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Dailininkas Leonardas Tuleikis.

Genovaitė ir Egmontas Rimkevičiai (kairėje) su rašytoju Raimondu Kašausku.

Jolanta Skurdauskienė (dešinėje) su Lietuvos Dailės muziejaus direktoriumi Romualdu 
Budriu ir Danute Mukiene.

Rimkevičių šeima prie dėdės kapo.
Mildos Muralienės nuotr.

Mil da Muralienė

DailininkogimtadienispaminėtasVilniuje
Gruodžio15d.LietuvosDailėsmuziejausChodkevičiųrūmuoseįvykomūsųžemiečiodailininko

JuozoBagdono(1911-2005)gimimo100metųsukaktiesvakaras.Jamedalyvavodaugžmonių,as-
meniškaipažinojusiųdailininką.

Nukeltaį7psl.

Pranešimą skaityti bu
vopakviestaPlungėsŽe
maičių dailėsmuziejaus
direktoriaus pavaduoto

ja Jolanta Skurdauskie
nė.Paminėjimedalyvavo
dailininko giminaičių ir
globėjųGenovaitėsirEg
montoRimkevičiųšeima,
Oginskių dvaro bičiulių
klubas.
Vakarą pradėjęs mu

ziejaus direktorius Ro
mualdasBudryspaminėjo,
kadmuziejujedarrugsėjo
22 d. buvo atidaryta ju

biliejinė paroda „Juozas
Bagdonas–moderniosios
dailėspuoselėtojas“,kuri
veiksiki2012m.sausio9
d.Jojeeksponuojamaper
60 įvairiomis techniko
mis – aliejumi, tempera,
guašu, akvarele, pastele
sukurtųabstrakčiųkompo
zicijųišDailėsmuziejaus
irPlungėsŽemaičiųdailės
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Bažnytinis kalendorius
kasmetpraneša,kadatėjoad
ventometas.Adventasbyloja
apieviltį,kurinorskartaisir
susilpnėja,betvisdarišlaiko
pojūtį, kad ateisKaralius ir
atsilieps įmūsų lūkesčius.
Adventasskelbiamums,kad
Dievas,norskartaisatrodoir
nutolęsnuomūsų,visvienyra
teisingas, tad Jis įgyvendins
teisingumą.Tai vieną kartą
įvyko irdarkartą įvyks,kai
sugrįšMesijas, kuris pasau
liui atneš taiką, teisingumą
ir teisumą.Adventui būdin
ga laukimo, pasirengimo ir
troškimodvasia.Jispabrėžia
aistringąišgelbėjimoišblogio
ilgesį,simbolizuojakančiątų,
kuriepatyrėprievartąirnetei
sybę,tačiaudarviliasisulaukti
Dievo, kažkada išklausiusio
raudančiusvergus, išgelbėji
mo.Adventasyrapasiruošimo
laikas, kuriame pagrindinis
dėmesys telkiamas tiesmal
da.Jeigavėniaiyrabūdingas
pasninkas ir atgailosdvasia,
tai adventui–nuolanki atsi
davimo ir budėjimomalda,
prašymas išgelbėti iš nevil
tiesbeibaimės,maldavimas
tų,kurieklaidžiojatamsojeir
laukiadidelėsšviesos!Todėl
adventoakcentasyrašviesos
ir žiburiai.Adventometas
mūsų širdyse pažadinaDie
vo Sūnaus atėjimo viltingą
laukimąiryratinkamaproga
pasiūlyti visaiBažnyčiai ir
visiemsgerosvaliosžmonėms
tikėjimąDievogailestingumu,
perjįpasiekiamąišganymąir
amžinąjį gyvenimą.Visišką
pasitikėjimą gailestinguoju
Viešpačiu savogyvenimu ir
mokymu,oypačmirtimiant
kryžiaus ir prisikėlimu ap
reiškėpriešdvidešimtamžių
BetliejujegimęsJėzus.

PopiežiusBenediktasXVI
primena šiuolaikinės visuo
menėspadėtiesprieštaringu
mą,kadavadinamojimokslo
pažanga tikėjimą ir viltį vis

labiaupriskiriaprivačiai bei
individualiai sferai, tačiau
tuopačiumetukartaisnetgi
dramatiškai pasauliui iškyla
poreikisDievo,bekuriodaž
nai nesamavilties išgyventi
kaikuriassituacijas.„Mokslas,
be abejonės, daugprisideda
priežmonijosgerovės,tačiau
jisnepajėgus išganytipasau
lio, sakoŠventasisTėvas. 
Žmogusyraišganomasmeile,
kuri socialinįgyvenimądaro
gražųirgerąbūtentdėlto,kad
šididžiojiviltisyrapilnutinėir
sprendžiamoji,garantuojama
Dievo,toDievo,kurisyraMei
lė,kurismusaplankė Jėzuje
iratidavėsavogyvybę,kuris
Jėzuje ir sugrįš laikųpabai
goje”–sakoŠventasisTėvas.
JeigužmogusatmetaDievą,
vadinasi,nepažinoJo tikrojo
Veido.Pažindamasžmogaus
širdį,„Viešpatsnepaliaujamai
beldžiasi įmūsųduris, kaip
globos ieškantis nuolankus
pakeleivis,irAdventastampa
ypatingulaikujopriėmimui“.
Adventometasyralabaitinka
masišnaujoatrastinemiglotą
ir apgaulingąviltį, o tikrą ir
patikimą, sutvirtintąKristuje,
žmogumi tapusiameDieve,
mūsų išganymo uoloje. Šv.
PauliusprimenaEfezobend
ruomenės tikintiesiems, kad
priešKristaus pažinimą jie
buvo„pasaulyjebevilties ir
Dievo”.Tainereiškia, jogiki
krikščionybėsnebuvoreligijų
irjųgarbinamųobjektų,tačiau
„tiedievaipasirodėginčytiniir
jokiaviltisneiškiloišjųprieš
taringųmitų”. „Tikro gyve
nimo” troškimas, ryškiausias
krikščionių religinisbruožas,
yratai,kadpergautąviltįjie
įgyjaateitį.Tainereiškia,kad
jiežinodetalesto,kasjųlau
kia,betjiežino,kadjųgyve
nimasnesibaigstuštybėje.Tik
tuomet, kai ateitis yra tikra,
pozityvi realybė, įmanoma ir
dabartį išgyventiprasmingai.
Čia ir iškylaEvangelijosug

„GarbėDievuiaukštybėse“iružtąramybėsvalandėlę,ku
riąišgyvenapasaulisKalėdųšventėje!Karofrontuosenutyla
šūviai,fabrikuosesulėtėjamašinos,miestuosebeinamuose
padvelkiaiškilmiųdvasia.Matantšventinįpakilimą,norėtųsi
šaukti:Viešpatie,tegulbūnaamžinosKalėdosmūsųžemėje!
Tegulnebesiaučiakarai,tegulnervingainebeskubažmogus
dėl duonos kąsnio, tegul pasiliekamiestuose antgamtinės
ramybėsdvelkmė!

No ras iš si va duo ti

Žmonių širdyse slypi amžinųKalėdų ilgesys.Tai ypač
matomepramonėsšaly–Amerikoje.Čiažmogusyraįpratęs
plėšytis,nervintis,bėgtigalvatrūkčiais,kurreikiairkurne
reikia.Laikopabūtiramiainameliuosesušeimabeliekalabai
mažai.Dvasiniamsusitelkimui,įkurįįeinareliginėspraty
bos,knygųskaitymas,kilniosmuzikosklausymas,asmeninė
pagalbaartimuibetenkatiktrupinėliai.Kasdienęįtampądar
labiau suveržė rasinės nesantaikos tarp skirtingos spalvos
žmoniųirprailgėjęskaras.

Taiarginuostabu,kadKalėdosAmerikoješvenčiamossu
begaliniuentuziazmu?Čiagalikasįsiterpti,jogsvarbųvaid
menįlošiaprekybiniaiimpulsai,tačiauyrakažkasdaugiau.
Gana pažiūrėti į spalvotus žiburius languose, vainikus ant
durų,žvilgančiaseglutesnamuosebeiaikštėse;ganapasiklau
sytiskambalėliųbeikalėdiniųgiesmiųaidesio–irpajusi,kad

T. Leo nar das And rie kus, OFM

AmžinosKalėdos

žmogusvisomjėgomvaduojasiiškasdienybės.Jamvisiškai
nerūpi,kokiospapuošalųfirmospasipelnysišjouždarbio–
jamrūpidvasinėsgiedrosbeidžiaugsmovalandėlė,kuriąjis
praleis,pamiršęskarus,fabrikus,komercinespainiavas...

KasyrastebėjęsminiasRockfellerioCentreNewYorke,
besitelkiančiasaplinkKalėdųšventėssimbolį–meniškaiiš
dabintąeglę–darkonkrečiauįsitikino,jogžmonėsbėganuo
kasdienybėsįmielesnįpasaulį.Taeglėvisuometparenkama
patiaukščiausiairatvežamaištolimųvietų.Meniškaipaka
binamipapuošalaiirpaleidžiamosšviesos.Vedantiprieeglės
pailgaaikštelėpristatomasidabriniųangelų.Įspūdisneeilinis.
Namiškiaiirturistaimilijonaisbėgaprietokalėdiniosimbolio.
Jųveiduosežėridžiaugsmas,nenuperkamasužjokiuspinigus.
Turbūtvisijaučia,kadkažkastendidelioįvykobeveikprieš
2000metųPalestinoje,norsnevisibesuvokiatoįvykiopilną
prasmę.Kitigitojeminiojeaiškiaižino,kasslepiasiužtos
kalėdinėseglėsspindėjimo.TaiKristaus,pasaulioišganyto
jo,gimimas.

Die viš ka staig me na

MūsųtikrovėjeKristausgimimaskartaisatrodotokskeis
tas ir net prieštaringas.Antrojo Švč.Trejybės įsikūnijimo
paslapties pilnai nesuvokėnet Izraelio seniejiDievo šauk
liai–patriarchaiirpranašai.Jiespecialiaiapšviesti,nujautė,
jogateistautosgelbėtojas,betneišsireiškėpilnaiapieDievo
tapimą žmogum.TikMarijai arkangelasGabrielis pasako
aiškiai:„Šv.Dvasianužengsanttevęs,irAukščiausiojogaly
bėapdengstavesavošešėliu;todėlirŠventasis,kursgimsiš
tavęs,vadinsisDievoSūnumi“

AntrojoŠvč.Trejybėsasmens tapimasžmogum–staig
menavisiem:iržmonėm,irangelam.Kasgalėjoįsivaizduoti
tokį stebuklą?Staigmena ir Išganytojogimimoaplinkybės.

Jisateinapasaulinkraštutiniameneturte,beveiknepastebėtas
irlabaiblogaižmoniųpriimtas.Atrodo,lygangelaiKalėdų
naktįbūtųveltuigiedojępasauliui.Jųbalso,nešančioramy
bęžemei,negirdėjoErodas,Romosimperatorius,Graikijos
filosofai...Betkasstebėtina–angelųbalsągirdigerosvalios
žmogusnetpo2000metų.

Daugturimeirtokių,kurieKristausgimimebeijomisijoje
įžvelgiairpriešingybių.Angelaipadangėjeskelbėžemeiramy
bę,otosramybėsdarvisnėra.Priešingai,atrodo,jogvislabiau
dievinamaskaras,neitaika.Jeidabarpasaulyjeišleidžiama
200biblijonųdol.ginklavimuisi,otik8bilijonaisuvargusių
tautųšalpai–arnėrapagrindotaipgalvoti?Daugkurkaltinama
krikščionybė,kadper2000metųnepajėgėperkeistižmonijos
irnebeturiateities.Čiapamirštama,jogperkeistilaisvosvalios
žmogų,pažeistągimtosiosnuodėmės,nėratokspaprastasda
lykas.Dievoveikmėarbamalonėatsitrenkiaį„piktosvalios“
žmogaussprendimą,irviskasbaigta.

BetkiekvienosKalėdosteikiavilties,kadateitisšviesės.
Žmonija,išvargintašimtmečiųpatirties,neišvengiamaiturės
pasikeltiišmaterialiniopurvoįsaulėtassritis.Betliejausan
gelųgiesmėnebusveltuinuskambėjusi–jilengviaupasieks
širdis,kaijostapslaisvesnėsnuopikto.TaiamžinųKalėdų
idealas,kuriuo,ypačmes,lietuviai,turėtumeguostis.Mūsų
tautayratapusiaukabedieviškospasaulėžiūros,nepajėgian
čios sukurtine tikgerovės,bet ir žmoniškumo.Gyvename
krašte,kurverslininkaslaikomastautiniušventuoju,ointe
lektualas–kvailiu.KristausGimimošventėbylojamums,kad
užspalvingųšviesulių,vainikųirgiesmiųyrakitatikrovė.Ją
pilnaiatskleidėmumsKristus,gimdamasBetliejuje.Jątebes
kelbiaangelaigerosvaliosžmonėms.

Pa ren gė Dai nius So bec kis
Plun gė

Prof. ha bil. dr. Al gir das ažubalis

Matematikosmokytojokelias

Būsimasis žymusLietuvosmatematikos
mokytojasAleksandrasDokšus, pažymintis
85ąsiassavogimimometines,gimė1927m.
vasario28d.Plungėje.Pradžiosmokykląirše
šiasgimnazijosklasesbaigėPlungėje,o1947m.
sidabromedaliubaigėTelšiųŽemaitėsgimna
ziją.Jojelabaidomėjosimatematika(mokytojo
B.Valiušaičiodėka).Nuo1947m.mokytojavo
Gegrėnųpradinėjemokykloje (Plungės raj.),
Nevarėnų (Telšių raj.) irMosėdžio (Skuodo
raj.)progimnazijose.Progimnazijosedėstėma
tematiką.Nuo1951m.dirbopedagoginįvado
vaujantįjįdarbąSkuodorajone:buvoPaluknės
septynmetėsmokyklos direktorius, Skuodo
vidurinėsmokyklosdirektoriauspavaduoto
jas,direktorius, švietimoskyriausmetodinio
kabinetovedėjas,vėliau– švietimoskyriaus
vedėjas.Dirbdamasneakivaizdiniubūdubaigė
Vilniauspedagoginioinstitutematematikosspe
cialybę(1963).1983–1987m.dirbomokytoju
Skuodoneakivaizdinėjevidurinėjemokykloje.
,,Dėstydamasmatematiką,ieškojaubūdų,kaip
kontroliuotimokiniųmokymąsiskaitlingojekla
sėje.Gerųperspektyvųmačiauprogramuotame
mokyme.Taisklausimaisdažnairašiauperio
dinėje spaudoje.Vedžiaueilęatvirųpamokų,
įkuriasatvažiuodavomokytojųekskursijosne
tikišLietuvos.Dariaupranešimuskonferenci
jose.Vėlesniaissovietiniaismetaisšiosveiklos
atsisakiau,nesmokyklųdarbasbuvonukreiptas
neįmokiniųžiniųirįgūdžiųformavimą,betį
suabsoliutintąkomunistinįauklėjimą,pigiassa
viveiklinespriemonesirdirbtinąšimtaprocentinį
pažangumą“,–prieškeletąmetųrašėlaiškešio
straipsnioautoriuiA.Dokšus.Tometopeda
goginiame laikraštyje„Tarybinismokytojas“
aptikaupenkisA.Dokšaus straipsnius:„Kad
mokslošaknysnebūtųkarčios“(19670603),
„Klasėježybsilemputės“(19650610),„Prog
ramuotomokymo žingsniai“ (19730530),
„Šviesinėkortelė“ (19660723), „Uždavinio

analizė“ (19740417).Pirmasis irpaskutinis
straipsniaimatematikosmokytojams tebėra
aktualūsirdabar.Trysviduriniejigalibūtiįdo
mūsistoriniupožiūriu–buv.SSRSdartikbuvo
gaminamipirmiejikompiuteriai,oprogresyvūs
mokytojai jaubandėelementariomismecha
ninėmis irelektromechaninėmispriemonėmis
panaudoti jųgalimybesmokymo tikslais.Tai
buvosunkus,daugmokytojopastangų reika
laujantisdarbas.Kompiuteriai jį palengvino
tūkstančiuskartų:tuonesunkuįsitikintistebint
VaidosGenytėsLietuvos televizijojevedamą
laidą„Lietuvostūkstantmečiovaikai“,kurioje
irgi taikomiprogramuotomokymoelementai
irmokiniųatsakymusžaibiškai įvertinakom
piuteris.Programuotosmatematikosužduotys
dabarlabaidažnosmokykliniuosematematikos
vadovėliuoseirpratybųsąsiuviniuose.

1994m.A.Dokšusišleidoromaną„Erškė
čiųtaku“(1994).Jamevaizduojamasmiestelio
mokyklosgyvenimaspokaryje,moksleiviųir
mokytojų priešinimasis juos žeminantiems
potvarkiams,naujosiosokupacinėssovietinės
valdžiosbrutalumas,mažaraštingumas,mo
ralinis palaidumas, dorų lietuvių ištikimybė
irmeilėTėvynei,priešingoslytiesasmenims,
didvyriškumasir,deja,silpnumasirišdavys
tės.Pasakojimasprimenareportažinįišorinių
įvykiųfiksavimąirtaileidžiamanyti,kadro
maneyraautoriausautobiografiniųelementų.
Romanas2009m.įgarsintas(akliesiems,skaito
diktoriusJuozasŠalkauskas).

GyvenaA.DokšusSmalininkuose,Jurbar
korajone.Kiekleidžiasveikata,aktyviaida
lyvaujaJurbarkorajonoliteratų,Smalininkų
miestelio bendruomenės veikloje. Paskelbė
noveliųJurbarkoliteratųklubo„Švieselė”tęs
tiniamealmanache„Atsigerkišversmės“.

Ge ne ro lo Jo no Že mai čio Lie tu vos 
ka ro aka de mi ja

Vilnius

PauliusbYTauTas,OFM

Dievasvisadasumumis
domasis vaidmuo: ji ne tik
perduodaGerąjąnaujieną,tai
yrainformacijąapietikėjimo
dalykus,betturiirveikliąjąpa
skirtį,ugdydamatikinčiuosius
esminiamsgyvenimopasikei
timams.„Tamsioslaikodurys
plačiai atsivėrė į ateitį.Tas,
kuristuriviltį,gyvenakitaipir
tamkurisviliasi,buvosuteikta
naujogyvenimodovana”,pa
žymiŠventasisTėvas.

