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Vil niaus kny gų 
mu gės at gar siai,
ar ba pa slap tin ga sis 
skai čius 153 ..

Dvie jų 
mies tų 
drau gys tė 
tvir tė ja

Nukelta į 6 psl.

Vi ta li ja Čepulytė,teofiliusČepulis

Gy ve ni mas pra bė go Su val ki jo je

Mama ir tėtis su pirmagimiu sūnumi 1957 m.

Mama ir tėtis su broliu kun. Liudu 2004 m.

Trys Čepulių šeimos kartos. Kairėje tėvai, viduryje - a. a. sūnus su šeima, dešinėje 
krašte - dukra Vitalija. 1988 m.

Mama su pirmokėle ir penktoku. 1695 m.

... Ne pa per ka mas, ne nu
mal do mas ir at kak lus
Žmogaus likimo sekun

dan tas – lai kas
Die nas ir va lan das, kaip 

dūžtančiuslašus
Nusineša jo žirgas nesu

lai ko mas...

Mūsų rankose – pasku
tinis 2010metų „Žemaičių
saulutės“ numeris. Pirmaja
me puslapyje kreipimasis į
skaitytojus,raginantisnetik
skaityti „Žemaičių saulutę“,
bet ir spausdinti joje savo
mintis bei rašinius. Todėl
ir nutarėme parašyti apie
savoMamą, Žmoną Petro
nėlę SerapinaitęČepulienę,
daugmetų prenumeravusią
„Žemaičių saulutę“, nuošir
džiaijąskaičiusią,nekantriai

laukusią sekančio numerio.
„Žemaičių saulutėje“ rašo
ma apie įdomius, kažkuo
pasižymėjusius, o taipogi
ir paprastus žmones.Mūsų
mama visą laiką gyvenu
si ir dirbusi nedideliame
Suvalkijosmiestelyje, pati
būdamavisuomet kukli, vis
tik buvo neeilinis žmogus
– visapusiškai išsilavinusi,
aukštos erudicijos, gilaus
dvasingumo. Ji nepaprastai
mylėjosavodarbą,žmones,
o dar labiau savo gimtąją
Žemaitiją, tėviškę, apjuostą
Babrungoupe,visskubančia
plukdytisavokrištolinįvan
denį į Žemaitijosmotinėlę
Miniją.Nepaprastąnostalgiją
jautė tarp ežerų irmiškelių
prigludusiamBeržoromies
teliui.Galtodėl,kadBeržoro

kapinėse amžinam poilsiui
atgulėjostėveliai,josmyli
masirgerbiamasdėdėJonas
Bražinskis – josmamytės
PetronėlėsBražinskaitėsbro
lis,nekartąpaminėtas„Že
maičiųsaulutėje“,kaipbuvęs
tometo kaimo šviesuolis,
mokytojas, saulutininkas.
Taip pat čia ilsisi tragiškai
žuvusimamos sesutėAure
lija, brolio Zenono žmona
Aldona ir daugelis artimų,
pažįstamų kaimo žmonių.
Deja,mamyteinebuvolemta
amžinampoilsiui sugrįžti į
josnumylėtąBeržorą,norsji
sakydavo–kainumirsiuma
nepalaidokitBeržore.2010
m.rugpjūčio27d. jiatgulė
šaliaprieš7metusautoava
rijoježuvusiosūnausJuliaus
Lukšiųmiestelio kapinėse
įmolingąSuvalkijos žemę,
taip ir nepajutusi savasties
suvalkietiškaiaplinkai.Išėjo,
išsinešdamająnuolatlydėju
sįmielosŽemaitijosilgesį.

Petronėlė Serapinaitė
gimė 1924 m. rugsėjo 2
d. Plungės rajone, Platelių
valsčiuje,Babrungėnų kai
me gausioje pasiturinčių
ūkininkųSerapinų šeimoje.
Nepaprasto grožio tėviškės
gamtairtėvųįskiepytamei
lėdarbuisuformavojautrios
sielospareigingąasmenybę.
Tėvai rūpinosivaikųauklė
jimu.VyriausiajįsūnųLiudą
išleido į kunigus, omama
ir jaunesnė sesutėMagdutė
įstojo įVilniausvalstybinio
universitetomedicinos fa
kultetą.Tačiau1948m.ge
gužės22d.tremtiesįSibirą
neišvengėirSerapinųšeima.
Tėveliai, brolis Zenonas ir
šešeriųmetukųsesutėAdelė
buvo sulaipinti į sunkveži
mį išvežti.BroliuiZenonui
pasisekė pabėgti, o tėveliai
sumažyleAdele(dabarma
mossesuoAdelėTarvydienė
sėkmingaiūkininkaujasavo

tėviškėjeBabrungėnuosesu
sūnaus agronomoEdvardo
Tarvydošeima)buvoišvežti
įtolimąjąkalnuotąjąBuriat
Mongoliją.Kitišeimosnariai
tą lemtingą dieną laimingo
atsitiktinumo dėka išvengė
tremties,norsvėliauvisiems
teko patirti labai sunkių iš
bandymų.

Bebaigiančiaimedicinos
studijasmamai–Petronėlei
Serapinaitei, nebuvo leista
laikyti valstybinių stoma
tologijos studijų baigimo
egzaminų,motyvuojanttuo
metiniorektorato,jog„nevi
siemsbuožvaikiamsaukštus
mokslus baigti“.Tuo pačiu
motyvu,įpusėjusimedicinos
studijasbuvopašalintaišuni
versiteto ir sesuoMagdutė.
Reikėjo ieškotis darbo. Po
ilgųpaieškųmamasužinojo,
kadPabradėjeyralaisvasto
matologovieta.Tenpasisekė
įsidarbinti.Kadangineturėjo
diplomo,darbągavofelčerio
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Klier.AntanasŠneiderAitis

Laimėšeimoje.Dovanaaružduotis?
Šiųmetųbalandžio2d.

Klaipėdosuniversitetome
nųfakultetokoncertųsalėje
vyko šeimų konferencija
„Laimėšeimoje.Dovanaar
užduotis?“, organizuojama
Telšiųvyskupijos,Klaipėdos
dekanatoirLietuvosšeimos
centrų.Konferencijojedaly
vavošeimosišvisosLietu
vos,taippatvisųvyskupijų
ganytojai, kurie pradžioje
susirinkusiesiems tarė pa
sveikinimo žodį. Iki pietų
savo kompetencijaminėta
temadalinosi garbingi lek
toriai,kurievėliauvadovavo
darbuipasirinktosegrupėse
atitinkamatema.Dienabu
vovainikuotašv.Mišiomis
KlaipėdosMarijosTaikos
Karalienėsbažnyčioje.

Ag re sy vus jau ni mas

Pirmasis, pasveikinti su
sirinkusiuosius ir pristatyti
savopozicijąkonferencijos
tema,įscenąbuvopakvies
tas vietos ordinarasTelšių
vyskupas JonasBorutaSJ.
Ganytojas kalbėjo, jog šio
gyvenimo tikslas yra am
žinoji laimė.Kad tinkamai
galėtumejosiektiirpasiekti,
privalome įsiklausyti pir
miausiaįsavosąžinėsbalsą,
kad nekiltų konfliktų.Tai
svarbuiršeimoje–vykdyti
savo pašaukimą tinkamai
ir nuolankiai, idant galėtu
me amžinai būti laimingi.
Ekscelencija išryškino, jog
kiekvienosšeimosužduotis
irtikslasyravaikai,kuriuos
tėvaimokytųmeilės,supra
timo irvisųvertybių.Šiais
moderniais laikais susidu
riamesuagresyviubeglobiu
jaunimu.Tam, kad vaikas
toksnebūtų,jisprivaloturė
titikrątėvąirtikrąmotiną.
Priešinguatvejujiskerštauja
dėlnormaliosšeimosnebu
vimoirtampasunkiainuspė
jamasbeiagresyvus.

Laimė–dirgiklis

Posavopasisakymo,Tel
šių vyskupijos ordinaras
vietąpriemikrofonoužleido
Kauno arkivyskupuimet
ropolitui SigituiTamkevi
čiui.Pasveikinęspirmiausia
susirinkusius vyskupus ir
visus klausytojus, ganyto
jas pakartojo pagrindinę
konferencijos temą – Šei
ma:dovanaaružduotis?Jo
atsakymasbuvopaprastas:
„Man šeimabuvodovana.
Tėvainelankė jokių jauna
vedžiųkursų,buvopaprasti
kaimožmonės.Iršiandienaš
neatsimenunėvienotarpjų
kilusiokonfikto“.Arkivys
kupaspasakojo,kadšeimoje
jieaugoketurivyrai.Iršian
dien jamdidžiausia šventė
yra grįžti į namus.Anot
Kaunometropolito,tokiems
žmonėmsšeimayradovana.
Dabar būsimi sutuoktiniai
yra kruopščiai ruošiami,

tačiaudalis jų šeimų išyra.
Galiausiai šiandien jaunų
žmoniųšeimojelaimėsnėra.
S.Tamkevičiusteigė,kadją
reikiaišsikovoti,odarprieš
santuoką išsigydyti visas
jaunystės žaizdas: alkoho
lizmą,seksą,egoizmą.Šiais
laikaislaimėjaunamžmogui
yratikfiziologinisdirgiklis.
Kadvaikasnuopatmažens
turėtųkitokįsuvokimą,pa
dėtigalitiktėvai.
JoEkscelencija S.Tam

kevičius, kalbėdamas apie
šių dienų skurdą, pabrėžė,
jogšeimagalibūtilaiminga
irskurdi.Pinigaineišgelbės
ir tikraineišmokysmeilės,
tačiaupriešingai–galipa
darytijąiškreiptą.
Ganytojas,baigdamassa

vokalbą,palinkėjovisiems
geros konferencijos ir dar
kartąpadėkojoorganizato
riams, kad šie suteikė jam
progąapsilankytiKlaipėdos
mieste.

Laimė–išbandymas

Paskutinysis lakonišką
sveikinimožodįtarėKlaipė
dosmiestomerasRimantas
Taraškevičius. Išprovokuo
tasS.Tamkevičiausžodžių,
kvietėdažniaulankytisuos
tamiestyje.Kalbėdamaskon
ferencijostema,merassakė,
jogšeimayramūsųkantrybės
ir stiprybėsmeilėje išban
dymas. Jo teigimu, šeimos
laimękuriavaikai:„Niekas
gyvenimeneteikia tiekpra
smės,kaipužaugintasžmo
gus“,sakėpolitikasirlinkėjo
maloniosviešnagės.

Vaikasneturėtų
užsitarnautišeimos

meilės

Pasibaigus sveikini
mams,pirmasislekcijąskai
tyti turėjo Jo Eminencija
kardinolasAudrys Juozas
Bačkis.Tačiaudėl svarbių
priežasčiųnegalėjęsatvykti,
savopranešimą„Gailestin
gumas šeimoje“ patikėjo
Vilniaus arkivyskupijos
vyskupuiaugziliaruiArūnui
Poniškaičiui. Pranešimas
buvokompetentingaigany
tojiškas,padrąsinantisirpa
guodžiantis.Anotkardinolo
žodžių,turimepadėtivieni
kitiemseitipriemeilėsšalti
nio.Dievasyrabesąlygiška
meilė ir Jis turėtųbūti pa
vyzdyskiekvienoješeimoje.
Dievasmyli vienpusiškai,
nekreipdamas dėmesio į
žmogaus nuodėmingumą.
Todėlsantuokossakramen
tasyrasąjungairsuDievu,
kuomet du žmonės kartu
priimaDievą, kaipmeilės
šaltinį, kuris yra nuolatinė
kova su egoizmu. „Svar
biausia išsaugoti tai, kas
laikošeimą.Nesametobuli
ir negalime suvoktiDievo
gailestingumo paslapties.
Todėlmylėti–reiškiarizi

kuoti“, kardinolo žodžius
citavo vyskupas augzilia
ras.Šiųdienųtėvaisiekia,
kad jų vaikas užsitarnautų
besąlyginę šeimosmeilę.
TačiauanotA.J.Bačkio,taip
neturėtųbūti.Tėvųpareiga
–padėtivaikamsrinktispa
tiems,onenurodinėti.

Dalinosipatirtimi

Po ganytojiško pamo
kymo, savopraktinepatir
timi dalinosi jauna šeima,
santuokoje gyvenanti dvy
liktuosiusmetus. Jų tema
–„Atleidimasirgailestingu
mas“.Jaunižmonėskalbėjo,
jogjųdraugystėspradžioje
vyravo idealistiškos sva
jonės, apipintos, atrodytų,
tobula romantika.Tačiau
bendrogyvenimopradžio
je iškiloproblemos,kurias
išspręstipasidarėitinkeblu.
Be abejo, kilo nesantaika,
įžeidinėjimai, žeminimai.
Tačiau visgi buvo atrasta
drąsospriimti žmogų tokį,
koksjisyra.„Atleiskitevie
nikitiems“(Kol3,12).

Svarbiausia-
pasitikėjimas

Įsibėgėjant lektorių pa
skaitoms,įscenąbuvopa
kviestaspsichologasAlgis
Petronis.Savokompetenci
jajisdalinositema„Laimė
šeimoje – dovana ar kas
dienės pastangos?“. „Lai
mė– kaip loterija: sutapo
charakteriaiirmeslaimingi.
Ogaltaipastangos?“,kiek
provokuojančiu teiginiu
savo lekciją pradėjo psi
chologas. Jis visgi laikėsi
pozicijos,kadžmonėslabai
dažnainesuderinapastangų
irdovanos,bet,anotpsicho
logo, tai, ko nesugebame

suderinti, privalome ap
jungtiirsuvestiįvieną.Lai
mėspatirtisyraparadoksali.
Taigi,kastastermometras,
galintismatuotišeimyninę
laimę?Kaip teigė lekto
rius, nei stabilumas, nei
pasitenkinimas santykiais,
nei konflikto nebuvimas
nėrapakankamospriežastys
nustatytilaimei.Norėdami
suvokti,arsantuokayralai
minga,privalomeprisiimti
pilną atsakomybę santy
kiuose,rūpintisnesavo,bet
kito gerbūviu.A.Petronis
teigia, kad pasitikėjimas,
jog kitasmanimi rūpinasi
ir,kad jam taipatinkayra
laimėsmatuoklė.
„Tai visgi pastangos ar

dovana?“,savopranešimo
pabaigoje iškėlė klausimą
lektorius. Jo teigimu, šei
myninė laimėyra abipusė
dovana.Dužmonėsprivalo
būtivienaskitamdėkingiir
išlaikyti tokią padėką, ku
ri netaptų priekaištu, kaip
pavyzdžiui:„Pagaliaumes
tinkamaipasikalbėjome,ne
taip,kaipvisada..“.

