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„Ką man 
duo si te, 
jei gu Jį jums 
išduosiu?“

Ko men ta ras 
D. So bec kio esė 
straips niui apie De ka lo go 
įsakymą„Nežudyk“

„Didžiausiasmano
gyvenimopasiekimas,
beveiklaimėjimas,tai
lietuviškicepelinai.Die
vinujuos!“taigarsaus
lenkųskulptoriausSte
fanWierzbickipasaky
mas.Ironiškas,ogal
tikrainuoširduslietu
viškųcepelinųįkvėptas
teiginys.Šiąmintįradau
linksmojekarikatūrų
knygelėje,antkuriosjis
rugpjūčioketurioliktą
jąPurvaičiuosesuraitė
savoautografą.

Rugpjūčio keturioliktąją,
sekmadienįpopietų,Žemai
tijosglūdumoje įstrigusiame
kaimelyje,keistupavadinimu
Purvaičiai, senojojeKončių
giminės sodyboje prof. I.
Končiaus anūkasGintaras
Končius sužmonaVirginija
parengėmalonią staigmeną
aplinkiniųkaimųžmonėms.
Ir ne tik jiems.Daugmeno
gerbėjųatvykoiriškitur.Čia
buvo pristatoma Lenkijos
skulptoriausStefanWierzbic
kikūryba–surengtafotografi
jųirvienosskulptūrosparoda.
Susirinkusiems vietiniams
gyventojams ir svečiams iš
toliauGintarasKončius,pri
statydamas skulptorių, sakė,
kadmenininką ir jo žmoną
MartynągalimasutiktiIspa
nijoje,Prancūzijoje,Italijoje,
Amerikoje,Vokietijoje ar
kitose tolimose šalyse, kur
parodoseirgalerijoseekspo
nuojamijodarbai.Betšįkartą
jis atvyko į Purvaičius, nes
„Žemaitija turi romantišką
dvasią“. Puikiai lietuviškai
kalbantis skulptorius sakė
turįs dvi aistras:muziką ir
kalbą. Ir nemėgstantis datų
bei įvykių. Todėl visas jo
kalbėjimas – subtili impro
vizacija,neįspraustaįdatųir
įvykiųrėmus.Jiskalbėjoapie
muziką,nes„muzika–visų
menųkaralienė“,kalbėjoapie
Gediminaičiųgiminėskalbą.

Zi ta Paulauskaitė

SekmadienisPurvaičiuose:pažintissulenkųskulptoriumiStefanWierzbicki

JispatsgimėVilniuje, likus
keleriemsmetams iki karo.
PaskuimokėsiKaunomeno
mokykloje.Taigi Lietuvos
vaikas,netirilgusmetusgy
venęsLenkijoje,puikiaikal
bantislietuviškai...Vaikystės
Vilniujeprisiminimaikeliauja
įskulptoriauskūrinius.Vilne
lė,ežiukas,sraigėpaukščiai,
gėlės... O šalia  didžiųjų
muzikos genijų portretai:
FryderykChopin,MetjuBest,
KonstantinKulka,WitoldLu
tosowski...Sukurtaapie300
skulptūrų.Jokūriniaipuošia
Varšuvos,Vilniaus,Vroclavo
filharmonijas,lenkųgenijaus
FryderykChopinasociacijos
būstinęirkitaskultūrosįstai
gasbeisalonus.Muzika–di
džioji skulptoriaus įkvėpėja
ir palydovė.Kažkada, vos
aštuoneriųmetųsulaukęs,jis
pats pasidarėmuzikinį inst
rumentą. Lyg ir balalaiką.
Jau tada jam labai patikusi
muzika.Purvaičiųžmonėms
jisprisipažinobesižavintisM.
K.Čiurlioniokūryba.

StefanWierzbickikūrybos
pristatyme taippat skambėjo
muzika.ĮK.KulkosarF.Cho

madienis.Propravirasduris
įbėgęsvėjas švelniaikedena
plaukus,lietuviųirlenkųkal
bųdermėirsubtiliaiišsakoma
meilė.MeilėLenkijaiirLie
tuvai...Matyt, už tosmeilės
sklaidąprezidentasV.Adam
kus skulptorių apdovanojo
Gediminoordinu.Spalvotos
nuotraukos pasakoja apie
StefanWierzbicki kūrybą, o
skulptūra „Keliautojas“, su
kurtaišMozūrųkraštoąžuolo
irišapačiosnušviestasaulės
spindulių,primena,kadirmes
visigalimeiškeliauti.Galime
būtiirkeliautojai,irklajokliai,
einantyssutiksluarbetiksliai
klaidžiojantyspopasaulį.Va
sarospabaigosgėlėsmoterų
rankose ir gražūs padėkos

žodžiai lūpose.Paskuivyno
taurė, kalbėjimasis vieni su
kitais, autografų rašymas į
dovanotas knygas, kuriose
skulptoriaus tekstai ir pieši
niai.MatStafanWierzbicki
ne tik pasaulyje pripažintas
skulptorius, bet ir šmaikštus
karikatūristas.

***
KultūrosmecenataiGin

tarasirVirginijaKončiaidar
kartą dovanojo šio krašto
žmonėmspuikiądovaną,su
rengdamiskulptoriausStefan
Wierzbicki kūrybos prista
tymą.Už tai, kad praplėtė
žinojimolauką iružpuikiai
praleistą laiką jiemsnuošir
džiaidėkojame.

Plungė

penkūriniuselegantiškai įsi
pynėvarliųišnetolieseesančio
tvenkiniokurkimas.Jaunapa
nelėEglėŠlimaitė,studentėiš

LietuvosEdukologijosuniver
siteto,įkvėptaiatlikodainas.

Už pravirų durų saulėtas
jaublėstančiosvasaros sek

Parodos atidarymo akimirka. Iš kairės: Gintaras ir Virginija Končiai, Stefan Wierzbicki 
su žmona, Eglė Šlimaitė.

Groja ir dainuoja Eglė Šlimaitė.

Stefan Wierzbicki prie „Keliautojo“ skulptūros.
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Prieštrisdešimtmečiusgriūvančiokalėjimopropagandi
niamerupore„Komjaunimotiesa“irkitose„tiesose“,kurios
pelnytai rašomoskabutėse, skaitėmeapieKybartųkleboną
kun.SigitąTamkevičių,surožančiausvėzdustojantįskersai
keliovisųsovietiniųžmoniųšviesiaiateičiai.Budriųrežimo
žurnalistųbeikitų„kompetentingųorganų“pastangosneliko
bergždžios, ir netrukusKybartų klebonas atsidūrė Permės
sritieskonclageryje.Nūnairatasapsisuko,irnepriklausomoje
Lietuvojekomjaunuolių įdirbioperėmėjas„Lietuvos rytas“
irjožurnalistėLaimaLavastė,besispecializuojanti„šiurpių
Bažnyčios užkulisių“ demaskavimuose, vėl atradokliuvinį
visųšalieskatalikųlaimingam,pažangiambeidialogosušiuo
laikiniupasauliulydimamgyvenimui:tąpatįSigitąTamkevi
čių,taikioslietuviųrezistencijosdalyvįirbuvusįpolitkalinį,
šiandienKaunoarkivyskupą.

Sakytume,viskassavovietose:„Lietuvosrytas“yra„Lietu
vosrytas“,LavastėyraLavastė,toksjųdarbas.Tačiauišnyra
ir naujų niuansų: krikščionių bendrijos vidinių bėdų, tikrų
artariamų,ypatingąpamėgimąpuoselėjantižurnalistėsavo
rašinįgrindžia interviusugrupeanonimų,kurie sakosiesą
Lietuvoskatalikųkunigai.Kalbinamųjųasmenųpakankama
orientacijaBažnyčiosstruktūros,teisėsirlietuviškosiospro
blemikossritysenesuteikiapagrindotuoabejoti.Taigi,grupė
kunigųžurnalisteitvirtina,kad:arkivyskupoS.Tamkevičiaus
veiklagriaunaLietuvosKatalikųBažnyčią;arkivyskupasne
klausąsPopiežiaus,pažeidinėjąsBažnyčioskanonųteisę;jam
neįtinkančius gerus ir kompetentingus kunigus nepagrįstai
baudžiąs,oįsvarbiuspostusBažnyčiojeskirstąssovietmečiu
susikompromitavusius senusar savoproteguojamus jaunus
kunigus, kuriais galįsmanipuliuoti; apsistatęs giminėmis,
kurieneteisėtaiturtėjantysgiminystėssuarkivyskupudėka;
galimamnepasitenkinimui užgniaužti naudojąs ne tik savo
„tarnybinę padėtį“Bažnyčioje, bet ir draugiškus ryšius su
dešiniųjųpartijųvaldžia,netslaptąsiastarnybas(!).

DanoBrowno„DaVinčiokodas“irjoklaikusishierarchų
sąmokslų labirintas susidūrė su grėsmingais konkurentais
mūsųbrangioješalelėjeLietuvoje.

Bet ne apie tai. Į pagiežingus anonimųpriekaištus arki
vyskupuiSigituiTamkevičiuirimtaireaguotigalinebenttie,
kurievisiškainepažįstaneiarkivyskupo,neitikinčiųjųbend
ruomenėsdabarties.Kunigoasmuoyralabaiviešas:ilgaine
nuslėpsi,jeiužvaldoalkoholinėpriklausomybė,arsunkumai
sucelibato laikymusi, ar turtogodulys, ar troškimaspiktai
viešpatauti, užuot kukliai tarnavus.Visuomenei tas viskas
kaipantdelno.

Okokįmatoirpažįstavisuomenėjaubenepusęamžiaus
viešaiveikiantįganytojąSigitą?Žmogus,kurisdėlištikimy
bėsPopiežiausirBažnyčiosįstatymamsatviraipasipriešino
okupantųvaldžiosprimestiemsrepresiniamspotvarkiams,dėl
tosąmoningaiėjoįsovietųteismą,kalėjimą,tremtį(taijisne
paklūstąsPopiežiuiirpaminąsBažnyčiosteisę?!)Išmanantys
istorinįkontekstą žino,kad taibuvo realus apsisprendimas
atiduotigyvybęužKristų–nevisi,kalėjędraugesukunigu
Tamkevičiumi,sugrįžoišanųvietųgyvi...Žmogus,kurisvisą

saveatidavėEvangelijosmokymoskelbimui,niekonepasilik
damassau–neimedžiaginiųgėrybių,neipsichologiniokom
forto,kuriuoneretainaudojasisuviskuosutinkantys,visiems
įtinkantysiresminiųtikėjimoprincipųneginantyskunigai(„
...JukBažnyčiaturiguostižmones,onekeltijiemskažko
kiusmoraliniusreikalavimus“,pasakėkartąvienasturtuolis
socialdemokratasTVdiskusijųlaidoje).Žmogus,kurįdaugsyk
mačiausustebėtina,tikraitėviškakantrybeieškantįdialogo
ir sąlyčio taškų su įžūliai besielgiančiais, įžeidinėjančiais,
nepamatuotomis ambicijomis save į dvasinius akligatvius
įvariusiaiskunigais.Atrodydavo,kadnėrajopatiesasmens,
joemocijų,otiktaipastangaišspręstiproblemassukuodi
desne naudaBažnyčiai ir atlaidumu tam susipainiojusiam
bendradarbiui.

Tai,kąčiarašau,galėtųlabaikonkrečiaisliudijimaispa
tvirtintidaugybė įvairiųkartų,pažiūrų irprofesijųžmonių,
pasauliečių irdvasininkų,kurie ilgiaubendravosukunigu,
vėliauvyskupuTamkevičiumi.Irtuoatveju,jeibentdalisjų
nuspręstųesantprasmingaatsiliepti,netgibedugnisinternetas
sunkiaisutalpintųkomentarus.Galšiuoatvejutaibūtųvisai
adekvatus atoveiksmis.Keletą ypač odioziniųL.Lavastės
pašnekovųteiginiųirašnoriučiapaliesti.Vienasjų–kadar
kivyskupasTamkevičiusnurodęskunigui,kuriosugyventinė
laukėsi,pasirūpintiabortu.Taiabsurdiškasšmeižtas:tiems,kas
bentapytikriaisuvokia,kokiaasmenybėyraKaunoarkivys
kupas,yravisiškaiaišku,kadjis,būdamasįsitikinęsgyvybės
gynėjas,neimorališkai,neipsichologiškainegalėjoniekopa
našauspatarti.Kitasabsurdas–kaltintiarkivyskupąLietuvos
BažnyčiosblokavimuirizoliavimunuoVatikano.Netlabai
karštai tonorėdamas, joksvyskupasneįstengtų tokio tikslo
pasiekti,nesApaštalųSostoatstovybė,nunciatūralinksmai
tariant,Vatikano„akysirausys“Vilniuje,T.Kosciuškosgatvė
jeatviravisiemsnorintiemsužeiti.Irjeigunepiktavalia,tai
tamtikranesveikatadvelkiantisabsurdasyratvirtinimas,kad
...„arkivyskupassusidorojosu/.../kardinoluVincentuSlad
kevičiumi,kurispaskutinesdienasleidošaliaKaunokurijos
stebimas,alkanas, sušalęs“.Apiepenkeriusmetusgyvenau
tamepačiamenameValančiausg.6,užsienosbuvokardinolo
Vincentobutas,dažnaiužeidavaujoaplankyti.ArkivyskupoS.
Tamkevičiausrūpesčiupriesergančiokardinolonuolatbudė
jobentketurižmonės–medikai,giminaitė,jogerasbičiulis,
pasigėrėtino žmogiško jautrumo kunigasmons.Vincentas
Jalinskas.Kiekvienamsenyvoamžiaussulaukusiamligoniui
galėtumetikpalinkėtitokiosglobos,slaugosirrūpesčio.Ta
čiau,pasirodo,įmanomapaneigtiakivaizdžiausiusdalykus,
kuometsveikąprotąužliejakerštingaspyktis–opašnekovams
iržiniasklaidaitrūksplyšreikiakuoblogesnėsžinios...

Tačiauliūdniausiašiojebanaliojeistorijojenejokioskri
tikosneišlaikantisfaktųiškraipymas,melasiršmeižtas.Ne
tai,kadnesidrovimabuvusiampolitkaliniuiprikaišioti„zekų
bendravimokultūros“–očiapatgatvėspaaugliųsubkultūros
įpročiu rimtaiaptarinėjamoskardinolui ir arkivyskupuiesą
prigijjusiospravardės...Netai,kadarkivyskupasTamkevičius,
pasirodo,esąskaltasdėlpasauliniosekuliarizacijosproceso,

Kun. Ro ber tas GRi Gas

„Kąmanduosite,jeiguJįjumsišduosiu?“
(Judas,vienasišDvylikos,EvangelijapagalMatą)

Kun. Ro ber tas Gri gas

kuriopasekojevietoj200kunigystėskandidatų1991m.dabar
įLietuvosseminarijasstojaapie20...Netnetai,kadvisame
ilgamerašinyjeremiamasiapkalbomisirnuogirdomis,kurių
neįmanomanei įrodyti, nei paneigti („yra pagrindo sklisti
kalboms“,„yrakunigų,girdėjusiųarkivyskupožodžius„Su
dorosiu juos (nepatenkintuosius) povieną“, ir t.t., ir pan.)
–kalbėsenosmodelis,kuriorūpestingaskunigasnuoširdžiai
patartųvengtisavopenitentams,primindamasatsakomybęuž
kitoasmensgerovardožeminimą.

