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Apie tik rą že mai čių fes ti va lį

Nukelta į 11 psl.

Pabaiga.PradžiaNr.5(671)

Ge gu žės 14 die ną ne to li Pli ni jos pi lia kal nio (prie Ža rė nų; Tel šių r.) star ta vo jau penk to sios že mai
tu kų žir gų iš tver mės var žy bos ku ni gaikš čių Ogins kių pe rei na ma jai tau rei lai mė ti. Pir mo sio se dve
jo se var žy bo se, vy ku sio se Klai pė dos ra jo ne, da ly vių skai čius ne sie kė nė de šim ties. Už per nai bei 
per nai Dia nos ir Vid man to Gend vi lų so dy bo je (No riš kių k.; Plun gės r.) or ga ni zuo tos var žy bos jau 
su trau kė kur kas di des nį da ly vių bei žiū ro vų bū rį, jų me tu bu vo su reng tos ir lie tu vių ska li kų pa ro
dos. O šie met žir gų lenk ty nė se da ly va vo net 28 že mai tu kai, ska li kų bu vo tik šiek tiek ma žiau ne gu 
res pub li ki nė je pa ro do je, vy ko lan ki nin kų tur ny ras bei že mai tiš kų au to ri nių dai nų kon cer tas „Esam 
ė bū sem“. Tad že mai tu kų var žy bos išau go į tik rą že mai čių fes ti va lį!

Nuo glo ba li za ci jos pa vo jų iš gel bė ti tik ri mū sų drau gai – 
lie tu vių ska li kai.

Lie tu vių ska li kų Že mai ti jos re gio ni nė je pa ro do je.

Lietuviųskalikai

Lietuvių skalikai, kaip
ir žirgai žemaitukai, jau
buvo beišnykstanti veislė.
Savopraeitį, tradicijasbei
tikrąsiasvertybesprimiršę
žmonės ieškojo naujesnių,
„madingesnių“,egzotiškes
nių šunų arba apskritai jų
veislėmismažaibesidomė
jo.Betsavimonėturitokią
savybę–sugrįžti...Nuopat
Lietuvių skalikų augintojų
sąjungos įsteigimo 2007
m. jai tebevadovaujantis
kupiškėnasRičardasBarz
denisdžiaugiasi,kadšiuos
protingus, paklusnius bei
draugiškus šunis auginan
čiųjų skaičius jauperkopė

Tarp tau ti nis poe zi jos fes ti va lis 
“Poe zi jos pa va sa ris 2011” – ir 
Plun gė je
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2011 – DIE VO GAI LES TIN GU MO 
ME TŲ – DI DIE JI ŽE MAI ČIŲ KAL VA

RI JOS AT LAI DAI LIE POS 112 d.
Lie pos 1 d. (penk ta die nis) –Atlaidųišvakarės–16val.

šv.MišiosPanųkalne.Įšv.MišiasrenkasiMarijoslegiono
legionieriai.Pošv.Mišių–maldingaeisenaįŽemaičiųKal
variją.19val.–MišparaiBazilikoje;pojų–Eucharistinė
procesijaaplinkBaziliką.

Lie pos 2 d. (šeš ta die nis) – Jau ni mo die na.(KLAIPĖ
DOSDEKANATOTIKINČIŲJŲPILIGRIMINĖKE
LIONĖ).

Lie pos 3 d. (sek ma die nis) –DIDŽIOJIKALVARIJA.
Šeimųdiena.KAUNOARKIVYSKUPASMETROPOLI
TASSIGITASTAMKEVIČIUSSJ.
(12VAL.TIESIOGINĖŠV.MIŠIŲTRANSLIACIJA

PERLTV.MAŽEIKIŲDEKANATOTIKINČIŲJŲPI
LIGRIMINĖKELIONĖ).

Lie pos 4 d. (pir ma die nis) –Žemdirbiųirūkininkųdiena.
(PALANGOSDEKANATOTIKINČIŲJŲPILIGRIMINĖ
KELIONĖ).

Lie pos 5 d. (ant ra die nis) –Katechetų,tikybosmokytojų,
visųpedagogųdiena.(SKUODODEKANATOTIKINČIŲ
JŲPILIGRIMINĖKELIONĖ).
Liepos6d.(trečiadienis)–Kunigųirministrantųdiena.

(ŠILALĖSDEKANATOTIKINČIŲJŲPILIGRIMINĖ
KELIONĖ).

Lie pos 7 d. (ket vir ta die nis) –Carito,Maltos,seneliųna
mųgyventojųirdarbuotojųbeiMedikųdiena.(ŠILUTĖS
DEKANATOTIKINČIŲJŲPILIGRIMINĖKELIONĖ).

Lie pos 8 d. (penk ta die nis) –Valstybės,savivaldybių,
seniūnijų,policijosvadovųbeidarbuotojųdiena.(TAU
RAGĖSDEKANATOTIKINČIŲJŲ PILIGRIMINĖ
KELIONĖ).

Lie pos 9 d. (šeš ta die nis) –Broliųlatviųdiena.Dalyvauja
RygosArkivyskupasMetropolitasZbignevsStankevičsir
LiepojosvyskupasVilhelmsLapelisOP.(TELŠIŲDEKA
NATOTIKINČIŲJŲPILIGRIMINĖKELIONĖ).

Lie pos 10 d. (sek ma die nis)–Kunigųseminarijų,Uni
versitetų,VDUTeologijosfakulteto,Katechetikoskatedrų
bendruomeniųdiena.ApaštalinisNuncijusArkivyskupas
dr.LuigiBonazzi.(GARGŽDŲDEKANATOTIKINČIŲ
JŲPILIGRIMINĖKELIONĖ).

Lie pos 11 d. (pir ma die nis)–Dominikonų,Marijonų,
Jėzuitų,SeserųKazimieriečių irvisųkitųvienuolijųbei
maldų už pašukimus diena. (AKMENĖSDEKANATO
TIKINČIŲJŲPILIGRIMINĖKELIONĖ).

Lie pos 12 d. (ant ra die nis)–ŽemaičiųKalvarijospara
pijosirjoskaimynių:Barstyčių,Sedos,Platelių,Alsėdžių,
Gegrėnųparapijųdiena.(ŽEMAIČIŲKALVARIJOSDE
KANATOTIKINČIŲJŲPILIGRIMINĖKELIONĖ).
PASTABA:KiekvienąAtlaidųdienąPagrindinėms12val.

šv.MišiomsvadovausviskitasLietuvosvyskupas.

PAMALDOSKIEKVIENĄATLAIDŲDIENĄ:
7.00val.J.E.TelšiųvyskupasJonasBorutaSJKęstai

čiuoseišlydipiligrimusįŽemaičiųKalvariją
7.30val.LiturginiųvalandųRytmetinėŽemaičiųKal

varijosBazilikoje.
8.00val.Šv.Mišios
10.00val.Šv.Mišios.Pošv.Mišių–Švč.Sakramento

Adoracija,kuriosmetubuskalbamasDievoGailestingu
movainikėlis.
12.00val.Suma,pojosiškilmingaprocesijaįKryžiaus

Keliokalnus.
19.00val.Vakarinėsšv.Mišios.
Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv.MišiųBazilikoje

nebus.
TelšiųvyskupasJonasBorutaSJ

...Laukųirpievųžaliasšilkas
nuodurųslenksčioligdangaus.
Protingoskrosnieskvapasšiltas—
visaikaipartimožmogaus.

Atsidarykman,atsiverkman
visomširdim—kaipšaltiniu,
leiskpažiūrėtįšitąversmę
gyvoskalbos,gyvųžmonių!

Darviskasgyva,viskasrėkia
kapais,muziejais,žaizdomis.
Imuįrankąduonosriekę
irtaipkalbuosisujumis....

JustinasMarcinkevičius
„DainuojuLietuvą“

DanutėEiniKiEnė

Pa ro da „Lai ko šy dą pra sklei dus“
ŠiePoetoateinantysžodžiai–Lietuvoslikimasir

išlikimas,josšaknys,irtarsisusišaukiantyssuparodos
„Laiko šydą praskleidus“ simbolizuotu paprastumo
paminkluLietuvai.

ŠiaismetaisŽemaičiųdailėsmuziejusvykdopro
jektą„Išpalėpiųįekspoziciją“.Projektotikslas–lietu
viškoidentitetosuvokimas,papročiųišsaugojimas,jų
populiarinimas.Vienaišsudedamųjųprojektodaliųyra
šiparoda,surengtaišjausukauptųirmūsųmuziejaus
saugyklosesaugomųXIX–XXa.pr.eksponatų.Išne
itingausausmuziejausrinkiniosuformuotosdvinamų
apyvokosdaiktųgrupės,nubrėžiančiosmoteriškųirvy
riškųdarbųliniją.Namųapyvokosdaiktaiatspinditau
toskultūrinęfilosofijąiryrapamatinistautoskamienas
,kurispadedagiliausuprastiirsuvoktitautoskultūrai
būdingus bruožus, atskleidžia jos patirtį, gyvenimo
sampratą, skonį.Žmonių būdas, papročiai priklauso

nuo tų aplinkybių, kuriose
tautai tenka gyventi. Lie
tuviui žmogaus gyvenimas
tolygus gamtos gyvenimui.
Per ilgus šimtmečius darbų
ritmas,įtakotasgamtosciklo
ir įspraustas į siaurą kaimo
erdvę, suformavo ypatingas
tautos tradicijas. Josparem
tos doroviniu kultūriniu ta
patumu.Šiostradicijos–ne
vien buities paveldas – jos
taposakralios.Gamtosritmas
lietuviui diktavo tam tikrų
darbųpradžiąirpabaigą.Taip
susiformavo kalendorinės
šventės.Pagrindinisšiųšven
čiųakcentas–pasiruošimas
darbymečiui ir bandymas
apeigomis įtakoti palankias
gamtos sąlygas būsimam
derliui.Tradicijos gimimas
išsivystė per ilgus šimtme
čius:tobulėjonamųapyvokos

daiktai,brendodvasinėtautos
kultūra.Šioskultūrossimbo
liu galėtume laikyti kraičio
skrynią,įkuriąsudėtadarbš
čiostautosturtingagerovė,o
josmarginimairaibaispaukš
teliais, kvietkeliais ar gyvy
bėsmedžiuatspindilietuvių
dvasinį lobyną.Kita paroda
bussurengtaišakcijosmetu
mokiniųrastųirpadovanotų
muziejuisenųvertybių.Tiki
mės,kadmoksleiviaiaktyviai
įsijungsįšiąveiklą,suvokda
mi,kadkiekvienokampelio
lobiaiyrabendroŽemaitijos
irvisosLietuvospaveldoda
lis.Šiakcijatęsisvisusmetus,
todėlapiedaugelįsenųjųbui
tiesdaiktųmoksleiviaigalės
pasidomėti, sužinoti ne tik
muziejausekspozicijose,bet
irpatyssurastijuos,visųuž
mirštus, namųaplinkoje bei

padovanotimuziejui iki pat
2012metų.Tokiasaviraiškos
forma skatinsmoksleivius
atidžiauirjautriaupažvelgti
irpažintiįdarišlikusiusse
nuosiusreliktus,formuostau
tiškumo,bendrystėsjausmus,
puoselėspapročiųtradicijas.
Kviečiameirmokytojuspri
sidėti priemoksleivių pilie
tiškumo pamokų, ugdant ir
saugant tradicines kultūros
vertybes.

Paroda veiks Žemaičių
dailėsmuziejujenuogegužės
25dienosikiliepos1dienos.
Maloniai kviečiame visus,
besidominčius senosiomis
liaudiestradicijomis,amatais.
Ypačlaukiamimoksleiviaiir
jųmokytojai.

Žemaičiųdailėsmuziejus
Plungė

Kan.teol.lic.andriejussabaliausKas

Mel dė si ten, kur bu vo su de gin ti kry žiai
2011 m. ge gu žės 28 d. Pa ra gau džio kai me, 

Kvė dar nos pa ra pi jo je, Kvė dar nos se niū ni jo je, 
Ši la lės ra jo ne vy ko 47 – ųjų šio je vie to je dau
giau nei 30 su de gin tų kry žių pa mi nė ji mas.

Šeštadieniovakarą rinko
si žmonės, kad savomalda
ir prisiminimais paminėtų
šią skaudžią datą. 1964m.
gegužės28–29naktįvyko
neregėtomasto pašventintų
irpakelėsestovėjusiųkryžių
naikinimas ir išniekinimas.
TąnaktįŠilalėstarybinėsval
džiosįsakymu,dalyvaujantir
pritariantKvėdarnos ir kai
mynystėjebuvusioPajūralio
kolūkių vadovams, pradėti
naikintipakeliųkryžiai.Bu
vosuteiktosdidelėspajėgos:
galingatechnika,būrysžmo
nių.Rajonovaldžios įsaky
mu operacijosmetu kelius
ir aplinką saugojo švietimo
darbuotojai, komjaunuoliai,
pionieriai,milicijos darbuo
tojai.Kryžiaibuvoraunami,
vežamiprieupėsJūrosupėsir
čiapat,antJūrosupėskranto,
Paragaudžio kaime degina
mi.Tuometu ši vieta buvo
kolūkio pievos, kur ganėsi
gyvuliai, buvo šienaujama.
Vietiniai žmonės Jaronimas
irMarytėOželiai,Eugenijus
Ivanauskaspasakoja,jogkai
kuriežmonėsnesutikonaktį
eiti griauti kryžių.Kolūkie
tisAdomasBočkuspasakęs,
joggerusdarbusreikiadaryti
dieną,onenaktįirpriekitų
neprisidėjo.Kitas –Vladas
Urbys,gegužės29dienosry
tą,vienamiškryžiųgriovėjų
pasakęs,jogyranustebęs,kad
toks, rodos, doras žmogus,
ėjokryžiųgriauti.Už šitokį
„išsišokimą“Vl.Urbysgavo
15parųarešto.Tąsiaubingąją
naktįvienasišdalyviųžuvo,
vengdamadidesnioskandalo
tometo valdžia už sudary

tą avariją apkaltinovisiškai
nekaltą žmogųAlgirdą Joną
Kaulių, kuris nedalyvavo
kryžiųnaikinime.Jistuometu
dirbo pas kaimynus trakto
riumi.Jisbuvoapkaltintasir
nekaltassėdėjokalėjime.Taip
patžmonėspasakojo,jogpa
ryčiaisnesudegusiuskryžius
metėįJūrosupęirtiekryžiai
ilgaitenplūduriavę.Šiąvietą
žmonėsišsaugojoatmintyjeir
1994m.keturiųparapijiečių
iniciatyvinėsgrupėsdėkačia
iškilo kryžius.Buvo renka
mosaukos,supiltakalvelėir
pastatytasmedinis kryžius,
kurįpadarėAugustasRupšys
irRičardasDzendolieta.Šisir
kitas,vėliauspastatytas,kry
žiaistoviVaclovoBudvyčio
žemėje.1994m.gegužės15
d.tuometinisTelšiųvyskupas
A.Vaičiusšįkryžiųpašven
tino ir pakvietė žmones čia
rinktismaldai kiekvienais
metaispaskutinįgegužėsšeš
tadienį.Šiospamaldosnuoto
metoniekadanenutrūko.

Tągegužės 28d. vakarą
kryžių sudeginimo vietoje
buvo laikomos šv.Mišios,
giedamosgegužinės pamal
dos.Šv.Mišiomsvadovavo
Telšiųvyskupogeneralvika
rasprel.J.Šiurys,kurisgau
siaisusirinkusiusmaldininkus
pasveikinoTelšių vyskupo
vardu.Šv.Mišiaskoncelebra
voKvėdarnosklebonaskun.
J.RudysiratvykęsTelšiųvys
kupoV.Borisevičiauskunigų
seminarijosprefektaskan.A.
Sabaliauskas, kuris susirin
kusiesiemspasakėpamokslą,
dalyvavo irPajūralioklebo
naskun.K.Žąsytis.Šv.Mi

šiosbuvo laikomosužvisus
šios vietos puoselėtojus bei
saugotojus,nesjigražiaipri
žiūrima,tvarkomairstropiai
puoselėjama.GiedojoKvė
darnosparapijosgiedoriai.Šv.
MišiosedalyvavoŠilalėssav.
meras JonasGudauskas su
šeima,Kvėdarnosmiestelio
seniūnas,Kvėdarnosgimnazi
josdirektoriusirdidelisbūrys
maldininkų.Pamokslininkas
kalbėjo apie kryžiaus ženk
lo svarbą tikinčio žmogaus
gyvenime bei kaip svarbu
nuolatstiprintisavąjįtikėjimą
žvelgiantįkryžiųirKristaus
pergalępriešmirtį.Mūsųšir
dyseturibūtistatomitikėjimo
beiviltieskryžiai,kadniekas
negalėtųjųnugriautiarišrau
ti.Gegužėsmėnuoprimena
DievoMotinos pasitikėjimą
DievuirnuolankųDievova
liosvykdymą.Mūsųtikėjimas

turibūtiperteikiamastaip,kad
ateityjenebūtųtokiųįvykiųir
žmonėsnekeltų rankosprieš
kryžius ar kitus sakralius
statinius.Po šv.Mišiųbuvo
giedamosGegužinėspamal
dos, susirinkusiesiems nuo
širdžiaipadėkojoKvėdarnos
klebonas. Padarius bendrą
nuotrauką, vyko gražus pa
buvimas. Žmonės dalinosi
nuotaikingoje agapėje,pasa
kojoprisiminimus, išgyveno
bendrystėsdžiaugsmą.

