikiniai rugiai ir
Širdis plaka delčią, taip pat
eilėraščių rinkinys vaikams
Šok a žal ios ios varl yt ės.
S. Jonausko lyrika versta į

latvių, lenkų ir rusų kalbas. Į
rusų kalbą poeto eilėraščius
vertė Georgijus Jefremovas
ir Igoris Kaluginas, 1983
m. išleidę rinkinį Вечные
травы (Amžinos žolės). Šių
vertėjų sudarytas antrasis
rinkinys išleistas nebuvo.
Už kūrybą poetas apdova
notas įvairiomis literatūri
nėmis premijomis: Salomė
jos Nėries (1982), Poezijos
pavasario (1987), Pauliaus
Širvio (2000). 2004 m. iš
leista poezijos rinktinė Žo
lės balsas, sudaryta iš visų
septynių eilėraščių rinkinių
ir naujausių eilėraščių, ra
šytojui pelnė du apdova
nojimus: pagrindinį 2004
m. Poe tin io Drusk in ink ų
rud ens apd ov an oj im ą –
Jotvingių premiją, o 2005
m. sausio 6 d. už šį rinkinį
poetui Rašytojų klube buvo
įteikta keturioliktoji Lietu
vos rašytojų sąjungos Trijų
karalių premija. S. Jonausko
lyriką labai vertino žinomas
keliaujantis mąstytojas Jus
tinas Mikutis (1922-1988),
kurį laiką gyvenęs pas poetą.
S. Jonauskas išliko ištiki
mas gimt aj am krašt ui ir
iki šiol su šeim a gyv en a
Skuode, kur yra žinomas ir
gerbiamas ne tik kaip po
etas, bet ir kaip rajoninio
laikraščio Mūsų žodis žur
nalistas, be kita ko, nuolat
besirūpinantis literatūriniais
rajono talentais. Poetas yra
sud ar ęs Skuod o lit er at ų
poezijos rinktinę Prie Bar

tuv os ir Luob os (1993).
Reg is, tink am iaus ias S.
Jon ausk o kūr yb os apib ū
dinimas – tylioji poezija,
atitinkanti ir nerėksmingą
aut or iaus gyv en im išk ąj ą
poz ic ij ą, mat poe tas nie
kad a nes is teng ė atk reipt i
į save dėmesio kokiu nors
išskirtiniu įvaizdžiu. Savitos
filosofijos lyriniam rašytojo
pasauliui būdingi konkre
tūs depoetizuoti gamtos ir
gyvenimo vaizdiniai, am
žin ųj ų gyv en im o dėsn ių
aprašymas, žmogaus ir am
žinybės akistata, vaizduo
jama mėginimo moksliškai
išnagrinėti ir pažinti gamtą
beprasmybė, o besikartojan
tys įvaizdžiai ir metaforos
pabrėžia kūrybinę visumą.
Iš bend ro poe tin io kon
teksto išsiskiria eilėraščių
rinkinys Spaliai, sukurtas
1981 m. pabaigus Maskvos
Maksimo Gorkio literatūros
instituto aukštuosius litera
tūros kursus. Tai vienintelis
verlibru parašytas poeto rin
kinys, tuo metu pasižymėjęs
dar ir be gal o orig in al ia
raiška. Manoma, kad įtaką
padarė rusų avangardas, o
ypač – vadinamasis socar
tas (socialinio realizmo, jo
ideologijos ir banalių klišių
parodija, kurios vienos sti
listinių priemonių yra pub
licistiškumas ir absurdiški
paradoksai).
rasyk.lt

***
Lidija Šimkutė

GIMIAU
viena iš dviejų - 40C šal
tyje
po tirštu sniego apklotu
šiaudiniu stogu
ankstyvą rytą
atėjusi kaimietė
prasitarė:
šita gyvens
ši mirs
taip ir buvo, antroji gimu
si,
- silpnoji aš išgyvenau
karas sudarkė mano žais
lus
sodo obuolius ir jazminų
krūmą
išbėgome
vėjai nukreipė mus į pabė
gėlių stovyklas
į tolimą Svajų metų* Terra
Australis
* aborigenų mitai, nusakan
tys jų pasaulio supratimą
KAŠTONŲ MEDIS
išsprogęs žiedais
kieme
mąsto
apie žmonių gyvenimus
stebėdamas buto langus
lapai niūniuoja
pavasario vėjyje
jų ašaros ir šypsenos
krenta į aikštę

Vincė Vasyliutė

„Kambarys be knygų, kaip namai – be langų“
Padėka knygai

Skaityti Žygintė pamėgo
jau nuo pradinių klasių. Sa
vo knygelių tada neturėjo,
buvo skurdūs, vargani me
tai. Mokykloje bibliotekos
irgi nebuvo, tik apylinkės
skaitykla. Ji ten eidavo po
pam ok ų su klas iok ėm is
„pasiskolinti“ knygelių neš
tis skaityti namuose. Daž
niausiai parinkdavo knygas
darbuotoja. Skubėdavo na
mo, netverdama vaikišku
džiaugsmu, kurio taip laukė
ir tikėjosi rasianti knygelių
pasaulyje. Namuose broliu
kai ragino greičiau paruošti
ryt oj aus pam ok as, imt is
knygų skaitymo ir paveiks
lėlių žiūrėjimo. Skaitydavo
jiems ir visai vakarojančiai
šeimai pasaka ir nuotykių
romanus.
Vėliau Žygintė jau žen
gė į suaugusiųjų skaitytojų
pasaulį. Vėlgi didelio pasi
rinkimo nebuvo. Skaitė tais
laikais populiarius, labai jau
sudėtingus, nepatyrusiems
jauniems skaitytojams ro
manus. Daugiausia – rusų
klas ik ų kūr in ius – Lev o
Tolstojaus Karas ir taika“.

Na, pasigirti galėjo jog per
skaitė, tačiau kokį malonu
mą patyrė ar bent suprato
to didingo kūrinio prasmę?
Juk mergaitėms tos didžiu
lės karo batalijos ničnieko
nereiškė, išskyrus tai, kas
ten kariavo, knygos herojus,
kurį buvo įsimylėjusi žavio
ji jaunutė Nataša Rostova.
Žygintė skaitydama mąstė
ir sav ot išk ai „pav yd ėj o“
jaunajai herojei, kad ji bū
dama vienmetė su ja, jau
geba jausti tariamai tikros
meilės dvelksmą, o gal net
alsavimą! Tą patį kūrinį per
skaičius po daugelio metų
jau visai kitaip suvoki tos
knygos galią, neblėstančią
rašytojo L.Tolstojaus talento
žvaigždę, kurią dar labiau
par yšk in o jo, vis am e pa
saulyje pripažintas romanas
„Ana Karenina“. Pirmasis
šios knygos perskaitymas
Žygintės atmintyje paliko
gal tik slep iam os meil ės
dramatizmą, herojės kančias
ir tragišką baigtį. Vėlesnie
ji, pakartotiniai skaitymai
film ai, ekr an iz ac ij os jau
brandžiuose metuose, viską
sustatė į savo vietas. Dabar
mąstydama apie jaunystėje

skaitytus tokius, labai sun
kaus turinio romanus, Žy
gintė suvokė, kad net būtina
tą patį kūrinį, kurio beveik
nesupratai naivioje jaunys
tėje, perskaityti dar kartą, po
kelių dešimčių metų. Tada
suvoki visą kūrinio vertę ir
grožį. Įsiminė užsienio ra
šytojo T.Dreizerio trilogija
apie finansininką ir jo pada
rytą karjerą. Aišku, ir šioje
knygoje buvo meilės linija,
tač iau lab iau vien saus o,
sudėtingo teksto, lyg tokias
knygas kaitytų buhalteriai ar
ekonomistai. Bet skaitė visi
kas tikrai mėgo skaityti, o
tuo labiau, kad šis romanas
vaizdavo tada mums mažai
žinomą Ameriką. Panašaus
turinio knygų mums labai
trūk o, nes mes gyv en om
kitoje santvarkoje, kitokioje
ideologijoje.
Palengva į mūsų šalį ėmė
skverbtis laisvesnis gyve
nimas. Knygynai „pasken
do“ blizgių viršelių, bever
čių knygų baloje. Buvom
“iša lk ę“ ned raud žiam os
meilės romanų. Dauguma
leidyklų juos leido į pre
kybą lyg lenktyniaudamos
tarp savęs. Žygintė mena,

kaip plačiai iš lūpų į lūpas
nuvilnijo „naujiena apie ro
maną „Erškėčių paukščiai“.
Susidomėjo ir užkibo ant
tos, moteriškosios smalsu
mo meškerės. Žinoma, po
anų laik ų „sunk iasv or ių“
romanų, šis atrodė ir žavėjo
nuos tab iais pas ak oj im ais
apie vis ai kit ok į žmon ių
gyvenimą, jų darbus, jaus
mus ir tarpusavio santykius.
Sus iž av ėj im ui ats lūg us,
galvojo, kad toks ir turi būti
žmonių gyvenimas – nuošir
dus, atviras, padorus, nelei
džiantis peržengti padorumo
ir sąžinės ribas. Juk nieko
tokio rašytoja ypatingo šia
me romane neaprašo, o tik
vaizduoja realybę, kokia ji ir
buvo jos gyvenimo metais.
Pam až u knyg yn uos e,
bibliotekose radosi įvaires
nių kūrinių, o ypač džiu
gin o liet uv ių aut or iais. Į
Žygintės akiratį pakliuvo
puikios rašytojo Petro Dir
gėlos knygos istorine tema.
Ją labai sužavėjo romanas
„Joldijos jūra“. Nemažiau
džiugino ir Romualdo Gra
nausko kūryba, jo knygas
turbūt perskaitė visas, ku
rios buvo bibliotekoje. Kiek

ankstesniais metais buvo
domėjusis ir rašytojo Juo
zo Balt uš io kūr yb a, o to
lyg ir biografinio romano
neb uv o skaič ius i, tad su
did žiaus iu sus id om ėj im u
perskaitė. Anksčiau skaity
tus jo apsakymus puikiau
siai žinojo „Valiusei reikia
Alekso“, „Šeškas“, „Mums
nebereikia“ – visuose buvo

vaizd uoj am as dar ikik a
rinis kaimas, su rašytojui
būdinga lengva sarkazmo
gaidele. Knygoje „Parduo
tos vas ar os“ aut or ius su
graudžia ironija aprašo savo
vaikystės piemenėlio gy
venimą, patirtas kančias,
slepiamas ašaras ir taip retai
Nukelta į 4 psl.
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Plungės viešajai bibliotekai – 80
Visus metus Žemaičių saulutėje bus spausdinami reikšmingiausi bibliotekos istorijos
momentai

Nuo 1939 m. praėjo 80 metų, kai Plungėje buvo įkur
ta Plungės valstybinė viešoji biblioteka. Rašytiniuose
šaltiniuose randame informacijos apie prieš tai buvusias
bibliotekas 1906 ir 1926 m., tuomet vadinamas knygy
nais. Tačiau kol kas apie juos informacijos labai nedaug ir
neturime oficialių dokumentų.
1906 m. Plungėje veikė legali parapijos biblioteka (va
dinama knygynu-skaitykla).
Joje galėjo skaityti visi, susimokėję 50 caro kapeikų
mokestį. Bibliotekos fonde buvo ne tik religinė literatūra
(Raguotienė Genovaitė. Spaudą atgavus: knyga ir skaity
tojas 1904-1918 m. Lietuvoje. Vilnius, 1996. P. 298).
Šios bibliotekos knygos buvo antspauduojamos ant
spaudu „PLUNGĖS BAŽNYČIOS KNYGYNAS №____.
(Kaunas, Domas. Knygų leidyba Plungėje pirmosios nepri
klausomybės metais. Knygotyra. 2001, Nr. 37, p.27).
Neturime daugiau žinių, kiek ši biblioteka buvo popu
liari, kas joje lankėsi, trūksta žinių apie bibliotekos veiklą,
tačiau, jei visi susimokėję mokestį joje galėjo skaityti, va
dinasi, tai buvo atvira visuomenei biblioteka.
1926 m. Plungėje prie valsčiaus Savivaldybės įsteigta
biblioteka (vadinama knygynu-skaitykla).
Lietuvių išeivijos atstovai (R. Krasauskas ir Z. Ivinskis)
Bostone leistoje „Lietuvių enciklopedijoje“ mini miesto
savivaldybės skaityklą-biblioteką. Daugiau žinių apie šią
biblioteką yra LCVA rastame dokumente (rado istorikas
Edmundas Mickūnas). Čia rašoma, kad <... 1926 metais
rugsėjo 14 d. valsčiaus tarybos nutarimu prie valsč. Savival
dybės įsteigtas knygynas; knygos duodamos skaityti vals
čiaus gyventojams nemokamai <...> Knygyne yra beveik
visos lietuvių kalba 1919-1926 metais išleistos, ūkio srity,
knygos, daug istorijos, gamtos mokslo, dailiosios literatū
ros, kooperatinių, tikybinių ir kitokių knygų...> (LCVA f.

1908 m. bibliotekos antspaudas.

379, ap2, b.1778, l. 70-71).
1939 m. įkurta Plungės valstybinė viešoji biblioteka.
Mes Viešosios valstybinės bibliotekos istoriją skaičiuo
jame nuo 1939 m., kai buvo įkurta Plungės valstybinė
viešoji biblioteka. 1936 m. Lietuvos vyriausybė priėmė
valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą ir Valstybinis cen
trinis knygynas tapo Valstybine centrine biblioteka, o jo
skyriai – Valstybinėmis viešosiomis bibliotekomis.
Dėl savivaldybės aplaidumo Plungėje Valstybinė vie
šoji biblioteka įkurta vėliau. 1939 m., kai Vokietija nuo
Lietuvos atplėšė Klaipėdos kraštą, buvo evakuojamos kul
tūrinės įstaigos, taip pat ir bibliotekos. Tuomet į Plungę
buvo perkelta Pagėgių valstybinė viešoji biblioteka. Kartu
su biblioteka į Plungę atsikėlė ir vedėjas Volfredas Turne
vičius, dirbęs Pagėgių bibliotekoje nuo jos įsikūrimo, t.y.,
nuo 1937 m. balandžio 1 d. Manoma, kad tuomet biblioteka
įsikūrė Vytauto gatvėje, tikslios vietos dar nežinome.