Laimingitėvai

Apievaikųlaimęšeimo
je, paskaitoje „Kadvaikai
šeimoje būtų laimingi...“
kalbėjo dr.RasaBieliaus
kaitė.Jisakė,kadšiandien
vertybėsyravisdar suvo
kiamos,tačiaunesistengia
ma jų įgyvendinti.Norint,
kad vaikai būtų laimingi,
svarbiausia, kad tėvai to
kiais jaustųsi. Pastarieji
privalobūtiįgalūsperduoti
vaikuiteigiamusjausmus.

Šv.Mišiasaukojo
trysvyskupai

Pasibaiguspranešimams,
skaitovaiatsakinėjoįklau
sytojųjiemspateiktusklau
simus.Aktualiausia kon
ferencijosdalyviamsbuvo
vaikųauginimasirauklėji
mas,neištikimybė,seksua
linissekuliarizmas,psicho
loginisžmogausžalojimas
ir pasiruošimas santuokai.
Po pietų pertraukos, bu
vo organizuojamas darbas
grupėse,kuriomsvadovavo
pranešimusskaitęlektoriai.
Pasibaigus visai progra
maiKlaipėdosuniversiteto
menų fakultete, norintieji
skubėjo įMarijosTaikos
Karalienėsparapiją,kurioje
buvo aukojamos iškilmin
gosšv.Mišios.Įžangosžodį
sakė vietos ordinaras vys
kupasJ.BorutaSJ,šv.Mišių
aukai vadovavovyskupas,
kariuomenėsordinarasGin
taras Grušas, pamokslo
metu žodį tarė Vilniaus
arkivyskupijos vyskupas
augziliarasA.Poniškaitis.
Nemažas tikinčiųjų būrys
meldėsikartusuganytojais.
Šv.Mišiųpabaigojevysku
pus,simboliškaiįteikdamas

po žvakę su tos bažnyčios
atvaizdu, pasveikino pa
rapijos klebonas, vyskupo
vikarasKlaipėdos kraštui
kun.ViliusViktoravičius
ir sakė, jogšiosbažnyčios

skliautaiturbūtpirmąkartą
matopriealtoriaustrisLie
tuvosvyskupus.

Tel šiai
AutoriausirAudriausUndraičio

nuo tr.

Au kA drAu gi jAi „SAu lu tė“
Mieli bičiuliai, dėkojameužpraeitųmetųparamą.

PrašomedirbančiusLietuvosgyventojuspaaukotiikišių
metųgegužės2d.2proc.Gyventojųpajamųmokesčio
nevyriausybineikultūrosorganizacijaidraugijai„Saulu
tė“,leidžiančiaikultūroslaikraštį„Žemaičiųsaulutė“.
Organizacijos duomenys:Draugija „Saulutė“,

Laisvėsal.19,LT-90122Plungė.Kodas193366295.At-
siskaitomosiossąskaitosNr.LT774010043000021689,
DnBNORDbankas.
Ačiūvisiemsužparamą.
Draugija„Saulutė“,„Žemaičiųsaulutė“

redakcija

Arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius.
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„Akcijos tikslas–pagel
bėti sergantiems senoliams,
vienišiemssunkiaisavobui
timi pasirūpinantiems žmo
nėms susitvarkyti namus,
padėti jiems pasiruošti ar
tėjančiomsŠv.Velykoms“,
– sakė Lietuvos „Caritas“
atstovasGediminas Salva
navičius.

Per vieną akcijos dieną
savanoriaiaplankė40vienišų
senolių,kuriemspadėjo su
sitvarkyti namus, nusipirkti
maisto,atliktikitusbūtiniau
siusdarbus.

„Man„Caritas“yratikras
išsigelbėjimas.Amžius ir
ligos neleidžia visiškai pa
sirūpinti savimi. „Caritas“
savanorėspadedasutvarkyti
namus, išvalyti langus, pa
bendrauja.Esu labai paten
kinta“, – pagalba džiaugėsi
BronislavaSavickaitė.

Akcijojetaippatdalyvavo
savanoriaiišužsienio.IšVo
kietijosatvažiavusiEuropos
savanoriųtarnybossavanorė

Ma lo nūs Bro liai ir Se se rys Tė vy nė je,
Kristauskančiairjoprisikėlimasniekadneatvėrėmumstiekgiliųprasmių,kaipšiais

metais.
LietuvajukpanašiaikaipirmūsųIšganytojasdaugkentėjo,gulėjonetkarsteirpaga

liaugarbingaiprisikėlė.
Įjądabaryranukreiptasvisopasauliotautųžvilgsnis.
Matžmonijaisunkusuprasti,iškurtokialietuviųdrąsa,toksveržimasisįlaisvę,toks

norasbūtinepriklausomaisirtokstikėjimasįDievoApvaizdą.
Tastikėjimas,Brangieji,kaiptik iryramūsųdabartinioprisikėlimobeidžiaugsmo

pagrindas.
LietuvagivisuomettikėjoįKristauspergalę,kurinegalėjoįvyktibekentėjimųirnet

mirties.
Dardaugiau–Lietuvanevientikėjo,betvisataiirpatiišgyveno.
KenčiąsirprisikėlęsKristusvisuometbuvoirtebėramūsųvadovasįlaisvę,laimęir

gėrį.
JeigužvelgsimeįLietuvąpraėjusiųšimtmečiųtolumoje–įLietuvą,tiekkentėjusią,taip

pažemintą,tieksuvargusią,atrodys,kadlygpatsKristusbūtųįsikūnijęsmūsųtautoj.
Ryšiumsutuogalmespermažaiprisimename,kadpoLietuvoskrikštoevangelijamus

labiausujungėįtautinįvienetą,negutautosakaartautodailė.
Krikščionybėsusavoiškilmingaliturgija,doroviniaisįsipareigojimais,artimomeilės

įsakymuyramilžiniškadvasinėjėga,kurisuvienijatautasiržmones.
Kalbantgiapiepaskiruskančiąbeiprisikėlimą,reikiaatsiminti,kadKristusbuvouž

darytaskalėjime,plaktas,erškėčiaissužeistasirpagaliau,mirdamasantkryžiaus,šaukė
„Tėve,kodėlmaneapleidai“.
Paskui,kaišaukėtrokštu,jampakišokartausgėrimo–acto,maišytonetsutulžim.
Miręsgi,trimsdienomspaguldomasįkarstą,antkurioužritinamasdidelisakmuo.
TačiaupošitokiųkančiųbeipažeminimųKristusgarbingaiprisikelia,savodieviška

galybenustebindamassargus,budelius,teisėjus.
Sakykite,arčianeLietuvospaveikslas?
JukirLietuva,ypačperpaskutinįpenkiasdešimtmetį,buvouždarytakalėjime,dalinai

deportuotaįSibirą,užrakinta,kadnebendrautųsupasauliu,plaktabedieviškapropagan
da,sužeistagirtuokliavimu,moralinėmisydomis,pagaliauStalinobudeliųlygprikalta
priekryžiaus.
Niekasjosnegelbėjo,neguodė,okaišaukė„Trokštu“,jailygkokįactą,maišytąsu

tulžim,kišokomunistinędoktriną,kuriąšiandienjaupatyskomunistailaikoapgaule.
Potoprasidėjovadinamas„stagnacijos“laikotarpis.
Lietuva,taipsakant,buvopaguldytaįkapą.
Pasaulisapiejąniekonebegirdėjo.
DaugkasjaunebeatsiminėLietuvosvardoirvietos,kurjiyra.
BetštaistaigamūsųtautaiišauštaVelykųrytas.
SuDievopagalbajigarbingaiprisikeliaiškapoirvisampasauliuišaukia:„Žiūrėkite,aš

gyva,atinaujinusi,dvasiškaisustiprėjusi,norsdarsužaizdomisirkankinimųrandais.
Artainestebuklas?
Pasaulisapstulbsta.
ApieLietuvą,kaijidrąsiaiirryžtingai,tarpdaugybėskliūčių,pasiskelbianepriklauso

mavalstybe,rašodidžiojipasauliospauda,tariasigalingiausiųvalstybiųvadai,kądaryti,
nesnuoLietuvosklausimo išsprendimopriklausanti netAmerikos irRusijospolitinė
pusiausvyra.
Kasgalėjomanyti,kadLietuvapasidarystokiasvarbi.
Taigi,šiaismetaisVelykosmumsreiškiairreliginį,irtautinįtriumfą.
Džiaukimės,kadjųsulaukėme.
Sveikinkimevienikitus.
PasitikėkimeKristumi,nesjo,kaipDievosūnausgaliayraberibė.
AtsinaujinkimeKristausmeileirvisivieningai,kaiptikribroliaiirseserys,siekime

savoprisikėlusiaitautaidvasinioirmedžiaginiogėrio.

PerLibertyradiją1990m.

ParengėDainiusSobeckis
Plungė

leonardasAndrieKus

ŽodisįLietuvąVelykųdieną
Plungėskraštoliteratūrinispaveldas:

LeonardoAndriekaus
archyvas

Br.kun.saulius–pauliusBytAutAs OFM

Jė zaus Pri si kė li mas – nau jo 
gy ve ni mo vers mė

Nukelta į 8 psl.

Jėzaus Prisikėlimo tiesa
yrakrikščioniųtikėjimovir
šūnė. Kristaus prisikėlimo
paslaptį,kaiptikrąįvykįliu
dijaNaujasisTestamentas.
Šv. apaštalas Paulius laiške
Korintiečiamsmumsprime
na:„Pirmiausiaašjumsper
daviau,kąesugavęs,būtent:
Kristusnumirėužmūsųnuo
dėmes, kaip skelbėRaštai;
Jis pasirodėKefui, paskui

Dvylikai“(1Kor15,3–5)ir
,,JeiKristusnebuvoprikeltas,
taituščiasmūsųskelbimasir
tuščiasjūsųtikėjimas“(1Kor
15,14).

Kiekvienamelaikotarpyje
žmonėsgiliaitrokštatiesosir
solidarumo paženklintų as
meninių santykių.Daugelis
puoselėja lūkesčius stiprinti
autentiškusdraugystėsryšius,
pažintitikrąjąmeilę,sukurti

neišardomąšeimą,siektias
meniniostabilumoirtikrojo
saugumo,taiyrato,kasgali
laiduoti ramią ir laimingą
ateitį.Didingesniogyvenimo
troškimas rodo, kad esame
sukurti to, kurio „įspaudą“
nešiojamės.Dievasyragyve
nimas,irštaitodėlkiekvienas
kūrinyssiekiagyventi.Žmo

ArtėjantŠv.Velykomstvarkomi
vienišųirsergančiųsenoliųnamai

dau ge liui vie ni šų ir ser gan čių žmo nių pa sku
ti nė vil tis yra „Ca ri tas“ so cia li niai dar buo to jai 
ir sa va no riai. Ba lan džio 13 d. kau ne apie pu sė 
šim to sa va no rių da ly va vo ak ci jo je „Prak ti nė ge
ru mo die na“.

Viktorijapastebėjo,kadLie
tuvoje vienišų ir pagalbos
prašančių žmonių skaičius
didėja.

„Žmonės labai gerano
riški, visada padėkoja už
suteiktą pagalbą, kuri yra
tikrai reikalinga. „Caritas“
sulaukiavisdaugiauprašymų

padėtivienišiems ir sergan
tiemsžmonėms“,–pastebėjo
„Caritas“ slaugos ir globos
namuose projekte dirbanti
savanorėišVokietijos.

Lietuvos „Caritas“ slau
gos irglobosnamuosepro
jektasskirtaspadėtiseniems,
sergantiems ir vienišiems
asmenims. Socialiniai dar
buotojai ir savanoriai sten
giasi palengvinti slaugomų
ir globojamų asmenų išgy
venimus,patiriamusdėlligos
arbasenatvės.Šalyjeyraapie
600asmenų,kuriemsnuolat
teikiamapagalba.Jąteikia40
profesionalių darbuotojų ir
daugiaunei200savanorių.

Lie tu vos Ca ri tas inf.

KęstutisVAitKus

Vil niaus kny gų mu gės at gar siai,
ar ba pa slap tin ga sis skai čius 153 ...

Nukelta į 4 psl.

Šie met su reng ta jau 12oji 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...
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Vil niaus kny gų mu gės at gar siai, ar ba pa slap tin ga sis skai čius 153 ...
Atkeltaiš3psl.

Plun giš kių klu bo „Ogins kio dva ro bi čiu liai“ na riai su sa vo bend ra min čiais prie Pae že rių 
dva ro.

Tra kų – se no sios Lie tu vos sos ti nės – pi lis.

Že mai čių Kal va ri jos Švč. Mer ge lės Ma ri jos Ap si lan ky mo 
baž ny čia.

Tęsinys.PradžiaNr.
3 (699)

Apiebažnyčias

Kauniškė leidykla „Ter
ra Publica“ sumanė naują
iliustruotųžinynųseriją„153
įdomiausi...“. Jaupirmojoje
knygoje „153 įdomiausios
Lietuvos bažnyčios“ (2009
m.) jos sudarytoja Laima
Šimkūnaitė,pabrėžusileidi
nio savitumą („Iliustruotas
Lietuvos bažnyčių žinynas
iš kitų tokio pobūdžio kny
gų išsiskiria tuo, kad jame
pateikiamane tik naujausia
informacija apie daugelį,
mūsų požiūriu, svarbiausių
šventovių,betirgausivizua
linėmedžiaga.Taisavalaikis
irpirmastoksleidinysLietu
voje“),„išdavė“irpaslaptin
gojoskaičiaus153„kilmę“:
„Pradžioje norėjome apsiri
boti šimtu bažnyčių, tačiau
veikiai jų skaičius gerokai
išaugo. /.../ žinyne aprašy
tos153bažnyčiosirKryžių
kalnas“.