Liūdniausiatai,kadtiebroliaikunigai,anonimai,ateina
į„Lietuvosrytą“,kurisneseniaiskelbėnešvariasinsinuaci
jasapiepalaimintąjįPopiežiųJonąPauliųII,kadjisgalbūt
sergąs sifiliu, ateinapasp.L.Lavastę, žinomą tendencingu
nusiteikimu ieškotiBažnyčioje blogio ten, kur jo su lupa
neįžiūrėsi–irskundžiajiemssavovyskupą,savoBažnyčią,
savobendradarbiuskunigus.Taiyrafrontolinijosperėjimas
įpriešopusę–nesobjektyviai„Lietuvosryte“vyraujantisro
vėpropaguoja,diegiairatstovaujamaterialistinę,vartojimo,
sekuliarizmoideologiją,irkokiebebūtumetolerantiški,yra
neginčijamagyvenimoaksioma,kadpasaulėžiūrųkovavyko,
vykstairvyksateityje.Taigidėlasmeniniųnuoskaudų,tikrų
ar įsikalbėtų,einamabylinėtis įpagoniųteismus,dėlkurių
darapaštalasPauliussavometokrikščionisgriežtaiįspėdavo.
KažkaipnemaloniaiprisimenaJudo,vienoišDvylikos,klau
simas,atėjuspassavoMokytojopriešus:„Kąmanduosite,
jeigujįašjumsišduosiu?“(Mt26,15).

Irkasypačryškiukontrastuskiriaanonimusnuojųpuo
lamoArkivyskupo–taitasnevyriškasbailumas,kurį,beje,
irp.Lavastėtaikliaipastebėjo.KunigasSigitasTamkevičius
dėlsavosuprastostiesosirišgyvenamosneteisybėsrizikavo
viskuo.„Lietuvosryto“pašnekovainegalįprisistatytisavai
siaisvardais,nes...„kunigaiįbauginti“,arkivyskupas,esą,
galįs(kažkaip)„sudoroti“(!).Tai,vyrai,tiekirtevertaJūsų
teisybė,dėlkuriosneišdrįstamabentteoriškaigalimųnepa
togumųnukęsti.

Istorikaisako,vyskupoValančiauslaikaisbuvękarjeristų
kunigų,kurieišsavanaudiškųpaskatųįdavinėjosavoganytoją
carogeneralgubernatoriausvaldininkams.ArkivyskupasSigi
tasTamkevičiusjauyrairliksLietuvosKatalikųBažnyčios
istorijoje,kaiplikovyskupasValančius....Okasirkurliksi
teJūs,„Lietuvosryto“anonimai?...Tepadedagailestingasis
Viešpatssuprasti.

Kau nas

Br. Kun. sau lius - Pau lius By tau tas OFM

Marijaišaukštintalabiauužangelųpulkus
„IratsidarėdangujeDievošventykla,irpasirodėšventyklo

jeJoSandorosskrynia,irpasirodėdangujedidingasženklas:
moteris,apsisiautusisaule,pojoskojųmėnulis,oantgalvos
dvylikosžvaigždžiųvainikas“(Apr11,19a;12,1).

Žolinė–patigražiausiaMergelėsMarijosgarbeiskirtašven
tė.KoksvisdėltotikrasyramūsųprieraišumasDievoMotinai,
kiekjisparemtasbibline,teologineirliturgineišmintimi.Nuo
apaštalų laikųBažnyčiojegyvuojamokymas,kadMarijapo
mirtiessusielairkūnubuvopaimtadangun.Senaspadavimas,
kurissavosmulkmenomisnėratikras,tąįvykįnupasakojatokiu
būdu.PrieMarijosmirtiespatalosusirinkęvisiapaštalai,nebuvę
tikTomo.PokeliųdienųatvykęsirTomas,betjauradęsMariją
palaidotą.NorėdamaspaskutinįkartąpamatytiDievoMotiną,
Tomaspaprašęs,kadbūtųatidarytaskarstas.Tačiaukarstene
bebuvęMarijoskūno,tikvienosgėlės.Kadangi,pagalanąpa
davimą,Marijoskarstebuvorastagėlių,kilopaprotysDangun
Ėmimošventėješventintigėles,žoles,varpasirvaisius.

Švč.MergelėMarijaturigarbėsvietąšventojeliturgijoje.Tie
siogiaiprieširpokonsekracijosyraminimasjosvardas.Marija
savodorybėmisstoviaukščiauužvisusšventuosius.Savoširdies
tyrumujiiškylaviršvisųskaisčiųjųsielų;josviltisgyvesnėuž
pranašų;josištikimybėgražesnėužpatriarchų;joskentėjimai
didesniužkankinių;josDievomeilėkarštesnėužcherubinųir
serafimų.ApaštalailenkiasipriešKaralienę,kankiniainusiima
savokarūnas,vyskupai–savokryžius,daktaraiirišpažinėjai–
savopalmes,omergelės–savolelijasirpadedapriejoskojų.
Marijoslitanijojemeskreipiamės:Karalieneišpažinėjų,Karaliene
kankinių,Karalienemergelių,Karalienevisųšventųjų...

Pasakpasakojimo,šv.Domininkas(1221m.)rožančiųišmo
kęskalbėtiišŠvč.Marijosirtąpamaldumąpradėjęsplatintisavo

pamoksluosePrancūzijojepriešklaidatikius.Domininkonaida
vėrožančiuitokiąformą,kokiamesnaudojamėsšiandien.Mal
dos„Sveika,Marija“pirmojidalispaimtaišŠv.Rašto,antroji
dalistikXVamžiujepradėtakalbėtiŠv.BernardinoSieniečio,
pranciškono(1444m.),kurispridėjožodžius:ŠventojiMarija,
melskužmusnusidėjėlius...Topatiesordinošv.Bonaventūros
paskatinimaivienuoliamssako:„Viršvisųminėtųdalykųlaikyk
garbingąjąKaralienę,mūsųViešpatiesMotiną,kaiptikrąsavo
nuosavybęiršlovinkjąkuonuoširdžiausiaiirkaipišgali.Savo
žingsniustiesklinkjos,irtebūniejipriebėgakiekvienametavo
suspaudimeirreikale.Savoskunduspaveskjai,josapsaugai
irpamaldumui:pasitikėkjosužtarimogalybeirturėkjąkaip
savotarpininkę.Jiyragailestingumomotina;kiekvienądieną
parodykjaiypatingospagarbosišreiškimą.Idantgalėtųjipriimti
tavoprašymusirbūtųpatenkintatavogarbinimu,laikyksavo
širdįtyrąkaipjossukiekvienusavosielosirkūnosugebėjimu.
Dėkpastangasirkuointymiausiaieikjospėdomisnuolankume,
visiškaipasiduodamasjosvadovavimui“.DidžiausiasMarijos
privilegijųgynėjasišpranciškonųbuvoJonasDunSkotas(1266
1308).IlgojesavotrijųdienųkalbojeSkotasišdėstė,jogMarija,
būdamaDievoMotina,jokiubūdunegalibūtipaliestagimtosios
nuodėmės,nesjąDievasgalėjoapsaugoti:galėjo,pritiko–taigi
irpadarė.PopiežiusInocentasIIILateranoIVsusirinkime(1215
m.)RygosvyskupoAlbertopageidavimuLivoniją (Latviją)
paskelbė„TerraMariana“–Marijosžeme.Lietuvavadinama
Marijosžeme,rasi,irdėlto,kadnuopatkrikščionybėspirmųjų
laikųdaugbažnyčiųbuvostatomaMarijosgarbei.1940M.Lie
tuvojeMarijosgarbeibuvopašvęstosnet299bažnyčios.Visos
tautosįžiūriMarijojesave,irtodėljosrūbaiirveidasturivisų
tautųirvisųžmoniųbruožus.MūsųDievoMotinospaveikslų

beistatulųveidųbruožuoseatsispindilietuviųmoterųišvaizda.
TolimųjųRytųsaulėsvaikaisavopadangėserdvėje,paslaptino
debesėliųžaismoviduryje,matoaukštąirgrakščiąMotinąir
Kūdikėlį,apvilktusbrangiausiaisrytiečiųrūbais,pasodintusant
puošnauskilimo.AfrikiečiaiMarijąįsivaizduojajuodą.Vakarų
pasaulyjeMarijadarįvairesnė.Vienurjosveidasdžiaugsmu
pražydęs,kiturjosakyspilnosgilausliūdesioirskausmo.Joje
atsispindi iryra įamžinta senosiosEuroposdžiaugsmaisbei
vargaisbanguojantižmonijosistorija.

Švč.MergelėMarijayramūsųžemėsDuktėirmūsųMoti
na.Perjąprarastasisdangusnetikatsivėrė,betdarpasilenkė
ligipatžemėsgelmių.Taimesskaitomeišjosgailestingųakių,
kuriosbeveikvisadanuleistosantdieviškojoKūdikio,kurisiš
meilėsžmoguiteikėsivalandėleipaliktidangųirpabuvotisu
žmoniųvaikais.Tospačiosakysžvelgiaieškodamostikresnio
kelioparvestimusįTėvonamus.Švč.Marijayratokiadidi,
jogšv.Bonaventūrasako:„JiyratasKūrėjotvarinys,kurio
Dievasnebegalėjodaugiauišaukštinti.Didesnįpasaulį,dides
nįdangųDievasgalėjosukurti,betnegalėjosukurtididesnės
motinosužDievoMotinąMariją“.

PerŽolinėsŠv.Mišiasgirdime,kadMarijayražemėske
leiviamstikrosiosviltiesirpaguodosžvaigždelė.Taireiškia,
kadMarijosėmimasįdangųyrairmūsųvisųlemtis.Marija
perėjotątikėjimokelią,kuristurėtųpersmelktikrikščionio
gyvenimą.Tai leistų jamdrąsiai stovėtiDievo akivaizdo
je.Marijos paveikslas atskleidžia, kad tikėjimu, viltimi ir
meilepriimtaEvangelijosžiniavedaįprisikėlimą,bekurio
gyvenimasyrakaipdruskabesūrumo.Taimumsbyloja ir
Švč.MergelėsMarijosėmimoįdangųšventėjeŠv.Apaštalo
Pauliausžodžiai:„Kadašismaruskūnasapsivilksnemarybe,
tuometišsipildysužrašytasžodis:„Pergalėsunaikinomirtį!
Kurgi,mirtie,tavojipergalė?Kurgi,mirtie,tavasisgeluonis?
Mirtiesgeluonisyranuodėmė,onuodėmėsjėga–įstatymas.
Bet,dėkuiDievui,kurisduodamumspergalępermūsųVieš
patįjėzųKristų“(1Kor15,5457).

Plungė
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Kaip žinoma, Deka
logas yra įsakymų rin
kinys, parengtas paties
Aukščiausiojo, kurį Jis
skyrė žmonijai besąlygiš
kai vykdyti; tai vadovas,
kurio negalima traktuoti
kažkaip kitaip arba dvip
rasmiškai.Kaip parašyta,
taip parašyta. Todėl kaip
pavyzdysautoriausminė
ta vieno dėstytojo versija
– „Vienas teologijos dės
tytojaskažkadašįįsakymą
interpretavo kaip geriau
nežudyk“ – akivaizdžiai
einavelniop,kadangirodo
tikinčiojo nepasitikėjimą
dieviškojoĮsakymoviena
reikšmiškumu,neleidžian
čio savo atžvilgiu jokių
intepretacijųarkomentarų.
Grįžkime prie nurodyto
įsakymo„Nežudyk“.Kata
likųkatekizmas(1996m.)
2264punktežmogžudystę
pateisinatiktuoatveju,jei
tai buvo savigyna, skelb
dama ją netyčine. Visa
kita–tyčinėžmogžudystė,
abortas,eutanazija,savižu
dybė,kenkimassveikataiir
pan.–reikiasuprastikeip
nedviprasmišką ir sąmo
ningąįsakymolaužymą.
Sekančiojeesėpastraipo

jeautoriusrašo,kadanalo
giškaselgesys–pagalįsta
tymą–turibūtinukreiptas
į florą ir fauną.Teisingai,
katekizmasapietaineužsi
menanėžodžio.Tačiaujei
guDekalogątraktuotikaip
paliepimą, būdingą trims
Abraomoreligijoms,tuomet
apietaikalbaTora.Šisįsa
kymas–draudimasnaikinti
augalijąirgyvūniją–neturi
būtipažeistasnetkarome
tu.TaiprašomaToroje(Įst
20,19): „Kaibūsi apgulęs
miestą ilgą laiką, kariausi
prieš jį,norėdamaspaimti,
nesunaikinkjomedžių,pa
keldamas prieš juos kirvį.
Jų vaisius gali valgyti, bet
neturi jų kirsti.Argi laukų
medžiaiyražmonės,kadir
jieturėtųbūtiįtrauktiįtavo
apgulą?“
Analogiškaselgesysgy

vūnams aprašytas irmu
sulmonų šventajame rašte
–Korane. Pavyzdžiui su
roje „Ya sin“ 7173 para
šyta:„Nejaugi jienematė,
kadMes sukurėme jiems
iš to, kasMūsų rankomis
sutverta, gyvulius, ir jie
juos valdo?Mes jiems jį
pajungėme:vienais jie jo
dinėja, kitus valdo. Jiems
tai nauda ir gėrimas.Argi
jienepadėkos?“
Pranašo Muchamado

hadisai (jo gyvenimiški
pamokymai), pavyzdžiui,
vienareikšmiškaidraudžia
šventinęmedžioklęirpra

moginį gyvūnų žudymą.
„TeismoDienąAukščiau
siasis paklaus to, kuris
nepagrįstai ir neteisingai
atėmėgyvybębalandžiui“
(Najini, 1378, Nr. 62, p.
47). Perpasakojama, kad
„Pranašasdraudėnepagrįs
tąirbepriežastinębetkurio
gyvo sutvėrimo nužudy
mą“ (Ten pat). Pranašas
kalbėjo: „Aukščiausiasis
prakeikiatą,kassuluošins
arba nubaus... gyvūnus“
(Ten pat). Taip pat reko
menduojama susipažinti
su skyriumi „Šis tas apie
mažuosiusbrolius“(Abdur
Rahman Islam alLituani,
„Nieko,išskyrusDievą“),
kuriame vaizdžiai apibū
dintasšiuolaikiniųmusul
monųsantykissuaplinkine
fauna.
Beje,irToroje,irKora

ne,vienareikšmiškaiduoti
patiesAukščiausiojonuro
dymai,kokiegyvūnaitinka
maistui, kokie – ne, kaip
juosteisingaipaskerstiirt.
t.NetKristusEvangelijos
pagal Luką 12 skyriuje –
tiesa,netiesiogiai–užsime
na: „Aš sakau jums, savo
bičiuliams: nebijokite tų,
kurie žudo kūną ir paskui
nebegalidaugiaukenkti.Aš
parodysiu,koturitebijoti:
bijokite to, kuris nužudęs
turigaliąįstumtiįpragarą.
Taip,sakaujums,šitobijo
kite!Arginepenkižvirbliai
parduodamiužduskatikus?
Tačiau nė vienas jų nėra
Dievo užmirštas. Žinoki
te,kadnetvisijūsųgalvos
plaukaisuskaityti.Tadne
bijokite! Jūs vertesni už
daugybęžvirblių“ (Lk12,
47).Tai galima traktuoti
taip, kad esant reikalui,
būnant antbado slenksčio
netolimirrties, kaip būti
nybe, galima pasinaudoti
gyvuliomėsa,kadangiDie
vuižmogiškojigyvybėžy
miai brangesnė.Vadinasi,
naudotimaistuileidžiamus
gyvūnus–tainenuodėmė
ir nenusižengimas įsaky
mui. Todėl atsisakysime
autoriaus pavyzdžio (tik
riausiaivegetaro), liečian
čiovištosnužudymą,kaip
pritemptąužausų–maistas
yrabūtinasmūsųgyvybei.
Kitasdalykas–žudymasiš
apsirijimo ir žudymas po
kštaujant,kaipjauanksčiau
buvominėta...Beje, didis
lietuviųpoetasirliteratūros
pradininkas K. Donelai
tis savo poemoje „Metai“
pažymi:

Darboreik,nėstaipkož
namDievspaliepėvalgyt,
Valgio reik,kaddirban

čiussylanepamestų.