Šie,jautradicijatapęžmo
nių susitikimai šioje skau
džios patirties vietoje turi
gražiąateitį,neskiekvienais
metais pamaldose čia daly
vauja ir nemažas jaunimo
būrys,kuris,reikiatikėtis,ir
ateityjetęsjųseneliųirtėvų
pradėtądarbą.

Telšiai

Pamaldos kryčių sudeginimo vietoje.
KazimieroŽąsyčionuotr.
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bendruomenėspirmininkas
Sigitas Šamborskis, Ka
raliaučiaus krašto literatė,
vertėja,prieškelisdešimt
mečiusgyvenusiTauragėje
Rūta DaujotaitėLeono
va, Karaliaučiaus krašto
okeonologas, rašytojas ,
akademikas Jemeljanas
Jemeljanovas,RusijosFe
deracijosrašytojųsąjungos
pirmininko pavaduotojas
Olegas Gluškinas. Daly
vavoirsvečiaiišLietuvos
– humanitarinių moks
lų daktaras, architektas,
restauratorius, Lietuvos
kultūros ir visuomenės

veikėjas,knygos„Kristijo
noDonelaičiomemorialas
Tolminkiemyje“ vienas iš
autorių profesoriusNapo
leonasKvitkauskas. Ren
ginyje svečiavosiMokslo
ir enciklopedijų leidybos
centro vyresnysis moks
linis redaktorius, istorijos
mokslų daktarasAlgirdas
Matulevičius, tauragiškė,
buvusimokytojamisionie
rėZenonaJurevičiūtė.
Tauragiškiaiturėjouni

kaliągalimybępabendrauti,
susitikti, išklausyti svečių
minčių apieKaraliaučiaus
kraštą, iškilųjį Kristijoną

Donelaitį. Įdomu ir pra
smingatai,kadbūtentTau
ragėje, pro kurią išKara
liaučiauskraštovedakelias
įDidžiąjąLietuvą,prasidėjo
renginiai,skirtiDonelaičio
jubiliejui.NeiVilnius, nei
Kaunas to dar nepadarė,
tačiau tai,matyt, bus gera
pradžia,sakėvienaišorga
nizatoriųirrenginiovedėja
VilijaUžmiškienė.

„Prūsa.Rusiškai
lietuviškas
motyvas“

Renginio metu prista

Rū ta Dau jo tai tė – Leo no va, Na po leo nas Kit kaus kas, Bo ri sas Bart fel das, Emi li ja Bu kon
tie nė, Al gir das Ma tu le vi čius, Ole gas Gluš ki nas, Al do na Burs tei kie nė.

EugenijusŠaltis

Tau ra giš kiai pir mie ji pra de da mi nė ti Do ne lai čio 
ju bi lie jų
Būtentlietuviųgrožinės

literatūrospradininkuiKris
tijonui Donelaičiui buvo
skirtasrenginys,vykęsTau
ragėsviešojojebibliotekoje.
Mūsųliteratūrosklasikuiir
garsiospoemos„Metai“au
toriui2014metaissausio1
dienąsueina300metųnuo
gimimo.Šiojubiliejauspa
žymėjimasLietuvoje iruž
josribųturėtųtaptinevie
nadieniurenginiu,betvirsti
plačia lietuvių literatūros
pradininkokūriniųanalize,
naujujųpristatymuvisuo
menei, pasauliui, o tokį
darbąjaupradėjoTauragės
bibliotekininkai.

Iniciatorė–
mokytojalituanistė

Lietuviųkalbosmokyto
josEmilijosBukontienės,
gyvenančiosTauragėje ir
dirbančios Karaliaučiaus
kraštemokytoja, iniciaty
va įTauragę atvyko gru
pė Karaliaučiaus krašto
šviesuolių. Pasak renginį
vedusiosVilijosUžmiškie
nės,tiektokioaukštorango
svečių bibliotekoje seniai
nėrabuvę.Atvykosusitik
ti suTauragės visuomene
Rusijos rašytojų sąjungos
Kaliningrado rašytojų or
ganizacijos pirmininkas
BorisasBartfeldas,VšĮKa
raliaučiauskrašto lietuvių

tyta tokiu pavadinimu iš
leista Kaliningrade gy
venančio fizikosmokslų
daktaro Boriso Bartfeldo
eilėraščiųknygarusųkal
basugretaspausdinamais
vertimaisįlietuviųkalbą.
Rinkiniopavadinimu„Prū
sa. Rusiškai lietuviškas
motyvas“autoriusnusako
ir savo eilėraščių turinį,
ir intencijas. Nepapras
tai domėdamasisRusijos,
PrūsijosirLietuvosistorija
beišiandiena,autorius,ke
liaudamaspoKaliningrado
sritį, mato joje ir mitinę
Prūsą, irMažąjąLietuvą,
irKaraliaučių.
IšKelioniųpoLietuvąir

daugelioįdomiųsusitikimų
gimė nemažai eilėraščių.
Autoriaus apsilankymas
Klaipėdoje,Vilniuje,Kau
ne,Tauragėje, Panevėžy
je, Priekulėje, Šilutėje ir
ten patirti įspūdžiai tapo
stimulu intelektualiai B.
Bartfeldokūrybai.Autorius
eilėraščiams parašė ko
mentarus,kurieskaitytojui
atveria iš pirmo žvilgsnio
nematomasarbanevisiems
įžiūrimas asociacijas bei
metaforas.
Didžiulę reikšmę auto

riusteikiageraikaimynystei
TarpRusijosirLietuvos.Jo
manymu, „šalia politikos
labaisvarbųvaidmenįplė
tojant tarpusaviosantykius
atliekairdraugiškaspapras
tųžmonių–lietuviųirrusų
bendravimas“
Beje,labaiįdomuspoeto

eilėraštis,skirtasTauragei.Į
lietuviųkalbąknygąišvertė
klaipėdietispoetasRiman
tasČerniauskas.

Įdomiosakademiko
kalbos

Susitikime dalyvavęs
akademikas okeonologas,
daugybės knygų autorius,
kalbantisirmokantisrašy
ti lietuviškai, Jemeljanas
Jemeljanovas ne tik nuo
stabiaipasakojoapiesavo,
kaip okeonologomoksli
ninko didžiulę patirtį, bet
jistaippatyrapuikusKa
raliaučiauskraštožinovas,
besidomintis istorija, kul
tūra. Jam, kaip ir visiems
kitiems, dalyvavusiems
susitikime, svarbuKara
liaučiaus krašto istorija.
Visibibliotekossvečiaido
misi,įvertinairpuikiaižino
KristijonoDonelaičio kū
rybą,jažavisi,propaguoja.
Tai tikri Lietuvių literatū
ros,kultūrosbičiuliai.Taip
galimapasakytinetikapie
JemeljanąJemeljanovą,bet
irapieOlegąGluškiną,Rū
tąDaujotaitęLeonovą,kuri
yratikrapatriotėirlietuviš
koskultūrospropaguotoja,
tagrandis,kurijungiaLie
tuvąsuKaraliaučiauskraš
tu.Renginyje bibliotekoje
RūtaDaujotaitėLeonova
skaitė B. Bartfeldo eiles,
ZenonaJurevičiūtė–savo
kūrybą, skirtąK.Donelai
čioatminimui.
Rašytojai iš Karaliau

čiauskraštodovanojosavo
knygųsuautografaisTaura
gėsbibliotekai.Posusitiki
mosuTauragėsvisuomene,
svečiai apžiūrėjoTauragės
konvencijos pasirašymo
vietą.

Tauragė

Po pie žius Be ne dik tas XVI pa lai mi no Kra žiuo se vyk sian čią 
aka de mi ją „Ad Fon tes“

Šią va sa rą Kra žiuo se de šim tą kar tą vyk sian čiai gri ga liš ko jo cho ra lo ir 
Baž ny čios tra di ci jos aka de mi jai „Ad Fon tes“ Po pie žius Be ne dik tas XVI 
su tei kė Apaš ta li nį Pa lai mi ni mą. Tai įvy ko Šiau lių vys ku po Eu ge ni jus Bar
tu lio pra šy mu. Šiau lių vys ku pas pri sta tė Po pie žiui jau de šimt me tį is to ri
nia me Že mai ti jos cent re – Kra žiuo se – vyks tan čią ir šiais me tais ju bi lie jų 
pa žy min čią gri ga liš ko jo cho ra lo ir Baž ny čios tra di ci jos stu di jų aka de mi ją 
ir pa pra šė ypa tin gos Šven to jo Tė vo glo bos.

Nukelta į 6 psl.

„Jaudešimtmetųšiini
ciatyvasuburiadaugžmo
nių ne tik išLietuvos, bet
ir Latvijos,Baltarusijos ir
Rusijos, kurie dalyvauja
Romosliturgijoje,studijuo
jajosteologijąbeimokosi
grigališkojochoralogiedo
jimo.Liturginio gyvenimo
intensyvumas„AdFontes“
akademijosmetu jos daly
viamssuteikiatinkamąfor
macijąirjųširdyseuždega
stiprųKristausmeilės pil
natvėstroškimą“,rašoma
Šiauliųvyskupolaiške.
Atsakymas iš Romos

Šiaulių vyskupą ir „Ad
Fontes“akademijosglobėją
JoEkscelencijąE.Bartulį
pasiekė pomėnesio. „Su
džiaugsmu Jus užtikrinu,
kad Jo Šventenybėmelsis
už Jus ir visus jubiliejinės
akademijos dalyvius.Drą
sindamas Jūsų pastangas
ugdytižymiaididesnįšven
tosios Eucharistijos, kuri
yra krikščioniškojo gyve
nimoviršūnė, supratimą ir
pagarbą, ŠventasisTėvas
suteikia savoApaštalinį
Palaiminimą“,  teigiama
Vatikano valstybės sekre
toriatolaiške,kurįpasirašė

Arkivyskupas Fernando
Filoni,Romoskurijosbend
rųjųreikalųirTautųEvan
gelizacijos kongregacijos
vadovas.
Šią vasarą Kražiuose

vyksiančią jubiliejinę „Ad
Fontes“studijųsavaitętaip
patpagerbssvečiasišVati
kanokunigasUweMichae
lisLangas.JisyraŠvento
jo SostoDieviškojo kulto
ir Sakramentų disciplinos
kongregacijosbeiŠventojo
Tėvo liturginių celebraci
jų tarnybos konsultantas.
KaunoArkivyskupijojepi
ligrimystėscentreŠiluvoje,
palaimintojoJonasPaulius
IInamuose,tėvasUweLang
skaityspaskaitą„Bažnyčios
liturgijairBenediktasXVI“.
„AdFontes“akademijąka
rūnuos svečio aukojamos
iškilmingosŠventosiosMi
šiospagalekstraordinarinę
Romos rito formą Šiau
lių katedroje.Toks didelis
Šventojo Sosto dėmesys
šiamLietuvojevykstančiam
projektuiyraišskirtinisreiš
kinys.
VilniausuniversitetoFi

losofijos fakulteto kartu
suKražių kultūros centru

organizuojama „Ad Fon
tes“akademijašiaismetais
dalyviams pasiūlys kelias
– įvadines, pagrindines,
grigališkojochoralomeist
riškumobeivaikųgiedoji
mougdymo  studijų pro
gramas.
„Kražiuose vykstanti

„AdFontes“ vasaros aka
demija perteikiaLietuvos
dvasinę tapatybę daugelį
šimtmečių palaikančias
vertybes. Studijų savaitės
sumanytojai ir organizato
riaisiekiagilintiakademi
josdalyviųsavižiną,ugdyti
jų katalikiškumą, asmens
orumąbeipilietinęsavigar
bą“,teigiastudijųsavaitės
akademinisvadovasmuzi
kologasJonasVilimas.

Jubiliejinę„Ad
Fontes“akademiją
Kražiuosepagerbs
svečiasišVatikano

ŠiąvasarąLietuvosDi
džiosios Kunigaikštystės
edukaciniameirpolitiniame
centreKražiuoseįvyksjau
dešimtojitarptautinėgriga

Kražių kolegija. KristinosPaulauskaitėsnuotr.
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Takuprinė,kuriąužsiversdavauantpečiųišryto,bū
davosunkikaippatsgyvenimas,sakauVirgiuiirtyčia
paleidžiu iš rankosnumerėlįpaltui,paskuipasilenkiu ir
ilgaigrožiuosisavobateliais.
Gyvenimasnėrasunkus,išgirstunugara,irmannetgi

atrodo,kadVirgiskiekironizuoja.
Tiekto.Jisturiteisę.Kasjambeliktų,jeineironija?O

manobataipuikūs,keistosspalvos,lygiršlapioasfalto,
skiestobriliantinežaluma,besiskleidžiančiadarneištirtos
augmenijosformomis.Nemanau,kadtaitikraoda,manir
nepatiktų,bettiepaslaptingiįspaudai,lygkokiųnežinomų
civilizacijų rašmenys.Bateliai kiek ilgoki, prie sagtelės
netgimatytivienaspriekitobesiglaudžiantyspirštai,ta
rytumeikrūtyskiekpergilioje iškirptėje.Deja,deja,ne
manokrūtys.Manosiosužmigopaaugliškojestadijoje,gal
josiryra,ogalirnėra,šiaipartaip,dviprasmiškaspažadas
įrašytasdviemšvelniomiskalvelėmis,tarytumužuominaį
tai,kadangelasgalibūtiirmoteriškoslyties.
Fe,kilstelėjusinuokėdės,sugraibauįbatelįatsirėmu

sįaliumininįžetoną irnesusilaikaupirštuneperbraukusi
gruoblėto batelio paviršiaus.Čia, prie sagtelės, jis kiek
įplėštas,et,negidėltokiosmenkoskliaudosgalimabuvo
išmestiįšiukšliųdėžęvisątobuląporą.
Taip,mangyvenimaslengvas,atsitiesiuiržiūriutie

siaisavovyruiįakis,nesturiutave.
Joveidaskaipežeras–plynas,betneįskaitomas,dabar

jis subanguoja, suribuliuojavisupaviršium, toks jau tas
manoVirgutis–jautruolis,emocijosgalipasilietinetper
akis,bettaiilgainetruks,ribuliainurims.Antvandensgali
rašytišakėmisaržąsiesplunksna,arpirštųgaleliais–vis
tatrašmenysantvandens.
Infante.Andalūziškišokiai.Sentimento,santūriušyps

niuprisidengusi,paskelbiavakarovedėja,rodos,muzika
slepiasiužjosdantų,užbaltytėlaičiųkaulųbranduolėlių,
liudijančiųgerąapetitąirtaisyklingąmitybą.Manodantys
pastaruojumetuėmėklibėti,bettainatūralu,pastaruojume
tuvisimanoorganaikeičiadislokaciją,juk,kaipsakoma,
tavoveidasyratėvynėspeizažas,betbūnataip,kadmano
veidas jau nebeatsimena nei tikslių tėvynės spalvų, nei
atspalvių,oirkaipgalėtų,antgedulingų,rūkaisapsidangs
čiusiųkalvųpirmatikkaippermatomairnetvisiškaiskaidri
plėvėužkrentasvetimolietausširma,niekočia,žinia,ypa
tinga,lietusLietuvojyramitinisnesukurtomitoherojus,jis
paplaunavisuskantrybėspamatusirsveikoprotoužribius,
bet...svetimaslietusyrakitoks,išpradžiųklausaisijoteš
kenimoįgrindinįkaiplietuviųliaudiesdainospriedainio,
paskuisuvoki,kadnesuprantižodžių,kad...
Visgi, kuo tau kvepia lietus? – klausiu, pranešėjai

stangriaisžingsneliaistolstantužkulisiųlink.
Tavimi,atsakojisiržiūriįmanetokiukeistužvilgs

niu,kadašnesuprantu,arjiskalbanuoširdžiai.
BetnebėrakadagalvotineiapieVirgį,neiapielietų,nes

įscenąžengiafortepijoninisduetas,pianistėjuodošifono
suknelepridengėpoodakunkuliuojančiastreliųkaskadas,
pianistas,ak,jisatrodokaiptikrasdžentelmenas,rodos,tik
asistuoja,patsnėnedalyvaujamuzikinėsugniesįpūtimo
ceremonijoje, bet ar nėra toje nusišalinusioje povyzoje
dirbtinioaplombo,manęsneapgausit,jūs,vyrai,moterįiš
duetoišstumdamiįsolinępartiją,užsiimatevisasstrategi
nespozicijas,šiųlaikųdžentelmenasyranemažiauįtartinas
kaipsavižudissubombašvelniajamšlaunųlinkyje,ogal...
Galašneatsimenu.
IrkilsteliuskiausčiąsavodelnąiruždeduVirgučiuiant

šlaunies,pirštaislystelividinekelniapusėsklešne.
Jiskrūpteli,alkūnė,įsirėmusiįmanošonkaulį,įsitem

pia,jaučiu,kadnorėtųnumestimanorankąsaunuokojos,
bet...
Nežinau,kodėljisnedrįsta.
Irnenoriužinoti,man,beje,nesvarbu,ašragana,irpa

galiaumanodantyssugrįžtaįsavolizdusirišleidžiadar
kelias,esmines,giluminesšaknisįmanoveidopeizažą,į
patatkragintosmakrogruntinęuolieną,įmuzikiniųčiul
pųtankynę,kurmanokaulųlumzdelyčiaigaudovietinius
vėjus,visustuosauštriniusirlaunagius,iržiemelius,irgi
suominiussamanotus.
Pianistėsžvilgsnisslystelimanoranka,norssėdimepir

mojeeilėje.Paprastaipianistųžvilgsniaižvitriuskutamuoju
prasklendžiapaleiausis,betšįsyk,ne,matau,šįpianistėne

Ni jo lė Ke pe nie nė
Ni jo lė Ke pe nie nė – poe tė, pro zi nin kė, gi mu si 1957 m. Vil niu je. 1982 m. 

bai gė lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros stu di jas Vil niaus Pe da go gi nia me uni
ver si te te. Šiuo me tu gy ve na ir ku ria Klai pė do je. Ra šo kny gas vai kams ir 
ne vai kams. Poe zi jos kny gas pa si ra šo Kliu kai tės pa var de, o pro zos – Ke
pe nie nės. Au to rė yra I. Si mo nai ty tės ir „Lie tu vių bal so“ pre mi jų lau rea tė. 
2010 m. kul tū rosli te ra tū ros al ma na cho „Bal ti ja“ su da ry to ja.

