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Dau gy bės kal bų, kul tū rų 
ir tau tų „miš rai nė“, ku rią 
jun gia ang lų kal ba, 
pi lie ty bė bei im pe ri jos 
is to ri ja

T. Leo nar das And rie kus, O. F. M.

Va sa rio še šio lik to sios ste buk las

Nukelta į 2 psl.

Sa vo praei ty var gu ras
tumeįvykį,kuristaipste
buklingai būtų paveikęs
visą tautą, kaipVasario
16toji.Netužsieniolietu
viųgyvenime,potiekdaug
metų, šis įvykis tebėra
pilnai gyvas.Kitos tauti
nės šventės kartais išeina
blankios–Vasario16toji
visuometšviesi.Netirma
žiausioslietuviųbendruo
menės, toli nuo gausiųjų
tautinių centrų, stengiasi
tinkamaipaminėtitądieną.
Aukos, kurios sunešamos
tautai gelbėti, jungiasi su
Vasario16tąja.Tėvynėje

taipgitebėragyvasjospri
siminimas.Joneišdildėper
daugeliometų skelbiama
panieka.Jeigulietuvisne
galitądienąmelstisviešai,
jiskreipiasiįViešpatįpri
vačiai.Maldaliekapasku
tinėpriemonėišsiilgusiam
teisybėsžmogui.
Deja, teisybės nebuvo

nėtaislaikais,kaiLietuva
paskelbtaNepriklausoma
valstybe.Veltuiieškotume
kaimyninės tautos, kuri
nebūtų norėjusi valdyti
Lietuvos.Vokiečiai,rusai,
lenkai žiūrėjo į tą žemės
kraštelįprieBaltijos,kaip

alkani vilkai į grobį.Vi
siem jis atrodė svarbus
strategiškai.Bet ir noras
pajungti3milijonusžmo
niųbuvoaiškus.Tailabai
nuostabu civilizuotame
pasaulyje.Visižinojo,kokį
vaidmenįturėjoLietuvais
torijosvyksme,visigirdėjo
apie lietuviųkalbosvertę
mokslui,betniekas išdi
džiųjų kaimynų neištarė:
Reikia pagaliau šiai tau
taiduoti laisvę.Tai ištarė
ryžtingi Lietuvos sūnūs,
susirinkęVilniuje1918m.
vasario16tądieną.
Viešpatie, suteik tiems

garbingiems vyrams am
žiną atilsį uždrąsą, ryžtą
irmeilę savo tautai! Jie
matė,kokiaispavojingais
ir slidžiais keliais ji ėjo
peršimtmečius.Senovinės
pergalės buvo pamirštos,
garsus valstybės vardas
pritilęs.Belikotikgalingos
praeitiesaidas,kurįreikėjo
paverstigyvatautinioatgi
mimogiesme.Giesmėjau
buvosuskambėjusiišMai
ronioirkitųpoetųširdies,
didieji praeities lietuvių
žygiaiiškeltiirnetsuidea
linti–belikotiktaiprijung
tigalutinįposmą:Mesno
rimelaisvės,irskelbiamės
pasauliui laisvi!Vasario
16tos aktą pasirašiusių
vyrų lūpomis bylojo visa

Lietuva–triumfavusi,ver
gavusiirprisikėlusi.
Aišku, tas balsas buvo

tildomasarmotųtrenksmo,
diplomatųšnekosirskur
džiosdabarties.Tačiaujis
nelikotyruoseskambančiu
balsu.Jispasiekėpasaulį,
irsujuoreikėjoskaitytis.
Mums,lietuviams,Vasario
16tojitapotvirčiausiatau
tineatrama,nesjojeslypi
gyvybiniaipradai:ateities
vizija, vienybės jungtis,
meilės ugnis ir tautinė
branda.
Ateities vizijaVasario

16tospasirašiusiųjųaky
sebuvoerdviiršviesi.Tie
vyraijautė,kadmūsųtau
tosgalybėglūdinetiekže
mėsturtuose,kieklietuvių

sielose.Reikia tik jas iš
skleisti,iratsirastalentai.
Anie piemenėliai, kurie,
vargo skelbiant neprik
lausomybę,gavęmokslo,
išaugorašytojai,muzikai,
dailininkai...Tai nebūtų
atsitikębesavogimnazijų,
menomokyklų,konserva
torijos,universiteto...Lie
tuvosNepriklausomybės
našusdvidešimtmetispa
liudijo,kad tautašvieson
kyla tik laisvėje, kai jos
polėkiųneslegiasvetimy
bės.Šviesią,kūrybingąir
sąmoningą tautą regėjo
Nepriklausomybės akto
skelbėjai.Kitaipjienebūtų
rizikavęgyvybe.
VienybėsjungtisVasa

Dau gia vai kė 
šei ma – 
aso cia lu mo 
po žy mis?

Pirmoji Lietuvos valstybės Taryba, 1918 m. vasario 16 d. paskelbusi Nepriklausomybės atkūrimo aktą.
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Gražu ir prasminga, kad
Jūs, aukštomoksložmonės,
savometiniamesuvažiavime
nepamiršoteDievo.

Susirinkdamiįšiąšvento
vęmaldai, Jūs liudijate, jog
yra aukščiausiasismoksli
ninkas–Kūrėjasirgiliausias
mokslas–Joišmintis.

Tai iš tiesų genialiausias
architektas, tai tobuliausias
inžinierius,kurissutvėrėnuo
stabią visatą – neišsakomo
tikslumokūrinį.

Dieviška išmintis aiškiai
regimairbegalinėsedidybė
se,irbegalinėsemažybėse.

Jokonstrukcinėjėgąjaučia
metiekatome,tiekžvaigždžių
telkiniuose–galaksijose.

Visatayralygkoksdieviš
kaspastatas,iškuriožmogaus
kūrybasemiasiįkvėpimobei
šviesos.

Mūsų formos, išreikštos
architektūrojebeiinžinerijo
je,yratikdieviškogrožiobei
tikslumoatošvaistės.

Todėlgražu irprasminga
pripažintiDievą ir Jamnu
silenkti,kaipJūsųprofesijos
aukščiausiamgenijui.

I

ŠiojegadynėjeJumstenka
klausytis gana nemalonaus
priekaišto, kad technologija

baigiantipražudytižmoniją.
Tiksliejimokslaiesąužvo

žęhumanistiniusirbeveikjau
visiškaiužtroškinęliteratūrą,
meną,religiją...

Technologijos laimėjimų
apstulbintasžmogus,savodė
mesįesąssutelkęsįmašinasir
patsbaigiąstaptimašina.

Kompiuteriaipakeitęsme
genis, automobiliai – kojas,
lėktuvai–ramausgyvenimo
ritmą.

Miestaisusavodangorai
žiniaisstatiniaistapęplėšikų
gūžtomis, fabrikai bei au
tomobiliai užnuodiję orą ir
vandenį.

Atominėbombamūsųci
vilizacijąpastačiusiantgyve
nimoirmirtieskrašto.

Kąmesšiandiengalėtume
atsakytiįtuospriekaištus?

Ar beįmanoma juos at
remti?

Įtuospriekaištus,Gerbia
mieji,mesnegalimetinkamai
atsakytibeDievo.

Teisingai,sudievintatech
nologijagalipakenkti irnet
pražudyti žmoniją, jeigu ji
nebusapvaldomaDievo su
teikto proto ir gaivinama
Dievo įdiegto atsakomybės
jaus mo.

Protasirširdis–taimoks
lobeimenoversmės,kurias
mums yra atvėręs patsVi

sagalis.
Inžinerijalabiaupasvirusi

įmokslą,architektūra–įme
ną,betabišiossritys,darniai
sujungtos, tampa seserys ir
didžiausios žmogaus gera
darės.

Šiandienmumslabiausiai
atsimintina, jog inžinerija
beiarchitektūraturibegalinę
jėgąkeltižmogųįDievąirį
antgamtinessritis.

Patys pirmieji architek
tūriniai pastatai buvo skirti
kultui.

Tailiudijaneolitogadynės
akmenys, suramstyti stalų
formose.

Tai liudijaTebų,Karna
ko ir Liuksoro šventyklos
Egipte,AkropolisGraikijoje,
PanteonasRomoje...

Tailiudijavisikrikščioniš
kųjųpastatųstiliaiEuropoje,
neminintčia inkos , japonų,
kinųirindųšventovių.

Garbėinžinerijaiirarchi
tektūrai, kad namų statyba
ištraukėžmogųišurvoįpa
togiąerdvę!

Garbėtaippat,kadsukur
taisbokštais,skliautaisirko
lonomiskėlėmusįDievą!

Protingas kūrinys niekad
nenorėjogyventipožemiuo
se,jeigunevertėvargas.

Jam patiko laisva erdvė,
iškilmingosformos,estetinės

Leo nar das And rie kus

Klai pė dos kraš to mi nė ji me K. Ž.
/ 1983. I. 23 /

ViešpatieDieve,lietuviųtautosTėve,įkurįamžiaiskylamūsųmaldos,dejonėsirato
dūsiai,šiandienmesvėlšaukiamėsTavopagalbos.
JoslabaireikianetikKlaipėdosžemei,betirvisaiMažajaiirDidžiajaiLietuvai.
MažojiLietuvayramūsųtautinioatgimimolopšys.
Tenbuvoleidžiamaspirmasismūsųlaikraštis„Aušra“,paskui„Varpas“,tenbuvo

spausdinamospatriotinėsbeidvasinėsknygos;tenpagaliauradoprieglaudądidiejimūsų

tautosvadai,ištrūkęišRusijoscarųnelaisvės...
Šiandien,minėdamiKlaipėdoskraštosukilimo(Šauliųorg.)sukaktį,meldžiameTa

ve,Viešpatie,sujungtivisusDidžiosiosirMažosiosLietuvossūnusbeidukteristautinės
meilėsryšiais;suteiktitengyvenantiemsmūsųbroliamsdvasinėsirmedžiaginėsgerovės;
priglaustisavošviesoskaralystėjevisusnumirusiusužtautoslaisvęirpagaliaulaiminti
visosLietuvosžygįįpilnąvalstybinęnepriklausomybę.

ParengėDainiusSobeckis
Plungė

1. K. Ž. – Lie tu vių Kul tū ros Ži di nys New Yor ke pran ciš ko nų vie nuo ly no komp lek se, pa sta ty tas 1973 m. 
Iš kil min gas Kul tū ros Ži di nio ati da ry mas įvy ko tų pa čių me tų gruo džio 1d.
2. „Auš ra“ – po li ti nis ir li te ra tū ri nis žur na las 1883-1886 m. leis tas Ra gai nė je ir Til žė je.
3. „Var pas“ – li te ra tū ros, po li ti kos ir moks lo laik raš tis, leis tas 1889-1906 m. Til žė je ir Ra gai nė je.
4. Klai pė dos kraš to su ki li mas įvy ko 1923 m. sau sio 9-16 d.

Leo nar das And rie kus

Kil ni ir įkve pian ti pro fe si ja
T. Leo nar do And rie kaus re li gi nis žo dis tar tas Lie tu vių In ži nie rių ir Ar

chi tek tų Są jun gos su va žia vo pa mal do se Va šing to ne 1972 m. spa lio 8 d.

linijos...
Architektūrabeiinžinerija

amžiųamžiaisdengėžmogų
nuovėjųirlietų,primindama
jamdidžiausiąarchitektąbei
inžinierių–Dievą.

II

Betčiadarnesibaigiami
si ja.

Inžinerijabeiarchitektūra
taippatiškalbiausiaibylojair
apiežmogausribotumą.

Pirmiausia, joks techno
logijosgenijusnegalikurtiiš
nieko: turi būtimedžiaga ir
priemonės.

Dievas gi visa sukūrė iš
niekosavovaliąiržodžiu.

Taiaukščiausiostobulybės
kūryba,kuriągyviausiaipa
vaizdavoMichelangelasSix
tinoskoplyčiojeVatikane.

Antra, inžinerija bei ar
chitektūraturinuostabiausią
balsągriuvėsiuose.

Niekas taip iškalbiai ne
liudijakultūrųircivilizacijų
praeinamybė, kaip apgriuvę
pa sta tai.

Ir kuo didesnis pastatas,
tuograudesnijogriuvėsiai.

Liūdna žvelgti į inkos
imperijoslikučiusAndųkal
nuose,MayosirEgiptopira
mides,Ninivės irBabilono
atkasenas,imperatoriausDa
rijausmiestokolonas,Kmro
šventovesKambodijojeirtt.

Tadaimigalvoti,jogžmo
gusdarneviskas.

Jokūrybaneatsilaikoprieš
laiko jėgą – viskas keičiasi,
nyksta, apauga žole ir užsi
dengiasmėliu.

TikDievokūryba išlieka

amžinai,norsirnuolatiniame
dinamiškomedžiagųkeitimo
sivyksme.

III

Bettainereiškia,kadžmo
gusneturėtųkurti.

Kūryba ir tik kūryba pa
daromusaukštesniolaipsnio
Dievoatvaizdais.

Įkvėpimovalandojmedžia
galygsudvasinamairpalen
kiamaaukštesniamgėriui.

Žmogaus siela nuskaid
rinama ir pakeliama idealų
plotmėn.

Kūnu būdami išmedžia
gos,mespermedžiagąišreiš
kiamesave–kokieesameir
kokiaisturėtumebūti.

Architektūrabei inžineri
ja savo struktūrine jėga turi
pasuktimusįdvasinessritis,
jeigunorime,kadištechno
logijosateitųpalaima.

Mums yra būtina išlai
kyti pusiausvyrą tarp visų
vertybių.

Žmogusypačprivalosiek
ti, kad jomoralės struktūra
išsilaikytų tvirta ir logiška,
kaipgerai apskaičiuotaspa
statas – su stipriu religiniu
pagrindu.

Kilnusšeimosgyvenimas
jamturibūtikaipsienospa
statui, teisingumas – kaip
sto gas.

AčiūDievui,mes tikime
įKristaus evangelijos jėgą
perkeistipasaulį.

Mestikimetaipgi į trem
ties kultūrinį pastatą, kuris
iškiločiamūsųpačiųpastan
go mis .

Pagaliaumes tikime ir į

lietuvių tautos struktūrinę
galią atsilaikyti pavojuose
beiaudrose.

MieliInžinieriaiirArchi
tektai, kolosalinių statybų
specialistai, būkite taip pat
kultūros ir lietuvybės spe
cialistai!

Jūsųprofesija, gimininga
Kūrėjoapsireiškimamsvisa
toje,ypačgamtoje,yrakilni
irįkvepianti.

Neužvožkitemedžiagišku
mutoįkvėpimo!

Mūsų visuomenė nori
matyti Jus visus Lietuvių
Bendruomenėsnariaisirvei
kėjais.

Kultūrinių žurnalų bei
laikraščiųleidėjaitrokštarasti
Jussavoskaitytojųirmecena
tųsąrašuose.

Mūsųirstančiosparapijos
juskviečiataptijųaktyviais
nariais.

Rašytojai ir dailininkai
žiūri į Jus kaip į tos pačios
kultūrinės dirvospurentojus
irlaukiabroliškobendradar
bia vi mo.

AteitiesLietuvaiJūsesate
brangiausiaslobissavoprofe
sinejėgairištekliais.

Kaip išsimokslinę ir kū
rybingižmonėsJūsturitepa
reigąlabiauužkitusdomėtis
religinėmtiesom,dorovinėm
šiometo problemom ir pa
vergtostautosreikalais.