Daugelisdabartiesžmonių
atmetatikėjimąpaprasčiausiai
todėl,kadamžinojogyvenimo
perspektyvajiemsnebėrapa
traukli.Jietrokštaneamžinojo
gyvenimo,betgyvenimočiair
dabar,stengdamiesikiekįma
nomaatitolintižemiškąjąmirtį.
Betgyventižemėjevisadosga
libūtimonotoniškairgaliau
siainepakeliama.Irčiaverta
prisiminti Šv.Ambraziejaus
mokymą,kurisprimenamūsų
pačiųegzistencijosprieštarin
gumą:„mesnenorimemirtiir
musmylintysartimiejinenori,
kadmesmirtume.Kitavertus,
nenorimečia,žemėje,gyventi
bepabaigosirpatižemėtam
nėrasukurta.Tai,komesno
rime,yragilesnisklausimasir
susijęssutuotikrojogyvenimo
troškimu,kurisyraamžinybė
irnėrapažintaspatyrimu“.

Dievasyrasumumis,Jis
tikrai įžengia į žmogiškus
reikalus ir, užuot likęs tik
mūsųmintyse, Jispatseina
pasmusirkalbamums.Toks
Dievasyraviltiespagrindas:
nebetkoksdievas,betDie
vas,turintisžmogausveidą,
Dievas,kurismusmylėjoiki
galo, kiekvieną išmūsų. Jo
karalystėyrane įsivaizduo
jamojeateityje,betdabartyje,
ten, kur Jis yramylimas ir
kur Jomeilė pasiekiamus.
Šimeilėyragarantasegzis
tencijosto,komeslaukiame
savo gilumoje: gyvenimo,
kurisyratikrasgyvenimasir
didžiojiviltis.

Plun gė

Jurbarko literatų klubas „Švieselė“.
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Kur jū sų gim ti nė, 
ar daug moks lų ra ga
vo te?

Esu kilusi nuoRietavo.
Tėvai tais laikais buvo lai
komi inteligentais ir turtin
gais.Mamadirbopardavėja,
tėvas– eiguliu, laisvu laiku
dar karstus darė, tai buvo
vadinamas graborium. Šei
mojebuvomeduvaikai:ašir
brolis,šešiaismetaisužma
ne jaunesnis.Dabar gyvena
Pabradėje.

Įmokyklą,įsikūrusiąGirė
nųdvare,ėjautriskilometrus.
Tais laikais buvau laikoma
turtinga, nes turėjaumed
padžius, nagines. Juos tau
pydama įmokyklą eidavau
„popončekų“,omedpadžius
nešdavausi po pažastimi,
priemokyklos apsimauda

vau.Pabaigusketuriasklases
mokiausiRietavomergaičių
mokykloje, kurmusmokė
ūkininkauti,gaspadinauti.

Ma nau, kad tu rė jo
te ne blo gas są ly gas 
mo ky tis, ko dėl to liau 
ne si mo kė te, kur pa su
ko te pa bai gu si Rie ta vo 
mer gai čių mo kyk lą?

Kažkodėlnetraukėmanęs
mokslai. Pabaigusmokyklą
ruošti iškilmingųpietųsusi
rinkusiems svečiamsmane
kviesdavoRietavoklebonas.

Labaijauna,vossulaukusi
devyniolikosmetų,ištekėjau.
Supirmuojuvyruišgyvenau
dešimtmetų.Vyrasžuvoper
karą,likausutrimisvaikais.
Buvo labai sunku gyventi,
nes atėjau pas vyrą į labai

DanutėŠaTkuvienė

Narvaišiųbibliotekosšviesuolė
AplankiusiaktyviausiąNarvaišiųkaimobibliotekosskaitytojąPauliną

Viržintienę,kaipdukrairbuvosakiusi,radausėdinčiąantlovossuknyga
rankose.Žvelgdamaįšiossenolėsveidąnegalėjaunepabučiuotipagal
amžiųmažaiveidąvagojančiųraukšlelių,nenusišypsotikartusuja.Kiek-
vienąatėjusįjįirišeinantįjįjipalydikerinčiašypsenairlinkėdamavisiems
kogeriausio.TokiayraPaulinaViržintienė,gyvenantiPlungėsrajoneNar-
vaišiųkaime,nuošiųmetųrugpjūčio27d.skaičiuojanti96-uosiusmetus.
2011-aisiaisjijauspėjoperskaityti99knygas.Paulinaatsimenasmulkiau-
siusįvykius,datas,daugybęeilėraščių.Išbibliotekosknygas,žurnalus
parnešająslaugytiatsikėlusiišKlaipėdosduktėIrenairpatiesantididelė
skaitytoja.Eidamaįparduotuvę,jipirmiausiaužsukaįbibliotekąpasiimti
knygųsauirmamai,otikpotoeinaapsipirkti.Svarbu,kadtilptųknygos.
DukraIrenanetikdaugskaito,betyrairaktyvikaimokultūrosnamųren-
ginių,koncertųlankytoja.Šiaismetaismokėsibibliotekosorganizuotuo-
sekompiuterinioraštingumokursuose.
ApsilankiusijųnamuosepateikiaukeletąklausimųmielaiPaulinai,oji

bėrėatsakymustarsižirnius,tikspėkrašyti.

Juozapas ir Paulina Viržintai su proanūke.

Su savo tėveliu...

...ir vaikais.

Labaimėgstuknygasapie
tremtį, pokarį, lietuvių ra
šytojų kūrinius.Verkiu jas
skaitydama,nesdauggimi
nėsbuvotremtyje.Kaikurie
išjųnegrižo,kaipirdėdėsu
dėdina,buvęmokytojai,nuo
nepakeliamųtremtiessąlygų
išprotėję. Kiekvienoj per
skaitytoj knygoj atsimenu,
kasrašyta,kaitikjąpriešais
savepamataupadėtą.

Oilgųmetųreceptaspa
prastas.Gyvenu ilgai todėl,
kad sveikąmaistą valgau.
Niekadanesinervinu,nesiar
dau,neužgaunužmogausžo
džiu,manirmusėsyragaila.
Skaitydamaknygasgailiuosi
irruseliųkareivėliųirvokie
čių, nors daug artimųjų per
juosnetekau.

Retkarčiaispagalvoju:„a
pondėvsmuni užmėrša, a
peklovėitasnabėr.Kiekgy
vensiunežinau,betgyvensu
lėgpaskotienėsvalondos“.

Gimtadienioprogavaikai
padovanojoknygą„Lietuvos
bažnyčios“,kaimynė–Bib
liją.

Šios dovanos rodo, kad
knyga Paulinos gyvenime
užimasvarbiąvietą.

Atsisveikindama linkiu
jairamių,sveikųŠventųKa
lėdų, ilgų gyvenimometų.
IšvyriausiosNarvaišiųkai
mo bibliotekos skaitytojos
sklindanti išmintis džiugina
aplinkinius.

Nar vai šių kai mo 
bib lio te ki nin kė

Plun gės ra jo nas

apleistąūkį,darlikaunašle.
Po aštuoneriųmetų ištekė
jau už antro vyro Juozapo,
padėjusio išauginti vaikus.
Buvo tvarkingas, darbštus,
nepijokas,norsirsucharak
teriu,žmogus.Labairūpinosi
šeima. Su Juozapu išgyve
nome apie keturiasdešimt
penkeriusmetus.Priešporą
metų jį, o dar anskčiau ir
sūnų, palaidojau.Turiu dar
dvidukras,Staselę ir Ireną.
Pastaroji po vyromirties ir
atsikraustėmanęsslaugyti.

Visą gyvenimą dirbau
kolūkyje, girdžiau veršius,
vištas prižiūrėjau, kolūkio
valgykloješeimininkavau.

Žodžiu, buvau „žemk
nėsa“.

O ar anks čiau taip 
pat mėg da vo te skai
ty ti, iš kur gau da vo te 
kny gų, nes ar ti tais 
lai kais, sa kė te, ne bu
vo skai tyk lų?

Labaimėgauskaitytinuo
mažumės, bet to laiko vis
trūkdavo. IšLiepgirių skai
tyklos knygų parnešdavo
kaimynėMagdėValužienė,
nuo Juozapo pasislėpdama
ir naktį skaitydavau.Aišku,
tieklaikonebuvokaipdabar.
Viskuo šiandien aprūpinta,
šiltojetrobelėjesėdėdama,iš
ryto ikipietųpoteriauju,po
pietų knygas skaitau ir taip
ikivakaro21val.,koldukra
išrankųištraukiaknygą.

Ko kias kny gas la
biau siai mėgs ta te 
skai ty ti? Pa tar ki te, 
kaip gy ven ti, kad ir 
mes su lauk tu me to kių 
gra žių me tų?

Paulina jaunystėje.

Paulina Viržintienė. Narvaišiai, 2011 m.

Paulina Viržintienė su dukra Irena. 2011 m.
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Danutėeinikienė

VytautasUlevičius:gyvenimas,išdainuotasąžuole
„Menas–taidvasia.Kūrinysbedvasios,nors

irprofesionalusbūtų,darnemenas.Reikiakū-
rybainevalandos,kitos,betvisogyvenimo.“
Tokiosnuostatosnuopatkūrybiniokeliopra-
džioslaikositalentingasmedžioskulptorius
VytautasUlevičius.Medį„šnekint“pradėjonuo
1957m.Podešimtmečiotapoprofesionaliume-
džiodrožėju–Lietuvostautodailininkųsąjun-
gosnariu.

Apie skulptorių galime
sakytigimęsąžuolui:vien
tisa jungtis tarpmenininko
vidinėsraiškosirpasirinktos
ilgaamžėsmaterijos–ąžuolo
medienos,sukūrėorganišką,
nedalomą,unikalųtandemą,
leidžiantį neklystant išskirti
V.Ulevičiaus kūrybą iš kitų
medžiomeistrųdarbų.Skulp
tūrose suvaldytamedžiaga,
forma,ritmas,linija–viskas
matoma ir tobula  tarsi že
muogėssuvertosantsmilgos.
Dekoratyvumas, ištobulinta
liaudiesmeno ornamentika,
paviršiųpuošnumasbūdin
gasV.Ulevičiaus kūrybai,
ženklina jomeistriškumą.
Tačiaupošiuo„rūbu“slepiasi
daugsimbolikos,filosofiškas
požiūrisįdaugelįgyvenimiš
kųdalykų.Skvarbusžvilgs
nis ir tiesusbūdasneleidžia
menininkuinurimtiirverčia
ąžuolorievėseišskaptuotitai,
kas jam brangu. Kūrybinė
emocija tokia stipri, išsi
kristalizavusi,jogliaudiškas
ornamentas jo skulptūrose,
pavirtęs kristalu – šimtais
kristalų,atspindivisąvisatos
materiją.Branda, amžinųjų
vertybių skalė:meilėTėvy
nei, laisvei, tiesai, žemei,
meilė savomoteriai ir savo
vaikuisimboliaisužkoduo
tairįprasmintaV.Ulevičiaus
medinėseodisėjose.Minties
gilumas, vientisumas, įgim
taskūrėjo talentas atsisklei
džia tiekmonumentaliose,
tiek kamerinėse, parodinėse
skulptūrose.

V.Ulevičius sukūrė apie
300monumentaliųmedžio

skulptūros darbų įžymiems
asmenims, istoriniams įvy
kiamsatminti.

Svarbesni jo kūriniai:
„Šaulys” M. K. Čiurlio
nio kelyjeDruskininkuose,
dekoratyvinės skulptūros:
„Lietuvaitė”Tartu (Estija)
universitete, „Naglio kova
su drakonais” Juodkrantėje,
„Rūpintojėlis” kryžiaiKry
žių kalne (Šiaulių r.), Bal
tijos kelyje irCommerdoje
(Vokietija), „Rūpintojėlis”
Oldenburge (Vokietija), taip
patkryžiaitremtiniams,pro
giniaikryžiai,pano„Žalgirio
mūšiui atminti”, „Metų lai
kai”, skulptūros „Lietuvaitė
surožėmis”,„Sėjėjas”,skir
tosžuvusiemsSausio13ąją,
skulptūra „Angelas” parti
zanuiB.KrivickuiRaguvos
(Panevėžio r.) kapinaitėse,
skulptūra „Metraštininkas”
Raguvoje (Lietuvos mo
kyklos600metų jubiliejui),
skulptūra „Pirmasis skam
butis”PanevėžioJuozoBal
čikonio gimnazijoje, 1998
m.),7komercinėsskulptūros
Niujorke(JAV,1998m.),5,5
maukščiokoplytstulpisBardi
miestelyje(Italija,2007m.).

JodarbųtaippatyraPran
cūzijoje,Čekijoje,Kanadoje,
Rusijoje, Graikijoje. Pats
autorius 2007m. savo kū
rinių kolekciją padovanojo
PopiežiškajaiŠv.Kazimiero
Lietuvių kolegijai Romoje
(Italija).

JisyraLietuvostautodai
lininkų sąjungos rengiamų
parodųVokietijoje,Čekijo
je,Vengrijoje,Mongolijoje,

Graikijoje,Belgijoje, Jeme
ne, Prancūzijoje,Turkijoje,
Kanadoje, SanktPeterburge
(Rusija),Londone (Didžioji
Britanija)dalyvis.

42medžio skulptūrasV.
Ulevičius padovanojo Pa
nevėžiui, kur prabėgo jo
jaunystė.

JisbuvoapdovanotasKul
tūrosministerijos1ąjaliau
dies dailės premija (1979
m.),Kėdainiųkraštokultūros
premija (2003m.),Respub
likinėse amatų dienose du
kartus karūnuotas medžio
drožėjų karaliumi (1981 ir
1985m.).

ApieMeistrųmeistrątaik
liairlakoniškafrazeyraatsi
liepęsKėdainiųkraštodailės
draugijospirmininkasJ.Ur
bonavičius: „Ulevičius yra
Ulevičius–irtuoviskaspa
sakyta.Jissavitas,nepakarto
jamas,kietas,užsispyręs.Net
nežinau,argaliLietuvojesu
juokaslygintis“.

Ryškų ir gilų kūrybinį
pėdsakąV.Ulevičius paliko
ir Žemaitijoje. 19721984
m. jis gyvenoBacioniškio
vienkiemyje(Zarasųr.),dir
boPlungėsliaudieskūrybos
gaminių įmonėje „Minija”
meistrudailininku.Tuome
tu V. Ulevičius dalyvavo
liaudiesmeistrų stovyklose,
parengėmedžio skulptūrų
ansamblio„Zodiakoženklai”
projektą Paplatelės kaime
(Plungėsr.)–jisbuvoreali
zuotas19851987m.Supolė
kiusukurti„Metraštininkas”
(Plungė,1978m.),paminklas
knygnešiuiV.JuškaiŽemai
čiųKalvarijos (Plungės r.)
vidurinėsmokyklos kieme
lyje (1984m.). Bukantėje,
rašytojosŽemaitėsmemoria
liniamemuziejuje,lankytojus
pasitinka jo skulptūra „Že
maitė.“Taupiom,minima
liomdetalėmmeistruipavyko
perteiktirašytojosasmenybės
bruožus: žemaitiškas kaimo
aprėdas, knyga, tvirtai lai
koma rankose – vienintelis
šviesos žiburėlis, vedantis
pertamsosirnepritekliųga
dynę  simbolizuojanti jos
gyvenimo prasmę.Nema
žiau įspūdingas antkapinis
paminklasžemaičiųliaudies
meistruiStanislovuiRiaubai,

pastatytasBeržorokapinaitė
se.Tikžmogus,žavėjęsisS.
Riaubos kūryba,matęs joje
bendražmogiškas, egzisten
cines vertybes ir būdamas
toks pat talentingas, galėjo
sukurtitokįunikalųpamink
lą.Ištokūrybiniolaikotarpio
Žemaičių dailėsmuziejuje
saugoma70 tautodailininko
medžioskulptūrų.

Žemaičiųdailėsmuziejaus
bendradarbiavimas suvienu
talentingiausiuLietuvosme
džio skulptoriumiVytautu
Ulevičiumi vainikuojamas
sėkme:menininkasŽemai
tijaidovanojabrandžiausius,
neginčijamą kūrybinį svo
rį turinčius, nacionalinėms
liaudies meno vertybėms
priskiriamusdarbus.Žemai
čiųdailėsmuziejausrinkiniai
pasipildė 46 šiuolaikinės
vaizduojamosios tautodailės
skulptūromis.Žemaičiainuo
širdžiaidėkojairžemailenkia
galvasVytautoUlevičiaus
talentui, jo gebėjimui išdai
nuotigyvenimąąžuole...

Že mai čių dai lės mu zie jaus 
vyr. rin ki nių sau go to ja

Plun gė

Alsėdžiųmiesteliobibliotekojelankėsi
šioinstitutomokslinėbendradarbėVilma
Daugirdaitė(sujapalaikomiryšiaiirda
bar.Jigruodžio14d.lankėLabanauską,
įrašėjopasakojimus,prisiminimusapie
Alsėdžiuosegyvenusiusžydus.Visųeks
pedicijosdalyviųsurinktamedžiagabus
sutvarkyta,įrašytaįdiskąirpadovanota
Alsėdžiųbibliotekai).
VilmaDaugirdaitėAlsėdžiųmieste

liobibliotekojeįrašėŽvirblaičiųkaimo,
Alsėdžių seniūnijos gyventojosVaičiu
lienės gyvai dainuojamas dainas, prisi
minimus.
TyrėjaiAlsėdžiųbibliotekojedomėjosi

surinktakraštotyrinemedžiaga,tremtinių

prisiminimais, iškarpomis iš laikraščių
apieAlsėdžiųseniūnijosgyventojus,isto
riją,žydųgyvenimą,pokariopartizaninę
kovąirkt.(padaryta40kopijų).
Alsėdžių vyr. bibliotekininkė Rūta

Jurkaitienė padėjoVilmaiDaugirdaitei
bendrauti suAlsėdžių gyventojomis 76
m.ZitaDimiene, 80m.Aniceta Joku
bauskiene.
Įrašė jų pasakojimus, prisiminimus

apiePanųkalną,Sedosseniūnijos,Ma
žeikių rajono,Kęstaičių,Telšių rajono
bažnyčias, kapus, liaudiškus gydymo
būdusžolelėmis.