Pagėgių bibliotekos antspaudas.

Parengė Otilija Juozapaitienė
Plungės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė

„Kambarys be knygų, kaip namai – be langų“
Atkelta iš 3 psl.

aplankantį džiaugsmą. Po
daugelio metų pasirodęs
naujas rašytojo romanas
tiesiog sužavėjo Žygintę.
Ir ne vien stipriais knygų
veik ėj ų char akt er iais,
tač iau, lab iau gamt os
vaizdavimu, taip įtaigiai
ir tobulais žodžiais. Lyg
teptuko potėpiais drobėj,
gebėti perteikti gamtos
grož į įvair iaus iu met ų
laiku. Žygintė negalėjo
atsiplėšti nuo tų vaizdų,
kuriuos ji matė skaityda
ma puikų romaną “Sakmė
apie Juzą“. Perskaityta ne
kartą, bet ir vėl norisi dar
ir dar perskaityti – po ke
liolikos metų.
Domisi ji daugelio ra
šytojų darbais: labai įdo
mu skait yt i prof es or ės
Vikt or ij os Dauj ot yt ės
monografijas apie lietu
vių poetus bei jo pačios
poeziją, rašytą tarmiškai.
Labai džiaugėsi, skaity
dam a jaun esn ės kart os
rašytojos Kristinos Saba
liauskaitės keturių dalių
ist or in į rom an ą “Silv a
rer um“. Žyg int ei lab ai
patinka biografiniai bei
istoriniai romanai.
Su didžia pagarba lie
tuvių rašytojų kūrybai,
savaime aišku, jog domisi
ir užsienio rašytojų kū
ryba. Į rankas pakliuvo
vienu laikotarpiu dviejų
aut or ių knyg os sur ad o

vietą jos širdyje. Tai rašyto
jas Džonas Irvingas – taip
nuoširdžiai ir paprastai per
teik ia sav o pas ak oj im us,
jog neįmanoma atsitraukti
nuo knygos. Skaitai ir ne
sinori, kad ji baigtųsi. Šis
rašytojas Žygintei tapo Nr.
1 tarp užsienio autorių. Jei
jau vyriškiui suteikta „pri
zinė“ vieta, tai turi būti ir
moterų atstovė. Būtent irgi
šauniai istorijų kūrėjai Ine
sai Allende iš tolimosios
Čilės. Jau nuo pirmojo ra
šytojos romano susidomė
jo jos kūryba, sekė naujai
pasirodančios ir į lietuvių
kalbą išverstos jos knygos.
Autorė anonsuose pasakoja,
jog siužetų savo romanuose
semiasi ne kur kitus, o savo
plačios giminės gyvenimiš
kos e ist or ij os e. Kūr in ius
„pagardindama“ fantazijos
bei mistikos prieskoniais,
būtent jie ir suteikia roma
nams nenusakomą žavesį.
Žyg int ė neb uv o vis išk a
knygų skaitymo maniakė.
Tam buvo paskyrusi švie
siausią dienos laiką – porą
valandų po pietų. Skaity
mas jai reiškė neapsakomą
malonumą, kurio ji vargiai
atsisakytų. Tai buvo jos lai
kas, kada Žygintė „išeida
vo“ ir realaus savojo pasau
lėlio į knygų siūlomą gyve
nimą – iš šalies stebėdama
knygų herojų išgyvenimus,
nuopuolius, ašaras, kerštą
ar palaimą. Tai savotiškas

filmas vaizduotėje, kurį ir
temato pats skaitantysis.
Ir jau pradėjus knygą, Žy
gintė dar keliolika minu
čių „gyveno“ su knygos
veikėjais. Buvo labai gera
ir džiugu širdy, jog, bū
tent viena ar kita vertinga
knyga pateko į jos rankas,
ner et ai pal iesd am a jos
sielą ir protą. Neįmanoma
žodžiais nusakyti skaitymo
džiaugsmo jausmą... Ne be

reikalo sakoma, jog kiek
vienoje knygoje skaitytojai
suranda sau vienokių ar
kitokių prasmės kibirkš
tėlių. Tad būtina skaityti
kuo daugiau ir įvairesnių
temų knygų. Iš knygų, oi
kaip daug išm okst am a!
Tik reikia pamilti knygas,
neįkainojamą dovaną – iš
prusimą, tobulėjimą.
Plungė

1906 m. bibliotekos antspaudas.

Raštas, atsiųstas tuometiniam Plungės valstybinės
viešosios bibliotekos vedėjui V. Turnevičiui. LCVA.

„Šiaulių naujienos“.
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Tęsinys. Pradžia Nr. 9 (791)
OGINSKIS. Jūsų sukeltas.
Kolontajus nusilenkia ir išeina. Pasigirsta gausmas, šaižus
švilpimas. Stanislovas Augustas eina
prie lango, praveria jį, stoja veidu į aikštę.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Vadinasi, visi — laisvi?
OGINSKIS. Minia visuomet laisva.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Matyt, mes to nusipelnėme.
Nesutinkate, grafe? Nusipelnėme, ponia?
OGINSKIS. Aš galvoju, karaliau.
IZABELĖ. Ne, ne, ne.
Aikštė gaudžia, minia švilpia. Stanislovas Augustas tebestovi
prie praviro lango.
IZABELĖ. Meldžiu, nestovėkite prie lango, jūsų didenybe!
STANISLOVAS AUGUSTAS. Pasaulyje nebeliko vietos,
kurioje aš galėčiau stovėti.
OGINSKIS. Vadinasi, pasaulio mums nebėra.
STANISLOVAS AUGUSTAS. O juk tiesa, grafe, kam tas
pasaulis, kai valstybei nebėra jame vietos?
IZABELĖ. Ne, ne ir dar kartą ne! Mes gyvi.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Mes nebegyvi.
Minia įsisiaučia. Paleidžiami pirmieji akmenys, dūžta stiklas.
IZABELĖ. Karaliau, jus gali užmušti!
STANISLOVAS AUGUSTAS. Aš neprieštaraučiau.
IZABELĖ. O aš prieštarauju! (Puola prie karaliaus).
OGINSKIS. Izabele! (Griebia ją, atitraukia nuo lango.)
Neturi proto — matyk!
STANISLOVAS AUGUSTAS. Jekaterina! Katerinuška,
pasidžiauk, motinėle! Girdi, matai, mano
širdele?! Tai mano laisvė. Tu supratai mane — aš vėl pa
milau laisvę!
IZABELĖ. Taip, taip. Jums reikia pas tą, pas tą, kuri jus
mylėjo. Patikėkite save jai, didenybe. Pamačiusi jus, ji jūsų
neatstums.
OGINSKIS. Izabele?! Ką tu kalbi? Beprote! (Laiko ją glė
byje, užspaudžia jai burną.)
STANISLOVAS AUGUSTAS. Grafe, moterys tokią akimir
ką rečiau klysta. Paleiskite ją (Atsitraukia nuo lango.) Vadinasi,
į Peterburgą?
IZABELĖ (pro užspaustą burną). Būtinai!
OGINSKIS. Tik ne karaliui tai daryti — ne į Rusiją.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Grafe, jūs pats ką tik iš ten.
OGINSKIS. Todėl ir meldžiu — ne.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Kokia nelaimė viską matyti,
viską suprasti. Ir būti bejėgiu.
OGINSKIS. Jums būtina likti čia, jūsų didenybe. Karalius
turi likti vietoje. Iki paskutinės akimirkos.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Kas įvertins tą akimirką?
Nebėra prasmės, kai nebėra garbės.
Gęsta šviesos. Dūžta stiklas. Minios klyksmas, švilpimas.
Akmenys lekia į menės vidų, su trenksmu
daužia baldus, grindis.
II VEIKSMAS
Avanscenos kampe stovi Oginskis. Jis prabyla lediniu balsu.
OGINSKIS. Vieni tai vadino sukilimu, kiti išsivadavimo
karu. Tai buvo ne kas kita, o paskutinis mūsų laisvės žygis.
Žmonės gali sukilti prieš svetimą valdžią, svetimą kariuomenę,
bet tuo metu nei Lenkija, nei Lietuva dar nebuvo aneksuotos.
Todėl tai buvo ne sukilimas? O chaoso karas. Nenusakomas
lenkų pasaulio gaivalas, pražudęs save. Lietuva, taip pat pasi
davusi chaosui, vangiai prisidėjo prie lenkų. Tada ir užgriuvo
Rusija. Aš bėgau į vakarus. Mane sugavo ant Lietuvos sienos
paskutinieji mūsų pasieniečiai, Gardine. Ketino pakarti. Atsi
pirkdamas grįžau ir prisijungiau prie sukilimo.
Buvau tikras to meto kūdikis — fiktyvus politikas, niekam
tikęs karys, prastas diplomatas.
Aplink siautė išdavystės, išdaviku tapau ir aš. Tačiau visus
pranoko mūsų karalius Stanislovas Augustas, ne bėgęs nuo
okupanto, o pasiprašęs pas jį į svečius. Jekaterina ji kilniašir
diškai priėmė, suteikė prieglobstį. Ir čia pat pamiršo, palikusi jį
senti ramybėje. Didžioji dalis Lenkijos ir Lietuva tapo Rusijos
imperijos vakarinėmis gubernijomis. Aš vėl pabėgau. Šįkart
sėkmingai. Europoje net tapau gausaus lenkų bėglių įgaliotiniu.
Mes vėl paskelbėme karą Rusijos imperijai. Šventas buvo mū
sų naivumas. Klajojau po Europą ieškodamas Rusijos priešų,
kurių beveik nebuvo. Europa žavėdavosi Rusija. Atsidūriau
Venecijoje, kur sudužo paskutinės viltys. Čia išsipildė tik viena
svajonė —susitikau su Napoleonu.
I PAVEIKSLAS
Venecija. Marmuro plytomis grįsta salė. Napoleonas sėdi
prie degančio židinio. Oginskis
įeina, lydimas gvardiečio.
NAPOLEONAS. Jūs turite penkias minutes.
OGINSKIS. Aš atvykau iš toli, sire.
NAPOLEONAS. Venecija negali būti toli, dabar ji — Eu
ropos centras.
OGINSKIS. Aš girdėjau šią mintį.
NAPOLEONAS. Tai ne mintis, o faktas: Europos centras
yra ten, kur esu aš.
OGINSKIS. Negaliu prieštarauti, sire.
NAPOLEONAS. Nė nebandykite prieštarauti. Ir nevadinkite
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OGINSKIS.
POLONEZAS
1791-1822 metų drama
(2018 m. redakcija)

manęs siru. Paskutinis Prancūzijos siras liko be galvos. (Pauzė)
Matau, jūs lenkas?
OGINSKIS. Aš prisistačiau jūsų kamerdineriui lenkų įga
liotiniu, generole.
NAPOLEONAS. Bėglių įgaliotiniu? Vadinasi, jūs niekas.
Veltui jus priėmiau.
OGINSKIS. Mes, netekę tėvynės nobiliai ir geriausieji tė
vynės sūnūs.
NAPOLEONAS. Kurie bėgo ją palikę?
OGINSKIS. Grafas Mykolas Kleopas Oginskis. Generole.
NAPOLEONAS. Grafas? Ir jums ne gėda demonstruoti
savo bėgimą?
OGINSKIS. Dabar aš — diplomatas.
NAPOLEONAS. Konstanai!
KONSTANAS. Taip, šviesybe.
NAPOLEONAS. Gvardiečiai savo vietoje?
KONSTANAS. Tuoj pažiūrėsiu. (Eina prie durų, kiek pra
veria jas.) Stovi.
OGINSKIS. Generole! Geriausi pavergtos Lenkijos ir Lie
tuvos sūnūs siekia…
NAPOLEONAS. Tegul išmeta šį bailių gaujos tariamą diplo
matą. Grafą. Bendravimas su juo žeidžia pirmojo Prancūzijos
generolo garbę. Konstanai!
OGINSKIS. Generole, aš siekiau šio pasimatymo ištisus
metus.
NAPOLEONAS. Kad ir šimtą metų. Jūs apgaulės būdu įsi
gavote pas mane. Jūs — apsišaukėlis.
OGINSKIS. Argi aš suteikiau jums pagrindo žeminti mane?
NAPOLEONAS. Žeminti reikia tą, kuris pats žeminasi.
OGINSKIS. Generole, jūsų vėliavos laukia Lenkijos ir Lie
tuvos patriotai — su ja jie atgaus laisvę.
NAPOLEONAS. Savo vėliavos aš neskolinu. O jūsų laisvė
— jūsų reikalas. Konstanai, gvardiečius.
Oginskis parpuola ant kelių, tačiau čia pat priklaupia tik
ant vieno kelio.
NAPOLEONAS. Šitai jau tikrai nelaisvo žmogaus gestas.
OGINSKIS. Atsikovoti laisvę, generole, mes pasirengę ir žūti.
NAPOLEONAS. Kaip vištos, pakišdamos sprandus po pei
liu? Aš — ne gaidys jūsų vištidėje! (Įsiutęs, sutrypia kojomis)
Kelkitės, po galais! Ir žinokite, aš nepakęsiu Europoje nacio
nalinių vištidžių. Tie kudakavimai, apsikarsčius vėliavomis,
ordinais ir titulais, tos amžinos rietenos dėl garbės ir šlovės
užgožė saulę. Aš išlaisvinsiu Europą nuo karalysčių, herco
gysčių, kurfiustysčių ir dar galai žino ko. Aukščiausioji Esybė
suteikė man kredito šioje žemėje. Čia dvokia karaliais, siaučia
hercogų epidemijos ir privilegijų maras. Burbonai, Habsburgai,
Hohencolernai — man reikia kariauti su jais karą po karo, kad
Europos gėda vieną dieną baigtųsi.
OGINSKIS. Leiskite įstoti į jūsų armijos gretas.
NAPOLEONAS. Įstoti gali tik tas, kuris stovi ant kojų.
Konstanai, po galais, gvardiečius!
Į menę įeina du ginkluoti gvardiečiai. Jie pagriebia Oginskį
už parankių ir ima vilkti lauk.
OGINSKIS (šaukdamas). Generole Bonapartai! Europos
pakraštyje mes laukiame jūsų. Dviejų tautų garbė pakils nuo
kelių, kai jūs priartėsite prie! Mes susitiksime.
NAPOLEONAS. Rusija padeda atlikti man valymo darbus
Europoje ir ypač jos pakraštyje.
OGINSKIS. Rusija? (Dūsta.) Rusija —Europos nelaimė.
NAPOLEONAS. Jūs esate Europos nelaimė! (Pauzė, kurios
metu gvardiečiai stabteli ant slenksčio, Napoleonas sėdasi į
krėslą). Su Rusija aš susitvarkysiu be jūsų pagalbos.
OGINSKIS (iš anapus slenksčio). Generole! Jums prireiks
šimto lenkų ir lietuvių tūkstančio karių žygyje prieš Rusiją!
NAPOLEONAS. Jeigu jūs iki to laiko neišsismaugsite.
(Šaukia) Į kanalą jį, kad atauštų!
II PAVEIKSLAS
Anapus durų. Aukšta menė. Vitražiniai langai, akmens plokš
čių grindys. Dega ne ką menkesnis židinys negu pas Napoleoną.
Taleiranas sėdi krėsle, Oginskis šalia židinio.
TALEIRANAS. Vadinasi, pirmasis prancūzas atsisakė kal
bėti su paskutiniuoju lenku? Aš jam pritariu.
OGINSKIS. Šiandien mane persekioja vieni nusivylimai.
TALEIRANAS. Kelią susitrenkėte?
OGINSKIS. Garbę.
TALEIRANAS. Garbė pagydoma.
OGINSKIS. Sako, jūs nežinote, kas tai yra, pone Taleira
nai.
TALEIRANAS. Įspūdingai kritote ant kelio, mačiau. Neslėp
siu, nustebinote, grafe. Aš daug matęs, bet tai sukėlė simpatiją.