Malonupalinkėti,kadsa
vo suvažiavime atgaivinę
dvasią šios valandosmalda
galėtumėtekodaugiausiaat
liktigeroblogiopaveiktame
pasaulyje.
ParengėDainiusSobeckis

Plungė

Va sa rio še šio lik to sios ste buk las
Atkelta iš 1 psl.

rio 16tojoj ypač vaizdi.
Šalisišvisųpusiųapgulta
priešų,karuosenuvarginta
irperdaugelįamžiųužgui
ta, bet ji vieninga.Ar ne
nuostabu, kad išRusijos
skubanamo,kastikbegali
prisikėlusiostautostarny
bon!Universitetųprofeso
riai,muzikai, dailininkai,
operųsolistai,kariškiaisu
aukštais laipsniais – visi,
net per fronto ugnį, bėga
namo.Tikmenkutė dalis
lietuvių abejingai žiūri į
Nepriklausomybėspaskel

bimą.Sugrįžusiejiirgim
tajamekraštegyvenantieji
vieningai steigia kariuo
menę, švietimocentrus ir
keliaūkinįgerovę.Kaimo
irmiesto jaunimas laisvu
norueinakariautiužLie
tuvą.
Vasario16tosiosraštas

uždegė tautą, lyg kokia
šventoji ugnis.Vyresnieji
prisimenakilusįentuziaz
mą, kai jau kovos buvo
laimėtos. Kaip sparčiai
tadaaugomokyklos,kaip
patvariaijaunimasveržėsi

įmokslus ir kaip našiai
suklestėjo kultūrinė veik
la! Pravedama sėkminga
žemės reforma, suorga
nizuojama pajėgi opera
ir atgaunami iš Rusijos
Čiurlionio kūriniai. Tai
tik kelios užuominos to
staigaus išbudimo, kuris
paveikėmilijonusširdžių.
Vasario 16tosios uždeg
tosugniesneprigesinonet
skaudžiausios nelaimės,
kaipVilniauspraradimas,
nuolatiniai grūmojimai
dėlKlaipėdos ir partiniai

suskilimai. Iki Neprik
lausomybės praradimo
visojšalyskambėjohimno
žodžiai:„TegulmeilėLie
tuvosdegamūsųširdyse“.
Jieirdabartebeskambapa
sauly,kurtikyralietuvių.
Vasario16toji subran

dinomus ateities nelai
mėms. Įsivaizduokime,
kasbūtųišlietuviųtautos,
jeigu1918metaisjinebūtų
pakliuvusiįRusijos,Len
kijosarVokietijosrankas?
Armesbūtumegalėjętaip
našiaiirsavarankiškaisu
klestėti?Apie tai negali
būti kalbos. Didžiosios
tautosbūtųuždėjusiosant
Lietuvossavokultūrinį ir

politinį antspaudą. Lie
tuvis nebūtų subrendęs
tautiškai.Neišvengiamos
prievartosveiksmaijįbū
tų lenkę svetimonpusėn.
NuotosnelaimėsVisagalis
apsaugojomusVasario16
tosiosžygiu.Mesgalėjome
bent20metųgyventilais
vėje, įsisąmoninti į savo
tautospaskirtįirpasirodyti
pasauliuikaipatskirasvie
netas nuo kitų tautų.Tik
lieka apgailestauti, kad
vietoj dvidešimtNeprik
lausomybėsmetųbūtume
turėjębentpenkiasdešimt
aršimtą.
VisaisatžvilgiaisVasa

rio16tojiliekamūsųtau

tos iškiliausia šventė.Tai
tikraDievodovana,beku
riosmesšiandienbūtume
užtemę,išsisklaidę,prige
sę irnusilpę.TegulVasa
rio 16tojimus, atskirtus
nuoLietuvos, apšviečia,
kadmatytume laimingos
ateitiesmetus; tegulmus
sujungia, kad išliktume
vieningi žygyje už lais
vę;tegulmusuždega,kad
visur jaustumės ištikimi
tautossūnūs;tegulmussu
stiprina,kadnesvyruotume
dabartiesnesėkmėse.

ParengėDainiusSobeckis

Plungė
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2010m.pervisąAdventąTelšiųvyskupasJ.Boruta
SJvizitavovyskupijosdekanatus.ŠiųvizitųmetuTelšių
ganytojassusitikosuparapijųkunigaisirCaritaspara
pijosesavanoriais,dekanatųcentinėsebažnyčiosebuvo
aukojamos šv.Mišios užCaritas darbuotojus ir jiems
parapijosevadovaujančiusparapijųklebonus.Susitiki
mųmetuTelšiųvyskupasdalinosisavopatirtimiiš2010
1128–20101203ČenstachavosŠventovėje,Lenkijoje
vykusiųrekolekcijų.RekolekcijosedalyvavoTelšiųvys
kupasirTelšiųvyskupijosCaritasdirektoriuskun.teol.
lic.SauliusDamašius.Susitikimųmetubuvodalinamasi
parapijosevykdomosCaritasorganizacijosveiklosypatu
mais,aptartašioseveiklosstrategija,buvokalbamakaip
stiprintiparapijiečiųaktyvumąmeilėsdarbųdarymąir
tarpusaviopagalbosvienaskitam,oypačtiems,kuriems
tospagalboslabiausiaireikia,organizavimą.
2010m.gruodžio23d.vykoTelšiųvyskupijoskunigų

susirinkimas.Kaipįprasta,TelšiųvyskupoVincentoBo
risevičiauskunigųseminarijosdidžiojojeaulėjesusirinkę
dvasininkaisusirinkimąpradėjobendramalda.Pomaldos
susirinkusiuskuniguspasveikinoTelšiųvyskupijosgany
tojasJ.BorutaSJ,okonferencijąapieįvairiasteologines
kryptiskunigamsskaitėKlaipėdosšv.JuozapoDarbinin
koparapijosklebonasdoc.teol.dr.VladasGedgaudas.
Pokonferencijos susirinkę kunigai buvopakviesti pa
siruoštiprieškalėdineiišpažinčiai,oklausimussąžinės
patikrinimui skaitė ir kunigams išpažinčiai pasiruošti
padėjoTelšiųkunigųseminarijosvicerektoriuskun.teol.
lic.ViktorasAčas.Klausimaiišpažinčiaibuvotiepatys
kaipirČenstachavojevykusioserekolekcijose,parengti
pagal evangelinius palai
minimus. 12 val. šv.Mi
šių koncelebracijai, kurią
aukojoTelšių vyskupijos
kunigai, vadovavoTelšių
vyskupas J. Boruta SJ.
Pamokslą pasakė Telšių
vyskupo vikarasKlaipė
doskraštui,Klaipėdosde
kanatodekanas,Klaipėdos
MarijosTaikosKaralienės
klebonas kun. teol. lic.
ViliusViktoravičius. Šv.
Mišias koncelebravo du
garbūsTelšių vyskupijos
dvasininkai –Telšių ku
nigų seminarijos dvasios
tėvasmons.doc.dr.jubil.
V.St.BrazdeikisirTelšių
vyskupo vikaras, Telšių
vyskupijoskurijosmode
ratoriusapaštal.protonot.
jubil. J. P. Gedgaudas,
kurietądienąšventė55–
erių kunigiškos tarnystės
metųsukaktį.St.Brazdei
kistaippatšventė80–ties
savo amžiaus jubiliejų.
Šie garbieji jubiliatai ku
nigais buvo pašventinti
1955 metų gruodžio 18
dienąKaunoarkikatedroje
bazilikoje.Kunigais juos
pašventinovyskupas(vėliauarkivyskupas)J.Stepona
vičius. Šie du uolūs irBažnyčiai atsidavę dvasininkai
kilęišŽemaitijosperilguskunigystėsmetusdarbavosi
įvairioseparapijosebeiėjoįvairiaspareigas.Šv.Mišių
pabaigojesavoirvisųvyskupijoskunigųvardugarbiuo
siusjubiliatussveikinoTelšiųvyskupasJ.BorutaSJ,į
savodėstytojussveikindamikreipėsiTelšiųVyskupoV.
Borisevičiauskunigųseminarijosklierikai.Pošv.Mišių
buvoaplankytiVyskupokankinioDievoTarnoVincen
toBorisevičiausžemiškiejipalaikai,kurie ilsisiTelšių
katedroskriptojeirmelstasiprašantjįiškletiįšventųjų
garbę. Po pamaldųTelšių kunigų seminarijos refekto
rijume kunigai kartu su savo ganytoju šventėKūčias
dalindamiesiKalėdaičiaisirkūčiškaisvalgiais.
2010m. gruodžio 24 d. –Kūčių dienąTelšių vys

kupijos ganytojas J. Boruta SJ lankė savo vyskupiją.
Pirmiausia aplankėŽemaičiųKalvarijos parapijos se
neliųnamuose,kuriemsvadovaujaŽemaičiųKalvarijos
parapijosklebonaskan.J.Ačas,gyvenančiussenelius,
seneliųnamųkoplyčiojeaukojošv.Mišiasjųmatupa
šventino koplyčioje parengtą Prakartėlę ir palinkėjęs
ištvermėsbei stiprybės seneliųnamųgyventojamsbei
darbuotojams išskubėjo įMosėdžio parapiją.Ten ga
nytojas aplankėMosėdžio parapijos vaikų globos na
muosegyvenančiusvaikus,kuriaisnuoširdžiairūpinasi
ilgametisšiosparapijosklebonaskun.L.Dambrauskas.
GanytojasKūčiųdienąaplankėseniausiąamžiumiTel
šiųvyskupijoskleboną–Grūšlaukėsparapijoskleboną

kan. teol. lic. And rie jus sA bA LiAus kAs

Tel šių vys ku pi jos 
kro ni ka

kun. jubil.A.Bunkų,kuris šiojeparapijojedirbdamas
yrapastatęsnaująmūrinębažnyčią,kurioješv.Mišias
tebeaukojaikišiol.
KūčiųvakarienęTelšiųganytojasvalgėPalangospa

rapijosnamuose,kurPalangosdekanatodekanoiršios
parapijosklebonokun.dr.M.Venskausrūpesčiubuvo
susirinkęneturtingiausiejiparapijosžmonės.Ganytojas
kartusujaisvalgėKūčiųvakarienę,pokuriospašventino
PalangosbažnyčiosšventoriujePalangossavivaldybės
merodėkaįrengtąPrakartėlę.Užtokiągražiąirprasmin
gą dovaną Palangos savivaldybės vadovui nuoširdžiai
padėkojoPalangosklebonaskun.dr.M.Venskus.
Kalėdosnaktiesšv.MišiasTelšiųvyskupasJ.Boruta

SJ aukojopagrindinėjeKlaipėdosmiestoMarijosTai
kosKaralienėsbažnyčioje.Tąvakarąįbažnyčiągausiai
rinkositikintieji,ypačdaugšv.Mišiosedalyvavojaunų
šeimų,dėlkoGanytojasnuoširdžiaidžiaugėsiirpamoks
ląsakydamas.
TelšiųKatedrojeKalėdųnaktiesšv.Mišiomsvadova

voirKatedrosaikštėjeTelšiųmiestosavivaldybėsdėka
įrengtą Prakartėlę pašventinoTelšių vyskupo general
vikaras prel. dr. J.Šiurys. Jis vyskupovardu sveikino
gausiai susirinkusius tikinčiuosius, o šv.Mišiųmetu
tikintiesiemsperskaitytasTelšiųvyskupaskalėdinissvei
kinimastikintiesiems.
Gruodžio25d.rytošv.MišiomsTelšiųkatedrojeva

dovavoTelšiųvyskupasJ.BorutaSJ.Kalėdųrytošv.Mi
šiųmetujispašventinoKatedrojeįrengtąPrakartėlę.Jo
kalėdinįsveikinimągausiaisusirinkusiemstikintiesiems
perskaitėTelšiųkurijosvicekancleriskan.D.Gatautas.
IškilmingasKalėdųrytosšv.Mišiaskartususavoganyto
juTelšiųkatedrojeaukojoTelšiųvyskupogeneralvikaras
prel.dr.J.Šiurys,Telšiųvyskupijoskurijosmoderatorius
apašt.prot.jubil.J.P.Gedgaudas,kancleriskan.lic.R.
Saunorius, vicekancleris kan.D.Gatautas, sekretorius
kun.M.Ramanauskas,Telšiųkunigųseminarijosvice
rektoriuskun.lic.V.Ačas,dvasiostėvasmons.jubil.dr.
St.V.Brazdeikis,Telšiųvyskupijoslicėjausdirektorius
kun.A.Mačius,Katedrosklebonaskun.T.Šeputis.
Tą pačiąKalėdų pirmąją dienąTelšių vyskupas J.

Boruta SJTelšių katedroje aukojo šv.Mišias, kuriose
meldėsi vaikai ir jų tėveliai.Vaikų šv.Mišiose buvo
pakrikštytas berniukas, o krikšto sakramentą suteikęs
Vyskupas šv.Mišių dalyviams nuodugniai paaiškino
šiopirmojoirsvarbiausiosakramentosvarbą,esmębei
formą.Krikšto sakramento suteikimas padėjo visiems
dalyvaujantiesiems realiai išgyventi šįkūdikiui teikia
mąsakramentą.Pošv.MišiųTelšiųganytojasvaikams

ir jų tėvams papasakojo apie Prakartėlę, priminė jos
atsiradimo istorijąbeikalbėjokas jojevaizduojama ir
pasakojama.
Antrąją Kalėdų dieną – Šv. Šeimos šventę Telšių

vyskupasvykoįŽemaičiųKalvarijosbaziliką,kurprie
stebuklingojoKrikščioniškųjų ŠeimųKaralienės pa
veikslo10val. aukojo šv.Mišiasužvisas šeimas.Šv.
Mišias tiesiogiai transliavoMarijos radijas.Kartu su
Telšiųganytojušv.MišiaskoncelebravoTelšiųvyskupi
joskurijoskancleriskan.R.Saunorius,Vyskupovikaras
mons.kan.R.Gudlinkis,ŽemaičiųKalvarijosŠventovės
rektoriuskan.J.Ačas,šv.MišiųmetuVyskupuipatar
navodiakonai:H.ŠneideraitisirV.Gadeikis.Vyskupo
sveikinimo žodį Švenčių proga tikintiesiems perkaitė
mons.kan.R.Gudlinkis.GiedojoŽemaičiųKalvarijos
Bazilikoschoras.Telšiųganytojasšv.Mišiųpabaigoje
meldėsi įKrikščioniškųŠeimųKaralienę, kalbėdamas
maldąužvisasšeimas,kadjosgyventųŠventosiosšei
mospavyzdžiu.
NaujųjųMetų išvakarėseTelšiųKatedroje padėkos

intencijašv.Mišiosbuvoaukojamos18ir23val.Tel
šiųvyskupasJ.BorutaSJvadovavošv.Mišiųliturgijai.
23 val.Katedrojemeldėsi iš visos Lietuvos į Žiemos
akademiją atvykę ateitininkai. Šią žiemą ateitininkų
respublikinėžiemosmoksleiviųakademijavykoTelšiuo
se,„Džiugo“vidurinėjemokyklojevisąsavaitę.Telšių
vyskupasaukojojaunimuišv.MišiasTelšiųKatedrojeir
Mišiųmetupasakėpamokslą.
2011m. pirmąją dieną – Švč.M.Marijos, Dievo

Gimdytojos, iškilmėje (NaujiejiMetai),Telšių vysku
pas J. Borutas SJ vado
vavo12val.šv.Mišioms.
Katedroje susirinkusius
tikinčiuosius sveikino su
Naujaisiais2011–aisiais
metais,šv.Mišiųmetupa
sakėpamokslą.
2011m. sausio 2 d. –

Trijų Karalių iškilmėje
Telšiųganytojasšv.Mišias
aukojoistorinėjeVarniųšv.
Petro ir Pauliaus bažny
čioje,buvusiojeŽemaičių
vyskupystės katedroje.
Gausiai susirinkusius ti
kinčiuosiusšv.Mišiųme
tu vyskupas pasveikino
švenčių proga ir pasakė
pamokslą apieTrijų Ka
ralių šventės prasmę ir
jos šventimo Bažnyčioje
ištakas. Šv.Mišių metu
giedojoVarnių parapijos
choras.
2011 m. sausio 3 d.

