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Kęstutis Vaitkus

Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signatarams skirta paroda
Vasario 8 d. Plungėje, Žemaičių dailės muziejuje, buvo atidaryta stendinė paroda „Vieni iš dauge
lio: 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“, pareng
ta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojų. Ši paroda skiriama Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui, visiems Lietuvos valstybės kūrėjams ir artėjančiam moderniojo Lietuvos
parlamentarizmo šimtmečiui, kurį minėsime 2020 metais. Renginyje dalyvavo profesorius Liudas
Mažylis, susirinkusiesiems papasakojęs įdomių to laikmečio „užkulisinių“ politikos peripetijų.
Pabaiga. Pradžia Nr. 2 (796).

Parodos pristatyme su prof. L. Mažyliu.

Parodos pristatymo ren
ginyje profesorius L. Ma
žylis perskaitė pranešimą
„Iššūkiai mūsų tautai prieš
100 metų ir dabar“, iliust
ruod am as jį skaidr ėm is.
Paaiškėjo, kad jo profesija
– chemikas, darbas – po
litologijos kurso dėstymas
Vyt aut o Did žioj o univ er
sitete, o pomėgis – kolek
cionavimas. Ir istorija jis
rimčiau susidomėjo būtent
kaip kolekcininkas: 2014 m.
Karininkų ramovėje iš savo
kolekcijos surengė parodą,
skirtą Pirmojo pasaulinio
karo 100-mečiui.
Nepriklausomybės Aktu
ir galimybe jį surasti L. Ma
žylis sakė susidomėjęs 2016
metais. Tų metų pabaigoje
bei 2017 met ų prad žioj e
jis įsitikino, kad Lietuvoje
Akto ieškoti neverta. Buvo
raginimų ieškoti Rusijoje,
bet profesorius žinojo, kad
vasario mėnesį bolševikinė
Rus ij a pat yr ė milž in išk ą
vokiečių karinį spaudimą ir
Lenino-Trockio valdžia iš
Peterburgo bėgo į Maskvą.
Tad jo, kaip patyrusio kolek
cininko, žvilgsnis nukrypo į
Vokietiją. L. Mažylis parašė
paraišką į Vokietijos valsty
binį archyvą, o archyvaras

Angel‘as (profesorius juo
kavo, kad jam padėjo pats
angelas...) atrašė, kad yra
toks Vokietijos užsienio po
litikos archyvas. Ten Nepri
klausomybės Aktas ir buvo
gana nesunkiai atrastas.
L. Mažylio manymu, pa
grindinis Lietuvos Tarybos
tikslas buvo viešinimas, kad
Lietuvos vardas kuo plačiau
nuskambėtų pasaulyje. Todėl,
spaudžiant vokiečiams, buvo
pasirašyta 1917 m. gruodžio
11-osios deklaracija, kurioje
Lietuvos Taryba sutiko, kad
Lietuva su Vokietija sudarys
keturias konvencijas: karinę,
transporto, muitų ir monetari
nę. Nė viena pusė dar nežino
jo, kaip tai bus įgyvendinta.
Vokiečiai net samdė profe
sorius, kad būtų išaiškintas
galimas Lietuvos statusas: gal
tai būtų kaip kokia Viurtem
bergo žemė (administracinis
Vokietijos vienetas – K.V.),
bet tada reiktų keisti Vokieti
jos konstituciją?! L. Mažylio
nuomone, Lietuvos Taryba,
pasirašydama šią deklaraciją,
parodė didelį nuovokumą: ji
išsireikalavo, kad būtų įrašas
„su sostine Vilniuje“, bei vi
siems galėjo sakyti, kad vo
kiečiai prižadėjo pripažint!
2018 m. sausio mėnesį

Jūratės Motužienės nuotr.

Lietuvos Taryba vėl rinkosi
diskusijoms, nes suprato,
kad minėtosios konvencijos
labai apsunkintų Lietuvos
nepriklausomybę. Būsimieji
signatarai sukonfliktavę: 4
kairiųjų pažiūrų Lietuvos
Tar yb os nar iai išs toj o iš
Lietuvos Tarybos. Ir tik po
ilgų įkalbinėjimų vasario
15 dieną buvo sutarta dėl
galutinio Nepriklausomy
bės Akt o tekst o. Vas ar io
16 d. posėdyje (vykę net
du pos ėd žiai – ryt in is ir
vakarinis) Lietuvos Taryba
pasirašė Nepriklausomybės
Aktą. Kaip sakė profeso
rius L. Mažylis, dabar daug
kas yra skaitmenizuota, tad
buvo galima paskaityti sig
natarų prisiminimus. Aktas
buvęs pasirašytas didžiulėj
įtampoj, spengiančioj tyloj,
nes jie bijoję vėl susipykti.
Jonui Basanavičiui perskai
čius tekstą, buvę pasirašyti
du egzemplioriai. Vienas jų
– Jurgio Šaulio kaligrafiškai
surašytas dokumentas – ir
buvo rastas Berlyne. Kitas
– mašinraštinis – iki šiol
tebėra dingęs. L. Mažylio
manymu, turėtų būti ir J.
Basanavičiaus perskaitytas
dokumentas (be signatarų
parašų), nes perskaitęs tur

būt pasiliko jį sau.
Vienas vokietis yra pa
vad in ęs Liet uv os Tar yb ą
„akiplėšų gauja“. L. Ma
žylis tokiam apibūdinimui
tarsi ir pritarė: jie derėjosi
su vok ieč iais, bet vis ais
būdais siekė savo tikslų.
Akiv aizd u, kad po Akt o
pasirašymo Lietuva iš karto
netapo nepriklausoma vals
tybe. Bet ir vėl - viešinimas!
Petras Klimas tekstą nunešė
į Martyno Kuktos spaustu
vę, kur buvo spausdinamas
Lietuvos Tarybos laikraštis
„Lietuvos aidas“. L. Mažy
lio teigimu, buvo akivaizdu,
kad vokiečių cenzūra neleis
spausdinti šio dokumento,
bet vasario 19 d. numery
je išspausdinto laikraščio,
kur iam e pas kelbt a apie
Lietuvos nepriklausomybę,
keliasdešimt egzempliorių
jau buvo paslėpta... Galima
spėti, kad Antanas Smetona
per savo žmoną Sofiją Sme
tonienę Aktą bus perdavęs
vienam vokiečiui, kuris šitą
dokumentą nuveš traukiniu
į Berlyną. Ir jau vasario 18tos vakare Aktas pasirodys
spaudoj, o ne vėliau kaip
vasario 20-tą – ir Reichsta
go protokoluose! Be to, jis
galėjo būti išspausdintas ir

Profesorius L. Mažylis.

Prof. L. Mažylį sveikina Plungės meras A. Klišonis.

kitų šalių spaudoje. L. Ma
žylis papasakojo, kaip prieš
keletą mėnesių jį buvo pa
sikvietę Austrijos-Lietuvos
draugijos nariai. „Mainais“
už pas ak oj im ą jam buv o
suorganizuota išvyka į vie
Nukelta į 2 psl.

Draugijos „Saulutė“
2019 metų projektas
„Žemaičių kultūros laukas“
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ną antikvariatą, kuriame ga
lima įsigyti senų laikraščių.
Kolekcininkas L. Mažylis
paprašęs atnešti pluoštelį po
vasario 16 dienos išspaus
dintų laikraščių, ir štai vie
name jų - mūsų Aktas!
1918 m. kovo 23 d. vo
kieč iai pag al iau prip až i
no Lietuvą. Bet pripažino
2017 m. gruodžio 11-osios
dek lar ac ij os pag rind u, t.
y. su minėtomis konvenci
jomis. Dėl tų konvencijų
JAV reakcija buvusi labai
drastiška. Didžiulis triukš
mas ir tarp JAV lietuvių,
ir JAV spaudoje kilo ir dėl
to, jog informacinėj žinutėj
vokiečiai buvo pridūrę, kad
Lietuvai teks dalintis karo
našta su Vokietija. Bet L.
Maž yl is pat ar ė pas kait yt
Jurgio Šaulio tekstą, rodantį
konstruktyvią reakciją į si
tuaciją: jis neaimanavo, kad
ne tuo pagrindu pripažinta,
o rašė, kad padaryta viskas,
kas buvo įmanoma, gau
tas pripažinimas, ir dabar
prasidės valstybės statymo
darbas, bus pradėta kurti
Lietuva. Tiesa, po pripa
žin im o vok ieč iai rea l ios
valdžios Lietuvai nesuteikė
(pagal tarptautinę teisę Lie
tuva kurį laiką buvusi tarsi
„užš ald yt oj būkl ėj“), bet
dar iki karo pralaimėjimo
-  1918 m. pabaigoje – jau
leido lietuviams formuoti
savo valdžią.
L. Mažylis dar pabrėžė,
kad signatarai buvę įžval
gūs, nes vok ieč iai kar ą
pralaimėjo. Bet ko jie tikrai
nenumatė - kad su kažkuo
teks kariauti. Tiesa, Lietu
voje siautėjo gaujos, ir su
jomis teksią susidoroti. Bet
jau 1919 m. pradžioj, pasak

L. Mažylio, girdi patrankas
bolševikines už Vilniaus.
Teko iš Vilniaus trauktis į
Kauną. Ir prasidėjo kovos
su bolševikais, bermonti
ninkais, lenkais.
Nes ut ar iam a, kas yra
Akto teksto autoriai. L. Ma
žylis prisiminė, kaip jį Niu
jorke pagriebė už rankos
Rita Vileišytė ir pareikalavo
visiems pasakyti, kad Va
sario 16-osios Akto tekstą
suk ūr ęs jos tėv as Jon as
Vileišis. Iš salės pasigirdo
klausimas, ar tik ne Stanis
lovas Narutavičius, turėjęs
teisininko išsilavinimą, bus
tą tekstą sukūręs. Tačiau L.
Mažylis tvirtino, kad dau
gelis jų turėjo išsilavinimą,
tačiau kad ir kaip mes kurį
nors signatarą bemylėtu
me, tai buvusi kolektyvinė
kūr yba, kai tekstas buv o
gludinamas ir gryninamas.
Profesoriaus, susipažinusio
su dokumentais, nuomone,
pagrindiniai viso šio pro
ceso konstruktoriai buvo
Pal ang os prog imn az ij os
bend ram oksl iai Antanas
Smetona, J. Šaulys ir Stepo
nas Kairys. Jie buvo skirtin
gų pažiūrų, bet jeigu kokiu
klausimu jie sutardavo, tai
ir visas dvidešimtukas ras
davo sutarimą.
Įdomi Lietuvos patirtis
tuomet buvusi su monarcho
paskyrimo galimybe. Vo
kiečių kariškių supratimu,
Lietuvos karaliumi turėjo
tapt i Vok iet ij os kaiz er is,
bet tai netiko Lietuvos Ta
rybai. Buvo patarta sakyti,
kad Lietuva nori monarcho
kataliko. Jau 1917 m. pabai
goje buvo pasiūlytas Viur
tembergo grafas Vilhelmas
fon Urachas. L. Mažyliui
tek o pab end raut i su vi
sais trimis grafo anūkais.

Prof. L. Mažylį sveikina ŽDM direktorius A. Bakanauskas.

Štutgarte buvo rasti grafo
ranka piešti genealoginiai
medžiai, iš kurių akivaizdu,
kad Urachai turi gediminai
čių kraujo. Archyve pro
fesoriui L. Mažyliui teko
matyti knygas, iš kurių V.
fon Urachas mokėsi lietuvių
kalbos, o vieną raštą grafas
pasirašė „Mindaugas“. Jis
tikrai manė būsiąs karaliu
mi Mindaugu II. Ir Lietu
vos Taryba 1918 m. liepos
11 d. paskelbė jį Lietuvos
karaliumi Mindaugu II...
Bet iš Rusijos, kurioje visi
buvo nusiteikę prieš cariz
mą, grįžo mūsų pabėgėliai,
kurie griežtai pareiškė, kad
jokių monarchijų nebus. Te
ko pasiųsti V. fon Urachui

Prof. L. Mažylis Vilniaus knygų mugėje. 2019 m. vasario 24 d.

Žemaičių dailės muziejaus (ŽDM) vyr. fondų saugo
toja D. Einikienė.
atsiprašymo raštą... Beje,
kovo 27  d. Plungės kultūros
centre vyko Juozo Erlicko
kūrybos vakaras. Mūsų kla
sikas juokaudamas patarė
būsimuosiuose Prezidento
rinkimuose verčiau pasidai
ryti kandidatų iš užsienio:
„Obama jau „atlikęs“, po
dvejų metų – ir Trampas
„atliks“, o po 22 metų – ir
Putinas...“.
L. Mažylis pasisakė pa
raš ęs dvi knyg as tril er io
stiliumi. Pirmoji - „99 metai
po įvykio“ (Kaunas: „Švie
sa“, 2018 m.). O vasario 24
d. Vilniaus knygų mugėje
įvyko L. Mažylio knygos
„99 šimtosios“ („Alma lit
tera“, 2018 m.) pristatymas.
Profesorių kalbinusi Edita

Mild až yt ė sak ė kūr in yj e
rad us i ir aut ob iogr af in ių
momentų. L. Mažylis prisi
pažino, jog yra ir vietovių,
kuriose jis tikrai yra buvęs,
ir kitų dalykų, tačiau teigė,
jog knyg oj e esą daug iau
išmonės, negu tiesos. Be
je, su kolege Rasa Zozaite
prof es or ius yra par eng ęs
ir išleidęs du dokumentų
rinkinius.
Nei Plung ėj e, nei Vil
niuje L. Mažylis neneigė,
kad kandidatuos į Europos
Parl am ent ą... Iš Berl yn o
atvežtas Vasario 16-osios
Aktas dabar eksponuoja
mas Sign at ar ų nam uos e,
tame kambarėlyje, kur ir
buvo pasirašytas... Alfre
das Bumblauskas bei kiti
istorikai savotiškai siunta,
kai ne jie yra žiniasklaidos
akiratyje... Ir t. t. ...
Žemaičių dailės muzie
jaus dir ekt or ius Alv id as
Bakanauskas dėkojo Akto
atradėjui už įdomų susitiki
mą. Dėkojo jam ir Plungės
mer as Audr ius Kliš on is,
prisiminęs 1986 metus, kai
jam teko plaukti baidarėmis
kartu su L. Mažyliu. O ren
ginio dalyviai džiaugėsi, jog
galėjo apie tokius svarbius
bei įdomius dalykus išgirsti
iš profesoriaus lūpų.

Parodos stendas „Tėvų žemėje“, kuriame pažymėtos ir
surašytos signatarų gimtinės.

Kęstučio Vaitkaus nuotr.

Atvirukas, kuriame pavaizduota dalis 2-osios lietuvių konferencijos Stokholme dalyvių.

