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Li di ja 
Šimkutė.Tarp
Lietuvosir
Australijos

Būtėsavavėituo.
Žemaičių
gyvenimaiir
šventės

La ba die na, mie li 
laikraščio

„Žemaičiųsaulutė“
skaitytojai!

Pasikeitė data kalen
doriuose.Tuo aš, jaunas
žmogus,Plungėskeliautojų
„Terra incognita“,Ogins
kiodvarobičiuliųklubųir
Vokiečių kultūros centro
Plungėjenarysdžiaugiuo
si.Atsikvėpęs po šven
čių,susiruošiaupasidalinti
įspūdžiais išmanmielos
kelionės2011metųpabai
goje.Taiilgaidėliojosima
nomintyseirpokalbiuose
subičiuliais,giminaičiais.
Rašau pirmąjį straipsnį
savo gyvenime ir tikiuosi
geriausio.
Noriu su jumis pasida

lintiįspūdžiaisiškelionėsį
Vokietiją.Taibuvopirmoji
manokelionė įšiąšalį. Ir
darlėktuvu!Tiesiogvienu
metu išsipildė dvi didelės
manosvajonės:skristilėk
tuvu ir lankytisVokietijo
je, apie kurią buvaudaug
girdėjęs išmielų žmonių.
Šįkartmūsųkelionėskom
panija – devyni žmonės.
VisiesameOginskiodvaro
bičiulių klubo irVokiečių
kultūros centro bičiuliai.
Kelionę pradėjome nuo
Rygos oro uoste išdalintų
saugumo priemonių, t.y.
atšvaitų, kuriais aš aprū
pinau ir bičiules.Visoms
teko atšvaitai ir kitokios
praktiškosstaigmenos.
Nuo lėktuvo pakilimo

praėjusporaivalandų,mes
jau leidomėsDiuseldorfo
Wezėsorouoste.Tiesąpa
sakius,skrydisbuvolabai
malonus irmumsneprail
go. Sėdėdami stebėjomės

Si mo nas Ska ra

ĮspūdžiaiišadventinėsVokietijos:bičiulio
laiškasskaitytojams

Nukelta į 3 psl.

grožiu,kaidebesysatrodo
lygsniegaspokojom.Man
tai buvo vienamaloniau
siųkelionės akimirkų, kai
pakilus aukštai žemė tarsi
antdelno,tikriausiasžemė
lapis.NusileidęVokietijoje
skubėjomepasiimtibagažą
irlėktipasbičiuliusvokie
čius. Įžengę į laukiamąją
salębuvomelabainustebin

tiUllosirPeterioAmslerių
bei bičiulio Klauso. Jie
mus šiltai sutiko ir labai
džiaugėsimūsų atvykimu
įjųšalį.
Mendene tądien susi

pažinome su miestu, jo
istorija, lankytinaisobjek
tais ir kitokiais įdomiais
dalykais.Ullanuotaikingai
pasakojo,omessusidomėję

klausėmės ir negalėjome
atplėšti akių nuomiesto
grožio – kalėdinių deko
racijųirlaimingųžmonių.
Pasivaikščiojępatraukėme
namoilsėtispoilgoskelio
nės,neskitądienąmūsųjau
laukėpriėmimasMendeno
miesto savivaldybėje pas
merą.

Mendeno meras Volker Fleige su Dainoros megztomis pirštinėmis.

Lietuvių delegacijos primimas Mendeno savivaldybėje.

Monsinjoras Gerhardas Lange.

Pasivaikščiojimas po Mendeno senamiestį.

Advento papuošalai.
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MielasEkscelencija,
MalonūsDetroitolietuviai–
RašytojųGerbėjosirGerbėjai!
JaučiugarbęsveikindamasJuslietuviųrašytojųvardu

šiojeprasmingojeiškilmėje.
Jinetiktaiprasminga,betirpionieriška,irvienintelė.
Ikišiolneatsitikoatvejo,kadspecialiašventebūtųpa

gerbiamigrožinioraštožmonės.
Jūs,brangūsDetroitiečiai,esatepionieriai,vertigilios

padėkos,kuriąnūnirišreiškiu,turėdamasširdylabiausiai
KultūrosKlubąsujopirmininkuAntanuMusteikiu.

I

ŠiandientegaliuJumpasakytitikvienątiesą,būtent,kad
lietuviairašytojaiyrajūsųbroliaiirseserys.
Jiepažįstatremtiesfizinesbeidvasinesnaštasir,sykiu

sujumis,velkajasantsavopečių.
Rašytojasneieškoišskirtinėsvietosvisuomenėje,
Neišmetinėja,kadneperkamosjoknygos,
Nepriekaištauja, kad jis negerbiamas, kaip rašytojas,

otik,kaipvisuomenėsveikėjas,mokslospecialistas,tar
nautojas, amatininkas, fizinis darbininkas, šeimos tėvas
beimotina...
Neįsižeidžia,jeikasužmetajamnepraktiškumą,kaipo

sunkių tarnybinio darbovalandų savopoilsį aukoja dar
sunkesniamdarbui–kūrybai.
Rašytojasdėkingaipriimapripažinimąpremijomis,bet

jųneieškoirneerzinavisuomenėspagalbosprašymais.

sveikiname visus, įžen
gusius į 2012uosiusVieš
patiesmetus, kuriuosLie
tuvoje paskelbėme Palai
mintojo JurgioMatulaičio
metais.
Kaiprieš25metuspopie

žiuspal.JonasPauliusIImū
sųkraštietįarkivyskupąJurgį
Matulaitįpaskelbėpalaimin
tuoju,taibuvoneeilinisįvy
kisLietuvai,tadašventusiai
600metųKrikšto jubiliejų.
Pal. Jonas Paulius II arki
vyskupo JurgioMatulaičio
beatifikaciją aiškiai susiejo
suKrikštu, kuris suvienija
suJėzumiKristumiirtampa
naujogyvenimo,naujokelio
pradžia.„Šventuosiusreikia
priimti širdimi ir tikėjimu,
kad jie rodytųmumskelią
–kelią,prasidedantįpasinė
rimuKristujeperKrikštą“,
kalbėjopopiežius.TadPa
laimintojoJurgioMatulaičio
metaikviečiamus,pasitikint
šioiškilaustautiečioužtari
muirremiantisjopavyzdžiu,
atnaujintiryžtąsektiKristu
mi, pilniaugyventi gautąja
Krikštomalone.Kaip sako
Palaimintasis, patys „gyvai
persiėmęKristaus dvasia,
turime rūpintis telkti ir or
ganizuotiaplinksavegeros
valiosžmones;juoslavinti,
rengti prie darbo, opaskui
draugesujaisirperjuosvi
surKristųįnešti,viskąKris
tuje atnaujinti ir atgaivinti,
viską dėlKristaus apimti,
viskąprieKristauspatraukti“
(Užrašai,19101015).
Palaimintasis JurgisMa

tulaitis, kaip ir kiekvienas
šventasis,mumsyradegantis
žiburys,kurįBažnyčia„sta
to į žibintuvą, kad šviestų
visiems,kasyranamuose“
(Mt5,15).Savogyvenimo
liudijimu jis irmuskviečia
būtiištikimaisKrikštui,per
kurįesamesuvienytisuKris
tumi,tapomeDievovaikais
irBažnyčiosnariais.
VienybėsuKristumimū

sų, krikščionių, neatitolina
nuo„šiopasaulio“aktualijų,
bet skatina jose dalyvauti,
įnešant ir savo indėlį,kaip
tai daryti ragina apaštalas
Paulius:„Džiaukitėssube
sidžiaugiančiais,verkitesu
verkiančiais“(Rom12,15).
Būtent pagal šią apaštalo
Pauliauslaiškovietą,pabrė
žiančiąmeilęvisiems,netir
priešams,pal.JurgisMatu
laitispasirinkosavovysku
piškąjįšūkį„Nugalėkblogį
gerumu“(plg.Rom12,21),
kuriuovisadastengėsivado
vautis.Šiskvietimastebūna
irmumspagrindinePalai
mintojo JurgioMatulaičio
metųmintimi.
Yrasvarbukeltiįdienos

šviesą įvairius skaudulius,
žadinti apsnūdusias sąži
nes,siektiteisingųreformų,
nesitaikstyti sumoraliniu
blogiu, net jeigu jis tampa

vis labiau įprastu gyveni
mobūdu,daugumosbalsu,
nerašytaaružrašytataisyk
le. Tačiau jeigu matome
tiktai,kasproblemiška,ar
neatimame iš savęs ir kitų
gebėjimodžiaugtisirdėko
tiDievuiužtai,kąturime,
norstaibūtųpatysmažiausi
ir „nereikšmingiausi“ da
lykai kaip šiltas ruduo ar
ankstyvaspavasaris,ištartas
arišgirstasgerasžodis?Ar
nepaskubame trūkumuose
įžvelgti piktinantį blogį,
užuot parodę supratimo,
kad nežiūrint visų pastan
gųnetobulumaivisadaliks
mūsųžemiškojogyvenimo
dalimi, tiesiog prašančioje
kantrybėsirjąugdančioje?
Ar nepaskubame klaido
se įžvelgti kito blogą va
lią, užuot suvokę, kadvisi
esame riboti ir klystantys
žmonės,reikalinginetikpa
galbos,betirpagarbosvieni
kitiems?Pašaipos,pajuoka
tikskatinagintis,užsisklęsti
iružsispirti.Netiroponento
siūlymuiištartame„ne“turi
būtipakankamaiaiškiaiiš
reikštas„taip“jokaipžmo
gausorumui.
PalaimintojoJurgioMa

tulaičio raginimas nugalėti
blogį gerumumus kviečia
būti aktyviais žmonėmis.
Gerai žinomi jo žodžiai:
„Duok,kadsudegčiaukaip
ta žvakė ant altoriaus nuo
darbokaitros irmeilėsug
niesdėlTavęsirTavoBaž
nyčios“ (Užrašai, 1913 04
05).Toji ugnis pal. Jurgio
Matulaičio gyvenime ne
buvo vien gražus noras ar
laikina emocinė būsena.
Nebuvo ji taippatnei jau
kus asmeninio patogumo
židinėlis,priekuriogalėtum
ramiai šildytis, pasyviai
laukdamas geresnių laikų.
Šimeilės ir pasiaukojimo
ugnispadėjoįveiktifizinęir
dvasinękančią,kuriosnesti
goJurgioMatulaičiogyve
nime.Jiskatinorikiuotisir
aukotis,kadbūtųgydomos
visuomenėsžaizdos.
Tosžaizdoskylaišmei

lėsstokos.Knygoje„Jurgis
Matulaitis“kun.StasysYla
vaizdžiairašė:„Stokamei
lės šeimose, bendruome
nėse, visuomenėje sukuria
tokią padėtį, tartum gy
ventume suskaldytų stiklų
erdvėje: kur pasigręši, kur
žvelgsi, ten tave žeidžia“
.Nenuostabu, kad tokioje
aplinkoje nusvyra rankos,
nusilpstaviltiskąnorspa
keisti. Tačiau pal. Jurgio
Matulaičiopavyzdysmums
kalba,kiekdaugDievasgali
nuveikti per Juo pasitikin
čiusžmones.
Reikalingų atlikti darbų

mastas neatims drąsos, jei
prisiminsime, jog esame
Dievo karalystės žmonės.
Jiprasidedanuolabaimažų

dalykų. Jėzus sakė, kad ši
Karalystėyra„tarytumgars
tyčiosgrūdelis,kuris,sėja
masdirvon,estimažiausias
išvisųsėklųžemėje,betpa
sėtasužauga,tampadidesnis
užvisasdaržovesirišleidžia
tokiasplačiasšakas,kadjo
pavėsyjegalisusisuktilizdą
padangiųsparnuočiai“(Mk
4,3132).Irtikėjimoterei
kiakaipgarstyčiosgrūdelio,
kad problemųkalnai pasi
trauktų į šalį (plg.Mt 17,
20).Kokie nebūtų svarbūs
tinkamaiparuoštididelipro
jektai, finansiniai resursai,
pirmiausia reikia, kadmes
visi, tarsi toji Evangelijos
suvargusi našlė, leistume į
apyvartąvisa,kasesame,ką
sugebameirkąturime,nors
taitebūtųtik„skatikas“(plg.
Mk12,42).
Pal.JurgisMatulaitisge

raisuvokėšiąmažųdalykų
jėgospaslaptį.Jo„Užrašuo
se“skaitome:„Tenaimums
geriauklosisirpavyks,kur
nueisimenusižeminimoke
liu ir kur pradėsimedarbą
betriukšmoirnuomaža,o
paskui jįplatinsime irplė
tosime, ir auginsime kaip
kokįgrūdą, ir tobulinsime.
Kurnorsnuvykę,geriausia
bus,jeipradėsimedarbąnuo
maža, ramiai, nesigarsin
dami,kurpradėsimedarbą
nuovargdienių,nuomažų,
vaikelių, nuo didžiausių
tamsuolių, nuo labiausiai
apleistų“ (Užrašai, 1911
0213).
Pradėkimenuomažųda

