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Belaukdamižemaitukųvaržybų,paparaciaijauieškojogalimųlaimėtojų...

StartuojaAikas,„nešinas“TomaBalčiauskaite...

ĮMinijąpuolaAstrasuraiteleIngridaŠeštokiene.

KęstutisVaitKus

Apietikrąžemaičiųfestivalį
Gegužės14dienąnetoliPlinijospiliakalnio(prieŽarėnų,Telšiųr.)

startavojaupenktosiosžemaitukųžirgųištvermėsvaržyboskunigaikš
čiųOginskiųpereinamajaitaureilaimėti.Pirmosiosedvejosevaržybo
se,vykusioseKlaipėdosrajone,dalyviųskaičiusnesiekėnėdešimties.
UžpernaibeipernaiDianosirVidmantoGendvilųsodyboje(Noriškiųk.,
Plungėsr.)organizuotosvaržybosjausutraukėkurkasdidesnįdalyvių
beižiūrovųbūrį,jųmetubuvosurengtosirlietuviųskalikųparodos.O
šiemetžirgųlenktynėsedalyvavonet28žemaitukai,skalikųbuvotikšiek
tiekmažiaunegurespublikinėjeparodoje,vykolankininkųturnyrasbei
žemaitiškųautoriniųdainųkoncertas„Esamėbūsem“.Tadžemaitukų
varžybosišaugoįtikrąžemaičiųfestivalį!

Nukeltaį5psl.

Žemaitukųvaržybos

Jau iš va ka ro Pli ni jos 
piliakalniopapėdėje įsikū
rė stovykla – varžybų da
lyviai rinkosi naktigonėn.
Ošeštadienį išaušogražus
rytas. Į renginįplūsteplū
do žiūrovai, girdėjosi ne
kantraujančių susirungti
žemaitukųžvengimas.Ant
savoKruizoatjojęsVaido
tasDigaitis rankoje laikė
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RenginyjedalyvavoKau
nomiestomerasRimantas
Mikaitis, kuris padėkojo
Lietuvos „Caritas“ organi
zacijaiužaktyviąveiklą ir
iniciatyvąsprendžiantopias
socialinesproblemas.
Kauno apygardos pro

kuratūros vyriausiasis pro
kurorasKęstutis Betingis
teigė, kad tokio pobūdžio
diskusijosleidžiaproblemų
sprendimuisutelktiteisėsau
gos institucijas,socialinius
darbuotojus,psichologusir
kitusspecialistus.
Vytauto Didžiojo uni

versitetoSocialiniųmokslų
fakulteto dekanas prof. dr.
JonasRuškuspabrėžėsocia
liniojautrumosvarbąkovoje
priešprekybąžmonėmis.

„Šitemayralabaijautri,
nes dažnai kalbama apie
žmones,kurieturistigmas.
Dažnai tai lemiamūsų vi
suomenėje vyraujantys su
siformavęneigiamistereo
tipai.Turėtume pabandyti
atsistoti į tosmoters, kuri
nukentėjo nuo prekybos
žmonėmis, vietą. Tokias
moteris nuolatos lydi siel
vartas, smurtas, išdavystės
irnuolatinėkontrolė“,–kal
bėjoprof.dr.J.Ruškus.
Viešojosaugumodepar

tamentoprieVidausreikalų
ministerijosdirektoriusTo
masŽilinskaspabrėžė,kad
sėkmingaikovotipriešpre
kybažmonėmistrukdotrū
kumaskoordinuotųveiksmų
tarpsįvairiųinstitucijų.

„Teisėsaugos instituci
jomsreikiadaugiaukalbėtis
irkeistisinformacijatiriant
nusikaltimus.Be to, svar
bu socialiniųdarbuotojų ir
dvasininkųindėlispadedant
nukentėjusiomsmoterims
“,–teigėT.Žilinskas.
Pareigūnųteigimudažnai

iškylaproblemųdėlnuken
tėjusiųjųapklausų.Moterys
atsisako arba vengia duoti
parodymus.Savopatarimus,
kaipelgtistokiosesituacijo
sedavėVšĮ„Psichoterapijos
konsultacijųcentras“gydy
tojapsichiatrėpsichotera
peutėŽivilėPaulauskienė.
„Trauminės patirties iš

gyvenimas žmogui sukelia
kančią,todėlnukentėjusios
moterysvengiaapklausųir

2011m. gegužės 7 d. į
ŽemaičiųKalvarijosŠven
tovęnuo ryto rinkosi įvai
raus amžiaus patarnautojai
iš Telšių vyskupijos pa
rapijų. Tokie kasmetiniai
susitikimai jau yra tapę
tradicija.Šiaismetais įsu
sitikimą susirinko 150 šv.
Mišių patarnautojų. Ryte
TelšiųVyskupoVincento
Borisevičiauskunigųsemi
narijos klierikai registravo
besirenkančius jaunuolius,
jieruošėsišv.Mišioms.12

val.buvoaukojamosšv.Mi
šios, kurių koncelebracijai
vadovavoTelšių vyskupas
J.BorutaSJ.Šv.Mišiųmetu
giedojoTelšiųkunigųsemi
narijos klierikai, pamokslą
sakėTelšių vyskupijos ga
nytojas. Susirinkusiesiems
vyskupas kalbėjo apieŽe
maičiųKalvarijosŠvento
vę,čiaesantį stebuklingąjį
KrikščioniškųjųŠeimųKa
ralienės paveikslą, saugo
mądidžiausiąPabaltyješv.
Kryžiausrelikviją.Pamoks

lometu buvo papasakota
apieŽemaičiųvyskupystės
vyskupus, kurių portretai
saugomiBazilikoje: Jurgį
Tiškevičių,AntanąTiške
vičių, Joną Lopacinską,
MotiejųValančių.Taippat
kalbėta apieTelšių vysku
pusVincentąBorisevičiųir
AntanąVaičių.Kalbėdamas
Telšių vyskupas J.Boruta
SJ pabrėžėDievo veikimą
žmogausgyvenimeiržmo
gausDievomaloneiatviru
mopasekmes.Visišventieji

Išskirtinėjediskusijojeprokuroraiirsocialiniaidarbuotojaiaptarė
kovąpriešprekybąžmonėmis
Gegužės18dienąLietuvos„Caritas“irKaunoapygardosprokuratū

rasurengėviešądiskusijątema„Konežinomeapieprekybąžmonėmis?
Tarpžinybinisbendradarbiavimas“.Diskusijojedalyvavęteisėsaugos
pareigūnai,psichologai,nevyriausybiniųorganizacijųirakademinėsvi
suomenėsatstovaikalbėjoapieesmineskovossuprekybažmonėmisir
prostitucijaproblemas,ieškojobūdų,kaippagerintibendradarbiavimą
tarpįvairiųinstitucijųtiriantnusikaltimusirteikiantpagalbąnukentėju
siomsmoterims.

tyrimo, nes nori išlaikyti
savoemocijųkontrolę.Pa
reigūnams svarbumokėti
užmegzti gerą kontaktą,
kalbėtiramiutonuirpelnyti
pasitikėjimą“, – sakėVšĮ
„Psichoterapijos konsul
tacijų centras“ gydytoja
psichiatrėpsichoterapeutė
ŽivilėPaulauskienė.
LietuvosCaritasprogra

mos„Pagalbaprostitucijos
ir prekybosmoterimis au
koms“koordinatorėKristi
naMišinienėpabrėžė,kad
Lietuvojetrūkstavisųorga
nizacijų pastangas koordi

nuojančiokovossuprekyba
žmonėmis ir prostitucija
centrobeiilgalaikiųvalsty
bėsremiamųprogramų.
„Reikalinga ryžtinga

valstybės pozicija, nuo
latinė parama nevyriau
sybinėms organizacijoms
beiefektyvuspagalbosnu
kentėjusiosioms socialinių
įstaigų tinklas“, – sakėK.
Mišinienė.
Apie konkrečius pagal

bosatvejusirbendradarbia
vimopatirtįsuteisėsaugair
kitomisinstitucijomispasa
kojoLietuvos„Caritas“pro
gramossocialinėdarbuotoja
JolitaJuškevičienė.
„Begalo svarbusklausi

masyranukentėjusiųjųsau
gumoužtikrinimas.Nukentė
jusiosmoterysnuolatsvarsto
argalipasitikėtipareigūnais.
Tokiomsmoterimsreikiauž
tikrintipsichologinį irfizinį
saugumą“,–sakė„Caritas“
socialinėdarbuotoja.
Diskusijojekritikosstrė

lėstekoVaikoteisiųapsau
gos tarnybai, socialiniams

pedagogams, kurie patys
pirmiejiturėtųužkirstikelią
vaikųįtraukimuiįprostitu
cijąirprekybąžmonėmis.
„Vaikų teisių apsaugos

tarnybosspecialistaiirsocia
liniaipedagogai turikaupti
informaciją apie sąlygas ir
aplinką,kuriojeaugavaikai.
Laikuužkirtuskeliąnusikal
timui, valstybei nereikėtų
skirti lėšų aukų reabilitaci
jai“,–savonuomonėišreiš
kėsocialiniaidarbuotojai.
Nuo2001metų įgyven

dinama „Pagalba prostitu
cijosirprekybosmoterimis
aukoms“ programa leidžia
kasmetpadėtimaždaugšim
tui pagalbos stokojančių
moterų. Nukentėjusioms
moterimsteikiamepsichoso
cialinėskonsultacijas,saugų
prieglobstį,teisinębeidvasi
nępagalbą,padedameįgyti
darbinių įgūdžių.Pagalbos
biuraiveikiapenkiuoseLie
tuvosmiestuose, kur dirba
dvylika „Caritas“profesio
naliųsocialiniųdarbuotojų.

Lie tu vos Ca ri tas inf.

Kan.teol.lic.andriejussabaliausKas

Telšiųvyskupijosšv.MišiųpatarnautojųdienaŽemaičiųKalvarijoje

bei minėti ganytojai yra
akivaizduspavyzdys,ypač
jauniems žmonėms, jog
draugystėsuViešpačiuyra
tikrasis,prasmingasisgyve
nimas.Šv.Mišiųpatarnau
tojamsvyskupaslinkėjovis
karščiaupamiltiViešpatįir
nepasiduoti pasaulio dva
siai,tolinančiaižmonesnuo
Dievo.
Šv.Mišiųpabaigojebu

vo giedamos Gegužinės

pamaldos, o po ganyto
jos palaiminimo padaryta
bendra dalyvių nuotrauka.
Telšių vyskupas J.Boruta
SJ asmeniškai pasveikino
visus atvykusius patarnau
tojus,įteikdamasatminimo
dovanėles.
Patarnautojai pietavo

ŽemaičiųKalvarijos para
pijossalėje,potoŽemaičių
Kalvarijos kultūros centre
klausėsi ir žiūrėjoTelšių
vyskupijos licėjaus auklė
tinių parengtą programą,
kuriojebuvodeklamuojami
šviesios atminties Telšių
vyskupijos kunigomons.
jubil.T.Poškoseilėraščius.
Gausiaisusirinkusiuosius

jaunuolius sveikinoTelšių
VyskupoVincentoBorise
vičiauskunigųseminarijos
rektoriuskan.mgr.J.Ačas,
vicerektoriuskun.teol.lic.
V.Ačas,prefektaskan.teol.
lic.A.Sabaliauskas.Telšių
vyskupijos licėjaus (Ma
žosioskunigųseminarijos)
direktoriuskun.A.Mačius
papasakojoapiešiąugdymo

įstaigą.
Poprogramosirsveikini

mųvykoekskursijapoŽe
maičiųKalvarijosmiestelį,
darbas atskirose grupėse,
pasistiprinta pavakariais
prieš kelionę namo.Ren
giniodalyviainamoišvyko
pakilios nuotaikos ir buvo
atsisveikinta iki kitųmetų
TelšiųvyskupijosMišiųpa
tarnautojųsusitikimo,įkurį
visižadėjovėlatvykti.
Šį renginį organizavo

Telšių vyskupijos kurija,
TelšiųvyskupoV.Borisevi
čiauskunigųseminarija,Že
maičiųKalvarijosŠventovė
ir parapija.Ačiū Jiems už
puikų,jautradicijatapusių
renginį, padedantį ugdyti
naujuskunigysteipašauki
mus, nes patarnautojai yra
kunigystės tarnystės dai
gynas.Nuo š.m. gegužės
8iki15d.Telšiųvyskupi
joje buvomeldžiamasi už
pašaukimus į kunigystę,
kadnepritrūktųdarbininkų
pjūčiai.

Tel šiai
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Balandžio26–osiosryte
rinkomėsnemokykloje,lie
tuviųkalboskabinete,kaip
įprasta,oBabrungoslėnyje.
Tenmūsų,abiturientų,lietu
viųkalbosgrupė(mokytoja
VilmaMosteikienė),šildo
ma pavasarinių ir jau itin
malonių saulės spindulių,
kartojosi pamoką, skirtą
Justinui Marcinkevičiui
atminti.Priešdevintąskai
tyklos salė buvo pilna: be
mokinių, susirinko visos
bibliotekos darbuotojos.
Šio straipsnelio autorės
tapomokytojomis.Vilman

tė Gaudiešiūtė perskaitė
pranešimą, kurį parengė
lietuvių kalbos kalbėjimo
įskaitai:„Arpoezijaskatina
gebėjimągėrėtis,ogebėji
mas gėrėtis keičia žmogų,
ir tokiu būdu gelbėjamas
pasaulis?“Klausiusieji jį
įvertinopuikiai,pasidalino
mintimis šia tema.Mūsų
grupėsvaikinaiskaitėvaid
menimisištraukąišJustino
Marcinkevičiaus dramos
„Mažvydas“,taippatbuvo
deklamuojamipoetoeilėraš
čiai, atliekama bendra už
duotis.Pamokąužbaigėme

visiįsiamžindamibendroje
nuotraukoje.
Kiekžinome,patspoetas

gyvenimevengėperdėtoiš
kilmingumo,todėlirmesjį
prisiminėmekukliai,bepo
mpastikos.Opamokosžan
rasypačsimboliškasprisi
minkime:jukir„Mažvydo“
drama baigiama pamokos
scena, kuriojeMažvydas
moko vaikus sudėti pirmą
žodį„Lietuva“.Omumsši
pamokalikovienaįsiminti
niausiųpermokslometus.

Plungės„Saulės“gimnazija

Lietuvos liaudieskultūros
centras ir Pasaulio lietuvių
dainųšventėsfondasnuo1999
metųįsteigėmenokolektyvų
irjųvadovųmetųnominaci
jas.Nominacijosskiriamosuž
reikšmingą,aktyviąpastarųjų
metųveiklą:naujųprogramų
parengimą, koncertus, daly
vavimąsvarbiausiuosešalies
renginiuose,konkursuosepel
nytusprizus,projektųvykdy
mą.Geriausiemsatskirųžanrų
mėgėjųmeno kolektyvams
iškilmingai teikiamaAukso
paukštėkaipgarbės,pripaži
nimoirįvertinimoženklas.

