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KęstutisVaitKus

Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to 
sig na ta rams skir ta pa ro da

Va sa rio 8 d. Plun gė je, Že mai čių dai lės mu zie ju je, bu vo ati da ry ta sten di nė pa ro da „Vie ni iš dau ge
lio: 1918 m. va sa rio 16 d. Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rai – vals ty bės kū rė jai“, pa reng
ta Lie tu vos Res pub li kos Sei mo kan ce lia ri jos dar buo to jų. Ši pa ro da ski ria ma Lie tu vos vals ty bės 
at kū ri mo šimt me čiui, vi siems Lie tu vos vals ty bės kū rė jams ir ar tė jan čiam mo der nio jo Lie tu vos 
par la men ta riz mo šimt me čiui, ku rį mi nė si me 2020 me tais. Ren gi ny je da ly va vo pro fe so rius Liu das 
Ma žy lis, su si rin ku sie siems pa pa sa ko jęs įdo mių to laik me čio „už ku li si nių“ po li ti kos pe ri pe ti jų.

Pabaiga.PradžiaNr.2(796).

ProfesoriusL.Mažylis.

Parodospristatymesuprof.L.Mažyliu.
JūratėsMotužienėsnuotr.

Prof.L.MažylįsveikinaPlungėsmerasA.Klišonis.

Pa ro dos pri sta ty mo ren
gi ny je pro fe so rius L. Ma
žylis perskaitė pranešimą
„Iššūkiaimūsų tautaiprieš
100metų ir dabar“, iliust
ruodamas jį skaidrėmis.
Paaiškėjo, kad jo profesija
– chemikas, darbas – po
litologijos kurso dėstymas
VytautoDidžiojo univer
sitete, o pomėgis – kolek
cionavimas. Ir istorija jis
rimčiau susidomėjo būtent
kaipkolekcininkas:2014m.
Karininkųramovėjeišsavo
kolekcijos surengėparodą,
skirtą Pirmojo pasaulinio
karo100mečiui.
NepriklausomybėsAktu

irgalimybejįsurastiL.Ma
žylissakėsusidomėjęs2016
metais.Tųmetųpabaigoje
bei 2017metų pradžioje
jis įsitikino, kadLietuvoje
Aktoieškotineverta.Buvo
raginimų ieškotiRusijoje,
betprofesoriusžinojo,kad
vasariomėnesįbolševikinė
Rusija patyrė milžinišką
vokiečiųkarinįspaudimąir
LeninoTrockio valdžia iš
PeterburgobėgoįMaskvą.
Tadjo,kaippatyrusiokolek
cininko,žvilgsnisnukrypoį
Vokietiją.L.Mažylisparašė
paraiškąįVokietijosvalsty
binį archyvą, o archyvaras

Angel‘as (profesorius juo
kavo, kad jampadėjo pats
angelas...) atrašė, kad yra
toksVokietijosužsieniopo
litikosarchyvas.TenNepri
klausomybėsAktasirbuvo
gananesunkiaiatrastas.
L.Mažyliomanymu,pa

grindinisLietuvosTarybos
tikslasbuvoviešinimas,kad
Lietuvosvardaskuoplačiau
nuskambėtųpasaulyje.Todėl,
spaudžiantvokiečiams,buvo
pasirašyta1917m.gruodžio
11osiosdeklaracija,kurioje
LietuvosTarybasutiko,kad
LietuvasuVokietijasudarys
keturiaskonvencijas:karinę,
transporto,muitųirmonetari
nę.Nėvienapusėdarnežino
jo,kaiptaibusįgyvendinta.
Vokiečiai net samdėprofe
sorius,kadbūtų išaiškintas
galimasLietuvosstatusas:gal
taibūtųkaipkokiaViurtem
bergožemė(administracinis
Vokietijosvienetas–K.V.),
bettadareiktųkeistiVokieti
joskonstituciją?!L.Mažylio
nuomone,LietuvosTaryba,
pasirašydamašiądeklaraciją,
parodėdidelįnuovokumą:ji
išsireikalavo,kadbūtųįrašas
„susostineVilniuje“,beivi
siemsgalėjosakyti,kadvo
kiečiaiprižadėjopripažint!
2018m. sausiomėnesį

LietuvosTarybavėlrinkosi
diskusijoms, nes suprato,
kadminėtosioskonvencijos
labai apsunkintųLietuvos
nepriklausomybę.Būsimieji
signatarai sukonfliktavę: 4
kairiųjų pažiūrų Lietuvos
Tarybos nariai išstojo iš
LietuvosTarybos.Irtikpo
ilgų įkalbinėjimų vasario
15 dieną buvo sutarta dėl
galutinioNepriklausomy
bėsAkto teksto.Vasario
16 d. posėdyje (vykę net
du posėdžiai – rytinis ir
vakarinis)LietuvosTaryba
pasirašėNepriklausomybės
Aktą.Kaip sakė profeso
riusL.Mažylis,dabardaug
kasyraskaitmenizuota,tad
buvogalimapaskaitytisig
natarųprisiminimus.Aktas
buvęspasirašytasdidžiulėj
įtampoj,spengiančiojtyloj,
nesjiebijojęvėlsusipykti.
JonuiBasanavičiuiperskai
čiustekstą,buvępasirašyti
duegzemplioriai.Vienasjų
–JurgioŠauliokaligrafiškai
surašytas dokumentas – ir
buvo rastasBerlyne.Kitas
–mašinraštinis – iki šiol
tebėra dingęs. L.Mažylio
manymu, turėtų būti ir J.
Basanavičiaus perskaitytas
dokumentas (be signatarų
parašų),nesperskaitęstur

būtpasilikojįsau.
Vienas vokietis yra pa

vadinęs LietuvosTarybą
„akiplėšų gauja“. L.Ma
žylis tokiamapibūdinimui
tarsi irpritarė: jiederėjosi
su vokiečiais, bet visais
būdais siekė savo tikslų.
Akivaizdu, kad poAkto
pasirašymoLietuvaiškarto
netaponepriklausomavals
tybe.Betirvėlviešinimas!
PetrasKlimastekstąnunešė
įMartynoKuktosspaustu
vę,kurbuvospausdinamas
LietuvosTaryboslaikraštis
„Lietuvosaidas“.L.Mažy
lioteigimu,buvoakivaizdu,
kadvokiečiųcenzūraneleis
spausdinti šio dokumento,
bet vasario 19d. numery
je išspausdinto laikraščio,
kuriame paskelbta apie
Lietuvosnepriklausomybę,
keliasdešimt egzempliorių
jaubuvopaslėpta...Galima
spėti,kadAntanasSmetona
persavožmonąSofijąSme
tonienęAktąbusperdavęs
vienamvokiečiui,kurisšitą
dokumentąnuveštraukiniu
įBerlyną.Irjauvasario18
tosvakareAktaspasirodys
spaudoj, o ne vėliau kaip
vasario20tą–irReichsta
goprotokoluose!Beto,jis
galėjobūtiišspausdintasir

kitųšaliųspaudoje.L.Ma
žylispapasakojo,kaipprieš
keletąmėnesiųjįbuvopa
sikvietęAustrijosLietuvos
draugijosnariai.„Mainais“
už pasakojimą jam buvo
suorganizuotaišvykaįvie
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Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta pa ro da

Parodosstendas„Tėvųžemėje“,kuriamepažymėtosir
surašytossignatarųgimtinės.

Prof.L.MažylisVilniausknygųmugėje.2019m.vasario24d.

Žemaičiųdailėsmuziejaus(ŽDM)vyr.fondųsaugo
tojaD.Einikienė.

Parodosstendas,skirtasAntanuiSmetonai.
Atvirukas,kuriamepavaizduotadalis2osioslietuviųkonferencijosStokholmedalyvių.

Prof.L.MažylįsveikinaŽDMdirektoriusA.Bakanauskas.

nąantikvariatą,kuriamega
limaįsigytisenųlaikraščių.
KolekcininkasL.Mažylis
paprašęsatneštipluoštelįpo
vasario16dienos išspaus
dintųlaikraščių,irštaivie
namejųmūsųAktas!
1918m.kovo23d.vo

kiečiai pagaliau pripaži
noLietuvą.Bet pripažino
2017m.gruodžio11osios
deklaracijos pagrindu, t.
y.suminėtomiskonvenci
jomis.Dėl tų konvencijų
JAV reakcija buvusi labai
drastiška.Didžiulis triukš
mas ir tarp JAV lietuvių,
irJAVspaudojekiloirdėl
to,joginformacinėjžinutėj
vokiečiaibuvopridūrę,kad
Lietuvai teks dalintis karo
našta suVokietija.BetL.
Mažylis patarė paskaityt
JurgioŠauliotekstą,rodantį
konstruktyviąreakcijąįsi
tuaciją:jisneaimanavo,kad
netuopagrindupripažinta,
orašė,kadpadarytaviskas,
kas buvo įmanoma, gau
tas pripažinimas, ir dabar
prasidėsvalstybėsstatymo
darbas, bus pradėta kurti
Lietuva.Tiesa, po pripa
žinimo vokiečiai realios
valdžiosLietuvainesuteikė
(pagaltarptautinęteisęLie
tuvakurįlaikąbuvusitarsi
„užšaldytoj būklėj“), bet
dar iki karo pralaimėjimo
1918m.pabaigoje– jau
leido lietuviams formuoti
savovaldžią.
L.Mažylisdarpabrėžė,

kad signatarai buvę įžval
gūs, nes vokiečiai karą
pralaimėjo.Betkojietikrai
nenumatėkadsukažkuo
tekskariauti.Tiesa,Lietu
voje siautėjo gaujos, ir su
jomisteksiąsusidoroti.Bet
jau1919m.pradžioj,pasak

L.Mažylio,girdipatrankas
bolševikines užVilniaus.
Teko išVilniaus trauktis į
Kauną. Ir prasidėjo kovos
su bolševikais, bermonti
ninkais,lenkais.
Nesutariama, kas yra

Aktotekstoautoriai.L.Ma
žylisprisiminė,kaipjįNiu
jorke pagriebė už rankos
RitaVileišytėirpareikalavo
visiems pasakyti, kadVa
sario 16osiosAkto tekstą
sukūręs jos tėvas Jonas
Vileišis. Iš salės pasigirdo
klausimas,artikneStanis
lovasNarutavičius,turėjęs
teisininkoišsilavinimą,bus
tątekstąsukūręs.TačiauL.
Mažylis tvirtino, kaddau
gelisjųturėjoišsilavinimą,
tačiaukadirkaipmeskurį
nors signatarą bemylėtu
me,taibuvusikolektyvinė
kūryba, kai tekstas buvo
gludinamasirgryninamas.
Profesoriaus,susipažinusio
sudokumentais,nuomone,
pagrindiniai viso šio pro
ceso konstruktoriai buvo
Palangos progimnazijos
bendramoksliaiAntanas
Smetona,J.ŠaulysirStepo
nasKairys.Jiebuvoskirtin
gųpažiūrų,betjeigukokiu
klausimujiesutardavo,tai
irvisasdvidešimtukasras
davosutarimą.
ĮdomiLietuvos patirtis

tuometbuvusisumonarcho
paskyrimo galimybe.Vo
kiečių kariškių supratimu,
Lietuvos karaliumi turėjo
taptiVokietijos kaizeris,
bettainetikoLietuvosTa
rybai.Buvopatartasakyti,
kadLietuvanorimonarcho
kataliko.Jau1917m.pabai
gojebuvopasiūlytasViur
tembergografasVilhelmas
fonUrachas. L.Mažyliui
teko pabendrauti su vi
sais trimis grafo anūkais.

Štutgarte buvo rasti grafo
ranka piešti genealoginiai
medžiai,iškuriųakivaizdu,
kadUrachaiturigediminai
čių kraujo.Archyve pro
fesoriui L.Mažyliui teko
matyti knygas, iš kuriųV.
fonUrachasmokėsilietuvių
kalbos,ovienąraštągrafas
pasirašė „Mindaugas“. Jis
tikraimanėbūsiąskaraliu
mi Min dau gu II. Ir Lie tu
vosTaryba1918m.liepos
11d. paskelbė jįLietuvos
karaliumiMindaugu II...
BetišRusijos,kuriojevisi
buvonusiteikępriešcariz
mą,grįžomūsųpabėgėliai,
kuriegriežtaipareiškė,kad
jokiųmonarchijųnebus.Te
kopasiųstiV.fonUrachui

Mildažytė sakė kūrinyje
radusi ir autobiografinių
momentų.L.Mažylisprisi
pažino,jogyrairvietovių,
kuriosejistikraiyrabuvęs,
irkitųdalykų,tačiauteigė,
jog knygoje esą daugiau
išmonės, negu tiesos.Be
je,sukolegeRasaZozaite
profesorius yra parengęs
ir išleidęs du dokumentų
rinkinius.
Nei Plungėje, neiVil

niujeL.Mažylis neneigė,
kadkandidatuosįEuropos
Parlamentą... Iš Berlyno
atvežtasVasario 16osios
Aktas dabar eksponuoja
mas Signatarų namuose,
tame kambarėlyje, kur ir
buvo pasirašytas...Alfre
dasBumblauskas bei kiti
istorikai savotiškai siunta,
kainejieyražiniasklaidos
akiratyje...Irt.t....
Žemaičių dailėsmuzie

jaus direktoriusAlvidas
Bakanauskas dėkojoAkto
atradėjuiužįdomųsusitiki
mą.DėkojojamirPlungės
merasAudrius Klišonis,
prisiminęs1986metus,kai
jamtekoplauktibaidarėmis
kartusuL.Mažyliu.Oren
giniodalyviaidžiaugėsi,jog
galėjoapietokiussvarbius
beiįdomiusdalykusišgirsti
išprofesoriauslūpų.

KęstučioVaitkausnuotr.

Plungė

atsiprašymo raštą... Beje,
kovo27d.Plungėskultūros
centrevykoJuozoErlicko
kūrybosvakaras.Mūsųkla
sikas juokaudamas patarė
būsimuosiuose Prezidento
rinkimuoseverčiaupasidai
ryti kandidatų iš užsienio:
„Obama jau „atlikęs“, po
dvejųmetų – irTrampas
„atliks“,opo22metų–ir
Putinas...“.
L.Mažylispasisakėpa

rašęs dvi knygas trilerio
stiliumi.Pirmoji„99metai
poįvykio“(Kaunas:„Švie
sa“,2018m.).Ovasario24
d.Vilniaus knygųmugėje
įvykoL.Mažylio knygos
„99šimtosios“(„Almalit
tera“,2018m.)pristatymas.
Profesorių kalbinusiEdita



 / 2019 m. kovo 29 d.    PENKTADIENIS, Nr. 3 (797) 3ŽEMAIČIŲ     SAULUTĖ

DalytėstonKienė

Iš kar tos į kar tą.....
SonataPaulauskienėgimė

1977m.Plungės rajone,Al
sėdžiųmiestelyje,kuriamesu
mamagyveno iki jai sukako
trysmetukai.Tadaatitarnavęs
tarybinėjearmijojegrįžotėtisir
visašeimapersikraustėgyventi
passeneliusįDargaičiųkaimą.
Čiasenelių,oypačmočiutės
meilėsprieglobstyje,prabėgo
josvaikystėirjaunystė.

1984m. pradėjo lankyti
ŽemaičiųKalvarijos(tuometu
jivadinosiVarduvos)viduri
nęmokyklą.Mokslai sekėsi
ganagerai, tačiau labiausiai
laukdavo darbų pamokos,
o ypač susitikimo su darbų
mokytoja,kurimokėmegzti,
siūti,nertivašeliu,ruoštimais
tą,kurti įvairius rankdarbius.
Ji sustiprinoSonatospolinkį
prie rankdarbių,kurį jimano
paveldėjusiišmočiutės.Darte
besimokydamapradinėjemo
kyklojemočiutėspadedamaji
nusimezgėsaušiltasvilnones
kojines, o šeštoje klasėje –
megztuką.Mezgimasjątiesiog
užvaldė, atrodė,kadvirbalai
patysjudajosrankose,sukur
damigražiausiusmezginius,
kuriais ji labaimėgopuoštis.
Vislabiauviliojosudėtingesni,
dideliokruopštumoirpatirties
reikalaujantysraštai,tadtoliau
įviliojamąmezginiųpasaulįji
žengėdaugiausavarankiškai,
retkarčiaispaklausydamamo
čiutėspatarimųirvisdažniau
tyrinėdama įvairiasmezgimo
knygas.