Taigi nečėdykimmušt,
pjautirskerstsavovalgį.
Vaike,numuškdrąsajau

tukąsavnupenėjęs;
Pjaukaviųkelias,nečė

dykavinąluiną;
Kiškžąsis,pyles,vištasį

didelįpuodą;
Skerskdaglusparšus,pa

siskersknutukusiąkiaulę;
Valgyk sveiks dešras, iš

kruoposavpasidaręs.
Imkraumensstukius,su

kapojęskimšksmageninę;
Okaddarnegana,nusi

tvėręsdidelęžarną,
Kimšk drąsa plaučius,

n’atbok, kad plyšdama
driksters,
Irkepenųn’užmiršk,kad

storąpridrebidešrą;
Nėstokiedaiktaitavgal

dideisusigadyt.
Jukžinai,kokskūdsdaug

sykpavasariočėsas.

(Rudeniogėrybės,
376-389 eil.).

Aišku, remiamąsikrikš
čioniškais ir protokrikš
čioniškaisraštais(Tora)su
tiesioginiunurodymu,kąiš
gyvūnųAukščiausiasisnu
rodėžmoguivartotimaistui.
Galibūti,kadortodoksalūs
žydaiirmusulmonainevi
siškaipritartųkulinariniams
lietuvių poeto polinkiams
kiaulienai,bet...
Vis dėlto, žudymas dėl

prasimaitinimo, supranta
ma– tai ne žudymas. Juk
meskalbameapiežudymą
tiesioginetožodžioprasme.
AutoriauspavyzdyssuJe
richoužėmimuyranuosta
bus, kadangi akivaizdžiai
parodo mus dominančia
temą: paties Įstatymdavio
įsakymų laužymas. Kas
tai:Dievasleidžiaįsakymą,
kurįpatsirlaužo,leisdamas
savo kūriniams jų pačių
rankomis žudyti priešus?!
Netgi juos laimina tai da
rant...
Išsiaiškinkime.Pirmiau

sia,DievassukūrėDekalo
gąnedėlsavęs.Jis–žmo
nėms,kadjienenugrimztų
nusikaltimuose(moralė)ir
nuodėmėse(religija).Todėl
prancūsųmoralistaiiršvie
tėjaiDekalogąvadinakiek
kitaip – „religiniumorali
niusąvadu“.Taigi,moralė
yratai,kasgerai.Kamge
riausiai iš visų žinoti, kas
yra gerai?Aišku,Dievui!
BetDievas–vienasmenis
valdovas irVisatosvaldy
tojas, Jam absoliučiai visi
pavaldūs.TadjeiguJisuž
sinorėskažkąpakeistisavo
tvarkoje–kasgigalėsJam
sutrukdyti?!
Islame yra tokia sam

prata, kurios nėra krikš

čionybės ir judaizmopra
ktikoje, taip vadinamas
Tauhiid arRububija, t.y.
Dievo Vienatinumas jo
viešpatystėje.To įrodymu
yraAukščiausiojo žodis:
„Dangaus,žemėsirtokas
tarp jų,Viešpatie!Gerbk
Jį ir būk nepalenkiamas
Jogarbinime.Aržinaikitą
tokiu vardu (arba panašų
Jam)?“(Koranas,Mariam,
65). „Viskasvyksta pagal
JovaliąirSprendimą,irJo
valiaišsipildovisojejėgo
je.Vienintelė valia, kurią
turi žmonės, yra tai, ko
Jisnorijiems.KoJisnori
jiems, įvyksta, ko nenori,
neįvyksta»,taipkalbaAbu
Jafar atTahav savo kūri
nyje „Akida attahavija“
(Vienatinumo doktrina).
Vadinasi, žmogus privalo
fanatiškai priimti bet kurį
Jo įsakymą, naujai įvestą
arbapakoreguotąankstes
nėms elgesio normoms ir
pačiamgyvenimui.
Pratęskimepokalbįapie

žudymą. Pradžios kny
goje (22, 119) Dievas
įsakoAbraomui nužudyti
Izaoką (pagal Koraną –
Izmailą).Kas tai: taktinis
tėvo ištikimybės Dievui
patikrinimas?! Tikėjimo
patikrinimas,nors ir atro
dokaipįsakymas...Tačiau
jeigu Dievas iš tikrųjų
būrųužsimanęstokiosau
kos – be jokių abejonių,
Abraomas būtų pasielgęs
pagal Jo žodį net nesvy
ravęs.Todėl,kadjistikras
tikintysis.Todėl, kad bet
kurisAukščiausiojo įsa
kymas jamyra įstatymas.
Todėl,kadteisusAbraomas
suvokia, jog Dievas yra
diktatorius.Remiantistuo,
visa, ką Jis nori įsakyti –
teisinga,moraluiršventa.
Dievasturiteisęleistiįsta
tymusirpagalSavonorus
juos laužyti.Todėl, jeigu
Dievasužsimanysapvers
ti aukštyn kojom amžiais
nusistovėjusią moralę ir
paskelbti dorybingajam
žmogžudystę, vagystę ar
paleistuvystę–kasgiJam
galėssutrukdyti?!IrJoiš
tikimitikintieji–bejokių
abejonių–priimstaikaip
duotybę ir nedelsdami.
Panašiai tvirtina ir Levas
Šestovas savo veikaluose
„Bepamatinė apoteozė“
(1905m.) ir „Jobo svars
čiuose“(1929m.),kurbet
kuriuoatvejuyraužsiėmęs
tapačiateodicėja.Dievas–
visakoKūrėjas,todėlnėra
surištas, niekamneatskai
tingasirJonoraivisadaturi
būtiišpildyti.
Tokiubūduautoriussa

vo esė priėjo prie to, kas
vadinama tiesa, praktiniu,
o ne formaliu tikėjimu į
Dievą, kadangi Jis Vie
nintelis Nenusidedantis
betkuriuoSavonoru.Tie
siognuostabumatyti,kaip
pastabus autorius ieško
tiesos, bet kuriuo atveju
drąsiai pamokslaudamas
Dievoatleidimą.

Klaipėda

ser gej isa jev

Ko men ta ras D. So bec kio 
esė straips niui apie De ka lo go 
įsakymą„Nežudyk“

Nukeltaį11psl.

tėv.leonardasand Rie Kus, O.F.M.

Dvasiškijair
lietuviškojispauda

Kalbėtiapiedvasiškąją ir
lietuviškąją spaudą, reiškia
beveik tą patį, kaip paliesti
visąmūsųliteratūrą.Daugelį
amžiųLietuvos kultūrinė ir
politinėpadėtisbuvoiškėlusi
kunigąvadovautisavotautai
pilnoje to žodžio prasmėje.
Ilgąlaikąbeveiktikvienidva
sininkaigalėjosiektimokslo,
opaskui šviesti kitus.Tai ir
suprantama,kodėlpativeiks
mingiausiašvietimopriemonė
spaudapatekoįjųrankas.

Kalbantapiemūsųkunigi
josvaidmenįspaudossrityje
ankstesniais bei vėlesniais
laikaisirištodarantišvadas
dabarčiai,prisimintina,kadjų
veiklašiojedirvojepirmiausia
išplaukiaišpastoraciniųvers
mių, kaip ir turi būti.Po jų
stovipatrijotiniaitikslai.

Kristuskalbėjogyvu žo
džiu–nerašė.Tikvienintelį
sykį, kaip liudija šv. Jonas
evangelistas,Išganytojasraštu
žymėjosavomintis smėlyje,
kaifariziejaigundėpasmerkti
nupuolusiąmoterį.Tačiau jo
dieviškuose planuose buvo
lemta, jog, skelbiantevange
liją,šaliagyvožodžio,svarbią
vietąužimtųirraštas.Užtaijau
giliojesenovėjebuvopasineš
ta surašytiKristausmokslą,
siuntinėti laiškuskrikščionių
bendruomenėms–plunksna
garsintiirgintiDievoapreikštą
tiesą.Naujaisiais amžiaisgi
raštas tapogalnetveiksmin
gesne priemone evangelijai
skleistiužgyvąžodį.

Tadnėrakostebėtis,jogir
pirmojilietuviškaknygaišėjo
religiniais tikslais.Tai buvo
protestantųkunigoMartyno
Mažvydo katekizmas, pasi
rodęs 1547m.Žinoma, ne
malonu,kadspaudosistorijoj
katalikųdvasiškijaiužbėgouž
akiųprotestantasirnusinešėtą
garbę.BetDievas lėmė,kad
mūsųdvasiškija tąpasivėla
vimąvėliauatpirktųsukaupu.
Protestantiškasiskatekizmas,
išleistaslietuviųkalbojebuvo
tikras signalas prisikelti. Ir
jeiguanąvalandąlietuviaiku
nigainebūtųsupratęspaudos
reikalo, šiandienmūsų tauta
greičiausiai būtų protestan
tiška.Bet,ačiūViešpačiui, ji
suprato.Tiesa,praėjo38metai,
kol kun.MykalojusDaukša
1595m.išleidolietuviškąka
talikiškokatekizmovertimą,o
netrukusgiirvadinamąPosti
lą,arbaevangelijųištraukassu
paaiškinimais, prijungdamas
nuostabiaigražiąįžangą,kaip
reikiamylėtisavokalbą.Jįpa
sekėkun.KonstantinasŠirvy
das,jėzuitas,kuris16amžiaus
pirmojepusėjeišspausdinone
tiklietuviškąpamokslųknygą,
betirlietuviškągramatikąbei
lietuvių,lotynų,lenkųkalbos
žodyną,tuopraverdamasduris
įmūsųkalbosmokslą.

18amžiauspirmojidalis
dėldidelėslenkųkultūrosįta
kosnėrapalanki lietuviškai
spaudai.Betirčianetrūksta
prošvaisčių.Antai,kailenkų
mokslininkai, susidomėję
mūsųtautosaka,kreipėsiži
niųįVilniausuniversitetą,šis
parinkomokytąlietuvįkuni
gąūkmergietįKsaverąBau
žą,kadlenkųmokslininkams
padarytųpranešimąapiesavo
tautą.Šisdvasininkasparuo
šėir1806m.išleidoįdomią
studiją,pavadintą„Apielie

tuviųtautosirkalboskilmę“,
kurioje skaudžiai apkaltino
mūsųbajorijąužsavokalbos
paniekinimąirskatinogelbė
tilietuvybę.

Nėra abejonės, jog. kun.
KsaveroBaužos idėjos ne
mažaiturėjoįtakosdidžiajam
spaudosapaštaluivysk.Motie
juiValančiui.Juktaijisbuvo
pirmasis,kuriomokslinįvei
kaląlietuviųkalba„Žemaičių
Vyskupystė“anuometišleido
sulenkėjęsVilniaus univer
sitetas.Nereikia sakyti,kiek
tasaiganytojasprisidėjoprie
lietuviškosspaudosugdymo,
rusamsuždraudusraštusloty
niškomis raidėmis, rūpinda
masisjųleidimubeiplatinimu
irpatsrašydamas.Čiaužtenka
tikpaminėti,jogšismūsųtau
tosmilžinas savo įsteigtose
parapinėsemokykloseišmokė
Lietuvąrašto.Jeigunejisirjo
talkininkaikunigai,ypačJuo
zasDovydaitis,AntanasTata
rė,ovėliaudidysisknygnešys
kun.M.Sederevičius,kažinar
19amžiausviduryLietuvoje
būtųgalėjęskiltitautinisatgi
mimasirpasirodyti„Aušra“,
„Varpas“beikiti laikraščiai,
nutiesętakąįlaisvę.

Maždaugtuolaikujaupra
dėjodygtiirgrynaikatalikiški
laikraščiai:„ŽemaičiųirLie
tuvos apžvalga“– redaguo
jamaDėdėsAtanazo–kun.
Pakalniškio,ir„Tėvynėssar
gas“, leidžiamaskun. Juozo
TumoVaižganto,kuriųtikslas
buvo atremti religijai taiko
muspriekaištusirkeltitautinį
susipratimą.Šiuolaikotarpiu,
būtent19amž.pabaigojeir20
pradžioje lietuvių dvasiškių
veikla, atsiremianti spauda,
ar tiknebuspati įdomiausia
visojemūsų tautos istorijoje.
Juk tuometuprakalbaBara
nauskas, prabylaMaironis,
savoanųjųžodžiupajudinda
masvisąšalį;iškylaAdomas
Jakštasaštriaplunksnagriauti
pozityvizmoklaidųanolaiko
šviesuomenėje; ateinaVaiž
gantas,Būčys,Vaitkusirvisa
PetrapilioDvasinėjeAkade
mijoje išsimokslinusikunigų
karta.Tik liūdna, kad į ano
metoatgimstančiosLietuvos
susipratusiųdvasininkųeiles
negalimaįstatytivyskupųCir
tautoirPaliulionio,pasidavu
siųlenkystei.Betpojųiškyla
kitasdidžiosdvasiosganytojas
vysk.PranciškusKarevičius,
kartu suMaironiu apvalęs
Kaunokunigųseminarijąnuo
lenkiško raugo ir labaidaug
prisidėjęsprielietuviškoskata
likiškosspaudossuklestėjimo,
kuriantisLietuvai.Jamvaldant
Kaunovyskupiją,įsisteigėpa
tyssvarbiausikatalikųžurnalai
beilaikraščiai„Draugija“,„Ži
dinys“,„Ateitis“,„Ganytojas“,
paskui tapęs „Tiesoskeliu“,
dienraštis„Rytas“,pasivadinęs
XXamžiumi. Jopriežiūroje
našiai leidoželmeniskatali
kiškojiLietuvosspauda,kuri
paskui augo ir tarpo iki pat
nepriklausomybėsgalo.

Deja, šiandien ji yra ko
munistųvisiškaisunaikinta.Ir
tikraibūtųbeviltiškapadėtis,
jeigu lietuviškojispaudane
turėtų stiprios atžalosAme
rikoje.Taatžala čiapradėjo
skleistis,galimasakyti,kartu
sutautiniuatgimimuanapus.
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KŪRYBOS PADANGĖJE

* * *
radautave
žydinčiąrudeniosoduose
žinotas
kasužpučiatamsą

* * *

dulkialietūs
odylasaulėtekiųspalvos
iržemėlapiaidūla
palėpėse
žylagalvos
ožiedėjaduonoskasdienės
irmadonos
kadaijau
neaitės
neytės
oienės

kaspasirenka
mėlynądieną
sugroti
kasbaltąkasaltą
kasarfą
okastikgitarą
kasdidžiavyriųžygius
okas–tikišnešti
svinguojančiątarą

žodžiųsuodžiųjuodumą
gožia
dulkiųkodylaipoliepomis
irsudylaįtylą
žemėlapiųspalvos:
kurtosvisos
kadaisemylėtostėvynės
kurjųdūmas
užsvetimąugnįšviesesnis?

