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Kaip mes 
kū rėm 
de tek ty vą…

Vil niaus kny gų 
mu gės at gar siai, ar ba 
ar ti miau sios kny gos...

Ravėjimasirpurenimasformuojacharakterį,tvirtina
įžymusisAmerikosdramaturgasArthurMiller(1915-
2005),kurisbesavodaržoviųlysvėsbūtųmirtinainelai-
mingas.

Art hur Mil ler

Tapęsdaržininku,juoirliksi
vi są gy ve ni mą

Aš nie kuo met ne sup
ratau, kodėl žmonės turi
daržus ir kodėl aš, prieš
tris de šimt pen ke rius me tus 
nusipirkęsnamąkaime,visų
pirmučiausiapuoliaupuren
tižemędaržui.Tikpagalvo
kite,kaippaprastairlengva
nusipirktimorkųar raudo
nųjų burokėlių...Kam tad
augintispačiam?Galiausiai
išsiaugintišakniavaisiaine
taipjauirskiriasinuopirk
tinių.Taigrynųgryniausias
atavizmas,neturintisnieko
bendro su tikrove. Be to,
aš ne per labiausiaimėgs
tu daržoves.Daugmieliau
valgaukąnorstraškiaisul
tingo,pavyzdžiui,dešreles.
Jeitikbūtųįmanomaprie

šais savo virtuvės langą
išsiaugintidešreliųsugarsty
čiomirraugintaiskopūstais!
Tuomet bent jau turėtume
tai, kąnedelsdami suvarto
tume. Ir vis dėlto – ateina
balandis ir aš užgulu savo
tvorą,spoksauįžemėsketur
kampįirbandausaveįtikinti
šįkart nieko jame nesėti.
Šiandien,kai sėklųpakelis
kainuoja taip brangiai, tai
nebeekonomiška.Kai pa
skaičiuoju, kiek išleidžiu
daržo įrankiams, trąšoms,
vielai,nekalbantapiemano
iržmonoslaikosąnaudas...
Bet išaušta rytas, per

langąatnešantiskvapą,tar
si oras būtų tapęs žeme,
kvapą, rodos, kylantį iš
giliausių mūsų planetos
gelmių. Ir staiga saulė jau
nebejuokauja, ant kilimo
tiesdama daug stipresnį
ryškiai geltoną spindulį.
Paukščiai sučiulba tiesiog
isteriškaiirakivaizdžiaijie
galvoja tai,ką ir aš:dabar
mieliejisliekairausiasiper

atitirpusiąžemę.Betnetik
pavasarissiunčiamaneprie
tvoros,kurašnugrimzdęsį
mintis stebiu savo sklypą,
betirkitasdalykas,neduo
dantismanramybės.
Kiekvienąpavasarįiškyla

vistaspatsklausimas:kaip
darom šįkart?Paskutiniais
metais tarp lysviųbuvome
nutiesęjuodoplastikotake
lius.Taiturėjopuikųpovei
kį: žemė ilgiau išlaikydavo
drėgmę,opiktžolėsneturėjo
nėmenkiausios galimybės
prasiskverbti–savąjįdaržą
mes atpažindavom netgi
grįžę po atostogų.Ne taip
kaip anksčiau...Bet juodo
plastikotakaivisiškainero
mantiški, o nuonuolatinio
jųčiupinėjimonetgigalima
susirgtivėžiu.Tadaš,bėgant
laikui, perėjau prie šiaudų
pakloto.Tai ne tik žymiai
organiškiau, bet ir pageri
na dirvos kokybę.Tačiau
tassluoksnis turibūti labai
storas, kitaip vietoj daržo
netrukussiūbuospieva.
Ašmanau,kaddaugeliui

tėvynainių darbas darže
todėl toks patrauklus, kad
jie – pareigos apsėsti neu
rotikai.Kiekvienąkartą,kai
kamnors iš jų gyvenimas
pasirodobeprasmisaršiaip
tampa labai sunku, galima
nueitiįdaržąirnuveiktiką
nors „naudinga“.Motiniš
ki ar tėviški instinktai taip
pat labai svarbūs: vargšai
augalėliaibetavęsjukneiš
gyvens,jiemsreikiatamtik
ros tvarkos, pasišventimo,
apsaugosnuopiktųpriešų.
Tačiau kartais tie vargšai
mažyliaitaipišsikeroja,kad
nebėra išsigelbėjimo nuo
agurkųirmoliūgųgausybės.
Jiekėsinasiįsiveržtipaskui

tave į namus ir pasmaugti
savo virkščių rankomis.
Cukinijos ypač suktos: jos
slepiasi po plačiais lapais
tol,kolvirstagalingaisfa
liškaismonstrais.
Daržininkystėyrairmo

ralinis užsiėmimas, mat
kiekvienąpavasarį saupa
sižadame,kad šįkartmūsų
daržasbusšvariauišravėtas,
tokskaipsėklųkataloguose.

Tačiau vėliausiai liepą jau
stovimepriešneskintųsalo
tų,morkųiršiaipsmulkmės
chaosą.Tuomet tradiciškai
daržąperimamanožmona.
Jiklūpoprietųaugalėliųir
sprendžia,kuriamtoliaugy
venti,okuriamnebe.
Akivaizdu, kad daržo

psichologijayralabaikomp
likuota.Manopatirtissako,
kaddaržužymiailabiaurū

pinasipersikėlėliaiišmiesų
neiiškaimokilusieji.Regisi,
kadpastariejilygirdidžiuo
jasi galėdami nevergauti
salotoms.Miestiečiaigalbūt
taiptikisiišpirktinuodėmes
armano,kadpirktinėsdar
žovėsyraužnuodytos.
Oašdirbudarže,nesman

to reikia.Būtų absoliučiai
neįmanomaporą kartų per
dieną praeiti pro neapso
dintą, neaptvertą žemės
sklypelį.Net jei tai neturi
ekonominėsnaudosirgali
maginčytis,arištiessavos
daržovėsskanesnės,yrato
kiųpusiausvyrąatkuriančių
akimirkų,kuriospastūmėja
įdarbą.Kažinaresamadar
malonesnio vaizdonei ge
rai prižiūrėtas daržas, ryto
saulėje mirgantis rasota
įvairiausių atspalvių žalu
ma.Beje,taiatrodokurkas
gražiau nei pora rikiuočių
karštųdešrelių...Kažkursą
monėsgelmėseglūdimintis,
kadtassveikoaugimo,tvar
kos ir gyvenimo energijos
vaizdas turėtų atsispindėti
irmumyse.Ašnežinočiau,
kam reikalingas balandis,
jeineiašjoneišnaudočiau
darbuisavodarže.
Tad šismėnuoyra tam,

kad dar sykį nervingai ir
karštligiškai,kaipirvisada,
imtumės šio beprasmio ir
laikąryjančiopomėgio.Bet,
kitavertus,daržas– taisa
vojoašpraplėtimas.Pavyz
džiui,ateis toksmomentas,
kaiašturėsiupripažinti,kad
salotaspasėjaupergiliaiar
kaip reikiant nepalaisčiau
ir nebėra jokių vilčių, kad
josišvysdienosšviesą.To,
deja, nebus. Ir lysvę reikia
išpurentiišnaujokitaisėjai.
Pajuntamaspalengvėjimas,
įveikussavąjįišdidumą.Tai
darbo darže esmė: jis for
muojacharakterį.Tikdarži
ninkasyra toksoptimistas,
kurisįsitikinęs,jognepaisant
sausros, potvynio, uragano
ar savopatieskvailumo, šį
kartą viskąpadarysiąs kuo
puikiausiai.Dievas atrado
tinkamą užsiėmimą savo
sūnumsirdukroms,kupiną
vispasikartojančiosirnežū
vančiossaviapgaulės.
Teisybėsdėleituriuprisi

pažinti:šįstraipsnįparašiau
šalčiausiomisgruodžiodie
nomis.

Verstaišsavaitraščio,,Zeit“.
VilmaMosteikienė

Plungė
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Kan. teol. lic. And rie jus SA bA liAuS KAS

Telšių
vyskupijoskunigų
su si rin ki mas
Š.m.vasario18d.Telšiųvyskupijoskunigairinkosi

įTelšiųVyskupoVincentoBorisevičiauskunigųsemi
narijos didžiąją aulą. Susirinkimas prasidėjo bendra
malda,kuriaivadovavoTelšiųvyskupogeneralvikaras
prel.J.Šiurys.Pobendrosmaldossusirinkusiuskunigus
irklierikuspasveikinoTelšiųganytojasJ.BorutaSJ,
kurispristatėiršiosusirinkimoprogramąiratvykusius
svečius.Susirinkusiesiemspirmiausiakalbėjoneoka
techumenato judėjimo atstovaiLietuvoje, kurie šiuo
metuvykdosavomisijąKlaipėdosKristausKaraliaus
parapijoje.Atvykętrysšiojudėjimoatstovai–vienas
kunigas ir du pasauliečiai kalbėjo apie šio judėjimo
svarbą, programą ir jos aktualumą šių dienųBažny
čioje.Aktyvineokatechumenatiniojudėjimoatstovėiš
Ispanijos(Madrido)kalbėjoapiekunigovietąbendruo
menėjeirbendruomenėssvarbąkunigomisijai.Kunigo
pašaukimaspilnaiišpildomasbendruomenėje,jaipade
dantkuniguiformuotisavotapatybę.Kun.Eduardasiš
Slovakijos,kalbėjoapieneokatechumenatinįjudėjimą
kaipapiekelią,formuojantįkatalikiškumoprincipusir
tikėjimoortodoksiškumą.Pirmiejiužrašaiirmokymo
medžiagabuvosurašyti1997m.irnuotadanagrinėti
Tikėjimokongregacijoje,opoanalizės2003m.šime
todinėmedžiagapatvirtinta.Judėjimas–tikėjimokelias
yravedimasprieDievoirsupratimo,kadDievasmyli
žmogųvisurirvisada.PersakramentusDievasgelbsti
žmogųnuovelniopuolimoirvedatikėjimokeliu.Taip
pat šis svečias papasakojo apie neokatechumenizmo
keliąirkūrimąsiJaponijoje,apiesunkumusirpasise
kimus.TaippatkunigasEduardaspapasakojo,jogyra
įkurtosirpasaulyjeveikianeokatechumeniniojudėjimo
dvasiojeveikiančioskunigų seminarijos, ruošiančios
dvasininkusdarbuiišįvairiųpasauliokraštųirįvairiuo
sepasauliokraštuose.
PosvečiųkonferencijossusirinkusiesiemsMarijos

radijosituacijąirplanusbeidarbokryptispristatėMa
rijosradijoatstovasLiutaurasSerapinas.Jisapibūdino
situacijąirpasidžiaugė,kadneseniaiLietuvojepasta
tytos naujos aštuonios radijo retrancliacijos stotys.
TelšiųvyskupijoješiuometuMarijosradijonegirditik
vienameišvienuolikosvyskupijosdekanatų–Tauragės
dekanate.Taippatjiskreipėsiįdvasininkus,prašyda
maspristatytitikintiesiemsMarijosradijokoncepciją
irparamosbūtinumąbeisvarbą.
SusirinkimekalbėjoirTelšiųvyskupovikaras,Ka

techetiniocentrovadovasmons.kan.R.Gudlinkis.Jis
papasakojo,kaipTelšiųvyskupijojevykstaDievoGai
lestingumometamsskirtirenginiai,kaipperparapijas
keliaujaDievoGailestingumopaveikslasirgavėnioje
vyksiančiųdekanatųvizitacijųprogramą.
Susirinkimui baigiantis apibendrinantį žodį tarė

TelšiųganytojasJ.BorutaSJ.Jispadėkojosvečiams
irpristatėgavėniosvizitacijųsusitikimometukonfe
rencijųtemą,kvietėatvyktisujaunimuįVėžaičiųšv.
Kazimierošventovę,kuriojekovo4dienąturėjovykti
atlaidai.Visose vyskupijos bažnyčioseVyskupas ra
ginokalbėtinovenąįšv.Kazimierą,kuriąiškilmingai
užbaigtikovo4d.
12val.TelšiųKatedrojekartususavoganytojušv.

MišiasaukojoTelšiųvyskupijoskunigai,kartumeldė
siseminaristai.SakydamaspamoksląTelšiųvyskupas
dalinosiįžvalgomisapiesekmadieniošventimosvarbą,
remdamasisanapiliniškeliavusiopoetoJ.Marcinkevi
čiausprisiminimais,poezija,kurioježymusiskūrėjas
dalinasidžiaugsmu,kadgražiausiosjogyvenimoaki
mirkos–sekmadieniošventimassušeima,dalyvavimas
šv.Mišiose,šeimosmalda,dvasiniogyvenimogrožis,
tikėjimosvarba.Vyskupaspriminėbūtinybęaugtidva
siaperdvasinįugdymą,ieškojimąiratsidavimąDievui.
Tokio tikėjimopavyzdį rodėDievo tarnas, kankinys
vyskupasV.Borisevičius,kuriosnužudymodienąku
nigaisusirenkakiekvienąmėnesį.Šv.Mišiastransliavo
Marijosradijas.
Pošv.MišiųprieKatedroskriptojepalaidotųTelšių

vyskupųkarstųbuvomeldžiamasi,prašantmalonės,kad
vyskupasV.Borisevičiusbūtųiškeltasįaltoriųgarbę.

Tel šiai

LietuvosirLietuvosjauni
modangiškojoglobėjošven
tėjekovo4dienątikintiejiiš
visosTelšių vyskupijos rin
kosiįseniausiąVakarųLietu
vojeVėžaičiųšv.Kazimiero
diecezinęšventovę.Nemažas
būrys kunigų, klierikų, jau
nimonuoVėžaičiųparapijos
namųprocesijosbūdupajudė
jolinkbažnyčios,kur11val.
buvo aukojamos šv.Mišios.
Šv.Mišių koncelebracijai
vadovavoTelšiųvyskupasJ.
BorutaSJ,koncelebravoTel
šių vyskupo generalvikaras
prel.J.Šiurys,Telšiųvysku
pijoskurijoskancleriskan.R.
Saunorius,Telšiųseminarijos
vicerektorius kun.V.Ačas,
Gargždų dekanato dekanas
kan.J.Paulauskas,aplinkinių
iš kitų vyskupijos parapijų
atvykę kunigai. Šv.Mišių
pradžiojeTelšiųganytojaspa
sveikinogausiaisusirinkusius

tikinčiuosiusbeiatvykusįjau
nimąirkvietėmelstisprašant
šv.Kazimieroužtarimomūsų
TėvyneiLietuvai, valstybės
ateičiai–mūsųjaunimuipa
laimos.Šv.Mišiose giedojo
GargždųirVėžaičiųparapijų
jungtinischoras.

SakydamaspamoksląTel
šių ganytojas tikintiesiems
priminė pop. JonoPauliaus
IIpasakytusžodžiusapiešv.
Kazimierą.Vyskupas kal
bėdamas atkreipė dėmesį,
jog šv.KazimierasLietuvos
šventasis ir tikras lietuvis.
Jisypatingaspavyzdysšių
dienųžmogui,kaippasitikint
DievoApvaizda,pasižymint
pamaldumuįŠvč.Sakramen
tąirįDievoMotinąMariją,
galimapasiektišventumą.Šv.
Kazimierasyrapavyzdysvi
siems,jogištikimybėDievui
irtikėjimuiyragalingesnėuž
pasaulio siūlomusmalonu

mus ir pagundas, kurių ne
trūkobūsimajamšventajam,
gyvenančiam prabangoje
ir ištaigoje. Jis nepasidavė
pasaulio dvasiai ir šiandien
musyrapavyzdyskąreiškia
tikėti,pasitikėtiirgyventisu
Viešpačiu.Vyskupaskalbėjo,
jogšv.Kazimierogyvenimas
yra akivaizdus įrodymas ką
Dievaspadaro sužmogumi,
jeigužmogus Juopasitiki ir
trokštavykdytiJovalią.

Po šv.Mišių vyko iškil
mingaeucharistinėprocesija
Vėžaičiųmiesteliogatvėmis,
po kuriosVėžaičių Švento
vėje Švč. Sakramentu vys
kupas laimino tikinčiuosius.
PoiškilmiųVyskupasišstatė
tikinčiųjų pagerbimui šv.
Kazimiero relikvijas, esan
čias relikvijoriuje.Taip pat
ganytojaskvietėmelstisužšį
relikvijoriųsušv.Kazimiero
relikvijomisVėžaičiųŠven

toveipadovanojusį,neseniai
amžinybėn iškeliavusį arki
vyskupąBulaitį.

Po iškilmingų pamaldų
Telšių ganytoją sveikino ir
užatvykimądėkojoVėžaičių
parapijosjaunimas,valdžios
atstovai.

AtsisveikindamasTelšių
vyskupas J.BorutaSJ tikin
čiuosiuskvietė,prasidėjusga
vėniai,burtisįbūreliusirgiedoti
ŽemaičiųKalvarijosKalnus,
kad neliktų nė vienų namų
parapijose,kuriuose tikintieji
susibūręnepagiedotųKalnų.Šis
palinkėjimas įveda įgavėnios
prasmėsirsvarbosišgyvenimą
ruošiantisVelykoms.

Šv.KazimierošventėVė
žaičių šventovėje tikinčiuo
sius vėl iš naujo pakvietė
atsinaujintidvasiojeir,sekant
šv.Kazimieropavyzdžiu,eiti
šventumokeliu.