Sonata išmočiutės pasa
kojimųprisimena,kad ir jos
prosenelėbuvotikrarankdar
biųmeistrė.Jiišlininiųsiūlų
ausdavolovatieses,staltiesesir
rankšluosčius.Kiekvienaspa
galvėsužvalkalėlisarpaklodė
buvoapnertivašeliu.Prosene
lisišsavopomėgionetpinigų
papildomaiuždirbdavoduonai
ir būtiniausiomskasdienėms
reikmėms,nesjisdrožėgražias
klumpesirpynėvyžas.

Senelistaippatbuvomeniš
kossielosžmogusvisąsavo
amžiųdirbokryžiusirkoply

tėles.Mažaimergaitei labai
patikdavo žiūrėti, kaip išpo
obliauskrentadrožlėpodrož
lės ir senelio rankosegimsta
menokūrinys.Krikštomama
labaimėgo siuvinėti įvairias
staltiesėlesirpagalvėles.Jipati
sugalvodavo ir išsipiešdavo
ornamentussiuvinėjimui,todėl
tokiųpatniekurnerasi.

Būdamadvidešimt dvejų
metųSonataištekėjoirsuvyru
atsikraustėgyventiįGegrėnus,
netrukus gimėdukraLaura,
tadrankdarbiustekotrumpam
padėti į šoną.2008m. tauto
dailininkėLidijaKazlauskienė
pakvietė susiburti į ,,Kaimo
kūrėjų‘‘klubą kaimobiblio
tekojeirkartučiaeksponuoti
savodarbus.TuometuSonata
daugiausialaikoskyrėmezgi
muiirnėrimui,įvairiosserve
tėlės, staltiesės ir staltiesėlės
džiuginosavo raštų ir spalvų
išskirtinumu. Išpopuliarėjus
siuvinėjimuikryželiu,taipsu
sižavėjošiamenosritimi,kad
savovakarųbesiuvinėjimojau
nebeįsivaizduoja.

Siuvinėjimasyratiklaisva
laikiopomėgis,tadįjįSonata
pasineriavakarais,podarbų.
Daugiausiasiuvinėjažiemąir
rudenį,nesvasarąpadaugėja
įvairiųdarbųirlaikolaisvalai
kiuibeveiknebelieka.Sonata
sako, kad pradėti siuvinėti
kryželiu – nesudėtinga, tik
reikia nemažai kantrybės ir
kruopštumo.Tenkasusitaikyti,
kadšiektiekpavargsakys,nu
gara,betpadarytasdarbasvis
kąatpirks.,,Žmogusgalibūti
netikkruopštus,tačiaujeijam
patinka, jisviskąpadarys iki
galo‘‘,sakoSonatairpriduria,
kadšisužsiėmimas–savotiška
terapijospriemonė.

Moterisnuolatnoriišban
dyti kokią nors naują rank
darbių rūšį, nes jai patinka
viskas,kasgražuirreikalauja
kruopštumo.Yra išbandžiusi
vilnosvėlimą–išveltosvilnos
darydavopapuošalus,išbandė
dekupažotechniką–,,pasen
dindama‘‘namuosekabančio

didžiulioveidrodžiorėmą,va
zas,papuošalųdėžutes,baldus
irkitusdaiktus.

Nekartąjosdarbųparodos
buvo eksponuojamosGeg
rėnų bibliotekoje,Gegrėnų
bendruomenės namuose  ir
ŽemaičiųKalvarijoskultūros
cen tre.

NevienąpomėgįturintiSo
nataneretaiatkreipiadėmesį
drabužiais.Jilaikosinuostatos,
kad josapranga turibūti tik
jos.Todėlpatimezga,neria
vašeliu, siuva,gatavą įsigytą
drabužįirgipritaikosau:vie
niemskąnukerpa,kitiemspri
siuva,papildodetalėmis,arba
nusižiūrikokiomodelioidėją
irperkuriająsavaip.Moteris
teigia,kadsavorankomsukur
tasdrabužisarbetkoksdaik
tas, teikiadidesnįdžiaugsmą
irmalonumąneipirktinis,nes
jįdarydamasžmogussudeda
meilę,šilumąirsielą.Viskam
reikalingas kruopštumas ir
kantrybė. Jeiguyranoro, tai
viskamatsirasirlaiko.Aišku,
neviskaspavyksta išpirmo
karto,kartaistenkanekartąir
išardyti,tačiausavogyvenimo
bemezginiųirsiuviniųjijau
neįsivaizduojajukkasįgimta
negaliišplėštiišširdies.

Daug laikoSonatapralei
džia  irvirtuvėje,nes  labai
mėgsta kepti įvairius saldu
mynus: pyragus, grybukus,
vaflius, įvairiasbandeles,bet
dažniausiaisavošeimąlepina
gardžianamineduona,kurią
kepdamadažnaieksperimen
tuoja–kartaisdedadžiovintų
vaisių, įvairių sėklų, kartais
kepa juodą ruginę, bet daž
niausiai–baltąkvietinę.Savo
iškeptais skanumynais ji ne
tikšeimąlepina,betkaippati
Sonata sako, geriems žmo
nėmsdovanoja.Dažnai savo
skanumynaisįvairiųrenginių
metu   jivaišinabibliotekos
lankytojus.

AktyviaiSonatadalyvauja
visuose bibliotekos rengia
muoserenginiuosenetikkaip
lankytoja, bet ir kaippagal
bininkėpaprašytapadėti,ji

niekadaneatsisako,odažnai
irpatipasiūlo savopagalbą.
JisuspėjadalyvautiirNacio
nalinio diktanto rašyme, ir
Kalėdiniųpuokščiųkonkurse,
irvaikamspasakąpaskaityti,
pamoko įvairių dekoracijų
šventėmspasidaryti.Kartusu
dukraLauraKalėdųšventėms
savokarpiniaisgražiaipapuo
šiabibliotekoslangus.Oštai
priešporąmetųjipasirodėir
kaippuikirenginiųvedėja.

Savoateitį sumenu sieja
irdukraLaura.Smagiausias
joslaisvalaikioužsiėmimas
–piešimas.Piešdamajiatsipa
laiduoja,savotiškaipailsi.Jos
piešiniai irpiešimo technika
neįprastiirsavotiškaiįdomūs,
žaismingi,priverčiantyssusto
ti iratidžiau į juos įsižiūrėti.
Nebūdamamenomokyklos
mokinė,savoirdailėsmoky
tojospastangųbeidarbštumo
dėka, tikrai puikiai įvertinta
keliuosekonkursuose.Šiemet
mergina  baigia  Žemaičių
Kalvarijos vyskupoMotie
jausValančiausgimnaziją ir
planuoja studijuotiVilniaus
dailės akademijoje.Bet jei
svajonėkartaisneišsipildytų,
Laurasako,kadpiešimasvis
tiekišlikskaiphobis.

Gyvenant kaime darbų
niekadanepristinga,ypačdar,
kadvyrasVidmantasdardirba
irvaldiškądarbą,nair,žino
ma,šeimaūkininkauja–dirba
žemę,auginagyvulius.Tačiau
Sonatanedejuoja,jisako,kad
jai patinka gyventi kaime,
patinka rūpintis savo namų
aplinka,sodu,gėlynais...

Dažnaiklausiantiems,kaip
ji viską spėja – atsako, kad
viskągalimasuspėti,tikreikia
viskądirbtisunoruirmeile.
Paklausus, ką galėtų patarti
kitiems–nuobodžiaujantiems,
liūdintiems,nežinantiemską
veikti,optimistiškainusiteiku
simoterisatsako:,,Kolžmo
gusdomisi,toljisyraįdomus
irkitiems.‘‘

Gegrėnųkaimobiblioteka,
Plungėsr.

SonatosPaulauskienėsdarbai,parodųakimirkos.
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Žuvininkųgatvėje
Nr.18

1990 m.gegužės17d.
provizorėVandaKavaliaus
kienė Jaunųjų gamtinin
kų stotyje (dabar  Jaunųjų
gamtininkų centras) įkūrė
Katinųmuziejų.Šiosgatvės
pradžiojeprieVilniausgat
vės yra dizainerioViliaus
Purono sukurta reklama
„Katinųmuziejus“.
PrieV.Kavaliauskienės

Katinųmuziejaus25mečio
pro ga ati deng tas sma gus 
V.Puronounikaluspamin
klaskatinams.Monumento
viduje puikuojasi užrašas
„Amžinašlovė“,paminklą
puošia šlovingai nusiteikę
katinai.

 
Kaikurios

biografijosžinios
Vanda Jurevičiūtė gimė

1923m. lapkričio 23 d.
Šapnagiųkaime,Šiauliųap
skrityje,StasioirJadvygos
Laskauskaitės  Jurevičie
nėsšeimoje.Jojeaugodvi
dukros ir du sūnūs.Tėvas
žymusprovizorius,dirbo
vaistinėse,Šiauliųfarmaci
jos laboratorijoje„Galen“,
laikinaipavadavovedėjus.
MamaJadvygabuvonamų
šeimininkė.DukraAldona
tapo gydytoja,Vanda pa
sekė tėvo pėdomis, tapo
provizore. SūnūsAlgirdas
irVytautas – diplomuoti
inžinieriai statybininkai.
SūnausAlgirdožmonaJu
zefa taip pat buvo farma
cininkė.
Stasys Jurevičius mo

kytojavoŠiaulių berniukų
gimnazijoje. 1935m. pa
rengėirišleidopirmąjįlie
tuviškąvadovėlį„Organinė
chemija“.
Vanda Jurevičiūtė 1941

m.baigėŠiauliųmergaičių
gimnazijąirtaispačiaisme
tais pradėjo dirbti Šiaulių
miesto vaistinėjemokine.
Išdirbusi trismetus, 1943
m.išklausėKaunoVytauto
Didžiojo universitete pro
vizorių padėjėjų kursus ir
išlaikėegzaminus,gaudama
provizoriauspadėjėjopažy
mėjimą.Poegzaminųdirbo
314ojojevaistinėjerecep
tore.1951m.baigėKauno

ArtūroStaponkausnuotr.

LiudvikasRuLinsKas

Pro vi zo rei Van dai Ju re vi čiū tei-Ka va liaus kie nei bū tų su ka kę 95-eri
Vy riau sio sios far ma ci jos val dy bos Šiau lių tar pra jo ni nės kon to ros bu vu siai il ga me tei va do vei, 

Ka ti nų mu zie jaus, vie nin te lio Lie tu vo je ir tre čio jo Eu ro po je įkū rė jai, pro vi zo rei Van dai Ju re vi čiū tei
Ka va liaus kie nei 2018 m. lap kri čio 23 d. bū tų su ka kę 95eri. Pa reng ta  ir iš leis ta jos kny ga „Ką šla ma 
ąžuo las“.

mokslų skleidimo sekcijos
narė,miestoKnygosbičiu
liųdraugijosnare,farmaci
ninkųmokslinės draugijos
nare.Užaktyvųdalyvavimą
kraštotyros darbe apdova
notaprizu.

Gyvenimas
pašvęstas

farmaciniamdarbui
Vanda Kavaliauskienė

farmacininkės darbą pra
dėjodirbtisunkiaispokario
metais.Tikpraėjusfrontui,
jiatėjodirbtiį314ąjąvais
tinę, kuri tik vienamieste
buvo likusi nesugriauta.
Farmacininkai išduodavo
vaistus žmonėms be pini
gų,nesniekas jųneturėjo,
o pagelbėti reikėjo.Rinko
vaistus iš sugriautų vaisti
niųirnešėįvienintelęvei
kiančią vaistinę.Daugelis
vaistinių buvo sugriautos,
vyko atstatomieji darbai,
gyvenimaspamažugerėjo.
Niekas neskaičiavo darbo
valandų atstatant miestą
iš griuvėsių. ProvizoreiV.
Kavaliauskienei vadovau
jant Šiaulių zonoje buvo
91 vaistinė, 303 vaistinių
punktai, kontrolinės anali
tinės laboratorijos, darbų
vykdytojų baras. Įsteig
ta nauja vaistinė: keturios
Šiauliuose,trysPanevėžyje,
povienąNaujojojeAkme
nėje, Lioliuose,Ventoje,
Rėkyvoje irkt.Perkeltos į
naujaspatalpasbeveikvisos
senosios vaistinės. Nau
jai įsteigtos bei perkeltos
į naujas patalpas vaistinės
įrengtos pagal naujausius
farmacijosreikalavimus,jų
gražūsinterjerai,aprūpintos
naujaisbaldais,įrengimais,
sudarytosgerosdarbosąly
gos darbuotojams.V.Ka
valiauskienėdaugdėmesio
skyrėgyventojųbeigydymo
įstaigų aprūpinimu vais
tais, tobulino informacinį
darbą, steigė informacijos
kabinetus vaistinėse, glau
džiaibendravosugydymo
įstaigomis, organizuodavo
gydytojų ir farmacininkų
konferencijas.
Mylėti žmogų ir savo

profesiją – tai buvo svar
biausias jos uždavinys ir
tikslas, kurio siekė ir kurį
diegėauklėdamajaunuosius
specialistus, atvykusius į
ŠiauliųbeiPanevėžiokraš
tovaistines.Jididžiavosiir
džiaugėsidarbuotojųkolek
tyvu,nesgeraisuprato,kad
tiknuoširdžiudarbugalima
padėtisergančiamligoniui.
Jivisuometsakydavo:„Gy
venimasyragražus“.
ProvizorėVandaKava

liauskienė kilniam ir atsa
kingamfarmaciniamdarbui
pašventė50metų.