Plungė

Parodos stendas, skirtas Antanui Smetonai.
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Dalytė Stonkienė

Iš kartos į kartą.....
Sonata Paulauskienė gimė
1977 m. Plungės rajone, Al
sėdžių miestelyje, kuriame su
mama gyveno iki jai sukako
trys metukai. Tada atitarnavęs
tarybinėje armijoje grįžo tėtis ir
visa šeima persikraustė gyventi
pas senelius į Dargaičių kaimą.
Čia senelių, o ypač močiutės
meilės prieglobstyje, prabėgo
jos vaikystė ir jaunystė.
1984 m. pradėjo lankyti
Žemaičių Kalvarijos (tuo metu
ji vadinosi Varduvos) viduri
nę mokyklą. Mokslai sekėsi
gana gerai, tačiau labiausiai
laukd av o darb ų pam ok os,
o ypač susitikimo su darbų
mokytoja, kuri mokė megzti,
siūti, nerti vašeliu, ruošti mais
tą, kurti įvairius rankdarbius.
Ji sustiprino Sonatos polinkį
prie rankdarbių, kurį ji mano
paveldėjusi iš močiutės. Dar te
besimokydama pradinėje mo
kykloje močiutės padedama ji
nusimezgė sau šiltas vilnones
kojines, o šeštoje klasėje –
megztuką. Mezgimas ją tiesiog
užvaldė, atrodė, kad virbalai
patys juda jos rankose, sukur
dami gražiausius mezginius,
kuriais ji labai mėgo puoštis.
Vis labiau viliojo  sudėtingesni,
didelio kruopštumo ir patirties
reikalaujantys raštai, tad toliau
į viliojamą mezginių pasaulį  ji
žengė daugiau savarankiškai,
retkarčiais paklausydama mo
čiutės patarimų ir vis dažniau
tyrinėdama įvairias mezgimo
knygas.
Sonata iš močiutės pasa
kojimų prisimena, kad ir jos
prosenelė buvo tikra rankdar
bių meistrė. Ji iš lininių siūlų
ausdavo lovatieses, staltieses ir
rankšluosčius. Kiekvienas pa
galvės užvalkalėlis ar paklodė
buvo apnerti vašeliu. Prosene
lis iš savo pomėgio net pinigų
papildomai uždirbdavo duonai
ir būtiniausioms kasdienėms
reikmėms, nes jis drožė gražias
klumpes ir pynė vyžas.
Senelis taip pat buvo meniš
kos sielos žmogus - visą savo
amžių dirbo kryžius ir koply

tėles. Mažai mergaitei labai
patikdavo žiūrėti, kaip iš po
obliaus krenta drožlė po drož
lės ir senelio rankose gimsta
meno kūrinys. Krikšto mama
labai mėgo siuvinėti įvairias
staltiesėles ir pagalvėles. Ji pati
sugalvodavo ir išsipiešdavo
ornamentus siuvinėjimui, todėl
tokių pat - niekur nerasi.
Būdama dvidešimt dvejų  
metų Sonata ištekėjo ir su vyru
atsikraustė gyventi į Gegrėnus,
netrukus gimė dukra Laura,
tad rankdarbius teko trumpam
padėti į šoną. 2008 m. tauto
dailininkė Lidija Kazlauskienė
pakvietė susiburti į ,,Kaimo
kūrėjų‘‘ klubą  kaimo biblio
tekoje ir kartu čia eksponuoti
savo darbus. Tuo metu Sonata
daugiausia laiko skyrė mezgi
mui ir nėrimui, įvairios serve
tėlės, staltiesės ir staltiesėlės
džiugino savo raštų ir spalvų
išskirtinumu. Išpopuliarėjus
siuvinėjimui kryželiu, taip su
sižavėjo šia meno sritimi, kad
savo vakarų be siuvinėjimo jau
nebeįsivaizduoja.
Siuvinėjimas yra tik laisva
laikio pomėgis, tad į jį Sonata
pasineria vakarais, po darbų.
Daugiausia siuvinėja žiemą ir
rudenį, nes vasarą padaugėja
įvairių darbų ir laiko laisvalai
kiui beveik nebelieka. Sonata
sako, kad pradėti siuvinėti
kryželiu – nesudėtinga, tik
reikia nemažai kantrybės ir
kruopštumo. Tenka susitaikyti,
kad šiek tiek pavargs akys, nu
gara, bet padarytas darbas vis
ką atpirks. ,,Žmogus gali būti
ne tik kruopštus, tačiau jei jam
patinka, jis viską padarys iki
galo‘‘, - sako Sonata ir priduria,
kad šis užsiėmimas – savotiška
terapijos priemonė.
Moteris  nuolat nori  išban
dyti kokią nors naują rank
darbių rūšį, nes jai patinka
viskas, kas gražu ir reikalauja
kruopštumo. Yra išbandžiusi
vilnos vėlimą – iš veltos vilnos
darydavo papuošalus,  išbandė  
dekupažo techniką –  ,,pasen
dindama‘‘ namuose kabančio

Sonatos Paulauskienės darbai, parodų akimirkos.
didžiulio veidrodžio rėmą, va
zas, papuošalų dėžutes, baldus
ir kitus daiktus.    
Ne kartą jos darbų parodos
buvo eksponuojamos Geg
rėnų bibliotekoje, Gegrėnų
bendruomenės namuose   ir
Žemaičių Kalvarijos kultūros
centre.
Ne vieną pomėgį turinti So
nata neretai atkreipia dėmesį
drabužiais. Ji laikosi nuostatos,
kad jos apranga turi būti tik
jos. Todėl pati mezga, neria
vašeliu, siuva, gatavą įsigytą
drabužį irgi pritaiko sau: vie
niems ką nukerpa, kitiems pri
siuva, papildo detalėmis, arba
nusižiūri kokio modelio idėją
ir perkuria ją savaip. Moteris
teigia, kad savo rankom sukur
tas drabužis ar bet koks daik
tas, teikia didesnį džiaugsmą
ir malonumą nei pirktinis, nes
jį darydamas žmogus sudeda
meilę, šilumą ir sielą. Viskam
reikalingas kruopštumas ir
kantrybė. Jeigu yra noro, tai
viskam atsiras ir laiko. Aišku,
ne viskas pavyksta iš pirmo
karto, kartais tenka ne kartą ir
išardyti, tačiau savo gyvenimo
be mezginių ir siuvinių  ji jau
neįsivaizduoja -  juk kas įgimta
negali išplėšti iš širdies.
Daug laiko Sonata pralei
džia   ir virtuvėje, nes   labai
mėgsta kepti įvairius saldu
mynus: pyragus, grybukus,
vaflius, įvairias bandeles, bet
dažniausiai savo šeimą lepina
gardžia namine duona, kurią
kepdama dažnai eksperimen
tuoja – kartais deda džiovintų
vaisių, įvairių sėklų, kartais
kepa juodą ruginę, bet daž
niausiai – baltą kvietinę. Savo
iškeptais skanumynais ji ne
tik šeimą lepina, bet kaip pati
Sonata sako, geriems žmo
nėms dovanoja. Dažnai savo
skanumynais įvairių renginių
metu    ji vaišina bibliotekos
lankytojus.
Aktyviai Sonata dalyvauja
visuose bibliotekos rengia
muose renginiuose ne tik kaip
lankytoja, bet ir kaip pagal
bininkė - paprašyta padėti,  ji

niekada neatsisako, o dažnai
ir pati pasiūlo savo pagalbą.
Ji suspėja dalyvauti ir Nacio
nalinio diktanto rašyme, ir
Kalėdinių puokščių konkurse,
ir vaikams pasaką paskaityti,
pamoko įvairių dekoracijų
šventėms pasidaryti. Kartu su
dukra Laura Kalėdų šventėms
savo karpiniais gražiai papuo
šia bibliotekos langus. O štai
prieš porą metų  ji pasirodė ir
kaip puiki renginių vedėja.
Savo ateitį su menu sieja
ir dukra Laura. Smagiausias  
jos  laisvalaikio  užsiėmimas
– piešimas. Piešdama ji atsipa
laiduoja, savotiškai pailsi. Jos
piešiniai ir piešimo technika
neįprasti ir savotiškai įdomūs,
žaismingi, priverčiantys susto
ti ir atidžiau į juos įsižiūrėti.
Nebūdama meno mokyklos
mokinė, savo ir dailės moky
tojos pastangų bei darbštumo
dėka, tikrai puikiai įvertinta
keliuose konkursuose. Šiemet
mergina   baigia   Žemaičių
Kalvarijos vyskupo Motie
jaus Valančiaus gimnaziją ir
planuoja studijuoti Vilniaus
dailės akademijoje. Bet jei
svajonė kartais neišsipildytų,  
Laura sako, kad piešimas vis
tiek išliks kaip hobis.
Gyv en ant kaim e darb ų
niekada nepristinga, ypač dar,
kad vyras Vidmantas dar dirba
ir  valdišką darbą, na  ir, žino
ma, šeima ūkininkauja – dirba
žemę, augina gyvulius. Tačiau
Sonata nedejuoja, ji sako, kad
jai patinka gyventi kaime,
patinka rūpintis savo namų
aplinka, sodu,  gėlynais...
Dažnai klausiantiems, kaip
ji viską spėja – atsako, kad
viską galima suspėti, tik reikia
viską  dirbti su noru ir meile.
Paklausus, ką galėtų patarti
kitiems – nuobodžiaujantiems,
liūdintiems, nežinantiems ką
veikti, optimistiškai nusiteiku
si moteris  atsako: ,,Kol žmo
gus domisi, tol jis yra įdomus
ir kitiems.‘‘
Gegrėnų kaimo biblioteka,
Plungės r.
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Liudvikas Rulinskas

Provizorei Vandai Jurevičiūtei-Kavaliauskienei būtų sukakę 95-eri
Vyriausiosios farmacijos valdybos Šiaulių tarprajoninės kontoros buvusiai ilgametei vadovei,
Katinų muziejaus, vienintelio Lietuvoje ir trečiojo Europoje įkūrėjai, provizorei Vandai JurevičiūteiKavaliauskienei 2018 m. lapkričio 23 d. būtų sukakę 95-eri. Parengta ir išleista jos knyga „Ką šlama
ąžuolas“.
Provizorės Vandos
mokslų skleidimo sekcijos
Žuvininkų gatvėje
felčerių-akušerių mokyklą,
Kavaliauskienės
na
r
ė,
mies
t
o
Kny
g
os
bi
č
iu
Nr. 18
Farmacijos skyrių ir gavo
vardo Katinų
lių
drau
g
i
j
os
na
r
e,
far
m
a
c
i
1990  m. gegužės 17 d. provizoriaus padėjėjos di
muziejus
ninkų mokslinės draugijos
provizorė Vanda Kavaliaus plomą. 1958 m. baigė
Jau
bu
v o min ėt a, kad
nare. Už aktyvų dalyvavimą
kien ė Jaun ųj ų gamt in in
Maskvos farmacijos ins
provizorė V. Kavaliauskie
kraš
t
o
t
y
r
os
dar
b
e
ap
d
o
v
a
kų stotyje (dabar   Jaunųjų titutą ir gavo provizorės di
nė, pradėjusi dirbti Šiaulių
gamtininkų centras) įkūrė plomą. Nuo 1945 iki 1948 nota  prizu.
Jaunųjų gamtininkų centre,
Katinų muziejų. Šios gatvės m. dirb o Šiaul ių vaist ų
Gyvenimas
1990 m. gegužės 17 d. įkūrė
pradžioje prie Vilniaus gat sandėlio pirmojo skyriaus
pašvęstas
Katinų muziejų. Muziejus
vės yra dizainerio Viliaus vedėja. 1948-1950 m. – vyr.   farmaciniam darbui
greit ai tap o žin om as ne
Pur on o suk urt a rek lam a farmacijos valdybos Šiau
Vand a Kav al iausk ien ė tik Šiauliuose, Lietuvoje,
„Katinų muziejus“.
lių tarprajoninės kontoros farmacininkės darbą pra bet ir toli už jos ribų. Mu
Prie V. Kavaliauskienės farm insp ekt or e. 1950 m.
dėjo dirbti sunkiais pokario ziejų kasmet aplanko keli
Katinų muziejaus 25-mečio Šiaulių tarprajoninę kontorą
metais. Tik praėjus frontui, tūkstančiai turistų ne tik iš
prog a atid engt as smag us performavus į Vyr. farmaci
ji atėjo dirbti į 314-ąją vais Liet uv os, bet ir tol im ųj ų
V. Purono unikalus pamin jos valdybos Šiaulių srities
tinę, kuri tik viena mieste kraštų – Japonijos, JAV ir
klas katinams. Monumento skyrių, ji paskirta prekybos
buv o lik us i nes ug riaut a. kitų šalių. Peržengus Katinų
viduje puikuojasi užrašas skyriaus vedėja, o nuo 1951
Farmacininkai išduodavo muz iej aus slenkst į kiek
„Amžina šlovė“, paminklą m. iki 1959 m. vasario 1 d.  
vaistus žmonėms be pini vien ą atv yk us į pas it ink a
puošia šlovingai nusiteikę Vyr. farmacijos valdybos
gų, nes niekas jų neturėjo, daugiau kaip 9 tūkstančiai
katinai.
Šiaulių skyriaus valdytojo o pagelbėti reikėjo. Rinko katinų eksponatų, išdėsty
pavaduotoja. Po skyriaus vaistus iš sugriautų vaisti tų trijose salėse. Jų pilna
Kai kurios
reorganizacijos nuo 1959 nių ir nešė į vienintelę vei stend uos e, ant pal ang ių,
biografij os žinios
m. iki 1989 m. saus io 1
Vanda Jurevičiūtė gimė d.   Vyr. farmacijos valdy kiančią vaistinę. Daugelis sienų visur, kur galima juos
1923 m. lapk rič io 23 d. bos Šiaulių tarprajoninės vaistinių buvo sugriautos, patalpinti. Perėjus sales ir
Šapnagių kaime, Šiaulių ap kontoros valdytoja. Vėliau vyk o ats tat om iej i darb ai, apžiūrėjus eksponatus grei
skrityje, Stasio ir Jadvygos paprašė ir buvo paskirta į gyvenimas pamažu gerėjo. tai įsitikinsite, kad tas pats
Laskauskaitės -  Jurevičie 125-ąją vaistinę valdyto Niekas neskaičiavo darbo keturkojis visai nepanašus
nės šeimoje. Joje augo dvi jos pavaduotoja, o 1990 m. val and ų ats tat ant miest ą į savo giminaičius Austra
dukros ir du sūnūs. Tėvas vasario 1 d. išleista į užtar iš griuvėsių. Provizorei V. lijoje, Portugalijoje, Čeki
- žymus provizorius, dirbo nautą poilsį. Išėjusi į pen Kavaliauskienei vadovau joje, Japonijoje, Kanadoje
vaistinėse, Šiaulių farmaci siją pradėjo dirbti Šiaulių jant Šiaul ių zon oj e buv o ar Vengrijoje. Katinas dėl
jos laboratorijoje „Galen“, jaunųjų gamtininkų stotyje 91 vaistinė, 303 vaistinių savo jautrumo yra atlikęs
laikinai pavadavo vedėjus. (dabar Jaunųjų gamtininkų punktai, kontrolinės anali daug žygdarbių. Dažnas tu
Mama Jadvyga buvo namų centras) ir 1990 m.  gegužės   tinės laboratorijos, darbų ristas  net neįtaria, koks jis
šeimininkė. Dukra Aldona mėn. 17 d. įkūrė Katinų mu vykd yt oj ų bar as. Įsteig sumanus ir išradingas, gud
tapo gydytoja, Vanda pa ziejų. Muziejaus eksponatai ta nauja vaistinė: keturios rus ir netgi labai protingas.
sek ė tėv o pėd om is, tap o – tai V. Kavaliauskienės ka Šiauliuose, trys Panevėžyje, V. Kavaliauskienės katinų
provizore. Sūnūs Algirdas tinų kolekcija, kurią rinko po vieną Naujojoje Akme kol ekc ij a yra pav yzd ys,
ir Vyt aut as – dip lom uot i daugiau nei 50 metų, suve nėj e, Liol iuos e, Vent oj e, kaip vieno žmogaus įdomus
inž in ier iai stat yb in ink ai. nyrai, fotografijos, paveiks Rėkyvoje ir kt. Perkeltos į pomėgis gali tapti įdomus
Sūnaus Algirdo žmona Ju lai, indai su katinais iš viso naujas patalpas beveik visos visiems. Ne veltui apie V.
zefa taip pat buvo farma pasaulio. Katinų muziejus sen os ios vaist in ės. Nau Kav al iausk ien ės Kat in ų
jai įsteigtos bei perkeltos muziejų rašyta JAV, Prancū
cininkė.
yra vienintelis Lietuvoje ir į naujas patalpas vaistinės zijoje, Belgijoje, Vietname,
Stas ys Jur ev ič ius mo trečias Europoje po Švei
kytojavo Šiaulių berniukų carijos ir Olandijos, labai įrengtos pagal naujausius Ang lij oj e, Ček ij oj e. Ne
gimnazijoje. 1935 m. pa mėgstamas ne tik vaikų, bet farmacijos reikalavimus, jų mažai straipsnių paskelbta  
rengė ir išleido pirmąjį lie ir suaugusiųjų. Jį lanko iš gražūs interjerai, aprūpintos resp ubl ik in ėj e spaud oj e,  
naujais baldais, įrengimais, taip pat Šiaulių miesto laik
tuvišką vadovėlį „Organinė Lietuvos ir užsienio šalių.
su
darytos geros darbo sąly raščiuose „Šiaulių naujie
chemija“.
Provizorė Vanda Kava gos darbuotojams. V. Ka nos“, „Šiaul ių krašt as“,
Vanda Jurevičiūtė 1941 liauskienė lankė tobulini
m. baigė Šiaulių mergaičių mosi kursus Maskvoje, I. valiauskienė daug dėmesio šiauliečio dizainerio Viliaus
gimnaziją ir tais pačiais me Sečenovo medicinos ins skyrė gyventojų bei gydymo Purono sukurtas paminklas
tais pradėjo dirbti Šiaulių titute, Vilniuje ir Kaune, įstaig ų apr ūp in im u vais katinams prie Katinų mu
miesto vaistinėje mokine. jai suteikta aukščiausioji tais, tobulino informacinį ziejaus mums primena, kad
Išdirbusi tris metus, 1943 farmacinio darbo organiza darbą, steigė informacijos turime mylėti vienas kitą
m. išklausė Kauno Vytauto torės kvalifikacinė kategori kabinetus vaistinėse, glau ir... mylėti katinus. To paties
Didžiojo universitete pro ja. Už ilgametį ir atsidavusį džiai bendravo su gydymo ir dar daugiau moko Katinų
vizorių padėjėjų kursus ir darbą apdovanota ženklu įstaigomis, organizuodavo muziejus, kuriame iki šiol
išlaikė egzaminus, gaudama „Sveikatos apsaugos žymū gydytojų ir farmacininkų gyvas, žmones, savo profe
siją ir Šiaulius mylėjusios
provizoriaus padėjėjo pažy nas“, jai suteikta Sveikatos konferencijas.
My
l
ė
t
i
žmo
g
ų
ir
sa
v
o
V. Kavaliauskienės atmini
mėjimą. Po egzaminų dirbo aps aug os Nus ip eln ius ios
pro
f
e
s
i
j
ą
–
tai
bu
v
o
svar
mas. Muziejaus darbuotojai  
314-ojoje vaistinėje recep darbuotojos garbės vardas
biau
s
ias
jos
už
d
a
v
i
n
ys
ir
kiek
v ien ais met ais org a
tore.  1951 m. baigė Kauno ir Liet uv os Resp ubl ik os
tikslas, kurio siekė ir kurį nizuoja Katinų muziejaus
Nusipelniusios provizorės diegė auklėdama jaunuosius gimt ad ien io pam in ėj im ą.
garbės vardas.
specialistus, atvykusius į Ypač įdomus ir turiningas
Visuomeninė veikla