Tel šiai

Kan. teol. lic. And rie jus SA bA liAuS KAS

Šv.KazimieroiškilmėsVėžaičiuose

Kan. teol. lic. And rie jus SA bA liAuS KAS

Vasario16-osiosminėjimasTelšiuose
ŠvenčiantLietuvosVals

tybės atkūrimo 93 – sias
metinesTelšiuosevykoren
ginių, kuriuose buvo pri
simintaLietuvos istorija ir
valstybingumo atkūrimo
raida.Prieš12val.šv.Mišias
TelšiųKatedroje, telšiškiai
rinkosi įNepriklausomybės
aikštę,kurvykominėjimas,
kalbėjomiestovadovai, is
torikai.12val.užLietuvą,
dėkojantDievuiužjoslaisvę,
buvoaukojamosšv.Mišios,
kuriųkoncelbraivadovavo
Telšių vyskupas J.Boruta
SJ.Šv.MišiasaukojoTelšių
vyskupogeneralvikarasprel.
J.Šiurys,Telšiųvyskupijos
kurijos kancleris kan. R.
Saunorius,vicekancleriskan.
D.Gatautas,sekretoriuskun.
M.Ramanauskas,apašt.prot.
jubil.J.P.Gedgaudas,mons.
jubil.V.S.Brazdeikis,mons.
jubil.J.Gedvila,Telšiųku
nigųseminarijosvicerekto
riuskun.V.Ačas,prefektas
kan.A.Sabaliauskas,Telšių
vyskupijos licėjausdirekto
riuskun.A.Mačius,Telšių
Katedrosklebonaskun.T.
Šeputis. ĮKatedrą gausiai
su si rin ku siems ti kin tie siems 
beiTelšiųmiestovadovams

sakydamaspamokslą,Telšių
vyskupaspriminė, jog šios
Katedroskriptojeilsisipirma
sisTelšiųvyskupas,Vasario
šešioliktosiosaktosignataras
Justinas Staugaitis,Telšių
ganytojas,kalbėjoapiešian
dienosproblemasLietuvoje
irkvietėvisussusitelkti,kad
kiekvienasįneštųsavoindėlį
kuriantLietuvą.Atsakomybe
privalodalintisvisiirprisiim
tijąužmūsųtautosirvalsty
bės ateitį.Vyskupaskvietė
melstisužtėvynęLietuvąir

mūsųvalstybėsateitį.
Pošv.Mišiųbuvomeldžia

masiTelšiųKatedroskriptoje,
kurilsisipirmojoTelšiųvys
kupo,Valstybėsatkūrimoakto
signatarovyskupoJ.Staugai
čiopalaikai.Prie jo karsto
buvopadėtaLietuvosRespub
likosprezidentėsD.Grybaus
kaitėsatsiųstagėliųpuokštė,
skirtašiai iškiliaiasmenybei
pagerbti.Melstasiužgarbųjį
velionįbeikitusTelšiųvys
kupijosvyskupus,meldžiant
jiems amžinojo džiaugsmo

Viešpatiesartumoje.
PopamaldųTelšių „Že

maitės“dramos teatrevyko
gražusrenginys,skirtasVasa
riošešioliktosiosminėjimui.
Renginiometubuvo sako
mossveikinimokalbos,tylos
minute pagerbtas tą dieną
amžinybėn iškeliavęspoetas
JustinasMarcinkevičius,vyko
koncertas,kuriometuatlikti
patriotinioturiniokūriniai.

Tel šiai
KlierikoAntanoŠneideraičio

nuotr.
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Knygos,,Arturialibi?”pristatymas,,Saulės”gimnazijosvienuoliktokams.

Žirmūnųpušynais-įKnygųmugę.Arniekoneprimena?

Kątikiškeptiautoriaisukątikiškeptomknygom.

Vil ma Mosteikienė

Kaip mes kū rėm de tek ty vą…
Pro lo gas

Apiedetektyvųkonkursą
moksleiviamsišgirdauišpir
mųlūpųpraėjusiųmetųba
landįrespublikinėjelietuvių
kalbos olimpiadoje. „Baltų
lankų” direktorius Saulius
Žukasatrodėlabailaimingas
taipranešdamas.Jispabrėžė,
kadkonkursedalyvautikvie
čiaminepavieniaimokiniai,
okolektyvai–klasėsarma
žesnėsgrupės.Grįžusiėmiau
ragintidvyliktokus,tarpku
riųbuvogabiųirkūrybingų
asmenybių.Sugaišomeporą
pamokųleisdamilaisvailie
tisminčiųsrautams,kūrėme
siužetus,tačiaubuvobeveik
aišku,kadegzaminųakivaiz
dojenebepavykssusitelkti…
Mokiniaivėliauprisipažino,
kadtos„sugaištos”pamokos
buvo pačios įdomiausios
permokslometus – niekas
jų nespraudė į rėmus.Tarp
daugybės siužetų buvo ir
potvynioapsemtagimnazija
(pereitųmetųpavasarisbuvo
labaivandeningas)antkalno,
omokiniaiišgyvenamisdami
delfinųpienu…

Dir bam

„Ar mes ra šo me apie tai, 
kaip darželinukai pavogė
saldainį,arkuriameTIKRĄ
detektyvą?” – taip griež
tai atsakėVirginijus įma
no nedrąsų svarstymą, kad
gal… per daug kraujo ir
lavonų.Budėdamaper per
trauką koridoriuje skaičiau
josiužetoapmatus,kuriuose
aidėjo šūviai kažkokiame
urve.Plonamematematikos
juodraštyjegretaformuliųir
padrikų užrašų puslapis po

puslapio vėrėsi detektyvas.
TIKRAS,pernelygtikras.Ir
vieną,irkitąpertraukąsvars
tėm,ošurmuliuojantysVirgio
bendraamžiai,įtariu,spėliojo,
kas galėtų sieti lituanistę ir
užkietėjusįtiksliuką.

Virginijus–vienasišket
vertuko,tačiaupirmojibuvo
Ignė. Jie  vienuoliktokai,
bendraujametiknuorugsėjo.
Stebėdamajuosvissvarsčiau
apiesavoneįgyvendintąsva
jonę–mokyklinįdetektyvą.
Beje, suveikė ir leidyklos
išleistasskirtukas–primini
masapiekonkursą.Gulėjojis
antmanorašomojostalokaip
gyvaspriekaištas:„Na,Mos
teikiene,taipirpasiduosi?..”
Taigiiršitaigrupeitekopa
žerti„minčiųlietų”,pokurio
užkalbinau Ignę. Ji sfinkso
veiduišklausėmanosiūlymą
imtis šio reikalo.Antakiai
kilstelėjotikišgirdusprizinių
vietųsumas.„Gerai,paimsim

tuos pinigus”,  tepasakė.
Renata – Ignės draugė,Au
gustė–taippat,beto,mano
vaikas.Vaikams juk lemta
įgyvendintineišsipildžiusias
tėvųsvajones.Penktadieniais
pošešiųpamokų29kabinete
vykdavošiurpūspokalbiai,ar
geriauLaurabūtųpasmaug
ta, ar nušauta, ar nustumta.
Omotyvas?O alibi?Kokie
kriminalistai?Bumblauskis,
lepteliAugustė,irtampaaiš
ku,kaipatrodysirkaipkalbės
kriminalistasBumblauskis.Iš
kažkuratsirandaValdemaro,
įtartino chemijosmokyto
jo, draugėDalytė, fanatiška
mezgėja.A,taištaiiškurtie
vilnoniai aptemtimokytojo
megztiniai.Valdemaras ne
turiprototipo.Visineigiami
veikėjai išgalvoti,o štaige
riečiaitaine.Šaltaisveidais
autoriųketvertukasprisistato
kūrinyje savo vardais – pa
dvelkiavaikiškunoruįsiam

žinti, drąsa pasirodyti.Taip
pat šaltakraujiškai jie įvelia
irklasėsdraugus.Įtariu,tuos,
kuriuosmėgsta.Tačiau, ži
noma, jie visi vis dėlto yra
personažai.Virgiui rūpėjo
detektyvą padarytimoksliš
kesnį, taipatsiradomatricos
uždavinys.Merginos labiau
gilinosiįpsichologinessubti
lybes–arasmenybėįtikina?
Kodėljistaippasielgė?Kodėl
ji tokia tapo?Apie premiją
visipamiršo…

Visai nesidroviu prisipa
žinti, kadbuvau su jaiskar
tu, kartu svaičiojau, siūliau
idėjas,kuriasgrupė taktiškai
atmesdavo, aškritikuodavau
jų.Buvaukartu,nesbuvoįdo
mu.Tyliaisiekiausavotikslo:
pavyko sumažinti žuvusiųjų
skaičių iki vienos  viena iš
įsimintiniausiųmanoperga
lių.O šiaip rašė pasiskirstę
scenas namie, perdavinėjo
lapus,spausdintus,rankarašy
tus,vienaskitam.Padrikuose
lapuoseschemos,piešiniai,
klausimai…Rizikingas kū
rybosbūdas,nestekstasstilis
tiškainėravientisas.Susirink
davogrupelėirnemokykloje.
Kaiterminaiėmėspausti,oaš
patigulėjauligoninėje,jievie
nąrytąaštuntąsusibūrėmano
namuose,užuotėjęįmokyklą.
Neleistina,betsakė,kadbuvę
labaismaguirdarbasėjęskuo
puikiausiai.Beje, grįžusi iš
ligoninės,sužinojau,kadket
veriukėlaikuneišsiuntėdarbo.
Buvogruodžio15osiosvaka
ras, kai skambinau į „Baltas
lankas”,klausdama,ardarga
lėtumeatsiųstidetektyvąryt.
Atsiliepusimerginaneprieš
taravo.Tąvakar perskaičiau
jauužbaigtą istoriją ir prieš
dvyliktąnakties leidyklai iš
siunčiauelektroninįvariantą.
O rytojausdieną triskūrinio
egzemplioriusAugustė iš
siuntėpaštu,priklijavusipašto
ženkląužlitątrisdešimtpenkis
centus.Įveikdamabaimęvėl
atkristipoligosėjauįpaštąir
geranoriškomspaštininkėms

aiškinau, kadvokas (iš viso
pusantrošimtopuslapių)per
sunkus tampašto ženklui, o
nueiti jis turi kuo greičiau,
palikautrūkstamuspinigėlius
ir pagalvojau, kad bent jau
viskąbūsiuatlikusi ikigalo,
jeiniekoištoirneišeis.

Man pa tin ka 
de tek ty vai

Pavėlavusimeilė visada
stipresnė?Faktasyratas,kad
labai ilgai aš juos visiškai
ignoravau.Geraipamenuke
turvietįpedagoginioinstituto
bendrabučiokambarįStuden
tųgatvėje.Liudaįkibusiįdar
vienąAgathosChristiedetek
tyvąnereaguojaįaplinką.Aš
negaliu suvokti tokio amo
ralumo ir sąžiningai (bet be
entuziazmo)kankinuF.Rablė
„Gargantiua irPantagriuelį”.
Ir tik prieš kokius septyne
riusmetus pradėjau,matyt,
į gyvenimąžiūrėt laisviau ir
be jokiųskrupulų iššienavau
bibliotekosdetektyvųlentyną.
Ten atsitiktinai perskaičiau
ir pamėgauKarinAlvtegen,
švedės autorės, detektyvus.
Atsitiktinai kabinete ant pa
langėspamačiusiBaltųlankų
laikraštėlyjerašytojospavardę
kolegė,rusųkalbosmokytoja,
išaiškino,kadAlvtegendetek
tyvųvertėja  jospusseserė,
ruošianti savo tetosAldonos
Šulskytės poezijos rinkinį.
Štai toksvisiškasatsitiktinu
masatvedėįLaukuvą,pažinau
originaliąautoironiškąprovin
cijosmiesteliopoetę.Donną
Leonmėgstulabiausiaidėl…
Venecijos,HeningąMankelį–
dėlneįtikėtinosfantazijos,A.
Christie–dėlpagarbosdeta
lėmsirsąžiningopasakojimo,
kai visos gijos supinamos,
nepaliekant „palaidų galų”.
Dexterisapskritaikažkokssa
vas,Chandlerisvisastilistika
svetimas, bet jo personažas
žavus:tachuliganoirminkš
taširdžio dermė… Puikiai
žinau,kądarau.FilosofasEri

chasFrommasperspėja,kad
nebėgtume nuo gyvenimo į
detektyvųarfilmųiliuzinętik
rovę.Okodėlgiirnepabėgti?
Pasiimitokiąknygąirjautiesi
visiškaisaugus,tarsieidamasį
svečiuspassenuspažįstamus
–tužinai,kaiptavepasitiks,
kuovaišins.Netgaliminusi
vylimai išankstonuspėjami.
Galųgale,normaliamedetek
tyve triumfuoja teisingumas,
tai nuramina.Terapija.Man
patinkadetektyvai.

Mes – kny go je ir su 
kny ga

Taigi. Laimėta garbinga
antroji vieta (dargarbinges
nė dėl to, kad pirmoji išvis
nepaskirta),6000Ltpremija.
Knygos pristatymasKnygų
mugėje–keliosminutėsšlo
vės. Po pristatymo priėjusi
kalbosredaktorėDaliaprisi
pažino, kad redaguoti plun
giškiųkūrinėlįėmėsibejokio
entuziazmo, bet netrukus
įsitraukė, patikėjo!Vėliau
autoriaisakė:nepakartojamas
jausmas,kadirtukažkągali
padaryti.Banga, kilstelėjusi
savigarbą,paskatinantiveikti.
Mokiniaipristatėknygąko
legoms„Saulės”gimnazijos
vienuoliktokams.Rimtaipri
statė:Virgis, pasitelkdamas
skaidressupažindinosužan
ro istorija,Renata tuopačiu
būdu–sužanroypatybėmis
ir, siedama su mokykline
programa,atsakėįliteratūros
vadovėlio (beje, irgi „Bal
tų lankų išleistą“) klausimą
„KodėlFiodoroDostojevskio
„Nusikaltimas ir bausmė”
nėradetektyvas?”Augustėir
Ignėpapasakojoapiekūrimo
procesąirknygospristatymą,
o vėliau visi keturi skaitė
ištraukas. „Lenonasmato”
(Ignėsfrazė),kaipašjaisdi
džiavausi!

Galtuoiružbaikime.Buvo
smagu.

Plungės“Saulės”
gimnazija

pavaduotoja, keletąmetų
skaitėmatematikos didak
ti kos kur sus stu den tams 
irmagistrantamsVilniaus
pedagoginio universiteto
Pradinio ugdymo katedro
je.MedžiagąpaskaitomsD.
Meškauskaitėsukaupėdirb
damamokyklose irminė
tuose institutuose, rengda
mamoksliniusirmetodinius
straipsnius(iki1990m.vien
pedagoginėje periodinėje
spaudoje paskelbė 11me
todinių straipsnių; nemaža
jųpaskelbėirkituoseleidi
niuose). 1975m. išėjo jos
parengta knygelė –meto
dinislaiškas„Matematikos
mokymopradinėseklasėse

tobulinimas“.Kartusuprof.
habil.dr.BronislovuBalčy
čiujiparengėmatematikos
pratybų sąsiuvinius I ir II
klasėms (pradėti vartoti
mokyklose nuo 1978m.),
mokymopriemonęšešiame
čiams„Sveika,matematika“
(3 leidimai, 1982–1984),
mokymo priemonę I kl.
mokiniams „Matematika“
(4 leidimai, 1986–1991
lietuviųir2leidimailenkų
k.).DabartineiLietuvosmo
kyklai,pradiniųklasiųmo
kytojomstebėraaktualūsD.
Meškauskaitėssubendraau
torėmis parengti leidiniai:
„Šiuolaikinės pedagoginės
idėjosirjųkeliasįmokyk

lą“ (Respublikinės konfe
rencijosmokslo darbai ir
pranešimai,Vilnius,2001)ir
„Vaikųbrandumomokyklai
rodikliai“ (Vilnius, 2001).
D.Meškauskaitėsavodar
buosenuolatakcentuodavo
mokymovaizdumoprincipo
realizavimosvarbąmokant
matematikospradinėsekla
sėse.Darirdabarmokyklo
senaudojamasijosparengtu
vaizdiniųmokymopriemo
nių rinkiniu „Matematikos
veiksmų komponentų ir
rezultatų priklausomybės
mokymolentelėspradinėms
klasėms“(7lentelės).

GeneroloJonoŽemaičio
Lietuvoskaroakademija

Vilnius

Prof. ha bil. dr. Al gir das AžubAlis

PedagogėDanutėMeškauskaitė
Šiųmetų balandžio 18

d.sukanka70metųnuotos
dienos, kaiPlungės rajono
Paukštakiųkaimegimėbū
simojigarsiLietuvospeda
gogėDanutėMeškauskaitė.
BaigusiPaukštakiųpradinę
irStaneliųseptynmetęmo
kyklas, D.Meškauskaitė
mokėsiVilniaus pedago
ginėje mokykloje, kurią
baigusiįgijopradiniųklasių
mokytojosspecialybęirmo
kytojavoVilniaus 28joje

vidurinėjemokykloje.Dirb
damaneakivaizdiniu būdu
studijavo Šiaulių pedago
giniame institute, studijas
baigė 1973m., įgydama
pradinio ugdymo pedago
gikosaukštąjįišsilavinimą.
Gabipedagogėgreitaibuvo
pastebėta,nesnoriaidalijo
si savo darbo patirtimi su
kolegomis,labaisėkmingai
studijavo neakivaizdiniu
būdu.Todėl baigusi studi
jas greitai buvo pakviesta

dirbtiįPedagogikosmoks
liniotyrimoinstitutą,vėliau
iki reorganizacijos dirbo
Respublikiniamemokytojų
tobulinimosi institute, ku
riame vadovavo pradinių
klasiųmokytojų kursams,
patijuosenuo1974m.skai
tėmatematikos didaktikos
paskaitas. Nuo 1993 m.
iki išėjimo į pensiją 2007
m.D.Meškauskaitė buvo
Vilniaus „Vyturio“ pradi
nėsmokyklos direktoriaus
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Kovo611dienomisPlun
gės kultūros centro vaikų ir
jaunimo teatro „Saula“ jau
nimo grupė, vadovaujama
Sigitos ir RomoMatulių,
atstovavoLietuvaiirPlungei,
viename ryškiausių teatro
festivalių „Jaunimas sceno
je 2011” Belgijos Leuven
mieste. Be „Saulos“ festi
valyje buvo atrinktos daly
vautiketuriosBelgijosteatro
grupės ir jaunimo teatrai iš
Vengrijos, Čekijos, Italijos
irMaroko.Mūsųteatrasfes
tivalyje suvaidino naujausią
savo spektaklį „O jei neliks
vilties...“, pagalR.Šerelytės
pjesę„Stoglangis“.