ProvizorėsVandos
Kavaliauskienės
vardoKatinų
muziejus

Jau buvo minėta, kad
provizorėV.Kavaliauskie
nė,pradėjusidirbtiŠiaulių
Jaunųjųgamtininkųcentre,
1990m.gegužės17d.įkūrė
Katinųmuziejų.Muziejus
greitai tapo žinomas ne
tik Šiauliuose, Lietuvoje,
bet ir toliužjosribų.Mu
ziejų kasmet aplanko keli
tūkstančiai turistųnetikiš
Lietuvos, bet ir tolimųjų
kraštų – Japonijos, JAV ir
kitųšalių.PeržengusKatinų
muziejaus slenkstį kiek
vieną atvykusį pasitinka
daugiaukaip 9 tūkstančiai
katinų eksponatų, išdėsty
tų trijose salėse. Jų pilna
stenduose, ant palangių,
sienųvisur,kurgalimajuos
patalpinti. Perėjus sales ir
apžiūrėjuseksponatusgrei
taiįsitikinsite,kadtaspats
keturkojis visai nepanašus
į savo giminaičiusAustra
lijoje, Portugalijoje,Čeki
joje, Japonijoje,Kanadoje
arVengrijoje.Katinas dėl
savo jautrumo yra atlikęs
daugžygdarbių.Dažnastu
ristasnetneįtaria,koksjis
sumanusirišradingas,gud
rusirnetgilabaiprotingas.
V.Kavaliauskienės katinų
kolekcija yra pavyzdys,
kaipvienožmogausįdomus
pomėgis gali tapti įdomus
visiems.Ne veltui apieV.
Kavaliauskienės Katinų
muziejųrašytaJAV,Prancū
zijoje,Belgijoje,Vietname,
Anglijoje, Čekijoje. Ne
mažai straipsnių paskelbta
respublikinėje spaudoje,
taippatŠiauliųmiestolaik
raščiuose „Šiaulių naujie
nos“, „Šiaulių kraštas“,
šiauliečiodizainerioViliaus
Puronosukurtaspaminklas
katinams prieKatinųmu
ziejausmumsprimena,kad
turimemylėti vienas kitą
ir...mylėtikatinus.Topaties
irdardaugiaumokoKatinų
muziejus, kuriame iki šiol
gyvas,žmones,savoprofe
siją ir Šiauliusmylėjusios
V.Kavaliauskienėsatmini
mas.Muziejausdarbuotojai
kiekvienaismetais orga
nizuojaKatinųmuziejaus
gimtadienio paminėjimą.
Ypač įdomus ir turiningas
buvo 27asis muziejaus
gimtadienis.2017m.gegu
žės17d.dalyvavomeninin
kai,žurnalistai, šiauliečiai.
Muziejaus vadovėErnesta
Daukšienėįdomiaipasako
jo apie sukauptus katinė
lių eksponatus,muziejaus
organizuojamas parodas.
Dažnai juokaujama, kad
muziejui vadovauja tikrai
katinai –mūsųdirektorius
Perlas, sekretorėMildutė,

pavaduotojaMeilutė.
Paneviežietė poetė far

macininkėIrenaAleknienė
muziejuipadovanojo2000
eilėraščiųapiekatinėlius.
Katinųmuziejus2010m.

pavadintasprovizorėsVan
dosKavaliauskienėsvardu.
V.KavaliauskienėKa

tinųmuziejaus kolekciją
(per 4000 eksponatų) pa
dovanojo Šiaulių miesto
savivaldybei.„Ašgimtajam
miestuipadovanojaubran
gią ir vertingą kolekciją
tam,kadšiandieniniaimies
togyventojaiirateinančios
kartosgalėtųlankytiKatinų
muziejų ir džiaugtismano
surinktakolekcija“.
KaipkažkadapatiV.Ka

valiauskienė,taipiršiandien
muziejus siekia skiepyti
meilęgyvūnamsbeiskatinti
kolekcionavimą,kurisgydo
žmogaussielą.
„Mes norime, kad vai

kainuomažųdienųjaustų,
kadgyvūnėlius,kačiukąar
šuniuką,reikiamylėti,irne
tikmylėti, bet ir globoti.
Antra – gal kas „susigun
dys“ kolekcionuoti, nes
kolekcionavimas suteikia
netikmalonumą,betveikia
raminančiai.Norėtųsi, kad
vaikaimokėtųsuprastikito
gyvenimą,kito–žmogaus
ar gyvūnėlio kančias bei
džiaugsmus“,sakėgarsioji
muziejauskūrėja.

Knyga„Kąšlama
ąžuolai“

ProvizorėV.Kavaliaus
kienėdardirbdamaKatinų
muziejuje, pradėjo rašyti
knygą„Ką šlamaąžuolai“,
kurios,deja,nespėjoužbaig
ti,2011m.lapkričio22d.ji
netikėtai išėjoAmžinybėn.
PalaidotašaliavyroAdolfo
GinkūnųkapinėseŠiauliuo
se. Ją į paskutinę kelionę
palydėjogaususbūrysšiau
liečiųiržmonėsišaplinkinių
rajonų.V.Kavaliauskienės
knygąužbaigėrašytiirišlei
do„Saulėsdeltos“leidykla.
Knygojeyra aprašomas is
torinislaikotarpis,anųmetų
inteligentija, farmacijos at
eitieskūrimas,reformosbei
prisiminimai apie unikalų
Katinųmuziejų.Autorėlabai
nuoširdžiaiknygoje atsilie
pia apie senelius, tėvelius,
broliusirseseris.Knyga„Ką

šlamaąžuolai“buvoprista
tytaŠiauliųmiestosavival
dybėjeirbibliotekoje.
Kiekvienas,einantisŠat

rijos gatve ties namu pa
žymėtu 5 numeriu, paste
bi išsišakojusį ąžuolą. Šis
ąžuolas pasodintas 1936
m.V.Kavaliauskienėstėvo
Stasio  60mečio šventės
proga.Beveik šimtametis,
plačiašakis ąžuolas prime
na,kadčiailgusmetusgy
venoStasio Jurevičiaus ir
Jadvygos Jurevičienės bei
Vandos irAdolfo Kava
liauskų šeimos.Provizorės
Vandos JurevičiūtėsKava
liauskienėsišsamusgyveni
moaprašymasatspausdintas
socialiniųmokslų daktarės
provizorėsReginosStonku
tėsŽukienėsirprovizoriaus
AnatolijausKostiukevičiaus
knygoje„ŽymiausiLietuvos
farmacininkai“.Taippatjos
biografiją spausdinoVŠĮ
„Leidybos idėjų centras“
parengtojeknygoje„Kraštie
čiai.Šiauliai.Rinktinėsbiog
rafijos“.Kaunas,2014m.
ProvizoreiV.Kavaliaus

kienei2018m.lapkričio23d.
būtųsukakę95metai,tačiau
jauaštuoneri metai,kaip ji
savožemiškąjąkelionębaigė.
Įdomupažymėti, kadŠiau
liųmiestolaikraštis„Šiaulių
naujienos“tikvienumėnesiu
jaunesnisužprovizorę.
DabartiniumetuKatinų

muziejuje yra įregistruota
per 6000 eksponatų. Per
metusmuziejųaplanko iki
10000turistų.Muziejųlabai
mėgstamoksleiviai.
2018m.vasarąmuzieju

jevyko renovacijosdarbai,
muziejus iš pagrindųpasi
keitė,atsinaujino.Atvykusius
lankytojusmielai sutinka
šešigyvipūkuotieji.Rugsėjo
pabaigojeKatinųmuziejuje
įvyko graži šventė, kai po
renovacijosmuziejusatvėrė
duris.Šventėbuvoparodyta
irperŠiauliųteleviziją.

Šal ti niai:
Socialiniųmokslųdakta

rėsReginosStonkutėsŽu
kienėsknyga„ŽymiausiLie
tuvos farmacininkai“ 1998
m.,Vilnius.

AntaninosirLiudvikoRu
linskų farmacijos istorinės
medžiagos rinkinys apie
žymiusžmones.

Šiauliai

felčeriųakušeriųmokyklą,
Farmacijos skyrių ir gavo
provizoriaus padėjėjos di
plomą.1958m.baigė
Maskvosfarmacijosins

titutąirgavoprovizorėsdi
plomą.Nuo1945iki1948
m. dirbo Šiaulių vaistų
sandėlio pirmojo skyriaus
vedėja.19481950m.–vyr.
farmacijos valdybosŠiau
lių tarprajoninės kontoros
farminspektore. 1950m.
Šiauliųtarprajoninękontorą
performavusįVyr.farmaci
josvaldybosŠiauliųsrities
skyrių,jipaskirtaprekybos
skyriausvedėja,onuo1951
m.iki1959m.vasario1d.
Vyr. farmacijos valdybos
Šiaulių skyriaus valdytojo
pavaduotoja. Po skyriaus
reorganizacijos nuo 1959
m. iki 1989m. sausio 1
d. Vyr. farmacijos valdy
bos Šiaulių tarprajoninės
kontorosvaldytoja.Vėliau
paprašė ir buvo paskirta į
125ąją vaistinę valdyto
jospavaduotoja,o1990m.
vasario1d.išleistaįužtar
nautą poilsį. Išėjusi į pen
siją pradėjo dirbti Šiaulių
jaunųjųgamtininkųstotyje
(dabarJaunųjųgamtininkų
centras)ir1990m.gegužės
mėn.17d.įkūrėKatinųmu
ziejų.Muziejauseksponatai
–taiV.Kavaliauskienėska
tinųkolekcija, kurią rinko
daugiaunei50metų,suve
nyrai,fotografijos,paveiks
lai,indaisukatinaisišviso
pasaulio.Katinųmuziejus
yravienintelisLietuvojeir
trečiasEuropoje po Švei
carijos irOlandijos, labai
mėgstamasnetikvaikų,bet
ir suaugusiųjų. Jį lanko iš
Lietuvosiružsieniošalių.
ProvizorėVandaKava

liauskienė lankė tobulini
mosi kursusMaskvoje, I.
Sečenovomedicinos ins
titute,Vilniuje ir Kaune,
jai suteikta aukščiausioji
farmaciniodarboorganiza
torėskvalifikacinėkategori
ja.Užilgametįiratsidavusį
darbą apdovanota ženklu
„Sveikatosapsaugosžymū
nas“,jaisuteiktaSveikatos
apsaugos Nusipelniusios
darbuotojos garbės vardas
ir Lietuvos Respublikos
Nusipelniusios provizorės
garbėsvardas.

 
Visuomeninėveikla
ProvizorėV.Kavaliaus

kienė aktyviai dalyvavo
visuomeninėje veikloje.
19571987m.buvorenka
maŠiauliųmiestodeputate,
Sveikatosapsaugosnuola
tinės komisijos sekretore.
19571971m.buvorenka
mateismotarėja.Jiaktyviai
dalyvavomiesto moterų
tarybosdarbe,buvo„Žini
jos“komisijosmedicininių

V.Kavaliauskienė.
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Kovo14d.Plungėsvie
šojoje bibliotekoje gražiai
buvo paminėtaKnygnešio
diena. Ir buvo prisiminta
netikskaudiirreikšminga
lietuvių tautai istorijos at
karpa,betirpagerbti,apdo
vanoti,pasveikintididžiausi
bibliotekosskaitytojai.
Pernai metų pradžioje

biblioteka, siekdama gau
sinti savo skaitytojų ratą ir
skatindamakiekvienąplun
giškį knygai atverti namų
durisbeikviesdamajaunimą
dažnesniam kontaktui su
knyga, bendradarbiaudama
suPlungėsmiestoseniūnija
irŠvietimoskyriumi,buvo
paskelbusiakcijas:„Plungės
viešojoje bibliotekoje dau
giausiai skaitanti Plungės
miestogatvė“ ir  „Plungės
viešojoje bibliotekoje dau
giausiai skaitanti Plungės
miestomokykla“. Informa
cijaapieakcijas Vartotojų
aptarnavimoskyriausvedė
josGenovaitėsMatevičiūtės
straipsnį „Valstybės atkūri
mo šimtmetį pasitikime su
knyga“išspausdinovisitrys
rajono laikraščiai,paskelbė
Savivaldybėsavoelektroni
niamepuslapyje,informacija
apie akcijas pasiekė visas
mokyklas irmiesto gatvių
seniūnaičius.Bibliotekataip
pat skelbėsi esantipasiruo
šusi pagelbėti ir vyresnio
amžiausžmonėms,dėlįvairių
priežasčiųnegalintiemsįbib
liotekąateiti,betnorintiems
skaityti.Tokiusžmonespra
šėmeskambinti įbiblioteką

irsusitarusbuvomepasiruošę
juosporąkartųpermėnesį
aplankyti namuose: atvežti
knygų,paimtiperskaitytas.
Arpaskelbusminėtasak

cijasbibliotekojenetilotele
fonas, plūstelėjo skaitytojų
banga?Būtumenorėję,tačiau
vėlgi–kodėlbūtinaistatisti
ka?Kodėl,pasak šiųdienų
psichologų, tiesiognepasi
džiaugtituo,kąturime?
Otaipirpadarėme!Kaip

buvome žadėję, remda
miesi elektronine sistema,
suskaičiavome savo di
džiausiuosius. 2018ųjų
MetųskaitytojatapoLoreta
Kijanina, permetus per
skaičiusi292knygas.Lina
Lacitė perskaitė173kny
gas.Musypačnudžiugino
bibliotekosbičiulėsAdelės
Gedmontienėspasiryžimas.
Vasarą atėjusi į biblioteką
pasikeisti knygų prasitarė,
jog Lietuvos šimtmečiui
yrapasižadėjusiperskaityti
100knygų.Savožodįmo
teris tesėjosukaupu–per
2018metus perskaitė 119
knygų.Šitokieskaičiaitru
putįgluminairmus,pačius
bibliotekininkus, nuolat
gyvenančius su knygomis
ir tarp knygų, tačiau gerai
pažįstame ir neabejojame
savoskaitytojais.Norėjome
pasidžiaugti ir jaunu žmo
gumi – Plungės „Saulės“
gimnazijos ugdytineAg
nePiepaliūte, bibliotekoje
skaitančia nemokyklinę
programinę literatūrą,  jai
atitekonominacija„Užrim

GenovaitėMateVičiūtė

Lai ža liuos...

tą ir kryptingą skaitymą“.
Taigi, ne vien skaičiai, ne
vien statistika. Ir ne vien
perskaitytos knygos. Ma
nau,kadkiekvienabiblio
teka(irkaimuose,irrajonų

centruose, turbūt irmies
tuose) ir šiomis dienomis
turi savoKnygnešius.Ne,
nesuklydau, sąmoningai
žodį„Knygnešius“parašiau
išdidžiosiosraidės.Tiems
žmonėmsturimebūtidėkin
gidvigubai–užjųširdies
gerumą ir džiaugsmą, su
teiktąkitam–sergančiam,
neįgaliam, negalinčiam
ateiti į biblioteką ir pasi
imtiknygų.Knygnešysyra
daugiauneipirmojorankos
irkojos,jispirmiausiayra
gyva, atjaučianti širdis ir
besąlygiškasnesibaigiantis
gerumas, kitam tampantis
beribiu langu į pasaulį...
Nėneabejodami savobib
liotekosMetųknygnešeiš
rinkomeZitąJonušaitę–ne
vienusmetus globojančią
Vincelę, ligos praktiškai
įkalintątarpketuriųsienų.
Kalbant apie jaunimą

– dažniausi bibliotekos
lankytojai yra Plungės
„Saulės“ gimnazistai – jie
iš bibliotekos per praėju
siuosiusmetuspaėmė845
knygas, antri liko Sena
miesčiomokyklosmokiniai
(514knygų),otreti,truputį
musnustebinę,nesyrato
liausiai nuomūsų, jiems
priepatyramiestofilialas,
bet,pasirodo,nemažaipas
musskaitantys,liko„Ryto“
pagrindinėsmokyklosmo
kiniai(219knygų).
Ošventėbuvotikraigra

ži. Ją iškilmingai pradėjo
muzikos pedagogės Rūta
Černeckienė irRitaBanio
nienė:akomponuojantPlun
gėsbažnyčioschorovadovui
SteponuiBidvai,josatlikoA.
Paulavičiaus„Odęknygne
šiui“.Nuščiuvusioje salėje
rimtai,solidžiainuskambėjo
Plungės Senamiesčiomo
kyklos istorijosmokytojo,
SimonoDaukantobibliofilų
klubopirmininkoGintauto
Černeckiožodisapieknyg

nešystės svarbą.Apie lietu
viškąžodį,jogrožį,Plungės
knygnešiusnuostabią litera
tūrinękompoziciją pristatė
Plungėstechnologijųirverslo
mokyklosmokiniai,paruošti
lietuvių kalbosmokytojų
VilmosGedgaudienėsirDa
nutėsSausdravienės.Spau
dosdraudimometų leidinių
paruoštą parodėlę trumpai
pristatėvyresnioji bibliote
kininkėOtilijaJuozapaitienė.
Okaiantnedidelėspakylėlės,
atstojančiossceną,išsirikiavo
„Saulės“gimnazijosmuzikos
mokytojosElenosKlimienės,
sėdusios prie pianino, dai
nuojantys,smuikaisirkitais

in stru men tais gro jan tys mo
kiniaiiružgrojo,užtraukėA.
Baranausko„Giedudainelę“
–kartudainavovisasalė...
Kolturimežodį,kolskai

tome knygą, tebelaikome
vienąM. Daukšos kone
prieš pusę tūkstantmečio
įvardytųpamatų,antkurių
laikositauta,polių–gimtoji
kalba.ArbapasakS.Dau
kanto,  žalioji bruknelė.
Laikykime, puoselėkime 
laižaliuos...

Plungėsviešosios
bibliotekos

Vartotojųaptarnavimo
skyriausvedėjaMuzikuoja„Saulėsgimnazijosmokiniai.