DainiusSobeckis

Stam bia žie dės ra ga nės so lo

Tikčia,priesenosiosBaniutės,kaimynės,slenksčioiš
vydusivalgomojopūteliošaknis,supratausugrįžusinamo.
Paskuijau,žinojau,busVirgioglėbys, išmiegųpakirdę
vaikai–visadakažkodėlsugrįžtunaktį,tarsivogčiomis,
betsenojiBaniutėturbūtnujaučia,kadgrįšiu,taip,šįsyk–
valgomasispūtenis,užuodžiutąsalsvąkvapą,girdžiunet
augalopastangasirrūpestįsusiurbtižemėsesmę–pajūrio
žemė liūdna ir, nepasakytum, kadnederlinga, tik lyg ir
neapsisprendus,kartais,manyčiau,sapnuoja,kadviršjos
tyvuliuoja jūra,onedangus, todėldaržovėsdažniausiai
kvepiažuvimi,ogėlės–dumbliais.Štai irpūtenisatsi
duodaaustrėm.
Aš namie, sakau tiems, austrėm apsimetusiems šak

niavaisiams.Jaugirdžiu.Girdžiutavokantrybęirsalsvą
nusivylimą ir laivą, neilguūktelėjimu atsisveikinantį su
jūrosvartais.Girdžiutave,valgomasispūteni,jaužinau,
šitąkoncertąsurengeiman.
Atsitempiaujįįtąkoncertą,nesmuzikamanbūtinatiek

pat,kiekoras,sakyčiau,labiauužvandenį,osumaistutai
nėrkonėlygint,jeigukaspasiūlytųbrokoliųpaplotėliussu
kokosoirgrietinėlėspadažu,rinkčiausimuziką,jeigusavai
tęmannebūtųleistagerti,kaipatpildąužkantrybęgaunant
bilietąįkoncertą,sėdėčiautennuotroškuliosuskeldėjusio
mislūpomis,išdžiūvusiaakiųragena,suragėjusiaisnagais
irsuvytusiaisvidausorganaisirklausyčiausi,irmuzikos
garsaitykštųįmanekaiplietauslašaiįsuskeldėjusiąžemę,
irimtųkaltisžolė.
Žinaim–sakauVirgiui.–Anglijoježolėšilkinė.
Ojisglustelipriemanęs,tokstruputįpaglamžytas,jau

kuskaipvaikoantsienoskreidutenupieštasneatpažįsta
masgyvūnas,ragasjamantnosies,vištoskojos,sparnų
užuomazgos,irklausia:
Arašdarvisnumerispirmas?
Poaš jisstabteli.Jis tikrai išlaikopauzę.Nežinau,ar

sąmoningai.Nemanau.ManoVirgis,Virgutis,kurįpažįstu,
sąmoningaibeveikniekonedaro:
Visdar,  nepakeliugalvos, nesnenoriu susitikti jo

žvilgsnio.
Kažkaspasikeitė.KažkasištrynėišmanoVirgučioakių

auksineskruopeles,teikusiastiekdaugvaikiškosbravūros,
kadneiskurdometai,neivaikųgimimas,neitėviškirūpes
čiai,neidrumzlinakasdienybėneįstengėjųišnaikinti.
Kasgidabar?Kasnutikopertąlaiką,kolglosčiaušvel

niąAnglijosžolę?
Gaudavaijątikpaglostyti,tąžolę.Išeidavaurytesusun

kiakaippasąmonėstaupyklėskuprineantpečių,tuomet
dardėvėjaubekulnesbasutes,kurias,tiesąsakant,tesudarė
padasirkelinegudrūsraišteliai,sukryžiuotiantpirštų,bet
padamsnebūdavoleidžiamajaustižolę,visurgrįstitakeliai,
netjeigupaštodėžutėstypsodavoantkotokaipraganos
trobelėantvištoskojelės,netgilinktokiospaštodėželės
vesdavo tvarkingasgrindinėlis, kuriuoeinant joks žolės
stiebelistaupadųnepakutens,žolėvisurnuskusta,paliktas
tikkokscentimetras,tokiavejųmadaLondonopriemies
čiuose.Kartaispaštodėžutėyra įtaisytaduryse, tuomet,
mesdamasįtamprųgniutuląsusuktąmaišelį,kurįpatiklus
anglasturėsprikimštilabdarossergantiemsLietuvosvai
kučiams,turipasistengtikuogreičiauištrauktipirštus,kol
koksangliškągerovęsaugantiskilmingasisketurkojis(ak,
jogenealoginismediskurkas–kurkas!–šakotesnisnei
tavasis)nekrimsteltųtavocukriniųpirštelių.
Štai,smuikininkaijautriomissavopirštųpagalvėlėmis

virpinastygas,išpirmosioseilės(tenkažkodėlbilietaipi
giausi)galiuįžiūrėtinetslapčiausiusjųidentitetovingius,
anaten,antsmiliaus,devyninuopoliorataiirrausvanagis
prisikėlimo dangus, pražydęs balta prarastos atminties
dėmele.Vykstastygųderinimas,salėdūzgiakaiplietuviš
kapieva.Nuskustosanglųvejosoriaityli.Prieškišdama
pirštuskokiamdobermanuiįnasrus,sustodavauirįsiklau
sydavauįpievosdūzgesį,atsklindantįištėvynės.Juokingas
žodis.Lietuvojegyvendama,niekadajostaipnevadinda
vau.Nesiklausydavaunetpievųdūzgesio,tikvydavaušalin
vapsvas,uodusirvisokiusmašalus,tuotarpu,stovėdama
nuskustosAnglijosvejosprieigose,medituodavauelniara
gioarkarkvabaliobūtiespilnatvę.

tokiakaipkitos.Josveidasskausmingaiįsitempia,tarytum
nederamamanorankospozicijabūtųjątrumpamišmušusiš
vėžių,nebijokite,šypsausijaiatkariaikaipgališypsotistik
vietinėragana,nebijokite,svetimospatirtystikpraturtins
jūsųmuzikinespastraipasspalvomis,nebijokit.
Bet ji bijo.Matau, kaip baimėbaltu, net kiek žalsvu

talkupabarstovidinesjosveidoodosrieveles,tarytumei
tarpkruvinoraumenynoirneblogaiišdirbtosodoskaukės
būtųšiokstokstarpelisnupudruotaisielai.
Nebijok,Virguti, žnybteliu savo vyro koją ir jaučiu,

kaipkažkasbrinkstavisaišalia,tuotarpupianistėsukioja
irsukiojadumilžiniškusvaržtus,įtaisytuskėdėje,visne
randatinkamoaukščio,taiaškalta,ašsusavoišsiderinusiu
tradicijųsuvokimu,nedera,geraiišauklėtailietuviškaimo
teriaitikrainederapaleistirankos,jeilietuvaitėsrankelės
neverda,nemezga,nešveičiakosuskepetairkokiomisne
itinįžūliomispriemonėmis,jeinetneglostovaikųgalvelių,
turėtųbūti sudėtosviena įkitąkaip išsipildymoakcijos
simbolis.
Tuotarpupianistėstengiasi įveiktisavobaimę.Siau

rasjosveideliskeistaitrukteli,apielūpasįsimetakančios
raukšlelė,betštaijipasiruošus,veidasnuskaidrėja,ir...
Pirmieji akordai perskrodžia tobula harmonija.Tarsi

žaibas–ūmišviesa,sulydantidangųiržemę,irpasišiau
šusiasmintis, alkstančias paprastųjų stebuklų.Garsai
tyška,dovanodamibendrumoirsaugumoiliuziją.Mūsų
laivas jau atviramvandenyne, ir dabarmes skrodžiame
andalūziškų aistrų putas, purslai krentamums tiesiog į
sielą,tirpstanuoskaudos,žibteliiružgęstabarniųnuotru
pos,sudrėkstavisinepasirašytivekseliai,balažinkasjuos
irsugalvojo,tąpiniginęvisakoišraišką,išmokėkiteman
nematerialiosios žalosmaterialų pavidalą,milijonus už
motinos,kurisvetimojžemėjimairsulapojanuodingais
rabarbaro lapais, išsiilgusius vaikus,manančius, kad jų
motina–persikųmedis,kurį reikiasaugotinuo tafrino
zės,aš,vaikeliai,nenorėjaujustąjagėdosligaužkrėstiar
užkerėti,užkerpėtiaš....
Ašjąatpažinau,sakauašsavovyrui.–Jiyravitis

vinifera, vijoklinė gėlė, lipanti vis aukštyn ir aukštyn, į
dangų,jiirmuspaskuisavetempia,irvisąorkestrą,visą
pasaulioorkestrą.
Tu–manovijoklinisaugalas,stambiažiedėraganė,

sušnabždaįplaukusmanVirgis.
Stambiažiedėraganė.Nepasakėtik,artempiujįpaskui

saveaukštyn,ar,antjopasilipus,apsivijusi,apsiraizgiusi,
saulęužstoju.

Klaipėda

Ro ži nė ave lė dan gu je

Namasverčiaantmanęssavometųnaštą.Sienosuž
griūvaprarūgusioskopūstienėsirsudygusiųbulviųkva
pais,iškampų,palubiųverčiasiefemeriškassusilaikymo
ažūras,ne,ne,vorainegalėjošitiekdraperijųpriklostyti,
taitiksusitaikymassudangumi,pilkojovandenynoataka,
niekurtunuotųgauruotųlietaustumulųnepasislėpsi,oir
kotaubėgtinuodangaus,nuosenojukžmonėstikėjo,ten
gyvenantdievusarDievą.
Pakylu nuo klibančios taburetės, rankomis atsiremiu

palangės.Šikrūpteli,matyt,snaudė,užsidangsčiusidulkė
mis,gėdajai,matau,gėdakaimiškopelargonijųkvapoir
kinivarpų,įsiverpusiųįsienojųgyvybiniusplaušus.
Taip, jis gyvas, tasmūsųnamas.Tebegyvas, bet taip

nusiminęs, kad prasta jo nuotaika jau peraugo į ligą, į
letalinę stadiją, ir tik viena kita apydvokė rudensmusė

Nukelta į 5 psl.
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išduodašiokiustokiusgyvybiniusresursus,penimusdy
lančiaatmintim.
Ūmaigeltonaspaukštytis,laikinasimigrantas,greičiau

siaisprunkantisišledėjančios,ogaltirpstančiosšiaurės,
padaręskeliasmirtieskilpas,teškiasiįapmūsojusįlango
stiklą.Paskuiplonytėliaissavonagučiaisįsitveriaraukšlė
tosiosbudlėjosšakelėsirnuščiūva,įtraukęsgalvelę.
Išbėguįlauką,pritykinupirštųgalais,vėjasatsivėdėjęs

plyksteliįveidą–jojausmųnepastovumopagrindas,žinau,
savimeilėbeiatkarusvienišumas,kurįdaugelispainioja
suišdidumu.
Tiknebijok, pasiūlaupaukštyčiui lietausvandens,

susitvenkusiožaisliniameElenytėspuodelyje,žaisleliųir
jųnuolaužųpilnaskiemas,tarytumbūtųvykęsžaislųmū
šis,irvisoslėlės,traukdamosiįsaugiusvaikųskreitusir
kitasužuovėjas,išbarstėgimtadieniųdovanasirkitokius
turtus.
Paukštytis,geltonas,papuręs,išpažiūrosvisaisveikas,

tupiįsitvėręsbudėjos,įvandenįnekreipianėmenkiausio
dėmesio,joakutės,nedidesnėsužlinųsėklas,užmerktos,
galvakiekklausiamaipakreiptaantšono.
Neliesk!–išbėgaJuta.–Tikneliesk!
Joskrūtinėpodryžuotumegztiniuprasitrynusiomisalkū

nėmisatrodokaipduparašiutėliai,nešantysįrožinįdangų,
iš tikrųjų tokios spalvosdangujenėra,nėbūtinegali, ir
gerai,nuotokioryškaussaldumoįsiperšėtųakys,betJuta
tonežino,nežino,kadnėrtokiodangaus,nežino,kaiplabai
nuotonesamodangausperšiakys,tikžiūriįmanekaipį
katę–plėšikę,besigviešiančiąpaukšteliosielos.
Šitasmažutėlis,sakauašJutai,šitasmaišuotis,ne

sgijiežiemojaAfrikoje,įtendabarirskrenda,susisuka
šilkiniusmaišus...
BetJutanesiklausoapiemaišučius,jijuokiasi,nutvil

kydamasavorožinįdangųpigiaiselektrosiškrovųfejer
verkais.
Taigalirtutenbuvai?Varlėkeliauninkė.
Ne,ašnegaliupakęstitokionepagarbumoišsavoduk

ters.
Okodėlneturėčiaukęsti,jeigujikenčiamanonesibai

giantįblaškymąsiposvetimuskraštus?
Mantaipnejauku,kadužmirštu,jogrankojlaikauEle

nytėsžaislinįpuodelį,šisiškrinta,apipildamasšlepetęir
koją.Ilgaigniaužaumegztinioskvernus,stoviu–matau
saveiššalies–apleistairbedvasėkaipkaliausė.Pagaliau
susikaupiuirpakeliusunkiusvokus.
Dangausvandenynastikvienas.
Dangausvandenynas...–nusivaipoJuta.–Visitietavo