ŽemaičiųKalvarijos Ba
zilikoje vyko tradiciniai
kasmėnesiniai atlaidai. Ši
diena buvo skirta Šilutės
dekanato tikintiesiems.
Pagrindinėms 12 val. šv.
MišiomsvadovavoTelšių

vyskupasJ.BorutaSJ,koncelebravoTelšiųvyskupoge
neralvikarasprel.dr.J.Šiurys,Šilutėsdekanatodekanas
kun.S.Toleikis,vicedekanasprel.kan.P.Stukas,Švėkš
nosparapijosklebonaskan.D.Stulpinas,TKSprefektas
kan. lic.A.Sabaliauskas,Gardamoparapijosklebonas
kun.A.Gylys,šv.Mišiosepatarnavo5Telšiųvyskupijoje
dirbantysdiakonai.Šv.MišiosegiedojoŠilutėsparapijos
choras.SakydamaspamoksląTelšiųvyskupas tikintie
siemskalbėjoapiešv.Šeimospavyzdįšiųdienųšeimoms,
nesšiŠeimapatyrėdaugsunkumųbeiišbandymų,tačiau
viskąnuolankiai ir ištikimai ištvėrė.Vyskupaskalbėjo
apie skaudžius pasaulį sukrėtusius įvykius, kada prieš
Kalėdas ir jųmetuFilipinuose,Egipte buvo nužudyta
nemažaikrikščionių,odardaugiaujųsužeista.Šitųįvy
kiųkonteksteTelšiųganytojassusirinkusiesiemspristatė
popiežiausBenediktoXVIlaišką,skirtą44–osiosPasau
linėstaikosdienai(sausiopirmajai).Ganytojaspriminė
popiežiaus susirūpinimą dėl krikščionių persekiojimo
irkvietimąmelstisužtaikąpasaulyjeirreligijoslaisvę,
kuri„yraautentiškas taikosginklas, turintis istorinę ir
pranašiškąmisiją“.Pošv.MišiųBazilikojebuvogiedami
ŽemaičiųKalvarijosKalnai, einamasKryžiaus kelias,
sakomipamokslai,obaigdamasmaldasTelšiųvyskupas
tikintiesiemspriminė, jo sausiomėnuo–ekumenizmo
mėnuo irkvietėmelstisužkrikščioniųvienybę.Atsis
veikindamasGanytojaspriminė,jogŽemaičiųKalvarijos
Šventovėjekitąmėnesįatlaidaivyksvasario2d.

Telšiai
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* * *

koks čia eže ras, jei
be Mei lės sa los
kad mie go čiau kie tai
minkš tai man pa klok

po gal va – rie dan tį ak me nį
dum ban tį dug ną, de be sis
bal tą at spin dį ma no nu ste bu sioms
akims pro plyš tan čius at spin džius

irk las van de nį lyg bib lio fi lo
pei lis kny gos pus la pius pjaus to
koks čia gy lis, ga li tik nu jaus ti
eže ras ty li

Biržai(Širvėna)–Vilnius,2003.VIII.4–13

pa leo fo nas

at siųsk man vie ną mi ru sį
la pą, ru dens pri ra šy tą
gęs ta ir šne ra, iria si
šne kos iš vie no į ki tą

už ho ri zon to ny rin tį
mies tą, ne ly ti mą pirš tų
ža dą til dy ki, ty lin ki
pa ža dą: my liu, ne mir siu

Vilnius–Fabijoniškės–Vilnius,2004.V.25–VI.25

praradusiaišešėlį

čio nai plokš te lė, ado ma dygs ne liais
už ba ro be ria ku ka ba ros juo ką

KŪRYBOSPADANGĖJE

vie ni čia ge ria, o ki ti už mo ka
to li su krio kia ge le ži nis ke lias
sto te lės ne pa ži nęs nei ta vęs

ankš to kas pa sau lė lis, kol pra žys
gal voj Pa ne vė žys ar koks ge ry bės
vė žys, ar sap no žnyp lės, ar be ri bis
siau ru ko ūkas, šla pias gar ve žys
sto te lės ne pa ma tęs nei ta vęs

pra džioj žie mos jau na nuo sto go mos
mir tis, iš po nak ties į pir tį kvies
pa tir ti, ką už mir šęs, ką žu vies
bal su per sap ną šauks iš to lu mos
sto te lės ne su lau kęs nei ta vęs

pa tir ti ta vo odą, nuo kait ros
pa šiur pu sią, pa nir ti, kur sro ve lės
su bė ga, kur ab sur diš kas jų ke lias
pra ran da jė gą, ką be jė gis grobs
sto te lės ne pa sie kęs nei ta vęs

įski lus šyps niui, kai pir ties ga rai
ant jo le dė ja ir kal tai su švin ta
lė tai įvyks ta, kas ne bu vo šven ta
pa vyks ta vis kas, ko ne pa da rei
pa liks ge rai, kai ne be liks ta vęs

Fabijoniškės,2008.X.16

* * *

bokš to, se nes nio už lai ką, pa vė sy
sto vė si ne trokš da mas nie ko
ne lauk da mas nie ko sto vė si
kad nieks jau ta vęs ne be lai ko, ne lie ka

kas dar pa si ges tų, kas gęs tan čią lieps ną
ap klės tų, ap klos ty tų, lie są
pa glos ty tų kū no džiū vė sį
bet nieks jau ta vęs ne be lai ko, žiū rė si

kaip plaiks to si, sklais tos še šė lis
kaip plė ni mis vė jy je nyks ta
ap leis tos my lė to sios vė lės
iš tvė ru sios gais rą pir mykš tį

Fabijoniškės,2002.VII.3

* * *

su pra tau, kad nėr ta vęs, kad vel tui
min dau že mą se no pa što slenks tį
čia gy ve no?.. ma ža kas gy ve no
ryt pir ma die na gy viem gy ven ti

mirš tant: pirš tų... pa gal vė lės... lū poms...
ža lio me džio an ge las ant sie nos
žai džia bu hal te ri niais skai čiu kais

rū ką vos ma tau: ra so tas lan gas
o sap nai – ka dais bu vai priė jus
bu vo vė jas, šal tos ran kos ran gės
dar ne kal tos an gys, ir ba lan dės

bal tos krūp čio jo po ma no del nu
ap ga mas rūs tus, ap gau lės švel nios
gau bė ir ne lei do at si bust

se nas vė jas su šla vė la pus
pa sto vė jo, ap si su ko ir nu vė jo

Fa bi jo niš kės, 2003.IX.5–9

* * *

pa sau lio pra džioj vien tik vė jo
it ož ra gio gaus mas ir griaus mas
mė nu lį nuo sau lės be vai kan tis
nuo ra vin čios sė jan tį
že mėj iš jū ros, de gin toj, vel nio kal nų pri spjau dy toj
kal nų, už tup tų kli ban čio
mo lio an ge lo, ap si gi mu sio
Die vo pir ma gi mio, bū ta sma gy bės
van den žo lėms žiugž dant po ma rėm, báltos
gi ly bės lyg šlau nys žai buo da mos var tos
lakš tuo jan čią vai ko nuo čirš kian čio
kark lą nuo diev me džio, Die vo blin de lės, žiop las
paukš ty tis lukš te nas iš sprógy mės, lin gę
lin guo ja ne nu kirs to kle vo, lai vę ir lo vą, ir lop šį
mig dy ti mig loj, at mig dyt, at liū liuo ti
iš liu lan čio, iš le liu muo jan čio sap no
pa sau lio pra džioj pa skan di nėj

Vilnius,2009.IV.30

Vla das Bra ziū nas
Vla das Bra ziū nas – gi mė 1952 m. Pas va ly je. 

Jis ne tik poe tas, bet taip pat eseis tas ir ver tė
jas. Vil niaus uni ver si te te stu di ja vo žur na lis ti ką 
ir lie tu vių fi lo lo gi ją. Nuo 1988 m. yra Lie tu vos 
ra šy to jų są jun gos na rys. 2003 m. Jot vin gių 
pre mi jos ir 2008 m. li te ra tū ri nės „Var pų“ pre mi
jos lau rea tas. Pas ta ruo ju me tu gy ve na ir ku ria 
Vil niu je.

DainiusSobeckis

in terp re ta tio chris tia na

pra dai nuo tos mū sų nak tys
pra sap nuo tos mū sų die nos
spar nas spi ria si į vė ją
ir vė ja ro dės gaid gys tėj

bu rias žu vys, bliūkš ta bu rės
mai nos an ge lo dū de lės
mai no si pra žio tos bur nos
ne su lau kian čios švie sos

pa skan din tų ir pri kel tų
pa sku ti nio žais mo die ną
Die vo vie su las iš vės tų
ir vė ja ro dė pra gaiš tų, ir gai dys, ir vi sa ki ta

Lvovas,2009.IX.12

dvižvaigždutės

sie la kė lės iš sap no ar ne
pra si vė rė stig mos ar pra gu los
vieš bu tė ly su lan gu į pra ga rus
pa čia me šul nio dug ne

čia ne bu vo me tų lai kų
bu vo prie te ma, sraig ti niai laip tai
nie kas mū sų dau giau čia ne lai kė
mū sų lai kas bai gės lai ku

laip tai vi jo si, bė gom ra tu
vie nas ki lom, lei do mės ki tas
kai at lė go, krau ju už ra šy tas
vie nas li kom – ar aš, ar tu?

Monmartre,2009.IX.26

Panomidus

še šė liai ai ma nuos
Šeo lo juo das šuo
tau iš pa skos rai šuos
pa smė lu siuos sap nuos

jo mir ti ni nas rai
jo mė las go mu rys
jis nuo skau dą nu rys
bet šiep sis at vi rai

na pa ma tei, ir ką
tik res nis aš ar tu
ar ties ant ru ra tu
įstri gu si gir ta

sie le lė? at si bus
ją Pa nas glė bes čiuos
dar pa si būk sve čiuos
kol iš ga ruos mi dus

Fabijoniškės,2009.XII.16

* * *

rū ko bal ti tu mu lai
klo niai ga ruo ja, Die vas
iš po pir ties

Druskininkai,2009.X.2

lai kas yra ar ti

upė, srū van ti apa čioj, ren kan ti
kū nus nuo sap no su trū ku sių laip tų
nes lai kas lai kos ar ti, ne trūks ta praei ti
at si bun di – pli ko mis ran ko mis

Die vas ne da vė duo nos, da vė dan tis
grį žom prie tė vo ark li džių pa kly dė liai
sū nūs per žyd rą, per žy din tį
snie gą, per ži ban tį dan gų, an gis

ran gės ug ni nė po vis ža liu
ąžuo lu: vys ta ir at že lia, vys ta
ir at že lia, at ža los klyst ke liais

lu pa tom lu pas lyg lie pų kar na nuo ka mie no
li pa ant liep tų ir laip tų, ka bi nas už nie ko ir vis ko
sie kia si žo džio kaip tiks lo, be jė gės nu slys ta
į srū van čias žio tis jau nos ne mir tin gos ka me nos

Vilnius
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Žmonėsužsienos

tas va ka ras toks pat kaip ir vi si va ka rai
ką tik pa li jo už sie nos triukš min gi kai my nai
gar siai klau so si ži nių tran kiai kal ba si gy ve na
sa vo pa pras tus ir aiš kius gy ve ni mus kar tais
kai kas ne pa si se ka nu si kei kia kar tais už dai nuo ja
ga na aiš kiais bal sais be veik ži nau kiek jų ten
gy ve na kaip jie ten gy ve na at ro do gy viau
už ma ne už ma no kny gas ir gė les nes gar siai
ne si kei kiu ne dai nuo ju daž niau siai ne kal bu
at ro do jų vi si konk re tūs rū pes čiai spren džias
čia ir da bar kar tais net pa vy du to gar saus
gy vas tin gu mo mo kė ti bū ti pa pras tai
ne komp li kuo ti ne ver tin ti ne gal vo ti
tie siog plauk ti pa sro viui tie siog čia
ir da bar ir nie kaip ki taip-------

Dažnėjantyspasimatymai

mes vis daž niau su si tin kam to li mų
ir ar ti mes nių gi mi nai čių šer me ny se
kur vi si liūd ni ar ba ban do to kiais
ap si mes ti nes daž niau siai net ne liūd na
kai ši taip vi si su va žiuo ja die nai ar dviem
ati trū kę nuo dar bų ir sa vo bet ko kių
gy ve ni mų su tri kę kad lai kas ga li
su sto ti pa si baig ti ir ši taip tau ir man
my li ma sis mes vis daž niau ma to mės
ir vis daž niau pra si len kiam ir kar tais
dėl ši to ne tgi džiau giuo si kad nie ko
ne sug rio vėm kad nie ka da viens ki to
ne skau di nom tik vie ną vie nin te lį
kar tą su gė lė šir dį ir dau giau nie ka da
net da bar kai vėl ne su si ti kom

KŪRYBOSPADANGĖJE

Ele na Kar naus kai tė
Ele na Kar naus ki tė – gi mė 1964 m. Ša šai

čių kai me, Kre tin gos ra jo ne. Bai gu si vi du ri nę 
mo kyk lą, stu di ja vo lie tu vių ir pran cū zų kal bas 
Vil niaus uni ver si te te. Nuo 1989 m. gy ve na Pa
lan go je. Iš lei du si pen kias kny gas: „Brie dė jū ro
je“ (1990), „Til tas iš pe le nų“ (2000), „Iš smil čių“ 
(2004), „Pa sau lio kraš te“ (2008) bei „Ah rens
hoo po są siu vi nis“ (2009). Skai ty to jui pri sta to mi 
ei lė raš čiai, pub li kuo ti kny go je „Pa sau lio kraš
te“, ku rio je ryš kiai at si sklei džia au to rės są ly tis 
su poe ti ne kar tog ra fi ja.

DainiusSobeckis

Ekspromtas

vėl už lan go pliau pia gar siai
ne vie no dai ne nuo bo džiai gai vios
sro vės su te ka į šir dį žo lei ast ros
pur tos vio le ti nius gel to nus bal tus
kar čius man ne rei kia nei lie taus
si dab ro užu lan go anei ru de nio
rau do no pu ti nais šer mukš niais
iš da bin to tie są sa kant tik ne ty čia
ei nas vis į tak tą vis į rit mą gam tai

Kaiprašomieilėraščiai

ma no žo džiai iš si vaikš čio jo po sve ti mas
kny gas tu riu juos su rink ti iš lais va lai kio
skai ti nių iš ru siš kų de tek ty vų ar ba ma din gų
mi to lo gi nių stu di jų esė rin ki nių kar tais ran du
pa si slė pu sius pa čio se keis čiau sio se vie to se
pa pras tai ten jų be veik ir ne bū na pa vyz džiui
rek la mi niuo se la pe liuo se ar ba te le vi zi jos
už sklan do se pa sku ti niuo se dien raš čių
pus la piuo se ma no žo džiai su si mo kė
su da rė suo kal bį su rez gė są moks lą
kai ga lų ga le po vi sų die nos pa rei gų
at si gu lu ir be veik už mie gu jie kaip
ko kios vi dur nak čio kan dys su le kia
iš vi sų kam pų ap tu pia ma no nuo var gį
ma no sap nus ir ma žais dan tu kais įky riai
grau žia si į pa vir šių pra šo si iš lei džia mi
kar tais jie bjau ry bės nu ga li ta da ke liuos
ir ei nu už ra šy ti-----

Kolsninga

ir pa sau lį iš ti ko die vo pa lai ma
ant rą pa rą snin ga snin ga ir snin ga
ne lie ka jo kios juo džiau sios dė me lės
au to mo bi liai gū žias pus ny se tar si
me džio jan tys bal tie ji lo kiai
į snie go gniauž tus su si ge ria
vi si gar sai net riks mas be jė gis
mes ne dūs tam mes ty liai už mie gam
ir sap nuo jam šią be ga li nę žie mą
kad pra si kals pa va sa ris- kol snin ga

Prieblandosvalandą

dar tik aš tuo nios rug sė jis prie te ma
jau už si de ga pe lė da kiai gat vių ži bin tai
gels vos jų švie sos ne šil do nei praei vių
nei at kak liai ža liuo jan čių me džių
nes bai gės va sa ra nes vis tiek atei na
ne ri mas ties ir liū de sio lai kas ba na lu
apie tai kal bė ti dar ba na liau ty lė ti
ap si mes ti kad ne skau da ne bau gu
ne vie ni ša kad ne be pa ke li nuei ni
anks ti mie go ti pa ts su sa vi mi kal bie si
kar tais au gi ni ko kius gy vū nus ne šu nis
ir ka tes tiems rei kia prie žiū ros pa kan ka
dru gių ar ba vo rų ir jie kar tais mirš ta
pa si smau gia iš ne vil ties sa vo vo ra tink liuo se
pa kliu vę į spąs tus ža ban gas ma no na mai
da bar to kie ty lūs ir ne pa žįs ta mi da bar
kai įsi žie bia ži bin tai nie kas ne bel džia
į lan gą ty liais ru dens pirš te liais nie kas
ne vars to bal ko no du rų ty liai laik ro dis
tik si ar tė jant nak čiai net jis su lė tė ja

RugpjūtisPalangoje

ši tas mies tas trau kian tis va sa rai bai gia
iš blės ti pa ma žu nu ty la ka vi nių mu zi kan tai
it ko kie keis tuo liai paukš čiai trau kę ne sa vo
gies mes vis ma žiau praei vių ir au to mo bi lių
vis ma žiau ju de sio nors dar tik rug pū tis
o ro dos gi liau sias lapk ri tis neat šau kia mas
ir ga lu ti nis nuo spren dis ir ne rei kia čia
jo kio pa ra šo pa si ra šo žai bai ir vien kar ti nės
liū tys pri ver čia iš si trauk ti ką nors šil čiau
slėp tis po skė čiais slėp tis kiau tuo se il giems
žie mos mė ne siams il ge sin giems va ka rams
su mė tų ar ba ta ir te le vi zo rium dar ne ži nau

kaip iš gy ven siu kaip kve pian čius snie gu
sap nus iš tve ria bo ta ni kos par ko srai gės?