5
Net gailestį.
OGINSKIS. Stebėjote pro durų plyšį? Štai ir pasakėte, kas
jūsų požiūriu yra negarbė.
TALEIRANAS. Nei garbė, nei negarbė neatstoja tos įtakos,
kokią aš turiu pirmajam europiečiui.
OGINSKIS. Pamanyk — Napoleonui? Ką jūs sakote?
TALEIRANAS. Mane, kaip ir jį, pažįsta visa Europa. O
jus — kas? Niekas.
OGINSKIS. Juodasis diplomatijos karalius Taleiranas.
TALEIRANAS. Šarlis Morisas de Taleiranas-Perigoras.
Visuomet Prancūzijos didybės tarnyboje.
OGINSKIS. Kodėl jūs sustabdėte gvardiečius? Jie ketino
įmesti mane į kanalą.
TALEIRANAS. Aš sustabdžiau gvardiečius prieangyje, nes
jūs mane sudominote. Aš esu žingeidus, mėgstu pakalbėti su
žmonėmis.
OGINSKIS. Dėkoju už paslaugą, likau bent sausas. Leiskite
atsisveikinti. (Pasuka durų link.)
TALEIRANAS. Be reikalo skubate, grafe Oginski. Visi mes
esame įžeisti ir užgauti.
OGINSKIS. Tai sako buvęs katalikų vyskupas, Konvento
narys, agitavęs ir balsavęs už Prancūzijos karaliaus nukirsdi
nimą? Jūsų tarnavimas Napoleonui — gėda jam.
TALEIRANAS. Tarnavimas niekad nėra gėda, kai šitai yra
naudingi abiem pusėm mainai. Kartoju: aš tarnauju amžiniems
Prancūzijos interesams.
OGINSKIS. Nelaiminga Prancūzija.
TALEIRANAS. Labai laiminga, nes jos bijo visa Europa.
OGINSKIS. Nukirtę galvą vienam Burbonui, jūs, kiek su
prantu, galėtumėte nukirsti ją ir dabartiniam savo valdovui.
TALEIRANAS. Patikėkite, ir sau. Jeigu tai pasitarnautų
Prancūzijai.
OGINSKIS. Ir kiek jums tektų sumokėti? Jūs juk nieko
nedarote be pinigo.
TALEIRANAS. Ak, jaunas žmogau. Matau, jūs jau dabar
turite bėdų su savąja galva. Sąžinė — daugiau negu galva. Ji
neįkainojama.
OGINSKIS. Tik jau? Tai sako vyskupas žudikas?
TALEIRANAS. Bravo. Jūs išsprendėte vieną mano rebusą:
ir vyskupas žudikas turi sąžinę.
OGINSKIS. Niekada.
TALEIRANAS. Bėda ta, grafe Oginski, kad gyvenimas
kartais būna ilgas ir neteisingas, ir apie sąžinę mes sužinome
vėliausiai.
OGINSKIS. Sudiev, budeli pilieti Taleiranai. (Pasuka į duris.)
TALEIRANAS (juokiasi). Įdomu buvo pasikalbėti, jaunas
žmogau.
OGINSKIS (atsisuka stovėdamas ant slenksčio). Aš nebesu
jaunas žmogus.
TALEIRANAS. Štai, atsisukote. Vadinasi, aš jums įdomus.
(Pauzė) Tylite?
OGINSKIS. Galvoju: gal nušauti jus, palengvinsiu žmoni
jos likimą.
TALEIRANAS. O savo pražudysite. Neapsimoka. (Pauzė)
Jums juk įdomu, kodėl žudydamas
Napoleonas eina tarsi mūsų Išganytojas — vandeniu.
OGINSKIS. Aš ką tik įsitikinau, kad jis nėra išganytojas.
TALEIRANAS. O ne, jūs klystate. Jūs net meluojate sau.
Jis išgano nuo gyvenimo kančių. Tūkstančius. Ir išganys, įta
riu, milijonus. Aš neklystu, nes nesiekiu sau naudos iš kraujo.
Netikite? Pagyvenkime kiek ilgiau, pamatysime.
OGINSKIS. Taleiranui kyšius moka visi Europos monar
chai — štai kaip jums nenaudingas kraujas.
TALEIRANAS. Grafe, kraujas vis vien liesis, čia ne pinigų
klausimas.
OGINSKIS. Kam kraujas, o kam pinigai.
TALEIRANAS. Yra ir kitų malonumų.
OGINSKIS. Aišku — moterys.
TALEIRANAS. Arba geras burgundiškas vynas. Tai interesų
kaita, be jos nėra gyvenimo. Žemė juda po kojomis, jaunas ne
bejaunas žmogau. Napoleonas tuo didis, kad jis laiku šoka nuo
vieno skylančio iš po kojų žemės lopo ant kito. Nuo valstybės
ant valstybės. Įveda tvarką, ir toliau. Ir toliau. Genialu. Prie
genijaus būti malonu. (Pauzė) Aš visa tai sakau iš simpatijos
jums. Nepaimsiu nė grašio.
OGINSKIS. Taip ir maniau, kad viskas baigsis kyšio rei
kalavimu.
TALEIRANAS. Patikėkite, jūs jau užmokėjote. Retai kada
pamatysi atsiklaupusį nobilį lenką. Taip baigiasi jūsų liberum
veto, jūsų seimai, o ir konstitucija — puokštė į kapines. (Žiūri į
laikrodį). Penkios minutės, ir pokalbis baigtas. Abipusė nauda.
Grafe, pažintis man patiko. Dėkoju.
OGINSKIS. Vienok, aš — ne.
TALEIRANAS. Be reikalo, tačiau jūsų valia, kaip pagei
daujate.
Gęsta šviesos.
OGINSKIS (tamsoje). Napoleonas mane persmeigė tarsi
špaga, Taleiranas paspyrė koja. Viena sveika savo koja. Ak,
Venecija, skubėjau į tave paskui magišką Prancūzijos laisvių
šešėlį. Buvau to šešėlio kalinys. Ir kas? Tuo metu prasidėjo
tradicinis karnavalas, sušmėžavo kaukėti veidai, o mano veidas
ir be kaukės buvo panašus į lavono veidą. Viskam galas, buvo
parašyta ant jo… Ir tada nutiko tai, ko neturėjo būti mano gy
venime. Vadinasi, Venecija buvo skirta ne Napoleonui.
Bus daugiau.
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Žemaičiai tiesakalbiai ugdo „Lietuvos sąžinę“
Netrukus numatome,
Plungės rajono savivaldy
bės viešojoje bibliotekoje,
surengti pokalbį apie lietu
vių ir litvakų savanorių tin
klą “Lietuvos sąžinė” ir jos
veiklą. Gvildensime klau
simą “Kaip mums atsakyti
už 1941 m. lietuvių tautos
valios reiškėjų nusikaltimus
žmonijai?
“Žem aič ių saul ut ės”
skaitytojams šis klausimas
yra žinomas. Šį mėnesį skel
biame jau trečią dalį Grant
Goc hin o “Užk laus os dėl
Jono Noreikos nusikaltėlių
gauj os”. Jon o Nor eik os
anūkė Silvia Foti yra paskel
biusi savo svetainėje www.
silviafoti.com šią Gochino
užklausą Lietuvos gyvento
jų genocido ir rezistencijos
tyrimo centrui.
Kapitonas Jonas Noreika
ir jo vadovaujama “Žemai
čių žemės” delegacija buvo
Telš ių aps krit ies liet uv ių
val ios reišk ėj ai. Liet uv ių
aktyvistų fronto vadas Tel
šių apskrityje Jonas Noreika
sakė kalbas 1941 m. liepos
20 d. telšiškių “laisvės ir
draugiškumo su Vokietija
manifestacijoje” ir liepos 27
d. plungiškių “džiaugsmo
manifestacijoje”. Jis tūks
tantinėms minioms pranešė
apie nepriklausomos nacio
nalinės Lietuvos Valstybės
atstatymą. Minios, “sponta
niškai susirinkusios”, vien
balsiai palaikė rezoliuciją 1)
įpareigoti Lietuvos laikinąją
vyr iaus yb ę vest i taut ą ir
valst yb ę į vis išk ą nep ri
klausomybę, 2) įpareigoti
vyriausybę sueiti į tinkamus
sant yk ius su Did žios ios
Vokietijos tauta, Reicho vy
riausybe ir jos vadu Adolfu
Hitleriu, ir 3) “prašyti Lie

tuvos Aktyvistų Fronto, kad
jis ir toliau energingai vestų
tautą laisvės keliu, kovotų
su visokiais jos priešais ir
kenkėjais ir vienytų tautą
visiškon vienybėn, kad ne
liktų jokios skylės, kurion
bet koks, kad ir landžiausias
priešas negalėtų įsibrauti”.
Minia kartu įgaliojo savo
atstovus, tai yra, LAF vadą
Joną Noreiką ir “Žemaičių
žem ės” del eg ac ij ą. Re
zol iuc ij ą taip pat pal aik ė
švenčių dalyviai liepos 26
d. Pavandenyje, liepos 27
d. Varniuose ir liepos 27 d.
Nevarėnuose. Šimtai žmo
nių ją pasirašė.
Genocido centras savo is
torinėje pažymoje apie Joną
Noreiką tvirtina, kad būtent
jis parengė šią rezoliuciją.
Tačiau Centras pažymoje
nei šk el ia, kad “Žem aič ių
žemės” delegacijoje daly
vavo LAF Telšiai vado pa
vaduotojas, Telšių apskrities
policijos vadas Bronius Juo
dikis, kuris surengė liepos
15-17 d. Telšių žydų vyrų
išžudymą, ir LAF Plungės
vadas Povilas Alimas, ku
ris surengė liepos 12-13 d.
Plung ės žyd ų išž ud ym ą.
Lietuvių tautos valią išreiš
kė žydų žudynių rengėjai,
jų bendražygiai ir jų vadas,
Lietuvos Respublikos kapi
tonas Jonas Noreika.
Grant Gochino užklau
sa pab rėž ia, kad “Liet u
vos Respublika yra tautinė
valstybė. Jos konstitucija
įpareigoja susirūpinti, kaip
lietuvių tauta, o ypač jos
valios reiškėjai, atsako už
sav o elg es į vis ų žmon ių
atžvilgiu, o ypač Lietuvos
mažumų atžvilgiu, nekaltų
ir pažeidžiamų vaikų, mo
tinų bei senukų atžvilgiu.”