pseudopoetizmai...
Pseudopoetizmai.Jissakydavopseudopoetics.Taibu

vomėgstamiausiasDenožodis,daugiau,kurkasdaugiau;
pseudo – beveik visi jo ištarti žodžiai prasidėdavo šia
svetimybe,besiritančiaišpagyvenusiosuomiolūpųkaip
dezinfekcinėpriemonė, nušveičianti kitus žodžius, gali
musužkratusirsvetimkūnius,ogaltikbaimė,kuriąbūti
naatremtišarvuarskydu,deja,svetimu,nesgiSuomijos
gamtojevisayratikra,Suomijosžolėaugatiesiaiįviršų,
upėstekateisingakryptimi,tiktojipseudomoteris,atsibas
čiusiiškitos,bergždžiosgalžemės,neišmaitinančiosgal,
žarstosičiasavospeudopoetizmais,saulėlydžiodangusjai
primenąskažkokįvaikystėsgimtadienį,jinėneklausiama
tauškiairtauškianesusičiaupdama,kokiossaldžiosbuvu
sioscukrinėsgėlelėsanttorto,irglaistasbuvęsrausvas,
kai tuo tarpu saulėlydisnereikalauja jokiųpseudopaaiš
kinimų, tereikia jį gerti atmerktomis akimis, paskui, lig
sotiesatsigėrus,reikiaužsimerktiirgertitoliau.Tugeri,
oji,tojimoterisišLietuvos,kuržmonėspusęgyvenimo
būnavilkais,betvėliaunetnežino,kodėlsapnuojavilkų
sapnus,taigitojipusiauvilkėžiūriįtaveplėšriomisakimis
irkalba,beriapseudožodžius,kiekjaujųčia,saulėlydžių
Suomijoj, sudygo piktžolėmis, avus paskui surupšnoja
dirsėmisišdygusiusspjaudažodžius,surupšnoja irbliau
jajaunegrynuojuSuomijosaviųdialektu,okažkokiais
spjaudamykiais,vilnajomsželiašiurkštikaipvilkokailis,
kaipdrignėmapėjęlaukai,kaip...
Dangausvandenynas!Žinauaštątavodangų!–oaš

visžiūriuįtuosrožiniusparašiutėliusirsuprastinegaliu,į
kokįdangųjieleidžiasi.
Tuiraškaipvyrasirjožmona,likehusbandandhis

wife,kalbasuomis,žiūrėdamasįdirsėmisapžėlusįkie
mą,kalbasusiraukęs,tarytumjamkasplėštųtuosžodžius
kaipdantisišburnos.
Taipjisperšasi.Lietuvojebūčiaupaspringusijuokais,

nuokvatojimobūtųsupleišėjęlūpos,irakmenys,irdangus
būtsutrūkinėję.Argišitaipperšamasi?
Ašara,manovardąpridedakaipvisąpiršlybųkomiz

mąužklojantįlopą.
Aaaašara.Askambataipilgai,kad,atrodo,tojidejonė

niekadanesibaigs.Betlabiausiaimanužkliūvavyrasirjo
žmona.Nežinau,galirŠventajameRaštetaipparašyta,bet

manvisvienskauda,todėlirklausiuatsainiai:
Negiaviųtavoganyklojepermažai?
Naivi pseudoavelė, dygi vilkamoterė. Ir einu krautis

daiktų.Ne,ašgaliustovėtiirnetgibertipseudopoetizmus,
koltasaivyras,savožemėsšeimininkas,kibiomisrajomis
šaknimis siurbiantis žmogišką savastį iš grunto, akimis
geriasavąjįdangų,ašgaliu,aširdaugiaugaliu:galiuiki
paryčiųžaistisujuošaškėmis,stumdytiirkirsti,stumdyti
irkirsti,galiunetpasiduoti,tegu,nekiekvieną,kasantrą
partiją,galiupapenėtijįtapseudoviltim,ė,matai,jamjos
reikia,reikiatopseudopasaulioišLietuvosatšvaitų,ašga
liu.Šachmatai–nejam.Matosuomisneištvertų.Kaipir
atsisakymobūtijožmona.KAIP.Jukbuvodaršisnežymus,
tokspseudonekaltybeprisidengęsžodelytis.Kaip...Mažas
grumstelis,nugvelbtasišmanųjųpseudopoetizmų.Todėl
kraunuosidaiktus.Et,jųtikrainedaug,visneprasigyveni,
varlekeliauninke,taiko,košokinėjinuovieno,tradicijom
apsitvėrusiožemėslopinėlio,priekito,visneprasigyveni,
onaktimistavelankovilkėsišLietuvossapnai.
Irčiagaligautitai,kotuieškaiten!rėkiaJuta,irtaip

jai,matau,skauda,ne, jaučiu,čia,Lietuvoje,visussavo
vaikųskauduliusašsuryju,surupšnojukaiptaSuomijos
saulėlydžiuospaliktaavelė.
Ašžinau,kąkalbu.Taiilgainetrunka.Tastavodangaus

vandenynasnetoksjaugilus,tikniurkt.Irkitąakimirkąjis
jaumaunasikelnes,jišaukia,oašžiūriuįtuščiąbudlėjos
šakelę,antkurioskątiktupėjogeltonaspaukštytis,tasai
dangausperėjūnas,daugčiatokių–ypačrudenį–pseudos
palvom,pseudoformomnudažorūkųLietuvosdangų.
Tauvisainereikiameilės.Dabarjaužinau,kadirten

tubemeilės,jaunebekaltina,jauverkiamanomergaitė,
dievai,kokiomaukštomfrazėmjisvaidosi,oašjainemoku
paaiškinti,kadtaitikpseudo...
Paskui visgi kažkaip nešdamasi ant pečių visąmūsų

bendronamosunkumą,lėtesnėužlietuviškąsraigęirtikrai
netokiastiprikaipvilkė,čiūželiužingsnįjoslink.
Vaikeli,taitikpseudomnezija,yratokialiga,netne

liga,trikmenkaspsichikossutrikimas,visainežymus,tu
prisimenitai,koniekadanėrabuvę.
Irglostaują,irraminu,mažąpseudomergaitę,pseudo

motinosrankomis.
Onamas?Jisaiišlaikys.Stovėsišsižergęsvisomissą

sparomis,sugėręsvisusmūsųpseudožodžius, iržiūrės į
saulėlydį.Dangausmiražasjamatplukdyssuomiškąpseu
dolaivą,rupšnojantįrožinįdebesiespakraštėlį.

Pupmedis lietuje

Jaužinau,kąašpadarysiu–pasodinsiupupmedį,irtegu
tie,puošniųjųnamųgyventojai,kuriemstriūsiasodininkai,
kiemodizaineriaiirkitikasdienybėsšukuotojai,juoksisir
smerks,vėlyvąrudenįnevaliasodinti,nesšaknys,jeinėra
pakankamai agresyvios, paprasčiausiai supūva, kaip ant
žemės,taipirpožemevykstakaras,na,tegu,nekaras,tik
charakteriųišbandymasčiuplumutamsoje,negailestingas
žemiųpersidalijimas,ištoatsiverianetsmegduobės.
Tai kodabar stovi su tuonugeibusiu šakalėliu ran

koje?–klausiaBaniutė, ji kasa lauknepažįstamusman
šakniavaisius, šiais laikais lietuvišką žemę rausiane tik
senųsenovėjKolumbopargabentosbulvės,yragalirdar
plėšresniųkultūrų,pavasarioppražysiančiųgalnet trifi
dais,ak,irimsaniežirglioti,braižytisapielangus,atiduok
lietuviškąsielą.
Tai pipirmedis,  aiškinu senajaiBaniutei,  kai jis

išaugs,geltonižiedaikaskadomissvirsišdangaus.
Irbusjumspojomisramu,susijuokiaBaniutė,atki

šusipriešaissavežemėtasrankas,nebrauksjųįprijuostę,
netamšiąantpaltoužsirišo,prijuostęjaidovanojosūnus,
priešpenkeriusgalmetus, taigiprijuostės ryšėjimasyra
ritualas,prikeliantismagiškąsiasžemėsjėgas.
Sėkmės!–šūkteliuElenytei,betjimanęsnegirdi,juo

kiasiįmobilųjįtelefoną,bėgdamaįJonėsautomobilį.
Automobilis, žinoma, ne pačios Jonės, o josmamos,

betdevynmečiamsvaikamsmamospriklausosuvisukil
nojamu irnekilnojamu inventorium,netgi jausmųar tik
jausenųužuomazgom,ne,šiųtaijiemsmažiausiaireikia,
tavopasaulįjiemodifikuosirsugrąžins,būtinaisugrąžins,
kamjiems.
BetmaneneraminasarkazmasBaniutėsbalse.Štai ir

vėl:
Ardaugpinigųparsivežei?–jišaiposi,išankstožino

dama,kadpinigaitekaįpriešingąpusęnuomanęs,iršiaip
jautojipinigųupėnuolatkeičiasavovagą,jau,rodos,už
dienų bruzdesio ir nepereinamųbrūzgynų ją rasi, tekės
taupriešakis,auksąliedama, tikženk,bet...nepriteklių
irpažeminimųsąžalynusįveikus,atrandituščiąvagą,tik
keliosmeškerės,palikusiosblizges,skęstadumble;brendi
įtądumblą,murdaisiikikeliųirdargiliau,kurkasgiliau,
ovagaimairpasibaigia,atsiduridykroj,irvėluodiorą,
klausaisi,ištempusausis,tikiesiišgirstivandenspaukščių
krykavimą,bei tingų turtuolių,gulinėjančių šezlonguos,

murmesį,betjie,tiemitruoliai,susikarpępinigųupėskas
pinąsuvisomnerštavietėm,jieginatavetolyn,neveiks
maisirnetnežodžiais,tikžvilgsniais,irtubėgi,leki,kol
uždūsti,tokieiškalbingitiežvilgsniai.
Ašpraturtėjaudvasiškai,atsakauBaniutei,irjijuo

kiasi,apsiglėbusžemėtomrankomsavoprijuostę,kreta,
springdamairtaškydamosseilėm,irvaikiškaityrosašaros
ritasiraukšlėtaisjosskruostais.
Irkasjaučiajuokinga?–juokosąrėmiaiprasidedair

man,poakimirkosnevaldomassaldumasužtvindovisą.
Tujuokiesikaipsenamoteris,kadaisepastebėjoMiša,

starajaženščina,jispatskvatodavoskaipvaikas,juokingu
kriuktelėsimuužbaigdamaskiekvienąpliūpsnį.Dailininkas
MišaIspanijojeskynėmandarinus,betsykįjįpagavoįkvėpi
masirdailininkasMišasuprato,kąturidaryti–improvizuoti.
Improvizirovatj. Išmedinių,mandarinamsskirtų lystelių,
susikalęsrėmą,jistapė.Negaliudabarsustoti,sakė:tolko
niesejčas.Visatenbuvo:žudantisaulėirišalkioištinusi
meilė,gašlikaipvisompavasariokalbomkniaukiantikatė,
irtasjuokas,kirbantisįsčioseirniekaipnegimstantis,iriš
senosodoskątikišsinėrusigyvatėlė,žiburiuojantipraban
giausiomgamtosspalvom,labaigreitaijosžvynaiapdulkės
irpatamsėsišberibionusivylimo,kadsparnųšliaužiantys
žemenesulauks.Roždionyjpolzatj...Irkvatosimabu,pa
galiausukritęįsausą,traškančiąžolę,kvatosim,susivijęį
kamuolį,kaipdvisparnuotosgyvatės,okitąrytąMišaišeis,
palikęspaveiksląirmano–senosmoteriškės–juoką.
Ašpraturtėjaudvasiškai,pakartojuirnusisuku,ryda

mapaskutiniųjųjuokopliūpsniųsūrumą.
Tada žinosi, kądaryti suElenyte,  jauvisai rimtai

sakoBaniutė, o priekaištas jos balse plyksteliman per
veidąantausiu.
AntausiupasibaigėiranasnuotykissuMiša.Manda

rinųrojaussavininkuikažkodėlpasirodė,kadtaiašrusų
dailininkąįkvėpiaugyvenimopaveikslui.Ačiū,padėkojau
neužantausį,oužįvertinimą(aš–įkvėpėja),paskuipa
siėmiaupaveikslą,auksokuoją,sužvejotąpinigųupėj,ir
pasukautėviškėlės,kuriuose,žinau,visospinigųupės,vos
išgirdusiosmanožingsnius,pasuksvagas,link.
KągimandarytisuElenyte?–klausiaupupmedžiui

iškastosduobelės.
Ūmaipajuntulietų.Manau,kadjaulijo,galnetkokią

valandąarilgiau,Lietuvojelietusyratoksįprastasreiški
nys,kadjonetnepastebi,betjiskantrus,tasailietus,jis
nesibaigia,galnetneturipasirinkimo,kaipkadirmesne
visadaturimegalimybęrinktis,tiesiogkvėpuojamerūku,
dulksna. Ispanijojeyrakitaip, ten tu įkvepikaitrą, todėl
mums,lietausžmonėmsišpradžiųyralabaisunku,mes
užverdam,paskui,išgarinęišsavęsvisustolimosiršlapios
vaikystėsatspindžius,imameižėti,skeldėti,netsaulėsura
gėjusiosemūsųrainelėseišsiskaidoįdėmes,tikiržiūrėk,
kadkoksatskilęsgabaliūkštisneįkristųužapykaklės.Sug
rįžusįlietų,irvėlvisaimaperšėti,suragėjusiosžaizdos
atsiveria, išpampsta ir ima, net nežinau, gal dvokti, nes
artimiejikažkodėlvissukanosisšonan.
Otužinai,Elenyte,mangražutiestikliniainamaiLie

tuvoje,taipjaiirpasakysiu,taisavodukrai.–Tuosmetalo
irstiklomonstrusgalimanetpamilti.Jieišlietaus.Jiekur
kaslabiaumūsų,neivisosnusižiūrėtosgotikos.
Irmanegalimapamilti.
Kaipsustiklėjusįlietų.
Tuosžodžius,tikiuosi,lietusjaiiššnabždės.
Tuosžodžiuslietusjaiišdainuos,–kartoju,sodindama

pupmedį.
Tuosžodžiuslietusjaiišskanduos,vaikštau,užvertusi

galvąįvarvantįdangų,įverkiantįdangų,ašarosjonesū
rios,taidžiaugsmoašaros,tylausdžiaugsmo,prasidedančio
kakloduobutėjearkitojekuriojevietoje,džiaugsmasjuk
beperstojokeičiadislokaciją.
Tuosžodžiuslietusjai...–buvauįpusėjusidienosfrazę,

kaiElenytęparvežėnamojosdraugėsmama.
Mam,jukmesgalėtumeparduotišitąlūšnąirkraus

tytisį...–įkvepiairiškvepiasalsvącinamoninėsbandelės
aromatą.–Įstiklinįdangoraižį.
Jižiūristiklinelietausakimi.Bemeilės.Darbe...
Argalėtume?
Na,mam.Juktuuždirbaikažkątoje,na,ten,kurbuvai.

Kodartenbūtumvažiavus...
Lietusapleidžiajosakis.
Liekatikstiklas.
Ašpraturtėjaudvasiškai,atsakauirnusisuku.–Beto,

pasodinaupupmedį.Turėsimesulaukti,koljisužaugs.
Aš užaugsiu greičiau,  purkšteli Elenytė, ji teisi,

pupmedžiaiaugalėtai,oirtiedvasiosturtainėralengvai
suskaičiuojami,kąten,pirmajuosturiatpažinti,suklasifi
kuotiirleistikamnors,kokiamnepriklausomamekspertui
įvertinti.
Tupamatysi,kaijispražys,pogeltonomžiedųkaska

dombusmumsgerai,sakautaiptyliai,kadnėneabejoju,
jinegirdi.
Tiktikiu,vienądienlietusjaimanožodžiusiššnabždės.

Klaipėda
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liškojochoraloirBažnyčios
tradicijos akademija „Ad
Fontes“. Jubiliejinėje stu
dijų savaitėje laukiamane
tikpasauliniumastupripa
žintų grigališkojo choralo
meistrų, bet ir svečio iš
Vatikano.
Studijų savaitės akade

miniovadovomuzikologo
JonoVilimo teigimu, per
savogyvavimodešimtmetį
„AdFontes“akademijaiš
siskyrėtuo,kadnuolatpuo
selėjo ir skleidė visavertę
RomosKatalikųBažnyčios
Tradiciją.
„Paskatinta Popiežiaus

BenediktoXVIiniciatyvos
sugrąžinti įvisuotinęBaž
nyčiąjosvisavertįliturginį
bei dvasinį paveldą, taip
patglobojamaŠiauliųvys
kupoEugenijausBartulio

Po pie žius Be ne dik tas XVI pa lai mi no Kra žiuo se vyk sian čią 
aka de mi ją „Ad Fon tes“
Atkeltaiš3psl.

Ma lo niai no ri me pri min ti,kad esa te kvie
čia mi re gist ruo tis ir da ly vau ti Xjo je ju bi lie
ji nė je Ro mos ka ta li kų Baž nyčios Tra di ci jos 
ir gri ga liš ko jo cho ra lo stu di jų sa vai tė je “Ad 
Fon tes”, ku ri vyks lie pos 29rugp jū čio 7 
d.Kra žiuo se.