* * *

orubensoišmiltų
moterysišpieno
iškiaušinio
ovyraidžakomečio
išdervos
tikmes
išsėklos
išgaruojančiodirvono
vistiekvisi
prieškūniškąaltorių
priešaiskorį
tarytumakviniečiai
tikkadnenumetęsvorio

sebastijonąsmaigstėstrėlės
ietysbadėjėzų
mumstekstiktai
medinėsšpagos
atžariųvaikėzų

duokdiebentpienas
liesisišžaizdų

* * *

išmirtiesikrų
nudrėbtimūsųveidai
bespalvėsmūsųakys
tiesiaiįsaulę
pakaruoklępodangausgegne

Vi das Mor kū nas
Poetas,prozininkasirvertėjas.Gimė1962m.NaujojojeAkmenėje.Stu

dijavoKlaipėdoskonservatorijosTeatromenofakultete.1992m.baigėS.
ŠaltenioAukštuosiuskinoscenaristųkursusMuzikosAkademijoje.Verčiaiš
vokiečių,rusų,anglųirlenkųkalbų.ŠiuometugyvenaVilniuje.Nuo2004m.
yraLietuvosrašytojųsąjungosnarys.

* * *

išsendaikčiųpasaulio
žengiįpirtį
kurnusiplauna
žaizdos,lytysirvardai
nusilupa
priskretusioslegendos
kurpasitinkanuogasdiksilendas
žinaijuk
mirusiejitampamuzikantais
šokėjais
vienaskitas
netginusipelno
derintiinstrumentus
žinaijuk
tokąpraradai
nėneturėjai
okąturėjai
palikai
pilvotaipamuštakei
pirtininkųfėjai

mainaisgavainatas

* * *

akpasėdėčiau
svetimomiestoaikštėje
balandžiųapdergtagalva
nutrupėjusiaispirštais
parėmęssmakrą
antkeliųknyga
kuriosneįmanomaužversti
norėčiaukadmiestas
stovėtųpriejūros
sūrūsvėjai
galisakytiėstų
galisakytišvelniaiglostytų
tuščiasmanoakis
akpraregėčiau
jūrospaukščio
arkeliopaukščio
sparnuužkliudytas
irparegėčiau
tuščiusnamus
irpasėdėčiaujuose
galvąpanarinęs

* * *

mirštantnutekavandenys
lieka
žibančiosnuodėmiųdruskos
dugne
meiliųišnarosskausmokoralai
gaižiospriesaikųputos
krantuos

mirštantnutekavandenys
gėlosnuščiūva
irvėjai
kastadišpusto
išdraikopotyrus
begailesčiopykčio
beženklo
pamirškitmane

* * *

kaipskaudžiaiširdį
atimažydėjimasžiemos
visaineskaudžiai

lietausnebusnebus
nelaimių
bus
atomųvėjaspokapus
vestuvininkų
šiugždančiussapnus
jisatrakins
iružrakins
ataušusiusnamus
užmus
užmuš
skardinęvėtrungę
kuriišduodavėją
irrodokelią
kam
pasįkapiųsiuvėją

* * *

kaikitąsykpasimatysime
vilkėsiuišvirkščiusmarškinius
manoveidasbus
iškreiptas
vosvos
vėjonebus
niekadadaugiau
nebebusvėjo
tarpmudviejų
nebebuskalbos
kalbosniekada

* * *

susapnuotikregždesir
išleistiįlaisvę
pačiąpirmąmirtiesakimirką
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Kaigyvenigamtoje,taiir
tavoilgesysilgesnis,irnak
tystamsesnės,irrytmečiai
ankstesni.Laukimastoksai,
kad jei ko lauki, tai regis,
kadbelaukiant širdisplyš.
Lauki skambučių, žinelių,
lauki – bene takeliu kas
ateis.Amžinaijautibendra
vimostygių,potiekosmetų
buvussužmonėmisirtarp
žmonių, tolimų ir artimų
sielomis.Vartainuotraukas
irverki.Laukiirlauki.Lau
ki,kadapasibaigsnaktisir
išauš.Laukisaulelės,kada
paliespirkioslangus.Lau
kipirmolietauslašo,lauki,
kada pagaliau nustos lyti.
Laukipirmosgėlės,pirmo
žolynėlio.Lauki, kada at
lėgs šalčiai ir nutirps pus
nynai.Lauki,kadaparskris
pirmiejipaukščiaiirsučirš
kėskiemoąžuoluose.
Lauki,kadabaigsinesą

mones daryti ir bent kiek
nušvis. Lauki, kadaVieš
patsapsisnargliojusiameta
vobūvyje,kartaistokiame
nebepatempiame, parodys
norsmažą ženklą vilties,
kad kruvinus savo širdies
kelius bent kiek apsitrin
tum.Anuomet turėjome,
draugai,vienaskitą,kurie
vienas kito širdį priglaus
davome savo delnuose,
nebijojomeneibūtipakly
dę,neigerumobijodavom.
Deja,išsiblaškėmvisikas
kur.Tolimipasaulioatstu
mai palikomus toliuose,
nebematant draugo akių,
rankomisnebepaliečiamų,
paslaptimis, skaudesiais
nebesidalijant.Beprotiškai
ilgusielosdraugų.Nesda
bardaugiauyravartotojiški
dalykai,kurieneatgaivina
nei dvasios, nei širdies
jausmų. Juolab, kad bu
vome tokie nepataisomi
romantikai, estetai.Nebi
jodavomejokiųiššūkių,o
jeiirpadarydavomekažką,
netelpančio į visuomenės
(neretai į bandos nuomo
nės)normųstalčius,tainė
nevadindavome iššūkiais.
Mokėjome suprasti netie
sioginiusžodžius,subtiliai
siunčiamus signalus ir at
siliepti į juos. Jei kildavo
ginčas ir susipykdavome,
tainiekada„neužsiraukda
vome“ilgam,nesvieniems
kitųtrūkdavokaipšeimos
nario, kuris kažkur užtru
ko.Okiekbūdavojuokų–
pilvaiskaudėdavo.Supras
davomevisaspotekstes.Ir
visųtiesiogįgimtasjumoro
jausmas. Net po visokių
vakarėlių kokiose draugų
dailininkų dirbtuvėse, po
naktiniųneišsimiegojimų–
galvosplyšta,ožvengiame
visi.Iriško?Išvisokiausių
niekalų.Netišto,kaipat
rodome.
Jaudabarsuprantu,kadgy

venimevisdaugiauprisimini
mųirvismažiauateities.
Kūnasčia, šitamkaimo

kieme, po tuo rugpjūčio
dangum, po tom žvaigž
dėm, o kur klajojamano
siela? Kur tą savo širdį
palikau, kad taip ilgai ne
sugrįžta?

ja ni na Navickaitė

Il ge sys
Oaržinai,kasyratikra

žiema miško vidury, ne
retsykiais atvykus pasi
grožėti,betgyventirytąir
dieną,vakarąirnaktį?Kai
vieninteliai artimieji yra
tiktai gyvūnai. Kai visą
dieną neišjungi televizo
riaus,kadbentkaskalbė
tų namie, kad matytum
žmonių veidus. Žiemą į
vienkiemįnebeužklystanei
draugai, nei nedraugai. Ir
taipaaiškinama,nesmaši
naneprivažiuosi,oautobu
sumiestiečiai nevažinėja.
Juolab, kad nuo plento
reikėtų bristi pusnynais.
Gyvename visi – šunys,
katiniukai, vištos, ožke
lė ir aš  vienojemažoje
pirkelėje. Pusė tvarto dar
pernai sugriuvo, o likusi
dalis – tik sukaltos lentų
medinyčios. Kimšk ne
kimšusšiaudais–vis tiek
beprotiškai šalta.Drebėjo
ožka,drebėjoirvištos.Te
ko visus suvaryti pirkion.
Visgalvoju:kažinkasdar
taip gyvena, kartu su gy
vuliais labai pažangiame
pasaulyje?Kieno dar yra
tokiaapgailėtina,primityvi
būtis–buitis,kurinuvar
gina net sielą? Galiu tik
patartikažkam:nesirinkite
vienatvės gyvenimo vien
dėlgamtosgrožio.Atsisky
rėlio gyvenimasganėtinai
sudėtingas.Juolabmoters,
kai vienkiemyje jautie
si ir nesaugi. Ir, neduok
Dieve, susirgti (bent jau
manuoju atveju). Niekas
į pirkią duonos neatveš.
Keliuos,brendupusnynais,
kojoslinksta,prakaitaspi
la.Kaukiavėjasautobusų
stotelėj,kiauraikošdamas
šlapiąnugarą.Reikiakaip
norsištvertikelionęįpar
duotuves ir prisitempti
maistogyvūnams.Vilniuje
lankydavome vieni kitus
susirgus, negaluojančius

– rūpėjome vieni kitiems.
Draugai negali nerūpėti,
dėl jų negali neskaudėti.
Negalineskubėti,jeitavęs
irneprašo.Rasivisokiausių
būdų,išlaviruotilaike.Nes
tavolaikevieninteliaisvar
biausieji–draugai.
Pažįstu daug norinčių,

neva mesti iššūkį  GY
VENTIKAIME.Tikreikėtų
nepamirštiarbažinoti,kad
visada būsi viena, kol ga
liausiaipasijusivieniša.
Kaime visada yra ką

veikti. Vasarą paaikčioti
atklys „mylintys gamtą“,
bettuvisadažinosi,kadne
trukusbusrudenspurvynai
ir grėsmingai artės žiema.
Jauvasarąruošisavosielą
vienumai.Sugiliuliūdesiu,
gailesčiu klausausi, kaip
aikčiojaišmiestoužklydę,
pamatęvarlęprieprūdo,pa
prastągandrąpievoje,gervę,
gagenančiąnendryne,genį,
kalenantįmedyje.„Žiūrėk,
žiūrėk, antys skrenda!Vai
vai – gulbės praskrido!“
Vištos,lesinėjančioskieme,
irtosneišpasakytądžiugesį
teikia,lygretą,išnykstanties
rūšies paukštį pamačius.
Viskaslabaipaprasta,natū
ralu–čiajųnamai.
Žinoma,būtiskaimeturi

savožavesio,nesesilabiau
susavimi,esitikrųtikriau
siagamtosdalelė,dalelytė,
smiltelė.Regiauštantįrytą,
gęstančiąsaulelęneprolan
gostiklus,oišėjusiįkiemą.
Jeiminčiųvandenynasne
leidžiaužmigti–atidarai į
naktįdurisiržvelgiįdangų,

klausaisi tylos,malda pati
tavesusirandabejokioypa
tingo, specialausnusiteiki
mo.Naktyje,kaimokieme,
podangum,požvaigždėm
arpoūkanom,polietumar
pūgojmeldžiuos už visus
buvusius, esamus, gal dar
būsimus. Ir nereikia, kaip
bažnyčioj  tai stokis, tai
klaupkis, tai sėskis. Tie
siog esu kaipmedis, kaip
sniegas, kaip žolelė.Kaip
išeinančios ūkanos iš dir
vonų.EsuViešpaties ir jis
vienas žinomano sielą ir
manomaldą.Arašguliu,ar
sėdžiu,arveiduįdangų,ar
veidu į samanas – Jam tai
nerūpi.Labaijaumažiukas
būtųdievukas,jeireikalau
tųatitikamoskūnopadėties
pasikalbėjimesuJuo.Irman
tokiomažiukovisainereikė
tų.Mažiukųpilnaspasaulis,
kurisnori,bandoirprievar
tauja įrėminti tave, įkalti
stabiliai lyg vinį į sieną, į
bandosnuomonęirpožiūrį.
Dažnaisuvokiu,kadgyve
nime esu tartum amžinoj
žūtbūtinėjkovoj–tiknepa
siduoti,tikneprisitaikyti,tik
nepalūžti.Netapti šešėliu,
praslenkančiu šaligatviais.
Neužsiknisti savajameAŠ
 jaukiame kokone. Ir ne
manyti,kadjeijaukądarai
dienoje, tai turi ypatingą
prasmępasauliui.Dažniau
siai savo darbais ir neva
užimtumubėgi nuo paties
gyvenimoirgaliausiaipats
pasaulis tau nebeegzistuo
ja.Rūpitiktaiužimtumasir
neberūpineitavopaties,nei

užmigti, atgaiva būna, kai
Vilniujegyvenantižurnalis
tė,rašytojaskambinairrašo
SMSžineles,kurioseyrane
banalusbuitinispasikalbė
jimas,betpokalbiai,kurių
ilgiuosi. Ir nesvarbu, kad
Dalia paskambina vidury
nakties(neskurturasisie
lą,kurisutavimikalbėtųsi
naktyje,kurišauktųsitavęs
savonemigoje,skaudėjime,
sielvarte?), gurkšnodama
vyną. Ir aš jai vienintelei
galiu paskambinti, išgirsti
balsą, kada tiktaiman to
reikia. Ir niekada nepasa
kysime,kad–nelaiku,nes
jukkitolaikonėra.
KeletasDalios žinelių.

„...Ir aš taip meldžiuosi
nakčiaiirrusiškai,pomiluii
spasimojugriešnujudušu.“
„Nakąžinau,temstaakyse,
tu–brangi,mirusiųjauper
daug, tarsi nebegeriu, bet
palaimingai girta, gyvent
nenoriu,betmirtinemoku.“
„TikTauesutikrairgyva,
girta, nelaiminga, nerašy
toja.“ „...Sunkiai sergu,
negaliu rašyti, skurdas...“
„...Sniegas skaistus, švie
sus,tiksieloješūdina.Kaip
liūdna,kadesitoli.Dovilė
– buržujė.Ką jinai išma
no apie gėlą. Per trumpos
antenos priimti subtilias
bangas“.
Kai artėjo Kūčios ir

ŠventosKalėdos, norėjau,
kad tik greičiau ateitų, at
bristų, užklotų, nušvistų
ir aprimtų širdis. Jau ir
laukimonėrakurpaslėpti.
Gal, sulaukus jų, ir ramy
bė ateitų.Vaikystės namų
šeima – visa kapeliuose
seniai, užkloti sniegopus
nimis.Ilgiuosidraugų,ka
davisi,parėjęišbažnyčios
(žinoma, Šv.Mikalojaus),
susėsdavome prie vieno
stalo. Provoslavai, žydai,
katalikai – ir jokio skirtu
mo–visiDraugai.Žvakelių
šviesoje atrodydavome to
kie nerealūs, dalindamiesi
kalėdaičiais.Tuometvisus
apsupdavo kažkoks grau
dumas.Irpalinkėjimai–to
kie,tartumvisusmetustoj
kasdienybėj būtų šventai
išsaugoti,lygpaslaptis,pa
čiamslapčiausiameširdies
kamputyje.Tospaslaptingai
nušvitusios kvapnaus rau
donovynotaurės.Tarpdury
pakabintų varpelių skimb
čiojimas.Šaukštų,šakučių,
peiliųtarškėjimas.Patieka
lųkvapųaromatasklaidžio
jo visur. Ir nekasdieniškai
šviesūsdraugųveidai.
Snigoirsnigo.Snigonuo

rytoligvakaro.Snigovisą
naktį.Jauirsniegonebuvo
kur sukasti. Ir pirkia traš
kėjonuosniegosunkybės.
Paskutinęsenųjųdienąke
turiomsparomsdingoelekt
ra.Taipirklajojautamsoje
sužvakelėmis.
Tokia ta mano būtis.

Tokstasmanokaimas.„Ga
letokaimo–vienišapirkia,
tarsivisampasaulypaskuti
nė.“(R.M.Rilkė).