V. Kavaliauskienė.

Provizorė V. Kavaliaus
kien ė akt yv iai dal yv av o
vis uom en in ėj e veikl oj e.
1957-1987 m. buvo renka
ma Šiaulių miesto deputate,
Sveikatos apsaugos nuola
tinės komisijos sekretore.
1957-1971 m. buvo renka
ma teismo tarėja. Ji aktyviai
dal yv av o miest o mot er ų
tarybos darbe, buvo „Žini
jos“ komisijos medicininių

Šiaulių bei Panevėžio kraš
to vaistines. Ji didžiavosi ir
džiaugėsi darbuotojų kolek
tyvu, nes gerai suprato, kad
tik nuoširdžiu darbu galima  
padėti sergančiam ligoniui.
Ji visuomet sakydavo: „Gy
venimas yra gražus“.
Provizorė Vanda Kava
liauskienė kilniam ir atsa
kingam farmaciniam darbui
pašventė 50 metų.

buv o 27-asis muz iej aus
gimtadienis. 2017 m. gegu
žės 17 d. dalyvavo meninin
kai, žurnalistai, šiauliečiai.
Muziejaus vadovė Ernesta
Daukšienė įdomiai pasako
jo apie sukauptus katinė
lių eksponatus, muziejaus
org an iz uoj am as par od as.
Dažn ai juok auj am a, kad
muziejui vadovauja tikrai
katinai – mūsų direktorius
Perlas, sekretorė Mildutė,

Artūro Staponkaus nuotr.

pavaduotoja Meilutė.
Paneviežietė poetė far
macininkė Irena Aleknienė
muziejui padovanojo 2000
eilėraščių apie katinėlius.
Katinų muziejus 2010 m.
pavadintas provizorės Van
dos Kavaliauskienės vardu.
V. Kavaliauskienė Ka
tin ų muz iej aus kol ekc ij ą
(per 4000 eksponatų) pa
dov an oj o Šiaul ių miest o
savivaldybei. „Aš gimtajam
miestui padovanojau bran
gią ir vert ing ą kol ekc ij ą
tam, kad šiandieniniai mies
to gyventojai ir ateinančios
kartos galėtų lankyti Katinų
muziejų ir džiaugtis mano
surinkta kolekcija“.
Kaip kažkada pati V. Ka
valiauskienė, taip ir šiandien
muz iej us siek ia skiep yt i
meilę gyvūnams bei skatinti
kolekcionavimą, kuris gydo
žmogaus sielą.
„Mes norime, kad vai
kai nuo mažų dienų jaustų,
kad gyvūnėlius, kačiuką ar
šuniuką, reikia mylėti, ir ne
tik mylėti, bet ir globoti.
Antra – gal kas „susigun
dys“ kol ekc ion uot i, nes
kolekcionavimas suteikia
ne tik malonumą, bet veikia
raminančiai. Norėtųsi, kad
vaikai mokėtų suprasti kito
gyvenimą, kito – žmogaus
ar gyv ūn ėl io kanč ias bei
džiaugsmus“,- sakė garsioji
muziejaus kūrėja.
Knyga „Ką šlama
ąžuolai“

Provizorė V. Kavaliaus
kienė dar dirbdama Katinų
muz iej uj e, prad ėj o raš yt i
knygą „Ką šlama ąžuolai“,
kurios, deja, nespėjo užbaig
ti, 2011 m. lapkričio 22 d. ji
netikėtai išėjo Amžinybėn.
Palaidota šalia vyro Adolfo
Ginkūnų kapinėse Šiauliuo
se. Ją į paskutinę kelionę
palydėjo gausus būrys šiau
liečių ir žmonės iš aplinkinių
rajonų. V. Kavaliauskienės
knygą užbaigė rašyti ir išlei
do „Saulės deltos“  leidykla.
Knygoje yra aprašomas is
torinis laikotarpis, anų metų
inteligentija, farmacijos at
eities kūrimas, reformos bei
prisiminimai apie unikalų
Katinų muziejų. Autorė labai  
nuoširdžiai knygoje atsilie
pia apie senelius, tėvelius,
brolius ir seseris. Knyga „Ką

šlama ąžuolai“ buvo prista
tyta Šiaulių miesto savival
dybėje ir bibliotekoje.
Kiekvienas, einantis Šat
rijos gatve ties namu pa
žymėtu 5 numeriu, paste
bi išsišakojusį ąžuolą. Šis
ąžuol as pas od int as 1936
m. V. Kavaliauskienės tėvo
Stasio   60-mečio šventės
proga. Beveik šimtametis,
plačiašakis ąžuolas prime
na, kad čia ilgus metus gy
veno Stasio Jurevičiaus ir
Jadvygos Jurevičienės bei
Vand os ir Adolf o Kav a
liauskų šeimos. Provizorės
Vandos Jurevičiūtės-Kava
liauskienės išsamus gyveni
mo aprašymas atspausdintas
socialinių mokslų daktarės
provizorės Reginos Stonku
tės-Žukienės ir provizoriaus
Anatolijaus Kostiukevičiaus
knygoje „Žymiausi Lietuvos
farmacininkai“. Taip pat jos
biografiją spausdino VŠĮ
„Leid yb os idėj ų cent ras“
parengtoje knygoje „Kraštie
čiai. Šiauliai. Rinktinės biog
rafijos“. Kaunas, 2014 m.
Provizorei V. Kavaliaus
kienei 2018 m. lapkričio 23 d.
būtų sukakę 95 metai, tačiau
jau aštuoneri  metai, kaip ji
savo žemiškąją kelionę baigė.
Įdomu pažymėti, kad Šiau
lių miesto laikraštis „Šiaulių
naujienos“ tik vienu mėnesiu
jaunesnis už provizorę.
Dabartiniu metu Katinų
muziejuje yra įregistruota
per 6000 eksp on at ų. Per
metus muziejų aplanko iki
10000 turistų. Muziejų labai
mėgsta moksleiviai.
2018 m. vasarą muzieju
je vyko renovacijos darbai,
muziejus iš pagrindų pasi
keitė, atsinaujino. Atvykusius
lankytojus mielai sutinka
šeši gyvi pūkuotieji. Rugsėjo
pabaigoje Katinų muziejuje
įvyko graži šventė, kai po
renovacijos muziejus atvėrė
duris. Šventė buvo parodyta
ir per Šiaulių televiziją.
Šaltiniai:
Socialinių mokslų dakta
rės Reginos Stonkutės-Žu
kienės knyga „Žymiausi Lie
tuvos farmacininkai“ 1998
m., Vilnius.
Antaninos ir Liudviko Ru
linskų farmacijos istorinės
med žiag os rink in ys apie
žymius žmones.
Šiauliai
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Genovaitė Matevičiūtė

Lai žaliuos...
Kovo 14 d. Plungės vie
šojoje bibliotekoje gražiai
buvo paminėta Knygnešio
diena. Ir buvo prisiminta
ne tik  skaudi ir reikšminga
lietuvių tautai istorijos at
karpa, bet ir pagerbti, apdo
vanoti, pasveikinti didžiausi
bibliotekos skaitytojai.
Pern ai met ų prad žioj e
biblioteka, siekdama gau
sinti savo skaitytojų ratą ir
skatindama kiekvieną plun
giškį knygai atverti namų
duris bei kviesdama jaunimą
dažn esn iam kont akt ui su
knyga, bendradarbiaudama
su Plungės miesto seniūnija
ir Švietimo skyriumi, buvo
paskelbusi akcijas: „Plungės
viešojoje bibliotekoje dau
giausiai skaitanti Plungės
miesto gatvė“ ir   „Plungės
viešojoje bibliotekoje dau
giausiai skaitanti Plungės
miesto mokykla“. Informa
cija apie akcijas - Vartotojų
aptarnavimo skyriaus vedė
jos Genovaitės Matevičiūtės
straipsnį „Valstybės atkūri
mo šimtmetį pasitikime su
knyga“ išspausdino visi trys
rajono laikraščiai, paskelbė
Savivaldybė savo elektroni
niame puslapyje, informacija
apie akcijas pasiekė visas
mokyklas ir miesto gatvių
seniūnaičius. Biblioteka taip
pat skelbėsi esanti pasiruo
šusi pagelbėti ir vyresnio
amžiaus žmonėms, dėl įvairių
priežasčių negalintiems į bib
lioteką ateiti, bet norintiems
skaityti.  Tokius žmones pra
šėme skambinti į biblioteką

ir susitarus buvome pasiruošę
juos porą kartų per mėnesį
aplankyti namuose: atvežti
knygų, paimti perskaitytas.
Ar paskelbus minėtas ak
cijas bibliotekoje netilo tele
fonas,   plūstelėjo skaitytojų
banga? Būtume norėję, tačiau
vėlgi – kodėl būtinai statisti
ka? Kodėl, pasak šių dienų
psichologų, tiesiog nepasi
džiaugti tuo, ką turime?
O taip ir padarėme! Kaip
buv om e žad ėj ę, remd a
miesi elektronine sistema,
sus kaič iav om e sav o di
džiaus iuos ius. 2018-ųjų
Metų skaitytoja tapo Loreta
Kij an in a, per met us per
skaičiusi 292 knygas. Lina
Lacitė   perskaitė 173 kny
gas. Mus ypač nudžiugino
bibliotekos bičiulės Adelės
Gedmontienės pasiryžimas.
Vasarą atėjusi į biblioteką
pasikeisti knygų prasitarė,
jog Liet uv os šimtm eč iui
yra pasižadėjusi perskaityti
100 knygų. Savo žodį mo
teris tesėjo su kaupu – per
2018 metus perskaitė 119
knygų. Šitokie skaičiai tru
putį glumina ir mus, pačius
bibl iot ek in ink us, nuol at
gyvenančius su knygomis
ir tarp knygų, tačiau gerai
pažįstame ir neabejojame
savo skaitytojais. Norėjome
pasidžiaugti ir jaunu žmo
gumi – Plungės „Saulės“
gimn az ij os ugd yt in e Ag
ne Piepaliūte, bibliotekoje
skait anč ia ne mok ykl in ę
programinę literatūrą, -  jai
atiteko nominacija „Už rim

Iš kairės: R. Černeckienė, R. Banionienė, S. Bidva.

Muzikuoja „Saulės gimnazijos mokiniai.

O. Juozapaitienės parengta knygnešių neštų knygų paroda.

G. Černeckis.

Knygnešio dienos paminėjimo dalyviai.

L. Kijanina.

tą ir kryptingą skaitymą“.
Taigi, ne vien skaičiai, ne
vien statistika. Ir ne vien
perskaitytos knygos.   Ma
nau, kad kiekviena biblio
teka (ir kaimuose, ir rajonų

centruose, turbūt ir mies
tuose) ir šiomis dienomis
turi savo Knygnešius. Ne,
nes uk lyd au, sąm on ing ai
žodį „Knygnešius“ parašiau
iš didžiosios raidės. Tiems
žmonėms turime būti dėkin
gi dvigubai – už jų širdies
gerumą ir džiaugsmą, su
teiktą kitam – sergančiam,
neį gal iam, neg al inč iam
ateiti į biblioteką ir pasi
imti knygų. Knygnešys yra
daugiau nei pirmojo rankos
ir kojos, jis pirmiausia yra
gyva, atjaučianti širdis ir
besąlygiškas nesibaigiantis
gerumas, kitam tampantis
beribiu langu į pasaulį...
Nė neabejodami savo bib
liotekos Metų knygneše iš
rinkome Zitą Jonušaitę – ne
vienus metus globojančią
Vinc el ę, lig os prakt išk ai
įkalintą tarp keturių sienų.
Kalb ant apie jaun im ą
– dažn iaus i bibl iot ek os
lank yt oj ai yra Plung ės
„Saulės“ gimnazistai – jie
iš bibliotekos per praėju
siuosius metus paėmė 845
knyg as, ant ri lik o Sen a
miesčio mokyklos mokiniai
(514 knygų), o treti, truputį
mus nustebinę, nes yra to
liaus iai nuo mūs ų, jiems
prie pat yra miesto filialas,
bet, pasirodo, nemažai pas
mus skaitantys, liko „Ryto“  
pagrindinės mokyklos mo
kiniai (219 knygų).
O šventė buvo tikrai gra
ži. Ją iškilmingai pradėjo
muzikos pedagogės Rūta
Černeckienė ir Rita Banio
nienė: akomponuojant Plun
gės bažnyčios choro vadovui
Steponui Bidvai, jos atliko A.
Paulavičiaus „Odę knygne
šiui“. Nuščiuvusioje salėje
rimtai, solidžiai nuskambėjo
Plungės Senamiesčio mo
kyklos istorijos mokytojo,
Simono Daukanto bibliofilų
klubo pirmininko Gintauto
Černeckio žodis apie knyg

V. Skierienė apdovanoja Z. Jonušaitę.

Plungės technologijų ir verslo mokyklos moksleivių
meninė kompozicija.