Festivalio ekspertė pa
saulinėsteatrųorganizacijos
AITA/IATAtarybosnarėJoke
Elbers (Olandija) spektaklį
įvertino puikiai, pabrėžda
ma,kad„Saulos“aktoriaiyra
parengti labai profesionaliai
ir tu ri aukš to meist riš ku mo 
teatromokyklą. Ji žavėjosi
spektaklio režisūriniu su
manymu ir akcentavo, kad
tai pats geriausias festivalio
spektaklis. Festivaliomeno
vadovas Leuven privačios
teatro „Jonna“ mokyklos
direktorius JonGysenbergh
pasakė,jogdalyviamsiržiū
rovamsdidžiulėgarbėišvysti
tokio aukštomeninio lygio
spektaklį.Poplungiškiųpa
sirodymoVakarųAfrikos
teatrų asociacijos vadovas
MuhammedBenjedidi, taip
pat dalyvavęs festivalyje,
buvosužavėtasspektakliuir
oficialiaipakvietėšįspektaklį
parodyti 2012m. tarptauti
niuose festivaliuoseMaroke
irAlžyre.

Festivalio metu teatro
„Saula“ aktoriai ne tik vai
dino, bet ir dalyvavo šokio,

improvizacijos,muzikos ir
plastikos laboratorijose, pa
rengė Lietuvos ir Plungės
pristatymątarptautinėjekul
tūrųmugėje.Apžiūrėjo vie
nu seniausiu ir didžiausiu
universitetuvisojeBelgijoje
garsėjantįLeuvenmiestą.

„Sauliečių“ patirti įspū
džiai tarptautiniame teatrų
festivalyje, įgytos naujos
žinios ir įgūdžiai, naujos
pažintys ir draugystės, bei
neįtikėtinas tarptautinis pri
pažinimas suteikia naujų
impulsų kūrybiniams ieško
jimams ir įprasmina sunkų,
betįdomųdarbą.

Norime priminti,  kad
plungiškiaipremjerinįteatro
„Saula“spektaklį“„Ojeine
liksvilties...“Kultūroscentre
galės pamatyti kovo 23 d.
18.00val.

Spektaklis, skirtas jau
nimui ir suaugusiųjų audi
torijai.

Vienišumas, skurdas, pa
tyčios, socialinė atskirtis,
beprasmybė, tuštybė,nuola
tinėkovaužbūvį,pagundos,
narkotikai,tikėjimas,ryžtas,
viltis,svajonės,taijausmaiir
asociacijos,kuriomisgyvena
spektaklioaktoriai.Spektak
lis „O jei neliks vilties!..“
pasakoja apie dvi seseris,
gyvenančiasapleistojepalė
pėjesugirtuokliutėvu,kurių
motinamirusi,ovienintelisjų
pragyvenimošaltinis–šiukš
lių konteineriuose surinkti
buteliai.

Jaunesnioji sesuo sunkiai
sergairsavosvajonesbando
aprašyti knygoje. Knygo
je, kuri gali jas išgelbėti ir
apsaugoti. Ji, kovodama su
esamasituacija,svajoja,mato
vizijas,kuriųmetukalbasisu
mirusiasenele,mamairmis

tiniupaukščiu.
Vyresnioji sesuo labiau

užgrūdinta, su aplinkinių
panieka, nuolatinėmis paty
čiomisbandokovoti šiurkš
čiai ir agresyviai, bet kokia
kainasiekia išgyventi.Savo
jausmusjislepiapodirbtiniu
agresyvumu, abejingumu,
taipkovodamasuslegiančia
aplinkairneviltim.

Seseris nuolat supa ne
tik skurdas, patyčios, bet ir
vilionės, spindintis pasau
lis,kuriameviskasperkama
ir par duo da ma, nar ko ti kai 
ir kiti tariamimalonumai,
kurie galėtų suteikti laikiną
užsimiršimą. Šitas pasaulis
vilioja ir žada, tereikia tik
žengtilinkjo...

Irvostikvyresniojisesuo,
pavargusinuokasdienėsko
vos už būvį, trumpam susi
žavi netikromis iliuzijomis,
mirštajosjaunesniojisesuo.
Kaip išgyventi paauglei, li
kusiai visiškai vienai?Kas
galėtų padėti nenusiristi į
apsvaigimo liūną ar tapti
„ledine“moterimi, galinčia
viskąpirktiirparduoti?Kaip
išgyventi kol užaugs, nes
suaugusiam viską lengviau
ištverti?Liekatikviltis...

Spektaklyjevaidina:Mar
taŠaulytė,MortaStasikėlytė,
Robertas Jakavickas, Simo
nasNorvaišas,ValdasKrikš
čiūnas,DeivydasGedminas,
GintasČekanauskas,Renata
Donauskytė,EglėMatulytė,
Monika Stonkutė,Akvilė
Muižaitė, Laurynas Luotė,
Eimantas Barčas, Domas
Šiaulytis,MantasVerslaus
kas,LaurynasSietinšis,Gied
rius Černiauskas, Kamilė
Zaveckytė,SigutėTauginaitė.
Režisieriai:SigitaMatulienė
irRomasMatulis.

Dai va GrAMAlienė

Teat ro „Sau la“ tarp tau ti nis 
pripažinimasBelgijoje

Nukelta į 5 psl.

kęstutisVAit KuS

Vil niaus kny gų mu gės at gar siai, 
ar ba ar ti miau sios kny gos...

Šie met su reng ta jau 12-oji tarp tau ti nė Vil niaus kny gų mu gė. Tai – di-
džiau sia kny gų mu gė re gio ne bei dau giau siai lan ky to jų pri vi lio jan tis 
Lie tu vos pa ro dų ir kong re sų cent ro LI TEX PO ren gi nys. Ke tu rias die nas 
tru ku sio je Kny gos šven tė je – apie 200 da ly vių (lei dyk lų bei ki to kių ins ti tu-
ci jų), per 300 kul tū ri nių ren gi nių bei re kor di nis lan ky to jų skai čius – dau-
giau kaip 60 tūks tan čių! Bū ta ir nau jie nų. Pir mą kar tą vei kė Kny gos ki no 
sa lė, o sa vi val dy bė pa si rū pi no au to bu su, ku riuo nuo Ka ted ros aikš tės 
lan ky to jai bu vo ne mo ka mai ve ža mi į mu gę, į tik rą kny gų jū rą...

KunigaikščioMykoloOginskiopastatydintiPlungėsdvarorūmai.2007m.

Gar sie ji Ogins kiai

ApieOginskiusjaupara
šytanevienaknyga.Oštai
2010m.Vilniauspedagogi
nio universiteto leidykloje
išleistasmoksliniųstraips
niųrinkinys„Kunigaikščiai
Oginskiai Lietuvos isto
rijoje.Kultūrinės veiklos
pėdsakais“ (sudarytoja –
RamunėŠmigelskytėStu
kienė).Straipsniaiparengti
pranešimų,skaitytųRietavo
Oginskių kultūros istori
josmuziejuje 20052009
m. rengtose mokslinėse
konferencijose, pagrindu.
Autoriai – Lietuvos bei
Baltarusijosmokslininkai.
Knygoje – net 26 straips
niai, tad galime paminėti
vos vieną kitą svarbesnį
faktą.
Giedrės Rutkauskaitės

straipsnyje „Kunigaikščių
Oginskiųkultūrinėsveiklos
pėdsakaiLietuvoskultūros
paveldo žemėlapyje“ pri
menamiUogintai–pirmoji
žinomaOginskių,atvykusių
išSmolenskožemės,valda
Lietuvos teritorijoje.Beje,
apieUogintus,iškuriųtur
būt ir atsirado asmenvar
disOginskiai, yra rašiusi
šviesios atmintiesPlungės
kraštotyrininkė Eleonora
Ravickienė.
Daug dėmesio knygoje

skiriamabenežymiausiam
Oginskiųgiminėsatstovui,
LDK atkūrimo strategui,
garsiojo polonezo „Atsis
veikinimassuTėvyne“au
toriui Mykolui Kleopui
Oginskiui (17651833),
kurio artėjančioms 250
osiomsgimimometinėmsir
skiriamasšisleidinys.
Daug garsių valstybės

veikėjų ir pareigūnųLie
tuvaidavėOginskiųgimi
nė.Galima paminėtiTadą
Oginskį, tapusį Rietavo

seniūnu.Galbūtjisir„atve
dė“įšįkraštąsavogiminės
atstovus?Straipsnyje„My
kolasKleopasOginskis ir
LietuvosDidžiosiosKuni
gaikštystės atkūrimo sie
kiai“G.Rutkauskaitėrašo:
„Savoidėjomsįgyvendinti
pasirinkęnedidelįmiestelį
Rietavą,M.K.Oginskio
palikuonys jį pavertė Že
maitijos kultūros ir švieti
mo lopšiu, visosLietuvos
moksložiniųpraktiniopri
taikymocentru.“
LiudmilaRohačstraips

nyje „Ksavero Oginskio
dvarvietėHanutojeiržval
gomieji jos tyrimai“ ap
gailestauja dėl daugybės
sunykusiųOginskiamspri
klausiusių dvarų bei rezi
dencijų.Betštaikąjirašo:
„Optimizmą kelia nebent
Plungės(Lietuva),Guzovo
(Lenkija), Zalesės (Balta
rusija)dvarųsituacija.Čia
driekiasinesuardytistatinių
irparkųkompleksai,kurių
nuodugni restauracija yra
visiškai įmanoma jau arti
miausiamedešimtmetyje.“
Belieka pasidžiaugti tuo,
kadPlungėsMykoloOgins
kiodvarorūmaibeiparkas
gana sėkmingai atnaujina
mi.O čia vykstantysMy
koloOginskio festivaliai
irPasauliožemaičiųdailės

parodos, kaip ir Rietavo
Oginskiųkultūrosistorijos
muziejuje jo direktoriaus
VytoRutkauskoiniciatyva
rengiamosminėtos konfe
rencijos,  tarsi garsiosios
giminėskultūrinėsveiklos
tęstinumas.

Apie Že mai čių Kal
va ri ją

Leidykla „Aidai“ 2010
m. išleido išsamiąDalios
Vasiliūnienės studiją „Že
maičiųKalvarija: Piligri
miniocentroistorijairdailė
XVIIXIXa.“. Jojeautorė
aptaria piligrimų keliones
įJeruzalę,tensusiklosčiu
sias Kristaus garbinimo
tradicijas.Ponepasisekusių
Kryžiausžygiųkrikščionys
įJeruzalęvyktinebegalėję.
Palaipsniui Europoje su
siformavusi nauja tradici
ja: Jeruzalės kraštovaizdį
primenančiose vietovėse
pradėtos kurti kalvarijos
(bendrinis terminas kal
varija paprastai reiškiąs
„specialiaisukurtąsakralią
erdvę, pašvęstą Kristaus
kančioskultuiarbakitiems
Išganymo istorijos įvy
kiams“).
ŽemaičiųKalvarija–pir

moji LietuvosDidžiosios
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dūmavęspraeitiesveidrodis,
akylamstebėtojuileidžian
tis įžvelgti beišnykstančio
reginiokontūrus“...

Apie Kęs tai čius

1886m.tikintiejidrąsiai
gynėKęstaičių bažnyčią,
kuriącarovaldžiabuvonu
tarusiuždaryti.2006m.,pa
žymintKęstaičiųbažnyčios
gynimo120ąsiasmetines,
Kęstaičiuose,Alsėdžiuose
beiTelšiuose vyko įvairūs
renginiai,tarpjų–irmoks
linėkonferencija.Jojeskai
tytuspranešimuspapildžius
naujamedžiaga,Vilniaus
dailės akademijos leidykla
2010m. išleido straipsnių

rinkinį „Rokitai irKęstai
čiai“(sudarytojas–Povilas
Šverebas).Tai–jau14oji
serijos„Žemaičiųpraeitis“
knyga.
1738m. JonasAntanas

Rimgailapadovanojo savo
netoliAlsėdžiųbuvusįdva
relįKęstaičiuose broliams
rokitams, kurie ypatingai
rūpinosiligoniaisbeikitais
likimo nuskriaustaisiais.
Vienuoliai rokitai pastatė
bažnyčią bei ligoninę, ku
riojebūdavoapie2030li
gonių.O1843m.vyskupas
SimonasMykolasGiedrai
tis įsteigė kunigų invalidų
namus,mat 1841m. buvo
uždarytas vienuolynas ir
ligoninės išlaikyti rokitai

Atkelta iš 4 psl.

VytautoSavickiosukurtarodyklė,nukreiptaįtragiškąKęstaičiųpraeitį...2007m.

Moksliniųstraipsniųrinkinys„KunigaikščiaiOginskiai
Lietuvosistorijoje.Kultūrinėsveiklospėdsakais“(VPU
l-kla,2010).

DaliosVasiliūnienėsstudija„ŽemaičiųKalvarija:Piligri-
miniocentroistorijairdailėXVII-XIXa.“(V.:Aidai,2010).

Straipsniųrinkinys„RokitaiirKęstaičiai“(VDAl-
kla,2010;ser.„Žemaičiųpraeitis“;d.14).

ŽemaičiųKalvarijojekasmetliepospradžiojevykstaatlaidai.2005m.

Kunigaikštystėsteritorijoje
įkurtakalvarija.JąGarduo
seįkūrėŽemaičiųvyskupas
JurgisTiškevičius.Jispasi
rūpinoiratlaidųprivilegijo
mis,irspecialiomiskalvari
jaiskirtomismaldomisbei
giesmėmis.Kryžiauskelio
su19koplyčiųpriežiūrąjis
pavedėdominikonams,ku
riems1642m.pastatydino
bažnyčią.Be to, J.Tiške
vičiaus rūpesčiu bažny
čiabuvopapuoštaItalijoje
pagamintu Švč.Mergelės
Marijosatvaizdu.
Naująjį piligrimystės

centrąpradėjolankytitikin
tiejiištolimiausiųparapijų.
Įdomu tai, kad, kaip „Že
maičių vyskupystėje“ rašė
M.Valančius,vyskupasAn
tanasTiškevičius 1742m.
įsakęsklebonams„kasmet
organizuotai,kartusuvisa
parapijalankytisDidžiosios
Kalvarijosatlaiduose“.Šias
triukšmingasprocesijasyra
aprašęsnevienasjasstebė
jęsprašalaitis.
Rusija, okupavusi Lie

tuvą,griebėsirusinimobei
pravoslavinimo politikos.
Vienuolynų veikla buvo
ribojama,opo1831m.su
kilimojiepradėtimetodiš
kainaikinti.1889m.buvo
uždarytasirŽemaičiųKal
varijosdominikonųvienuo
lynas.Po1863m.sukilimo
numalšinimo uždraustos
viešos bažnytinės procesi
jos (ŽemaičiųKalvarijoje
iki1887m.buvodraudžia
mosKryžiaus kelio pro
cesijos).Beje, analogiškai
Kryžiaus kelio procesijos
ŽemaičiųKalvarijosatlaidų
metubuvonetoleruojamos
irsovietmečiu.
D. Vasiliūnienė savo

knygojeišsamiaiapžvelgia
ŽemaičiųKalvarijosarchi
tektūros ir dailės paveldą.
Jipabrėžia,kad„Žemaičių
Kalvarijos atlaidų tradici
ja tebėragyva ir auganti“.
Tačiau puikiai žinodama,
kiek kultūros vertybių yra
prarasta,autorėbaigialiūd
noka gaida: „/.../ leidžia
skaitytojuisuvokti,kadtai,
kądabarmatomeŽemaičių
Kalvarijoskalvose,tėrapa

nebegalėjo.Vėliaupavyko
pasiekti, kad namai būtų
įformintikaipkunigųinva
lidųprieglaudairgautųšio
kią tokią valdžios paramą
(apie rokitųveikląKęstai
čiuosebeivisojeLietuvoje
plačiai rašoma Sauliaus
Bytautostraipsnyje).
Tačiau caro valdžia ne

pasitenkino vienuolyno
uždarymu. 1886m. ji nu
tarė uždaryti irKęstaičių
bažnyčią. Žmonės iš ap
linkiniųparapijų susirinko
bažnyčioje ir jos švento
riuje, giedojo giesmes ir
neleido jos uždaryti.Tuo
metujųpasiuntiniainetdu
kartusvykoįPetrapilįpas
patįcarąsuprašymuneuž
daryti bažnyčios, tačiau
nebuvo priimti (Petrapi
lyje jieaplankė irPlungės
kunigaikštįMykoląOgins
kį). Nematydamas kitos
išeities, 1886m. lapkričio
19d.Kaunogubernatorius
atvykoįKęstaičiussutrim
kazokųeskadronais.Žmo
nėms atsisakius skirstytis,
jiebuvomušami,plakamiir
jėgatempiamiišbažnyčios.
Paskui kazokai bažnyčią
stipriai apardė (neįveikė
tik vieno bokšto). Suim
tieji buvo uždarytiTelšių
kalėjime,betpaskuipaleisti
(smulkiaiKęstaičiųįvykius
straipsnyje„KęstaičiaiLie
tuvosirŽemaičiųdvasinio
pasipriešinimokovųistori
joje“aprašėvyskupasJonas
Boruta).
Straipsnių rinkinyje pa

liestiirkitiklausimai:Rim
gailų bajorystė,Kęstaičių
pavadinimokilmė,Kęstai
čių bažnyčios dokumentų
bei kitokio turto likimas
irt.t.
Beje, apie Kęstaičius

„Žemaičių saulutėje“ jau
buvotrumpairašytastraips
nyje „Kęstaičiai –Alsė
džiai“ (2007, lapkr. 3, p.
12.).