Plungės kultūros centre
jau „nutūpusios“ trys „Auk
so paukštės“. Pirmąją dar
2000aisiaisįPlungęparvežė
kultūros centro pučiamųjų
instrumentųorkestras, vado
vaujamasRomoJasevičiaus.
Vėliaušia iškilianominacija
buvo apdovanotas vaikų ir
jaunimoteatras„Saula“,kurio
vadovai–SigitaMatulienėir
RomasMatulis,beivaikųtau
tinių šokių studija „Mažasis
suvartukas“, vadovaujamas
IlonosBaltikauskaitės.

2011ųjųpradžiojeKultūros
centrokolektyvąpasiekėdžiu
gi žinia, kadChoreografijos
žanrogrupėje„Auksopaukštę“
kaip „Geriausia suaugusiųjų
šokiųgrupėirvadovas“pelnė
kultūroscentrotautiniųšokių

ansamblis„Suvartukas“.
Plungės kultūros centro

šokiųirdainųansamblis„Su
vartukas“vienasišseniausių
mėgėjųmenokolektyvųŽe
maitijos regione,prieškeletą
metųatšventęs60metųkūry
binėsveiklos jubiliejų. Ilgus
metus „Suvartukui“vadova
vošviesiosatmintiesžinoma
šalies choreografė Danutė
Radvilavičienė,šiuometujos
pradėtusdarbus tęsiabuvusi
kolektyvošokėja IlonaBalti
kauskaitė.Vadoveitenkadirbti
netiksusavokolektyvais.Ji
2003m.PasaulioLietuviųdai
nųšventės„Būtiesratu“,2007
m.VisuotinėsDainųŠventės
„Lino sakmė“baletmeisterė,
2009m.Pasauliolietuviųdai
nų šventės „Laiko brydėm“
vyr. baletmeisterė, kurianti
šokiusiraikštėskompozicijas.
I.Baltikauskaiteipatikėtos ir
ateinančių2012m.Lietu
vosmoksleiviųdainųšventės
Šokiųdienosvyr.baletmeiste
rėspareigos.I.Baltikauskaitė
Tarptautinėsšokiųasociacijos
prieUNESCOnarė.

Praėjęmetai„Suvartukui“
buvo labai darbingi. Įtemp
tai ruoštasi ir respublikiniam
šokių ansamblių konkursui
„Kadagys“.15ąjįkartąorga
nizuojamamekonkurse,kuris
rengiamassiekianttoliaupuo
selėti šokio tradiciją, skatinti

kurtinaujus,remtiirpalaikyti
esamusirneseniaisusikūrusius
šokiųkolektyvus,keltijųme
ninį lygį,plungiškiai laimėjo
pirmąjąvietą.O„Suvartuko“
vokalinėgrupė,vadovaujama
ValentinosBalčiauskienės iš
22kolektyvųpripažintapačia
šauniausia.Kolektyvas savo
veiklosneįsivaizduojanetikbe
vokalinėsgrupės,bettaippatir
beliaudiškosmuzikoskapelos,
kuriosvadovas Vidmantas
Žilinskas.

Ankstesnes nominacijas
„Aukso paukštė“ gavę ko
lektyvaijųpasiimtiturėdavo
vykti įVilnių.Tikantrime
tai,kainuspęstanominacijas
įteiktivietose,kadtaigalėtų
matytivisibendruomenėsgy
ventojai,kadbūtųgalimybė
pasveikinti nominuotuosius.
Plungiškiams ši nominacija
buvoįteiktagegužės6d.

Liaudiškųšokiųansamblis
„Suvartukas“įšiąšventępa
kvietėtokiasnominacijasjau
turinčiuskolektyvus–Gargž
dųkultūroscentro liaudiškų
šokių kolektyvą „Minija“,
Kaimobendruomenės „Bal
bieriškis“(Prienųraj.)vyres
niųjųtautiniųšokiųkolektyvą
„Ringis“,beinuolatiniussavo
partneriusišLatvijosRespub
likosTukumokultūroscentro
šokiųansamblį„Svita“.

Plungėskultūroscentras

Ire na Ma lI naus kIe nė

Rašyk

Ra šyk, kai ge ra, kai sun ku,
Kai min tys plūs ta it van duo.
Kai ne ži nai kur dė ti žo dį,
Taip ar ti mą ir bran gų.
O mie las ši tas ge ras žo dis,
Gai vi na šir dį, su tei kia spar nus,
Kai aud ros šėls ta, min tys su kas,
Su ran da sau šil tus na mus.

aurelijaGudaitė,
lauraVarslausKytė

Pamoka…bibliotekosdarbuotojams
Balandžio26–gegužės3d.LietuvojevykstaXI–ojinacionalinėLie

tuvosbibliotekųsavaitė,kuriosšūkis„Skaitykbibliotekoje!“OPlungės
rajonosavivaldybėsviešojibibliotekaturisavošūkį:„Kiekvienamskai
tytojui–joknygą,kiekvienaiknygai–josskaitytoją!“Būtentmūsųrajo
nobibliotekapakvietė„Saulės“gimnazijosmokiniųgrupęvestipamoką,
skirtąJustinoMarcinkevčiausatminimui.BibliotekųsavaitėvisojeLietu
vojeprasidėjoįvairiaisrenginiais,skirtaisšiampoetui.

daivaGramalienė

Kultūroscentre„nutūpė“ketvirtoji
„Auksopaukštė“

Virginabartušienė

Jubiliejus,pražydęspavasariožiedais

IrenąMalinauskienęsveikinakolegos,mokytojai.

Aš lau kiu ko nors ne ti
kė to:

Gal sa vo li ki mo švie sos 
ne re gė tos?

IrenaMalinauskienė

Prieš 80metų Lygumų
kaime,Vilkaviškio apskri
tyje,ūkininkųšeimojegimė
IrenaNešukaitytė –Mali
nauskienė. Šeimoje augo
šešivaikai,keturiosseserys
ir dubroliai.MokėsiBob
laukiopradinėjemokykloje,
AlvitosirVilkaviškiogim
nazijoje.Karometu kartu
su tėvais buvo ištremta į
Vokietiją. Nuo vaikystės
puoselėjusi svajonę tapti
mokytojair,grįžusįLietu
vą per tarnystę pas ponią,
siekėmoksloMarijampo
lės gimnazijoje,mokytojų
seminarijoje.Vėliauneaki
vaizdžiaistudijavoVilniaus
universitete lietuvių kalbą
ir literatūrą, įgijo pradinių
klasiųmokytojos specia
lybę.Tapusi pradinių kla
siųmokytoja,Irenaatvyko
darbuotisįTauragėsrajoną.
Suvalkieteišiamežemaičių

krašte,sušypsenaprisime
nabūsimojimokytoja,teko
„taisytižemaičiųvaikųtar
mę ne savo noru“.Vėliau
Irena sutiko būsimą vyrą,
ištekėjoirapsigyvenoPag
ramantyje.Besidarbuojant
Pagramančiomokykloje,
išauginosūnųŠarūnąirduk
rąLiną.Nemažąlaikotarps
nįIrenagyvenoužNemuno
Prienų rajone,mokytojavo
Kunigiškių aštuonmetėje
mokykloje.Vėliau,mirus
vyrui,grįžoįPagramantį.
Gerbiamosmokytojos,

kraštotyrininkės, eiliuoto
jos, senjoros IrenosMa
linauskienės darbų kraitis
didelis. Ji, turinti gražų,
sodrų balsą, daugelįmetų
dainuojaTauragėstremtinių
chore, gieda bažnyčioje ir
yraužrašiusiapietrisšimtus
liaudies dainų.Daugiausia
dainųužrašėdarbuodamasi
Prienųrajone.Visosdainos
buvo įrašytos į kasetes ir
pristatytosįLietuviųlitera
tūrosirtautosakosinstitutą.
Karštotyrininkės kraityje
taippatsukrautadaugdar

bų.Užrašėpolitiniųkalinių
ir tremtinių atsiminimus,
sudarė ir užrašėTauragės
choro „Tremtinys“ istori
ją.Knygoje„Pagramantis“
 atsiminimai ir prisimini
mai:„11metųbeTėvynės“,
„Mūsų buvo daug“, „Tai
smagu buvoPagramanty“.
Sudarytasaplankas„Pagra
mančio kapinės“.Užrašyti
karoprisiminimai spausdi
namiM.Vizgirdosknygoje
„Mesmatėmekarą“.
Turėdama giminiško

kraujo su poete Salomėja
Nėrimi, gal ir prigimtinę
dovaną, mokytoja Irena
Malinauskienė ilgai bran
dino pati užrašyti savo iš
gyventusskaudžiasirdžiu
giasakimirkaseilėmis.Gy
vendamagražiamegamtos
kampelyje, sukūrė dainą
„Pagramantis“, kuri tapo
Pagramančiokraštohimnu.
Rašoeilėraščius,publikuoja
straipsnius rajono laikraš
čiuoseapietremtiniųchoro
šventes, išvykas, mezga
riešines,siuvinėja.
Pasveikinti IrenosMali

nauskienėsatvykoTauragės
kultūros centro direktorius
VirginijusBartušis,Mažonų
seniūnas Jonas Samoška,
Pagramančiobendruomenės
centro „Gramančia“ vado
vasAlgirdasTurčinavičius,
pagrindinėsmokyklos di
rektoriusVytautas Stonys
irkolegosmokytojai,Pag
ramančio regioninio parko
lankytojų cento administ
ratorėRitaKrompalcienė,
kultūros namų renginių
organizatorėKristinaAr
bačiauskienė,menovadovė
BirutėMerkelienė,kolegos,
draugai,kaimynai.
Pagramančiobiblioteko

je veikia IrenosMalinaus
kienės rankdarbių, krašto
tyriniųdarbųireilių„Sauir
apiesave“paroda.
Gražausjubiliejausproga

linkimemokytojai,kraštoty
rininkei,eiliuotojai,senjorai
sveikatos, prasmingų, ilgų
gyvenimometų,poetiškais
posmais,dainomisirdarbais
džiugintivisus.

Pagramantis,Tauragėsr.
VirginosBartušienėsnuotr.

K.Paulauskaitėsnuotr.
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PirmiejiįEuroposestafetęišvažiavoVarkaliųirŽlibinų
kaimodviratininkai.

VirginijaliutiKaitė

EuroposdienąšventėirPlungė

Laivėsalėjojeirbibliotekoskiemeeksponuotafotoparo-
da,skirtaSavanorystei.

DiskusijojeapieEuropossąjungąpolitikus„egzaminavo“Europosjaunimokomandos
nariaiŽygimantasZabietaišVilniausirplungiškėGabrielėMorkytė(kairėje).

Jaunimo„egzaminui“ryžosiPlungėsmeropatarėjas
JuliusNekrašas...

...irKrikščioniųpartijosPlungėsskyriausnariai(iš
dešinės)PetrasBeinoras,irArūnasMaulius.

Vaikųbibliotekavossutalpinosavomažuosiusskaitytojus,panorusiuspamatytiir
išgirstirašytojąRimantąČerniauską.

RašytojasRimantasČerniauskasvaikamskalbėjoirapie
pagarbąbeiparamąvienaskitam.

ĮSavanorysteiskirtąvakarąbibliotekojesusirinko
tie,kamrūpisavanoriškapagalbavienaskitam,gera
kaimynystė,bičiulystė.

TėvasPaulius,pradėjęsSavanorystėsformumą,pirmiausiapasveikinorenginiosvečius
–KuršiųNerijosnacionaliniameparkešiuometusavanoriaujančius(išdešinės)ispaną
ChorchęirprancūzaitęLaurą.

Gegužės 9ąją kartu su
visa Lietuva paminėjome
Europosdieną.Viešoji bib
lioteka ir Europos jaunimo
komandos narė Gabrielė
Morkytė plungiškius kvietė
į renginius, skirtusEuropos
sąjungai ir pagrindinei šių
metėsEuroposdienostemai
–Savanorystei.

Laisvės alėja, viena pa
grindinių ir istoriškai reikš
mingiausiųPlungėsgatvelių,
Viešosiosbibliotekoskiemas
tądienąpasipuošėspalvinga
Europosatributika,poatviru
dangumičiaeksponuotafoto
paroda,pristačiusiplungiškių
savanoriškosveiklospavyz
džius.NuskambėjusEuropos
Sąjungos himnui, jaunimo
sukviesti pokalbiui apieEu
ropąbibliotekoskiemesusėdo
miestovaldžiosatstovai,poli
tikai,rajonomoksleiviai.Po
kalbįvedėEuropos jaunimo

komandos nariai plungiškė
moksleivėGabrielėMorkytė
ir išVilniaus atvykęsŽygi
mantasZabieta.

Vaikų bibliotekoje vyko

popietė„Europosvaikųkny
gos“.Plungėsmiestomokyk
lųmoksleiviai irmokytojai
susitikosurašytojuRimantu
Černiausku.Svečiaskalbėjo
apiemusvisusEuropojevie
nijančiasknygas, jųherojus
ir jųrašytojus,visopasaulio
žmonėmsnesvetimas,bendras
bičiulystės,pagalbosirmeilės
vienaskitamnuostatas.

OpopietęViešoji biblio
teka pakvietė plungiškius į
vakarąsusitikimą„Gražiau
siosiosžmoniųpatirtys:„Mes
galime padėti vienas kitam
būti“.Susitikti su visuome
ne,papasakotiapiesavošalį
ir gilias europietiškas sava
norystės tradicijas, savojo
savanoriško darbo partirtis
LietuvojeatvykoKuršiųNeri
josnacionaliniameparkešiuo
metu savanoriaujantys jau
nuoliai – prancūzaitėLaura
irispanasChorchė.Įrenginį
susirinkęPlungės nevyriau

sybiniųorganizacijųatstovai,
vienokįarkitokįpožiūrįįsa
vanorystę turintys politikai,
šiaipsavanoriškudarbu,gera
noriška,kaimyniškapagalba
vienas kitam besidomintys
plungiškiai pritarė biblio
tekos iškeltai idėjai sukurti
informacinį savanorystės
banką. Jame būtų sukaupta
informacija apie pagalbos
ieškančiuosiusirpagalbąsiū
lančiuosius – organizacijas,
pavieniusžmones.

Geranorystės,savanoriško
neatlygintinodarboidėja,tą
dienąskambėjusiiškalbėju
siųjųlūpų,galtapskadanors
kasdienosrealybe,visuotinai
priimtinagyvenimonorma?
Viltiesyra,nesyramumyse
užtektinai ir supratimo, ir
noro.Europosdienataileido
pamatyti.

Plungėsviešojibiblioteka
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AustėjaGendvilaitėsuKuršiustaigiaiįveikėįkalnę,bet
laikasjauprarastas–jibuvosuklaidinta.