Sezonopabaiga

bai gian tis va sa rai tuš tė ja na mai
net ne pas te bi kaip įtrau kia ru duo
į liūd ną ru ti ną į gęs tan tį val są
krin tan čių la pų fo ne dar lai ko mės
už ran kų bet jau se niai kvė puo jam
skir tin gu rit mu: tu- vie nas, aš- du,
o tre čias- taip sau- į tak tą į mū sų
bet ko kį gy ve ni mą dar ne da bar
bet ne tru kus ateis žie ma ir gė rė siuos
ne at spin džiu ta vo aky se aša ra
įša lu sia upės dug ne

Susitikimas

ban dau pri si min ti ko kia šian dien die na
pir ma die nis ar tie siog anks ty vas pa va sa ris
kai kro kai iš ki ša smal sias sa vo gal vas
ir grau džiai gū žias pa pū tus smar kes niam
vė jui vis dėl to koks da bar mė nuo ke lin ta
šian dien kiek va lan dų ne ran du nė vie no
ka len do riaus din go bet ko kios elekt ro ni nės
lai ko nuo ro dos ne ra mu nors ži nau kad į dar bą
tik rai ne rei kia kad esu čia ir da bar be jo kios
prie žas ties per spek ty vos ar ret ros pek ty vos
tik riau siai ry tas nes sto viu prieš veid ro dį
kiek įsi tem pus ban dau at lai ky ti ap nuo gin tą
at vi rą žvilgs nį ne leng va su si tik ti su ta
sve ti ma mo te rim dar sun kiau ją at pa žin ti

Pa lan ga

Kviečia

Gra fi kos pa ro da
Plungėsmiestobibliotekoje(MaximaXXparduo

tuvė,IIa.)atidarytaPlungėsmenomokyklosdėsty
tojo,dailininkoValdoSimučiolinoraižiniųparoda.
Veiksikivasariomėnesiopabaigos.

Plungėsviešosiosbibliotekosinformacija

Plun gės kul tū ros 
cent ro ren gi niai:
Vasario4d.17val.Plungėskultūroscentraskvie

čiaįNominacijųįteikimoiškilmes
„Jaunosioskultūrosirmenožvaigždės“
RenginiometulabiausiaiPlungėskraštąirkultūrą

garsinusiemsjauniesiemskultūrosirmenopuoselė
tojamsbusįteiktosnominacijos:

Metųlyderis
Metųiniciatyva
Metųjaunimorenginys
Metųjaunimopartneris
Metųjaunimogrupė
Metųtalentas
Metųpasiekimas
Metųjaunimoorganizacija
Nominacijųįteikimoiškilmėsekoncertuos:
LRTprojekto„Talentųringas–2010“nugalėtoja

UgnėBakanauskaitė,
Plungės kultūros centro jaunimo vokalinis an

samblis„Hello“(vadovėRitaUrniežienė),Plungės
M.Oginskiomenomokyklosvokalinėgrupė„Presto“
(vadovėLinaLukošienė)
Ateikite!Pasidžiaukimetais,kuriegyvena,kuria

irgarsinamūsųmiestąPlungę!
Renginysnemokamas.
Kultūroscentroparodųsalėjeikivasario1d.vei

kia „Babrungo“pagrindinėsmokyklosmoksleivių
fotonoveliųparoda„Žiema“.
Kultūroscentrofojė–mokytojosIlonosVaitieku

tėsfotografijųparoda„Sustingęžiemostyloje“

Plungėskultūroscentroinformacija
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Nukelta į 7 psl.Augustė su mama Edita ruošia pietus.

Augės išleistuvės.

Benas gabena galvijams pašarą.

Deivydas dirbtuvėse.

Deivydas ir Benas stato žiemos sodą.

Laiconų šeima.

Spe leo lo gas (spe leo lo gi jos Lie tu vo je pra di nin kas, spe leo lo gi jos 
eks per tas ir vyr. inst ruk to rius);
ke liau to jas (eks pe di ci jų ir ke lio nių va do vas, kal nų ir ur vų ved lys);
pub li cis tas; ūki nin kas; ko lek cio nie rius.
Gi mė 1950 m. Kau ne.
Nuo 1991 m. gy ve na, o nuo 2003 m. ir ūki nin kau ja Iš les ta kiuo se, 
Se re džiaus sen., Jur bar ko raj.
1973 m. įgi jo tech ni nį iš si la vi ni mą Kau ne; 1981 m. – spe leo lo gi nį 
iš si la vi ni mą Ru si jo je; 1990 m. – turistinį iš si la vi ni mą Len ki jo je. 1984 
m. sta ža vo si Bul ga ri jos Spe leo lo gi jos fe de ra ci jo je; 2007 m. – Val-
bur go gal vi jų se lek ci jos ūky je Pran cū zi jo je.
Per 45 me tus at li ko per 200 ke lio nių ir ap lan kė 43 Eu ro pos ir Azi-
jos ša lis.
Per 40 me tų per 300 kar tų įsi skver bė į 23 ša lių ur vus.
1973-2001 pri klau sė Lie tu vos skver bi mo si ur vuo se gy lio re kor das.
Dau ge lio tarp tau ti nių kon fe ren ci jų ir kong re sų da ly vis.
Ini ci ja vo:
• Spe leo lo gi jos at si ra di mą Lie tu vo je;
• Vals ty bi nio Mar gu pio bo ta ni nio draus ti nio stei gi mą Jur bar ko raj.;
• Lai co nų gi mi nės ge nea lo gi nius ty ri nė ji mus.
Yra Lie tu vos at sto vas Tarp tau ti nė je spe leo lo gi jos są jun go je (UIS); 
Spe leo-in fo-cent ro sa vi nin kas.
Dau ge lio straips nių spe leo lo gi jos, že mės ūkio klau si mais ir ke lio nių 
apy brai žų au to rius.
Pa ra šė ke le tą kny gų ge nea lo gi jos, spe leo lo gi jos, tu riz mo te mo mis.
Po mė giai: asi lai, ka da giai, ko lek cio na vi mas.

Eri kas 
Lai co nas:

Ger bia mas Eri kai 
Lai co nai, šian die ni
nės mū sų te mos pa
va di ni mas „Dau gia
vai kė šei ma – aso
cia lu mo po žy mis?“ 
su klaus tu ku. Ko dėl 
vis dėl to pas mus 
dau gia vai kė šei ma 
ne re tai aso ci juo ja si 
su aso cia lu mu?
Todėl, kad tolimoje

praeityjelikotielaikai,kai
mūsųšalyjebuvonormalu
turėtidaugvaikų.Odabar
europiečių tarpe vyrauja
nuomonė,kaddaugiaunei
trysvaikaišeimoje–ano
malusreiškinys.Taikasgi
tiedaugiavaikiaižmonės?
Turbūtnevisaitokie,kaip
visi – gal nenormalūs, o
gal asocialūs?O gal jie,
kaip kartąmanęs tiesiai
paklausėvienaklientė,pa
prasčiausiai nežino, kiek
kainuojaprezervatyvai?
Tikrai,sunkuvartotojų

visuomenėje užaugusiam
žmogui paaiškinti, kaip
galima ryžtis daugiavai
kiškumui. Ir neverta aiš
kinti – vis tiek nesupras.
Ojeigutikrainuoširdžiai
norisuprasti,tegulvažiuo
ja įAltajų, kur turtingu
laikomas tik tas žmogus,
kuristuridaugvaikų:kuo
daugiau palikuonių, tuo
tėvai turtingesni. Ir tegul
neišsiduodatenvietiniams
teturįsvos12vaikus–at
rodysapgailėtinai.

Iš se ri jos „Po kal biai su Eri ku Lai co nu“

Dau gia vai kė šei ma – aso cia lu mo po žy mis?
Eri ko Lai co no at sa ky mai į Edi tos Vei sie ju tės klau si mus „Že mai čių 

sau lu tei“
Sun ku api bū din ti Eri ką Lai co ną, su gau sia šei ma at vy ku sį iš Kau no ir 

įsi kū ru sį gra žia me vien kie my je, ne to li Du by sos, Jur bar ko ra jo ne. Eri kas 
Lai co nas – ūki nin kas ir ko lek cio nie rius, speo lo gas ir ke lio nių va do vas. 
Šis žmo gus ke le tos kny gų, fil mu kų ir dau ge lio straips nių au to rius. Eri kas 
Lai co nas tu ri įdo mių po mė gių, ku rie pa dė jo jam ap gy ven din ti asi lų bū re lį 
sa vo je so dy bo je, ten pat įkur ti se nų daik tų, spe leo ir gam tos ra di nių mu
zie jų, įsteig ti Mar gu pio bo ta ni nį draus ti nį ir nu veik ti dar daug ki tų dar bų. 
Tarp dau ge lio dar bų Eri kas Lai co nas su ge ba pa si rū pin ti ir gau sia sa vo 
šei ma. Jis sa kė, kad vai kų ne rei kia au gin ti – jie užau ga pa tys. Šį sy kį su 
„Že mai čių sau lu tės“ skai ty to jais Eri kas Lai co nas su ti ko pa si da ly ti min ti
mis ne tik apie sa vo šei mą, bet ap skri tai apie dau gia vai kiš ku mą.

Vie na me straips
ny je esa te sa kęs, 
kad pra dė da mi gy
ven ti su žmo na Edi
ta, abu no rė jo te, kad 
šei mo je bū tų daug 
vai kų. Juk daug vai
kų – tai be ga li niai 
rū pes čiai, tai, kaip 
šian dien sa ko ma, 
as me ni nės lais vės 
ap ri bo ji mai, sa vęs 
at si ža dė ji mas? Ar 
ne bi jo jo te vi so ši to?
Priešsukuriantšiąšei

mą, aš jau turėjau dvi

dukras,todėlmannebuvo
sunku apsispręsti – šioks
tokspatyrimasbuvo.Edita
buvovienturtė,ovieninte
lismanobrolisgimė,kai
man buvo net 14metų.
Taigi vaikystėjemes abu
sužmonaaugomeganvie
nišojeaplinkoje.Galtaiir
paskatinomuskurtikitokį,
netipišką,šeimosmodelį.
Palengvino apsisprendi
mą ir tai, kad be didelių
svarstymų nutarėme vi
samlaikuipaliktigimtąjį
Kauną ir įsikūrėme Jur
barkorajonovienkiemyje
prieDubysos.Čiamūsų
asmeninės laisvės sam
prata gerokai prasiplėtė.
Abiems tekomesti gerai
apmokamą darbąmies
te.Atsirado daug laisvo
laiko: galėjomegrybauti,
uogauti,rinktivaistažoles,
žuvauti,augintidaržoves,
paukščius.Tapomebeveik
visiškai nepriklausomi.
Nuovaldžios(nesjitoli),
nuopinigų(nesjųbeveik
neturėjome),nuoišorinio
pasaulio (nes nebuvonei
telefono, nei interneto),
pagaliau nuo darbo (nes

nereikėjoirnebuvokurįjį
eiti).Norėtumėtpaklausti,
apiepinigus?
O ar daug jų tereikia,

pabėgus iš „akmeninių
džiunglių“įlaisvę?Susi
mokiuželektrąirsimbo
linį žemėsmokestį, pri
sirenki žiemaimalkų ir
vargonematai.Maistuap
sirūpindavomenesunkiai,
pertekliųparduodavome.
Visos sąlygos šeimos

gausėjimui: sveika aplin
ka, laisvas veiklos pasi
rinkimas, jokio streso ir
jokių problemų.Na, taip
gyventi, aišku, pabodo –
ilgainiuiėmėmeprasima
nyti rūpesčių: susiradau
periodišką laikiną darbą
turizmo sferoje, vėliau
nutarėmeūkininkauti.At
sirado pinigų perteklius
–ėmėmeatnaujintifermą,
gyvenamąjąerdvę,vėliau
įsigeidėmežiemossodo...
O vaikai?Vaikai patys
auga– tiknereikia jiems
trukdyti.
O apskritai,mūsųvai

kaigimėnetuopatmetu
– šeima gausėjo palaips
niui.Tada ir supratome,
kadnėradidelioskirtumo,
vienądu vaikus auginti,
ar penkis.Vaikųnereikia
bijoti–jaisreikiadžiaug
tis.Oirmoterisgeriausiai
savegalirealizuotitikper
šeimą,gausiąšeimą.Kar
jeros siekiančių bevaikių
moterų tenka tik gailėtis
– kažkas jomsgyvenime
nepasisekė.Irvisainebū
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Nukelta į 12 psl.

Atkelta iš 6 psl.

Benas dirbtuvėse.

Edita su vaikais.

Inga, Jurga ir Emilijus mėgsta vartyti knygas.

Jurgai darbai dar nerūpi. Laiconai prie pietų stalo.

Laiminga vaikystė vienkiemyje.

Lukas šiandien budi virtuvėje.

tina to dangstyti išsigal
votais argumentais apie
lyčių lygybę. Jos tiesiog
negali būti.Normalimo
terisnegalinenorėtiturėti
vaikų.Gyvūnų pasaulyje
(omestokieiresame)ki
taipnebūna.
Pradžiojegalkaikamir

galipasirodytibaisokanet
pagalvotiapiebūrįvaikų,
ypačaplinkuimatantvien
„nuskurdusias“mažavai
kes šeimas. Bet tereikia
tikpabandytiirgandrai(o
porelėgyvenairmūsųso
dyboje)atlikssavodarbą.
Nebijokime.