Iškairės:R.Černeckienė,R.Banionienė,S.Bidva. Plungėstechnologijųirverslomokyklosmoksleivių
meninėkompozicija.

V.SkierienėapdovanojaZ.Jonušaitę.

Knygnešiodienospaminėjimodalyviai.

L.Kijanina.

G.Černeckis.

O.Juozapaitienėsparengtaknygnešiųneštųknygųparoda.
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DailininkoRomualdoInčirauskokūrybinėsveikloske
turiasdešimtmečiuidedikuojamosparodosekspozicijoje–
naujausi,2016–2017metaissukurtidarbai:skulptūrinės
instaliacijos„Civilizacijos“Iir„CivilizacijosII“,tapybos
ciklas„Abstrakcijasuautoriniuženklu“irmetaloplastikos
ciklas„Tarytumjuvelyrika...“
Skulptūrinė instaliacija„CivilizacijosI“ (2016 /2017

m.)–tai12metaloskulptūrųir10stiklainiuose„užkon
servuotų“skirtingųcivilizacijųobjektų.Didžiojipastarųjų
dalisyraautentiškipatiesautoriauslankytosevietose(Efe
se,Sidėje,Kesarijoje,Jeruzalėje,Masadoje)surinktisenųjų
kultūrųarchitektūriniaifragmentai,archeologiniairadiniai
iš karinio konflikto kamuojamosSirijosmiestųAlefo ir
Palmyros,taippatautentiškas1989m.nugriautosBerlyno
sienosfragmentas,darvisaineseniaibuvęsdalimigelžbe
toninioriboženkliotarpdviejųsistemų–rinkosirplaninės
ekonomikos, prievarta pastatyto tos pačios civilizacijos
viduje.Kaikuriosautoriausfiziškaineaplankytossenųjų
kultūrųlokacijosironiškaiįamžinamosartefaktaisiššiuo
laikinęvartotojiškąVakarųcivilizacijąįcentrinančių,senųjų
civilizacijųgaliąiršlovębesisavinančiųirprekiniuženklu
paverčiančiųbastionų–„akropolių“ir„babilonų“.
„Civilizacijų“projektotęsinyje(„CivilizacijosII“,2017

m.)kūrybinisarsenalasperkonstruojamas,kovinėspajėgos
pergrupuojamos,tačiauvisaimenininkokūrybaibūdingas
gebėjimas šmaikščiu, žaismingu, kartais ironišku tonu
kalbėti apie rimtus dalykus išlieka.Kaip žaliavą panau
dodamasnetiksendaikčiųturguosearlaužynuoseįsigytų
įvairiųrakandųdetales,betirkaikuriuosankstesniussavo
patieskūrinius(tarsikarometaismetaloskulptūrasarvar
pus„perlydydamasįnaujaspatrankas“),autoriuskuria20
mažosiosplastikosfigūrųirjassuvaikiškųarpaaugliškų
žaidimųvaliūkiškumu suskirsto į dvi ietimis ginkluotas
konfliktuojančiasarmijas–„PepsiCola“ir„CocaCola“.
Pasakmenotyrininkėsdr.DanutėsZovienės,Romualdą

InčirauskągalimavadintitikruXX–XXIamžiųsandūros
menininku:„Spartimeniniųidėjųirjudėjimų,technologi
jųirplastinėsraiškoskaita,žanrųribųnyksmasbeinaujos
medijosjokūrybojeįgyjasavitąirpaveikųpavidalą.Antra
vertus,jam,tarsirenesansomenininkui,rūpiiryrapaval
džiosįvairioskūrybossritys.Dailininkassuformavosavitą

skulptūrinėsplastikosatmainą,kuriojepersipinatradicinių
žanrų–medalio,reljefo,juvelyrikos,trimatėsskulptūros–
bruožai.Irtainėrasavitikslisarformalussiekis.Kūrybinė
patirtisirprofesionalustechnologijųžinojimasjamvisada
tarnaujailgaibrandintai,okartaisnetikėtaigimusiaiidėjai
įkūnyti.Autoriusprisipažįsta,kadlabiausiaivertinakon
cepcijosirtechnologijosdermę.Minties,ikonografijosir
meistriškumoderinysyra jokūrybosvizitinėkortelė“,–
teigiadr.DanutėZovienė.

Apieautorių

Romualdas Inčirauskas gimė 1950m.Anykščiuose.
1974m.baigėTelšiųtaikomosiosdailėstechnikumą,1979
m.–EstijosvalstybinįdailėsinstitutąTaline.Vilniausdailės
akademijosTelšiųfakultetoprofesorius,Lietuvosdailininkų
sąjungos,Tarptautinėsmedaliokūrėjųasociacijosnarys.

Menininkasyrasurengęsdaugiaukaipketuriasdešimt
autoriniųparodų,dalyvavęsdaugelyjebendrųparodų,sim
poziumų,plenerų,konkursų.DaugR.Inčirauskokūriniųyra
Telšiųmiestoviešosioseerdvėse,žymiausi iš jų–Telšių
Šv.AntanoPaduviečioKatedrosdurųreljefinėskulptūrinė
kompozicija,skirtaŽemaitijoskrikšto600ųjųmetiniųpa
minėjimui,skulptūrinėskompozicijosDidžiojojeŽemaičių
sienoje,ženklaiskulptūrosžydųbendruomenėsatminimui
Telšiųsenamiestyje,skulptūrinis (20skulptūrų)projektas
TELZ (VilniausGaono žydųmuziejaus nuosavybė). Jo
darbųyraįsigijęLietuvosiružsieniomuziejai(tarpjų–Bri
tųmuziejus), privatūs kolekcininkai Lietuvoje,Rusijoje,
Vokietijoje,Austrijoje, Švedijoje, Suomijoje, Japonijoje,
Izraelyje,JAVirkt.

Apdovanojimai:ŽemaičioAuksoženklelisužŽemaičių
kultūrinės

tapatybėssaugojimąirkūrybinęsaviraišką(2016);
LDSauksinisženklelis(2015);
Tarptautinismedalio konkursas „BorisShatc”, Sofija,

Vilnius,JeruzalėIpremija(2016);
MikoJ.ŠileikiovardoIpremija(2011);
Dr.GenovaitėsKazokienėsvaizduojamojomenofondo

premija(2007);
Tarptautinismedaliokonkursas„H.K.Andersenui–200”,

TelAvivasIpremija(2005);
Respublikinismedaliokonkursas„ČijuneSugihara“–I

premija(1992).

Ro mu al do In či raus ko me ta lo plas ti kos 
pa ro da Plun gės vie šo jo je bib lio te ko je

Kvie čia me ke liau ti su gi du 
į nuo sta bų pa va sa ri nį Lie
pi jų mišką

KADA IR KUR?
2019m.balandžio13d.(šeštadienį),10.00val.
Susitikimopradžios taškas Didžioji g. 24, Plateliai

(automobiliųstovėjimoaikštelėjepriePlateliųdvarosvir
no).
Ikimiško automobiliais (atvykusiusbeautomobilio

pavešime),toliaužygispėsčiomisLiepijųmišku,kuriame
buspelkėtųvietų,todėlderėtųpasirūpintitinkamaapran
gairavalyne.
Žygioatstumasirtrukmė:34kilometrai,apie3val.

KĄAPLANKYSIME?
Liepijųkraštovaizdžiodraustinį:Liepijųmišką,kuris

yraNatura2000buveiniųapsaugaisvarbiteritorija,suja
meesančiaisįspūdingaisąžuolynais,senomisliepomisbei
skroblais(Liepijųmiškasyrašiaurinėskroblųnatūralaus
paplitimoriba),UbagųkalnąirUbagųakmenį.Pamatysi
meplėšriojopaukščiolizdavietę,bebravietębeibarsukų
koloniją (olas). Susipažinsite, su vabzdžio žievėgraužio
tipografoveikla,jeipavyksirsukitaismiškogyventojais. 
Nepamirškite užkandžių, po žygio miško aikšte
lėje bus galima atsikvėpti ir pasidalinti įspūdžiais. 
Kontaktaipasiteirauti:tel.869848560,868624831.
Informuojame,kadŽemaitijosnacionalinioparkodi

rekcijos renginiometu busfilmuojama/fotografuojama.
Asmensduomenysbeirenginiometupadarytosnuotraukos
arįrašaikaupiamiirtvarkomisiekiantinformuotivisuome
nęapieDirekcijosveikląirrenginioišlaidųpagrindimui. 
Įsipareigojameužtikrinti,kadasmensduomenystvarkomi
tiksliai,sąžiningaiir teisėtai.Detalesnęinformacijąapie
asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių
įgyvendinimąrasiteDirekcijosinternetosvetainėjeskiltyje
„Asmensduomenųapsauga“adresu:http://zemaitijosnp.
lt/administracineinformacija.

Žemaitijosnacionalinioparkoinf.R.Inčirauskodarbai. KristinosPaulauskaitėsnuotr.
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Staneliųpilaitė

Smilingiuose gyveno toksVenckus. Joninių dieną jis
išėjopasivaikščioti.Bevaikščiodamaspavargo,atsigulėir
užmigo.Staigajįpažadinobalsas:
Kelkisireikantkalno!
Venckuspasižiūrėjoir,niekonematydamas,vėlužmigo.

Tasbalsasvėljįpažadino.Venckusatsikėlė,apsidairė,bet,
niekonematydamas,vėlatsigulė.Taspatsbalsasirtrečią
kartąsako:
Kelkisgreičiau!Lipkantkalno!Kodėlneklausai?Jei

darneklausysi,kadduosiuįdaubą–kaulaisubyrės!
Venckusatsikėlė,užlipoantkalno.Mato:stoviantkal

noatviraskryniapinigų.Venckusturėjorožančių.Įmetė
jįįskryniąiržiūri,kasbustoliau.Tikmato:nuoPlungės
atbėgamedžiųviršūnėmisvokietukas!PribėgęsprieVenc
kaussako:
Žmogau,aštiknuėjau,otupriemanopinigų!Na,imk,

kieknori,tiktąpantgalįišskryniosišimk.
Venckusprisisėmėpinigų,paskuiišėmėrožančių.Dar

griebęspinigųpasiimti.Kaitiksiekė,kritoskryniosviršus
irnukirtoVenckuitrisrankospirštus.Skrynianugarmėjo
įkalnogilumą.Venckusparėjonamosupinigais,betbe
trijųpirštų.

(Kn.:„Kaimilžinaigyveno“.V.:Vaga,1969,psl.37)

Žlibinai

Anotlegendos,dabartiniuoseŽlibinuose(anksčiauRy
vėnai)buvusipastatytakoplyčia,kuriojekabojęsŠv.Ma
rijospaveikslas,oišžemėsgelmiųpriekoplyčiosveržęsis
stebuklingasšaltinėlis,kuriovanduogydęsakis.Priešito
stebuklingo šaltinėlio rinkdavęsi žmonės, plaudavę akis
ireidavęįkoplyčiąprieŠv.Marijospaveikslopasimelsti,
kadatgautųregėjimą.Plūdęčianetikaklieji,betiržlibi.
Vienasžlibasnelaimėlisužklydęspriekoplyčiosvėlaiva
kare.Praplovęsakisvandeniu,o,negalėdamaspatektiį
koplyčią,įŠv.Marijospaveiksląpažvelgęsprodurųrakto
skylutę.Irtadaįvykęsstebuklas:joakisapšvietęŠv.Ma
rijosskleidžiamispinduliai,iržlibasispraregėjęs.Nuoto
laikopradėtasakyti,kadtaiesantivieta,kur„žlėbēprareg“,
irvietovęimtavadintiŽlėbēs.VėliauŽlėbėnās.1913m.
laikraštyje „Viltis“, redaguojamameAntanoSmetonos,
straipsnyje “Rašykime teisingai savo vietovių vardus!“
kunigas JuozasTumas, apžvelgdamas daugelįLietuvos
vietovardžių,irmumsnurodorašyti“Žlibinai“.

Ša tei kiai

Sako,kadkadaise,kurdabaryraŠateikiųmiestelis,bu
vęsdidelismiškas.Miškeaugęgražūskerotiąžuolai,eglės,
pušys.Miškoviduryje,kurdabarstoviŠateikiųbažnyčia,
buvokalva,antkuriosrinkdavęsisdidelisbūrysžmonių.
Taibuvęplėšikai.
Kaimišką apgaubdavusios pirmosios sutemos, jie iš

šakųsusikurdavędidelį laužą.Susėdęaplink jį,plėšikai
aptardavęnegerusdienosdarbus.Turėjęjieirsavovadą.
TovadopavardėbuvusiŠateikis.Didelisakiplėšabuvęs
irŠateikiosūnus.
Kartą,šviesiąmėnesienosnaktį,plėšikaisusikūręypa

tingaididelį laužą.Tąnaktį jiemsbuvęs tekęsdidelis ir
gardus grobis  jiems pavykę pavogti keturias statines
degtinės.Tąnaktįplėšikailinksminęsikaipniekada,bet
ypačlinksminęsisŠateikisirjosūnus.Prisilinksminęvisi

Nukelta į 9 psl.

Gegrėnai

Gegrėnaivienaiš44senojoKuršoCekliožemėsvie
tovių,1253m.balandžio5d.paminėtaKuršovyskupoir
OrdinoįvykdytųCekliožemiųdalybųdokumenteZegere
vardu.
TuometuZegerebuvosvarbianometoCekliožemės

vietovė, tam tikro lygmens administracinis bei karinis
religiniscentras, savo ruožtuadministravęs smulkesnius
teritoriniusvienetus.
Kaimųribas1565m.aprašančiamedokumenteGegrėnų

vaitystei prikausančiameSkrodli kaimenurodoma esant
išmatuotų28valakai.Beje,vėliauSkrodlivardaspradėtas
tapatintisuGegrėnais,ilgainiuipastarajamliekantvienin
teliu.Jokilmėkolkasnėraaiški.
1644m.minimiGegrėnai(Giegrany)irVilnius(Wilno);

1653m.GiegranyirWilnowsi;1686m.Skrodle(Gieg
rany)irWilno;1688m.GiegranyirWilno.Paskutiniejime
tai,kaišaliaGegrėnųkaimonurodomaesantdarirVilnių,
antrąjįkaimą,priklausantįGegrėnųdvarui,yra1741ieji,
valdąperimantVenslauskiui.Vėlesniųmetųdokumentuose
beliekatikGegrėnųkaimopavadinimas.
Vandenvardis,,Gegrė‘‘(rzekaGiegra),minimas1567

m.dokumentuose,yrasusijęssuGegrėnųpavadinimu,ir
savaimeiškylavietovėsvardokilmėsversija.
SkrodliirVilniuspavadinimaigreičiausiaisietinisuas

menvardžiaisSkrodlis,Skrodlaitis beiVilnius,Vilnaitis,
Vilnevskis.
Paruoštapagal:E.Mickūnas.DidysisGegrėnųjubiliejus./Žemaičių

saulutė.2003.07.25.
IšZegereįSkrodliirGegrėnus./Šventorkalnis.2003/1

Gegrėnųpiliakalniųkompleksas

GegrėnuoseabipusVarupioupelioyradupiliakalniai,
sudarantysvienąarcheologijospaminklųkompleksą.Kai
riajamekranteesančiojeaukštumojeįrengtasmažesnisir
senesnispiliakalnis(GegrėnųpiliakalnisII).Kitaspiliakal
nisyraįpietusnuopirmojo,Varupioupeliodešiniajame
kranteesančiojedidelėjeaukštumoje.Jisgreičiausiaibuvo
įrengtasjauIItūkst.pradžioje,kaiišsiplėtusibendruomenė
nebetilpoįnedidelįirnelabaiapsaugotąsenesnįjįpiliakal
nį.Manoma,kadpiliakalniuosestovėjo1253m.minima
kuršiųpilisGegrė.Piliakalniųkompleksasdatuojamas I
tūkst.XIIIa.
GegrėniškėJoanaBarsienėpasakojo,kadvaikystėjegir

dėjopasakojimąantGegrėnųpiliakalniobuvuspastatytą
bažnyčią,aplinkkuriąbuvęlaidojamižmonės.Betkažkas
užrūstinęsDievą– atsivėrusi žemėprarijusi bažnyčią ir
pusętųkapų.
Kitas padavimas (papasakojoOnaVaškienėRaude

nytė)taippatpasakojaantkalnostovėjusbažnyčią,otos
bažnyčiosvarpinė,špitolė,,,koplyčios“buvusiospietinėje
piliakalniopapėdėje,ten,kurišliko,,ratai“–sampilai.Ši
bažnyčiapotvyniometupaskendusi.
Kitipasakoja,kadnuokalnokildavętirštigarai.Žmo

nėstvirtindavę,kadkalneesądruskos.Baudžiavoslaikais
viena senelė iš to kalno dažnai parsinešdavusi druskos,
betdidelėjepaslaptyjelaikiusitąvietą,kurdruskosbuvę
(Žiogas,1925m.).
450mįpietryčiusnuoGegrėnųpiliakalniųyraaukš

tasDyboskalnas,kuriame,pasakVykintoVaitkevičiaus
surinktųpasakojimų,baudžiavoslaikaisbuvędybavojami
(baudžiami) baudžiauninkai. Pietinis, stačiausiasDybos
kalnošlaitas,leidžiasiįvadinamąjįKalendoriausežerėlį,
arbaBiesbliūdį.Taiapie80mskersmensloma,kuriojeda
barbeveiknebebūnavandens.Ligtolčiabuvusioežerėlio
vandens lygis, pasak žmonių, pranašaudavęsorus: jeigu
vandensnėra–lis,buslietingavasara,yravandens–bus
sau sa.