Gen oc id o cent ras ats ak ė,
“Atkreipiame dėmesį, kad
tautų atsakomybės (kaltės)
principas, kurį taikote kai
kur iuos e sav o teig in iuo
se, buvo naudojamas XX
amžiaus genocidams vyk
dyti.”
Iš tiesų, tauta neatsako
už paskirą žmogžudį, netgi
už žudynių rengėją. Tačiau
lietuvių tauta atsako, kad žu
dynės nebūtų vykdomos jos
vardu ar jos labui. Ogi Jonas
Noreika ir visa “Žemaičių
žemės” delegacija žudynių
pagrindu darė politiką. Jeigu
mūsų tauta atsako už mūsų
nep rik laus om yb ę, mūs ų
Konstituciją, mūsų Lietuvos
Respubliką, tai mūsų tauta
atsako už mūsų valios reiš
kėjus, ką veikė mūsų vardu
ir mūsų labui. O “Žemaičių
žemės” delegacijos nepava
dinsime apsišaukėliais. Juk
žymi dalis visuomenės ją
palaikė.
Kaip mums dabar už tai
atsakyti? Užtektų papras
čiausio dalyko: Jono No
reikos ir kitų tokių lietuvių
tautos valios reiškėjų, nusi
kaltusių žmonijai nelaikyti
pavyzdžiais, ir juo labiau,
didvyriais.
Sausio mėn. 15 d., Vil
niaus apygardos administ
rac in is teism as prad ėj o
svarst yt i Grant Goc hin o
skundą dėl Genocido centro
piktnaudžiavimo valdžia, jo
tyrimo šališkumo ir neišsa
mumo. Apie teismą rašė
dienraštis “Jerusalem Post”,
kurį skaito Izraelio valdinin
kai. Teismo posėdį stebėjo
Lietuvos ambasadorius ypa
tingiems reikalams Dainius
Junevičius. Lietuvoje apie
teismą kol kas rašė tiktai
“Žemaičių saulutė” ir Lietu

vos žydų bendruomenė.
Cent ras praš ė nuk elt i
posėdį, nes kai kurios pa
reiškėjo pateiktų dokumentų
kopijos nebuvo įskaitomos.
Tad teism as byl ą tol iau
svarst ys kov o mėn. 5 d.
Šiuo metu apie teismą ku
riama 15 minučių pasaulinė
laida, kurią išgirs dešimtys
milijonų klausytojų. Kodėl
Genocido centras gina Joną
Noreiką kaip didvyrį, jeigu
Grant Gochinas ir jo anūkė
Silvia Foti sutaria, kad jis
tokiu nebuvo?
Plung ės vieš oj oj e bib
liot ek oj e ves iu pok alb į,
kaip mums dabar atsakyti
už Joną Noreiką ir kitus,
1941 met ais mūs ų vard u
raginusius Lietuvos žydus
išv ar yt i, ats kirt i ir netg i
išž ud yt i? Šiuo klaus im u
pasitariau su įvariais Lie
tuv os žyd ų švies uol iais.
Visi sutarėme, pirmiausia,
kad tai ne žydų problema,
o visų lietuvių problema,
kaip atsisakyti tų netinkamų
paminklų ir apdovanojimų
nusikaltusiems žmonijai?
Yra visokių pagrindų jų atsi
sakyti, tačiau sutarėme, kad
sąmoningiems lietuviams
pag rind as gal i būt i mūs ų
tautos valia, juk Lietuva yra
tautinė valstybė, tad visi at
sakome, kad žmonės nebūtų
skriaudžiami mūsų vardu ir
mūsų labui. 1940 m. liepos
mėn. Kazys Škirpa sumanė
išvaryti žydus iš Lietuvos,
1941 m. gegužės mėn. jam
pritarė pasiuntiniai Stasys
Lozoraitis ir Petras Klimas.
1941 m. liepos mėn. Jono
Noreikos vadovaujami lie
tuviai išžudė apie 3000 žydų
ir sušaudė apie 300 lietuvių.
1941 m. rugpjūčio mėn. 1 d.
Lietuvos laikinoji vyriausy

bė įteisino žydų getus. Ne
naciai, ne sovietai, o mes,
lietuviai, atsakome už šiuos
nusikaltimus.
Mūsų valstybė kaip tik
tyčia gina šiuos mūsų tautos
val ios reišk ėj us. Valst y
bės politiką šiuo klausimu
reikia keisti iš esmės. To
dėl sudariau bendrą sąrašą
reikalavimų, nesiderėti su
valst yb e, o jai nur od yt i
teisingą kryptį. Aprėpiau
Lietuvos žydų skaudulius,
įskaitant tuos, kuriuos Si
monas Alperavičius prieš
mirtį išskyrė. Lietuvos žy
dų bendruomenės dalyvis
Geršonas Taicas man padė
jo reikalavimus patobulinti.
Sąr aš ui prit ar ė Viln iaus
žydų bendruomenės pirmi
ninkas Simonas Gurevičius.
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Jį paskelbė DefendingHis
tory.com redaktorius Dovid
Katz. Sausio mėn. 28 d.,
Valstybinio Vilniaus Gaono
žydų muziejuje, kas galėjo
sus ir ink om e aps it art i dėl
šių pirmų žingsnių. O to
liau žiūrėsime, kaip viskas
atrodo iš Plungės.
Juk būtent Kaušėnų me
mor ial e 2013 m. min ėj i
me Silvia Foti susidūrė su
plungiškių prisiminimais.
Plungiškių dėka Grant Go
chin su Silv ia sus is iek ė,
o Genocido Centras savo
pažymoje labiausiai puola
“Plung ės” aut or ių Alek
sand rą Pak aln išk į. Kaip
jis nusikalstamai meluoja,
galėsiu bibliotekoje papa
sakoti.
Andrius Kulikauskas,
ms@ms.lt

Kapitono Jono Noreikos muzie
jaus ir archyvo kuratorius

Atsakingos Lietuvos savanorių
tinklas „Lietuvos sąžinė“
Atsakome už 1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjų
nusikaltimus žmonijai.
Reikalaujame
A) Atsakyti už valstybės nusikaltėlius
A1) Suvokti, kad visi sąmoningi Lietuvos piliečiai
atsakome pripažinti ir pasmerkti Lietuvos valstybės vardu,
lietuvių tautos labui, mūsų lietuvių tautos valios reiškėjų
sumanytus, palaimintus ar vykdytus nusikaltimus žmo
nijai.
A2) Pripažinti, kad 1941 m. beveik visi lietuvių tau
tos valios reiškėjai nusikalto žmonijai, ragindami Lietuvos
žydus išvaryti, atskirti ar išžudyti.
A3) Įvardinti visus lietuvių tautos valios reiškėjus,
nusikaltusius žmonijai, nusakyti jų nusikaltimus, uždrausti
valstybei juos kaip nors kitaip įamžinti, juos gerbti ar ap
dovanoti. Viešai atšaukti esamus apdovanojimus, viešai
pašalinti esamus pagerbimo ženklus ir viešai išaiškinti
apdovanojimų ir pagerbimo kaltininkus.
A4) Įamžinti kiekvieną išžudytą Lietuvos žydų ben
druomenę, ją nors lenta pagerbti pagrindinėje aikštėje, kad
visi atvykę susipažintų su jos gyvenimu, jos pasiekimais,
jos paveldu ir jos skaudžiu likimu.
A5) Kasmet birželio mėn. 23 d. minėti valstybinę Są
žinės dieną atsakyti už Lietuvos praeitį, dabartį ir ateitį.
B) Kovoti su valstybės melu
B1) Viešai paskelbti nusikaltimus nušviečiančius
dokumentus.
B2) Parodyti, kaip šiuos nusikaltimus kurstė 1940
m. liepos mėn. išmąstyti trys baisūs K. Škirpos melai, kad
Lietuvos žydai engė lietuvius, kad lietuviai jiems keršijo,
ir kad lietuviams priklausė išdalinti jų turtą.  
B3) Išaiškinti ir įvardinti sąmoningus melagius,
melo skleidėjus ir melo palaikytojus tiek Lietuvoje, tiek
išeivijoje, tiek praeityje, tiek ir mūsų laikais, teisinusius
ar neigiusius lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus
žmonijai.
B4) Neleisti Lietuvos valstybei palaikyti šią mela
gingą veiklą.
B5) Drausminti spaudoje, eitynėse ar kitur viešai
aukštinti nusikaltusius žmonijai.
B6) Atskirti įstaigas, Lietuvoje besirūpinančias isto
rijos vertinimu nuo įstaigų besirūpinančių istorijos tyrimu,
švietimu bei atminimu.
B7) Nebrukti valstybės palaimintos Lietuvos istorijos,
o verčiau leisti visuomenei plėtoti supratimų įvairovę.
C) Ginti visuomenės tiesakalbius

Sausio 14 d., Hotel Conti, Vilniaus žydų bendruomenė surengė pokalbį su dr. Andriumi Kulikausku dėl Jono Noreikos
veiklos.

Nuotrauka Arkadij Kurliandčik

C1) Palaikyti Lietuvos visuomenėje platesnius,
drąsesnius, brandesnius pokalbius tiesos ir melo, doros ir
atsakomybės, taikos ir gynybos, tautų ir valstybės, praeities
Nukelta į 7 psl.
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ir ateities klausimais.
C2) Nesulyginti nacių
ir sovietų nusikaltimų, nė
žydų ir lietuvių kančių, ir
jų nesuplakti.
C3) Nevertinti žmo
nių pag al ideo l og ij ą, nė
pagal tautybę, bet kiekvie
ną dorą žmogų atpažinti iš
jo elgesio, ir atjausti visus
nukentėjusius.
C4) Pašalinti visas
teisines kliūtis viešai, at
virai ir nuoširdžiai aptarti
Lietuvos istoriją, kad būtų
gal im a teis ėt ai sua bej ot i
bet kok ia priev art a, tiek
okupantų, tiek mūsų pačių
sukilėlių bei pokario par
tizanų.
C5) Paviešinti kas,
kaip ir kodėl Lietuvos vals
tybėje vykdė informacinio
kar o nus ik alt im us prieš
paskirus tiesakalbius, ir kas
Lietuvos visuomenėje šiuos
nusikaltimus palaikė.
C6) Įgalioti Lietuvos
valstybės pareigūną rūpin
tis tiesakalbių rūpesčiais,
juos išklausyti, nukreipti
ir užtarti.
C7) Pripažinti, kad
Lietuvoje yra visuomeni
ninkų, kurie nukentėjo kaip
tiesakalbiai, netgi kaip žydų
partizanų garbės gynėjai,
ir pasirūpinti, kad niekas
Liet uv oj e neb et rukd yt ų
jiems dirbti pagal savo spe
cialybę.
C8) Pašalinti iš vals
tyb in ės Luk išk ių aikšt ės
visas relikvijas, kurstančias
neapykantą, o ypač žemę
iš Kaniūkų kaimo žudynių,
tyčia užgauliojančią žydų
partizanus.
C9) Išsaugoti Rūd
ninkų girioje išlikusį žydų
part iz an ų bunk er į ir taip
pagerbti žydus partizanus,
kaip aršiausius nacių oku
pacijos priešus.
C10) Viešai atsi
prašyti žydų partizanų ir
vis ų, kur iuos Liet uv os
prok ur at ūr a pers ek ioj o,
keršydama už tarptautinės
vis uom en ės bend ras pa
stang as nep rik laus om oj e
Liet uv oj e nut eist i nors
vieną kitą lietuvį nusikal
tusį žmonijai.
C11) Pirmoje vietoje
gerbti ne karius, o taikda

Akušerė. Nepartinė. Rieta
vo žydė. Rudų akių. 1940
m. balsavo. Lietuvos Res
publika ją nuteisė mirtimi.
LAF Telšiai štabas atmetė
jos malonės prašymą. Šau
liai ją sušaudė.

LCVA f.R-1441, a.2, b.1, l.7.
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rius, be ginklo užstojusius
kitus, kaip antai, žydų gel
bėtojus.
D) Atjausti visus nuken
tėjusius ir jų palikuonis
D1) Atminti savo nu
kentėjusius, kartu atminti ir
kitų nukentėjusius.
D2) Susigaudyti, kad
Lietuvos žydai beveik visi
išžudyti, tad jų rūpesčiai
privalo būti ir mūsų visų
rūpesčiais.
D3) Suvokti, kad lie
tuvių tarpe trūksta deramos
atjautos Lietuvos žydams ir
netgi supratimo, jog atjau
ta amžinai reikalinga, kaip
kad meil ė našl aič iams ir
našlei užuojauta.
D4) Gedėti žydų,
tarsi prūsų ar jotvingių, ir
įsivaizduoti, kokia Lietuva
būtų spalvingesnė, turtin
gesnė, nuostabesnė ir netgi
liet uv išk esn ė, jeig u kaip
kad ais e, Viln iuj e, Kaun e
ir kiekviename miestelyje,
kad ir pusė gyventojų būtų
Lietuvos žydai.
D5) Branginti kiek
vieną litvakų paveldo ap
raišką, kaip raktą į Lietuvos
didžiąją kunigaikštystę, ku
rios kultūrą litvakai mums
išsaugojo.
D6) Įsik laus yt i į
Lietuvos žydų likutį, ko jie
patys labiausiai trokšta, ir
nesiriboti mūsų valstybės
palaimintais žydų atstovais,
bet išklausyti įvairiausius
Lietuvos žydus.
D7) Pajusti Lietu
vos žyd ų skaud ul į, kad
seniausios Vilniaus žydų
kap in ės, kur ias sov iet ai
išniekino ant jų pastatyda
mi Vilniaus sporto rūmus,
nebūtų mūsų naujai išnie
kint os, juos pav erč iant
kongreso rūmais.
D8) Gražinti Lietuvos
žydams jų seniausias kapi
nes Vilniuje, kad jas galėtų
savo nuožiūra tvarkyti ar
netgi atstatyti, kaip visos
Lietuvos atjautos ženklą,
mat om ą nuo Ged im in o
kaln o, kaip kad did žiųj ų
kunigaikščių laikais.
D9) Lietuvos Res
publ ik os prez id ent ui ir
seimui pasmerkti 1941 m.
Liet uv ių akt yv ist ų fron
to prog ram os nus ik als
tam ą punkt ą, atš auk iant į
svetingumą žydų tautinei
mažumai, ir ateityje 1941
m. nusikaltimus žmonijai
Lietuvoje glaustai priskirti
ne liet uv iams, o “liet u
viams aktyvistams”, kaip
kad 1940-1990 m. nus i
kaltimus žmonijai Lietu
voje priskiriame “rusams
sovietams” ir “vokiečiams
naciams”.
D10) Lietuvos Res
publikos prezidentui ir Sei
mui kviesti žydus, o kartu
ir visus Lietuvos šalinin
kus, laisvai gyventi ir kurti
mūsų šalyje, kaip kad juos
kvietė mūsų kunigaikščiai
šviesuoliai, Gediminas ir
Vytautas.

Telšių gimnazijos direktorė Aldona Tenisonienė, nepartinė, dalyvavo komunistų agitbrigadoje. Jos vyras Aleksandras
buvo girininkas ir rašytojas. Jų dukra Zenta poetė ir dailininkė. Regina Žukienė apie Zentą rašė “Žemaičių saulutė
je”: “Baisioji karo audra ir žmonių žiaurumas 1941 m. liepos mėn. iš jos atėmė motiną.” Lietuvos Respublikos karo
lauko teismas nuteisė Aldoną mirties bausme. LAF Telšiai štabas atmetė jos malonės prašymą. LCVA f.631, a.7, b.6, l.1

Aleksandro ir Zentos nuotraukos iš St.Stropaus knygos “Plungės kraštas. Pirma dalis.”