Dau giau in for ma ci jos apie stu di jų sa vai tės 
“Ad Fon tes” pro gra mas bei re gist ra ci ją ga
li te ras ti šiuo ad re su: http://adfontes2011.
blogs pot.com/

Projekto“AdFontes”organizatoriai

beiVilniaus universiteto
Filosofijos fakulteto, svei
kinamaApaštaliniųnuncijų
Lietuvoje,„AdFontes“aka
demija vaisingai įsijungė į
Europos dvasinio paveldo
Lietuvoje prikėlimodarbą.
Ištikimybėšiaimisijaiir,iš
principo,BažnyčiosTradi
cijaiiryratapriežastis,dėl
kuriosšiojubiliejausproga
būsime pagerbti garbingo
svečio išVatikanovizitu“,
–teigiaJ.Vilimas.
Jubiliejinės dešimtosios

„Ad Fontes“ studijų sa
vaitės svečias – kun.Uwe
MichaelisLangas,Švento
jo SostoDieviškojo kulto
ir Sakramentų disciplinos
kongregacijosbeiŠventojo
Tėvo liturginių celebraci
jų tarnybos konsultantas.
Jis yra išleidęs į dauge
lį pasaulio kalbų išverstą
knygą„AtsigręžtiįViešpa

tį“ („Turning towards the
Lord“), kurioje atskleidžia
tradicinės maldos laiky
senos „ad orientem“ (rytų
link) išliekamąją svarbą
Bažnyčios liturgijoje. Šiai
knygai įvadąparašėkardi
nolasJosephasRatzingeris,
kuris netrukus po knygos
pasirodymo tapopopiežiu
miBenediktuXVI.

TėvasUweLang

Kražiuosevykstanti„Ad
Fontes“vasarosakademija
perteikiaLietuvos dvasinę
tapatybę ir gerovę daugelį
šimtmečių lėmusias verty
bes. „Studijų savaitės su
manytojai ir organizatoriai
siekiagilintiakademijosda
lyviųsavižiną,ugdytijųka
talikiškumą,asmensorumą
bei pilietinę savigarbą. Su
Šiauliųvyskupijosganyto

joJ.E.EugenijausBartulio
palaiminimušiaismetaisšią
veiklątoliautęsime“,–įsi
tikinęsJ.Vilimas.
Jubiliejinėdešimtoji„Ad

Fontes“ savaitė yra dedi
kuojamailgamečiuistudijų
savaitės organizatorių ir
dalyviųdraugui,Amerikos
katalikųuniversitetoprofe
soriui,dabartiniopopiežiaus
BenediktoXVIbendradar
biui,Amerikos sakralinės
muzikos asociacijos pre
zidentui, lietuvių kilmės
kunigui tėvuiRobertuiA.
Skeriui, kuris šiaismetais
švenčia savo kunigystės
penkiasdešimtmetį.
Tradiciškai„AdFontes“

stovykla vyksta pagal tra
dicinįVakarų universiteto
pamatinių studijųmodelį:
filosofija,teologija,liturginė
praktika.Pagrindiniusavai
tėsakcentuirširdimiišlieka

tradicinės lotyniškosios
Romos katalikų liturgijos
celebracija.Dešimtoji stu
dijų savaitė „Ad Fontes“
dalyviams pasiūlys kelias
studijų programas.Antrus
metusišeilėsvyksgrigališ
kojochoralomeistriškumo
kursų užsiėmimai, kuriuos
ves vienas žymiausių gri
gališkojo choralomeistrų,
profesoriusišOlandijosEu
geenasLivenasd’Abelardo
kartu suAdrijaVilmaČe

paite.Apiešimtas„AdFon
tes“ akademijos dalyvių iš
Lietuvos,Latvijos,Rusijos,
Baltarusijos klausysis Šv.
Petrokunigųbrolijoskuni
goWilliamoBarkerio(Ro
ma)paskaitųkurso„Šventų
Mišių teologija“. Savaitės
pabaigojenumatomosvisų
„AdFontes“dalyviųgiedo
tinėsiškilmingosšventosios
Mišios beimeistriškumo
kurso dalyvių koncertas
Šiauliųkatedroje.

DaivaGramaliEnė

Pas kelb ti 2011 me tų Sta nis lo vo Riau bos var do pre mi jos lau rea tai

Komisija su dalyviais.

Padėk Valdui Simučiui (dešinėje).

Plun gės ra jo no sa
vi val dy bės kul tū ros 
cent ras jau vie nuo lik
tus me tus ren gia vai kų 
ir jau ni mo jau nų jų me
ni nin kų są jū dį „Sta nis
lo vas Riau ba  Že mai ti
jos An der se nas“.

Pagrindinis šio projekto
etapas: paroda  konkursas,
skirtas StanislovoRiaubos
vardopremijai laimėti.Pro
jekto tikslas  kreipti vaikų
ir paauglių kūrybinę veiklą
tautodailės tradicijų linkme,
atskleisti talentingiausius,
pagerbtiunikalausžemaičių
skulptoriausStanislovoRiau
bosatminimą.

Nuo 2001metų rengia
muose StanislovoRiaubos
vardoparodose–konkursuo
sedalyvavo987jauniejime
nininkai iš įvairiųLietuvos
miestų.Eksponuota – 4076
dailėskūriniai,53dalyviams
įteiktos StanislovoRiaubos
vardopremijos.

Šiemet parodos – kon
kurso darbus visą mėne
sį galėjo stebėti Kultūros
centrolankytojaiirrenginių
žiūrovai. Jie turėjo išrinkti
ir labiausiai patikusio au
toriaus darbus. Susumavus
rezultatusžiūrovųsimpatijų

prizai įteikti: skulptoriui –
Egidijui Zaleckiui iš Kre
tingos rajonoSalantųgim
nazijos, tapytojai –Odetai
DambrauskaiteiišMažeikių
„Gabijos“gimnazijos, gra
fikei–JulijaiValančiūteiiš
Skuodo „Bartuvos“ vidu
rinėsmokyklos, amatinin
kei–GabrieleiValužyteiiš
Plungės„Babrungo“pagrin
dinėsmokyklos.

Kūrėjus vertino ne tik
žiūrovai, bet ir gana solidi
vertinimokomisija.Jaipirmi
ninkavodailininkas,Lietuvos
tautodailės sąjungos pirmi
ninkas Jonas Rudzinskas,
dailėtyrininkas, Lietuvos
istorijos instituto etnologas
dr.VytautasTumėnas,skulp
toriusVaclovasKrutinis.

Iškilmingas laureatų pa
skelbimas ir prizų įteikimas
Kultūros centro žiūrovų sa
lėje vyko po naujo Telšių
krašto televizijos sukurto
DVD filmo „Stanislovas
Riauba–ŽemaitijosAnder
senas“. Filme plačiai pasa
kojamaapiešįvienintelįtokį
jaunųjųmenininkų kūrybos
konkursąLietuvoje, vertini
mokomisijosnariųnuomo
nė, organizatorių ir svečių
pasisakymai. Pristatoma ir
paties Stanislovo Riaubos
kūrybabeiatsiminimaiapie

jį.StebintšįfilmąŽemaitijos
jaunimuibuslengviaurengtis
konkursui.

Parodos uždarymome
tu kalbėjęsKultūros centro
direktoriusRomasMatulis
negailėjogerųžodžiųmoks
leivius ruošusiems pedago
gams.Anot jo, tai pati ver
tingiausia ir reikalingiausia
Plungėje vykstanti paroda,
sugebanti suvienyti pačius
talentingiausiuskūrėjus.Di
rektorius Kultūros centro
įsteigtusprizusįteikė–Plun
gės„Babrungo“pagrindinės
mokyklosmokiniuiTomui
Mačiulskiui–užkryžiųgra
fiką,JoniškiorajonoKriukų
pagrindinėsmokyklosmoki
niuiDeividuiBluzmai–už
taikomąjątautodailę,Kretin
gosMarijonoDaujotovidu
rinėsmokyklosmoksleivei
SigitaiKancerevičiūtei–už
rankdarbiųkolekciją,Skuodo
menomokyklosmoksleivei
Ramintai Beržanskytei už
tapybos darbą „Eglė žalčių
karalienė“.

Lietuvos tautodailės są
jungos pirmininkas, daili
ninkas Jonas Rudzinskas,
dėkodamasmokytojams ir
jauniesiemsmenininkams
negailėjo gerų žodžių ir
projekto organizatoriams –
Plungės Kultūros centrui.
Jis pastebėjo, kad po sėk
mingo,jauantrądešimtmetį
pradėjusio skaičiuotimūsų
projekto,panašiukeliužada
pasuktiAukštaitijosirDzū
kijosregionai.Džiugu,kad
žemaičių idėjos priimtinos
visaiLietuvai. Pasak J.Ru
dzinsko, vertinimo komisi
ja Plungėje sudaryta pačiu
aukščiausiušalieslygmeniu
–skulptoriusVaclovasKru
tinis – Lietuvos dailininkų
sąjungos buvęs ilgametis
pirmininkas,dailėtyrininkas
dr.VytautasTumėnas–Lie
tuvos Respublikos Seimo
Etninės globos tarybos na
rys, todėl tai, kas vyksta

Plungėje plačiai aptariama
visojeLietuvoje.J.Rudzins
kas specialiu vertinimoko
misijosprizuapdovanojoŽe
maičiųKalvarijosvidurinės
mokyklosmoksleivęAkvilę
Šideikytę.

Pakalbintasdr.V.Tumėnas
sakė šiemetinėje parodoje
daugiaupasigedęsskulptūros
darbų.Vertinimokomisijoje
jis dirba jau daugelįmetų,
todėldžiaugiasi,kadkonkur
sasištiessavitasirjaugerai
žinomasšalyje.

Šis projektas gerai žino
mas ne tikLietuvoje, bet ir
Švedijoje.Labiausiaipatiku
sių projekto dalyvių darbus
kiekvienaismetais išsirenka
irišvežasupažindintisujais
švedusBoxholmoorganiza
cijos „Draugas – draugui“
nariai. Jie remia šią parodą
–konkursąnuopat2001ųjų
metų,t.y.nuopačiospirmo
sios parodos.Šiemet švedai
buvovienipirmųjųžiūrovų.
Dar gegužėsmėnesio pra
džioje organizacijos nariai
aplankė parodą ir išsirinko,
kamskirtipiniginiusprizus.
PopenkiasdešimtLtorgani

zacijos nariai paskyrė: Žil
vinuiDomarkui–Kretingos
rajono Salantų gimnazija,
AisteiMackevičiūteiJoniš
kiorajonoKriukųpagrindinė
mokykla,EmaiStankūnaitei
–TelšiųrajonoLuokėsmuzi
kosirdailėsmokykla,Aušrai
Klimaitei PlungėsMykolo
Oginskiomenomokykla,Ie
vaiJackutei–Skuodorajono
Ylakių gimnazija, Silvijai
MikalauskaiteiPlateliųme
nomokyklosŽemaičiųKal
varijosskyrius.

Darvienąspecialųprizą–
beveik100metųmedžiodro
žybosįrankiųkomplektąjau
kelintimetaiįteikiaŠvedijos
privačiosdailėsgalerijossa
vininkasPelleWegenbergas.
Šiemet šis prizas įteiktas
„Babrungo“pagrindinėsmo
kyklosmedžiodrožybosstu
dijosnariuiValduiBartkui.

Vertinimo komisijos pir
mininkas J.Rudzinskas pa
skelbė ir 2011ųjų metų,
11ojoprojekto„Stanislovas
Riauba–ŽemaitijosAnder
senas“ laureatus. Jais tapo
ir piniginius prizus laimėjo
–„Geriausiasmetųskulpto

rius “  LaimaČepauskaitė
 Skuodo meno mokykla,
„Geriausiasmetų tapytojas“
–DovilėZabieliūtė  Plun
gėsMykoloOginskiomeno
mokykla, „Geriausiasmetų
grafikas“–GintarėTomkevi
čiūtėTelšiųKrantovidurinė
mokykla, „Geriausiasmetų
amatininkas“–KarolinaVe
selytė MažeikiųMerkelio
Račkauskogimnazija.

Nuopatpirmojoprojekto
visuose11ojedalyvavomo
kytojų JolantosBieliauskie
nės išTelšių irAlenksandr
Novak išMažeikiųparengti
mokiniai. Jiems, bei dar 9
aktyviausiems pedagogams
kaip padėkos ženklai įteik
tiDVDfilmai „Stanislovas
Riauba–ŽemaitijosAnder
senas“.

Jaunieji menininkai iš
Plungės išvyko galvodami
apie tai, kokius darbus po
metųvėlatvešįPlungę,kaip
ruošis kitųmetųŽemaitijos
regiono jaunųjųmenininkų
sąjūdžiui.

Plungėskultūroscentras



 / 2011 m. birželio 30 d.    KETVIRTADIENIS, Nr. 6 (672) 7ŽEMAIČIŲ     SAULUTĖ

Kan.teol.lic.andriejussabaliausKas

Ži nios iš Tel šių vys ku pi jos

Nukelta į 8 psl.

Pašventintipenki
naujikunigai

Š.m.birželio1d.šv.Jus
tino–Telšiųvyskupijosglo
bėjodienojeTelšiųvyskupas
J.BorutaSJTelšiųkatedroje
pašventinonaujus5kunigus.
12val.šventimųiškilmingas
šv.Mišiaskartususavoga
nytojukoncelebravoTelšių
vyskupijosdekanai,vicede
kanai irabiejųkapitulųka
nauninkaibeišventinamųjų
pakviestikunigai.Šventimų
metuTelšiųvyskupaskalbė
joapiešv.Justinogyvenimą,
jomeilęirištikimybęKristui
ir apsisprendimą už gyvy
bėsdėlKristausevangelijos
paaukojimą.Šiądienąšven
tinaminauji kunigaiTelšių
vyskupijai–taiženklas,jog
jie turėtų būti šv. Justino
dvasios– ištikimybėsDie
vuiirBažnyčiaidvasios.Šių
dienųpasaulyjenėralengva
būtiKristaus irBažnyčios
kunigu, tačiauKristus įpa
reigojapatsjuossiųsdamas
ir pats juos išsirinkdamas,
kad jiebūtų joEvangelijos
savogyvenimu skelbėjai ir
šviesosnešėjai.
Šv.Mišiųmetu giedojo

Klaipėdos choralo grupė,
meldėsigaususbūrystikin
čiųjųbeišventinamųjųarti
mieji.Šv.Mišias tiesiogiai
transliavoMarijosradijas.
Pošv.MišiųTelšiųvys

kupasJ.BorutaSJsunaujai
pašventintaiskunigaisVaidu

Gadeikiu,ViktoruDaugėla,
JustinuPalubinsku,Vytautu
LiesiuirHarolduŠneiderai
čiuaplankėTelšiųkatedros
kriptojebesiilsinčiusvysku
pų–pirmojoTelšiųvyskupo
J. Staugaičio,Dievo tarno
pirmojoTelšiųkunigųsemi
narijos rektoriaus vyskupo
V. Borisevičiaus bei vys
kupoP.Ramanauskopalai
kus.Čiapasimelsta,linkint
naujiesiems kunigams šių
didžiųvyskupųdvasios.
Po iškilmių Katedroje

Telšių kunigų seminarijoje
vyko nuotaikinga agapė,
kuriosmetusveikintineop
rezbiteriai.

Užbaigtimokslo
me tai

Š.m.birželio2d.jauta
potradicija–ŽemaičiųKal
varijosŠventovėjeperkas
mėnesiniusatlaidus–vyko
iškilmingasTelšiųvyskupo
V.Borisevičiauskunigųse
minarijosbeiTelšiųvyskupi
joslicėjaus2010/2011metų
mokslometų užbaigimas.
Šidienataippatbuvoskirta
Gargždųdekanatotikinčiųjų
piligrimineikelionei.12val.
pagrindinėms šv.Mišioms
vadovavoirpamoksląpasa
kėTelšiųvyskupasJ.Boruta
SJ.kartusuvyskupušv.Mi
šias laikėTelšiųkunigųse
minarijosvicerektoriai:kan.
R.Saunoriusirkun.V.Ačas,
prefektaskan.A.Sabaliaus

kas, Licėjaus direktorius
kun.A.Mačius,Gargždų
dekanaskan.J.Paulauskas,
Gargždų dekanato kunigai
beibirželio1d.pašventinti
naujiejikunigai.Šv.Mišiose
giedojoGargždų parapijos
sumos choras. Sakydamas
pamokslą,Telšiųvyskupas
kalbėjo apie Šv. Dvasios
atsiuntimolaukimąbeivisą
birželįparapijosevykstančią
Švč.Sakramentoadoraciją,
minintpopiežiausBenedikto
XVI60– ąsiąskunigystės
metinesbeimeldžiantnaujų
pašaukimųirkunigųšventė
jimo.Vyskupaskvietėtikin
čiuosius aktyviai dalyvauti
kiekvienądienąvykstančio
se2valandųadoracijose.
Po šv.Mišių buvo gie

damiŽemaičiųKalvarijos
kalnaieinatKryžiauskeliu
tieklauketiekBazilikoje.
Šiuosmokslometusuž

baigė20Telšiųkunigųse
minarijosir5Parengiamojo
kursoklierikaibei9Telšių
vyskupijos licėjaus auklė
tiniai.
Po pamaldųTelšių ga

nytojas atsisveikino su ti
kinčiaisiais iki liepos 1 d.
–kadaprasidėsDidiejiŽe
maičiųKalvarijosatlaidai.