Jūs, gerb. E.Lai co
nai, daug ke liau ja
te, to dėl ne tik ūkį, 
bet ir vi są bū rį vai
kų daž nai pa lie kat 
vie nai žmo nai? Ko 
ge ro, ne kiek vie na 
mo te ris no rė tų ir su
ge bė tų vie na il ges nį 
lai ką tvar ky tis su 
ši to kiais ne leng vais 
dar bais. Kaip se ka si 
Jū siš kei?
Matot, islamopasauly

je,kuriuolabaidomiuosi,
viskas būtų paprasčiau
ir tikrai lengviau: viena
žmonaaugintųvaikus,ki
ta prižiūrėtų ūkį, trečia...
Na, o dabar tikrai viską
palieku vienai žmonai.
Nesakau, kad jai lengva,
bet juk vaikai padeda –
kiekvienaspagalamžiųir
išgales.Oaš juknešiaip
keliauju–važiuojupinigų
parsivežti.Kad lengviau
šeimaibūtų.
Taip, ne kiekviena no

rėtų ir, kas svarbiausia,

sugebėtųtaipgyventi.Ma
noji–sumani.Nėrajokių
problemų, nors darbai,
kaipžinia,nelengvi.Okas
apskritaiyradarbas?Štai,
rusų kalbos žodis труд
(darbas)turitąpačiąšaknį,
kaipiržodisтрудно(sun
ku).Taigiirpatslengviau
siasarmaloniausiasdarbas
galitaptisunkiuirnemie
lu, jei neturėsi gyvenimo
džiaugsmo ir optimizmo.
Ojeisunku,reikiamesti,
keistitądarbą.Juknelauk
si,koldarbas išžmogaus
padarysarklį?Gyvename
ne tam, kad dirbtume, o
dirbame tam, kadgyven
tume.Išvadaperšasipati:
kuomažiaudirbi,tuodau
giau (tuopačiu irgeriau)
gyveni.
Gyventigamtoje(vien

kiemyje, kaime,miške)
–reiškiaturėtigarantuotą
darbovietą.Messužmo
nanegalimeprarastidarbą
(žemę), tik darbas kada
norsmuspraras.Odirba
memestiek,kieknorime.
Svarbu neužsigriebti per
daug–jukviskoneapžiosi.
Neretaitenkavienamkitą
stabdyti.Kam„plėšytis“,
jeiviskoirtaippakanka.

Ko dėl ša lia ke lių 
sa vo vai kų, nu spren
dėt au gin ti dar ke lis 
vai kus? Kiek Jū sų 
šei mo je au ga vai kų 
iš vi so?
Dabar liko tik 8, nes

vasarą vyriausioji dukra
(jaijau19metų)sudraugu
išvykogyventiirmokytis
į Kauną.Mūsų nuostata
tokia:baigeimokyklą,iš

Mažiukai ūkio darže.

silaikaisavepats.Jeikuris
ilgėliauužsiliksmūsųna
muose, nebus problemų,
tik turėspagalsusitarimą
„atidirbti“ užmaitinimą,
būstą, patogumus. Suau
gęsžmogusprivalosuge
bėtipatspasirūpintisavi
mi.Tammessavovaikus
ruošiamemorališkai nuo
paauglystės.
Turbūt niekada nebū

tų kilusi mintis globoti
svetimus vaikus, jei ne
KaunoVaiko teisių ap
saugos tarnybos vedėja
p. BirutėValmienė, vė
liau tapusiDagiene.Tai
puiki nelaimingų vaikų
gynėja.Neveltuijaibuvo
paskirta Lietuvos vaikų
fondo premija. 1994m.
per televiziją išgirdome
jąšnekantapietėvųglobą
praradusių vaikų padėtį
Lietuvoje.Editaikilomin
tis,galgalėtumekuonors
jiemspadėti.Popusmečio
apsisprendėme ir susipa
žinome su p.Birute.Tų
pačiųmetųpabaigojemes
tapomeDeividoglobėjais.
Genaisąlygojaskirtumus
tarp žmonių. Skirtingos
kilmės asmenims reikia
laikoprisitaikytivieniems
priekitų.Kartaispasitaiko
keblumų.Reikiaatkaklu
mosiekiantpadėtinaujam
ūgtelėjusiam žmogeliui
pritaptipriekitosaplinkos.
Negalimaleisti,kaddėlto
šeimojeatsirastųchaosas.
Ne iškart supratome,kad
globoti vaikus tikrai ga
lime.Todėltikpošešerių
metų į šeimą priėmėme
Katriną, o dar podešim
tiesmetų atsikraustė ir
josbroliukasEmilijusbei
sesutėIeva.

Ar jū sų šei mos vai
kams trūks ta ko kių 
nors daik tų, ar jūs 
tu ri te ap ri bo ti dėl 
lė šų sto kos jų pa
pil do mą mo ky mą si, 
la vi ni mą si? Ir iš vis 
ar ko kių daik tų (ne 
pa čių bū ti niau sių) 
trū ku mą, ga li ma lai
ky ti aso cia lu mo po
žy miu?

GalJūspažįstatekokią
nors šeimą, kurios vai
kai pasakytų, kad jiems
nieko netrūksta?Mūsų
šeima – ne išimtis.Mes
negalime(nelabaiirnori
me)aprūpintijuosviskuo.
Meskiekvienamvaikuiiki
pilnametystės ketiname
nupirktinedaugiau,kaip
po 1mobilųjį telefoną ir
po1nešiojamąjįkompiu
terį(jeijisbusreikalingas
netikžaidimams).Turbūt
neverta pasakoti apie tai,
kadmesvisiesamesotūs
ir tvarkingai (ne praban
giai) apsirengę, namuose
visadašiltairpakankamai
vie tos.
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kos tas An TA nAi Tis

Dau gy bės kal bų, kul tū rų ir tau tų „miš rai nė“, ku rią jun gia ang lų 
kal ba, pi lie ty bė bei im pe ri jos is to ri ja

Eu ro pos švie ti mo mai nų pa ra mos fon de vie na Co me nius pa prog ra mės 
da lis skir ta in di vi dua lios už sie nio kal bų mo ky to jų kva li fi ka ci jos to bu li ni
mui. Pa gal šią pa prog ra mę kiek vie ną me tų ket vir tį ski ria ma lė šų ap mo kė ti 
kur sams ir ke lio nės bei pra gy ve ni mo iš lai doms už sie nio kal bų mo ky to
jams no rin tiems pa to bu lin ti sa vo spe cia ly bės ži nias. Šia ga li my be ga li 
nau do tis ir LR dir ban tys ang lų kal bos mo ky to jai. Šie met jau tre čią jį kar tą 
sa vo ang lų kal bos bei kul tū ros ži nias pa pil dė bei at nau ji no Tel šių Že mai
tės gim na zi jo je dir ban ti ang lų kal bos mo ky to ja Elė Ka ka naus kie nė. Ji 
2010 me tų spa lio 18 – 29 die no mis iš klau sė ang lų kal bos mo ky mo me to
di kos kur są „Ex cel Eng lish“ mo kyk lo je Lon do ne.

K. Mark so ka pas High ga te ka pi nė se.

Mo ky to jų – kur san tų gru pė kar tu su lek to riais „Ex cel Eng lish“ mo kyk lo je.

Svar bus Lon do no ak cen tas – Taue rio til tas per Tem zę.

Taip Grin vi čo ob ser va to ri jos te ri to ri jo je pa žy mė ta 0 (nu
li nio) me ri dia no li ni ja. Prie jos ir gi nuo lat fo tog ra fuo ja si 
tu ris tai.

Kiek vie nas kur sų da ly vis tu rė jo nuo sa vą “var di nį“ puo
de lį ka vai, ku rį ga lė jo par si vež ti į na mus.

Kas yra 
lon do nie tis?

Grupę,kuriojemokėsiE.
Kakanauskienėsudarėdešimt
mokytojų:trysrumunės,dvi
turkės,lenkasirlenkė,vokie
tisirvokietėir,žinoma,pati
Elė.Dvisavaitesjuosmokė
lektoriai vyraiKerryDor
lingirJulesBevin.Paskaitos
užtrukdavonuo8,30iki14
val.Toliau,kaipkeliskartus
pabrėžėlektoriai,pagrindiniu
studijųobjektutapdavopats
Londonas–miestasir jame
gyvenantysžmonės.

Taigi,kasyralondonietis?
Pasak lektorių, jo tapatybę
nustatytibūtųnelengva.Lon
donobendrojo lavinimomo
kyklosekalbamadaugiaukaip
trimisšimtaisįvairiųpasaulio
kalbų.Tautybiųtikriausiaiyra
dardaugiau.Beje,anglainie
kadanejautėypatingorasinio
priešiškumokitoms rasėms
beitautoms.Aišku,britųim
perijos piliečiai savo laiku
jautėsipranašesniužkolonijų
gyventojusiržvelgėįjuos„iš
aukšto“,tačiautaivisainetruk
dydavomišriomssantuokoms.
Prisiminkimevisdarpopuliarų
„MainRidoromaną„Kvarte
ronė“, kuriamepasakojama
kaipišAnglijosatvykęsjaunas
džentelmenasįsimyligražuolę
vergę ir su ja susituokia tuo
sukeldamasJAVgyvenančių
baltųjų rasistųpasipiktinimą
beinuostabą.Taigi,kilmingam
arturtingamanglui,neidabar,
neiankstesniaislaikaisnebuvo
jokiųkliūčiųvestigražuolęuž
sienietęarkitosrasėsmoterį.
Kasdabaryra londoniečiai?
Kelių šimtų tautybių ir visų
įmanomųrasiųmišinys?Taip.
Vienasišvyrųlektorių,mokiu
siųgrupęyravedęsjaponę,o
kitas turi gyvenimo draugę
lenkę.Viskąapsprendžiakalba
irpilietybė. Jeimokikalbėti
angliškaiiresiJungtinėsKara
lystėspilietis,tavoprotėviaisir
santuokomisniekasnesidomi.
Londonas  kosmopolitinio
didmiesčio pavyzdys. Jame
grynakraujų anglų, kogero,
tėralabainedaug...

Londonoįdomybės

Vestministerio abatija,
Bekingemo rūmai, Lordų
rūmai,Britųmuziejus,Britų
nacionalinė galerija,Grin
vičo observatorija,Tauerio
pilis,Vimbeldonotenisokor
taiirtenisomuziejus–Lon
donas tarsi istorijos knyga
–jąskaitytiyraganarimtas
darbas.Elėperdvi savaites
pabuvojo daug kur – klau
sėsidebatųLordųrūmuose,
mišiųVestministerioabatijos
katedroje,atsistojoantnuli
niomeridiano linijosGrin
viče.Vardinti būtų galima
darilgai.Netpaprasčiausiai
vaikščiodamas gatvematai
daugybę pastatų, paminklų.

Ir jei pasidomėsi, sužinosi,
kadvisijieturišimtmečius,o
kartaisirvisątūkstantįmetų
siekiančią istoriją. Šalia jų
visai nedarkydami aplinkos
ir neiškreipdami istorinio
paveldo kyla šiuolaikiniai
dangoraižiai...Elėyragimusi
poLiūtožvaigždynu,tadjai
labaipatiko,kadLondonega
limapamatytidaugybęliūtų
skulptūrų,reljefų,bareljefų,
piešinių.Žemaitijossostinėje
jauatsiradodvimeškos–kad
bent šiuo požiūriu Telšiai
prilygtų Londonui reikėtų
pastatyti jųdarkokiuspora
šimtų... Elė aplankėHigh
gate kapines, kuriose tarp
kitųįžymybiųyrapalaidotas
KarlasMarksas.Socializmo
ideologijoskūrėjasturistams
skirtame lankstinukeprista
tomaskaip žymiausias visų
laikųBritanijos imigrantas
beižmogus,kuriofilosofijaiš
esmėspakeitėpasaulį...Ant
kapopadėtoskeliosgyvųgė
liųpuokštės...Lordųrūmuo
se,beje,užrašytassocialisto
utopistoTomoMorovardas
– jis buvo lordas, karaliaus
ministras kartu vienas uto
piniosocializmopradininkų
parašęsknygąapieUtopijos
salą, kurioje sukurta ideali
valstybės santvarka. Jam
Lordų rūmuose 1535metų
liepos1dienąbuvopaskelbta
mirtiesbausmė.

Elėsakė,kadvaikščioda
mapoLondonąpajutusiką
reiškiatikraigalingavalsty
bė ir jos istorijabeipuikiai
supratusi, kodėl Jungtinės
karalystėspiliečiaididžiuoja
sisavošalimi.Mesdidžiuo
jamės vieninteliu karaliumi
Mindaugu, kurį „patepė“
popiežiusirsuteikėjamka
rališką valdžią. Jungtinėje
karalystėjetųkaraliųšimtai,
ištisos dinastijos ir beveik
neivienopopiežius„netepė“
–mat anglai bene pirmieji
„eretikai“, kurie atsiskyrė
nuo katalikų bažnyčios ir
sukūrė savo – anglikonų
bažnyčią,tadvisokiepopie
žiųlaiminimaibei„tepimai“
jaudaugamžiųjiemsneturi
jokiosreikšmės...

SalaNaujojoje
Zelandijoje

GyvenoElėšeimojeMasw
velHilo(Muswellhill)rajone.
ŠeimininkaiArnisirJilyvidu
riniosiosklasės londoniečiai,
jau gana solidaus amžiaus
žmonės.Arnis – italas dar
jaunystėjeemigravęsįLondo

ną,Jily–tikralondonietė.Tai
ganainteligentiškiirišsilavinę
žmonės.Šeimabuvodraugiš
kairmaloni.Namas,kuriame
gyvenoElėturėjovardą–jis
vadinosiWanaka–nedidelės
salos esančiosnetoliNaujo
siosZelandijospavadinimas.
Pasakšeimininkų, tai liudija,
jognamasstatytasseniai–dar
taislaikais,kaiLondonenamai
neturėjonumerių.Tadanamai
turėdavovardusirpagaljuos
paštininkas atnešdavo laiš
kusarkitokiassiuntas.Arnis
pensininkas,Jilydirbanelabai
sudėtingądarbą,dėlkuriojaiiš
namųišeitinereikia.Šeimaturi
kažkąpanašausįmūsųkolek
tyvinįsodą,kuriameauginasi
vaisiųbeidaržovių.Tiesa,so
damsskirtižemėssklypaiyra
laikomivalstybėsnuosavybe
irjuosgalimaišsinuomotitik
laikinamnaudojimui–pirkti
arparduotinegalima.Tadlon
doniečiaisavosoduosenestato
jokiųbrangiųargeraiįrengtų
sodonamelių–pakankane
didelės pašiūrės žemėsūkio
padargamssusidėti.

Uždirbodešimtį
svarų

KursųmetuElė kartu su
dardevyniaisklausytojais(ne
tikišsavogrupės,betišvisos
mokyklos)dalyvavoapklau
soje,skirtojeįvertintiinterne
tiniustinklalapius,susijusius

suanglųkalbosmokymu.Už
šįdarbą–trukoapiepusva
landį, buvo išmokėtas atly
ginimas–podešimtį svarų.
Šiaipjaupaskaitųmetubuvo
aptarta daug dalykų –mo
kytojaimokėsikaipnaudoti
video,DVDirCDmedžiagą
pamokųmetu, kaip vystyti
kalbos klausymo įgūdžius,
kaip skatintimokinius dau
giau kalbėti bei rašyti ang
liškai,kaipnaudotipamokoje
menoir literatūroskūrinius.
Pasak lektorių – kalba visų
pirma yra komunikacijos
priemonė ir reikiamokytis
šnekamosios kalbos.Keletą
kartų buvo surengtos ir pa
mokos–ekskursijos–grupė
kartu su lektoriais vedama
profesionaliųgidųvaikščiojo
Londonocentreiraptarinėjo
įvairiustenpamatytusobjek
tus,aplankėOlimpinįmieste
lį,kurisstatomas2012metais
įvyksiančiomsOlimpinėms
žaidynėms.Trečioji ekskur
sijanumatėpažintį suBritų
muziejumi. Paskaitųmetu
lektoriai aiškino, jog anglų
kalbospamokosirgigalibūti
įdomios,teiktimalonumą.

Pasakotibūtųgalimadaug
– pasak Elės, susidūręs su
Londone verdančiu gyveni
mu nejučiomis pajunti pa
saulio begalybę, jo kultūrų
įvairovę ir tūkstantmetės
istorijosdvelksmą.