Andrius Kulikauskas

Generolas Vėtra. Teisybės paieškos
Pasiklausykite
plungiškių ir Jono
Noreikos anūkės
Silvia Foti

Kod ėl jūs nes id om it e
visais plungiškių išsaugo
tais liudijimais? 1971 m.
Stanislava Pocienė, 1907
m. gim im o, pas ak ė sav o
sūnui, studentui Bronislavui
Pociui, kad 1941 m. Jonas
Noreika vadovavo Plungės
žydų žudynėms, būdamas
Plung ės kom end ant u. Jis
turėjo 20 pakalikų (lietuvių
policininkų baltaraiščių, ku
rie ant rankos nešiojo baltus
raiščius). Ji tai girdėjo iš
žmonių. Ji 1941 m. Plungės
fabrike dirbo verpėja. Ar jūs
galėtumėte rasti 2002 m. is
toriko Bronislavo Pociaus ir
bibliotekininkės Zitos Pau
lauskaitės susirašinėjimą su
jumis, kuriame jūs tvirtino
te, kad tai buvo “kitas Jonas
Noreika”?
Ar jūs esate buvę Plun
gėje su Jono Noreikos anū
ke Silvia Foti? Jos teta jai
nurodė turtingų žydų namą
Vaižganto g. 3, kur ji lanky
davo Noreikų šeimą pažaisti
su Jon o Nor eik os dukr a
Dalyte. Ar esate nustatę, ar
jų name girdėjosi Vaižganto
g. 7a esančioje sinagogoje
kankinami žydai? Teta taip
pat Šiauliuose parodė dailų
stalą šachmatais žaisti, ku
rio kitoje pusėje įrašas jidiš
kalba. O tai sutampa su žydų
šviesuolio Jakovo Bunkos
pasakojimu, kad Noreika iš
Plungės į Šiaulius išsivežė
geresnius baldus.

Jadvyga ir Matas Krygeriai.

Aleksandras Pakalniškis
sąžiningai atskleidė Norei
kos ir jo kariuomenės nusi
kaltimus.
Jūs remiatės ypač kun.
p. Pukio parodymais sovie
tams, nors juose aptinkame
daug nenuoseklumų ir netgi
melo, kas suprantama, juk
jis norėjo išvengti bausmės
sau ir kitiems. Tuo tarpu jūs
nesigilinate į Aleksandro
Pakalni kio prisiminimus.
Jūs cituojate jo knygą “Per
dvidešimtąjį amžių”, bet
gi jis tuos įvykius apra o
ir kit os e knyg os e “Plun
gė”, “Gyvenimo pakelės”
ir “Septintoji knyga”. Ar
jūs nepastebėjote, kad jis
pats buvo įsivėlęs į žydų
skriaudimą? Juk jis sutiko
dirbti Plungės karo komen
dantūroje žinodamas, kad
visi miesto žydai laikomi
sin ag og oj e. Jis pas ak oj a
sav o tuom et inį požiūrį į
žydus, visai panašų į Jono
Noreikos ir Prano German
to-Meškausk o. Jis past a
raj am mok ykl as steigė,
žudyn ių rengėją Pov ilą
Alimą samdė kūno kul
tūros mok yt oj u, kort om
lošė su plungiškių likimų
sprendėjais, kun. Pov il u
Puk iu ir ist or ik o Zen on o
Ivinskio broliu, gydytoju
Vladu Ivinskiu. I Pakal
niškio knygų akiv aizd u,
kad jis puikus liudytojas,
gerai pažinojęs Plungę ir
plungi kius, bet ypač “Lie
tuvos kariuomenės” veiklą.
Jis sąmoningai nutyli savo
ir savo pa˛įstamų nusikalti
mus ir sąmoningai meluoja,

Nuotrauka iš jo knygos “Rūstūs prisiminimai”

Lietuvos Respublikos karo lauko teismo nuosprendis.
Jono Noreikos vadovaujamas LAF Telšiai štabas atme
tė penkis malonės prašymus. Vyskupų užtarto Algirdo
Žūtauto mirties bausmę pakeitė sunkiųjų darbų kalėjimu
iki gyvos galvos.

LCVA f.R-1441, a.2, b.10, l.4

kartodamas LAF mitą, kad
žydai padegė Plungę. Vis
dėlto Pakalniškis teisingai
atskleidžia lietuvių nusi
kalt imų esmę, parūpin a
daug ybę kit ur pas it vir
tin ančių smulk menų ir
sąžiningai, aiškiai, įtikini
mai ir pakartotinai nupasa
koja, kaip menkutis vokie
tis karys, net ne karininkas,
paklausė: “Ką žadate daryti
su uždarytais žydais?”, o
Jonas Noreika atsakė, “Aš
jau daviau įsakymą sušau
dyti visus iki vieno.”
Ar jūs esate ištyrę, ko
kiu pagrindu ir kokiu tikslu
A. Pakalni kio liudijimai
kryptingai menkinami? Jūs
savo pažymą dėl Jono No
reikos paskelbėte 2015 m.
lapkričio 10 d. ir joje tvirti
nate, kad sovietų saugumo
surinkti parodymai neigia
A. Pakalni kio prisimini
mus. Vieną savaitę ankš
čiau, 2015 m. lapkričio 2
d., Liet uv os Prez id ent ui
pril ygst ant is, gerb iam as
profesorius Vytautas Land
sbergis portale Delfi.lt gynė
Noreiką ir menkino Pakal

niškį:
“Tar iam as įsak ym as
sušaudyti Plungės žydus,
minimas tariamuose JAV
lietuvio Aleksandro Pakal
niškio atsiminimuose (išl.
1995 m. Čikagoje). Neva
1941 07 12/13 po Plungės gaisro komendantas J.
Noreika dėl žydų pasakęs
vok iečiams: „Aš dav iau
įsak ymą vis us iki vien o
sušaudyti“. Pasakoja Pa
kalniškis – tarsi liudinin
kas, pats girdėjęs ir matęs
pokalbį, net vokiečių elgesį.
Iš tikrųjų tas epizodas A.
Pakalniškio arba jo leidėjų
apgaulingai įmontuotas į
knygą iš 11 metų senumo
(1984 m.) publikacijos žur
nale „Der Spiegel“ (1984
04 23), kurioje buvęs Šiau
lių geto kalinys Leiba Lif
icas nup as ak oj a tar iamą
J. Noreikos pokalbį su vo
kiečių kareiv iais, vėliau
žodis į žodį pakartotą neva
„liudininko“ A. Pakalniškio
neva „atsiminimuose“.
Iš tiesų, 1984.04.23
Nukelta į 8 psl.
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straipsnį „Die Mörder wer
den noch gebraucht“ pa
rašė vokiečių ir išeivijos
lietuvių gerbiamas Plungės
žydas Leonidas Ol vangas.
Jis mini 1980 m. Čikagoje
išleistus A. Pakalniškio pri
siminimus “Plungė”.
Kodėl jūs nesiremiate
V. Lands berg io min im a
1995 m. išleista “Septintąja
knyga”, kurioje Pakalniš
kis plačiausiai nupasakoja
Plungės įvykius?
“Plungėje besanti lietu
vių kom end antūra. Pas i
dariau jos tarnautoju, nes
nebuvo kas kitą veikti. O
ir arčiau būti norėjau prie
paskutinių naujienų. Tame
pačiame kambaryje sėdė
jo kapitonas Venclauskis.
Buvo jis kaip ir kaimynas,
ūkį turėjo Juod eik iuos e,
˛emės susisiekė. Klaipėdi
kio Purvino uo vis buvo.
Kitame kambaryje sėdėjo
pats komendantas, jaunas
kapitonas Noreika. Da˛nai
u˛eidavo į komendantūrą
kapitonas Lipčius. Turėjo
jis barzdą ir motociklą, pa
laikė ry į tarp Plungės ir kitų
miestų. … U˛eid av o pas
komendantą ir du vokiečiai
kareiviai, ka˛kaip u˛silikę
Plungėje. Ant rank ov ių
turėjome baltus rai čius su
juodosiomis “TDA” raidė
mis.” Kodėl jūs nesiremiate
Pakalni kio pasikalbėjimu
su Akiračiais? Arba ALKA
arc hyv e saug oj am ais jo
dienora čiais? Ar jūs esate i
siai kinę, kas buvo archyvo
dė˛ėse Nr.1 ir Nr.2 ir kodėl
būtent jos 2016 m. spalio
mėn. panaikintos u˛tvini
mo?
Kaip jūs vertinate Plun
gės kra te pravestą mobi
lizaciją į Lietuvos kariuo
menę?
Pakalniškis ne tik aprašo
Plungėje tarnavusius kapi
toną Joną Noreiką, kapitoną
Stanislovą Lipčių, leitenan
tą Povilą Alimą, kapitoną
Kazimierą Venclauską, vir
šilą Praną Šapalą ir Arnoldą
Pabrėžą, kurie visi dalyva
vo žydų skriaudime ir išžu
dyme. Jis taip pat atkreipią
dėmesį, kad seniūnai prie
varta mobilizavo apylinkės
jaunus vyrus, ir teisingai ją
pavadina “Lietuvos kariuo
mene”. Juk nacių Vokietija
neturėjo teisės mobilizuoti

Plungės turizmo informacijos centras. “Plungės žydų takais”. Psl.18.

okupuotos Lietuvos gyven
tojų. Lietuvos Respublikos
vardu seniūnai vertė vyrus
tarnauti Plungės kuopoje ir
Telšių kuopoje, o jos iškart
pasižymėjo žydų išžudymu.
1941 m. rudenį vienas karys
įstoj o, nes kit aip neg al ė
jo sav o šeim os apr ūp int i
maisto kortelėmis. Noreiką
pakeitęs Telšių LAF vadas,
majoras A. Svilas, prigrasi
no kitam kariui, kad jeigu
neįstos, tai jį ištrems į Sak
soniją dirbti vergu.
Telšių apskrities kariai
dėv ėj o Liet uv os kar iuo
men ės unif orm as su lie
tuv išk ais skir iam ais iais
ženk lais, buv o gink luot i
šautuvais ir pistoletais. Ka
riai įstojo į T.D.A. ir taip ją
vadino. Yra išlikę pareiški
mų blankai, kuriais L.N.P
“Geležinio vilko” vadui bu
vo išreiškiamas noras įstoti
į T.D.A. būrį. Kartu užpil
dydavo žinių lapą, “L.N.P.
Tautinės Darbo Apsaugos
(TDA) Nario Žinios”. Iš
liko TDA nario pasižadėji
mas: “Pasižadu ištikimai ir
sąžiningai vykdyti “T D A”
nario pareigas ir nešioda
mas rinktinio lietuvio vardą
dirbsiu savo tautos gerovei
ir kovosiu už jos siekimus.
…” Išliko ir “Geležinio Vil
ko” nario iškilmingas pa
sižadėjimas: “Iškilmingai
pasižadu, kad ištikimai ir
sąžiningai vykdysiu “Gele
žinio Vilko” nario pareigas,
ginsiu Lietuvių tautos teisę
ir garbę, nesigailėdamas sa
vo jėgų ir gyvybės dirbsiu
jos gerovei…” Yra pareiš
kimas Telšių T.D.A. Ramo
vės valdybai. Blankuose ir
paž ad ėj im uos e nem in im i
nė Hitl er is, nė Vok iet ij a,
kur iems kit ur Liet uv oj e
pas iž ad ėd av o pag alb in iai
policijos batalionai. Suki
lėliai nebuvo nuginkluoti,
kaip kad kitur Lietuvoje.

Savo ginklus laikė iki 1942
m. sausio mėn. 1 d. Netgi
Telšių apskrities viršininko
A. Ram an ausk o skelbt as
1942 m. vasario mėn. 6 d.
savanorių į Lietuvos Savi
saugos Dalinių surašymas
nac ių Vok iet ij os niek aip
nemini. Kur jūs pabrėžia
te lietuvių atsakomybę už
šiuos dalinius?
Liet uv ių ats ak om yb ę
parodo “Žemaičių žemėje”
paskelbtas “Telšių Miesto
Tautinio Darbo Apsaugos
Būr io STEIGIMO AK
TAS”: “1941 m. spalių mėn.
14 d. Telšių grupės Geleži
nio Vilko vado sukviestas
Telšių miesto lietuvių tau
tinio darbo bendraminčių
susirinkimas, išklausęs G.
V. Vado pranešimą ir ap
taręs būtinumą lietuviams
jungt is, kad org an iz uot ai
padėti Lietuvių Nacionalis
tų Partijai siekti kultūrinių
bei valstybinių tikslų nuta
rė pagyvinti Telšių miesto
Taut in io Darb o Aps au
gos veikimą suformuojant
L.N.P. vadovybės numatyta
forma T.D.A. Telšių mies
to būrį. Dirbdami Tautinės
Darbo Apsaugoje pasižada
me būti nenuilstamais jos
idėjų skleidėjais ir nacio
nalinės Lietuvos vadovy
bės įsakymų vykdytojais.”
Kur vokiečiai? Ir kodėl A.
Bubnys savo knygoje apie
batalionus neiškelia šių vi
sų dokumentų, nepabrėžia
Telšių krašto lietuvių sava
rankiškumo?
Noreika buvo
aukščiausia
valdžia Telšių
apskrityje

Jūs savo pažymoje pri
pažįstate, kad Jonas Norei
ka nusikalto, prisidėdamas
prie teisinio persekiojimo
asmenų, kurie 1940-1941

m. bendradarbiavo su so
viet ų okup ac in iu rež im u.
Min it e, kaip jis kart u su
kit ais priė mė nut ar im ą
skirt i Jurg iui End riušk ai
tris mėn es ius įkal in im o
darb o stov ykl oj e. Ties a,
jūs nutylite, kad Endriuš
kai tok ią bausm ę skyr ė
už chorvedystę. Kodėl jūs
neperžiūrėjote visų LCVA
f.R-1441, a.2 apraše esan
čių 270 teismo bylų? Juk
šios bylos išryškina Telšių
apskrities lietuvių neįpras
tą savivaldą Lietuvos Res
publ ik os vard u ir Telš ių
LAF vado Jono Noreikos
vaidmenį tenkinant ir at
metant malonės prašymus.
Žinome, kad žymaus eigu
lio Aleks and ro Ten is on o
žmona Aldona Tenisonienė
“tragiškai žuvo” 1941 m.
liepos mėn. Pasirodo, kad
“LIETUVOS RESPUB
LIKOS VARDU 1941 m.
liepos mėn. 19 d. Telšiuo
se” kar o lauk o teism as
pagal Lietuvos įstatymus
ją kartu su 11 kitų nutei
sė mirt i, o jos mal on ės
prašymą atmetė Lietuvos
aktyvistų štabas Telšiuose,
vad in as i, Jon as Nor eik a.
Jis kit ą dien ą Telš iuos e
švent ė did žiaj ą vien yb ės
manifestaciją. Yra išlikęs
prok ur or o B. Ant an ėl io
nurodymas 1941 m. liepos
20 d., “Prašau sušaudyti
nius perd uot i atv yk us iai
šaul ių būr io aps aug ai.”
Kar o lauk o teism o byl os
pad ed a sup rast i vysk up o
Vinc ent o Bor is ev ič iaus
parodymus, “su dabar jau
mirusiu vyskupu [Justinu
Staug aič iu] siųsd av om e
kunigus tarpininkauti, kad
neb ūt ų šaud om i kom u
nist ai, iš kur ių pav yk o
išg elb ėt i 5 žmon es: Žu
tautą, Abramovičių ir kt.”
Įsig il in us paa išk ėj a, kad
Alg ird as Žut aut as buv o

Sausio 28 d., Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje. “Lietuvos sąžinės” savanorių tinklo pasitarimas. Regina
Kopelevich, Andrius Kulikauskas, Irina Guzenberg.