Pla te liai
Plateliųežerovardokilmėslegenda

...Kurdabarežeras,kitąkartąbuvožemasslėnissukelio
misaukštomiskalvomis.Perslėnįiššiaurėsįpietusvingiavo
upelis.Žmonėsslėnyjepjaudavošieną....Vienąvasarą,artė
jantšienapjūtei,pasirodėjuodakiaulaitėirnesustodamaėmė
knistivagelę.Knisoirkniso–galtrissavaitesėjoapieslėnį,
kolgrįžoįtąpačiąvietą.Tadakiaulaitėsnebeliko.Žmonėsjau
pjovė,džiovinošieną.Artėjosaulėgrįžosmetas.Irtadanuo
Notėnų,iššiaurėsvakarų,ėmėkiltidebesis.Žmonėssuneri
mo:gališienassulyti!Odebesis,didėdamasirtamsėdamas,
atėjoirsustojoviršslėnio.Jisvistamsėjo,ėmėūžti,šniokšti,
maišytis,urduliuoti...Trisdienasvisgrėsmingesnisviršslėnio
kybojo.Trečiądienąvisžemiau leidosi,pradėjožaibuoti...
Kastikgalėjo,puolėgrėbtiirvežtilaukuosedarbuvusįšieną.
Išėjoirnėščiamoteris–jaupaskutinėsedienose;betgrėbiair
ji.Staigaišjuododebesiespasigirdodidelisbalsas:–Boba,
lauk!Boba,lauk!Boba,lauk!Visisuprato:debesisneprakiurs,
kolišslėnioneišeisnėščioji.Važiuojapaskutiniaišienoveži
mai,onėščiojieinaužjų.Kaitikišėjoantkalnelio,prapliupo
lietus–jaunelyja,olietelieja.Vienamoteris(kaikassako,
kadnėščioji,kaikas–kažkokiasenelė)stebėdamasiištarė:
„Taplatēlėij!Taplatēlėij!”Kaitiktaippasakė,debesisšiūst
irnusileidoįslėnį.AtsiradoPlateliųežeras.Matmoterisnety
čiomispašaukėežerąvardu:platēlėij–Platelē,Plateliai.M.
Kaniavienėsbočelisvisadasakydavo,kadmūsųežerasyrane
tikatėjūnas,betirperėjūnas:atėjo–irišeis.GalKiaulaitėjau
žvalgosiežeruikitosvietos?..Ožmonėstikėjo,kadšitasežeras
požemesusisiekiasujūra.Iržinojo,kadežereyraužmiršti
takai,kuriaisgalipereitiįkitąkrantą.Irsakė,kadmiestaskitą
kartąbuvoežere!Galirtaip.Kągaližinoti...
PagalStanislavosStripinienėsknygą„Plateliųžemėsatmintis.Vaiz

daiirsakmės,pasakojimaiirspėlionės“

Staneliai

Staneliai senovėje buvovadinamiPytvėnais.Vietovė
„Pytwe“paminėta1253m.RygosvyskupoHenrikoirLi
vonijosordinomagistroEberhardtovonSaynopasirašyta
medokumente.XIIIa.vietovėvadintataip,nestaipbuvo
vadinamaspriePietvėsupėsstovintispiliakalnis.„1589m.
istorijos šaltinyje paminėti „Pytvėnai“ ar nebus taip pat
niekaskita,kaipdabartinėStaneliųgyvenvietė“,rašoL.
Kumšlytis. Praeityje kaimas buvo reikšmingas gynybos
postas.1949ir1964m.šįpiliakalnįtyrinėjoMokslųakade
mijosIstorijosinstitutas.Piliakalnispaskelbtasvalstybinės
reikšmės archeologijos paminklu.Piliakalnio pylimas ir
aikštelėsšiauriniskraštasgerokaiapardytikasantbulvia
rūsius.Pasidarbavočiairlobiųieškotojai.
(Kn.:StropusSt.„Plungėskraštas.Alsėdžių,Paukštakių,

Šateikių,Žlibinųseniūnijos12532003“.V.:Moksloaidai,
2004,psl.132)

2019 me tai pa skelb ti Vie to var džių me tais
Tęsinys.PradžiaNr.2(796)

Plun gės mies to ir ra jo no mies te lių bei kai mų, ku riuo se vei kia bib lio te kos, vie to var džių kil mė, 
le gen dos, pa sa ko ji mai ir nuo trau kos, at spin din čios ra šy ti nę me džia gą. In for ma ci ją apie vie to var
džius su rin ko Plun gės ra jo no bib lio te kų dar buo to jos.
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20190309 Pa gra man
čio re gio ni nia me par ke 
jau tre či ą jį kar tą vy ko 
pės čių jų žy gis „Mo te
rims ir mer gi noms“, ku
ris bu vo skir tas pa žy mė ti 
ne tik Ko vo 8ąją, bet ir 
Vie to var džių me tus.

Žygis – išskirtinis, nes
skirtasmoterims irmergi
noms.Tačiau gerai jautėsi
ir vyrai, kuriems patinka
moteriškakompanija.Mes,
organizatoriai, stengėmės,
kadmoterims žygis būtų
įdomus, turiningas, pritai
kytastiekpatyrusiomsakty
vauslaisvalaikiomėgėjoms,
tiekpirmąkartądalyvaujan
čioms,tiekvaikams.
15 kilometrų atstumą

pasiryžo įveikti per 200
žygeiviųišvisosLietuvos.

SvečiųsulauktaišVilniaus,
Kauno, Šiaulių, Mažei
kių,Panevėžio,Klaipėdos,
Kuršėnų,Alytaus, Šilalės,
Šilutės,Marijampolės,Vil
kaviškio,Telšių, Jurbarko,
Tauragėsbeiiškitųmiestų
irrajonų.
Renginįpradėjomesvei

kinimo žodžiais, instruk
tažubei gerai nuteikiančia
mankštasu„Kūnologika“.
Irleidomėsįkelionę.
Kelionė vyko padavi

muoseirlegendoseaprašy
tosmergelėsGramančios
takais,upeliųslėniais,miš
kaisirpievomis.Žygiome
tužygeivėsgalėjoaplankyti
nykstančiusirišnykusiusre
gioniniameparke esančius
kaimus – Ringių, Pagra
mantalio,Tuščių,Kreivių,
Alijošiškės.

LinaMisiuLytė

„Mo te rims ir mer gi noms“ – žy gis pės čio mis

Vil hel mo Če pins kio kū ry bos 
va ka ras M. Ogins kio 
rū muo se 
Niujorkas…Milanas…Viena…Maskva…Kau

nas…Zarasai...Daugiaukaip20metųvispabyraant
penklinėsjuodųnatųfrazės,įspūdingipasažai.Nuostabi
maestroVilhelmoČepinskiotechnikagriežiantsmuiku,
jonepaprastosmuzikiniopajautimovibracijos,perduo
damosišširdiesįeterįtarsiupė,kurijaunebesutelpa
savokrantuose.Menininkovidinispasaulisveržiasiper
kūrybąnaujaismuzikiniaiskūriniais.
VilhelmasČepinskiskartususavobičiuliaisMindau

guBačkumi(violončelė),VaidaGenyte
(vokalas),ViktorijaČepinskiene (smuikas) irLina

Šatkute(fortepijonas)atvykstapadovanotiJums,mieli
klausytojai,įstabųsavokūrybosvakarą!
Koncertas įvyksbalandžio6d.18.00val.Plungės

Žemaičių dailėsmuziejuje  kunigaikščioMykolo
Oginskiorūmuose.
BilietusplatinaBilietai.lt,taippatmuziejauskasa.
Bilietokaina15Eur.

Maloniaikviečiame

Žemaičiųdailėsmuziejausinf.

Maršrutas vaizdingas ir
įsimintinas.Ypač po žie
mos, kai drungni vėjai,
lenktyniaudami kalvomis,
dosniai barstė gličiuosius
pumpurus,sėjožoleles,gra
žino pavasario šnekučius.
O ir Pagramančio žemė

unikali–nejuntikelioilgio:
tik aukštyn, žemyn, kaip
laivas bangose. Nespėjai
įkoptikalvutėn– jau riedi
pakalnėn.O nuo aukštųjų
gūbriųgaliskaitytkaipaiš
kųraštątolimiausiųkaimų
namus,sodus,piliakalnius,
atodangas,bažnyčias,upe
liųsupintaspynes.
Maršruto pusiaukelė

je, stovyklavietėje „Lakš
tingalų slėnis“ – ilgesnis
sustojimas. Čia dalyvės
grožėjosi pavasariškais
vaizdais,ragavožoleliųar
batos,vaišinosibandelėmis,
sau sai niais. 
Dar7kilometrųdistan

cijair–finišas.Grįžtančias
irkiekpavargusiasdalyves
pasitikoKlaipėdosdramos
teatroaktorėEglėJackaitė
irpianistasAntanasCirtau
tas.Jiemoterimspadovano
jo„Jausmųdžiazą“.
Nuoširdžiaidžiaugiamės

irdėkojameNorkaičiųtradi
ciniųamatųiretnokultūros
centrui už sukurtus Petro
Cvirkosromano„Meisteris
ir sūnus“ personažus bei
jautriai ir giliai pristačius
Pagramančio piliakalnio
legendą,PagramančioŠvč.
MergelėsMarijosNekal
tojoPrasidėjimoparapijos
klebonuiVytautuiPetraus
kui už palaiminimą,Tau
ragės rajono savivaldybei
uždalinęfinansinęparamą
irmedžiodrožėjuiDainiui
Jankauskui – už įsteigtus
prizusmoterims.

Pagramančio
regioninioparko

kultūrologė
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Plungės„Jūros“pakrantėje,šalia„Saulės“gimnazijosyra
pastatytasLurdas.Lurdoistorijatokia.VienuolėišPrancū
zijosMarideGrandatvykoįPlungę,įkunigaikštienėsMa
rijosOginskienės įsteigtąmokyklėlęmokytimergaičių.Ši
vienuolėPlungėsklebonuiVincentuiJarulaičiuipasakė,kad
noriPlungėsmiestepastatytiLurdogrotą.Kuniguisutikus,
kunigaikštienėM.Oginskienėdovanojopinigų,užkuriuos
buvonupirktasžemėssklypas.1905m.išPrancūzijosbuvo
parsiųstaŠvenčiausiosPanelėsMarijosNekaltojoPrasidėjimo
skulptūra.Šiskulptūrapastatytaantakmenspoatvirudan
gumi.1906m.išplungiškiųsuaukotųpinigųbuvosumūryta
grota. PlungėsLurdogrota tarpukariometais stovėjo šalia
nedidelėsKapucinųbažnyčios.Sovietmečiušibažnytėlėbu
voišniekinta–jojeįkurtasportosalė(vėliausudegė),Lurdas
buvouždarytas,oŠvenčiausiosPanelėsskulptūraperkeltaį
Plungėsbažnyčią.AtkūrusLietuvosnepriklausomybęLurdas
atstatytassunaujaskulptūrair1990m.spalio20d.pašventin
tas.SenojiLurdoskulptūrayraPlungėsbažnyčioje.

InformacijąparengėPlungėsviešojibiblioteka
NuotraukosišPlungėsviešosiosbibliotekosarchyvo

Projektoaprašymas
„Žemaitijos legenda“ 

fotomenoparodųirleidinių
ciklas,kurįnuo2016metų
kartuįgyvendinaasociacija
“Idėjųupė”,Raseiniųrajono
kultūros centras,Raseinių
krašto istorijosmuziejus,
Žemaičiųdraugija.
Pagrindinis šio tęstinio

projekto tikslas–puoselėti
Žemaitijos, kaip unikalios
Lietuvos ir visos Europos
dalies istoriniomentaliteto
tradicijas,meninėmisprie
monėmisatkuriantsimbolinį
ryšį tarp šio krašto praei
ties ir dabarties. Žmogus
yra viena iš šio proceso
grandžių, išsaugantis  sa
vyje istorinio būvio trans

formacijas, tarsi atspaudas,
kuriame  užsifiksuoja visų
egzistavusių kartų patirtis. 
2019metųfotomenokonkur
sotema–HOMO(žmogus)
kviečiakūrybiškaipažvelgti
į žmogaus temąmeninėje
fotografijoje.Tai nėra vien
portreto žanras, autoriams
paliekama interpretacijos
laisvė,žmogusgalivizualiai
nedominuoti  nuotraukos
kompozicijoje. Priimtinos
netiesioginės sąsajos,me
namos paralelės, sąlyginai
laisvas šios  temos spren
di mas.

Dalyviai
Maloniai kviečiame da

lyvautivisusžemaičiusfo
tomenininkus,gyvenančius

Lietuvojebeiužsienyje,taip
patfotografus,jaučiančius
stiprų, artimą ryšį su Že
mai ti ja.
Kūriniųpateikimo

tvarka
Vertinimokomisijaiau

torius pateikia 35 darbus
skaitmeniniame formate,
sukurtus ne vėliau kaip
2017metais . Prie foto
grafijos nurodomas kiek
vieno darbo pavadinimas. 
Darbai pateikiami JPG,
P D F,  T I F F  f o r m a 
tais, ne mažesnės kaip
2500x1800 piks. kokybės. 
Autorius taip pat privalo
laiškenurodytisavoadresą,
el.paštoadresą,tel.numerį. 
Darbusprašomeatsiųstiiki

Žemai ti jos pa vel das
2019 m. pa skelb ti Že mai ti jos me tais. Fo to gra

fuo ki te že mai čių pa vel dą ir siųs ki te el. paš tu: 
zem sau lu te@gmail.com

Plungėpogaisro.Namųnetekoapie2000žmonių.1931m.
PlungiškiokraštotyrininkoVytautoEidukokolekcija.