Poe to Vy tau to 
Mačernio90-osios
gimimometinės

ŽemaičiųKalvarijoje

2011m.birželio5d.poe

tuiVytautuiMačerniuibūtų
sukakę90metų jubiliejus.
Šisšiandienvienasgarsiau
siųmūsųkraštopoetųžuvo
jaunasbūdamas–1944m.
rudenį.VytautasMačernis
gimė1921m.birželio5d.
Šarnelės kaime,Žemaičių
Kalvarijos parapijoje. Š.
m. birželio 4 d.Žemaičių
Kalvarijoje vyko poeto
jubiliejausminėjimas.Šeš
tadieniorytąatvykęsvečiai
beipoetogiminaičiairinko
sipriepoetokapo,kurisyra
jotėviškėje.Aplankępoeto
tėviškę ir kapą dalyviai
susitikoprieŽemaičiųKal
varijosmiestelyjepastatytą
ąžuolinį paminklą, skirtą
poetoatminimui.Paminklas
pastatytaspriekelio,vedan
čioišKalvarijosįŠarnelę.
PaminkląpašventinoTelšių
vyskupo generalvikaras

prel.J.Šiurys.Popašven
tinimo buvo pasisakymai
bei susirinkusiųjų pasvei
kinimas.
12val.ŽemaičiųKalva

rijosBazilikojebuvoauko
jamosšv.Mišios,kurioms
vadovavo prel. J. Šiurys,
koncelebravo Žemaičių
KalvarijosŠventovės rek
torius, Telšių kunigų se
minarijos rektorius kan. J.
Ačas,vicerektoriuskan.R.
Saunorius,prefektaskan.A.
Sabaliauskas.Pastarasisšv.
Mišiųmetupasakėpamoks
lą.GiedojoŽemaičiųKal
varijos parapijos jaunimo
chorelis. Pamokslininkas
apžvelgė poeto gyvenimo
kelią, jo kūrybos tenden
cijas bei tikėjimo kelią.
Poeto veikla buvo aktyvi
Bažnyčiojebeivisuomenė
jeirDievasperjogyvenimą
parodė, jog šviesos tamsa
užgožti nepajėgė – poetas
žuvo jaunas, bet jo palikt
kūrybašiandiennepraranda
savo aktualumo bei svar
bos.
Po šv.Mišių Žemaičių

KalvarijosKultūroscentre,
V.Mačernio bibliotekoje
beimuziejuje vyko nuo
traukų ir leidinių paroda,
poezijos valanda. Poeziją
skaitėaktoriaiP.Venslovas
irV.Kochanskytė. Grojo
ŽemaičiųKalvarijosmu
zikosmokyklosmokiniai.
Savo programą atvežė ir
parodėTelšiųkultūroscent
rasirŽemaitėsgimnazijos
mokiniai.
Popoezijosvalandosvy

kopasidalinimųirpokalbių
popietė.

ŠeštinėsŠalpės
kalnelyje

2011m. birželio 5 d. –
ŠeštinėsebeiTėvodienoje
gausus tikinčiųjų būrys
rinkosi Šalpės kalnelyje,
kurisyraGargždųdekana
te,Veiviržėnų parapijoje,
Klaipėdos rajone, Judrėnų
seniūnijoje. Jau 10 me
tų gyva tradicija Šeštinių
šventėspavakaręčiarinktis,
kuraukojamosšv.Mišios.
Šiaismetais Šv.Mišioms
vadovavoTelšių vyskupo
generalvikarasprel.J.Šiu
rys,koncelebravoGergždų
dekanato dekanas kan. J.
Paulauskas,Veiviržėnųkle
bonaskun.A.Šimkus,End
riejavoirJudrėnųparapijų
klebonas kun. S.Anužis,
Telšių kunigų seminarijos
prefektaskan.A.Sabaliaus
kas. GiedojoVeiviržėnų
parapijosgiedoriai.
Sakydamas pamokslą

prelataskalbėjoapieKris
taus įžengimą į dangų ir
parodytąmums kelią bei
kryptį  kur ir kaip reikia
keliauti.Jismokomusgy
ventisujuo,kadnueitume
į amžinybę ir gyventume
su juo danguje. Jis primi
nė,jogšiandienosžmogus
dažnainesigilinairnesirū
pinadangaussiekimu.Šių
dienųžmogus, susirūpinęs
daugybe dalykų užmiršta
svarbiausią–siektiamžino
jogyvenimo.Mūsųsekma
dieniošventimas,kasdienė
malda,sakramentųpraktika
–yrakeliasįdangų,kuriuo
mumsbūtinaeiti.Pamoks
lininkas drąsino gausiai

Šeštinių paminėjimas Šalpės kalnelyje. 
GintautoKaubrionuotr.

Mokslo metus užbaigus. 
Klier.AntanoŠenideraičionuotr.

Šv. Mišios Telšių katedroje.
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Š.m. ge gu žės 18 
die ną Ni dos vi du ri nė je 
mo kyk lo je vy ko po
pie tė „Lyg Že mai ti jos 
paukš čiai...“, skir ta 
Spau dos at ga vi mo, 
kal bos ir kny gos die
nai pa mi nė ti. Po pie
tės vieš nias Plun gės 
li te ra tų klu bo „Vin gio
rykš tė“ at sto ves dai na 
„ Ty la“ pa svei ki no VI 
kla sės mo ki nės (va do
vė Aud ro nė Bur žins
kie nė).

Labai energingai po
pietę vedė literatų klubo
vadovėAdelėDaukantai
tė–Šeškauskienė.Pažintis
su viešniomis prasidėjo
jos irDaivosGudelytės
– Stunčienėsmonologu
pagalGintautoČerneckio
lakonikas.Literatų klubo
vadovė supažindino su
kitų klubo narių knygo
mis:B.Lengvenienės,G.
Asipauskaitės,R.Pošky
tės–Dirkstienės,S.Matu
tytės–Gribauskienės,O.
S.Valužienėsirkt.
Publika(mokiniai,mo

kyklosirmiestobendruo
menės nariai) sukluso,
kai armonika užgrojo ir
žemaitiškai uždainavo
DanutėNarkienė.Literatų
klubonarėsirneringiškius
mokė dainuoti žemaitiš
kai, visi dalyviai dainą
„Kad būčiuo aš tavasis
vies“ traukė iš širdies.
Daug juoko sukėlė D.
Narkienėsperskaitytahu
moreska „Kirpykloje“, iš
kuriospasimokėmekalbos
kultūros.
Janina Matevičienė,

Lietuvos kaimo rašytojų
sąjungosnarė,trijųknygų
autorė,padėkojoneringiš
kiams,kadjai„paskolino“
jūrą.Jipaskaitėpriejūros
sukurtaseilesapieaudrin

Atkeltaiš7psl.

Ži nios iš Tel šių vys ku pi jos
susirinkusius tikinčiuosius
gyventijomokslošviesoje
irkiekvienądienąprisimin
ti,jogeinameįdangų.
Pošv.Mišiųtikintiejine

skubėjoskirstytis,bendravo,
kalbėjosiirštaiapiešiąšven
tąvietąštaikąpapasakojo.
Žmonių liudijimuŠalpės

kalnelis–upelioŠalpėskran
te–apžadųvietanuoseno.
Čiastovinemažaipastatytų
kryžiųbeikoplytstulpių su
įrašais, liudijančiais apie
žmonių troškimą išmelsti
išDievo reikalingųmalo
niųšiojevietoje.Nuo19a.
čia žmonės ateinamelstis
įvairiais prašymais nešini.
Viename išlikusiame iki šių
dienųkryžiuje–1922m.da
ta.Pasakojama,kadvienas

žmogus čia kirtęsmišką ir
vienomedžiostuobrįperkė
lęsradęstarytumrūpintojėlį
tonudžiūvusiomedžiošerdy
je.Tąrūpintojėlįįkėlęsįčia
augusįmedį iržmonėsėmę
čia lankytis,melstis,patyrę
išgijimųbeistebuklų.
Kiti pasakojo, jog kartą

piemuoganęsbandąiršioje
vietojeišvydęsapsireiškusią
DievoMotiną,tadapasakęs
kitiemsirįkėlęsįmedįkry
žių irnuo tometožmonės
čiarenkasiikišiolei.
Darkitikalbėjo, jogčia

buvękažkadakapaiiržmo
nėsanttųkapųstatękryžius
irkoplytstulpius.
ŠiandienŠalpėskalnelis

prižiūrimas,čiastatomikry
žiai,renkasimaldaižmonės.

Tai svarbiausia – Dievas
pasirinkoiršiąvietą,kurioje
maldoje žmonės išgyvena
susitikimą su Juo –miškų
glūdumoje, kur paliudytas
šiąvietągerbusiųirmylėjusių
katalikųtikėjimasKristumi.
Tąšventąvietąšiuometu

prižiūrikaimogyventojai
AlbinaArošiūtėirAntanas
Ruškys.
Viltįteikiatai,kadįŠalpės

kalnelį kiekvienaismetais
susirenkanemažasbūrys ti
kinčiųjųbeibūrelisjaunimo.
Tokiosbrangiosmūsųtautoje
šventosvietosyrapriminimas
mums visiems, jogDievo
malonėsyradalinamosper
žmoniųtikėjimoliudijimąbei
maldosbendrystę.

Telšiai

angelėPocEVičiEnė

Plun gės li te ra tų klu bo „Vin gio rykš tė“ vieš na gė Ni do je
Kūrybos skaitymo in

tarpuoseskambėjogitaros
garsai ir šeštokių atlie
kamos dainos.Viešnios
padovanojoknygųNerin
gos savivaldybėsViktoro
Miliūnoviešajai irNidos
vidurinėsmokyklos bib
liotekoms.
Visus mokslo metus

mokiniai dalyvavomo
kyklos bibliotekininkės
AngelėsPocevičienėsor
ganizuotoje akcijoje „
Draugauksuknyga–būk
išmintingas“.Pasinaudoję
šia šventine proga, kartu
su viešosios bibliotekos
direktoreDaliaGreičiu
te pasveikinome akcijos
nugalėtojus kiekvienoje
klasėje ir linkėdami ir
toliaunesiskirtisuknyga
įteikėmemokiniams pri
zus–knygasirskirtukus.
Dėkojame viešajai bib

gąBaltijąireilėraštį„Lie
tuvosaplankytišeinu“.
Ilona Linkevičienė,

Lietuvoskaimorašytojų
sąjungos laureatė, pri
statėsavoknygą„Mano
geroji draugė ragana“,
kuria mokiniai susido
mėjo, bet autorė paliko
intrigą, akcentuodama,
kadtaiknyga,skirtamer
giotėms.
GertrūdaPoškienė pa

pasakojo tokį nutikimą.
Kasmet ji aplankydavo
jūrą, bet vienaismetais,
priešpatrugsėjopirmąją,
ji pasakė: „Nepyk, jūra,
šiemetjaunebepamatysiu
Tavęs“.Nuvykosudukra
įLiepojąapsipirkti.Grįž
tantįsėdoneįtąautobusą
iratsidūrėPalangoje.Kaip
sakėpoetė,jūražinojoge
riau užmane, kada aš ją
pamatysiu.Klausėmėsjos
eiliųapiejūrąirmeilę.

liotekai, su kuriaNidos
vidurinėsmokyklos bib
lioteka bendradarbiauja
jau ne vieneriusmetus.
Paskatinamuosius prizus,
neringiškės rašytojosBi
rutėsBeniušienėsknygas
„Ruginėvarna“padova
nojomemokiniams,kurie
taip pat perskaitė daug
knygų.
Opopietėspabaigąvai

nikavobendradaina„Že
mėjLietuvos“, tai tikras
džiaugsmasiratgaivasie
lai.Abiejųbibliotekų,mo
kyklosirmiestobendruo
menės vardu nuoširdžiai
padėkojomeviešniomsuž
maloniąpopietę.
MokyklosdirektorėRū

taŽeimienėšiltaiatsiliepė
apiePlungės literatųklu
bą: betarpiškas bendravi
mas, programosgilumas,
šiuolaikiškumasbuvopa
tysprasmingiausipopietės
akcentai.

Nidosvidurinėsmokyklos
biblioteka

Neringossavivaldybės
V.Miliūnoviešojibiblioteka

Šventinė eisena Žemaičių Kalvarijoje.

Apdovanojami moksleiviai.

Plungiškės literatės.
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Šiųmetųsausio12d.vakarestaigasustojo
plakusižymausmūsųžemiečio,vaistiniųau
galųspecialisto,docentoLiudvinoKazimiero
Švambarioširdis.

LiudvinasŠvambarisgimė1936m.kovo
10 d. Šiauliuose. Jo tėvas provizoriusAu
gustinas Švambaris tuometu buvoŠiaulių
apksrities savivaldybės vaistinės vedėjas.
Švambarių šeima nuo seno gyveno netoli
ŠiauliųSutkūnųkaime.

Vėliau Švambario šeima išsikėlė įKai
šiadorius,kurišsinuomojovaistinę.1940m.
sovietinei valdžiai nacionalizavus vaistinę,
sugrįžoįSutkūnus,kurturėjo28,5haūkį.

Vokiečių okupacijosmetaisAugustinas
ŠvambarisdirboŠiauliųvaistųsandėliovedė
ju,žmonatvarkėsiūkyje.Pokaroprovizorius
Augustinas Švambaris buvoŠiaulių vaistų
sandėliopriėmimoskyriausvedėjas.KGBla
baidomėjosiŠvambariųšeima,arjinepadeda
partizanamsmaistuirvaistais,kasdirbaūky
je,arneturisamdinių.1948m.gegužės14d.
buvonutartaŠvambariųšeimą,kaip„buožės“
ir„banditų“pagalbininkošeimąištremti(taip
užrašytajųtremtiesbyloje).1948m.gegužės
22d.AugustinasŠvambarisirjožmonaElena
ešalonubuvoNr.97911buvoišvežtiįRytų
Sibirą.SūnausLiudvinotuometunebuvona
muose.JislikoLietuvoje,norsbuvoįtrauktasį
tremiamųjųsąrašą.Liudvinasbuvoišvažiavęs
pasmotinosseserįįVilkiją.

Tetospadedamas,jis1954m.baigėVilkijos
vidurinęmokyklą.Matydamas,kadjam,kaip
tremtiniųsūnui,Lietuvojeįmoksląkeliasužda
rytas,išvažiavoįSibirąpastėvus,tikėdamasis,
galtenjampavyksįstotiįaukštąjąmokyklą.Ta
čiauvosnuvykusįKrasnojarskokraštoTaišeto
rajonogyvenvietęKvitok,kurgyvenoištremti
išLietuvostėvai,pasirodė,kadirjisbuspri
skirtasprietremtiniųirturėsčialiktiamžinai,
kaipbuvopasakytavisiemstremtiniams.Nieko
nelaukęs,LiudvinasišvažiavoįIrkutską,esantį
už800kilometrų.Čiajisgavokrovėjodarbą
santechnikosįrengimųsandėlyje.Apsigyveno
bendrabutyje,kurvienamekambaryjegyveno
30vyrų, tarp jų irkriminaliniainusikaltėliai
beiįvairausplaukoperėjūnai.Tokiadraugija
jaunamvaikinui buvo netinkama, bet kitos
išeitiesnebuvo.Tekodraugevargti.

Dirbdamaskroviku,Liudvinasgreitaiįgijo
vadovybėspasitikėjimąirbuvopaskirtassan
dėlininkopadėjėju.PometųįstojoįIrkutsko
medicinos instituto farmacijos fakultetą ir
1960m.gavoprovizoriausdiplomą.Gabus,
darbštusjaunuolisbuvopaliktasdirbtiinsti
tute.TuopačiujisdėstėirIrkutskofarmaci
josmokykloje. 1963m. vedė savobuvusią
studentętremtinęIevąMekytęirvasarąabu
sugrįžoįLietuvą.Švambariotėvaijaubuvo
grįžę1960m.irapsigyvenęžmonostėviškėje
Vilkijoje.

Lietuvosvyriausiosios farmacijos valdy

bos viršininkas JonasEišvydis be kliūčių į
darbą priimdavovisus tremtinius.Liudviną
ŠvambarįjispaskyrėįŠvenčioniųfarmacijos
fabrikąEksperimentinėslaboratorijosvedėju,
jožmonąEleną–Švenčioniųvaistinėsprovi
zoreanalitike.