Nuotrauka Geršono Taico

Sausio 14 d. Čikagos žymiausias laikraštis Gochino teis
mą aprašė pirmame puslapyje. Bene milijonas čikagiš
kių, belaukiančių autobusų, pastebėjo Silvia Foti, ran
kose laikančią Jono Noreikos nuotrauką. “Ar jos senelis
buvo patriotas ar nacis?”

vienas iš keturių sovietinių
Telšių kalėjimo pareigūnų,
kurie karo pradžioje svars
tė, kuriuos kalinius palikti
gyv us ir kur iuos užm uš
ti Rain ių mišk e. Liep os
mėn. 19 d. Telšių aktyvistų
štab as pat enk in o Žut au
to malonės praš ymą, tuo
tarpu atmetė kitų penkių
kalėjimo sargų prašymus,
kad sušaudė Rainių aukų
likimo liudytojus. Įdomu,
kokiomis sąlygomis Jonas
Noreika tenkino vyskupų
prašymus? Juk kitą dieną
iškilmingos šv. Mišios bu

vo dalis “Žemaičių žemės”
laisvės manifestacijos.
Šiaulių advokatas Matas
Krygeris sužinojo apie 1941
m. liepos 19 d. pasmerktuo
sius tokiu būdu:
“Kai kur broliai lietu
viai savo iniciatyva vykdė
egzekucijas. Štai Telšiuose
sus id ar ęs sup erp atr iot ų
lietuviškas “karo lauko teis
mas”, teisęs “komunistus”,
“komunistų veikėjus”, pats
vykdė nuosprendžius. Nu
teistasis Vladas [Bauža],
Nukelta į 9 psl.
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gim ęs 1909 m., 1941 m.
liepos mėnesį kartu su 14
kitų “komunistų” išvežtas
už Telšių miesto sušaudy
mui. Vykdant nuosprendį,
pas tat yt as su kit ais prie
duobės. Išgirdęs šūvius, jis
išsigando ir įkrito į duobę,
o po kokių dviejų valandų
iš jos išlindo ir pabėgo. …
Nuvažiavau į Telšius išsi
aiškinti, kas ten vyksta. Lie
tuvių aktyvistų fronto Telšių
štabe [Bronius Antanėlis],
kuris save titulavo “karo
lauko teismo” prokuroru,
pristatė mane, kaip Šiaulių
apygardos teismo prokuro
rą, atvykusį pasitarti suim
tųjų reikalu. Susirinkusiems
atvirai pareiškiau:
– Man au, įsit ik in ot e,
kad įvyko antroji, hitlerinė,
Liet uv os okup ac ij a, kur i
niek o gero než ad a. Jūs ų
suorganizuotam “karo lau
ko teismui” ir jo mirties
nuosprendžiams nepritariu.
… LAF’o Telšių štabas vie
name barake ir Telšių ka
lėjime laikė daug suimtųjų.
Pasiūliau juos paleisti, kol
gestapas nesuspėjo perimti
sav o žin ion. Priešt ar au
jančių nebuvo. Augustinas
Ramanauskas, vėliau tapęs
žemės ūkio reikalų genera
liniu tarėju, pridūrė: “Aš
sakiau, kad negerai daro
me.” (“Rūstūs prisimini
mai”, 1994, ps.50-51).
Kodėl jūs nepaskelbia
te Jon o Nor eik os 1941
m. liep os 25 d. įsak ym o
(LCVA f.1075, a.2, b.6) ir
neišdėstote jo aplinkybių?
Jis tur ėj o būt i Kryg er io
įsikišimo pasekmė. Iš No
reik os įsak ym o mat os i,
kaip ir iš malonės prašy
mų, kad Jon as Nor eik a
buvo aukščiausia valdžia
Telš ių aps krit yj e, aukš
tesnis netgi už apskrities
viršininką A. Ramanauską,
pas ak ius į, kad “neg er ai
darome”. Įsakyme “Telšių
apskr. pol ic ij os nuov ad ų
Viršininkams ir Aktyvis
tų štab ams” pab rėž iam a,
“Viet os inic iat yv a dar yt i
mirties sprendimus ir juos
vykdyti griežtai draudžia

Plungėje darytame vaizdo įraše Alexandras Pakalniškis patvirtino, ką keturiose kny
gose buvo aprašęs: Jis pats girdėjo kapitono Noreikos žodžius, “Aš jau daviau įsakymą
sušaudyti visus iki vieno.”

ma. Gabenant suimtuosius
reik ia užk irst i gal im yb es
bėgimo ir pranešimai, kad
“suimtasis nušautas bebė
gant” bus griežtai tiriami.
Už bet kokį savavaliavimą
bus keliamos baudžiamos
bylos.” Iš Noreikos įsaky
mo aišku, kad tokių mirties
sprend im ų buv o vis oj e
aps krit yj e ir juos vykd ė
tiek policininkai, tiek akty
vistai. Atkreipiame dėme
sį, kad pirmuoju pasirašė
kap. Noreika, L. Aktyvistų
Fronto Vadas, o antruoju
pasirašė Ramanauskas, Tel
šių apskr.Viršininkas. Tai
vėlgi parodo Jono Noreikos
pirmenybę gyvybės ir mir
ties klausimuose. Todėl ir
tvirtiname, kad Jono Norei
kos nusikaltėlių gauja vei
kė Lietuvos Respublikos,
lietuvių tautos, “Žemaičių
žem ės” vard ais, taip pat
ji vadindavosi LAF, LNP,
TDA, “Geležiniu Vilku”,
but ų biur u, Žem aič ių le
gionu ir 14-tuoju batalionu.
Noreikos nusikaltėlių gauja
pati žydus ir lietuvius su
ėmė, laikė, teisė, tenkino ar
atmetė malonės prašymus
ir pati juos sušaudė.
Baltaraiščiai sulaikė Al
sėdžių kaimo žydus, paskui
juos kank in o ir nuž ud ė.
Kur jūs esate surašę visus
Jonui Noreikai pavaldžius
aktyvistus, jų veiklą ir nu
sikaltimus?

Plungėje taip pat veikė
lietuvių teismas, kuriame
lik im us sprend ė Plung ės
valdininkai, policininkai,
Alim ien ė, kun. P. Puk ys
ir gyd. V. Ivinskis bei kiti.
Iš viso Plungėje sušaudyta
maždaug 140 lietuvių. Ma
nytina, kad Telšių apskrityje
per vieną mėnesį sušaudyta
apytikriai 300 lietuvių. Kaip
jūs manote, kad Jonui No
reikai vadovaujant Telšių
LAF, kiek lietuviai sušaudė
lietuvių?
Jonas Noreika
privalėjo gelbėti
lietuvius ir
žydus

Šiuo atv ej u vok ieč ius
galima vadinti lietuvių gel
bėtojais. Pakalniškis papa
sakoja, kaip vokietis 1941
m. rugpjūčio 5 d. išgelbėjo
Juozą Jankauskį, paklaus
damas: “Kiek jis amžiaus
yra?” ir pasakydamas apie
23 met ų amž iaus vyr ą,
“Tok ių jaun ų jūs neg al i
te šaudyti, jie dar neturi
proto. Baikite vieną kartą
tas žud yn es.” O Leo n as
Vilutis įamžino ligotą LAF
požiūrį į žudynes: “Telšių
kalėjimo partizanai (šau
liai) laikė sugautų per šimtą
komunistų veikėjų, sunkiai
nusikaltusių prieš Lietuvos
žmones. Teisingumo orga
nai jų bylas tyrė, nusikaltę

buvo teisiami. Vokiečių ko
misaras Gevekė, atstovau
jantis apygardai, nebaigtas
nagrinėti bylas nutraukė ir
kom un ist us, neats iž velg
dam as į jų nus ikalt im us,
paleido, [1941 m. rugsėjo
mėn. 28 d.] sušaukęs turga
vietėje žmones ir paskelbęs
amnestiją. Mat jis turėjo
tikslą pasėti lietuvių neapy
kantą, patraukti į savo pusę
nusikaltėlius, išprovokuoti
jud us, kur ie išd av in ėt ų
žmones, atvedusius juos į
kalėjimą.”
Mat as Kryg er is sav o
drąs iu pav yzd žiu mums
visiems įrodo, kaip Jonas
Noreika galėjo ir privalėjo
elgtis.
“Pas ib ais ėj ęs hitl er i
nėmis žudynėmis, 1941 m.
liepos 29 d. raštu Nr. 85
kreipiausi į Šiaulių, Telšių,
Raseinių, Tauragės, Mažei
kių ir Kretingos apskričių
virš in ink us, siūl yd am as
jiems sustabdyti nepagrįs
tus lietuvių suiminėjimus
ir šaudymus. Aplinkraštyje
nurodžiau, kad “naikinimas
dirbusių bolševikinėse įstai
gose lietuvių yra naikinimas
pačios lietuvių tautos, ir
tokie keršto užsimojimai yra
atmestini visu griežtumu.”
Kai kurie apskričių virši
ninkai mano aplinkraščio
nuorašus išsiuntinėjo poli
cijos nuovadų viršininkams
ir šis kreipimasis jiems darė
teigiamą poveikį. Žinojau,
kad už tai galiu nukentėti,
bet ryžausi”.
Įdomu, kad tiek sovie
tai, tiek naciai gerbė Matą
Krygerį, kad taip gynė lie
tuvius. Visgi patys lietuviai
žmogžudžiai jį įskundė, ir
jam teko gerus metus kalė
ti SD kalėjime Tilžėje. Ko
reikia, kad pripažintumėte
Jono Noreikos savivalia
vimą ir suabejotumėte jo
“antisovietinės” ir “antina
cinės” veiklos vaisiais?
Jonas Noreika nesi
ryžo gelbėti tremia
mų lietuvių

Atjautos ir santarvės ženklas Vilniui, Lietuvai, Europai, žmonijai. Plakato autorius: Ju
lius Norwilla.
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Ar Jonui Noreikai rūpėjo
˛mones gelbėti ar engti?
Jo bend ra˛ygiai, kaip
Ant an as Juočeris, bes i
rengd am i kar ui sur ink o
nema˛ai ginklų, įskaitant
ir dinamito. Tel ių polici

jos pareigūno ˛mona Ona
Algminienė savo “tikrovės
romane”, Raudonasis Ama
ras, pasakoja:
“…ginkluoti aktyvistai
ruo iasi kur nors prie mi ko
traukinį su mūsų ˛monėmis
sus tabdyti ir suimtuos ius
paleisti i vagonų. Pasiseki
mu jie neabejoja – ginkluo
tus azij at us nug alėti sus i
aud˛ius, mūsų vyrams būtų
patys niekai. … Apsvarstę
vis us u˛puol im o plan us,
pogrind˛io kovotojai – ak
tyvistai neu˛mir o apsvars
tyti ir galimas to pasekmes.
I ve˛amuos ius jie, ties a,
paliuosuotų, bet u˛ tai gali
atsakyti ne tik visas mies
tas, bet galimas daiktas – ir
apskritis. Stalinui prisiuntus
arm iją istr eb it el ių visk as
būtų sul yg int a su ˛eme.
Todėl nutarė savo planą ne
bevykdyti.”
Jos sūnus Liutavaras L.
Algmin as patvirtin o, kad
visi romano įvykiai pagrįsti
faktais.
Jonui Noreikai ir jo ben
dra˛ygiams rūpėjo patekti į
vald˛ią. Dėl to atsisakė stoti
į teisingą kovą, bet laukė na
cių Vokietijos nurodymų.
Jonas Noreika
pogrindžio
spaudoje kurstė
neapykantą