Apietikrąžemaičiųfestivalį
Žemaitijosvėliavą,sukuria
pernaipasiekėJuodąjąjūrą
garsiajame žemaitukų žy
gyje!BuvosugiedotasLie
tuvos himnas, tradiciškai
AustėjaGendvilaitėsmuiku
sugrojoM. K. Oginskio
polonezą„Atsisveikinimas
suTėvyne“.DianaGend
vilienė trumpai apžvelgė
žemaitukųvaržybasirvisus
dalyvius„palydėjo“įstartą.
Ožiūrovainenuobodžiavo:
vieni stebėjo kas penkios

MartynaJanušaitėsuPerliupernaiatsargiaiplaukėper
ištvinusiąMiniją,ošiemetvientikpurslaispasitaškė...

Pergalė!(iškairės:renginioorganizaciniokomiteto
pirmininkasVidasBagdonas,pirmassuCekliufinišan
atjojęsMartynasBučniusbeižemaitukošeimininkasVai
dotasDigaitis).

Atkeltaiš1psl.

rasašilienė

Dviejųmiestųdraugystėtvirtėja
2011m.balandžio5d.Plungėsrajonosavivaldybėsviešojojebib

liotekojevykoseminarasrajonomiesteliųirkaimųbibliotekininkams
,,ŠvedijosKaralystėsbibliotekųpatirtis“.DalyvavosvečiaiišPalan
gosmiestosavivaldybėsviešosiosbibliotekos:bibliotekosdirektorius
KęstutisRudys,direktoriauspavaduotojaAuraBanevičienė,komplek
tavimoskyriausvedėjaIngridaRimšienė,kuriskaitėpranešimą,,Skai
tymoskatinimoprograma.StažuotėsSimrishamnbeiMalmo(Švedijos
Karalystė)bibliotekosepatirtis“.OsvečiasišPalangosmiestosavi
valdybėsadministracijosdirektoriauspavaduotojasBroniusMartin
kuspapasakojoapieilgametę20metųdraugystęirbendradarbiavimą
tarpSimrishamnirPalangosmiestų.

Plungės rajono savival
dybės viešosios bibliotekos
bendradarbiavimassuPalan
gosmiestoviešąjabiblioteka
prasidėjotada,kaijosdabar
tinisdirektoriusKęstutisRu

dysbuvopaskirtasvadovauti
miesto bibliotekai. Plungės
viešosios bibliotekos di
rektorė Violeta Skierienė
pasidžiaugė, kad kolegiška
ir asmeninė bibliotekų va BroniusMartinkus(Palangossavivaldybė).

dovų draugystė peraugo į
darnią draugystę tarp ko
lektyvų. Bendri renginiai
irprojektaisutelkėgražiam
bendradarbiavimui,atsirado

Nukeltaį6psl.

VidmantasGendvilas,dve
jusmetusrengęsžemai
tukųvaržybassavoūkyje,
negailėjolaikopatari
mams,kaipgeriauorgani
zuotišiųmetįrenginį.

VaidotasDigaitisdžiaugiasisavolaimėjimais.

minutėsišjojančiusžemai
tukus, kiti ėjo pasigrožėti
lietuviųskalikais,tretilau
kėlankininkųturnyro.
Žemaitukams tradiciškai

tekoįveikti30tieskilometrų
ilgiotrasą.Jiešuoliavolauko
beimiško keliukais, porą
kartųbėgovieškeliuŽarėnai
Plungė(netoliPlinijospilia
kalniobeitiesKeturakiais),
ir–padarędidelį lankąpro
garsųjį kūlį „Dievo stalas“
–finišavoprie topatiespi
liakalnio.Tadlenktyniųtrasa
ėjo irRietavosavivaldybės

beiPlungėsrajonožemėmis,
taiptarsipagerbiantkitados
jas valdžiusius kunigaikš
čius IrenėjųOginskįbei jo
sūnus– rietaviškįBogdaną
beiplungiškįMykolą,kurie
nuveikėdidžiulįdarbąišsau
gantirpuoselėjantžemaitukų
veislėsžirgus.Netkeletąkar
tųvaržybųdalyviams teko
bristiperMiniją.Tačiautokių
išbandymųkaippernai,kai
tiesPakutuvėnaisperpatvi
nusiąMinijąreikėjoplaukte
plaukti, šį kartą nebeteko
patirti (Žarėnų apylinkėse
–galimasakyti–dartikMi
nijosištakos).Irpaparaciai,
šiemetgausiai aptūpęupės
krantus,varguarbeužfiksavo
tokiųvaizdų,kaiadrenalinas
liejasilaisvai...
Sunkupalygintipernykš

tęiršiemetinętrasas.Pernai
žemaitukusvarginoištvinusi
Minija,bet šiemet, taippat
išvakarogausiaipalijus,kai
kuriemiškokeliukai buvo
tapętikraispurvynais.Kaip
ten bebūtų, rezultatai pra
nokovisuslūkesčius:net11
žemaitukųtrasoje„užtruko“
trumpiaunegupraėjusiose
varžybosečempione tapusi
NeringaKūlokaitė!Šiemet
Neringa(Kaunor.)suTink
lulikoketvirta,trečiąjąvietą
užėmėplungiškėViktorija
Mickevičiūtė (jos žirgas –
Tekontis),antrąją–laukuviš

kėJovitaTrijonytėsuKredu.
Šiemetčempionu tapo lau
kuviškisMartynasBučnius,
jojęsCekliu (tikrasis var
das–Keklys).Beje,pernai
jislaimėjoantrąjąvietą,tad
įdomu,kokiąvietą jisbeu
žimskitąmet...Pagalvaržybų
nuostatuspereinamąjątaurę
iškovojoCeklio savininkas
VaidotasDigaitis. Štai ką
reiškia Juodosios jūrospa
mokos...Tadkunigaikščių
Oginskiųpereinamoji taurė
išŽemaičiųžemėspakraščio
(Kauno r.) sugrįžo į tikrąją
Žemaitiją–Šilalėsrajoną.
Tiesa, varžybų dalyvių

nuotaiką šiemet šiek tiek
sugadino nemalonus inci
dentas.Jaulenktyniųmetu
pasklidokalbos,kadnevie
nasraitelisišklydoiškurso.
Pofinišodėl toguodėsi ir
A.Gendvilaitė(kartątapu
si net čempione, šiemet ji
likopaskutinėjevietoje!..).
Nustebinoirvaržybųproto
kolas:net7pirmąsiasvietas
užėmė trečio dešimtuko
atstovai (o juk starto eilė
nustatoma burtų traukimo
tvarka!). Ir tik vėliau vie
nas renginio organizatorių
V. Gendvilas paaiškino,

kad kažkokie niekadėjai
nusukiojo trasą žyminčias
rodykles ir taip paklaidino
ne vieną raitelį.O varžy
bųmetu apie tai sužinojęs
renginio organizacinio ko
miteto pirmininkasVidas
Bagdonas pasirūpino, kad
padėtisgreitaibūtųištaisy
ta.Žemaitukų žinovėValė
Macijauskienė yra rašiu
si: „Varžybose žemaitukai
ryžtingai siekia pergalės,
betdarotaibepykčio–jie

neturi agresijos. Žemaitu
kainemėgstapiktųžmonių
–jiemsgaliužsispirtiirsu
galvotiįvairiausiųbūdųap
siginti.“Tikėkimės,kadpo
šiųnemaloniųnutikimųže
maičiaisusavožemaitukais
darryžtingiausiekspergalių
beirasbūdų,kaipapsiginti
nuopiktųžmonių...

B.d.
Plungė

KęstučioVaitkausnuotr.
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Dviejųmiestųdraugystėtvirtėja

Bibliotekųdirektoriai.

IngridaRimšienė.

Simrishamnbibliotekoje.

SutartiestarpSimrishamnirPalangosmiestų
pasirašymas.

Atkeltaiš5psl.

progakolegaspamatytikito
jeaplinkoje.

Keletas renginių ir pro
jektų:

2005m.Palangosmiesto
viešojoje bibliotekoje bu
vo atidaryta Plungės rajo
no savivaldybės viešosios
bibliotekos dailininkės ir
fotografės Kristinos Pau
lauskaitėsfotoparoda,,Tavo
langošviesa“(moterysapie
moteris). 2009m. Plungės
viešoji biblioteka Plungės
miesto šventėsmetu orga
nizavojautradiciniutapusį
renginį–parodą,,Fotoalėja
–2009.TūkstantisLietuvos
akimirkų“ir,bekitųmiestų
fotografų,pakvietėdalyvau
ti,,Palangosfotoklubą750“,
vadovaujamąfotografoAdo
Sendrausko.Laukoparodos
idėja labaipatikopalangiš

kiams ir jie nutarė panašią
ekspozicijąsurengtiJ.Basa
navičiausgatvėje,,Palangos
stalo2009“šventėsmetu.
Plungėsfotomenininkaibu
vopakviesti į šventęatsto
vauti savomiestą – 2009
m.Kultūrossostinę.Vėliau
palangiškiai ir plungiškiai
fotografai dalyvavo Peter
burgo fotomugėje. Gražus
kultūrinis bendradarbiavi
mastarpPalangosirPlungės
miestų paskatino surengti
tarptautinįrenginį,,Plungės
fotobienalė2010“.Taispa
čiaismetaisbuvopasirašyta
bendradarbiavimo sutartis
tarp Palangos ir Plungės
miestųsavivaldybių.

Įdomu, kad jau 20metų
Palangos miestas palaiko
glaudžius ryšiussuSimris
hamnmiestu ŠvedijosKa
ralystėje.2007metųrugsėjo

10 dieną buvo pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis
tarpdviejųmiestų,,dvynių“.
Palangos miesto savival
dybės delegacijos sudėtyje
tada buvo administracijos
direktoriaus pavaduotojas
BroniusMartinkus, Palan
gosmiesto bibliotekos di
rektoriusKęstutisRudys ir
komplektavimoskyriausve
dėjaIngridaRimšienė.Antrą
kartąSimrishamnmieste ji
svečiavosi2007metųlapk
ričio19–29dienomis,kai
dalyvavostažuotėje,kurios
tema „Skaitymo skatinimo
programa“. Stipendiją sta
žuotei skyrė Lietuvos na
cionalinėMartynoMažvydo
biblioteka.Komandiruotės
tikslas – bendradarbiavimo
ryšių tarp Palangosmies
to savivaldybės viešosios
bibliotekos ir Simrishamn
miesto bibliotekos užmez
gimas.

SeminaroPlungėsbiblio
tekojemetuviešniapasako
jo, kadSimrishamnmiesto
biblioteka įsikūrusimiesto
kultūroscentre,kurįsudaro
trysįstaigos:kultūroscent
ras, senelių dienos centras
ir biblioteka. Bibliotekoje
dirba 7 darbuotojai: 2 bib
liotekininkaiir5asistentai.
Didesnę dalį darbo laiko
asistentaipraleidžianebib
liotekoje.Jielankosenelius,
neįgaliuosius žmones, ak
tyviai bendrauja sumiesto
bendruomenės, vadinamos
komunos,nariais,tiriaskai
tytojųvartotojųporeikius,
atliekasocialiniųdarbuotojų
funkcijas:surenkainforma
cijąapiekonkrečiamžmogui
reikalingą pagalbą, padeda
tvarkyti, užpildyti įvairius
dokumentus, surenka in
formaciją apie skaitymo
poreikius,pristatoleidinius
įnamus,nuolatosbendrauja
sumokyklomis.

IngridaRimšienėgilinosi
įdvipagrindinesdarbobib
liotekoje kryptis: darbą su
vaikaisirjųskaitymoskati
nimoprogramąbeidarbąsu
neįgaliaisiais,jųintegraciją
įvisuomenę.

Kiekviena šeima, gimus
vaikui,gauna išbibliotekos
dovanų  pirmąją knygą.
Mama ir tėtis su kūdikiu
lanko įvairius užsiėmimus
bibliotekoje.Vėliau, vaikui
sulaukus šešeriųmetų, jam
padovanojamaantrojiknyga.
Tokio amžiaus vaikas kartu
sutėvaisaktyviaidalyvauja
bibliotekosrengiamosešven
tėse, spektakliuose–knygų
inscenizacijose(bibliotekoje
veikianedidelisteatras).Nuo
6metųvaikaigaunapirmąjį
skaitytojopažymėjimą,jiems
vyksta popietės  garsiniai
knygų skaitymaiToks skai
tymasgrupėjesuteikiagali
mybęskaitytisudėtingesnes
knygas, skaitymometu su
kitaisvaikaispraleistaslaikas
būnalabaimalonus.Mokyk
linio amžiausvaikai biblio
tekoje apmokomi naudotis
kompiuteriu. Šešiamečiams
irvyresniemssiūlomiįvairūs
edukaciniaižaidimai,okom
piuteriniaisžaidimais,esan
čiaisinternete,vaikaibiblio
tekoje nesinaudoja.Nuo14
metųmokiniai apmokomi,
kaip naudotis informacijos
paieškossistemabiblioteko
je.DabarSimrishamnmiesto
bibliotekaruošiasidalyvauti
projekte, skirtame gerinti
neįgaliųjųvaikųaptarnavimą

ir kviečia prisijungti Palan
gosmiestobiblioteką.

Simrishamnbibliotekoje
ypatingas dėmesys skiria
massuaugusiųjųneįgaliųjų
žmoniųaptarnavimui,sene
liųdienoscentrui:biblioteka
pritaikytaįvažiavimui,atviri
fondai, sukaupta literatū
rosBrailioraštu.Neįgalieji
žmonėsyraaptarnaujamiir
namuose,juoslankobiblio
tekininkųasistentai.Biblio
tekoje nemokamai neįga
liuosiuskonsultuojajuristas,
planuojama pakviesti kon
sultuotiirvaistininką.

Švedijojeneįgaliejižmo
nėsskaitolengvaiskaitomas
knygas(Easyreadingbooks)
 adaptuotą grožinę ir pa
žintinęliteratūrą,leidžiamą
nuo 1968metų. Šią veiklą
remiaŠvedijos vyriausybė.
Lengvai skaitomos kny
gos reikalingos žmonėms,
kurie yra neįgudę skaityti.
Jospadedapatirtiskaitymo
džiaugsmą, sužadina susi
domėjimąliteratūra,sudaro
sąlygasskaitymoįgūdžiųto
bulinimui.Reikalinga įvai
raus sudėtingumo lengvai
skaitomaliteratūra,kadangi
žmonės su skaitymo sutri
kimais nėra homogeniška
grupė – vieni jų turi rimtų
problemų, kiti yra visiškai
normalausintelekto.

Daisy (skaitmeninės in
formacijosprieinamumosis
tema)–garsinėsadaptuotos
knygosirspecialiklausymo
si įranga leidžia neįgaliam
žmogui po garsinę knygą
judėtipagalreginčiųjųkny
gospastraipas,puslapiusar
skyrius,greitaisusirastino
rimąknygosvietą,pažymėti
reikalingasvietas,pasirinkti
klausymosigreitį.

,,Stažuotės metu vieną
dienątekopraleistiirMalmo
miestobibliotekoje”,–kal
bėjokolegėIngrida.