lykų,neskartais,kaipsakė
pal. Jurgis, pakanka „šilto
žodžio, kokiosmaterialios
ar dvasinės smulkmenėlės,
kadbūtų sušvelninti nega
tyvūs žmogaus jausmai“ .
Turimepradėtinuotų,kurie
yra labiausiai apleisti, nuo
mažutėlių.Jukypačjieyra
Dievoartumoženklas,ku
rio negalimenepaisyti. Jie
yrasvarbesniužvisuskitus
dalykus.Pal.JurgisMatulai
tis kalbėjo: „Duokitmums
žmonių, sugebančių ir pa
siryžusių dirbti socialinėje
srityje,nesžmonėsdaugiau
verti negumūrai (namai),
daugiaunegupinigai“.
Šiam svarbiam darbui

dėlžmoniųvėlgireikiapa
sišventusių žmonių.Vieni
kitiems esameDievo artu
moženklu.Tiekištiesiantys
pagalbos ranką, tiek ir ją
priimantys, praturtina vie
ni kitus tuomeilės ryšiu,
kurisjungiamusvisuskaip
Dievo vaikus, Jo be galo
mylimus ir Jam brangius.
Dalijimasismeilevisadabus
reikalingas:netirteisingo
je visuomenėje, teisingoje
valstybinėjesantvarkoje.Tą
labaiaiškiaipabrėžėpopie
žiusBenediktasXVIencik
likojeDeus caritas est. Jis
rašo, kad visada egzistuos

kančia, besišauksianti pa
guodos irpagalbos;visada
egzistuos vienatvė; visada
busmaterialinio stygiaus
situacijų, kai reikės padėti
tikrosartimomeilėsdvasia.
Kiekvienamžmoguivisada
reikiageralinkinčioasme
ninio atsidavimo.Kristaus
Dvasiossužadintameilėne
tikteikiažmonėmsmateria
lią pagalbą, bet ir stiprina
beigaivinasielą,otodažnai
reikialabiaunegumateria
linėsparamos,nesžmogus
gyvas„nevienaduona“(Mt
4,4;plg.Įst8,3)(plg.Deus
caritasest28).
Šie Palaimintojo Jurgio

Matulaičiometai,sekantjo
pavyzdžiu, teįkvepia visus
tikinčiuosiusdidesnemeile
KristuiirBažnyčiai.Tebūna
jilabiauregimadvasininkų,
pašvęstojo gyvenimo na
rių, pasauliečių tarpusavio
santykiuose, jų gebėjime
bendradarbiautiypačartimo
meilėssrityje.Linkime,kad
parapijosesuaktyvėtųbend
ruomenės,gebančiosgreitai
ir veiksmingai atsiliepti į
šalia esančių ir labiausiai
vargstančių žmonių porei
kius,tuobūduišreikšdamos
Bažnyčios pastangas dėl
žmoniųdvasinėsirsociali
nėsgerovės.
PalaimintojoJurgioMa

tulaičiopastangostaikytiir
įvienybęvestiįvairiųtautų
žmones tepaskatina irmus
stengtis,kadkaipvienoDie
vovaikaiirvienotikėjimo
žmonės rodytume taikaus
sugyvenimo,pagarbosvieni
kitųkalbaiirkultūrai,bend
ros atsakomybės už savo
kraštogerovępavyzdį.
Mūsų pastangas telydi

malda, prašant pal. Jurgio
Matulaičio užtarimo, o jų
vaisiai tebūna ženklu, liu
dijančiuDievodarbusmūsų
gyvenime ir suteikiančiu
Bažnyčiai pagrindą šįmū
sų Palaimintąjį paskelbti
šventuoju.
Nesileiskimeblogionu

galimi, nepasiduokimene
vilčiai ir abejingumui, bet
nugalėkime blogį gerumu,
kurįViešpats, nors ir kaip
mažągrūdelį,tikraiyrapa
sėjęskiekvienameišmūsų.

Lie tu vos vys ku pai

1 - Sta sys YLA, Jur gis 
Matulaitis,Švč.M.Marijos
NekaltojoPrasidėjimoVarg
dienių seserų vienuolija,
Kaunas20073,225.

2 MariaBogumiłaPE
CYNA, „Palaimintojo Jur
gioMatulaičioasmenybėir
veikla“,//VaclovasALIULIS
(red.), Palaimintojo Jurgio
Matulaičiodvasios sklaida.
Trys matulaitiniai simpo
ziumai,Marijonų talkininkų
centro leidykla, Kaunas
2003,192.

3  StasysYLA, Jurgis
Matulaitis,35.

1990-1991m.Lietuvosvalstybėsgynėjų
minėjimas„Atmintisgyva“

LRSeimoKovo11-osiossalėje2012m.
sausio12d.

Kun.RobertoGrigo
maldosinvokacija,
pradedantminėjimą

GerasisDieve,

Kurisleidaitautasirįkvėpeijomslaisvėstroškimą,dėko
jameTauuždidžiądovaną,mūsųglobai,meileiirapsaugai
pavestą:užLietuvąiružlietuviųtautą.
DėkojameTau,Viešpatie,užlietuviųpasauliogrožį:už

giriasirlygumas,užNemunąirneriją,uždangausdebesis
ir žemėsgrumstą, kuriuose įsispaudė rami, žmoniška ir
narsimūsųprotėviųsiela.
DėkojameTau,nesiliaujančioskūrybosDieve,užsavi

tątautoskultūrą,užkryžius,dainasirjuostas,užVilniaus
klodųįvairovęiružKaunodvasiostvirtybę;užMaironio,
Brazdžionio,Aisčio,Milašiaus,KęstučioGenio talentų
šviesą;užtautosKrikštą,užVytautoDidžiojogenijų,už
DariausirGirėnoskrydį.
DėkojameTau,Teisingumo irSąžinėsDieve,kadvi

sadateikeimūsųtautaijėgųnepalūžtiistorijosneteisybių
naktyse, nesusitaikyti sumelu ir smurtu, neatsisakyti
prigimtinėssuverenumoteisės.DėkojameTau,Dieve,už
savanoriųryžtą,užtremtiniųištvermę,užpartizanųdrąsą;
dėkojameTauužTėvynėsgyvybę,pernekaltųaukųkraują
prisikėlusiąiškarųirimperijųkapų;užVasario16ąjąir
Kovo11ąją,užsąžinėspergalėsdieną,Sausio13ąją;už
pogrindžiospausdintožodžiorezistencijąiružMedinin
kuosežuvusiųvyrųištikimybę.
Atlygink,gerasisDieve,savomeiletautųteisuoliams,

kuriųkilniose širdyseLietuvospagalbos šauksmas rado
atgarsį:prezidentuiRonalduiReiganui,SergejuiKovalio
vui,atlyginkšalimsirtautoms,kuriosesvetingąprieglobstį
irmoralinį palaikymą atrado okupantų teroro išvarytoji
Lietuva.
Suteik,Viešpatie,irmumstvirtumo,kaipteikeiikišiol

priešmusgyvenusiųjųkartoms,kadpavojausvarpamspa
šaukus,būtumepasirengę–Lietuvosvyraiirmoterys–iš
meilėsgyvybęužjąatiduoti,kadišgelbėtumesavonemir
tingassielasirkadliktųnemirtingaLietuva.
Amen.

LietuvosvyskupųlaiškastikintiesiemsPalaimintojoJurgioMatulaičiometųproga

Brangūskunigai,vienuolėsirvienuoliai,
visimielibroliaiirseserysKristuje,

Nukelta į 11 psl.

Leo nar das and rie kuS

Lietuvisrašytojas
tremty

KalbaDetroiterašytojųpagerbime
Akademijoje1971.XI.7
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Priėmimaspas
Mendenomerą

MerasVolkerFleigetaip
patlinksmaiirnuoširdžiai
mus priėmė. Susitikimo
metu buvo kalbama apie
merodarbųplanusMende
ne,kuriųjisnegalipradėti
dėlVokietiją slegiančios
finansinėskrizėsirtaivie
nintelėproblema,kuriąjis
pabrėžė.Pojopasakojimo
bičiulėAgnėpasveikinoir
padėkojomeruiužpriėmi
mąirįteikėdovaną–pirš
tines su užrašuMENDE
NAS,kuriasnumezgėmū
sųbičiulėDainora.Meras
pagalvojo,kadtaivirtuvės
pirštinės, skirtos ištraukti

ĮspūdžiaiišadventinėsVokietijos:bičiulio
laiškasskaitytojams
Atkeltaiš1psl.

įkaitusiąskardąišorkaitės.
Potrumpopaaiškinimojis
suprato, kad tai priemonė
apsaugotirankasnuošalčių
irprisimintimus išLietu
vos.Vienąakimirkąnuste
bo,kitąjaunuoširdžiai,su
šypsena dėkojo už puikią
staigmeną.Nusifotografavę
sumerupatraukėmeįmies
tąpasivaikščioti.

Arnsbergasir
susitikimassu

monsinjoruLange

Trumpai pasivaikščioję
poMendeną su bičiuliais
lietuviaisirvokiečiais,išvy
komeįkitąmiestą–Arns
bergą.Nuvykępalengvake
liavomelinkkavinaitės,kur
mūsųlaukėsusitikimassu
Lietuvosgeradariu–pasto
riumimonsinjoruGerhardu
Lange.Prieš tai lankėmės
Arnsbergobažnyčioje,kur
gerėjomės vitražais. Pir
masis susitikimo įspūdis
buvonetikėtas–priešmus
stovėjogarbussenyvoam
žiausžmogus,mielas,besi
šypsantis,pasipuošęsjuoda
eiluteirbaltaismarškiniais,
atlape segintis Prezdento
ValdoAdamkaus apdova
nojimąGediminoordiną.
Rodė jo palydimąjį raštą
„Už nuopelnusLietuvai“.
Atrodė labai elegantiškai.
Pirmiausia jis pasveikino
musatvykusiusįVokietiją
nuostabiuAdventolaiku.
Irtadatęsė:
Ašjumsišdalinuvarpų

nuotraukasirnuotraukassu
Panevėžiomiestovyskupu
JonuKaunecku. Lietuvai
 Telšių, Naujamiesčio,
Plungės,NaujosiosAkme
nės,Panevėžiobažnyčioms
esupadovanojęs4senusir
4naujusvarpus.Jųbendra
vertėsiekia40tūkst.eurų.
Savo pasakojimą švie

suolis iliustravo varpų
skambesiu iš diktofono.

Mustailabaipamalonino.
Langėmums pasakė, kad
norėtų, jog jo laidotuvėse
dalyvautų ir jį palaidotų
monsinjorasJonasKaunec
kas,nesjieyrageridraugai.
BičiulėDainoranekantrau
damadžiugiaipapasakojo,
kaip ji fotografavosi su
savomažyliuAdomuprie
pastoriaus dovanotų var
pųPlungei.Taibuvoprieš
dešimtmetų. Nuotrauką
mielai pasisiūlė atsiųsti
geradariui.Ulla paklausė,
kodėlsiuntėvarpusbūtent
Lietuvai?MonsinjorasLan
gė prisiminė, kadGanoje
buvopastatytaligoninė,bet
tensiųstivarpusbuvoper
toli,tadjisilgainegalvojęs
pasirinkoLietuvą,Plungę.
Įklausimą,kaipkilošikilni
idėjaLangėilgainegalvo
jęsatsakė,kadGotenberge
reikėjonugriauti36metrų
aukščiobažnyčiąsubokštu,
liko4varpai iš bažnyčios
bokšto ir juos jis pado
vanojo vyskupuiAntanui
Vaičiui.Monsinjorasvisus
labaimyli,jispabrėžė,kad
irmesgalimedarytitąpatį.
Gyvas,nuoširduspokalbis
ilgai neužtruko, nesmon
sinjorasG.Langėyraligo
ninės kapelionas ir labai
užsiėmęs.Tad palinkėjęs
puikių viešnagės akimir
kų,išskubėjosavokeliais.
Mestaippatjoneišleidome
tuščiomis – už jo kilnius
ir nuoširdžius darbus pa
dovanojome nuotrauką su
Plungės bažnyčios vaizdu
ir Baltijos jūros gintarų
maišelį. Orus ir mielas
monsinjoras Langė liko
mūsų atmintyje ir akimir
ką stabtelėjome visi nuo
traukai. Likome sužavėti
jopaprastumo,kuklumoir
nepaprastųdarbų.

Klaipėda-Mendenas-Plungė
Busdaugiau.