nešystės svarbą. Apie lietu
višką žodį, jo grožį, Plungės
knygnešius nuostabią litera
tūrinę kompoziciją pristatė
Plungės technologijų ir verslo
mokyklos mokiniai, paruošti
lietuvių kalbos mokytojų
Vilmos Gedgaudienės ir Da
nutės Sausdravienės. Spau
dos draudimo metų leidinių
paruoštą parodėlę trumpai
pristatė vyresnioji bibliote
kininkė Otilija Juozapaitienė.
O kai ant nedidelės pakylėlės,
atstojančios sceną, išsirikiavo
„Saulės“ gimnazijos muzikos
mokytojos Elenos Klimienės,
sėdusios prie pianino, dai
nuojantys, smuikais ir kitais

instrumentais grojantys mo
kiniai ir užgrojo, užtraukė A.
Baranausko „Giedu dainelę“
– kartu dainavo visa salė...
Kol turime žodį, kol skai
tome knygą, tebelaikome
vien ą M. Daukš os kon e
prieš pus ę tūkst antm eč io
įvardytų pamatų, ant kurių
laikosi tauta, polių – gimtoji
kalba. Arba pasak S. Dau
kanto, -  žalioji bruknelė.
Laikykime, puoselėkime - 
lai žaliuos...
Plungės viešosios
bibliotekos
Vartotojų aptarnavimo
skyriaus vedėja
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Romualdo Inčirausko metalo plastikos
paroda Plungės viešojoje bibliotekoje
Dailininko Romualdo Inčirausko kūrybinės veiklos ke
turiasdešimtmečiui dedikuojamos parodos ekspozicijoje –
naujausi, 2016 – 2017 metais sukurti darbai: skulptūrinės
instaliacijos „Civilizacijos“ I ir „Civilizacijos II“, tapybos
ciklas „Abstrakcija su autoriniu ženklu“ ir metalo plastikos
ciklas „Tarytum juvelyrika...“
Skulptūrinė instaliacija „Civilizacijos I“ (2016 / 2017
m.) – tai 12 metalo skulptūrų ir 10 stiklainiuose „užkon
servuotų“ skirtingų civilizacijų objektų. Didžioji pastarųjų
dalis yra autentiški paties autoriaus lankytose vietose (Efe
se, Sidėje, Kesarijoje, Jeruzalėje, Masadoje) surinkti senųjų
kultūrų architektūriniai fragmentai, archeologiniai radiniai
iš karinio konflikto kamuojamos Sirijos miestų Alefo ir
Palmyros, taip pat autentiškas 1989 m. nugriautos Berlyno
sienos fragmentas, dar visai neseniai buvęs dalimi gelžbe
toninio riboženklio tarp dviejų sistemų – rinkos ir planinės
ekonomikos, prievarta pastatyto tos pačios civilizacijos
viduje. Kai kurios autoriaus fiziškai neaplankytos senųjų
kultūrų lokacijos ironiškai įamžinamos artefaktais iš šiuo
laikinę vartotojišką Vakarų civilizaciją įcentrinančių, senųjų
civilizacijų galią ir šlovę besisavinančių ir prekiniu ženklu
paverčiančių bastionų – „akropolių“ ir „babilonų“.            
„Civilizacijų“ projekto tęsinyje („Civilizacijos II“, 2017
m.) kūrybinis arsenalas perkonstruojamas, kovinės pajėgos
pergrupuojamos, tačiau visai menininko kūrybai būdingas
gebėjimas šmaikščiu, žaismingu, kartais ironišku tonu
kalbėti apie rimtus dalykus išlieka. Kaip žaliavą panau
dodamas ne tik sendaikčių turguose ar laužynuose įsigytų
įvairių rakandų detales, bet ir kai kuriuos ankstesnius savo
paties kūrinius (tarsi karo metais metalo skulptūras ar var
pus „perlydydamas į naujas patrankas“), autorius kuria 20
mažosios plastikos figūrų ir jas su vaikiškų ar paaugliškų
žaidimų valiūkiškumu suskirsto į dvi ietimis ginkluotas
konfliktuojančias armijas – „Pepsi-Cola“ ir „Coca-Cola“.
Pasak menotyrininkės dr. Danutės Zovienės, Romualdą
Inčirauską galima vadinti tikru XX–XXI amžių sandūros
menininku: „Sparti meninių idėjų ir judėjimų, technologi
jų ir plastinės raiškos kaita, žanrų ribų nyksmas bei naujos
medijos jo kūryboje įgyja savitą ir paveikų pavidalą. Antra
vertus, jam, tarsi renesanso menininkui, rūpi ir yra paval
džios įvairios kūrybos sritys. Dailininkas suformavo savitą

skulptūrinės plastikos atmainą, kurioje persipina tradicinių
žanrų – medalio, reljefo, juvelyrikos, trimatės skulptūros –
bruožai. Ir tai nėra savitikslis ar formalus siekis. Kūrybinė
patirtis ir profesionalus technologijų žinojimas jam visada
tarnauja ilgai brandintai, o kartais netikėtai gimusiai idėjai
įkūnyti. Autorius prisipažįsta, kad labiausiai vertina kon
cepcijos ir technologijos dermę. Minties, ikonografijos ir
meistriškumo derinys yra jo kūrybos vizitinė kortelė“, –
teigia dr. Danutė Zovienė.
Apie autorių
Romualdas Inčirauskas gimė 1950 m. Anykščiuose.
1974 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą, 1979
m. – Estijos valstybinį dailės institutą Taline. Vilniaus dailės
akademijos Telšių fakulteto profesorius, Lietuvos dailininkų
sąjungos, Tarptautinės medalio kūrėjų asociacijos narys.
Menininkas yra surengęs daugiau kaip keturiasdešimt
autorinių parodų, dalyvavęs daugelyje bendrų parodų, sim
poziumų, plenerų, konkursų. Daug R. Inčirausko kūrinių yra
Telšių miesto viešosiose erdvėse, žymiausi iš jų – Telšių
Šv. Antano Paduviečio Katedros durų reljefinė-skulptūrinė
kompozicija, skirta Žemaitijos krikšto 600-ųjų metinių pa
minėjimui, skulptūrinės kompozicijos Didžiojoje Žemaičių
sienoje, ženklai-skulptūros žydų bendruomenės atminimui
Telšių senamiestyje, skulptūrinis (20 skulptūrų) projektas
TELZ (Vilniaus Gaono žydų muziejaus nuosavybė). Jo
darbų yra įsigiję Lietuvos ir užsienio muziejai (tarp jų – Bri
tų muziejus), privatūs kolekcininkai Lietuvoje, Rusijoje,
Vokietijoje, Austrijoje, Švedijoje, Suomijoje, Japonijoje,
Izraelyje, JAV ir kt.
Apdovanojimai: Žemaičio Aukso ženklelis už Žemaičių
kultūrinės  
tapatybės saugojimą ir kūrybinę saviraišką (2016);
LDS auksinis ženklelis (2015);
Tarptautinis medalio konkursas „Boris Shatc”, Sofija,
Vilnius, Jeruzalė - I premija (2016);
Miko J. Šileikio vardo I premija (2011);
Dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo
premija (2007);
Tarptautinis medalio konkursas „H. K. Andersenui – 200”,
Tel Avivas - I premija (2005);
Respublikinis medalio konkursas „Čijune Sugihara“ – I
premija (1992).

Kviečiame keliauti su gidu
į nuostabų pavasarinį Lie
pijų mišką
KADA IR KUR?
2019 m. balandžio 13 d. (šeštadienį), 10.00 val.
Susitikimo pradžios taškas -  Didžioji g. 24, Plateliai
(automobilių stovėjimo aikštelėje prie Platelių dvaro svir
no).
Iki miško -  automobiliais (atvykusius be automobilio
pavešime), toliau žygis pėsčiomis Liepijų mišku, kuriame
bus pelkėtų vietų, todėl derėtų pasirūpinti tinkama apran
ga ir avalyne.
Žygio atstumas ir trukmė: 3 - 4 kilometrai, apie 3 val.
KĄ APLANKYSIME?
Liepijų kraštovaizdžio draustinį: Liepijų mišką, kuris
yra Natura 2000 buveinių apsaugai svarbi teritorija, su ja
me esančiais įspūdingais ąžuolynais, senomis liepomis bei
skroblais (Liepijų miškas yra šiaurinė skroblų natūralaus
paplitimo riba), Ubagų kalną ir Ubagų akmenį. Pamatysi
me plėšriojo paukščio lizdavietę, bebravietę bei barsukų
koloniją (olas). Susipažinsite, su vabzdžio žievėgraužio
tipografo veikla, jei pavyks ir su kitais miško gyventojais.
Nep am iršk it e užk and žių, po žyg io mišk o aikšt e
lėj e bus gal im a ats ik vėpt i ir pas id al int i įspūd žiais.
Kontaktai pasiteirauti: tel. 869848560, 868624831.
Informuojame, kad Žemaitijos nacionalinio parko di
rekcijos renginio metu bus filmuojama/fotografuojama.
Asmens duomenys bei renginio metu padarytos nuotraukos
ar įrašai kaupiami ir tvarkomi siekiant informuoti visuome
nę apie Direkcijos veiklą ir renginio išlaidų pagrindimui.
Įsipareigojame užtikrinti, kad asmens duomenys tvarkomi
tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Detalesnę informaciją apie
asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių
įgyvendinimą rasite Direkcijos interneto svetainėje skiltyje
„Asmens duomenų apsauga“ adresu: http://zemaitijosnp.
lt/administracine-informacija.
R. Inčirausko darbai.

Kristinos Paulauskaitės nuotr.

Žemaitijos nacionalinio parko inf.
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2019 metai paskelbti Vietovardžių metais
Tęsinys. Pradžia Nr. 2 (796)

Plungės miesto ir rajono miestelių bei kaimų, kuriuose veikia bibliotekos, vietovardžių kilmė,
legendos, pasakojimai ir nuotraukos, atspindinčios rašytinę medžiagą. Informaciją apie vietovar
džius surinko Plungės rajono bibliotekų darbuotojos.
Gegrėnai

Gegrėnai - viena iš 44 senojo Kuršo Ceklio žemės vie
tovių, 1253 m. balandžio 5 d. paminėta Kuršo vyskupo ir
Ordino įvykdytų Ceklio žemių dalybų dokumente Zegere
vardu.
Tuo metu Zegere buvo svarbi ano meto Ceklio žemės
vietovė, tam tikro lygmens administracinis bei karinisreliginis centras, savo ruožtu administravęs smulkesnius
teritorinius vienetus.
Kaimų ribas 1565 m. aprašančiame dokumente Gegrėnų
vaitystei prikausančiame Skrodli kaime nurodoma esant
išmatuotų 28 valakai. Beje, vėliau Skrodli vardas pradėtas
tapatinti su Gegrėnais, ilgainiui pastarajam liekant vienin
teliu. Jo kilmė kol kas nėra aiški.
1644 m. minimi Gegrėnai (Giegrany) ir Vilnius (Wilno);
1653 m. - Giegrany ir Wilnowsi; 1686 m. - Skrodle (Gieg
rany) ir Wilno; 1688 m. Giegrany ir Wilno. Paskutinieji me
tai, kai šalia Gegrėnų kaimo nurodoma esant dar ir Vilnių,
antrąjį kaimą, priklausantį Gegrėnų dvarui, yra 1741-ieji,
valdą perimant Venslauskiui. Vėlesnių metų dokumentuose
belieka tik Gegrėnų kaimo pavadinimas.
Vandenvardis ,,Gegrė‘‘ (rzeka Giegra), minimas 1567
m. dokumentuose, yra susijęs su Gegrėnų pavadinimu, ir
savaime iškyla vietovės vardo kilmės versija.
Skrodli ir Vilnius pavadinimai greičiausiai sietini su as
menvardžiais Skrodlis, Skrodlaitis bei Vilnius, Vilnaitis,
Vilnevskis.
Paruošta pagal: E. Mickūnas.  Didysis Gegrėnų jubiliejus. / Žemaičių
saulutė. 2003. 07. 25.
Iš Zegere į Skrodli ir Gegrėnus. /Šventorkalnis.  2003/1

Gegrėnų piliakalnių kompleksas

tas Dybos kalnas, kuriame, pasak Vykinto Vaitkevičiaus
surinktų pasakojimų, baudžiavos laikais buvę dybavojami
(baudžiami) baudžiauninkai. Pietinis, stačiausias Dybos
kalno šlaitas, leidžiasi į vadinamąjį Kalendoriaus ežerėlį,
arba Biesbliūdį. Tai apie 80 m skersmens loma, kurioje da
bar beveik nebebūna vandens. Lig tol čia buvusio ežerėlio
vandens lygis, pasak žmonių, pranašaudavęs orus: jeigu
vandens nėra – lis, bus lietinga vasara, yra vandens – bus
sausa.
Plateliai
Platelių ežero vardo kilmės legenda

Stanelių pilaitė

Smilingiuose gyveno toks Venckus. Joninių dieną jis
išėjo pasivaikščioti. Bevaikščiodamas pavargo, atsigulė ir
užmigo. Staiga jį pažadino balsas:
- Kelkis ir eik ant kalno!
Venckus pasižiūrėjo ir, nieko nematydamas, vėl užmigo.
Tas balsas vėl jį pažadino. Venckus atsikėlė, apsidairė, bet,
nieko nematydamas, vėl atsigulė. Tas pats balsas ir trečią
kartą sako:
- Kelkis greičiau! Lipk ant kalno! Kodėl neklausai? Jei
dar neklausysi, kad duosiu į daubą – kaulai subyrės!
Venckus atsikėlė, užlipo ant kalno. Mato: stovi ant kal
no atvira skrynia pinigų. Venckus turėjo rožančių. Įmetė
jį į skrynią ir žiūri, kas bus toliau. Tik mato: nuo Plungės
atbėga medžių viršūnėmis vokietukas! Pribėgęs prie Venc
kaus sako:
- Žmogau, aš tik nuėjau, o tu prie mano pinigų! Na, imk,
kiek nori, tik tą pantgalį iš skrynios išimk.
Venckus prisisėmė pinigų, paskui išėmė rožančių. Dar
griebęs pinigų pasiimti. Kai tik siekė, krito skrynios viršus
ir nukirto Venckui tris rankos pirštus. Skrynia nugarmėjo
į kalno gilumą. Venckus parėjo namo su pinigais, bet be
trijų pirštų.
(Kn.: „Kai milžinai gyveno“. V.: Vaga, 1969, psl. 37)

Žlibinai

...Kur dabar ežeras, kitą kartą buvo žemas slėnis su kelio
mis aukštomis kalvomis. Per slėnį iš šiaurės į pietus vingiavo
upelis. Žmonės slėnyje pjaudavo šieną. ...Vieną vasarą, artė
jant šienapjūtei, pasirodė juoda kiaulaitė ir nesustodama ėmė
knisti vagelę. Kniso ir kniso – gal tris savaites ėjo apie slėnį,
kol grįžo į tą pačią vietą. Tada kiaulaitės nebeliko. Žmonės jau
pjovė, džiovino šieną. Artėjo saulėgrįžos metas. Ir tada nuo
Notėnų, iš šiaurės vakarų, ėmė kilti debesis. Žmonės suneri
mo: gali šienas sulyti! O debesis, didėdamas ir tamsėdamas,
atėjo ir sustojo virš slėnio. Jis vis tamsėjo, ėmė ūžti, šniokšti,
maišytis, urduliuoti... Tris dienas vis grėsmingesnis virš slėnio
kybojo. Trečią dieną vis žemiau leidosi, pradėjo žaibuoti...
Kas tik galėjo, puolė grėbti ir vežti laukuose dar buvusį šieną.
Išėjo ir nėščia moteris – jau paskutinėse dienose; bet grėbia ir
ji. Staiga iš juodo debesies pasigirdo didelis balsas: – Boba,
lauk! Boba, lauk! Boba, lauk! Visi suprato: debesis neprakiurs,
kol iš slėnio neišeis nėščioji. Važiuoja paskutiniai šieno veži
mai, o nėščioji eina už jų. Kai tik išėjo ant kalnelio, prapliupo
lietus – jau ne lyja, o liete lieja. Viena moteris (kai kas sako,
kad nėščioji, kai kas – kažkokia senelė) stebėdamasi ištarė:
„Ta platē lėij! Ta platē lėij!” Kai tik taip pasakė, debesis šiūst
ir nusileido į slėnį. Atsirado Platelių ežeras. Mat moteris nety
čiomis pašaukė ežerą vardu: platē lėij – Platelē, Plateliai. M.
Kaniavienės bočelis visada sakydavo, kad mūsų ežeras yra ne
tik atėjūnas, bet ir perėjūnas: atėjo – ir išeis.  Gal Kiaulaitė jau
žvalgosi ežerui kitos vietos?.. O žmonės tikėjo, kad šitas ežeras
po žeme susisiekia su jūra. Ir žinojo, kad ežere yra užmiršti
takai, kuriais gali pereiti į kitą krantą. Ir sakė, kad miestas kitą
kartą buvo ežere! Gal ir taip. Ką gali žinoti...
Pagal Stanislavos Stripinienės knygą „Platelių žemės atmintis. Vaiz
dai ir sakmės, pasakojimai ir spėlionės“