Keturiųprofesionaliųme
notyrininkiųkolektyviniame
darbeaprašytosiržymiausios
Lietuvos bažnyčios, irma
žiaužinomos,betišskirtinės
savoarchitektūraardvasine
aurašventovės.Tadleidinyje
rasime irVilniaus arkika
tedrą, įtrauktą į gražiausių
pasauliokatedrųšimtuką,ir
PaberžėsŠvč.MergelėsMa
rijosApsilankymobažnyčią
(„Sovietiniu laikotarpiuPa
beržėjeklebonavokapucinų
vienuolisTėvasStanislovas.
Jo dėka Paberžė tapo dva
siniu ir kultūriniu centru,
pritraukusiudaug inteligen
tijos ir jaunimo“).Knygo
je – irVilniausBernardinų
ansambliui priklausanti Šv.
Onosbažnyčia(„žymiausias
irgražiausiasvėlyvosiosgo
tikospastatasLietuvoje“),ir
unikaliklasicistinėSudervės
Švč.Trejybėsbažnyčia–ro
tondosformos(apvali)šven
tovė, bene vienintelė tokia
Lietuvoje.

Žinoma, visų bažnyčių
aprašyti viename leidinyje
neįmanoma,o ir „naujausia
informacija“ sensta... Štai
knygojenėravienospirmųjų
KauneŠv.Jurgiobažnyčios,
kuriojepokariometaisbuvo

įkurtas vaistų sandėlis.Bet
neseniaišiaiapleistaibažny
čiaijauuždėtasnaujasstogas,
onetrukustikimasiišESgau
tilėšųirinterjeroatkūrimui.
TelšiųŠv.AntanoPaduviečio
katedra, žinoma, apžvelgta,
betdarnespėtapaminėtiuni
kaliųR.Inčirauskodirbdintų
kaltiniųdurų.Koncertaijauir
Lietuvosbažnyčiose–įpras
tas reiškinys, bet štai nuo
2010m. Plungės Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčioje jau
veikiairfotoparodos.

Apiemiestelius

2010m.pasirodėantrasis
serijos leidinys „153 įdo
miausiLietuvosmiesteliai“.
Jametaikliaipastebėta:„Ne
dideliųmiestų irmiestelių
savivaldybėsstokojalėšųne
tikkultūrospaveldoobjektų
apsaugai,betirturizmopopu
liarinimuibeileidiniamsapie
savo regioną.Knygynų bei
bibliotekųlentynoseakivaiz
džiaidominuojaknygosapie

5didžiuosiusLietuvosmies
tus–taiirnulėmėaprašomų
objektų atranką bei mūsų
tikslą“.Tadatsivertęknygos
turinį(gyvenvietėsleidinyje
pateiktospagalregionus)ar
žvilgtelėjęįžemėlapį(jame
sužymėti leidinyje aprašyti
miestaibeimiesteliai),gali
mepasirinktimussudominu
sįobjektą.Galbūtpirmiausiai
įakiskrisžinomiausimieste
liai:Trakai,Palangairkitos
garsiosvietovės.ArbaKintai
irVentėsragas,kurie–kaip
pavyzdžiai–pateiktileidyk
losinternetosvetainėjewww.
terrapublica.lt.Betsmalses
nis skaitytojas turbūt norės
sužinoti ir vieno didžiausių
geležinkeliomazgųLietuvo
jeRadviliškiomiestovardo
kilmę („vardą“ jam davė
kitadosčiavaldęRadvilos),
ir Lietuvos liaudies buities
muziejausRumšiškėsekūri
moistoriją,irPlungėsmies
toraidą,kolgalųgale2009
m.jitapoLietuvoskultūros
sostine...

Leidinystikraipatrauklus.
Jispraversiružsienioturis
tams: jame  daugiau kaip
750nuotraukų,yrareziumė
anglųkalba.

Apiedvarus

2011m.pasirodėtrečiasis
serijos leidinys „153 įdo
miausiLietuvosdvarai“.Jis
buvopristatytasvasarįvyku
siojeVilniausknygųmugėje.

Nukelta į 5 psl.

Pristatyme buvo kalbama
apie labai skirtingus dvarų
likimus.Buvopateiktipavyz
džiaiapiegeraitvarkomusar
ganaapleistusdvarus.

Knygos „Pratarmėje“ ra
šoma,kaipdvaraikentėjopo
sukilimų (buvo konfiskuo
jami), karų audrose.Dvarai
buvo „apkarpyti“ 1922m.
Žemės reformosmetu, kai
buvoapribotasdvarožemių
dydis(iki80ha,vėliau–iki
150ha).1940m.jiebuvotie
siognacionalizuoti.Knygos
sudarytojaiDanguolėKand
rotienėirVytautasKandrotas
konstatuoja: „XXI a. Lie
tuvos dvarai tiksliai atspin
di valstybės gyvenimą: kai
kuriųgarbingųdvarųpastatų

griuvėsiai, apaugę krūmais
bei dilgėlėmis, /.../ kituose
įsikūrę kraštomuziejai su
puikiomisekspozicijomisbei
darbščiaiskraštošviesuoliais
–tarsiseniejikultūroslopšiai,
darkituoseįsikūręšiųdienų
verslininkai/.../“.

Knygoje rašoma: „Iki
1940m.Lietuvojebuvoapie
4tūkstančiaidvarųirpalivar
kų“.OšiuometuįKultūros
vertybiųapskaitąesąįtraukta
mažiaunei600dvarų.Oiriš
jųtekopasirinktitik153įdo
miausius...

B.d.
Plungė

KęstučioVaitkausnuotr.

XI – osios Na cio na li nės Lie tu vos bib lio te kų sa vai tės 
“SKAITYKbibliotekoje!”renginiaiPlungėsviešojojebibliotekoje

(Laisvėsal.19)irMiestobibliotekoje(J.Tumo-Vaižgantog.81)
BA lAN džiO 29 d. 
PENk tA diE NiS)

12.00 - Pa sa kas vai kams skai to Plun gės 
bažnyčiosklebonaskun.JuliusMeškauskas.
Miestobiblioteka.
14.00-Bibliotekininkųsenjorųšventinėpo-

pietė.Miestobiblioteka.
16.30-Savokūrybąpristatopoetas,vertėjas

DainiusSobeckis.Vakarometubuspristatyta
dailininkoEdmundoRagožio (Vilnius) tapy-
bosdarbųparoda.Dalyvausautorius.Kavinė

„Skalvija“(Vytauto.g.3)

gE gu žėS 2 d. (Pir mA diE NiS)

12.00 val. - Pa sa kas vai kams skai to Plun gės 
autobusųparkodirektoriusRimantasKmie-
liauskas.Miestobiblioteka.

gE gu žėS 3 d. (ANt rA diE NiS)

12.00val.-PasakasvaikamsskaitoSwed-
bankoPlungėsklientųaptarnavimoposkyrio

viršininkėVioletaGedrimienė.
Bibliotekosdarbuotojų išvyka į Panevėžio

apskritiesGabrielėsPetkevičaitės–Bitėsvie-
šąjąbiblioteką.

BA lAN džiO 26 d.  
gE gu žėS 3 d.

Vaikųbibliotekoje(Laisvėsal.17)Pirmokų
dienos.
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XI – osios Na cio na li nės Lie tu vos bib lio te kų sa vai tės 
“SKAITYKbibliotekoje!”renginiaiPlungėsviešojojebibliotekoje

(Laisvėsal.19)irMiestobibliotekoje(J.Tumo-Vaižgantog.81)

rEN gi NiAi PluN gėS
 rA jO NO miES tE lių ir kAi mų 

BiB liO tE kO SE

BA lAN džiO 26 d.
(ANt rA diE NiS)

Poeto JustinoMarcinkevičiaus eiliuotos
pasakos ,,Grybų karas“ skaitymas vaikams
Šateikiųkaimobibliotekoje.
Kraštotyrosarchyvųparodos,,Atsigręžkime

atgal‘‘Grumblių kaimobibliotekoje atidary-
mas.
Piešiniųkonkursas„Manovaikystėspasaka“

Varkalių kaimobibliotekoje.DalyvausNau-
sodžiopagrindinėsmokyklospradiniųklasių
mo ki niai.
SusitikimassuLietuvosdailėssąjungosna-

riudailininkuJuozuVosyliumiKuliųmiestelio
bibliotekoje. Bus atidaryta dailininko darbų
paroda.
“Vaistažolėskūnuiirsielai”.Susitikimassu

žolininkeJaninaDanielieneŽemaičiųKalvari-
josmiestelioV.Mačerniobibliotekoje.
,,Poezijosvalandėlė“supoezijosmėgėjais

Gegrėnųkaimobibliotekoje.
DidvyčiųkaimobibliotekojeatidaromaPlun-

gėsM.Oginskiomenomokyklosmokinės
GintarėsKazonaitėsdarbųparoda.
Popietė vaikams kartu su tautodailininke

MargaritaMickevičiene„Tradicijosirpapročiai
švenčiant Velykas”Didvyčių kaimobibliote-
koje.
Plateliųmiesteliobibliotekarengiatradicinę

velykinępopietę jaunimui ,,Ridenamkiauši-
nį“.
Poezijosvakaras,skirtaspoetoJustinoMar-

cinkevičiausatminimui,jopuoselėtaigimtąjai
kalbaiirknygai.Rengėjai-Staneliųk.bibliote-
ka,kultūrosnamai,bendruomenė„Pietuvė“.

BA lAN džiO 27 d. 
(trE čiA diE NiS)

Atidaromavaikųrašiniųirpiešiniųparoda-
konkursas,,Bibliotekapo50metų‘‘Grumblių
kaimobibliotekoje.
Stanelių pagrindinėsmokyklosmokinių

spektaklis,,Velnėveselė”Stalgėnųkaimobib-
liotekoje.Spektaklispastatytaspagallietuvių
liaudiespasakasirsakmes.Režisierėmoky-
tojaKristinaPilitauskienė.Pospektakliobus
pagerbti visiaktyviausieji jauniejibibliotekos
lankytojai.
Alsėdžiųlopšelio–darželioparuošiamosios

grupėsekskursijaįbiblioteką,kuriosmetuvai-
kaisusipažinssubiblioteka, jos taisyklėmis.
Pasirinktąpasakąskaitysvyr.bibliotekininkė
RūtaJurkaitienė.
Pradinių klasiųmokinių piešinių parodėlė

,,ManoknygelėsevisaLietuva“Žlibinųkaimo
bibliotekoje.
GražiausiaspasakasŠateikiųkaimobiblio-

tekojeskaitysŠateikiųbendruomenėsnariai.
Busdemonstruojami filmai iš senosios ani-
macijos,orenginįpaįvairinsSalantųmenoir
muzikosmokyklosakardeonoklasėsmokinių
pasirodymas.

Knygų skirtukų konkursasmoksleiviams
Karklėnųkaimobibliotekoje.
Popietė ,,Lietuvos ir Turkijos bibliotekos:

panašumaiirskirtumai“Plateliųmiesteliobib-
liotekoje. Pradinių klasiųmokinių programa
Staneliųkaimobibliotekoje(mokytojosV.Ber-
tašienė,E.Mockuvienė,R.Tilvikienė).ĮStanelių
bibliotekąatvyksKantaučiųkaimobibliotekos
vyr.bibliotekininkėL.Butrimienėsuskaityto-
jaisvaikais.

BA lAN džiO 28 d. 
(kEt Vir tA diE NiS)

Grumblių kaimobibliotekoje -moterų klu-
bo,,Vaivorykštė“rankdarbiųparodos,,Mūsų
laisvalaikis‘‘atidarymas.
Vaikųpiešiniųkonkursas–parodėlė,,Mano

biblioteka“Glaudžiųkaimobibliotekoje.
Popietė suPlungės literatų klubu „Vingio-

rykštė“Varkaliųkaimobibliotekoje.
,,Savosielą,alkanąkaipžvėrį,maitinuska-

niausiaisžemėsvaisiais”.VytautoMačernio90
metų sukaktiespaminėjimasKuliųmiestelio
bibliotekoje.DalyvausKuliųvidurinėsmokyk-
losmoksleiviaibeilietuviųkalbosirliteratūros
mokytojai.
Popietė,,Arkompiuteriųkursaibuvonaudin-

gi?“Alsėdžiųmiesteliobibliotekoje.Svečiuosis
AlsėdžiųmiestelioseniūnėDanutėRepšienė.
Renginys Didvyčiųmokyklos – darželio

mažiausiemsvaikučiams„Knygųkaralystėje”
Didvyčiųkaimobibliotekoje
Konkursas pradinių klasiųmoksleiviams

,,Puošiamknygą skirtuku“Plateliųmiestelio
bibliotekoje.

BA lAN džiO 29 d. 
(PENk tA diE NiS)

PopietėGrumblių bibliotekos lankytojams
,,Poilsiovalandėlėbibliotekoje‘‘.
Renginys „Kalbu į Lietuvą“, skirtas poeto

JustinoMarcinkevičiaus atminimui, Varkalių
kaimobibliotekoje.DalyvaujaNausodžiopa-
grindinėsmokyklosvyresniųjųklasiųmoks-
leiviai su lietuvių kalbosmokytoja Janina
Maceniene.
Skaitytojųfestivalis,,Knyga-manogyveni-

mas”,skirtasgeriausiųskaitytojųpagerbimui,
Narvaišiųkaimobibliotekoje.
Popietėvaikams,,Manogražiausiavaikys-

tėspasaka“Žlibinųkaimobibliotekoje.Ssavo
vaikystėspasakasskaitobendruomenėspir-
mininkėDangerutėPakalniškienėirŽlibinųI.
Končiauspagrindinėsmokyklosdirektoriaus
pavaduotojaAldonaLučinskienė.
Popietėvyresniųklasiųmoksleiviams,,Kny-

gosvaidmuomanogyvenime’’Karklėnųkaimo
bibliotekoje.
Popietėvaikams„Suknygadrauge”Did-

vyčiųkaimobibliotekoje.Buspagerbtiakty-
viausiskaitytojai,vyksvaikųpiešiniųparoda
-konkursas„Manomėgstamiausiasknygos
herojus”irlabiausiaiskaitomosknygosrin-
ki mai.