,,Malmomieste gyvena
300 tūkstančių gyventojų,
iš jų apie 30  40 procentų
 emigrantai, todėlvienas iš
bibliotekosprioritetų–dau
giakultūrinis aptarnavimas.
Bibliotekoje dirba 120dar
buotojų, iš jų60–bibliote
kininkų.Darbuotojailankosi
neįgaliųjų žmoniųnamuose,
ligoninėse, didžiosiose įmo
nėse, kalėjimuose, palieka
knygas skaitymui.Malmo
miestobibliotekojeyraatskira
salė, skirta poezijos skaity
mui.Patogioskėdės, jaukus
apšvietimas,prolangusmato
sigražūsgamtosvaizdai.”

Ingrida Rimšienė pasa
kojo,kadšiojebibliotekoje
ypatingasdėmesysskiriamas

vaikams. Rengiamos įdo
miospiešiniųparodos,graf
fitiužsiėmimai,knygųapta
rimaiinscenizacijos,kurios
vyksta nedidelėje salėje su
reguliuojamu apšvietimu
(diena,naktis,žvaigždės).Į
pagalbą kuriant vaidinimus
pasikviečiami aktoriai.Ak
tyviai bendradarbiaujama
ir sumokytojaisbei tėvais:
mokytojai atrenka knygas,
tėvai kartu su vaikais jas
perskaito namuose, parašo
atsiliepimą, vaikai nupiešia
savoįspūdžius.

Malmomiesto bibliote
koje vyko įdomus projek
tas–knygoskūrimas.Jame
dalyvavo25klasiųmokiniai.
Rašytojasparašėpirmąkny
gosskyrių,okiekvienaklasė
rašė pradėtą knygą toliau
– po vieną knygos skyrių.
Naująjąknygąužbaigėpats
rašytojas. Knygos leidimą
parėmėbankai.Miestoteat
repagalsukurtąknygąbuvo
pastatytas spektaklis.Daug
dėmesiošiamprojektuisky
rėvietinėžiniasklaida.Mo
kiniaibuvobegalolaimingi,
nesdalyvavokūrybosproce
se ir galėjo patys pamatyti
savokūrybosrezultatą.

Ingridastebėjodarvieną
netradicinįprojektą,vykdo
maMalmomiesto biblio
tekoje – ,,Gyvoji knyga”,
kaiskaitytojamssuteikiama
galimybė užsisakyti „gy
vą“knygą,t.y.įbiblioteką
pusvalandžiui pabendrauti
kviečiamas vienas žmogus,
priklausantis kokiam nors
bendruomenės sluoksniui (
įvairių religinių konfesijų
vadovai,benamiai,nusikal
tėliai,transvestitai).Projekto
metubibliotekojevykstadis
kusijos įvairia tematika. Ši

paslaugalabaipopuliari.
Suaugusiųjų mokymui

– užsieniečiams – skirtas
projektas IDA.Šiems skai
tytojamsperkamosknygos,
kuriųtekstaiadaptuoti.Kny
gosskirtosnetikkalbųmo
kymuisi,betjoseyrairįvairi
visuomeninė informacija,
pavyzdžiui, kaip pasiruošti
išlaikyti egzaminus vai
ruotojo pažymėjimui gauti,
kaip susirasti darbą, kaip
pasirinktiprofesiją.

Palangosmiestoviešosios
bibliotekos komplektavimo
skyriausvedėjaIngridaRim
šienė, apibendrindama savo
stažuotęŠvedijosKaralystė
je,išskyrėkeletąpagrindinių
sėkmingoskaitytojųaptarna
vimoprincipų: tai dėmesys,
atidumas, pagarba žmogui
bei glaudus bendradarbiavi
mas sumokytojais ir tėvais,
o skaitymo sėkmėpriklauso
ne tiknuopožiūrio į skaity
mąšeimoje,mokykloje,betir
nuodarbuotojųkvalifikacijos,
kompetencijų,aktyvausdarbo
bibliotekoje,siekiantpritrauk
tikuodaugiauskaitytojų.

Seminaro metu nutarta
vykdytiduprojektuskartusu
Palangosmiestobiblioteka:
,,Gyvoji knyga“, kuris bus
pristatytas 2012m.Nacio
nalinės bibliotekų savaitės
metu, ir ,,Kuriame knygą
kartu“–knygosrašymąpra
dėsPalangosmiestoviešoji
biblioteka.

Straipsnyjenaudoti
I.Rimšienėspranešimo

fragmentai

Plungėsrajonosavivaldy
bėsviešosiosbibliotekos

metodinio–komplektavimo
skyriausvedėja
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KŪRYBOSPADANGĖJE

* * *
Tarp lai vo nuo lau žų tarp Ita kių
pa guost sa ve ban džiau o vel tui
bet Jis jau se niai ne be gy vas –
Ta vos esa ties iš gal vo tas pa sau lis

Sū pa vau ei les tar si kū di kį
Ak las ir kur čias bū da mas – be klau sos –
Rau da ge so švie sa tir po ir trau kės
Ne ži no jau kad žo dis kaip ženk las
Su šun ka ai di pa ky la ir ty li
Kaip ro žė šir dy už mig dy ta –
Ir kas Tau be li ko?
Be gy ve ni mo – vis kas
Be už si mir ši mo – nie ko
Tau čia ne pas kir ta

* * *
Bal tas –
Bet ne pa va sa ris
Ru duo –
Tik ke lios uo gos
Juo das –
Bet la bai jau liūd nas –
Žo dis –
Vi sai jau nuo gas
Gi męs –
Kaip aša ra iš be ga ly bės
Ne tu – pa va sa ris
Ne ru duo at gai vins –
Ke lias po va sa ros

* * *
Nu si lei do sau lė kaž kie no
Kaž kam žvaigž dė su ži bo
Ži bu rį iš tro be sio nak ty
Re giu jau pa sku ti nį sy kį

* * *
Esu ver tas ne ši to esu ver tas ver tes nio
Ne ver to nė vie no ska ti ko ar nu mo nie ka da
ne ma ty to
Esu ver tas gi mu sio kū di kio pir mo jo aš pa bu di mo
Esu ver tas ver tes nio ne ši to bet pra ras to sa vo li ki mo

Esu ver tas ne ver to ato kvė pio iš tar to žo džio be bal so
Ta vo žvilgs nio ra my bės ant ta vo pe ties ne pa tir to
Esu ver tas bu či nio ta vo ir sau lės po sto gu –
Iš le do van dens ir ap sun ku sio oro

Esu ver tas už gi mu sio žo džio kaž kur am ži ny bėj
Esu ver tas net ir tuo met ka da esu pa si kly dęs

* * *
Kren ta la pas krin ta ir gęs ta
Sau lės ir vė jo be for mėj tėk mėj
Šyp sos ir su pa si pa sku ti nia me sa vo
Pir mu ti nia me mū sų lop šio su diev

* * *
Ei siu aš to lyn
Ei siu per pra smes be žo džių
Ei siu per gar sus be ai do
Ei siu re gi niu ak lu
Kol pa siek siu so dą
So dą be žie dų
Ir tuo met par klu pęs
Aš ra miai už mig siu
Ir pa va sa rį pri min siu

RegimantasŽilys
RegimantasŽilys–gimė1968m.Naujikųkaime,Anykščiųrajone.Vil

niausstatybostechnikumestudijavoinžinerinęgeodeziją,VytautoDidžio
jouniversitete–dailėsistoriją.Poetas,fotografas.Išleidopoezijosknygą
„Pilkaspavasarioruduo“(1995),surengėfotografijosparodasKauno
projektavimoinstitute(„Prancūzųkalbospamokos“;„Daiktųpamokos“,
1995),Kaunodailėsmokykloje(„7200sekundžių“,1998),Kaunoapskri
tiesviešojojebibliotekoje(„Daiktai“,1999).Skaitytojuipristatomieilėraš
čiaiišruošiamosspaudaipoezijosknygos„Vertikaliudykumoshorizon
tu“.PastaruojumetugyvenairkuriaRaudondvaryje.

Spin din čiu la šu

* * *
Kai stie biuo si į dan gų ir pa siek ti ban dau ho ri zon tą
Kaž kas at si ran da ko žo džiu nu sa kyt ne ga liu
Tar si nu bun da kaž kas tar si ke lias iš jaus mų ir min čių –
Į ta ve – per ta ve – ir per mus jau žy di be kraš tė die na

* * *
Sve ti mo plen to dul kės ne ta vo mei lės vai siai
Kas ži no kie no dan gus šia pus rūš ka no de be sies
Greit ke lis ve da į nie kur – į ki tą lai ko juos tą
Aš sto viu ir žiū riu į me na mo ke lio ženk lą

Gal klū pau ant laip tų prieš sa ve ir min tį
Ku ri ką tik gi mė ma no gal voj – ir man bai su
Kad nie ko čia ne pa žįs tu tik Ta ve ma tau
Ir ži nau ko kia Tu esi ka da ir kur ir ko dėl

Ar įdo mus kam Ta vo var das ir jo ženk lai
Ku rio se gy ve na vi so pa sau lio kul tū ros
Da bar ap sės tos ne dul kių o pa mi ši mo
Ir aš ta riu Tau la bas pa ts keis čiau sias Su Diev

* * *
Man rei kia tiek daug kad ga lė čiau ty lė ti
O tu riu tiek ma žai ir to dė lei kal bu
Su ta vim Tė ve su ta vim Mo tin
Kad sa vęs ne pa mirš čiau ak la vie tėj žo džių

Raudondvaris

„Gerumasnėralabaisun
kus darbas. Gerumas yra
padarytigerądarbą:taipa
dėtisilpnesniam,senoliams,
gyvūnams“.Taiprašošešto
kasDanasJuodkrantėsjūrų
kadetųmokyklojesavoraši
nėlyjeapiegerumą.Ašdar
pridėčiaunusišypsotisau
ir kitiems, nustebinti, kad
būtų gera.Gerumas slypi
mūsųširdyse.Daugkalba
me apie gerumą.Ar kiek
vienas jį išgyvename taip,
kaipgalvojame?Klaipėdoje
pastatytas paminklas savo
širdies akmeniui padėti,
kuriamos akcijos,Gerumo
dienos.Daugšilumosir to
siekiančių.Betarsulaukia
me?..Vienatokiosgerumo
akcijos apraiška Juodkran
tėjenoriupasidalinti.
Ankstų žie mos rytą

Juodkrantės mokinukai,
skubėdami įmokyklą, gir
dėjo katinėliomiaukimą.
Buvodartamsu.Popirmos
pamokos,jaukiekprašvitus,
šeštokaiberniukainegalėjo
nurimti.Jiepamatėkatinėlį
aukštaimedyje.Pūtėžvar
busirstiprusvėjas.Medžio
kamienas buvo beveik be
šakų.Supratome,savojėgo
mis nepavyks katinėlio iš
gelbėti.KreipėmėsįNerin
gospriešgaisrinęgelbėjimo
tarnybą.Tačiaumumsbuvo
atsakyta,kadkatinųgelbė
jimas tarnybai nepriklauso
ir tam nėra degalų.Visai
kitaip sureagavo vicemerė
AušraFeser.Popokalbiosu
vicemerenetrukusatvažia
voJuodkrantėsgaisrininkai

EismantasJanušasirRamū
nasDamulevičius.Katinėlis
buvo išgelbėtas! „Nuošir
džiai dėkojame visiems,
kam dar svarbiGyvybė“,
– taimokyklos direktorės
AudronėsElneosGrigalio
nienėspadėka.
Kaipnustatytigerumokri

terijų?Kasmangera–kitam
galibūtiblogairatvirkščiai.
Man gerumas asocijuojasi
suMotinosTeresėsmintimis
apiegerusdarbus ir jospa
daryti žygdarbiai.Gerumo
samprata netelpa į siaurus
rėmus.Bandžiaupasigilinti,
ką rašoprotingesnižmonės
šiuo klausimu. Įvairių yra
samprotavimų, tačiauviena
aišku,kadgerumasnepama
tuojamas, tai pojūtis, jaus
mas,kitaiptariant,vertybė.Iš
čiairišplaukiaatsakymasdėl
skirtingogerumosupratimo.
Skiriasivertybės–skiriasiir
gerumosupratimasir jųsu
vienodintineįmanoma.Tar
kim,mano supratimasapie
gerumąpagrįstaskrikščioniš
komisvertybėmis,kuriosgali
būti nepriimtinos kitiems.
LaiškeGalatams sakoma:
„Nepavarkimedaryti gera,
nessavometupjausimeder
lių, jeinepailsime!Tad,kol
turimelaiko,darykimegera
visiems,oypačtikėjimona
miškiams.Svarbunekenkti
vienas kitam, o jeigu taip
atsitiktų, išsakykime savo
jausmą, tiktai bepagiežos,
bepykčio,išširdies.Skamba
idealistiškai.Arkažkąnetaip
pasakiau?Padiskutuokime...

Klaipėda

agnėsKarienė

Kiekkainuojagerumas?

Iškairės:šeštokai–LukasŽakevičius,AleksandrasEini
kis,DominykasPocius,JuliusVaržaitis,penktokasLukas
Raškevičius,gaisrininkasRimasDanilevičius.

D.Sobeckionuotr.
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leonardasandrieKus

DailininkasAdomasGaldikas
Parodos atidarymasRo

chestery,N.Y.
1973.III.4

Man tenka labaimielas
uždavinys šios parodos ati
daryme apibūdinti asmenį,
kuristoksgilus,kūrybingas,
originalus ir Jums visiems
daugsykiųgirdėtas.

Tai dail.AdomasGaldi
kas,miręs1969m.gruodžio
7tądienąNewYorke.

Šiandien  Roches te ry
įvykstajauseptintojijokūri
niųpomirtinėparoda.

Tai pakankamai liudija,
kad šis dailininkasnėrami
ręs–jistebegyvenatarpmūsų
savopaveiksluosearbageriau
savojausminėsevizijose.

Jammirus, tiekLietuvo
je, tiek tremtyje,vienbalsiai
pripažinta,jogpoČiurlionio
taididžiausiaslietuviųdaili
ninkas.

Reikėtųdarpažymėti,jog
tai vienas iš pačių įdomiau
siųmūsų žmonių savo cha
rakteriu,meile tautodailei,
dėmesiu visuomeniniams
reikalams ir kovinga ugnim
dėlkokiunorsbūduneverti
namomeno...

Lietuvių priežodis sako:
paukštį geriausia pažinsi iš
plunksnų,žmogų–išdarbų.

PanašiaiirsuGaldiku.
Nėra abejonės, kadmes

šio dailininko sielą giliau
siai galime pažinti tik iš jo
kūrybos.

Pažiūrėkite į šiuospeiza
žus, degančius spalvų gais
rais, dainuojančius lyriniais
balsais, išreikštus jautriom
estetinėm formom, aukštai
iškeltusįmeninęplotmę–ir
mumsjaubusaišku,koksyra
AdomasGaldikas.

Neišanekdotųapiejoel
gesį,neišjotariamaikaimie
tiškoapsiėjimo,neišjosiel
vartavimų visuomeninėmis
negaliomis, bet iš kūrybos
iškyla autentiškasGaldikas,
kaip dailininkas ir net kaip
žmogus.

Taip,menas taip pat yra
ir toji jungtis, kuri tvirtai
surišamus irmūsų tautą su
Galdiku.