Al sė džių bib lio te kos vyr. bib lio te ki nin kė
Plun gės ra jo nas

rūtaJurkaiTienė

EkspedicijaAlsėdžiuose
Lapkričio23-25dienomisirgruodžio14d.Alsėdžiųseniūnijoje

PlungėsrajonevykoLietuviųliteratūrosirtautosakosinstitutoeks-
pedicija.Ekspedicijosdalyviairinkomedžiagą,lankėžmones,įrašė
pasakojimus,dainas,istorijas.

Vytautas Ulevičius ir jo drožtos skulptūrėlės.

Plakatas, kviečiantis į V. Ulevičiaus parodą M. Oginskio 
rūmuose.
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KŪRYBOS PADANGĖJE

* * *
Kal ba
ku ria kal bu
atai di nuo ta vo odos
lyg ai das
ir to lyn iš si sklai do

Ats kirk
jo spal vą
prieš išei da mas
kad ži no tum
ko kią vai vo rykš tės
spal vą
pra ra dai

* * *
Tu bet kaip įsi var din si,
ru de nė jant
už si pil dys vi sos spra gos
ir rai dės pa kils oran

var das,
jį nu dė vi
iki skaid ru mo,

akys
taip ar ti,
žiū ri
ne ma ty da mos

vė jas nuo rai dės link rai dės
ta vo es mę ne ša
ir aš
su pran tu:
ru duo

vėl va ka ras

Vy ras

Išei si ne iš tik rų jų
iš nir si per lan gą
įkan din svies da mas pusb ro lio dė dės mag nio blyks tę
tris po ras ko ji nių ir pu siau nu grauž tą san da lą

pa si stenk bū ti, juk atei siu
ka da už si gei siu, ir išei siu
kar tą į sa vai tę kaip anks čiau
at ne šiu pur vi nus rū bus
ir ap si švie siu
gal pa kirp siu plau kus ir dil din siu na gus

ti kiuo si kad abor tas ta po šio iš gąs čio pa sek me

* * *
Mes tu rim iš ti są pa sau lį
į ku rį ga li ma žiū rė ti pro mū sų lan gus
de vy nis me džius, jų la pus ga li ma su skai čiuo ti
tris krū mus, po jais ga li ma skai čiuo ti gir tuok lius
dvi du ris, per ku rias vaikš to žmo nės ir ka tės
ke le tą lan gų, ant ku rių siū buo ja užuo lai dos
kuo met mes nuo gi vaikš to me po kam ba rius
ir ke le tą lan gų be užuo lai dų
kur nie kas ne siū buo ja
jei tu rė tu me spar nus
nuo sta biau siai pa kil tu me virš kam ba ry esan čių dul kių
ir mū sų akims pro lan gą at si ver tų pil nes nis pa sau lis
tai, ką pa ma ty tu me, greit ne be no rė tu me ma ty ti
jei tu rė tu me erd vė lai vį
at ras tu me ra my bę

* * *
Nuo kvė pa vi mo ra so ja lan gai

Ant vie no lan go nu pie ši ka tę
ant ki to šu nį
Pirš tu jiems akis pa da ry siu

Po to at si kel sim ir nuei sim į vo nią
Nuei sim į vir tu vę ir bal ko ną
Dar sau lė neiš lin do iš už me džio gel to nais žie dais

sė dim ir mums vė su
mes esam
ir kvė puo jam kiau rai du ris

Pas kiau vis ką su pra tau iš sky rus tai

kaip pa ga min tos te ra sos aikš te lės
Gua ra po kal no vir šū nė je vė jas
pir mas su sto ji mas ir pir mas alus
Ser pan ti nuo se rei kia šū ka lio ti
kak tu sų so de kil ti
Kaž ko dėl nie kas ne no ri nu va ly ti
krau juo tas Anios ran kas

Pas kiau bus Ve ne ci ja
ir vėl vie ni nuo sto liai

Ki tą die ną deg siu nuo ga
vi si tik ir plau kia stik li niais lai vais
pa si gro žė ti ma ni mi
Aš gra ži ir žiū riu
kaip tu ple ve ni mū sų dvel ki me

Ma no sap nai

Jei die ną skai tau daug suo mių poe zi jos
ir gal vo ju apie pa žįs ta mos bū si mą kū di kį
sap nuo ja si kad esu fik ty vi mo ki nė mo kyk lo je
gims ta mu mo re gu lia vi mo pa mo ko je
ra šau Has so Krull ei lė raš tį
iš sep ty nių ne ri muo tų ei lu čių
pa baig da ma Kin nus ir Saa ri kos ki dva sio je
(jis man lei do jį pa ci tuo ti)
„miš ke ga li ma gy ven ti
jei yra deg ti nės“

Jei die ną klau sau sa vo gra žaus kū di kio tė vo kal bų
ir abe jin gai į jas rea guo ju,
man sap nuo ja si, kad esu pas jo mo ti ną
kū di kiui lai kas mie go ti
o se ne lė ne ti ki
kad nu pir kau jai nau jus ba te lius
ne pa siė miau jų su sa vi mi
ir at ro dau neį ti ki na mai
tren kiu juo dų jų ser ben tų uo gie nės stik lai nį į sie ną
ji tvar ko
aš vi siš kai be jė gė ir rė kiu

jei die ną mei lę pa jun tu
ją įvai ria ly pę ap tin ku
sap nuo ja si, lyg gy dy to jo ka bi ne te esu
rent ge no spin du lių švie so je ti ria me
fi zi nę mei lės pu sę
(sto vė ji mo po zo je)
tai ste biu iš vir šaus
ap švies ti mū sų kū nų ju dan tys kau lai
pa ts gra žiau sias vaiz das
iš vi sų at si ve rian čių mū sų akims
gy dy to jai ap lin kui mus tik link si ir ste bi si
kaž ką už si ra šo
(apie tai in for muo ja dien raš čiai)

Jei die ną pra lei džiu su sa vo duk ra
ir va ka re lai min ga pa gul dau ją mie go ti,
sap nuo ja si, kad lai kau ran ko se pa žįs ta mą kū di kį
aš tuo nių mė ne sių ma žy tę mer gai tę
mus jun gia idea lus til tas
klau sau si jos min čių
ji ma no
to kiu bū du mes kal bam
net ne rei kia žvelg ti į akis
paaiš kė ja, kad ma žy liai gal vo ja ne tik
lia-lia-lia
ži no jau tai iš pra džių

Kar tą sap nuo ja si, kad esu pas ma mą
ma no drau gai ten pat,
ir drau gė su ge ban ti tap ti ma no prie še
kal ba vie nam iš ma no drau gų
kad tik pa juo ka vo ir ma lo niai lai ką pra lei do
jos lū pos per daug rau do nai pa da žy tos
kuo met grįž tu į kam ba rį nuo ag ras tų krū mo
ma no my li ma sis gu li kniūbs čias ko ri do riu je
ant jo vei do rau do nos lū pos
ir ma no skaus mas
ku ris man truk dė val gy ti jau du mė ne sius
to liau gy ve na ja me
jis ne pa guo džia mai rau da
bet man jau ne taip skau du

ma no sap nai

Ver tė Dai nius So bec kis
Plun gė

Kätlin Kald maa
KätlinKaldmaagimė1970m.Estijoje.Ji–poetė,vertėja,literatūros

kritikėiržurnalistė.Neseniaiišleidopirmąjąknygąvaikams.Nuo2010m.
ji–EstijosPENcentrovadovė.

Dai nius So bec kis

Žemaičiųdailėsmuziejuje–
saulėtiejiLiudvikoPociaus
peizažai
Gruodžio16d.menomylėtojairinkosiįŽe-

maičiųdailėsmuziejų,kurbuvoatidarytaju-
biliejinėdailininkoLiudvikoPociaustapybos
paroda.

Liudvikas Pocius gimė
1940m.Šilalėsrajone,Klabų
kaime.19591966m.studijavo
tapybąirmonumentaliąjądailę
Vilniausdailės institute.Nuo
1966m.dalyvaujaparodose,
onuo1967m.yraLietuvos
dailininkųsąjungosnarys.Per
visąsavokūrybiniodarbolai
kotarpįdailininkasyrasukūręs
vitražųdaugiauneitrisdešim
čiaivisuomeninėsirsakralinės
paskirtiesobjektų,peraštuonis
šimtustapybosdarbų(portretų,
natiurmortų,peizažų),taippat
reiškėsi taikomosiosgrafikos
srityjeapipavidalindamaskny
gas,kurdamaslogotipusirfir
miniusženklus,yrapaskelbęs
peršimtąpublikacijųLietuvos
iružsienio spaudoje įvairiais
kultūros ir dailės gyvenimo
klausimais,dirboadministraci
nįdarbąvyriausiojodailininko
pareigoseDailėsfondeireks
pertųkolegijosnariuKultūros
ministerijoje.L. Pocius yra
aktyvusvisuomenininkas.Re
guliariaidalyvaujaparodose,
priklausoVilniausmenininkų
klubui„Plekšnė“.

Plungėjepristatomojepa
rodojetapytojasžiūrovųdė
mesiuipateikiapeizažųseri
ją,pavadinęsją„Išpeizažinės
kūrybos...“Tainėrakūrybos
apžvalgaaratskiras joseta
pas.Tačiau dvidešimt šešių
paveikslų kolekcija įtikina
mai liudija esanti didesnio
dailininkosumanymodalimi,

bandyme atskleisti pirmap
radį,–norsjauirnykstančio
Lietuvoskraštovaizdžio–sa
vitumą,jonuotaikųirbūsenų
įvairovę. Toks dailininko
kūrybostikslasdiktuojairjo
peizažųmeninęformą,kaiį
pirmąjįplanąiškeliamasmo
tyvas,siužetas,kompozicinė
struktūra. Žemaitijos,Dzū
kijos, kitųLietuvos regionų
vietovių kraštovaizdyje dai
lininkoakįlabiausiaitraukia
paros, stichijų irmetų laikų
virsme besikeičianti gamta.
Dažniausiai atsikartojantys
peizažųmotyvai–tekančios
ar besileidžiančios saulės
šviesojevirpantimedžiųlaja,
upiųirupeliųgrožis,žydin
čiosaugmenijossvaigulys.

DailininkasL. Pocius su
Žemaičių dailėsmuziejumi
bičiuliaujasijaukeletąmetų.
Nekartąyradalyvavęsparo
dose,pleneruose,dovanojęs
muziejui darbų. Savo jubi
liejųmenininkas nusprendė
paminėti savitai – ne tik
surengti Plungėje parodą,
bet ir padovanotimuziejui
pusę joje pristatomų peiza
žų,kuriuosišsirinktipasiūlė
patiems muziejininkams.
ĮteikiąšiądovanąPlungeiir
žemaičiųmeno šventovei iš
širdies,kaipyradovanojamos
tikrosdovanos.

Že mai čių dai lės mu zie jaus 
in for ma ci ja

Plun gė
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Šiais laikais, ypač jauni
mo šnektoje tenka išgirsti
pasakymą:„užknisojuodai“.
Šiaipnesunaujadarųmėgė
jas,tačiaunusprendžiau,kad
jis čia bus tinkamiausias,
todėl tariu: „reklamamane
užkniso juodai“. Prie radijo
ir televizijos reklaminių lai
dų teko prisipratinti (ir šuo
kariamas pripranta), tačiau
makulatūra, kurios beveik
kasdien prikemša pašto dė
žutę veda į neviltį – tenka
ne tik savo išmėžti, bet ir
kai kurių kaimynų, primė
tytų ant palangės ar žemės,
surinkti.Aš, (kaip„daktarė
lis“) dažniausiai pasklaidau
farmacinęreklamą.Šiųmetų
rugpjūčioEurovaistinės lei
dinys skelbia: „Rugpjūtis
–moters sveikatosmėnuo“.
Kažkoksmoteriškas „rama
danas“, net laikas sutampa
sumusulmoniškuoju. Dar
„patiešija“, kad „jums pa
tiksmokėtimažiau“.Kokie
geručiai.Toliauįvairios„ak
cijos“ ir „top pasiūlymai“.
Žodžiu,maximoje, nusipir
kęsledogabaląsuįšaldytais
vietnamiečių nuotekiniuose
vandenyse nusipenėjusios
pangasijos šlunkais, užsuk
į Eurovaistinę, apsirūpink
„maisto papildais“, čia tau
„patiksmokėtimažiau“–pa
tirsikaifą.Parnešęsišsikepsi,
paskaninsimaisto papildais
–organizmasgausreikiamas
maistinesmedžiagas ir visą
naudingų elementųMende
liejevolentelę.Tūlamjauno
sioskartosatstovuigalikilti
klausimas,kaipanaislaikais,
kaitonebuvo,veisėsi,augo
ir gyveno tautiečiai?Kiek
vienas istorinis laikotarpis
priklausonuotometocivili
zacijos–technikos,mokslo,
kultūros lygio.Aš gimiau
XXa. pirmoje pusėje, kada
Žemaitijojetebebuvobeveik
natūrinis  patriarchalinis
ūkininkavimobūdas: valgė,
ką užsiaugindavo, dauguma
rengėsituo,kąpatysišausda
vo.Priepusmarškonėskošės
kaip„maistopapildas“buvo
„mėrkalssokresnuoms“,prie
bulviųkastinysarbakanapi
nėspirgutė,oįrūgščią„boi
lynę“supasukomisdėlkvapo
įdėdavo ožtrėna (taukinės).
Vitaminai, kurių dar tada
nežinojome nė pavadinimo
augovisur: ant vaismedžių,
vaiskrūmių, daržų lysvėse,
rūgo burokėlių ir kopūstų
statinėse; niekas nedraudė
auginti kanapių spirgutei ar
aguonų.Nebuvotiekdurnių
irvagių.Šeimyna, išeidama
įdarbus,trobosdurisužrem
davošluotairramu.Kalendo
riuosearspaudojeskelbiama
reklama buvo informacijos,
o ne apgavysčių priemonė.
Dabar jojegalime rasti įdo
miausių reklaminių „perliu
kų“. Štai rugpjūčiomėnesį
Norfos vaistinės leidinio 8
psl.„praktiškiemsžmonėms“
siūlo įsigyti su 25 procentų
nuolaidapurškaląPARANIT
(šalinautėlesirglindasper15
minučių).

Toliau, šešiose eilutėse

aiškinamapreparato efekty
vumasirprivalumai.O,jei
gutagalvosfaunayralabai
gyvybingairužsispyrusi,tai
priedo nemokamai gauni ir
METALINESŠUKAS.Grįž
tu šimtąmetų atgal.Mano
velionis dėdė, saulutininkas
J.Brežinskisrinkotautosaką,
paskuispausdinosavaitraščio
„ŽemaičiųPrieteliaus“ sky
relyje „Žemaičių Pastogė“.
Tenradau1901m.užrašytą
mįslę: „karklinielis ba lapų
pėlns kurapkielių“.Atsaky
mas:Otis(utėlės)plaukūs“.
Tos „kurapkelės“ žmoniją
lydi,manau, nuoAdomo ir
Ievos.Kovospriemonėsirgi
skiriasi.Tada visi vaikai ir
paaugliaiikišešiolikosmetų
buvo„skinai“skustagalviai,
ilgus plaukus trinkdavo ži
balu, žaliuojumuilu, žlugtą
virindavo medžių pelenų
šarmu.Buvonaudojamos ir
tankiosšukos–medinėsarba
„kaulinės“. Sumetalinėmis
šukuodavogyvulius.

Atrodo, kad tos „kurap
kelės“neatskiriamosžmonių
palydovės,nesNorfosvaisti
nėšukasdovanojametalines
amžinas.Sovietmečiukomer
cinėsreklamosnebuvo;irtaip
viskąiššluodavo.Reklamuo
davo,kadkomunistųpartija
išmintingiausia, „gensekai“
(sekretoriai)–genialiausi,o
tarybų valdžia demokratiš
kiausiavisamekosmose.Su
reklamos lavina susidūriau,
kada1988m.patekauįAme
riką. Prekių gausa, įpakavi
mas,reklamosišmonėsmane,
„homo sovieticus“ tiesiog
apžlibino. Vaikščiodamas
žiopsojausupermarketuoseį
gausybęgėrimų,dešrųirki
tokiųgėrybiųpilnaslentynas,
negalėjau suprasti, kas tiek
gali suvalgyti, išgerti,kodėl
nesugenda?Tenašsužinojau
cocacolos ir kitų „drinkų“
skonį; stebėjausi, kodėl ne
galiu nuraminti troškulio.
Mac Donalde pasiklydau
tarpįvairiųpadažų.Čikagos
zoologijos sode pamačiau,
labai daugnutukusių vaikų,
atėjusių pasižiūrėti į žvėris.
Giminaitisnuvežė įgyvulių
kapines. „Vaizdelis“ tikrai
buvo „niblogas“ – daugybė
brangiųantkapiųirpaminklų
lojantiems, kniaukiantiems,
ropojantiemsirskraidantiems
čikagiečių numylėtiniams.
Ypačsudominoantįspūdingų
paminklų užrašytas įvairaus
rangošuneliųamžius.Viso
kiųparodųlaureataiarvaržy
bųnugalėtojaineišgyvenoil
giau9–12metų.Jeigumiršta
šnapsiukąmėgęs jaunesnio
amžiaus žmogus – piktas
liežuvis leptels: „nusilakė“.
Apie šunelį taip nepasaky
si.Taidėlkogi toks jaunas
„šuo pakastas?“Atsakymas
pats atėjo, atgavus neprik
lausomybę kartu su impor
tinėmisVakarų prekėmis ir
reklaminiubumu.Gyvulėlių
augintojaipradėjolepintisa
vo numylėtinius įvairiomis
„čepėmis“,„vhiskiais“irki
tokiaisfirmųišgirtais„kom
bikormais“,įkuriuos,kadne

Susitikimopradžiojevisi
ganytojaipasidalinoasmeni
nėmisįžvalgomisirpamąsty
maisapievykdomąKatalikų
BažnyčiosLietuvojemisiją
beiveikląpervisus20Nep
riklausomybėsmetų.Aptarę
ir įvertinę tai,kadVyskupų
Konferencijasprendėdaugelį
aktualiųbažnytiniogyvenimo
klausimų,bandėatsilieptiįto
metobeišiandienosiššūkius,
atkreipėdėmesį,kadįvairio
seveikloselikoneišnaudotų
galimybių.Išsakytusapmąs
tymus ruošiamasipanaudo
ti rengiant ateities veiklos
strategiją.
PosėdžiometuvykoLVK

vadovybės ir komisijų bei
tarybų rinkimai. Prieš rin
kimusLVKPirmininkas ir
GeneralinisSekretoriusbei
Komisijų irTarybųPirmi
ninkaiapžvelgė trejųmetų
veiklą,apibendrinonuveik
tusdarbus.
Trejų metų kadencijai