FO tO ME NO KON KuR SAS ŽEMAItIJOS LEGENDA
Tema2019/HOMO

2019m.liepos1d.el.ad
resu  zemaitijoslegenda@
gmail.com
Kūriniųatrankos

principas
Kūriniusparodaiirleidi

niuiatrinkskompetentinga
komisija,kuriąkoordinuos: 
GintarasČesonis , Lietu
vos fotomenininkų sąjun
gosKaunosk.pirmininkas 
TadasKazakevičius, foto
menininkas,keliųprestiži
nių tarptautiniųapdovano
jimųlaureatas
Darbųvertinimo

kriterijai:
Profesionalumas, me

ninė vertė, darbų techninė
kokybė.
Konkursorezultatai
Geriausiųdarbųautoriams

skiriamospremijos,konkur
soprizinis fondas500eur. 
2019metaisbus surengtos
darbųparodosŠiluvosme
nobienalėje,Raseiniųkrašto
istorijosmuziejuje,Raseinių
savivaldybėje.
Viso projekto geriausių

darbųmeninioalbumolei
dybanumatoma2019metų
pabaigoje.
Projektopartneris
Lietuvosfotomenininkų

sąjunga.
Kontaktai

P r o j e k t o  v a d o v a s
Arūnas Kazlauskas  tel.
+37068224218, el. p. ide
juupe@gmail.com 

Dau giau in for ma ci jos 
www.menopiligrimai.lt   

2019 me tai pa skelb ti Vie to var džių me tais
Atkeltaiš7psl.

taipkietaiįmigę,kadnebuvękamnetprižiūrėtidegančio
laužo.Laužaspamažuapėmęsvisdidesnįplotą.Kaikam
pavykęišsigelbėtiišpražūties,tačiauŠateikissusūnumi
taipirlikęsšiojevietojegulėtiamžinai.
Sako,kadžmonės,praeidamiprošiąvietą,visadapri

simindavębeširdįŠateikįirjosūnų.Taipžmonėsišlūpų
įlūpasperdavėpasakojimąapieŠateikių–tėvoirsūnaus
–mirtį.Eidamiprošalįvissakydavę:„ŠtaičiasudegėŠa
teikiai.“NuotoirkilęsŠateikiųmiesteliopavadinimas.

Papasakojo75m.JuozasGlatakas.
Pasakojimą1986m.užrašė10kl.mokinėIrenaBertašiūtė.

Narvaišiai

Apie1011kmnuoPlungėsįPalangąšaliaplentoįsi
kūręNarvaišiai.Kaimasgražus,tvarkingas,senas,pirmą
kartąrašytiniuosešaltiniuosepaminėtas1610m.1721m.
nuomarokaimeišmirėvisižmonės,o1775m.kaimejau
vėlbuvo10trobų.
Dabarkažkodėlkalbininkainusprendėkaimąpervardyti

įNarvaišius,norskaimogyventojaiprisimenairdabarjuos
gražiaižemaitiškaivadinaNORVAIŠIAIS.Garantuotinie
kasnegali,betpaklaustidaugelispatvirtins:kaimevisada
gyvenogeriirvaišingižmonės.Irkaimopavadinimaskilęs
nuopasakymo„Norimvaišių...“.

Kontaučiai
LegendaapieKontaučių(Kantaučių)kaimą

TojilegendabuvoužrašytaBalioGroso.Jistąlegendągirdė
jęsprieš50metų,darmažasbūdamas,išdvarokumečioJuozo
Truškos,kurisjąatpasakojęsjotėvuiKsaveruiGrosui.„Kada
LDKvaldovasVytautasėmėsigriežtųpriemoniųkatalikųtikė
jimuiįgyvendinti,daugelisŽemaičiųbajorų,senojotikėjimo
šalininkų,nenorėjosutuosutiktiirėmėtarpusavyjetartis,kaip
čiatikėjimąapgynus.PasMedingėnųvaldovą,dideliųžemių
plotųsavininkąVeriją,susirinkopasitartivisiaplinkiniaibajorai.
Tarėsiilgai.Beveikvisipasisakėpriešnaujosiostikybosįvedimą
irraginogintisenuosiusdievus.Betvienasišbajorųpasiprie
šino.Tiktamsiosnaktiesirtankiųgiriųdėkapavykobajorui,
krikščioniųšalininkui,raitamsutarnupaspruktiišVerijosdva
ro.Kitųsusirinkusiųjųįniršisbuvotoksdidelis,kadjieleidosi
bėgliųpersekioti.Bėglysbajoraspasislėpėgiliojeduobėje,ojo
tarnasbuvonužudytas.Duobė,kuriojepasislėpėbajoras,buvęs
ūkininkoKontautošulinys.Šisir išgelbėjęsbajoruigyvybę.
Krikščionybeiįsigalint,bajorastojevietojepastatėšv.Marijos
vardobažnyčiąirkleboniją,nestaipbuvopasižadėjęs,jeiliktų
gyvas.IrtavietanuotengyvenusioūkininkoKontautovardo
pavadintaKontaučiais.Ovietoje,kuriojebuvoužmuštastarnas,
bajoraspastatėtriskryžiusirkrikštą(mažąkryželįbeDievo
kančios).Šiekryžiaiirkrikštasperšimtmečiusvisbūdavoat
naujinamiirvadinami„Brostvoskryžiais“.

B. D. 
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Nukelta į 11 psl.

REDAKcIjOSKOMENTARAS

Redakcijos pastaba.Dėkojame gerbiamamSuin
teresuotajamužjonuomonę.Norimepaaiškinti,kad
filosofoArvydoJuozaičiorašiniaisiejasisuPlungės
krašto istorinėmis asmenybėmis, dėl to ir pasirinkti
spausdinti.Netnenutuokiant,kadkadanorsjiskandi
datuosPrezidentorinkimuose,spausdinomerecenzijas
apiejoknygas,tadkaltintiredakcijąrinkiminepropa
gandanėraprasmės.
DėlponoA.Kulikausko,taijisnėraplungiškis.Jis

yraAmerikoslietuvis,šiuometugyvenantisLietuvoje.
A.Kulikauskaspabandė,galimaiįpareigotasS.Fotiir
G.A.Gochino,patyrinėtigeneroloVėtrosvaidmenį
komplikuotameLietuvos istorijos laikotarpyje.Kaip
atsakymasautoriuigalibūtilaikraštyjespausdinamas
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centroraštas.
Užlaikraštyjespausdinamusrašiniusredakcijane

gaunajokiųpinigų,laikraštįleidžiasavanoriailaisvu
nuotiesioginiųdarbųlaiku.Beto,redakcijosnuomonė
nevisadasutinkasuautorių.

„Že mai čių sau lu tės“ re dak to rei K. Pau laus kai tei
NepastebimaiJūsųleidinys,tebevardijamasKultūrossavaitraščiu,pavirtošitoneatitinkančiuorganu.Pirmiausiajis

tarsitapoA.Juozaičiorinkiminėspropagandosskleidėju.Savegerbiantysredaktoriaipotosrūšiesstraipsniaisįrašo
iškokiųšaltiniųtasstraipsnisapmokėtasarbusapmokėtas.Dabarnežinia,arvisatainedengiamaprenumeruojančių
įneštaispinigais.
Skaudžiausia,kadjaukelintamenumeryjevislabiauįsišėlstatūlasA.Kulikauskas,pasitelkęsGohinąsuFotipateikia

lietuviųtautąžeminančiąmedžiagą.Jukreikalaujama,kadniekuonedėtitautiečiainuvalytųnetginejiemsprimetamas
dėmes,atsiprašytų.Pamirštama,kadprezidentasA.BrazauskasIzraelyjeprieRaudosSienosviešaiatsiprašėtautos
varduirkadžydųtautaatleido.TairodoirypatingidiplomatiniaisantykiaisuIzraeliu.
Beto,daugLietuvosžmonių,gelbėjusiųžydus,IzraelyjepagerbtiirįrašytiįypatingąTeisuoliųknygą,gavęati

tinkamusgarbingusdiplomus.Tiesiognesuprantama,kosiekiatasaidaktarutituluojantissaveA.Kulikauskas,net
kviečiantisįpamokymusLaikrodinėje,kaipdarlabiaužemintivisainekaltus,anamgenociduinepritariančiuslietuvius.
Jukkeliamiiškapųnetžymūstautosatstovai,kurstomanesantaika!Giyratarptautinisdėsnis–sumirtimibaigiasi
netgipersekiojimai!Kąturišitamprieštarautitasįsismaginęsplungietis.
KaiLietuvojetiekneviltiesirpesimizmodėlartėjančiųrinkimų,beidviejųreferendumųirtaipreikalingavienytis,

besitęsiančiaisrašiniais remiamassusiskaldymas.Pagaliaugalioja(irJums) teisminėatsakomybėužneapykantos
eskalavimą...
Būkiteryžtinga,grąžinkite„Saulutei“tikrąjįJosveidą,kadskaitytojaiirvėljaustųtradicijų,kultūrosalsavimą.

Suinteresuotasis

DĖL KALTINIMŲ JONUI NOREIKAI (GENEROLUI VĖTRAI)
Vilnius,2019-03-27

2015 m. Lie tu vos gy
ventojųgenocidoirrezis
tencijos tyrimo centras
(toliau–Centras)paskelbė
pažymą apie Jono No
reikos (GeneroloVėtros)
veiklą nacių okupuotoje
Lietuvoje. Per ketverius
metus viešoje erdvėje J.
Noreikos atžvilgiu buvo
išsakytadaug vertinimų.
2018m.pil.G.A.Gochinas
Centruipateikėdokumen
tųkopijasir69psl.tekstą,
viešai teigdamas, kad tai
yraįrodymainevaJ.No
reika kolaboravo su na
ciaisirvykdėnusikaltimus
žmonijai.Taip patG.A.
Gochinas kreipėsi į teis
mą reikalaudamas, kad
pagaljomedžiagąCentras
pakeistųsavo2015m.pa
žymą.Centras, atsižvelg
damas į viešoje erdvėje
išsakomaskontraversijas
bei papildomai įvertinęs
J. Noreikos antinacinės
veiklosaplinkybes,skelbia
šįpaaiškinimą.

1.Lietuvojeveikėkitoks
nacių okupacinis režimas,
nei kitoseEuropos šalyse.
Aiškinantis kolaboravimo
klausimusnaciųokupacijos
metais būtina atsižvelgti į
nacių įvesto okupacinio
režimo tipą. Lietuva vie
nintelėEuropojebandėpa
sinaudotivokiečiųpuolimu
irpatiišsilaisvintiišsovietų
okupacijos, pasiskelbdama
nepriklausoma valstybe
ir atkurdama ankstesnes
savivaldos struktūras (bu
vo tikėtasi, kad vokiečiai,
pradėję karą su Sovietų
sąjunga,užimdamiLietuvą
jau ne kaipSovietų sąjun
gosdalį,pripažinsLietuvos
nepriklausomybę).Dėl šių
aplinkybiųLietuvoje įves
tasnaciųokupacijosrežimo
tipasskyrėsinuonaciųreži
motipųokupuotoseVakarų
irRytųEuroposšalyse.1941
m.Birželio sukilimometu
ir po jo pilnai atkurdami
nepriklausomojeLietuvoje
egzistavusiąsavivaldossis
temą, lietuviai veikė prieš

vokiečių valią, jų tikslas
buvotarnautiLietuvai,one
TrečiajamReichui.Tačiauį
Vokietijąbuvožiūrimakaip
įsąjungininkąkovojeprieš
Sovietųsąjungą.

2.Vokiečiaistengėsipa
rodyti,kadužžydųžudymą
atsakingi lietuviai. Jaupir
momisokupacijosdienomis
naciaisudaužėlietuviųviltis
dėl nepriklausomybės.Vo
kiečiaipareiškė,kadaukš
čiausioji valdžia priklauso
vokiečių kariuomenės va
dams, sukilimo dalyviai
buvo nuginkluoti, lietuvių
administracijai teko taiks
tytissuvokiečiųkarinėsad
ministracijosreikalavimais.
Ypač netikėtas lietuviams
buvožydųnaikinimas,na
cių suplanuotas dar prieš
puolant Sovietų sąjungą.
ŠįplanąokupuotojeLietu
vos teritorijoje įgyvendino
specialioji operatyvinėA
grupė,vadovaujamaSSbri
gadenfiurerioWalterioStah
leckerio.Vokietijos–Lietu
vospasienyje,Gargžduose,
Kaune,Vilniuje, Plungėje
įvyko nacių organizuotos
masinėsžydųžudynės,labai
greitaimiestuoseirapskri
tyse atsirado identiški vo
kiečiųnurodymaidėlžydų
gyvenimovaržymų ir getų
steigimo. Iš slaptų vokie
čių dokumentų akivaizdu,
kadW.Sathleckeriotaktika
buvokuodaugiaužydųsu
naikinti pirmuojuokupaci
jos periodu, kol Lietuvos
gyventojaiVokietijąvisdar
vertino kaip sąjungininką
kovojepriešSovietųsąjun
gą.TarpNiurnbergoproceso
dokumentų yraW.Stahlec
kerio raportasVokietijos
vidausreikalųministruiH.
Himleriui,kuriamerašoma,
kadW.Stahleckerio grupė
„turėjo sukurti neginčija
mą faktą, 2 įrodantį, kad
išlaisvinti gyventojai patys
ėmėsi griežčiausiųmetodų
prieš bolševikus ir žydus.
Tai reikėjo padaryti taip,
kadneiškiltųaikštėnvokie
čių nurodymai.(...)Mūsų

nuostabai,nebuvopaprasta
sukurstytiplačiuspogromus
priešžydus“(HenryA.Zei
ger,ThecaseagainstAdolf
Eichmann,TheNewAmeri
canLibrary,1960,p.6467).
Dėlžydųnaikinimolietuvių
delegacijosįvairiaislygiais
kreipėsiįvokiečiųvadovy
bes,betsulaukėatsakymo,
kad žydų klausimas yra
išskirtinė vokiečių kompe
tencija. Į Laikinosios vy
riausybės krašto apsaugos
ministroStasioRaštikiopa
reikštągriežtąlietuviųtau
tosprotestądėlsmurtoprieš
žydus generolas Franzas
vonRoquesatsakė,kadtam
vadovauja ne kariuomenė,
oGestapasirkad„šiakcija
greitaibaigsis“(StasysRaš
tikis,KovosedėlLietuvos,
II,p.307).Buvęsnepriklau
somos Lietuvosministras
kun.MykolasKrupavičius,
kartusubuvusiuprezidentu
KaziuGriniumi ir buvusiu
ministru JonuAleksa lie
tuvių tautos vardu taip pat
reiškęsnaciamsprotestądėl
žydų naikinimo, pažymi:
„Tautos reakcijos [sukili
mo]metu buvo nužudyta
žydų, tačiau juos žudė ne
kaipžydus,betkaipbolše
vikus.Nuošiotautoskeršto
daugiaunukentėjolietuvių,
negu žydų. Buvo lietuvių
moralinių supuvėlių, kurie
talkinonaciams žudyti žy
dusirplėštijųturtą,betto
kiųbuvo,palyginti,nedaug,
mažiaunegukitosetautose,
atsidūrusiosetolygiosesąly
gose.RabinasSniegas,kuris
dažnaiužeidavopasvysk.V.
Brizgį,nekartąžodžiudė
kojoužvisųkatalikų,ypač
dvasininkijos, laikymąsi,
pareikšdamas,kadkatalikų
laikysenanegalėsbūtižydų
kadanorspamiršta.Naciai
dėlkažkokiųsumetimųpa
sauliuipaskelbė,kadžydus
Lietuvojenaikinąnejie,bet
patyslietuviai.Tuoreikalu
jie rengė net knygas—
„Kaiplietuviaižudėžydus”.
Jos buvo pavesta parašyti
žydui gestapininkui, žydų
spaudosžurnalistuiSerebro

vičiui,kurisvisąlaiką,kaijo
tautiečiai sėdėjogetuose ir
masiškaibuvožudomi,lais
vasvaikščiojosuprigrūstu
portfeliu po Kauno gat
ves(MykolasKrupavičius,
Lietuvių ir žydų santykiai
Hitlerio okupacijosmetu,
LaiškailietuviamsVol.37,
1986,Nr.67).