Jopaveiksluoseyrakažko
nepaprasto.

Pamatęsjuoslietuvis,kaž
kaiplygsutirpsta,lygužside
ga,lygatsinaujina...

Tiepeizažai,atrodo,lygtai
jopatiessielosdalis.

Tuo atžvilgiu Galdikas
atliko didelę tautinęmisiją
tremtyje.

Jis lietuvybę palaikė ne
prakalbomis,ne stambiomis
piniginėmisaukomis,nevi
suomeniniu darbu, bet savo
kūryba.

Lietuviaipirkojopaveiks
lus ir aiškiai regėjo juose
Lietuvą,labiausiaiLietuvos
suekstazintągamtą.

Tasregėjimaspalaikėjuos
tautiniaigyvus,priminėjiems
pavergtą tėvynę, ir skausme
įkvėpėjėgos...

Netiktaijėgos,betirneri
mo,taiplabaireikalingodva
siniaiapsnūdusiojeaplinkoj.

Galdikas ne vien kūrė
džiaugsmingus pavasarius,
keliančiusžmogųįaukštybes,
betiraudringusrudenis,vie
sulaisnešančiusįmirtįvasarų
džiaugsmą.

Tokie paveikslai supurto
širdįirsako:Žmogau,nesidi
džiuok,esikaiprudenųlapas,
laukųplatybėje.

Smarkiauužgriebsaudra,
irtavęsneliks.

Galdikastikrainepaprastai
giliaiišgyvenožemėsnerimą,
labiausiai,žinoma,kūrybinį.

Joasmeninisoriginalumas,
kaip žmogaus, tiek dėstant
menomokykloje,tiekjudant
visuomenėje, tiek skurstant
pilkiausiame kasdienos gy
venime išplaukė kaip tik iš
kūrybinionerimo.

Jis pats kartkartėmis yra
išsireiškęs: aš nežinau, kaip
neišėjauišproto,tiekbedirb
damas!

Kartais sakydavo: „Jei
dar gyvenčiau šimtąmetų,
negalėčiau išpildyti tųškicų
, kuriuos esu paruošęs pa
veikslams“.

KaspažinoGaldiką,nuo
latskubantį,degantį,neramų,
sunkiai gali įsivaizduoti net
jįmirusį.

Nekentė mirties, vengė
apie ją kalbėti, bijojo, kad
kartaispirmanemirtųžmona,
nesilankėlaidotuvėse,betvėl
sugiliausiameilepiešėirpie
šėžemaičiųkapinaites.

Netpaskutinispaveikslas,
sakonebaigtas,kaiiškritoiš
rankos teptukas, buvokapi
niųkoplytėlė tarpmedžių ir
kryžių.

Tai daryti jį vertėmeilė
savožemei,pokuriosvelėna
ilsisiprotėviai.

Čiameilėįveikėbaimę.
Taibuvooriginalusirgilus

žmogus.
SutikaiGaldikąirjaužinai

sukuoturireikalą.
Ar jis tau sielvartaus dėl

politiniųmaišačių,arjaunuo
menės nulietuvėjimo, ar dėl
visuomenės dvasinio atbu
kimo– jausi, jog čiabyloja
asmuo, kuris gyvenamenu,
o visa kita yra tik kaip sau
priedas.

TokįGaldiką,neramų,tie
siakalbį, jautrų, kritišką sau
beikitiems,tačiaudraugišką
irpagalbų,artimaipažinojau
per18kąmetų.

TokįGaldiką gerbėNew
Yorkovisuomenė,kuriosžy
mesniuoserenginiuosejisvi
suometlankėsiirdalyvavo.

TokįGaldiką lankė apy
linkėsirtolimesniųvietovių
lietuviai,norėdamiįsigytijo
paveikslų.

Kai kurie entuziastai sa
kydavo,jogbutasbeGaldiko
paveiksloyralygbegyvybės
– taip šis dailininkas buvo
branginamas.

Taibuvosvarbu,nesjam
padėjo be fabrikinio darbo,
išsiverstimaterialiai, įsigyti
nameliusirišvengtibado.

DabartienameliaiBrook
lyne–tikrasGaldikomuzie
jus – jau parduodami, nes
žmonos amžius verčia tai
daryti.

Iš santaupų gi, gautų už
parduotus paveikslus lei
džiama didelėmonografija
NewYorke, kuri tikriausiai
praskins Galdikui kelią į
muziejus.

Tada,žinoma,jopaveiks
lainebustaiplengvaiprieina
milietuviams.

Dabar investuoti į juos
kelisšimtusdoleriųyralabai
prasminga.

Kurią nors dieną pinigai
gali grįžti su didelėmpalū
kanom.

Atsimintina,kad irdabar
dviejuose Paryžiaus mu
ziejuose kaboGaldiko pa
veikslai. Jų yra ir kituose
Europosmiestųmuziejuose.
Omonografiją apieGaldiką
jau 1932m. parašė žymus
prancūzųmenokritikasWal
demarGeorge.

Bet grįžkimeprie pačios
Galdikokūrybos.

Savo kūryba jisai byloja
mums tiek apie estetinius
pasaulius,kuriųmesligšiol
niekur nematėme ir nema
tysime; tiek apie savogim
tosios žemės gamtą, kuri
mumskartaisgalatrodėtokia
nušiurusiirpaprasta.Tautinis
dailininkas–Waldemar.

Pas Galdiką Lietuvos
gamtayra iškilminga irpil
napaslapčių.

Tikėkitemanim, ir šitie
beveik visi paveikslai vaiz
duojaLietuvos gamtą įvai
riuosepavidaluose.

NorsjiepieštiAmerikoje
–jievaizduojaLietuvą.

Galpaklausite,kaiptai?
PirmiausiaGaldikas bu

vopasiėmęsdaugybęškicų,
antra jis atkūrė kai kuriuos
paveikslus,trečia–jisbuvo
tiek pilnas Lietuvos nuo
taikų, kad ką jis piešdavo,
piešdavo tautinio įkvėpimo
poveikyje.

Long Islando gamta jam
buvotiktaimodeliskompo
zicijai,gispalvąbeinuotai
ką jis pajėgė duoti iš savo
vidaus.

Tiknemanykime,kadtie
Galdiko pavasariai bei ru
denysbuvotaipsaulengvai
išsapnuoti.

Anaiptol–jiebuvo„gim
dyti“skausmeištautosakinio
paveldėjimo, iš sukauptų
įspūdžių būnant gamtoje ir
ištapybiniotalento.

Lygia dalim, nemanyki
me,kadtieGaldikogamto
vaizdžiai sumedžiais, kry
žiais, kalneliais, lygumom
buvo taip sau nukopijuotos
ir apspalvintos gamtos de
talės.

Anaiptol tai yra tikros
mistinėsgamtosvizijos,gi
musiosišreliginėspatirties,
tautodailėsversmiųirmeilės
savožemei.

Jos yra tiek originalios,
kad net svetimtaučiai,mu
ziejų ir galerijų direktoriai,
pripažįsta, jog tai kažkokia
nauja kūryba, kurios nega
limaįspraustiįjokiasmeno
sroves.

Tai savita spalvinė gies
mė,kuriątikvienasGaldikas
pajėgė išgiedoti jausmais ir
išgyvenimais.

Kaijisčia,Amerikoje,iš
škicųbeiatmintiesatkurdavo
Lietuvosgamtą–jissakyda
vo,jogkažkokiavidinėjėga
jį stumia grįžti į savąsias
versmes.

Galužtaijistaipnorėjo,
kad jo paveikslai patektų į
lietuviųrankas.

Jausulaukęssenatvės,jis
valandų valandas rodydavo
savo paveikslus pirkėjams,
kad jie galėtų patogiai išsi
rinkti.

Nupiešęsnaujųpaveikslų
seriją,jisskambindavoman,
kadateičiaupasižiūrėti,nes
buvokažkodėlįsitikinęs,jog
geraipažįstumeną.

Vienupradėjimu,dirbda
maskeliassavaitesarmėnesį
nuo ryto iki vakaro, kartais
nupiešdavo po keturiasde
šimtardaugiaupaveikslų.

Sakydavosiesąslabaiiš
semtas.

Kiekviena serija pasižy
mėdavo naujumu ir savi
tumu.

Tada jis net aiškindavo,
kokius kompozicinius ar
spalviniussunkumusturėjęs
sutuoaranuopaveikslu.

Taibuvoįdomiosirbran
giosvalandos,nesjautei,kad
kalbisužmogumi,kurispa
reinalygiškitopasaulio–iš
grožio pasaulio, nematomo
paprastožmogausakimi.

Tadagalvodavau,kaipšis
dailininkas,jauperžengęs60
arnetseptyniasdešimtmetų
gali savy sutalpinti tokius
spalvųsukūrius,tokiusgam
tiniusgaivalus,tokįsudėtin
gąkompozicinįturinį...

Vienasmenokritikaspa
našiomprogomyrateisingai
pasakęs:Čianespalvos–čia
spalvom pavirtę žmogaus
jausmai.

Galisakyti,kaipnori,bet
įspūdistrenkiantis.

NorsGaldikasnuolatlan
kėmuziejus,važinėjopoKa
nadą,MeksikąirEuropą,bet,
kaipdailininkas,jisgyvenoiš
sutelktosavindvasiniokapi
taloLietuvoje.

IšLietuvosišvyko50m.
amžiaus,įAmerikąįmigravo

jauarti60–čiaišgyveno18
metų–

Taigalimesuprasti,įku
rią pusę krypsta gyvenimo
svarstyklės.

Svetimų kraštų padangė
jamtiktaisiūlėnaujųdimen
sijųišsireikšti,naujųpolėkių
užsimoti,naujųniuansųatsi
gaivinti...

IšsavokelioniųpoMek
siką, JAV pietines sritis ir
Kanadą–jis,palyginti,labai
mažai tesukūrė gamtovaiz
džių.

Tačiauiškitospusėstrem
tislabiausiaiparodoGaldiko
užsispyrimąirištvermę.

Kaip jis sakė, atsiskirti
nuo Lietuvos gamtos jam
reiškėtragediją.

Taigi,Galdikuikurtisve
tur tarp nepriteklių, nerint
kūrybaisavosversmės–sa
vožemės–buvogalpanašu,
kaipsenovėsvaidilaidainuo
ti kur nors pas kryžiuočius
Marienburgopily.

BetGaldikasatlaikė.
Savosielojejisišsaugojo

Lietuvą, oLietuva išsaugo
jojį.

AmerikojeGaldikas, bū
damasvirš60metų,sukūrė
ištisus ciklusnet abstrakčių
gamtiniųvizijųpopieriujeir
drobėje.

Betirtųabstrakčiųpeiza
žųpagrindasbuvoLietuvos
gamta – sudvasinta, išspal
vinta,perleistaper josielos
prizmę,irjautapusinetsavo
tiškamuzikabeigiesme.

Užtai įGaldikąbuvo at
kreiptas pilnas dėmesys ir
dabartinėjeLietuvoje.

Kaipgrįžęsdail.Vizgirda
išLietuvospranešė,Vilniaus
menomokyklosprofesoriaiir
studentai, išsiskleidęsalėse,
valandomstudijuojaGaldiko
paveikslus.

Jam dar gyvam esant,
1970m. vasarą,Čiurlionio
galerijojeKaune buvo su
ruošta apžvalginė paroda iš
surinktųdarbųLietuvoje.

Abiejųmuziejų,Vilniaus
irKauno, dabar didžiausias
troškimasyragautikuodau
giausiaGaldikopaveikslųiš
Amerikos.

Žinoma, tas troškimas
anksčiauarvėliauišsipildys,
nestaiyratestamentinisGal
dikopotvarkis.

Baigiantšįpranešimą,gal
nevienasišJūsųpaklaus:

Okodėlnepaaiškinaišių,
įRochesterį atvežtųjų,Gal

Nukeltaį9psl.
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Pabaiga.PradžiaNr.
1(667)

Mokyklų moksli nio
tyrimo institutą reikėjo
kurti nuo pat pagrindų,
tam nei direktorius, nei
L.Jovaiša patirties netu
rėjo,reikėjonuolatlanky
tispas įvairiusŠvietimo
ministerijos valdinin
kus,kurienevisadabuvo
geranoriški. Partijos ir
vyriausybės nurodymu
institutasturėjotobulinti
mokyklosugdymokoky
bę, ypač – politechninį
darbinįmokymą, komu
nistinįjaunimoauklėjimą
ir jaunimo organizacijų
veiklą.Palengvainstitute
susikomplektavodarbuo
tojųkolektyvas,prasidė
jo mokslinis tiriamasis
darbas, konferencijos.
1960m.institutasišleido
L.Jovaišosparengtąkny
gelę„Pirmiejigamybinio
mokymo metai“. L.Jo
vaišaįsitraukėįmokslinį
darbą, nagrinėjo, kokios
yragalimybėsorientuoti
mokiniusįdarbopasaulį
pervisųdalykųpamokas
aštuonmetėjemokykloje.
Tauragės rajonomokyk
losebuvovykdomaseks
perimentas.Savotyrimus
L.Jovaiša apibendrino
mokslųkandidatodiserta
cijoje,kurią1964m.sėk
mingaiapgynėMaskvoje,
Pedagogikosakademijos
Pedagogikos teorijos ir
istorijosinstitute.
Sušlubavus sveika

tai, 1966 m. L.Jovaiša
Mokyklų mokslinio ty
rimoinstitutomokslinio
sekretoriaus pareigų at
sisakė,likodirbtidarbi
niomokymo sektoriaus
vedėju, skaitė paskaitas
Mokytojų tobulinimosi
institute,Pedagoginiame
institute,Konservatorijo
jeirtęsėsavomokslinius
tyrinėjimus.1967m.lei
dykla „Šviesa“ išleido
L.Jovaišos knygą „Apie
profesi nį orientavimą
mokyklose“, o 1970m.
–knygą„Mokiniųparen
gimorinktisprofesijąpa
grindai“.1970m.Peda
goginisinstitutassuteikė
mokslinįdocentovardą.
TaispačiaismetaisBra
tislavoje vykusioje JU
NESCO tarptaut i nėje
konferencijojeL.Jovaiša
skaitė pranešimą profe
sinio orientavimo tema,
Vilniaus universitetas
pakvietė jįpereitidirbti
į universitetą, Pedago

gikos katedrą vyr. dės
tytoju, o netrukus – ir
docentu.
Vaikai užaugo, baigė

vidurinęmokyklą,pradėjo
studijuoti.Tomaspasirin
koradioelektroniką,Linas
–mediciną,Eugenijus–is
toriją,archeologiją.Šeima
gavoerdvesnįbutą,įsigijo
kolektyvinį sodą, dar vė
liau–automašiną.
1971m.L.Jovaišaibu

vopasiūlytagintidaktaro
disertaciją knygos „Mo
kinių parengimo rinktis
profesijąpagrindai“tema.
Tais pačiaismetais kovo
23 d.Vilniaus universi
tetoMokslinėjeTaryboje
disertacija buvo sėkmin
gai apginta ir L.Jovai
šai suteiktaspedagogikos
mokslų daktaro laipsnis
(ponostrifikacijos–habi
lituoto socialiniųmokslų
daktarolaipsnis).
1972m. L.Jovaiša iš

rinktas profesoriaus pa
reigoms.
Sunkiaivėžiususirgęs

Pedagogikos katedros
vedėjasK.Simaška krei
pėsi įVU rektorių prof.
J.Kubilių, prašydamas
prof. L.Jovaišą paskirti
katedrosvedėju.PoK.Si
maškosmirtiesrektorius
taip ir padarė. 1978m.
rugsėjo1d.prof.L.Jovai
šatapoVUPedagogikos
katedros vedėju ir juo
buvo beveik aštuonerius
metus.Tik1986m.,sun
kiaisusirgęs,šiųpareigų
atsisakė.Tačiau ir toliau
liko profesoriauti, skai
tė paskaitas, dirbo su
aspirantais, daug rašė į
spaudą,vykdėintensyvų
mokslinįtiriamąjįdarbą.
Per25darbouniversitete
metus parašė ir išleido
13 svariųmokslinių lei
dinių, o per visą savo
pedagoginęveikląišleido
23mokslinesknygas,kai
kuriųišjųleidimaibuvo
pakartoti,parašėvirš300
straipsnių.Beto,parengė
dauggabiųpedagogų,ku
rie sėkmingai darbavosi
mokyklose, mokydami
ir ruošdami gyvenimui
Lietuvos jaunimą. Lie
tuvosuniversitetasruošė
aukštos kvalifikacijos
mokytojus bendrojo la
vinimomokyklųaukštes
niosiomsklasėms.Profe
sorius L.Jovaiša išugdė
40 doktorantų, sėkmin
gaiapgynusiųmokslines
disertacijas ir įnešusių
didelį indėlį į Lietuvos
mokslą,padėjodaugeliui

Atkeltaiš8psl.

dikopaveikslų?
Kasjieyra?
Gerbiamieji,šiepaveikslai

yra vieni iš pačių geriausių
Galdikosukurtųtarp1955–
1969metųčia,Amerikoje.