BA lAN džiO 30 d. 
(ŠEŠ tA diE NiS)

Aleksandravokaimobibliotekoje-spektak-
lispagalBirutėsLengvenienėsjumoreskas,,Ė
kasparvelnstabobayr”.Priešspektaklįbus
pasveikinti bibliotekosbičiuliai ir jiems įteikti
pirmiejiskaitytojųpažymėjimai.
DrožėjoStasioŠukiodarbųparodosatida-

rymasKarklėnųkaimobibliotekoje.
Popietėvaikams,,Kuriameknygą”Gegrėnų

kaimobibliotekoje.
Visiemsvaikams,kurieneabejingiplyštan-

čiomsknygoms-vienosdienosakcija,,Gydau
knygutę“Plateliųmiesteliobibliotekoje.

gE gu žėS 2 d. 
(Pir mA diE NiS)

GeriausiųskaitytojųpagerbimasKantaučių
kaimobibliotekoje.
Susitikimas su romano ,,Agnietės kelias“

autoreGražinaAsipauskaiteirPlungėslitera-
tųklubo,,Vingiorykštė“narėmisŽlibinųkaimo
bibliotekoje.

SA VAi tėS Ak Ci jOS ir 
PA rO dOS:

„Grąžinkimeknygą“-akcijąbibliotekaisko-
lingiesiemsskelbiaViešojibiblioteka.
„Geriausiadovanabibliotekai-knyga.Mielai

priimsimeją“–akcijąskelbiaViešojibibliote-
ka.
Akcijos-,,Padovanoksavobibliotekainaują

artaunebereikalingąknygą“bei,,Užsirašykį
kompiuterinio raštingumo kursus“Grumblių
kaimobibliotekoje.
StasioŠukiomedžiodrožiniųparoda(Plun-

gėsr.Juodeikiųk.)irtautodailininkėsVlados
Mišeikienės tapybosdarbųparoda (Plungė)
Varkaliųkaimobibliotekoje.
Fotografijosparoda“Aplenkęslaiką”,skirta

VytautoMačernio90-mečiuiPlungėsviešojo-
jebibliotekoje.Parodąparengėnepriklausomi
Mažeikiųfotografai.
Paroda, skirta Pasaulio spaudos laisvės

dienai(gegužės3d.),paminėtiViešojojebib-
liotekoje.
ŠiauliųŠiaurėsLietuvoskolegijojenuoba-

landžio27d.-Plungėsviešosiosbibliotekos
parengtaplungiškiųfotografiųJaninosNavic-
kaitės ir KristinosPaulauskaitės fotografijos
paroda“Apienamusiržmones”.
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Atkeltaiš1psl.

Gy ve ni mas pra bė go Su val ki jo je

Trečiaklasė su mamyte. 1968 m.

2000 m. liepa. Mūsų ir tetos Agutės šeimos. Antra iš dešinės - mamytė, pirmasis iš 
kairės - tėvelis.

etatudirbtistomatologe.Pab
radėtaitartumsalaLietuvo
jebelietuvių.Tačiaulikimo
buvo lemtasusitiktidviems
žmonėmspanašių likimų ir
pažiūrų.Dulietuviai–mano
būsimasis tėvelisTeofilius
Čepulis, kilęs iš gretimo
Ignalinos rajono, tuometu
mokytojavęs Pabradėje, ir
manomamytė 1952m. su
kūrėšeimą.TačiauPabradėje
ilgiau pasilikti buvo pavo
jinga.Tebesitęsė trėmimai į
Sibirą, taippat ir saugumas
pradėjo domėti šeimos na
riais,kuriųvienibuvoSibire,
kitiišsibarstępovisąLietu
vą.JaunesniojisesutėAgutė
kentė šaltį ir badą šiaurėje
Intoslageryje,odarbrolis
kunigas.Reikėjodarytiišva
dą–kuotoliaunuoPabradės
irnuogimtųjųvietų.Tėvelis
išvykoįKauną,įstojoįVete
rinarijosakademiją,mamytė,
siekdamaužsibrėžtotiksloir
būdamaryžtinga,padirbėju
siPabradėjemetus,vėlrašė
malonės prašymą universi
teto rektoriui, kad šis leistų
laikytibaigiamuosiusstudijų
egzaminus.Pagaliau,gavusi
leidimą, sėkmingai išlaikė
egzaminusirįgijogydytojos
stomatologės diplomą.Tuo
metu tėvelis, studijuodamas
Veterinarijos akademijoje,
ėmėieškotistomatologovie
tos.Kauno zonos gydytojų
kadrųskyriujepasiūlėvietą
Šakiųrajone,Lukšiuose.Tai
buvo abiems labai palan
kus variantas.Taip tėveliai
apsigyvenoLukšiuose.Čia
mudusubroliu iratėjomeį
šįpasaulį.

Tėvai, jaunystėje patys
patyrędaugsunkumų,sten
gėsisukurtimumsšviesesnę
vaikystę.Menu įspūdingas
keliones po įdomiasLietu
vos vietoves, prie jūros, į
nuostabias tėvų tėviškės –
Babrungėnusirežerųakyse
paskendusįIgnalinoskraštą.
Beto,nuosavastėvųnamas,
didžiulis sodas, tėvųmeilė
buvotanepakartojamaoazė,
kurigiliaiįstrigoįširdįvisam
gyvenimui,kurvisuometno
rėjosisugrįžti.Tėvairūpinosi
mūsųateitimi,leidoįmoks
lus.Abu su broliu baigėme
Medicinosinstitutą,įgijome
gydytojųprofesijas.Negali
manepaminėti,kadtėvaikilę
iš religingų šeimų ir patys,
būdami giliai religingi, tais
gūdžiais sovietiniais laikais
sugebėjoperteiktiirįskiepyti
įvaikųširdistikėjimą.

Mamavisąlaikąrūpinosi
savoprofesinėskvalifikacijos
kėlimu.Priklausėrespubliki
nei stomatologųmokslinei
draugijai,turėjoaukščiausią
kvalifikacinękategoriją.Pa
rašė daugmokslinių darbų,
kuriebuvoišspausdintižur
nale„LTSRstomatologųdar
bai“(1973m.6tametome).
Savo patirtimi nuoširdžiai
dalijosi su jaunesniaisiais
kolegomis.Mamabuvone
paprastaidvasingasžmogus,
turtingo vidinio pasaulio,
mokėjobendrautitieksuma

kas kart, kai ei ni že mai ti jos na cio na li nio par ko miš kų ap sup to Bab run gė nų 
kai mo ke liu kais, stab te li sa vo „sto ty se“, ka dai se gy ven tų gy ve ni mų vie to se, 
po se ne liais kle vais, ber žais ir uo siais, at si sė dus ant ap sa ma no ju sio pa ma tų 
ak mens ap mąs tai efe me riš ką žmo gaus li ki mą. dau gy bė sto čių sto te lių, kas
kart at ran di dar vie ną išė ju sį gy ve ni mą – tuš čią tro bą. Pa rei na gy vent gam ta. 
Ap raiz go šak ni mis puo se lė tus rū tų dar že lius ir gon kas, iš len da pro grin dų 
ply šį, nu kren ta dan gus lie taus la šais ir iš mu ša di de lį eže rą kie me, ku ria me 
ba sas laks tei. išei na di de lis ir gra žus švie suo lių kai mas į Pri si mi ni mų že mę. 
kaip ka dai se ra šė pran cū zas žiu lis re na nas: „ma no tė vy nė ten, kur pra plau
kia gra žiau sie ji de be sys“. Ana pus. Pa li kus tiek my lė tą skaus mo že mę. da bar, 
kai žy dint se no lėms obe lims, vėl išei si per Bab run gė nų kal ne lius, ži no si, kad 
vie nas gy ve ni mas tau kal bės dau giau už ki tus. kai lie tu vos At gi mi mo idė jų 
ve di ni dvi ra čiais ke lia vo me po Bu ria tų mon go li ją ir ieš ko jo me že mai čių trem
ti nių, lan kė me ir ro vė me už marš ties žo les, gal pra va žia vo me ir tais Se ra pi nų 
gi mi nės gol go tos ke liais. Su si tin ka me me ta fi zi nia me at min ties lau ke vi si tam, 
kad vis dar lik tu me lie tu viais ir že mai čiais sa vo my li miau sio je vie nin te lė je, 
ne par duo to je atė jū nams že mė je.

dė ko ja me mie lie siems sa vo skai ty to jams že mai tės Pet ro nė lės Se ra pi nai tės 
– če pu lie nės duk rai Vi ta li jai, jos tė ve liui teo fi liui če pu liui, pa ra šiu siems pri si
mi ni mus apie ma mą ir tuo pa čiu pra vė ru siems pri si mi ni mų du re les į Bab run
gė nų kai mo is to ri ją.

„že mai čių sau lu tė“ kvie čia pa si da lin ti vi sus sa vo pri si mi ni mais. tik bū
da mi kar tu da bar ty je ir is to ri jo je, bū si me stip rūs. Ačiū vi siems. lai min gų Šv. 
Ve ly kų.

„Žemaičiųsaulutės“redakcija

Mama Beržore prie tėvų kapo. 1987 m.

Mama darbo metu.žuvaikeliu,tieksupaaugliu,
tieksupagyvenusiupaprastu
žmogumi.

„Pareiginga, kruopšti,
principinga, reikli sau ir sa
vo pašaukimui, o tuo pačiu
paprasta, nuoširdi, pasiruo
šusipadėtikiekvienamžmo
gui,pasiaukojantiGydytoja,
Motina,Žmona–tokiabuvo
velionė“ – užbaigiamas ne
krologas,išspausdintas„Sto
matologijos žurnalo 2010
metų10/3numeryje).Reikia
pastebėti,kaddidesnėmūsų
mamosgyvenimodalispraė
jo sunkiomis pokario sąly
gomis,kaipagrindinėdarbo
priemonėbuvokojaminama
dantų gręžimomašina.Tas
alinantis darbas pareikalavo
daugfiziniųjėgųirsveikatos.
Pastaruosiusdumetusmama
buvo prikaustyta prie ligos
patalo, tačiau iki paskutinių
gyvenimodienųbuvopuikios
atminties,domėjosivisuome
niniu ir politiniu gyvenimu,
tikjaunegalėdamapaskaityti
pati,sudidžiausiumalonumu
klausydavosi tėvelio skaito
mųknygų.YpačpatikoAlek
sandro Pakalniškio knygos
apie Žemaitiją. Kai kurias
vietas prašydavo paskaityti
net po kelis kartus.Mama
turėjo nepaprastą iškalbą.
Labai tiksliai ir vaizdžiai
atpasakodavo praeities įvy
kius.GaltaibuvoBražinskių
giminėspaveldėtigenai.Juk
istorikas Zenonas Ivinskis
buvojostikraspusbrolis,jos
mamosBražinskaitės  Se
rapinienės sesers sūnus.Per

giminėsjubiliejusarkitomis
progomismamapasakydavo
labaigražias,turiningaskal
bas.Kainebeturėjosveikatos,
parašė broliams ir seserims
ilgus jubiliejinius laiškus.
Taibuvonelaiškai,otiesiog
traktataiiškeliųarkeliolikos
lapų. Kaip vyriausioji se
suo,jiprisiminėjųvaikystę,
paauglystę ir šieaprašymai,
rodos, paprastų atsitikimų
ir įvykių, perduoti meilės
dvasioje, sudarė nepaprastą
įspūdį,paminint,koksbuvo
metųlaikas,kaipšvietėsaulė,
kokie darbai vyko tėviškės
laukuose.Visų tų laiškųne
galiskaitytibejaudulio.

Pradžiojebuvopaminėta,
jogmūsųmamaaugogausio
ješeimoje.Visišeimosnariai
skaudžiainukentėjonuoso
vietiniųrepresijų.Kiekvienas
šeimosnarys,taiatskiraskau
diistorija,atskiraknyga.

Užver č iam paskut i n į
praeitų2010m.kalendoriaus
lapelį–labaiskaudžiųmetų
Serapinų giminei. Pergyve
nomenettrisnetektis.Nete
komemūsųmielos,brangios
Mamos,ŽmonosPetronėlės
SerapinaitėsČepulienės,jos
jaunesniosios sesers Julytės
vyro, buvusio Smalininkų
technikumodėstytojoStasio
Kalibato,o2010m.gruodžio
7d. ištikonetikėtanelaimė,
skaudžiaipalietusivisągimi
nę.Virššešiasdešimtiesmetų
dirbęskunigu,tragiškaižuvo
LiudasSerapinas–mūsųma
mos brolis.Eidamas aukoti
vakariniųŠv.MišiųPalangos

bažnyčioje,pėsčiųjųperėjoje
buvomirtinaisužalotaspra
važiuojančio automobilio.
Brolį Liudą irMamą siejo
ypatingasdvasinisryšys.

IšėjusMamaiAnapilin,
„Žemaičių saulutė“ tebe
lankomus.Atidarau pašto
dėžutę, tarp kitų laikraščių
švysteli„Žemaičiųsaulutė“.
Pereinavisukūnušaltasvir
pulys–jukTos,kurinekant
riailaukdavo„Saulutės“jau
nebėra...

Ir ta da, kai me tai, tar tum 
in das,
Subyrės be ženklo pa

lengva–
Tavosielašukėsesuspin

dus
Irbežemėskūnobusgy

va.

ArtėjaMotinosdiena,to
kiaskausmingairtokiasunki,
kokios dar niekada nebuvo,
Mama!..