B.d.
Plungė

KęstučioVaitkausnuotr.
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Gimiau,kiekpamenu,1971metaisKėdainiuose.Graži
dienabuvo...Mama,tėtėirmočiutėlabaimanelepino,tai
augaukaipantmielių.Stengiausikuogreičiaupramokti
piešti,tapyti,drožti,konstruoti.Visaineblogaisekėsi.Au
gaukaime,kolpradėjaueitiįmokyklą.Žinau,iškurpie
nasatsiranda,kasyrašienas,karvėstortas,kokiosaštrios
ražienos.MokslamsgrįžauįKėdainius.Pradžiojebuvau
pirmūnas,paskuijaunebe.Svajojautaptivairuotoju.Vil
kikųnevairuoju,tikmažesnesmašinas.
Piešti,tapyti,projektuotivisdarmokausi,norstobuli

nausiŠiauliųuniversitetodailėsfakulteteirVilniausdailės
akademijoje.
Nuo ankstyvos jaunystės, gal kokių ketveriųmetų,

pradėjau savarankiškai, be suaugusiųjų žinios, keliauti.
Pradžioje ikimiško,upelioarkaimynųsodybos,vėliau,
kartaisvietojepamokųsuspėdavauįRygąarLeningradą
sulakstyti.Tėvams,kažkodėl,tainepatiko.Dabarnuskren
dukurkastoliau.
Gal nuo 6metų susidomėjaumaisto ruošimomenu.

Žmonainepasisekėvirtuvėjeturikonkurentą.
Savoduonąpradėjauvalgytistudentaudamas.Subendra

minčiaisbandėmekurtibei„kalti“baldus.Vėliau„parsida
viau“įužsieniųstatybas.Tekomokytojautisavobuvusioje
mokykloje.Labaisunkubuvoprisiverstisėstispriepietų
stalokartusumaneanksčiaudresiravusiaismokytojais.
Jaudaugiaukaip10metųbandauįgyvendintiposakį:

susiraskmėgiamądarbąirnereikėsniekadadirbti.Įsteigiau
savodizainostudiją,betdirbulabaidaug.Kuriunamus,
interjerus,baldus,freskas,fotografuoju,tapau,paišau...
Ilgai,laimingaiirgražiaisušeimagyvenuVilniuje...
P.S.Džiaugiuosi,kadpasmusbuvoužklydusiKrizė.

Atradaulaikotapybai,meniškesnitapobaldai.

Pa ro dos
2010 m. per so na li nė ta py bos pa ro da Ka li ning ra do PEN 

cent re.
2005 m. tarp tau ti nė mi nia tiū rų pa ro da „Stik lo ka ro liu kų 

ga le ri jo je“.
2003 m. tarp mies ti nė dai les pa ro da Kė dai niuo se “...

xxx...”
2008 m. bal dų di zai no pa ro da BALT DE CO Vil niu je.
2002-2004, 2006, 2007, 2009 ir 2011 m. bal dų di zai no 

pa ro dos Li tex po pa ro dų cent re.
Vilnius

Pavasarėja. Bet ne bet
kaip, o su pasispardymais.
Kaip senais gerais laikais.
Pavyzdžiui,vaikystėje.Tada
eskimųledaibuvotikresni,
todėl iržiemos–tikresnės,
oypač–pavasariai.Na,dar
knygosirfilmai,tiksliau,jų
skaitytojaiiržiūreiviai.Ra
šaustraipsnįkovuiperkopus
vidurį,oužlangosninga...
Žvarbus gruodžio rytas.

Kažkur toliužnugarospa
liktuoseKuršiųNerijosso
džiuose pokši tvoros.Kaž
kurtarpNidosirRybackoje
apsnigtas pasienio postas į
Kaliningradosritį.Kaipvi
suomet „svetingai“pasitin
kantysRusijos pasieniečiai
irgi muitininkai. Penkios
žmogystos, trypčiojančios
prie„RenaultTraffic“mo
terisirketurijosvyrai.Tos
kelionės vyrai.Atidžiau
pažvelgusįakįiškartkristų,
jogvienas„sniegožmogus“
gerokai aktyvesnis už savo
gentainius. Jis kuičiasi au
tobusiukobagažinėje,šiugž
denapopieriusircelofanus.
Tuoj išlukštens visiems po
karštąpyragėlį.Išlukštena...
paveikslą ir dar tebegaruo
jantį tempia špokinyčion
matams su visais levijais
parodyt.Taippirmąkartpa
mačiauEdmundo paveiks
lus,kvepiančiuslygKaziuko
mugėsbaronkos.
Taipmenaiirbraunaspo

mūsųsermėgom,ieškomūsų
išgandintųdūšelių.Mūslai
kiųirtėviškėlės,susvetimė
jimoirpragmatizmo;šiųdie
niožmogaustuštėjimometo
išgandintų.Ieškoirbeldžias
netirįaptingusiasirsuram
bėjusias, net ir į labiausiai
užpustytasdūšias.
Pirmasis Edmundo iš

lukštentaspaveikslas,turbūt
buvo arba bent jau turėjo
būti – „Perlų ieškotojai“,
nestądientraukėme„perlų“
žvejot,ojausumeškeriotus
–vežėmparodyt.Nuvežėm,
parodėm ir... parsivežėm
krūvąįspūdžiųirdardides
nę bičiulių –Kaliningrado
sritiesrašytojųirdailininkų
–suburtų,nebeArvydoJuo
zaičiopagalbos,po„Baltos
lavijos“stogu–kupetą.
Tataigi, „Perlų ieškoto

jai“.Žmonių grandinė, lyg
perlųvirtinėlaivėj,kurineša
visusnežinion.Perlųniekas

EdmundasRagožys Da nie lius Mi lA šAuS KAS

ApieEdmundoRagožiotapybą
neieško,nenardo.Netgine
sistriošija.Jiemsvarbiaubūti
visiem kartu susikibus už
rankų.Okasvisdėltonardys
ieškotperlų?
„Drakonasirgulbė“.Am

žinažmogausdvasiosvidinė
kova. Šiandien joje domi
nuoja drakonas.Bet ką jis
galipadarytgulbei?Nebent
išgąsdint.Gulbėnuskris,liks
vienišasdrakonas,ojame–
pralaimėjęsžmogus.
„Keliautojai“. Pasaulis

–gyvis.Žemė–gyva.Mes
– laikini piligrimai ant šio
svieto.Gaila,jogdažniausiai
–tikkenkėjaituristai.Ogal
čiatiepatysakliejiišminčiai,
kurie bando atsakyt į klau
simą,kasyraDievas.Apg
raibomčiupinėja„dramblį“.
Podievoieškossusėdęlaužą

kūrena, svarsto apie tai, ką
pavyko apčiuopt.O tiesa –
taip arti. Pavargę išminčiai
tiesiogsėdiantjos.
„Grįžimassodan“.Sugrį

žimasEdenan.Iškartmatyti,
jog čia sugrįžta baltai, nes
tik jiems tėra suprantamas
toks sugrįžimas. Dvikin
kiam vežime. Lyg vasarą
kaimepodarbų.Tikmums
– tai brangu.Tikmums šis
filosofinisratas–artimasir
suprantamas.Visimesišten
atėję.Taimūsųamžinoset
nokultūrinėsvežėčios.
„Dievaitis“.Tikriausiai,

taiKristus, keli tūkstančiai
metųpriešKristų.Pranašas,
klajojęsmūsų protėvynėj
VirvelinėskeramikosirLai
viniųkoviniųkirviųepochoj.
Gal koks Egipto ar majų

žynys,arpaprasčiausiasjū
reivisišPtolomėjauslaivy
no?Aiškutikviena–mūsų
protėviaijįpažinojo.Žodžiu,
indoeuropiečiųpranašas.
Galbūtsėdidabarkažkur

žiemgalių,kuršių ir žemai
čių paribiuose – Plungėj,
netoli židinio tarp „Skalvi
jos“akmenų.
Tokie filologo pamąsty

mai,tiksliau,nusišnekėjimai
apieEdmundoabrozdus.Pa
guodžiatikvienamintis,kad
ir jūs, viežlybieji Plungės
gyventojai, aplankę parodą
nuklysiteįtolimiausiassavo
vaizduotėslankas.Galnetgi
tenaipaklysite.
Taigi,kaipsakoma,ATEI

KIATIRPAMATYSIAT.
Iš tiesų, poriju jum, jog

taibusMENA,kaipkažka
dapasakėvienasemigrantas
laike savo studentams jau
nebe pirmą kartą pamatęs
jūrą.

Klaipėda

Nukelta į 7 psl.
KraštotyrininkėVeronikaSimutienėpriedovanotosen-
ciklopedijosbibliotekoje.

Vir gi ni ja Pokvytienė
AleksandravoVIPT,Plungėsrajonosavivaldybė

DovanosišAmerikos
Praėjusiųmetųpabaigoje

Aleksandravokraštomuzie
jus„Mėjga“sulaukėdidžiulės
dovanosišužAtlanto.Gausią
knygų ekspoziciją papildė
37 tomai „Lietuvių encik
lopedijos“, dar vadinamos
„Bostonolietuviųenciklope
dija“.Šiąkilniąmisijąjaueilę
metų vykdo JAVČikagoje

gyvenantiBronėStonkutė–
Maleckienė,kilusiišgretimo
Pakutuvėnųkaimo.

„Wikipedijos“ duomeni
mis Bostono enciklopedi
ja–37tomųenciklopedinis
leidinys,savoapimtimiirtu
riniulenkiantisvisasikišiol
išleistasenciklopedijaslietu
viųkalba,vienasišsamiausių

leidinių, kuriame gausu in
formacijosapieLietuvą,jos
istoriją ir žmones.Bostono
enciklopedijos pirmtakė –
„Lietuviškojienciklopedija“,
kuriospirmasistomasišleis
tas 19311933m.Enciklo
pediją redagavoVaclovas
Biržiška.Iki1944m.išleista
10šiosenciklopedijostomų
(ikiJraidės).Enciklopedijos
leidimą nutraukėAntrasis
pasauliniskarasirTSRSoku
pacija.19531966m.Bostone
lietuvių emigrantai „Lietu

viškosios enciklopedijos“
pagrindu tęsėpradėtądarbą
bei toliau leido „Lietuvių
enciklopediją“. „Lietuvių
enciklopedijos leidyklos“
direktorius bei savininkas
JuozasKapočiussubūrėapie
80įvairiųskyriųredaktorių,
bendradarbių, kurie dirbo
be atlyginimo, suformavo
redakciją bei redakcinę ko
misiją.Visa enciklopedija
išleistaužparduodamątiražą
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Gimiau1977m.Klaipėdoje.Tenpatiružaugau.Stu
dijavaureligijosmokslusKlaipėdosuniversitete.Dešimt
metų vaidinau jaunimo teatre „Bedurų“.Taippat prieš
dešimtmetįparašiau savopirmąjąknygą.Nuopraėjusio
rudenssužmonakompozitoreLaimaJedenkuteirdviem
sūnumis,JoriumirAgnium,gyvenamePlungėje.Veiklos
netrūkstagyvenant irPlungėje.Rašaustraipsnius į“Že
maičiųsaulutę”.
ŠiuometuesuKaunoVytautoDidžiojouniversitetodok

torantas.Nuo2006ųjųdirbuPalangosmiestosavivaldybės
administracijosKultūrosskyriuje,kuratliekuvyresniojo
specialistopareigasadministruodamaskultūrospaveldąir
etninękultūrą.Dabarmansuteiktosnemokamostėvystės
atostogos, kol pirmajam sūnui sueis trejimetai, beveik
ikivasarosgalo.TaippatturiukeletąpamokųKlaipėdos
„Vėtrungės“gimnazijoje.
Išleidaupodupoezijos rinkinius lietuvių ir rusųkal

bomis.Nuo2007ųjųesuLietuvosrašytojųsąjungosna
rys.Eilėraščiaipublikuoti„Baltijos“,„Varpų“,„Poezijos
pavasario“ almanachuose, kitoje kultūrinėje spaudoje.
Eilėraščiaiverstiįanglų,baltarusių,lenkų,rusųirukrai
niečiųkalbas.

Bib liog ra fi ja
Kny gos:

Ho mo re li gio sus, Калининград: Балтославия, 2010, 
60 c.

Из тьмы, Калининград: Балтославия, 2009, 88 c.
Žve jo sū naus, Klai pė da: S. Jo ku žio spaus tu vė-lei dyk la, 

2006, 94 p.
Be vie to var džių, Vil nius: Lie tu vos ra šy to jų są jun gos lei-

dyk la, 2001, 93 p.
Su da ry ti lei di niai:

Pa lan ga. Kul tū ros pa vel das [fotoalbumas], Pa lan ga: 
Lei dy bos gru pė Dru ka, 2008, 96 p.

Pa lan gos kul tū ros pa vel das: bū ti ar ne bū ti? [konferencijos 
medžiaga], Pa lan ga: Lei dy bos gru pė Dru ka, 2008, 48 p.

Bal ti ja 2008 [almanachas/literatūrinės da lies sudarytojas], 
Klai pė da: Klai pė dos uni ver si te to lei dyk la, 2008, 166 p.

Bal ti ja 2007 [almanachas/literatūrinės da lies sudarytojas], 
Klai pė da: Klai pė dos uni ver si te to lei dyk la, 2007, 180 p.

Dai nius So bec KiS

Ap mo ky mai

kai me kuo to liau
nuo ci vi li zuo to pa sau lio
bu vo su reng ti
GyvojoŽodžio
ap mo ky mai

dalyvavonaujiveidai
visadGyvasEnergingas
krau jo pra kai tu trykš tan tis
dvasinissubmokytojas

pirmojitreniruotė

lok
kaip kai mo šu nys au au au…
stauk
kaipišalkęsvilkasaūaūaū…
ir su ryk
kitamintį

antrojitreniruotė

kudakuok
kaipperekšlėvišta
kudkudakštkudkudakšt…
irprototurėk
nekądaugiau

trečiojitreniruotė

burgzk
kaip se nas trak to rius
arkžemę
kaip ne pails tan tis inst ru men tas
pa klusk sa vo vai ruo to jui

ketvirtojitreniruotė

mūk
kaipžalmargėkarvė
mūmūmū…
leiskismelžiama
kaipkarvė
nesipriešinkmelžėjui

penktojitreniruotė

kriuksėk
kaipžemęknisantikiaulė
kriu kriu kriu…
valgykjovaląkaipkiaulė
kriu kriu kriu…
vo lio kis pur vuo se
irleiskisskerdžiama
sa vo šei mi nin ko

šeštojitreniruotė

akėk
kaiparklasžemękirminų
arkdienąnaktį
atsiduokartojui

septintojitreniruotė

irvisadaaklaipaklusk
dievuivisagaliui
savoviešpačiui

ar su pra tai ma ne

dabaršok
įšulinį
nuo sto go
pa gar bink ma ne

Slė pi nys

kasdešinėj
okaskairėj

nuopradžiųpradžios
amžiųglūdumos
nuoSaulėsblyksniopirmo
vietapodešine
jau pa skir ta
jojesėdėsstovėsgulės
irvynągers
sužmogumi
joviengimissūnus

pokairetuščia
ir ne liks
jojduonąmerksįdubenį
irvynotaurękels
įabiejųsveikatą
jis
kurisžmonėmspaliko
ryškiausią
bučkiopėdsaką

Į vie ną pu sę

gavaubilietą

neįEuroposfutboločempionatą
neįvėluojantįlėktuvą
neįoperospremjerą

įtarptautinękeltoliniją
upežemyn
tarpgražuolių
kabančiųvynuogiųkekių
prinokusiųegzotiškųvaisių

man pa tar na vo
stambiakrūtėsmulatės
jųprisirpusioskrūtys
lingavoįtaktą

manlenkėsiišdešinės
iriškairės
išabiejųkrantopusių
priklaupdavoantvienokelio
tiesėpalmiųšakas
iršaukė:
„garbėpraplaukiančiam!“

ištološvietėvartai
spindintysdeimantaisirbriliantais
jie gry no auk so bu vo

pasklidomuzikašvelni
liūliavomigdėsupdė
irspindinčiosmulatės
viliotinįsušuko
ašmaudžiausjųkūnųslėpiniuos
kolpriplaukėmvartus

irvartaityliaiatsivėrė

pa tai kiau tie siai
su trenks mu

AC/DC kon cer tas

Bi lie tas

esu bi lie tas
esu tie sus ke lias
įkoncertą
kiną
renginį
reginį

esu bi lie tas
nie kas ne nuei na

įvyksmovietąkitaip
nebentžino
jog esu bi lie tas

esu bi lie tas
kaip švei co rius
stoviupriedurų

vi si kas no ri te
dozėskultūros
atei ki te pas ma ne

nes aš esu
bi lie tas

Kas tu (n)esi

koposatstojadykumą

kas tu esi
Parnidžiokopoje

kas tu ne si
Karakumųdykumoje

pi lia kal niai at sto ja kal nus

kas tu esi
kadpakiltumįŠatriją

kas tu ne si
kadįveiktumTatrus

kas tu (n)esi

Kla jo nė

išamžiųglūdumos
ąžuolųgiraitėmis
tūkstantmečiųdarna
laimėlaimane
dalia
pavasariodievo
jurginiųlietus
motinosįsčių
vir pu lys

Skruos tas

keliavaunaktįvienas
po ba liaus
gerokaiįkaušęs

vengiaupraeivių
stulpusskaičiavau

tik šast
vie nas stul pas
kaikalėman

pasijutaužvaigždėse
vei zo lus pra mer kiau
išgirdaubalsą
išpadebesų

„dabaratsuk
mankitąskruostą“

atsukauįtardamas
betnegalvodamas
(neparašytakadreikia
duotįkitąskruostą)

vėlžvaigždėsakyse

blai vas
grįžaunamo

Plungė

KŪRYBOS PADANGĖJE

DainiusSobeckis

Atkelta iš 6 psl.

gaunamomis lėšomis. En
ciklopedijos leidimą, teik
dami informaciją, iliustra
cijasirkitąmedžiagą,rėmė
daugelis lietuvių išeivijos
inteligentų.Vienpatssuma
nymas leisti enciklopediją
tuolaikmečiudėldaugelio
šaltiniųneprieinamumoar
basudėtingopasiekiamumo
vertintinaskaipprecedento
neturintis įvykis Lietuvos
enciklopedistikosistorijoje.
Siekta,kadleidinysįteiktų
ateityje „atgijusiai tautai į
rankas ir šaltinį žinių apie
tai,kuogyvenolaisvajame
pasaulyje išsklaidytieji sū
nūs ir dukterys, taippat ir
kitos laisvosios tautos tuo
laiku,kadapatiLietuvabu
vo grandinėmis apkalta ir
visakraujupaplūdusi“.