Telšiai
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Ka rei vio duk tė
Irkodėltaipsvarbužinot,kastuesi?Kasbuvotavobiologiniaitėvai,seneliai,pro

seneliai,kokiostutautybės,kokiatavogiminėsistorija,arbuvojoježymiųžmonių:
karvedžių,generolų,dailininkų,rašytojų,muzikų,ogalnetkaraliųirprezidentų.Ogal
tukilusiišprastuomenės,kokiosnorsvergųgiminės,kuriuoskažkadaturtingigrai
kaiarromėnaiperpardavinėjovienikitiems.Irneitavotėvo,neimamospalikuonys
neturinėlašomėlynokraujo;galtavoprosenelėbuvonesantuokinėkokiosnorsvarg
šėsmiestietės,turgujeperpardavinėjusiospigiusblizgučius,dukra,otavoprosenelis
valkata,neturėjęsneisavobūsto,neikokiosnorsprofesijos,nemokėjęsneiskaityti,
neirašyti.Jeiguašturiumenininkėsgabumų,galvojoRugilė,jeigumėgstusiūtiir
modeliuotirūbus,ypačproginespuošniassukneles,taigalmanomamaarmočiutė
buvosiuvėja?Ogalmanotėvas,įsisvajojoRugilė,yrakokionorsgarsausdailininko,
pavyzdžiui,AntanoŽmuidzinavičiaus arKazioŠimonio, palikuonis.Krikštamotė
EmilijaturiporaŽmuidzinavičiauspeizažų.Vieną,sako,nusipirkoturgujeužkelis
rubliusiškažkokiogirtuoklio,okitąantikvariate.Jisako,kadniekonežinoapiemano
tikruosiustėvus,tačiaupripažįsta,kadjiegalėjoturėtmenininkųgabumų.Nors,sakė,
kartaisbūnaatvirkščiai:žiūrėk,kokiojenorsniekuoiškitųlygirneišsiskiriančioje
šeimoje,imairgimstatalentingasžmogus.Ogal,toliausaldžiaisvarstėRugilė,mano
mamosgiminėsšaknyssiekianetkaralienęBarborąRadvilaitęarbaatsiremiaįko
kiusnorskilmingusbajorus.Emilijapritarė,kadmanomamatikriausiaibuvolaisvos
dvasiosmoteris,tiknelaiminga;jeigujimanepaliko,tai,matyt,dėlkokiųnorslabai
svarbiųpriežasčių.Betkodėljimanęsdaugiauniekadaneieškojo,kodėl?Ašišsiaiš
kinsiušitąpaslaptį,nusprendėRugilė,irpasiruošiuviskam:kadmanomamagalbūt
sėdikalėjime,kadjialkoholikėaržudikė,prostitutė,vagilė,puolusimoteris.Okas
tėvas,jigalnetneprisimena,nesmiegojusinesuvienuvyriškiu.Ašpasiruošiuvis
kam,netpačiamblogiausiam.Gaila,kadšalianėraNojaus,sėsčiauantjopasiutusio
raudonomotocikloirmesviesulunuskrietumeįtąkaimą,kurmanerado,opaskui,
jeigutenniekonepeštume,apsuktumeirvisasartimiausiasapylinkes.Vienąnaktį
Rugilėsapnavo,kaipišmėlynais,rausvaisirbaltaisgėliųžiedaisnusėtorugiųlauko
staigabeprotiškugreičiuišlėkėraudonasmotociklas,valdomaskažkokiometalinio
tviskančioroboto,irkaukdamasnurūkoklaidžiaisdebesųtakais.Rugilėklykdama
bėgoišpaskos,taippatnorėjopakilti,tačiaumotociklas,valdomasroboto,neapsisu
ko,nenusileidoantžemėsirnepasiėmėjos.TadaRugilė,atsidūrusiprieapgriuvusios
daržinėsartvarto,girdėjosiištroškusiųkarviųmūkimas,kiauliųkriuksėjimas,vištų
kudakavimas...įlėkėįjįkaipstipruskarštoorogūsisir,pagriebusiužkarčiųtyliai
žolękramsnojusįžirgą,išsivedėjįįlauką.Žirgasšokinėjo,spjaudėsiugnimi,norėjo
numestiakiplėšąnuosavonugaros,tačiauRugilėnepasidavėirtolsujuokariavo,kol
šisjaipakluso.Visątąkovąstebėjusinepažįstamamoteris,staigaklaikiainusikvato
joirsušuko:Geriaujosneieškok,geriauneieškok!Rugilėklustelėjokodėl,tačiauį
sniegokaralienępanašimoterisniekonepaaiškino,tikdarkartąkraupiainusikvatojo
irpradingoatsivėrusiamešaltinyje.

Ištraukaišrašomoromano

KŪRYBOSPADANGĖJE

Ni jo lė Rai Žy Tė
Ni jo lė Rai žy tė – pro zi nin kė, gi mė 1958 m. Kie lio nių kai me, Prie nų ra jo

ne. Pir mą ją no ve lę pa skel bė dar be si mo ky da ma mo kyk lo je 1976 m. Pir mą ją 
kny gą – no ve lių ir ap sa ky mų rin ki nį „Pak vai šė liai“ iš lei do 1997 m. Nuo 2004 
m. Lie tu vos ra šy to jų są jun gos na rė. Ki tos au to rės iš leis tos kny gos: no ve lės 
„Nuo dė mių pir kė ja“ (2002 m.); ro ma nas „Mo te rys ir srai gės“ (2003 m.); no ve
lės „Ne pa žįs ta mo ji iš se nos fo tog ra fi jos“ (2007 m.) ir ro ma nas „Ne su de gin tos 
ant lau žo“ (2008 m.).

DainiusSobeckis

Žemaičių dailės mu
ziejuje pirmoji šiasme
tais atidarytaMagdale
nosBirutėsStankūnienės
kūrybos darbų paroda.
Simboliška, nes dauge
lis išeivijos dailininkų,
apkeliavę nemažai šalių,
didžiausiądžiaugsmąjau
čia sugrįžę namo, ypač ,
jeigusugrįžtamasutokiu
kūrybiniu kraičiu... Jos
kūrybą taikliai apibūdino
poetasKazys Bradūnas,
sakydamas, kad „žiedais
kaišytu nostalgijos keliu
žengiaMagdalenaBirutė
Stankūnienė“.
Mag da l e n a  B i r u t ė

Stankūnienė gimė 1925
m. Oželių vienkiemyje,
Šunskųparapijoje,Vilka
viškioapskrityje.Mokėsi
Rygiškių Jonomergaičių
gimnazijoje,kuriosbaigti
nebuvolemta:per1941m.

birželio trėmimus žuvo
tėvas, šeimavos išvengė
tremties, o 1944 m. su
šeimapasitraukėįVokie
tiją.Vėliau, persikėlusi
gyventiįAngliją,dirboir
mokėsiŠv.Martynome
noakademijojeLondone.
Nuo 1960m.menininkė
gyvenairkuriaČikagoje.
1973m. baigė Čikagos
dailiųjųmenų akademiją
ir gavo dailininkės dip
lomą. Didelę įtaką jos
kūrybai padarė žymus
lietuviųgrafikasViktoras
Petravičius,kuriostudiją
jilankė.
Pirmąją parodą daili

ninkė surengė Čikagoje
1968m.BalzekoLietuvių
kultūrosmuziejuje. Per
visądaugiaukaip40metų
kūrybinį kelią surengtos
parodosKanadoje, Bra
zilijoje,Australijoje, Eu

DanutėEiniKiEnė

išei vi jos dai li nin kės 
Mag da le nos Bi ru tės Stan kū nie nės 
pa ro da

Plungės kultūros centras organizuoja
neformaliųjaunimošokiųgrupiųrinkimus
„Šokioritmu2011“

Mėgstatešokti?Esateneformalijaunimo
šokiųgrupė?Ogaltiesiognorite„išlįstiį
dienosšviesą“?
Nesnauskite – dalyvaukite neformalių

jaunimo šokių grupių rinkimuose „Šokio
ritmu2011“,kurisvyksPlungėskultūros

centrevasario25d.,17val.

Jaunimošokiųgrupėsnuo14iki29me
tųkviečiamosregistruotisikivasario15d.
Tel.:867767771
arba el. p.: egidijus.vaskelevicius@

gmail.com
Daugiau informacijoswww.plungeskc.

com
Plungėskultūroscentroinformacija

Šo kių gru pės kvie čia mos į 
kon kur są

ropoje. 1980m. pirmąją
savo kūrybos parodą su
rengėLietuvoje,Lietuvos
dailėsmuziejuje.
Savokūriniųkolekcijo

misjipraturtinoLietuvos
dailės muziejų, M. K.
Čiurlioniodailėsmuziejų,
daugelio šalies regionų
muziejus, sostinės ir ra
jonųbibliotekas,savopa
veikslų dovanojo ligoni
nėms,globosįstaigoms.
Filantropė, lietuvių

išeivijos veikėja,mece
natėžinomatiekJAV,tiek
Lietuvoje.Josvardaslygi
namassutokiaisLietuvos
mecenatais kaipTiškevi
čiai,Oginskiai,Pacai.
M.B.Stankūnienėap

dovanota JAV lietuvių
bendruomenėsKultūros
tarybos dailės premija
(2000),Lietuvosdidžiojo
kunigaikščio Gedimino
ordinoRiterio kryžiumi
(2001); 1997m. jai su
teiktasVilkaviškiorajono
garbės pilietės vardas,
2008m. –Marijampolės
garbėspilietėsvardas.
Žemaičiųdailėsmuzie

juiM.B.Stankūnienė pa
dovanojo penkiasdešimt
spalvintųmedžioraižinių.
Šioje parodoje pristato
magrafikaišciklų„Metų
laikai“, „Lietuvos kaimo
motersdarbai“,„Įspūdžiai
iškelionių“.
Universalimenininkė,

paskutinįdešimtmetįsusi
žavėjoirkuriatikbatikos
darbus. Žemaičių dailės
muziejussavorinkiniuose
saugo dvidešimt penkių
batikosdarbųciklą–„To
limažemė“,kuriodidžioji
daliseksponuojamašioje
parodoje.Lankytojusnu
stebins ir naujausiame
nininkėskūrybosdovana
muziejui–taidekoratyvi,
dinamiška tapybaant fa
neros.

Plungė
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Anicetas sTOnkus

Žodis„fondas“yrakilęsišlotynųirprancūzųkalbųir
reiškiapagrindą,pamatą.

„Mūsųžodis“1999m.Nr.3

Mano fondas
Tęsinys.Pradžia
Nr.24(664).

Busdaugiau.
Marijampolė

Mano paieškos pranoko visus lūkesčius – „Mėjgos“
muziejųpapildžiaulabaivertingais,istoriniaiseksponatais“.

Bet svarbiausiadovana išAnapusbuvo, senamekubile,
užkeltame ant aukšto, kuriame gal kelios Steponavičių ir
Bražinskiųkartosraugdavokopūstus,tarpįvairausšlamšto,
rakandų suradau velionioDėdės „fortfeluką“ –mokyklinį
dermantinį krepšį, kurį nuotraukoje laiko prispaudęs prie
kairiošono.

Taip jį paspaudęspopažastimi, praėjo senatvėje šimtus
kilometrųlaiškanešiokeliaisirtakais.Jamebuvonešamigauti
irparašytilaiškaiįtremtįSibirą,įemigracijąVakaruose.

Jįsuradaupilnąistoriniųtremtieslaiškų.Čiabuvorašyti
laiškai JonoRaudžio iš Sibiro tremties ir parvežti iš ten
DėdėslaiškaiįSibirą.Betdaugiausiainustebinoirdažniau
privertėplaktiširdįjamerastidviejųlaiškųDėdėspadaryti
nuorašai.

PirmasrašytasmanosesėsMonikostėveliamsištolimo
siosAustralijos1956m.liepos28d.Antrasnuorašasmano
svainio,tėveliųžentoV.Butkevičiauslaiško,rašyto1956m.
rugsėjo30d.

Toliau įdėsiu jaukompiuteriudarytusnuorašus ir laiškų
pradžios faksmiles. Bet dėl aiškumo čia patalpinsiu dar
ankščiaumano parašytąmedžiagą apie Smilgių kaime
Butkevičiųšeimą.

1998metais „PakutuvėnųkaimoStonkųgiminės kron
ikoje“rašiau:

Išrašasiš“PakutuvėnųkaimoStonkųgiminėsKronikos”
Manė.MonikaStonkutėButkevičienė–Venskienė.
Vyriausiasesuo.Gimė1915m.kovo3d.,kadatėvelisjau

buvovokiečiųnelaisvėje.Pogimdymomamasunkiaisirgo
ir babaNarkienėEmilijaMonikutę auginopas saveūkyje
Mardosųkaime.Kiektenišbuvonežinau,tačiauvėliaukartu
suAntanuėjoįpradinęmokyklą,buvopagalbininkenamų
darbuose.Vėliau,kaipirdaugumamergaičių,buvoruošiama
įnuotakas.Tamreikėjosuruoštikraitį,išmokytigaspadinauti.
LabaipadėjoKretingoje,grafoTiškevičiausrūmuoseįkurta
žemėsūkiomokykla.JojesavolaikumokėsiMonika,Antanas,
Aurelija,Jonas.Atkūrusnepriklausomybę,valdžiarūpinosi,
kadkaimojaunimasšviestųsi,mokėtųūkininkautiirištikrųjų
eitų„vientakaisdorybių”.Buvoapčiuopiamiiršitųmokslų
vaisiaimūsųūkyje.Antanas užsiaugino sodinukų ir įveisė
sodą,kuriokeliosobelaitėsirdabarlikusios.

Monika davė impulsą įsirengti inspektus, vienintelius
visamePakutuvėnųkaime,augintipomidorusirkt.daržoves.
Apie 1934m. Babrungėnuosemirė baba Bražinskienė.
Dėdė Jonas ūkyje liko vienas.Tačiau, kaip esu rašęs, jo
ūkininkavimasneviliojo.TetaPetronėlėSerapinienė turėjo
viltį kaimynystėje esančią tėviškę prisijungti prie savo
ūkio.Tokiamvariantuipasipriešino jos seserys Ivinskienė,
Raudienė ir Stonkienė. Į pagalbą dėdei Jonui jos pasiuntė
pusbrolįJonąRaudįirpusseseręMoniką.Monikaitaibuvo
geraprogasavarankiškaiūkininkauti.Tėvas,apsižiūrėjęs,kad
duktė“begaspadinaudama”dėdėsūkyjeneliktų„senamerga“
nuvažiavęsjąatsiėmė.

Monika ištekėjo 1936metais užTelšių apskr. Plungės
valsčiausSmilgiųkaimobajoroButkevičiausVaclovo,įdidelį
ūkį(virš60ha).ŠtaikąrašoB.Kviklysknygoje„MūsųLi
etuva”IVt.85psl:„4kmįpietryčiusnuoŽlibinųyraSmilgių
kaimas.Jolaukuoseyraakmenųsu„Velniopėdomis”.Apie
juospasakojamaįvairiųpadavimų.Pagalvienąjųsenovėje
čiagyvenęskažkoksButkevičiusirturėjęsprijaukintąkauką,
kuris jam prinešdavęs įvairiausių gėrybių.Tai pastebėję
žmonėspradėjojįšlakstytišvęstuvandeniu.Nelabasisėmės
smarkiaibėgtiperakmenisirjuosepalikęssavopėdas”.To
turtodarbuvoirkaiMonikatennutekėjoįmarčias.Tėvui
nelabaipatikobajoriškažentokilmė.Tačiaumamailabai.
IrMonikaaiškino:„užbajoro,kadirpliko,būsiuponia,ne
mužikė”.Josbajorasbuvoapie15metųvyresnis,išsilavinęs
(mokytojas).Jųgiminėjebuvonemažaiišsilavinusiųasmenų.
Vyrasbuvoaukštas,šviesausgymio,mandagus.Taipsusikūrė
naujaButkevičiųšeima.