AteisimTauužviskądar
kartą padėkoti, tik jau kitur
– aukštajame kalnelyje. Ir
puokštėbuskitokia–liūdna,
sužvakele...

Jausim,kadTumusstebi
irnuolatsergsti,kaipiranks

čiau.Tik jau išAukštybių.
Dėkingo, spindinčiai šilto,
padrąsinančio ir laiminan
čio kasdienybėj žvilgsnio,
nebebus...

Tik žvakelės liepsna de
ginsširdį.

Irpaukščiaitaikūs
Švelniai laikyk sakų sau

jelę
Jūratikėkjiviskągali
Jūrosvalia
Lašegelsvame
Stik le skaid ria me
Sustojalaikas.

Lukšiai,Šakiųrajonas
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Tęsinys(PradžiaNr.1(667)

Praėjus frontui,Raseinių švietimo skyrius įsikūrė
Šiluvoje,nesRaseiniaibuvovisaisugriauti.Stefutęir
LeonąJovaišaspaskyrėmokytojautiKelmėsgimnazi
joje.Leonasdėstėvokiečiųiranglųkalbas,psichologiją
irlogiką,jožmona–namųruošą.1954m.birželio30
d.JovaišomsgimėsūnusTomasRaimundas,orudenį
LeonasbuvopaskirtasnaujaiįkurtosSuaugusiųjųpro
gimnazijosdirektoriumi.Darbassekėsi,pamažugerėjoir
buitis.TačiauviršgalvosvisąlaikąkabojoDamoklokar
das–jopabėgimasįVokietiją.1945m.L.Jovaišaįstojoį
Vilniausuniversitetąstudijuotipsichologijosirgavoteisę
eksternulaikytiegzaminus.Rajonovadovybėpaskyrė
jįrajonomokyklųinspektoriumi,ojožmoną–Suaugu
siųjųprogimnazijosdirektore.PertrejetąmetųL.Jovaiša
išlaikėuniversitetevisusegzaminus,likotikvalstybiniai
irdiplominisdarbas.Švietimoministerijapasiūlėdarbą
Klaipėdosmokytojųseminarijoje.IšvažiuotiišKelmės
paskatinoiržinia,kadsaugumasteiravosi,kodėlJovaiša
karometugyvenoVokietijoje.
KlaipėdojeL.Jovaišadėstėpedagogiką,logikąirpsi

chologiją,be to,gavopusęetatoKlaipėdosmokytojų
institute.Seminarijaskyrėirnedidelįapgriautąbutuką,
kurįtekopatiemssusitvarkyti.ŽmonagavodarbąIoje
Klaipėdosvidurinėjemokykloje.
1949m.sausio10d.gimėsūnusLinas,o1950m.

balandžio24d.–irtrečiasissūnus,Eugenijus.1949m.
rudenįL.JovaišabuvopaskirtasMokytojųseminarijos
direktoriauspavaduotoju,o1950m.birželįgavoUni
versitetobaigimodiplomą.Pedagoginisdarbassekėsi,
Švietimoskyriauspavestas,parengėmetodinębrošiū
rą „Mokyklų inspektavimas“.Seminarijos direktorius
naujaipastatytamebendrabutyjeJovaišųšeimaipasky
rėerdvųtrijųkambariųbutą.Ošeimabuvojaudidelė
–aštuonižmonės,nesįKlaipėdąatvažiavoirJovaišos
mamasudukraReginabeiJovaišienėsmotinaStefanija
Tverijonienė.
1952m.birželio30d.motocikloavarijojeL.Jovaiša

buvosunkiaisužeistasirpaguldytasKlaipėdosligoni
nę.Įligoninękartąatvežėirsmarkiaiapdegusįvaiką.
Visąnaktįklykusiamvaikuipagalbosniekasnesuteikė,
tad rytą, neiškentęs,L.Jovaiša išbarė už tai ligoninės
personalą.Opasveikęs jis nedelsiant buvo iškviestas
įŠvietimoskyrių,kurišgirdo,jogValstybėssaugumo
komitetasuždraudėjamdirbtiKlaipėdojedėlburžua
zinionacionalizmo,nes,ligoninėjejis,esą,įžeidinėjęs
žydųirrusųtautybėsgydytojus.Jovaišabuvoatleistas
irišantraeiliųpareigųKlaipėdosmokytojųinstitute,o
institutokolegalaikraštyje„TarybinėKlaipėda“apiejį
paskelbėšmeižikiškąstraipsnį.
1953m. kovomėnesįmirus Stalinui, režimas su

švelnėjo,irnuorugsėjomėnesioL.Jovaišagražintasį

Klaipėdosmokytojųinstitutąvyriausiojodėstytojopa
reigoms.Minėtošmeižikiškostraipsnioautoriustaippat
atsiprašė,sakydamas,kadstraipsnįparašytijįprivertęs
saugumas.
1956m.Klaipėdosmokytojų institutas uždarytas,

irL.Jovaiša kartu su kitais dėstytojais liko be darbo.
ŠvietimoministerijapalikoL.JovaišaiKlaipėdosmiesto
pedagoginiokabinetovedėjopareigas,tačiausuvos60
rublių atlyginimu.Laimei, naujojojeKlaipėdos inter
natinėjemokykloje jos direktorius, 16osios divizijos
karininkasV.Savickis, pasiūlėL.Jovaišai pavaduotojo
pareigas mokyklos pedagogųpersonalo komplekta
vimui.Internatemokėsinet iki600auklėtiniųiš įvai
riųŽemaitijosrajonųirKlaipėdos.Mokiniaičiabuvo
susirinkęsuvargę,ligoti,utėlėti.Pedagogųkolektyvas
dėjo visas pastangas, kadmokykla taptu pavyzdinė.
Taipavyko–mokiniaipuikiaimokėsi,sportavo,gerai
elgėsi.TačiaudirektoriuskažkuoneįtikoŠvietimomi
nisterijai,irjįatleido(dėlkažkokiųanoniminiųskundų).
DirektoriauspareigosbuvopasiūlytosL.Jovaišai,tačiau
tamreikėjoįstotiįKomunistųpartiją.L.Jovaišastotiį
partijąatsisakė,bet,nepaisantto,1958m.sausio15d.
mokyklosdirektoriumijisbuvopaskirtas,oįpartijąir
toliaunuolatbuvoraginamas.
1958m.ŠvietimoministerijaVilniujeįsteigėMokyklų

moksliniotyrimoinstitutą,irjodirektoriusdoc.A.Gu
časpakvietėL.Jovaišąinstitutomoksliniosekretoriaus
pareigoms.Partiniobilietočianereikėjo,tad,norėdamas
išvengtipersekiojimodėlstojimoįpartijąKlaipėdoje,
L.JovaišasutikokeltisįVilnių.Tuometubuvoįprasta,
kadįstaiga,pasikviesdamadarbuotojąišprovincijos,bu
tojamnesuteikia,tadirL.JovaišaVilniujeapsistojopas
pažįstamus.Pradžioješeimavargo,bet–viskasDievo
valioje.PažįstamisuvedėsukompozitoriumiV.Klova,
kurisstatėsinamąirsavobutąbejokioatlygioperleido
L.Jovaišai.Tiesa,paskuireikėjonueitikryžiauskelius,
kolpavykošįperdavimąįteisintiirgautiorderį.

B.d.
Vilnius

Kvie čia me Jus 
švęstiEuroposdieną
Plun gė je

ge gu žės 9 d., kai vi so je Eu ro po je šven čia ma 
Eu ro pos die na, at vi ro se Plun gės mies to erd
vė se, Vie šo jo je bib lio te ko je, ra jo no mies te lių ir 
kai mų bib lio te ko se taip pat vyks šven tė.

Šie met Eu ro pos die nos ren gi niai ski ria mi 
pa grin di nei 2011ųjų Eu ro pos me tų te mai – Eu
ro pos sa va no riš kos veik los me tams. Plun gė je 
Eu ro pos die ną ren gia Vie šo ji bib lio te ka ir jau ni
mo klu bas „Pa ko pa“.

DienąpradėsimevisuotiniuegzaminuPlungės,kaipir
visosLietuvosmokyklose,vyksžiniųapieEuroposSąjungą
patikrinimokonkursasEuroposegzaminas.
11.00 val. visus kviečiame į Euroalėją – iškilmingą

Europos vėliavos pakėlimą prieViešosios bibliotekos,
Laisvėsalėjoje,beifotoparodąpoatvirudangumi,skirtą
Savanorystei.
11.30val.Viešojojebibliotekojevykssusitikimaspokal

bissuvietospolitikais,išrinktaisįnaująjąrajonoTarybą.
Susitikimotema„Europairmes:jaukartuarvisdaratski
rai?“.Dalyvaujavietosvaldžiosatstovai,nevyriausybinių
organizacijųnariai,kultūrosdarbuotojai,vietosjaunimas.
RenginįvesirjįmoderuosPlungėsjaunimoorganizacijos
„Pakopa“nariai.
12.00val.Viešojoje bibliotekoje Plungės nevyriau

sybinių organizacijų ir savivaldybės institucijų forumas
„Mano ir tavo–mūsų Savanorystė“ beiSavanorystės
mugė.Renginiu siekiama skleisti savanorystės idėjas,
padėti užmegzti ryšius su organizacijomis, siūlančiomis
patrauklią,naudingąveiklą.
Forumedalyvauti irmintimisbeipatirtimipasidalinti

kviečiamiPlungėsrajononevyriausybiniųorganizacijųna
riai,valdžiosinstitucijųatstovai,visi,kamįdomiirsvarbi
Savanorystėsidėja.
Sukiekvienosprisistatančiosorganizacijosatstovaisbus

galimapabendrautitiesiogiai,prieorganizacijųstendų,su
sipažintisujųveiklaišpateiktosdokumentinės,filmuotos
medžiagos.
Renginiosvečiai–savanoriaiišIspanijos,Prancūzijos

irVokietijos,šiuometudirbantysKuršiųNerijosnaciona
liniameparkeirTelšiųbendrojolavinimomokyklose.
12.00 val.Vaikų bibliotekoje (Viešosios bibliotekos

vaikųliteratūrosskyrius)popietė„Europosvaikųkny
gos“. Plungėsmiestomokyklųmoksleivių irmokytojų
susitikimassurašytojuirpokalbisapiemusvisusEuropoje
vienijančiasknygas,jųherojusirjųrašytojus,bendrasbi
čiulystės,pagalbosirmeilėsvienaskitamnuostatas.Ren
ginyjedalyvautikviečiamiirsenjorai–buvępedagogai,
kitųspecialybiųatstovai,norintyslaisvanoriškaibendrauti
suvaikais,mokytijuos,skaitytisujais.
EuroposdienaiskiriamairEuroposestafetė–Plungės

rajonomoksleiviųdviračiųžygismaršrutuPlungė–Varka
liai–Stalgėnai–Kuliai–Karklėnai–Narvaišiai–Šateikiai
–Plateliai–Gegrėnai–ŽemaičiųKalvarija–Alsėdžiai
–Staneliai–Plungė.Susijungęįbūreliusspalvingomis,
Europos simbolika pasipuošusiomis kolonomis rajono
mokyklųmoksleiviai–kaimųbibliotekųskaitytojaikartu
sumokytojaisirbibliotekininkaisetapaisvisąsavaitęva
žiuosdviračiaisnuovienokaimoikikito,nešdamižinią
apieEuroposSąjungąirEuroposdienąirsukviesdamisu
sibūrimams–pokalbiams,viktorinomsprielaužokaimų
bendruomenes,jaunimąirvaikus.

Plungėsviešosiosbibliotekosinformacija

kūryBOS VAkArAS 
„SkAlVijOS“ rEStOrANE
Balandžio 29 d. (penktadienį) 16.30 val.

NacionalinėsLietuvosbibliotekų savaitėsmetu
Plungėsrestorane„Skalvija“(Vytautog.3)vyks
Poezijosirdailėsvakaras.Poezijąskaityspoetas
ir vertėjasDainiusSobeckis (Plungė), tapybos
parodąpristatysdailininkasEdmundasRagožys
(Vilnius),kūrybosvakarąvesfilologasirpoetas
DanieliusMilašauskas(Klaipėda).

Plungėsviešosiosbibliotekosinformacija

reginaŽuKienė

ŽymiamLietuvospedagoguiprofesoriui
LeonuiJovaišai–devyniasdešimtmetų

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

Pa dė ka
Plun gės ra jo no geg rė nų kai mo 

bib lio te kos skai ty to jai ir bib lio te kos 
dar buo to ja dė ko ja Sei mo na riui 

jur giui raz mai už bib lio te kai 
pa do va no tas kny gas.

Gegrėnųkaimobibliotekos
vyr.bibliotekininkėDalytėStonkienė
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elėKAKAnAusKienė

ManoširdispasilikoŽemaitijoje...

T. Va si liaus kie nė dar bo me tu.

Ta py tas dar bas An der se no pa sa kų te ma eks po nuo tas 
pa ro do je „La ter na ma gi ca“, Ka ra liau čiu je.

Prū si jos ka ra lių re zi den ci jos pa sta tas Ka ra liau čiu je, 
ta py tas T. Va si liaus kie nės.

Telšiainustebino
gėliųspalvomis

DailininkėTamaraVasi
liauskienėšiuometugyve
naKaraliaučiuje,rusųper
vadintameKaliningradu.
Tačiaudidelistarpsnisbran
džiausio ir kūrybingiausio
gyvenimo laiko, meilė,
jaunystė ir daugybė kitų
dalykųjąsiejasuLietuva,
Žemaitija ypač suTelšiais
–Žemaitijossostine.
Dailininkė, baigusiVil

niaus dailės akademiją,
atvykodirbtiįTelšius.Bu
vopriimta dirbti dėstytoja
į tuometinį Taikomosios
dailėstechnikumą.
Atvažiavopasmusprieš

patrugsėjopirmąjąirmies
tasprieežero,pasakdaili
ninkės, tos šventės proga
ją nepaprastai sužavėjo
gėlių žiedųgausa.Atrodė,
kadvisosgėlėsatėjoįmo
kyklas...Nuoryškiaspalvių
žiedųtiesiogsvaigogalva.
Tamaradaugtapėir,žino
ma,įsimylėjo.Jis–taipogi
dailininkas  „metalistas“.
Sukūrė šeimą, gimė sū
nus.Gabitapytojasusilau
kė dėmesio.Dažnai buvo
kviečiama savo piešiniais
papuošti įvairias įstaigas,
įmoniųpoilsiokambarius.

