
2011 07 29   /   KETVIRTADIENIS Nr. 7 (673)   /   Kaina 2,5 LtKULTŪROS SAVAITRAŠTIS

ISSN 2029-1345

Š   I   A   M   E

numeryje 2 psl.

DidiejiŽemaičių
Kalvarijosatlaidai2011–
DievoGailestingumo
metais

Plungėsdvarorūmųstogaspasipuošnaujomis
skulptūrinėmiskompozicijomis

2008 m. bu vo pra dė ti Plun gės dva ro so dy bos 
tvar ky mo ir re no va ci jos dar bai. Plun gės ra jo
no sa vi val dy bės ir Že mai čių dai lės mu zie jaus 
rū pes čiu pa reng tas in ves ti ci nis pro jek tas „Plun
gės M. Ogins kio dva ro so dy bos pri tai ky mas 
tu riz mo reik mėms“. Ant ra ja me vyk do mo pro jek
to eta pe, už bai giant rū mų fa sa do res tau ra ci ją, 
nu ma ty ta su kur ti ir rū mų sto go skulp tū ri nes 
kom po zi ci jas virš pie ti nio bei šiau ri nio fa sa dų.

Plungės dvaro rūmai
pastatyti centrinėje, vaiz
dingiausiojeparkodalyje,
antdalinaisupiltoskalvos.
ArchitektoKarloLorenzo
suprojektuotas dvaro an
samblispriklausoistorizmo
epochai.Jamejungiasineo
renesansoirneogotikossti
liai.Neorenesansiniaikuni
gaikščioMykoloOginskio
Plungės rūmai yravienas
ryškiausiųitališkoskrypties
sudėtingos kompozicijos
statiniųLietuvoje. Pasta
tasturiduaukštusirpusės

aukštocokolį.Jotūriuidina
mikossuteikiatai,kadrūmų
ilgiejifasadaikompozicijos
požiūriupaįvairintiabiejose
pusėsekyšančiaissimetriš
kais rizalitais, iškylančiais
virš pagrindinio karnizo.
Pats iškiliausias ir išraiš
kingiausiasyravidurinysis
rizalitas,suskaidytasskirtin
gomisangomisiružbaigtas
aukštuatiku.
IšlikęarchitektoK.Lo

renzobrėžiniai rodo, kad
XIXa. pabaigoje, statant
rūmus, projektas buvo

pakoreguotas. Pirminia
me projekte šoniniai rū
mųrizalitaiužsibaigėpu
sapskričiais kupolais su
nedideliais žibintais ties
viduriu.Šiųkupolųbuvo
atsisakyta, o jie pakeis
ti baliustrada su iš balto

Kaskartą,vykdantres
tauracijos darbus, buvo
stengiamasi atkurti rūmų
fasadustaip,kadjiebūtų
kuopanašesni įbuvusius
M.Oginskio laikais.Ta
čiaunevisadatampakak
davo dokumentinės bei
ikonografinėsmedžiagos,
atsirasdavokitųkliūčių.
Ikonografinėmedžia

ga liudija, kad šiaurinio
fasado centrinis rizalitas
tiesviduriutaippatturėjo
skulptūrinę kompozici
ją.Alegorinę skulptūrinę
kompozicijąsudarėcentre
stovinti sparnuotafigūra,
ištiestoseįpriekįrankose
laikantivainiką,opriejos
šonų buvo prigludusios
dardvifigūros.Atliekant
rūmųrestauracijosdarbus,
neiseptintąjį,neidevintąjį
XXa.dešimtmetįnebuvo
ryžtasi jos atkurti. Toks
sprendimaspaaiškinamas
tuo,kadbūtųtekęatkurti
ir Oginskių herbą, kurį,
kaipmanoma,laikėminė
tos šoninės kompozicijos
figūros.

akmensiškaltomisskulp
tūromis.
Šiuometurūmųpastato

stogąpuošia19akademine
manieralipdytųskulptūrų,
kurios yra armuotosme
talinearmatūra iratlietos
išbetono.Visuosepastato
stogošonuoseyrapoketu
riasskulptūras,opietinio
fasadocentre–trijųskulp
tūrųkompozicija.Šoninės
skulptūroskartojasi– jos
yra penkiųmodelių, tai
moterys: su lyra; fleita;
vaisiųpintineantgalvos;
su vaisių pintine ranko
se; o taippatmoterys su
prie kojų priglausta arfa
ir pergamentu rankose.
Pokaryjebuvoatstatytair
pietiniofasadoskulptūrinė
kompozicija, sudaryta iš
trijųfigūrų.Apie1963m.
stogoskulptūrasrestaura
vo žymus lietuvių skulp
torius JuozasMikėnas, o
1982m. – restauratoriai:
J.Zaluckaja,A.Karvely
tė, D.Kazlauskienė, K.
Neniškis,R.Umbrasas ir
A.Šopaga.

Pietinio fasado cent
rinį rizalitą vainikavusi
skulptūrinė kompozicija
praėjusiame amžiuje res
tauratorių buvo atkurta
pagal senose rūmų fo
tografijose įžiūrimą trijų
figūrųsiluetą:centrebuvo
pavaizduotamoterissutu
nika, stovinti tarp dviejų
šonuoseklūpančiųmoterų
figūrų.Norsfotografijose
kompozicijos detalių ne
simatė,josbuvosukurtos
pagalanalogijąirantikinės
skulptūrostradicijas.
Informacija apiePlun

gės dvaro rūmų sto
go skulptūras pasipildė
19861997m. Lenkijoje
pasirodžiusRomanoAf
tanazysudarytiemssenų
jų rezidencijų žinynams.
Viename iš jųpateikiami
amžininkų prisiminimai
ir apie Plungės dvarą.
Juose sakoma, kad pieti
nioOginskiųrūmųfasado
centrinį rizalitą puošė iš
akmens iškalta alegorinė
skulptūra su Žemaitijos
herbu.
Architektų ir paveldo

specialistųnuomone,šian
dienpakankainformacijos,
kadrūmųpietinioiršiauri
niofasadostogoskulptūri
neskompozicijasvėlbūtų
galimasukurtiirpapildyti
XIXa.pabaigoje–XXa.
pradžiojebuvusiomisde
talėmis.Numatoma, kad
dar iki šio rudens rūmų
stogaspasipuošklaipėdie
čioskulptoriausSergėjaus
Plotnikovosukurtašiauri
niofasadokompozicijasu
Oginskių giminės herbu,
opietinėjepusėjeesančią
kompozicijąnetrukusbus
galimapapildytiŽemaiti
josherbu.

Parengė
JolantaSkurdauskienė

PlungėAntanoEičonuotr.

KęstučioVaitkausnuotr.
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Didieji ŽemaičiųKalva
rijos atlaidai tradiciškai ir
šiemet prasidėjo už 10 nuo
ŽemaičiųKalvarijos esan
čiamePanųkalne.Nuoryto
čia rinkosiMarijos legiono
nariai, vyko konferencija,
pabendravimasiragapė,o16
val.šv.Mišios.Šv.Mišioms
vadovavo Telšių vyskupo
vikaras apašt. protonot. ju
bil.J.Pr.Gedgaudas.Kartu
koncelebravonemažasbūrys
kunigų,meldėsigausiaisusi
rinkętikintieji.Pošv.Mišių
vykomaldingaeisena įŽe
maičiųKalvarijosŠventovę.
Čia19val.buvoiškilmingai
giedamimišparai,einamaeu
charistinėprocesija–viskam
vadovavoTelšiųvyskupasJ.
BorutaSJ.

Liepos2d. – jaunimo ir
Klaipėdos dekanato dieną
buvomeldžiamasiužjauni
mą.Keletasšimtųjaunuolių
įŠventovęvisądienąkeliavo
piligriminėje kelionėje. Jie
ėjo išKęstaičių, perAlsė
džius įŽemaičiųKalvariją.
Kelionėsmetuvykokateche
zėsdarbasgrupėse, agapės,
buvogiedama,meldžiamasi,
apmąstomapiligrimystėses
mėirprasmė.

Tosdienos12val.šv.Mi
šiomsvadovavoirpamokslą
pasakėTelšių vyskupas J.
BorutaSJ.Giedojojungtinis
Klaipėdos dekanato cho
ras, vadovaujamas prof.G.
Purlio ir vargonininkoM.
Gudžiūno.

Vakaro 19 val. šv.Mi
šiomsvadovavoirpamokslą
pasakėVilniaus arkivysku
pijos augziliaras vyskupas
A. Poniškaitis. Sakydamas
pamokslą, vyskupas kal
bėjo, jogMarijos ėjimas
pasElzbietąyrapiligriminė
kelionė, ir jos pavyzdžiu
tikintisžmogus turibūti to
kiu pat piligrimu, nešančiu
kitiemsdžiaugsmątaipkaip
Marija. Į jaunimą kreipda
masisvyskupaspriminė,jog
tikintisžmogusšiandienyra
„pasaulio šviesa“ ir „žemės
druska“.

Po šv.Mišių jaunimas
išėjo įKalnus su žvakėmis
rankose,juoslydėjoirdidįjį
šv.Kryžiaus relikviją nešė
vyskupasA. Poniškaitis, o
grįžusiusišKalnųprocesijos
Bazilikoje pasitiko ir atsi
sveikinimo žodį tarėTelšių

vavoPalangosdekanatas.12
val. šv.Mišioms vadovavo
ir gausiai susirinkusiems
tikintiesiems pamokslą pa
sakė Šiaulių vyskupas E.
Bartulis. Šv.Mišių metu
giedojo Palangos dekanato
jungtinis choras. Įžanginį
žodįtarėvisussusirinkusius
žemdirbius, ūkininkus bei
atvyskusiusmaldininkuspa
sveikinoTelšių vyskupas J.
Boruta SJ. Pamokslometu
vyskupasE.Bartuliskalbėjo
apie ūkininkomisiją šioje
žemėje – auginti duoną ir
maitintižmones.Jispriminė,
jog ūkininkui labai svarbi
Dievo palaima, nes nuo to
priklauso jo derlius ir gy
venimo lygmuo.Vyskupas
ragino sunkiai dirbančius
žemdirbiusšvęstisekmadienį
maldagarbintiDievąirtaip
vykdyti savokaip krikščio
niųpriedermes,kurioslabai
svarbioskiekvienožmogaus
gyvenime.

Liepos 5 d. buvo skirta
maldoms už katechetus, ti
kybosmokytojus bei visus
pedagogus.Tą dieną atsto
vavoSkuododekanatas. 10
val. Žemaičių Kalvarijos
kultūros centre vyko šiai
dienai skirta konferencija, į
kuriąsusirinkodaugiaukaip
200pedagogųišvisosTelšių
vyskupijos.Konferencijoje
dalyvavoirsavoįžvalgomis
dalinosi svečias vyskupas
Lietuvos kariuomenės ordi
nariatoordinaras,LVKgene
ralinissekretoriusG.Grušas,
TelšiųvyskupasJ.BorutaSJ,
TVKCdirektoriusmons.R.
Gudlinkis, TVKCmetodi
ninkėM.Petrauskaitė.Kon
ferenciją pradėjoKlaipėdos
kantičkų giedotojai, vado
vaujamiV.Budrecko.Konfe
rencijosmetubuvopagerbti
nusipelnę tikybosmokyto
jai,apdovanotikvalifikaciją
pasikėlusieji. Buvo aptarti
metųdarbai,pasidalintaak
tualijomis, džiaugsmais bei
rūpesčiais. Tos dienos 12
val. Šv.Mišiomsvadovavo
ir pamokslą pasakė svečias
vyskupasG.Grušas.Šv.Mi
šiosegiedojoSkuodoparapi
josbažnytinis choras,grojo
Skuodomiesto pučiamųjų
orkestras.Kalbėdamasmal
dininkamsbeipedagogams,
vyskupaspriminė,jogkiek
vienas krikščionis savo gy

vyskupas J.Boruta SJ. Jau
vidurnaktį vyskupai palai
minojaunimąirpalinkėjimo
laimingaigrįžtiįsavonamus
iratsisveikinoikikitųmetų.

Liepos3d.–pagrindinę
atlaidų dieną sekmadienį
buvomeldžiamasi už šei
mas.Tą dieną rinkosiMa
žeikių dekanato tikintieji.
Pagrindinėms šv.Mišioms,
kurias tiesiogiai transliavo
LRT,vadovavoirpamokslą
pasakėKaunoarkivyskupas
metropolitasS.Tamkevičius.
Jisprieššv.Mišiaspašventi
nopriePropedeutiniokurso
pastato pastatytą, tautodai
lininkoA.Vaškio iš ąžuolo
išdrožtąvyskupuikankiniui
skirtąpaminklą.Sakydamas
pamokslą, arkivyskupas iš
ryškino šiandienos visuo
menėje esančius iššūkius
krikščioniškaišeimaiirkvie
tėvisadasavoakisnukreipti
įMariją, kuri yrapavyzdys
šeimoms. Šv.Mišiųmetu
giedojoMažeikių dekanato
jungtinischoras.

Liepos 4 d. buvomel
džiamasi už ūkininkus bei
žemdirbius.Tą dieną atsto

venimu,ištikimybeDievuiir
Bažnyčiaiyrapašauktasbūti
mokytojupasaulyje–Evan
gelijos liudytoju kitiems.
Vyskupas linkėjo visiems
pedagogams sekti tikruoju
Mokytoju–Kristumi.Pošv.
Mišiųpedagogai ėjogiedo
damiKalnus,pokuriųgrįžę
pabendravo nuotaikingoje
agapėjeŽemaičiųKalvarijos
parapijosnamuose.

Liepos 6 d. –Karaliaus
Mindaugo karūnavimo die
ną – buvomeldžiamasi už
kunigusbeiministrantus.Tą
dieną atstovavoŠilalės de
kanatas.12val.šv.Mišioms
vadovavoirpamoksląpasa
kėVilkaviškio vyskupasR.
Norvila.Kartusujuomeldėsi
TelšiųvyskupasJ.BorutaSJ
ir100išįvairiųvyskupijųat
vykusiųkunigų.Sakydamas
pamoksląvyskupasR.Nor
vila padėkojo kunigams už
jųvykdomąmisijąirtarnystę
žemėje. Linkėjo kunigams
dvasinės tvirtybės, o jau
nuoliamsatsilieptiįKristaus
kvietimąsektipaskuijįtam
pant kunigais.Tą dieną šv.
Mišiųmetu giedojo Šilalės
dekanatojungtinischoras.

Liepos 7 d.melstasi už
Carito,Maltosorganizacijas,
užseneliųnamųdarbuotojus
beigyventojus.Tądienąat
stovavoŠilutėsdekanatas.10
val.Telšiųvyskupaslaikėšv.
MišiasŽemaičiųKalvarijos
parapijiniųseneliųkoplyčio
je. Jisčiakartususeneliais
beidarbuotojaismeldėsi,po
šv.Mišių su visais pabend
ravo. 12 val. Šv.Mišioms
vadovavoirpamoksląpasakė
KaišiadoriųvyskupasJ.Ma
tulaitis.Šv.Mišiosegiedojo
Šilutės choras. Sakydamas
pamokslą, vyskupas kal
bėjo apie labdaringų darbų
būtinumą tikinčio žmogaus
gyvenime.Dvišventosmo
terys – Elzbieta irMarija,
susitikusios dalinasi savo
džiaugsmubeirūpestingumu
ir taip parodo kaip svarbu
mokėtidalintisirtokiubūdu
kurtimeilėsbendruomenes.

Liepos8d.kartusuLie
tuvos politikais, savivaldy
biųvadovais,seniūnijųdar
buotojais bei policininkais
už juos visą dienąmeldėsi
maldininkai.Tądienąatsto
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ryšiamssuvisuomeneGe
diminasSalvanavičius.
1971metais įkurtaCa

ritasEuropakonfederacija
vienija 48 nacionalines
organizacijas 44 šalyse.
Pagrindinės organizacijos
veikos kryptys – skurdo
mažinimas, pagalba pa
bėgėliams, humanitarinė
pagalbą trečiojo pasaulio
šalims ir kitos socialinės
veiklos.

LietuvosCaritasinf.