1937m.gegužės31d.gimėmergaitė,pakrikštytaDanute.
Normalusūkininkavimasbuvoiki1940ųjųbolševikinėsoku
pacijosmetų.Tadaapkarpėžemę,įkėlėįnamusnaujakurį,o
šeimininkusįtraukėįsąrašustrėmimuiįSibirą.Nuotremties
išsigelbėjopasislėpę.Kaivokiečiaiišvijobolševikusgyventi

pasidarė ramiau, bet visi buvo baisiai sukrėsti išbėgančių
bolševikųpiktadarysčių,Rainiųmiškeliožudynių.Nenumal
domai artėjo 1944iejimetai. Lieposmėn. rusai užėmė
Vilnių,okupavodidesnędalįLietuvos.Frontassustojoties
Šiauliais.Raseiniaiėjoišrankųįrankas.Įtampavisdidėjo.
Pagaliauspaliomėnesįpasidarėaišku,kadnaujabolševikų
okupacija neišvengiama.Tekokinkytis arklius, įsidėti šiek
tiekdaiktų,drabužių,maisto,šeimynąirtrauktis.Pilnikeliai
buvopabėgėlių.ĮPakutuvėnusButkevičiaiatvykospalio8
d.Išpabūklųgriausmodarėsiaišku,kadfrontasvisartėja.
Spalio 9 d. rytąButkevičiai susiruošė į tolimesnękelionę.
MamaįsodinoįjųvežimąBronelę.ZenonassuJonuįvežimėlį
pasikinkėarklįirkartusukitaispabėgėliaispatraukėįVakarus.
Sudiev,Tėvyne.MaždaugpotrijųvalandųprieAleksandravo
irLiepgiriųjauvykomūšis.NuoKuliųprasiveržęrusaiužkirto
keliąPlungėKretinga.Kasspėjonuvažiavo.Messutėveliu
irmamadarlikomenamuose.

Butkevičiai po visokių kelionės nuotykių karo pabaigą
sutikoVakarųVokietijoje, amerikiečių zonoje.Atsirado ir
Zenonas.Visi gyvenoperkeltųjų asmenų (DP) stovyklose,
sąlygosbuvosunkios.

BetMonikainetrūkoryžtoirenergijos.Buvoįsigudrinusi
stovyklojenet kiaulęužsiauginti. Ir čia buvoneramu.Kas
galėjo užtikrinti, kad nugalėtojai nesusitars ir neatiduos
bolševikams.Kaitikatsirasdavokokiagalimybė,visisteng
davosiiššitospavojingosvietosspruktikuotoliau.Sudrauge
OlgaįAnglijąišvykoBronelė.VėliauZenonassudarėsutartį
vyktikirstimiškųįKanadą.TolimojiAustralijapriėmėįdarbus
pabaltijiečius:apie1947m.kelionėįItaliją,įlaivąirsudiev,
Europa.Visąlaikąvaikščiojustvirtažeme,kelionėjūromis
nebuvolengva,pagaliaulaivasprisišvartavoMelburnouoste.
Netekętėvynėslietuviaiatvykoį„pažadėtąjąžemę”.

PoPietų kryžiumi. Jų į šitą kontinentą atvyko apie 10
000.Niekasčianelaukėsuduonairdruska.Dažnaivietiniai
atvykusiuspavadindavo„bloodybalts”kruviniejibaltai.Va
clovaspagalsutartįturėjokirstimiškus,oMonikaįsidarbino
viešbutyje.Sunkubuvo,reikėjokurtisišnaujo,Danutęleisti
mokintis.Bet jau buvo ramūs, kadnebepaklius į kruvinas

Monikos namo kieme.
Melburnas – Essendon W5. 1989 m.

Stalinorankas.VėliauMonikadirbosiuvėja.Šeima įsigijo
Melburnopriemiestyje,Essendonenamą.Vaclovaspradėjo
negaluotiirMonikalikonašle.Melburnegyvenoirpusbrolis
ZenonasRaudyssužmonairsūnumiAntanu,taijieartimai
bendravo.

NetoliMelburnoDžolongomiestegyvenožemaitisnuo
Mosėdžio JonasVenckus, kuris liko našliu. Susitarę jie
nutarė susieti savo likimus.TaipMonika tapoMonikaS.
ButkevičienėVenckienė.

(Išrašopabaiga).
Amžiauskalendoriusverčiavisnaujusgyvenimometus,o

sujaisvissilpstagyvybinėsjėgos.KartusuMelburnolietuvių
bendruomenejiesuviltimiklausėsiapiepokyčiusgimtinėje.
ĮtolimąjąAustralijąatvykodaugiautautiečių,padvelkėAt
gimimovėjai.1989m.gruodžiomėnesįMelburnoorouostepo
45metųsusitikojauniausiobrolioAnicetoirvyriausiossesės
Monikosšeimos.1992m.birželiomėnesįpo48metųMonika
irJonelisVilniausaerouosteišlipęišlėktuvoatsistojojauant
atgavusiosNepriklausomybęLietuvosžemelės.Aplankojau
nebepažįstamas, pasikeitusias gimtąsias vietas ir išvyksta
vėlatgalpoPietųkryžiumi.DukraDanutė,Monika,grįžusi
Lietuvon,atsiėmėtėvųirprotėviųilgusamžiusvaldytąžemę
ir vietoje sunaikintos gimtosios, pastatė naująmodernišką
Žemaitijosbajorųsodybą.

2002m.lapkričiomėn.3d,nustojoplakusiMonikosvyro
Jonelioširdis.Vėltekopražilusiągalvąpridengtijuodunašlės
gedulu.2004m.pavasarį, sugrįžusi išAustralijos,Monika
likoSmilgiuose.

„2005m.kovo3d.90m.jubiliejus.
90kartųpavasariaisžydėjosodaigimtojojeŽemaitijoje.
90kartųpakvipusiaisnokstančiaisjavaisvasarųnusinešė

gimtųjųlaukųvėjai.
Tiekpat rudenų ir žiemų lietumi bei pūgomis beldėsi į

bakūžiųlangus,įTavoveidąirširdį
Tavęs nepalaužė jokios vėtros ir nors gyvenimo ruduo

palietėsmilkinius,palikoženklusveideirrankose.
Tu kaipBaltojiTėviškėsObelis širdimi išlikai visada

jauna...
MielaiMonikutei,
sveikatos,gerosnuotaikosir
ilgoamžiauslinkivisa
StonkųGentis“.

Inmemoriam
A.T.AMONIKASTONKUTĖ–
BUTKEVIČIENĖ–VENCKIENĖ
(1915-03-03–2007-10-13)

Spalio15d.susirinkogaususbūrysgiminaičiųišŽemaitijos,
KaunoirVilniausįŽlibinųbažnytėlę,Plungėsrajone,išlydėti
amžinonkelionėnMonikąVenckienę.Jospusbroliskun.Li
udvikasSerapinasišPalangosatlaikėgedulingasšv.Mišiasir
pasakėįsimintinąpamoksląapievelionėsMonikosilgą,sunkų,
meileartimuiirtėvyneipaženklintągyvenimą...

Nuorašas
„1956m.lieposmėn.29d.
MielamanoMareleirAntanai,
Daugmetų prabėgo, kada aš Judviem berašiau laišką.

Gal jau pagalvojot, kad aš Judupamiršau.Aš nepamiršau
irnepamiršiuJumisniekados.Aplinkybėsbuvotokios,kad
nenorėjauJumsirnegalėjaurašyti.Dabaršiektiekpasikeitė,
galimarašytiirsiuntiniussiųsti.Mes–vyrasirduktė–esame,
dėkuiDievui,visi sveiki.Ašdirbu siuvykloje.Vyrasdirba
automobiliųfabrike,turigerądarbą.Duktėmokinasimokytojų
seminarijoj.Uždviejųmetųbaigsirbusmokytoja.Dabarji
turi 19metų ir nebepažintumėte. Išaugoužmanedu incu
(coliu)aukštesnė.Čiaprieprogosprisiunčiamefotografiją.
JiJumsbežodžiųdaugkąpasakys.NorėtumėmgautiirJūsų
taippatfotografiją.GalJonassužmonagalėtųatsiųstisavo
vestuviniųfotografijų.Žinome,kadJūsgeraigyvenate,rašote
mums,bet ašnorėčiau Judviem, šv.Kalėdųproga, atsiųsti
ištolimosAustralijosmažą,mažądovanėlę–paketuką,tik
nežinau,kasgeriaubūtų,arišrūbų,arišmaisto.Parašykit
man sekančiame laiške. Pasmusdabar yra žiemosmetas.
Sniegasneiškrinta,betyrapanašiai,kaipperVisusŠventus
Lietuvoj.Dažnailyjairšaltasvėjaspučia.Dažnasišmūsų
sergameslogomis.Vasarąyraperdaugkaršta.Taigiklimatas
nėrasveikasgyventi.DaugnorėčiauparašytiJums,bettrūksta
žodžių.LabaiesamepasiilgęJūsųvisų.SiunčiamemesJums
visiems,visiemsširdingiausiųsveikinimųirlinkėjimų.Kitą
sykįdaugiauparašysiu.LauksiuirJūsųlaiškų.Likitsveiki.
Sudiev.Bučiuoju Jumisvisus.Sveikas,mielasdėdeJonai!
Širdingiausiaidėkojamemusužlaišką,kurismusnudžiugino
irnuliūdino...Džiaugiamės,kaddėdėtokiameamžiujetaip
sumaniaiirdailiaiparašeimumslaiškelį.Duok,Dieve,Tau
sveikatosirilgąamžių,irkadmumsdažnaiparašytumei.

Labų dienų siunčiame Jums irMagdelei ir kitiems
pažįstamiems.Sudiev.

Manoadresas:
<...>“.

Saulutininkas Jonas Bražinskis.
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Lietuvos pedagogų vi
suomenė gerai pažįsta
profesorių Leoną Jovai
šą. Ir „Žemaičių saulutės“
skaitytojai ne kartą skaitė
profesoriaus straipsnius
ar eilėraščius, publikuotus
savaitraščio puslapiuose.
Sausio11dienąprofesorius
Leonas Jovaiša atšventė
garbingą savo gyvenimo
devyniasdešimtmečio ju
biliejų.
Gimė Leonas Jovaiša

1921metaissausio11dieną
pačiojeŽemaitijosširdyje,
Lieplaukėje.Tėvai,Antanas
irAntaninaJovaišos,buvo
aukštaičiai, pasvaliečiai.
1911m.,tiksusituokę,ap
sigyveno Palangoje, o po
porosmetųpersikėlėįLiep
laukę. Gausioje šeimoje,
kuriojeaugoketurisūnūsir
duktė,Leonasbuvotrečias
vaikas.
Tėvas,AntanasJovaiša,

buvoLieplaukėsbažnyčios
vargonininkas ir pagrin
dinis klebono padėjėjas.
Šeimagavobutąparapijos
namuose, be to, parapijos
žemėje galėjo užsiauginti
bulvių ir daržovių.Tačiau
gausiaišeimaitobuvoper
mažai ir, įsigiję prie para
pijosnamųesantįpriestatą,
atidarė nedidelę maisto
prekių,tada–„kolonijalinių
prekių“,parduotuvę.
Šeimabuvolabaidarbšti.

PoniaAntaninaJovaišienė,
gerašeimininkė,netikdar
bavosi parduotuvėje, vedė
namų ūkį, augino vaikus,
betirdirbodidelįkultūrinį
darbąkaimobendruomenė
je.Visurjosbuvopilna:ji
buvoLieplaukės katalikių
moterųdraugijospirminin
kė,angelaičiųorganizacijos
globėjairpadėjėja,rengia
mųvaidinimųrežisierė,kitų
renginių organizatorė. Ji
patilavinosi,irnorėjo,kad
vaikaibūtųišmokslinti.
Tėvaitarpusavyjesutarė,

darbštumo, dorovingumo,
pagarbaus elgesio ir savi
tarpiomeilėsmokėirsavo
vaikus. Nuo pat mažens
vaikaiturėjopadėtiparduo
tuvėje, prižiūrėti gyvulius,
nes Jovaišos, kaip ir kiti
Lieplaukėsgyventojai,ver
tėsiūkiškai,padėtiparuošti
žiemaikuro  rinktimiške
sausuolius ir kasti durpes,
beidirbtikitusnamųruošos
darbus.Vaikaibuvomuzi
kalūs.Tėvas juos išmokė
groti fortepijonu, smuiku,
gitara,todėlvyresnisūnūs,
šiektiekpaaugę,vienąkitą
litą užsidirbdavo grodami
vakarėliuose.
Jovaišos prasigyveno,

ypač, pradėjus tiesti pro
LieplaukęTelšiųKretingos
geležinkelį.Tačiau1933m.,
baigus tiesti geležinkelį,

re gi na ŽuKiEnė

Žy miam Lie tu vos pe da go gui pro fe so riui 
Leo nui Jo vai šai – de vy nias de šimt me tų

Prof. L. Jovaiša su Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu 
Adamkumi LDK Gedimino 5ojo laipsnio ordino apdo-
vanojimo ceremonijoje 2001 m. vasario 15 d.

Prof. L. Jovaiša su žmona ir doktorantais 2006 m.

Prof. L. Jovaiša su žmona, sūnumis, marčiomis ir vaikaičiais 1980 m.

Pirmieji L. Jovaišos mokiniai Anykščiuose.

kaidaugelisdarbininkųiš
vykoneatsiskaitękrautuvei
už skolon paimtusmaisto
produktus, šeima suvargo.
Jovaišos savo krautuves
prekes taip pat buvopirkę
skolon,kuriosdabarnebe
galėjolaikugrąžinti.
Tuo patmetu, 1933ai

siais,Leonasbaigėpradžios
mokyklą, bet tolimesniam
mokslui nebebuvo lėšų –
tėvai turėjogrąžinti skolas
užprekes.
KaimynųMilašių sūnus

Ignacas mokėsi Plungės
kapucinų gimnazijoje. Jis
Leonui ir patarė prašyti
pagalbos pas kapucinus.
Nusivežė Leoną į Plungę
ir pristatė kapucinų vyres
niajam, tėvuiPovilui.Taip
Leonas buvo priimtas į
kapucinų gimnaziją, gavo
vietą bendrabutyje.Aišku,
padėjo ir tai, kad Leono
tėvas buvo vargonininkas.
Užmoksląirišlaikymąper
metus reikėjomokėti tris
centneriusbulvių.
Gimnazijoje ir bendra

butyjetvarkabuvogriežta.
Bendrabutyje gyveno apie
120paauglių.Rytą reikėjo
keltisanksti,per20minučių
atlikti rytmetines procedū
ras,mankštą,po to–eiti į
bažnyčią šventųMišių ir
komunijos, paskui, papus
ryčiavus, žygiuoti į pamo

kas.Visur – griežtas tylos
režimas: bažnyčioje, per
pamokas,didžiulėjepamo
kųruošimosalėjeirmiega
muosiuose.Mokytisniekas
nevertė ir nekontroliavo,
kiekvieno tolimesnis liki
masbuvojopatiesrankose:
nenorimokytis ir tinkamai
elgtis–važiuoknamo.
Vasarą, atostogųmetų,

pinigų knygoms Leonas
užsidirbdavo Lieplaukės
geležinkelio žvyro kasyk
loje  vežiodamas darbi
ninkams atsigerti vandens,
naktįšildydamasjųgyvena
mąvagonėlįarvelenėdamas
geležinkeliošlaitus.
Podvejųmetųkapucinų

gimnazija buvo uždaryta,
likotikvalstybinėprogim
nazija, kuriojemokėsi ir
mergaitės. Leonasmokslą
tęsė progimnazijoje, o gy
venotebeveikiančiameka
pucinųbendrabutyje.
1937 m. baigęs Plun

gėsprogimnazijąL.Jovaiša
įstojo ĮTelšių gimnaziją,
penktą klasę. Į gimnaziją
iš Lieplaukės jis važinėjo
traukiniu,nestėvaisamdy
tibutoTelšiuoseneįstengė.
Leonasmokėsigerai,ypač
sekėsi kalbos, todėl ne
trukus žemesniųjų klasių
tėvaipradėjojįsamdytiko
repetitoriumisavosilpniau
besimokančioms atžaloms.