Freskosirkitokia
kūryba

Freskos–tapytipiešiniai
ant šlapio tinko. Jos reika
laujadirbtigreitaiirtiksliai
–koltinkasdarneišdžiūvęs.
Netikslauspotėpiopataisyti
neįmanoma.Telšiųrestorano
„Germantas“svečiųkamba
rįpuošėjosnutapytafreska
„Trysgracijos“.Tuometinę
Sūrių gamyklą (dabarAB
„Žemaitijospienas“)freskų
triptikasUžgavėniųtema(ši
freska, pasak dailininkės,
dar tebėra išlikusi), Piršti
nių fabrikevisų žvilgsnius
traukdavoT.Vasiliauskie
nės interpretacija „Džiugo
legenda“.Anulėnų vaikų

darželįpuošėšešiosfreskos,
skirtos linksmai vaikystei.
DailininkėdaugtapėŽemai
tijos tema.Benedidžiausia
freska buvo tuometiniame
Telšių taupomajame ban
ke–23metrųilgiopiešinys
– pasakojimas, pavadintas
„Žemaitijalegendoseirda
bartyje“.Pirmojipersonalinė
grafikosdarbųparodaKau
ne 1973metais irgi skirta
Telšiams,Žemaitijai.Keturi
darbaikaržygiuiDžiugui–
kvadriptikas, irgi pavadinti
„Džiugolegenda“,kitibuvo
skirtimūsų kraštui, jo is
torijai.Tųparodų surengta
daugirdalyvautavisur.JAV,
Kanadoje,Lenkijoje,Vokie
tijoje,Švedijoje.
Su Švedija buvo įdomi

istorija–T.Vasiliauskienės
bičiulė važiavo padirbėti į
šiąšalįirvežėvienąTama
rospaveikslą,norėdamapa
dovanoti pažįstamiems.Tą
paveiksląpamatėšvedėdai
lininkėMajaBrit Svenson
irpopusmečiojospakviesta
KarlskronojeT.Vasiliaus
kienėsurengėpirmąjąsavo
parodą – pardavimą švedų
žemėje. Parodos tema –
gėlės. Švedams paveikslai
patiko–trylikanupirkoper
pirmąsiasparodospenkioli
kaminučių.Pošiossekėdar
viena paroda, irgiKarlsk

ronoje, šįkartąpasakojimų
apieKarlsonąmotyvais.

Parodos
Karaliaučiuje

Baigęs vidurinę sūnus
įstojo įKlaipėdos univer
sitetą.Norėdamibūti kartu
Vasiliauskai, irgi persikėlė
į uostamiestį. Žemaitijos
sostinėjeprabūtaapiedvide
šimtmetų.Prasidėjosąjūdis,
nepriklausomybėsatkūrimo
kovos.BuvoatkurtaLietu
vosrespublika,nukrito„ge
ležinėuždanga“irLietuvos
piliečiams atsivėrė visos
pasaulio šalys.Tūkstančiai
žmoniųpaplūdoiššalies,ieš
kodamidarbo ir uždarbio..
T.Vasiliauskienė, netrukus
pokelioniųįŠvediją, išvy
ko įKaraliaučių.Ten irgi
tapofreskasdabarjaupriva
čiuosenamuose,paveikslus
įvairiomispasakųtemomis,
užsakovųpaprašyta,kartais
nutapokokionorsklasikinio
paveikslokopiją–sakykim
S.Botičelio„Venerosgimi
mą“.Dalyvauja parodose
kartusuvietosdailininkais.
Kaikurios–ganaprestiži
nės. Sakykim, tarptautinė
paroda „Laternamagica“,
skirtaH.K.Anderseno gi
mimo205metinėms,kurioje
savokūrybąeksponavoapie

aštuoniasdešimtdailininkųiš
septyniųpasauliošalių,tarp
jųkeliolikalietuvių.T.Vasi
liauskienėpiešėAnderseno
pasakųtemomisirpelnėdvi
nominacijas:užgerąAnder
seno personažų personifi
kaciją iružspalvingiausius
tapybosdarbus.Vėliauda
lyvavo tarptautinėje angelų
parodoje, paskutiniumetu
nutapė keletą paveikslųT.
A.Hofmanopasakųrinkinio
„Aukso puodas“ temomis.
Šis autorius irgi gyveno
Karaliaučiuje,jogarbeine
seniaisurengtaparoda.

PrisimenaTelšius

NorsTamaragrįžogim
tinėn–jiyragimusiKranto
miestelyje (buvęsPrūsijos
karališkasis kurortas) rusų
pervadintameZelenogradsku
netoliKaraliaučiaus, tačiau
prisipažįstanuolatprisime
nantiTelšius –miestą tarp
septyniųkalvų,kurprabėgo
ilgiausiairkūrybingiausiajos
gyvenimodalis.Kartaisapsi
lankomūsųmieste,susitinka
su pažįstamais, bičiuliais,
buvusiaismokiniais, tarp
kuriųkeletasgerai žinomų
dailininkų.Dailininkėketina
surengtisavokūrybosparodą
Žemaitijossostinėje.

Tel šiai

gus, sukurtas pagalDievo
paveikslą, nepakartojamu ir
ypatingu būdu siekiamei
lės, džiaugsmo ir ramybės.
ŠventasisAugustinas buvo
teisusrašydamas:mūsųširdis
nenurims,kolnesurasatilsio
Tavyje.Tadanesunkusupras
ti,kaipbeprasmiškamanyti,
kadtikpašalinusDievąžmo
gus galės tikrai „gyventi“!
Dievasyragyvybėsversmė.
Jį panaikinti reikštų atskir
ti save nuo tos versmės ir
neišvengiamai atsisakyti
pilnatvės irdžiaugsmo.Kai

Jė zaus Pri si kė li mas – nau jo 
gy ve ni mo vers mė
Atkeltaiš3psl. kuriosepasauliodalyse,ypač

Vakaruose, neišskiriant ir
mūsųTėvynės,šiandienėkul
tūralinkstaatmestiDievąir
tikėjimąlaikytigrynaipriva
čiudalyku,neturinčiujokios
reikšmėsvisuomenėsgyveni
mui.Netjeivisosvisuomenę
pagrindžiančios vertybės,
tokioskaipasmenskilnumas,
solidarumas,pareigosdarbui
ir šeimai jausmas  kyla iš
Evangelijos,regimesavotiš
ką „Dievo užtemimą“, tam
tikrąamneziją(susilpnėjimą),
kuri,nors irnėra tiesioginis
krikščionybėsatmetimas,vis
dėltoyramūsųtikėjimolobio

paneigimas,galintissugriauti
mūsųgiliausiąjątapatybę.

Tvirtai tikime, jog Jėzus
Kristus paaukojo save ant
kryžiaus,kaddovanotųmums
savomeilę; savo kančia Jis
prisiėmėmūsų nuodėmes,
dovanojomumsatleidimąir
sutaikinosuDangiškuojuTė
vu,atverdamaskeliąįamži
nąjįgyvenimą.Taipbuvome
išlaisvintiišto,kaslabiausiai
apsunkinamūsųgyvenimą
išnuodėmėsvergijos.Dabar
galimemylėtivisus,netsavo
priešus, tameile dalintis su
vargingesniais ir sunkumus
išgyvenančiais broliais bei

seserimis.
Mielieji, kryžius neretai

mus baugina, nes atrodo,
kad jis neigia gyvenimą.
Iš tiesų yra priešingai!Tai
aukščiausia Dievo meilės
žmoguiišraiškairskaidriau
siaversmė,iškuriostrykšta
amžinasis gyvenimas. Juk
būtentišJėzausširdies,per
durtosantkryžiaus,ištryško
tas dieviškasis gyvenimas,
visados prieinamas tiems,
kurie pakelia akis įNukry
žiuotąjį.Jėzauskryžius tai
Dievomeilėsženklasirnaujo
gyvenimošaltinis.Beišnu
mirusių prisikėlusio Jėzaus
negalibūtijokioišgelbėjimo!
Jisvienintelisgali išlaisvin
ti pasaulį iš blogio ir leisti
augtimūsų visų trokštamai
teisingumo, taikos irmeilės
Karalystei.

Brangieji, statykime sa
vo namą ant uolos, kasdien
stenkimės laikytisKristaus
žodžio.KlausykimėsJokaip
tikrodraugo,sukuriuogali
mepasidalinti savo gyveni
mokeliu.TurėdamiJįšalia,
gebėsimedrąsiai irviltingai
sutikti sunkumus ir proble
mas, taippatnusivylimus ir
nesėkmes.Mums nuolatos
siūlomi lengvesni pasirinki
mai, bet patys žinome, kad
jie galiausiai yra apgaulingi
irneatnešmumsgiedrumoir
džiaugsmo.TiktaiDievožo
disrodoautentiškągyvenimą,
tikperduotasistikėjimasyra
keliąapšviečiantišviesa.Dė
kingaipriimkimešiądvasinę
dovaną,gautąišsavošeimų,
ir įsipareigokime atsakingai
atsilieptiįDievopašaukimą,
augdamitikėjimu.Netikėki

metais,kuriesako,kadkitų
pagalbosnereikiagyvenimui
statyti!Priešingai,atsiremki
me įmumsbrangių žmonių
tikėjimąirdėkokimeViešpa
čiui,kadjuossutikome...

ŠventasisTėvasBenedik
tasXVIsako:Dabar,kaivisai
Europailabaireikiaišnaujo
atrasti savo krikščionišką
siasšaknis,„būkiteKristuje
įsišaknijęirantjostatykitės,
tvirtėkitetikėjimu“(plg.Kol
2, 7).Gera būtų, kad visi:
ir besidalijantys tikėjimu į
JėzųKristų,irsvyruojantys,
abejojantysarnetikintysįJį,
gyvai patirtų tai, kas galėtų
būti lemtinga jų gyvenime,
–PrisikėlusįirgyvąViešpatį
JėzųirJomeilękiekvienam
išmūsų.

Plungė
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Prieketurioliktosstoties

Yrayranetirperdaugvilties,
Kadpalengvėsžmogausgyvenimas.
PrieKryžiauskelioketurioliktosstoties
Paliksimsavonerimą...

Irjausimėsjauvisiškailaisvi,
Viskuopatenkinti,laimingi,ramūs.
Staiganaujusaulėtekiusušvis
Gimtosiosžemėspanoramos.

NetirRainiųmiškelyjenebuskobaimintis–
Ramybėviešpatausnetirtenai.
Kasžino,galjaubusvadinamipalaimintais
Visi:kankintojaiirkankiniai.

Omes,aratsiminsime,kurbuvome,kąlankėme,
Kąmatėm,jautėmirgirdėjome,
Irklausimesavęs,ardarišlaikėmbentpokaukė
mis
Tąšventąviltį,meilęirtikėjimą.

Žydintiobelis

Tunenueisiįpajūrįparodytsavogrožiobangai.
Jipastaveneateis–pasigėrėtibaltaisžiedais.

Kaipjūssusikalbėsiteįvienąbaltąsimfoniją
LygGaldikopaveiksluose–

Irčiašokispavasarinisirtenšėlimas...

Nebylys

Tu,Viešpatie,visusprakalbini,paguodi,
Oašgitoksvargingasnebylysesu–
Manleiskištartbentvienąmeilėsžodį,
Manleiskprabiltįdangųšaukiančiubalsu.

Vargingasnebylusbuvau,ilgaitylėjau,
Beprasmiškaisženklaiskalbėtimėginau,
Betšiandienpapūtėšiltųjųžemiųvėjai,
Mėnuliopilnatisnusišypsojomaloniau...

Žinaijuk,Viešpatie,kaipšitylaįgriso,
Kaipnusibodotiebeprasmiškiženklai–
Ramausšlamėjimoašpavydėjaukiparisui–
Ilgaivargingasnebylusbuvau,ilgai.

Brooklynas,1954.V.31

SamsonasirDalila

Meilėstragedijosvariacija
(PaskutinisL.Andriekauseilėraštis)

Kailaukųvelėnaapsiklosiu,
Atsivėręskapotylai,
Tauašsavopaslaptįišduosiu,
Kaip Sam so nas Da li lai.

Nereikėsnetirprašyti,
Glostytigalvosbučiuoti.
Patsnukristamsybėsšydas
Pertąvienųvienąžodį.

KŪRYBOSPADANGĖJE

Irstebėsies,kaippavyko
Mumssugriautikasdienybę,
Lygpagoniškąmaldyklą
Sustabaisirkeistenybėm?

ODalila,jautuverksi
Irmanekarštaibučiuosi,
Kaiišmeilėstauatleisiu
Jeitąpaslaptįišduosi.

Gal ir bus skau du at lei dus –
Negaliutopasakyti,
Betginematysjautavoveido
Manoakysišbadytos.

Ilgesioelegijos

TegulbūnapagarbintasViešpats
Užseserįmirtį
Šv.PranciškusAsyžietis

I
Išsiilgautavęs
Kaipupėjūros.
Plauksiudžiaugsmosrove,
Norsbeirkloirburės.

Jau vi sai ne to li
Manoilgesiožiotys.
Tavomeilėgili–
Ašdėljosnukryžiuotas.

Jeiiržvaigždėspriges,
Irnetsaulėužtems–
Jibudėsprietavęs
Antpaminklųakmens...

II
Išsiilgautavopabučiavimo
Mir tie se suo,
Kaipžiedasvėjopalingavimo,
Žolė–rasos...

Esujausaulėsnubučiuotas
Lygmylimassūnus;
Betštairuduo–

  
Pra vir ko ma no so das
Iraštoksneramus.

Gal tu ma ne pa lies ti
Užsimanysilūpomis,
Iramžinybėliesis
Ramybėsupėmis.