Staneliai

Gegrėnuose abipus Varupio upelio yra du piliakalniai,
sudarantys vieną archeologijos paminklų kompleksą. Kai
riajame krante esančioje aukštumoje įrengtas mažesnis ir
senesnis piliakalnis (Gegrėnų piliakalnis II). Kitas piliakal
nis yra į pietus nuo pirmojo, Varupio upelio dešiniajame
krante esančioje didelėje aukštumoje. Jis greičiausiai buvo
įrengtas jau II tūkst. pradžioje, kai išsiplėtusi bendruomenė
nebetilpo į nedidelį ir nelabai apsaugotą senesnįjį piliakal
nį. Manoma, kad piliakalniuose stovėjo 1253 m. minima
kuršių pilis Gegrė. Piliakalnių kompleksas datuojamas I
tūkst. - XIII a.
Gegrėniškė Joana Barsienė pasakojo, kad vaikystėje gir
dėjo pasakojimą ant Gegrėnų piliakalnio  buvus pastatytą
bažnyčią, aplink kurią buvę laidojami žmonės. Bet kažkas
užrūstinęs Dievą – atsivėrusi žemė prarijusi bažnyčią ir
pusę tų kapų.
Kitas padavimas (papasakojo Ona Vaškienė-Raude
nytė) taip pat pasakoja ant kalno stovėjus bažnyčią, o tos
bažnyčios varpinė, špitolė, ,,koplyčios“ buvusios pietinėje
piliakalnio papėdėje, ten, kur išliko ,,ratai“ – sampilai. Ši
bažnyčia  potvynio metu paskendusi.
Kiti pasakoja, kad nuo kalno kildavę tiršti garai. Žmo
nės tvirtindavę, kad kalne esą druskos. Baudžiavos laikais
viena senelė iš to kalno dažnai parsinešdavusi druskos,
bet didelėje paslaptyje  laikiusi tą vietą, kur druskos buvę  
(Žiogas, 1925 m.).
450 m į pietryčius  nuo Gegrėnų piliakalnių yra aukš
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Staneliai senovėje buvo vadinami Pytvėnais. Vietovė
„Pytwe“ paminėta 1253 m. Rygos vyskupo Henriko ir Li
vonijos ordino magistro Eberhardto von Sayno pasirašyta
me dokumente.  XIII a. vietovė vadinta taip, nes taip buvo
vadinamas prie Pietvės upės stovintis piliakalnis.„1589 m.
istorijos šaltinyje paminėti „Pytvėnai“ ar nebus taip pat
niekas kita, kaip dabartinė Stanelių gyvenvietė“, - rašo L.
Kumšlytis. Praeityje kaimas buvo reikšmingas gynybos
postas. 1949 ir 1964 m. šį piliakalnį tyrinėjo Mokslų akade
mijos Istorijos institutas. Piliakalnis paskelbtas valstybinės
reikšmės archeologijos paminklu. Piliakalnio pylimas ir
aikštelės šiaurinis kraštas gerokai apardyti kasant bulvia
rūsius. Pasidarbavo čia ir lobių ieškotojai.
(Kn.: Stropus St. „Plungės kraštas. Alsėdžių, Paukštakių,
Šateikių, Žlibinų seniūnijos 1253-2003“. V.: Mokslo aidai,
2004,  psl. 132)

Anot legendos, dabartiniuose Žlibinuose (anksčiau Ry
vėnai)  buvusi pastatyta koplyčia, kurioje kabojęs Šv. Ma
rijos paveikslas, o iš žemės gelmių  prie koplyčios veržęsis
stebuklingas šaltinėlis, kurio vanduo gydęs akis. Prie šito
stebuklingo šaltinėlio rinkdavęsi žmonės, plaudavę akis
ir eidavę į koplyčią prie Šv. Marijos paveikslo pasimelsti,
kad atgautų regėjimą. Plūdę čia ne tik aklieji, bet ir žlibi.
Vienas žlibas nelaimėlis užklydęs prie koplyčios vėlai va
kare. Praplovęs  akis vandeniu, o, negalėdamas patekti į
koplyčią, į Šv. Marijos paveikslą pažvelgęs pro durų  rakto
skylutę. Ir tada įvykęs stebuklas: jo akis apšvietę Šv. Ma
rijos skleidžiami spinduliai, ir žlibasis praregėjęs. Nuo to
laiko pradėta sakyti, kad tai esanti vieta, kur „žlėbē  prareg“,
ir vietovę imta vadinti Žlėbēs. Vėliau -  Žlėbėnās. 1913 m.
laikraštyje „Viltis“, redaguojamame Antano Smetonos,
straipsnyje “Rašykime teisingai savo vietovių vardus!“
kunigas Juozas Tumas, apžvelgdamas daugelį Lietuvos
vietovardžių, ir mums nurodo rašyti “Žlibinai“.
Šateikiai

Sako, kad kadaise, kur dabar yra Šateikių miestelis, bu
vęs didelis miškas. Miške augę gražūs  keroti ąžuolai, eglės,
pušys. Miško viduryje, kur dabar stovi Šateikių bažnyčia,
buvo kalva, ant kurios rinkdavęsis didelis būrys žmonių.
Tai buvę plėšikai.
Kai mišką apgaubdavusios pirmosios sutemos, jie iš
šakų susikurdavę didelį laužą. Susėdę aplink jį, plėšikai
aptardavę negerus dienos darbus. Turėję jie ir savo vadą.  
To vado pavardė buvusi Šateikis. Didelis akiplėša buvęs
ir Šateikio sūnus.
Kartą, šviesią mėnesienos naktį, plėšikai susikūrę ypa
tingai didelį laužą. Tą naktį jiems buvęs tekęs didelis ir
gardus grobis -  jiems pavykę pavogti keturias statines
degtinės. Tą naktį plėšikai linksminęsi kaip niekada, bet
ypač linksminęsis Šateikis ir jo sūnus. Prisilinksminę visi
Nukelta į 9 psl.
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Lina Misiulytė

„Moterims ir merginoms“ – žygis pėsčiomis

2019-03-09 Pagraman
čio regioniniame parke
jau treč ią j į kart ą vyk o
pėsč iųj ų žyg is „Mot e
rims ir merginoms“, ku
ris buvo skirtas pažymėti
ne tik Kovo 8-ąją, bet ir
Vietovardžių metus.

Žygis – išskirtinis, nes
skirtas moterims ir mergi
noms. Tačiau gerai jautėsi
ir vyrai, kuriems patinka
moteriška kompanija. Mes,
organizatoriai, stengėmės,
kad moterims žygis būtų
įdomus, turiningas, pritai
kytas tiek patyrusioms akty
vaus laisvalaikio mėgėjoms,
tiek pirmą kartą dalyvaujan
čioms, tiek vaikams.
15 kil om etr ų ats tum ą
pas ir yž o įveikt i per 200
žygeivių iš visos Lietuvos.

Svečių sulaukta iš Vilniaus,
Kaun o, Šiaul ių, Maž ei
kių, Panevėžio, Klaipėdos,
Kuršėnų, Alytaus, Šilalės,
Šilutės, Marijampolės, Vil
kaviškio, Telšių, Jurbarko,
Tauragės bei iš kitų miestų
ir rajonų.
Renginį pradėjome svei
kinimo žodžiais, instruk
tažu bei gerai nuteikiančia
mankšta su „Kūno logika“.
Ir leidomės į kelionę.
Kel ion ė vyk o pad av i
muose ir legendose aprašy
tos mergelės Gramančios
takais, upelių slėniais, miš
kais ir pievomis. Žygio me
tu žygeivės galėjo aplankyti
nykstančius ir išnykusius re
gioniniame parke esančius
kaim us – Ring ių, Pag ra
mantalio, Tuščių, Kreivių,
Alijošiškės.

Maršrutas vaizdingas ir
įsimintinas. Ypač po žie
mos, kai drung ni vėj ai,
lenktyniaudami kalvomis,
dosniai barstė gličiuosius
pumpurus, sėjo žoleles, gra
žino pavasario šnekučius.
O ir Pag ram anč io žem ė

unikali – nejunti kelio ilgio:
tik aukštyn, žemyn, kaip
laivas bangose. Nespėjai
įkopti kalvutėn – jau riedi
pakalnėn. O nuo aukštųjų
gūbrių gali skaityt kaip aiš
kų raštą tolimiausių kaimų
namus, sodus, piliakalnius,
atodangas, bažnyčias, upe
lių supintas pynes.
Maršr ut o pus iauk el ė
je, stovyklavietėje „Lakš
tingalų slėnis“ – ilgesnis
sus toj im as. Čia dal yv ės
grož ėj os i pav as ar išk ais
vaizdais, ragavo žolelių ar
batos, vaišinosi bandelėmis,
sausainiais.
Dar 7 kilometrų distan
cija ir – finišas. Grįžtančias
ir kiek pavargusias dalyves
pasitiko Klaipėdos dramos
teatro aktorė Eglė Jackaitė
ir pianistas Antanas Cirtau
tas. Jie moterims padovano
jo „Jausmų džiazą“.
Nuoširdžiai džiaugiamės
ir dėkojame Norkaičių tradi
cinių amatų ir etnokultūros
centrui už sukurtus Petro
Cvirkos romano „Meisteris
ir sūnus“ personažus bei
jautriai ir giliai pristačius
Pag ram anč io pil iak aln io
legendą, Pagramančio Švč.
Mergelės Marijos Nekal
tojo Prasidėjimo parapijos
klebonui Vytautui Petraus
kui už palaiminimą, Tau
ragės rajono savivaldybei
už dalinę finansinę paramą
ir medžio drožėjui Dainiui
Jankauskui – už įsteigtus
prizus moterims.
Pagramančio
regioninio parko
kultūrologė

Vilhelmo Čepinskio kūrybos
vakaras M. Oginskio
rūmuose
Niujorkas… Milanas… Viena… Maskva… Kau
nas… Zarasai... Daugiau kaip 20 metų vis pabyra ant
penklinės juodų natų frazės, įspūdingi pasažai. Nuostabi
maestro Vilhelmo Čepinskio technika griežiant smuiku,
jo nepaprastos muzikinio pajautimo vibracijos, perduo
damos iš širdies į eterį - tarsi upė, kuri jau nebesutelpa
savo krantuose. Menininko vidinis pasaulis veržiasi per
kūrybą naujais muzikiniais kūriniais.
Vilhelmas Čepinskis kartu su savo bičiuliais Mindau
gu Bačkumi (violončelė), Vaida Genyte
(vokalas), Viktorija Čepinskiene (smuikas) ir Lina
Šatkute (fortepijonas) atvyksta padovanoti Jums, mieli
klausytojai, įstabų savo kūrybos vakarą!
Koncertas įvyks balandžio 6 d. 18.00 val. Plungės
Žemaičių dailės muziejuje -  kunigaikščio Mykolo
Oginskio rūmuose.
Bilietus platina Bilietai.lt, taip pat muziejaus kasa.
Bilieto kaina - 15 Eur.
Maloniai kviečiame
Žemaičių dailės muziejaus inf.
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Fotomeno konkursas ŽEMAITIJOS
Tema 2019 / HOMO

Projekto aprašymas

„Žemaitijos legenda“ - 
fotomeno parodų ir leidinių
ciklas, kurį  nuo 2016 metų
kartu įgyvendina asociacija
“Idėjų upė”, Raseinių rajono
kultūros centras, Raseinių
krašto istorijos muziejus,
Žemaičių draugija.
Pagrindinis šio tęstinio
projekto tikslas – puoselėti
Žemaitijos, kaip unikalios
Lietuvos ir visos   Europos
dalies istorinio mentaliteto
tradicijas, meninėmis prie
monėmis atkuriant simbolinį
ryšį tarp šio krašto praei
ties ir dabarties. Žmogus
yra vien a iš šio proc es o
grandžių, išsaugantis   sa
vyje istorinio būvio trans

formacijas, tarsi atspaudas,
kuriame   užsifiksuoja visų
egzistavusių kartų patirtis.
2019 metų fotomeno konkur
so tema – HOMO (žmogus)
kviečia kūrybiškai pažvelgti
į žmogaus temą meninėje
fotografijoje. Tai nėra vien
portreto žanras, autoriams
paliekama interp retacijos
laisvė, žmogus gali vizualiai
ned om in uot i   nuot rauk os
kompozicijoje. Priimtinos
netiesioginės sąsajos, me
namos paralelės, sąlyginai
laisvas šios   temos spren
dimas.
Dalyviai
Maloniai kviečiame da
lyvauti visus žemaičius fo
tomenininkus, gyvenančius
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Lietuvoje bei užsienyje, taip
pat  fotografus, jaučiančius
stiprų, artimą ryšį su Že
maitija.
Kūrinių pateikimo
tvarka
Vertinimo komisijai  au
torius pateikia 3-5 darbus
skaitm en in iam e form at e,
suk urt us ne vėl iau kaip
2017 met ais . Prie fot o
grafijos nurodomas kiek
vieno darbo pavadinimas.
Darb ai pat eik iam i JPG,
P D F , T I F F f o r m a 
tais, ne maž esn ės kaip
2500x1800 piks. kokybės.
Aut or ius taip pat priv al o
laiške nurodyti savo adresą,
el. pašto adresą, tel. numerį.
Darbus prašome atsiųsti iki

2019 m. liepos 1 d. el. ad
resu   zemaitijoslegenda@
gmail.com
Kūrinių atrankos
principas
Kūrinius parodai ir leidi
niui atrinks kompetentinga
komisija, kurią koordinuos:
Gintaras Česonis , Lietu
vos fotomenininkų sąjun
gos Kauno sk. pirmininkas
Tadas Kazakevičius, foto
menininkas, kelių prestiži
nių tarptautinių apdovano
jimų laureatas
Darbų vertinimo
kriterijai:
Prof es ion al um as, me
ninė vertė, darbų techninė
kokybė.
Konkurso rezultatai
Geriausių darbų autoriams
skiriamos premijos, konkur
so prizinis fondas 500 eur.
2019 metais bus surengtos  
darbų parodos  Šiluvos me
no bienalėje, Raseinių krašto
istorijos muziejuje, Raseinių
savivaldybėje.
Viso projekto geriausių
darbų meninio albumo lei
dyba numatoma 2019 metų
pabaigoje.
Projekto partneris
Lietuvos fotomenininkų
sąjunga.
Kontaktai
P r o j e k t o v a d o v a s
Arūn as Kazl ausk as   tel.
+37068224218, el. p. ide
juupe@gmail.com
Daug iau inf orm ac ij os
www.menopiligrimai.lt

Žemaitijos paveldas
2019 m. paskelbti Žemaitijos metais. Fotogra
fuokite žemaičių paveldą ir siųskite el. paštu:
zemsaulute@gmail.com

2019 metai paskelbti Vietovardžių metais
Atkelta iš 7 psl.

taip kietai įmigę, kad nebuvę kam net prižiūrėti degančio
laužo. Laužas pamažu apėmęs vis didesnį plotą. Kai kam
pavykę išsigelbėti iš pražūties, tačiau Šateikis su sūnumi
taip ir likęs šioje vietoje gulėti amžinai.
Sako, kad žmonės, praeidami pro šią vietą, visada pri
simindavę beširdį Šateikį ir jo sūnų. Taip žmonės iš lūpų
į lūpas perdavė pasakojimą apie Šateikių – tėvo ir sūnaus
– mirtį. Eidami pro šalį vis sakydavę: „Štai čia sudegė Ša
teikiai.“ Nuo to ir kilęs Šateikių miestelio pavadinimas.

Kontaučiai
Legenda apie Kontaučių (Kantaučių) kaimą

Papasakojo 75 m. Juozas Glatakas.
Pasakojimą 1986 m. užrašė 10 kl. mokinė Irena Bertašiūtė.