3.Didelė dalis savival
dos įsitraukė į antinacinę
rezistenciją, tačiaubuvo ir
kolaborantų.Praėjuspusan
tromėnesio dėl lietuviams
nepriimtinųvokiečiųreika
lavimųsavoveikląnutraukė
Laikinojivyriausybė;sukili
moorganizatoriusLietuvių
aktyvistųfrontaspasitraukėį
antinacinįpogrindįirsukūrė
organizacijąLietuvių fron
tas.Dėlantinacinėsveiklos
keturiLaikinosiosvyriausy
bėsnariaibuvoįkalinti,kai
kuriems(tarpjųirbuvusiam
Laikinosios vyriausybės
vadovui J.Ambrazevičiui
Brazaičiui) teko slapstytis,
kaikurieprisidėjopriežy
dųgelbėjimo.Tačiauvietos
savivaldosinstitucijos,nors
ir vadovaujamos vokiečių
valdžios, liko veikti – taip
buvo stengiamasi sušvel
nintinaujosokupacijospo
veikį žmonėms.Nemažai
savivaldostarnautojųstojoį
įvairiaslietuviųantinacinio
pasipriešinimopogrindines
organizacijas ar bent rėmė
lietuvių tautinį antinacinį
pasipriešinimą.Antinaci
nioLietuvių fronto taktika
buvomaksimaliai saugoti
Lietuvosgyventojus,balan
suoti tarp okupacinės val
džios reikalavimų ir jųne
patenkinimo,vengtiaštrios
konfrontacijosiremocingų
deklaracijų.JonasNoreika,
būdamasŠiaulių apskrities
viršininku, tuopačiuveikė
irkaippogrindinioLietuvių
fronto Šiaulių apygardos
vadas, vykdė rezistencinės
vadovybės nurodymus, o
1942m. buvo paskirtas ir
Lietuvių frontoMažeikių
apygardosvadu(Mindaugas
Bloznelis,Lietuviųfrontas,

Kaunas,2008,p.95,257).
Sutelktomislietuviųantina
ciniopogrindžioirsavival
dostarnautojųpastangomis
pavykosužlugdytinevieną
nacių skelbtą lietuviųmo
bilizacijąįvokiečiųkariuo
menę, taip pat sutrukdyta
suburtiSS lietuvių legioną
(iš visų okupuotųEuropos
šaliųSSbatalioniųtautiniu
pagrinduvokiečiamsnepa
vykosuburtitikLietuvojeir
Lenkijoje).ŽydasChaimas
Lazarasliudija,kaipsusita
rus su lietuviais policinin
kaisgetokaliniaipabėgdavo
išVilniausgetoperkanali
zacijosšulinįVilniauspoli
cijoskieme(LesterEckman,
ChaimLazar,The Jewish
resistance,NewYork,1977,
p.37).Visgidalissavivaldos
struktūrose tarnaujančių
žmonių,ypač tų,kuriųpa
valdumąvokiečiaitiesiogiai
prisiskyrėsau(lietuviųpo
licijosbatalionai, saugumo
policija),kolaboravosuna
ciųvaldžiairprisidėjoprie
žydųnaikinimo.

4. Okupacinei valdžiai
pavyko J.Noreiką įtraukti
į su žydų izoliavimu su
sijusių reikalų tvarkymą.
3 2015m. savo pažymoje
Centras paaiškino, kodėl
vienoasmens(Plungėsko
mendantūros darbuotojo
Aleksandro Pakalniškio)
naratyvas, neva J.Noreika
atsakingasužPlungėsžydų
masinesžudynes,yranepa
grįstas–taiprieštaravokitų
šešių asmenų liudijimams
ir kitai faktineimedžiagai.
TačiauCentras pripažino,
kad okupacinei valdžiai
pavykoJ.Noreikąįtrauktiį
sužydųizoliavimususijusių
reikalų tvarkymą. 1941m.
rugpjūčio22d.Šiauliųaps.
viršininkasJ.Noreikavals
čiųviršaičiamsirantraeilių
miestųburmistramsperdavė
Šiauliųapygardoskomisaro
HansoGewecke 1941m.
rugpjūčio14d.įsakymąžy
dusiškeldintiįŽagarėsgetą,
taip pat įsakymą dėl žydų
turtolikvidavimotvarkymo.

Pabrėžtina,kadtainebuvo
J.Noreikos valia atsiradę
įsakymai,taibuvojo,kaip
apskrities viršininko, vo
kiečių administracijos nu
rodymųperdavimas.Pažy
mėtina,kadJ.Noreikanėra
perdavęsjokiųįsakymųdėl
Šiauliųgeto,nespagaltuo
metu galiojusį savivaldos
įstatymąŠiauliųburmistras
nebuvo pavaldus Šiaulių
apskritiesviršininkui.

5. 1941m. okupuotos
Lietuvosgyventojainesu
vokėgetųkaipHolokausto
dalies. Lietuvos Respub
likos ir tarptautinė teisė
genocidą ir nusikaltimus
žmoniškumui apibrėžia
kaip sąmoningas veikas,
daromas suvokiant savo
veiksmų pasekmes. 1941
m.vasarądaugumaLietu
vospiliečių,tarpjųiržydų,
nesuvokėgetųkaipvienoiš
žydųnaikinimoetapų. Iki
vokiečiųokupacijosLietu
vojebuvogirdėtaapiežydų
suvaržymusVokietijoje,
getus Lenkijoje, tačiau
nebuvožinoma,kadžydų
izoliavimasbaigtųsimasi
nėmisžudynėmis.Ponacių
organizuotųžydųžudynių
KauneSSbrigadenfiureris
W. Stahleckeris žydams
pareiškė,kadnuotolesnių
pogromųgalėsjuosapginti
tik tuo atveju, jei šieper
sikelsgyventiįgetus.„Po
pirmojo pogromo buvo
pakviestas žydų komite
tas ir jam buvo pranešta,
kad [...] geto įsteigimas
yra vienintelė priemonė
normaliomsgyvenimosą
lygoms sudaryti. Tuomet
žydaistaigapareiškė,kad
jiebandys savo tautiečius
kaipgalimaskubiausutelk
tiVilijampolėje,kurbuvo
numatytaįkurtižydųgetą“
(išW.Stahleckerioprane
šimoHimleriui;HenryA.
Zeiger, The case against
AdolfEichmann,TheNew
American Library,1960,
p.6467). Lietuvos žydų
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bendruomenės atstovas,
Vilniaus geto tyrėjas Ilja
Lempertas teigia, kad iki
1941metųpabaigosirdar
vėliaupatysžydaiVilniaus
getenegalėjopatikėti,kad
jųbuvimasgetuosereiškia
jųfizinįsunaikinimą:„Tu
rėkime omenyje, tometo
žmonės apie Holokaustą
nežinojo, apie jį žinome
mes, turėdami prieš akis
visąAntrojo pasaulinio
karo įvykiųpaveikslą. Jie
mato,kadelgiamasiblogai,
betnežino,kadHolokaus
tas jau prasidėjęs. Be to,
1941ųjųrudenįnaciaiįve
damirtiesbausmęužžydų
slėpimą.Pasakojama, kad
tąrudenįKatedrosaikštėje
pakoręžmogų,padėjusįžy
dams.Irlentelęužkabino,
kadtaipbusvisiems”(Zig
masVitkus,Vilniausgetas
–kaižmonėsbandėįsivaiz
duoti gyvenimą,Kelionė,
2013). Žmones klaidino
tai, kad pirmiejimasiniai
šaudymai Lietuvoje vyko
darikigetųįsteigimo,taip
pat skirtingas getų gyva
vimo laikotarpis:mažieji
getai su savo gyventojais
buvo greitai sunaikinti, o
didieji Vilniaus, Kauno
getaigyvavokeletąmetų,
Šiaulių getas likviduotas
tik1944m.Būtaatvejų,kai
išlaisvintiirslepiamižydai
neatlaikydavo įtampos ir
patysgrįždavoįgetą–ten
jiemsatrodėsaugiau.Šiau
lių apygardos komisaras
Hansas Gewecke, kurio
filmuotųprisiminimųįrašai
saugomi JAVHolokausto
memorialiniamemuzieju
jeVašingtone, teigė, kad
tuometu jie nemanę, kad
getaibaigsisžydųsunaiki
nimu.AnotH.Gewecke,
vienasišnacizmoideologų
„Rozenbergaspasakė,kad
Šiauliuose žydai ir prieš
karą gyveno gete. Užda
rymąįgetusRozenbergas
laikė humanišku dalyku“.
Pokarosąjungininkaibuvo
sulaikęH.Geweckę,tačiau
potardymųpaleidonepai
santjotiesioginiųįsakymų
dėlŽagarėsirŠiauliųgetų.
Panašūs kaip J.Noreikai
kaltinimai (kolaboravimu
su naciais ir prisidėjimu
prie žydų izoliavimo) bu
vo pateikti ir Lietuvos
Laikinosios vyriausybės
vadovui JuozuiAmbra
zevičiui – Brazaičiui bei
Vidaus reikalųministrui
Jonui Šlepečiui. 1974m.
JAVKongreso nurodymu
JAVTeisingumo departa
mentas dėl šių kaltinimų
atliko išsamų tyrimą ir jų
veiklojeneradusnusikalti
moįrodymųjuosišbraukė
iš įtariamųjų sąrašo (LG
GRTC.Genocido tyrimo
centras nepasiduosvulga
riam spaudimui, Delfi.lt,
2019).Tarptautiniumastu
ikišioldiskutuojamaarge
tovidaustvarkąpalaikan
čiosstruktūrosvertintinos
kaip nacių kolaborantės.
Žydų taryba (judenratas)

irgetožydųvidauspolicija
vykdė nacių 4 nurodymus
geto teritorijoje: atrinkda
vonedarbingusgyventojus
(juosnaciaiveždavosušau
dyti),perduodavovokiečių
nurodymusdėlturtoatida
vimo, prižiūrėdavo, kaip
vykdomosvidaustaisyklės
irt.t.PasakžydųistorikoI.
Lemperto,„Judenratas–iš
tiesųprieštaringaivertina
mas. Tačiau taip vertina
žmonės,nežinantys istori
jos.Pasidomėjęgiliau,pa
matysime,kadjuoda–balta
istorijačianetinka.“Pažy
mėtina,kadLietuvosžydų
iniciatyvaKaunožydųgeto
seniūnųtarybospirmininko
Elkeso Chaimo Chanono
ir Kauno geto policijos
vadovo Judo Zupavičiaus
atminimasįamžintasgarbės
lentomis.

6. J. Noreikos veikla
nevertintina kaip kolabo
ravimas, jis buvo aktyvus
antinaciniopogrindžioda
lyvis. Šiaulių apskrities
viršininko JonoNoreikos
veiklanevertintinakaipko
laboravimaspagal įprastą,
Valstybinėslietuviųkalbos
komisijosnurodomąkola
boravimosąvoką (tėvynės
išdavikas, bendradarbiau
jantis su šalį okupavusios
valstybės institucijomis,
kenkiantissavokraštovals
tybingumuiirpiliečiųinte
resams)dėlšiųaplinkybių:
– J.Noreikia Šiaulių aps.
viršininkupaskirtasnena
cių,olietuviųLaikinosios
vyriausybės.– J.Noreika,
būdamas Šiaulių aps. vir
šininku,priešinosilietuvių
mobilizacijai į vokiečių
kariuomenę ir SS legiono
steigimuiLietuvoje, taigi,
priešinosi lietuviųkolabo
ravimui su naciais; už tai
dvejusmetusbuvokalintas
Štuthofo koncentracijos
stovykloje.Kaipnurodovo
kiečiųsaugumopolicijosir
SDvadasKarlasJėgeris,J.
Noreika„vadovavolietuvių
pasipriešinimo judėjimui
irypačkurstėpriešReicho
komisaropaskelbtąlietuvių
tautosmobilizaciją”(Štut
hofo koncentracijos sto
vykloskortelės,Archiwum
Muzeum Stutthof, Sygn.,
IIII11224). – J.Noreika
buvo aktyvus pogrindinės
antinacinės lietuvių orga
nizacijos Lietuvių frontas
dalyvis: įkūrė karinio pa
dalinio„Kęstučio“Šiaulių
apygardos štabą, rūpinosi
tokių štabų įkūrimuTel
šiųirMažeikiųapskrityse,
rūpinosi ginklaisLietuvos
karinių pajėgų atkūrimui,
platino draudžiamąLietu
viųfrontospaudą,prisidėjo
priepogrindinioŠiauliųap
skritieslaikraščioleidimo.
„Lietuvių fronto“ tyrėjas
Mindaugas Bloznelis J.
Noreikąįtraukėtarp53žy
miausių „Lietuvių fronto“
dalyvių.Pažymėtina,kadį
„Kęstučio“padalinionarius
buvopriimamitiktie,kurie
nebuvosusitepękolabora
vimusupriešu(Mindaugas

Bloznelis, Lietuvių fron
tas, Kaunas, 2008, p.91,
382, 398, 399; LYA, f.
K1, ap.58, b. 27355/3,
t.7, p.223; ViktorasAš
menskas,GenerolasVėtra,
Vilnius,1997,p.341,428;
PetrasJurgėla,Lietuviško
ji skautija, 1975, p. 687).
–ŽinomasŠiaulių antina
cinėsrezistencijosdalyvis,
žydų gelbėtojas Domas
Jasaitis J.Noreiką įverti
no kaip aktyvų antinacinį
rezistentą. Savo prisimi
nimuoseD. Jasaitis rašo:
„Mano nuomone, Bubas
yra atsakingas už Šiaulių
apskrities[viršininko]Jono
Noreikos,dideliopatriotoir
rezistento, suėmimą 1943
m.kovomėn.irišvežimąį
Štuthofą.“Lietuvių encik
lopedijoje,kuriosvienasiš
redaktorių yraD. Jasaitis,
rašoma: „J.Noreika 1941
m. Lietuvos laikinosios
vyriausybėsbuvopaskirtas
Šiauliųaps.viršininku.Ei
damasšiaspareigassusirišo
su pogrindžiu ir griežtai
gynė krašto reikalus prieš
okupantus. 1943 m. po
propagandinės kelionės į
Vokietiją išspausdino lie
tuviškojespaudojestraips
nį – „Šių dienųVokieti
ja“,kurisbuvonepalankus
nacių režimui“ (Lietuvių
enciklopedija,XX tomas,
Bostonas,p.409;Išgelbėję
pasaulį. Žydų gelbėjimas
Lietuvoje19411944,LG
GRTC,Vilnius,2001,p.45
).–1946m.sovietųtardo
masJ.Noreikasakė:„Tau
tine veikla buvau artimai
susijęssuŠiauliųligoninės
direktoriumiJasaičiu.Mes
svarstydavome politinius
klausimus, susijusius su
Lietuvos ateitimi. Svars
tėme tarptautinę padėtį ir
padarėmeišvadas,kadvo
kiečiai pralaimės šį karą,
bet mūsų interesas buvo
palaikyti su jais atsargius
kontaktus, kad anglai ir
amerikiečiaipirmiejiužim
tųVokietijąirsujųpagalba
Lietuva galėtų atsilaikyti
prieš SSRS. Siekiant šių
tikslųmes susitarėme su
Jasaičiu aktyviai veikti
kur bebūtume“. 1946m.
J.Noreika į savokuriamą
antisovietinę pogrindinę
organizacijąbuvonumatęs
įtrauktiįVakaruspasitrau
kusį D. Jasaitį; siunčia
mam į užsienį studentui
VaraneckuiJ.Noreikanu
rodė surasti D. Jasaitį ir
per jį užmegzti ryšius su
užsienio lietuviais (LYA,
fK1,ap.58,b.9792/3, t.1,
p.128129); – J.Noreikos
bendražygis Damijonas
Riaukaliudija,kad„Jonas
Noreikaneskirstėokupanto
įsavusirsvetimus:„Mūsų
paklaustas,kaipmumsrei
kiaelgtissuvokiečiaisNo
reikapasakė:„Rusaimums
nedraugai,ovokiečiai–ne
broliai“.J.Noreika„kartu
sukitais10Žemaitijosinte
ligentų5reikalavovokiečių
vadovybę uždrausti geno
cidąprieš lietuvių ir žydų
tautybiųžmonesirsuteikti

Lietuvaisavivaldą.1943m.
vasarįparašėstraipsnį„Šių
dienųVokietija“, kuriame
demaskavonacistųrežimo
pragaištingumą kaip lie
tuvių tautai, taip ir pačiai
Vokietijai“. – Sakydamas
baigiamąją kalbą sovietų
teisme J. Noreika sutiko
su visais kaltinimais dėl
pasipriešinimosovietųval
džiai, išskyrus kaltinimą,
kad „savanoriškai tarnavo
vokiečiams“; J. Noreika
pabrėžtinai prašė sovietų
teismojįišteisintitikpagal
šitąkaltinimopunktą(LYA,
fK1,ap.58,b.9792/3, t.4;
V.Ašmenskas, Genero
lasVėtra,Vilnius, p. 359,
384).