Nebusneitiltų,
Neiužtvankųtenai,
Žmogusgalėspakilti
Poezijossparnais.

Druskosstulpas

Nepaverskmanęs,Viešpatie,druskosstulpu,
Nepalikbetėvų,benamų,besesers.
Kąašveiksiutamsiojkaralystėjkapų,
Jeigelmėnegyvųvandenųatsivers?

Galnužengsišdangauspasiųstiangelai
Išrinktųjųišdegančiomiestoišvest,
Betišbėgtikitiemsgaljaubuspervėlai,
PervėlaiprisiglaustprieTavęs.

Tenžuvisvandenyniekuometneplaukios,
Spindulyssubangaankstųrytąnežais,
Tikmiglaišsiskleisantpadangėsblankios,
Irsaulėlydžiųnykspurpuriniaidažai.

Tenžuvėdradienomniekuometnepralėks–
Nepakelsjisierostodvokimoklaikaus–
Tikprošalįpraūšvėjas,tiktaistrėlė,
Irvilkaialkaninaktįkauks.

Galtasvėjasapnešdruskosmasęsmėliu,
Galtasvėjasmaneamžinaiužpustys.
Iršviesonneišleisnelaimingųvėlių
Ne ra mi pra kei ki mo nak tis.

NepaverskTumanęs,Dieve,druskosstulpu,
Nepalikbetėvų,benamų,besesers...

Šv.DamijonobažnytėlėjeAsyžiuje

Sigitui

VėlNukryžiuotojošventovė
Serafiškosramybėssklidina,
Oašpriejosaltoriausstoviu
Tiksulaukųdaina.

BetKristauslūposveriasi–
Nejaugiįmanekalbės–
Įpilkąžemėsvieversį
Išsvetimoserdvės.

Ašnežinau,kąpasakys,
KoldarJobalsonegirdžiu,
Tiktaimataugiliasakis–
Versmesnegimusiųžvaigždžių.

GalKristusjaumanęsnesiųs
Asyžiausbažnytėliųatstatyt–
Ašmenkasvieversysesu–
Priedirvųgrumstoperarti...

ParengėDainiusSobeckis

Plungė

Leo nar das And rie kus
Vi si pub li kuo ja mi l. And rie kaus ei lė raš čiai 

ras ti poe to as me ni nia me ar chy ve, esan čia me 
Pran ciš ko nų vie nuo ly ne prie kry žių kal no ir pa
reng ti spau dai iš au ten tiš kų rak raš čių ir ma šin
raš čių.
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Būsimasis Lietuvos ka
riuomenės kapitonasPranas
Žebrauskas  Žebriūnas gi
mėprieš110metų,1901m.
gegužės 20 d. Telšių aps.
Alsėdžių vls. Paežerių k.
(kaimas,atrodo,jauišnykęs).
BaigėSkuodoprogimnaziją.
1921m.spalio18d.įstojoį
LietuvosKaromokykląKau
ne.1923m.sausio09–19d.
sukitaiskariūnaisdalyvavo
Klaipėdosišvadavime.1923
m. spalio 15 d. baigėKaro
mokyklą (V laida), gavo
pėstininkųleitenantolaipsnį.
Tarnavo5pėstininkųpulke.
19251927m.dirboKaune,
Lietuvos Šaulių sąjungoje
(toliau–LŠS).19271930
m. buvo LŠS IV rinktinės
vadasTauragėje,kartubuvo
kūnokultūrosirkarinioren
gimomokytojas Tauragės
aukštesniojoje komercijos
mokykloje.1928m.jambu
vo suteiktas vyr. leitenanto
laipsnis.19301933m.vėl
tarnavo LŠS Kaune. Nuo
1933m.rugsėjo27d.tarnavo
Vyriausiajame kariuomenės
štabe. Išlaikęs atitinkamus
egzaminus,1935m.lapkričio
23d.gavokapitonolaipsnį.
1939m.rugsėjo12d.Vals
tybinėjeegzaminųkomisijoje
prie Švietimoministerijos
gavobrandos atestatą, prieš
tai joje išlaikęs visus gim
nazijos kurso egzaminus.
Sovietų Sąjungai okupavus
Lietuvą,1940m.spalio9d.iš
kariuomenės atleistas. 1941
sausio  birželiomėnesiais
dirbodraudimoinspektoriu

miTelšiųaps.savivaldybėje.
KilusVokietijosSSRSkarui
dalyvavoBirželio sukilime,
iki1941m. rugpjūčio15d.
tarnavo raštvedžiu Telšių
komendantūroje. 1941m.
rugpjūčio  lapkričiomėne
siais dirboTelšių apskrities
savivaldybės ūkio vedėju,
nuo1941m. lapkričiomėn.
iki1944m.kovomėn.buvo
josdarboinspektoriumi.Nuo
1944m.kovomėn. tarnavo
raštvedžiuVietinėsrinktinės
Telšių apskrities komen
dantūroje.Antrosiossovietų
okupacijospradžiojegyveno
Telšių apskrities Želvaičių
kaime,mokytojavoTelšių
gimnazijoje.1945m.sausio6
d.buvosuimtas,1945m.lie
pos10d.LSSRNKVDkaro
tribunolo nuteistas 10metų
lagerioir5metamstremties,
kalėjoVorkutlageirMinlage,
Komijoje.Nuo1954m.spa
lio12d.buvotremtyjeIntoje,
Komijoje.

P.Žebriūnasbuvoapdova
notasDidžiojoLietuvosku
nigaikščioGedimino4laips
nio ordinu (1937),Lietuvos
nepriklausomybėsmedaliu
(1930),Klaipėdos išvadavi
mobronzosmedaliu.MirėP.
Žebriūnas1981m.balandžio
11d.Vilniuje.

P.ŽebriūnosūnusArūnas
Vytautas(g.1930)–kinore
žisierius, docentas, aktyvus
Sąjūdžiodalyvis.

GeneroloJonoŽemaičio
Lietuvoskaroakademija

Vil nius

Tarp tau ti nė teat ro die na 
Grumb liuo se

Kovo 27 dienąminima
tarptautinė teatro diena. Šia
progavisurvykoįvairūsren
giniai.

Ne išimtis šiemet buvo
irGrumblių kaimas. Jukne
kiekvienas turimegalimybę
kažkur išvažiuoti ir pažiū
rėti spektaklį. Todėl buvo
puiki proga linksmai laiką
praleisti čia pat, niekur toli
neišvykus.

Grumbliųbibliotekosve

dėjapakvietėatvyktiStanelių
pagrindinėsmokyklos dra
mos būrelį.Vadovėmoky
tojaKristina Pilitauskienė.
Kadangi bibliotekoje nėra
tiekvietos,kadbūtųgalima
vaidinti tokiam dideliam
artistų būriui, tai tekovisus
pakviestiįGrumbliųpradinio
ugdymo skyrių.Buvoparo
dytasžemaitiškasspektaklis
,,Velnėveselė‘‘.

Labaismagu,kadpažiūrėti

susirinkonetikmokiniai,bet
irnemažasbūrelisgrumbliš
kių.Gaila, kad tą dieną be
perstojo pliaupė lietus, nes
galbūt būtų susirinkę ir dar
daugiaužiūrovų.Otie,kurie
nepabijojoblogooroiratvy
ko,išėjokupinilinksmųemo
cijųirgerosnuotaikos.

Grumbliųkaimobibliotekos
vyr.bibliotekininkė

EditaAndrijauskienė

Didvyčiuose–viešasisinternetoprieigos
taškas

Praėjusįketvirtadienįįvy
kooficialus,modernizuotas
bibliotekos ir joje įrengto
viešojointernetoprieigostaš
koatidarymasirpristatymas
visuomenei.

Jauiranksčiaubiblioteka
turėjokompiuteriųbeiinter
netą,tačiaunaujaįrangakur
kasmodernesnė, suteikian
ti daugiau galimybių. Čia
įrengtosdvikompiuterizuo
tosdarbovietosbibliotekos
lankytojamsirvienabiblio
tekininkei, pastatytas kopi
javimoįrenginys.Atidaryme
dalyvavo Plungės rajono
savivaldybės viešosios bib
liotekosdirektorėspavaduo
tojaZitaPaulauskaitė,buvusi
„Tėviškės“ bendruomenės

pirmininkėJaninaDanilienė,
Didvyčiųdarželio–mokyk
los direktorė irmokytoja,
skaitytojai.Šventėsatidary
mąpagyvinodarželinukų ir
mokyklinukųeilėraščiųkom
pozicija.Mažiejišventėsda
lyviaidžiaugėsidovanomis:
spalvingomis „Bibliotekos
pažangai“ apyrankėmis, ra
šikliais,balionais...

Taigi, nuo šiolDidvyčių
kaimobibliotekoslankytojai
gali laisvai naudotis inter
netu: skaityti spaudą, rasti
reikiamą informaciją, žaisti
žaidimus,naudotiselektroni
nėmispaslaugomis,keliauti
ponežinomasšalis,bendrauti
virtualiojeerdvėje,tobulėtiir
mokytisinternetopagalba.

BronislavaVengalienė
Didvyčiųkaimo
bibliotekininkė

Autorėsnuotr.

prof.habil.dr.AlgirdasAŽuBAlis

Ka pi to no li ki mas

Autorėsnuotr.
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Štaiir jispavasaris.Po
šaltosirgiliosžiemostik
rai labai lauktas.Kartkar
tėmisdariškrentasnaigės
arpaspaudžiašaltukas,bet
orasjaukvepiakitaip.Vis

šylančios dienos pažadi
naišpožiemossąstingio.
Malonu,kaigamtospoky
čiai visuomet pastūmėja
kūrybingus žmones kurti
ką nors nauja bei ieško

ti įkvėpimo.O jei negali
gyventi be rankdarbių ir
rankos prašosi darbo, iš
moktikąnorsnaujatikras
malonumas.
Rodos,taipneseniairin

komės į savo kaimo bib
liotekąmokytis dekupažo,
o dabar jau ir vėlimo iš
vilnos. Paaiškėjo, kad tai
ganasudėtingasdarbas,rei
kalaujantis daugkantrybės

Paroda, skirta šv.Vely
koms irMotinos dienai.
Parodą sudaro dvi dalys.
Pirmojojedalyjeeksponuo
jamiplungiškėsRasosŽalū
dienėskūriniaiišžolynų.
R.Žalūdienėgimė1968

metais Pakruojo rajone,
Stačiūnų kaime. Šiaulių
prekybosmokyklojemokėsi
kulinarijos,odomėtisžolė
misRasa pradėjo būdama
dar paauglė. Turbūt tam
įtakos turėjo farmacininku
dirbęs tėvelis. Todėl, dar
prieš20metųkartusuvyru
Kazimieru,atvykusgyventi
įVarkalių kaimą, įsidarbi
no kooperatyve „Tėviškės
žolynai“.Taip ir prasidėjo
žolynų rinkimai, vaistažo

liųtyrinėjimai,rankdarbiai.
Rasospintiišvisokiųžolių
įvairūsbuitiesrakandai,de
koratyvūsdarbeliainekartą
puošėtautodailėsparodas,o
irkiekvienojemiestošven
tėjegalimanetikpamatyti
menininkėsoriginaliusdar
bus,betirpaskanautikvap
niąžoleliųarbatą.
Rasa Žalūdienė aktyvi

tautodailininkųpagalbinin
kėrengiantįvairiasšventes,
parodas,ojoskūrybakalba
apiemenininkėsdarbštumą
irkantrybę.Josdarbaibus
eksponuojamimuziejujeiki
gegužės5dienos.
Antroje parodos dalyje

eksponuojami margučiai
išmuziejausrinkinių.Juos

marginotautodailininkėsJ.
Bulauskienė,V.Juškevičie
nė,Z.Jakaitė.
Didžiąjąparodosdalįsu

darolininiaimoterųrūbai,pa
puošalai.Nuosenųsenovės
Lietuvoje auginamas linas.
Jis rengė, šildė,gydėmūsų
protėvius.Linokeliągalima
palygintiirsumotinosgyve
nimu.Motinagražiausiasavo
vaikams.Dėl jų ji iškenčia
didžiausiaskančias.Motina
musrengiairšildo.
Parodoje eksponuoja

mi lininiai rūbai,apatiniai,
baltiniai,kostiumėliaišvar
keliai. Seniausias parodos
eksponatas–lininiai,siuvi
nėjimupuoštibaltiniai,siūti
1865m. I.Pumpurienės iš

sonatapAulAusKienė

Rank dar bių pa mo kos Geg rė nų bib lio te ko je

ir kruopštumo, tačiau pa
matytisavodarborezultatus
buvotikraismagu.
Kiekviena sukūrėmepo

gėlės formos sagę  artė
ja šventės, tad bus smagu
pasipuošti,ogalkamirpa
dovanoti.
Pasišnekučiavusios ir

pasisėmusios naujų idėjų
išsiskirstėme, tačiau paža
dėjomenetrukusvėlsusitik

ti,kadanginoroturime,tad
mokysimėsirtoliau.
Esame labai dėkingos

Zenoidai Petrutienei už
vertingus patarimus ir pa
mokymus.
Kūrybingoirįkvepiančio

pavasario.

Gegrėnųbibliotekos
skaitytoja

Plungėsrajonas

Paroda„Sušildoiraprengia“
Žemaičiųmuziejuje„Alka“(Muziejausg.31,Telšiai)

2011m.balandžio13-birželio5d.Parodospristatymas2011m.
balandžio27d.16.00val.

Blauzdų kaimo Skuodo r.
Eksponuojamas išeiginis
kostiumėlis, pasiūtasUž
ventyje 1928m. Jam liną
verpė irmedžiagąaudėO.

Servaitė. Be austinių rū
bų parodoje eksponuoja
memegztas palaidinukes,
pirštinaites, skrybėlaites ir
rankdarbius.