VyskupųKonferencijosPir
mininku perrinktasKauno
arkivyskupasmetropolitas
Sigitas Tamkevičius;Vi
cepirmininku perrinktas
Vilniausarkivyskupasmet
ropolitaskardinolasAudrys
JuozasBačkis;LVKNuola
tinėsTarybosnariuišrinktas
Kariuomenės Ordinaras
vyskupasGintarasGrušas.
Generaliniosekretoriauspa
reigoms trejųmetų kaden
cijai perrinktas vyskupas
GintarasGrušas.
Posėdžiometutrejųme

tųkadencijaibuvorenkami
LVKKomisijų ir Tarybų
Pirmininkai beiKomisijų
nariai. LVKŠvietimo ko
misijosPirmininkuišrinktas
vysk. G. Grušas. Nariai:
kardinolasA. J. Bačkis,
vysk. J. Boruta, vysk. J.
Ivanauskas.LVKVisuome
nėsinformavimopriemonių
komisijos Pirmininku per
rinktas arkivysk. S.Tam
kevičius.Nariai: vysk.G.
Grušas,vysk.J.Kauneckas.
LVKLiturgijos komisijos
Pirmininku išrinktas vysk.
R.Norvila.Nariai:vysk.J.
Boruta,vysk.J.Ivanauskas,
vysk.A. Poniškaitis.LVK
Ekumeniniųreikalųtarybos
Pirmininkuperrinktasvysk.
J.Boruta.LVKŠeimosrei
kalų tarybos Pirmininku
perrinktas kardinolasA.
J. Bačkis. LVK Jaunimo
reikalų tarybosPirmininku
išrinktas vysk.A. Poniš
kaitis. LVK Pasauliečių
apaštalavimo tarybos Pir
mininkuperrinktasvysk.J.
Ivanauskas.LVKSocialinių
reikalų tarybos Pirminin
ku perrinktas arkivysk. S.
Tamkevičius.LVKRyšiųsu
LenkijosVyskupųKonfe
rencija tarybosPirmininku

perrinktas vysk.R.Norvi
la.Trejųmetų kadencijai
„Iustitia et Pax“ komiteto
Pirmininku išrinktas vysk.
J.Kauneckas.
2012m.sukanka25me

tai nuoarkivyskupo Jurgio
Matulaičiopaskelbimopalai
mintuoju.LietuvosVyskupų
Konferencija ateinančius
metuspaskelbėPal.J.Matu
laičiometais.Rengiantismi
nėtišiąsukaktįbuvosudaryta
darbogrupė,kuriaibuvopa
vestaparengtiminėjimometų
programą. Posėdžiometu
vysk.A.Poniškaitispristatėir
visussupažindinosuparengta
Pal.J.MatulaičiometųLie
tuvojeprograma.Sutarta,kad
kiekvienavyskupijapritaikys
parengtąprogramąšvenčiant
PalaimintojometusLietuvo
je.Taippatsutartašiaiprogai
parengti tikintiesiemsskirtą
ganytojišką laišką.Pirmieji
didesni renginiai numatyti
gruodžio8d.Vilniuje,minint
Pal. J.Matulaičio Ingresą į
VilniausArkikatedrą;sausio
27d.iškilmingasPal.J.Ma
tulaičiomirtiesdienosminėji
masMarijampolėjebeisausio
29 d. Kaune planuojama
surengtikonferenciją.Viso
sevyskupijosePalaimintojo
metųrenginiaivyksdidžiųjų
švenčiųiratlaidųmetu.
Posėdžio dalyviams

pateikta informacija apie
svarstytus klausimus vy
kusiame dvišalėsmišrios
komisijos,suburtosįgyven
dinti tarptautinės sutarties
tarpLietuvosRespublikos
ir Šventojo Sosto bend
radarbiavimo nuostatas,
posėdyjebeikitussantykių
su valdžios institucijomis
ir teisinius klausimus. Su
sitikimo metu apžvelgti
draugesuvalstybėsvaldžia
vykdomi darbai, rengiami
įstatymaibeivisuomeninių
organizacijųreikalai.
MinintLietuvosRespub

likosKonstitucijos dieną
ganytojaipaskelbėviešąpa
reiškimą,kuriameypatingas
dėmesys skirtas šeimos ir
santuokos institucijai, kuri
pastaruojumetu visuome
nėjedažnai tampaginčoir
susipriešinimodalyku.
PosėdyjedalyvavęsLVK

delegatas užsienio lietuvių
sielovadaiprel.E.Putrimas
supažindino vyskupus su
šiandieninėmisužsieniosie
lovadosaktualijomisbeiga
nytojamspristatėparengtas
tikinčiųjųparengimoįkrikš
čioninimo,susitaikinimobei
santuokos sakramentams
nuorodas, skirtasužsienyje
gyvenantiems lietuviams
katalikams.Bendrusutarimu
ganytojaipritarėšiomsnuo
rodomsirjaspatvirtino.
VienojePlenarinioposė

džiosesijojedalyvavoirvi
sussusirinkusiuspasveikino
RygosarkivyskupasZbignev
Stankevičs. Savo kalboje
svečiaspasidalinomintimis
kaipvykdoma lietuviųka
talikų sielovadaLatvijoje,
kvietėaktyvesniampastora
ciniambendradarbiavimui.
Atsiliepdami įTikėjimo

MokymoKongregacijospa
skelbtąaplinkraštį,skirtąpa
gelbėtikiekvienokraštoVys
kupųKonferencijai, idant ji
turėtųaiškiasveikimogaires,
kaipreaguotiįdvasininkams
metamuskaltinimusdėlnepil
namečiųseksualinioišnaudo
jimo,ganytojaisudarėdarbo
grupę,kuriaipavestaparengti
suLietuvos įstatymaissude
rintas dvasininkų veikimo
beidvasinėsirpsichologinės
pagalbosnukentėjusiemssu
teikimogaires.
Posėdyje dalyvavoKa

talikųevangelizacijoscent
ro atstovai, kurie kartu su
vysk.R.Norvila neseniai
dalyvavoRomojevykusia
meNaujosiosEvangeliza
cijos PopiežinėsTarybos
surengtame suvažiavime.
Jiepristatėsavoveiklą,su
pažindino su rengiamais ir
vykdomais įvairiais evan
gelizacijosprojektais.
Spalio 22 d.Romoje ir

Lenkijoje vyko liturginis
Palaimintojo popiežiaus
JonoPauliausIIminėjimas.
Atsižvelgami į ypatingai
didelį PalaimintojoPopie
žiaus indėlįmūsų kraštui
vyskupai nutarė krieptis į
Dievo kulto ir Sakramen
tų tvarkos Kongregaciją
prašydami suteikti leidimą
į Lietuvoje naudojamą li
turginį kalendorių įtraukti
irleistišvęstiPalaimintojo
PopiežiausJonoPauliausII
liturginįminėjimąJo įžen
gimo į popiežiaus tarnystę
dieną–spalio22d.
Atsižvelgdami į gau

tą Lietuvos Nacionalinio
transplantacijos biuro prie
Sveikatos apsaugosminis
terijoskreipimąsi,vyskupai
raginatikinčiuosius,artėjant
Visų Šventųjų Iškilmei ir
mirusiųjųpagerbimodienai
Vėlinėms,kuometlankysi
me artimųjų kapus irmal
dojeapmąstysimetikėjimo
tiesą, kad žemiškojimirtis
vedaįamžinąjįGyvenimą,
nepamiršti, kadmirštantis
žmogus,asmeniniuararti
mųjųsprendimudovanoda
massaveorganųdonorystei,
galiišgelbėtidaugeliožmo
niųgyvybę.
KitasplenarinisLietuvos

VyskupųKonferencijospo
sėdisbuvosurengtasgruo
džio12d.Kaune.

Vys ku pų Kon fe ren ci jos 
sek re to ria tas

Ani ce tas sTOn kus

Užknisojuodai
pasmirstųpridedaįvairiausių
konservantų, stabilizatorių,
dažų,paskanintojųirkitokios
„tručyznos“.Ėskįsveikatą.
Kaip irVakaruose pridygo
įvairiausių supermarketų
suprekiųgausairreklamos
triukšmu.KadaiseAmeri
koje stebėjausi dešrų rūšių
kiekiu–dabarirpasmusne
mažiau,kadnesugestųvisos
supanašiais„papildais“kaip
šunelių „kombikormos“.
Neveltui sakoma:„šuoge
riausias žmogaus draugas“,
todėl po tokių kombinuotų
pašarų vartojimodarbo už
tenkaveterinarams irgydy
tojams.Maximoje sutikau
pažįstamą.Bičiulis,ragavęs
chemijosmokslų,bėdavoja,
kad nėra ką pirkti – (nori
ilgiaupagyventi)visurvien
tik„E“irkitokiekenksmingi
„pribombasai“.Nuosenosa
koma:„viščiukusskaičiuoja
rudenį“.Dabar,prifarširuoti
visokių hormonų ir „pa
greitintojų“ užauga per du,
kalakutai – tris, o bekonai
–penkismėnesius.Dirstelė
kimeįgėralus.Buvoatliktas
bandymas:įcocacoląpanar
dinožaliąkiaušinį,pokurio
laiko lukštas suminkštėjo,
pasidarė kaip guminis  iš
tirpino kalcį (Ca).Taip pat
sėkmingai šį elementą ištir
pina iš dantų ir kaulų. Far
macijaguodžia„Calcigran“
išgelbės.Cocacola–plataus
spektro: ji sėkmingai naiki
na augalų amarą, atnaujina
metalinių daiktų blizgantį
paviršių, „spraitas“ tinka
virtuvėje kriauklei išvalyti.
Pabaigai dar pora reklami
nių perliukų.Rugsėjomėn.
Eurovaistinėsleidinio11psl.
randame:DOLIVAdieninis
veidokremassušlapaluirvi
taminuE(šlapalas–šlapimo
sudedamoji dalis.Žodynas.
lt).Kiekvienąrytąteptivei
dą,kakląiriškirptėssritį.Ko
nepadarysi dėl grožio?Gal
panaudotipernaktįsukauptą
„savoprodukciją“–nereikės
„mokėtimažiau“?..Rugsėjo
mėn.Norfosvaistinėsleidi
nio11psl.skelbia:„DERMO
– kosmetika iš Prancūzijos
dabar prieinama kiekvienai
moteriai“ (nuo visokiausių
raukšlių).Vyresnio amžiaus
tautiečiai,manau, nepamir
šo rusiško žodžio „dermo“
vertimo (mėšlas). Žmonės,
ypač vyresnio amžiaus dar
labaipatiklūs.Kiekvisokiais
būdaisįspėjama:saugokitės
telefoninių sukčių, tačiau
išgirsti:vėlnuosenuoliųiš
viliojopaskutinessantaupas.
Taikąbekalbėtiapieįvairių
monopolijų reklaminius su
kčius,kuriemstarnaujavisos
informacinės priemonės.
Prisiskaito, prisižiūri, pri
siklauso visokių liaupsių ir
užliūliuotiprisiperkavisokio
„dermo“.Daugumamūsųgy
ventojųyradidžiųjųmaistoir
farmacijoskompanijų„akci
ninkai“.Išreklamossužinoję
kurvykstaAKCIJA„išmes“
kokiospigesnės„šlapkės“ar
„mosties“šlunkamspasišme
ruoti irskubinasi„bėdžiai“.
Užknisatareklama,betirbe
jos nebegyvensi. Toks jau
šiuolaikinisMODUSVI
VENDI (gyvenimo būdas).
Tuoirbaigiu.

Ma ri jam po lė

LietuvosVyskupųKonferencijos
plenarinisposėdis
2011m.spalio23-26d.VilniujevykoLietuvosVyskupųKonferencijos

plenarinisposėdis.JamedalyvavokardinolasA.J.Bačkis,arkivyskupas
S.Tamkevičius,vyskupaiE.Bartulis,J.Boruta,G.Grušas,J.Kauneckas,
J.Matulaitis,R.Norvila,A.Poniškaitis,J.Ivanauskas,J.Tunaitis.
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muziejųfondų.
RomualdasBudryspa

pasakojo, kad Lietuvos
dailės muziejus 1941
1942metais buvo tapęs
JuozoBagdonodarbovie
te.Neveltui,vostikgrįžęs
vėl gyventi į Lietuvą iš
JAV, dailininkas vėl ap
silankėDailėsmuziejuje
irpirmižodžiaibuvoapie
personalinę parodą, kuri
irbuvočiasurengta1992
metais.
Vakare kalbėję įžy

mūsdailininkaižemaičiai
AloyzasStasiulevičius ir
Leonardas Tuleikis pa
žymėjo Juozo Bagdono
nepaprastądarbštumą,už
sispyrimą,kūrybinę jėgą.
JuozuiBagdonuikūryboje
nerūpėjokitųnuomonė,jis
čiaturėjosavo.
Malonu, kad šiltai bu

vome sutiktimes, plun
giškiai,irmūsųpranešėja
Žemaičiųdailėsmuziejaus
direktoriaus pavaduotoja
JolantaSkurdauskienė.Ji
susirinkusiems papasa
kojoapieJuozoBagdono
vadybininkopatirtį,jodo
vanotus darbusLietuvos
muziejams.
DailininkoJuozoBag Oginskių dvaro bičiuliai prie Juozo Bagdono kapo Kaune.

Nacionalinės premijos laureatas Aloyzas Stasiulevičius.

Plungės Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pa-
vaduotoja Jolanta Skurdauskienė.

Vakaras Juozui Bagdonui Vilniaus Paveikslų galerijoje.

DailininkogimtadienispaminėtasVilniuje
dono darbų paroda Lie
tuvosDailėsmuziejuje ir
jo 100 gimimometinių
paminėjimas – reikšmin
gasįvykisLietuvoskultū
riniamegyvenime.
EsamedėkingiPlungės

rajonosavivaldybeiužsu
teiktągalimybęnuvykti į
šįrenginį.
Pakelyjetaippatpager

bėmedailininkoatminimą
priejokapoKaunoEigu
lių kapinėse, padėdami
gėles,uždegdamižvakutes
irsukalbėdamimaldą.

Klu bo „Ogins kių dva ro 
bi čiu liai“ pir mi nin kė

Plun gė

dai nius sObeckis

Prikėlimas
Ar kas nors pamena

savopradėjimoakimirką,
spermatozoidinę fazę?
Galkasnorspamenasavo
gimimoakimirką?Vienas
mano buvęs kursiokas,
su kuriuo studijavome
teologiją, sakydavo, kad
jis aiškiai atsimena savo
gimimo akimirką, kurios
niekadanepamirš iki gy
venimo pabaigos.O kas
buvo iki to laiko, iki to
pradėjimomomento?Gal
niekonebuvo?Ne,buvo.
Du aistringai besimylin
tyskūnai,kuriųpasekoje
mes ir atsiradome. Juk
neatsiradomeišnieko?Iš
dviejųkūnųsueities.Argi
tainegražusžodis–suei
tis?Sueitikrūvongalima,
ne tik dėl sekso, bet taip
patirdėlįvairiųkitųinte
resų:stebėtisportovaržy
basbareplempiantalųsu
draugais, arba klausytis
klasikinėsmuzikos kon
certoKlaipėdos koncertų
salėje.
Prisimenu vieną tokią

trumpą istoriją. Dvynu
kai dar įsčiose, prasidė
jus gimdymo sąrėmiams,
tarpusavyje diskutuoja
filosofine tematika.Vie
nasišjųsako,jogpošios
jų egzistencijos laukia
mirtis,pokuriosnebebus
nieko arba ištiks tiesiog
nesatis.Kitas,atvirkščiai,
teigia,jotikpošiosegzis
tencijos prasidės tikrasis

gyvenimas.Vienasyrape
simistas,okitas–optimis
tas.Praėjuskuriamlaikui,
pasirodo, jog teisus buvo
antrasisdvynukas.Tačiau
egzistuoja galimybė, kad
antrasis galėjo ir negim
ti.Gal tai irgi priklauso
nuo tikėjimo.Kaip tiki
me,taipirįvyksta.Tikėji
masyragalingasdalykas.
Galkiekvienampomirtinė
akimirka bus pagal jo ti
kėjimą. Juk jeigu tikėjai,
kad nieko nebus, tuomet
niekoirnebus,arbakitaip
sakant, ištiks nebūtis. Jei
tikėjai, kad tavęs laukia
reinkarnacija, tuomet iš
naujogimsiposaulekokiu
nors pavidalu. Jei tikėjai
nirvana, tuomet nušvisi
kaip supernova ir nebeg
rįšiįžemiškąjįgyvenimą.
Jeitikėjaikrikščioniškuo
jurojumi, tuomet jameir
atsidursi. Jei tikėjai, kad
amžinybę praleisi alaus
bare,tuometamžinaijame
gersialųirbendrausisuto
kiaispačiaisbendratikiais.
Kiekvienam individualiai
pagal savo tikėjimą.Ar

blogai taip būtų?Tuomet
nebūtųjokioskalbosapie
paskutinįjį teismą ir pri
kėlimą.Kodėl čia kalbu
apie prikėlimą, o ne apie
prisikėlimą? Juk Bibli
joje, ir ypač naujajame
Testamente, daugelį kar
tųminimas prisikėlimas.
Prikėlimasakcentuojamas
žymiaimažiau. Kalbant
apie prikėlimą, jis daž
niausiai taikomasKristui
darant stebuklus: pašau
kiantžmonesišmirusiųjų
karalystės.Daugeliskalba
pieprisikėlimąpaskutinią
jądieną,tačiaumespatys
išsavęstopadarytinega
lėtume.Tuometreikalinga
inspiracija iš išorės, o tai
atliktigalitikDievas,tad
šiuo atveju reikia kalbėti
neapieprisikėlimą,oapie
prikėlimą.Prikėlimastaip
pathipotetinėteorija,kaip
irvisoskitosanksčiaupa
minėtos.Kastikiprikėlimu
paskutiniojoteismodieną,
tasprisikels,okasnetiki–
neprisikels.Tuojgyviejiir
tikrieji krikščionys,man,
tokiamneišmanėliui, ims