Plungiškiai aplankė keletą Mendeno krašto įžymybių.

Plungiškė Nijolė.

Plungiškius pasveikino Kalėdų senelis.

Bičiulė Rima Mendene.
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KŪRYBOSPADANGĖJE
LidijaŠimkutė.TarpLietuvosirAustralijos

Poe tė gi mė 1942 me tais sau sio 24 d. Kra kių 
kai me (Kre tin gos raj.). Vai kys tę pra lei do Ol den
bur ge ir ki to se pa bė gė lių sto vyk lo se Vo kie ti jo je. 
Į Aust ra li ją at vy ko su tė vais ir vy res niu bro
liu 1949 m. Dži lon ge (Gel long) bai gė pra džios 
mo kyk lą, gim na zi ją ir aukš tą jį moks lą. Gor don 
Ins ti tu te of Tech no lo gy (Dea kin Uni ver si ty) įgi
jo die te ti kos spe cia ly bę. Bai gė pra kti ką Per to 
(Perth) li go ni nė je ir pa dir bė ju si dve jus me tus, 
per si kė lė į Ade lai dę. 1966 me tais iš te kė jo (ta po 
Li di ja Po cie ne), tu ri du vai kus.

Lietuvių kalbos žinias
tobulino per neakivaizdinį
LietuviųkalbosinstitutąČi
kagoje,1977ir1987metais
lankėVilniausuniversitete
lietuviųkalboskursus.
Eilėraščiuspradėjorašy

ti vaikystėje, bet spaudoje
pasirodė tik1975m.Algi

mantoMackausknygųlei
dyklaAmerikojeišleidodu
poezijosrinkinius:Antrasis
ilgesys (1978) ir Prisimi
nimų inkarai (1982).Ats
kiri eilėraščiai išspausdinti
Amerikoje leidžiamuose
žurnaluose. 1991m. „Va
gos“leidyklaLietuvojeiš

leidopoezijosrinkinįVėjas
iršaknys.
Dalyvaujaliteratūriniuo

serenginiuose.Yraįtraukta
įBibliographyofAustralian
MulticulturalWriters,Eth
nicArtsDirectory,Camb
ridge International Biog
raphical Centre leidinius:
DictionaryofInternational
Biography,Who‘sWho
ofWomen,Who‘sWhoin
AustraliaandtheFarEast,
Australijoslietuviųmetraštį
ir Lietuvių enciklopedijos
papildymųtomą.
Mėgstakeliauti.Yraap

lankiusi daugelį kraštų,
siekdamapažintijųkultūrą.
Ilgesnes keliones pradėjo
nuoAustralijos ir Šiaurės
Amerikos. Paskui – Pietų
Amerika(Brazilija,Argen

tina,Urugvajus), Naujoji
Zelandija,Honkongas,Ki
nija, Japonija, Singapūras,
Filipinai,Malaizija,Turkija,
Izraelis,Jordanija,Egiptas,
Graikija ir jos salos, Ita
lija, Ispanija, Portugalija,
Marokas,Anglija,Airija
bei daugumakitųEuropos
valstybių.

Kūrybosbruožai:

Labiau nei kitom išei
vijos augintinėm, Lidijai
Šimkutei būdingas herme
tiškumas, susikoncentra
vimas savyje, iš skaitytojo
reikalaujantis tolygaus ar
didesnio susikaupimo. Ji
mėgsta kiekvieną žodį ap
krauti sunkiai pakeliamo
daugiaprasmiškumonašta,

kalbėtiužuominomis,kont
rastais ir priešingybėmis.
Ieškodamaneištartųžodžių
ar nesuvokiamųminčių ir
tituliniame pirmojo rinki
nio cikle tarusi:Aš noriu
kadnežodžiai,/Betkūnas
ir akys kalbėtų, poetė tąjį
savotišką tylos kompleksą
ne vienu atveju perkelia
ir į antrąjį savo eilėraščių
rinkinį Prisiminimų in
karai.Čia tąja tyla nuolat
pabrėžiamas vakarykštę
meilęišsakančioirrinkiny
dominuojančiomonologo
vienapusiškumas:Mano
tylapasislėpė tavyje./Ny
kūsžingsniainuaidėjotarp
išdilusių namų ir gatvių./
Nublankęsžodis/Kaustėsi
krūtinėje/Nerasdamas su
pratimo. //Bet tyla, tyloj,
tylėjo(Dėmė).
Rūpestingai ir kantriai

rinktižodžiaiLidijosŠim
kutėsminiatiūrose kartais
sužibaaforistiškainusmai
lintu taiklumu: Nemiga
persunktapagalvė/dvelkia
neapykanta laikui, tačiau
perdažnaikartusugalsą
moningai vengiamu graž
bylystėsirsentimentalumo
vandeniu išspaudžiamos ir
gyvastingumo sultys, eilė
raštį paliekant asketiškai
kaulėtą ir nepatrauklų.O
vis dėlto Lidijos Šimku
tės stiprybė glūdi kaip tik
trumpesniuose eilėrščiuo
se, kuriuose, poetoKazio
Bradūnožodžiais,„spalva,
nuotaika,dinamika,netfi
losofinėpotekstėblykstelia
tikrospoezijosšvytesiu“.

www.rasyk.lt

Nukelta į 10 psl.

Li di ja Šimkutė

Išciklo„Mintisiruola“

Neginčytina,žodisateina
iškalbosprieškalbą,

J.M.Coetzee

PUŠŲ

irpaparčių

ramybė

paskęsta

rudens

apdare

*

TYLUSGULBĖSSKLENDIMAS
nuraminabangas

tamsėjantysdebesys
tarsisalosvirš
pabirusiųuolų

*

RUDENSUOGOS
mirga
miškoūkanotojšviesoj

saulėperskelia
šešėliųjudesius
kerpiųgrindyse

klevolapas
nukrenta
raudonis
antgelsvoberžo

samanųuolospulsuoja
bobųvasarą

*

ŽVEJAINIŪNIUOJA
namųlink
rytmečiorūkeeidami
įmediniusnamelius
paskendusiusobuoliuose

sukapotosmalkos
alsuoja
dūmaisirpienu

antbulviųirsvogūnųmaišų
nusėdažvynųblizgesys

tinklųdruskagirgždavėjyje

*

TYLIOSKAIMOGATVĖS
baltina
jūroskapitonųnamus

žvejųnamukaisnūduriuoja

vijoklinėsslyvosir
erškėtrožėspinasi
medinėsetvorose

mergaitė
vingiuojazigzagaisdviračiu
pernukritusius
lapusirobuolius

jūrosvėjasnešadruską
persmėliožoles
įpušyną

*

SAULĖPERSKELIA

Virš Platelių ežero. Antra iš kairės L. Šimkutė.

Poetė Lidija Šimkutė prie V. Mačernio kapo. 2008 m.
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Vi ta ivanauskaitė-Šeibutienė

Būtėsavavėituo.Žemaičiųgyvenimaiiršventės

Didelislobis
Viskąvyrai.Viską.Kokiustiltus,kokiuspastatusiš

galvoja.Viskąvyrai!Bettiktaikadjienegertųtiek.Jie
prigėrękartais irapsirinkadideliai.Betbevyrųmes
negalimgyventi.Čiagyvenimassuirtųmoment, jeigu
vyrųnebeliktų.Jaučiayradidelislobistievyrai.Kas
tątraktoriųvaldo,kaspasėja,kasviskuorūpinasi,me
džiussukerta?Vistiekyravyriškas,irgana.Koksjis
bebūtų,kuometjisbepareitų–vistiekjispareis.Ojei
jonebeturi,jisniekuomettaunepareis.

Blezdingėlės
Jeiblezdingosperipastogėse,tainiekuometperkū

nijanetrenkia.
Kažinkodėl?
Namatai, jau toksPondievosutvertasvabalėlis.

Pasmuspilnasstaldaslizdų,turi
prisidirbusios.Laikomdurisatdaras,kadjostikeitų,

kadtosblezdingėlėstikeitųperėti.Tokiosjos.Parlekia
kožnąmetąpasmusįstaldą.Na,nueik,kaippavasarį
parlekia,sakyk:na,labas,jauparlėkėt...„Čečečeče
če“,josšaukiatospernykštėstokiosnamiškėsjauyra.
Okitosbaugios,jaušviežiosyraatėjusios.

Niekonesuprato
Manošvogeris,kaiatvažiuodavoišKauno,jisišvis

nesuprato,kaimeskokiąsenoviškądainądainuodavom.
Mamapadainuosdainąsenovišką,jissakydavo:„Koks
tasžodisyra?“Nesupratožmogus,Kaune,aukštaitis
buvo.Na.Arba tėvukas, kai šnekės žemaitiškai, išvis
jiedunesusišnekėjo.Jistylėdavo,tasžentas,atsisėdęs,
irviskas,iržiūrėdavoįsavouošvį,na.Otasesuo,ji
persakydavojam.Niekonesuprato.Otas(mespapūniu
vadinom)papūnissakydavo:„Natasmanožentasnesi
šnekasumanim“.Kąjisšnekės,kadnesuprato.
Najukirdabar,veizėk,kaimesnuvažiuojamįKauną,

įpakasynas,žinok,kitivėleknesupranta.Kaimesžemai
tiškaiseseryspradėjomrokuotis,visižiūriįmumis...

Negalimaskandinti
Okurtudingsinerėkęs,kaimirštamažas?Sunkutam

mirusiajamjiskaipvandenyyra,jeirėki.Ašjaune.
Apsirėkei,apsirėkei.Kaikitastenrėkia,šaukia,slabnė
ja–tasyraveltui.Taijiskaipvandenyjeyra.Apsirėkei
apsirėkei – apsišluostei.Bet taip, kad slabnėti, rėkti
būti–negalima.Negalimaskandinti.Taipyrapalikta
irtaipreikiabūti:gimusiamreikiaaugti,omirusįreikia
palaidoti.Reikiaprotingai.

Joninės. Plateliai, 2009 m.

Klumpius Juozas Ročys, jo dirbtuvės. Telšiai, 2009 m.

Tautodailininkas Vytautas Jaugėla prie Užgavėnių 
kaukės. Gintališkė, 2008 m.

Užgavėnių persirengėlės. Plateliai, 2008 m.

Nukelta į 6 psl.

Pabaiga,pradžia
Nr.12(678)

Žemaitijaneįsivaizduo
jamabekryžiųirkoplytė
lių su Išganytojo, Dievo
Motinosarįvairiųšventųjų
–namųpatronų–statulė
lėmis. Jų buvo ir tebėra
nepaprastaidaugpačiomis
įvairiausiomisintencijomis
šventųjųstatulėlėsįkurdin
tos prie namų, bažnyčių
šventoriuose, kapinėse,
miškuose, pakelėse ir pa
laukėse.Daug koplytėlių
įkelta įmedžius,dažniau
siai į pušis. Kai kurios
pastatytos ant didžiulių
akmenų.Pačiosseniausios
neretai jauiršventųjųne
beturi–statulėlėssunyko,
buvopavogtosarbašeimi
ninkųparsineštosįnamus
ir pasidėtos „po akimis“,
kadšitiekmetųsaugojusios
žemaičiųgyvenimus,dabar
jaupačiosbūtųsaugomos...
Paniekinti, pakelti ranką
prieššventądaiktą–didelis
nusikaltimas, neišvengia
maianksčiauarvėliauatsi
sukantispriešpatįkenkėją.
Ons paršuovė kuojės tam
Dievou, ėr pačem kuojės
abėdvėnupjuovėpuokėik
metu. Pušyse pakabintos
irkaikuraugtemedinįau
gusiossenosioskoplytėlės
dažnaisusijusiossuapža
dais.Arba žmuogos serg
kumnuors,arbaartėmasis
serg, arba iragivuolis so
sėrgės kuoks nuors.Arba
tapkuoksnuorsžmouogou
neferomsir.Nutatapapsė
žadiedavapastonpoši,ka
palėkstėnarožončiu,akon
nuorspakabins.Nevisada
žmogus skuba pasakoti
apie savo apsižadėjimus,

tik būtinai patvirtina, kad
apžadą išpildyti būtina.
Kartais net ne savo. Da
tabipėldau omžėnatėlsi
mamas apžada.Apžadų
kapeliai–senos,paprastai
nebeveikiančios, bet daž

nai žmonių aplankomos
kapinaitės, kuriose gali
būtinetpokeliaspušissu
koplytėlėmis.Tokių vietų
keliaujantis po Žemaitiją
aptiksSvirkončiuose,Kai
riškėse,Kegriuose...