Vasarosuniversitetassuvienijokaritiečiusiš20šalių
Lie pos 1115 die no mis Bel gi jo je vy ko Ca ri tas 

Eu ro pa ren gia mas Va sa ros uni ver si te tas, ku ria
me da ly va vo Lie tu vos Ca ri tas ir Vil niaus ar ki
vys ku pi jos Ca ri tas at sto vai. Jie da li no si sa vo 
pa tir ti mi įgy ven di nant Eu ro pos Są jun gos fon dų 
re mia mus pro jek tus, klau sė pa skai tų apie sa va
no rys tę, de mog ra fi nius ir so cia li nius po ky čius 
bran džios de mok ra ti jos vi suo me nė se.

ŠiaismetaisCaritasEu
ropa vasaros universite
tas vykoBelgijos Leuven
mieste,kuriameyraįsikūręs
vienasseniausiųirdidžiau
siųkatalikiškųuniversitetų
Europoje –Katalikiškasis
LeuvenUniversitetas.
Dalyviai iš beveik 20

nacionaliniųCaritas orga
nizacijųpirmiausiaišklausė
kun.FrankTurnerpaskaitos
apieKatalikųsocialinįmo
kymą. Šio kunigo jėzuito
įžvalgas papildė ir išplėtė
KatalikiškojoLeuven uni
versitetoTeologijosfakulte
tovadovasprof.dr.Lieven
Boeve.
Didelį dalyvių susido

mėjimą sukėlėVokietijos
Caritasvykdomisocialiniai
projektai, skirti sugražin
ti žmonės į darbo rinką,
suteikti jiems reikalingus

įgūdžius.Vokiečiaiyraįkū
rękavinę–mokymųcent
rą, socialinę parduotuvę
„FairKauf“, nakvynės na
mus.Šiosšaliesvyriausybė
daugdėmesioskiriažmonių
užimtumuididintiirnedar
buimažinti.
ApieEuropossocialinio

fondo(ESF)teikiamasgali
mybesVasarosuniversiteto
dalyviams pasakojoEuro
posKomisijos atstovėSo
nyaVilaNunez.Europos
Sąjungaplanuojapadidinti
finansavimą šiam fondui,
kuris skirtas padėti šalims
narėms spręsti socialines
problemas.ŠiuometuESF
remiamusprojektusLietu
vojevykdoLietuvosCaritas
beiVilniausarkivyskupijos
Caritasorganizacijos.
EuroposSąjungaplanuo

jaišsikeltilabaiambicingą

tikslą – padėti iš skurdo
pakilti20mln.žmonių iki
2020metų. Šiam tikslui
pasiektididinamasESFfi
nansavimas.IšesmėsESF
fondasyrafinansinisinstru
mentas, kuriopagalbabus
finansuojamos priemonės
padėsiančiosšalimsnarėms
vykdytireikiamasreformas
irprojektus.
„Visąsavaitęvykęmoky

maiirpaskaitosanglųkalbą
padėjo praplėsti akiratį,
suprastiESmastuplanuoja
mus žingsnius sprendžiant
socialines problemas. Šis
Vasarosuniversitetasbuvo
puiki galimybė pasidalinti
patirtimi ir kontaktais su
karitiečiais iš tokių šalių
kaip Prancūzija, Ispanija,
Portugalija,Slovakija,Bul
garija,Gruzijairkt“,¬sa
kėLietuvosCaritasatstovas

DidiejiŽemaičiųKalvarijosatlaidai2011–DievoGailestingumometais
Atkelta iš 2 psl.

vavoTauragės dekanatas.
Politikai,savivaldybiųmerai
Bazilikojemeldėsijauirvo
tyvosšv.Mišiose,o12val.
šv.Mišiosegausiaidalyvavo
savivaldybių bei Lietuvos
policijos atstovai.Meldėsi
policijos poskyrių viršinin
kai bei vyriausiasis vadas.
Prieš12val. šv.MišiasLR
Vidaus reikalųministerijos
reprezentacinis pučiamųjų
orkestraspagalscenarijųmo
kėsusirinkusiuosiussaugaus
eismo.Taipuikusprojektas,
ugdantis žmonių sąmonin
gumąkelyje.Tosdienos12
val. šv.Mišioms vadovavo
irpamoksląpasakėPanevė
žiovyskupas J.Kauneckas.
Šv.Mišiose giedojoTaura
gėsbažnytinischoras,grojo
Vidaus reikalųministerijos
reprezentacijos pučiamųjų
orkestras. Sakydamas pa
mokslą, vyskupas kvietė
tikinčiuosiusmelstisužsavo
išsirinktąvaldžiąirpriminė,
jog žmogus suDievu ar be
Dievo – esminis klausimas
šiandien.KasjissuDievuir
kasbeDievo?Kvietėatrasti
nuoširdžią draugystę santy
kyjesuDievu irartimu, tik
tada kelsismūsų valstybė,
atgimsLietuva,drąsinovys
kupas. Po šv.Mišių gausus
būryspolicijos,politikųbei
tikinčiųjųišėjoįKalnus,kur
eidami kryžiaus kelią ap
mąstėDievomeilę žmogui
ir kartumeldėsi užTėvynę
Lietuvą.

Tos pačios dienos vaka
rinėse 19 val. šv.Mišiose
kartu sumaldininkaismel
dėsi atvykęs LRMinistras
pirmininkasA.Kubilius su
žmona.Vakarošv.Mišioms
vadovavoirpamoksląpasakė
TelšiųvyskupasJ.BorutaSJ.
Povakaro šv.Mišiųgarbūs
svečiai ėjoKryžiaus kelią,
kartusuvisaismaldininkais
meldėsi.

Liepos 9 d. – brolių lat
viųdienąbuvomeldžiamasi
už juos.Tądienąatstovavo
Telšiųdekanatas.Iškaimyni
nėsLatvijostądienąrinkosi

gausus latviųbūrys.12val.
šv.MišiosemeldėsiRygos
arkivyskupasmetropolitas
ZbignevsStankevičsirLie
pojos vyskupasVilhelms
Lapelis OP. Šv.Mišioms
vadovavoTelšiųvyskupasJ.
BorutasSJ, kuris šv.Mišių
pradžioje latviškai pasvei
kinoatvykusius išLatvijos.
Sumosmetu giedojoTelšių
Katedrossumosdidysischo
ras. Pamokslą sakė Rygos
arkivyskupas,oišlatviųkal
bos vertėTelšių vyskupijos
kunigasM. Šlaustas.Arki
vyskupas susirinkusiesiems
kalbėjo, jogšiandienesame
mokomipasitikėtiDievu,tai
darėMarija.Mes šių dienų
galilėjiečiaiirmus–latviusir
lietuvius–jungiabendrystė
irtikėjimasbeipriklausymas
KatalikųBažnyčiai.Dievas
veda žmogų, užtikrindamas
jam savomeilę bei paguo
dą.Nešti džiaugsmąvienas
kitam– sektiMarijos tikė
jimoirtarnystėspavyzdžiu.
Ir taipmūsų gyvenimuose
leisti veikti šv.Dvasiai. Po
šv.Mišiųbroliailatviaikartu
suvisaismaldininkais išėjo
įKalnusapmąstytiKristaus
kančią.Kalnųmaldasišsiver
tęįlatviųkalbą,jaskalnuose
giedojo latviškai. Ši glau
di draugystė per Žemaičių
Kalvarijos Šventovę tampa
gražia tikėjimo bendrystės
tradicija.

Liepos 10 d. buvomel
džiamasi už Lietuvos aka
demines bendruomenes –
seminarijas, universitetus,
katechetikoskatedras,VDU
Teologijosfakultetą.Tadiena
buvo skirtaGargždų deka
natui,ošv.Mišiosegiedojo
Gargždų didysis bažnytinis
sumos choras.Tą dieną šv.
Mišioms vadovavoApašta
linisnuncijusLietuvaiarki
vysk. LuigiBonazzi, kartu
meldėsiKaunoarkivyskupas
metropolitas,LVKpirminin
kasS.TamkevičiusSJ,Telšių
vyskupas J.BorutaSJ,KU
Katerchetikoskatedrosvedė
jasmons.prof.A.Ramonas,
kitikunigai,dėstytojai.Kartu
meldėsi nemažai akademi

nės bendruomenės narių.
Pamokslometu,kurįišitalų
kalbosvertėTelšiųVyskupo
V.Borisevičiaus kunigų se
minarijosvicerektoriuskun.
V.Ačas,apaštalinisnuncijus
susirinkusiesiems kalbėjo,
apietai,joggrūdas,išbertas
į žemę turi duoti derlių ir
būtinai iš tokio grūdo išau
ga tokios pat rūšies derlius.
Arkivyskupas pabrėžė, jog
kiekvienam žmogui duota
misija žemėje irmes tąmi
sijąpašauktiįvykdyti.Dievo
valia renkamės gyvenimo
keliąir,svarbiausia,tąDievo
valiąįvykdome.Pošv.Mišių
Apaštalinisnuncijus,Kauno
arkivyskupasbeididelisbū
rysmaldininkųėjoKryžiaus
kelią apmąstydamiKristaus
kančią, tąmaldą aukodami
užLietuvosakademinębend
ruomenę.

Liepos 11 d. – vienuolių
ir maldų už pašaukimus į
vienuolynusdiena.Tądieną
rinkosivienuoliaidominiko
nai, jėzuitai, pranciškonai,
marijonai, saleziečiai, Šv.
Šeimos seserys,Kauno be
nediktinės,Marijostarnaitės,
MotinosTeresėsseserys,Mi
sionierėsirkitųkongregacijų
atstovai. Ta diena taip pat
buvo skirtaAkmenės deka
natui. 12 val. Šv.Mišioms
vadovavoKaunoarkivysku
pijosvyskupasaugziliarasJ.
Ivanauskas.Kartušv.Mišias
koncelebravo atvykęordinų
atstovai vienuoliai kunigai.
Sakydamaspamokslą,vysku
paspabrėžė,jogkiekvienam
žmoguiDievas yra numatę
pašaukimąbeiplaną.Dievas
pašaukia vyrus ir moteris
vienuoliniam gyvenimui ir
tokiai tarnystei,kadbūdami
tarp žmoniųDievo tautoje
taptųženkluamžinojogyve
nimoženklu.Jaunusžmones
vyskupas kvietė atsiliepti
vienuoliniampašaukimui.Po
šv.Mišių,kuriųmetugiedojo
jungtinisAkmenėsdekanato
choras,poKalnųmaldosvy
koagapė,kuriojevienuoliai
dargalėjopabendrautiirpa
sidalintisavopatirtimis.

PaskutinėAtlaidųdiena–

liepos12d.buvoskirtamal
doms už parapijines bend
ruomenes.Buvomelstasiuž
ŽemaičiųKalvarijos,Barsty
čių,Alsėdžių,Sedos,Platelių,
Gegrėnų parapijas. Diena
buvoskirtaŽemaičiųKalva
rijosdekanatui.Tądieną10
val.Šv.Mišiomsvadovavo,
pamoksląsakėirdaugiaunei
40–čiaiŽemaičiųKalvarijos
irBarstyčiųparapijųjaunuo
lių sutvirtinimo sakramentą
suteikėTelšių vyskupas J.
BorutaSJ.Votyvosšv.Mišio
segiedojoRietavoparapijos
bažnytinischoras.

Paskutinėsdienos12val.
pagrindinėms šv.Mišioms
vadovavoirpamoksląpasakė
TelšiųvyskupasJ.BorutaSJ.
Giedojošv.MišioseŠateikių
parapijos bažnytinis choras.
Sakydamaspamoksląvysku
pasJ.BorutaSJtikintiesiems
priminėŽemaičiųKalvarijos
Šventovėsistoriją,šiosmal
dingumopraktikos atsiradi
mąbeiprasmę.Pošv.Mišių
ir paskutinės šiais metais
DidžiųjųŽemaičiųKalvari
jos atlaidų iškilmingos pro
cesijos, sugiedojus padėkos
Dievui himną „TaveDieve
garbinam...“Telšių ganyto
jasatsisveikindamaskvietėir
toliauneužmirštišiosŠvento
vės,įjąnuolatatvykti,ypač
per kasmėnesinius atlaidus.
Linkėjo atsinaujinus šiais
DievoGailestingumometais
gyvai ir intensyviai gyventi
dvasinįgyvenimą.

Sumaldininkais,šiaisme
taisypačgausiai lankiusiais
Šventovę,atsisveikintaikiš.
m.rugpjūčio2d.ŠiaisDievo
Gailestingumometais ypač
džiuginoDidžiuosiuoseŽe
maičiųKalvarijosatlaiduose
gausūsmaldininkų būriai,
jaunų šeimųbuvimas. Šiais
metaisMarijos radijas šv.
Mišias iš Šventovės trans
liavonuo liepos 2 iki 10d.
imtinai.DėkojameMarijos
radijui, LRT,XXI a. ir vi
siems savomalda ir palai
kymu prisidėjusiems prie
DidžiųjųŽemaičiųKalvari
josatlaidųdvasioskūrimoir
sklaidos. Iršiaismetais, jau

tapotradicija,ŽemaičiųKal
varijosmiestelioprekybinin
kai–verslininkaisavaitgalių
dienomis nuo8 val. vakaro
neprekiavoalkoholiniaisgė
rimais, taip padėdami kurti
atlaidų rimties atmosferą.
Šiasmetais ŽemaičiųKal
varijosmiestelio centre per
visus atlaidus veikė puikių
nuotraukųparodaišpal.Jono
PauliausIIgyvenimo,padė
jusidarkartąprisiliestiprie

šiošventožmogaus,taippat
daug dėmesio skyrusioŽe
maičiųKalvarijosŠvetovei,
gyvenimo.

Tegul visus geros valios
žmones globoja Žemaičių
Kalvarijos DievoMotina
–KrikščioniškųŠeimųKa
ralienė,laukiantisavovaikų
ištisusmetusŽemaičiųKal
varijosŠventovėje.

Tel šiai
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Ju li ja Al mA niS

TarpmanęsirLietuvos
Ju li ja Al ma nie nė (g. 1939). Poe tė, dai li nin kė, 

pro fe sio na li miš ki nin kė. Dir bo Kal nų Al ta ju
je, Lie tu vos gi ri nin ki jo se, Ka ma nų re zer va te. 
Gy ve na Nau jo jo je Ak me nė je. Ju li jos ei lė raš čių 
spaus din ta „Ne mu ne”, „Li te ra tū ro je ir me ne”, 
iš vers ta į ru sų, len kų, šve dų kal bas. J. Al ma
nie nės ei lė raš čių pa te ko ir į Nor ve gi jo je iš leis tą 
„Lie tu vių poe zi jos an to lo gi ją”. Jo je iš spaus din ti 
39 la biau siai tau tiš ku mą iš reiš kian čių au to rių 
kū ri niai. Ji pa ti ver tė į ru sų kal bą sa vo vy ro Vy
tau to Al ma nio kū ri nius. „Že mai čių sau lu tė je“ 
spaus di na mi ei lė raš čiai iš nau jau sios 2011 m. 
iš leis tos poe tės kny gos „Ug nia žie dė“. Tai – sa
vi ta ir už bu rian ti ke lio nė per lai ko ir is to ri jos 
erd ves. Įdė mus au to rės žvilgs nis at sklei džia 
ne kin ta mą skir tin gų epo chų ir skir tin gų kraš
tų bend ry bę. To ji pa sau lį vie ni jan ti bend ry bė 
– žmo gus, jo tra pus ir pa pras tas gy ve ni mas, 
pa ženk lin tas pro tė vių bū ties.

Tarp ma nęs ir Lie tu vos
Tarp ma nęs ir Lie tu vos
gir tos dai nos va ka rė jant,
kvai šas bro lis ne by lys.
Žy di gai liai – Ju do gė lės
šim tą me tų – virš gal vos.
Tarp ma nęs ir Lie tu vos
psi chiat ri nių brod vė jai,
kur čios nak tys be žmo gaus.
Kvai šas bro lis šo ki nė ja
tarp ga nyk lų ir dan gaus.
Tarp ma nęs ir Lie tu vos
pil kas paukš tis – be li ki mo.
Lesk, paukš te li, iš del nų.
Juk ir aš vis pa sku ti nė
iš kur nors vis su grįž tu...

O kvai le lis ma no bro lis
ren ka žvaigž dę po žvaigž dės
ir lyg ak me nis dė lio ja
Paukš čių Ta kui – ant šir dies.