Babrungėnųkaimas,
Plungėsr.

kito asmens siela.Tiesiog
neturi laiko. Liūdniausia,
kad tai tapo visų priimtas
(kaip koks neginčijamas
įstatymas)pasiteisinimas–
kadtikmanęsnejudintų,ne
liestų,nekviestų,nelauktų.
Kadtiknereikėtųnužengti
nuo bėgių ir pažvelgti: o
kasgitenpakelėjekenčia,
kam prireikėmano rankų
ir paguodos, mano akių
žvilgsnio ir meilaus žo
džio? Juk taipgera riedėti
savo nutiestu geležinkeliu
ir, neduokDieve, sustoti
nenumatytoje vietoje lyg
kas nors kėsintųsi atimti
visą tavo pasaulį, išplėšti
širdį.Deja, tik sustoję, tik
sustabdęsavotraukinukąir
esamepatysreikalingiausi.
Artimam savo, tolimam,
pasauliuiirViešpačiui.Išk
lystiiškelio–taisužinoti,
kadyradaugtakeliųirvieš
kelių,klystkeliųirbrūzgy
nų.Neginegirdi,kaipcypia
tavo nublizginti bėgiai ir
tasgarvežys–neturiulaiko
–apsinešėsuodžiais,apvo
ratinklijo!Kokie blausūs
langai–tavoakys.Irkokie
netolimikeliąnušviečiantys
žibintai.
Ir bijai nekitų, ne šali

kelės,betpatiessavęs.Nes
iš tavęs bus pareikalauta,
tikimasi.
VienintelėdidžiojiIŠIM

TIS per amžių amžius –
Meilė.Kaipamilsti–randi
ir laiko, ir galimybių, ir
visus kalnus perkopi, per
plaukivisasupes.Arsniego
pūga siautėja, ar pliaupia
lietus ir plyšta nuo žaibų
dangus–niekas,ničniekas
nesulaikys.Jokieatstumai–
nekliūtis.Irjokiųpasiteisi
nimųnereikia.Jieištirpsta,
nesjienebegalioja.
Kai kaimo kieme žie

mą ūbauja pūga, kai už
šąlę pirkios langeliai, kai
vidurvasario naktį negali

JaninosNavickaitėsnuotr.
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Nukeltaį7psl.

„Eu ro pia dos“ idė jos

1964m.Antverpenefla
mandasMondeClopperis
(19221998) su bendra
minčiais surengė pirmąjį
festivalį,kuriamedalyvavo
keliųkaimyniniųšaliųfolk
loroentuziastaibeiišeiviai
išRytų bloko.Pagrindinis
šventėsmoto buvo šūkis
„vienybėįvairovėje“.Įvai
riųtautųatstovaidemonst
ravo savo šokius, dainas,
muziką, papročius.Tačiau
visataiparodėnekokįnors
atskirų tautų išskirtinumą,
bet tai, jog visos tautos
yra vienodai įdomios bei
svarbios viena kitai.Tapo
akivaizdu, kad susipažinę
sukitųtautųkultūra,žmo
nėsnetikpradedadaugiau
pasitikėti kitataučiais, bet
ir imadar labiau brangin
ti savo tradicijas.Monde
Clopperionorasbuvosuar
tinti tautas, ypač jaunimą,
susiskaldžiusioje pokario
Europoje.Irtaijampuikiai
pavyko!
Festivalio gyvybingu

mas bei populiarumas –
akivaizdūs. Ir šiemetTar
tu vykusioje šventėje visi
dalyviai buvo pasitinkami
su šypsenomis bei ploji
mais. Štai jaunųjų latvių
šokėjėliųpasirodymometu
netikėtaiužstrigusfonogra
mai, saviškiai ėmėgarsiai
niūniuotišokiomelodiją,o
žiūrovai pradėjo sutartinai
plotišokioritmu.Šokisbu
voįspūdingas!Nettoptelėjo
mintis, ar nevertėtų kitą
kartą pasitelkti „baltąsias
technologijas“,kadįsitikin
tume,jogviskasdaromaiš
širdies,opadėkosyranesu
meluotos...
„Europiados“, kaip ir

kitų folkloro renginiųme
tu, vyrauja gera nuotaika
bei geranoriškumas. Net
nustembi pamatęs polici

kęstutisvait Kus

„Europiada“–galimybėišlikti
savimi?..
Liepos2024dienomisEstijosmiesteTartujau48ąjįkartąvykodi

džiausiasžemynofolklorofestivalis„Europiada“.Beveik3tūkstančiai
dalyvių(140ansamblių)iš27valstybiųdarkartąįrodė,kadliaudieskultū
rayrapuikusbūdassusipažinti,susidraugautibeisuprastivienikitusnet
„peršokant“kalbosbarjerą...

ninką–kągijisčiaveikia?..
Betkaiptyčiašiemetturbūt
pirmąkartą(oTartumieste
manjaubuvoaštuntoji„Eu
ropiada“)tekoįjuoskreip
tis.Mat gautoje festivalio
renginiųmedžiagojeaptikau
netdu„Europiados“parado
maršrutovariantus.Pamatęs
paradui besiruošiančius ir
eismą reguliuojančius po

licininkus, kreipiausiman
rūpimu klausimu.Viskas
buvotiksliaipaaiškinta.Tad
beliekamanyti, kad poli
cininkų reikiavisur–bent
keliopasiklausti...

„Eu ro pia dos“ plėt ra

Festivalis nuolat plečia
si.Pavyzdžiui,kiekybiškai:

prieškeletąmetųjamedaly
vaudavonet200kolektyvų
(5000 dalyvių)!Tik dabar
takrizė...Atstovaujamųša
liųskaičiustaippatdidėja.
Žinoma, jį greitai padidi
no už geležinės uždangos
gyvenusieji, kai tik griuvo
Berlyno siena bei žlugo
SovietųSąjunga.Didelįak
tyvumąparodėBaltijosša

Festivalio parade

lys.Irtainiekonuostabaus.
Jukčiadargyvosfolkloro
tradicijos,užkąmusnuo
lat pagiria „Europiados“
tarptautiniokomitetoprezi
dentasBrunoPeetersas...O
Baltijosšalysevykstančios
Dainųšventėsyraįtrauktos
įUNESCOkultūrospavel
dosąrašą.Tadir„Europia
da“, kasmet vykstanti vis
kitoješalyje,jau„užsuko“
įRygą(2004m.),Klaipėdą
(2009m.), o šiemet – ir į
Tartu.Tiesa, šventė turėjo
vyktiTaline, tačiau prieš
kurį laiką Estijos sostinė
atsiėmė savo pažadą dėl
ekonominės krizės (o gal
dėlduotožodžiolaikymosi

krizės?..).Talinui belieka
džiaugtistuo,kadšiemetjis
paskelbtasEuroposkultūros
sostine(okurkrizė?..).
„Europiadoje“ vis pasi

rodoirkitųkraštųatstovai.
Darvisaineseniaiišvydome
svečiusišNorvegijos,Len
kijos,ošiemetsulaukėmeir
turkų. Plungiškių folkloro
ansamblis„Gondinga“yra
dalyvavęsfestivalyjeStam
bule.Tadamuspasitikone
itin draugiškas stadiono,
kuriame koncertavome,
gaudesys...Tadgalbūtdaž
nesniskirtingųkultūrųsusi
tikimaipadidinstarpusavio

„Europiados“ atidarymo koncertas vyko Tartu Festivalių Arenoje.

Estijos rusų pasirodymas.

Vis daugiau dėmesio festivalyje skiriama vaikų ir 
jaunimo grupėms.



 / 2011 m. rugpjūčio 26 d.    PENKTADIENIS, Nr. 8 (674) 7ŽEMAIČIŲ     SAULUTĖ

Atkelta iš 6 psl.

Nukeltaį10psl.

supratimą. Beje, šiemet
dalyvavoiransamblis“Toi
ve“ išRusijos. Jis pristatė
savo –Karelijos – krašto
folklorą.Orusųdainasbei
šokius jau ne pirmusme
tus demonstruoja Estijos
rusai...Yra „Europiadoje“
dalyvavęirukrainiečiai,bet
– išeiviai, gyvenąDidžio
jojeBritanijoje. Sudėtinga
Europoskultūrosistorija...

Folk lo ro įvai ro vė

Nepaliaujastebintimar
gaspalvėEuropostautųet
ninė kultūra.Kokia šokių,
melodijų, tautinių kostiu
mų,muzikos instrumentų
įvairovė! Jau daugelis at
pažįstaflamenką,žinokas
tanjetes(taibusišIspanijos,
greičiausiai–Andalūzijos).
Su niekuo nesupainioja
massardųvyrųdainavimo
būdas. Rusiškos „dažnu
tės“ – iki skausmo pažįs
tamos...Betštaiatvažiavo
karelai–irjauvisaikitokie
šokiai, kitos melodijos.
Instrumentų irgi kaskart
pamatai vis originalesnių.
Netturiįsižiūrėti,arjieturi
klavišus,arstygas.Norsyra

juokaujama,kadkiekvienas
muzikos instrumentas gali
būti panaudotas kaipmu
šamasis...
Tiesa, lietuviai tuoj pa

stebi,jog„Europiadoje“vis
dėlto vyrauja šokiai.Daug
grupių iš Skandinavijos
arCentrinėsEuropos vien
tik šoka. Šventei skirtoje
knygelėjeTartumerasUr
masKruusenetparašė,kad

miestas laukia tūkstančių
šokėjų.Beveik vien šokiai
sudaroirpagrindinių„Euro
piados“renginių–Atidary
mobeiBaigiamojokoncertų
– programas. Bet kasmet
surengiamas ir vadinama
sischorųbeivokaliniųan
samblių koncertas. Šiemet
jis vykoTartu universiteto
Centrinių rūmų puikioje
salėje.Tiesa,iršiokoncerto

metubuvošokama.Betčia
jau vyravo dainos – rusų,
karelų,vokiečiųbeikitųtau
tų.Okaiuždainavofolkloro
ansamblisišBirštono„Ras
kila“, senojo universiteto
skliautuosegarsasnuaidėjo
sutokiajėga,tarsibūtųpra
siveržusivisųčiastudijavu
siųjaunuoliųišLietuvosper
porą šimtmečių sukaupta
energija!

Han zos die nos

Tartubeveiktrisamžius
priklausėHanzossąjungai.
1980 m. įkūrus Naująją

HanzosLygą,miestas ta
po jos nare.Šiemet liepos
2224 d. jau 16tą kartą
TartuvykoHanzosdienos.

Tartu universitete dainuoja ištikimieji „Europiados“ dalyviai iš Grenlandijos.

Smalsių žiūrovų „Europiadoje“ niekada netrūksta.

Šoka šauniosios estės. Šoka jaunieji slovėnai.
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Užlipus į legendomis
apipintą Šatrijos kalną ir
pažvelgus į rytus,netoliese
pamatai senovišką Kirlių
dvaromedinį rūmą.Tik jo
šeimininkų,Onos ir Juozo
Kirlių,seniainebėra.
Pašatrijoje gyveno sena

žemaičiųbajorųGalkevičių
giminė.XIX a. vienaGal
kevičių dukra ištekėjo už
bajoro Razvadauskio nuo
Užvenčio, kita – už bajoro
Gailevičiaus, turėjusio Pa
šatrijojedvarą.
RazvadauskųduktėOna

gimė1888metaisVaiguvos
valsčiuje,Vaiguvėlės kai
me,netoliUžvenčio,mokė
si Liepojos gimnazijoje, o
Lietuvaiatgavusspaudą–ir
„Saulės“ draugijos įsteig
tuosemokytojų kursuose.
Baigusikursus,mokytojavo
Užventyje.
Jos teta, našlėGalkevi

čiūtėGailevičienė,neturėjo
savovaikųirdvarąmirdama
palikomylimaidukterėčiai–
OnaiRazvadauskaitei.
JuozasKirlysbuvoaukš

taitis, gimęsRokiškio ap
skrityje,Kamajų valsčiuje
gražioje, lietuviškoje ūki
ninkošeimoje.Kirliaisavo
vaikus leido į mokslus –
sūnusMatas tapo kunigu,
Petras – karininku, Juozas
baigėLiepojos žemėsūkio
mokyklą.TikAntanas liko
padėtitėvamsūkyje.
Prasi dėjus Pirmajam

pasauliniam karui, Juozas
Kirlysbuvopaimtas įcari
nęRusijos armiją, kariavo
fronte ir buvo patekęs į
vokiečiųnelaisvę.Pokaro,
paleidusbelaisvius,sugrįžo
įLietuvą.AtvykęsįUžventį
aplankyti ten klebonavusio
brolioMato, susipažino su
Užventyjemokytojavusia
OnaRazvadauskaite. Jiedu
patikovienas kitam,netru
kusirsusituokė.Išpradžių
jauna pora gyvenoUžven
tyje, nes Pašatrijos dvaras
buvoišnuomotas.Čiagimė
ir pirmoji dukrelė, kuri po
keliųmėnesiųmirė.Sunkiai
išnuomininkųatgavędvarą,
Kirliai apsigyveno Pašat

Re gi na ŽukieNė

PašatrijosKirliųdvaroistorija

Nukeltaį9psl.

Pas dėdę Matą Vabalninke. Pirmoje eilėje sėdi Elena Kirlytė, Juozas ir Matas Kirliai, an-
troje eilėje – Juozas Kirlys, jo mama, kun. Matas Kirlys ir Ona Kirlienė, trečioje – antra 
iš dešinės Juzė Kirlytė. 1936 m.

Luokės valsčiaus valdyba. Antras dešinėje – viršaitis Juozas Kirlys. 1939 m.

1929 m. Kirlių šeima Vabalninke, švenčiant kun. Mato Kirlio 30 m. kunigystės jubiliejų. 
Iš kairės: sėdi pirmas Antanas Kirlys, jo mama Karolina, kun. Matas, Ona Kirlienė 
(Juozo žmona). Stovi Antano dukterėčios Birutė ir Ona Kirlytės, Petras ir Juozas Kirliai.

1936 m. Kirlių šeima su savo samdiniais ir tarnautojais Pašatrijos dvaro kieme. Pirmas 
dešinėje – Juozas Kirlys, antra nuo jo – Ona Kirlienė.

rijoje.Abu buvo darbštūs,
sumanūsšeimininkai,irdva
rassuklestėjo.Dvarasbuvo
didelis – 15 ha nuosavos
žemės ir dar 17 – nuomo
jamos iš valstybės. Juozas
Kirlysnuolatbuvorenkamas
Luokės valsčiaus viršaičiu,
o1928m.pastačiusLuokės
pieninę,irpieninėsvaldybos
pirmininku.
Šatrija – garsusŽemai

tijos kalnas, todėl ir Pašat
rijos dvare apsilankydavo
nemažai įžymių Lietuvos
žmonių.Čiasvetingaibuvo
priimtas poetasMaironis,
lankėsidailininkasAntanas
Žmuidzinavičius, o 1932
m. rugpjūčio16d. sugau
siapalydaatvažiavoirLie
tuvos PrezidentasAntanas
Smetona.Apžiūrėję kalną
svečiai pietavo Pašatrijos
dvare.Prezidentą tąkart ly
dėjovyriausiaskariuomenės
kapelionas, būsimasisMi
nistras pirmininkasVladas
Mironas,Telšių apskrities
viršininkas E. Šalkauskis,
Telšių burmistras Kryže
vičius, adjutantas ir kiti.
Sutikti garbingų svečių at
važiavoLuokėskanauninkas
J.Daniusevičius ir vikaras
A.Baškus.
Pašatrijoje vienaspoki

togimėKirliųvaikai:1922
m. – Juzefa, vėliau, jau ir
suaugusi, meiliai vadinta

Juzyte, 1924m. – Elena,
1928m.–Juozasir1931m.
–Matas.Nepaisantsvarbių
dvaroreikalųirgausiosšei
mos,OnaKirlienėdalyvavo
ir Luokės valsčiaus bend
ruomenės veikloje – buvo
Luokės katalikių moterų
draugijosnarė,ovėliau–ir
jospirmininkė.Abusuvyru
lankydavosiLuokėjeįvairių
organizacijų rengiamuose
vakaruoseiršventėse.Dva
rebuvošvenčiamosOninės,
Juozinės(šeimojebuvonet
trys Juozai), vaišingai bū
davopriimamikalėdininkai,
lankydavosigiminaičiai.Per

Juozinesbūdavopakviečia
mi ir Luokės inteligentai.
Šioješventėjebeveikvisada
dalyvaudavoirmanotėvai,
nestėvelis,JuozasStonkus,
buvoLuokėspieninėsbuhal
terisirreikalųvedėjas.
Dukros ir sūnūsmokėsi

Telšių gimnazijoje, tačiau
mergaitėms sunkiai sekėsi
matematika.1936m.vasarą
pagilintimergaičiųmatema
tikos žiniomsbuvopasam
dytaskątikgimnazijąbaigęs
JonasVasiliauskas.Dabarjis
–inžinieriusirgyvenaAme
rikoje,ojošešivaikaižuvo
būdamipartizanais.
Ramųirturiningąšeimos

gyvenimąsujaukė1940m.
sovietinėokupacija.