NeatsiejamaŽemaitijos
kraštovaizdžio ir kultū
ros dalis – vadinamieji
maro kapeliai,XVXVIII
šimtmečiais dažnai ir ne
gailestingai kraštą alinu
sių epidemijų atgarsis.
Markapiais, siratkapiais
vadinamos senosios žmo
niųlaidojimovietosaptin
kamosvisojeŽemaitijoje,
dažnaipokeletą,netkelio
likakiekvienojeparapijoje.
Vienospažymėtoskryžiais,
koplytėlėmismedžiuose,
apjuostos žemėn susmi
gusiais, žole apžėlusiais
akmenų vainikais. Kitos
nebeturi jokio žmogaus
rankomis sukurto ženklo,

atpažįstamos tik iš senų
jų žmonių pasakojimų ir
iš kraštovaizdžio erdvėse
išsiskiriančių medžiais
apaugusiųiškilesniųarvos
pastebimų kalvelių.Maru
Žemaičiuoseapibendrintai
vadintos visos žmonėms
pragaištingoskarų irbad
mečių negandos: cholera,
dėmėtoji šiltinė, raupai...
Ikišiolgyviiškartosįkar
tąperduodamipasakojimai
apie epidemijų išmarintus
kaimus,kuriuosenebelik
davę net kammirusiuo
siuspalaidoti.Irkasdabar
beatrinks, kurie iš senųjų
kapelių tikrai turi sąsajų
su epidemijų protrūkiais,
o kuriems, atsiradusiems
daug vėliau, tiesiog tra
diciškai priskirtas mar
kapių vardas (dažniausiai
tai šventintuose kapuo
se nelaidotų nekrikštytų
naujagimių ar savižudžių
kapavietės).Kasdieniame
bendruomenės gyveni
memaro kapeliai laiky

ti išskirtinėmis vietomis,
kur atsidūrę gyvieji esą
baidomi – jiems gali pa
sirodytimaldosarkrikšto
prašančios savižudžių ar
nekrikštų vėlės. Nakčiai
promarkapius namo sku
bantį žmogųgali pasitikti
irkurįlaikąlydėtiklaidžio
jantys žiburėliai, kuriuos

savopasakojimuosepami
nės kone kiekvienas kai
mo senbuvis.Ėr atejė tep
kiuzi, kiuzi, kiuzi, kiuzi,
kiuzi, kiuzi –kiuzoudami
tukėi. Šveisolelee kiuzou,
i vėskas. Čia pat būtinai
prisimenami ir drąsesnių
kaimo bernų pokštai, kai
apsisiautę baltomis dro
bulėmis jie išeidavo prie
kapeliųpagąsdintiiššokių
grįžtančio jaunimo.Visko
būta:irjuoko,irpykčiosu
muštynėmis,irbaisaus,ne
pagydomai susargdinusio
išgąsčio.Iržinokžmogus,
baidymas tai buvo ar tik
nevykęskvailiojimas.Vuo
atėnkasbaidė,atėntėkra
kasbova,niekanežėnau...
Susenųjųžemaičiųtaip

mėgstamu prisiminti ir
pasakoti senesniųjų laikų
gyvenimu šiandieninių
šeimynų pasaulį jungia
paveldėtanamųaplinkasu
koplytėlėmis kiemuose,
sodnais,šuliniais,skiedri
niaisstogais,duonkepėmis
krosnimis. Tie patys, tik
jaukitaispadargaisdirba
milaukai,Prisimenamair
kartojamaduonos,pyragų
ir vėdarų kepimo tvarka,
skerstuvių papročiai. Pa
našiaitebekalamipriedurų
berželiaiperDievoKūną,
taip pat teberenkami ak
menyslaukuose.Galkiek
drąsiau,tačiauvistiekat
sargiai tebevaikštoma pro
markapius. Tep ir ein ėš
eilies...
Skuodo, Plungės,Kre

tingos arTelšių kraštų že
maičiai seniai įpratę, kad
jų sava tarme kalbančių
kitųLietuvos regionų gy
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Būtėsavavėituo.Žemaičiųgyvenimaiiršventės

Supratožodį
Buvaubulvėse,kalarodusrinkau,pamačiau,kadyra

bitės parspietusios.Nuėjau, sakau:maželėlės, ko jūs
čiadabaratėjot,nebereikia,sakau,manjūsų.Nairjos
tikrai, rodos, kad supratomano žodį.Atidariauaulį,
sakau:matai–nėkoriųnėr,nėniekonebėr,atidaviau
viskąžmonėms,niekonebėr.Kaipsaunorit,taipdarykit.
Nairvalandąpabuvo,lėkėirišlėkė...

Tentokiųnebus
Kareivisvienassakolietuviškai:„Eiksumumis.Ma

mąvežairtavesykiu“.Ašrėdaus,kąpatiįsidėjau,tą
įsidėjau.Mantoksprisiminimas.Obelysžydėjo,alyvai
žydėjo.Buvolabaipuikusrytas.Palijusitokia,rasabu
vo.Pasiėmiau tokiąmažilėlęmaldaknygėlę (ir dabar
aš ją turiu išSibiroparsivežusi), rožančėlį.Tenbuvo
trobosgalepakabintastoksdideliskryžiusišsenovės.
Ašpriėjau,atsiklaupiau,persižegnojau,pabučiavautą
kryžių,ireinu.Brolisįašarasrėkti,omannėraašarų.
O tiekareiviaivargšaimato,kadbrolisverkia, sako:
„Mynievinovaty,mynievinovaty“.Kaipšiandienat
menu,kaiplitanijąišmokauiratsimenu...Tikrai,jukjie
nekalti,juospasiuntė.
Na ir išvažiavom.Prokapusvažiuojam.Mūsų tėtė

buvomiręstrisdešimtdevintaismetais.Ašveiziuįmamą
savo.Misliju:kaipbūtgerai,kadirmamabūtnumirusi
buvusi.Va,tėtėpalieka,guli,okamemamąpaliksiu?
Pradėjaurėkti.Kareivisnuėjo,tenbaltosalyvosžydėjo,
priskynė,atnešė,sako:„Imk,tentokiųnebus“.

* * *
Ką ten nuspėsi, kiek ten tau gyventi... Šiandieną

vaikščioji,okątužinai,arligvakarobūsi,arnebūsi.
Nemirę nė vienas nebūsim.Ką tu ten išvengsi.Kad
būtum toksmandras, tai jaugalėtum tūkstantįmetų
gyventi,betkątudirbsitieklaiko?
Kodėltadavisinoriilgaigyventi?
Na, kažin...Nepasakyčiau.Man rodos, kad ne

visi.

Atkeltaiš5psl.

ventojai dažnai nesupras.
Kamasseserisžemaitėška
pradiejuomrokoutėis,vėsė
žiūr i momis...Nelengva
iš pradžių būna ir šeimos
nariaistapusiems„kitatau
čiams“.Unsliobtilies,tas
žėnts, atsisiedės, i vėskas,
i žiūries i sava oušvi, no.
Kon ons šnekies, ka na
soprata.Dažnas žemaitis,
paklaustas, kuo žemaičiai
išsiskiria,paminėsnekokį
norsbūdobruožą,okitokį
kalbėjimą.Žemaitiškai ro
kuotis–tainetikpasakyti
kąnorstarmiškai.Atsiveria
pačiąbūdoirpapročiųšerdį
siekiantiminčiųraiška,pra
šalaičiui neretai paliekanti
oraus,ilgųpauziųirpamo
komųintonacijųprisodrinto
kalbėjimoįspūdį.Žemaičių,
ypačvyresniųjų,mėgstami

Užgavėnių persirengėliai lanko kaimynus. Platelių 
apylinkės, 2010 m.

Janina Jakubaitienė prie Pelenų dienos stalo. Stirbaičiai, 
2010 m.

Beržoro kapinėse per Žolinės atlaidus. 2008 m.

Antanina ir Kazimieras Poderiai. Palnosai, 2008 m.

Irina Jakovleva plėšo plunksnas. Tučiai, 2010 m.

Julija Bružienė savo virtuvėje. Žemaičių Kalvarija, 2008 m.

pašnekesiai apie Dievą,
mirtįiramžinybęnėravien
tikvaizdingakalbadėstoma
senųjų išmintis.Yra juose
kažko savito, žemaitiško.
Leksika svari, kondensuo
ta, žodžiai lyg akmenyje
iškalti,nepratusiamgalintys
nuskambėtiperkietai,kate
goriškai, lyg pabarimas ir
perspėjimas,jognėrajokio
reikalosuabejotiamžinosio
mistiesomis.Tepirpalėkta
ėr tep rek būtė: gėmosem
rekaugtė,vuomėrosė rek
palaiduotė.Tai,kasakivaiz
du, savaime suprantama,
gali ir turi būti pasakyta
trumpaiiraiškiai.Šėndėina
vakščiuoji,vuokūtožėna
aligvakarabūsi,anabūsi.
Namėrėnnivėinsnabūsim.
Atrodo, kad žemaičiams
nedaugžodžiavimodorybė

ypačsava, tinkama irbui
čiai, irmaldai.Dieva rek
neklapatitė,trumpaėraiške
melstėis rek.Dievas saka:
nedaugžuodžiautė!Vienu
sakiniu gali būti išklota
šimtmečiaisbesiklosčiusios

bendruomenėscharakteris
tika.Kėkvėinskaimstoriejė
sava pruotinga žmuogu,
tuokiraštingažmuogu,to
riejėsavodorni,savavagiė
malagi.Irvisaičiapatgali
nuskambėti itinmėgstama
garsažodžiųžaismė,ryškus
polinkis imituoti, triukš

mingai ir greitakalbiškai
„įgarsinti“iratspindėtitai,
apiekąkalbama.Žemaičiui
nepakaksvientikužsiminti
apiejokiemebesisukiojantį
paukštelį,rūpėsprabiltipa
tiesDievopadarėliobalsu:
Kielie,anatepsaka:čėrkšt
čėrkšt čėrkšt čėrkšt čėrkšt
čėrkšt .Anuosvėsa ruoda
ir.Irjautikraibegarsopa
mėgžiojimoneišsiversi,kai
reikiapapasakotiapiekokį
neeilinį gyvenimo įvykį,
kad ir apieVisųŠventųjų
vakarą netolimaro kape
lių patirtą baidymą.Atejė,
on tū trepiu sosėsieda i
pradiejė grajitė: čiru, čiru,
čiru, čiru, čiru, čiru.Vuo
ašbėjau!
Daug lemia ir savitos

žodžių reikšmės.Tai, kas
lietuviškai kalbant skam

ba apibendrintai, gal net
poetiškai, žemaičio bus
suprasta labai konkrečiai.
Bočius–senelis,puikus–
tiesioggražus,gyvenimas
– pirmiausia savi namai,
sodyba, ūkis, tik paskui
egzistencija.
Nekalbėti,nedarytinie

ko be reikalo, būti sava
vėituo,kurireiškianenuo
laidžiavimąarnusižemini
mą,o tvirtą iraiškiąsavo
poziciją, žinojimą, kas ir
dėlkoesi.Betjeijau„rei
kalas“ yra, nevalia neat
siliepti, nepabūti su kitu,
nepasirokuoti iš širdies. Į
klausimą įsiklausoma ati
džiai,atrodo,netvisakūno
laikysena sutelkiamas dė
mesysįpašnekovą.Aštėk
veizo, ašmėslėjo, aš vės
pasėklausau...Irtikpaskui
–ašanamsakau.Tačiaujei
šnekos„bereikalo“,galima
išvisnereaguoti,na,nebent

mestelėti įdėmų,daugpa
sakantįžvilgsnį.Kū torio,
tū paruodau, kū žėnau, tū
pasakau.Padarytairpasa
kytaviskas,koreikia.Nei

daugiau,neimažiau.

Išknygos„Žemaičiai.Gyve-
nimasiršventės“

ArūnoBaltėnonuotr.
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Galikiltiklausimas,ko
dėltarpknygųreikėtųšlieti
ir fotografiją?Atrodytų,
kadšįžanrąturėtųadoruoti
Fotomenininkų sąjunga,
fotoklubai,galerijos,očia
–biblioteka.
Sakoma,pirmabuvožo

dis.Ne,pirmabuvovaizdas.
Vaizdas kalbėjo neartiku
liuotos kalbos generacijos
bendruomenei.Galbūtpir
mykščiammiškažmogiui,
ūkiančiam, griausmingai
susišūkaujančiam su savo
gentainiais, kurio leidžia
migarsainė ištolonebūtų
suprantami šiuolaikiniam
homo sapiens. Barzdotas
protėvis pirmagremšolos
sienoj vaizdinį, o ne žodį.
Tad pirma buvo vaizdas.
Jukirdabaratsivertęšįžur
nalą, pirmiausia puolame
ieškoti veidų ir vaizdų, o
paskui–tikparašųpojais.
Kas būtų tekstai be iliust
racijų ir vaizdų – kitąsyk,
rodos, pats vaizdas iškal
bingesnis,neižodis.
TodėlneatsitiktinaiPlun

gėsviešojibibliotekagrie
bėsi fotografijos – vaiz
dakalbės. Penktusmetus
bibliotekosrengiamagatvės
paroda „Fotoalėja“ liudija
teisingai pasirinktą auten
tiškosraiškoskryptį.Reikia
pačiam pabuvoti Plungės
miesto šventėsmetu, kad
įsitikintum, koks tai gy
vybingas renginys, sutrau
kiantisminiasžmonių.
Šiuometu iki lapkričio

25d. „Fotoalėjos“ autorių
darbų paroda eksponuoja
maŽemaitijosnacionalinio
parkoparodųsalėje–Plate
liųdvarosvirne.
Rašinyje apžvelgiama

„Fotoalėjos“ istorija bei
sąsajossulegendiniu7ojo
dešimtmečio Žemaitijos
fotografijossąjūdžiu,kurio
tradicijųtęsėjatapoPlungės
viešojibiblioteka.