Tarp ma nęs ir Lie tu vos
mar gos mi nios – lyg jur gi nai
nu skin ti, ne pa merk ti.
Ma no Lie tu va tė vy ne,
gal ir Tu vis su grįž ti
čia, kur va ka rė jant ge ria
už vi sus ir už Ta ve.
Kvai šas bro lis iš dė lio ja
Ta vo var dą Dan gu je.

Mar ti no die ną
Į liu te ro nų šven tę ei siu,
lau kų žo ly nais ne ši na.
Šven to riu je ra mi sto vė siu.
Gie do kit, lat viai, jū sų klau so
pa ts Liu te ris,
po me džiais sto vin tis – gre ta...
Į pa tį dan gų ky la gies mės,
ir var pas skam bi na.
Ru duo. Ru duo.
... Nu ty la gies mės, dings ta lat viai,
iš tirps ta žva kė deg da ma,
nuei na Liu te ris per dan gų,
bal ta sek ma die nio dva sia.

Bro lių ne be šauk siu
Aš bro lių ne be šauk siu – te šie nau ja
ža lias lan kas ant sau lė tų kal vų,
aš se sių ne be kel siu, te pa mie ga
bal toj skly čioj. Bus ra mu,
kai vaikš čios mo ti na po kie mą,
paukš te liams žo lę rink da ma,
kai tė vas at si sės po me džiais
ant to ak mens, ku ris užau go
kaž kaip ne ty čia. Ne ži nia,
iš kur atei na il gos die nos
ir glau džias nuo var giu. Gir džiu,
pa rei na bro liai, bun da se sės,
ma tau – sau le lė į na mus.
Ži nau, kad nie kad taip ne bu vo,
ži nau, nė ra jau to pa veiks lo,
to šven to dar bo, bet re giu,
sa ve ma tau pro tuš čią lan gą,
pro du rų ply šį. Gy ve nu
tuš čiam kie me, ty lioj pa lau kėj
kaž kaip ki taip – ir man ra mu.

Praei tis
... Bu vau be dui nų kai me ly,
bu vau be dui no žmo na.
Ką val gė, tą val giau. Ką gė rė,
per pu sę iš gė riau... Mie go jom
ant smė lio. O žvaigž dės
vis kri to ir kri to...
... Apk ri tom žvaigž dėm ir mie go jom,
smė ly nų vi sai ap neš ti.
Virš mū sų – trys pal mės ir mė nuo –
se no vi nio Die vo akis.

Se sė nuo Aist ma rių
Nuo Aist ma rių aš at ke liau siu
čia vie ną die ną. Bus gra žu,
lau kais kai ei siu, kai sė dė siu
prie jū sų me džių pri si glau dus
ir kai gal vo siu – apie jus.

Man toks gy ve ni mas pa tin ka,
pa tin ka jū sų at vi ru mas,
kai kal ba te vi sais žo ly nais
ir ši ta sau lė ta die na.

Nuo Aist ma rių – il ga ke lio nė.
Ma ty siu vis ką, kas gra žu...

Ma ty siu – žmo nės pra va žiuo ja.
Aukš ti ve ži mai va sa rė lę
vis ve ža. O jau ni ve žė jai –
žyd rų akių. Pa tik lūs, ra mūs,
su lai mės ženk lu virš gal vų...
... Pas kui praeis se ni, pa var gę,
sau lė ly džių la bai pil ni.
Pas kui – jau tie, ku rių ne ži nom,
keis tais pa veiks lais ne ši ni...

Nuo Aist ma rių aš at ke liau siu
pas jus kaip nors ir ka da nors.
Tik lau ki te, tik tai su lau kit
ma nęs, pa rei nan čios pas jus.

1987 m.

Ei lė raš tis sau pa čiai
Ant ak mens at si sė du si Ju li ja ver kia,
va ka rė ja, ma nęs vis nė ra.
Tuš čias kie mas, ne skal dy tos mal kos,
my kia kar vės ga nyk lo je,
šau kia vo lun gė grįž ti – greit lis.

Aš to li. Aš už kal no, už miš ko –
vis sau le lę pa ly džiu na mo.
Vis kal bi nu do bi lą ves ti ra mu nę –
bus ves tu vės, pra si tęs šil tos die nos.
Taip gra žiai nu žy dė jo ru giai.

Ant ak mens at si sė du si Ju li ja ver kia,
ly ja lie tūs – ma nęs vis nė ra.
Dy kas sta las, va ka rie nė atau šus,
šal tas pa ta las. Aš ne ge ra.
Aš to li, aš už va ka ro pil ko, už upių,
ne re gė toj ste buk lų ša ly
mo kaus raš to, se no viš ko, keis to,
ka si nė ju šven tyk lą, ieš kau lo bių. Ran du.
Aš išė jus į dy ku mą pa kla jo siu, su grį šiu,
dar par ne šiu smil te lių karš tų.
Pa ken tė ki, pa lau ki. Bus šven tė,
ant ak mens kai sė dė sim kar tu.

Ant ak mens at si sė du si Ju li ja ver kia,
šim tas me tų – ma nęs vis nė ra.

Ieš ko žmo nės. Neieš ko. Už mir šo.
Nau ją na mą pa sta tė, ap tvė rė
aukš tes ne, ne iš me džio tvo ra.

Aš to li. Daug to liau, nei gy ve na te, mąs tot,
ne gu my lit ir mirš tat. To li.
Su si tik si me, Ju li ja, kai, pa var gus sė dė ti,
at si gul si ant že mės ra mi.
Aš ta da pa si lenk siu, ta ve pa bu čiuo siu,
ir nu skri sim abi bal ta me de be sy.

Mi to lo gi nis ei lė raš tis
Vir šum ža lio ber žy nų al to riaus,
vir šum nuo dė mių mū sų
vie ni šos dei vės se no vi nę mu zi ką
liut nė mis gro ja.
Ne gir dim.
Per lau ką atei na se ne lis, toks bal tas.
Jis – ak las, bet gie da gra žiai.
Ne gir dim.

Virš ber žy no Ger vė Mo ti na le kia
link jū ros ir šau kia,
kad aud ros, kad vė jai pa kils
ir kad me džiai, nu griu vę ant že mės, rau dos.
Ne gir dim.

Tik tai gy vu lius va rom na mo
iš pa sau lio ga nyk lų,
tik kas va ka rą sė dim gra žiai,
į sau lė ly džius vei dus at grę žę,
tik tai ke pam duo ną
ant kvap nių aje rų
ir ne pa de dam nie kad
anei vie no kąs ne lio už du rų
nei dei vėm, nei el ge tai,
anei Mo ti nai Ger vei...
... Tok sai il gas gy ve ni mas mū sų
ir be ga lo trum pa nuo dė mės va lan da...

Va ka ri nė
Ir vėl, žmo ne liai ma no ty lūs,
mes su si tin ka me
tarp va sa ros il gų die nų.
Ir vėl sau lė ly dy se ne liai
sė dės sar gy boj prie na mų.
Rai ky sit duo ną, ger sit gi rą
kar tu su va ka ro ty la.
Kaž kas – toks to li mas –
var go nais
už gros sim fo ni ją virš miš ko,
ir jūs su klaup si te lyg mal dai
prieš di de lį gam tos pa veiks lą,
prieš tą kaž ką,
ku ris pa ly di
kiek vie ną va ka rą per lau ką
ma ne, ke liau jan čią į jus.

NaujojiAkmenė

Leidykla-spaustuvė „Indra“, 2011 m.

Poetė Julija Almanis.
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Die na žo džio au sy

Die na žo džio au sy.
Mė nuo mė nu lio rai dėj.
Žie do paukš tis gies mėj.

Va lan dos so ne te.
Gai dos ron do rit me.
Aš: nie kur.

2010m.

Įsi tai sėm

Įsi tai sėm į ei lė raš tį.
Bu vo daug gė rio ir ta vęs.
Svars tėm apie šį pa sau lį ir ki tą.
Ki tas tas bu vo me mes.

2010m.

Išd rož tas

Lai kas iš drož tas iš ąžuo lo me džio.
Lai kas iš drož tas laik ro džiui.
Ku ria me jis gy ve na.

2010m.

Ne šiaip išė jau

Ne šiaip išė jau ir ne grį žau.
Ne am žiai pa den gė ke lią.
Ne va lan dos klai džios ve džio ja.
Ne jos į akis taip žiū ri.

Ta vo bal są ir vėl gir džiu.
Už ne ma to mų sie nų
Nuo ma nęs pa slėp tų
Ten gy ve ni mas ki tas.

Pa kei tęs ta ve.
Ir ma ne.

2010m.

Pa lei upę
(ar ba pa lei me tų upę)

Švel nus dan gaus au di mas pa lei upę
Dru gių spar ne liais lie čia mas tik vos
Žy mės ne ma to mos bet ar ti mos
Ir ji (da bar) su glau džia mus ir su pa

Pak ran tėj ak me nys eik liam pri no kę
Gi liau kas kart pa skęs ta vie nu moj
Bal sai ne ty la ei lė je pir moj
Lyg abė cė lę die ną tą iš mo kę

Ar tu mas kran to žvel gia at si rė męs
Kaip mau do mės nuo gi ši toj gel mėj
Sro vė tarp ran kų spur da Jos vers mėj
At min ti tai ką bu vom ne priė mę.

2010m.

Poe zi jos dū žiai

Poe zi jos dū žiai Si re nos
Ar te ri jos Krau jo ve nos
Mir tys Nau ji gi mi mai
Neiš sen kan tys Pra ra di mai

Ri muo ti Vie naip Suei liuo ti
Iš ma nan čiai Su me luo ti
Ne rit mi niai
Es mi niai
Kas die ni niai
Dū žiai
My lin čiai
Bū čiai.

2007

AlfonsasJonasNavickas
Al fon sas Jo nas Na vic kas – gi mė 1936 m. Sab

laus kiuo se, Ak me nės ra jo ne. Poe tas, ver tė jas, 
pub li cis tas. Kū ry ba pub li kuo ja ma nuo 1959 m. 
Į Lie tu vos ra šy to jų są jun gos Klai pė dos jau nų jų 
ra šy to jų sek ci ją priim tas 1971 m. Mi nė tos sek
ci jos val dy bos pir mi nin ku bu vo 19811982 m. 
Že mai ti jos ra šy to jų bend ri jos pir mi nin ko pa va
duo to jo pa rei gas ėjo 19891998 m. Nuo 1998 m. 
yra Lie tu vos ra šy to jų są jun gos na rys. Poe to kū
ry ba vers ta į ru sų, lat vių, len kų, vo kie čių kal bas. 
Yra iš lei dęs sep ty nias poe zi jos kny gas vai kams 
ir ne vai kams.

Dai nius So bec kis

Psi chiat ri nės nuo lau žos

Psi chiat ri nės nuo lau žos!
Nut ryp tos sie nos
Gro tuo ti lan ge liai
Be ran kės du rys
Sut ram dy mų
Glaus tos
Ran ko vės
Be už ra šų po kal biai
Kar tais poe tiš kos
Bū se nos okea ni nių
Pro ver žių
Pa ki bu sios
Užuo jau tų
Vir vės.

2007

Vien ti sas ry tas

Dar mū sų neiš duo da bu vi mas.
Anks tus vien ti sas ry tas ant lan go.
Ke liau jan tis paukš tis ja me.

Gy ve ni mas ban do at skir ti
Gė rį bū si mą blo gį.

2010m.

Poe tas

Mąs to
Ei lė raš čio aki mis
Ra šo
Ei lė raš čio plunks no mis
Kal ba
Ei lė raš čio gin ti mi
Par ke
So di na me džius
Dir ba
Ei lė raš čio dar bą.

2009m.

Uo la

Kai ta vo še šė lis pri si glau dė prie ma no.

Kai snie gas bu vo bal tes nis už mus abu.
Kai lai kas iš klau sė ki to že my no.

Ta da mes ta po me čia vie nas oloj žvė ris.
Li ko me vie nu skie me niu šio van de ny no.
Mū sų žo džiai bu vo ta da iš kal bin gi.

2010m.

Bė gan tis lai kas (I)

Bė ga Poe ei lu tė mis
De ga Whit man
„Žo lių la puo se“
Že mės
Gė lių au di me
Li Fros to straz do dai noj...

Ra bind ra nat Ta go rės
Mer gai tės
Grau džiam liū de sy vie ni šam
Ril kės
Gies mėj
Pas ku ti nėj...

Elio to:
Mo ters po rtre tas
Be vai sė že mė
Tuš čia vi du riai žmo nės.

Ku rioj ša ly
Jo di di:
Pa bai ga?

2010m.

Kviečiamestudijuoti
TelšiųVyskupoVincento
Borisevičiauskunigų
seminarijoje

MiE Li JAU NUO LiAi,
Baž ny čiai rei kia ku ni gų, ku rie tęs tų Kris taus 

pra dė tą mi si ją, skelb tų am ži ną sias ver ty bes, 
ro dy tų žmo nėms tik rą jį gy ve ni mo ke lią ir ves tų 
juos pas Die vą.

Baž ny čia be pa lio vos mel džia si už pa šau ki
mus ir tu rė da ma aiš kų ir drą sų pa šau ki mo pla ną 
nuo la tos krei pia si į jau nuo lius, kvies da ma at si
liep ti į Kris taus kvie ti mą sek ti Juo.

Šių die nų pa lai min ta sis Jo nas Pau lius ii pri
me na, jog ryt die nos ku ni gas, ne ma žiau ne gu 
šian die ni nis, tu ri bū ti pa na šus į Kris tų, o pa
šau ki mas į ku ni gys tę yra ypa tin gas bū ti vir še
ny bės prieš tu rė ti pa liu di ji mas, pri pa ži ni mas, 
kad gy ve ni mo pra smė yra lais vas ir at sa kin gas 
sa vęs ati da vi mas ki tiems bei pa si ry ži mas ši taip 
tar nau ti Evan ge li jai ir Die vo ka ra lys tei (Plg. Pas
to res da bo vo bis).

Mie las Jau nuo li, jei no ri bran din ti 
sa vo pa šau ki mą ir ruoš tis ku ni gys tei, 

at vyk mo ky tis į Tel šių Vys ku po Vin cen to 
Bo ri se vi čiaus ku ni gų se mi na ri ją.

Į seminarijąpriimami jaunuoliai,baigęvidurinęar
jaitolygiąkitąmokyklą,doroelgesio,praktikuojantys
katalikai.
Stojantiejiįseminarijąpristatošiuosdokumentus:
kle bo no cha rak te ris ti ką;
krikš to liu di ji mą;
vi du ri nio moks lo ates ta tą;
me di kų ko mi si jos pa žy mą;
dvi fo to nuot rau kas.

Do ku men tai prii ma mi se mi na ri jo je, nuo lie pos 
21 d. Ka ted ros a. 6, Tel šiuo se, dar bo die no mis 
nuo 9 iki 12 val.

Sto ja mie ji eg za mi nai vyks rugp jū čio 23 d. Į 
sto ja muo sius eg za mi nus stu den tai tu rė tų at vyk
ti rugp jū čio 2 d. 10 val.

Tel šių Vys ku po Vin cen to Bo ri se vi čiaus ku ni
gų se mi na ri ja lau kia jau nuo lių, no rin čių pa švęs
ti sa vo gy ve ni mą Die vui ir Baž ny čiai.