VėliauLiudvinas dirbo fabriko kokybės
kontrolės laboratorijos vedėju, o nuo 1971
m.fabrikovyriausiuojuinžinieriumi.Tačiau
Liudviną traukėmokslinis darbas.Dar bū
damasSibire,domėjosivaistiniaisaugalais,
oŠvenčionysebuvodardidesnėsgalimybės
juostyrinėti.Dirbdamasfabrike,jisparengė
ir apgynėdisertaciją „Smiltyninio šlamučio
ekologija,biologijabeižaliavosresursaiLie
tuvosTSR“.1973m.jambuvosuteiktasbio
logijosmokslųkandidatomokslinislaipsnis,o
atgavusnepriklausomybę–LietuvosMokslo
tarybajamsuteikėponostrifikacijosgamtos
mokslųdaktarolaipsnį.

1974m.L.K.Švambaris pradeda dirbti
KaunomedicinosinstitutoFarmacijosfakulte
toVaistųtechnologijosirfarmacijosorganiza
vimokatedrosvyr.dėstytoju,vėliaujambuvo
suteiktasdocentomokslinisvardas.Institute
pradėjusveiktifarmacijosspecialistųtobulini
mosikatedrai,LiudvinasKazimierasŠvamba
risbuvopaskirtasšioskatedrosvedėju.

Dirbdamas institute, šalia pedagoginio
darbo,L.K.Švambaristęsėsavomokslinius
tyrinėjimus.Jisypačdomėjosivaistiniaisau

galais, kurie vartojami kaip prieskoniai. Jis
tyrėirstengėsipatobulintiišvaistiniųaugalų
gaminamųpreparatų technologiją,domėjosi
homeopatija.Vienasirsubendraautoriaisyra
paskelbęsdaugiaukaip30moksliniųdarbųir
daugiau kaip 100mokslinių straipsnių.Yra
vadovėlio„Vaistųtechnologija“IirIIdalies
bendraautorius,parengėdaugmoksliniųme
todiniųpriemoniųstudentamsirkvalifikacijos
kursųklausytojams.

2005m. liepos 5 d. Lietuvos karaliaus
MindaugodienosprogaLietuvosrespublikos
SeimeSveikatosapsaugosministrasŽilvinas
PadaigasuteikėNusipelnusioLietuvosgydy
tojovardąirapdovanojogarbėsženkluLiud
vinąKazimierąŠvambarį–Kaunomedicinos
universitetoFarmacijosfakultetodocentą.

Iki pat staigiosmirties, nors sveikata ir
buvo sušlubavusi, doc. L. K. Švambaris
skaitė paskaitasKaunomedicinos universi
teto vaistininkųkvalifikacijos kėlimokursų
klausytojams.

L.K.ŠvambariožmonaIevanuo1975m.
buvoJieznovaistinėsvedėja.JųdukraElane
ŠvambarytėMickevičienėtaippatpasirinko
senelioirtėvųprofesiją,tapoprovizoreirdir
bavaistinėsdirektore.

Docentas LiudvinasKazimieras Švam
baris 2011m. sausio 15d. buvopalaidotas
Vilkijoje.

Vilnius

reginaŽuKiEnė

Ne te ko me žy maus vais ta žo lių ir ho meo pa ti jos spe cia lis to Liud vi no 
Švam ba rio

Baigiantismokslometams,keliosTelšiųŽemaitėsgimnazijos
auklėtiniųklasėskartususavovadovėmissurengė turistinius
žygius.GanaįdomiumaršrutukeliavodvidešimtII„c“klasės
gimnazistųkartususavoauklėtoja,anglųkalbosmokytojaEle
Kakanauskiene.ŽygisprasidėjoKretingoje,žymausžemaičių
karvedžioJonoKarolioChodkevičiausgimtinėje–įšįŽemai
tijosmiestągimnazistai atvažiavo traukiniu ir toliaukeliavo
apleistusenugeležinkeliuKretinga–Skuodas.Nuėjęjuokeletą
kilometrųbeipavingiavękaimokeliukais,gimnazistaiapžiūrėjo
Nagarbospiliakalnį,iružsukoįbuvusiąDimitravokoncentracijos
stovyklą,kurioje,LietuvavaldantdiktatoriuiAntanuiSmetonai,
buvokalinamijorežimopolitiniaipriešininkai,įtariamikomu
nistinėmispažiūromis.Užpriklausymąkomunistųpartijaituo
metubuvobaudžiamalaisvėsatėmimunuotriejųikiaštuonerių
metų.Dimitravokonclageryjebuvoįrengtaakmensskaldykla,
jojedirbokaliniaiirskaldėakmenis,gamindamiišjųtaisyklin
gusketurkampiusblokelius,kuriaistuometinėjeLietuvojebuvo
grindžiamikeliai.Maistodavinys,skirtaskaliniams,buvolabai
menkas–apskaičiuotastaip,kadpokeletomėnesiųkalinys,jeigu
jamnesiųsdavosiuntiniųgiminėsaršeimosnariai,neparemdavo
maistubičiuliai,mirdavonuoišsekimo.Taigi,norintpasivaikš
čioti„špalais“iraplankytikonclagerį,kuriamebuvokalinami
beikankinamižemaičiaiirlietuviai,visainebūtinavažiuotiuž
Uralokalnųkartusu„MisijosSibiras“dalyviais.

ApžiūrėjęDimitravo koncentracijos stovyklos pastatų
liekanas irpaminkląpolitiniamskaliniams,gimnazistai to
liaužingsniavoįŠventąją,kursmagiaiišsimaudėjūrojebei
pasideginosaulėje.

Telšiai

Kostasantanaitis

Gim na zis tai ap si lan kė 
kon cent ra ci jos sto vyk lo je

E. Ka ka naus kie nės nuo trau ko je: gim na zis tės prie pa
mink lo po li ti niams ka li niams Di mit ra ve.

Lie tu vių pa ra ma pa sie kė Ja po ni ją

Tarp tau ti nė „Ca ri tas 
In ter na tio na lis“ kon fe
de ra ci ja pa skel bė apie 
nau ją pa gal bos Ja po ni
jai pro gra mą. Tuo tar pu 
Lie tu vos na cio na li nis 
„Ca ri tas“ anks tes nės 
pro gra mos vyk dy mui jau 
per ve dė 21 tūkst. li tų gy
ven to jų suau ko tų lė šų.

Lietuvos „Caritas“ ge
neralinis direktorius kun.
Robertas Grigas padėkojo
žmonėms, kurie įvairiuose
šalieskampeliuoserinkopa
ramą,išreiškėsolidarumąir
užuojautąjaponųtautai.

“Dėkojame visiems ge
ros širdies žmonėms už
jautusiems ir padėjusiems
nelaimėje atsidūrusiems ja
ponams. Lietuvos bažny
čioseirparapijosesurinktos
aukos bei pavienių žmonių
skirta parama pirmiausia
skirta namų ir artimųjų ne
tekusiems žmonės, kuriems
nacionalinisJaponijos„Cari
tas“padedamaistu,vaistais,

teikiadvasinę irpsichologi
nępagalbą”,–sakėkun.R.
Grigas.

Japonijojepožemėsdre
bėjimoircunamiobuvosu
griautadaugiaunei370tūkst.
namų ir pastatų. Daugelis
žmoniųbuvoevakuotiišsavo
namų,pasilikęturėjogyventi
beelektrosirvandens.

Viso pasaulio „Caritas“

organizacijasvienijanti„Ca
ritas Internationalis“ konfe
deracijapirmaismėnesiaispo
žemėsdrebėjimoircunamio
Japonijoje surinko apie 1
milijoną eurų paramos. Pa
galbapasiekėdaugiaunei10
tūkst. nelaimės ištiktų žmo
nių.Naujoji konfederacijos
pagalbosJaponijaiprograma
bus skirta padėti 19 tūkst.

žmonių.
“Daugiauneivienastūks

tantis Caritas savanorių iš
visos Japonijos atsiliepė į
mūsų kvietimą padėti že
mės drebėjimo ir cunamio
aukoms.Daugelisnuketėju
siųjųdabarglaudžiasi laiki
nuoseprieglobsčiocentruo
se, todėlmūsų ir savanorių
pagrindinistikslasužtikrinti
žmonėms pastovią pagalbą
maistu,vaistais,teiktidvasi
nęirpsichologinępagalbą”,
sakėJaponijosCaritasge
neralinis sekretorius kun.
DaisukeNarui.

„Caritas Internationalis“
konfederacija vienija 165
šalis,kurveikianacionalinės
organizacijos.Centrinėkon
federacijosbūstinėyraįsikū
rusiVatikane.Lietuvos„Ca
ritas“tikruojukonfederacijos
nariutapo1991metais.

LietuvosCaritasinf.
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VirginijaliutiKaitė

Tarp tau ti nis poe zi jos fes ti va lis “Poe zi jos pa va sa ris 2011” – 
ir Plun gė je

Ge gu žės 27 d. Plun gės vie šo jo je bib lio te ko je 
vy ko Švei ca rų poe zi jos skai ty mai su poe tu Ar no 
Ca me nisch ir ver tė ju Mar ku Ro du ne riu.

Nep rik lau so mų Ma žei kių fo tog ra fų gru pės 
va do vė Al ma Ker paus kie nė pri sta tė fo tog ra fi jų 
pa ro dą, “Ap len kęs laiką”, skir tą poe to V.Ma čer
nio 90me čiui, da ly va vo pa ro dos au to riai – Ma
žei kių fo tog ra fai.

ArnoCamenisch
(Šveicarija)

Arno Camenisch gimė

Tavanasoje, Graubiunde
no kantone, Šveicarijoje.
Jis rašo poeziją, prozą ir
dramas vokiečių bei reto

romanų (Surselvos tarme)
kalbomis. Rašytojas studi
javo Šveicarijos literatūros
institute Bylyje. 2005m.
retoromanų kalba išleistas
pirmasis romanas „Ernes
tas ir kitimelai“ (Ernesto
edautrasmanzegnas).2009
m. vokiečių ir retoromanų
kalbomispasirodėjoprozos
knyga „SezNer“, 2010m.
liepą naujausia knyga „Už

geležinkelio stoties“ (Hin
terdemBahnhof).Poezija
publikuota periodikoje ir
antologijose.Už„SezNer“
2010m. šis autorius apdo
vanotas Ciuricho kantono
banko Schillerio premija,
Berno kantono literatūros
premija; ši knyga taip pat
buvo įtraukta į Rauriso li
teratūrospremijos trumpąjį
sąrašą.BetoA.Camenisch
yra pelnęs Graubiundeno
kantono skatinamąją pre
miją (2010) irRetoromanų
literatūros dienų publikos
premiją(2003).

MarkusRoduner
(Šveicarija)

StudijavoNaujųjųArti
mųjųRytų,slavųirbaltųkal
bųfilologijasbeiislamistiką,
istorinęlyginamąjąkalboty
rą, senąją rusųkalbąBerno
universitete, slavų ir baltų
filologijosbei lyginamosios
kalbotyroslicenciatas.1991
m.Vilniausuniversitete(VU)
lankė lituanistikos kursus,
19992000m.vėl stažavosi
VU.

19901999m. su protar
piais dirbo vokiečių kalbos
mokytojuLietuvojeirŠvei
carijoje. 1992m. Lietuvos
Respublikosužsienioreikalų
ministerijos Spaudos ir in
formacijosskyriaustrečiasis
sekretorius. 19982000 ir
2001–2002m. Šveicarijos

mokslo fondo aprobuotų
projektųmokslinisasistentas.
20002001m.„SwissBaltic
Net“ „Gebert Rüf fondo“
projekto„LiteratūriniaiŠvei
carijosirLietuvosryšiai“va
dovas.Nuo2000m.Šiaulių
universitetoHumanitarinio
fakultetoRomanųirgermanų
filologijos katedros dėstyto
jas.Nuo 2005m. Lietuvių
kalbos institutoGramatikos
skyriausjaunesnysismokslo
darbuotojas.

Nuo 2004m. jau tradi
cinėmis tapusių Europos

literatūros dienųŠiauliuose
organizatorius.Parengėlietu
viųrašytojųtekstųapieŠvei
carijąknygą„NuoBodenoiki
Lemanoežero”.

Išvertė į vokiečių kalbą
J.Ivanauskaitėsknygas„Ra
gana ir lietus“, „Placebas“,
B.Sruogos „Dievųmišką“,
J.LukšosDaumanto „Parti
zanai“.

Daugybės knygų sudary
tojasirvertėjas.

GyvenaŠiauliuose.

Plungėsviešojibiblioteka

Arno Camenisch

Su šveicarų poetais prie Plungės viešosios bibliotekos.

V. Skierienės padėka „Poezijos pavasario“ svečiams.

Vokiečių žurnalistė.

Prie bibliotekoje atidarytos fotoparodos mažeikiškiai fotografai ir Viešosios bibliotekos 
direktorė Violeta Skierienė (priekyje).

Markas Poduneris (centre) su Mažeikių fotografais.
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pusšimtį.Tadiršiojeparo
dojekomisijaiturbūtnebu
volengvaišrinktigeriausius
lietuvių skalikus įvairiose
kategorijose. Galima tik
paminėti,kadvienaparodos
nugalėtojų–Opė,kuriossa
vininkas–vienasdidžiausių
žemaitukų varžybų entu
ziastųVidmantasGendvi
las. Jis savo žemaitukams
bei skalikams jau kelinti
metai suteikia žemaitiškus
vardus.O juk prisiminus
tai, kad būtent telšiškiai
pirmiejiėmėsirūpintisšios
skalikų veislės išsaugoji
mu bei puoselėjimu, kyla
mintis,arnebūtųteisingiau
juos pavadinti žemaičių
skalikais... Beje, neseniai
Telšiuoseatidengtalietuvių
skalikoskulptūra.
Renginyjedalyvavęžiū

rovaidžiaugėsipuikiaisiais
lietuvių skalikais. O ten
nebuvusieji galėtų užeiti į

Apie tik rą že mai čių fes ti va lį
Atkeltaiš1psl.

Ren gi nį pa gy vi no šau dy mo iš lan ko tur ny ras, skir tas Lie tu vos kai mo spor to ir kul tū ros 
aso cia ci jos „Ne mu nas“ 20me čiui pa mi nė ti.

Že mai tiš kų au to ri nių dai nų kon cer te „Esam ė bū sem“ – plun giš kių gru pė „Iro ni ja“.
Pa dė ka ge riau siai kon cer to „Esam ė bū sem“ so lis tei Eve
li nai Bei vy dai tei.

Pag rin di nis kon cer to pri zas už ryž tą kur ti bei dai nuo ti že mai tiš kai skir tas kau nie čiui Vin cui Bun dzai (de ši nė je), gi mu
siam Klai pė do je iš tė vų ma žei kiš kių...

Lie tu vių ska li kė ir jos ska li kiu kai...

svetainę http://skalikas.lt ,
kur pamatytų Remigijaus
Jėčiausnuotraukų.

Lankininkųturnyras

Turnyrą surengė klubas
„Perkūno strėlė“.O visas
pirmąsias vietas laimėjo
Mockų šeima iš Kražių
(Kelmės r.): vyrų grupė
je–LinasMockus,moterų
– vienintelė dalyvė Rasa
Mockuvienė, vaikų –Ka
milėMockutė.Nedaugnuo
nugalėtojo atsilikęs, antras
buvo plungiškisArūnas
Uoga.
Apskritaiplungiškiaišio

je srityje nesnaudžia. Jie
įsteigė lankininkų klubą
„Viduramžių šauliai“.Ką
tikįvykusiojeMiestošven
tėje plungiškiai surengė
lankininkųturnyrą,kuriore
zultataijausurašytijųsve
tainėjewww.lankosuvis.lt
(čiagalimapažiūrėti,įkągi
jietenšaudo...;čiagalimair
nuspręstiprisijungti?..).
Turbūtįgimtažmoniųsa

vybė–įrodytisavopranašu
mą:jėgą,sumanumą,akies
taiklumą.Džiugu, kai tai
daromanekariaujant,puo
lantarplėšiant.Tampuikiai
tinka įvairiausios sporto
rungtys. Bendri pomėgiai
netiknesupriešinažmonių,
bet suteikia galimybes net
suvienytisavojėgas.