Plungėsviešosiosbiblio
tekos2007m.pradėtareng

kris ti na Paulauskaitė

Biblioteka–fotomenotradicijų
tęsėjaPlungėje

Nukelta į 8 psl.

Nuot rau ko se: Pa ro dos „Fo toa lė ja 2011“ eks po zi ci jos aki mir kos Lais vės alė jo je Plun gė je. 
KristinosPaulauskaitėsnuotr.

tilaukoparoda“Fotoalėja”
 ryškiausias fotografijos
menui skirtų renginių po
baigusiossavoegzistavimą
XXa.7ajamedešimtmety
jevykusiosunikaliosfotog
rafijosparodos„Žmogusir
žemė”,kuribuvorengiama
ant ežero kranto Platelių
festivaliųmetu.Šiojeparo
dojedalyvavostipriausito
laikofotografai:A.Sutkus,
V. Šonta, J. Kalvelis, R.
Rakauskas,A. Dapkevi
čius, plungiškiai autoriai
–BroniusGadeikis,Kostas

Slivskis,AlfonsasBeresne
vičius,AleksejusKudrev
cevas,JonasRaškevičiusir
kt. Pirmojoje „Fotoalėjoje
2007” savodarbus ekspo
navo Plungės ir Rietavo
krašto fotografai, kituo
se  Žemaitijos, Lietuvos
ir užsienio autoriai. 2007
m. plungiškiai fotografai,
„Fotoalėjos“organizatoriai
ir autoriai dalyvavoPlun
gės viešosios bibliotekos
parengtame tarptautiniame
„BaltijosjūrosregionoIN
TERREGIIIBKaimynys
tėsprogramosINTERREG

IIIApietųprioriteto(Lietu
va–Latvija–Baltarusija)
projekte „KaimynaiEuro
poje–LatvijosirLietuvos
bibliotekųkontaktai“.Sal
dusmiesto(Latvija)irPlun
gės fotografai fotoplenere
„Veidaiirvaizdai:žmogus
ir jo aplinka (antropologi
nismenininko žvilgsnis)“
nuotraukosefiksavo,ovė
liauirfotoknygoje„Veidai
ir vaizdai“ sudėjo savo
meniniusmatymus abipus
sienos. 2008m. „Fotoalė
ją“papildėŽemaičiųdailės

muziejujesurengtaPlungės
miestųpartneriųfotoparoda
„Manomiesto portretas“.
Lietuvos1000mečiuiskir
toje„Fotoalėjoje“supalan
giškiaiskolegomisdalyva
vęs tuometinis Palangos
fotografųkluboprezidentas
Adas Sendrauskas buvo
labai sužavėtas demok
ratiška parodos idėja, kai
tradicinės Plungėsmiesto
šventėsmetuLaisvės alė
joje eksponuojami įvairių
fotografųdarbai:profesio
nalų,mėgėjų,moksleivių.
Laukoparodosidėjąpaskui

įkūnijo „Palangos stalo“
renginių metu, kur nuo
traukoseksponuojamosant
statybiniųtvorųJ.Basana
vičiausgatvėje.Plungiškiai
„Fotoalėjos“ dalyviai yra
ir nuolatiniai „Palangos
stalo“parodosdalyviai.A.
Sendrausko dėka, keletas
plungiškiųfotografųturėjo
galimybę2009m.dalyvauti
14ojojeSanktPeterburgo
fotomugėje.Iš„Fotoalėjos”
išaugokasdvejusmetusnu
matoma rengti tarptautinė

fotografijos paroda „Plun
gės fotobienalė”. 2010m.
„Plungės fotobienalės”
Garbės svečias buvoRu
sija,kuriaiatstovavoSankt
PeterburgokarališkojiKar
lo Bulos galerija. 2012
m. „Plungės fotobienalės
Garbės svečias –Kinija.
„Fotoalėjos“misijaatskir
ties tarp profesionalaus ir
mėgėjųmeno,didžiųjųLie
tuvosmiestųbeiperiferijos
kultūrosšalinimas.Kadaise
(XX a. 7as dešimtmetis)
Plungėskrašte gyvavusios
fotomenotradicijosnunyki
mas, visuomenės dėmesys
populiariajaikultūrai,peri
ferijosgyventojų atotrūkis
nuokultūros–problemos,
kuriasturitiksląspręstiVie
šosiosbibliotekosrengiama
paroda.Miestošventėsme

spektyvas.Gatvės paroda,
kurią per dieną aplanko
tūkstančiai žiūrovų, užsie
niodelegacijos,vėliauyra
eksponuojamaPlungėskul
tūroscentroparodųsalėje,
išskaidytamažesnėmiseks
pozicijomis,eksponuojama
rajonobibliotekose,kitose
parodinėse erdvėse. Taip
Plungėskraštomažesniųjų
miestelių bendruomenės
supažindinamos su profe
sionaliuojumenu.Tuotaip
patsiekiamagaivintigražią
fotomeno tradiciją, kles
tėjusiąparodų„Žmogus ir
žemė“laikais.
Visa tai įtakoja profe

sionalausfotomenosklaidą
Žemaitijos regione, supa
žindina regiono bendruo
menę ne tik su Lietuvos,
bet irpasauliofotografijos

tu siūlomų renginių kon
tekste fotografijosmenas
kaip vizualiosios kultūros
dalis imlesnė profesiona
laus meno neišlepintam
periferijosžmogausžvilgs
niui. Fotografijos žanras
turi galimybę įvairiapusiš
kai atskleisti realybę, šiuo
atveju,Lietuvospanoramą
laikebeierdvėje.Lietuvos
fotomenininkųgrupinėpa
rodaatskleidžiairLietuvos
fotomeno tendencijas bei
meninio vystymosi per

menu, rodo, kad regionas
galibūtitaippatpotencialus
menosklaidoscentras.Juo
lab, kad regionuose rimto
kultūros judėjimo trūksta,
ocentruosevykstakultūros
perprodukcija. Taip sie
kiama pritraukti į regioną
meno kūrėjų ir lankytojų
iš centrų.Tokių kultūros
centrųanalogųpilnaVakarų
Europoje,kaipantai,Arlio
festivalisPrancūzijojeirt.t.
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Pa ro da „Fo toa lė ja 2012“
LIe TU VOs Ir PLUN Gės mIes Tų PAr TNe rIų 

FO TOG rA FI jOs PA rO DA „mIes TAs Ir KAI mAs“
Kaip laukoparoda„Fotoalėja“pradėta rengti2007m. irvykstakasmetPlungės

miestošventėsmetu.AtidaromacentrinėjemiestopėsčiųjųgatvėjeLaisvėsalėjoje,
pasibaigusšventei,perkeliamaįparodųsales.Iš„Fotoalėjos“parodosidėjosišaugo
tarptautinėfotografijosparoda„Plungėsfotobienalė“,„Palangosstalo“laukofotopa
rodaJ.Basanavičiausgatvėje.„Fotoalėjoje“nuolatdalyvaujaPlungėskrašto,Lietuvos
iružsieniofotografai.„Fotoalėjos“esmė–kurtidemokratiškąbendravimoatmosferą
beipropaguotifotografijosmenąregione.„Fotoalėją“rengiaPlungėsrajonosavival
dybėsviešojibiblioteka.

ParodojekviečiamedalyvautivisusPlungėsirRietavokrašto,Lietuvos,užsienio,
Plungėsmiestųpartneriųfotografus.ParodarengiamaPlungėje.Atidarymas2012m.
birželio16d.11val.PlungėjeLaisvėsalėjojemiestošventėsmetu.Paroda„Fotoalė
ja“poatidarymoperkeliamaįPlungėskultūroscentroparodųsalę(eksponuojamaiki
2012m.rugsėjo1d.).
Autoriaipristatofotografijosesavokraštą.

Kūriniųpristatymotvarka
Parodaipristatomaiki10darbų.Autoriųskaičiusneribojamas,darbuspateikiafo

tografaiprofesionalaiirmėgėjai,dalyvaujantyssavokraštokultūriniamegyvenime.
Darbaisiunčiamipaštu(Laisvėsal.19,LT90122Plungė).Fotonuotraukųformatasnuo
20x30cm.Būtinanurodytikiekvienonuotraukosautoriausvardąirpavardę,kūrinio
pavadinimą,sukūrimodatąirjeireikia,autoriuspridedapapildomusduomenis.Darbus
prašomepristatytiiki2012m.gegužės20d.
NuotraukoseksponavimuiparuošiamosPlungėsviešojojebibliotekoje.

Duomenyskatalogui
Trumpasautoriausgyvenimoirkūrybosaprašymas;
Autoriausportretas;
Kontaktiniaiautoriųadresai.

Apdovanojimai
(Savivaldybėspadėkosraštai,prizai,nominacijos)

Kūriniųeksponavimoirgrąžinimotvarka
Kūriniaigrąžinamipasibaigusparodaidalyviųnurodytuadresupaštuarbaperduo

damipermiestųpartneriųdelegacijųnarius.

Rengėjai
Plungėsr.Savivaldybė,Plungėsviešojibiblioteka,Plungės irRietavokraštofo

tografųklubas„Žybt“,Draugija„Saulutė“,Draugija„Partnerystėi“/„Partnerschaft“
(Mendenas,Vokietija)

Parodosrengėjųkontaktinėinformacija
RasaJonušienė,PlungėsrajonosavivaldybėsadministracijosStrateginioplanavimoir

investicijųskyriausvyr.specialistė(Tel.+37061862657;epaštas:rasa@plunge.lt)
VioletaSkierienė,Plungėsrajonosavivaldybėsviešosiosbibliotekosdirektorė(Tel.

+37044872372;epaštas:vskieriene@plunge.rvb.lt)
KristinaPaulauskaitė,Plungėsviešosiosbibliotekosdailininkė(epaštas:zemsau

lute@gmail.com)

Parodosorganizaciniskomitetas
Plungė

Viskasprasidėjolietuvių
kalbos kabinete, kuriame
mus abi lietuvių kalbos
mokomokytojaVilmaMos
teikienė.Būtenttojeklasėje
mes ir išgirdome apie L.
Donskiobiuroorganizuoja
mąrašiniųkonkursą„Mūsų
teisėsirpareigos“,paremtą
LietuvosRespublikosKons
titucija.Abi nusprendėme
jamedalyvauti.Galbūtap
sisprendimą lėmė tai, jog
konkursą paskelbė toks
autoritetas, kaipL.Dons
kis, o gal suviliojo trims
geriausiųrašiniųautoriams
pažadėtasprizas–kelionėį
EuroposParlamentąBriuse
lyje...Įdomutai,kadrašyti
pradėjomeatskirai,kadangi
mokomėsskirtingoselietu
viųkalbosgrupėse,visiškai
nesitardamos.
Konkursosąlygosebuvo

pateiktostrystemos(„Koks
žmogaus teisių ir pareigų
santykis?“,„Žmogausteisių
–daug.Kurisvarbiausia?“
bei „Ar turime toleruoti
netolerantiškus žmones?“
),iškuriųpasirinkusvieną
ir reikėjo parašyti dviejų
puslapių rašinį. Nesitaru
siospasirinkomeskirtingas
temas.
Morta rašė apie tole

ranciją netolerantiškiems
žmonėms,glaudžiaisusiejo
temąsulietuviškosistorijos

gėdos–žydųgenocidopa
vyzdžiu,oLinanusprendė
gvildentitemąapie,josnuo
mone,svarbiausiąžmogaus
teisę–teisęžinoti.
Praėjovienasavaitė.Vė

liau antra, trečia...Beveik
užmiršome apie konkursą,
kai netikėtai sulaukėme
elektroninio laiško, kurio
turinysprivertėpašoktinuo
kėdės.Abibuvomepakvies
tosdalyvautilaureatųapdo
vanojimoceremonijojeLie
tuvosRespublikos Seime!
Pasirodo,mūsų rašiniai iš
165 pateiktų darbų pateko
tarp 13 geriausiųLietuvo
je.Taijaubuvolaimėjimas,
tokiossėkmėsneiviena,nei
kitanesitikėjome.
Su šia džiugia nuotai