1940m.liepos18d.Kau
ne suimtas Juozo Kirlio
brolis,sūnausMatokrikšta
tėvis,pulkininkas,Lietuvos
kariuomenės štabo 2ojo
kontržvalgybos skyriaus
vedėjasPetrasKirlys.Vėliau
jisbuvoišvežtasįMaskvos
Lefortovokalėjimą,o1941
m.liepos28d.–sušaudytas
Butyrkų kalėjimeMask
voje.
Pašatrijos dvaras buvo

nacionalizuotas,Kirliams,
kaip buožėms, palikta 30
hektarų.
1941m.balandžio26d.

Luokės valsčiuje areštuota
18vyrų,įtarus,kadjiepri
klauso pogrindinei organi
zacijai ir rengia sukilimą.
Enkavedistai buvo atvažia
vę suimti ir JuozoKirlio,
betšiampavykopasislėpti.
Tačiaugegužės1ąją jį su
rado irareštavo. Išpradžių
J.Kirlys kalintasTelšiuo
se, vėliau, kaip ypatingas
nusikaltėlis, buvo išvežtas
įKauno kalėjimą.Taip jis
išvengė Rainių kankinių
likimo,nesvėliausuimti ir
toje pačioje byloje kaltinti
luokiškiaiS.Šalkauskis, J.
Truška ir S. Jocys, kalėję
Telšių kalėjime, prasidėjus
karui,buvonužudytiRainių
miškelyje.
Prasidėjuskaruiirsukili

muiKaune,1941m.birželio
23d. rytąJuozasKirlyssu
kitaiskaliniais,kuriųnesus
pėta naktį išvežti, buvo iš
laisvintas.Liepospabaigoje

jispagaliaupasiekėnamus.
1941m. JuzytėKirlytė

baigėgimnazijąirnetrukus
ištekėjoužVytautoGorino,
kurisbuvobaigęskaromo
kyklą irkunigų seminariją,
tačiau šventimų negavęs.
1942m.abujauniejiišvažia
vo įKauną. Juzytėpradėjo
studijuotiKaunouniversite
temediciną,oVytautasįsto
joįkonservatoriją,nesturėjo
gražųbalsą.1943m.vokie
čiamsuždariusuniversitetą
bei konservatoriją,Gorinai
sugrįžo į tėviškę.Čiagimė
dukrelėGražina.Vytautas
Gorinas įstojo į generolo
Plechavičiaussuorganizuotą
Vietinęrinktinę.
1943m.Telšiųgimnaziją

baigėirElenaKirlytė.
1944m.,grįžtantfrontui,

Gorinų šeima išvažiavo į
TauragępasGorinomotiną.
FrontuitiesKuršėnaisilgam
sustojus,Juzytėparvažiavo
į Pašatriją aplankyti tėvų.
TuometuKirliųdvarebuvo
apsistoję daugpabėgėlių iš
sovietų užimtos Lietuvos
dalies: išKamajų atvažia
vęsJuozoKirliobrolisAn
tanas su šeima, pulkininko
MatodukrosElenairIrena
iš Kauno ir kitų giminai
čių. Dvare buvo įsikūręs
ir vokiečių priešlėktuvinės
gynybosbūrys.Spalio7d.
sovietų kariuomenė plačiu
frontu pradėjo staigų puo
limą. Išgirdę nesiliaujantį
patrankųgaudesį,susikrovę
būtiniausiąmantąįvežimus,
Kirliai išvažiavo iš namų,
ketindamitrauktisįVakarus.
Tačiau visai netoli Šatrijos
prasidėjo stiprus rusų lėk
tuvų bombardavimas.An
tanąKirlįsužeidėsviedinio
skeveldra.Kilo sumaištis,
reikėjogelbėtisužeistąjį, ir
tik visai priartėjus sovietų
daliniamsJuzytėKirlytė,abi
pulkininko dukros, Kirlio
brolioAntano sūnusPetras
irduktėBirutėsusėdoįve
žimą ir skubiai nuvažiavo
tolyn. JiemspasiekusLau
kuvą,vienasarklysjaubuvo
visiškai nusivaręs. Petras
Kirlysnuėjopaspažįstamą
Laukuvos kleboną prašyti
pagalbos – pakeisti arklį.
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Luokės visuomenė 1933 m. surengtame vakare. Antroje eilėje trečia iš kairės sėdi O. 
Kirlienė, penktas – J. Kirlys. Priekyje sėdinti mergytė – autorė Regina Stonkutė.

1937 m. Pašatrijoje prie dvaro namo. Tupi vaikai Juozas, Elena ir Matas, sėdi Juozas 
Kirlys ir Luokės kanauninkas J. Daniusevičius, stovi Ona Kirlienė, duktė Juzytė, Jonas 
Vasiliauskas ir kun. A. Tyla.

Luokės moterų katalikių draugijos vėliavos pašventinimas. Centre – dekanas J. 
Daniusevičius, iš kairės – Juozas Kirlys ir dešinėje dekano – Ona Kirlienė.

Lietuvos prezidentas A. Smetona Pašatrijos Kirlių dvare 1932 m. rugpjūčio 16 d. 
Dešinėje prezidento – Ona Kirlienė su Matu, kairėje – J. Kirlys su sūnumi Juozu. Šalia pr-
ezidento stovi – Juzė ir Elena Kirlytės. Šviesiu kostiumu – Telšių burmistras Križevičius, 
jo kairėje – kun. Vl. Mironas, dešinėje – Telšių apskr. viršininkas Šalkauskis.

Tuometu staiga prasiver
žė sovietų tankai, atskyrę
Petrąnuolikusiųjųvežime.
Vienos likusios moterys,
nors ir nuvarytais arklais,
nuskubėjo pirmyn. Petras
liko Lietuvoje.Moterims
pavyko laiku pervažiuoti
Tilžės tiltą į Rytprūsius. Į
Tauragę užvažiuoti Juzytei
nebebuvolemta.
VytautasGorinas, artė

jant frontuipalikęsdukrelę
motinai ir išvažiavęs drau
gesukuniguButkumi,taip
pat atsidūrėRytprūsiuose.
Karaliaučiujejisatsitiktinai
susitiko su žmona ir iš čia
jau kartu traukėsi gilyn į
Vokietiją.Pasibaiguskarui,
jiebuvoatsidūręanglųzo
noje.Apsigyveno lietuvių
pabėgėlių stovykloje. Čia
1946m.gimėdvynukėsMil
dairLidija,o1948m.–ir
sūnusVytautas.Vokietijoje
V.Gorinas studijavo kon
servatorijoje.1951m.šeimai
pasisekėemigruotiįJAV.
Praleidusi frontąKirlių

šeima toliaugyvenoPašat
rijoje.SūnūsmokėsiTelšių
gimnazijoje, duktė Elena
dirbopienopriėmimopunk
te. Tačiau Saugumo akis
atidžiaistebėjoKirlius.1945
m.rugsėjo2d.JuozasKirlys
vėl buvo suimtas ir apkal
tintas pabėgimu išKauno
kalėjimo1941m.Karinistri
bunolas1945m.gruodžio20
d.jįnuteisėdešimčiaimetų
lagerio.Juozasbuvoišvež
tas įČeliabinsko sritį.Čia,
lageryje,1953m.rugpjūčio
1d.jisirmirė.
MatasKirlys,norsbuvo

baigęs vos 5 gimnazijos
klases,padedantgeramšei
mospažįstamam,Švietimo
skyriaus vedėjui Gaučiui,
kuris tarpukario Lietuvoje
mokytojavo netoli Pašatri
jos,Gaulėnųkaimopradžios
mokykloje, gavomokytojo
vietąRuišėnųkaime,netoli
Telšių,opopusmečiobuvo
perkeltasįŽarėnųpradžios
mokyklą.ĮRuišėnųmokyk
ląvietojjobuvopriimtasjo
brolisJuozas.
Iš Kirlių, kaip tėvynės

išdavikų,buvoatimtažemė
irūkioinventorius,gyvuliai.
Šeimaibuvopaliktatik5ha
žemėsirkarvė.
Apylinkėseveikė nema

žai partizanų, tarp kurių
buvo ir Kirlių pažįstamų.
ElenaKirlytėmokėsivieno
jeklasėjesupartizanautiišė
jusiuBoleslovuVasiliausku.
Vasiliauskaiirkitipartizanai
dažnaiužsukdavoįPašatriją.
Vieną1947m.rugpjūčiopa
baigosnaktįpartizanainak
vojoKirliųdaržinėjeantjau
suvežtų javų.Neaišku, dėl
kokios priežasties daržinė
užsidegė.Gaisrasakimirks
niu išsiplėtė, partizanai,
palikędalįginklų,vosspėjo
iššoktilaukanirpabėgti.Ji
emspasisekė,tačiauliepsno
sepradėjosproginėtipalikti
šoviniai.Aišku, tai neliko
nepastebėta.1947m.rugp
jūčio27d.atvažiavęstribai
suėmėJuoząKirlį,apkaltinę
jįginklų laikymu.Jisbuvo
išvežtas įKlaipėdoskalėji
mą. Šeimai pavyko surasti
gerąadvokatąirreikalingus
ryšius, todėl JuozasKirlys
buvo teisiamasnekaippo
litinis, o kaip kriminalinis
nusikaltėlis.Jamtadabuvo
19metų,irjisbuvonuteis
tas5metamslagerio.Juozas
kalėjoŠilutėje,Murmanske,
Tolimuosiuose Rytuose.
1952m. birželio 22 d. jis
buvopaleistas,ir,kaipvėliau
paaiškėjo,išvykoįUkrainą,
nes jo šeima tuometu jau
buvoSibire.Daugiaujokių
žinių artimiesiemsnepavy
ko apie jį sužinoti.Mano
ma,kadpakeliui įUkrainą
Juozas buvo kriminalinių
nusikaltėliųnužudytas.
SuėmusbrolįMatasKir

lysmokytojautinebegalėjo.

1948m.sausio3d.OnaKir
lienė,ElenaKirlytė irMa
tasKirlys ištremti į Sibirą,
TomskosritiesTimiriazevo
miškųpramonėsūkį.Elena
dirbo lentpjūvėje – nešiojo
lentas ir ritino rąstus.Ma
tuipasisekėlabiau,jisgavo
miškomedžiagos priėmė
jo, brokuotojo darbą.Ona
Kirlienė į darbą nebebuvo
varoma–persena.Pirmieji
metai tremtyje buvo labai
sunkūs, tačiau palaipsniui
šeimaprie tokio gyvenimo
prisitaikė.
Bet Saugumas ir toliau

nepalikotremtiniųramybė
je, nuolat juos sekė, skaitė
jųkorespondenciją.1951m.

užantisovietinępropagandą
irryšiussupartizanaisbuvo
suimtaElenaKirlytė.Kratos
metupasjąrastikeletas„ne
tinkamų“eilėraščiųirjinu
teisiama25metamslagerio
ir išvežama įKazachstaną,
Džeskazgano lagerį.Elenai
tekodalyvautiirgarsiajame
Kengiro lagerio sukilime.
1956m.pradėjusperžiūrinė
tikaliniųirtremtiniųbylas,
ElenaKirlytė iš kalėjimo
buvopaleistairsugrįžopas
šeimąįTimiriazevską.
1959m.ištremtiesįLie

tuvąsugrįžoOnaKirlienė.Ji
apsigyvenopasgeruspažįs
tamus išLuokės valsčiaus,
Paškovičius, kurie, palikę
savoūkį,pokaroapsigyve

no Paškovičiaus tėviškėje
Radviliškio rajone, Pociū
nėliuose.Paškovičiųsūnūsir
abidukterysbuvopasitraukę
įVakarus.VėliauOnaKir
lienėpersikėlėįTelšius,kur
gerajospažįstama,p.Miku
tavičienė,savonameužleido
vieną kambarį. 1961m. į
Telšiusištremtiesparvažia
voirMatasKirlys.Jisgavo
buhalteriodarbąTelšiųRaj
kopsąjungoje. Dirbdamas
kartubaigėvidurinęmokyk
lą,o1966m.–Molodečno
tarprespublikinę revizorių
ir instruktoriųmokyklą,po
kuriosgavoaukštesnes, re
vizoriaus,pareigas.Matasir
toliausiekėmoksloir1971
m.neakivaizdiniubūdubai
gėVilniausuniversitetoFi
lologijosfakultetą.
1964m.įTelšiusišSibiro

parvažiavoirElenaKirlytė.
JigavobuhalterėsdarbąTel
šiųkooperatyveirdirboten
ikipatpensijos.
OnaKirlienėmirė 1981

m. Elenai Kirlytei nusi
šypsojo laimė – ji sulaukė
išsvajotosNepriklausomos
Lietuvos ir su broliuMatu
atgavogimtinėsdvarą.Mirė
ElenaKirlytė1995m.Kartu
sumotina ji ilsisiGalkevi
čiųšeimosrūsyjeaukštame
Luokės kapinių kalnelyje.
MatasKirlysgražiaisutvar
kėšiąvisosgiminėsamžino
jopoilsiovietą.
Nuo sovietų okupacijos

nukentėjoirkitiJuozoKirlio
giminaičiai.BrolisAntanas

buvoištremtas įSibirą,sū
nusPetrasirkitijoartimieji
kentėjolageriuose.
NeišvengėSibiro irLie

tuvojelikusiJuzėsKirlytės
irVytautoGorino dukrelė
Gražina. Ji kartu su senele
buvo ištremta į Sibiro Ir
kutskosritiesZimosrajoną.
Jaitadabuvoketveri.1958
m.paleistos iš tremties abi
sugrįžoįLietuvą,apsigyve
noTauragėje.Gražina tapo
medicinos sesele, ištekėjo
užVenskevičiaus,susilaukė
dviejų sūnų.Dabar vienas
jos sūnų gyvenaAmeri
koje.
Daug vargo patyrė irV.

Gorino šeima.Atplaukę į
Ameriką,Gorinai apsigy
veno Čikagoje. Vytautas
Gorinasdirbopadavėjures
torane,jožmonaJuzytėau
ginovaikus.1955m.Juzytė
susirgomielomairmirė.Jai
buvotiktrisdešimttrejime
tai,jossūnui–vosseptyne
ri.V.Gorinas,likęsvienas,
dirboirauginovaikus.Kai
sūnui sukako aštuoniolika,
našlys, paragintas pažįsta
moČikagosvyskupo,įstojo
į kunigų seminariją ir tapo
kunigu.Kunigavo jis neto
liČikagos.DuktėGražina
buvo nuvykusi įAmeriką
aplankytitėvo,o1998m.da
lyvavoirjolaidotuvėse.Kiti
Gorinovaikai–Milda,Lidi
jairVytautasbaigėmokslus
irįsikūrėAmerikoje.Milda
buvo atvažiavusi įLietuvą
pamatyti tėvų krašto, apie
kurįjiedaugkalbėdavo,ku
riojieilgėjosi.
Amerikojelietuviųtarpe

buvo plačiai dainuojama
Gorinoparašytadaina:
„Kaip aras pašautas ir

blaškomasvėjo,
toli nuo tėvynės ran

duos.
Tik vieno maldauju, o

Viešpatiegeras,
leisknumirtmantėvynės

namuos...“
Pašatrijos dvaras sovie

tiniais laikais buvo labai
nugyventas.MatasKirlys
šiandien jau aštuoniasde
šimties, ir atstatyti dvarui
nebeturineijėgų,neilėšų...
Dvaras išnuomotas, ir jo
laukuoseganosiavysnuo
motojas,Kundrotas,verčiasi
avininkyste.
TaitokiaPašatrijosKirlių

dvaroistorija.
Vil nius
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„Europiada“–galimybėišlikti
savimi?..