Narvaišiai

Apie 10-11 km nuo Plungės į Palangą šalia plento įsi
kūrę Narvaišiai. Kaimas gražus, tvarkingas, senas, pirmą
kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1610 m. 1721 m.
nuo maro kaime išmirė visi žmonės, o 1775 m. kaime jau
vėl buvo 10 trobų.
Dabar kažkodėl kalbininkai nusprendė kaimą pervardyti
į Narvaišius, nors kaimo gyventojai prisimena  ir dabar juos
gražiai žemaitiškai vadina NORVAIŠIAIS. Garantuoti nie
kas negali, bet paklausti daugelis patvirtins: kaime visada
gyveno geri ir vaišingi žmonės. Ir kaimo pavadinimas kilęs
nuo pasakymo „ Norim vaišių...“.

Toji legenda buvo užrašyta Balio Groso. Jis tą legendą girdė
jęs prieš 50 metų, dar mažas būdamas, iš dvaro kumečio Juozo
Truškos, kuris ją atpasakojęs jo tėvui Ksaverui Grosui. „Kada
LDK valdovas Vytautas ėmėsi griežtų priemonių katalikų tikė
jimui įgyvendinti, daugelis Žemaičių bajorų, senojo tikėjimo
šalininkų, nenorėjo su tuo sutikti ir ėmė tarpusavyje tartis, kaip
čia tikėjimą apgynus. Pas Medingėnų valdovą, didelių žemių
plotų savininką Veriją, susirinko pasitarti visi aplinkiniai bajorai.
Tarėsi ilgai. Beveik visi pasisakė prieš naujosios tikybos įvedimą
ir ragino ginti senuosius dievus. Bet vienas iš bajorų pasiprie
šino. Tik tamsios nakties ir tankių girių dėka pavyko bajorui,
krikščionių šalininkui, raitam su tarnu pasprukti iš Verijos dva
ro. Kitų susirinkusiųjų įniršis buvo toks didelis, kad jie leidosi
bėglių persekioti. Bėglys bajoras pasislėpė gilioje duobėje, o jo
tarnas buvo nužudytas. Duobė, kurioje pasislėpė bajoras, buvęs
ūkininko Kontauto šulinys. Šis ir išgelbėjęs bajorui gyvybę.
Krikščionybei įsigalint, bajoras toje vietoje pastatė šv. Marijos
vardo bažnyčią ir kleboniją, nes taip buvo pasižadėjęs, jei liktų
gyvas. Ir ta vieta nuo ten gyvenusio ūkininko Kontauto vardo
pavadinta Kontaučiais. O vietoje, kurioje buvo užmuštas tarnas,
bajoras pastatė tris kryžius ir krikštą (mažą kryželį be Dievo
kančios). Šie kryžiai ir krikštas per šimtmečius vis būdavo at
naujinami ir vadinami „Brostvos kryžiais“.
B. D.

Plungės „Jūros“ pakrantėje, šalia „Saulės“ gimnazijos yra
pastatytas Lurdas. Lurdo istorija tokia. Vienuolė iš Prancū
zijos Mari de Grand atvyko į Plungę, į kunigaikštienės Ma
rijos Oginskienės įsteigtą mokyklėlę mokyti mergaičių. Ši
vienuolė Plungės klebonui Vincentui Jarulaičiui pasakė, kad
nori Plungės mieste pastatyti Lurdo grotą. Kunigui sutikus,
kunigaikštienė M. Oginskienė dovanojo pinigų, už kuriuos
buvo nupirktas žemės sklypas. 1905 m. iš Prancūzijos buvo
parsiųsta Švenčiausios Panelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
skulptūra. Ši skulptūra pastatyta ant akmens po atviru dan
gumi. 1906 m. iš plungiškių suaukotų pinigų buvo sumūryta
grota. Plungės Lurdo grota tarpukario metais stovėjo šalia
nedidelės Kapucinų bažnyčios. Sovietmečiu ši bažnytėlė bu
vo išniekinta – joje įkurta sporto salė (vėliau sudegė), Lurdas
buvo uždarytas, o Švenčiausios Panelės skulptūra perkelta į
Plungės bažnyčią. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Lurdas
atstatytas su nauja skulptūra ir 1990 m. spalio 20 d. pašventin
tas. Senoji Lurdo skulptūra yra Plungės bažnyčioje.
Informaciją parengė Plungės viešoji biblioteka
Nuotraukos iš Plungės viešosios bibliotekos archyvo

Plungė po gaisro. Namų neteko apie 2000 žmonių. 1931 m.
Plungiškio kraštotyrininko Vytauto Eiduko kolekcija.

10

2019 m. kovo 29 d.

PENKTADIENIS, Nr. 3

„Žemaičių saulutės“ redaktorei K. Paulauskaitei
Nepastebimai Jūsų leidinys, tebevardijamas Kultūros savaitraščiu, pavirto šito neatitinkančiu organu. Pirmiausia jis
tarsi tapo A. Juozaičio rinkiminės propagandos skleidėju. Save gerbiantys redaktoriai po tos rūšies straipsniais įrašo
iš kokių šaltinių tas straipsnis apmokėtas ar bus apmokėtas. Dabar nežinia, ar visa tai nedengiama prenumeruojančių
įneštais pinigais.
Skaudžiausia, kad jau kelintame numeryje vis labiau įsišėlsta tūlas A. Kulikauskas, pasitelkęs Gohiną su Foti pateikia
lietuvių tautą žeminančią medžiagą. Juk reikalaujama, kad niekuo nedėti tautiečiai nuvalytų netgi ne jiems primetamas
dėmes, atsiprašytų. Pamirštama, kad prezidentas A. Brazauskas Izraelyje prie Raudos Sienos viešai atsiprašė tautos
vardu ir kad žydų tauta atleido. Tai rodo ir ypatingi diplomatiniai santykiai su Izraeliu.
Be to, daug Lietuvos žmonių, gelbėjusių žydus, Izraelyje pagerbti ir įrašyti į ypatingą Teisuolių knygą, gavę ati
tinkamus garbingus diplomus. Tiesiog nesuprantama, ko siekia tasai daktaru tituluojantis save A. Kulikauskas, net
kviečiantis į pamokymus Laikrodinėje, kaip dar labiau žeminti visai nekaltus, anam genocidui nepritariančius lietuvius.
Juk keliami iš kapų net žymūs tautos atstovai, kurstoma nesantaika! Gi yra tarptautinis dėsnis – su mirtimi baigiasi
netgi persekiojimai! Ką turi šitam prieštarauti tas įsismaginęs plungietis.
Kai Lietuvoje tiek nevilties ir pesimizmo dėl artėjančių rinkimų, bei dviejų referendumų ir taip reikalinga vienytis,
besitęsiančiais rašiniais remiamas susiskaldymas. Pagaliau galioja (ir Jums) teisminė atsakomybė už neapykantos
eskalavimą...
Būkite ryžtinga, grąžinkite „Saulutei“ tikrąjį Jos veidą, kad  skaitytojai ir vėl jaustų tradicijų, kultūros alsavimą.
Suinteresuotasis
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Redakcijos komentaras

Redakcijos pastaba. Dėkojame gerbiamam Suin
teresuotajam už jo nuomonę. Norime paaiškinti, kad
filosofo Arvydo Juozaičio rašiniai siejasi su Plungės
krašto istorinėmis asmenybėmis, dėl to ir pasirinkti
spausdinti. Net nenutuokiant, kad kada nors jis kandi
datuos Prezidento rinkimuose, spausdinome recenzijas
apie jo knygas, tad kaltinti redakciją rinkimine propa
ganda nėra prasmės.
Dėl pono A. Kulikausko, tai jis nėra plungiškis. Jis
yra Amerikos lietuvis, šiuo metu gyvenantis Lietuvoje.
A. Kulikauskas pabandė, galimai įpareigotas S. Foti ir
G. A. Gochino, patyrinėti generolo Vėtros vaidmenį
komplikuotame Lietuvos istorijos laikotarpyje. Kaip
atsakymas autoriui gali būti laikraštyje spausdinamas
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centro raštas.
Už laikraštyje spausdinamus rašinius redakcija ne
gauna jokių pinigų, laikraštį leidžia savanoriai laisvu
nuo tiesioginių darbų laiku. Be to, redakcijos nuomonė
ne visada sutinka su autorių.

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

2015 m. Liet uv os gy
ventojų genocido ir rezis
tenc ij os tyr im o cent ras
(toliau – Centras) paskelbė
paž ym ą apie Jon o No
reikos (Generolo Vėtros)
veiklą nacių okupuotoje
Lietuvoje. Per ketverius
metus viešoje erdvėje J.
Noreikos atžvilgiu buvo
išsakyta daug vertinimų.
2018 m. pil. G.A. Gochinas
Centrui pateikė dokumen
tų kopijas ir 69 psl. tekstą,
viešai teigdamas, kad tai
yra įrodymai neva J. No
reika kolaboravo su na
ciais ir vykdė nusikaltimus
žmonijai. Taip pat G.A.
Gochinas kreipėsi į teis
mą reik al aud am as, kad
pagal jo medžiagą Centras
pakeistų savo 2015 m. pa
žymą. Centras, atsižvelg
dam as į vieš oj e erdv ėj e
išsakomas kontraversijas
bei papildomai įvertinęs
J. Noreik os ant in ac in ės
veiklos aplinkybes, skelbia
šį paaiškinimą.
1. Lietuvoje veikė kitoks
nacių okupacinis režimas,
nei kitose Europos šalyse.
Aiškinantis kolaboravimo
klausimus nacių okupacijos
metais būtina atsižvelgti į
nac ių įvest o okup ac in io
režimo tipą. Lietuva vie
nintelė Europoje bandė pa
sinaudoti vokiečių puolimu
ir pati išsilaisvinti iš sovietų
okupacijos, pasiskelbdama
nep rik laus om a valst yb e
ir atk urd am a ankst esn es
savivaldos struktūras (bu
vo tikėtasi, kad vokiečiai,
prad ėj ę kar ą su Sov iet ų
sąjunga, užimdami Lietuvą
jau ne kaip Sovietų sąjun
gos dalį, pripažins Lietuvos
nepriklausomybę). Dėl šių
aplinkybių Lietuvoje įves
tas nacių okupacijos režimo
tipas skyrėsi nuo nacių reži
mo tipų okupuotose Vakarų
ir Rytų Europos šalyse. 1941
m. Birželio sukilimo metu
ir po jo piln ai atk urd am i
nepriklausomoje Lietuvoje
egzistavusią savivaldos sis
temą, lietuviai veikė prieš

vok ieč ių val ią, jų tiksl as
buvo tarnauti Lietuvai, o ne
Trečiajam Reichui. Tačiau į
Vokietiją buvo žiūrima kaip
į sąjungininką kovoje prieš
Sovietų sąjungą.
2. Vokiečiai stengėsi pa
rodyti, kad už žydų žudymą
atsakingi lietuviai. Jau pir
momis okupacijos dienomis
naciai sudaužė lietuvių viltis
dėl nepriklausomybės. Vo
kiečiai pareiškė, kad aukš
čiausioji valdžia priklauso
vokiečių kariuomenės va
dams, suk il im o dal yv iai
buvo nuginkluoti, lietuvių
administracijai teko taiks
tytis su vokiečių karinės ad
ministracijos reikalavimais.
Ypač netikėtas lietuviams
buvo žydų naikinimas, na
cių suplanuotas dar prieš
puol ant Sov iet ų sąj ung ą.
Šį planą okupuotoje Lietu
vos teritorijoje įgyvendino
spec ial ioj i oper at yv in ė A
grupė, vadovaujama SS bri
gadenfiurerio Walterio Stah
leckerio. Vokietijos – Lietu
vos pasienyje, Gargžduose,
Kaune, Vilniuje, Plungėje
įvyko nacių organizuotos
masinės žydų žudynės, labai
greitai miestuose ir apskri
tyse atsirado identiški vo
kiečių nurodymai dėl žydų
gyvenimo varžymų ir getų
steigimo. Iš slaptų vokie
čių dokumentų akivaizdu,
kad W. Sathleckerio taktika
buvo kuo daugiau žydų su
naikinti pirmuoju okupaci
jos periodu, kol Lietuvos
gyventojai Vokietiją vis dar
vertino kaip sąjungininką
kovoje prieš Sovietų sąjun
gą. Tarp Niurnbergo proceso
dokumentų yra W.Stahlec
ker io rap ort as Vok iet ij os
vidaus reikalų ministrui H.
Himleriui, kuriame rašoma,
kad W. Stahleckerio grupė
„turėjo sukurti neginčija
mą faktą, 2 įrodantį, kad
išlaisvinti gyventojai patys
ėmėsi griežčiausių metodų
prieš bolševikus ir žydus.
Tai reik ėj o pad ar yt i taip,
kad neiškiltų aikštėn vokie
čių nur od ym ai.(...) Mūs ų

nuostabai, nebuvo paprasta
sukurstyti plačius pogromus
prieš žydus“(Henry A. Zei
ger, The case against Adolf
Eichmann, The New Ameri
can Library,1960, p.64-67).
Dėl žydų naikinimo lietuvių
delegacijos įvairiais lygiais
kreipėsi į vokiečių vadovy
bes, bet sulaukė atsakymo,
kad žyd ų klaus im as yra
išskirtinė vokiečių kompe
tencija. Į Laikinosios vy
riausybės krašto apsaugos
ministro Stasio Raštikio pa
reikštą griežtą lietuvių tau
tos protestą dėl smurto prieš
žyd us gen er ol as Franz as
von Roques atsakė, kad tam
vadovauja ne kariuomenė,
o Gestapas ir kad „ši akcija
greitai baigsis“ (Stasys Raš
tikis, Kovose dėl Lietuvos,
II, p. 307). Buvęs nepriklau
somos Lietuvos ministras
kun. Mykolas Krupavičius,
kartu su buvusiu prezidentu
Kaziu Griniumi ir buvusiu
ministru Jonu Aleksa lie
tuvių tautos vardu taip pat
reiškęs naciams protestą dėl
žyd ų naik in im o, paž ym i:
„Tautos reakcijos [sukili
mo] metu buvo nužudyta
žydų, tačiau juos žudė ne
kaip žydus, bet kaip bolše
vikus. Nuo šio tautos keršto
daugiau nukentėjo lietuvių,
negu žydų. Buvo lietuvių
moralinių supuvėlių, kurie
talkino naciams žudyti žy
dus ir plėšti jų turtą, bet to
kių buvo, palyginti, nedaug,
mažiau negu kitose tautose,
atsidūrusiose tolygiose sąly
gose. Rabinas Sniegas, kuris
dažnai užeidavo pas vysk. V.
Brizgį, ne kartą žodžiu dė
kojo už visų katalikų, ypač
dvas in ink ij os, laik ym ąs i,
pareikšdamas, kad katalikų
laikysena negalės būti žydų
kada nors pamiršta. Naciai
dėl kažkokių sumetimų pa
sauliui paskelbė, kad žydus
Lietuvoje naikiną ne jie, bet
patys lietuviai. Tuo reikalu
jie reng ė net knyg as —
„Kaip lietuviai žudė žydus”.
Jos buvo pavesta parašyti
žydui gestapininkui, žydų
spaudos žurnalistui Serebro

vičiui, kuris visą laiką, kai jo
tautiečiai sėdėjo getuose ir
masiškai buvo žudomi, lais
vas vaikščiojo su prigrūstu
portf el iu po Kaun o gat
ves (Mykolas Krupavičius,
Lietuvių ir žydų santykiai
Hitlerio okupacijos metu,
Laiškai lietuviams Vol. 37,
1986, Nr.6-7).
3. Didelė dalis savival
dos įsitraukė į antinacinę
rezistenciją, tačiau buvo ir
kolaborantų. Praėjus pusan
tro mėnesio dėl lietuviams
nepriimtinų vokiečių reika
lavimų savo veiklą nutraukė
Laikinoji vyriausybė; sukili
mo organizatorius Lietuvių
aktyvistų frontas pasitraukė į
antinacinį pogrindį ir sukūrė
organizaciją Lietuvių fron
tas. Dėl antinacinės veiklos
keturi Laikinosios vyriausy
bės nariai buvo įkalinti, kai
kuriems (tarp jų ir buvusiam
Laik in os ios vyr iaus yb ės
vadovui J. AmbrazevičiuiBrazaičiui) teko slapstytis,
kai kurie prisidėjo prie žy
dų gelbėjimo. Tačiau vietos
savivaldos institucijos, nors
ir vadovaujamos vokiečių
valdžios, liko veikti – taip
buvo stengiamasi sušvel
ninti naujos okupacijos po
veikį žmonėms. Nemažai
savivaldos tarnautojų stojo į
įvairias lietuvių antinacinio
pasipriešinimo pogrindines
organizacijas ar bent rėmė
lietuvių tautinį antinacinį
pas ip rieš in im ą. Ant in ac i
nio Lietuvių fronto taktika
buvo maksimaliai saugoti
Lietuvos gyventojus, balan
suoti tarp okupacinės val
džios reikalavimų ir jų ne
patenkinimo, vengti aštrios
konfrontacijos ir emocingų
deklaracijų. Jonas Noreika,
būdamas Šiaulių apskrities
viršininku, tuo pačiu veikė
ir kaip pogrindinio Lietuvių
front o Šiaul ių apyg ard os
vadas, vykdė rezistencinės
vad ov yb ės nur od ym us, o
1942 m. buvo paskirtas ir
Lietuvių fronto Mažeikių
apygardos vadu (Mindaugas
Bloznelis, Lietuvių frontas,