Jie atrinkti trijų lietuvių
dailininkų, kaip labai geri,
Vizgirdos,Valiaus irKašu
bienės.

Tuos paveikslus čia pa
skirai aiškinti nėra jokios
prasmės.

Nėraprasmės,neskiekvie
nasišjųpatskalbaįmus.

Vienas paveikslas sako:
„Ašesupavasaris,pasidžiauk
manožydėjimu,nesjisainie
kadosčianesibaigs“.

Kitaspaveikslasjumssa
ko:„Ašesuruduo–nebijok
mano liūdesio, nes jis tave
prižadins iš kasdienybės ir
paguos“.

Kitaspaveikslassako:„Aš
esutavogimtojižemėsume
deliais, lygumom,debesim,
tuščiaislaukais…“

Dar kitas paveikslas sa
kys: „Aš esu tavo paties
sielos estetinis akordas, ta
pęsspalva–žiūrėkįmaneir
pajusisave“.

Šioje parodoje, manau,
kiekvienas ras tai, kas arti
miausiajosielai.

Kainosyraspecialiainu
muštos,kadkiekvienambūtų
prieinamos.

Čekiusgalimarašytipran
ciškonųvardu,irgautilapelį
nuotaksųmokesčio.

Pačioj gi šio pranešimo
pabaigoje štai ką noriu dar
Jumspasakyti.

Kai Galdikui jau buvo
likę tik 6 valandos gyventi
žemėje,kaiaplankiaujįNew
Yorko ligoninėje, jisaiškiai
pasakė:

„Tunebūtumpertiekme
tųmanęstaipdažnailankęs,
jeigunemenas“.

Tai buvo jo paskutiniai
žodžiai.Daugiau jo niekas
ten nebelankė, su nieku jis
tenainebekalbėjoirpo6šių
valandų apie 2tą nakties
užgeso.

Gerbiamieji,tikraiašne
būčiaulankęsGaldiko,jeigu
nemenas.

Tikrai ir Jūs nebūtumėte
čia susirinkę, jeigu neme
nas.

Menasyratajungtis,kuri
surišažmonesirnettautas.

Čiurlionisyramūsųtautos
ryšysvienybėn–jįmylivisi,
bepasaulėžiūriniųskirtumų:
katalikai, komunistai, seni
mas, jaunimas, žodžiu, visi
lietuviai.

Galdikastaippatbusmū
sųtautosryšys,kuriokūrybą
jaumyli visi – be pažiūrų
skirtumo–katalikai,komu
nistai, senimas ir jaunimas,
nestaididelistalentas.

GarbėRochesterio lietu
viamsturėtijokūriniųparo
dą, padėkaLietuviųBend
ruomenėsKultūros sekcijai
už jos suruošimą, padėka
taippatJumsvisiemsužat
silankymą.

Jūssavoparapijojeturite
dabardidelįsvečiąpasaulinio
mastodailininkąAdomąGal
dikąsujokūryboslobiu.

Nėraabejonės,jogmokė
sitejįpagerbtiirįvertinti.

Pirkite, pirkite,monog
rafijai!

Parengė
DainiusSobeckis

Plungė

reginaŽuKienė

ŽymiamLietuvospedagoguiprofesoriuiLeonui
Jovaišai–devyniasdešimtmetų

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

kitųsiektimokslo.
Profesorius,kaipirdau

guma Lietuvos žmonių,
labai džiaugėsi atgauta
Lietuvos nepriklausomy
be ir aktyviai dalyvavo
pats, su visa savo šeima,
svarbiausiuoseistoriniuose
įvykiuoseBaltijoskelyje,
budėjo prie Parlamento.
Sausio įvykiai labai ar
timai palietė L.Jovaišos
šeimą–ginanttelevizijos
bokštą sužeistas anūkas
Tomas,osūnus,gydytojas,
gydėbokštogynėjus.
Profesoriusirtoliaune

nuilsdamasdirbo–skaitė
paskaitasstudentams,nuo
1991iki2000metųsudarė
(ir buvo išleisti) 7 „Acta
paedagogicaVilnensis „
tomai,kuriuosepropaguo
jamosetinės,humanistinės
nuostatos,skelbiamaEdu
kologijoskatedrosistorija
irmetraštis. Profesoriaus
siūlymu„pedagogika“im
tavadinti„edukologija“.
1993m.L.Jovaišosšei

mai buvo labai skaudūs.
SusirgęsmirėsūnusLinas
Antanas. Pašlijo ir pa
tiesprofesoriaussveikata.
1994m.rugpjūčio1d.nuo
darbouniversiteteatsisakė,
tačiaudarporąmetųdėstė
edukologijosįvadąKauno
technologijosuniversiteto
magistrantams. 1996m.
išėjoįpensiją.
Tačiauirtoliaulikopa

sinėręs į darbus. Krašto
apsaugosministerijos pa
prašytas parengė Karo
akademijos statutą.Tam
reikėjoperžiūrėtidaugybę
dokumentų,susipažintisu
archyvinemedžiaga.Pro
fesorius–LietuvosMokslų
Tarybossocialiniųmokslų
diplomųnostrifikacijosko
miteto pirmininkas,Klai
pėdosuniversitetoSenato

narys,keliųdoktorantūros
komitetųnarys,doktorantų
vadovas.
2007m. išleistas pro

fesoriaus L.Jovaišos pa
rengtas kapitalinis vei
kalas – „Enciklopedinis
edukologijos žodynas“.
Netsulaukęsgarbingoam
žiaus,2009m.išleidokny
gas „Gyvenimo sėkmės
ugdymas“ , „Profesinio
orientavimoirkonsultavi
mo psichologija“, „Apie
tikėjimougdymą“.
L.Jovaiša beveik vi

są savo gyvenimą rašė
eilėraščius, išleido eilė
raščių rinkinį „Likimai“,
autobiografinesapybraižas
„Mokytojo prisiminimai“
(1998),„Toksgyvenimas“
(2000).
UžnuopelnusLietuvos

mokslui prof. L.Jovaiša
2001m.Vasario16osios
progaapdovanotasDidžio
joLietuvos kunigaikščio
Gedimino 5ojo laipsnio
ordinu.
Irdabar,švęsdamasgar

bingą 90metų jubiliejų,
profesoriusnepaleidžia iš
rankųplunksnos(tiesa,da
bar–kompiuterio...)
Visaisvargais,džiaugs

maisirrūpesčiaisprofeso
riusL.Jovaišavisadadali
josisusavožmonaStefute
–jiedujaupaminėjo66ąją
judviejų bendro gyveni
mosukaktį.PoniaStefutė
Jovaišienė ir šiandien rū
pinasisavovyru–sukasi
virtuvėje,kepapyragusir
kitokius skanėstus...Abu
kartuužauginoirišmoksli
notrissūnus,jaususilaukė
šešetos vaikaičių, dešim
ties provaikaičių. Sūnus
Tomas – psichologijos
mokslųdaktaras,Pedago
ginio universiteto docen
tas,sekatėvopėdomis,sū

nusEugenijus–Lietuvos
mokslųakademijosakade
mikas,darbuojasiLietuvos
istorijos ir archeologijos
baruose.Daugeliui girdė
tasirprovaikaičioMariaus
Jovaišosvardas– jos pa
rengė ir išleidoLietuvos
grožįaukštinantįsavofo
tografijųalbumą„Neregėta
Lietuva“.
Profesoriaus kabineto

sienaspuošianuotraukos.
Fotografuoti jis mėgsta
nuovaikystės.Nuotrauko
se–jotėveliai,Amžinybėn
jauišėjębroliaiČeslovasir
Antanas,brolisJonasMa
rijonas,taippatpasirinkęs
mokytojokelią,pedagogė
sesuoRegina.Garbingoje
vietojekaboirL.Jovaišos
pirmųjųmokiniųAnykš
čiuosefotografija,jodok
torantų ir aspirantų nuo
traukos.Visąprofesoriaus
nueitąkeliągalipamatyti
šiosefotografijose.
ProfesoriuiLeonui Jo

vaišai, švenčiančiamgar
bingągyvenimojubiliejų,
kartusupoetuJustinuMar
cinkevičiumitariame:
„Yragyvenimeirpraei

tis,irateitis,
Irdidelidarbai,irdide

lėssvajonės.
Laimingastas,kasatvi

raširdim
Mokapergyvenimąeit

irmylėtižmones“.
L.Jovaišos, garbingo

žemaičio, tikro Lietuvos
edukologijos ąžuolo, gy
venime buvo visko, bet
daugiausiajamebuvomei
lės žmonėms, šeimai ir
Lietuvai.GerbiamasPro
fesoriau,sveikinameJusir
linkimestipriossveikatos,
energijosirlaimės,darilgų
laimingųgyvenimometų.

Vil nius
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Praėjusiųmetų gruo
džio4d.vyskupasJonas
TunaitisVilniujepašventi
noįspūdingąpaminkląku
niguiBroniuiLaurinavi
čiui,pastatytąjotragiškos
žūtiesvietoje–Žalgirioir
Kalvarijų gatvių kampo
skverelyje.
KunigasBroniusLau

rinavičiusbuvoypatingai
iškili asmenybė, didelis
patriotas,atsidavęsbažny
čiosirtikinčiųjųtarnas.
Jisgimė1913m.liepos

17 d. lietuviškameGer
vėčių parapijosGėliūnų
kaime (dabar Baltarusi
ja).Tuometušiosžemės,
kaipirvisaLietuva,buvo
carinėsRusijosvaldos.Jo
tėvai – JurgisLaurinavi
čius(18791962)irElena
LaurinavičiūtėLaurinavi
čienė (18801862) turėjo
10haūkelįnetoligražios
Ašmenos upės. Šeimoje
augotrysvaikai–dusū
nūsirduktė.Broniusbuvo
mažiausias. Po Pirmojo
pasulinio karoGervėčiai
atiteko Lietuvai, tačiau
1920 m. juos okupavo
lenkai.
Laurinavičių šeima

buvo labai religinga ir
lietuviška.Nuo patma
žensBroniui teko patir
ti okupantų priespaudą,
nes kraštas buvo lenki
namas,nebuvolietuviškų
mokyklų. Bronius labai
norėjomokytis, todėl tė
veliai leido jį pas kaimo
mokytoją. Eidamas ga
nyti bandą, visada kartu
nešdavosi ir knygą.Nuo
patmažens buvo rimtas,
nelinkęsžaistisuvaikais,
jismieliau klausydavosi
suaugusiųjų pasakojimų.
Buvo labai geros širdies,
padėdavo vargšams, už
stodavoskriaudžiamus.
Eidamas tryliktusme

tus,kaimomokytojoLel
kos padedamas, įstojo
Vilniuje į lietuvišką„Ry
to“mokyklą.Buvo labai
stropus,mokytojasapiejį
sakydavo: „Jis bus žmo
gus“. 1929 m. pradėjo
mokytis vienintelėjeVil
niauskraštolikusiojelie
tuviškojeVytautoDidžio
jogimnazijoje.Bebaigiant
gimnaziją, iš paskutinės
klasės jįpašaukė tarnauti
lenkųkariuomenėje.Tar
navoLodzėje.Daugkartų
kreipėsi į vadovybę, kad
jamleistųlaikytibrandos
atestatoegzaminus,tačiau
leidimonegaudavo.Savo
atsiminimuose jis rašė:
„Kai tarnavau Lenkijos
armijoje,manenorėjouž
verbuoti, kad skaldyčiau
savo tautiečių vienybę. Nukeltaį11psl.

reginaŽuKienė

VilniujeiškilopaminklaskuniguiBroniuiLaurinavičiui

DiakonasB.Laurinavičius(pirmasdešinėjesudalmatiku)
1943m.kovo14d.

Už taiman daug žadėjo:
lengvą duoną, net ponu
padaryti,betašjokiubūdu
nesutikau–lengvaduona
manęsneviliojo“.
1938m.baigęstarnybą

armijoje ir išlaikęs bran
dos atestato egzaminus,
įstojo įVilniaus kunigų
seminariją. Savo laiške
buvusiamgimnazijos ka
pelionui kun. E. Basiui
rašė:„Įkunigųseminariją
stoju ne dėl išrokavimo,
nedėlsumetimų,betišpa
šaukimo,kurismanyjejau
nešiandienpakilo,betdar
stojant gimnazijon.Man
rodos, kad ir sunkiomis

mūsų gyvenimo sąlygo
mislietuviskunigaslabai
dauggalipadarytiDievui
irTėvynei“. Šie žodžiai
buvovisokunigoBroniaus
Laurinavičiaus gyvenimo
tikslu.
Vilniauskunigųsemina

rijojevyravolenkiškadva
sia. Bronių kiti klierikai
vadino „červonij litvin“
(raudonuojulietuviu),nes
jis besimokydamas semi
narijoje, kaip ir anksčiau
gimnazijoje,rūpinosiGer
vėčių lietuvišku jauninu,
parveždavo jiems lietu
viškųknygų,peratostogas
dalyvaudavolietuviškuose

renginiuose, rinkdavo ir
užrašinėdavo lietuvišką
tautosaką, ragindavo jau
nimą mokytis Vilniaus
VytautoDidžiojolietuvių
gimnazijoje, padėdavo
tam pasirengti ir globo
davoatvykusiusmokytis.
Ypačjaisrūpinosi,kaipra
sidėjoAntrasispasaulinis
karas1939metais.
1942m. vokiečiai už

darėVilniaus kunigų se
minarijąirtikvyskupoM.
Reinio didelių pastangų
dėka seminarija vėl pra
dėjo veikti jau kaip lie
tuviškaseminarija.Įjąiš
kitųLietuvos seminarijų
atvažiavomokytis nema
žai kitų klierikų, kurie
norėjoVilniausvyskupijos
parapijose nešti tikėjimo
šviesąirlietuviškądvasią.
Jų tarpe buvo ir būsimas
monsinjorasKazimieras
Vasiliauskas.
1944m. birželiomėn.