TKSRektoriuskan.JonasAčas
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Dekalogas
TradicinisDekalogosupratimasyrašiek tieknu

tolęsnuopirminiošaltinio–Biblijosteksto.Reikėtų
išsiaiškinti,kąreiškiapatisąvokaDekalogas.Grai
kiškasžodisdekanekeliajokiųproblemų.Joreikšmė
aiški – skaičius dešimt.Tačiau labai problemiškas
taippatgraikiškaslogosterminas.Jovertimasįlie
tuviųkalbąnėra tik žodis arbamokslas, tuo labiau
įsakymas, kaip populiariai yra verčiama.Apskritai
logosnėra įsakymas.JokiubūdusąvokąDekalogas
negalimaversti kaipDešimt įsakymų.Tai iš esmės
klaidingasvertimas.Tiksliausakant–taiprastasąvo
kosinterpretacija.Priklausomainuokontekstologos
galibūtiverčiamasirsuprantamaskaipŽodis(įsikū
nijęsKristus)Jonokristologijoje,arbatiesiogžodis,
kurisgalireikštiteiginį,pasakymą,pranašystę,žinią,
pamokslą,apreiškimą,pažadą,pasakojimąarpatarlę.
KadnenuvertintumeDievodešimties parėdymų, jų
nevadinsimepatarlėmis, kas iš tikrųjų neatspindėtų
esamos situacijos, tačiau juos vadinsime teiginiais,
kadangijaisteigiamastamtikrasdalykas,kurione
vykdant,laukiaitinnemaloniospasekmės.
Taigi,pradėkimenuo to,kaip tuosdešimtDievo

teiginiųpateikiapirminisšaltinis–Šv.Raštas.Bib
lijojepirmasteiginysteigia,kadnegalimaturėtikitų

dievų;antras–nedarytidievoatvaizdo;trečias–ne
naudotipiktamDievovardo;ketvirtas–švęstišabo
dieną(žinome,kadšabasšvenčiamasšeštadienį,one
sekmadienį,oašnesuadventistųjudėjimopasekėjas);
penktas – gerbti tėvą irmotiną; šeštas – nežudyti;
septintas–nesvetimauti;aštuntas–nevogti;devintas
–neliudytimelagingai;irpagaliaudešimtas–negeis
tiartimožmonosirturtų(norėčiauDievopaklausti,
kuršiameteiginyjedingoartimosvyronegeidimas?).
Lygirviskasbūtųaišku,jeiguneKatalikųbažnyčios
interpretacijaDekalogoatžvilgiu.Dabarpažiūrėkime
kaipjįinterpretuojaKatalikųbažnyčioskatekizmas.
PirmusduteiginiusKatalikųbažnyčiajungiaįvienąir
pristatokaippirmąjįįsakymą–neturėkkitųdievų,tik
manevieną.Antrasteiginys–netarkDievovardobe
reikalo;trečias–švęsksekmadienį(ištikrųjųsiūloma
švęstipirmąjąTvėrimodieną);ketvirtas–gerbksavo
tėvąirmotiną;penktas–nežudyk;šeštas–nepaleistu
vauk;septintas–nevok;aštuntas–nekalbėknetiesos;
devintas–negeisksvetimovyroirsvetimosmoters
(čiaKatalikųbažnyčiaužimaDievovietąirliepiane
geistisvetimovyro);dešimtas–negeisksvetimoturto.
Pirminiamešaltinyje–Šv.Rašte–motersirsvetimo
turtonegeidimaspristatomasdešimtuojuteiginiu,kurį
Katalikųbažnyčiadalinaįdu–devintąirdešimtą–
įsakymus(kaituotarpupirmąirantrąteiginįsujungia
įvieną–pirmą–įsakymą).TokiubūduŠv.Raštoir

Katalikų bažnyčios katekizmo pateikiami teiginiai
skiriasisavoeiliškumu.Šiojevietojesusiduriamesu
pirminiošaltinioirjointerpretacijosproblema.Pas
kutinis,dešimtasteiginys,skambataip:„Negeisisavo
artimonamų;negeisisavoartimožmonosarvergobei
vergės,arjaučio,arasilo,arbetko,kaspriklausotavo
artimui“(Iš20,17).Kaipgiįmanomašįvienąteiginį
dalintiįduįsakymus?Juktaiyravientisassakinys,
reikalaujantisatskirosnumeracijos.Šioteiginiodali
nimasįduįsakymusyranepagrįstasjokialogika.
Kiekvienasišmūsųpasirenkasavoautoritetutam

tikrus dalykus gyvenime.Tas pats ir su rašytiniais
šaltiniais.Galimarinktispirminįšaltinį–Šv.Raštą,
arbajointerpretaciją–Katalikųbažnyčioskatekizmą.
Tačiauvisadaaukščiauviskoyrapirminisšaltinis.Gali
būtidaugpirminiošaltiniointerpretacijų–katalikiška,
pravoslaviška,protestantiška sampratos, tačiaupats
pirminis šaltinis nekinta. Šv.Rašto autoritetasman
yraaukščiauvisko,aukščiaubetkokiųjointerpreta
cijų.Jeiguyrapastebimaskažkoksneatitikimastarp
pirminiošaltinioirjointerpretacijos,tuometautoritetu
reikėtųlaikytipirminįšaltinį.JukDievoŽodisyrane
palyginamaiautoritetingesnisužBažnyčioshierarchų
interpretacijas.

Dai nius So bec kis
Plungė

Gerbiamaredakcija,
Visųpirmanorisinuoširdžiaipadėkotiužišspaus

dintąstraipsnį„GyvenimasprabėgoSuvalkijoje“,už
grąžintas nuotraukas ir keletą „Žemaičių saulutės“
numerių,oypačužpoetiškąredakcijosprierašą,dėko
jantįuž„pravertasprisiminimųdurelesįBabrungėnų
kaimoistoriją“.Taipnorėtųsimatytitokią„Saulutę“,
apiekokią svajojo jospradininkai JonasBražinskis,
JulijaGadeikytėirkiti.Tačiaukartaisirmažaskelmas
nuverčiavežimą.Tamepačiame„Žemaičiųsaulutės“
numeryje (Nr.4 (670) išspausdintaDainiaus
Sobeckioesė„Antrasisatėjimas“bandokeisti
„Saulutės“ veidą.Visųpirma tas cinizmas!..
„Šv.JuozapospermapadėjoŠv.Dvasiaireali
zuotiDievoplanus“.Atsiprašome,betčiajau
ne„Saulutės“leksika.Išsklandausstraipsnio
tekstoaiškiaimatyti,kadkorespondentasyra
geraiišsilavinęsplunksnosmeistras,neblogai
žinantis teologiją,betperšasimintis,kadpo
„Saulutės“priedangapradėjo veikti ateistas.
Perskaitęs šį straipsnį, paskambinau gerb.
„Ž. Saulutės“ redaktorei.Buvau patikintas,
kadD.Sobeckisyrastudijavęsteologiją,yra
redaktoriauspavaduotojas, kad šis straipsnis
buvo išspausdintas „ŠiaurėsAtėnuose“, kad
redaktorė savo pavaduotojui perduosianti
skaitytojonuomonę.Tačiaukitame„Ž.Saulu
tės“numeryje–vėlD.Sobeckioesė„Šeštasis
Dekalogoįsakymas“.Pradėjęsskaitytiminėtą
esė,labainustebau,kadtemavisaineatitinka
ŠeštojoDievoįsakymo,kurissako–nepaleistuvauk!
Čiagiautoriusleidžiasiįfilosofinesgelmes,kaiDievo
„šeštuoju įsakymu“ (pagalD.Sobeckį) sako „nežu
dyk“,odaugelyjeSenojoĮstatymovietųliepiažudyti.
Argitainėraamoralu?“,klausiastraipsnioautorius.
Straipsnisknibždėteknibždanepagarbiųišsireiškimų
Dievoatžvilgiu.Nedrįstuleistisįfilosofiniusginčussu
„teologijosžinovais“,tiknoriupasakyti,kadDievas,
duodamasįsakymąnežudyti,neapribojasavoteisės.Jei

SodomairGomorabuvosudegintos–reiškiatabaus
mėbuvoadekvatišiųmiestųnuopoliui.Tąpatįgalima
pasakytiirapiestraipsnyjeminimąJerichosunaikini
mą–galbūtkartaisDievassavoplanusvykdožmonių
rankomis?Tačiaunevykdo„beatodairos“.Sodomoje
paliekamasLotas,Jeriche–Rahaba.
Teologinės žinios neapsaugonuo ateizmo.Asme

niškaipažinojaubuvusįkunigąJonąRagauską,keleto
ateistiniųknygųautorių(„Ite,missaest“,„Anuometu“
irkt.),dirbusįKaunokunigųseminarijojedėstytoju.
Užėmusiamatsakingądvasiostėvopostąbeidarbū
nantseminarijoje,ėmėformuotisJ.Ragauskoateistinės

pažiūros, tačiau jisgerbtinasdėl to,kadseminarijos
auklėtiniųnežalojosavobesikeičiančiomispažiūromis.
Tikišėjęsiškunigųluomoprabiloapietai.OD.So
beckispogarbingokatalikiškolaikraščio„Ž.Saulutės“
priedangabandopasėtiateizmosėklątarp„Saulutės“
skaitytojų.Skaitytojaiskaudžiaipergyvenadėlaibės
Dievąžeminančiųišsireiškimų.Manau,kadsusirinku
siusįbažnyčiąšv.Mišiomstikinčiuosiusšokiruotų,jei
priealtoriauskunigasateitųmėšlinaiskerziniaisbatais.

Šokiruojairtai,kad„Saulutėje“pasirodėmėšliniD.
Sobeckiostraipsniai.Galautoriuspasiteisinsesąssu
klydęs?!Dekalogąturėtųžinoti.
Rašydamas šį laišką neturiu autoriui jokio pyk

čio.Kiekvienasturimesavonuomonęirnedarydami
niekamžalosjągalimereikšti.Tikman,nuolatiniam
“Saulutės”skaitytojui,gailamūsų“Saulutės”irmielų
josleidėjų,galneapsižiūrėjus,patalpinusiųšiamenuo
sekliaikatalikiškame,kultūriniameleidinyje,jodvasiai
prieštaraujančiusstraipsnius.
Darkartądėkojame“Saulutei”užnuoširdųbendra

vimąruošiantspaudaimūsųstraipsnįapiemumsmielą
žmogų–mamą,užišpildytąmūsųprašymąat
siųstikeletąlaikraščioegzempliorių,tačiaujų
savoartimiesiemsgalirnegalėsimeparodyti,
nesperskaitęšionumerioesėpasakytų:radote
kurspausdintis.Žinoma,taippasakytųnesusi
pažinusiejisuankstesne“Saulute”.
Jūsųakimisžiūrint,galeilinisskaitytojasper

daugsauleidžia,kritikuodamas“Ž.Saulutę”.
Manome,kadturimeišskirtinęteisę,nesesa
me “Ž.Saulutės”pradininkų artimi giminės.
Tai ne vienmūsų nuomonė. Perskaitę šiuos
straipsnius,yrasunerimęirmūsųgiminaičiai.
Manome,kadateityjeneatsisakiusdviprasmiš
ko turinio straipsnių, “Ž.Saulutės” atsisakys
daugelisjągerbusiųskaitytojų.
P.S.Tegulneužsigaunaminėtųesėautorius,

pavadintaskabutėse“teologijosžinovu”.Kaip
kitaip,jeiteologijąstudijavęsžmogusnemoka
DešimtiesDievoįsakymų,kadtuosavociniš
kusakiniuapieMergelęMarijąpaneigiašvč.

MergelėsMarijosnekaltumą,kuriuoaiškiaiprieštarauja
Šv.RaštoNaujajamTestamentui.
Ilgainesiryžauišsiųstišiolaiškoišdidelėspagarbos

redakcijoskolektyvui,betdėlmeilėsseniaiskaitomam
laikraščiui,norisijįgintinuopanašiųkorespondencijų.

Pa gar biai
TeofilisČepulis

Lukšiai,Šakiųrajonas

Skaitytojonuomonė
„Žemaičių saulutė“ – laukiamiausias laikraštis

mūsųšeimoje,norsprenumeruojamejųirdaugiau.
Gal,kadturiuPlateliųsaulutininkųgenų?
Pirmiejilaikraščionumeriaibuvonepalyginamai

šiltesni,žemaičiodūšiaiartimesni.Irautoriai–Pau
lauskaitės,Navickaitė,Stonkus,Žukienė,kiti...

Gyvenimaseinapirmyn,ir„Saulutė“negali„te
kėti“ tuo pačiu laiku.Europėjame!Randasi nauji
rašytojai:filosofai,poetai.
Įdomus (?), žinantis savo galimybių kartelę

Dainius Sobeckis. Kartais sunkoki, įmantrūs
jo straipsniai, kieti. Bet paskutinis jo rašinys
„Žemaičių saulutėje“, „Šeštasis Dekalogo įsa
kymas“–apstulbino!!!Kaiptoksvisažinisgali
nemokėtišitoDekalogoir taipkvailaiaiškinti?

Juk6uojuįsakymuturėjokaltintipaleistuvyste,
o ne žudymu (5).Gal pasiūlykite jam pradžia
mokslįKatekizmą–gal išmoks irnebeklysdėl
Dekalogoįsakymų.Juksakoma:„Išdideliorašto
išeinaiškrašto.“
SėkmėsJums.Tikgyvuokitevisada!

Jad vy ga
Šakiųrajonas
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Per penkerius veiklos
metus surengtos septynios
dalykinės sueigos, viktori
noskonkursaiapiePlungę,
Plungės kraštą bei žymius
plungiškius:„MeilėTėvynei
prasidedanuogimtojokraš
to...“, „Jaunųjų plungiškių
tūkstantmečiokomandosrin
kimai“, „Išnaujoatraskime
Plungę“,„Pažinkimdarkartą
gimtąjąPlungę“.Moksleivių
pageidavimu įvyko susiti
kimai su PlungėsMykolo
Oginskiomenomokyklos
pučiamųjų instrumentų or
kestrobigbendogrupe(vad.
A. Urniežius), legendinės
grupės„Žemaitėliai“įkūrėju
irilgamečiuvadovu,buvusiu
„Saulės“ gimnazijos direk
toriumi JuozuMilašiumi,
Klaipėdos universitetome
nųfakultetodžiazokatedros
docentuSauliumiŠiaučiuliu
beitopatiesuniversitetoma
gistrantu LaimonuUrbiku,
advokatuMariumiGriciumi,
plungiškiams gerai žinomu
žurnalistu ir rašytoju Eu
genijumiBunka.Apie savo
verslo sėkmę su jaunaisiais
plungiškiaispasidalijoirpa
ts draugijos prezidentas dr.
B.Lubys.

Klaipėdos Valstybinio
muzikinioteatrosimfoninio
orkestro dirigento, Plungės
garbėspiliečio,profesoriaus
StasioDomarko dėka turė
jome nuostabią galimybę
aplankytivisusteatroužku
lisius.Maestro papasakojo
teatro įkūrimo istoriją, apie
tai, kaip kuriami spektak
liai, parenkamas repertua
ras. Parodė teatro patalpas,
dekoracijųkambarius,repe
ticijųsales irkt.Plungiškių
draugija suteikė galimybę
pamatytiKlaipėdosValsty
biniamemuzikiniameteatre
spektaklius:Z.Liepinš ope
rąmelodramą „Paryžiaus
katedra“ ir PauloAbraham
„BaliusSavojoje“.

Lankėmės ir viename iš
seniausiųRytųirCentrinėje
Europojemokslo šventovių
–Vilniaus universitete. Čia
mus sutiko ir labai šiltai
priėmė plungiškis, univer
sitetoprorektorius,docentas
RimantasVaitkus.

DaugdėmesioPlungiškių
draugija skiria jaunimopa
žintineiirkultūrineiveiklai,
todėlminintjaunųjųplungiš
kių veiklos penkmetį Plun
giškiųdraugijosprezidentas
dr.B.Lubysirviceprezidentė
G.Žiobakienė aktyviausius
moksleiviusirjųvadovuspa
kvietėįkultūrinępažintinę
kelionępoLenkiją„Istorijos
labirintų vingiais“, kurios
metu aplankėmeVaršuvą,
Krokuvą,Veličkos druskų
kasyklas,Čenstakavos vie
nuolyną... pabendravome,
artimiaususipažinomevieni
sukitais.

Plun giš kių drau gi jos pre zi den tas, Plun gės mies to gar bės 
pi lie tis dr. Bro nis lo vas Lu bys ir eks ce len ci ja Tel šių vys-
ku pas Jo nas Bo ru ta.

Su si ti ki mo aki mir ka Že mai čių Kal va ri jo je.
RomosBužienėsirJurgioMankauskonuotr.

Jau nie ji plun giš kiai Var šu vos se na mies ty je.

Klai pė dos uni ver si te to pro rek to rius, pro fe so rius Vai du tis Lau rė nas se na to sa lė je su jau-
nai siais plun giš kiais.

Vi są ke lio nę Klai pė do je mus ly dė jo ir la bai šil tai bend ra-
vo Klai pė dos jū rų kro vi nių kom pa ni jos (KLAS CO) ge ne ra li-
niai di rek to riai Aud rius Pau ža ir Be ne dik tas Pet raus kas. Aka de mi ko Adol fo Ju cio pa grin di nės mo kyk los jau nie ji plun giš kiai.