prieštarauti. Prikėlimas
įvyks, tu,mažatiki.Nors
irnetiki,betjeiikipaskuti
niojoteismobūsimiręs,tai
irtubūsiprikeltas.Betgal
geriau iki to paskutiniojo
teismonemirti, tuomet ir
nereikės būti prikeltam.
Tik ar jūs galvojate, kad
prikėlimas iš mirusiųjų
yra labai romantiškas ar
egzotiškasdalykas?Nieko
panašaus.Čiajumsnesau
lėlydį palydėti ar žvaigž
dėtą dangų stebėti.Kaip
nutinka įsčiose kūdikiui,
besiformuojant devynis
mėnesius, panašiai nu
tiksirprikėlimometu,bet
truputį greičiau, tarkime,
kokias devynias minu
tes.Įsivaizduokite,kadpo
mirties jūsų kūnas suyra
ikidulkių.Jukatsimenate,
kadyraparašyta,jogdul
kėbuvaiirįdulkępavirsi.
Tadprikėlimometumūsų
laukia atvirkščias proce
sas, nei po žemiškosios
mirties. Prikeliant dulkės

suformuoskaulus,antkau
lųatsiraskremzlės,kaulai
irkremzlėsapsitrauksžalia
irdarnevirtamėsa,įmė
są sunksis cirkuliuojantis
kraujas,mėsa apsitrauks
oda, ir tik tuometbūsime
prikelti. Vegetarai nuo
prikėlimo vaizdo tikrai
apsivemtų.Ne toks jau ir
paprastas tas prikėlimo
procesas. Kas gi po šio
proceso apibūdinimo no
rėtų būti prikeltas? Kas
norėtųsugrįžtiįžemiškąją
praeitį?Vistikatrodo,kad
gimimoprocesasyradaug
subtilesnisirgražesnis,nei
prikėlimo.
Nebijokite, ne viskas

taip yra, kaip nupasako
ta. Jeigu netikite prikė
limu, tai jūs ir nebūsite
prikeltas.Tikėjimas daro
didžius dalykus.Aš ne
trokštuneireinkarnacijos,
nei amžino alaus baro ar
esaties.Tuometjaugeriau,
kaip tiki indėnai, bastytis
amžinaisiaismedžioklės

plotais.Tačiautikiutobu
lesneegzistencijosforma,
kurimūsų laukia po šio
žemiškojo gyvenimo. Fi
ziniu prikėlimu netikiu.
Daugstipresnisyratikėji
masdvasiniuprisikėlimu.
Norsikimūsųpradėjimo,
sueities momento, mes
neegzistuojame, tačiau
tikiu,kadpožemiškosios
mirtiesmūsųlaukiaaukš
tesnėsegzistencijosetapas.
Galbūtmūsų žemiškasis
gyvenimasyratikpirmasis
etapasmūsų dvasiniame
tobulėjime, siekiant vis
aukštesnių egzistencijos
pakopų visatoje.Gal kas
norsgalėtųsakyti,kadiki
mūsųpradėjimo,mesbu
vomeDievomintyse.Ta
čiaumintismūsųnepadaro
realiais,taipadarosueitis.
Perfrazuodamasvienąlie
tuviųpoetąklasiką,noriu
pasakyti, kad prikėlimu
netikiu, tačiau gyvenimu
tikiu.

Plun gė

Dėmesio!
Prasidėjo„Žemaičiųsaulutės“

2012metųprenumerata!
Kviečiameužsisakyti!
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Gruodžio12d.Plateliųdvarosvirnebuvopri-
statytafotografoArūnoBaltėnoirhumanitarinių
mokslųdaktarėsVitosIvanauskaitės-Šeibutie-
nėsknyga„Žemaičiai.Gyvenimaiiršventės“.
Dvarosvirnosalėbuvopilnutėlėžemaičiųiš
Platelių,Telšių,Skuodo,Sedos,Plungės.Sukio-
josijudrimažutėaštuoniasdešimtmetėJanina
JokubaitienėišStirbaičių,kuriaiŽemaitijos
nacionalinioparkodirekcijosetnologėAldona

KuprelytėprilipinoVakarožvaigždėsvardą.Juk
irnusipelnė.Tiekdauggražiųnuotraukųsuja
knygojeirantviršeliopuikuojasi.A.Baltėnui
kompanijąpalaikėknygosleidėjasRaimon-
dasPaknys,dzūkėOnaDrobelienė.Sveikino
PlungėssavivaldybėsmerasAlbinasKlimas,
ŽemaitijosnacionalinioparkodirektoriusGied-
riusNorvaišas,tikrasžemaitisAntanasVaškys
fotografuipadovanojosavodrožtąskulptūrėlę.

EdmundasUntulisišSkuodožemaitiškaiišrė-
žėprakalbąapiesavonuotykiusNorvegijoje.
Sedosmokyklosdirektorėpatvirtino,kadže-
maičiaisesamegimęirjaisbūsim–mokykloje
žemaičiaitarpsavęstarmiškairuokuojasi.Že-
maitijosnacionalinioparkofolkloroansambliui
„Platele“užplėšusžemaitiškųdainųpasijutom
esąŽemaitijosširdyje.Iržemaitisdargyvsyra.

Žemaičiaiparėjo

taisyspakinktus,skobsme
džiopliauską,išgieduosmi
rusiuosius,perinsviščiukus,
rinksakmenisnuodirvosir
kažinkągalvoskartusuŠilų
dzūkaisArūnoBaltėnoalbu
muose,kolkadakoksnors
EdgarLeeMasters apie jų
gyvenimussugiedosSpoon
Riverelegiją.Gyvenimaspo
gyvenimo. Jau ne vienam
taip,sakysGiedriusNor
vaišas,jautoiranonebėrpo
saule.Neamžinišiandienai,
tikDievui.Anava,sulinkus
moterėlėBeržorokapinėse,
galvienintelėbeapgerbian
tižolėjantįkapą.Odrobule
apsidengusiai tarsiMoti
nai deivei JustinaiBudrie
neikasbelikę–vienintelis

džiaugsmaskatinėlis.
Galkamkeistitiežmonės

subabaužiųkaukėm,apsi
rėdępigiųrūbųkrautuvėse
įpirktaisindėniškaispončo,
tarsi kirviu išrantytais vei
dais,įaugęamžinojojebui
tyje–būtyje.Sodrios,gilios
spalvos,tarsiišanapusybės
švytėjimas.Kitąsyksučium
pisavemintijant–kurvisa
tai regėta? Ogi žemaičio
PauliausNormantoBudos
vaikuose. Sanskritasmus
riša.Tojineįspėjamakilmės
paslaptis. Gražu, kad net
verktinorisi.Matyt,švariam
irmylinčiamreikiaįeitįjų
pirkias, kad suskambėtų
būtis. Galvoji, kaip gaila
kartos,kuriągreitaipakavos

smėlio kalneliuos.Kur gi
dėsjųnaiviuskilimėliussu
balandžiaisirjųaustasdro
bules,irjųmoliopuodynes,
laiko apgraužtas komodas
ir zoslanus, aptrupėjusias
krosnis ir paišinas rinkes?
Nieks rūpestingai neužkiš
juškos, ir šiluma išeis iš
namų.
Galvoju apie ateinančią

racionalią,mažaraštębuka
galvių kartą, kuri dar nea
taušus pelenams, išdaužo
langus, nusiaubia pirkeles,
ištąso varganus skudurus.
Reikėjo tik pamatyt vos
pakastos bajorėsBarboros
Mickevičiūtės vietosma
rodierių išdraskytus name
lius...Neturiu iliuzijųatei

čiai.„Būtumežmogiškesni,
jei nebūtume atitrūkę nuo
gamtos“,  viename susi
tikime bibliotekoje sakys
Plungės klebonas Julius
Meškauskas.
Pasilieku tad su Janina

Jokubaitiene iš Stirbaičių,
amžinaitaiplesinančiaviš
telius,Velykųbūgnąmušan
čiu97eriųKazimieru Inta
išPikelių,JustinaBudriene
ir jos katinėliu iš Platelių,
sentike Irina Jakovleva iš
Tučių, JoanaPetkevičiene,
tokiapanašiaįmanotetą,iš
Repšių.Suvisais,jaunieka
daneišeisiančiaisišknygos
irišatminties.

Kris ti na Pau laus kai tė
Plun gė

IšŽemalės,Mikoliškių,
Pikelių, Ritinės, Pievėnų,
Gintališkės, Šerkšnėnų,
Purplių, Telšių, Platelių,
Beržoro, Imbarės, Stirbai
čių, Degučių, Spurganų,
ŽemaičiųKalvarijos, Ža
deikių,Palnosų,Dovainių,
Tučių, Godelių su savo
protėvių kryžiais ir kop
lytėlėm, religinėmis vi

durnakčio misterijomis,
VelykųirKalėdųpyragais,
suvieškeliais,žaliaimalia
votaisprieangiais,pelargo
nijomantpalangių,kalnais
ir budynėmis, su karvėm,
vištom, nesibaigiančiais
darbais ir visa Dangaus
kariaunaparėjožemaičiaiį
knygą.Irsėdėstaipvisąam
žinybę pamaldžioje tyloje,

Nukeltaį9psl.

vitaivanauskaitė-ŠeibuTienė

Būtėsavavėituo.Žemaičiųgyvenimaiiršventės
Kas ge ra dir ba, tas ge ra gau na

Kaip kad sa ko: Die vas duo da da vė jui, vel nias trau kia 
trau kė jui. Kas ge ra dir ba, tas ge ra gau na, o kas blo ga 
dir ba – blo ga gau na. Tik tai gro bia grie bia – man tik 
rei kia, o tau ne rei kia! Ir tas yra blo gai. O man ro dos 
taip: ar šei moj, ar gi mi nėj, pil na tei sė vi siems yra. Jei gu 
da bar šei moj yra ke tu ri vai kai ar ba še ši – da ly tis vie-
no dai vi siems. Ne rei kia kits ki to skriaus ti. Jei gu pa li ko 
tė vų pa li ki mai, dėl ko man vie nam rei kia? Kiek esam, 
tiek pa si da ly kim vi si, ir bus spa kai nai.

Jēblezdingaspērpastuo
gies, ta nikumet perkūnėjė
netrenk

Kažikudie?
 Nu, matā, jau tuoks

Puondėiva sutverts vaba
lielis...

Žemaitija – savitas, įdo
mus kraštas, per gyvenimo
šimtmečiuspatyręsdaugybę
geografiniųiristoriniųpoky
čių,dažnainetikėtų irpara
doksalių. IntegraliLietuvos
dalis, tačiau visada ryškiai
išsiskyrusiirtebeišsiskirian
ti unikaliu gyventojų cha
rakteriu ir gyvenimo būdu,
kultūrinėmis tradicijomis
ir, žinoma, dialektais bei
kraštovaizdžiu. Seniai tapo
įprasta Žemaitija vadinti
žemaitiškai kalbančių žmo
nių gyvenamus vakarinius
Lietuvos regionus, pagal
tarmių ypatumus išskiriant
pietų, šiaurės ir vakarų že
maičius.Tačiaušioskalbinės
ribostoligražunesutampasu
XIIIXVIIIamžiaisgyvavu
siaŽemaičiųkunigaikštyste,
kuri apėmė nepalyginamai
didesniusplotusnuoNevėžio

ikiBaltijos,turėjoadminist
racinęirpolitinęautonomiją,
gaudavoatskirasLDKvaldo
vųprivilegijas.Išskirtinumo
Žemaičių žemei suteikė ir
savitaskeliasįkrikščionybę.
Penkioliktajam šimtmečiui
įsibėgėjus–paskutiniaiišvi
sųEuroposkraštųgyventojų
priėmėkrikštą, ilgaigyvenę
tarpsenosiospasaulėjautosir
naujojo tikėjimo, žemaičiai,
tarsi patvirtindami praša
laičių jiems vis priskiriamą
neskubumą ir atkaklumą,
galiausiai tvirtai įsigyveno į
katalikiškąją tradiciją, kuri
metamsbėgantšiameregio
neįgijodaugsavitųlokalinių

bruožų. Iškart po krikšto
įsteigtairpenkisšimtmečius
gyvavusi Žemaičių vysku
pystėdarėnepaprastaididelę
įtakąnetikreliginiam,betir
kultūriniam bei politiniam
tiek Žemaitijos, tiek visos
Lietuvosgyvenimui.

Atkaklūs, užsispyrę, ne
skubūs, darbštūs,mažakal
biai, fiziškai labai stiprūs
–tokiosirpanašiossavybės
dažniausiaipriskiriamosže
maičiamsnuoseniausiųlaikų
iki dabar.Gal ši charakte
ristika ir kiek apibendrinta,
romantizuota, realiame gy
venimeturėjusiirtebeturinti
daugišimčių,visdėltojigana

taikliainurodoesminiusže
maitiškosiostapatybėsbruo
žus.Tikėtina,kadryškiausius
regioninius ypatumus nulė
mėsėslus,giliaisavožemėje
įsibūtasžemaičiųgyvenimas,
istoriškaisusiklosčiusibūti
nybė pirmiausia pasikliauti
tiksavimiirsavaisiais,atsar
giaižvelgtiįnaujovesirįjas
atnešančiussvetimuosius.

Žemaičiai visais laikais
buvo linkękaimyniškai, ra
miai sugyventi su greta įsi
kūrusiais kitų kultūrų žmo
nėmis.Daugiausiaišaliagy
ventažydų,mažiauvokiečių,
lenkų,rusų.Išpastarųjųypač
pritapo nedidukės sentikių
bendruomenės, savo namus
ircerkvesįsikūrusiosJuoza
pavo,Šaukėnų,Klaipėdosir
kitoseapylinkėse.Tikėjimo,
gyvenimo būdo skirtumai
ryškūs,tačiau,abipusėbūti
nybėgyventiirsugyventikai
mynystėje,taippatžemaičių
įpratimas pirmiausia žiūrėti
savęslaidavosutarimą:įki
togyvenimąnesikišama,jei
taskitastaunekenkia.Antra
vertus,kaipginenusistebėsi,
okailadairnepasišaipysiiš

kitaipdarbusdirbančioartau
nesuprantamaibesimeldžian
čiokaimyno...Vienijobend
ri buities reikalai, pagalba
ištikus nelaimei, kiekvieno
savitasrūpestismirusiaisiais
irjųkapais,vaikųžaidimai,
moterų pašnekesiai. Svar
biausia – suvokimas, kad
gyventireikianetikman,bet
ir kitam, kadgeru ar blogu
kaimynu žmogų padaro ne
jotautybėarreligija.

Svarbiausiosmetųšventės
Žemaičiuoseirtokiospat,ir

šiektiekkitokioskaipviso
je Lietuvoje.Dažna jų čia
sutinkama savitai, laikantis
labiau negu kitur saugomų
išprotėviųperimtųpapročių,
gaminantirskanaujanttikrai
ne visiems svečiams žino
mus ir patinkančiusvalgius.
Seniejižemaičiai,pakalbinti
apiešventadienius,benedi
džiausiuskirtumutarpseniau
ir dabar pabrėžtinaiminės
sekmadienio šventimą, kai

Justina Budrienė. Plateliai, 2008 m.

Adlona Kuprelytė

Arūnas Baltėnas Albinas Klimas Giedrius Norvaišas Antanas Vaškys
Kęstučio Vaitkaus nuotr.



 / 2011 m. gruodžio 30 d.    PENKTADIENIS, Nr. 12 (678) 9ŽEMAIČIŲ     SAULUTĖ

Atkelta iš 8 psl.

Kas su ly dys, tas iš džio vins

Tė tė ne leis da vo šven tą die ną dirb ti, ga li ka žin kas bū
ti. Ki tą kar tą toks ge ras šie nas bu vo. Va din da vo: avi nė
liams, ver še liams. To kia lan ka ten bu vo. Jau šeš ta die nį 
tas šie nas bu vo iš džiū vęs, tik ne suk rau tas, su va ry tas į 
pa kū ges. Ma ma sek ma die nį įė ju si pra šo tė tės (aš at si me
nu kaip šian die ną): „Tė te, liepk vai kiu kams, lai pa kin ko 
ark lius, va žiuo kis – ei na de be sys, per kū ni ja. Par vežt tą 
šie ną. Iš ka da, su lis. Vei zėk, kas de das. Per kū ni ja bil da“. 
„Na, lai ji bil da. Kas su ly dys, tas ir iš džio vins. Jau man 
nė ko kių ark lių ne kin ko.“ Ir ne va žia vo, ir ne rei kia. Ir 
bu vo tik rai ste buk lai. Yra ste buk lai, tik mes ne ma tom. 
At si me nu, kad taip bu vo: ant prie klė čio mes sė dė jom su 
tė te, taip va takšt takšt to kiais di de liais la šais, per kū ni ja 
bil da. Ėjo ėjo ir nuė jo, to lie taus taip kaip nak ti nė ra sa. 
Pir ma die nio pa va ka ry vi są šie ną par ve žė. Bu vo pa ga da, 
nie kas ne su li jo, nie kas ne su ti žo.

Su si pa ži no ber nas su ka žin ko kia ten pa na. Iš ge ro 
ūkio ji pa si tai kė. Su si ro ka vo at va žiuo ti, ap si lan ky ti. 
Bė ro ką tu rė jo jis. Nu va žia vo. Žie mos lai kas, šal tis di
de lis bu vo. Sta lą pa si trau kę ar čiau pe čiaus sė di, vė da rų 
pri kep ta bu vo, vis ko. O tas ber nas po pras čiai gy ve no, 
jis ne la bai mo kė jo su pei liu, su ša ku te elg tis. Sa ko, tą 
vė da rą plė šiu plė šiu, nie kaip to gro bo ne perp lė šiu. 
Sprū do pei lis, ša ku tė, ta lėkš tė – į že mę, su du žo, o tas 
gro bas pa nai į de kol tė kad tėš kė si... Sa ko, nė šven tos 
ro dos ne be ži nau, ką da bar da ry ti. Šo kau nuo sta lo, sa
kau: Pa žiū rė siu, kaip bė ro kas, ar sto vi ra miai, ar ės ti 
tu ri.“ Prie to žmo gaus bu vo du bel ti stik lai. Kak ta kaip 
da vė ber nas – dar ir stik lą iš jo dė. Ap siaus tą ant nu ga
ros, į ro ges – ir iš trū ko.