Žemaitiškosdainos

Prieškeletąmetųpradėję
nuožemaitukųvaržybų,jų
organizatoriai šiemet su
manėsurengtiiržemaitiškų
dainų koncertą. Ruoštasi
buvorimtai:paskelbtinuo
statai, numatytos atrankos.
Sukviestiplungiškiusbuvo
paprašytas jaunųjų mu
zikantų ugdytojas Juozas
Milašius. „Saulės“ gimna
zijoje vykusioje atrankoje

dalyvavo grupės „Ironija“
bei„Savi“.Komisijaatrin
kotrisgeriausiasdainas,o
lituanistė Irena Stonkienė
„davėdrausmės“dėl nusi
žengimų žemaičių kalbai:
dainų tekstai negalį skam
bėtitarsivertimaiišlietuvių
kalbos, žemaičiai niekada
nesaką„tego“(„lai“!)irt.t.
Plinijospiliakalniopapė

dėje tą popietę koncertavo
žemaičiaiišŽarėnų,Skuo
do,Mosėdžio,Plungėsirnet
Kauno (telšiškiai paprašę
honorarų...). Skambėjo la
bai įvairimuzika, bet pui
kiųdainųtikraibuvodaug.
Pagrindinisprizasužgražią
muzikąbeipasiryžimąkurti
ir dainuoti žemaitiškai pa
skirtas kauniečiuiVincui
Bundzai,muzikavusiamsu
savo draugais. Geriausia
soliste pripažinta plungiš
kėEvelinaBeivydaitė (jai
tai ne pirmas kartas...).O
dainos dar ilgai skambėjo
ir po oficialios koncerto
pabaigos, apdovanojimų
beipadėkų,žemaičiaidar
turėjodaugkąvienikitiems
pasakyti...
Šventė,kuriądrąsiaigali

mapavadintitikružemaičių
festivaliu, įvyko.Neabejo
tina, kad ji įvyks ir kitais
metais.Kadbūtų lengviau
organizuoti šį renginį, šie
met kaip juridinis asmuo
įregistruotasirklubas„Že
maitijosžirgai“.Tiesa,dar
neapsispręstadėlkitųmetų
renginiovietos.Bettaitur
būtbustavieta,apiekurią
vienoje dainoje dainuoja
grupės „Savi“muzikantė
AustėjaGendvilaitė:
„Tėn,koržmuoniumnier

ėšvaška,
Tėn,korvėsėšnek,kaap

masta“...

Plungė
KęstučioVaitkausnuotr.
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DainiussobEcKis

Ka da nors 
ir kaž kur...
Akyseužtemo,niekojosnepasakys.Apsiblau

sęsžvilgsnissmingaįmiglas.Miglosevaidenasi
miražai,kitųakiųsiluetai.Josjauniekonebeski
ria.Viskassusiliejaįtirštą,baltąmiglą.Jiseina
apgraibomis, kadkur neužkliūtų ir neparvirstų.
Parvirtęsjaugaliirnebeatsikelti.Jukstokstrum
pasklajokliokelias.Spėjaipaliestikojomisžemę,
o jau,žiūrėk,ateina laikaspoilsiui.Kiekvienam
reikiailsėtispoilgųklajonių.Ateinalaikaspasku
tinįkartąpasistatytipalapinętamskirtoje,ramioje
vietoje.Tuometužemęužklojarūkas,įpalapinės
vidųįslenkaprieblanda,aplinkpasidarovėsu.Ta
vėsa smelkiasi iki kaulų smegenų. Jis jaučia, jau
laikas, ir susilieja su baltamigla tapdamasviena
su ja. Išsisklaido į smulkiausias daleles, į kurias
mesžiūrimesupasigėrėjimu,liūdesiu,neapykanta,
džiaugsmu,meile...Okurdingstapaskiaukairūkas
išsisklaido?IšeinaįNiekur, įNebūtį... įKažką...
Kažkurten,kurslypitiesa.Tensurandatiesą,omes
čiatebeklajojameįvairiausiaisklystkeliais,ieškoda
mitiesosirnežinodamiarjiyra.Vientiktroškimas
surastitiesąmusveda.Okurjąsurasime–Ten.
NestikTenslypivisaapimantitiesa.Irvėlklajoji
žeme, be tikslo, be prasmės, nerasdamasnamų.
Tikkeliaujantis stogas virš galvos, kuris, atėjus
laikui,tampanepakeičiamapoilsiovieta.Tavieta,
kurgaliilsėtisposunkiųklajonių.Staiga,beeida
masvingiuotaiskalnųtarpekliaistupajunti:jau
laikaspailsėti.Priešakisišvystiežerą,spindintį,
raibuliuojantį įvairiausiom švieselėm ir salą jo
centre.Supranti–taitavieta.Išskleidisavopala
pinę,tiekmetųnešiotą,statytąirtrintą,paskutinį
kartą.Tugirdikaipošiavėjogenamilapai,žolė.
Įkvėpigaivauskalnųoro,suprasdamas,kadrytoj
jautonebus.Stebi,kaipišežerokylarūkas.Vis
kąaplinkuiapgaubiatirštabaltamigla.Sutemsta
ne tik lauke, bet ir akyse.Visur ir visamekame
prieblanda.Jautivakarovėsą,kuriįsigeriaikipat
kaulųsmegenų.Tuometjausupranti:atėjolaikas.
Įsiliejiįtątirščiausiąmiglą,palikdamastikpėdsaką
antžemės.Išsisklaidaiįdaugmažųdalelyčių,kurių
visumasudarotiesą.TiesąslypinčiąTen.Jautada
laikasnebereiškianieko.Prasmęturitiktiesairsiela.
Tusuranditiesą,kuriosmesieškomebeviltiškaičia,
žemėje.Surasktiesąirjitaveišlaisvins;išsilaisvink
irsurasitiesą.Tiesą,esančiątaipartitavęs,betne
Tavyje.Tulaiminagsžmogus,nessuradaiją,esan
čiątiesiogširdyje.Betašjosneranduirieškosiutol,
kolvienąsykmaneapgaubsmiglairašsusiliesiusu
ja,suvokdamasjogradauTiesą.TiesąkažkurTen,
visai šalia, širdyje.Tačiau dabar, prisimindamas
suradusius tiesą, pasiėmęs savopalapinę, pėdinu
toliauponeaprėpiamądykynętikėdamasiskažkur
suratiTiesą.OTiesaslypikažkurTen...

Plungė

Išsivaikščiojimas

PirminiaisLRgyvento
jų surašymo duomenimis
mūsų respublikoje buvo
aptiktaapie2milijonai700
tūkstančiųgyventojų.Tokį
skaičių oficialiai paskelbė
LRstatistikosdepartamen
tas. Vėliau, prezidentei
išreiškus viltį, kad tų LR
gyventojų turėtų būti ne
mažiaukaiptrysmilijonai,
surašymasbuvopratęstasir
atrastadar354tūkstančiai
„pražiopsotų“–kiekprisi
menuankstesniusgyvento
jųsurašymus(porąkartųir
ašpatsbuvausurašinėtoju)
toks pratęsimas, ieškant
„mirusių dūšių“, sureng
tas pirmą kartą Lietuvos
istorijoje. Taigi, valdžia
mums „kabinamakaronus
antausų“.Nežiniakamjai
toreikia.PrisimenuMarko
Tvenoposakį, kuris teigė,
kad yra melas, šlykštus
melas ir statistika... LR
darpriemelorūšiųdrąsiai
galima priskirti bet ko
kią valdišką informaciją.
Praėjusiaismetais, susiti
kęssuŽemaitijosšvietimo
darbuotojų profsąjungos
nariais,švietimoministras
GintarasSteponavičiusin
formavomokytojus,kadjų
vidutinėalgagerokaiviršija
3000litųpermėnesį.Salėje
susirinkęmokytojaipradė
jonuoširdžiaikvatotis.Mat
nemažai jų ir tūkstančio
litųpermėnesįneuždirba...
ĮdomuiškurLRvaldinin
kaiimatuosskaičius?
Niekokeisto,kad lietu

viųtautaišsivaikšto.Melas
ir neteisingumas žeidžia
žmogų labiau už skurdą.
Galima vardan tos Lietu
vosavėtimedinėmisklum
pėmis,maitintis virtomis
bulvėmisirdirbtiužgrašius
arnetvisaibeatlyginimo,
kaipdarėšviesuoliaidevy
nioliktameamžiuje.Tačiau
tokiopasiaukojimopavyzdį
pirmiausia turėtų parodyti
premjeras,prezidentė,mi
nistrai,Seimonariai.Deja,
toksministraspareiškė,kad
tik visiškas kvailys šiais
laikais gali dirbti bei tar
nauti Tėvynei, gaudamas
mažiaukaip5000litųalgos
per mėnesį... Taigi, kaip
turi jaustis tie 90 proc. ar
daugiauLRgyventojų,ku
rie gaunamažesnes algas,
kokiaisnevykėliaisturisa
velaikytitie600tūkst.LR
dirbančiųjų, mėginančių
išgyventiužminimaliąalgą
800litų„antpopieriaus“ir
675litaiįrankas?Neseniai
„Delfyje“paskelbtiapklau
sosduomenysskelbia,kad
savoatlyginimuLRsanty

kinaipatenkintasyravienas
išdešimtiesdirbančiųjų,o
visiškaipatenkintųyra3,2
proc.Taip pat pridedamas
vienosmoterėlės komen
taras, kad lietuvių tautai
yra būdingas nepasitenki
nimas...

Jau ni mo no rai

Toje pačioje apklauso
je jauni žmonės pareiškė
kokiąalgąjienorėtųgauti,
kad galėtų normaliai gy
venti LR. Jie kuklesni už
minėtąministrą–pasiten
kintų4500litųpermėnesį.
Tada gal ir neemigruotų.
Giseimūnaiuoliaisvarsto
galimybę didinti ar nedi
dintiminimaliąalgą–tuos
675litusįrankas.Siūloma
jauniems specialistams ar
darbuotojams net ir ją su
mažinti iki kokių 500 litų
į rankas...Aišku, sužinoję
apie šią Seimo „malonę“
jaunuoliai tikrai nuspręs
atsisakytiemigracijos?
Dabarlankautokiuskur

sus, kuriuos Darbo bir
ža surengė bedarbiams su
aukštuoju išsilavinimu už
ESpinigus.Gretapagyve
nusių kursantų yra ir ne
mažaijaunuolių,kurietaip
pat „kelia kvalifikaciją“ .
Pakalbinau keletą – tokia
Ramutė prisipažino, kad
baigusuniversiteteekono
mikąuoliai ieškojodarbo,
keliskartusbuvo įsidarbi
nusi,tačiautikužminima
lią algą.Visur darbdaviai
su ja elgėsi labai grubiai,
seksualiai priekabiauda
vo, tad darbąmesdavo ne
tik dėl atlyginimo, tačiau
ir dėl šlykštaus darbdavių
elgesio...Didžiausiamergi
nossvajonėdabarišvykti
ir susirasti darbo kur nors
užsienyje, nors ji iki šiol
mylėjogimtąjąŽemaitijąir
neketinoišvažiuoti.Tačiau
suprato, kad gimtinėje jos
laukia tik pažeminimai ir
vergija...
Prezidentė neseniai pa

reiškė,kadLRsocialinėsis
temaneskatinabedarbiųieš
kotis darbo.Kokio darbo?
Darbo užminimalią algą?
Ašnetoksgodus,kaipmi
nėtasministras,kurislaiko
kvailiaisdirbančiusmažiau
kaip už 5000 litų permė
nesį.Pakaktųmanirkokių
poros tūkstantėlių.Tačiau
vergautiužminimumątik
raineisiu.Irjeimanekoks
nususęsviršininkėlispradės
vadinti debilu, imbecilu ar
darkuonors–rėšiutokiam
įsnukį,kadnetapsilaižys...
Arapsimokabedarbiui,gau
nančiam socialinę pašalpą,
kadirkokiąmenkąieškotis

darboužminimumą?Tikrai
ne.Pašalpa–315litųirturi
laikoįvalias,galidarbuo
tis namuose, padirbėti pas
kaimynus, o jei dar kokį
amatąmoki, daržą ar sodą
turi,taidirbtipo12valandų
perparąkroviku„Maximo
je“už675 litus „į rankas“
galitikvisiškaskeistuolis.

Kąpamiršo
prezidentė?

Savometiniame prane
šime LR prezidentė daug
dėmesio skyrė kovos su
korupcija temai. Tai, be
abejo, svarbu. Tačiau vi
siškaineužsiminėapietai,
kaipLRvaldžiaketinako
votisubedarbyste,skurdu,
emigracija. Žmonės vis
labiauskurstairpragyveni
masLRvislabiaubrangsta,
gi algos nedidėja. Nei tų
sumažintų pensijų atsta
tyti neiminimalios algos
didinti Seimo nariai bei
vyriausybėlabainenori.O
kainoskylakasdien.Tiesa,
prezidentė užsiminė apie
socialinės sistemos tobu
linimą.Betgijaunuoliams,
tūkstančiaisišvykstantiems
išLRnepašalpų,neužtik
rinančių net minimalaus
egzistavimoreikia,odarbo
irnormalausuždarbio,kad
galėtųgyventinežeminda
mi žmogaus orumo, kurti
šeimas, auginti vaikus ir
būtitikridėlsavosenatvės
beivaikųateities.Preziden
tėpakvietėvisusbūtitole
rantiškaisirsusitelkusiais?
Ką ji tuo norėjo paakyti?
Galjikvietėsukčius,pavo
gusius Ignalinos atominei
elektrinei uždaryti skirtą
milijardą eurų, pasidalinti
tąmilijardąsubedarbiais?
Galsiūlyssavopatarėjams
atsisakytitarnybiniųpriedų
irišmokėtijuoskaimomo
kyklųmokytojoms?Ogal
tolerantiški turėsime būti
mesiruoliaitarnautiklanų
„bosams“užminimaliasal
gas?Kolkasjokiosšviesos
eiliniamLRpiliečiuitune
lio gale nematyti.Nebent
vis tirštėjanti prieblanda...
Jau sužinojau, kad šie
met kultūros darbuotojai,
darželių auklėtojos, kai
kuriųmokyklųmokytojai
arkaikuriųkitų specialy
biųtarnautojaibusvaromi
nemokamųatostogų„savo
noru“kaipirpernai.Jeito
kiasatostogassaupasiimtų
premjeras arba preziden
tėtadajiepasielgtųgana
tolerantiškai.Deja,kogero,
tas pasakymas apie tole
ranciją tebuvo tik tuščias
oro pavirpinimas, bendro
pobūdžioniekonereiškianti

frazė...

Analogija

Sutriuškinę žydų suki
limą Judėjoje ir sugriovę
Jeruzalę,romėnainusprendė
sunaikintižydųtautą–visus
tuometiniusžydųvalstybės
gyventojus,kurieišlikogy
visukilimometu,tarpjųir
negausios tuometuKris
tauspasekėjųsektosnarius
išvežė į Romą ir, pavertę
vergais,išpardavėtuometi
niamsvergvaldžiams.Taip
žydai paplito tuometinėje
Europoje, vėliau daugely
je kitų valstybių, įskaitant
ir JAV. Savo uždarumo,
tikybos ir neįtikėtinai stip
raus tautinio jausmo dėka
jie išliko žydais gerus du
tūkstančiusmetųbeivisątą
laikąpuoselėjomintįatkurti
savo valstybę.Galiausiai,
poAntrojopasauliniokaro
jąatkūrė.
Lietuvių bendruomenė

Čikagojetaipogiprisimena
savotautiškumą–neseniai
surengėšiamemiesteLietu
vosdieną.Spėjama,kadšia
me, gangsteriais garsėjan
čiamemieste, gyvena apie
pusantromilijono lietuvių
kilmėsgyventojų.Nežinia,
kiek jų prisimena esą lie
tuviais, dalyvauja lietuvių
bendruomenės kultūrinėje
veikloje, bet ten leidžiami
lietuviškilaikraščiai,veikia
lietuviškosmokyklos, an
sambliai,sportoklubai,yra
teatras. Čikagos lietuviai
labiaumylisavoTėvynęir
didžiuojasi savo tauta nei
dabartinėsLR gyventojai.
Stipriosbeigausioslietuvių
bendruomenės formuojasi
AirijojebeiJungtinėjeKa
ralystėje, per artimiausius
keleriusmetus keleriopai
turėtų pagausėti Lietuvių
bendruomenėVokietijoje,
ganaveikli iraktyvibend
ruomenėyraAustralijoje.
Maždaugapie2040me

tus Lietuvių ir žemaičių
dabartinėjeLR teritorijoje
turėtų beveik nebelikti.Ar
sumanyspokokiotūkstan
čiometųmūsųpalikuonys
atkurtinacionalinęLietuvos
valstybę, kaip, kad padarė
pasaulio žydai?Gaila, kad
mesapietainesužinosime.
LR piliečiai retai važi

nėja autobusais – bilietai
brangūs.Autobusai rieda
keliaisbeveiktušti.Vilniaus
autobusųstotyjesausakimši
būnatikautobusaivykstan
tys įVokietiją.Norint jais
važiuotireikiaužsisakytibi
lietąprieškeliassavaites...

Telšiai

antanasKaKanausKas

Ar lie tu vių lau kia žy dų tau tos li ki mas?