Ro ma Bužienė

Jaunųjųplungiškiųdraugijapaminėjosavoveiklospenkmetį
Prieš pen ke rius me tus kon cer no „Ache mos gru pė“ pre zi den to, Plun

gės gar bės pi lie čio, Plun giš kių drau gi jos pre zi den to dr. Bro nis lo vo Lu bio 
ir vi cep re zi den tės, My ko lo Ogins kio me no mo kyk los di rek to rės Ge no
vai tės Žio ba kie nės ini cia ty va į Plun giš kių drau gi ją įsi lie jo gau sus bū rys 
jau ni mo iš Plun gės aka de mi ko Adol fo Ju cio pa grin di nės (vad. Ro ma Bu
žie nė, Da nu tė Ar da vi čie nė), Že mai čių Kal va ri jos (vad. Al ma Mi ka laus kie
nė) ir Se na mies čio (vad. ire na Ston kie nė) vi du ri nių mo kyk lų bei „Sau lės“ 
gim na zi jos (vad. Sta nis lo vas Smil ge vi čius, Vai do tas Rač kaus kas). Jau nų
jų plun giš kių drau gi jos tiks las – žy mių plun giš kių pa ger bi mas, jų veik los 
sklai da, kul tū ri nės veik los vys ty mas, me džia gos rin ki mas apie sa vo gy ve
na mo sios vie tos įdo mes nius žmo nes ir jų veik lą, įvai rių ak ci jų ren gi mas.

Aptarti penkerių metų
veiklos rezultatų jaunieji
plungiškiai rinkosi įŽemai
čių Kalvariją, kur su jais
susitikti atvyko Plungiškių
draugijos prezidentas dr.
B.Lubys, viceprezidentėG.
Žiobakienė, ekscelencija
TelšiųvyskupasJonasBoru
ta,Telšiųkunigųseminarijos
Rektorius,ŽemaičiųKalva
rijosbazilikosklebonas,ka
nauninkasJonasAčas,Telšių
kunigųseminarijosprefektas,
kanauninkasAndriejusSaba
liauskas,ŽemaičiųKalvarijos
seniūnasLiudasGricius,mo
kyklos direktoriusZenonas
Garbenčius, bendruomenės
„Gardai“ pirmininkasBro
niusKleinauskas ir kt.Čia
buvopristatytajaunųjųplun
giškiųpenkeriųmetųveiklos
ataskaita, aptarti tolimesni
veiklosplanai.

Penkeriųmetųdarbusap
vainikavoneįtikėtinadovana
taikelionėįKlaipėdą.Čia
aplankėmeKlaipėdosuniver
sitetą,kurmuspasitikouni
versitetorektoriusprof.habil.
dr.Vladas Žulkus. Studijų
prorektoriusprof.dr.Vaidutis
Laurėnasbūsimusstudentus
supažindino suuniversitetu,
studijųprogramomis.Vėliau
mūsų laukė nepakartojama
ekskursija įAB „Klaipėdos

jūrų krovinių kompanija“
(KLASKO).Čiamūsų lau
kė nuostabi ir nepakartoja
ma kelionė laivu „Venus“,
kuriosmetu visą laikąmus
lydėjoirsumumisbendravo
šioskompanijosgeneraliniai
direktoriaiAudrius Pauža
beiBenediktas Petrauskas.
Plaukiant laivumumsbuvo
pristatytasKlaipėdosuostas,
jo pajėgumai ir galimybės,
planai ateičiai, buvo paro
dyti Jūros vartai,Klaipėdos
uoste esančios bendrovės.
Turėjomegalimybęaplankyti
Juodkrantę.

Nuoširdžių, savo kraštą
mylinčiųirdaugdėmesiojam
skiriančiųPlungiškiųdraugi
josprezidentodr.Bronislovo
LubioirviceprezidentėsGe
novaitės Žiobakienės dėka
jauniejiplungiškiaiturinuo
stabiągalimybęvisapusiškai
tobulėti, pakeliauti, susipa
žinti.Tikimės,kadmeilėsavo
kraštui,iščiakilusiųžmonių
kilnumaspaliksatgarsįkiek
vieno jaunojo plungiškio
širdyje...

PlungėsakademikoAdolfo
Juciopagrindinės

mokyklosdirektoriauspa
vaduotojaugdymui,
jaunųjųplungiškių

draugijoskoordinatorė
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Mes,NewYorkoapylinkėslietuviai,esame
ganapagerbiamiirįvertinami.

Norsjausenokaipraėjotasentuziastiškas
laikotarpis, kai iš parodų buvo išperkami
paveikslai,tačiaudailininkainėdabarmūsų
nepamiršta.

Jiemsmalonuatvežtisavokūriniusį„Di
dįjįNewYorką“–įtą,bentšiuometu,pasau
liniomenocentrą–irjuosiškabintilietuvių
Kultūrosžidiniosalėse.

Norsvisa taikartaisbaigiasinuostoliais,
bet,matyt,dailininkuspaguodžiafaktas,kad
štaijuosmatysšiodidmiesčiolietuviaiirpa
sigėrėsmeniniodarbovaisiais.

Kaipžinote,komunikacijamenininkosu
visuomene yra būtinybė, be kurios nebūtų
pilnutinėsprasmėsnėkurti.

Būdamitaipvertinami,mesneperseniau
siai čia turėjomeVasario 16osios šventėje
surengtądailėsparodą,labaipradžiuginusią
menomylėtojus.

Šiandienmes taip pat galime pasigėrėti
iškilių dailininkųdarbais, kuriuosmums iš
Chicagosatvežėnenuilstąsmenoentuziastas
kun.AlgimantasKezys.

Atsiminkime,jogtainebuvolengvaauto
mobiliuatgabentiištokiostolybėstiekdaug
paveikslųirskulptūrų.

Tai galėjo atlikti tik žmogus, kuris pats
yramenininkas – fotografas ir gyvena kitų
dailininkųkūryba.

KiekilgiaužvelgdamiįkunigoKezioen
tuziazmąmenui,messusiduriamesuįdomia
irganakeistaapraiškaišeivijoskultūriniame
gyvenime, būtent, kad lietuviai vienuoliai
pasinešė įmenoglobėjus,mecenatus,gale
rijųsteigėjus.

Taiyravisiemsmatomifaktai.
Pirmiausia gal pažvelkime į pranciško

nus.
Nuvažiavę į Kennebunkportą, išvysite

lietuvių dailininkų bei architektų sukurtas
šventoves,monumentus,paveikslus,kaban
čiusvienuolyneirvasarvietėje.

Panašiai irBrooklyne: tiekKultūros ži
dinyje, tiek vienuolyne pilna paveikslų ir
daugiausiaaukštolygio–iškiliųdailininkų,
kurie galėtų rengti parodas arba jas rengia
NewYorkomiestogalerijose.

Lygtoneužtektų,daryračiaspecialidai
lėsirskulptūrosgalerija,ožurnaleAiduose
skelbiamosmenopaveikslųnuotraukos,gvil
denamalietuviųdailininkųkūryba.

PanašiaiirChicagoje.
Ten jėzuitų globoje įsteigta Čiurlionio

vardogalerija,kuriojenuolatrengiamospa
rodos.

PastataigitiekJaunimocentro,tiekMarijo
novienuolynoyrasukurtiirpastatytilietuvių
architektų.

Taippatmeniškaisvitražaisbeiskulptūro
misišpuoštasirjųvidus.

NeatsiliekanėNekaltoprasidėjimoseselės
–irjųkoplyčialietuviųdailininkųdarbas,ir
jųvienuolynosienosišpuoštosžymiųlietuvių
dailininkųpaveikslais.

Putnameįkurtasnetdail.AdomoGaldiko
muziejus.

x
Bendraiapžvelgęšiąpadėtį,meslengviau

galimesuprastiirkun.AlgimantoKezio,vie
nuoliojėzuito,entuziazmąmenui.

Tik skirtumas toks, kad jis veikia par
tizaniškais – be kolektyvinės vienuolynų
pagalbos.

Jamužtenkatikvyresniųjųpalaiminimo,ir
jissteigiaChicagosdidmiesčiocentregaleriją,
kitąLongIslande,atrenkadailininkųdarbus,
juosišstatoparodose.

Visataibefinansiniouždarbio.
Jouždarbisyradžiaugsmas,kadgalipadė

tidailininkams,parodytijųkūrybąmumsir
atliktisavotiškąkultūrinęmisiją,kuriainėra
savanorių.

Matydamastąlietuviųvienuoliųentuziaz
mąmenui,manau,nevienasmėgtųklausti,
kodėljiemetėsiįšią,sakyčiau,nepraktišką
sritį?

Atsakymasyratodėl,kadšisritisyradva
sinėirkeliažmogųįDievą.

Atimkiškrikščionybėsvaizdinįmeną,ir
kasbeliksišjos?

Tadanebeūšgotikoskatedrų,Vilniausba
rokiniųpastatų,SikstinoskoplyčiosVatikane,
Michelangelo,Rafaelio,Roualtoskulptūrinių
irtapybiniųkūrinių.

Tadamūsųreligijojenebebustosspindu
liuojančiosspalvomerdvės,tosmonumentali
nėsdidybėsirtaippatminiatiūrinėsmažybės
beidvasinėsšilumos.

Tadamūsų religija būtų vėsi, per daug
tragiška, turintmintyje jos įsteigėjo nukry
žiavimą,atremtadaugiausianepakeičiamom
formulėm.

Todėl septintame ir aštuntame amžiuje,
kaikilo reakcijapriešpaveikslus,Bažnyčia
jąpasmerkėirnugalėjo.

Štaikodėlirlietuviaivienuoliaitapomeno
entuziastais.

Štaikodėlirkun.AlgimantasKezyssudi
džiausiuužsidegimupasinešėįmenosritį.

Išvisotonemažaigalipasimokytiiršiuo
laikinėlietuviųvisuomenė.

Atėjus į parodas, paprastai sakoma: jau
niekonebepirksiu,nesnebėraantsienųvietos
paveikslams.

Čia užmirštama, jogmeno kūriniai yra
vertybės, taip kaip aukso žiedai, gintariniai
karoliai,brangakmeniai.

Juosmalonuyra turėti, nors ir negalima
visų užsikabinti ant kaklo ar užsidėti ant
rankų.

Muziejai tik dalelę paveikslų iškabina
salėse.

Kitiliekakolekcijosekaipvertybės.
Panašiai daro ir kitataučiaimenų kolek

cijonieriai.
Jieneiškabinaantsienųvisoto,kąturi.
Jiepaveikslusbeiskulptūrassutelkiaįko

lekcijasirjasnuolatpapildo.
Žinoma,mums,lietuviams,ikitodarto

limaskelias,betpagalsavo išgalesparemti
lietuviusdailininkusyra irkultūrinis, irpa
triotinisžygis.

ParengėDainiusSobeckis
Plungė

1. Al gi man tas Ke zys (g. 1928) – lie tu vių ku
ni gas, fo tog ra fas, išei vi jos kul tū ros vei kė jas.

2. Mi che lan ge lo di Lo do vi co Buo na rot ti 
Si mo ni (14751564) – Re ne san so lai kų ita lų 
da li nin kas, skulp to rius, ar chi tek tas, poe tas ir 
in ži nie rius.

3. Raf fael lo San zio da Ur bi no (14831520) 
– ita lų dai li nin kas ir ar chi tek tas.

4. Geor ges Hen ri Rouault (18711958) – 
pran cū zų fo viz mo bei eksp re sio niz mo sro vės 
ta py to jas.

Prof. ha bil. dr. Al gir das AžuBAlis

Plungiškėsdaktarodisertacija
Birželio 10 d.Vilniaus

pedagoginiame universitete
(toliau –VPU)SigitaBur
vytėlabaisėkmingaiapgynė
socialiniųmokslų (eduko
logijos) daktaro disertaciją
„Pirmosios klasės moki
nių adaptacijosmokykloje
pedagoginis koregavimas“
(mokslinis vadovas –VPU
profesorius,habil.dr.Zeno
nasBajoriūnas).S.Burvytė
–plungiškė,1994m.baigusi
tuometinęPlungės5jąvidu
rinęmokyklą.Pojosbaigimo
ji įstojo į Lietuvos žemės
ūkio universitetą (toliau –
LŽŪU) ir 1999 m. baigė
studijas,įgydamaprofesijos
mokytojo kvalifikaciją.Ka
dangistudijasbaigėpuikiai,
jai buvo pasiūlyta tęsti jas
magistrantūroje ir 2001m.
LŽŪUS.Burvyteibuvosu
teiktasedukologijosmagistro
kvalifikacinis laipsnis. Čia
studijos irgi buvo baigtos
puikiai.TadtuojpatS.Bur
vytė buvo rekomenduota
studijuotiVPU Socialinės
pedagogikos katedros dok
torantūroje.Išlaikiusineleng
vus egzaminus ir praėjusi
nemažąkonkursąS.Burvytė
įdoktorantūrąbuvopriimta.
Bebaigdama ją, S.Burvytė
ištekėjo, pagimdė 3 sūnus
irtaisutrukdėlaikuužbaigti
studijas.Tačiausūnumskiek
paaugus, ji ėmėsi darbo ir
baigėrengtidisertaciją.

S.Burvytėsdisertacijayra
originali,neidentiškakitoms,
joje atliktas fundamentalus,
platusirpatikimastyrimas.

Tyrimomokslinis nauju
masirteorinisreikšmingumas:
disertacijojepirmąkartąLie
tuvoje teoriškai irempiriškai
išnagrinėtospirmosiosklasės
mokiniųadaptacijospedago
giniokoregavimoprielaidos,
teikiant psichologinę ir pe
dagoginępagalbą tėvams ir
mokytojams. Parodyta, kad
minėtasis koregavimas rei
kalingas ypač tiemspirmos
klasėsmokiniams,kurie tam
nebuvo tinkamai parengti
ikimokykliniu laikotarpiu.
Pagalbateiktanetiesiogvai
kams,bet jiebuvoveikiami
pertėvus,parengiantpastaruo
siussaviugdai,kurileidojiems
pakeisti ugdomąją aplinką
savo šeimose. Parengta pa
galbostėvamsirmokytojams
organizavimostruktūra,suda
rytapirmaklasiųadaptavimosi
mokyklojeschema,numatyta
adaptavimosisunkumųkore
gavimogalimybė.

Tyrimo praktinis reikš
mingumas: praktiškai pa
tikrinta aukščiauminėtoji
pagalbosstruktūra,pateiktos
konkrečios ir itin vertingos
rekomendacijos tėvams ir
mokytojams: a) pateiktas
vaikųsuskirstymaspagaljų
elgesio raišką; b) parengtas
pirmosklasėsmokiniųadap
tavimosi sunkumų korega
vimomodelis,patikrintasjo
veiksmingumas,aptartostai
kymogalimybės,įtraukiantį
šiomodeliorealizavimątėvus
irmokytojus,integruojantjį
į vientisą pirmosios klasės

mokinių ugdymo procesą.
Tadatliktasdarbasbuslabai
naudingasmokslininkams
edukologams,mokytojams
praktikams,studentams,ma
gistrantamsirdoktorantams,
besigilinantiems į pradinio
ugdymoproblemas.