Tad„Europiados“bei šios
šventėsrenginiųgausabuvo
tiesiogneįtikėtina.
MiestebuvoįkurtiUpės,

Vaikų,Mokslobeikitimies
teliai.Kiekvienasgalėjočia
pasirinkti renginį pagal
savo pomėgius, visi turė
jo galimybę pramogauti
ir linksmintis.O tokią di
džiulę mugę, kuri tomis
dienomisveikėnetkeliose
miesto vietose, retai kada
pamatysi.Irtaisavaimesu
prantama.Jukviduramžiais
Hanzabuvosukurtapreky
biniams ryšiams stiprinti.
Tad ir šiais laikaisHanzai
priklausančiųmiestų gy
ventojaiprekiauja–prigim
tį pakeisti sunku...Tiesa,
dabarbendravimasvisdėlto
kitoks.Susitinkašiųmiestų
valdžiosatstovai,meninin
kai, oHanzos dienųmetu
vyksta daugybė kultūros
renginių.
Beje,2005m.Tartuvyko

TarptautinėsHanzosdienos
(šišventė–kaipir„Euro
piada“ – kasmet rengiama
viskitamemieste).Šiemet
šišventėvykoKaune(XV
XVIa.HanzaKauneturėjo
savo kontorą, vadinamąją
faktoriją, tadmiestas yra
NaujosiosHanzos Lygos
narys).Ojuknuo1993m.
Tartu yra Kauno miesto
partneris.Dar prisiminki
meviduramžiųHanzossą
jungą,kurioscentrasbuvo
Liubeke.Nurodoma, kad
vienos svarbiausių prekių
kitados buvusios grūdai,
mediena,kailiai,medus,li
naibeikitos,kuriosišRusi
josirLenkijosbeiLietuvos
buvogabenamosįFlandriją
beiAngliją.OjukFlandrija,
kurioje gyvenaflamandai,
dabaryravienasišBelgijos
regionų.O „Europiados“
iniciatoriusbuvoflamandas
MondeClopperis...
Štai koks nedidelis tas

Europosžemynas,kaipčia
viskassusipynę...

Plungė
KęstučioVaitkausnuotr.

Baigiamajame koncerte šoka folkloro ansamblis „Raskila“ iš Birštono.

Tartu universiteto kieme šoka Klaipėdos žvejų rūmų tautinių šokių kolektyvas „Vėtra“.

Emajegio upės, tekančios per Tartu, krantinė.

Hanzos dienose netrūko visokiausių cirkininkų.Stilizuotas Tartu miesto herbas pastato fasade.

Šoka folkoro ansamblio „Raskila“ pora.

Atidarymo koncerte visus sveikino „Europiados“ tarptau-
tinio komiteto prezidentas Bruno Peetersas, jam pritarė 
Tartu meras Urmas Kruuse.
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Dartolipriešspaudosgrąži
nimą,Amerikojejaubuvolei
džiamitopatiesValančiausir
kitųsenųjųrašytojųveikalai.
Beveikvisinūdienoskatali
kiškieji laikraščiai yrakurti
dar prieš Lietuvos neprik
lausomybėspaskelbimą.Bet
labiausiaipažymėtinayratai,
kadčiakatalikiškosspaudos
naštąvisąlaikąantsavopečių
labaitvirtailaikėdvasiškija.Ji
spaudojeįžvelgėnašiąapašta
lavimopriemonęirsumaniai
jąpanaudojo.Galnetdidžioji
Amerikoslietuviųkunigųda
lispatirašė,nevengdamanet
grožinėsliteratūros.

Kalbant apie šio krašto
lietuvišką spaudą, taip pat
negalima nutylėti, kad ji
nepaprastai pakėlė žmonių
pažangą.Lygindamiankstes
niuslaikraščiussuvėlesniais,
pamatome,kokiaissmarkiais
šuoliaisbuvožengtapirmyn.
Amerikos lietuvių apšvieta
turėjoglaudų ryšį suLietu
vos pažanga. Tėvų žemės
įtakačiabuvožymi.IšLietu
vosįAmerikąateidavogryna
kalba išverstos evangelijos,
giesmynai,netmaldaknygės.
Lietuvos laikraščiai teikė
medžiagosčiaeinantiesiems.
Žmonės pramoko literatūri
nėskalbos.Spaudoslygisvis
kilo, o prie jos našumodar
žymiaiprisidėjopošiokaro
atkeliavusi rašančių ir skai
tančiųtremtiniųvilkstinė.

Užtai šiandien katalikiš
kojilietuviųspaudatieksavo
gausumu, tiek turiniu, tiek
kalbos tyrumubei lengvumu
yra didžiai pašokusi.Tūlas
galipasakyti,jogmesčialaik
raščiųturimedaugiaunegujų
reikia.Tikraivisokioluomoir
visokioamžiausžmonėsgali
aptiktisauspecialiaipritaikin
tosspaudos.KunigaituriLux
Christi;vargonininkai–Muzi
kosžinias;jaunimas–Ateitį,
Vytį,Karį;moterys–Moterų
dirvą; besidomintieji krikš
čionišku visuomeniniu bei
politiniugyvenimu–Tėvynės
SargąirĮlaisvę;pamaldesnie
ji–Varpelį,Žvaigždę,Kristaus
Karaliaus laivą;pagaliauyra
darmoksložurnalas„Aidai“ir
dugeriinformaciniopobūdžio
leidiniaidienraštis„Draugas“
irpusdienraštis„Darbininkas“,
žinoma, nenutylint ir „Gar
so“.Tųkatalikiškų leidinių
turinysyrapakankamaigeras,
pritaikintas tiems, kuriems
leidžiama.Todėlsuprantama,
kodėlšiuometutaipyraapti
lusibedieviškojipropaganda.
Katalikiškieji laikraščiai į
kiekvienąpriešreliginęužgau
lęatertatvirtaiargumentuotais
žodžiais,dažnaivienusmūgiu
niekais paversdami kairiųjų
šnektą.Jeiguneturėtumestip
rioskatalikiškosspaudos,visai
kitaipsumumiskalbėtų„Vie
nybė“,„Naujienos“,„Dirva“,
„Keleivis“.

Betnežiūrintšių teigiamų
lietuviškosspaudospusiųsto
vimepriešlabaididelęgrėsmę.
Laikraščiai yra geri, bet jie
pasiekia tikmažąją lietuvių
katalikųdalįAmerikoje,užtai
jųfinansinėbūklėnėralengva.
Toligražutaiatsitinkanedėl
to,kadlaikraščiųturinysbūtų
žmonėmsneprieinamas.Tuo
atveju savaitraštis „Saulė“,
leidžiamassujauktakalba,tu
rėtųrastididžiausiąpritarimą.
Bet taip nėra.Kaip girdėti,
ji skursta su saujele rėmėjų.
Katalikiškųlaikraščiųlygisjo
kiubūdunegalibūtižemesnis

Dvasiškijairlietuviškojispauda
užkairiosios spaudos.Mūsų
žmonės jauyrapakankamai
lietuviškai pramokę ir nėra
reikalomaišyti rusiškus ir
angliškusžodžius,kadjiepre
numeruotųlaikraštį,norsleng
vintiirskaidrintikalbąvisada
turi būti redaktorių rūpestis.
Neskaitymoyradauggilesnės
šaknys.Spaudavargstatodėl,
kad nutautėjimas skandina
mūsųišeiviją.Lietuviškųlaik
raščiųskaitytojųgretosenėra
netpirmosiosAmerikojeau
gusioskartos.Jątiekpaveikė
svetimaįtaka,jogįlietuvišką
spaudąžiūrivisiškaiabejingai.
Čiatai iryradidžiojižaizda.
Jai gydyti griebiamasi viso
kiųvaistųnetiranglųkalbos,
bet iki šiolvisnesėkmingai.
Kaipžinome,įjaunimolaik
raštį„Vytį“jauseniaiįvestas
angliškas skyrius,bet, sako,
kadnuo to skaitytojaine tik
nepakilo,betdarlabiaukrito.
Taippatiranglųkalbalietuviš
kojedvasiojeatsiradusispau
danesužavėjo čia gimusios
jaunosioskartos.Taiypačiai
patvirtinosausiomėnesį„Dar
bininko“redakcijojeįvykusio
katalikiškųorganizacijų bei
spaudosatstovųsuvažiavime
„Marian“steigėjo irbuvusio
redaktoriauskun.PetroČiniko
pranešimas.Taslaikraštispra
džiojebuvęspriimtasšiltai,bet
dabarnebetraukiąsangliškai
kalbančiosmūsųtautosdalies
iresąstokiojepatnelengvoje
finansinėje padėtyje, kaip ir
kiti lietuviškieji laikraščiai.
Tikrai sunku pasakyti, kur
slypi viso to priežastis.Gal
lietuvių leidžiama angliška
spauda neįgali lenktyniuoti
suamerikietiškąja,kuri savo
technineipuseikeltiturigau
sių išteklių,ogal žmonėms,
nebemokantiemstėvųkalbos,
tavadinamojilietuviškadvasia
jauniekonereiškia.Antramū
sųspaudosnegalėyraanksčiau
atkeliavusioskartosnuovargis.
Vienimiršta,antrinebeprima
to,tretinebeturiūposkaityti.
Jeigutaipeis,jaudabarreikia
klausti:kasbussu lietuviška
spaudapo1015metų?Tuo
tarpujidaratsiremiairlaikosi
senąjakarta irneseniaiatke
liavusiatremtiniųmase.Visų
laikraščiųskaitytojaišiandien
yra tų dviejų krypčių. Bet
persvaratenkasenajaikartai,
kuridabaryragausesnė.Pa
galiau irAmerikojegimusių
dvasininkų eilėse jau pasi
gendamadėmesio lietuviškai
spaudai.Nemažadalis jaunų
kunigųbeveikvisiškainieko
lietuviškoneskaitoirtaippat
nedalyvauja lietuviškame ju
dėjime.Irrašymuinerodoma
perdaugentuziazmo.Šiandien
bemažnebėrakunigųmūsų
grožinėje literatūroje,kai tuo
tarpuBaranausko,Maironio,
Jakšto,Vaižganto,Gustaičio
laikais jie pirmuoju smuiku
griežė.ŠiuometuAmerikoje
daugiaukaipkadanors turi
mekunigųsuaukštaismokslo
laipsniais,betpermažainaujų
dvasiniųknygų,permažaire
liginių straipsniųperiodinėje
spaudoje.

Visa tai ir sudaro kata
likiškos spaudos problemą
išeivijoje.Padėtisnėra leng
va,bet iškitospusės ikišiol
Amerikoje nebuvo įprasta
nusiminti,netirliūdniausiose
tautosvalandose.Jeigudabar
įlietuviusdvasininkusprabil
tų kun.MykalojusDaukša,
išleidęspirmą lietuviškąka
talikiškąknygą, jis tartų, jog
šešioliktameamžiuje,kaiLie
tuvąskandinoprotestantizmas,

spaudosdarbas suberaščiais
nebuvolengvesnis,kaipnūnai
sunutautėjančiais.Jeiguateitų
vysk.MotiejusValančius,pats
rašęsliaudžiaišviestiknygeles
ir didžiausioje priespaudoje
kovojęs sugalinga rusų im
perijaužlietuviškąspaudą,jis
sakytų: nenusiminkite šioje
laisvėsšalyje!Tąpatįbylotų
mūsų tautos didieji dvasi
ninkai, spausdintamžodžius
paaukoję visas savo jėgas,
kaip prel.A.Dambrasukas,
Maironis,Vaižgantas,Būčys,
Vaitkusirkiti.Garbingamū
sųkunigųtradicijalietuviškos
katalikiškos spaudosdirvoje
skatinaįšįdarbą.

Tik pasilieka klausimas,
kaip jį dabartinėse aplin
kybėse sėkmingai varyti.
Viską palikdamas svarsty
mui, drįsiu iškelti tik vieną
kitąasmeniškąmintį.Norint,
kaip galima ilgiau išlaikyti
lietuvišką spaudą, pirmiau
siabūtinai reikia laimėti jai
Amerikojegimusiąkartą.Tas
žygisreikalaujaskiepytijoje
tėvųkalbosmeilęmokyklo
je, bažnyčioje, privačiame

gyvenime.Tailabiausiagali
padaryti kunigai, turį tokią
didelę įtaką žmonėse. Kai
dabarkomunistųyražudoma
lietuvių tauta, patsDievas
nori,kadnuotautinėsmirties
gelbėtųsišiojeAtlantopusėje
esanti jos dalį.Tamedarbe,
atrodo,galėtųpadėtikunigų
suorganizuoti platausmasto
jaunosios kartos suvažiavi
mailietuviųkalbai išlaikyti.
To negali atstotiVyčių sei
mai, nes tai organizacijai
priklausotikdalisAmerikos
lietuvių.Čia reikia sujudin
ti ir uždegti visus, sakyčiau
kaip į kokį šventą kryžiaus
karą. Nejaugi bendromis
jėgomis to nebūtų galima
padaryti?Labaidaugpadėtų
irmetuose bent vieną kartą
prieparapijųorganizuojamos
„Lietuviųkalbossavaitės“su
pamokslais;suįtikinančiomis
paskaitomis,suviešaispasi
žadėjimaismokytis lietuvių
kalbos ir ją vartoti. Kalba
yrabrangiausiastautoslobis
ir jį reikia visomis jėgomis
gelbėti.Tautos, kurios buvo
praradusiosšįturtą,kaipžy
daiirairiai,šiandienjoieško
senuoseraštuose–jįgrąžinaį
mokyklas.Irmestikatgimus
lietuviųkalbaijaunojojekar

toje,galimetikėtissavospau
daigiedresnėsateities.

Vedant gi spaudos palai
kymoakciją tarp ankstesnės
kartosgalpritiktų labiaupa
naudoti kalėdojimą. Jeigu
Lietuvoje „Mūsų laikraštis“
buvopasiekęstokįmilžinišką
tiražą,taitikviendėlto,kad
kunigaikalėdodamiklausinė
davo,kokiaskaitomaspauda
irtiesiogįsąžinęįpareigodavo
imtibentvienąkatalikišką,jį
čia pat užprenumeruodami.
Tailabaisustiprinoparapijas.
Bendrasatsikreipimasįžmo
nesnetiekdaugreiškia.Kaip
patirtisrodo,vienuoliuisakant
perpenkiariasmišiaspamoks
lusapiespaudą,okitamprie
durųrenkantprenumeratą,at
siranda1ar2nauji.Čiareikia
daugiau individualauspriėji
moišpačiųparapijoskunigų
pusės,kuriemskatalikainėra
pratęatsisakinėti.