Aleksandravo bibliote
kadidžiuojasi, kadkaimas

turisavomuziejų.2002me
taismuziejųįkūrėilgametė
kraštotyrininkė,mokytoja
VeronikaSimutienė, pade
dantentuziastui, išgretimo
Pakutuvėnųkaimokilusiam,
dabarmarijampoliečiui,Ani
cetuiStonkui.Muziejussa
voretųknygųfondumielai
leidžianaudotisbibliotekos
skaitytojams.Čia ekspona
tai –nevienknygos.Eks
pozicijos pagrindas buvo
mokyklojekeliasdešimtme
tų vykdytos kraštotyrinės
veiklosmedžiaga.Veronika
Simutienė, būdama geog
rafijosmokytoja,vadovavo
kraštotyrosbūreliui.Kruopš
čiai ir rūpestingai surinkti
senoviškirakandai,laikraš
čiai, žurnalai ir nuotraukos
išsaugoti ir išliks ateities
kartoms.
Aleksandravas,Plungėsr.

DovanosišAmerikos
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PradėjusidomėtisPlun
gėsLurdoistorija,išplun
giškėssesersReginosVer
bickaitėsOSBgavauįrašy
tusjauamžinybėjeesančio
kunigo IgnacoMilašiaus
OFMCap (tėvoAdomo)
prisiminimusapiekapucinų
veikląPlungėje.Išklausiusi
įrašo,likausužavėtaišraiš
kingo garbaus vienuolio
pasakojimo(gaila,kadrai
dėmisneįmanomaperteikti
intonacijų,balsotembro).
Nusprendžiau garsus

paversti rašytiniu tekstu.
Stengiausi jo kalbėjimą
užrašyti kuo autentiškiau:
tikpatikslinauvienąarkitą
žodį,nuosekliausudėliojau
sakinius.
Kunigas I.  Milašius

OFMCap fragmentiškuo
seprisiminimuosepaliečia
kapucinų kūrimosi Lietu
vojepradžią,šiosvienuoli
josįsikūrimąPlungėje,čia
anuometvykusiusLigonių
Kongresus,religiniožurna
lo „Lurdas“ leidimą ir as
meniniogyvenimofaktus.

Trum pa Tė vo Ado
mo biog ra fi ja

Kunigas Ignacas Mi
lašius OFMCap  gimė
1914metųspalio15dieną
Telšių apskrityjeLieplau
kės kaime. 1930metais I.
MilašiusįstojoįKapucinų
Misijųmokyklą Plungėje.
1935metais įstojo į novi
ciatą, priimdamasAdomo
vardą,odarpometųpadarė
pirmuosiusįžaduskapucinų
vienuolijoje.Amžinuosius
įžadus jis davė 1939me
tais Šiauliuose, kur buvo
kapucinųvienuolynas.1940
metais I.Milašius įstojo į
Kauno tarpdiecezinękuni
gų seminariją, kurią baigė
1944metais.
Pastoracijosdarbątėvas

Adomas pradėjo Kauno
Švč.M.Marijos ėmimo į
dangų bažnyčioje, vėliau
persikėlė į Pšilomo kapu
cinųbažnyčiąBaltarusijo
je,Gardinosrityje.Neilgai
trukus, grįžo įKauną, kur
padėjopastoracijojePetra
šiūnuose dirbančiam kun.
RokuiMaceliuiOFMCap.
Kai tėvas Rokas išvyko
atkurti kapucinų bažnyčią
ir vienuolyną Šiauliuose,
kunigas I.Milašius buvo
paskirtas Petrašiūnų šv.
VincentoPauliečioparapi
josadministratoriumi.
1948 metais ateistinė

valdžia uždarė Petrašiūnų
kapucinųvienuolyną.Kuni
gasI.Milašius,gavęspro
vincijoloįsakymą,parapiją
perdavė paskirtam klebo
nui,opatssuvisuvienuo
lynoinventoriumipersikėlė
įŠiauliųvienuolyną,kuris
veikėdarvieneriusmetus.

KŪRYBOS PADANGĖ

Gyvenimas,vaikine,tik
vienąkartą.Daugiauniekam
neduota. Oman kas beli
konusifotografuoti,irtada
jau viskas.Amen, a?Gulk
antlentos,iržvakęįrankas.
Užtai!Gal aš nenoriu, kaip
tu sakai?Kam skubėti.Ve,
sakysim,lydeka.Anąkartsu
žentuvelkętraukėm.Užkliu
vo velkė.Užkelmo,matyt.
Įsiręžėžentas,darašpadėjau.
Išplėšėm.Manai, kelmas?
Žiauną ištraukėm lydekos,
kad nepameluočiau, koks
pusmetris.Kiektamslibinui,
galvoji?Porą šimtųmetukų
bus.Neskuba fotografuotis,
a?Tegul, sako, bažnyčia, iš
plytųjinai.

Nuleido galvą. Kojos
šliaužėnekildamosžole.

 Nusiminei, jaunikli, 
šnekėjo žvejys. Jis sustojo
atsikvėpti.  Neliūdėk, ką
čia. Fotografuotis neskubu,
patsmatai.O, be to, tik aš
vienasžodįžinau,kaipspyną
atidaryti,tą,kurmanovaltis
prirakinta.Niekas daugiau
nežino, tik aš vienas. Juk
nepaliksižmogusužrakintos
spynos nei iš šio, nei iš to.
A?Užtai!

Ašnorėjaupaguostižvejį,
betjisjaušypsojosi.

Tuojsmagiaipasišnekė
sim,tarė.

Akys  ta po  smai l ios ,
skruostaipapilnėjo,smakras
vaikiškaiatsikišo.

Žiūrėk, kaimynas eina,
pridūrė.

Priemūsųpribėgomažas,
storas, apvalausveidožmo
gelis.Nėnepasisveikinęs,jis
sušnibždėjo:

Daugšiandien?
Daugšiaidienaiteko,

atsakėžvejys.
Nu!Irkiek?
Dukibirai.Vienaskaro

sasapiepusantrokilogramo,
kitas...

Nu!Taijaupardavei?
Įsanatorijąnuvežė,kur

priemiško.
Ė...Dukibirai...Arne

meluoji?A?
 Kad netiki, neklausk.

Žinai, kaip sako. Žvejui iš
kilbukošamas,medžiotojui
išvoverėsmeška.Neklausk.
Koklausi?

Nu!Taipkaip,dukibirai
arnedu?

 Sakau, į sanatoriją nu
vežė.

Nu,nu!Eisiuirašrytoj.
Kaimynasnubėgo,kraipy

damasapvaliągalvą,ožvejys
bebalsojuokėsi.

Matai.Žinosi,kasžvejys,
kasmedžiotojastapatibėda.
Matai...Ožuvistaiašpalikęs,
tarėdairydamasis.

 Nueik ir paleisk. Kas
iš tų penkių žuvikių.Tegu

sau plaukioja.Karosas  ne
lydeka, dviejų šimtųmetų
negyvena.

Pasukaulinkežero.
Tai gero vakaro,  tarė

žvejys, nukeldamas apipi
kiuotą kepurę su saga vi
dury.

Ašjaubuvaukitojekelio
pusėje,irjispašaukė:

Ei,tu!
Ašsustojau.
Ateik rytoj rytą.Kartu

išplauksim.
Jisbuvobenueinąs,betvėl

staiga sustojo, skausmingai
sučiaupėbedantęburną.

Dieglys. Šoną bado, 
tarė. Kai prasideda, galo
nėra.  Jis įdėmiai pažvelgė
įmane.Jeinesusiruošiu,ar
plauksivienas?

Aštylėjau,ojisnenuleido
nuomanęsprimerktųakių.

Hmmm,..Plauk,kąčia.
Plauk,irtiek.Irstambiustik
tai,smulkiųkarosiukųneimk.
Tykiai, ramiai sau.Karosas
kantrybęmėgsta.

Jispagalvojo,paskuiran
kos mostu pašaukė mane
arčiau.

Ožodžiotainežinai,ta
rėtyliai,gudriaišypsodamas,
irpasakėjį.Atsiminsi?Suk,
suk raides, kai tik tą žodį
susuksi, ir atsidarys spyna.
Atsiminsi?Žodįreikiažinoti,
kitaipneatsidarysspyna.Tai
gerovakarotau.

Jisilgaistovėjoiržiūrėjoį
mane.Veidasbuvoskausmo
iškreiptasirtruputįnusigan
dęs.

Galtikdabarsuprato,kad
pasakėmansavožodį?

Dienaprasidėjoneaiškiai.
Stovėjotirštasrūkas,irsunku
buvopasakytipakilsjisaiar
nusileis.Nubloškęs antklo
dę, pajutau šaltą orobangą,
įslinkusią pro atvirą langą.
Suskaudosmilkiniaimažai
miegota,labainorėjosivėl
griūtiįšiltąpatalą.Permie
guspiktaimykėmanopusb
rolis.Betašnebeguliau.

Apsirengiau,čiupaumeš
keresirišėjau.

Priešaušrio drėgmė grei
taiprasisunkėpromegztinį.
Vienišimano žingsniai gū
džiaiaidėjotylausmiestelio
gatvėmis. Sanatorijos nu
stebusiosžvelgėpraviromis,
snūduriuojančiomis langų
akimis.

Tokį rytą, kai dar negie
dojęantriejigaidžiai,atrodo,
kietapadžiaisbataisgalipri
keltiišmiegovisąpasaulį.

Ašdarlabiaususitraukiau,
betnesustojau  skubinau ir
skubinau.

Ežeroper rūkąnesimatė.
Rūkotaippat.Didelisdebe
sisbuvonukritęsantžemėsir
likęsgulėti.

...irpalikožodį
Pabaiga. Pradžia Nr. 25 (666)

Nerimdamastekinaspasi
leidaunuoskardžio.

Betašnepavėlavau.
Mažytėje įlankėlėje pa

mačiaurusvąieškomosval
tikės dėmę ir tamsų šešėlį
priejos.

Labas!sušukautaidė
meiiršešėliui.

Ašlaukiau,kadšešėlislė
taiatsisuks,pažiūrės,lygma
tydamasmanepirmąkartą.

„Atėjai,pasakysvieno
du,lygiubalsu,neinustebęs,
neinudžiugęs,kaipžmogus,
kuriamviskas žinoma.Vis
kas su pran ta ma ir taip aiš ku, 
kadnėrakostebėtis.Še,
paduosmanvatinuką.Žen
to.Eidamaspaėmiau.Še, o
persmelks.”

Betšešėlisnejudėjo.
Priėjęsarčiau,pamačiau,

kadtainežmogus,omedis,
priekuriopririštavaltis.

Aškiekpalaukiau,paskui
išplaukiauvienas.

Žuvysnekibo.
Spėliojau,kokiabusdiena.

Rūkas nei kilo, nei leidosi.
Tikaukščiauužkopussaulei,
jisėmėretėti.Užmiršęsplū
dę,ašžiūrėjau,kaipgrakščiai
sklandoežeropaviršiumipil
kirūkodebesiukai.Nerimsta,
lakstoįvisaspuses,lygjuos
kasstumdytų.Kaiėmėkilti
saulė, jie nusidažė rausvai,
geltonai,netžalsvaišvelnia
permatomavaivorykšte.

Budo rytas. Šviežias ry
tas.

Vieškeliu važiavomaši
nos, gatve kaukšėjo ratai,
krūmuosepragydopaukštis.

Smailus,gotiškasbažny
čiosbokštasišniroišmedžių
žalumos,ežerasnusidažėty
rovandensspalva,pakrantėje
taškėsivaikai,išprieplaukos
sklidoįvisaspusesįvairias
palvėsvaltys.

Buvoviskaskaipkasdien,
betmankažkotrūko.

Gal raudonos valtikės,
kurios aš dabar nemačiau,
kuriojepatsdabarsėdėjau?

Priplaukiau prie kranto.
Pririšauvaltį.Paskuipamažu
lipauįkalvelę.

Perėjauvieškelį.
Priežvejotrobosbūriavo

sižmonės.
Vakarykštisžmogelisap

valiu veidu skėsčiojo ran
komis:

Nu,nu!Iškarto,a?Va
kar dar du kibirus karosų
prigaudė,paskuiįmiestąvisi
važiavo, fotografuotis.Nu,
nu... Du kibirus prigaudė!
Priešpat...

Priėjauprielango.
Kambaryjepriežvejode

gėžvakės.
Senio veidas buvo toks

pat, kaip vakar, kaip užva
kar,kaipvisą laiką,kiekaš
jįpažinojau.Jisbuvoramus
irtruputįmįslingas.Galdėl
to, kad jisman spėjo pasa
kytižodį?

Atsitiesiau ir pastovėjau
taip. Ir pagalvojau: blogai,
kadesubekepurės.

Aš dabar labai norėjau
nukeltikepurę.

Izraelis

Da lia ŠiMkutė

Kapucinųvienuolijosištakos
Plungėje

Nukelta į 9 psl.

PoŠiauliųkapucinųvie
nuolynouždarymokun. I.
Milašius dirboNaujojoje
Žagarėje irMaironiuose
altaristu,vėliauUpninkuo
seklebonu,paskuiperėjoį
Kaišiadoriųvyskupiją,kur
pradžioje buvo paskirtas
Čiobiškio parapijos kle
bonu, dirboVilūnų para
pijos klebonu,Beižionyse
–altaristu.Buvoperkeltas
įPerloją,kurklebonudirbo
15metų, drauge eidamas
Merkinėsdekanopareigas.
Poto15metųdirboMolė
tųklebonuirdekanu,išten
buvoperkeltas įLabanorą
klebonu.
1995metais, jo paties

prašymu išleidžiamas į
Kauną,kurapsistojaatkur
tamePetrašiūnų kapucinų
vienuolyne.Kurįlaikąbuvo
kapucinųviceprovincijolu,
o nuo 1998metų padėjo
Petrašiūnų bažnyčioje, ei
damasaltaristopareigas.
MirėtėvasAdomasKau

ne2007metųgruodžio27
dieną.