Norisi pažymėti, kad S.
Burvytės teiginiai, išdėsty
ti disertacijos santraukoje,
neatsirado išnieko, iškarto,
be įdėtų didžiulių pastangų.
Pirmiausia, tiesiog žavi au
torės gilus susipažinimas su
kitų autorių darbais, artimai
susijusiais su nagrinėjama
problema.Retojedisertacijoje
rasimepanaudotosliteratūros
sąrašą,kuriamebūtųnurodyta
318mokslinių irmetodinių
darbų nagrinėjama tema.S.
Burvytėperskaitėirpanaudo
josavodarbepraktiškaivisus
jai reikšmingus lietuviškus
šaltinius, daug solidžių ang
liškų,prancūziškųbeirusiškų
veikalų (bejedalispastarųjų
–vertimaiišVakarųEuropos
kalbų).Taigiteoriniaityrimo
metodaipritaikytiitinsėkmin
gai.S.Burvytė,neapsiribojo
kitųtyrėjųlabaijaupamėgtu
ir dažnaivieninteliu empiri
niutyrimometodu–anketine
apklausa, irpanaudojo ją tik
tiek,kiek jibuvo reikalinga.
Didelėjejostyrimodalyjedo
minuojakurkassudėtingesnis
empirinismetodas–tiriamųjų
stebėjimas,praturtinęsdiser
taciją įtikinamaispraktiniais
pavyzdžiais.Nelengvi,imlūs
laikui,betpatikimiirpraturti
nędisertacijąirkitijosnaudoti
empiriniai tyrimometodai:
fokusgrupėsirindividualios
konsultacijos su tiriamųjų
tėvais, atvejo analizė, edu
kacinių procesųmokinių ir
mokytojųveiklojestebėjimas.
Į tyrimusbuvo įjungti 1172
mokiniai, 1002 tėvai ir 107
pedagogai.Beje,tyrimaibuvo
atliekamiirPlungėsvyskupo
MotiejausValančiauskatali
kiškojoje pradinėjemokyk

loje.Matematinės statistikos
metodais buvo atlikta šio
tikrai nepaprastai plataus ir
visapusiškotyrimoduomenų
analizė,nustatytasdidelis jo
patikimumas. Disertacinio
tyrimorezultatųaprobavimas
irgiganasolidus:4S.Burvy
tės pranešimai tarptautinėse
mokslinėse konferencijose,
4moksliniai ir 7metodiniai
josstraipsniai.Tikėtinairitin
pageidautina,kadkaipatski
ramonografijabusišleistair
patiitinsolidisavoturiniuir
apimtimi (supriedais –253
psl.)disertacija.

Labai palankiai diserta
ciją įvertino oficialiosios
oponentės: prof. dr.Giedrė
Kvieskienė (VPU) ir doc.
dr.Aldona Palujanskienė
(LŽŪU)beiVPUEdukolo
gijosmokslo krypties tary
bos pirmininkė prof. habil.
dr.Marijona Barkauskaitė
(VPU)irtarybosnariai:prof.
habil. dr.VytautasGudonis
(Šiauliųuniversitetas),prof.
dr.LoretaŽadeikaitė(VPU),
doc. dr.BronislavaGrigaitė
(KaunoVytauto Didžiojo
universitetas),doc.dr.Kris
tinaStankevičienė(VPU),iš
aukštųjųbeibendrojolavini
momokyklų gauta apie 10
teigiamųatsiliepimų.

LabaižavėjoS.Burvytės
disertacijos gynimas: la
koniškai, kiek flegmatiškai
(kaip įprasta žemaičiams),
betlabaiužtikrintaijiišdėstė
pagrindiniusdisertacijostei
ginius,puikiaiatsakėįvisus
jaipateiktusklausimus,kal
bėjolabaitaisyklingalietuvių
kalba,puikiaibuvoparengusi
visas demonstruotas skaid
res. Plungė galės pagrįstai
didžiuotis savo dukra, nes
joslaukiatikraigražimoks
lininkės ateitis, tą įrodo jau
pirmiejiitinsėkmingižings
niaimoksle.

GeneroloJonoŽemaičio
Lie tu vos ka ro aka de mi ja

Vilnius

leo nar das Andriekus

Kodėllietuviaivienuoliaitapo
menoentuziastais?

Žo dis ati da rant dai lės pa ro dą K. Ž. 1987.III.27

Kvėitėms
Maluoningā kvėitamTamsta lėipas

mienesė20dėina(trečiadėinie)17valon
daiŽemaitiukultūrasdraugėjėsPlungės
skīriaus„Gondinga“atkoramojėsoeiga,
katravīksŽemaitiudailėsmuziejou(Par
kag.1,Plungė).
Pruogramuo
17val.Idalės(rimtuojė)
Pasėsveikėnėms
IrenasStonkienėspranešėms„Žemai

tiukultūrasdraugėjėsgīvavėmapėrmėjē
metā(19911992)“
Draugėjėsenamūjurekalūsvarstīms:

nuostatu ėr veikluos pristatīms, narė
muokesnėnustatīms
Valdžiuosrinkėmā
18val.IIdalės(linksmuojė)
Vėsū kėtū rekalū aptarėms pri ar

batelės (vėišiesem sava lauknešieliu
vaišiem)
P.S.Tep patmaluonē prašuompar

doutėkvėitėmavėsimssavaprietelems
ėrŽemaitėjėsmilietojems.

Uorganizatuorē
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Žmogaus teisių stebėji
mo institutas kasmet kovo
mėnesį rengiaSavaitę prieš
rasizmąirkitasnepakantumo
formas,kuriosrenginiaiyra
dalisvisąEuropąapimančios
Savaitėspriešrasizmą,koor
dinuojamosdaugiaunei560
organizacijųvisojeEuropoje,
vienijančio nevyriausybinių
organizacijųtinkloUNITED,
kovojančio prieš visų rūšių
diskriminacijąbeinepakan
tumą (žr. http://www.unite
dagainstracism.org).

JungtiniųTautųGenerali
nėasamblėjapaskelbėkovo
21ąjąTarptautinevisų for
mų rasinės diskriminacijos
panaikinimodiena,pažymint
69demonstrantų,protestavu
siųprešaparteidą,nužudymą
Šarpevilyje, PietųAfrikoje,
1960aisiais.KasmetinėsEu
roposSavaitėspriešrasizmą,
rengiamos aplink šią datą,
metu tūkstančiai žmonių
Europojeaktyviaidalyvauja

Vir gi ni ja liutikAitė

Neklijuokimeetikečių,matykimešaliažmogų

įvairiausiuose renginiuose
– nuodaugiakultūrinių jau
nimofestivaliųikirasistinių
šūkių valymo nuomiestų
sienų.

LietuvojeSavaitėsrengi
nius organizuojančioŽmo
gausteisiųstebėjimoinstitu
toprogramųdirektorėDovilė
Šakalienė pastebi: „Lietuva
jau daugiau nei dvidešimt
metų yra šios laisvų ir de
mokratinių valstybių bend
ruomenės narė, jau užaugo
jaunojikarta,gimusineprik
lausomoje šalyje.Tačiau ar
oficialus Lietuvos trakta
vimas – pakankama sąlyga
laisvei?Arlietuviųmentali
tetasnelikoten,užgeležinės
uždangos?Kyla labai rimtų
abejonių, ar suvokta, koks
yra laisvės turinys, kokias
teisesmesgavomeirkokias
pareigasprisiėmėme.“

Tuometbuvomevieningi,
norėjomenetikgeografiškai,
betirpolitiškaibūtiEuropoje.
Tačiaušiandiendalispiliečių
piktinasiprimetamomiseuro
pinėmisvertybėmis,tarsimes
nebūtume europiečiai.Dalis
teigia,kadvisainetokiosLie
tuvossiektairtikėtąsi.Panašu,
kadpakitomūsųnorai, arba
neituomet,neišiandienneži
nome,konorime.Panašu,kad
nesutariamedėlišsvajotosios
laisvėsturinio,nesuvokiame,
kad teisės viršenybė, lygios
galimybės ir žmogaus teisės
bei laisvės yra neatsiejama
laisvosirdemokratinėsvals
tybėsdalis,jospagrindas.

Iršiaismetaiskovo11ąją
įvykusios eitynės nuskam
bėjoradikaliaisnacionalisti
niais šūkiais.Skinų rankose
didžiulis transparantas „Už
gimtąjąLietuvą,rasęirtautą”
kėlėklausimą,kasgitalietu
vių„rasė”,irkurdėti„negry
nakraujus” lietuvius? Šiais
metais,kadirkiekpavėluo
tai,premjerasirkonservato
riųkrikdemųlyderisAndrius
Kubilius pasmerkė radikalų
žygį. Pasak jo, kiekvienais
metais Nepriklausomybės
dieną eitynėmis bei šūkiais
„Lietuva – lietuviams” pa
žymintys radikalai savone
tinkamuelgesiudiskredituoja
tikruspatriotus.

Savo ruožtu dr.Dainius
Pūras,Žmogausteisiųstebė
jimo instituto valdybos pir
mininkas, pastebi: „Vietoje
to,kadpasinaudotųunikalia
galimybetaptisveikavisuo
mene ir pajėgia valstybe,
Lietuvavisdažniauatkreipia
dėmesįkaipvalstybė,suabe
jojusi laisvės ir tolerancijos
idėjomis [...].Stiprėjaydin
gas ratas, kuomet politikai,
užuot tapę visuomenės ly
deriais, pataikauja tam tik
ros visuomenės dalies, kuri
pasiilgototalitarinėsdvasios,
nuotaikoms.Visdažniaukri
tikuojama Europos patirtis
kuriant pilietinę visuome
nę ir gerbiant visų žmonių,
ypač pažeidžiamų grupių,

teises. Tarsi būtų norima
pasveikti, gydantis tuo, nuo
ko taip sunkiai visuomenė
buvosusargdintapertragišką
XXamžiausvidurįirantrąją
pusę.”

Tačiaukolkasdarnevisa
Lietuvaevakavosi,daryrati
kinčių,kadįmanomagyventi
Lietuvoje.Irnetgiyramėgi
nančiųkažkąkeisti.Drauge
supartneriaisŽmogausteisių
stebėjimo institutas kvietė į
diskusijas,kinoseansus,ren
gė radijo laidas ir specialius
užsiėmimusmokyklose,kurių
metuskatinoatviraiiratsakin
gaiišsiaiškinti,arsuprantame
atviros visuomenės reikšmę
iržmogaus teisiųprasmę,ar
mokamegerbtisaveirkitą,bei
kuoskiriasipatriotizmasnuo
nacionalizmo.Dalisrenginių
vykoirPlungėje–tametarpe
Berlynokinofestivalyjeprizą
už geriausią žmogaus teisių
dokumentiką laimėjusio lie
tuviorežisieriausMantoKve
daravičiausfilmo„Barzakh“
premjera specialiai plungiš
kiams.Nepaisantbeprotiško
darbų tempo, režisierius as
meniškaiatvykopabendrauti
sužiūrovaisirmielaiatsakėį
visusklausimus.

„Džiaugiamės, kadPlun
gės bendruomenė pasirodė
tokiaaktyvi,žingeidi.Mies
teliopilietiškumoirkultūros
lopšyje – Plungės rajono
viešojoje bibliotekoje – vy
ko eilė žmogaus teisių kino
seansų, lydimų nuoširdžių
diskusijų su žiūrovais.Tai
puikus pavyzdys, kad ga
lime būti jautrūs ir suvokti
žmogiškojo orumo prasmę,
galime būti atviri įvairioms
patirtims,galimesukurtiap
linksavetokiąaplinką,tokią
bendruomenę, kokios nori
me,“sakėD.Šakalienė.

Daugiauinformacijosapie
savoteises–kokiosjos,kur
jos surašytos, kaip jas ginti
irkur–galiterastitiekŽTSI
tinklapyje(jeinerasite–mie
laiJumspadėsime),tiekmū
sųbibliotekoje.

Plungė

M. Kve da ra vi čiaus fil mas „Bar zakh“ su lau kė di de lio plun giš kių su si do mė ji mo.

Plun gės vie šo sios bib lio te kos di rek to rės V. Skie rie nės (de ši nė je) pa dė ka ren gi nio sve-
čiams - re ži sie riui M. Kve da ra vi čiui ir Žmo gaus tei sių ste bė ji mo ins ti tu to pro gra mų 
di rek to rei Do vi lei Ša ka lie nei.

ire na ŠeŠkAuskienė

Pakelėsrūpintojėlispriminstautosiršeimostragediją
PriekelioPalanga–Šiau

liai, 5ame kilometre, už
Kretingos,tiesKveciųmiške
liu pašventintas rūpintojėlis
nekaltai nužudytų žmonių
atminimui.

Skulptūra primins, kad
tarp700pirmosiomisAntrojo
pasauliniokarodienomisčia
tarpsušaudytųžydųbuvo ir
22lietuviai.

Pastatytineįprastąrūpinto
jėlį–mąstytoją,laikantįsuža
liavusią lazdą – pagonybei,
krikščionybei bei judaizmui
būdingą simbolį, sumanė
broliaiVidmantasirEgidijus
Gendvilai.JuosparėmėPlun
gėje įkurtas JakovoBunkos
labdarosirparamosfondas.

Beveik 4metrų aukščio
skulptūrą sukūrė plungiškis
kryždirbysAntanasVaškys,
jam talkinoPlatelių gimna
zijosvienuoliktokas,jaunasis
drožėjasGabrieliusKuliešius.
Rūpintojėlispravažiuojantie
siems primins šiose vietose
įvykusią kraupią lietuvių
ir žydų tragediją, o kretin

giškiams ir plungiškiams
Gendvilams – ir jų šeimos
netektį.

„Šios skulptūros atsiradi
mo istorija yra pilnamįslių
beisutapimų,kalbėjoVid
mantoGendviložmonaDia
na. –Kai vienam iš brolių,
Egidijui, pavyko nusipirkti
žemėsšaliaKveciųmiškelio,
žinodami,kadnetoliesebuvo
šaudomi žydai, pradėjome
tuo įvykiu domėtis.Tada ir
sužinojome,kad tarp sušau
dytųžydųbuvoirmanovyro
senelisStasysGendvilas.Jo
mirties priežastys paaiškėjo
praėjus beveik 70metų po
žūties.“

Į rūpintojėlio pašventi
nimo ceremoniją atvykęs
88eriųJakovasBunkasakė
iš Jeruzalės gavęs knygą –
holokausto aukų Lietuvoje
sąrašą, irKveciųmiškelyje
nužudytųjų sąraše suradęs
StanislovoGendvilopavardę.
Ligi tol buvomanoma, kad
Stanislovas Gendvilas yra
„dingęsbežinios“.

Žurnalistas, JakovoBun
koslabdarosirparamosfon
doįkūrėjasEugenijusBunka
susirinkusiesiems priminė
Lietuvos ir Plungės žydų
įnašą į lietuvių ir pasaulio
tautųprogresą.„Visižinome
MahatmąGandį–filosofąbei
kovotojąužIndijosnepriklau
somybę.Betretasgirdėjome,
kadjeineHermanasKalen
bachas, išvykęs išŽemaičių
NaumiesčioirįsikūręsPietų
Afrikoje,tensutikęsGandįir
buvęsjorėmėjas,talkininkas,
Indijanepriklausomybębūtų
išsikovojusi daug vėliau.O
aržinome,kadSonyŠleisin
iš Plungės buvoMahatmos
Gandžio sakretorė? Plun
giškis  ir Borisas Efrosas
– chirurgas, atlikęs pirmąją
Lietuvoješirdiespersodinimo
operaciją. „Oskarais“ apdo
vanotos kino juostos „Pia
nistas“scenarijausautoriaus
RonaldoHarvudotėvaitaip
patPlungėsžydai.VisaLietu
vanusėtakapaisžydų,kurie
galėjo būtimūsų gydytojai,

advokatai,politikaiirpadėti
siekti lietuviųtautosneprik
lausomybės bei kelti šalies
ekonomiką.Šiandiengedime
žuvusiųjų,kartuapraudodami
dėlnetekčiųirsave“.

Skulptūrą pašventinoku
nigas pranciškonas Saulius
– PauliusBytautas. Jį atly
dėjęs Pakutuvėnų parapijos
klebonasGediminasNum
gaudis džiaugėsi, kadmal
da už žuvusiuosius sujungė
žmones,nepaisantto,kokios
tautybėsjieyra.„Perkarąbu
vomesukiršinti,neapykantos
sėklabuvoapnuodytosmūsų
širdys:lietuviaikeikėkitatau
čius,betužsimerkdavoprieš
tuos,kurieiniciavožudynes.
Priekarstųgarsiailiejosipra
keiksmai budeliams, tačiau
niekasnepasmerkė tų,kurie
skleidė brolžudišką ideolo
giją.Taibuvopatstikriausias
šėtono triumfas. Ligi šiol
tebevargstame,įklimpępoli
tinėse intrigose,nesnesame
atlikęatgailosužsavo tėvų,
senelių,kaimynųdarbus.Visi

esamesužeisti,irtosžaizdos
neužgistol,prakaiksmastęsis
tol,koljonepakeisimeatlei
dimu“,atgailosiratleidimo,
prasidedančionuokiekvieno
mūsų, būtinybęs akcentavo
G.Numgaudis.

„Esudėkingastiemsžmo
nėms,kurierūpinasiistorinių
vietųįamžinimu.Jeivisibū
simepilietiški,mūsųpavel
das,tėvųirseneliųatminimas
niekadaneišnyks“,kalbėjoį
šventęatvykęsKretingosra
jonomerasJonasMažeika.