Žinome, kad Jonas No
reik a, kaip ret as suk il i
mo rengėjas, turėjo ryšius
tiek su Kaun o LAF, tiek
su Kar al iauč iaus LAF,
tiek su pačiais vokiečiais.
Jis pas iž ym ėj o ypat ing u
pas lapt ing um u. Nuos ta
bu, kad Telš ių suk il ėl ius
smulk iai apr aš ęs Leo n as
Vil ut is išv is nem in i No
reik os, nors ties ą pas a
kius, jis nemini nė Telšių
man if est ac ij os, nė Kaz io
Mock aus ir “Žem aič ių
žemės”, nė žydų žudynių.
Vil ut is, tač iau, raš o taip
apie Noreikos pavaduotoją
Juodikį, kuris irgi palaiky
davo ryšį su Vokietija: “Iš
S. Bagdono patyriau, kad
apie mano veiklą mokyk
loje žinojo ir mokytojas A.
Nork ev ič ius, ir Juod ik is.
Vėl iau sup rat au, kad šis
karininkas buvo laikomas
svarbiausiuoju pogrindžio
org an iz at or ium i. Dėl to
su juo buvo vengiama pa
laik yt i ofic ial ius ryš ius.”
Pan aš us pas lapt ing um as
išk yl a Adom o Jurg el io
apr aš ym e, kaip jis plat i
no sukilėlių spaudą, kurią
gaudavo iš Juozo Mėčiaus.
Jurgelis savo prisiminimus
raš ė 1941 m. rugp jūč io
25 d., ir visgi sąmoningai
neįvardijo vieno svarbaus
žmog aus: “Tą pat dien ą
[birželio 19 d.] atvažiuo
ja iš Kelm ės gimn az ij os
mok in ys Mat ul a Jurg is,
kuris sakydavosi turįs ry
šius net su…” Panašu, kad
tas žmog us buv o Jon as
Noreika, bet kaip bebūtų,
Jurgelis vardija tą patį ratą
pog rind žio spaud os pla
tint oj ų, kur į Kaun o LAF
organizatorius Pilypas Žu

kausk as-Nar ut is siej a su
Jonu Noreika, būtent Juozą
Mėt ą (tai yra, Mėč ių) ir
Stasę Vanagaitę. O žinome
iš Damijono Riaukos, kad
Jon as Nor eik a Plung ėj e
leisdavo atsišaukimus ne
maž u 500 - 1000 tir až u.
Jurgelis rašo: “Kovo 23 d.
kun. Vel av ič ius pas kam
bina. Tuojau kinkau arklį,
sėd u ir važ iuoj u. Gaun u
kovo 19 d. atsišaukimą at
spausd in im ui. Sak os i tik
vieną gavęs. Greitai grįž
tu, spausdinam rytą kovo
24 d., vež am į Telš ius,
Varn ius ir kit as aukšč iau
min ėt as pus es. Iš kov o
19 d. pas is kait ę nut ar ėm
ger iau sus iorg an iz uot i.”
Akivaizdu, eina kalba apie
atsišaukimą “Brangūs ver
gauj ant ys brol iai”, kur io
lyg tai visuose variantuo
se yra tokie žodžiai: „Jau
šiand ien painf orm uok it e
žydus, kad jų likimas aiš
kus. Todėl kas gali, tegul
nešdinas iš Lietuvos, kad
nebūtų bereikalingų aukų.
Lemiamu momentu jų turtą
paimkite į savo rankas, kad
niekas veltui nežūtų.“
Žinome iš Varnių LAF
štabo vado Jurgelio, kuom
tai baigėsi: “Taip pat pir
madienį [birželio 23 d.] jau
pradėjome suiminėti mums
pavojingesnius komunistus,
kad neturėtų ryšio su rau
donarmiečiais. Antradienį
gaudome (pastebėję miške)
varniškius komunistus, kaip
vykdomojo komiteto, kom
partijos ir kitus. Suimam,
uždarom pas ūkininką Mar
tinkų Povilą Pakalniškiuose
į pirtį ir pastatom sargybą.”
Ar jūs manote, kad tokie
suė mim ai lab iau tarn av o
Lietuvos nepriklausomybei
ar nacių Vokietijos okupaci
nei politikai?
Kodėl jūs nesate ištyrę,
ką spausdino Jonas Noreiką,
ir kokios buvo pasekmės?
***
Priedas

1941 m. lietuvių tautos
valios reiškėjai, nusikaltę
žmonijai
·
rengę Lietuvos žy
dų išvarymą: LAF Berlynas
- K. Škirpa, S. Raštikis, B.
Raila, A. Maceina, Lietuvos
pasiuntiniai S. Lozoraitis, P.
Klimas, LAF Kaunas
·
ren g ę Lie t u v os
žydų atskyrimą: Lietuvos
Laik in oj i vyr iaus yb ė - J.
Ambrazevičius
·
rengę Lietuvos žy
dų išžudymą: LAF Kara
liaučius, LAF Telšiai - J.
Noreika, Lietuvių naciona
listų partija.
1941 m. lietuvių tautos
valios reiškėjai, nenusikaltę
žmonijai: Prezidentas Anta
nas Smetona, ambasadoriai
J. Šaul ys, B. Bal ut is, P.
Žadeikis.
Autoriaus kalba netaisyta
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Kęstutis Vaitkus

Padėkos vakaras Žemaičių dailės muziejuje
2018 m. gruodžio 8 d. Žemaičių dailės muziejuje (ŽDM), kuris įkurtas Plungės kunigaikščio Myko
lo Oginskio rūmuose, buvo surengtas padėkos vakaras „Ačiū, kad esame kartu“. Muziejaus direk
torius Alvidas Bakanauskas ir ŽDM vyr. fondų saugotoja Danutė Einikienė dėkojo sukviestiems
muziejaus rėmėjams, draugams ir bičiuliams. Padėkas lydėjo grupės „Folk in Jazz“ atliekamos
aranžuotos liaudies dainos.

Grupinės parodos „Šiuolaikinis prancūzų menas“ fragmentas...
„Folk in Jazz“

D. Einikienė pristatė at
likėjus: smuikininkę Dalią
Dėdinskaitę, violončelinin
ką Glebą Pyšniaką (Gleb
Pyšniak), akordeonistą Ta
dą Motiečių bei dainininkę
Ugnę Bakanauskaitę. Gru
pės programoje tąkart buvo
Lietuvos regionų liaudies
dainų aranžuotės. Plungiškė
U. Bakanauskaitė (ne kartą
su bendraminčiais koncer
tavusi šiuose rūmuose ar
jų prieigose... – K.V.) – ži
noma dainininkė, muzikos
kūr ėj a, džiaz o mok yt oj a
Artūro Noviko džiazo mo
kykloje bei Vytauto Didžio
jo universitete. Pati solistė
paaiškino, kad jų progra
moje – trijų žanrų sintezė:
liaudies dainos, džiazas ir
klasika. O D. Dėdinskaitė
pranešė, kad grupė ką tik
įrašė albumą, kurį paleido
į visas internetines erdves,
ir pak viet ė būt i kart u su
grupės muzikantais socia
liniame tinkle „Facebook“
ar „YouTube“ kanale.
„Teka teka šviesi
saulė“...

Ši daina turbūt geriausiai
atliepė muziejuje vykstan
čius kultūrinius renginius.

Smuikininkė D. Dėdinskaitė.
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/

rektorei Violetai Skierienei
bei bibl iot ek os komp iu
terinių sistemų inžinieriui
Gražvydui Šaltupiui, klubo
„Oginskių dvaro bičiuliai“
pirmininkei Romai Žilins
kienei, „Saulės“ gimnazijos
direktoriui Algimantui Bud
riui, mokytojui Gintautui
Černeckiui, Eugenijui Bun
kai, istorikui Gintarui Ra
monui, Žemaičių muziejaus
„Alka“ (Telšiai) direktorei
Elvyrai Spudytei, skulptorei
Daliai Matulaitei, architek
tei restauratorei Gražinai
Kirdeikienei, VDA Telšių
fakulteto dekanui Ramū
nui Baniui, Jojimo sporto
klubo „Rafaella“ savininkei
Genutei Šakienei. Padėka
„Už bičiulystę ir aktyvią
pagalbą“ įteikta šių eilučių
aut or iui, tur int omen yj e
muziejaus renginių fotogra
favimą ir turbūt reguliarų
kultūros savaitraščio „Že
maičių saulutė“, kuriame
nemažai rašoma apie mu
ziejuje vykstančius rengi
nius, pristatymą į ŽDM...
Dėkota ir Gintarui Kon
čiui, kur is, anot A. Ba
kan ausk o, yra muz iej aus
draugystės su lenkais ben
dradarbis ir kuratorius. To
mis dienomis G. Končius
šventė savo 70-metį. Deja,
renginyje jubiliato nebuvo.

ŽEMAIČIŲ

SAULUTĖ

Violončelininkas G. Pyš
niak.
„Pjuoviau lonkuo
šėina“...

Ši U. Bak an ausk ait ės
aranžuota žemaičių daina
galėjo būti skirta „Vičiū
nams“, nes kiekvieną ket
virtadienį gal jau 12 metų į
parką atvažiuoją trys trakto
riukai, ir visi žolynai būna
Nukelta į 11 psl.

Parodoje „Šiuolaikinis prancūzų menas“ (centre – E. Žukas).

O jų, pas ak ŽDM dir ek
toriaus, 2018-aisiais buvo
tikr ai daug: 20 par od ų,
daugiau nei 26 koncertai,
8 mokslinės konferencijos
bei daugybė kitų renginių.
A. Bakanauskas dėkojo rė
mėjams, be kurių pagalbos
neb ūt ų gal im a tiek daug
nuveikti: „Vičiūnų“ įmonių
grupės savininkams Liudui
Skierui ir Birutei Andriuš
kaitei, Audriaus Klišonio
komercinės firmos šeimos
klinikos „Inesa“ vadovei
Ines ai Kliš on ien ei, UAB

„Plungės lagūna“ genera
lin iam dir ekt or iui Dar iui
Bieliauskui, UAB „Strate
gas“ vadovui Aidui Kėsui,
Sveikatos ir grožio klinikos
vadovei Vandai Bučienei bei
kitiems pagalbininkams.
Kaip ypač reikšmingą pa
ramą muziejaus direktorius
įvardijo daugiau nei 6000
eurų, kuriuos dovanojo Al
dona Lipskienė tam, kad bū
tų praplėsta dailininko An
tano Lipskio (1917–2013)
darbų ekspozicija. Be to,
Amerikoje yra įsteigtas A.
Lipsk io fond as, iš kur io
muz iej ų kasm et pas iek ia
maždaug tūkstančio eurų
vertės tikslinė parama. A.
Bakanauskas paprašė ren
ginyje dalyvavusio Lietu
vių Fondo atstovo Leono
Narbučio, kad šis perduotų
poniai Aldonai Lipskienei
padėką už svarią materialinę
pagalbą sugrąžinant ir pri
statant išeivijos menininkus
Lietuvai.
Neb uv o pam iršt as ir
reikšmingas 2018-ųjų įvy
kis: M. Oginskio parke iš
kilo paminklas M. K. Čiur
lion iui. ŽDM dir ekt or ius

dėkojo už puikią iniciatyvą
bei nuveiktus darbus Plun
giškių draugijai, o jos pre
zidentas L. Skierus pasakė
trumpą atsakomąją kalbą.
„Dūda dūda“...

Kaip sakė D. Einikienė,
Žemaičių dailės muziejus –
atvira erdvė visiems meno
žanrams. Tačiau idėjos ir
resursai greitai išsektų, jei
muziejus neturėtų ištikimų
kult ūr os partn er ių. Tod ėl
buv o pad ėk ot a kleb on ui
Vytautui Gedvainiui, Plun
gės Mykolo Oginskio meno
mokyklos direktorei Ritai
Urn iež ien ei bei mok yt o
joms Silvai Galvadiškytei
ir Juditai Stankutei (dailės
mokytoja Silva dažnai fo
tografuoja muziejaus rengi
niuose, o fortepijono moky
toja, žirgų sporto entuziastė
Judita yra viena muziejaus
rengiamo Tarptautinio My
kol o Oginsk io fest iv al io
metu vykstančių žirgų kon
kūrų organizatorių – K.V.),
Plung ės kult ūr os cent ro
direktoriui Romui Matuliui,
Vieš os ios bibl iot ek os di

Dainininkė U. Bakanauskaitė.

R. Jusionytės skulptūra „Moteris ir katė“. 2018 m.

ŽEMAIČIŲ

SAULUTĖ
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V. Kasiulio parodos „Dailininko dirbtuvėje“ fragmentas.
Atkelta iš 10 psl.

sutvarkyti. ŽDM direktorius
sakė, kad muziejus prižiūri
70 hektarų užimantį parką.
Bet savivaldybė skiria tik
20 tūkstančių eurų (Palanga
gaunanti pusę milijono...).
Tad A. Bakanauskas dėko
jo „Vičiūnų“ įmonių grupei
už pagalbą puoselėjant M.
Oginskio dvaro parką. Dė
kota ir UAB „Plungės lagū
na“ darbų vadovui Artūrui
Mickevičiui. Pasak direk
toriaus, užtenka pasakyti:
„Klausīk, Artūrā, rēk mon
kelmus ėšrautė...“, - ir jau
pusė parko sutvarkyta...
„Čiulba ulba
paukšteliai“...

Visus įvykius reikia „ap
dainuoti“... Kaip sakė D. Ei
nikienė, informacinė erdvė
daro didelę įtaką muziejaus
rezultatams. Kaip komuni
kavimo svarbos pavyzdį ji
paminėjo faktą, jog Plungės
dvaro sodyba pateko į Bal
tijos šalių „lobių“ šimtuką
(keturkalbėje – anglų, estų,
latvių ir lietuvių kalbomis
– Taline 2018 m. išleistoje
knygoje „Visiting Neigh
bours“ pristatyta 100 „lo
bių“ – objektų ir reiškinių
– K.V.).
D. Einikienė už profe
sion al ų darb ą ir bend ra
darbiavimą dėkojo rajono
laikraščio „Plungė“ redak
torei Rūtai Adamonienei,
laikraščio „Žemaitis“ re
daktorei Jurgitai Naglienei
ir fotografui Vladui Gaudie
šiui, laikraščio „Plungės ži
nios“ redaktoriui Žydrūnui
Pilitauskui, Plungės rajono
savivaldybės Informacinių
technologijų skyriaus kom
piuterininkei Zinai Plaipai
tei, Plungės turizmo infor
macijos centro direktorei
Sand rai Kasm ausk ien ei,
Žemaitijos televizijos direk
toriui Algirdui Šimkevičiui,
Radijo stoties „Spindulys“
vad ov ui Stas iui Buitk ui.
Prisimintos ir respublikinės
televizijos bei interneto sve
tainės, kuriose D. Einikienė
pristatė muziejų, o ŽDM
filialo Bukantėje (Žemaitės
memorialinio muziejaus)
muziejininkė Laimutė Ar
lauskienė - žemaičių kuli
narinį paveldą.
Bet didžiausios padėkos,
pasak direktoriaus, nusipel
nė redaktorė Jurgita Naglie
nė. Mat prieš mėnesį muzie
jus gavo ypatingą dovaną:
visą laikraščio „Žemaitis“

(pirm as is pav ad in im as „Socialistinis kelias“, vėliau
– „Kibirkštis“) komplektą
bei V. Gaud ieš iaus fot o
neg at yv us. Tad muz iej us
dabar turįs Plungės istoriją
nuo tarybinių laikų iki šios
dien os! A. Bak an ausk as
pasidžiaugė, kad dabar bus
galima rengti įvairias pa
rodas, ir pajuokavo: „Mes
galėsime pristatyti jus visus
jaunus...“.
„Subatos
vakarėlį“...