kames irmūsųmokytoja
V.Mosteikienė traukiniu
išdundėjome įVilnių, kur
mūsų laukė ekskursija po
Seimą ir, žinoma, laurea
tų apdovanojimų ceremo
nija, kurioje turėjo būti
paskelbti trys laimėtojai,
keliausiantys į Briuselį.
Apdovanojimų ceremoni
jos pradžioje L.Donskio
patarėjosJ.Choromanskytės
ištarti žodžiai, jog, kitaip
neiplanuota,įBriuselįvyks
keturiosmokinėsirTRYSjų
mokytojos, privertėmūsų
širdis keistai suspurdėti ir
mintyse pagalvoti, armes

mokamegerai skaičiuoti...
Jukmesvienintelėsištryli
kosdalyviųatvažiavomesu
tapačiamokytoja!Nuotos
akimirkospradėjometikėti
kalėdiniaisstebuklais...Iriš
tiesųabibuvomepakviestos
atsiimti kvietimo kartu su
mokytoja vykti į Europos
ParlamentąBriuselyjeatei
nantįpavasarį.
Kaippatysorganizatoriai

pasakė:„...taiyraunikalus
atvejis,kaidviplungiškės,
besimokančiostojepačioje
mokykloje, sėdinčios vie
namesuole,besimokančios
pastąpačiąlietuviųkalbos
mokytoją, tampa laurea
tėmis...“Tai iš tikrųjų bu
vo unikalus atvejismūsų
gyvenime, nors viename
suole ir nesėdim...Dar ir
dabarnegalimepatikėti,kad
kovo pabaigoje vyksime į
savaitės trukmės kelionę į
Europos Parlamentą, tuo
pačiuaplankysimeAmster
damą,Prahą,Briugęirkitus
Europosmiestus.Tai pati
geriausia kalėdinė dovana
mums,okartuirpaskatini
mas nepatingėti dalyvauti.
Juk niekada nežinai, kada
netikėtaitaugalinusišypsoti
laimė...

MortaStasikėlytėirLina
Radvilavičiūtė

Plungės„Saulės“gimnazija

Biblioteka–fotomenotradicijų
tęsėjaPlungėje

Šis fotografinis judėjimas
taip pat įtvirtina Plungės
viešosiosbibliotekosvaid
menį, tęsiant fotografijos
tradicijasregione.
2012m. „Fotoalėjos“

dalyvių bei 2011m. prie
Viešosiosbibliotekosįkurto
PlungėsirRietavofotografų
klubo„Žybt“laukiarimtos
irdidelioasmeninioindėlio
reikalaujančiosgrupinėsbei
tarptautinėsparodos:„Plun
gėsfotobienalė2012“,6oji
Pasauliožemaičiųdailėsbei
fotografijosparoda,„Fotoa
lėja2012“kartusuPlungės
miestais partneriais. Šias
parodas vienijanti tema –
miestasirkaimas.
FotografijosparodojeŽe

maitijosnacionalinioparko
parodųsalėje–dvarosvirne
eksponuojami2011m.„Fo
toalėjos“ dalyvių darbai:
Oksana Šukienė,Kęstutis
Vaitkus,SilvaGalvadišky
tė,AlgimantasVerkys,Al
fonsasBeresnevičius,Tadas

Atkeltaiš7psl. Končius,JaninaNavickaitė,
IlonaVaitiekutė,Kristina
Paulauskaitė, Romualdas
Lukošius,Kostas Slivskis
(Plungė),GintautasMargis
(Plateliai), Sigitas Kaz
lauskas (Viekšniai),Adas
Sendrauskas(Palanga),Jo
lantaKlietkutė (Kretinga),
Alma Kerpauskienė, Gi
tana Jazdauskienė (klubas
„efoto“,Mažeikiųskyrius),
Klaipėdos fotomokyklos
„Fotocat“ (vadovaiAlė ir
VirginijusJankauskai)lan
kytojų 2010m. nuotraukų
kolekcija. Pristatomi pa
langiškio fotomenininko
AdoSendrauskokuruojamo
projekto„TrapusJaponijos
patrauklumas“autoriai:Ma
sumiKawamura(Japonija),
ŠarūnasKasmauskas(japo
niško sodo prieKretingos
įkūrėjas),RadaMatulevi
čienė (Kretinga). Parodoje
Plateliuose eksponuojama
tik po vieną šių autorių
darbą iš jų didelių ciklų.
Fotomenininkė Masumi
Kawamura 2006m. atvy

koįLietuvąpamatytiJono
Mekotėviškės–Semeliškių
irJaponijoježinomųkuror
tų–PalangosirNidos.Taip
gimėkelionėsvaizdųparo
da„IknowYuogo“,rodyta
Palangoje ir Tokijuje. Š.
Kasmauskasfiksuoja savo
japoniško sodo, kuriamo
japonųlandšaftospecialistų,
gimimoetapus.R.Matule
vičienė–garsi verslininkė
sukūrė fotoreportažą apie
HirosimąirNagasakį.Taip
šie autoriaiA.Sendrausko
dėkasusibūrėbendrojepa
rodoje, skirtoje Japonijos
tautai, nukentėjusiai nuo
žemėsdrebėjimo,cunamio
ir katastrofos Fukushimos
atominėjeelektrinėje.
Paroda„Fotoalėja2011“

parengta,bendradarbiaujant
Žemaitijos nacionaliniam
parkui ir Plungės viešajai
bibliotekai, Platelių dvaro
svirne veiks iki 2011m.
lapkričio25d.

Plungėsviešosios
bibliotekosdailininkėir

fotografė

KvietimasįEuroposParlamentą
Iš ru de niš ko Vil niaus 2011 m. gruo džio 9 die ną grį žo me į žie miš ką ją 

Plun gę. Par vy ko me ne tuš čio mis. Do va nų par si ve žė me kvie ti mą pa va sa rį 
ap lan ky ti eu ro pos par la men tą Briu se ly je. Kaip tai nu ti ko?

Nukelta į 9 psl.

Li na Radvilavičiūtė

Žmogausteisiųdaug.Kuri
svarbiausia?
Jeigužinočiau,vertinčiau

teisę į laisvę, nes galėčiau
nevaržoma priimti spren
dimus.
Jeigu žinočiau, naudo

čiausi teise į privatų gy
venimą; juk informacija
apiemaneyranebetkieno
reikalas.
Jeigužinočiau,brangin

čiau teisę į lygybę prieš
įstatymą, nes nesijausčiau
išskiriamakitųatžvilgiu.
Jeigu žinočiau, džiaug

čiausiturėdamateisęįžodį.
Kalba yra yra pagrindinė
priemonėbendrautiirišsa
kytinuomonę.
Jeigužinočiau,trokščiau

teisėsįnuosavybę,nesga

lėčiaumatytisunkausdarbo
rezultatus.
Betpirmiausiaturiuįgau

titeisęįžinojimą.
Kodėl žinojimas svar

bus? Jis gimdo dvi bene
svarbiausias pilietinės vi
suomenės vertybes: lais
vę rinktis ir atsakomybės
suvokimą.Manau, tai yra
demokratijos vertybinis
pagrindas.Todėl jokia su
dėtingesnėinstitucijanegali
ilgai ir taikiai gyvuoti be
sąžiningos tarpusavio ko
munikacijos.
Organizacijos „Freedom

House“paskelbtamepasau
liniame2011metųspaudos
laisvės reitingeLietuvada

lijasi3639vietas tarp196
šalių.Kaipiranksčiau,mūsų
šalispatekoį68šalių,kurio
jespaudayra laisva,grupę.
Didžiuotis iš tiesųyrakuo.
Tačiau palikime reitingus
specialistams irpatyssavęs
paklauskime,armus,pilie
čius, tenkinadabartinėLie
tuvos žiniasklaida?Viena
dieniškumas,rėksmingumas,
tendencingumas, neobjek
tyvumas, grubuskišimasis
į asmensprivatųgyvenimą
–visataibūdinganevienko
merciniųtelevizijųlaidoms.
Spaudagalbūtišsišokakiek
mažiau,bettenkapripažinti,
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kaddidesnėspaudosdalisyra
„geltonoji“,temoskartojasi,
orimtųanalitiniųstraipsnių,
konstruktyviųkritinių idėjų
randame per retai.Ar ži
niasklaidosatstovaitinkamai
atliekasavoesminęfunkciją
–suteiktiteisęžinoti?
Mūsųspaudos, televizi

jos, internetininių portalų
tamsioji pusė yra pagrįsta
laisve,kuriojebeveiknėra
vietosatsakomybei.Liūdna
išdaliesdėlto,kadmesšiuo
atžvilgiuesamenereiklūsir
pasyvūs.Norssociologiniai
tyrimai rodo, kad lietuvių
pasitikėjimas žiniasklaida
mažėja,bulvarinėslaidosir
įžeidžiantysstraipsniaine
prarandasavopopuliarumo.
Kaiinformacinės„šiukšlės“
sulaukiatokiodideliopasi
sekimo, apie atsakomybę
kalbėtisunku.
Žiniasklaidos ir žmonių

Nevisadanetolerancijabu
voopivisuomenėsproblema.
Pasaulio,taippatirLietuvos,
istorijojegalimeįžvelgtidau
gybęgražiųpavyzdžių,kokie
tolerantiškivienaskitambuvo
žmonės.Vienasgražiausiųpa
garbosvienaskitamįrodymų
mūsųšaliesistorijojeyražydų
irlietuviųsantykiaitarpukario
metais.

„Kai su šeima atsikėliau
gyventi į Plungę, jaučiausi
taip,lyggyvenčiauIzrealyje.
Kas antras gyventojas buvo
žydas.Mūsų didelė bend
ruomenė turėjo ryškią auto
nomiją–šiamenedideliame
miestelyje turėjomemokyk
lasirturtingųjų,irvarginges
nių šeimųvaikams, bankus,
biblioteką, kiekvieną dieną
skaitydavomehebrajų kalba
parašytuslaikraščius,dvasinę
ramybęsurasdavomemaldos
namuose. Na, ir, žinoma,
triūsėme savo parduotuvėse
miesto centre. Į jas kasdien
konors nusipirkti ar tiesiog
pabendrauti užsukdavo ne
vienasvietinisplungiškis.Tai
buvodvi skirtingaskultūras
sujungiantivieta.Plungėsgy
ventojamsreikėjomūsų.Mes
jautėmės reikalingi.“ savo
vaikystėsprisiminimaisdali
jasivienintelisbelikęsPlun
gės žydas Jakobas Bunka.
Kodėlišnykožydųbendruo
menėsLietuvoje?Atsakymą
žinomeirvisdarjaučiamešią
istorijosgėdą.Okodėlmaiš
tauja Paryžiaus ir Londono
imigrantai? Kodėl niekaip
nerandama būdo, kaip likti
tolerantiškiemskitų tautų ir
religijųžmonėms?

Pastaraisiais dešimtme
čiaisskirtingųtautųkultūros
ir žmonės plačiai pasklido
popasaulį. Skeptiškifiloso
fai, kai kurie politikai tautų
globalizaciją laiko didele

šių laikų problema.Tačiau
savaime tai nėra nei geras,
nei blogas reiškinys.Blogu
jį galimepavadinti dėl kas
dien įvykstančių išpuolių
tosepasauliodalyse,kurtel
kiasikeliostautos.Atsiranda
nuomonė,kadten,kurpinasi
kelios skirtingos kultūros,
yrapavojingagyventi.Tačiau
priešAntrąjį pasaulinį karą,
kaižydųbendruomenėPlun
gėjesudarėapie50procentų
visųgyventojų,viskasbuvo
kitaip:dviskirtingoskultūros
padėjovienakitaigyventiir
išlikti.Atrodytų,kadŽemai
tijosmiestelyje apsigyvenę
žydai turėjo sukelti vietinių
plungiškiųpasipiktinimą.Bet
viskasvykovisiškaipriešin
gai:plungiškiainejautėjokios
skriaudosužleisdamimiesto
centrąkitataučiams.Priešin
gai, jie džiaugėsi galimybe
įsigyti ką nors reikalingo ar
nematyto žydų kromeliuo
se.Galiausiaidvitautostaip
susiejosavogyvenimus,jog
padėdavovienikitiemsžemės
ūkio darbuose.Tėvamsdir
bantvaikaižaisdavokartu...
Niekasnesišvaistėskambio
mis frazėmis, tiesiog taikiai
sugyveno.