4 d. vyskupasM. Rei
nysBroniųLaurinavičių
įšventino kunigu. Pirmą
siasmišiasbirželio18d.
jaunasis kunigas aukojo
savo gimtojoje Gervė

čių parapijoje.Tai buvo
jos tikintiesiems didelė
šventė,nors jaugirdėjosi
grįžtančiofrontopabūklų
kanonada.
1944m. birželiomėn.

30 d. kun.BroniusLau
rinavičius buvopaskirtas
Švenčionių vikaru. Pra
sidėjo sunkūs ir skaudūs
pokariometai. 1946m.
sausio 23 d. jis paskiria
mas Ceikinų parapijos
administratoriumi. Tiek
Švenčionyse, tiekCeiki
nuosekun.Bronius sten
gėsikuogeriauatliktisa
voganytojiškaspareigas.
Gražino bažnyčią,mokė
jaunimągiedoti,stengėsiį
bažnyčiąpatrauktivaikus,
globojo vargšus ir sene
lius,įparapijiečiusžiūrėjo
kaipįsavošeimosnarius,
visussutikdavosušypse
na,tačiauraginonevartoti
svaigalųirpabardavone
klausančius.
Popustrečiųmetųkun.

B.Laurinavičiusbuvoper
keltas įKolesnikus, kur
nebuvonetlietuviškųpa
maldų. Lietuviai katali
kai dėl to labai kentėjo.
Bažnyčia buvo nebaigta
įrengti irapleista.Naujas
klebonas tuoj ėmėsi ją
remontuoti, sudėjo nau
jas grindis, įrengė tris
naujus altorius, padarė
žmonėms atsisėsti suolus
irįvedėlietuviškaspamal
das,norslenkaibuvotuo
nepatenkinti. Tačiau jis
visus, tiek lietuvius, tiek
lenkusvienodaimylėjoir
visais vienodai rūpinosi,
taip pelnė ir parapijiečių
lenkųpagarbąirpasitikė
jimą.Kalesnikųbažnyčia
tapogražiausia apylinkė
je, visus darbus kartu su
darbininkaisdirboirpats
kunigas.
Suorganizavo lietuviš

ką chorelį, būriai vaikų
per pamaldas apsupdavo
altorių.Pripratinožmones
per laidotuves nevartoti
alkoholio,raginotaidaryti
irpervestuvesirkrikšty
nas.Tokius jaunavedžius
sutuokdavo ir kūdikius
krikštydavo veltui.Kaip
ir vyskupasM.Valančius
raginoparapijiečiuspasi
žadėti visą gyvenimą ar
bent kurį laiką nevartoti
svaigalų. Rūpinosi liku
siaisnašlaičiais ir apleis
tais seneliais, lankydavo
ligonius. Kunigo veikla
nepatikovaldžiaiirKGB
Eišiškių įgaliotinis jam
užvedė„formuliaro“bylą,
kurioje buvo apibūdina
maskaip nusistatęs prieš
sovietų valdžią, sakantis
antisovietiniuspamokslus,

nepritariantiskolchozams,
siuntiniais remiantis įka
lintus kunigus, yra lietu
vybės gynėjas. 1953m.
rajonovaldžianetpareika
lavo,kadkunigasnelaiky
tųpamaldų,nesesąsiaučia
karviųliga.Tačiaukunigas
tvirtailakėsisavoįsitikini
mųirnenusileisdavo.
1956m. rugsėjo 23 d.

kun.B.Laurinavičius pa
skiriamas Švenčionėlių
parapijosklebonu.Bažny
tėlėbuvomedinė,mažair
sena,statyta1905m.Šalia
jos1928m.buvopradėta
mūryti nauja, kai kurios
bažnyčios sienos buvo
išmūrytos net iki stogo,
okaikuriostikikilangų.
Prasidėjus karui statyba
buvonutrauktairdabartai
buvoliūdnigriuvėsiai,ant
apleistųsienųaugodidoki
berželiai.KunigasB.Lau
rinavičiustuojsusirūpino
šios statybos užbaigimu.
Raštu ir asmeniškai su
bažnyčioskomitetu,kurio
pirmininkujisbuvoišrink
tas, daug kartų kreipėsi
į aukščiausius respubli
kosvadovus:A.Sniečkų,
M.Šumauską,J.Paleckį,
prašydamas leidimo už
baigti bažnyčios statybą,
nes senoji bažnyčia bu
vo visai sutrūnijusi.Vis
buvo gaunami neigiami
atsakymaisunurodymais
suremontuoti senąją baž
nyčią.Buvokreiptąsinet
irMaskvojeįSovietųsą
jungos vadovus, bet nie
konebuvolaimėta.Buvo
atsakyta,kadtaiLietuvos
reikalas.Vėl ir vėl buvo
leidimoprašoma respub
likos vadovų.Galų gale,
1957m. balandžio 27 d.
Lietuvos SSRMinistrų
Taryba leidimą užbaigti
statybą,davė.
Gautas leidimas buvo

tik pradžia darbo, reikė
jo lėšų statybai, paskyrų
statybinėmsmedžiagoms,
nestuometpaprastainieko
negalėjo nusipirkti.Vėl
nauji kryžiaus keliai...
Tačiau suDievo pagalba
kun.B.Laurinavičiaus ir
parapijiečiųryžtasnugalė
jo.Aukosbuvorenkamos
visojeLietuvoje.Švenčio
nėliųparapijiečiaipaauko
jobeveik300tūkst.rublių.
Apie500tūkstančiusrub
lių buvo surinkta kitose
parapijose.Įstatybosdar
bus įsitraukė beveik visi
parapijostikintieji,netbu
vopasiskirstytagatvėmis,
kadakastalkinsbažnyčios
statyboje.Tikintiejidirbo
veltui,reikėjosamdytitik
specialistusstatybininkus.
1959m. bažnyčia buvo
baigta.1959m.rugpjūčio
9d.Švenčionėliųbažny
čią vyskupas Julijonas
Steponavičiusiškilmingai
pašventino,nepaisantįvai

Knygosviršelis.
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Atkeltaiš10psl.

PaminklasVilniujekun.B.Laurinavičiui.Šaliaautorius
prof.skulptoriusAntanasKmieliauskas.

Adutiškiobažnyčiosvidus.

Švenčionėliųbažnyčioschorassuvysk.J.Steponavičiumi
pobažnyčiosšventinimoiškilmių.1959m.rugpjūčio9d.

B.LaurinavičiausdiakonošventinimaiVilniausarkikat-
edroje.

riausiųvaldžiostrukdymų,
netnebuvoleidžiamakitų
parapijųkunigamsatvykti
į Švenčionėlius. Šven
tinime vistiek dalyvavo
25 kunigai, 9 klierikai
ir tūkstantinis tikinčių
jų būrys. Švenčionėlių
bažnyčia buvovienintelė
sovietiniais laikais pasta
tyta nauja bažnyčia. Jei
bentmetus statyba būtų
uždelsta, ją būtų ištikęs
Klaipėdos naujos bažny
čioslikimas.
Iš likusių nuo staty

bos medžiagų kunigas
B. Laurinavičius pastatė
ir kleboniją.Tiesa, kaip
savo gyvenamą namą,
o statybinesmedžiagas
bažnyčioskomitetas jam
atidavė, kaip atlyginimą
uždarbąstatantbažnyčią.
Tačiau 1963 m. namas
buvo atimtas,motyvuo
jant,kad„pastatytasneiš
darbo pajamų“.Kunigui
buvo duotas nedidelis
dviejų kambarių butas
už dviejų kilometrų nuo
bažnyčios.
Tikintiejigausiailankė

pamaldas,bažnyčiojepa
tarnaudavo ir procesijose
dalyvaudavodaugvaikų,
dėlkovaldžianuolatkal
tino kunigą ir visokiais
būdaisjamgrasino.Tačiau
kunigasįtainekreipėdė
mesio,jislaikėsiKristaus
žodžių „leiskitemažutė
liuspasmane“.Patskuni
gasbuvoasketas,gyveno
labai kukliai, turėjo tik
geležinę lovą, stalą, len
tyną knygoms, net rūbų
spintosneturėjo,oirrūbų
turėjomažai.Visada ne
šiojosutaną,pabrėždamas,
kadyrakunigas.
Pagaliau valdžios rei

kalavimukunigasišŠven
čionėlių buvo iškeltas.
1968m. kovo 17 d. jis
pasakė atsisveikinimo
pamokslą, paaiškino jo
iškėlimo priežastis, pa
dėkojo visiems už baž
nyčios statybą, tikėjimą,
vaikus, besimeldžiančius
bažnyčioje. Parapijiečiai
labai gailėjo klebono ir
atsisveikindami, jamne
žinant,įnaująpaskyrimo
vietą–Adutiškį,darprieš
jamatvykstantnuvežėdo
vanųrūbųspintą.
Adutiškyjekun.B.Lau

rinavičius pradėjo klebo
nauti1968m.kovo19d.
peršv.Juozapą.Pirmajame
pamokslevisusparapijie
čiusraginomylėtiDievą,
krikščioniškaigyventipa
tiemsirtomokytivaikus.
Adutiškyje gyvenimo są
lygosbuvogeresnėsnegu
Švenčionėliuose – buvo
neblogosbūklėsbažnyčia
ir erdvi klebonija.Bet ir
čiakunigasėmėsiūkiškų
darbų.Per 13klebonavi

mometų pakeitė bažny
čios grindis, nes jas ėdė
grybas,apatinęsienųdalį
apkalėdailylentėmis,išda
žėirišdekoravobažnyčią,
įdėjo vitražinius langus,
įrengė centrinį šildymą,
naujaskardaapdengėbaž
nyčiosstogą,padirbonau
jussuolus, įrengėgražias
Kryžiauskeliostotis.Tam
reikėjotometosąlygomis
milžiniškųpastangų.
Adutiškyje, kaip ir ki

tur, kun.B.Laurinavičius
kovojo prieš girtavimą,
lankėseneliusirligonius,
mokėirkvietėįbažnyčią
vaikus. Dėl vaikų kilo
pastovus konfliktas su
valdžia. Tuo klausimu
jis įvairiais raštais ataka
vo valdžią Lietuvoje ir
Maskvoje.KGBjįsekėir
užvedė jambylą, kurioje
jis buvo įvardintas kaip
„objektasintrigantas“.
1975m.Helsinkyje35

valstybės,tarpjųirSovie
tųSąjunga,pasirašėSau
gumo ir bendradarbiavi
moaktą,kuriuovisospa
sižadėjo gerbti žmogaus
teises. Sovietų Sąjungos
disidentas akademikas
A. Sacharovas pasiūlė
steigti grupes, tiriančias
Helsinkiobaigiamojoak
topažeidimus ir apie tai
informuoti visuomenę.
Lietuvojetokiavisuome
ninėorganizacija,vadina
maHelsinkiogrupe,buvo
įsteigta1976m.lapkričio
25d.Helsiniogrupėsna
riu 1979m. tapo ir kun.
B.Laurinavičius.Jisbuvo
vienasaktyviausiųgrupės
narių.Jisvienasarsugru
pės nariais rašė Sovietų
SąjungosirLietuvosSSR
vadovybei protestus dėl
religinių žmogaus teisių
pažeidimo,dėldraudimo
vaikams lankytis baž
nyčioje, dėl disidentų
suėmimo, dėl draudimo
grįžusiems tremtiniams
ir politiniams kaliniams
prisiregistruotiLietuvoje,
prieš lietuvių rusinimą,
kėlė klausimą dėl netei
sėtos Lietuvos okupaci
jos,dėlLietuvospiliečių
trėmimų, dėl draudimo
kunigamsatliktireligines
ir profesines pareigas.
Aktyviai rėmė leidžiamą
slaptą „LietuvosBažny
čiosKroniką“irbuvojos
korespondentas.
KGBbepertraukosste

bėjokun.Broniųirfiksavo
jo darbus, namuose darė
kratas,kvietėpokalbiams.
Kunigas jautė, kad kiek
vienumomentugalisujuo
susidoroti.Turėdamas tai
galvoje, jisperpamokslą
Adutiškio bažnyčioje pa
sakė:„Jeigurasitepasiko
rusį–žinokit,neašpats,
jeigu rasit nusinuodijusį
– žinokit, ne aš pats, jei
rasitsuvažinėtąmašinosar

potraukiniu–žinokit,ne
ašpats“,nesKGBmetodai
jam buvo žinomi.Kuni
gas imdavosi tam tikrų
atsargumopriemonių,kad
išvengtų seklių: pats ne
pirkdavokelionei bilieto,

važiuodamasįVilniųkelis
kartus persėsdavo į kitą
mašinąirt.t.Buvobandy
mų jį suvažinėtimašina.
Tačiausavodrąsiospasto
racinės veiklos kunigas
nenutraukė,aptarnaudavo

netikLietuvos,betirBal
tarusijostikinčiuosius,rū
pinosivisais,šelpėvargs
tančius,padėjopolitiniams
kaliniams, nuolat kovojo
užlietuvybęirbažnyčią.
1981m.lapkričio21d.