Parodos kuratorės:Vida
Rimkuvienė,TeresėŽulku
tė,DaliaLileikienė

Telšių„Alkos“muziejaus
informacija

,,Kelionėįpasakųšalį“ Balandžio12d.Grumblių
pradinio ugdymo skyriuje
vyko šventė ,,Kelionė į pa
sakųšalį“,skirtatarptautinei
vaikiškosknygosdienaipa
minėti.Dalyvavo14klasių
mokiniaiirmokytojos.

Įšventęatvykogarbingas
svečiasišužjūrio,JoDideny
bėkaralius(vyr.biblioteki
ninkėEditaAndrijauskienė).
Trumpai papasakojęs apie
save,jispakvietėvaikussu
sirungtiviktorinoje.

Pasukti galveles tekovi
siems,matkaraliusnepatin
gėjoparuoštiįdomiųužduo
čių.Visiemsreikėjoatsakinėti
įįvairiausiusklausimusapie
skaitytaspasakas,prisiminti
žiūrėtusirjauprimirštusani
macinius filmukus,matant
tikiliustracijas,atspėti,kokia
taipasakųknyga,kurtipasa
kasbegalo,įeiliuotaspasa
kaites įrašyti tinkamus žo
džius,beiprisimintidaugelį

veikėjų,atspėtijųvardusiš
pateiktųapibūdinimų.Oper
pačią sunkiausią, bet pačią
linksmiausiąužduotį,reikėjo
pademonstruoti visus savo
aktoriniussugebėjimus.

Komandos turėjo suvai
dintipasaką,,Senisirropė‘‘.

Čiavaikaitikdarkartąparo
dė,kokieišmanūsirgabūsjie
yra. Susumavus rezultatus,
buvo paskelbti nugalėtojai,
kuriems buvo įteikti prizai.
Paguodos prizus gavo ir
pralaimėjusikomanda,ovisi
šventėsdalyviaipasivaišino
karališkais sausainiais.Kad
irkaipbebūtųsmagu,šven
tė turėjo baigtis.Karalius,
padėkojęs vaikams už gerą
nuotaiką ir aktyvų dalyva
vimą, už pasakų skaitymą,
palinkėjęs visiems sėkmės,
iškeliavoįsavokaralystę.

Grumbliųkaimobibliotekos
vyr.bibliotekininkėEdita

Andrijauskienė

Autorėsnuotr.
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dainiussoBecKis

Ant ra sis atė ji mas
Galbūtyragirdėtastoksterminas–paruzija?Josampratągalimeskirstytiįdvi

dalis–taiantrasis,arbapakartotinis,Kristausatėjimasbeimirusiųjųprisikėlimas.
PirmasisKristaustėjimasbuvobeveikpriešdutūkstančiusmetų,opakartotinis
atėjimasistorijoseigojedarneįvyko.Kaiįvykstaspakartotinisveiksmas,taiirbus
antrasisjoatėjimas,nesdaugiaujųnebuvo.Norspastaruojumetuyradaugmelo
pranašųapsiskelbusiųantraisiaisKristausatėjimais.
Galčiareikėtųrašytineapieantrąjįatėjimą,oapieantrąjįpasirodymąarba

apsireiškimą.Irvisgi,jeitaibusantrasisatėjimas,arjisneturėtųbūtitoks,kaipir
pirmasis?Pirmasisatėjimasbuvoganailgas–užtrukodevynismėnesius–tiek,
kiek ir priklausokūdikiui susiformuotimotinos įsčiose.Dabar nekalbėsime ir
nediskutuosime apieMarijos nėštumą. Juknesvarbu ar tai buvo išŠventosios
DvasiosarišJuozapospermos,kuriŠv.DvasiaipadėjorealizuotiDievoplanus.
Mumssvarbuaptartipirmąjįatėjimą.Pirmojijofazė,nėštumas,užtrukodevynis
mėnesius.TaitrumpiausiojifazėDievoplane.Potosekėantroji–dvylikosmetų
–fazė,ikiKristausdisputosuRaštoaiškintojais.Tuometsekėtrečiojifazė,apie
kuriąniekoneparašyta,ikitrisdešimtiesmetų.Tuometumūsųaptariamasobjektas
galėjošlaistytiskurtikširdisgeidžia–nukaktiįIndijąpasguruarįTibetąpasla
mą–nestaibuvojoatostogųlaikotarpispriešrimtą,mirtimipasibaigsiantį,darbą.
TibetotradicijojerandameasmenįIsosvardu,kurisreiškiatąpatįkąirJėzausvardas.
Vadinasi,jisneveltuipraleidotuosaštuoniolikametųnuodisputosuŠventraščio
aiškintojais.Paskiausekėdartrejimetaiikigalo,ikifiziniosunaikinimoribos.Tokiu
atvejugaunamepaprastąmatematiką:pirmasisjoatėjimasįŽemęužtruko33metus.
Atėjimątraktuojamenuogimimoikimirties.Tainetiekjauirdaug,jeižvelgsimeį
vidutinįšioamžiausžmogausgyvenimą.Tuometgalirantrasisatėjimasturėtųuž
truktitiekpat,kaipirpirmasis?Tuojatsirasprieštaraujančių,kadjoantrasisatėjimas
busstaigus,kaipžaibotvykstelėjimasišrytųįvakarus.Tačiauarnemanote,kadtoks
požiūris,norsirparemtasŠventraščiu,yranaivusirpaviršutiniškas?Įsivaizduokite,
kadjisgimsta,irišskyrusmedicinospersonalą,kurįprilyginkimepiemenims,niekas
apietainežino.Jisgyvenamūsųtarpe,betniekasapietainežino.Jisdiskutuojasu
vyskupais,tačiauniekasjoneatpažįsta.TuometjisišvykstatobulintisįRytus,ta
čiauniekamneduotaapietaižinoti.Irtiktuomet,kaijisgrįžtapasisėmęsišminties,
liaudispradedasuprasti,jogtaiantrasisatėjimas.Liaudis,onebažnyčia.Bažnyčia
mielunorujįdarkartąnukryžiuotų,kadnetrukdytųjosverslui.
Taitikvienasantrojoatėjimoscenarijųišgausybėsrago.Darvienasscenarijus

galėtųbūtibeveikidealiaitokspat,tiksuvienumažuniuansu:antrasisatėjimas
gimstamoteriškoslyties.Sakysite,jogtaineįmanoma.Kodėlgine?Taigalėtųbūti
dieviškasplanasįsitikintiardarištikrųjųyralaukiančiųjoantrojoatėjimo.Neat
meskimetokiosgalimybės.Nereikiamūsųgyvenimeįviskąžiūrėtiptriarchališkai.
Dievuižmoniųseksualinėlytisneturireikšmės.JukKristausmotinabuvomoteris
irkaikuriekatalikai ją laikoŠventosiosKetverybėsdalimi.Tadkodėlantrasis
atėjimasnegalibūtimoteriškas?
Galparuzijapirmojifazė–Kristausatėjimas–įvyksdarpagalkokįnorskitą

scenarijų?Irkokįgi?Supirmuojuatėjimubuvodaugneišspręstųproblemų.Beveik
niekasapieatėjimąnežinojo...labaiprastaibuvosuviešaisiaisryšiais.Niekasneiš
piarinojoatėjimo,išskyrustrismagus.Tailabaiblogaviešųjųryšiųakcija.Dabar
įsivaizduokitešiuoslaikusirantrąjįjoatėjimą.Darpriešjampasirodant,išdangaus
nutekaslaptainformacijaapiejopasirodymąkonkrečiulaikuirkonkrečiojevieto
je.Įtąvietąsuplauksvisosžiniasklaidospriemonės,kadinformuotųžmonijąapie
svarbiausiąistorijosįvykįperdutūkstančiusmetų.Odaranksčiaubuspaskelbta
informacijapasauliuiapiejoantrąjįgrįžimą.Tadžmonėsišvisopasauliotrauksįtą
vietąpamatytireginįgyvai.Bustokiųžmoniųkuriemsneužtekspamatytitaionline
perteleviziją.JienorėstairegėtisavoakimisbeTVtarpininkų.Susirinksnemažiau
kaipdešimtmilijonųsmalsuolių,kitisėdėsprietėlikųišsproginęakis.Kaipvisada,
svarbiausią pasaulio naujieną nušviesCNN,BBC,Euronews ir kitiTVgigantai.
TačiauįšiąistorinęvietąakreditacijągauskokianorsvienatelevizijairišLietuvos.
Nesvarbukuri(greičiausiaitaibūtųLietuvosnacionalinisradijasirtelevizija),nes
tiesioginėstransliacijosmetulietuviškaiišgirsimepritrenkiančiąnaujieną(jągalės
girdėtiradijobangomisirtiežmonės,kuriemsnebusgalimybiųbūtiprieTVimtuvo):
„Irštai,pagaliauartėjataakimirka,kuometjissavopaklydėliusavinėliusaplankys
Žemėjeantrąkartą.Ikinustatytolaikolikodviminutės...Trys,du,vienas... irštai
dangujejaumatomešviesą,kuriryškėjairvisplečiasi...Jauryškėjairžmogiškieji
kontūrai,tuojgalėsimeįžiūrėtiirveidą...Ne,negalimepatikėti,joveidasganapasi
bjaurėtinas...otikėjomėsneišpasakytogražuolio,princo,nužengiančioišpasakos,
visamesavogražume“.TikdaugelispasauliožmoniųbuspamiršęIzaijopranašystę,
kuriojekalbama,kadKristusnebusneigražus,neipatrauklusirdaugeliodėltobus
nemėgstamas.
Tokiairpanašibusvisųpasauliotelevizijųtiesioginėįvykiotransliacija.Okitą

dienąšiinformacijaatsidursdidžiausiųpasauliodienraščiųpirmuosiuosepuslapiuo
se.TaippatirLietuvojeapietairašys„Lietuvosrytas“,„Respublika“,„Klaipėda“,
„Kaunodiena“beikitivietiniaidienraščiai.
Visipasauliolyderiaisekančiądienąantrojoatėjimoasmenįkviesisaudiencijosį

savorezidencijas.JAV,RusijosirKinijosprezidentainetnegalvosapiejoatsisaky
mą,oLietuvos,PortugalijosirMaltosnetnesvajos,kadjisjuosaplankytų.Tačiau
neivienų,neikitųjisneaplankys,oatsisveikinsikitrečiojoatėjimo...

Plungė

Šiaismetais Žemaičių
dailėsmuziejusvykdopro
jektą„Išpalėpiųįekspozici
ją“.Projektotikslas–lietu
viškoidentitetosuvokimas,
papročių išsaugojimas, jų
populiarinimas. Projekto
metu kviesime vaikus į
edukacinius užsiėmimus
,,Senidaiktaiatgyja‘‘.Taip
pat bus surengtos dvi pa
rodos–viena jų– „Laiko
šydą praskleidus“ iš jau
sukauptųirmūsųmuziejaus
saugyklosesaugomųekspo
natų,kita–išakcijosmetu
mokinių surinktų ir pado
vanotųmuziejui senųver
tybių.Tikimės,kadmoks
leiviai aktyviai įsijungs į
šiąveiklą,suvokdami,kad
kiekvieno kampelio lobiai
yrabendroŽemaitijosirvi
sosLietuvospaveldodalis.
Šiakcijatęsisvisusmetus,
todėl apie daugelį senųjų
buities daiktųmoksleiviai
galės sužinoti ne tikmu
ziejaus ekspozicijose, bet
ir patys surasti juos, visų
užmirštus,namųaplinkoje
bei padovanoti muziejui
iki pat 2012metų.Tokia
saviraiškos forma skatins
moksleiviusatidžiauirjaut
riau pažvelgti ir pažinti į
dar išlikusius senuosius
reliktus, formuos tautišku

KVIE TI MAS DA LY VAU TI AK CI JO JE

„Padovanokmuziejuieksponatą–
tapk jau nuo ju mu zie ji nu ku“

mo, bendrystės jausmus,
puoselėspapročiųtradicijas.
Kviečiameirmokytojuspri
sidėtipriemoksleiviųpilie
tiškumopamokų,ugdantir
saugant tradicineskultūros
vertybes.Aktyviausiems
akcijos dalyviams baigia

majameprojektorenginyje
busįteiktijaunojomuzieji
nukopažymėjimai.
Kontaktai:tel.:57643,

8–67112036

IrenaJonauskienė
Projektovadovė

Res pub li ki nė tai ko mo sios tau to dai lės 
paroda-konkursas„IšDžiugo
sak mių“

Telšiųrajonosavivaldybė
ir Lietuvos tautodailininkų
sąjunga,puoselėdamietnog
rafinių dirbinių tradicijas,
ugdydamivisuomenėssupra
timą,poreikįliaudiesmenui
bei siekdami, kad šiuolai
kiniai taikomieji liaudies
meno dirbiniai plačiai būtų
naudojamikasdienėjebuity
je,nuo2011m.balandžio2
d. organizuoja respublikinę
taikomosios tautodailės pa
rodą konkursą„IšDžiugo
sakmių“.Konkursinėjeparo
dojedalyvaujaLietuvostau
todailės kūrėjų asociacijos,
Lietuvostautodailininkųsą
jungosnarių,kitųkuriančių
asmenųdarbai,kuriuoseyra
tautodailės tradicijų atspin
džių. Eksponuojami po 5
vienetusvisųžanrųtaikomo
siostautodailėskūriniai.Jei
darbaismulkūs(pavyzdžiui,
šaukšteliai,margučiai)iki10
vienetų.

Komisija išrinks tris ge
riausiųkūriniųautorius,ku
riemsbus įteikiamosLietu
vosKultūrosministerijos ir
Telšių rajono savivaldybės
įsteigtos premijos. Komi
sijos pirmininkas Lietuvos
tautodailininkųsąjungospir
mininkas dailininkas Jonas

Rudzinskas.
Paroda veikiaVilniaus

dailės akademijos Telšių
dailėsfakultetoTelšiųparo
dųsalėje

(Kęstučio g.Nr. 3,Tel
šiai).

Parodos pristatymas ir

parodoslaureatųapdovanoji
mas2011m.balandžiomėn.
27d.14val.

Vilniausdailėsakademijos
TelšiųdailėsfakultetoTelšių

parodųsalėsvedėja
G.Lukauskytė