Pagaliauimantkatalikišką
spaudą,kaiptikrąapaštalavi
moįrankį,reikėtų,kadkunigai
labiau joje rašytų religiniais
klausimaisarbaprisiųstų jau
bentkorespondencijųišsavo
parapijųveikimo.Bažnyčioje
tartąžodįišgirstakelišimtai,
atspausdintą–galnetkelios
dešimtystūkstančių.Beto,ka

talikiškaispaudaibūtųdidelis
paskatinimas, jeigu lietuviai
kunigai,įvesdamisavoarpa
rapijųjubiliejus, tasiškilmes
įamžintų,padengdamikokios
religinėsknygosišleidimoar
bakokiožurnalovienonume
rioatspausdinimoišlaidas,kur
būtųapibūdintairpatisukak
tis.Galųgale,kaišiandien,no
rintpadėtikatalikiškaispaudai
šen bei ten organizuojamos
premijos,arnelaikasbūtųir
KunigųVienybeikasmetskirti
vienąpremijąbent500dol.už
konkursokeliuparašytąreligi
nįveikalą.

Visa tai suėmus į vie
ną daiktą ir įvykdžius, lie
tuviškos spaudos nesakau
dabartis, kuri tuo tarpu yra
pakenčiama, bet ateitis žy
miaiprašviesėtų.Tojokovoje
užspausdintąžodįlabiausiai
prisimintina tai: jeigunebus
lietuviškos spaudos, nebus
neitos„lietuviškosdvasios“,
neilietuvybės;nebusirlietu
viškųparapijų.Tonepamiršti
raginagarbingi lietuvių tau
tos kunigai, mūsų broliai,
istorijoseigojetaipryžtingai
kovoję dėl gimtoje kalboje
spausdintožodžio.
ParengėDainiusSobeckis

Plungė
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ani ce tas stOn Kus

Ke lio nė į cent rą
ApieEinšteinoreliatyvumoteoriją,kurbandomasujungtierdvęsulaikubuvau

girdėjęs,ir,kaikąskaitęs,betįtainekreipiaudėmesio,kolneįnešėpataisųįmano
gyvenimą.Atsitikotaip:priešdešimtmetų.Atstumąnuomano„chriuščiovkos“iki
miestocentroįveikdavauperdešimtminučių,vėliaujaureikėdavodvidešimties
irdaugiau.Dabarjaupusėsvalandospermaža.Patariausau:„jaunabvark,nab
vark“irsėdauįvisuomeninįtransportą.Patogiausiasman„antrukas“,kursuojantis
maršrutu–geležinkelio stotis,naftosbazė,maxima,centras,bažnyčia, senosios
kapinės.Manokelionėspradžia–„naftosbazė“.Kadangiginkluotas„kalašnikovu“
(ramentu),manopersonalinėvietapriekyje–veiduįauditoriją.Stebiubendrake
leivius.Dauguma pagyvenusiosdamos sugėlėmis, iš rankiniųmatosi įvairaus
inventoriauskotukai–vykstaįkapinespatvarkyti,pabendrauti,pamedituotisuišė
jusiaisiais.Mano„išlaipinimoaikštelė“–centras.Čiapatirturgavietė.Ankščiaučia
prekiavotikmaistoproduktais,dabarplatesnioprofilio.Įėjus,dešinėjekiniški,tur
kiškiirkitųegzotiškųkraštųparėdaiirapavas.KairėjepusėjeatstovaujamosVakarų
Europosmados.„Kuistuko“firmapateikia,nebenaują,betgausiąparėdųprodukciją.
Manęstainedominasovietmečiopabaigojesuprofsąjungospaskirtotalonopagalba
įsigytas„lietinukas“tarnausikigyvenimofinišo.Toliaugėliųpasaulis.Kiekčiajų,
„gyvų“ir“negyvų“,džiaugsmuiirliūdesiuitinkamų.Šitameskyriuješeimininkauja
neprekybininkėsarpardavėjos,oaukštesnėskategorijosfloristės.Josklientamsteikia
vertingųpatarimų.Pakalbinuputliąrudakę,prekiaujančiąvainikais,„ragažėlėmis“ir
kitalaidotuviųatributika.Pasidomiu,kaipgražiaubūtųpašarvotitokįvelionįkaipaš.
Joskompetencijapranokolūkesčius.Priešakisišplaukėnetolimosateitiesvizija:guliu
prabangiamekarsteišmuštamebaltamedžiaga,kraštuosekarpiniaiiraptavonės,kos
tiumastamsus,firminis,ašgražiai„pašlipsuotas“,„lakierkos“kaipveidrodis,rankos
sukryžiuotosantkrūtinės,otarppirštųblizga„kokavinio“rožončiauskaroliukai.Ūsai
šauniaiužraityti,plaukaiirbarzdagražiaisušukuota,veidoišraiškarami,laiminga.Iš
šonųsustatytosekologiškosvaškinėsžvakėsskleidžia„malonųsmoką“.Apiekarstą,
kaipsniegopusnis,daugybėbaltųchrizantemų.Gražu–kąbepridėsi,tačiaukoldar
kvėpuojureikiairkūnąpapenėti.Sodoirdaržogėrybiųprekeiviųdalįpažįstujaudaugelį
metų.Ankščiaujųprodukcijabuvo„bekemijos“–dabar„ekologiška“.Ekologiškiir
senojojehalėjemėsosproduktai.Čiagalinusipirkti„Arvi“kalakutų,užaugančiųper
trismėnesius,ekologiškųšlaunelių,sparnelių,uodegėliųirkitokių„šlunkų“.Lenkiška,
pokilogramąišfasuotašaltienairgiekologiška.Liūdniausiasvaizdaspienininkystės
paviljone–katastrofiškai trumpėjagaspadinių,gaminančių tikrai ekologiškusna
miniussūrius,grietinę,sviestą,gretos.Seniau,vasaromisišmiestų„komandiruoti“
anūkėliaidar„palakstydavopaskuisenelioratus“,godžiaigerdavomočiutėskarvu
tėsekologiškąpienelįSeneliainebeturiarkliukų,nykstairmočiučiųkarvutės.Auga
anūkųkartos,kuriosliksneragavętikrokaimiškopienelio,nesirpasseneliuskaime
yravaišinami„maximiniais“„Pienožvaigždžių“,Žemaitijospieno,Rokiškiosūrio
pagamintais surogatais.Pagaliaumano„maximinis“krepšyspripildytas. Įsigijau
ekologiškųpomidorų,agurkų,rūkytųlašiniųbryząirfolkloreišgarsintąsvarbiausio
daržoaugalo–krapųšluotelę.Laikasnamo.Deja,pusiaukelėjeikistotelės„antrukas“
man„parodėuodegą“.Kolapsuksmaršrutoratąpraeisvalanda.
Užeinuįdaugiau,negupriešpusęamžiaus,kaiMarijampolėvadinosi„Kapsuku“,

rajkoopsąjungospastatytąmiestedidžiausią„viešojomaitinimokompleksą“.Čiabuvo
savitarnosvalgykla,restoranas„MidausRagas“,alubaris,vaikučiųkavinukė„Nykš
tukas“.Dabartebeveikiatikrestoranas,onykštukaijauužaugoirpaseno.Čiaįsikūrė
„zabiegalkos“tipokavinė–bufetas,kurgalimaišgertikavos,alausirkitokiųgėrimų.
Įėjęspasisveikinusužavingabarmene.Manoužsakymasstandartinis:bokalasalaus
irindelisšutintųžirniųsuspirgučiais.Norsčiasavitarna,tačiau,mankaip„Lozoriui“,
barmenėviskąsunešaantstalo.Stebiu.Ojiatrodoįspūdingai:madingas„blondinės
imitacija“sušukavimas,meniškaiišriestiantakiųlankai,pojais,aplinkžudančiasaku
tes,įvairiausiųspalvųšešėliųžaismas.LūputėsprinokusiųŽagarėsvyšniųspalvos.Po
dangiškabliuzeleviskasgražiaipūpso,ožemiaudžinsinio„miniako“nuostabioskojytės,
kuriosgrožiulaisvaigalikonkuruotisuSeimonarėsp.Valinskienėskojomis.Josirvar
dasfloristinis–Lilija.Gurkšnodamasalutįreziumuoju:„norsirchemizuota,betgraži
bjaurybė“.Smailomisakimisjąsekiojairkitisvečiai,betjiejaunesni,negyvenę„prie
Smetonos“irnematęAntroPasauliniokarobaisybių.Pokariniai.Vaišėsbaigtos,skubu
į„antruką“.Vėlįsitaisau„ubagųložėje“irstebiukaimynus.Grįžtaatlikusiospareigąir
pabendravusiossuartimaisiaismanorytinėsbendrakeleivės.Atrodotokiosdvasingos,
doros,pakylėtos.Išposkarelių,megztųberečių,retroskrybėlaičiųmatosinechemijos
iškankintosplaukųsruogos,o„sidabrogijos“.Veidainatūralausmoteriškogrožiobe
jokiųpapildų,chemijosar„E“.Mankrūtinėjekylareliatyvusjausmas,kad„širdydarne
ruduo“.Norisi,pakilti,prieitipriekuriosir...pakštelėtiįekologiškaslūputes,betbaisu
liktinesuprastam.Gali„pripaišyti“seksualinįpriekabiavimąviešumoje.Štaiirmano
stotelė.Išlipu.Ankščiaupareitiikinamųslenksčioreikėdavotrijųminučių,dabarirpen
kiolikosnėraperdaug,turiulaikopamąstymams.Sujauktatamūsųegzistencijosterpė;
jaunebesupranti,kurrealu,okurreliatyvu.Reliatyvuslaikas,grožis,skonis,pinigas,
džiaugsmas;reliatyviekologija,valdžia,šeima,laimė,sveikatairt.t.irt.t.Reliatyvus
irmūsųgyvenimas.Nežinai,kadabūsipašauktas,kurpakliūsi:„nužengsiįpragarą“
ar„atsisėsidešinėje“.Realutik,kadneatsikelsi„trečiojdienojišnumirusių“.Štaijau
irnamai,tikreikiaikibutodurųįveiktidarketuriasdešimtpenkisrealiuslaiptus.

Marijampolė

Įsavaitėstrukmėsstudijas
Vilniuje į „EcotelVilnius“
viešbutįatvykome20projek
todalyviųišįvairiųLietuvos
kampelių,tokiųkaipGarliava,
Obeliai,Sidabravas,Veisiejai,
Juodkrantė ir kt.Turėjome
4 šauniusvadovus:projektų
vadovąTadąBojarską,filmo
„Knygnešys“režisieriųJoną
Trukaną,topatiesfilmopro
diuserįPauliųJuočerįirfilmo
„GimęSSR“prodiuseręIevą
Bužinskaitę.

Lyderių mokykloje su
sipažinome su lyderystės
pagrindais, paskaitasmums
vedėsavosričiųspecialistai:
Seimo narys PetrasAušt
revičius papasakojomums
apie derybųmeną, advoka
tasSergėjusButovas  apie
lyderystėspagrindusirteisę,
kūrybos projektų vadovas
BalysNarbutas plačiau su
pažindinosužiniasklaidabei
žurnalistikos subtilybėmis.
Man labiausiai patiko reli
gijos irmedijos filosofijos
dėstytojo,dirbančioVilniaus,
KaunoTechnologijosirVy
tautoDidžiojouniversitetuo
se,NerijausČepuliopaskaita
„Charizma“.Taibuvoilgiau
siapaskaita,kokiąturėjome
pervisąmūsųstovyklą.Per
pirmąją paskaitos dalį gir
dėjomeapiecharizmąiršio
žodžiokilmę,operantrąją–
žiūrėjomefilmą„Matrica“.

Tačiau paskaitos vyko
ne tik konferencijų salėje.
MesaplankėmeNacionalinę
DailėsGaleriją, kurmums
pasakojoapieLietuvosdaili
ninkus.Įdomipaskaitavyko
Kernavėje, kur ISMdėsty
toja, psichologėRimaVa
lantijienėmus supažindino

Paskutinė stovyklos diena su Prezidentu.

auksėBrasaitė

NepamirštamasavaitėLyderių
mo kyk lo je
Šiemetbirželio1219dienomisAlmosAdamkienėslabdarosirparamos

fondasjaupenktąkartąįLyderiųmokykląpakvietėgabiausius,aktyviau
siaidalyvaujančiusmokyklosirbendruomenėsveikloje,moksleivius
iškaimųmokyklų.Džiaugiuosi,kadgalimybędalyvautišiameprojekte
turėjauiraš,būsimaAlsėdžiųvidurinėsmokyklosvienuoliktokėAuksė
Brasaitė.

su žmonių tipais, turėjome
užrištomisakimisorientuotis
miškeiratliktikitas,sumanu
moreikalaujančiasužduotis.

Taip pat lankėmėsUAB
„LindorffLietuva“įmonėje,
kurbuvome supažindinti su
,,pinigų išmušinėtojų” dar
boypatumais.Didelį įspūdį
man paliko apsilankymas
„DnBNORD“ banke, kur
turėjomegalimybę įeiti ten,
kur paprasti klientai neįlei
džiami.Visaspersonalasmus
maloniai priėmė ir suteikė
daug įdomios ir naudingos
informacijos.

Be paskaitų atlikome ir
daug kūrybinių užduočių.
Mes, dvidešimt stovyklos
narių,buvomeišrinktiskristi
į kosmosą, kad išgelbėtume
žemęnuo2012metųkatast
rofos.Buvome suskirstyti į
komandasirturėjomesukurti
kuoįdomesnįirgreitesnįkos
minįlaivą.Prisistatymą„Ro
meoirDžiuljetosistorijakos
mose“vaidinomerepuodami.
Visasmūsųužduotistaškais
vertinoNASAmokslininkai
(mūsų vadovai). Penktadie
nįmūsų laukė orientacinis
žaidimas„Misija–Vilnius“,
kuriometu turėjome surasti
apibūdintasVilniaus vietas.
Paskutinį vakarą visi sukū
rėme „Lyderiųmokyklos“
himną ir nusprendėme, kad
nugalėjodraugystė.

Turėjome laiko ir pramo
goms,antrąjįstovyklosvakarą
mūsųlaukėtrumpaekskursija
ponaktinįVilnių„Vaiduoklių

turas”.Muslydėjošaunigidė,
kuri įvairiais pasakojimais
apie vaiduoklius labai su
domino,odar įtaigiaubuvo
tai, kadmuspačiusgąsdino
vaiduokliai.Savaitėsviduryje
žaidėmeboulingąbeibuvome
pasinėrę į trimatį fantazijos
pasaulį – žiūrėjome filmą
„Karibų piratai.Ant keistų
bangų“. Paskutinį vakarą
dalyvavome„Tebūnienaktis
2011“renginyje.

Stovyklosuždarymodieną
visinebebuvometokielinks
mi,nesmūsų laukė išsisky
rimas. Po pusryčių vykome
į „Stiklių“ restoraną, kur
mumspaskutinępaskaitąapie
lyderystęirtėvynėsmeilęve
dėpatsLRprezidentasValdas
Adamkus.Čiamumsvisiems
buvo iškilmingai įteiktiLy
derių mokyklos baigimo
diplomai.Pietaudamiturėjo
megalimybępabendrautisu
stovyklos organizatorėmis
AlmaAdamkiene ir Sigute
Kačinskiene.

Tos dienos prabėgoypač
greitai irper jasmesnuvei
kėme tikrai daug. Būdama
ten patyriau daug įspūdžių,
sužinojau daugiau apie ly
derystę, įgavaunaujų žinių,
susipažinaubeipabendravau
suįdomiais,žymiaisžmonė
misirsusiradaugerųdraugų.
Tasavaitėpraleista„Lyderių
mokykloje“ dar ilgai išliks
manoatmintyjeirširdyje.

Alsėdžiųvidurinėmokykla
Plungėsr.