Kaunas, 2008, p. 95, 257).
Sutelktomis lietuvių antina
cinio pogrindžio ir savival
dos tarnautojų pastangomis
pavyko sužlugdyti ne vieną
nacių skelbtą lietuvių mo
bilizaciją į vokiečių kariuo
menę, taip pat sutrukdyta
suburti SS lietuvių legioną
(iš visų okupuotų Europos
šalių SS batalionių tautiniu
pagrindu vokiečiams nepa
vyko suburti tik Lietuvoje ir
Lenkijoje). Žydas Chaimas
Lazaras liudija, kaip susita
rus su lietuviais policinin
kais geto kaliniai pabėgdavo
iš Vilniaus geto per kanali
zacijos šulinį Vilniaus poli
cijos kieme (Lester Eckman,
Chaim Lazar, The Jewish
resistance, New York, 1977,
p.37). Visgi dalis savivaldos
strukt ūr os e tarn auj anč ių
žmonių, ypač tų, kurių pa
valdumą vokiečiai tiesiogiai
prisiskyrė sau (lietuvių po
licijos batalionai, saugumo
policija), kolaboravo su na
cių valdžia ir prisidėjo prie
žydų naikinimo.
4. Okupacinei valdžiai
pavyko J. Noreiką įtraukti
į su žyd ų izol iav im u su
sij us ių reik al ų tvark ym ą.
3 2015 m. savo pažymoje
Cent ras paa išk in o, kod ėl
vieno asmens (Plungės ko
mend ant ūr os darb uot oj o
Aleks and ro Pak aln išk io)
naratyvas, neva J. Noreika
atsakingas už Plungės žydų
masines žudynes, yra nepa
grįstas – tai prieštaravo kitų
šešių asmenų liudijimams
ir kitai faktinei medžiagai.
Tačiau Centras pripažino,
kad okup ac in ei vald žiai
pavyko J. Noreiką įtraukti į
su žydų izoliavimu susijusių
reikalų tvarkymą. 1941 m.
rugpjūčio 22 d. Šiaulių aps.
viršininkas J. Noreika vals
čių viršaičiams ir antraeilių
miestų burmistrams perdavė
Šiaulių apygardos komisaro
Hanso Gewecke 1941 m.
rugpjūčio 14 d. įsakymą žy
dus iškeldinti į Žagarės getą,
taip pat įsakymą dėl žydų
turto likvidavimo tvarkymo.

Pabrėžtina, kad tai nebuvo
J. Noreikos valia atsiradę
įsakymai, tai buvo jo, kaip
apskrities viršininko, vo
kiečių administracijos nu
rodymų perdavimas. Pažy
mėtina, kad J. Noreika nėra
perdavęs jokių įsakymų dėl
Šiaulių geto, nes pagal tuo
metu galiojusį savivaldos
įstatymą Šiaulių burmistras
neb uv o pav ald us Šiaul ių
apskrities viršininkui.
5. 1941 m. okup uot os
Lietuvos gyventojai nesu
vokė getų kaip Holokausto
dalies. Lietuvos Respub
lik os ir tarpt aut in ė teis ė
gen oc id ą ir nus ik alt im us
žmon išk um ui apib rėž ia
kaip sąm on ing as veik as,
dar om as suv ok iant sav o
veiksmų pasekmes. 1941
m. vasarą dauguma Lietu
vos piliečių, tarp jų ir žydų,
nesuvokė getų kaip vieno iš
žydų naikinimo etapų. Iki
vokiečių okupacijos Lietu
voje buvo girdėta apie žydų
suv arž ym us Vok iet ij oj e,
get us Lenk ij oj e, tač iau
nebuvo žinoma, kad žydų
izoliavimas baigtųsi masi
nėmis žudynėmis. Po nacių
organizuotų žydų žudynių
Kaune SS brigadenfiureris
W. Stahl eck er is žyd ams
pareiškė, kad nuo tolesnių
pogromų galės juos apginti
tik tuo atveju, jei šie per
sikels gyventi į getus. „Po
pirm oj o pog rom o buv o
pak viest as žyd ų kom it e
tas ir jam buvo pranešta,
kad [...] get o įsteig im as
yra vien int el ė priem on ė
normalioms gyvenimo są
lygoms sudaryti. Tuomet
žydai staiga pareiškė, kad
jie bandys savo tautiečius
kaip galima skubiau sutelk
ti Vilijampolėje, kur buvo
numatyta įkurti žydų getą“
(iš W. Stahleckerio prane
šimo Himleriui; Henry A.
Zeig er, The cas e against
Adolf Eichmann, The New
Amer ic an Libr ar y,1960,
p.64-67). Liet uv os žyd ų
Nukelta į 11 psl.
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bend ruom en ės ats tov as,
Vilniaus geto tyrėjas Ilja
Lempertas teigia, kad iki
1941 metų pabaigos ir dar
vėliau patys žydai Vilniaus
gete negalėjo patikėti, kad
jų buvimas getuose reiškia
jų fizinį sunaikinimą: „Tu
rėkime omenyje, to meto
žmon ės apie Hol ok aust ą
než in oj o, apie jį žin om e
mes, tur ėd am i prieš akis
vis ą Antr oj o pas aul in io
karo įvykių paveikslą. Jie
mato, kad elgiamasi blogai,
bet nežino, kad Holokaus
tas jau prasidėjęs. Be to,
1941-ųjų rudenį naciai įve
da mirties bausmę už žydų
slėpimą. Pasakojama, kad
tą rudenį Katedros aikštėje
pakorę žmogų, padėjusį žy
dams. Ir lentelę užkabino,
kad taip bus visiems” (Zig
mas Vitkus, Vilniaus getas
– kai žmonės bandė įsivaiz
duoti gyvenimą, Kelionė,
2013). Žmon es klaid in o
tai, kad pirmieji masiniai
šaudymai Lietuvoje vyko
dar iki getų įsteigimo, taip
pat skirtingas getų gyva
vimo laikotarpis: mažieji
getai su savo gyventojais
buvo greitai sunaikinti, o
did iej i Viln iaus, Kaun o
getai gyvavo keletą metų,
Šiaulių getas likviduotas
tik 1944 m. Būta atvejų, kai
išlaisvinti ir slepiami žydai
neatlaikydavo įtampos ir
patys grįždavo į getą – ten
jiems atrodė saugiau. Šiau
lių apyg ard os kom is ar as
Hans as Gew eck e, kur io
filmuotų prisiminimų įrašai
saugomi JAV Holokausto
memorialiniame muzieju
je Vašingtone, teigė, kad
tuo metu jie nemanę, kad
getai baigsis žydų sunaiki
nimu. Anot H. Gewecke,
vienas iš nacizmo ideologų
„Rozenbergas pasakė, kad
Šiaul iuos e žyd ai ir prieš
kar ą gyveno gete. Užda
rymą į getus Rozenbergas
laikė humanišku dalyku“.
Po karo sąjungininkai buvo
sulaikę H. Geweckę, tačiau
po tardymų paleido nepai
sant jo tiesioginių įsakymų
dėl Žagarės ir Šiaulių getų.
Panašūs kaip J. Noreikai
kaltinimai (kolaboravimu
su nac iais ir pris id ėj im u
prie žydų izoliavimo) bu
vo pat eikt i ir Liet uv os
Laik in os ios vyr iaus yb ės
vad ov ui Juoz ui Ambr a
zevičiui – Brazaičiui bei
Vid aus reik al ų min istr ui
Jonui Šlepečiui. 1974 m.
JAV Kongreso nurodymu
JAV Teisingumo departa
mentas dėl šių kaltinimų
atliko išsamų tyrimą ir jų
veikloje neradus nusikalti
mo įrodymų juos išbraukė
iš įtariamųjų sąrašo (LG
GRTC. Gen oc id o tyr im o
centras nepasiduos vulga
riam spaudimui, Delfi.lt,
2019). Tarptautiniu mastu
iki šiol diskutuojama ar ge
to vidaus tvarką palaikan
čios struktūros vertintinos
kaip nac ių kol ab or ant ės.
Žydų taryba (judenratas)

/ 2019 m. kovo 29 d.

ir geto žydų vidaus policija
vykdė nacių 4 nurodymus
geto teritorijoje: atrinkda
vo nedarbingus gyventojus
(juos naciai veždavo sušau
dyti), perduodavo vokiečių
nurodymus dėl turto atida
vim o, priž iūr ėd av o, kaip
vykdomos vidaus taisyklės
ir t.t. Pasak žydų istoriko I.
Lemperto, „Judenratas – iš
tiesų prieštaringai vertina
mas. Tač iau taip vert in a
žmonės, nežinantys istori
jos. Pasidomėję giliau, pa
matysime, kad juoda – balta
istorija čia netinka.“ Pažy
mėtina, kad Lietuvos žydų
iniciatyva Kauno žydų geto
seniūnų tarybos pirmininko
Elk es o Chaim o Chan on o
ir Kaun o get o pol ic ij os
vadovo Judo Zupavičiaus
atminimas įamžintas garbės
lentomis.
6. J. Nor eik os veikl a
nevertintina kaip kolabo
ravimas, jis buvo aktyvus
antinacinio pogrindžio da
lyv is. Šiaul ių aps krit ies
viršininko Jono Noreikos
veikla nevertintina kaip ko
laboravimas pagal įprastą,
Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos nurodomą kola
boravimo sąvoką (tėvynės
išdavikas, bendradarbiau
jantis su šalį okupavusios
valst yb ės inst it uc ij om is,
kenkiantis savo krašto vals
tybingumui ir piliečių inte
resams) dėl šių aplinkybių:
– J. Noreikia Šiaulių aps.
viršininku paskirtas ne na
cių, o lietuvių Laikinosios
vyriausybės. – J. Noreika,
būdamas Šiaulių aps. vir
šininku, priešinosi lietuvių
mob il iz ac ij ai į vok ieč ių
kariuomenę ir SS legiono
steigimui Lietuvoje, taigi,
priešinosi lietuvių kolabo
ravimui su naciais; už tai
dvejus metus buvo kalintas
Štuth of o konc ent rac ij os
stovykloje. Kaip nurodo vo
kiečių saugumo policijos ir
SD vadas Karlas Jėgeris, J.
Noreika „vadovavo lietuvių
pas ip rieš in im o jud ėj im ui
ir ypač kurstė prieš Reicho
komisaro paskelbtą lietuvių
tautos mobilizaciją” (Štut
hof o konc ent rac ij os sto
vyklos kortelės, Archiwum
Muzeum Stutthof, Sygn.,
I-III-11224). – J. Noreika
buvo aktyvus pogrindinės
antinacinės lietuvių orga
nizacijos Lietuvių frontas
dalyvis: įkūrė karinio pa
dalinio „Kęstučio“ Šiaulių
apygardos štabą, rūpinosi
tok ių štab ų įkūr im u Tel
šių ir Mažeikių apskrityse,
rūpinosi ginklais Lietuvos
karinių pajėgų atkūrimui,
platino draudžiamą Lietu
vių fronto spaudą, prisidėjo
prie pogrindinio Šiaulių ap
skrities laikraščio leidimo.
„Liet uv ių front o“ tyr ėj as
Mind aug as Blozn el is J.
Noreiką įtraukė tarp 53 žy
miausių „Lietuvių fronto“
dalyvių. Pažymėtina, kad į
„Kęstučio“ padalinio narius
buvo priimami tik tie, kurie
nebuvo susitepę kolabora
vimu su priešu (Mindaugas
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Blozn el is, Liet uv ių fron
tas, Kaun as, 2008, p.91,
382, 398, 399; LYA, f.
K-1, ap.58, b. 27355/3,
t.7, p.223; Vikt or as Aš
menskas, Generolas Vėtra,
Vilnius, 1997, p.341, 428;
Petras Jurgėla, Lietuviško
ji skautija, 1975, p. 687).
– Žinomas Šiaulių antina
cinės rezistencijos dalyvis,
žyd ų gelb ėt oj as Dom as
Jasaitis J. Noreiką įverti
no kaip aktyvų antinacinį
rez ist ent ą. Sav o pris im i
nimuose D. Jasaitis rašo:
„Man o nuom on e, Bub as
yra atsakingas už Šiaulių
apskrities [viršininko] Jono
Noreikos, didelio patrioto ir
rezistento, suėmimą 1943
m. kovo mėn. ir išvežimą į
Štuthofą.“ Lietuvių encik
lopedijoje, kurios vienas iš
redaktorių yra D. Jasaitis,
rašoma: „J. Noreika 1941
m. Liet uv os laik in os ios
vyriausybės buvo paskirtas
Šiaulių aps. viršininku. Ei
damas šias pareigas susirišo
su pog rind žiu ir griežt ai
gynė krašto reikalus prieš
okup ant us. 1943 m. po
prop ag and in ės kel ion ės į
Vokietiją išspausdino lie
tuviškoje spaudoje straips
nį – „Šių dien ų Vok iet i
ja“, kuris buvo nepalankus
nac ių rež im ui“ (Liet uv ių
enciklopedija, XX tomas,
Bostonas, p.409; Išgelbėję
pasaulį. Žydų gelbėjimas
Lietuvoje 1941-1944, LG
GRTC, Vilnius, 2001, p.45
). – 1946 m. sovietų tardo
mas J. Noreika sakė: „Tau
tine veikla buvau artimai
susijęs su Šiaulių ligoninės
direktoriumi Jasaičiu. Mes
svarst yd av om e pol it in ius
klaus im us, sus ij us ius su
Liet uv os ate it im i. Svars
tėme tarptautinę padėtį ir
padarėme išvadas, kad vo
kiečiai pralaimės šį karą,
bet mūs ų int er es as buv o
palaikyti su jais atsargius
kont akt us, kad ang lai ir
amerikiečiai pirmieji užim
tų Vokietiją ir su jų pagalba
Lietuva galėtų atsilaikyti
prieš SSRS. Siek iant šių
tiksl ų mes sus it ar ėm e su
Jas aič iu akt yv iai veikt i
kur beb ūt um e“. 1946 m.
J. Noreika į savo kuriamą
ant is ov iet in ę pog rind in ę
organizaciją buvo numatęs
įtraukti į Vakarus pasitrau
kus į D. Jas ait į; siunč ia
mam į užs ien į stud ent ui
Varaneckui J. Noreika nu
rod ė sur ast i D. Jas ait į ir
per jį užmegzti ryšius su
užs ien io liet uv iais (LYA,
f-K1, ap.58, b.9792/3, t.1,
p.128-129); – J. Noreikos
bend raž yg is Dam ij on as
Riauka liudija, kad „Jonas
Noreika neskirstė okupanto
į savus ir svetimus: „Mūsų
paklaustas, kaip mums rei
kia elgtis su vokiečiais No
reika pasakė: „Rusai mums
nedraugai, o vokiečiai – ne
broliai“. J. Noreika „kartu
su kitais 10 Žemaitijos inte
ligentų 5 reikalavo vokiečių
vadovybę uždrausti geno
cidą prieš lietuvių ir žydų
tautybių žmones ir suteikti