Ku ni go I. Mi la šiaus 
OFM Cap pri si mi ni

mai

Lietuvojekapucinųkūri
mosi laikotarpis sudarytas
išdviejųetapų(laikotarpių).
Kadangi tėvasKazimieras
Kudirka Lenkijoje baigė
noviciatąirtenaiapaštalavo
daugmetų,buvoprovinci
joluLenkijoje(Varšuvoje).
Paskui jis grįžo įLietuvą.
Čia,Lietuvoje,sumisijom
važinėjosi, daug kur vedė
seselėms rekolekcijas  jis
daugapaštalavo.
TėvuiKazimieruiKudir

kaipavedėLietuvojeįsteig
tikapucinųvienuolyną.Tai
jis atvažiavęs iš Lenkijos
važinėjosipoLietuvąieš
kojovietos.Niekurnerado,
vėliau šiaip taip surado
Ukmergėje – šventosTre
jybės bažnytėlę.Anksčiau
ji buvopriorų – vienuolių
caro laikais (kai naikino
vienuolynus, ir jį panaiki
no).Vėliauištosbažnytėlės
rusų pravoslavai pasidarė
saucerkvę.Kaicerkvėpa
sinaikino,tadabuvotuščia
bažnytėlė, kartais laikyda
vokokskunigėlis,kadangi
netoli gyveno, kapelionai
mišias.
Tada arkivyskupasKai

revičiuspasiėmėUkmergę.
JispriėmėtąUkmergę,ten
įsisteigėirlabaivargo,net
neturėjo buto.Klebonijos
pastatekartusujuogyveno
ir kareiviai. Be to, visa
da važinėjosi sumisijom,
3–4dienasarpo savaitę
išvažiuodavo.Taijisprašė
mūsųKurijosatsiųstikąpa
gelbon.Tadaatsiuntėvieną
tokįvokietį,kurisatvažiavo

ten nenorėdamas, piktas,
viskasjamnegerai,nesutarė
jissujuo,pagyvenokeletą
mėnesiųirišvažiavo.
Paskui atvažiavo po jo

kitas–tasvokietisdartrum
piau pabuvo.Kazimieras
Kudirka prašė: „Nesiųskit
vokiečių,lietuviaivokiečių
nemyli(dėlkaro),nesiųskit
vokiečių.“.ORomakaiptik
siuntėvokiečius.
Paskui jo akys sunega

lavo.TadaKazimierasdar
vedėrekolekcijaskaikurir
gydėsi – buvo išvažiavęs.
Paskuigrįžęsbuvodartur
būt. Palikęs be priežiūros
(nežinau kaip buvo) rado
sudegintus griuvėsius, o
pats be sveikatos. Paprašė
vyskupo atleisti iš rekto
riaus pareigų.Nuvažiavo
įKrakes, keletąmetų pa
buvo.
Roma pasakė – grįžti

jamreikiaįLenkijąarbaį
Plungę(jauPlungėjebuvo
įsikūręvokiečiaikapucinai
1928metais). Jisnenorėjo
grįžtiįLenkijąnuvažiavo
įPlungę,kadangitenbuvo
vokiečiai, irgi nesutarė.
Pasakė: „Nebūsiu, nega
liu,nenoriu,nemyliujūsų,
kam vokiečiai“. Paprašė
Romos, atleido iš ordino,
palikopasauliečiu kunigu.
GyvenopasseselesKaune
Valančiaus gatvėje, šalia
kurijos. Ten gyveno iki
mirties. PalaidotasKauno
miesto kapinėse perKalė
das–1941metais.Paskui
buvoperkeltivisikapaiuž
Vilijampolės (Verškų ka
pinės).Ten yra palaidotas
tėvasKazimieras – garsus
pamokslininkas. Jam ne
pavyko...
Tadavokiečiaiatvažiavę

išvyskupoStaugaičiogavo
Plungę,Lurdą. 1928metų
pradžiojeatvažiavovienas
tėvasGerardas, paskui ki
taismetaisatvažiavodarki
tastėvasirbrolis–jaubuvo
trise.Tada1930metaisįkū
rėmokyklą.Irmanepriėmė
įpirmąklasę.1930metais
buvomdvylika vaikų pir
mojeklasėje.Kitaismetais
buvo daugiau, paskui dar
daugiaunesutilpom,tada
namądidino, plėtė.Dabar
Birutėsgatvėjeyratasna
mas(žmonėsgyvena).
Bažnytėlėbuvoperma

ža.Bažnytėlępadidinostip
riai (buvomažytė tokia).
Buvomdešimt, dvidešimt,
trisdešimt dar tilpom, dar
altorius,betreikėjodidinti.
Pristatėtokįdidelįkvartalą
 gražios formos bažnyčia
buvo,kaipastatė.
Kuomet šventino, aš

buvauministrantas, tuo
met tėvasGerardas prašė:
„Atvažiuok, ministrantų
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1. šven to jo sos to at sto vas Lie tu vo je prel. Lui gi Fai dut li 
(D. Š.)

2. Plun gė je ren gia mam Li go nių Kong re sui.
3. 1936 m. br. pro vin ci jo las Jo nas Bap tis ta pra dė jo leis ti 

re li gi nį žur na lą „Lurdas”, pa skir da mas jo re dak to riu mi br. 
Ro ką Ma ce lį.

reikia šventinimuose,mes
neturim“.AšišLieplaukės
kokius 20 kilometrų ėjau
pėsčias tarnautimišioms.
Irlenktynesėjom–žmogus
važiavosuarkliu,oašėjau
laikrodį turėdamas rankoj,
aš pralenkiu – jie mane
pralenkia,ašvėljuosaplen
kiu,įpakalnęjiemanepra
lenkia,oįkalnąjiegreitai
nevažiuoja (smėlis buvo),
įkalnąašgreičiaupaeinu.
Per kokias dvi valandas
dvidešimtkilometrųnuėjau.
Atvažiavo šventinti Šven
tojoTėvoatstovasFaidutli
išTelšių,arkivyskupasBo
risevičius (ne, nebuvo dar
vyskupas,buvoseminarijos
inspektorius). Paskui, kai
po pietų reikėjo važiuoti,
taiTėvasGerardaspripra
šė:„Manotąadministrantą,
atėjusįdvidešimtkilometrų
(pėsčias atėjo, pavargo ir
kojosprimuštos)parvežkit
įnamus,prošalįvažiuosit
mašina“.Tai ačiūDievui,
jiemanepavežė.Važiavau
laimingas pirmą kartą au
tomobiliu, su arkivyskupu
nuncijumFaidutliirsuBo
risevičium.Atvežė iki pat
namų–ikislenksčio.
Nelaimė buvo, kai įsi

degė bažnyčia viduj nuo
žvakių.BuvoJėzausširdies
paveikslasdidžiulisirtoks
gražus didelis rožių vaini
kaspriepaveikslo(vainikas
su parafinu). Žvakės kaip
degė, žvakė viena palinko
ir… viena užsidegė nuo
žemės,antra,trečia,pradė
jo degti,mes išsigandom
–nebemokamnei giedoti,
norstadadažnaigiedojom.
Zakristijonas nuėjo, greit
gesintuvupradėjomuštitą
ugnį, norėjo užgesinti, bet
mušantdarlabiauugnistik
pagavo. Buvo naujas pa
veikslasJėzausširdiestoks
didžiulis, tai greit apėmė
ugnis. TėvasManfredas
laikėmišias, kai pradėjo
degti.Nustojomgiedoti.Jis
per pakylėjimą (tubūt per
„PaterNostra“)nuėjoprie
šoninioaltoriausjauugnis,
jaureikėjopasitraukti.
Tadamesbėgomgreitai

sukibiraisprašytipagalbos
statybininkų (buvo staty
ba „Saulės“ gimnazijos).
Supuolėvisistatybininkai,
mes nešėmvandenį iš šu
linių.
Bėgoberniukasįmiestelį

–įPlungęprašytiugniage
sių pagelbos.Ugniagesių
komanda Plungėj buvo
iš žydų. Sako: „Ui, gerai,
užgesinti bažnyčią mes
mokam,turimbačką,turim
vandens,tikarklioneturim.
Mestuojgausimarklį,tuoj
pakinkom ir važiuojam –
mesužgesinsim“.Kuomet
jieatvažiavosusavobačka
ir arkliu, tuomet jau buvo
užgesinta. Laimei, ugnis
neįsiveržėperstogą–sto
gasskardinisbuvo.Jeiug
nisbūtųįsigavusi,taisienos
būtųsudegusios,betsienos
paliko.Išdegėtikvisikar
kasai...Kadangibuvo taip

Atkelta iš 8 psl.
statyta, už altoriaus buvo
zakristija,taiišdegė.Paskui
šalia kambariuką pastatė 
zakristiją.

***

Paskui1935metaisįsto
jau į vienuolyną, 1936m.
buvoįžadai,1937aisprasi
dėjomokslai,paskui1937
19381939 persikėlėm į
Šiaulius. Šiauliuose buvo
filosofija,darreikėjobaigti
abitūrą, važiuoti įminis
teriją egzaminus laikyti.
1940m.suTėvuStanislovu
įstojomįkunigųseminariją.
Dumūsųklierikai–Tėvas
KonstantinasirTėvasBer
natonisAlfonsasišPlungės
pabėgoperŠilutę,perKlai
pėdąįVokietiją.Tenužbai
gėmokslus, įsišventino ir
visą amželį pradirboVo
kietijojetarplietuvių.Lie
tuviųtenlabaidaug.Paskui
vyskupai juos ten paskyrė
tarpininkauti,buvopaskirti
vyresniaisiais–mūsųTėvas
Konstantinas irAlfonsas.
PaskuiVokietijoje įsikūrė
Vasario16osiosgimnazija
(TėvasAlfonsas buvo tos
gimnazijos direktorius).
Paskuitenremontavo,tvar
kė, statė  visą amžių iki
mirties, abudu jaumirė ir
palaidoti yraVokietijoje.
Šiąvasarąbuvauaplankęs
jų kapusVokietijoje. Ne
veltui dirbo – apaštalavo
visągyvenimą.
Manirgibuvopasiūlyta

bėgti įVokietiją.Aš bu
vauGirėnuose(pabėgęsiš
Plungės).Girėnai – šalia
Rietavo, ten vaikų namai
buvo(NekaltoPrasidėjimo
honoratų seserys valdė).
Juosebuvopusantrošimto
našlaičių ir kapelionas, tai
ten prisiglaudžiau. Sek
madienį,kaiartinosirusai,
degėRietavas, vaikai visi
išsigandę,pasiruošę:„Bėg
simvisiįVokietiją,bėgsim
nuorusų“.Patsverkdamas
juosraminau.
Paskui sekmadienį visi

įbažnytėlę,visiprieklau
syklos,klebonassako:„Aš
šiandien neturėsiu laiko,
prižiūrėk bažnyčią, teik
visus sakramentus, sakyk
pamokslus, o aš turiu ad
ministruoti“.Aš taip bu
vau pavargęs, dar vienas
kunigas pro šalį bėgantis
buvo užsukęs, aš prašiau
jo:„Pamoksląpasakyk,ži
nai,ašjauketuriasvalandas
klausykloj vargau, dabar
vosišsižiotgaliu“.Šis:„Ne
ne,jokiubūdu“.
Vienumomentu Girė

nuose esant, klebonas pa
siūlė: „Karas eina, rusai
artėja, už 3 kilometrų yra
vokiečiųapkasai–jeiguno
ri,vežimeyravietavienam
žmogui,galibėgtiįVokie
tiją“.Tėvas provincijolas
buvoleidęsjeigubusgali
mybė,galibėgtiįVokietiją.
Sakau:„Klausyki,taipesu
vos vos gyvas, pavargęs“.
Pavalgiaupietusirgreitaiį
kambarį,įlovąiružmigau.
Paskui už dviejų valandų
sesutėatbėgo,barškinaman

į langą, sako: „Kunigėli,
kelkis, žiūrėk, kas dedasi
kieme“.Ašžiūriu–tąveži
mą,kuriuobėgobuhalterė,
kasininkėįVokietijąirku
riuomansiūlėvažiuotikar
tu,sugrąžino.Kaivažiavo,
pakelėj rusai užbėgo, juos
nutvėrėiratsivarė.Pradėjo
tardyti:„Kasesat?Kąpada
rėt?Kodėlbėgot?“.Va,ačiū
Dievui,kadašnesėdau,būtų
irmantaspatsbuvę.Būtųir
maneprigriebę,tardę.Tada
būtųklausę:„Kureini?kur
tėvai?“.Jaumamabuvopa
bėgusiišLieplaukės,vienas
brolisbuvomiške irmane
turbūtbūtųišvežę.
Vėliau klebonas sako:

„Nebijok, pasirodyk“. Pa
sirodžiau kieme, pavaikš
čiojau tarp rusų su abitu,
jie pasidžiaugė, sako: „O,
товарищмолодец“.Tai
pasilikau.
Buvo sukviesta kunigų,

klierikų,gailestingųseserų
šitamKongresui, nes rei
kėjo patarnautojų, reikėjo
pagalbos.Kunigai klausė
išpažinčių,Komuniją dali
no,tėvasprovincijolas(vy
riausias) laikė sumą, tėvas
Alfonsassakydavopamoks
lus,paskuilaimino,ėjoper
eilessuguldytųligonių.Prie
kiekvienojųreikėjoprieiti
su Švenčiausiu sakramen
tu, su žvakėm lydėdavom,
ėjomgiedodami.Tuotarpu
privažiuodavo ligonių iš
geležinkelio stoties (atva
žiuodavo traukiniu).Atva
žiuodavo 30 – 40 didelių
vežimų(kuriuosetikšiaudų
pridėta)sužmonėmis.
Aš keldavau tuos ligo

nius iš vagonų po du, tris
arba dar pasidarydavom
tokius neštuvus: iš rankų
sukabinam ratus ir ligonį
nešamdu (atsisėda ant ra
tų, apkabina). Iš vagonų
nešam į vežimą, tenais į
tuosšiaudusjuospadedam
irtaipveždavomįKongre
są.Paskuijuostenmaitino,
prausė.
TrečiamKongresuiTėvas

Jonasužsakėprožektorius–
tokius didžiulius prožek
torius, kadangi traukiniai
ateidavo vėlokai vakare,
buvotamsu,tainorėjotais
prožektoriaisapšviestikelią
išstoties,kadbūtųlengviau
važiuoti,tuosligoniusnešti,
vežti.Paskuiužėjokaras,tai
nebeliko...
Provincijolas turėjo tei

sę šv. Tėvo vardu daryti
visokius atlaidus, šventinti
vaistus, tvarsčius.Drobes
šventino, devonocionali
jas, dalino paveikslėlius,
rožančius, „Lurdą“.Buvo
tojedidžiojojeaikštėjepa
darytosvienamšonetokios
palapinės ligoniams, kurie
nakvoja, kadangi kelios
dienosbuvo.
Vieną kartą kitoje aikš

tėje – prie suremontuotų

„Saulės“ namų, kur buvo
įsteigta karo ligoninė, ten
buvo aikštelėje atskirai,
nes Lietuvos kariuomenė
buvoužėmusimūsųLurdo
gimnazijąiraikštę.Jiebuvo
išKlaipėdosatvažiavę,mat
vokiečiai užėmėKlaipėdą
ir liepė per 24 valandas
Lietuvoskariuomenei išsi
kraustyti išKlaipėdos. Jie
tadaneturėjokurapsistoti,
taimūsų gimnaziją užėmė
iraikštę.Vaikai,atsimenu,
eidavome žiūrėti vakarais
kaipmeldžiasi kareiviai.
Būdavo vakarinis patikri
nimas: kai kapitonas visus
kareivius vardais patikrin
davo, sukomanduodavo
„Maldaaa“,tadagiedodavo
„Tėvemūsų“. Paskui juos
palaipsniuiiškėlėišaikštės,
taineliko.
Vienais metais buvo,

paskui turbūt 1936, 1937,
1938ir1939.Jau1940ais
artėjokarasniekonebega
lėjodaryti.Navataipmūsų
ir Lurdas. Graži Plungė,
gražusLurdas…
Kaipradėjo„Lurdas“eiti,

kadpradėjopultikatalikiš
kilaikraščiai:„Kamreikia,
kam reikia – konkurenciją
daro kitiems laikraščiams!
Eina „Žvaigždė“, „Varpe
lis“,marijonųlaikraštis,jė
zuitų,pranciškonųirneuž
tenka?Kamtas„Lurdas“?,
kamto„Lurdo“reikia?“.
TėvasJonasbuvodrąsus,

smarkus,žinojo,kaipleisti.
Pirmiausiai gavo šventojo
Tėvo palaiminimą, paskui
visų vyskupų pritarimą,
prašė, kad vyskupai at
siųstų savo fotografijas su
paaiš ki ni mais, su prie ra
šais.Vyskupai visi pritarė.
Šūkavo šūkavokunigėliai,
redaktorėliai,betniekone
pasiekė, kadangi vyskupai
visibuvouž.
„Lurdas“labaipigusbu

vo–metamskainavo2litai,
paskui iki 4 litų padidėjo.
Kiti laikraščiai buvobran
gūs:„Žvaigždė“kainavo8
litusmetams.

Pas kui kas met, kas met 
didėjo tiražas, kol iki 100
tūkstančių tiražą pasiekė.
Laikraštėlyje rašė išmisi
jų gyvenimo, iš Lietuvos,
kartu vaikams skyrelis pa
baigoje netgi buvo. Net
žydaiskaitydavo(buvopre
numeratoriai). Spausdino
marijonų spaustuvėMari
jampolėje.Paskuiatsisakė,
nesperdideliskiekis.Tada
KauneMorkūnųspaustuvė
spausdino.
Priedus įvairius, Lurdo

paveikslusdidelius,Jėzaus
širdies priedus siuntinėjo,
maldaknyges leido, pa
veiksliukus platintojams.
Buvokonkursaikaslaimės
loteriją–gausapmokėtąke
lionęįLurdą.Karasužėjo...
Užėjokaras...

Plungė

LigoniųkongresaspriePlungėsLurdo1936–1939m.
Nuotr..išŽDMarchyvo.p.53.

Iškn.:„Plungėsdekanatosakralinėarchitektūrairdailė“,
VDA,„Petroofsetas“,2004.

Lurdoskulptūrairšulinyssušventintuvandeniu.1938m.

TėvasAdomas(dešinėje)sudrauguprieLurdo.1937m.

TėvųkapucinųprižiūrimaPlungėsLurdogrota.1937m.
Šiostrysfotografijosyra22p.iškn.:BronislovasPocius.
Plungėamžiųsandūroje.Spausdinospaustuvė„Druka“,
Klaipėda,2002m.,išleidoPlungėsmiestosavivaldybė.
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Po poros dienų senas
mokyklos pažįstamas,
komjaunuolisČ. Inčiūra
Leoną Jovaišą perspėjo,
kadšisyrasekamasirkad
jamišTelšiųreikiading
ti. Leonas nedelsdamas
išvažiavo į Plungę pas
brolį,dirbusįlinųfabrike.
Brolisnežinojo,kądaryti
toliau,tadnuėjopatarimo
paskapucinątėvąPovilą,
kuris ruošėsi repatrijuoti
įVokietiją–Plungėsvie
nuolynasjaubuvouždary
tas,ovienuoliaikapucinai
įvienuolynąbuvoatvykę
išVokietijos.TėvasPovi
laspatarėnelegaliaipereiti
sieną ir pažadėjo padėti,
nes pažįstąs žmogų, ga
lintįpervestipersieną(tuo
metusienadarnebuvotaip
stipriaisaugoma).Leonas
atsisveikino su namiš
kiais, ir po poros dienų
tėvas Povilas su Leonu
dviračiaisišvažiavoįVei
viržėnus.Ten,šventoriuje,
Leono laukė tėvoPovilo
rekomenduotas žmogus.
Savoatsiminimuoseprof.
LeonasJovaišarašo:„Su
nepažįstamuojudviračiais
patraukėmeman nežino
ma kryptimi ir ilgainiui
atsidūrėme girioje, ap
semtoje vandeniu. Ilgai
juo bridome, ant pečių
nešdami dviračius. Tik
sutemus pasiekėme jo
trobelę,stovinčiąpriepat
VokietijosLietuvos sie
nos. Išsidžiovinaudrabu
žius, ant šiltos krosnies
išsimiegojau.Dienabuvo
ūkanota.Nepažįstamasis
išėjo stebėti sargybos ju
dėjimovieškelyjepriepat
trobelės,užkurio–Klai
pėdoskraštas,kažkurties
Gargždais.Pokuriolaiko
jisgrįžo,pasakė,kadgali
meeiti,kadsargybanuėjo.
Pasiėmęs savo ryšuliuką
kartu su juo išėjau. Pa
sislėpiau už krūmokšnio.
Šiek tiekpalūkuriavome.
Jis pasakė: „Jų nematyti.
Bėk“.Aššuoliaisperke
lią,pervielostvorelę,per
plačiąlankąnulėkiauprie
stovinčiųnustebusiųdvie
jų vokiečių pasieniečių,
pasisveikinauirpasakiau:
„Ašesubėglys“.Jienusi
vedėįbūstinę,iškratė.“
Taip1940m.lapkričio

20d.Leonas Jovaišaap
gyvendintas buvusiuose
seneliųnamuosekartusu
kitaisbėgliaisišLietuvos.
TėvoPovilorekomendaci
nįlaiškąjobroliui,gyve
nančiamBerlyne,išLeono
pasieniečiaiatėmė.Gruo
džiopradžiojeLeonąirki

Pabaiga. Pradžia 
Nr. 1 (667).