Tačiau atėjoAntrasis pa
sauliniskarasirPlungėsžydų
bendruomenėbuvosunaikin
ta.Nugriautosabisinagogos,
kromeliai, žydųmokyklos–
viskas,kasgalėjotaptiįrody
mu,jogdvitautosgalisudaryti
stipriąirdarniąbendruomenę.
Dabar ieškome būdų, kaip
įskiepyti toleranciją žmonių
širdyse,ojuktereikiaatsigręž
tiįpraeitį.Plungėsprieškario
istorija yra puikus skirtingų
tautų sugyvenimopavyzdys.
Svarbiausia įsisąmoninti, jog
kitatautisarkitatikisšaliayra
nekliūtisišsaugotisavotautos
savitumą,betunikaligalimy

bėpraturtintijį,pažintipasaulį
netneišvykus iš savo šalies.
Kitatautis galbūt nustebins
savo amatais, tradicijomis,
menu...Galbūtjisturitokios
patirties,kokiosmūsų šalyje
labai trūksta, ir galimums
padėti?

Istorijos puslapiuose liko
gėdinginetolerancijoskitoms
tautomspėdsakai.Tačiauap
sidairęaplinksuprasime,kad
visa tai tebevyksta ir dabar.
Neseniai Europą sudrebi
no jaunų emigrantų išpuo
liai prieš britų policininkus
Londone.Visa tai kilo dėl
juodaodžio gyvybės, kurią
nusinešė policinko paleista
kulka kelių reidometu.Ar
britųpolicijabūtųėmusisto
kių veiksmų, jei juodaodžio
MarkoDagano vietoje būtų
buvęs anglas?Mes galime
kaltinti britų policininkus,
atėmusius gyvybę žmogui,
galimekaltintisukilėlius,ku
riųsurengtiprotestaipadarė
labaidaugnuostoliųirpalietė
paprastusžmones.Tačiaušis
įvykis labai aiškiai atspindi,
kodėl šiamepasaulyje labai
sunkurastistabiliądaugiakul
tūrę visuomenę. Jis parodo,
jognėravienosteisiospusės
šiuosekonfiktuose.

Visuomenėyramūsųšei
ma.Ojukkiekvienasšeimos
narys turi pareigas, kurių
privalo laikytis,kadgyventi
šeimoje visiems būtų gera
ir saugu.Tačiau, deja, šios
pareigosdažnai yra pamirš
tamos.Viena iš pagrindinių
taikaussambūviosąlygųyra
pagarbagretaesančiam–ki
tamirkitokiam.Tačiauarga
limagerbtitą,kurisnegerbia
kitų?Ašmanau, kadbūtina
gerbtiirnetolerantiškusžmo
nes, nes tonedarydamimes
patystampamenetolerantiški
kitųnuomonei.

Gerbtižmogųirgerbti jo
poelgiusyraduskirtingida
lykai.Mesprivalomegerbti
kiekvieną.Taiyramūsųpa
reiga,dėlkuriosmesnesame
atskirtinuopasaulio.Tačiau,
skirtingaineipatysžmonės,
jųpoelgiainevisadagalibūti
toleruojami.Messusidarome
savo nuomonę apie žmonių
elgesįirsprendžiame,pritarti
tamarne.Manau,kadvidinis
svarstymasirgebėjimassava
rankiškaisusidarytisavonuo
monęyravienaišsvarbiausių
savarankiško ir sąmoningo
žmogaus savybių. Svarsty
mas parodo, jog jis nepasi
duodadaugumosnuomonei,
sprendimuspriimapats, jog
jam rūpi, kokioje aplinkoje
gyvena.Na, o apsisprendi
mas toleruoti ar netoleruoti
tam tikrus žmonių poelgius
atskleidžiažmogausdvasines
vertybesirmoralę,kitaipta
riant,žmogausasmenybę.Iš
to, kokius poelgius žmogus
laikotoleruotinaisirkokiems
nepritaria, galime spręsti,
kaip pats žmogus pasielgtų
panašioje situacijoje, ką jis
laikoteisinguelgesiu.Tačiau
kaikuriųveiksmųnetoleravi
mas,kaipirtoleravimas,taip
pat gali būti žalingas, jeigu
jis sukelia nepagarbą žmo
gui.Mesturimesuprasti,jog
mūsų netolerancija niekada
neturi peržengti tam tikros
ribos,užkuriosprasidedakito
žmogausnegerbimas.

Ar turime toleruoti neto
lerantiškus žmones? Taip.
Ašmanau, kad tolerancija
yrapagarba,kuriosyravertas
kiekvienas.Tačiaunepaisant
pagarbos netolerantiškam
žmogui, mes neturėtume
pritarti jo veiksmams, ky
lantiems iš netolerancijos
kitokiam.

Plungė

Atkeltaiš8psl.

Žmogausteisiųdaug.Kurisvarbiausia?
santykis– lygužburtasra
tas:jiformuojamus,omes
ją.Jeigušissantykisneten
kina, lieka tik įsiskverbti į
rato vidų pačiam, bandant
naujomisidėjomisjįpakeis
ti.„Žurnalistastapopanašus
į chirurgą, kuris atveria
skaudulįaržaizdą,bettaipir
paliekająnesusiūtą“,–tei
giažurnalistu,televizijosir
radijo laidų vedėju dirbęs
Rytis Juozapavičius. Jis,
didelę gyvenimo dalį pra
leidęsžiniasklaidossrityje,
atsisakė savo profesinės
karjerosirpastaruosiusde
šimtmetųyražinomaskaip
retorikos instruktorius.Pa
sitraukimomotyvas labai
paprastas: „Ieškojau veik
los, kuri ne apnuogina, o
sprendžiaproblemas.“Iraš
matauprasmingesniųbūdų
atstovauti žmogaus inte
resams, todėl savo ateities
nesiejusužurnalistika.

O gal yra taip, kad ži
niasklaidosturinyspriklau
sonuopaklausos,t.y.skaity
tojų/klausytojų/stebėtojų,
interesų?Aš esu linkusi
suabejoti,nesaplinkoje (ir
savyje)pastebiuneretąnu
sivylimąžiniasklaidoskom
petencijairkokybe.Pavyz
džiui, kokį žurnalą turėtų
skaitytiintelektuali,savimi
iraplinkabesirūpinanti,sa
vo šeimąmylinti, karjeros
galimybėmis ir netgi šiek
tiek politika besidominti
septyniolikmetėmergina?
Prekyboscentreperžiūrėjus
žurnalųstovųturinį,peršasi
išvada,jogtokiaskaitytojų
grupėneegzistuoja.Žurna
lai„panelėms“mirgapata
rimais, kaip pamiršti tave
palikusįvaikiną,atsikratyti
„visųmerginųbaubo“ce
liulito,derintižieminiošali
koirkepurėsraštusarkuo
skubiauikivasarossezono

įtilptiįSdydžiomaudymo
si kostiumėlį. Juokas pro
ašaras!Būtųnaivumanyti,
kadtokioamžiausmerginų
interesų ratas apsiriboja
vaikinaisirmadųtendenci
jomis, tačiaušitokįmodelį
brukažiniasklaida.Panašių
pavyzdžiųgalimaaptiktiir
daugiau.Namie televizo
riausekraneregiuspalvingą
reklamą,kviečiančią įmo
deliųatrankas,omokyklo
je prasilenkiu su kažkada
modeliokarjeraineabejinga
bendraklase,pervasarąsu
sirgusiaanoreksija.
Esuįsitikinusi,jogžmo

gus, kuris žūtbūtinai norės
žinoti tiesą,sužinos.Kartu
manau, kad ši teisėmums
turėtų būti prieinamesnė.
Kur veda nežinojimas?
Tūkstančiamsjaunųžmonių
pastaraisiaismetaisatrodė,
kadpasaulįvaldoteisininkai
irvadybininkai,kolšiemet

pagaliau imta kalbėti, kad
šiųspecialistųmūsųšalyje
parengta dešimčiaimetų į
priekį.Nepaisant to, į šių
specialybių studijas ir šie
metstojodaugiausiaižmo
nių. Lietuvos aukštosios
mokyklos ir universitetai
nutyli, kiek jų absolventų
baigęmokytis įsidarbina
pagalspecialybę.Nežinoji
masvedaįnesusipratimus,
už kurių pasekmes vėliau
tenkamokėtisukaupu.
Verta nepamiršti, kad

ne kiekvienas teisės žinoti
trokšta.Yra (ir veikiausiai
visada bus) žmonių, kurie
tiesosžinotinenoriarpasą
moningai jaučia,kadneži
nantgyventilengviau.Toks
gyvenimo būdas galbūt
tikrai psichologiškai svei
kesnis, bet ar prasmingas?
Turbūt ne.Manau, geriau
jausunkus,negubeprasmiš
kasgyvenimas.
Lietuva per dvidešimt

vienerius nepriklausomy
bėsmetus atkakliai bandė
išsivaduotiiškomunistinio

melo–melovisiemsirapie
viską–gniaužtų.Dabarmes
lygirlaisvi.Tačiaunuoko?
Nuopareigos, sąžinės, tie
sos? Spaudos laisvė, kaip
irbetkokiakitalaisvė,yra
bevertė be kiekviename
žingsnyje ją lydinčios at
sakomybės. Todėl norisi
matyti daugiau atsakomy
bės už pasakytą žodį.Ne
administracinio bausmini
moarteisinėsatsakomybės,
omūsų pačių suvokimo,
kokią įtakądaroviešumon
paskleistamintis.
Žinojimas yra tarsi pra

dinė stotelė, į kurią reikia
atvyktipriešvažiuojantbet
kurioskitosvertybėspaži
nimolink.Siektiteisėsįjį
derėtųtiekperkantprekybos
centruose,tieknaršantinter
nete, tiek skaitant knygas,
tiekkreipiantisįteismą,tiek
gulantisįligoninę.Jukkai
žmogusnežino,įkurįuostą
plaukia, joks vėjas nebus
palankus,  teigiaAntikos
filosofasSeneka.

Plungė

Mor ta stasikėlytė

Arturimetoleruotinetolerantiškusžmones?
Paroda„Žvilgsnisį
Žemaitiją“
Vilniausmiestosavivaldybėskultūros,sportoirtu

rizmodepartamentasirVilniausvaikųirjaunimome
nogalerijaŽemaičiųdienųprogakviečiamažuosius,
jaunuosiusŽemaitijosregionokūrėjuspristatytisavo
kraštogamtosgrožįirkultūrąsostinėjeVilniuje!
Pieškite ir dalyvaukite parodoje „Žvilgsnis į Že

maitiją“, vyksiančiojeVilniausMokytojų namuose
kovomėn.2d.–balandžiomėn.7d.Parodosatida
rymas–kovo2d.16.00val.,KaziukomugėsVilniuje
išvakarėse.

Dalyviai:mokyklinioamžiausvaikaiiš
Žemaitijosregiono.

Siūlomostemos:
„Gamtoskaralija“–kuoypatingaŽemaitijosgamta,

kokiuosemiškuose,pievose,laukuosevasaromisžais
davote,kokiusgyvūnussutikdavote,kuožavitės,kokie
gamtosvaizdaiįstrigęįatmintį?
„Statiniųmagija“–etnografinėarchitektūra,kaimai,

miestai, pilys, viskas, ką pastatė darbščios žmogaus
rankos.
„Močiutėspasakos“–pasakosirlegendosapiegim

tąjįkraštą.
Taippatlaukiamedarbų,pristatančiųkraštoetnogra

fiją–baldųpuošybą,tautinįkostiumą,medžiodirbinius
irkt.Galiterinktisirkitastemas,kurtiimprovizuotus
žemėlapius,kūrybingaipristatytisavokraštoįžymybes,
garsiuskūrėjus,kilusiusišŽemaitijosirkt.

Technikosirformatoreikalavimai:
Atlikimo technikos, išraiškospriemonėsneriboja

mos.PiešiniainemažesnineiA3formato.

Dėlplatesnėsinformacijos:
Sigita Stankevičiūtė –Vilniaus vaikų ir jaunimo

menogalerijosprojektųvadovė,
tel.861446911,852122714,info@vaikugalerija.lt,

child_gallery@yahoo.com.
Apieplanuojamądalyvavimąlabaiprašomepranešti

elektroniniupaštu.

Darbussiųsti:
Vilniausvaikųirjaunimomenogalerija,Vilniausg.

39/6,LT–01119,Vilnius
Darbaiparsiunčiaminebus,dalyviųprašomepasiimti

patiems.Darbaimetuslaikobussaugojamigalerijoje.