„Tiesoje“buvoišspausdin
tasprieškun.B.Laurinavi
čių šmeižikiškas straips
nis.Kunigastikėjosigreito
arešto ar kitos nelaimės.
ArtimambičiuliuiGeroji
mui,Švenčionėliųparapi
jiečiui, sakė: „Bernardai,
taveįpareigojumanepalai
dotiŠvenčionėliuose.Jau
čiupiktuskėslus...“1981
m.birželio4d.jisparašė
testamentą, kuriame taip
patrašė,kadnorėtųilsėtis
Švenčionėliuose. Testa
mento vykdytoja paskyrė
seserį Julę, o jai padėti
prašė kunigusKazimie
rą Žemėną irAlgimantą
Keiną.
1981m.lapkričio24d.

kun. B.Laurinavičius su
reikalais atvyko įVilnių,
norėjo aplankytimonsin
jorąKazimierąVasiliaus
ką, gimines.Tačiau kun.
K.Vasiliausko nerado na
muose.Vakare,einantįper
KalvarijųirŽalgiriogatvių
sankryžą, kunigą Bro
niųLaurinavičiųpartenkė
plytasvežęssunkvežimis.
„Lietuvos katalikų baž
nyčioskronika“rašė,kad
buvo žmonių,mačiusių,
kaippriesankryžoskuni
gąstumdėduvyrukaiirjį
išstūmė į gatvę.Mašinos
vairuotojasG.Lazukinas
kuniguiA.Keinai sakė,
kad pervažiavęs sankry
žą, prieš pat sunkvežimį
pamatėžmogų, sustabdy
ti mašinos nebeįstengė.
Žmogus buvo pastumtas
posunkvežimiu,kitaipjis
negalėjo taip staigiai pa
tektiporatais.
Norskun.B.Laurinavi

čiusnorėjobūtipalaidotas
Švenčionėliuose,šaliapa
statytosbažnyčios, tačiau
artimiejivaldžiosleidimo
tamnegavo.Kunigasbu
vo palaidotasAdutiškio
bažnyčios šventoriuje ir
tik1988m.,susikūrusSą
jūdžiui,buvoleistajopa
laikus perkelti į Švenčio
nėliųbažnyčiosšventorių.
Išsipildė kun.B.Laurina
vičiuaus noras, perlaido
jimo apeigos buvo labai
iškilmingos, dalyvaujant
tūkstantineitikinčiųjųmi
niai.
1998m.rugpjūčio21d.

dekretuNr. 152Lietuvos
respublikos prezidentas
ValdasAdamkus„Užnar
są,pasiaukojimąirištver
mę, kovojant dėl tautos
laisvėsbeiginantžmogaus
teises okupuotoje Lietu
voje, rugpjūčio 23osios
–Juodojokaspinodienos
proga“Vyčio Kryžiaus
2ojo laipsnio ordinu po

mirtiesapdovanojoBronių
Laurinavičių.
Prieš keletąmetųVil

niuje, prie kun. B.Lau
rinavičiaus žūties vietos
esantis nedidelis skvere
lis buvo pavadintas kun.
B.Laurinavičiausvarduir
pastatytasnedidelismedi
nis paminklaskryžius jo
atminimui. Pažinojusieji
kunigą nutarė tinkamiau
įamžintijoatminimąVil
niuje ir vietoje kryžiaus
pastatyti paminklą.Tam
susikūrėkomitetas,pirmi
ninkėvilnietėJulijaUmb
rasienė ėmėsi reikiamų
žygių. Jibeveik10metų
mynėVilniausmiesto ir
kitųįstaigųslenksčius,kol
gavoleidimą.Nežinia,ko
dėlvisokiaisbūdaisbuvo
priešinamąsi ir sakoma,
kad ši vieta netinkama,
kad čia bus požeminis
garažas, netinkamas pa
minklo projektas ir t.t.
Bet sunkumai buvo nu
galėti irskverelyjeiškilo
gražus skulptoriaus prof.
AntanoKmieliausko, iš
vieno akmens akmens
gabaloiškaltaspaminklas
–Kristusnešantiskryžių.
Akmenįpaminklui staty
bininkai atrado kasdami
Vilniuje statybos pama
tus.Statantpaminklątaip
patbuvoįvairiųtrukdžių,
nebuvogalimarastiarchi
tekto projektui padaryti,
jį suradoSeimonarysV.
Mazuronis. Projektą pa
darė architektas Povilas
Jansonas.Statybininkams
atsisakius kasti pamatą
paminklui,jįkastuvukasė
Seimo narys P.Gražulis.
SkulptoriusA.Kmieliaus
kaskunigąB.Laurinavi
čių pažinojo asmeniškai.
Jis iškalė paminklą, jo
prašymu kunigo tėvams,
palaidotiemsGėliūnųkai
me Baltarusijoje. Kun.
B.Laurinavičiaus kapą
Švenčionėliuose taip pat
puošia skulptoriaus dar
bas–KristuspasPilotą.
Vilniujepaminklošven

tinimoiškilmėmsvadova
vo kun.Broniaus Lauri
navičiausdraugaskunigas
AlgimantasKeina. Prieš
pašventinant paminklą
vyskupasJ.Tunaitisirdar
aštuonikunigaiaukojoŠv.
Mišiasužkun.B.Laurina
vičiųŠv.PilypoirJokūbo
bažnyčioje,potožmonės
susirinko prie paminklo
Kalvarijų irŽalgirio gat
viųkamposkverelyje.Per
pašventinimo ceremoniją
kalbėjo kun.A. Keina,
ponia JulijaUmbrasienė,
skulptoriusA.Kmieliaus
kas,SeimonarysP.Gražu
lis. Po to buvo sugiedota
giesmė „Marija,Marija“
irLietuvoshimnas.

Vil nius
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ŠeštasisDekalogo
įsakymas
Turbūtkiekvienasišmūsų,jeiaugotradicinėjekrikščioniškoješeimoje,yragir

dėjęsirsusidūręssuDekalogu–dešimtDievoįsakymų.Tikarvisijuosišvardy
tume?Galdaugelis,kurįlaikotarpąpagalvoję,išvardintų,bettikraineeiliškumo
tvarka.BetmesčianepirmosiosKomunijosegzaminosusirinkomelaikyti.Tačiau
vistiekįdomu,koksgiįsakymasyrakeisčiausiasirnesuprantamiausias?Taišeš
tasisDekalogoįsakymas.Kaipjumsatrodo,apiekurįįsakymąkalbu?Turbūtšį
atsakymąišduodanurodytasįsakymonumeris.KalbaeinaapieįsakymąNežudyk.
Tikdabarjūsgaliteklausti,kodėlgijisyrakeisčiausiasarnesuprantamiausias?
Argilabaikeistayranežudyti?Turbūtstatistiškaitikraimažojipasauliogyventojų
dalisyrasamdomižudikai,arbakokienorsneatsargūsžudikai,arbažudikaipagal
gyvenimoaplinkybes.Todėldidžiajaipasauliogyventojųdaugumaipilnaisupran
tamasįsakymasnežudyti.Kodėlgijiskeistas?
TurimeįsakymąNežudyk.Daugiaušaliajoniekoneparašyta.Vienasteologijos

dėstytojaskažkadašįįsakymąinterpretavokaipgeriaunežudyk.Panašiuprincipu
jiskalbėjoirapievisuskituslikusiusįsakymus.Tačiaužodeliogeriaunėraneiprie
vienoįsakymo.Jeiminėtasžodelisbūtųprieįsakymų,tuometDekalogastaptųvi
saineaktualus.Taibūtųypatingaspalengvinimasnusidedantiemsžmonėms.Tačiau
jeigužiūrėtumepagalDekalogoįsakymusgeriaukažkonedaryk,tuometištikrųjų
nusidedančiųindividųŽemėjenebūtų,nesjiegalėtųteigti,kadkitaippasielgtine
galėjo,norsirstengėsigeriautonedaryti.
Dėlžmoniųžudymoišžmoniųpusėslygirviskasaišku.Žmogausnužudytinegali

ma.Taippatnegalimairnusižudyti.Taibūtųšeštojodekalogosulaužymas.Nuodėmė.
Tačiaukaiptuometsugyvulių,gyvūnų,paukščiųbeivandensgyviųžudymu?Juk
kaiDievassutvėrėmūsųgenetiniusprotėvius,jisjiemsneįsakėžudytigyvių,irvie
naskito,kasnetrukusįvyko.Dievaspirmiesiemsmūsųgentainiamsprisakėvaldyti
žuvis,paukščius,galvijus,ropliusirgyvulius,tačiaunenurodėjųskerstiirvalgyti.
Šitąprisigalvojojaupatsžmogus.Nurodymasvaldytinereiškiažudyti.Jukjeiguyra
DievoįsakymasNežudyk,tainejaugijisliečiatikišimtinaižmoniųgiminę?Jukjei
gusuvokiame,kadnegalimažudytižmogaus,nejaugisunkusuvokti,kadnegalima
žudytiirkitųgyvių.Jeiguasmenį,nužudžiusįžmogų,vadinamežudiku,taikodėl
tokiupačiuepitetuneapdovanojamežmogaus,kurisskerdžiakiaulę,pjaunavištą
argalabijakokįkitągyvį?Jukžmogus,kurisatrodoniekoypatingonepadarė,tik
nukirtovištaigalvą,yražudikas,nesjissulaužėšeštąjįDievoįsakymąNežudyk.
Nugalabijęsvištąžmogusyražudikas.Čianiekonepakeisi,nestaipjuoduantbalto
parašyta.Irčiatikmažesniojiblogiopusė.
Atėjolaikaspaliestiirpačiąviršukalnę–didžiausiąjąblogiopusę.Dabarap

tarsimeDievoasmenį,pristatydamijoblogąjąsavybę.GalitepaklaustiarDievas
turiblogųsavybių,aržmonėmsspręstiapieDievopsichologinębūseną?Galima
netgipasipiktinti:jukDievasyrageras,visusmylintisvisatoskūrėjas.Taip,jisyra
kūrėjasarbatvėrėjas.Jissukūrėšiąvisatą,mūsųŽemęirvisakasantjos,neišski
riantžmoniųneigyviųirdavėžmonėmsdešimtsavoįsakymų–Dekalogą,iškurių
šeštasisįsakymasliepiaNežudyk.Tadvėltiesšiuoįsakymusustokime.Pažvelki
meįSenąjįTestamentą,įtamtikrusDievopoelgius.Dievas,netnevienąkartą,
savotautosžmonėms,izraelitams,liepiažudytikitataučius:vyrus,moteris,vaikus.
AkivaizdžiaiDekalogąizraelitaipažeidžia,užimdamiJerichą,nesJahvėpažadėjo
atiduotiJerichąįizraelitųrankas,oJozuėpriminė,kadViešpatsjiemsatidavėmies
tą,tadjisturėsbūtivisiškaisunaikintasViešpatiesgarbei.„Tadajieskyrėkalaviju
sunaikintivisa,kasbuvomieste:vyrusirmoteris,jaunusirsenus,jaučiusiravisbei
asilus“(Joz6,21).Nesigilinkimeįpriežastis,dėlkuriųDievasliepiataidaryti,nes
pagrindinėšioveiksmoiratoveiksmioprasmėyražmoniųžudymas.Svarbiausiasšiuo
atvejudalykasyraįsakymoNežudyksulaužymas.PradžiojeDievasduodaįsakymą
Nežudyk,ovėliaujauliepiažudyti.Kaipsuprastitokįpoelgį?Pirmiausiaduodamas
Dekalogas,kurioprivalomalaikytis,ovėliauįsakomadarytipriešingai–žudyti.Kaip
taisuvokti?Vienuatvejusakomanežudyti,okituatvejujauliepiamažudyti.Argitai
nėraamoralu?Sakysite,kaipgalimaDievąlaikytiamoraliu?Juksjisduodaįsakymą
nežudyti,opaskui,patsjįignoruodamas,įsakožudyti.Čiagalimastikvienaspaaiški
nimas:Dievas,būdamas,visakokūrėjas,duodantisDekalogą,galiduotinurodymąjo
irnesilaikyti.Dievonevaržožmonėmsduotiįsakymai–Dekalogas.Jis,lengvaranka
juosapeidamas,galiduotiįsakymąžudyti.Tokiuatveju,kuomgijisnekaroDievas?
Jukjisvadovaujasavotautai,liepiajiemsžudyti.Tokiuatveju,kaipaptartušeštuoju
įsakymoatveju,Dievasgalėtųsavotautosžmonėmsįsakytigarbintikitusdievus,dir
bintissaudievukųdrožinius,ignoruotišabošventimą,negerbtitėvų,svetimauti,vogti,
meluoti,geistisvetimoturto.IrkaipgitokiuatvejuneklausysiDievo,jeiguklausai,
kuometjisliepiažudyti?JukjeiguDievasįsakysvogtiarmeluoti,kaipgigalėsine
vykdytiDievoįsakymo?Galsakysite,kadtokiuatvejugundytųšėtonasapsimetęs
Dievu?TaituometSenajameTestamentekurDievasliepiažudyti,tąirgigaldaro
apsimetėlisšėtonas?TadavisasSenasisTestamentasyrašėtoniškasįsikūnijimas,nes
jamedominuojakarodievoistorija.Paprasčiausiaigalimapasakyti:Dievuiviskas
galima,Dievasyrakaralius.TadneribokimeDievolaisvėsjamįsakinėtižudyti.Juk
galiršiuomomentuDievasjauyrakamnorsdavęsnurodymąkažkąnužudyti...

Plungė

Šiemet, sušvitus gegužės
saulei, praėjusį trečiadienį
(20110512)Žemaitėsgim
nazijosvaikinaibeimerginos
vėl prisiminė tolimąTekan
čios saulės šalį ir jojevyks
tančią„koi–nobori“–ber
niukų– būsimųjų samurajų
vyriškojopradopagerbimo
šventę.Priminsime,kadJapo
nijoje vyriškumo simboliais
laikomažuviskarpis,paukštis
gaidysirgėlėvilkdalgis.Gim
nazistai jau šeštąjį kartąpa
darėrinkliavą,kadišpirktųiš
Telšių„Maximos“parduotu
vėsakvariumokeletąmirčiai
pasmerktųkarpiųirdovanotų
jiemsgyvybębeilaisvę–di
džiausiusturtus,kuriuosturi
kiekvienagyvabūtybėŽemės
planetoje.Rinkliavosmetu
surinkta102 litai,49centai,
už juosnupirkti ir įMasčio
ežerąpaleistidevynikarpiai.
Šiosžuvysganagyvybingos,
kupinosenergijos,osvarbiau
sia–gražios.Šiemetkarpių
išlaisvinimoakcijagalėjo ir
neįvykti, tačiaušįkilnųdar
bąprisiminėirpanoroatlikti
Žemaitės gimnazijos kino
teatrovaikinaiJonasUrvakis,
MindaugasPetkus,Dovydas
Žimkus irLukasPavelskis.
Jietaponetikakcijosinicia
toriaisbetirpaaukojo30litų.
MokytojaElėKakanauskie
nė, kuri nuolat primindavo
gimnazistams apie akciją,
„nuskendodarbuose“irjeine
šiešaunūsvaikinaidevyniais
laisvais karpiais pasaulyje
būtųmažiau.Beje, gimna
zistų akcijaduoda rezultatų.
Pernai vasarą šio straipsnio
autoriusvienojeežeroįlankų
patsstebėjokeletąneršiančių
karpių,ošįpavasarįvienasiš
meškeriotojųgyrėsi sugavęs
Masčio ežere4,5kilogramo
svėrusįauksinįkarpį.Galbūt
gimnazistųpagarbosgyvybei
beivyriškumuidėkaMasčio
ežereatsirasdaugiaušiųver
tingųbeilabaigražiųžuvų.

Tel šiai
ElėsKakanauskienėsnuotr.

KarpiųlaisvinimoakcijosdalyviaianttiltelioperTelšėsupeliuką.

Karpįįlaisvęleidžia2akl.gimnazistasMindaugasPet
kus.

Gyvybękarpiuidovanoja2akl.gimnazistasDovydas
Žimkus.

Kostasantanaitis

GyvybėirLaisvė–brangiausia
gimnazistųdovanakarpiams