„Žemaičiųsaulutės“redakcijoje2010m.gegužės19d.

Jovaišųšeimapotėvomirties1940m.vasario1d.Sėdi(iškairės)Česlovas,joduktė
Vida,žmonaJanina,sesuoMarijaRegina,motinaAntanina.Stovi(iškairės)Jonas
Marijonas,Antanas,Leonas.

tusbroliusvokiečiaiišvežė
dirbti Karaliaučiaus po
pieriausfabrike.Čia teko
vagonėliuvežiotiakmenis,
chemikalus,vėliaupradėjo
dirbtidailidėspagalbinin
ku – dėjo grindis, lubas.
ParašėtėvoPovilobroliui
laiškąįBerlyną,susisiekė
suLietuvos buvusios at
stovybėsdarbuotojais.Jie
pažadėjo surasti geresnį
darbą. Paprastai iš darbo
pasitrauktibuvonegalima,
nesVokietija jaukariavo.
Persavogimtadienį,sau
sio 11 dieną, švęsdamas
20metų sukaktį, gavo iš
pasiuntinybės laišką, kad
yradarbasGyvybėsdrau
dimobanke. IšKaraliau
čiausL.Jovaišąišleido,ir
jispradėjodirbtiBerlyne,
apsigyvenopastėvoPovi
lo brolio šeimą.Vakarais
pradėjomokytisBerlyno
užsieniečiųinstitutelan
kė vokiečių kalbos pasi
tobulinimokursus.Perdu
mėnesius kursus baigė ir
gavopažymėjimąbei tei
sęstotiįuniversitetomo
kyklą,ruošiančiąbrandos
atestatoegzaminams.Su
sipažinosukitaisLietuvos
pabėgėliais,sekmadieniais
visi rinkdavosi vienoje
katalikų bažnyčioje, ku
riojelietuviškaspamaldas
vesdavoprof.StasysYla.
Lietuviai pabėgėliai gavo
iš Šveicarijoje buvusios
lietuvių atstovybės lie
tuviškus užsienio pasus.
Tačiau L. Jovaišą labai
kankino tėvynės ilgesys,
vis tikėjosi, kad greitai
prasidėsVokietijos karas
suSovietųsąjunga,irbus
galimagrįžtiįLietuvą.
Atėjo ilgai laukta1941

m.birželio22d.Prasidėjo
karas.Lietuvosatstovybei
padedantL.Jovaišaliepos
viduryjesugrįžoįLietuvą.
AplankęsmamąPasvalyje,
atvažiavoįTelšius.Gimna
zijosdirektoriusV.Ruba
ževičius leidoL.Jovaišai
eks ter nu, kar tu su ki tais 
pataisininkais,laikytibran
dos atestato egzaminus.
Egzaminusišlaikęstikėjosi
stoti įKaunouniversitetą
studijuotifilosofijos.Tačiau
mokslometųpradžiaužsi
tęsė,beto,brolisČeslovas
perspėjo, kad pagelbėti
lėšomisniekasnegalės, ir
patarė prašytismokytojo
darbo.Nuvažiavus įVil
nių, į Švietimoministeri
ją, ir parodžius vokiečių
kalboskursųbaigimopa
žymėjimą,buvopaskirtas
Anykščių progimnazijos
mokytoju.
Nuvykęs įAnykščius

prisistatė progimnazijos

direktoriuiB.Juškaiirga
vodėstyti vokiečių kalbą
pirmojeirpenktojeklasė
se(progimnazijajauaugo
į gimnaziją), vėliau dar
pridėjo istorijos pamokų.
Turėjo net 36 pamokas
per savaitę. Jaunam, ne
patyrusiammokytojui tai
buvo daug, reikėjo ge
rai pasiruošti pamokoms.
Gruodžiomėnesį į atida
rytą Kauno universitetą
L. Jovaiša įstojo laisvu
klausytoju filosofijos fa
kultete.
L.Jovaišagreitaipelnė

mokiniųirmokytojųpasi
tikėjimą. Jis siekėmoki
niusįtrauktiirįužklasinę
veiklą.Direktoriui leidus
įkūrė„Menokuopą“,įku
riąbuvopriimaminorintys
vaidinti, piešti,muzikuo
ti, rašyti eiles ar apsaky
musmokiniai. Į „Meno
kuopos“ veiklą įsitraukė
ir mokytojai, padėdami
mokiniams tobulėti. Pats
L. Jovaiša ėmėsi režisie
riaus darbo, pastatė B.
Sruogos „Baisiąją naktį“,
P.Vaičiūno„Prisikėlimą“.
Vaidinimai turėjo pasise
kimąne tikmokinių, bet
irvisuomenėstarpe.
1942m.atostogųmetu

L.Jovaišaryžosivažiuoti
įVokietijąaplankytibrolio
Antano, išvežtodarbams,
irBerlynoužsieniečiųins
titute išlaikyti egzaminus
vokiečiųkalbosmokytojo
diplomuigauti.Pasisekė
išlaikęsegzaminusirapgy
nęsdiplominįdarbągavo
vokiečiųkalbosmokytojo
pažymėjimą.
BrolisAntanas dirbo

Drezdene, ginklų fabri
ke.Suradojįbevežiojantį
vežimėliu ginklų šovinių
gilzes.PokuriolaikoAn
tanasišgamyklospabėgo.
SugrįžoįLietuvą,betčia
jįsulaikėgestapasirišvežė
į Štuthofo koncentracijos
lagerį, kur, praėjus vos
keliemsmėnesiams,1943
m.žuvo.
Sugrįžęs įAnykščius

1942m.rudenįL.Jovaiša
vėl įsitraukė į pedagogi
nį darbą. Nepamiršo ir
veiklos „Menokuopoje“.
Aktyviausi kuopoje buvo
septintos klasėsmokiniai
A. Baltakis,A. Paulavi
čius,šeštosklasėsmokinys
V. Sedelskis. Kilo idėja
surengtiirsuvaidinti„Mo
kinio teismą“. Pasiskirs
tė vaidmenimis, pasirašė
kaltinamąsiasirgynėjųbei
teisėjų kalbas. Lapkričio
mėnesį „Teismas“ buvo
suvaidintas parapijos sa
lėjedalyvaujantAnykščių
visuomenei. Sumanymas

pavyko,taibuvotikrape
dagogikos pamoka, visi
likopatenkinti,orengėjai
nutarė šį įvykį pažymėti
vakarone. L. Jovaiša ra
ginomokiniuspasikviesti
ne tikmokytojus, bet ir
gimnazijosdirektorių, ta
čiaurengėjaidirektoriaus
kviesti nepanoro, nes šis
mėginojuospašiepti.Po
būvįsurengėpasL.Jovai
šoskaimynus,gyvenusius
antrameA.VienuolioŽu
kausko vaistinės aukšte.
Tai buvo lapkričio29d.,
pirmasis advento sekma
dienis.Visimaloniai pa
bendravo prie skanėstais
nukrautų stalų,mokiniai
skaitėsavokūrybą,ovė
liauirpašokoL.Jovaišos
kambaryje.
Pirmadieniorytądirek

torius, sužinojęs apiepo
būvį,išmokyklospašalino
„Menokuopos“aktyvistus,
šešismokinius,tarpjų–ir
A.Baltakį,A.Paulavičių,
V.Barauską,V.Sedelskį.
L.Jovaišabandėmokinius
užstoti prisiimdamaskal
tę sau, tačiau direktorius
buvo nepermaldaujamas.
Mokiniai parašė skundą
Švietimo valdybai, apie
tai sužinojęs direktorius
Švietimovaldybaiapskun
dėL.Jovaišą(apiešįįvykį
man papasakojo irmano
geras pažįstamas, vienas
ištąkartnukentėjusių–V.
Sedelskis.)
IšŠvietimovaldybosat

vykęsinspektoriusapklau
sėmokytojus,mokinius,
pasikalbėjosukaikuriais
Anykščiųvisuomenėsna
riais. 1943m. vasarį iš
Švietimo valdybos gau
ta telegrama, skelbianti,
kadmokiniaigrąžinami į
gimnaziją,mokytojas L.
Jovaiša iškeliamas įTra
kųmokytojųseminariją,o
direktoriusB.Juškaatlei

džiamasišpareigų.
Su ašaromis teko L.

Jovaišai atsisveikinti su
pirmąja savo,mokytojo,
darbovieta.Mokiniailabai
gailėjokūrybingopedago
goiratsisveikindamiįteikė
savomokytojui tautine
juostaperrištąaplanką,ku
riameišreiškėsavopadėką
irmeilę.Jamepasirašėvisi
49„Menokuopos“nariai.
Šįaplankąprof.L.Jovaiša
saugoikišiol.Buvę„Meno
kuopos“nariaivėliautapo
garbingais žmonėmis:A.
Baltakis–Pasauliolietuvių
vyskupu,A. Paulavičius
– poetu ir kompozitoriu
mi,V. Barauskas – žy
miu chirurgu,G.Ručytė
Landsbergienė–pianiste,
V.Sedelskis –Klaipėdos
irKaunokrašto vaistinių
sistemosvaldytoju.
1943m. vasariomėn.

L.Jovaišapradėjodėsty
ti vokiečių kalbąTrakų
mokytojų seminarijoje.
Tuomet kaip tik pradėjo
vokiečiamskaras nebesi
sekti,hitlerininkai ragino
jaunimą stoti į vokiečių
armiją.Kartąpopamokų
būrelis seminaristų dės
tytojo ėmėklausinėti, ką
jiems daryti. L. Jovaiša
buvo kategoriškas: „Lie
tuvaireikiamokytojų.Yra
irbemūsų,kaskariauja“.
Apie tai netruko sužinoti
vokiečiai, ir į seminariją
josuimtiprisistatėžanda
rai. Sumokinių pagalba
L. Jovaišai pavyko pasi
slėpti seminarijos rūsyje,
o paskui teko skubiai iš

važiuotiišTrakųįVilnių,
kurgeležinkeliotarnyboje
dirbobrolisČeslovas.Po
mėnesio vokiečiai ėmė
uždarinėtiLietuvosaukš
tąsiasmokyklas,buvouž
daryta irTrakųmokytojų
seminarija.
Mokyklųdepartamente

dirbosupratingižmonės,ir
L.Jovaišagavopaskyrimą
nuo rudensmokytojauti
Telšiųmokytojųseminari
joje.Gavovokiečiųkalbos
pamokasvisuoseketuriuo
seseminarijoskursuose,o
Telšiųgimnazijosdirekto
riusV.Rubaževičius pa
kvietėdarmokytipirmoje
irpenktojegimnazijoskla
sėsebeibūtipirmosklasės
auklėtoju.Mokytojauda
masL. Jovaiša įsižiūrėjo
ketvirtokursoseminaristę
StefutęTverijonaitęišKel
mės. Jaunuoliai pamilo
vienaskitą,oStefuteibai
gus seminariją, Leonas
jai pasipiršo ir, nepaisant
atslenkančio fronto, lie
pos 24 d.Kelmėje jiedu
susituokė. Frontas porai
mėnesiusustojovosuž20
kilometrų,tačiaubombar
davimai tęsėsi. Bombos
krito ir aplink Stefutės
tėvųūkįPalepšiuose, kur
jaunieji buvo apsistoję.
Pažįstami Jovaišas ragino
trauktis įVakarus, tačiau
kartą jaupatyręs tėvynės
netektį,L. Jovaiša tvirtai
pasakė:„Geriaumirtinuo
bolševikųLietuvoje, nei
bėgtiįužsienį“.

Vilnius

re gi na žukienė

ŽymiamLietuvospedagoguiprofesoriui
LeonuiJovaišai–devyniasdešimtmetų
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Di džio jo poe to 
įkvėp ti

Netekome Didžiojo
Lietuvos poeto Justino
Marcinkevičiaus... Prisi
mindami Jį, grįžtelėjome
įpraeitį...
Tarpvisųapdovanojimų

paminėta,kadpoetuibuvo
suteiktaLietuvosSantar
vėsfondopremija.
Primename, kad Lie

tuvos Santarvės fondo
tikslasbuvovienytitautą
mokslo, kultūros irme
no srityse. Kasmetine
Santarvės premija buvo
apdovanojami asmenys
ir kolektyvai už reikš
mingą, tautą vienijančią
veiklą.
PirmasisSantarvėsfon

do laureatas buvopoetas
JustinasMarcinkevičius,
kartu suTautos dvasios
sąjūdžiu vedęs Lietuvą
į Santarvės viršukalnę
– Lietuvos nepriklauso
mybę.
Plungės akademiko

Adolfo Jucio pagrindi
nėsmokyklosmuziejinin
kams, klubo „Juventus“
nariamskilomintis pasi
kviestiįmokykląpirmąjį
Santarvėspremijoslaurea
tąJustinąMarcinkevičių.
Gavomepoetolaišką.
„Jeiguleistumėte,drįs

čiaupatartivestipokalbius
ir disputus su laureatais
irmoksleiviais, siūlyčiau
surengtirašiniųirreferatų
konkursą,taippatvakaro
nę–Santarvėsšventę...„
Šislaiškasmusįkvėpė

ir paskatinovykdyti pro
jektą „Misija – gydyti
sužeistąsielą„Poetoidė
jų paskatinti, surengėme
daugybę renginių, kurie,
atrodo, šiandien nebūtų
įmanomi.
Įsimintiniausi: Poezi

jos vakarasmokykloje,
į kurį atvyko pats San
tarvės fondo steigėjas
Julius Kazėnas. Įžiebęs
simbolinęSantarvėsug
nį, jis pasidžiaugė, kad
mūsųmokyklapasodino
pirmąjį Santarvėsmedį
Žemaitijoje.Savokūrybą
skaitėpopietėssvečiai–
poetaiKornelijusPlatelis
irAgnė Žagrakalytė, o
poetas ir kompozitorius
S.Stankūnasdainavosa
vokūrybosdainas.Šiame
ir kituose renginiuose
skambėjo mintys apie
svarbiausias vertybes
–Dorą,Meilę, Tėvynę,
Šeimą.
ParėmusLietuvosspau

dos, radijo ir televizijos
fondui, mūsų projektas
darėsivisįvairesnis.Įdo
mi ir įsimintina išvyka
pas Santarvės premijos
laureatą tėvąStanislovą į
Paberžę.NorėjomeJįpa
matyti, išgirsti, suprasti.