Vai ni kuo da vo kar ves per Die vo Kū ną. Pins vai ni kus. 
Aš pa ti vai ni kuo siu kar ves. Gra žius vai ni kus pin si. Gė
les vi so kias su dė si. Pa reis na mo kar vės kaip ka ra lie nės. 
Gas pa di nė py ra go duos, pa vai šins. Pa my lė da vo.

netpatyssvarbiausiūkiodar
baiatidedami,visinamiškiai
lankosibažnyčioje,olikusią
šventadienio dalį praleidžia
ilsėdamiesi.Brėkabovatuo
kisodvėmsiedīniem.Keto
rė penkė galiejė siedietė. Ī
bažnīčėvėsė.Vėinspasėlėks
numūse,ėvėskas.Prisimena
ma,kadnet artėjant liūčiai,
kuri grasino permerkti visą
per šeštadienį sugrėbtą šie
ną,tėvasneleisdavęskinkyti
arklių. Kas solīdīs, tas ėr
ėšdžiuovins.Darbų,kuriuos
šventą dieną dirba, žmogus
niekaip negalėsiąs pabaigti,
nesnusikalstąsDievoįsaky
mui.Sekmadienišvėsk–pa
sakīta.DešimtDievaīsakīmu
īr,takāpnapėldītė.

Besidairantmėgstamiau
sios ir labiausiai tęstinumą
išlaikiusiosbendruomeninės
žemaičių šventės, neabe
jotinai teks apsistoti prie
Užgavėnių.Kartąpermetus
įsiveržiantis triukšmingas
kaukėtųpersirengėliųpulkas
trumpam sudrumsčia namų
ramybę, sujaukia įprastinę
daiktųtvarką,ošeimininkus
įtraukiaįkarnavalinįžiemos
išvarymospektaklį,kuriame
kiekvienas–irpersirengėliai,
ir jų lankomižmonės– turi
savus vaidmenis. Kuo tėk
nabūdava!Važioutėvažiuos
sovežėmās,somozėkontās.
Įsileidžia persirengėlius be
veikvisi,onepanorędidelio
šurmuliostengiasigražiuoju
susitarti.Kėtor vakāmažė
būdava, bijuodava.Douda
va kū nuors ėr paprašīdava
ėšētė.Vuokėtām,kornieka
nadous,dorisėšlaukaožrėš,
ožrėms,kanabėšēto.Kaukes
–lyčynas–nagingimeistrai
drožiaišmedžio,patysper
sirengėliaiprasimanopopie
rinių. Ēdava žīds, čiguons,
princesė,panelė–vėskuobū
dava.Medinėskaukėsnetik
gražesnės,įspūdingesnės,bet
ir patvaresnės, laiko keletą
metų,opakabintosantaukšto

darirvaikusnuonereikalin
gokarstymosiatbaido.Vėr
šou tas līčīnaspakabins, ka
matītomēm,dākuokidraboži
ožkabins–ėrbijuosamētė,
lėptė on tuos truobuos.Net
iršiandien,kaiUžgavėniųei
senasirpokštuspamėgovisa
Lietuva,žemaičiaiišsiskiria
savitušurmuliu.

Kristausprisikėlimošven
tė –Velykos – daugelyje
žemaičių parapijų būdavo
pasitinkamavisąnaktįmel
džiantis bažnyčiose.Velyk
nakčio liturgiją lydėdavo
liaudiškiejipapročiai.Darir
dvidešimtojoamžiauspirmo
jepusėjedaugkurginkluo
taiskariaispersirengęvyrai
budėdavoprieKristauskapo,
o velykžydžiais vadinami
kaukėti persirengėliai šmi
rinėdavopobažnyčiąvisaip
trikdydamimaldininkus.Čia

prisnūdusiaimoteriaitinkts
piričio buteliuką po nosim
kyštelės, čia trinktelės ar
cyptelės,čiaaplinkprocesiją
imsblaškytis,kolgaliausiai
Velykų rytui išaušus sukris
visi atgailauti po kryžiumi.

Neretai, matyt, šurmulys
kildavo išties didelis, todėl
ilgainiui kunigai ėmė ne
bepritarti tokiems „vaidini
mams“.Galiausiaipersiren
gėlių šėliojimas bažnyčiose
išvisišblėso,tačiaudaugelio
žemaičiųatmintyjetaineat
siejamaVelykųšventėsdalis.

Vienintelėvieta,kurikišiol
gražiai tebegyvuoja visos
bendruomenės švenčiamas
senasis velyknaktis – Pie
vėnųNukryžiuotojo Jėzaus
bažnyčia.

Žemaičiai būgnamušiu
vadina didžiulį bažnyčios
būgną per šventesmušantį
žmogų, kartais šitai veiklai
paskyrusį ištisus dešimtme
čius.Ypačsvarbusjodarbas
–Velykųrytąkeletokilomet
rų spinduliugirdimubūgno
dunksėjimu paskleisti žinią

apie Prisikėlimą, paraginti
žmones skubėti bažnyčion
irtuopačiuritmulydėtive
lykinę procesiją. Bažnyčių
šventoriuose Velykų rytą
kūrenama ugnis daugeliui
senoliųprimenavaikystę,kai
į namus iš bažnyčios parsi
nešdavonepašventintusdeg
tukus,kaipdabar,odegančią
ugnį ant vielos užmautoje
medžiokempinėje.Ėrsoksi
ēdams,kaneožgestu.

Visasgegužėsmėnuopa
švęstasDievoMotinai,kuriai
žemaičių pamaldume ski
riama ypatinga vieta.Tiek
seniau, tiek dabar Žemai
čiuoseįmojųžmonėsdažnai
renkasikaimokapinėse.Ont
kapu,kaimakapus,švėntuos
vėituos.Tapjaunupėituont
vakarasosėrinkdavavalondā
laika.Dabarsueinamanusta

tytą valandą, o seniau, kai
laikrodžiai buvo retenybė,
rinkdavosi išgirdę sutartą
ženklą.Bovatuokilėntapa
rėšta,soplaktokāsmoš–ka
gėrdietum vėsos kaims, ka
jau rēk rinktėis. Tą pačią
lentą mušdavo ir kitomis
progomis,ypačkaireikėdavo
paskelbti,kadmirėžmogus,
kadlaikasįbudynes.

Retai kada Žemaitijoje
išgirsi sakant „Devintinės“,
visadatik„DievoKūnošven
tė“.Namamsirbažnyčioms
papuoštinešamiglėbiaižalių
berželių šakų. Praeityje ir
senųjųatsiminimuose–pie
menėlių džiaugsmai, kai už
gražiaiapvainikuotusgalvi
jusšeimininkėspavaišindavo
sūriu.Lioubvainėkoutėkar
vėsparDėivaKūna.Gražius
vainėkuspinsė.Parēsmona
karvės kap karalienės.Net
irištremtinperDievoKūno
šventę vežančio traukinio
trumpam išlipus neužmirš
tamaberželiųšakųparsivež
ti ir pasipuošti... vagonus.
Masprėsėlaužiemberžieliu,
nosėprausiem tuos pelkies.
Parejuom.Nuvuo,sakuom,
pasėpoušēm–DievaKūna
švėntė...

Atlaidai–žemaičiųypač
pamėgtaspamaldumobūdas.
Per ŠventąjįAntaną, Joną,
Oną, Porciunkulę, Žolinę,
Roką ar Škapliernąmaldai
ir pasibuvimuidraugėje su
sitinka ilgai nesimatę gimi
naičiai, jaunystės draugai.
Visųžemaičiųatlaidųirpilig
rimystėscentras–septynio
liktamešimtmetyjevyskupo
JurgioTiškevičiausŽemaičių
Kalvarijoje (anuomet va
dintojeGardais) ant kalne
lių įsteigtosKryžiaus kelio
stotys.Jauketvirtąšimtmetį
kasmet lieposmėnesį įŽe
maičiųKalvariją suplaukia
tūkstančiai maldininkų iš
daugybės ne tikŽemaitijos
parapijų.Tradiciškaiįmies
telį žengiama spalvingomis
procesijomis, o Kryžiaus
kelio stotys apvaikštomos
giedantžemaitiškuosiuskal
nus – iki šiol svarbiausią
irmėgstamiausią žemaičių
giesmių ir maldų rinkinį,
skirtąKristaus kančios pa
minėjimui.Giedamadažnai
pritariant dūdoms.Keičiasi
žmoniųkartos,įatlaidusne

šamųsakramentalijųspalvos
ir formos,maldų intencijos
ir tekstai,bet išliekavis tas
pats,pasakMotiejausValan
čiaus, „gebėjimas į atlaidus
vaikščioti“irporeikispilig
riminėjekelionėjeatgaivinti
tikėjimą.„Kajpogiklebonaj,
wiskupujliepąnt,surinkusis
burisawaparakvijesżmoniu;
su bugnajs, patruboczejs,
papartejs, altorelejs irwisu
bażniczesiszkilmi,luobkie
lauti i atlaijdusApłąnkima
Motinos Dieva. Papartius
stipri jaunikajtej, giebieje
rajti neszti. Dominikonis
pajuti kokię nor parakwiję
atkielaujęnt,iszejdawailau
kussutikti.Imiesteliiejnąnt,
jaunikajtejpapartiuswirpina,

būgnaismusze,patruboczius
pute,iriszszaudikluszaude;
osenejsumotriszkomisatsi
spirdamisgiedojeirszaukie;
nes juo katra parakwije su
didesniu trąnksmu imies
teli ieje, tuo didesne buwa
garbie.Kiekwienasklebons,
keletądienuKałworijosutru
kies,tupatiejłususawajsejs,
numongriżta.Isawaparak
wejes bażniczęwisas buris
parejes,palikaminawotoses
pabukles, palajminaWiesz
patiDiewaużsvejkatoatliktą
kelionę irnumonkioblina“.

(Motiejusvalančius,Žemai
čiųvyskupystė,1848.)

Meldžiasi žemaičiai pa
prastaipagalsavobūdą:san
tūriai,giliai,nedaugžodžiau
dami.Melstėisrēktrumpāėr
aiškē.Atviresnispamaldumo
demonstravimaskaipirper
dėtas palankumas atrodo
nereikalingasirįtartinasda
lykas.Žemākluoniuojēs ėr
platēžegnuojēs–bėjuokkāp
velnėtuokėžmuogaus.Ypač
svarbumelstisužmirusiuo
sius. Pirmiausia – bendra
malda budynėse, kai du ar
trisvakarusišeilėsgiedami
kelias valandas trunkantys
kalnai.Mišios ir tie patys
kalnai – praėjusmėnesiui
polaidotuviųir,žinoma,per

metines.Oirvėliaujiepatys
kartaissapnemaldospaprašo,
mirusiųjųnegalimapamiršti.
Tebemenamasiršimtmečius
gyvuojąs tikėjimas, jogmi
rusiojo,ypačmažovaikelio
nevalia per daug verkti.Ta
onskāpundenieīr.Apsiriekē
apsiriekē – apsišloustē.Bet
tēp,kaslabnietė,riektė,būtė
–negal.Negalskundintė.

B.d.
Iš kny gos „Že mai čiai. 

Gy ve ni mas ir šven tės“.
Arūno Baltėno nuotr.

Kimčių šeima renka akmenis. Žemalė, 2009 m.

Kimčių šeima per Devintines. Žemalė, 2009 m.

Tautodailininko Justino Jonušo skulptūrėlės. Godeliai, 
2009 m.
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2013m.Lietuvos
Seimaspaskelbė
Tarmiųmetais

D O G Ī V E N Ė M Ā

Balā dė

I. PA SA KUO JUO NIS

Gė miau aš Sė bė ra tai guo pri eže ra Baikā la.
Tėn mo na tievā  „liau dės prieš ā“ badā va, skōrda, šāla.
Bet at sė lai kė  na nug āi ša ont zlāstės bol ševī ku.
Po mētu de šim tėjs apėntās ī sāva krāšta grīža –

Suodī bas pāma tus barā da, vo kėt kas iš draskī ta.
Na bo va dau giau kon da ry tė, tad kol kuo za stuo jė

Par si ve žė ė mo ni ma ža va tė niūs pa ba luo tūs.
Na ka žėn kāp at ruo diau  bo vau nuo gnā iš se kės:

Pa mie lė na vės ė pra trīdės, dar otė mis ap tēkės.
Par bai si var ga ma mūnē lės naat go liau į grāba.
Žuo le liems gīdė, Dėj va mel dė, ė žuodī sa va da vė:
 Į muoks lus lēsu, ko ni ge liu, je būs Ma luo nė Ta va.

Ste bok lus, vot, iš sė kaps tiau  ie miau i vėr šu stėip tėis.
Vo, me ta lie kė kāp pa trāke, nieks nas tuo vie jė vėi tuo.
Iš vāka  po svai kis, jau vai kis, barz da pra die jė līstė...

„Pareigunken”. Pagauti
radijo bangoms buvo
reikalinga ilga antena.
Vienas laidogalasbuvo
pritvirtintaspriekarties,
prikaltos prie namo, o
kitas,nutiesusperkiemą,
priekitoskarties,įkeltas
įaukštotopolioviršūnę.
Kadneįtrenktųperkūnas,
prie namo antena buvo
giliai įžeminta. Iš tolo
matėsi,kadmūsųsodyba
radiofikuota.Kaime tai
buvoretasatvejis.
Prieaparatobuvopa

jungiamostikvienosau
sinės. Norint klausytis
dviese, reikėjo jas per
skirti. Daugiausia juo
naudojosiAntanas su
tėvu.
Antanasperpusryčius

papasakodavo„kasgirdė
ti pasaulyje”.Naujienos
nebuvo linksmos. 1939
m.kovomėnesįvokiečiai
atėmėKlaipėdą.Didelė
politinė įtampa jautėsi
visojeEuropoje.
Norsirnebuvomematę

irgirdėję,kastas„krepši
nis”,Antanaspaaiškinda
vo,kadtaitoksžaidimas
su sviediniu, tačiau, kai
1939m.lietuviailaimėjo
Europospirmenybes,tai
visidžiaugėsi.
Tais metais rugsėjo

mėnesio 1 d. Vokieti
ja užpuolė Lenkiją ir
po poros savaičių kartu
su bendrininke Rusija
šventėpergalę.Mūsiškiai
lenkų nesigailėjo, nes
negalėjome „nurimti be
Vilniaus”.
Buvo plačiai propa

guojamasšūkis:„Ei lie
tuvi!Mes beVilniaus
nenurimsim!”
Po kurio laikoRusi

Ani ce tas sTOn kus

Kaimoistorijos

ja grąžino dalį krašto ir
Vilnių Lietuvai, tačiau
mainais pati įvedė savo
kariuomenę.
TadapopuliarusisPu

pųDėdė,dažnaidainavęs
per Kauno radiofoną,
paskelbė, kad „Vilnius
mūsų, omes patys ru
sų!”Smarkuskarasvyko
Vakarų Europoje. Vo
kietija vieną po kitos
triuškinonepriklausomas

valstybes.Visi žmonės
susirūpinęlaukė,kasbus
toliau.
1940metų pavasarį

nuėjau įAleksandravo
mokyklospirmoskyriaus
pirmągrupę.Pirmojimo
kytojabuvoGulbinskie
nė.Klasėjeantpriekinės
sienos buvo pakabintas
kryžius,antkitųPrezi
dentasirLietuvosdidieji
kunigaikščiai. Pamokas
pradėdavomemaldele.
1940m.birželiovidu

ryje daugumą pritrenkė
baisižiniarusaiokupa
voLietuvą. Prezidentas
SmetonapabėgoįVokie
tiją, vadovauti paskirtas
JustasPaleckis.
Tėvai,grįžęišPlungės,

pasakodavo,kaiprinkose
prie „didžiųjų kruomų”
žydaiirvisokiebolševi
kai,išlindęišpogrindžio
iružsirišęraudonusraiš
čiusantrankovių,užsili
pęantbačkų,keikiaseną
valdžią ir aiškina kaip
busgeraiprienaujos.
Tėvas susitiko stalių

Valatkąsuraudonuraiš
čiu.Jispasmusdarydavo
dukterimskraitiniusbal
dus. Pasipūtęs aiškino,
kad jie „raudonskariai”
(taip juos vadino žmo
nės)padarystvarką.Deja,
neilgaidarėužėjusvo
kiečiamsbuvonušautas.
Gerasmeistrasbuvo.
Rudenį, nuėjus įmo

kyklą, neberadau savo
mokytojosbuvorepatri
javusiįVokietiją.Klasėje
vietoje kryžiaus kabojo
Stalinas.Naujojimoky
tojabuvoValančiūtėnuo
Kartenos.
Vieškeliu link Kar

tenos, beveik kasdien
traukėrusųkariuomenė.
Aš buvaumatęs Plun
gėje žurnale „Karys”
Lietuvos kareivius. La
baikeistabuvomatytitą
pilką,apiplyšusiągaują,
daugumątamsausgymio
azijietiškais veidobruo
žais. Žmonės kalbėjo,
kadįLietuvąrusaiužvarė
„mongolų”.
„Raudonskariai” darė

savo tvarką. Uždraudė
Šaulių sajungą, jaunųjų
ūkninkų ratelį, naciona
lizavoparduotuvesirga
myklas.Išvalsčiųpadarė
vykdomuosiuskomitetus,
kuriuose šeimininkavo
savi: žydai ir beraščiai.
Mokyklosekūrėkomjau
nimoirpionieriųorgani
zacijas.Buvusipatriotinė
skautųorganizacijabuvo
uždrausta.
„Nauja tvarka” davė

savovaisius.Sukurtuose
kooperatyvuose jaupra
dėjo trūkti būtiniausių
prekių, audinių, avaly
nės.
Kartu su gimnazistu

Zenonu į penktą skyrių
Plungėje išvežė ir bro
lį Joną. SesuoBronelė
ėjo įAleksandravą, tik
muspirmokusnuoVisų
šventųjų iki kitųmetų
rugsėjo paliko „žiema
voti”namuose.Aš,likęs
vienas tarp suaugusiųjų,
trainiojausi aplinkui ir
klausiausi,kaskąkalbą.
Otųkalbųbuvovisokių.
GrįžęsišPlungės,Zeno
nastėvamspasakojo,kad
suiminėja gimnazistus.
Buvo areštuoti ir prasi
dėjus karui sadistiškai
nužudytiRainiųmiške
lyje J.Antanavičius, L.
Buchmanas, P.Balsevi
čius,B.Kavoliusirkiti.
Taip pamažu į žmonių
gyvenimąėmėskverbtis
baimė,nežinomybė.Įūkį
dažnai pradėjo užsukti
įtartinitipai,buvomepri
verstiišmontuotiirsavo
„radijostotį”.Sodybavėl
liko„beausų”.
1940m.vasarąmama,

susikrovusi pomidorus
irkitasdaržovesdarsy

kį nuvažiavo į Palangą.
Biznisnebeįvyko.Nebe
vasarojoneiPrezidentas,
neiministrai,neiKauno
valdininkai. Buvo na
cionalizuotos vilos ir
sukurtas sovietinis ro
jus raudonosios armijos
šeimoms.Už parduotas
prekeskarininkųžmonos
mokėjorubliaisirkapei
komis. Kadangimama
nežinojoneikalbos, nei

pinigųvertės,tai„katiu
šos”mokėjo,kieknorė
jo.Taipmūsų sodyboje
pasirodėpirmieji rubliai
ir kapeikos.Atėjusiam
kaimynui J.Brazdeikiui
parodžius1kapeiką,tasai
pasakė,kadtokia„palys
ponagu, taikišenėjenė
nerasi”.
Sovietamsatrodė,kad

mūsų ūkyje buvo per
daug žemės. „Buožė”
negalėjo turėti daugiau
kaip30ha.
Taip archyvuose vė

liauatradaušitokioturi
nio dokumentą: „Karte
nos valsčiaus numatyta
įvalstybinįžemėsfondą
ūkių 19401031 sąra
šą įrašytas savininkas
StonkusAntanas (tėvo
vardas, gimimometai
nenurodyti).Pakutuvėnų
kaime turėjęs 46.14 ha
žemės.Įvalstybinįfondą
paimta1614ha žemės.
Savininkuipalikta30ha
žemės”.F.R.764Apla
b.294.L.47“.
VisojeLietuvojevyko

žemiųnusavinimas.Trū
komatininkų. Pasmus
matavolenkasišLodzės
miestoperkarąpabėgęs
nuovokiečių.Tėvas,kaip
perPirmąkarąbelaisvėje
Silezijoje kasęs akmens
anglis,bendravęssulen
kais,galėjosusikalbėti.
Atimta16.14hažemės

buvo paskirta kaimy
namsGusčiuiValenti
nui (Valiui),Kukulskiui
Jonui,RazmaiAlfonsui,
omiške„margas”Simu
čiui. Tėvai,matydami,
kasdedasi,tosžemėsnė
nesigailėjo.Tegu dirba,

Nukeltaį11psl.