Žuvusiųjų atminimo va
landą užbaigė S.Gendvilo
provaikaičiaiAustėja,Agnė
irTadasGendvilai,atlikęme
ninęmuzikinęprogramą.

Plungė

EugenijausBunkosnuotr.
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Re gi na Miežetienė

Su vil tim...
Vie ni pra len kia sa vo lai ką,
Ki ti jį stu mia,-
Ma ne- pė da į pė dą se ka
Ir jam ne trūks ta įžū lu mo:
Jau ši to kį nu my niau ta ką...
Taipeilėraštyje,,Laikas“rašoJadvygaBajorienė,plateliš

kiamsirkitiemsjąpažįstantiemsnetikkaiplietuviųkalbos
mokytoja,betirkūrėja,netikėtai2009ųjųrugsėjįnustebinusi
brandžiapoezijosknygele,,Tenai.Kadaise“.Jojepranašiškai
nuskambaįdomimintis:,,Darvertapabandyti(...)išvytišmie
gosapnąslogų,prisijaukintiaitvarąpostogu“,,,išnuotraukos
susigrąžinti save jauną  ir vėl pradėt gyvenimą iš naujo“.
Nežinia, ar aitvaras, ar slogus sapnaspadėjo, bet sugebėta
,,pralenktisavolaiką“irperpusmetįpopirmosiosknygelės
mūsų rankose  jauantroji, išleista2010ųjųgruodį,  ,,Su
viltimirnerimuperpus“.

Regis,kadvienastųgerųjųaitvarųyrairišPlateliųkilęs
buvęs J.Bajorienėsmokinys –Lietuvos sveikatosmokslų
universitetodocentasdr.ValdasVaitkus,išleidęsabimoky
tojosknygelesirpadovanojęsypatingądovanątarptautinio
smuikovirtuozoVilhelmoČepinskiokoncertąantrosioskny
gelėspristatymoprogabirželio30d.Patiautorėpripažįsta:
Jadvygavardas,,neprastas/Metraščiuosgermanųrastas:/
Aš–Kovaesustiprisušiuovardu“.Stipri,,Suviltimi...“,
kuri gimusiaiRugsėjo žemėj poMergelės zodiako ženklu
leidžiasuvoktisavobuvimopaskirtį:

Ji - ma no ne ra mi žvaigž dė -
Li ki mą - lai mę lė mė,
Pra džios ir pa bai gos rai dė -
Jos nuo spren džiu į že mę trė mė.
Ištosžemėskalbančiojisemiasiįkvėpimogyventikiek

vienądieną lygpaskutinę, kuri ,,trumpynvis per sprindį“,
kai,,miškuosirsielojrudenėja“.Tada,,suviltimirnerimu
perpus“stebimaskiekvienasaugalasirpaukštis,netvarlyte
pasidžiaugiama,nustembama,ironiškaišyptelima,žaismingai
pašmaikštaujamaargraudokaipamąstoma:

Nak tis (kok sai žvaigž dė tas aukš tis!)
Šar vais auk si niais ap ren gė ber žy ną,
Rug sė jis,
Ru de ni nis paukš tis,
Jau ge ria šer mukš ni nį vy ną.
Vy nu (kas at si spirs?)
Jis ir ma ne nu gir do.
Šir dis
Erš kėt ro že iš si rps,
Kol dar rug sė jo sau lė šil do...
Gališpojūčio,kadkiekvienadienadievodovanotasste

buklas,dažnaieilėraštislygatlaidųmišios,tobuladvasios
išpažintis,pakylėjimas,kuriamevirpasavotiškasgyvenimo
platybėsirpraeinamybėsmotyvas,lygsaulėsgrąžasugrįžta
primintito,kasniekadnepraeinagyvenimotrapumoirbran
gumojausmas(,,Ištartiesu“):

Toks ma žas,
Toks trum pas tas čiul bė ji mo lai kas
Iš tar ti troš ki mą šir dies
Bal su -
Esu;
Tik la šas -
Vos lai kos,
Su ži bęs ant kraš to tau rės, -
Tik ra sa -
Ry tui plau kus iš trin ko,
Bet sau lė ba sa
Pa ma tė - su rin ko
Į vi du die nio rė tį, -
Ir bai gė si lai kas čiul bė ti(...)
Todėlautorėskubapasidžiaugtipaprasčiausiais,,kasdieny

bėsakmenėliais“,išpasakotiirišsipasakoti.Lygbrangiausia
gyvenimodalelėartimaiprisiglaudžiašuninėnašlaitė,rugelis
baltas,,,pašiurpuskopųzunda“,,,kantrisesuoguboja“,,,išne
rimosuvirpusrugiaveidė“,linažolė,nakvišųsagos,,,žališilkai
pušų/Irvėjolūpossūrios,/Irgintarolašų/Pribarsčiussmėlį
jūra“,prarastorojaustėviškėsvaizdai,,,Kurbaltasberželis,/
Minčiųtakaikertas.../Daržydidarželis,/Brolelioužtvertas“.
Įsiliepsnojapoetės,,atmintiesugniakuras“,priekuriosugrįžta
netikišėjęaugalai(radastos,bijūnai,saulėgrąžos,nasturtos,
ištįsėlis vijoklis, pakalnutės, ,,rūtelė, seselės sodinta“), bet
irgyvenękadaisedaiktai(kačerga,ližė,,,antpečiauskoptū
rėliožibalinėirdegtukai;/prierinkiųprakuramsbalanos;/
šaliamašinoskirvis,įkirstasįkulbę“...DaugybėSuvalkijos
kraštodaiktųkaipbuitiesmuziejujesugulapagalpaskirtįsu
papročiųatgarsiu,sugailesčiu,kadjiemslaikosukrėtimuose
,,visurjaubuvonesaugu“:

Ar bent nu jaus ti kas ga lė jo,
Kad vie ną die ną šu li nys kaž kam už klius,
Kad ak me nys iš na mo pa ma tų
Iš duos, apa kins ir už du sins? -
Na mų dva sia jau ne tu rės kur glaus tis,
Ir grį žu sį ne guos ir ne su šil dys...
Taip.Autorės,,širdisgyvenaSuvalkijoj“,gimtajameBer

žiniųsodžiuje,kuratmintiesblyksniuosekyla,,prisiminimų
dūmas“apiesavoartimuosius:brolius,seseris, tetas,dėdę,
grįžusįišJaponųkaro,uošvį,tėvus,ypačmotiną,kurisutinka,
palydi,vertina,dirbairJust.Marcinkevičiauspoezijosvakare
,,poetoklausopabėgusnuodaržų“...Gėriuosididžiameile
motinai.Gal iš to ir Jadvygosbajoriškas tvirtumas, rimtis,

buvimassavovietoj,ramussupratimas,,Kolviskasslėniuos
atminties,/Kolantpečiųskaramamos,/Koltėviškėsberžai
taumos,/Nėramirties“...

Nors,,nerimosesuo“kaipakmenįnešiojamintį,kad,,už
riboslieki“,nes,,nebūtiesvėsa/Priedurųjaukiaisnaudžia“,
tačiaulinkstama,,viltiesmedžiuprieįdegusiopetiesrugsė
jo“,tikimadar,,paleistilaimėsaitvarątroškimąneramios
širdies“...Patikėkimeirmes,skaitysiantysJ.Bajorienės,,Su
viltimirnerimuperpus“,kad,,išerškėčiųvasarosišplaukęs“
,,netvariosbūtiesrugsėjis“pažaduslikimoištesės.TodėlMer
gelėjauaudžiasavozodiakominčiųžvaigždyną3knygaipra
lenkdamalaiką.Teneapleidžiaviltis,,minčiųtakaisvingiuo
tais“eiti,išliktiJadvygaKova.Stipriesisušiuovardu.

Kolegėirdraugė
Plateliai.Plungėsr.

Re gi na žukienė

LuokėsDambrauskų
šeima

Nukelta į 11 psl.

Kiekvieną kartą, kai
atvažiavusi į savo gim
tinę Luokę, einu į kapi
nes aplankyti savo se
nelių ir prosenelių kapų,
man sugelia širdįmatant
miestelio centre,Kuršė
nųgatvėskampe stovintį
užkaltais langaismūrinį
dviejųaukštųDambrauskų
šeimosnamą.
Kadaisejisbuvopilnas

jaunatviško juoko, rimtų
pokalbių po sunkios dar
bodienos,jameskambėjo
vestuviųmuzika...
Ne tik žmonės, bet ir

namai turi savo istoriją.
Šisnamasbuvopastatytas
podidžiojoLuokėsgaisro
1935metais.Priešmetus
liepsnosbuvonušlavusios
visąmiesteliocentrąirnet
aplinkines gatves.Namo
pirmtakas buvomedinis.
Pastatę naują namą šei
mininkaipirmameaukšte
įsteigė audinių parduotu
vę.Vokiečių okupacijos
metaisjamebuvopolicijos
būstinė,o1944m.,praū
žus frontui, jame įsikūrė
saugumas ir stribai. Jo
sienosgirdėjokankinamų
ir tardomųLietuvos pa
triotų,paprastųLuokėsir
apylinkiųgyventojųaima
nas,onamolangaižvelgė
įčiapat,prieLietuvosne
priklausomybėspaminklo
numestus ir išniekintus
partizanųkūnus...
Vėliau,kaipartizaninis

pasipriešinimasLietuvoje
buvo nuslopintas, namas
atitekomedicinai. Jame
buvo įrengti gimdymo
namai. Pasaulio šviesą
čia išvydo nemaža dalis
Luokėsirartimųjųkaimų

gyventojų.Vietojemirties
irkankinimųbuveinėsį
pasaulįateinančiosnaujos
būtybės...
Betgrįžkimeprienamo

savininkųistorijos.
PriešPirmąjįpasaulinį

karąLuokėjegyvenojau
nasutuoktiniųpora–siu
vėjaiDambrauskai..Vyras
Julijonassiuvovyriškusjo
žmonaRudokaitėDamb
rauskienė (vardoneprisi
menu)–moteriškusrūbus.
Susilaukė sūnaus Fortu
nato.Kaip ir daugelis to
metolietuvių,norėdamas
daugiau uždirbti pinigų,
o gal bijodamas pakliūti
į carinę armiją, Julijonas
išvažiavo įAmeriką, pa
likdamas Luokėje vargą
vargti jauną žmoną su
sūneliu, nes tuoj prasi
dėjo Pirmasis pasaulinis
karas.LaimėsAmerikoje
Julijonas rado nedaug,
tekotarnautiJAVkariuo
menėje,karometukovoti
fronteEuropoje,kurbuvo
sunkiaisužeistas.Lietuvai
atgavusnepriklausomybę,
iššiokiotokiokapitaloir
Amerikosmokamosinva
lido pensijos, šeima pra
sigyveno, įsigijo namą ir
nedidelįūkį.1923m.gimė
duktėGenovaitė,1926m.
–sūnusJulius,oapie1933
m.irpagrandukėDanutė.
Sudegus namui ir gavus
draudimą,Dambrauskai
pasistatėmūrinį dviaukš
tį namą.Pirmame aukšte
buvoaudiniųparduotuvė,
kitameįsikūrėpatys,odalį
patalpųišnuomojo.Vaikai
augo, tačiau į mokslus
nebuvo linkę.Be to,dar
bo buvo pakankamai ir

Julius Dambrauskas Australijoje, apie 1985 m.

J. Bajorienės autografas.

Vakaras Platelių dvaro svirne.

Regina Miežetienė.

Smuikininkas Vilhelmas Čepinskis.
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LuokėsDambrauskųšeima

namuose: parduotuvėje
ir ūkyje.Vyriausiasis sū
nuspadėjoūkyjetėvams.
Genovaitėgreitaiišaugoį
gražią, augalotąmerginą
ir net 16os nesulaukusi,
ištekėjoužbroliodraugo,
kaimyno 26erių metų
„amerikono“JustinoPet
kevičiaus.Tamnetreikėjo
vyskupoleidimo,nesnuo
takabuvoperjauna.Ves
tuvės buvo įspūdingos ir
linksmos.Josetekoirman
dalyvauti. Nors buvau
tik10iesmetų, jasgerai
prisimenu. Į bažnyčią iš
namųpermiestelio aikš
tęėjomedaugiaukaip10
porų.Visosvestuvininkės
buvobaltomissuknelėmis.
Pirmojeporojeėjauašsu
savoamžiausjaunojobro
liuJonuku,užmanęstokio
patamžiausmanodraugė
BarboraKlemanskytė su
jaunosios broliu Juliumi.
Mūsų porininkai buvo
apsivilkę tamtiksluispe
cialiai pasiūtomis šaulių
uniformomis, nes Justi
nas,jaunasis,buvošaulių
būrio vadas. Jaunieji ėjo
eisenos gale. Ilgą jauno
siosšydąnešėjosmažoji
sesutėDanutė.Bažnyčioje
visi vestuvininkai prasi
skyrėme ir per tarpąprie
altoriausžengėjauniejiir
dvipirmosiospamergiųir
pabroliųporos.Jaunuosius
sutuokėLuokėsklebonas,
dekanasJurgisDanusevi
čius.Poceremonijosvisa
palydavėlpersiskyrėmeir
dabarpirmiejiišbažnyčios
išėjo jaunieji. Bažnyčia
buvo pilna prisirinkusi
žiūrovų.
Jaunojo tėvai Justinui

atidavėpusęnamoirmais
toprekiųparduotuvę.Ta

čiau jauniesiemsPetkevi
čiamstoksverslaspasirodė
permažasirjie„užsidėjo“
restoraną.Justinastokiam
darbui neturėjo patirties,
buvobaigęstikamatųmo
kyklą, oGenovaitė buvo
perjauna.Popusantrųme
tų restoraną tekouždaryti
irnamąparduoti.Justinas
gavodarbąPlungės poli
cijosnuovadojeir1940m.
pradžiojesukeliųmėnesių
sūneliu šeimapersikėlė į
Plungę.
Sovietams okupavus

Lietuvą,Dambrauskųau
dinių parduotuvė buvo
nacionalizuota ir jos sa
vininkamstekogrįžtiprie
senojosavosiuvėjųama
to. Justinas Petkevičius
taip pat buvo atleistas iš
Plungėspolicijos irgrįžo
įLuokępastėvus.
1941m.balandžio29

osnaktįsovietinissaugu
masLuokėje ir valsčiuje
suėmė 19 asmenų, įta
riamų, kad jie priklauso
Lietuvosaktyvistųfrontui.
SuėmėirJustinąPetkevi
čiųbeijodėdęJ.Tarašką.
Areštuotiejibuvonuvežti
į Kauno sunkiųjų darbų
kalėjimą.Prasidėjuskarui,
1941m.birželio23osios
naktį, Justinas su grupe
kaliniųbuvoišvežtasPo
lockolinkirbirželio26d.
sušaudytas netoli Bigo
sovo geležinkelio stoties
Polockorajone.
Jaunai,vos18osmetų

Genovaitei Dambraus
kaiteiPetkevičienei teko
tremtinės dalia, ją 1941
m. birželio 14 d. rytą iš
Luokėssupusantrųmetų
sūneliuišgabenoįKomi
josSyktykdinsko rajoną.
Sūnelis Rimantas tuoj
tremtyjemirė.
Prasidėjus karui ir ar

Genovaitės Dambrauskaitės vestuvės 1938 m. rugpjūčio mėn. Centre – jaunieji Genovaitė ir Justinas, abipus jų – 
tėveliai Dambrauskienė ir Dambrauskas, pirmas iš kairės – Fortunatas Dambrauskas, ant žemės sėdi antras iš kairės 
– Julius Dambrauskas ir Danutė Dambrauskaitė (viduryje), pirma iš dešinės – autorė Regina Stonkutė.