7. J. Noreika priklau
sė antinaciniam Šiaulių
pogrindžiui, kuris gelbėjo
žydus, J. Noreika padėjo
žydų gelbėtojams. Šiaulių
antinacinės rezistencijos
pogrindis, kuriampriklau
sė J.Noreika,D. Jasaitis,
ŠiauliųviceburmistrasVla
dasPauža,Šiauliųmokyto
jų seminarijos direktorius
AdolfasRaulinaitis ir kt.,
užsiėmė žydų gelbėjimu.
Vieni svarbiausių šio gel
bėjimo tinklo veikėjų bu
voVaiko draugijos Šiau
lių sk. pirmininkė Sofija
Lukauskaitė–Jasaitienė ir
josvyras,Šiauliųligoninės
direktoriusDomasJasaitis,
organizavę ir vykdę pla
čiasžydųgelbėjimoakcijas
(ŽydųgelbėjimasLietuvoje
II Pasaulinio karometais
19411944m.,Valstybinis
VilniausGaono žydųmu
ziejus,Vilnius,2011,p.59).
„Nebuvodienos,kadkeletas
žydųneateitųį[Jasaičių]na
mus,norėdamigautimaisto,
pasiimti paliktų apsaugai
daiktųarprašytitarpininka
vimoirkitokiospagalbosar
paliktižinią,kuribūtųnau
dingakitamžydui.“S.Jasai
tienėliudija,kad„išgelbėti
žydąvisuometbuvo susiję
sumirtiespavojumi ir tam
asmeniui,irjoartimiesiems.
O gelbėjimo aplinkybės
buvotokiossunkiosirkom
plikuotos,kadnorintišgel
bėtivieną[žydą],įtądarbą
reikėjo įtraukti bent 510
asmenų“.JonasDaugėlaliu
dija,kadŠiauliųžydųgelbė
jimui „buvo suorganizuota
net atskira organizacija iš
vietos žymesniųjų visuo
menės veikėjų“. (Išgelbėję
pasaulį. Žydų gelbėjimas
Lietuvoje 19411944,LG
GRTC,Vilnius,2001,p.59,
196204).D. Jasaitis su J.
Noreika buvo susiję tam
priais po grin di niais ir as
meniniaisryšiais,draugavo
irbendradarbiavo leisdami
ir platindami pogrindinę
spaudą. Šiaulių apskrities
rezistencinės tarybos lei
džiamas laikraštis išspaus
dinostraipsnį,kuriamebuvo
pasmerkti žydų žudymai
ir nurodyta, kad Lietuvai
atstačius nepriklausomybę
bus teisiami šių žudynių
vykdytojai ir pagalbinin
kai.Pogrindiniamleidiniui

savo antinacinį straipsnį
parašėirJ.Noreika.Žydus
gelbėję šiauliečiai pasiti
kėjo J.Noreika, jį vertino
labai teigiamai.D. Jasaitis
J.Noreiką apibūdino kaip
rezistentą,„griežtaigynusį
krašto reikalus prieš oku
pantus“.Šiauliųantinacinio
pogrindžiodalyvis,Šiaulių
viceburmistrasVladasPau
ža, nacių persekiojamie
siemsišdavęsdaugiaukaip
300 asmens pažymėjimų,
dėlkuriųnekartątekoaiš
kintis vokiečių saugumo
agentams, J.Noreiką įver
tino kaip „didį patriotą,
per daug neatsargų kalbo
se, staigaus,ugningobūdo
tautos didvyrį,mirusį dėl
mūsų ir Lietuvos laisvės“
(Domas Jasaitis,Žydų tra
gedijaHitlerio okupuotoje
Lietuvoje,Draugas,Čika
ga,1962;Išgelbėjępasaulį.
ŽydųgelbėjimasLietuvoje
19411944,LGGRTC,Vil
nius,2001,p.214).Šiaulių
aps. finansų sk. vedėjas
AntanasGurevičiusJ.No
reikąvertinokaipžydųgel
bėtoją,motyvuodamastuo,
kad„Šiauliųaps.Valdybai
priklausėVaiguvos vaikų
prieglauda.Taigijibuvoat
sakingaužšiosprieglaudos
gerovęirvisapusiškąvaikų
aprūpinimą, vadinasi, ir 7
žydų vaikų bei vienos su
augusiosžydaitės,kuri ten
ėjo prieglaudos sekretorės
pareigas” (A.Gurevičiaus
sąrašai, 1999, p.120). J.
Noreikos bendražygisDa
mijonasRiaukaliudija,kad
pirmomiskarodienomisJ.
Noreika įkalbinėjo sutiktą
vežimu važiuojančią žydų
šeimyną pasukti iš kelio
ir kuo skubiausiai slėptis
nuo vokiečių (Genocidas
ir rezistencija Nr.1 (39),
Vilnius,2016,p.50).Nacių
suimtas, tardomas ir kali
namasJ.Noreikaneišdavė
žydų gelbėtojų ir pogrin
džio dalyvių. Po dvejus
metus kalinimo Štuthofo
koncentracijos stovykloje
įLietuvągrįžęsJ.Noreika
antisovietinępogrindžioor
ganizacijąsukūrėsuŠiaulių
žydųgelbėtojųtinkloakty
via nare, buvusia Šiaulių
bibliotekosvedėjaOnaLu
kauskaitePoškiene,Domo
Jasaičio žmonos Sofijos
LukauskaitėsJasaitienės
se se ri mi. 

8. Jonas Noreika savo
gyvenimą paaukojoTėvy
nėslaisvei,jįrepresavoabi
okupacinėsnaciųirsovietų
valdžios. 6 JonasNoreika
savo gyvenimu įrodė, kad
kitų piliečių ir Tėvynės
gerovė jambuvo aukščiau
asmeninių interesų.Jisak
tyviaipriešinositieknacių,
tiek sovietų okupacijoms,
dėl ko buvo abiejų reži
mų įkalintas, o sovietų ir
nužudytas. Išlaisvintas iš
Štuthofo koncentracijos
stovyklosturėjogalimybių
pasitraukti įVakarus, kur
jo laukė žmona irmaža
metė dukra, tačiau grįžo į
sovietųokupuotąLietuvąir

siekdamasvienytiginkluo
topasipriešinimo judėjimą
ruošė sukilimą už Lietu
vos laisvę. JonoNoreikos
humanizmą liudija: – ak
tyvus priešinimasis oku
paciniamsnacių ir sovietų
režimams; – bendražygių
liudijimai; – pasiaukojanti
šiltine sergančio Štuthofo
lageriokalinioprof.Vlado
Jurgučiogloba;–Štuthofe
kartukalėjusiokun.Stasio
Ylosvertinimas:„J.Norei
ka grįžo [į Lietuvą]mirti
sukitaismirštančiaisužtė
vynę.Būdamas teisininkas
jis suprato, kas jo laukė,
tačiau tėvynėsmeilė buvo
jambrangesnėužviską“;–
Štuthofokoncentracijossto
vyklojesukurtaJ.Noreikos
malda(StasysYla,Žmonės
iržvėrysDievųmiške,Kau
nas,1991); – priešmirtinis
palinkėjimas dukrai: „Aš
noriumatytitavepilnątik
tai kūrybingos jėgos, nes
neapykanta–griaunanti,o
meilė–kuriantijėga“(Vid
mantasValiušaitis,Kąapie
GeneroląVėtrąpasakojojo
dukra,Delfi.lt,2018).

9.G.A.Gochinoatliktas
tyrimasnegalibūtilaikomas
neiobjektyviu,neimoksli
niu.CentrasištyrėG.A.Go
chino išvadas bei pridėtus
dokumentusirpateikėjam
ir teis mui ar gu men tuo tus 
vertinimus.Centronuomo
ne,G.A.Gochino tyrimas
vertintinas kaip bandymas
pagrįsti kitų šaltinių nepa
tvirtintus jauminėto vie
no liudininko (Aleksandro
Pakalniškio) prisiminimus
ir kaip nacių propagandos
kopijavimasdėllietuvių,o
ne vokiečių atsakomybės
užHolokaustąLietuvoje.Jo
pateiktidokumentaiCentrui
išesmėsbuvožinomi,tarp
jų nėra jokių naujų svarių
argumentų, suteikiančių
pagrindą pakeisti 2015m.
Centro išvadą. G.A. Go
chino tyrimas negali bū
ti laikomas objektyviu ir
moksliniu dėl šių priežas
čių: –G.A.Gochinas sa
vo pateiktiems istoriniams
šaltiniamsnetaiko išorinės
irvidinėskritinėsanalizės,
nevertina jų patikimumo;
–G.A.Gochinasdokumen
tus atrinko remdamasis ne
objektyvumo kriterijais,
o bandydamas pagrįsti iš
ankstinesnuostatas;–G.A.
Gochinasvertinapavienius
dokumentus, nederinda
mas jų su kitų archyvinių
dokumentų, žinomų faktų,
liudijimų ir aplinkybių vi
suma, taip ignoruodamas
mokslinei analizei būtiną
bendrą istoriografinį kon
tekstą; – G.A. Gochino
pateiktos apibendrinančios
išvados akivaizdžiai prieš
taraujakaikuriemsjopaties
pateiktiemsdokumentams;
– kai kurieG.A.Gochino
teiginiai galimai pažeidžia
LRKonstitucijosnuostatas
irvisuotinaipripažintąne
kaltumoprezumpciją.
Lietuvosgyventojųgenocido

irrezistencijoscentras
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1955m.bibliotekaperkelta
įKomunarų (dabarVytauto)
gatvėsNr.8pastatą.

1955m.vaikųbibliotekai
suteiktos atskiros patalpos
Plungėsparkeesančiojelaik
rodinėje.

Vaikų biblioteka laikro
dinėje turėjo du kambarius
pirmame aukšte: skaityk
lą ir knygų fondą, įėjimas
iš gatvės pusės. Joje dirbo
bibliotekininkėLaimutėBal

Plun gės vie šo sios 
bib lio te kos is to ri jos 
aki mir kos

Bibliotekininkėskaityklojeprieparodos,1955m.

Įėjimasįbiblioteką.19551963m.laikrodinėjeveikėVai
kųbiblioteka.Nuotr.K.Paulauskaitės.2010m.

RajoninėbibliotekaVytautogatvėjeveikė19551979m.,o
Vaikųirkomplektavimoskyriaiiki1993m.

BibliotekininkasEdvardasGarbauskasapie1956m.

BibliotekininkaiprieRajo
ninėsbibliotekos,1956m.

Rajoninėjebibliotekoje.Stovi(iškairės)J.GulbinaitėJa
kaitienė,A.Gorbatenko,sėdiV.Šeškavičiūtė,1956m.

Vaikųbibliotekosdarbuotojos(sėdiiškairės)Bartkienė
irL.Baltrūnaitė,1956m.

VitaŠeškavičiūtė1956
1957m.buvoPlungėsrajo
ninėsbibliotekosvedėja

JuozagataGulbinaitėJa
kaitienė19571962m.buvo
Plungėsrajoninėsbibliote
kosvedėja

BibliotekininkaiprieRajoninėsbibliotekos,1960m.

ProRajoninėsbibliotekoslangą,1960m.

trūnaitė.Kituose šiopastato
kambariuoseveikėPionierių
irmoksleiviųnamaisuatskiru
įėjimu.Bibliotekalaikrodinė
jeuždarytaapie1963m.,ojos

fondasperkeltasįpastatąVy
tautogatvėje(Nr.8).Tuomet
šiamepastate,šaliasuaugusių
jųbibliotekosatidarytasvaikų
literatūrosskyrius.eglėJačKonytė

Pa va sa ris 
Pa par čiuo se
Palaimingaspavasariolietus,gyvybėsvanduo.

Išeiniįlauką,pakeligalvąįdangų,rodos,įkvėp
tum,sugertumvisaaplink:irsaulėtąlietų,apjuostą
vaivorykšte, irvisusdebesis,visuslaukus,visas
paukščių giesmes.Kvatoja varnėnas ant stogo
šelmens.Gandrasvastvastviršgalvosdidingais
sparnais lygapglėbtnorėdamas.Kelimenki lie
tauslašeliai,ovisginuplauna,atgaivinamirusią,
išdegusiądykynę.Irkiektamegyvybėstroškuly
jėgos, jei iš tokiosmirtinos degėsių krūvosgali
prasiveržtižali,šviežutėliai,gležnutėliaižolynai.
Nepavasaristaidūmųtumulaiišvisųlaukųpu
sių,juodaiišdegusiosdykynės.Sakau:„Žmonės,
kąjūsdarot?Kodėl?Kasjumsužkliūna?Arjūsų
tingėjimastaupiai,rūpestingai,tvarkingaigyventi
jumsakisbado?Ogalbukasneišmanymasirne
noras išmanyti?“.Vieni sako:„Taipmūsų tėvai,
seneliaidarė“.Kiti šaiposi: „Oką, smagu,kai į
tokįkaimoužkampįsulekiatiekgaisrinių,ūžimas,
vandenspumpavimas, šauksmai“.Labai nedaug
dartokių,kuriesuvokiažolėsdeginimožaląirpa
vojų,beprasmybęirgrėsmę.Labainedaugtokių,
kurienedeginavientodėl,kadišsigandobaudos:
ai,kaipnorsišsisuksim,aškaipinvalidumąturin
tis,jiskaiptremtinys.Taitokiostokelės.Arkada
nušvis?Ogalįvyksstebuklasirvisimokslaitaps
nemokami ir visiems prieinami.Tik ar benorės
kasmokytis,arliksdarkoksneuronassmegenyse
neužnuodytas.
Nekantrus šalpusnis iškišo galvelę, pražydo

snieguolės,krokai.Pirmapavasariospalvabalta
snieguolių,otikpaskuinušvintašalpusniųsaulės
geltonis. Purienos įsauly, tarp krūmokšnių prie
šaltiniočiurlenimo,jaukraunažiedus.Ir„baltos
varnelės“staigaužplūdolaukus.Stebėdavaus,kas
atsitiko,kadarimainutūptinetikvarnųpulkais,net
irkirųbūriais.„Oi,teta,mesmiesteperbalkoną
mėtomkiramsmaistą,ojietaipgražiaipasigauna“.
Netikvarnosdabarpavasarįsujundamiestuoseir
laukuose,betirkirai.Kirai,tiejūrųbaltiejiŠauk
liai,vandensmylėtojai,didiejižuvininkai.Miršta
vanduožemėje.Nebėražuvies.Atrodo,štaikokia
vandenynųbedugnėgilumapaslėpsvisasžmonių
nuodėmes,nuplaussraunūsupeliaikažkurtolyn,
gilynvisasžmoniųatmatas.Tiknenuplaustoliau
irgiliaužemės.VisimesišŽemėsatėjęirvisiįją
sugrįžtame,apsisukagyvybėsratasirtrenkiamums
armūsųvaikams,ardartikmenamiemsžmonėms
viskuo,kąpaliekam,išmetamšiandienirdabar.Va
karkažkassusprogdinobombąkažkurvandenyne,
šiandienkiraišiukšlynųpaukščiai(okuoskiriasi
šiukšlynųžmonės?).Kaskitas?
TačiauPaparčiuosetebečiurlenapatvinęsupelis,

tebeplaukoantys.

Paparčiai,Skuodor.