Pad ėk os vak ar as vyk o
šešt ad ien į, sub at oj... Po
dainų bei padėkų ŽDM di
rektorius pakvietė ilgametį
muziejaus draugą, meno ga
lerijos „Menų tiltas“ vado
vą, meno mecenatą Edvidą
Žuką pristatyti dvi jo kuruo
jamas parodas. Pirmiausiai
buvo pristatyta Paryžiuje
kūrusio dailininko Vytau
to Kas iul io (1918-1995)
gimimo šimtmečiui skirta
tapybos paroda „Dailininko
dirbtuvėje“. E. Žukas sakėsi
kartu su rašytoju Valdu Pa
pieviu iki pat mirties glo
bojęs visų užmirštą Bronę
Kasiulienę. Prieš mirtį ji
ant mažo popieriaus lapelio
parašiusi: „Savo vyro kūry
binį palikimą dovanoju Lie
tuvai.“ Buvo įvykdytas jos
priesakas – Vilniuje įkurtas
Vytauto Kasiulio dailės mu
ziejus, turintis nacionalinio

muziejaus statusą. E. Žukas
trump ai pap as ak oj o apie
V. Kasiulio karjerą Pary
žiuje. Pirmiausia – sunkus
pok ar is. Pask ui – vien o
žymiausių lietuvių išeivijos
verslininkų Juozo Kazic
ko persikėlimas į Paryžių:
buv ęs V. Kas iul io klas ės
draugas nuperka jam galeri
ją Paryžiaus centre! Paskui
– Amerikos menų asocia
cijos sprendimas pasirašyti
sutartį su 50 Prancūzijos
menininkų, kad kiekvieną
mėnesį 4 darbai keliauja į
Amerikos rinką: V. Kasiulis
papuola į tą 50-uką! 1950 m.
garsus Paryžiaus galerinin
kas Christianas-Gilbertas
Stiebelis pasiūlė surengti
did el ę asm en in ę par od ą,
kurios visi darbai buvo nu
pirkti! Taip V. Kasiulis tapo
vienu iš nedaugelio lietuvių
menininkų, pripažintu vi
same pasaulyje. O parodos
ŽDM atidarymo proga buvo
surengtas V. Kasiulio tapy
bos darbų aukcionas, dalis
gautų pinigų turėjo patekti į
muziejaus kasą, vieną darbą
direktorius galėjo išsirinkti
kaip dovaną muziejui.
Kit a par od a – grup in ė
paroda „Šiuolaikinis pran
cūzų menas“. Joje – 7 ži
nomų dailininkų tapybos,
skulptūros bei fotografijos
darbai. E. Žukas pasakojo
skamb in ęs men in ink ams
ir klausęs, ar galėtų jų kū
rin ius eksp on uot i būt ent

Grupė „Folk in Jazz“.

Marko Kriugerio fotografija „Gyvas 22“ (2014 m.).

Instrumentalistų vidury – akordeon istas T. Motiečius.

šioje erdvėje. Ir visi davę
sut ik im ą! Vien a aut or ių
– iš Klaipėdos kilusi me
nin ink ė Rūt a Jus ion yt ė.
Ji yra gavusi prizą už ge
riausią metų figūratyvinę
skulptūrą. E. Žukas iš jos
parodos, surengtos 40-me
čio proga, „pagrobęs“ du
darbus (parodoje - du R.
Jusionytės tapybos darbai
ir dvi skulpt ūr os). Įspū
ding os Mark o Kriug er io
(Marc Krüger) dvi didelio
form at o fot og raf ij os. Ir
šiokia tokia intriga: meno
pasaulyje vis dar padisku
tuojama, ar fotografija gali
būti menas...
Padėkos vakaras baigėsi
pabendravimu meno kūri
nių apsuptyje.
Padėka B. Kasiulienei perduodama į L. Narbučio rankas.

Plungė

Kęstučio Vaitkaus nuotr.

Parodų kuratorius E. Žukas
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Pusiaužiemio žygis Pagramančio
regioniniame parke

Šypsena
niekadėjui

Paparčiai, Skuodo r.

Paskutinę sausio šešta
dienio dieną apie 200 žy
geivių ir šuniukų leidosi į
pusiaužiemio šventei skir
tą pėsčiųjų žygį. 12 km
maršrutas driekėsi įspū
dingame Tyrelių miške.
Kaip tyčia naktį prieš
šeštadienio žygį gausiai
snig o, tod ėl ne vis i už
siregistravę žygeiviai at
vyko. Pasiekti Plynosios
pažintinį taką buvo tik
ras iššūkis, bet tikriems
žyg eiv iams nėr a blog o
oro. Sveč ių sul aukt a iš

„žemaičių saulutės“ esė

Nagi, sustok mažumėlę, stabtelk. Ar žinai, kažkas
šį rytą tau nusišypsojo, nors gal to nepastebėjai. Kaž
kas tikrai laukia tavo šypsenos, šiandien, dabar. Tai,
ką galime parodyti gero ir gražaus bet kuriai būtybei,
neatidėliokime rytojui, nepamirškime ir padarykime
tuojau pat. Kiek daug darbų tave erzina, kiek daug
dalykų tu nepakenti, kiek daug kas tave slegia. O jei
pamėginus juos pamilti? Juk visi atėjom iš ten pat ir
ten pat išeisim. Kaip gali mylėti visus, apkabinti visą
pasaulį, melsdamasis ant savo Meilės kalno, kai pa
saulyje šitiek kasdieninio blogio?! Bet ar bandei kada
pastebėti, nedrabstęs į šalis - čia juoda, čia balta, - jog
net didžiausiame prieše gali atrasti Dievo kibirkštį.
Labai mažai yra tokių, kurie jos neturėtų. O jei tą ki
birkštį pūstelsi, įmesi bent šapelį? Ar dažnai pasakai
gerą žodį, išskyrus mechaninius „ačiū“, „sudiev“ ir
„labas“. Bet kam, pirmam sutiktam, net jei tai medis,
katė, balandis. Pabandyk pajusti žodžio magiją. Visai
neatrodys tuomet keisti, lyg beprasmiai vėpavimai,
užkalbėjimai nuo ligos ar nelaimės.
Ak, kaip sunku pasakyti kažkokiai susisukusiai
šlavėjai: šį rytą taką nušlavėt lyg princui, ačiū už
rūpestį; o sudirgusiai dėstytojai: šviesiau akyse, kai
pasiklausau jūsų išminties; išvytam į gatvę šuniui: lai
kykis, drauguži. Turbūt kvailai skambėtų ir atrodytų
tokie paprasti, nuoširdus, rūpestingi žodžiai. Vienas
pasišiauštų, kitas nesuprastų, tyčiojies ar ką, tas prie
smilkinio pasukiotų. Na ir tegul tą pirmą kartą, bet
stabteltų nors akimirkai, nuo sudirgimo, liūdesio,
pykčio bent minutėlei atsitrauktų. Kiek daug drąsos
reikia mylėti, bet dar daugiau jos reikia leisti pačiam
būti mylimam, tiesiog šiaip. Net jei esi ne milijonie
rius, ne topmodelis, ne kitaip naudingas asmuo. Esi
vienintelis, unikalus, nepakartojamas. Taip, taip - ir tu
taip pat. Skorpionas, musmirė, vėžlys, bebras, vilkas
ar gyvatė, vagis ar prostitutė, vadybininkas ar ligonis,
vaikas ar nukaršėlis. Kodėl mes taip slepiam Dievo
kibirkštį savy, po sluoksniais abejingumo, šaltumo,
pykčio, egoizmo, didybės, pasipūtimo. Bijom būti
geresni, dėmesingesni. „Žmogus žmogui – vilkas“
- vargu. Žmogus gali prisijaukinti net labai pašėlusį
vilką. O kiek kainuos žmogui prisijaukinti pasiutusį
žmogų? Net baisią ligą gali prisijaukinti ir su ja gy
venti. O jeigu tau, nepažįstama, šįryt pasakysiu: šį
puikų rytą dovanoju tau! Kaip sureaguosi, kokia bus
pirmoji mintis? Štai kaip nes priimam nuoširdų, net
naivų gėrį, tokį visai paprastutį, be jokių išskaičiavi
mų, „gauruotų“ minčių, išlygų.
Sniegas jau gerokai įsismagino, įskilę langai apšar
moję gražiais raštais. Traška baltai pašiurpę smilgos.
Kepšt, kepšt, pakąsti šaltuko lapai gūžiasi ir krenta,
krenta šiltu braškiu kilimu ant tako. Saulelė jau taip
sunkiai, įraudusiais skruostais kyla kažkur pietva
kariuose. Jau vienuolikta valanda, o vis dar baltuoja
pievos. Paskutiniai kopūstai liko darže, mėšlavežis,
arimas, kasimas - ir žemelė galės ilsėtis tą ilgą, begali
nę žiemą. Katinai glaustosi, ieško šiltesnio kampelio.
Karvė lyg dar norėtų išlėkti į pievas, bet šalta nosiai,
pasinėrus į apledėjusius žolynus. Vėl prisimenamas
su meile krosnies brolis molis. Ištraukiami pūkiniai
patalai. Daugiau nieko ir nereikia: ugnelės gyvybės,
garuojančios arbatos ir susirangyti šiltai savo urvelyje.
Tik ne visi nurimsta taip manydami. Matyt, medžiok
lės metas prasidėjo, nes pokši iš visų pusių. Ką gi,
per pačius rinkimus seniūnas su deputatais smaginosi
šautuvais mosuodami. Bet padarė berniukai klaidą,
- įžengė į mano žemę drumsti ramybės. Kiek alkanų
vaikų namie turit? Kiek parų patys nevalgę? Kad
drįstat ramia sąžine medžioti antis, kurių net neval
gysit, nė šuo jų neės taip sudarkytų, mėsos ir švino
gniužulo. Gal patys užauginot jas, prižiūrėjot sau
pramogai? Net akmens amžiaus žmogus žinojo, kad
einama į medžioklę išalkus. Net gazelės miega šalia
liūto, kai jis sotus. O ar kada pasotinami tie persisotinę
dvikojai padarai? Tiek ir tegaliu padaryti, kad apginti
savo žemės gabalėlį. O jei taip kiekvienas saugotų,
prižiūrėtų bent tą lopinėlį žemės, ant kurios stovi - ir
tai būtų nemažai.
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ŽEMAIČIŲ

SAULUTĖ

Vilniaus, Kauno, Šiaulių,
Mažeikių, Šakių, Joniš
kio, Klaipėdos, Plungės,
Šil al ės, Šil ut ės, Vilk a
viškio, Raseinių, Taura
gės bei iš kitų miestų ir
rajonų.
Žyg eiv iai ne tik gro
žėjusi nuostabiu žiemos
kraštovaizdžiu, bet ir su
žem ait išk ais pap roč iais
bei trad ic ij om is žad in o
gamtą, kaip sakoma, vertė
žiemą ant šono.
Sausio 25-oji – svarbi
žiemos data, nuo seno va
dinama pusiaužiemiu arba
vid urž iem iu. Tą dien ą
mūsų senoliai žadindavo
gamtos gyvastį: papurty
davo apšarmojusias obe
lis, pabelsdavo į po sniego
kepurėmis snaudžiančius
avil ius, ūkin ink as pa
siž iūr ėd av o, ar dar lik ę
pus ė paš ar o gyv ul iams.
O šeimininkė – ar užteks
rug ių duon el ei kasd ie
nin ei iki vas ar os. Jeig u
ji pamalonino naminuką
kaukutį, pasiūdama lini
nius marškinėlius, skalsos
ir daržinėje, ir troboje ne
pritrūks.
Sakoma, kad ši diena
nuo žiem os saul ėgr įž os
jau pailgėjusi per avinu
ko šuolį, t. y. po pusiau
žiemio diena jau ilgesnė
visa valanda, dabar kas
kart ji prisiduria po 2–3
minutes.
Įdomias ir gražias že
maičių pusiaužiemio pa
proč ius ats kleid ė Nor
kaičių tradicinių amatų ir
etnokultūros centras.
Renginio pabaigoje su
šypsenomis grįžę žygei
viai vaišinosi žemaitišku
šiupiniu, keptomis bulvė
mis, kastiniu su maltomis
kan ap ėm is bei kit om is
vaišėmis. Meška geriems
vaikams paliko ir pyra
go.
Pagramančio regioninio
parko kultūrologė

Plungės ir Rietavo foto
klubas „Žybt“ rengia foto
grafijos mokymus pradedan
tiesiems. Bus mokoma, kaip
fotografuoti su turimomis
priemonėmis: fotoaparatais,
telefonais, analizuojama jų
konstrukcija ir galimybės,
kompozicija, apšvietimas,
efektai. Portreto, peizažo,
reportažo, naktinės fotogra
fijos teorija ir praktika, mo
bilografijos pagrindai.
Kursai vyks Plungės vie
šojoje bibliotekoje-laikrodi
nėje (Parko g. 7) kiekvieną
savaitę, ketvirtadieniais, 18
val. Turėti fotografavimo
priemones.
Kursų vadovas fotoklubo
„Žybt“ pirmininkas Mantas
Viržintas. Registruotis: el.
paštu: mantas@mvfoto.lt /
tel. 8 692 21263.
Fotoklubo inf.

Fotografijos mokymai bibliotekoje

Kursų pradžia: 2019 m. vasario 7 d., ketvirtadienis, 18 val.
Vieno užsiėmimo trukmė – 1 val.