Genovaitė Dambrauskaitė ir Justinas Petkevičius 1938 m.

tėjant frontui, sovietinių
aktyvistųirraudonarmie
čių 1941m. birželio 24
d. žiauriai buvo nužudy
tas JulijonoDambrausko
dėdė Kuršėnų klebonas
VaclovasDambrauskas,
g.1879m.
1941m.gegužėspabai

goje sovietų buvo suimti
Dambrauskienės sūnėnai
AndriusirJonasRudokai
irdukterėčiosvyrasPetras
Maskolenka.Visijiebuvo
kalinamiTelšiųkalėjime,
o,prasidėjuskarui,nukan
kintiRainiuose.Dabarjie
ilsisi bendrame kankinių
kapeTelšiųkapinėse.
Julius Dambrauskas,

baigęs Luokės pradžios
mokyklos šešis skyrius,
1939m. rudenį įstojo į
Telšiųgimnazijospirmąją
klasę.Kartu su juomo
kiausi.Juliusgražiaipiešė,
mėgosportąirvaidinti.Ta
čiaudėltomoksluidažnai
nelikdavo laiko. Pirmoje
klasėje jis liko antriems
metamsir mūsųmokslo
keliai išsiskyrė. 1943m.
pabaigojeįTelšiusatvyko
daugaktoriųišVilniausir
KaunoteatrųirTelšiuose
įkūrėŽemaičiųteatrą.Pas
tatėkeletąveikalų:„Atža
lyną“,„Brandosatestatą“,
„Pūkiopinigėlius“.Loty
nų kalbosmokytojasK.
Mockusmokinuko rolei
„Atžalyne“ rekomendavo
JuliųDambrauską,vėliau
Juliusvaidinopiemenuką
ir„Pūkiopinigėliuose“
Artėjantfrontui,Damb

rauskų šeima visam lai
kui,palikusinamus,išva
žiavo iš Luokės.Tačiau
nepalankiai susiklosčius
aplinkybėms, nepasie
kėVokietijos sienos.Tik
Julius, pasiėmęs dviratį,
atsiskyrė nuo šeimos ir
su draugu patraukė per
Nemuną. Pateko įDani
ją,tarnavopasūkininkus.
Vėliau, karui pasibaigus,

susižinojęs, kadVokieti
jojesteigiamoslietuviškos
pabėgėliųstovyklosiryra
galimybėmokytis, atva
žiavoįLiubeką,kur1945
m. buvo pradėjusi veikti
lietuvių gimnazija. 1946
m. Julius gavo brandos
atestatą ir 1947m. įstojo
į Hamburge atsidariusį
pabaltijiečiamsskirtąuni
versitetą–BalticUniver
sity studijuotimediciną.
Tačiaugreitaiuniversitetą
uždarė.MokytiskiturJu
lius negalėjo – nebuvo
lėšų.Australijai pradėjus
priimti karo pabėgėlius,
1948m.JuliusDambraus
kasišvažiavoįAustraliją.
Australams reikėjo darbo
jėgos.DvejusmetusJulius
dirbo dažytoju (pravertė
jo gabumai piešti), po to
metus vakarais mokėsi
koledže interjero deko
ratoriaus specialybės. Ją
įsigijęsėmėsisavoverslo,
pasisamdė keletą darbi
ninkų ir užsiėmė patalpų
remontu ir dekoravimu.
Vedė, užaugino keturias
dukterisirdusūnus.Žmo
na buvo lietuvaitė nuo
Panevėžio. Tačiau Julių
visą laiką traukė teatras.
BūdamasVokietijojepabė
gėlių stovykloje, vaidino
ten pastatytojeK.Binkio
pjesėje„Atžalynas“.Aust
ralijoje vakarais taip pat
lankėdramosstudijąirją
baigęs1955m.Sidnėjuje
įkūrė lietuvių teatrą „At
žala“.Jame35metuspats
vaidinoirnetrežisavo10
scenos veikalų. Sunkiai
susirgo ir net priešmir
tį, gulėdamas ligoninėje,
konsultavoaktorius,besi
ruošiančiusišanglųkalbos
verstąpjesę–N.Simono
komediją „Kalinys tarp
dangoraižių“. Su Juliu
mi susirašinėjau1991m.
JuliusDambrauskasmirė
Sidnėjuje. Kaip įprasta
Australijoje,užjolaidotu

viųmetulietuviųpaauko
tuspinigus,J.Dambrausko
žmonosIrenospageidavi
mubuvonupirktaJuliaus
gimtinėsLuokės ambula
torijaikaikurieįrengimai
ir instrumentai. Pinigus į
LietuvąatvežėAustralijos
lietuvė,Kretingojegimusi
p.DanaBinkis.
GenovaitėPetkevičienė

1946m.ištremtiespabėgoį
Lietuvą.Tačiau1948m.bu
vosuimtairgrąžintaįtremtį
Komijoje.Sužinojusi apie
Justinomirtį,Genovaitėiš
tekėjoužKvedaro.Tremtyje
gimėduvaikai.1957m.su
šeimasugrįžoįLietuvą,apsi
gyvenoPlungėje.Posunkios
ligos1980m.mirė.
Genovaitės tėvai, bijo

dami represijųLietuvoje,
sudukraDanutepatysiš
važiavoįKomijąirapsigy
venoSyktyvkare.Norėjo
padėtiGenovaitei.Būdami
gerisiuvėjaiganageraičia
įsikūrė.Danutė čia baigė
vidurinęmokykląirįstojo
į institutą studijuoti vo
kiečiųkalbos.Ištekėjouž
bendramokslioirsujuoiš
važiavoįOdesą,kurgavo
mokytojosdarbą.
Prasidėjus „perestroi

kai“,Danutė buvo nuva
žiavusiįAustralijąaplan
kytibrolioJuliaus.Matyt
bijodama sovietinio sau
gumo,apiešeimoslikimą
broliui niekonepasakojo.
ApietaiJuliusmanlaiške
parašė.
Genovaitei sugrįžus į

Lietuvą, tėvams pasisekė
išsikeisti butą ir apsigy
venti Vilniuje. Gyveno
Antakalnyje, mažuose
dviejuose kambarėliuose,
vokiečių belaisvių staty
tamebarake.Vertėsisiuvi
mu.PoniaDambrauskienė
buvolabaisumani,išradin
ga,darbštisiuvėja.Irman
pasiuvokeletą`suknelių.
PokeleriųmetųDamb

rauskai išsikėlė į Plungę,

kurgyvenodukra.Jievisą
laikąbuvosaugumoakira
tyje.Kai viename laiške
Dambrauskienė parašė
JuliuiįAustraliją,kadjai
mirusjispaprašytųužjos
vėlęAustralijojepaaukoti
Šv.Mišias, saugumiečių
tuoj buvo paprašyta pa
siaiškinti,nes„argiLietu
vojenebėrakunigų...“
Būdamas jau senyvo

amžiaus, nežinia dėl ku
rios priežasties, Julijonas
Dambrauskas nusižudė.
Manomama,dar jaunys
tėje juospažinojusi,sakė,
kad tai šeimospaveldėji
mas, nes JulijonoDamb
rausko tėvas gyvenimą
baigėtaippatsavižudybe.
PovyromirtiesDamb

rauskienė išvažiavo gy
ventipasdukterįDanutęį
Odesą.Tenjiirmirė.
VyriausiasDambrauskų

sūnus Fortunatas po ka
ro apsigyvenoKlaipėdos
krašte.Tensukūrėšeimą,
susilaukėvaikų.Nežinau
kur jisdirbo,bet,atrodo,
vertėsisunkiai.Apiesep
tyniasdešimtuosiusmetus
važiavomemudvisuma
ma aplankyti iš tremties
sugrįžusiosgerospažįsta
mos JuzefosAtkočiūnie
nės, kuri su šeima 1941
m.buvoišvežtaišUpynos
bažnytkaimio, esančio
Luokėsvalsčiuje.Josduk
ra Janina buvo išvežta iš
Telšių.Jigyvenosuduk
ros šeima Šilutės rajone
netoliVilkyškių.Išlipusios
išautobusosutikomeFor
tunatąDambrauską, per
simetėme keletu žodžių.
Tačiaujisbuvonekalbus.
Atrodė labai suvargęs,
buvoapsivilkęskažkokia
kariškamiline. Po kelių
metų sužinojome, kad
FortunatasDambrauskas
taippatkaipirtėvasbaigė
gyvenimąsavižudybe.
Tai tokiaDambrauskų

šeimosgyvenimoistorija.

Vilnius
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Nuobirželio15d.Grumb
liųkaimobibliotekoje,kiek
vienątrečiadienįyraorgani
zuojamosvaikų ir jaunimo
vasarosužimtumovalandos.
Skatinantvaikusiratostogų
metu lankytisbibliotekoje,
vykstaįvairiausiužsiėmimai:
origamilankstymopamokos,
kompiuterinių žaidimų tur
nyras, šaškiųšachmatų tur
nyras,staložaidimųdienos,
senosios animacijos trans
liacijųvalandos, vykstame
įturistiniusžygius.Vaikams
kiloidėjasurengtidariržu
vies gaudymovaržybas, o
kadangi vandens telkinys
yrašaliabibliotekos,taine
sunkiaiįgyvendinsimeiršitą
sumanymą.
Taigi,pirmąjįtrečiadienį

mes piešėm.Guašo ir ak
vareliniųdažųbuvopilnos
net ausys , mat piešėme
netradiciniubūdu.Piešimo
technikos paįvairinimui
naudojome lauko gėles,
gražias žolytes ir lapelius.
Jųprisirinkomečiapatpie
vose, iš bulvių pjaustėme
įvairias formas rėmeliams
uždėti,ofonąpiešėmetie

Bandymas
pasipasakoti
Išesmėsašsutrikusi.
Anądienpasmaneužėjokaimynė.
Normaliosmoterysšiaipjaunekalbaapiepinigus

arpolitiką,irišpradžiųmumspuikiaisekėsi...Neįsi
vaizduoju,kaiptaiatsitiko,betstaigamūsųpokal
biųapieniekąvirtuoziųpatirtissumojavosunkiais
surūdijusiais sparnais ir išdavikiškai nuplasnojo
tolyn (netikslaus citavimo stiliuką nusikopijavau
nesakysiunuoko),tikgirdžiukaimynęsakant:“Jau
taip džiaugėmės, kad šįkart Plungėj konservatorių
nebeišsirinkom,betkątienaujiejipirmiausiapada
rė?Mokykląuždarė...“Oaširgigera,užuotgrakščiai
apsimetusi,kadneprigirdžiu,puoliaująguosti:“Tai
jukneuždarė,tikgalvąnukirto,odemografiniaipro
cesaiirmokyklųtinklooptimizavimasjuklaikmečioir
globaliųveiksniųnulemti,obetoirįstatyminėbazė...“
Išsiskyrėmlabaisaviminusivylusios...
Nežinia, kada bepasimatysim– baugu vėl nusi

šnekėt.
Kitądien jau viena sau svarsčiau, kaip atsiriboti

nuo nesmagių temų ir abejotino lygio diskusijose
nuvalkiotosleksikos.Deja,sekėsisunkiai,jaučiausi
vieniša ir pažeidžiama, nusivylimas vėlman siūlė
savojaukųglėbį.
Atsipeikėjaukažkuriorajoniniolaikraščiokomen

taruose.Vietaniekogeronežadėjo,betgyvenimas
kartaisbūnanenuspėjamas:tenašsuradau...paguodą.
Galdėlto,kadbuvaupasirengusijąsurasti?...
Pasirodo, ir rajono centre įmanoma aistringai

susirašinėtiirvisiškaiatsiduotitemai!(Prisiminiau
popierinius laiškus, sostinę ir net bandymus gy
venti...)
Tiesa,išsamesnėpažintissukomentaraisšiektiek

nuvylė: temoms akivaizdžiai trūko užmojo.Argi
vertapiktintis,kadtarybosnariaituopačiuklausimu
kasmėnesįkeičianuomonę?Tarsičiabūtųpirma
cikliškumoapraiškakomentatoriųgyvenime!Oko
vertipriekaištaiišrinktiesiemsdėlsąžinės,padoru
mo?Šaudytreikėtųįrealųtaikinį,oneįtąvietą,kur
tėtisjumsdarvaikystėjejįkabindavo.Nettapęano
nimais,mesišliekamsentimentalūs...Taitrikdo.
Nusprendžiaupasieškotisaugesniųskaitinių.In

ternetiniamerajonosavivaldybėspuslapyjepaspau
džiau„Projektai“(suviliojogležnosviltiesnuojauta,
ištikimailydintišįžodįmanovaizduotėje)irsupratau,
kadnorasgyventigražiaiišgelbėspasaulį.Pasirodo,
(šįkartcituosiusukabutėmis,čiarimta)„LietuvosRes
publikosįstatymųleidėjasVietossavivaldosįstatyme
padarėeilępakeitimų“,dėlto„Savivaldybėstarybos
veiklosreglamentetaippatbūtinapadarytieilępakei
timų“.Trumpiaukalbant, tame reglamente atsiranda
normaliųmoterų dėmesio vertas sakinys: “Posėdžio
pirmininkasturiteisęleistiposėdyjekalbėtiirkvies
tiemsasmenims“.„Kviesti“–puiku,o taisusirenka
visokie atstovai „iš gatvės“, aiškink jiems, kas yra
tikrojidemokratija...Aišku,tiepakeitimaineapsaugo
nuotų,pastarųjų,bet„kviesti“–irsolidu,irgražu,jų
čiareikėjo,dėljųvisiemsbustikjaukiautojeįstaty
minėjebazėje...
Girdėjau,tuospakeitimusjauirpatvirtino.Irgerai,

ašpatenkinta.
Jeidaržinočiau,kaskvies...(Pirmininkas?..Kokie

kriterijai?..)
Ojeikartaispakviestų,taikąreikėtųapsirengt?
Einupaskaimynę.
Iki.

ElenaMarija
Plungė

editaAndrijAuskienė

VaikųvasarosvalandosGrumbliųkaimo
bibliotekoje

siogpirštukųpagalba.Otas
vaikamslabaipatiko.
Pripiešę nemažai pieši

nukų , bibliotekoje vaikai
padarėnaują,spalvingąsa
vodarbųparodą,,Piešiame
vasarą‘‘.

Labaismagu,kad irper
atostogasįužsiėmimussu
sirenkanemažasvaikųbūre
lis.Juknevisikaimovaikai
išvykstaįvasarosstovyklas
ar kitur atostogauti.Todėl
daugeliui buvo labai įdo

mu, ką veiksime sekantį
trečiadienį.O veikti tikrai
turėsimeką,jukvasaradar
nesibaigia!
Grumbliųkaimobibliotekos

vyr.bibliotekininkė
Plungėsrajonas

BiB LiO TE KOS PA RENG TOS 
PA RO DOS

Plungėsviešojibiblioteka,vienaarbakartusukito
misinstitucijomis,įvairiosePlungėsmiestoirrajono
parodųerdvėsenuolatrengiamenoekspozicijas.Iki
rugsėjomėnesioPlungėsšv.JonoKrikštytojobažny
čiojeveikiaPlungėsirRietavokraštofotografųfoto
paroda„Plungėsdekanatobažnyčios“.Lieposmėnesį
„Skalvijos“restorane(Vytautog.3,Plungė)dargalite
aplankytivilniečiodailininkoEdmundoRagožio ta
pybosparodą.Plungėsrajonosavivaldybėje,IIa.iki
rugpjūčio25d.veikiaplungiškioAlgimantoVerkio
fotoparoda „Iš gyvenimopaukščių“.Plungės viešo
jojebibliotekoje (Laisvėsal.19) iki rugpjūčiomėn.
veikiaklaipėdiečioVirgilijausJankauskofotoparoda
„Liepsnojantislygiadienis“.Ikirugsejomėn.galima
lankyti„Fotoalėja2011“dalyviųplungiškiųfotografų
KostoSlivskio„Moterisiršautuvas“(Grumbliųkaimo
bibliotekoje)irJaninosNavickaitės–„Manonamai“
(Plungėsmiesto bibliotekoje, įsikūrusioje prekybos
centreMaximaXX,IIa.)fotografijosparodas.

Plungėsviešosiosbibliotekosinformacija

KLU BO „OGiNS Kių DVA RO 
Bi čiU LiAi“ SU Si RiN Ki MAS

Rugpjūčio 4 d. (ketvirta
dienį)17val.Žemaičiųdailės
muziejuje(Plungėskunigaikš
čioM.Oginskiorūmuose)vyks
klubo „Oginskių dvaro bičiu
liai“ ataskaitinis – rinkiminis
susirinkimas.Taippatlaukiame
norinčiųjų taptiklubonariais.
Kviečiamevisusdalyvauti.

Klubo„Oginskiųdvarobičiuliai“
in for ma ci ja