Ka da dar vai kas 
bu vau...

VyriausiasbrolisAnta
nasnamuosebuvo įren
gęsradiją.Taibuvoauk
sarankiomeistroPareigio
išNorvaišiųpagamintas
detektorinis, su ausinė
misklausomasaparatas,
vietiniųpagalgarsiąuž
sienio firmos „telefun
ken”, pravardžiuojamas

Nukeltaį12psl.

Tel šių vys ku po Jo no Bo ru tos SJ 2011 m. 
ka lė di nis laiš kas vys ku pi jos Ti kin tie siems

Mie li Bro liai Se se rys, 
ŽemaičiųžemėsKristų
tikintieji!

Sveikinu Jus visus, ku
rie,nepaisanttriukšmingoir
lėkštoprieššventiniošurmu
lio,turitedrąsossavosielose,
savošeimoseirbažnytinėse
bendruomenėse, savo šven
tovėseKalėdųnakties,rytoir
dienosšv.Mišioseišgyventi
Kalėdųšventėsesmę–Die
vastapožmogumi,kadsavo
kūrinįžmogų,netnusidėjusį,
išvestų įdieviškojogyveni
mo aukštumas... Begalinis
Dievas tapomažu kūdikė
liu, kadmesgalėtume tapti
sudievinti. Dievas iš savo
dieviškosamžinybės,kurioje

nėraneipraeities,neigreitai
praeinančiosdabartiesirže
miškosateities,atėjomusir
visus prieš jo gimimą šioje
žemėjeirjogimimolaikuir
vėliaugyvenusius,gyvenan
čiusirgyvensiančiusįvestiį
dieviškąją amžinybę. Iš že
miškojogyvenimoribotumo
įdieviškogyvenimoamžiną
dabartį.VisusJus,kurieda
lyvaujate Kalėdų nakties,
Kalėdų ryto ar dienosMi
šiose, kviečiu toje perspek
tyvoje įsimąstyti į Kalėdų
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naudojasi.Tačiau bjau
riausiai pasielgė Gus
čiusValius.Mūsų ūkio
pasididžiavimas ir gro
žis buvo aukščiausioje
vietoje augęs apie 0.5
ha ploto beržynas. Jis
labai gražiai atrodė žiū
rintnuoAleksandravoir
Norvaišių. Jamedygda
vo didžiuliai baravykai,
raudonviršiai.Beržynas
keliųStonkųkartųbuvo
puoselėjamasirtiklabai
svarbiam reikalui buvo
pjaunamaskoksmedis.Į
V.Guščiausvaldąpakliu
voirberžynas.Jisžiemą
pradėjo beržus pjauti ir
vežtiįPlungę.Taipišnai
kino pačius gražiausius
medžius.
<...>Kiti naujakuriai

pasisėjo kas linus, kas
vasarojų.Kai vokiečiai
išvijo rusus, jiems tėvas
pasisėtąderlių leidonu
siimti.
Gusčių Valių buvo

areštavęirpasodinęvals
čiujeįdaboklę.Jožmona
GustienėOnaatbėgopas
mus ir verkdama prašė,
kadgelbėtume josvyrą.
Tėvas, pasitaręs suma
ma,nuvykoįKartenąir
išvadavokalinį.
Sovietų valdžiai ne

pasisekėsupjudytimūsų
tėvųsukaimynais,todėl,
kaivėliau reikėjo slaps
tytis, niekas nelinkėjo
mumsSibiro.
NepriklausomojeLie

tuvojeūkininkamsnebu
volengva.Dideližemės
mokesčiai, aukštos pla
taus vartojimoprekių ir
žemos pagamintos pro
dukcijos kainos, vertė
ūkininkus kelti našumą,
ieškotinaujovių.
Nemažaiūkiųnebeiš

mokėdavo mokesčių,
įsiskolindavobankamsir
būdavoišvaržomi.
Užėję sovietai padarė

propagandinįtriuką.Na
cionalizavobankusirnu
braukė ūkininkų skolas.
Atsikratę skolų, ūkinin
kai,tarpjųirPakutuvėnų
Meškauskis džiaugėsi,
kad„Aukščiausiasišgel
bėjo”.1941m.pavasarį
po sėjos „buožiniams
ūkiams” uždėjo grūdų
prievoles.Mumsvieną
toną.Susišlavęspaskuti
niusišaruodųirpasisko
linęsnuosesersŽutautie
nės išNorvaišių, tėvas
pyliavąnuvežėįPlungę.
Zenonui paliko kvitus,
kad, atsiėmęs pinigus,
nusipirktų batus.Deja,
užtokiąsumą,kiekgavo
už grūdus, batų niekas
nepardavė.
Tie ūkininkai, kurie

jaunebeturėjogrūdųati
duotiprievolei,buvotei
siami,kaipsabotažninkai
irkalinami.

Į kalėjimąKretingoje
pakliuvo irMeškauskis.
Šį kartąjį išgelbėjo pra
dėjękarąvokiečiai.
Iš apylinkių įNorvai

šiųmalūną suvažiuoda
vo daug ūkininkų.Aš
su kitais bendraamžiais,
antužtvankos(užplūsko)
meškeriodavome arba
priebrastosmaudydavo
mės.Kadangimūsų„radi
jostotis”buvoišmontuo
ta, tai žinių pasiklausyti
dažnai laisvesniu laiku
ateidavoirtėvas.Žmonės
suėję svarstydavo, kas
bustoliau.
Jauplačiaisklidokal

bos,kad„varysįkolcho
zus”, „viskas bus bend
ra”.
Vienas, daugpasaulio

matęs, aiškino, kadRu
sijoje vyrai nedirba, tik
moterys.Vyraivadovaus,
obobosbusbendros.Ki
tas,matytlabaimylintis,
šaukė, kad: „kas lįs prie
bobos, tą nudursiu ša
ke”.
Kamavo visokie rū

pesčiai ir kalbos.Brolis
Antanas buvo tarnavęs
pasieniopolicijojeirbu
vęs šauliu. Pradėjo jo
ieškoti.
Vieną pavakarį, ge

gužės pabaigoje suži
nojome, kad jis bėgs į
Vokietiją.Atsveikinant
Jonuipalikodovanųdvi
ratį,seseiBroneiparkerį.
Girdėjau, kaip tėvams
aiškino, kad vyrai su
sirinks Baltmiškiuose,
neprisimenuŠpučioarJa
dėnkausalksnyne.Ištenį
pasienį,kurvedlysperves
įVokietijospusę.
Brolį vėl pamačiau,

kai frontas nusirito į ry
tus. Vėliau sužinojau,
kad sienos pereiti nepa
sisekė.Gal vedlys buvo
provokatorius,arpakliu
vo į pasalą, bet įvyko
susišaudymas.Jamkulka
nubrozdino kaktos odą.
Pasisekėpabėgti,slapstė
si,karosulaukėpassesę
MonikąSmilgiuose.
StalinasirHitlerisbuvo

sudaręnepuolimosutartį,
bet abu ruošėsi karui.
Paleivisąvokiečiųsieną
rusai statė įtvirtinimus,
Gaudučiuose karinį oro
aerodromą.Ūkininkus į
„stiukas” varė dirbti su
vežimais. Dažniausiai
važiuodavo tėvas, o ka
dangimokėjorusiškai,tai
susikalbėjo ir su statybų
technikaisirapsauga.
Visišką paniką sukėlė

birželioviduryjeįvykdyta
taikių gyventojų depor
tacija įSibirą.Tuometu
Pakutuvėnų kaimas ne
nukentėjo. Tačiau visi
suprato,kadšitaakcijane
paskutinė.
Šiandieną daug kam

atrodytųkeista,kaddau

gelislabaidžiaugėsipra
sidėjusiukaru.
Tųdienųprisiminimai

gerai išliko atmintyje.
Šeštadienįbirželio21d.
tėvai buvopakviesti pas
kaimynus Brazdeikius
atšvęstiJono.Mamanė
jo, tai tėvas vienas su
kitais kaimynais balia
vojo.Balius užsitęsė iki
karo pradžios.Apie ją
labai vaizdingaimamai
papasakojokaimynėCir
tautienė: „Išgirdau.Vo
bėld,vodūndėn,vobėld,
vodūndėn,vopasBraz
deikįdainiouėvuomau.
Paskounutėla,ėpradiejė
gėjduotėLietovuoshim
ną”.
Pirmadienįapiepietus

įmūsų sodybą atsibastė
aplinkiniaiskeliukaiska
rinisdalinyssupatrankė
lėmis, saugojęs statomą
Gaudučiųaerodromą.Su
jais ir mūsų kaimynas
AgotosGustienės sūnus
Zigmas, kurio po to jau
niekasnebematė.
Tėvai dar kareivėlius

pagirdė,pasikalbėjo.Pas
kuijiepervažiavobrastą
prieNorvaišiųmalūnoir
dingokarosūkuriuose.
Taippasibaigėpirmieji

okupacijosmetai, kada
darvaikasbuvau.Lietu
vavėl tapo laisva tikpo
pusės amžiaus, kada jau
buvaubočius.

Ab la va

CarinėsRusijosvaldžia
okupuotosekraštuosevy
rus,vadinamusrekrūtais,
imdavo25metams.Išva
rydavo į tolimuskraštus
kariauti.Tenai arba žū
davo, arba dingdavo be
žinios.Vyraivisokiaisbū
daisstengdavosiišvengti
tokiolikimo.Išsipirkdavo
kainuodavo500rublių,
bėgdavoįAmeriką,slaps
tydavosi. Besislapstan
čiusgaudydavo.
Štaikąskelbia„Žemai

čiųSaulutė”(2005.05.06
Nr. 18), spausdindama
vietiniotokraštoistoriko
J.Mickevičiaus surinktą
medžiagą straipsnių se
rijoje.„Seniejižemaičiai
rekrūtųgadynėje”.
“Baudžiavąpanaikinus

rekrūtų gaudymas buvo
pavestas valsčiaus val
dybai.Valsčiaus viršai
tis (staršina) sudarydavo
rekrūtų gaudytojų būrį
(ablavą) iš seniūnų (sta
rostų)kaimodešimtinin
kų(launininkų)nemažiau
1820 vyrų.Viršaitis su
seniūnais ir dešimtinin
kais sudarydavo rekrūtų
sąrašą,kasbuvoįrašytas
įsąrašą,tuosgaudydavo
nuovėlyvorudensikipa
vasario.”
PirmojicarinėsRusijos

okupacijatęsėsi120me

tų (17951915).Neapsi
kentuspriespaudostauta
kildavo į kovą. Įvyko
1931 ir 1863ųjųmetų
sukilimai. Caro valdžia
žiauriai susidorodavo su
laisvės trokštančiais pa
triotais.Sodindavoįkalė
jimus,tremdavoįkatorgą,
bausdavomirtimi. Ne
paklusnius gaudydavo‚
ablava”.
Neilgai švietė ir 1918

m.užtekėjusiNepriklau
somybėssaulė.
1940m. bolševikinė

Rusija okupavo Lietu
vą.Vėlprasidėjoareštai,
gaudymai, žudymai, ab
lavas.
1941metų birželyje

įvykdytanekaltųžmonių
deportacija, sadistiškas
susidorojimas su kali
niaisRainiųmiškelyjeir
kitosnežmoniškostautos
genocido akcijos.Karas
trumpainutraukėbolševi
kinęokupaciją.Jąpakeitė
panašivokiška.
1944m.vėl grįžo so

vietai. Pareikalavo jau
nimą stoti į Raudonąją
armiją. Jaunimas nesiti
kėdamas,kadšiokupaci
jaužsitęs,slapstėsi,ėjoį
miškus.Kūrėsipartizanų
daliniai.Prasidėjonaujas,
jau sovietinis „rekrūtų”
ablavas.Ne tik jaunimą,
betištisasšeimasgyvuli
niuosevagonuosevežėuž
Uralo.Kaipircarolaikais
rusamsįtalkąatėjotautos
atmatos, pasivadinę ta
rybiniu aktyvu, liaudies
gynėjais,komjaunuoliais.
Liaudisdavėsavopava
dinimus:bolševikas,stri
bas, komsomolcas. Šitai
gaujai vadovavoStalino
artimiausias parankinis
Berijasuvisavidausrei
kalųkariuomenečekis
tais.
Ablavas dar kartais

vadino „čekistų siauti
mu”,„miškųšukavimu”,
„valymu”. Prasmė buvo
tapati.Kovabuvonely
gi.Daugapietaiparašyta
straipsnių, knygų.Daug
įvairių epizodų liko se
nųjų žmonių prisimini
muose.
Keletą jų ir aš prisi

menu.

Pro vo ka ci ja

1944 m. spalio 9 d.
beveik visa mūsų šei
mapasitraukėįVakarus.
Namuose liko tik ma
ma.Vieniems pasisekė
pasprukti, omus: tėvą,
brolįJonąirmane,rusai
pasigavo Pomeranijoje.
Poilgųklajonių1945m.
gegužėspabaigojevėlbu
vomePakutuvėnuose.
Grįžę,ačiūDievui,ma

mą radome gyvą. Ūkis
buvo išdraskytas, ma
mai palikta 5 ha žemės,

įvienąnamogalą įkelta
„naujakurio” girtuoklio
pečdirbioAleksoBuivy
do šeima. Jamatiteko ir
liūto dalis rudenį pasėtų
mūsųžiemkenčių.
Kadangi nuo mūsų

jau viskas buvo atim
ta – „ūkis išbuožintas”
(sovietinis naujadaras),
taimes čia jau buvome
nebereikalingi (personos
nongrata).Reikėjolaukti
tikeilinio„valymo”,kada
atidundėsgyvuliniųvago
nųešelonaiirsukitaispa
našiais„bėdžiais”užkalti
išvyksimeįRytus.
Kai sužinodavomeką

įtartino, tainamuosene
nakvodavome.Potrėmi
mo akcijos iki kitos vėl
galėjomešiaiptaip,kaip
kiškiai,pastatęausis,gy
venti.
Vienąsekmadieniorytą

per pusryčius pamatėme
apie langus beslankio
jančiusčekistus.Įsiveržę
įkambarį,garsiaisuriko
„Kurbanditai”.Atsakėme
„Nėra”.Vienas ant stalo
padėjogranatąirpasakė:
„vot vamzakuska” (štai
jumsužkanda)irpradėjo
darytikratą.
“Banditųieškojonetik

kambariuose, sklepe ir
antaukšto,betirvisuose
stalčiuose.Antkomodos
prielovos,dėlviduriųne
galavimo,stovėjobonka
supuplaiškiųnuoviromis.
Vienas, pagriebęs, atsi
kimšoir,užvertęsgalvą,
gerokaipatraukė.Nurijęs
paklausė:„Kastai?”
Nežinau, kas šovė tė

vui įgalvą,kadtai„tru
čyzna”,pašlakstytilovai,
kad blusos nepultų.Tai
kilopanika.Tėvaspatarė,
kadgalpadėtųatskiedus
vandeniu.Na, ir lakė iš
kibiro,kiektilpo.Paskui
keikdamiesiišėjo.
Mes apsižiūrėjome,

kadantstalogranata.Ma
ma liepėbrolį Joną juos
vytis. Jonas, vydamasis,
šaukė:„Vašagranataas
talas“(granataliko).
Tie:„Prinesi“(atnešk).

Jonas:„Bojus“(bijau).
Vienasgrįžo,paėmėir

išėjo.Taibuvoprovoka
cija.Jeigubūtumepagal
voję,kadtikraipamiršoir
paslėpę,taigrįžęčekistai
būtųviskąišvertę,suėmę
kaip „banditus” ir dar
„prisiuvę”,kadnorėjome
vienąjųnutručyti.Dievo
apvaizdapadėjo.