Vy gands Kun gyS

KastėiKantaučiai,
Didviečiai,
Narvaišiai,Gandinga,
Jėrubaičiai?
SudrauguvykomkeliunuPlungėsontPalonguos.„No

va,sakaonsmonėi,greetbusmiestielis,ožvardytskaap
monapavardie.Monapavardie–Norvaišos,reišk„nuor
vaišiu“,  linksmaa rokava ons.Kaaprivažiavuomkelė
žėnkla,katrasruodėkrypti ikaima,nostebautėnbova
parašytaNarvaišiai.Aiškee,čegyvenžmuonissunarava,
arbanaravuotė žmuonis.Apramėnauanon,kače tėkraa
yrNorvaišee, tik diel kalbininku grieku ožvardytė teep
navykosee.
AtsėmėniauėKontautiukaimapavadėnėma,patvarkyta

tūkalbosnormintuoju.PeranusKontaučiaipavėrtaKan
taučiais.Kaimapavadėnėmskėlės nu garsėŽemaitėjės
rėkėKontauta,kontėnasavėmnuognaapatenkinta,vės
kuobaguotažmogauspavardies.Idabaanūtėnnatrūkst.I
senūsžemielapiūsKontovcyraša.Dabatūmuokslavyru
pariedymuesampašvėstėprotingajamImanueliouKantou,
katrassukritikavanetgrynojipruota.
Raštamuokytuojee aiškėn: dvėbalsis on netinkams

lėtoviukalba.NotoukartJonavatorietubūtėJanava.Ot,
gautuvelniūanėinuJuonu.KažėnkonJaninastumetpa
sakytu?
Šmuotsmūsavėituovardiuyrkėlėnnuanūsgyvenusiu

žmoniūpavardiū,vokėtimidavėnanas.
DanateepseneeiDėdvyteebovaparvadintėiDidvie

čius.Dėdė,geravėitames,žemaitee,tonkeevadėnamton
vėita,korlėtoviukaraleepiestėvaakščiuo.Nepagluostytu
ožtuokiusdarbeliusanūDėdiūjuvyčiukaimagyventuojee.
Vytisrėterė,karėatitikmoupasmumis.Skoudarajuona
parėbiesuPlungėsrajuonuyrDvarvytee–ionspatvarkyts
kalbininkuįDvarviečius.Galempasėkuolytė,katoremi
davėinakarėškaskėlmėskaimapavadėnemaGalvytee,
natuolėjGardūmiestelė,dabaparvadintaŽemaitiuKal
varėjė.Geraa,kaanuo“nasutvarkė” iGalviečius, tabie,
kuoksbovaGalvyčiai.
Kėiksoprontu,mūsamokslavyreedanesobrėndaidėl

tuo draskamūsaGondinga, vadindami anonGandinga.
Sunkeesutoumums,žemaitems,sosėtaikytė.Laiispie
istuorikaa,kataspavadėnėmsyrkoršėškaskėlmies,bettas
animsnetrokdanormintėneėšsėaiškėnus,kononsreišk.
Jeenatortėikalbūnormintuojeekuodėrbtė,laiėštaisa

paprastasklaidas,patiūpridėrbtasJėrubaičiųkaimapava
dėnėmė.Neskraidapasmumisjėrubės,tikjerubėsmėška
vėštelės.
Galietusakytėžemaitis:“Vadinkkaipečiu,dounasaš

taunekepsu”,betaneožsėmėslysbikumetižemaitiuruoda,
pavardėsadabikon“sunormintė”.Nesuprišnormėnėma–
žemaitėškupavadėnėmuvertėmaįlėtoviukalba,bettastor
būtėpadėrbtapruotingaa,nepraganontprasmies,ėstuorėnės
reikšmies.Tymslėtovėntojemspopėrmareektupasėrokou
tėsusenuolees,gėmoseesiaugoseestūskraštūs,ėšsėaiš
kintėvėituoviuvardūkėlmė,prasmė,itiktumetmėgintė
anusnormintė.Tumetrastinebūtutuokiūnesosėpratėmu.
Tor būtė abėposis ryšys  sunormints lėtovėšks pavadė
nėmstordaileepareetėatgal.Jeepavadėnėmsneėškrai
pysprasmies,nebūsatmestsmūsaruodas.Suprontam,ka
sulėtovintspavadėnėmstorbūtėaiškus,lėngvaataramsė
aukštaitiu,ėdzūku,ėkėtū.NonieraKontaučiai,Gondinga,
Norvaišiai,Jerubaičiaisunkeekėtūlėtoviuėštaramė,bie
data,kamūsažmuonisraštatonkeeišenužpruotakrašta.
Sunkeesuprastė,anuorspasėruodytėmokytesneesužkė
tus,aišneturiejėmakondėrbtėtokiūdyvupridėrb.Kaap
anėinesopront,karuodas(tarmės)yrpagrindsbėndrėnės
lėtoviukalbuos,anunesoprontont,normėnėmsnegalbūtė
dėrbams.Ruodasnierbėndrėnėskalbuospriešus,anuosyr
tasšaltėnis,katrasgėrdaanon.
Ruoduos,nedėdelėŽemaitėjėsdalelėapiPlungėapra

šiau, tėikklaidupridėrbta,vėsū,kuogera, iašnežėnau,
vokaskėtortumetdedas?Sakyčiuo,paeksperimentavuot
ontmūsaspronda,iužtenk,vėstėikmestebsakomKon
tautee,Norvaišee,Gondinga,Jerubatee.Laiksižmuonis
paruodė,kamuokamsauguotėsavapavadėnėmusvėitu
ožvardėjėmus.

Plungė

JustinuiMarcinkevičiuiatminti

Mums buvo įdomu suži
noti,kadtėvoStanislovo
keliaiglaudžiaisusijęirsu
PlungėsKapucinųvienuo
lynu.ApsilankėmeirVin
cento Sladkevičiaus bute
–muziejuje, pajutome jo
gyvenimoprasmingumą.
Naujas mūsų veiklos

etapas– „Nuogražiųžo
džių prie prasmingų dar
bų“.

Aplankėme Pakutuvė
nuose įsikūrusį rebilita
cijos centrą tiems, kurie
nori pasveikti, atsisakyti
gyvenimo beprasmybės.
Nuvežėme jiems akcijos
metu surinktų produktų,
bet, reikia pasakyti,mes
gavomedaugiau,neguten
besigydantieji. Didžiulį
įspūdį padarė betarpiškas
bendravimaspriedidžiulio

židinio,įrengtokoplyčio
je.Galdėltotaipnuosta
biaiskambėjovaikųtaria
mi žodžiaimonsinjorui,
Santarvėsfondolaureatui
KazimieruiVasiliauskui,o
jomėgstamagiesmė„Ma
rija,Marija“skambėjotaip
pakiliai, lyg nevystančių
lelijųpuokštėpriejokojų.
GiesmęlydėjograudiAs
tosDmitrikovaitėssmuiko
melodija.
Įspūdingas susitikimas

PlungėjesudarvienuSan
tarvės premijos laureatu
DonatuBanioniu.Atgai
vinomesenąjįkinoteatrą
„Svaja“, kuriame žiūrė
jome vieną tragiškiausių
pokarį vaizduojančiųfil
mų – „Niekas nenorėjo
mirti“.
IšPanevėžioparsivežę

BaltąjąSantarvėsvėliavą,
gavome teisę rengti res
publikinįrašiniųkonkursą
PlungėsakademikoAdol
foJuciomokykloje.
Kokia įtaigi didžiojo

poeto žodžio jėga.Mes
dumetus gyvenompaki
lių renginių sūkuryje, o
gražiausiasmintisįrašėme
leidinyje„Laureatųmintys
apieMeilę,SantarvęirTo
leranciją“:

ParengėAkademikoAdolfo
Juciopagrindinės

mokyklosmokytoja,
mokyklosmuziejausvadovė

DanutėArdavičienė

Plungė

JustinasMarcinkevičius.

Išmokyklosmuziejausarchyvo.

SusitikimassuaktoriumiDonatuBanioniu.
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Dai nius So bec KiS

Va ka ro 
raminantieji
Visas realus gyvenimas vyksta pomaldos

arbapopamaldų.Kaipnorite.Patsžodispamal
dos nusako vyksmą pomaldos.Visi susirinkę į
pamaldas laukia vyksmo, kuris prasidės pomal
dos.Laukia, kada galės grįžti namo, baigti virti
pietusšeimynai,arnueitisudraugaisįbarąišlenk ti 
pobokalą,ardaugiau,alaus.
Malda veikia atpalaiduojančiai, kaip kokie ra

minamieji.Vadinasi, visuotinėmalda bažnyčioje
yrakaiphipnozėbendruomenei,raminamųjųdozė
tikintiesiems.Pasakysiukitaipneipasakėišminčiai
K.MarksasirF.Engelsas,kadnereligijayraopiumas
liaudžiai,obūtentmalda–taiiryraopiumasbendrijos
nariams.Maldaturididžiausiągaliąpaliktižmogaus
protą atvirą infiltracinėmsmintims iš išorės,ne tik
geroms,betirblogoms.
Kokiąpozicijąužimažmonėsmelsdamiesi?Daž

niausiaijieklūpobažnyčiojearbanamuose,sudėjędel
nusvienąpriekitomaldai.Kartaisžmonėsmeldžiasi
atsistoję,taippatrankassudėjęmaldai,nuleidęgalvą
žemyn.Tačiaukūnopozicijadarnereiškia,kadžmogus
besimelsdamasyranusižeminęspriešDievą.Galima
klūpėtigalvąnunarinusikižemės,tačiautavoširdis
galibūtipilnaišdidumo.Tokiuatvejukontaktassune
žemiškuatstovuneįmanomas.Tokįmaldingumągali
maįvardintikaipdemonstratyvųjįpamaldumą.Galbūt
galvojama,kadkuožemiaunusilenksiuatsiklaupęs,
tuopamaldesnisatrodysiuaplinkiniams.Tačiaujuk
patsKristusmokomūsųviešainedemonstruotisavo
pamaldumo.Jisrekomenduoja labiaumelstis indi
vidualiai,kadkititonematytų,oneturgausaikštėje
visųakivaizdojevaidintipamaldumo įsikūnijimą.
Taippatsėkmingaipamaldųžmogųvaidintigalima
netikturgausaikštėje,betirbažnyčioje.
Melstis tinka ne tik bažnyčioje ar namie atsi

klaupusprielovos.Svarbiausiamaldosproceseyra
nekūnopadėtis,betdvasiosnuolankumas.Todėl
melstisgalimevaikščiodamipajūriu,mišku,kalnuo
se,pievose;melstisgalimesėdėdamianttaburetės,
lovos, fotelio ar besimaudydami vonioje;melstis
galimegulėdamiantlovos,kilimoargrindų;melstis
galimevairuodamiautomobilį,važiuodamidviračiu
ir panašiai.Visųmaldos situacijų net neįmanoma
išvardinti.Tačiau svarbiausia nesimelsti balsu, kad
kasnorsnepastebėtų.Tuometmusgalėtųapkaltinti
demonstratyviu pamaldumu.Todėl geriausiamels
tismintyse.JukjokiųminčiųnenuslėpsinuoDievo.
TadirmaldosmintisDievasaiškiausiaigirdi.Balsu
geriausiamelstisnamie,kaiesivienas.Tuometutai
patitinkamiausiairintymiausiaaplinkasusisiektisu
Dievumaldoskanalais.
Svarbiausiamaldažmogausgyvenimeyrairturibūti

Tėvemūsų.Visakitayrakaipnereikšmingaspriedas
prieto.Ošiaipmaldaturiteigiamąpsichologinęreikš
mę.Nuo jos palengvėja.Net ir aš turiu prisipažinti,
kadmeldžiuosi savomintyse kiekvieną vakarą jau
gulėdamaslovoje.Manomaldasusidedaištrijųdalių.
PirmojedalyjeprašauDievoatleistinuodėmes,kurias
padariaužodžiais,darbaisarmintimis.Antrojedalyje
prašau leisti ramiai išmiegoti tą naktįman irmano
artimiesiems(priešamsramiosnaktiesneprašau).Tre
čiojojedalyje,kurisapvainikuojavisąmaldosprocesą,
meldžiuosimaldaTėvemūsų.Iržinote,maldalabai
padedagyventi.Jituritamtikrąraminamąjąfunkci
ją,irnesvarbujeiguištikrųjųDievonėra.Jisuteikia
psichologinėsramybės.Todėlmaldąrekomenduoju
visiemsžmonėmsvietojeraminamųjųvaistų.Odabar
nusižeminęsavodvasiojemelskimės:Tėvemūsų...

Plungė

KVIE čIa mE 
aP LaN Ky TI Pa rO das

Plungėsviešojojebibliotekoje(Laisvėsal.19)iki
balandžio28d.veikiakauniečioRaimondoPuišiofo
tografijosparoda„Liuteronųatmintis“.

* * *
Plungėsmiesto bibliotekoje (prekybos centras

„MaximaXX“,IIa.)ikigegužės1d.eksponuojamos
plungiškioAlgimantoVerkiofotografijos.Parodospa
vadinimas–„Išgyvenimopaukščių“.

* * *
Restorane „Skalvija“ (Vytauto g. 3, Plungė) iki

balandžio28d.veikiaplungiškioKęstučioVaitkaus
fotografijosparoda„Plungės irPlateliųkraštas:per
žiemavoti“.

* * *
PlungėsŠv.JonoKrikštytojobažnyčioje–„Plun

gėsfotobienalės2010“irLietuvoskultūrospremijos
laureatų broliųAlgimanto irMindaugoČerniauskų
(Merkinė)fotografijosparoda„Savanoriųžemė“.

* * *
„Centro“kavinėje (buvusiame„Bilduke“,Plungės

kultūroscentrorūsyje)balandžiomėnesįveikiaplun
giškioKęstučioVaitkausfotografijosparoda„Plungės
irPlateliųkraštas“.

Plungėsviešosiosbibliotekosinf.

KVIE čIa mE da Ly Vau TI 2011 m. 
PrO jEK TE

,,StanislovasRiauba–
ŽemaitijosAndersenas“
Plungės rajono savivaldybės kultūros centras jau

vienuoliktimetaikviečiavaikus ir jaunimądalyvauti
jaunųjųmenininkųsąjūdyje„StanislovasRiaubaŽe
maitijosAndersenas“.
Pagrindinisšioprojektoetapasparodakonkursas,

skirtasStanislovoRiaubosvardopremijailaimėti.Pro
jektotikslaskreiptivaikųirpaaugliųkūrybinęveiklą
tautodailėstradicijųlinkme,atskleistitalentingiausius,
pagerbti unikalaus žemaičių skulptoriaus Stanislovo
Riaubosatminimą.
Nuo 2001metų rengiamuose StanislovoRiaubos

vardoparodose–konkursuosedalyvavo904 jaunieji
menininkaiišįvairiųLietuvosmiestų.Eksponuota–3
744dailės kūriniai. 49dalyviams įteiktosStanislovo
Riaubosvardopremijos.
Parodoje konkursedalyvaujamoksleiviainuo10

iki19metų.Kiekvienasprojektodalyvisturipateikti
po4kūrinius.

Tai tu ri bū ti vaiz duo ja mie ji ar ba tai ko mie ji dai lės 
dir bi niai: įvai ria tech ni ka (gua šu, alie ji niais da žais, 
ak va re le, pieš tu ku) su kur ti pa veiks lai:
gra fi kos dar bai (me džio, li no, kar to no rai ži niai ir kt.),
me džio dir bi niai (skulp tū ros, prie verps tės, šaukš tai, 
švil pu kai, in dai ir kt.),
teks ti lės dir bi niai (rink ti nės, vy ti nės, pin tos juos tos, lo-
va tie sės, rū bų de ta lės - pri juos tės, marš ki niai, ran gės, 
siu vi nė tos ska re lės ir t.t),
įvai rūs rank dar biai (pirš ti nės, ko ji nės, ser ve tė lės ir kt.),
pin ti dir bi niai (krep še liai, dė žu tės ir kt.),
mo lio dir bi niai (žies ti ir lip dy ti in dai, švil pu kai),
pa pro ti nės pa skir ties dir bi niai (kau kės, mar gu čiai).

Konkursuigalibūtipristatomiirčianepaminėtidir
biniai,turintyssąsajassuliaudiesmenotradicijomis.
DarbusreikiapristatytiįPlungėsrajonosavivaldybės

kultūroscentrą(Senamiesčioa.3,Plungė)iki2011m.
balandžio20d.
XI jaunųjųmenininkųkūrybosparodaveiksPlun

gėskultūroscentre2011m.balandžio30birželio2
dienomis.

Pro jek to už da ry mo šven tė 
įvyks bir že lio 2 d. 14 val.

Dėl iš sa mes nės in for ma ci jos pra šo me kreip
tis į pro jek to va do vę Za fi rą Lei lio nie nę tel. 8 

448 51361 mob.8 671 18305.

KūryBOs VaKaras 
„sKaLVIjOs“ rEsTOraNE
Balandžio29d.(penktadienį)16.30val.Nacionalinės

Lietuvos bibliotekų savaitėsmetu Plungės restorane
„Skalvija“(Vytautog.3)vyksPoezijosirdailėsvakaras.
Poeziją skaitys poetas ir vertėjasDainius Sobeckis
(Plungė),tapybosparodąpristatysdailininkasEdmundas
Ragožys(Vilnius),kūrybosvakarąvesfilologasirpoetas
DanieliusMilašauskas(Klaipėda).

Plungėsviešosiosbibliotekosinformacija

Vy tas rut KAuS KAS
RietavoOginskiųkultūrosistorijosmuziejausdirektorius

Kviečiameįnaujos
kny gos su tik tu ves
Šiųmetinėjeknygųmugėje,kuriVilniujevykovasario

18d., istorinėsatmintiespuoselėtojaiypačšiltai sutiko
solidųVilniauspedagoginiouniversitetoleidyklosleidinį
„KunigaikščiaiOginskiaiLietuvos istorijoje.Kultūrinės
veiklospėdsakais“.Knygoje,kuriąsudarėLietuvosistorijos
institutoLDKistorijosskyriausvedėjadr.RamunėŠmi
gelskytėStukienė,publikuojamakeliosdešimtysturiningų
moksliniųstraipsnių,kuriuosžinomiLietuvos,Baltarusijos
mokslininkai,Oginskiųistorijostyrinėtojaipristatė2005
2009m.RietavoOginskiųkultūros istorijosmuziejuje
rengtosetarptautinėsekonferencijose,skirtoseartėjančioms
įžymausvalstybėsirvisuomenėsveikėjoMykoloKleopo
Oginskio250osiomsgimimometinėmsįprasminti.
Atskirąknygosskyriųsudarokonferencijoseskaity

tipranešimai,kuriedėlmažesnėsapimtiesirdėstomos
medžiagosturinioskirtiteminiamOginskiųkultūrinės
veiklospažinimuiirpopuliarinimui.
KnygąpuošiapuikiosM.K.Čiurlioniodailėsmu

ziejaus fondų,Mokslų akademijos bibliotekos ir kitų
šaltiniųiliustracijos.Daugelisjųpublikuojamospirmą
kartą.
Ateinantįpenktadienį,kovo25d.15val.rengiamas

knygospristatymasRietavoOginskiųkultūrosistorijos
muziejuje.Dalyvaus leidinio sudarytoja dr.Ramunė
ŠmigelskytėStukienė,leidybosorganizatoriai,moksli
niųstraipsniųautoriai.
Kviečiameknygossutiktuvėsedalyvautivisus,ku

riebranginaOginskiųkultūrinįpalikimą,nėraabejingi
artėjančiaigarsiųjųpolonezųautoriausMykoloKleopo
Oginskiojubiliejineisukakčiaiirnoribeprekybinioant
kainiošįvertingą,nedideliutiražuišleistąleidinįįsigyti
savobibliotekai.