Žydų gimnazijosmokyto
jas S.Skeivys rekomenda
vo Leoną lietuvių kalbos
mokytiatsiliekančiusžydų
gimnazijos moksleivius,
kuriemsreikėjolaikytilie
tuviųkalbosvalstybinįeg
zaminą.Jopagalbosreikėjo
irTelšių rabinųmokyklos
absolventams, kurie taip
pat turėjo laikyti lietuvių
kalbosegzaminą.Žydaiuž
pamokas gerai užmokėda
vo,todėlLeonasjaugalėjo
išsinuomoti kambarįTel
šiuose ir nebeprašyti tėvų
pagalbos.
Mokydamasis Telšių

gimnazijojeLeonas akty

viaidalyvavovisuomeninė
jemokyklosveikloje:buvo
literatųbūrelio,ateitininkų
kuoposnarys,grojogimna
zijosorkestrėlyje,dalyvavo
rengiamųvakarųprogramo
se,labaigražiaideklamavo
eilėraščius,patspradėjora
šytonovelesireiles.Todėl
Leoną pažinojo visa gim
nazija,netirmes,1939m.
pirmosklasėsmokinės.
1939 m. rudenį nuo

skrandžiovėžiomirėtėvas.
Poporosmėnesių,likvida
vusi Lieplaukėje parduo
tuvę,mama sumažaisiais
vaikais,MariumiirRegina,
išsikėlėgyventiįPlungępas
vyriausią sūnųČeslovą, o
dar po pusmečio įsikūrė
gimtajame Pasvalyje. Čia
nuomojo kambarius gim
nazistams, gamino pietus
viengungiamsvaldininkams
beiužsidirbdavosiuvimu.
Atėjo1940m.birželio15

d.Leonastadabaigėsepty
nias klases.Telšiųmiesto
grindiniutraukėsovietiniai
tankai, prasidėjoLietuvos
okupacija.Leonasnegalėjo
su tuo susitaikyti, kaip ir
daugelisjodraugų.Mažame

ateitininkų būrelyje slapta
susitarta tęsti ateitininkų
veiklą,organizuotistrijulė
mis, tęsti darbą „Dievui ir
Tėvynei“.
MinintSpaliorevoliuci

josšventesTelšiuosebuvo
nuplėšytosraudonosvėlia
vos.Prasidėjoareštai.Buvo
suimtas ir Leono draugas
HermenegildasŽvirždinas.
Leonas nuėjo pas suimto
jodraugąZenonąTarvainį
pasiteirauti, kas nutiko.
TačiauZenonastaippatjau
buvo areštuotas, o prie jo
namųlaukėpasala.Leonas
buvo sulaikytas ir nuves
tas į NKVD. Tardytojai
reikalavo prisipažinti, jog
jis priklausąs pogrindinei
organizacijai, vertė išduoti
organizacijos narius. Ta
čiau tiesioginių įkalčių jie
neturėjo,irkitądienąLeo
ną paleido, uždraudę kam
norspasakotiapiesuėmimą.
H.ŽvirždinasirZ.Tarvainis
karui prasidėjus nužudyti
Rainiuose.

B.d.

Vilnius

Lieplaukėje susitiko seni kovų draugai: Apolinaras Liuti-
kas, (centre) ir L. Jovaiša (dešinėje).
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Dau gia vai kė šei ma – aso cia lu mo po žy mis?

Ani ce tas sTOn kus

Bend ra vi mas su 
dū še lė mis
Žvelgiupro„istorinio”mūsųnamolangą.Peizažasru

deniškas:medžiaibežaliorūbo,dienaapniukusialsuoja
drėgme.Mūsųnamas„istorinis”,nespriešpusęamžiaus
Marijampolėje(tadaKapsuke)buvopirmassulipdytasiš
monolitinių.Tadačiaapsigyvenoaštuoniasdešimtjaunų
šeimų.Aplinkaapsodintamedeliais,vaikučiamsįrengta
žaidimųaikštelė.Šiandientiesodinukaijaupraaugopen
kiaaukščiostogą,opirmuosiusnaujakuriussuskaičiuoti
antpirštų.Keičiasikartoskeičiasimetų laikai.Atšilus,
lapojantmedžiams,pasigirstapavasariobalsai.Mažieji,
sparnuotikeliauninkaigrįžtaįgimtąsiasvietas.Kaiku
riems,atvykstantiemsiššiaurės,irpasmusAfrika.Štai,
matau,kaippriešaislieposšakomisbėgiojažalispindu
lėliai grįžomanozylutės.Vaikystėjemamasakydavo,
kadpaukšteliai„mažųmirusiųkūdikėliųdūšelės”.Tikiu,
nes irmanotryssesutės irdubroliukaimirėnesulaukę
trijųmetukų.
Apie19461947metus,kaiPlungėjesovietaiuždarė

vienuolyną,likovienasvienuoliskapucinas.Eidamas
Birutėsgatve,pamatęspaukštelį,ištiesdavorankąirtas
nutūpdavoantdelno.Tątekoirmanregėti.Žmonėssakė,
kadjis„šventas“žmogus.Manobendravimassu„dūše
lėmis”prasidėjogalpriešpenkiolikametų.Vienąspalio
dienąsnapeliuįlangąpasibeldėmažas,žaliaspaukštelis.
Suprataualkanas.Užlangopakabinaužaliųlašinukų.
Patiko.Tuojpasikvietėdaugiaudraugųargiminaičių.
Nenorėdamasjųnuodytivien„cholesteroliu”,padariau
lesyklėlęirpabėriaukitų„maistopriedų”trupinių,
kruopų.Lesa.Pavasarį,atbundantgamtai,jieišskrido
savokeliais.Rudenįgrįžojaudidesnisbūrelis.Taipkas
metgrįžta,peržiemoja,oatšilus,„sudiev“Anicetai.Per
eilęmetųgerokaiprasigyvenautųskraidančiųturistų.
Prieš trismetus jau stacionariai ir vasarą apsigyveno
mėlynųjų,juodųjųirilgauodegiųzylučių.Jomslašinių
nebereikiamėsiškųpatiekalųsurandamedžiuose,bet
sausainiųtrupiniaispasmaguriautimėgsta.Tai,pribrendo
reikalas„įkurti“sparnuočiųturistinęsodybą”.Prieišo
rinėslodžijosplokštėspusėspakabinau,tamsiainudažęs
keturiaspenkiųlitrųplastikinestalpas.Išpjoviaulandas.
Antpalangėsištokiostalposprikabinaulesykląsvetainę
sudviemįėjimais,šaliaišdviejųpaguldytų„bambalių”su
įėjimaispadariausmulkesnes„zabiegalkas”.Nutūpimuiir
pastraksėjimuinuopalangėsikilodžijosturėklųprimonta
vauslidžiųlazdą.Visus„statinius”„apželdinau”žaliomis
plastikinėmisgirliandomis.Turistiniskompleksasįgijopo
puliarumą.Čiaatskrendaįvairiųrūšiųzylutės,žvirbliukai,
peršalčiuslašiniaispasistiprintiatsilankoirgenelis.Vasarą
pasirodoalksninukių,lakštigalėliųirkitokiossmulkmės.
Kartais,radusipravirąlangą,kokiazylutėsumanoišarčiau
pažvelgtiįžmogauspasaulį.Įskrenda,nutupiataiantspin
tos,paveikslo,šviestuvo,televizijosrodomamuiloopera
nesukeliajokiųemocijų.Pasižvalgoiršaunaatgalantliepos
šakosįlaisvę.Manobūstasjaididelisnarvas.Norsseniai
bendraujusu„dūšelėmis”,betištiesusrankądarnėviena
nenutūpėantdelno.Nesu„šventasžmogus”.Žinau,ateis
pavasaris,manoviešnios išskris savaiskeliais; iš pietų
vasarotiirvaikučiųperėtiatskriskitos.Taipirbendrau
jusudūšelėmis.Kartaismataukaipkuri,atsitūpusiant
girliandosšakos,stebiprolangąmane„homosapiens”,
gyvenantįnarve.

Marijampolė

Ieva tvarko Laiconų biblioteką.

ore tvyrojo kažkas sle
giančio,tarytumkalėjime
būtum.Personalui išsakę
savopojūčius,nustebome
išgirdę, kad1900m. sta
tytame pastate anksčiau
tikrai būta kalėjimo.Kas
galėtųpaneigti,kadčiajau
beveik60metųdvasiškai
nesiluošina nepavydėtino
likimovaikai?Skaičiuoti
svetimus pinigus yra ne
gražu, tačiau globojamų
vaikųišlaikymuiskiriamos
lėšosyramūsų,mokesčių
mokėtojų, pinigai.Todėl
natūraliaikylaklausimas,
kodėl valstybė taip bea
todairiškai juos švaisto.
Žiūrėkite: 1 globotinio
išlaikymui šeimoje vy
riausybė skiria 520 Lt,
šeimynoje (tai tokia di
delė šeima) – 1040Lt, o
įvairiuoseLietuvosvaikų
globos namuose ši suma
svyruoja nuo maždaug
1500Ltiki2500Lt.Kurgi
dingsta tas 10002000Lt
skirtumas nuo kiekvieno
vaiko permėnesį?Šalies
mastu per metus, skai
čiuojantapie5000vaikų,
susidaro 60120mln.Lt.
Atsakymaslabaiaiškus–
1 vaikas globos įstaigoje
„išlaiko“apie1darbuoto
ją.Tiksliau,messujumis
išlaikometuoskelistūks
tančiusžmonių.
Išpažiūrosvaikųteises

ginantys įstatymai gal ir
nėra tobuli, bet tikrai ne
blogi. Tai sistema prie

šinasi.Grandinėje „tėvų
šeima–vaikųnamai–glo
bėjų šeima“ didžiausias
kliuvinysvaikoraidaiyra
vaikų namai. Ten pate
kus, ištrūkti sunku. Tik
sulaukuspilnametystėsar
baigusmokyklą, visiškai
nepasiruošęs gyvenimui
būsi „išstumtas“ tiesiai į
išgyvenimosūkurį.
O kaip išgyventi, jei

niekada nematei šeimos
modelio, neįpratai gerbti
vyresnius,neišmokaidirbti,
skaičiuotipinigus?...Taip
irdauginasivaiknamių„au
gintiniai“ (kitaip jųnepa
vadinsi),kuriųpalikuoniai
neretai kartoja savo tėvų
gyvenimokeliąirsugrižtaį
taspačias„bagadelnes“.
Tik globėjų šeima (ir

niekas daugiau) gali bent
iš dalies ištaisyti gamtos
klaidasirsuteiktigalimy
bębetėvųarjųpriežiūros
likusiems vaikams pasi
rengtigyvenimuiirišlikti
socialiais.

Tikraidžiugu,kadJums
irJūsųžmonaigyvenimas
suteikė tokią galimybę
augintine tiksavo,bet ir
svetimus vaikus. Norė
tųsi, kad tokių galimybių
Dievas suteiktųdaugeliui
šeimų.Gerb.E.Laiconai,
dėkojuJumsužtokiasįdo
miasirjaudinančiasmintis
šiaskaudžiatema.

Plungė

Mūsų vaikai mokosi
įprastinėse mokyklose
Seredžiuje,Veliuonoje ir
Vilkijoje.Krūviai –gana
dideli,todėlapiepapildo
mąmokymąsi(jeigutoks
irbūtųtuosemiesteliuose)
nevertairmąstyti.Kasno
ri,lankoįvairiusbūrelius.
Aukštasismokslas,mūsų
nuomone, jųpačių reika
las. Jeinesugebės įstoti į
valstybėsapmokamąvie
tą, tegu susimoka patys
arbavisainesimoko.Augė
sugebėjo.
Kita vertusmes daug

dėmesio ir lėšų skiria
me ugdymosi galimy
biųpalaikymuinamuose.
Turime gausiai įrankiais
aprūpintas dirbtuves, di
delę biblioteką, 4 kom
piuterius ir 4 atskiras
interneto prieigas.Yra
sąlygosfiziškai lavintis:
pamėtyti ar paspardy
ti kamuolį,maudytis ir
plaukti,slidinėti.
Beto,kasmūsųgalva

svarbiausia, mes suda
rome sąlygas vaikams
patiemsužsidirbtipinigų,
atliekant įvairius darbus
mūsųgalvijųirasilųūkyje.
Nauda keturguba: vaikai
mokosidirbti, jieužsidir
ba,mumsnebereikiaduoti
jiemspinigųirnereikiaieš
kotisamdinių.Štaipriešdu
metusBenas suDeividu,
teturėdami15metų, susi
dėjęūkyjeuždirbtus savo
pinigus, nusipirko naują
motorolerį.Mesjiemstik
rainebūtumejopirkę.
Daiktų ar paslaugų

trūkumas skatina žmo
gų siekti patenkinti savo
poreikius, įgyvendinti
svajones. Ir atvirkščiai:
pertekliujeauga„lepšiai“,
vėliau nesugebantys sa
vimi pasirūpinti. Štai,
Sicilijoje tėvai išlaiko
ir globoja savo vaikus
iki maždaug 30metų
amžiaus.Argalipaskui
toks „peraugęs vaikas“
sukurti pilnavertę šei
mą?
Daiktų kiekis ir aso

cialumasnėrataiptamp
riaisusiję,kaipdaugkas
galvoja.Žodžiuasocialus
apibūdinamas „nevisuo
meniškas,kenkiantisvi
suomenei;pasyvus,abe
jingas visuomeniniams
santykiams“asmuo.Tai
gi,kaipmatote,asocialiu
galima „pakrikštyti“ ir
neturtingąvagį, ir turtin
gą verslininką, ir aukštą
pareigūną, ir net tautos

išrinktąjį.Viskaspriklauso
nuo asmens santykio su
visuomene,josnariais,bet
nesuturtu,daiktųkiekiu.

Ko kia Jū sų žmo
nos ei li nės die nos 
die not var kė?
Editakeliasi06:30val.

kartusumoksleiviais;
06:30–07:30val. pata

rimaivaikamsdėlmaisto;
pusryčiųpasiruošimo,su
sitvarkymo, pasirengimo
mokyklaipriežiūra;
07:3009:00val.namų

ruoša; karvėsmelžimas,
pienoperdirbimas;
09:00val.pusryčiai;
09:3013:00val.darbas

pagalpasirinkimą;
13:0014:00 val. pietų

gaminimas;
14:00val.pietūs;
15:0018:00val.darbas

pagalpasirinkimą;
19:00val.vakarienė;
19:3023:00 val. lais

valaikis.
Indusplaunairkamba

rius tvarko patys vaikai
pagal nustatytą grafiką ir
apimtis. Tereikia jiems
patarti, prižiūrėti darbų
kokybę.

Ko kios šven tės Jū
sų na muo se pa čios 
links miau sios?
Gimtadieniai.Mes juos,

kaip taisyklė, jei tikgam
tapalanki, švenčiameprie
laužo.Naujiejimetai taip
patlaukiami.Neipagoniškų
(tikrųlietuviškų),neireligi
niųšvenčiųmesnešvenčia
me.Tainemūsųpasaulis.

Koks Jū sų po žiū
ris į tai, kad mū sų 
įsta ty mai la bai sun
kai lei džia įsi vai kint 
ar pa siimt glo bon 
vai kus iš vai kų na
mų, in ter na tų? Juk 
bet ko kia nea so cia li 
šei ma vai kui daug 
ge riau ne gu vals ty
bi nės prie glau dos, 
ku rio se ir iš lai ky
mas vai kui yra daug 
bran ges nis, nei pa
šal pos glo bon paim
tam vai kui?
Jūslabaitaikliaipaste

bėjote: kiek bebūtų lėšų
skiriama vaikų namams,
jievistiektebusprieglau
dos, „bagadelnės“. Kai
prieš aštuoneriusmetus
pirmą kartą apsilankėme
Viešvilės vaikų globos
namuose (Jurbarko raj.),
nustebinokeistasjausmas.
Nepaisanttvarkos,švaros
irvisurmatomogerbūvio,