Mar cė

Norvaišiųmalūne pas
malūnininką Širvį buvo
prisiglaudusipagyvenusi
merginaGrigalauskaitė
Marcė sumažu sūneliu
Antanuku, josvadinamu
„Antosėliu”.Jipatipasa
kojo,kadjotėvasapylin

kėspirmininkasUrnieža
(jisvėliaubuvopartizanų
nukautas).
Mama susitarė, kad

ji persikeltų gyventi pas
mus į alkierių. Mums
pasidarė lengviau.Mar
cė ėjo į kolūkį, vėliau
fermoje šėrė kiaules,
mes prižiūrėjome „An
tosėlį”. Pavojaus atveju,
kai reikėdavopasislėpti,
namuose likdavo savas
žmogus.
Sykį,mumsnebūnant

namuose,ankstiryteper
ablavą, užgriuvo čekis
tai. Pradėjo daryti kratą.
VienasMarcės alkieryje
rado butelį samagono ir
jau norėjo pilti į gerklę.
BetMarcė už durų stai
giaiužstūmėvaikolovy
tę, griebėkareivį į glėbį
ir, lovoje užsivertusi ant
savęs, pradėjo klaikiai
rėkti,kadgvaltavoja.Vy
resnysis kojos spyriu,
atidarėužremtasduris ir
pamatė gana originalų,
nedviprasmišką vaizde
lį.Vyresnysis atplėšė, ir
nors, tas aiškina, kad ta
b...pati,apkeikėirgero
kaiapsnukiavo.
TaipišradingaiMarcė,

panaudodama „moteriš
kaspriemones”nugalėjo
irpaėmėį„nelaisvę”iki
dantųginkluotąčekistąir
apgynė savonuosavybę.
Mūsų šeima už pagalbą
sunkiumetu liko visam
laikuidėkinga šaunuolei
Marcei.Gaila,kadtragiš
kalemtisištikojaupaau
gusįAntanėlį(pasikorė).

Liau dies gy nė jai

Taip jie vadino save,
betliaudyjeikišiųdienų
išliko„stribų”vardas.
Iš tautos atmatų su

daryti ginkluoti būriai
įvarydavosiaubąnepar
tizanams,ogyventojams.
Kai per ablavą, kurioje
sodybojedarydavokratą,
po jos žmonės pasiges
davo daug ko.Vogdavo
viską, maistą, rūbus ir
kitokiusdaiktus.
Mama anksti ryte su

vežimėliu,įsidėjusiobuo
lių, važiavo įKretingos
turgų.Kaip įprasta Že
maitijojeišvykodarnei
šaušus.Aleksandravesu
stabdė stribai. Paklausė,
kur važiuoja, patikrino,
kas vežime ir liepė va
žiuotitoliau.
Nuvažiavusi 27 km.

į Kretingą apsižiūrėjo,
kadvežimogalenebuvo
obuolių maišo. Stribai
„nucarapino”(pavogė).
Taip„liaudiesgynėjai”

apgynė senąmoterį nuo
prekybosturguje.

Bus daugiau.

Ma ri jam po lė

Atkelta iš 10 psl.
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Bandymas
užsičiaupti
Žodžius siūlyčiau nušauti.Visus. Iškart po

siužeto.Už tuštybę, chameleonizmą, išdavystę
irkitasnuodėmes.
Beje, siužetas, dėlmanęs, galėtų ir gyventi.

Sujuogalnevisadalengva,betbentjausaugu,
konkretu ir galų gale suprantama.Ova su žo
džiais–kitaip.
Kartą darbe per eilinį psichologijos seminarą

visųklausinėjo,kaskokiugyvūnunorėtųbūti.Aš
pasisakiaunorintibūtiantilopegnu.Kolegos,aišku,
išgirdotikantilopęirpriblokštitokioneskoningo
apsinuoginimo,puolėdangstytimane:tustilinga,tu
nuostabi...Oašnorėjaubūtignu:trumposkojosir
platūspečiaiištirpdytųmanetūkstantinėjesaviškių
bandoje,nenuilstamaisukančiojeratusišgyvenimo
keliais.Kurią nors dieną nepažįstamanuoširdžiai
alkanaliūtėviskąpabaigtųgreitaiiružtikrintai,be
jokiųasmeniškumų,išvargintųartimųjų,slaugosli
goniniųaralinančiaiviltingoschemoterapijos.Štai
kąašnorėjaupasakyti.Jeibūčiautylėjusi,bentjau
būčiaubuvusipanašiįsavognu.
KaipaskambinuvaikuiįAngliją,jaučiuosikaip

rudenįprakalbęs senaskiaušinio lukštasgimtojo
ežerėlio švendryne. Išminties turiu kaip kalcio:
nesulankstišiuolaikinešiožodžioprasme.Konf
liktiškabūnusenąjažodžioprasme,laisvairatvira
–irgisenąja,ovamotiniška–naująja.Akivaizdu,
kadgaliusamprotautiapiegyvenimątiksukokiu
lingvistunegiminaičiu iš anksto aptarusi varto
jamų žodžių reikšmes.Misija neįmanoma dėl
norinčiųjojedalyvautistygiaus.Gerai,kadgalų
galetaisupratau.
Nors...Jeitaskalbininkasbūtųvyras(sveikos

psichikosirnegirtas),galbūtųgalimaapsieitiir
bežodžių?..Manjukgarsiainiekasnesakė:„Taip,
galimanepasiimti,paskubėk“,„Duokpameluot,
visiemsbusgeriau...“,„Irkaiptu,gyvate,įslinkai
įmanogyvenimą?“,betgalėčiauprisiekt,kadesu
taigirdėjusi.Ojeisusiimčiauiratsakinėčiautikta
pačianebyliakalba?..Arviskasužtruktųilgiau?Bet
kokiuatvejubentjaubežodėsbaigiamosioskalbos
dabartinėsmanopatirtiesfoneatrodopatrauklesnės
užįžodintasprastėjantiatmintisirvaizduotėturėtų
nušlifuotijasikitobulumo...
Sumoterimiskalbėtisišvisneapsimoka.Jausmas

toks,lygkartuskaitytumegimtosioskalbosžodyną
abėcėlėstvarka:viskasarbažinoma,arbanumanoma.
Kažkoksprivalomasprofilaktinispasitikrinimas...
Esubandžiusižodžiusnaudotimintimsnuslėpti,

savamlaikuiprastumti,svetimampavogti,manipu
liuoti protingesniais ir nuoširdesniais...Bet vėlgi:
laimingesnėnetapau.
Geranoriškiejikolegostaispačiaisžodžiaisišda

vikaismaneįtikinėja,kadesušmaikšti.Gal...(Nieko
tokio,kadjieprastaiskiriaantilopiųrūšis...)Betkad
jiežinotų,kokiabūnušmaikšti,kaityliu...
Taiapiejuospirmiausiairpatylėsiu.
Potodarpatylėsiuapieteisėtaisnoraisgrįstus

šefokelius.
Na, irdar truputėlį–apie tai,kodėlkaimynas

manęsvengia.
Neįsivaizduojat,kaipgeraijaučiuosi...

Ele na Ma ri ja
Plun gė

Mišių Šv. Rašto skaitinius
ir širdies gelmėse pajusti,
kad tiek pranašas Izaijas,
tiek apaštalas Paulius ant
ruosiuose skaitiniuose, tiek
evangelistaiLukas ir Jonas
Evangelijųtekstuoseskelbia
didžią gailestingojoDievo
žinią visiems, gyvenusiems
šioje žemėje prieš Kristų,
Kristausgimimožemeimetu,
Jo gyvenimometu gyvenu
siemsirdabargyvenantiems
beiateityjegyvensiantiems,
taigi ir Jums, irmums as
meniškai.Nesamebegalinio
Dievo užmiršti. Esame Jo
mylimiirlaukiami.Šigiliai
apmąstytairišgyventažinia
tebusvisiemsJumssvarbiau
sia šiųKalėdųmetu gauta
dovana!

Mieli Broliai Seserys,
Jūsjaužinote,kadLietuvos
vyskupaiesame2012metus
paskelbępal.JurgioMatulai
čiometais.Šismūsųtautietis
vyskupassunkiaispermainų
laikais, žengiantLietuvai iš
carinės priespaudos įNep
riklausomybės laikus, kaip
kunigas ir vyskupas daug
nuveikėmūsųkraštožmonių
dvasinei,religineiirsociali
nei pažangai.Kalėdųproga
noriu jo pasiūlytu būdupa
žvelgti, kasmums šiemet
švenčiantiemsKalėdasturėtų
būtiaktualuirsvarbu.

PalaimintasisJurgis1912
metaissavodienoraštyjepa
siūlė tokįpamąstymųbūdą:
„Vakariršiandienatėjęsskai
čiaupereitųiršiųmetų„Acta
ApostolicaeSedis“(Apaštalų
Sostoaktai)iružsirašinėjau
ką įdomesnio irmumsnau
dingesnio surasdamas.Va
karaisatpasakojaubroliams,
kas jiems,mano nuomone,
galėjotikti.ViešpatsDievas
man suteikė ypatingąma
lonę.Aiškiau supratau, kad
iš niekur negali taip garai
pažinti, ko labiausiai reikia
bažnyčiai,kuosergažmoni
ja,kokiųpriemoniųgeriausia
griebtis,kokiųklaidų irne
sveikų nuomonių ir srovių
saugotis,kokiastiesaslabiau
į viešumą kelti ir aiškinti,
žmonėms priminti, – kaip
iš visokių šv. Tėvo raštų,
prakalbų, laiškų, veikalų,
kuriuos jis pagiria. Seniau
aš tik į enciklikas daugiau
žvelgdavau,opaprastusŠv.
Tėvo laiškusmažai skaity
davau.[...]Kiekšviesosman
suteikėŠv.Tėvoįsakymaiir
raštaipriešklaidingassroves!
Žmogus nė nepajunti, kaip
įkvėpivienąantrąnevisiškai
teisingąnuomonę,juolabiau,
jeitosnuomonėsnevakatali
kųplatinamos;nėnepasisau
goji tuomet.Kaipgera,kad
Šv.Tėvasperspėja,pamoko,
nurodo, kurpavojus.Dėkui
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MieliBroliaiSeserys,Žemaičiųžemės
Kristųtikintieji!

Atkelta iš 10 psl. Tau,Viešpatieužtągėrį,už
tokįmūsųŠv.Bažnyčiossu
tvarkymą.Kokia tai didelė
malonė–neklaidingumodo
vana!Dabarpasiryžtuskaity
tinetikenciklikas,betirŠv.
Tėvoprakalbas,laiškus,nes
geriausiaitensurandama,ko
mums trūksta, kokiu keliu
geriausiai eiti, ko vengti ir
kožiūrėti“.

Pamėginkimešįpalaimin
tojoJurgioreceptąpritaikyti
šiųmetųKalėdiniam susi
mąstymui.Keletasjųdabar
tinio PopiežiausBenedikto
XVI pamąstymų išsakytų
laukiantšiųmetųKalėdų.

Šv.TėvasAdvento pra
džiojeMergelėsMarijosNe
kaltojoPrasidėjimošventėje
kalbėjo apieMariją irBaž
nyčią: „Kaip Švč.Mergelė
Marija buvo nėščia ir savo
įsčioseauginoKristųbeiso
puliuosepagimdėIšganytoją
pasauliui, taip ir Bažnyčia
kentėjimų ir persekiojimų
kupinoje žemiškoje piligri
mystėjesuDievopaguodair
paramaneša Jėzųžmonijai.
ŽiaurųpriešinimąsišiaiBaž
nyčios veiklai pavaizduoja
Apreiškimųknygojepateik
tasženklas:didžiulisirviską
naikinantis„ugniaspalvissli
binas“(Apr12,3).Šiblogio
jėga,nesėkmingaibandžiusi
„praryti“gimusįkūdikįJėzų
– „berniuką, kuriam skirta
ganyti visas tautas“ (Apr
12, 5), – savo pragaištingą
išpuolįsutelkiakovaisuBaž
nyčia.DangujeŠėtonasbuvo
pasmerktas pralaimėjimui,
tačiau žemiškajame pasau
lyje su jo kontroversijomis
irpasidavimosuvedžiojimui
galimybėmis kova įsižiebią
iš naujo ir vyksta iki laikų
pabaigos.

„Betkiekvienojeepochoje
Bažnyčiayrapalaikomašvie
sosirgalios,einančiosišDie
vo,kurisstiprinająpasaulio
dykvietėjesavožodžioduona
ir šventąjaEucharistija.To
dėlkiekvienamesielvarteir
išbandyme, kuriuos sutin
ka amžių bėgyje įvairiose
pasaulio dalyse, Bažnyčia
daug iškenčia sunkumų ir
netekčių,betgaliausiaivisa
dalaimi.“Vienintelėgrėsmė
Bažnyčiai, kurios ji gali ir
turibijotis,yrajosnariųnuo
dėmė.Bažnyčią,nors jiyra
šventa,skaudžiaižeidžiajos
nariųnuodėmingumas.

Štaikodėltaipdažnaisavo
žemiškosiosistorijospiligri
mystėjeDievo tautapamal
džiai kreipiasi į dangiškąją
Motiną,prašydamapagalbos,
užtarimoirglobosbeipadrą
sinimotikraikrikščioniškam
iramžinybęgarantuojančiam
gyvenimui.

Kaiptikdabartinėmisvi
sapusiškos krizės –morali

nės,ekonominės,socialinės,
politinės – sąlygomis tiek
Europoje,tiekirvisamepa
saulyje reikia tokiosDievo
Motinos „paramos mūsų
vilčiai“.

Švč.MergelėMarijapadės
žmonėms įžvelgti šviesą už
tamsių debesų, kurie, atro
do, užgožia šio gyvenimo
tikrovę.“

Gruodžio15d.tradicinio
prieškalėdinio susitikimosu
Romos studentija Šv. Petro
Bazilikojemetu, Šventasis
Tėvas komentavoApašta
lo Jokūbo laiško žodžius:
„Būkite kantrūs, broliai, iki
Viešpaties atėjimo“ (Jok 5,
7).„Apaštaloraginimasbūti
kantriems,šiandiengalbūtne
visiems priimtinas, iš tiesų
rodomums būdą kaip kelti
Dievoklausimą,kaipieškoti
prasmėsmūsųgyvenimeiris
torijoje.Nesbūtentkantrybė,
ištvermingosDievopaieškos
yra būtinos sąlygos, kad jis
mumsparodytų savo veidą.
Mums reikia ne kažkokio
neapibrėžtodievo,betreikia
gyvojoDievo,kurispadarytų
prasmingą gyvenimą ir su
teiktųtvirtąviltį;kurispadėtų
drąsiaistotiakistatonsukas
dieniogyvenimosunkumais,
prieš akis turint amžinybės
perspektyvą.Brangūsbičiu
liai, šv. Jokūbo raginimas
„Būkite kantrūs, broliai, iki
Viešpatiesatėjimo“primena,
jogmumsbuvopadovanota
visaįprasminantitvirtaviltis
arba kitaip tariant –mums
suteiktas žinojimas, jog ne
samevieni,jognemespatys
kuriameistoriją.Dievasnėra
tolimas. Jis pasilenkė prie
žmogausirprisiėmėžmogaus
kūną, kad žmogus suprastų
kuryraviskoprasmė,kasyra
tvirčiausiasviskopagrindas,
kadsuvoktų, jogvisųvilčių
išsipildymas glūdiKristuje.
Tad šia prasme, kantrybė
yradorybėtųžmonių,kurie
pasitikiDievo buvimu ir jo
veikimuistorijoje,kuriene
pasiduodapagundaivisasvil
tissutelktičiairdabar,kurie
negyvenavienhorizontalaus
gyvenimo, kurie nesikliauja
techniniu požiūriu galbūt
teisingais,betgiliosprasmės
stokojančiaisdalykais.Tikro
jiprasmė–taisuvokimas,jog
mes turime transcendentinį
matmenį,kadesamekūriniai,
sukurtipagalDievopaveiks
lą ir panašumą, kad širdyje
nešiojametroškimąkiltiįJo
aukštumas.“

TrečiojoAdvento sekma
dienio vidudienio maldos

susitelkime sumaldininkais,
susirinkusiais šv.Petro aikš
tėje,BenediktasXVIkalbė
jo: „Širdies budrumas, kurį
krikščionis yra kviečiamas
nuolatos išlaikyti kiekvienos
dienosgyvenime,ypačbūdin
gasdabartiniamlaikui,kaisu
džiaugsmuruošiamėsKalėdų
slėpiniui.Krikščionis kvie
čiamasgyventinesiblaškant,
tačiauvidiniužvilgsniužvel
giantįJėzų,atpažįstantJame
tikrąjąpasauliošviesą,išsklai
dančiąmūsųtamsumas.

Šio sekmadienio liturgija
kviečiadžiaugsmui.„Visuo
metdžiaukitėsViešpatyje!“,
rašė apaštalas Paulius.Tad
Advento budėjimas nėra
liūdnas,betdžiugus.Čiakal
bamaapiedžiaugsmą,kuris
nėra šiaip linksminimasis,
išsilaisvinus iš gyvenimo
pareigų ir atsakomybių.Tai
džiaugsmas,kurisyrasusijęs
suDievu.Kas sutiko savo
gyvenimeKristų, taspatiria
širdyje ramybę ir džiaugs
mą,kurio jokiosaplinkybės
neatims.

Šv.Augustinas tai gerai
suprato savo tiesos, taikos
irdžiaugsmopaieškose.Ieš
kojęs šių dalykų įvairio
se patirtyse reziumavo, jog
žmogausširdisišliksnerami
tol,kolnerastaikosirramy
bėsDieve.Tikrasdžiaugsmas
nėra laikina sielos ar savo
jėgomis susikurta būsena,
tačiau dovana, atsirandanti
išsusitikimosugyvuJėzaus
asmeniu.

Sustiprinkimesavotikru
mą, kadViešpats atėjo, yra
tarpmūsų ir nuolatos savo
buvimuteikiapaguodą,mei
lę ir džiaugsmą“, – kalbėjo
popiežius.

MieliBroliaiSeserys,po
piežiusšiaistrimispasisaky
mais nurodo, ko ir aš, Jūsų
vyskupas, šiais neramiais
laikais turėčiau Jumspalin
kėti:

1.Nepaisantvisųšiųdienų
pasaulyje siaučiančių krizių
–pasitikintDievogerumuir
MergelėsMarijos užtarimu
nepraraskimevilties–Kristus
visadalaimi!

2.Kantriai ištvermingai
ieškokimeDievoirtikrosios
gyvenimoprasmės.

3. Ieškokime tikro ir gi
laus džiaugsmo, kylančio iš
susitikimosuKristumi,kurio
Gimimošventęšvenčiame!

Taigi vilties, ištvermės ir
švento džiaugsmo Jums vi
siemsKalėdoselinkiu!
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