Lietuvai savivaldą. 1943 m.
vasarį parašė straipsnį „Šių
dienų Vokietija“, kuriame
demaskavo nacistų režimo
prag aišt ing um ą kaip lie
tuvių tautai, taip ir pačiai
Vokietijai“. – Sakydamas
baig iam ąj ą kalb ą sov iet ų
teism e J. Nor eik a sut ik o
su vis ais kalt in im ais dėl
pasipriešinimo sovietų val
džiai, išskyrus kaltinimą,
kad „savanoriškai tarnavo
vok ieč iams“; J. Nor eik a
pab rėžt in ai praš ė sov iet ų
teismo jį išteisinti tik pagal
šitą kaltinimo punktą (LYA,
f-K1, ap.58, b.9792/3, t.4;
V. Ašm ensk as, Gen er o
las Vėtra, Vilnius, p. 359,
384).
7. J. Nor eik a prik lau
sė ant in ac in iam Šiaul ių
pogrindžiui, kuris gelbėjo
žyd us, J. Nor eik a pad ėj o
žydų gelbėtojams. Šiaulių
ant in ac in ės rez ist enc ij os
pogrindis, kuriam priklau
sė J. Noreika, D. Jasaitis,
Šiaulių viceburmistras Vla
das Pauža, Šiaulių mokyto
jų seminarijos direktorius
Adolfas Raulinaitis ir kt.,
užs iė m ė žyd ų gelb ėj im u.
Vieni svarbiausių šio gel
bėjimo tinklo veikėjų bu
vo Vaiko draugijos Šiau
lių sk. pirm in ink ė Sof ij a
Lukauskaitė–Jasaitienė ir
jos vyras, Šiaulių ligoninės
direktorius Domas Jasaitis,
org an iz av ę ir vykd ę pla
čias žydų gelbėjimo akcijas
(Žydų gelbėjimas Lietuvoje
II Pasaulinio karo metais
1941- 1944 m., Valstybinis
Vilniaus Gaono žydų mu
ziejus, Vilnius, 2011, p.59).
„Nebuvo dienos, kad keletas
žydų neateitų į [Jasaičių] na
mus, norėdami gauti maisto,
pasiimti paliktų apsaugai
daiktų ar prašyti tarpininka
vimo ir kitokios pagalbos ar
palikti žinią, kuri būtų nau
dinga kitam žydui.“ S. Jasai
tienė liudija, kad „išgelbėti
žydą visuomet buvo susiję
su mirties pavojumi ir tam
asmeniui, ir jo artimiesiems.
O gelb ėj im o apl ink yb ės
buvo tokios sunkios ir kom
plikuotos, kad norint išgel
bėti vieną [žydą], į tą darbą
reikėjo įtraukti bent 5-10
asmenų“. Jonas Daugėla liu
dija, kad Šiaulių žydų gelbė
jimui „buvo suorganizuota
net atskira organizacija iš
vietos žymesniųjų visuo
menės veikėjų“. (Išgelbėję
pasaulį. Žydų gelbėjimas
Lietuvoje 1941-1944, LG
GRTC, Vilnius, 2001, p.59,
196-204). D. Jasaitis su J.
Noreika buvo susiję tam
priais pogrindiniais ir as
meniniais ryšiais, draugavo
ir bendradarbiavo leisdami
ir plat ind am i pog rind in ę
spaudą. Šiaulių apskrities
rezistencinės tarybos lei
džiamas laikraštis išspaus
dino straipsnį, kuriame buvo
pas merkt i žyd ų žud ym ai
ir nurodyta, kad Lietuvai
atstačius nepriklausomybę
bus teis iam i šių žud yn ių
vykd yt oj ai ir pag alb in in
kai. Pogrindiniam leidiniui

sav o ant in ac in į straipsn į
parašė ir J. Noreika. Žydus
gelbėję šiauliečiai pasiti
kėjo J. Noreika, jį vertino
labai teigiamai. D. Jasaitis
J. Noreiką apibūdino kaip
rezistentą, „griežtai gynusį
krašto reikalus prieš oku
pantus“. Šiaulių antinacinio
pogrindžio dalyvis, Šiaulių
viceburmistras Vladas Pau
ža, nac ių pers ek ioj am ie
siems išdavęs daugiau kaip
300 asmens pažymėjimų,
dėl kurių ne kartą teko aiš
kint is vok ieč ių saug um o
agentams, J. Noreiką įver
tin o kaip „did į pat riot ą,
per daug neatsargų kalbo
se, staigaus, ugningo būdo
tautos didvyrį, mirusį dėl
mūsų ir Lietuvos laisvės“
(Domas Jasaitis, Žydų tra
gedija Hitlerio okupuotoje
Lietuvoje, Draugas, Čika
ga, 1962; Išgelbėję pasaulį.
Žydų gelbėjimas Lietuvoje
1941- 1944, LGGRTC, Vil
nius, 2001, p.214). Šiaulių
aps. fin ans ų sk. ved ėj as
Antanas Gurevičius J. No
reiką vertino kaip žydų gel
bėtoją, motyvuodamas tuo,
kad „Šiaulių aps. Valdybai
priklausė Vaiguvos vaikų
prieglauda. Taigi ji buvo at
sakinga už šios prieglaudos
gerovę ir visapusišką vaikų
aprūpinimą, vadinasi, ir 7
žydų vaikų bei vienos su
augusios žydaitės, kuri ten
ėjo prieglaudos sekretorės
pareigas” (A.Gurevičiaus
sąr aš ai, 1999, p.120). J.
Noreikos bendražygis Da
mijonas Riauka liudija, kad
pirmomis karo dienomis J.
Noreika įkalbinėjo sutiktą
vežimu važiuojančią žydų
šeim yn ą pas ukt i iš kel io
ir kuo skubiausiai slėptis
nuo vok ieč ių (Gen oc id as
ir rez ist enc ij a Nr.1 (39),
Vilnius, 2016, p.50). Nacių
suimtas, tardomas ir kali
namas J. Noreika neišdavė
žydų gelbėtojų ir pogrin
džio dal yv ių. Po dvej us
met us kal in im o Štuth of o
koncentracijos stovykloje
į Lietuvą grįžęs J. Noreika
antisovietinę pogrindžio or
ganizaciją sukūrė su Šiaulių
žydų gelbėtojų tinklo akty
via nare, buvusia Šiaulių
bibliotekos vedėja Ona Lu
kauskaite-Poškiene, Domo
Jas aič io žmon os Sof ij os
LukauskaitėsJasaitienės
seserimi.
8. Jon as Nor eik a sav o
gyvenimą paaukojo Tėvy
nės laisvei, jį represavo abi
okupacinės nacių ir sovietų
valdžios. 6 Jonas Noreika
savo gyvenimu įrodė, kad
kit ų pil ieč ių ir Tėv yn ės
gerovė jam buvo aukščiau
asmeninių interesų. Jis ak
tyviai priešinosi tiek nacių,
tiek sovietų okupacijoms,
dėl ko buv o abiej ų rež i
mų įkalintas, o sovietų ir
nužudytas. Išlaisvintas iš
Štuth of o konc ent rac ij os
stovyklos turėjo galimybių
pasitraukti į Vakarus, kur
jo lauk ė žmon a ir maž a
metė dukra, tačiau grįžo į
sovietų okupuotą Lietuvą ir

siekdamas vienyti ginkluo
to pasipriešinimo judėjimą
ruoš ė suk il im ą už Liet u
vos laisvę. Jono Noreikos
humanizmą liudija: – ak
tyv us prieš in im as is oku
paciniams nacių ir sovietų
režimams; – bendražygių
liudijimai; – pasiaukojanti
šiltine sergančio Štuthofo
lagerio kalinio prof. Vlado
Jurgučio globa; – Štuthofe
kartu kalėjusio kun. Stasio
Ylos vertinimas: „J. Norei
ka grįžo [į Lietuvą] mirti
su kitais mirštančiais už tė
vynę. Būdamas teisininkas
jis suprato, kas jo laukė,
tačiau tėvynės meilė buvo
jam brangesnė už viską“; –
Štuthofo koncentracijos sto
vykloje sukurta J. Noreikos
malda (Stasys Yla, Žmonės
ir žvėrys Dievų miške, Kau
nas,1991); – priešmirtinis
palinkėjimas dukrai: „Aš
noriu matyti tave pilną tik
tai kūrybingos jėgos, nes
neapykanta – griaunanti, o
meilė – kurianti jėga“ (Vid
mantas Valiušaitis, Ką apie
Generolą Vėtrą pasakojo jo
dukra, Delfi.lt, 2018).
9. G.A. Gochino atliktas
tyrimas negali būti laikomas
nei objektyviu, nei moksli
niu. Centras ištyrė G.A. Go
chino išvadas bei pridėtus
dokumentus ir pateikė jam
ir teismui argumentuotus
vertinimus. Centro nuomo
ne, G.A. Gochino tyrimas
vertintinas kaip bandymas
pagrįsti kitų šaltinių nepa
tvirtintus jau minėto vie
no liudininko (Aleksandro
Pakalniškio) prisiminimus
ir kaip nacių propagandos
kopijavimas dėl lietuvių, o
ne vokiečių atsakomybės
už Holokaustą Lietuvoje. Jo
pateikti dokumentai Centrui
iš esmės buvo žinomi, tarp
jų nėra jokių naujų svarių
arg um ent ų, sut eik ianč ių
pagrindą pakeisti 2015 m.
Cent ro išv ad ą. G.A. Go
chin o tyr im as neg al i bū
ti laik om as obj ekt yv iu ir
moksliniu dėl šių priežas
čių: – G.A. Gochinas sa
vo pateiktiems istoriniams
šaltiniams netaiko išorinės
ir vidinės kritinės analizės,
nevertina jų patikimumo;
– G.A. Gochinas dokumen
tus atrinko remdamasis ne
obj ekt yv um o krit er ij ais,
o bandydamas pagrįsti iš
ankstines nuostatas; – G.A.
Gochinas vertina pavienius
dok um ent us, ned er ind a
mas jų su kitų archyvinių
dokumentų, žinomų faktų,
liudijimų ir aplinkybių vi
suma, taip ignoruodamas
mokslinei analizei būtiną
bendrą istoriografinį kon
tekst ą; – G.A. Goc hin o
pateiktos apibendrinančios
išvados akivaizdžiai prieš
tarauja kai kuriems jo paties
pateiktiems dokumentams;
– kai kurie G.A. Gochino
teiginiai galimai pažeidžia
LR Konstitucijos nuostatas
ir visuotinai pripažintą ne
kaltumo prezumpciją.
Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos centras
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SAULUTĖ

Plungės viešosios
bibliotekos istorijos
akimirkos
Eglė Jačkonytė

Pavasaris
Paparčiuose

Paparčiai, Skuodo r.

„žemaičių saulutės“ esė

Palaimingas pavasario lietus, gyvybės vanduo.
Išeini į lauką, pakeli galvą į dangų, rodos, įkvėp
tum, sugertum visa aplink: ir saulėtą lietų, apjuostą
vaivorykšte, ir visus debesis, visus laukus, visas
paukščių giesmes. Kvatoja varnėnas ant stogo
šelmens. Gandras vast vast virš galvos didingais
sparnais lyg apglėbt norėdamas. Keli menki lie
taus lašeliai, o visgi nuplauna, atgaivina mirusią,
išdegusią dykynę. Ir kiek tame gyvybės troškuly
jėgos, jei iš tokios mirtinos degėsių krūvos gali
prasiveržti žali, šviežutėliai, gležnutėliai žolynai.
Ne - pavasaris tai dūmų tumulai iš visų laukų pu
sių, juodai išdegusios dykynės. Sakau: „Žmonės,
ką jūs darot? Kodėl? Kas jums užkliūna? Ar jūsų
tingėjimas taupiai, rūpestingai, tvarkingai gyventi
jums akis bado? O gal bukas neišmanymas ir ne
noras išmanyti?“. Vieni sako: „Taip mūsų tėvai,
seneliai darė“. Kiti šaiposi: „O ką, smagu, kai į
tokį kaimo užkampį sulekia tiek gaisrinių, ūžimas,
vandens pumpavimas, šauksmai“. Labai nedaug
dar tokių, kurie suvokia žolės deginimo žalą ir pa
vojų, beprasmybę ir grėsmę. Labai nedaug tokių,
kurie nedegina vien todėl, kad išsigando baudos:
ai, kaip nors išsisuksim, aš kaip invalidumą turin
tis, jis - kaip tremtinys. Tai tokios tokelės. Ar kada
nušvis? O gal įvyks stebuklas ir visi mokslai taps
nemokami ir visiems prieinami. Tik ar benorės
kas mokytis, ar liks dar koks neuronas smegenyse
neužnuodytas.
Nekantrus šalpusnis iškišo galvelę, pražydo
snieguolės, krokai. Pirma pavasario spalva - balta
snieguolių, o tik paskui nušvinta šalpusnių saulės
geltonis. Purienos įsauly, tarp krūmokšnių prie
šaltinio čiurlenimo, jau krauna žiedus. Ir „baltos
varnelės“ staiga užplūdo laukus. Stebėdavaus, kas
atsitiko, kad arimai nutūpti ne tik varnų pulkais, net
ir kirų būriais. „Oi, teta, mes mieste per balkoną
mėtom kirams maistą, o jie taip gražiai pasigauna“.
Ne tik varnos dabar pavasarį sujunda miestuose ir
laukuose, bet ir kirai. Kirai, tie jūrų baltieji Šauk
liai, vandens mylėtojai, didieji žuvininkai. Miršta
vanduo žemėje. Nebėra žuvies. Atrodo, štai kokia
vandenynų bedugnė giluma paslėps visas žmonių
nuodėmes, nuplaus sraunūs upeliai kažkur tolyn,
gilyn visas žmonių atmatas. Tik nenuplaus toliau
ir giliau žemės. Visi mes iš Žemės atėję ir visi į ją
sugrįžtame, apsisuka gyvybės ratas ir trenkia mums
ar mūsų vaikams, ar dar tik menamiems žmonėms
viskuo, ką paliekam, išmetam šiandien ir dabar. Va
kar kažkas susprogdino bombą kažkur vandenyne,
šiandien kirai - šiukšlynų paukščiai (o kuo skiriasi
šiukšlynų žmonės?). Kas kitas?
Tačiau Paparčiuose tebečiurlena patvinęs upelis,
tebeplauko antys.

1955 m. biblioteka perkelta
į Komunarų (dabar Vytauto)
gatvės Nr. 8 pastatą.
1955 m. vaikų bibliotekai
suteiktos atskiros patalpos
Plungės parke esančioje laik
rodinėje.
Vaikų biblioteka laikro
dinėje turėjo du kambarius
pirm am e aukšt e: skait yk
lą ir knygų fondą, įėjimas
iš gatvės pusės. Joje dirbo
bibliotekininkė Laimutė Bal

Bibliotekininkai prie Rajo
ninės bibliotekos, 1956 m.

trūnaitė. Kituose šio pastato
kambariuose veikė Pionierių
ir moksleivių namai su atskiru
įėjimu. Biblioteka laikrodinė
je uždaryta apie 1963 m., o jos

fondas perkeltas į pastatą Vy
tauto gatvėje (Nr. 8). Tuomet
šiame pastate, šalia suaugusių
jų bibliotekos atidarytas vaikų
literatūros skyrius.

Vita Šeškavičiūtė 19561957 m. buvo Plungės rajo
ninės bibliotekos vedėja

Juozagata Gulbinaitė-Ja
kaitienė 1957-1962 m. buvo
Plungės rajoninės bibliote
kos vedėja

Bibliotekininkė skaitykloje prie parodos, 1955 m.

Bibliotekininkai prie Rajoninės bibliotekos, 1960 m.

Įėjimas į biblioteką. 1955-1963 m. laikrodinėje veikė Vai
kų biblioteka. Nuotr. K. Paulauskaitės. 2010 m.

Pro Rajoninės bibliotekos langą, 1960 m.

Rajoninėje bibliotekoje. Stovi (iš kairės) J. Gulbinaitė-Ja
kaitienė, A. Gorbatenko, sėdi V. Šeškavičiūtė, 1956 m.
Rajoninė biblioteka Vytauto gatvėje veikė 1955-1979 m., o
Vaikų ir komplektavimo skyriai iki 1993 m.
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