Darbųlaukiameiki
2011m.vasario22d.
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LidijaŠimkutė.TarpLietuvosirAustralijos
Atkeltaiš4psl.

mėlynaspušųviršūnes
rausvusklevus
šafranininiusberžus

grybaiparausta
kerpiųlovoj
rasanusiritasamanomis

medžioaksomas

voveraitėsšuolis
pažadina
akmenuotątaką

*

PAUKŠČIAINUSKRENDA
nepalietęvandens
ištroškęto
kąpaslėpė
veidrodžioįraše

kažkassukasiore

*
SAULĖNUKRITO
anttavopeties

mintysbeveik

permatomos

*

ŠNABŽDĖKIME
jūrasvienaskitam

išverkimevandenyną

*

IŠBLYŠKUSIOSNENDRĖS
ramunėliųsmėlyje
svyruojapo
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rausiasižemėn
paraližuotojemėnesienoje

žodžiaiišplėšia
pušieskankorėžiopaslaptį
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an ta nas ka ka nauS kaS

Valstybė,kuriospiliečiaiyrapatenkinti
Įvai rūs ty ri mo ins ti tu tai nuo lat at lie ka vi so kias ap klau sas – ko kios vals ty bės pi lie čiai jau čia si 

lai min giau si, kur ge riau siai su tvar ky ta rin kos eko no mi ka, kas svar biau – ne prik lau so my bė ar ma te
ria li nė ge ro vė ir t.t. Ne se niai pa skai ti nė jau vie nos to kių ap klau sų re zul ta tus – šį kar ta klau si nė to jai 
sten gė si iš siaiš kin ti, ku rios vals ty bės gy ven to jai la biau siai pa ten kin ti sa vo vals ty be, la biau siai ja 
di džiuo ja si ir ma no kad ge res nės už ją jiems tik rai ne rei kia.

Nukelta į 12 psl.

Geriausioji
valstybė

Tyrimo rezultatai pa
rodė, kad savo valstybe
pasaulyje yra labiausiai
patenkinti norvegai.Ty
rėjai teigė,kadapklausos
vykdytosbene125valsty
bėse.Manetaisudomino.
Mat Norvegija nėra nei
didelė, nei galinga vals
tybė.Pasauliožemėlapyje
jiniekuoneypatinga.Gy
ventojų panašiai kaip ir

LR– apie trismilijonus.
Verčiasižemdirbyste,turi
neblogąžvejyboslaivyną,
kalnuoserandamašiektiek
naudingųiškasenų,tačiau
tai nėra nei auksas, nei
deimantai,neikokiosnors
ypatingaivertingosstrate
ginės žaliavos.Turi naf
tos, jos užtenka saviems
poreikiams,šiektieklieka
ir parduoti. LR irgi turi
naftos telkinįGargžduo
se,kažkada turėjo iržve
jybos laivyną, turi ir šiek

tieknaudingųiškasenų,o
dirbamosžemės–žymiai
daugiauneiNorvegija.
Tiesa, LR vyriausybė,

užuotplėtusiirsutvarkiusi
savo žvejybos laivyną jį
sunaikino,nestopareika
lavoESinstitucijos–net
sumokėjo laivų savinin
kamsirbendrovėms,kad
šieatiduotųlaivusįmetalo
laužą.TaigiLRpatilabai
nenorėjo turėti pelno iš
jūrųverslo.Naftostelkinį
irgi buvo būtina atiduoti
užsieniečiams. Ūkinin
kamsgimokamos išmo
kos,skatinančiosnedirbti
žemės, o grūdus užgana
nemenką kainą perkame
išDanijos. LR politikai
dažnaipakalba,kadturė
tume sekti Skandinavijos
šaliųpavyzdžiu.IšSkan
dinavijospusiasaliovals

tybių,bent jaugyventojų
skaičiumimus labiausiai
atitiktųNorvegija.Tiesa,
apie skandinavų pavyzdį
politikai tik šneka – pa
tirties semtis jievažiuoja
kitur–įArabųEmyratus,
Kiniją,NaująjąZelandiją
irkt.Paslaptispaprasta–
Norvegijaturistaujantiems
yralabaibrangišalis.Jos
vyriausybė nesistengia
vystyti turizmo verslo ir
visainetrokštakadkalnus
beifiordusužplūstųužsie
niečiųpulkai.

Norvegija–
norvegams

Nors tokio šūkionor
vegai eidami gatvėmis
neskanduoja ir užsirašę
niekur nėra, bet nuvy

Mokytoja Ganutė Matevičiūtė ir poetė Lidija ŠĮimkutė. 
2008 m.

Lidijos Šimkutės kūrybos vakaras „Skalvijos“ kavinėje. Plungė, 2008 m.

Plungiškiai su poete L. Šimkute „Skalvijos“ kavinėje.
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Lietuvisrašytojas
tremty
Jispagaliauneimaįširdį,jeikartaisyranetpajuokiamas,

kaipsvajotojasarmažakalbislinksmosedraugijose.
Tremtiesgyvenimejislabiauyrapastebimaskaipad

vokatas, inžinierius, kunigas, gydytojas, redaktorius ir
juodarankisdarbininkas,negukaipraštožmogus.
Rašytojui teikiamapagarba būna žaibinė: ji sutviska

scenojeirtuojužgęsta.

II

Tačiauirtokioseaplinkybėserašytojasliekajūsųbrolis
beisesuo,kurįVisagalispašaukėypatingamuždaviniui.
Jisžinosavovertę,paskirtįbeiatsakomybę,irtasžino

jimasrašytojąpastatoskirtingonplotmėn.
NykosNiliūnopoezijojerandamešįdrąsųteigimą:
„Iramžinybęgriauskūrybosšauksmasneramiaiklai

kus“.
Griaus...Kasgriaus?
Artosvisoslietuviorašytojonašlaitėsknygelės,dūlan

čiosspaustuviųsklepuosebeskaitytojo?
Tonesakau.
Amžinybę griaus žmogaus nerami dvasia, jo aistros,

emocijosbeipolėkiai, iškelti įmenokūrinius–poeziją,
epą,muzikąirplastinįmeną,kursavovietelęrasirlietu
viskūrėjas.
Kūrybanėraakliarbairacionalūsprasiveržimai,kokius

meskartaisregimegamtojebeivisatoje.
Kūryba yra estetinė darna, turinti dievišką pobūdį ir

griaunantitamsąbeichaosą.
Čianėralaikosnauduliui–
Kūryba–dinamiška,nesatspindiDievogalią,kurios

procesasniekadnesibaigia.
Jinerami,nessavošauksmuliudijakitątikrovę,sukuria

bentkūrimoproceserašytojasbendrauja.
Kartais jis girdi šaukiančias žvaigždes, kartais jūras,

kartaismažyčiusžemėstvarinius,kartaisžmogų,kartais
visątautą...
Rašytojas turi pagauti tuos skausmo bei džiaugsmo

balsus,juosperleistipersaveir,sulydęsįpoezijos,epo,
dramosveikalus,atiduotisavobroliams.
Taskūrybosprocesas,jeiįsibanguojapilnai,reikalauja

visožmogaus,visojolaiko,visosjomeilės...
Tiktadagimstadidelimenoveikalaiirtautos,kartaisdėl

keliųžymiųrašytojų,iškylaįkultūrinesaukštybes.

Betkokiagiironija!
Žmonijasavodidžiuosiusrašytojusbeimenininkus,kol

jiegyvi,dažnaipajuokė,atstūmėirnetmarinobadu.

III

Negalimesakyti,kadmūsųtautojekoksžymusrašyto
jasarmenininkasbūtųbuvęsatstumtas,arstačiainumiręs
išbado.
Daugiausia, ką galėtume apgailėti – jis buvo neretai

pamirštas.
PamirštikurįlaikąbuvonetDonelaitisirČiurlionis.
Ganapamirštišiuometuyramūsųdidiejipoetai,Ais

tisirBrazdžionis,didiejijaumirędailininkai,Galdikasir
Kiaulėnas.
PaliktiDievovaliailiekairvisigrožinioraštobeimeno

žmonės.
Niekasneklausia,kokiojieamžiaus,kaipišsiverčia,ar

turipensiją,–norsjųkūrybalaikodvasiniaigyvąlietuvių
tautosšakątremty.
Pagaliauniekonegirdėti apieplanuojamąparamą se

natvės bei ligos ištiktiemsmūsų kultūrininkams, nors
Amerikoslietuviainiekadnėrabuvęfinansiškaistipresni,
kaipšiandien.
Tačiaudėl tųdalykųpasrašytojusnėra jokiokartėlio

visuomenei.
Irčianoriuvėlgrįžtipriesavokalbospagrindiniotei

ginio:
Lietuvisrašytojasyrajūsųbrolisirsesuo.
Jamnerūpipriekaištai–jamrūpikūryba.
Jamnerūpi,kiekmilijonųAmerikosbeiKanadoslietu

viaituribankuose–
Jamrūpi tremties irvisos lietuvių tautosdvasiniska

pitalas.
Kiekvienasrašytojaspagalsavotalentąkraunajį,nerei

kalaudamasprocentų,betpatsprimokėdamasširdim.
Kažinaryrakitatautapasaulyje,kuriosrašytojaibūtų

taipsuaugęsujakūrybiškaiirvisuomeniškai.
Nuopatžiliausiųlaikųbeveikkiekvienasmūsųrašytojas

atpylėirvisuomeninėsduoklės,kaipmokytojas,kunigas,
organizatorius...
Žinoma,galikaspadejuoti,kadmesneturimNobelio

premijoslaureatų–taip,neturime,betužtaimesturimera
šytojus,kurie,lygsąnariaisukūnu,yrasuaugęsutauta.
Jųkūrybą,perdvelktątautosskausmubeilūkesčių,ga

lėtumepavadinti tuo„klaikiaineramiušauksmu“,kuris,
jeigu, jau ne amžinybę, tai tikrai griovė vergiją, tamsą,
nesantaikas.
Pradedantkukliomissenoviniųkatekizmųgiesmelėmis

irbaigiantšiųdienųiškiliųjųpoetųeilėm–lietuviųlitera
tūra,poezijabeiproza,yragarbėshimnastautai.

Geografinėbeikultūrinėizoliacijanemažaitrukdėmūsų
rašytojamsužsiimtipasaulinėmistemomis,betjipadėjosu
sitelktiįsavotautos,žmogaus,žemėsbuitįirišgautiestetinę
tiesą,kuritikriausiaipraturtinapasaulinęliteratūrą.
Kasčiablogo, jeigu ir tremty lietuvis rašytojasvaiz

duojakaimą?–taitikženklas,kadjisyrasuaugęssusavo
žeme.
Kasčiatokio–kaimasarmiestas–visurtapatižmo

giška drama sumeile, skausmumirtim– visur aruodas
rašytojui...

*   *   *
Baigdamassavožodį,noriuprimintivisųmūsųateities

realiągalimybę.
Aptilus šių laikųaudroms,Lietuvos istorijojebus ra

šoma:
„Apie30.000pasitraukusiųnuokomunizmošviesiųlie

tuviųirlabaigeraiįsikūrusiųAmerikoskontinenteturėjo
virš100pajėgiųrašytojų.
Rašytojai buvo palikę gimtąją žemę, ieškodami lais

vėskūrybaiirtikiedamiesisveturlabiaupasitarnautisavo
žmoguibeitautai.
Deja,jųknygosmažaitebuvoskaitomosirperkamos.
Dėltotremtieslietuviųkultūrinislygisvislabiauirla

biausmuko.
Knygosnuvertinimasprisidėjopriešeimųnutautėjimo,

irlietuviųišmokslintivaikainuėjosvetimaiskeliais…“
Taipbus rašoma,nes tokianelaimingayramūsų tik

rovė.
Betnepulkimeneviltin!
Tarplietuviorašytojoirvisuomenėsdarnėranutrūkęs

ryšys.
Rašytojaiirvisuomenėdartebėravieningatautiniame

darbe.
Rašytojasirskaitytojasdarsusitinkakoncertuose,lite

ratūriniuosevakaruose,organizaciniuosesusirinkimuose,
demonstracijoseirparodose.
Reikiatikvieno,kadjiedažniaususitiktųakisįakįra

mybėsvalandą–knygospuslapiuose.
Tiktokiamesusitikimerašytojasirskaitytojaslabiausiai

tampabroliaisirtarpjųužsimezgadvasinėgiminystė.
Tiktokiamesusitikimejiegeriausiaisusiartinairabi

pusiaipraturtėja.
MieliDetroitolietuviaikultūrininkai,Jūsesaterašytojų

viešopagerbimopionieriai.
Būkitepionieriaiiratgaivinimelietuviškosknygosskai

tytojuje.Ugdykitešiąidėją!
Jūsųakademijayra,lygpriešaušriošviesaįnaujądie

ną–
Įdieną,kailietuvisrašytojasirskaitytojasbroliškaisu

sitiksirnebesiskirsknygospuslapiuose.
ParengėDainiusSobeckis

Plungė

KONKUrsAs, sKIrTAs 
PLUNGės sAVIVALDOs 220 

meTų jUBILIejUI
Kviečiamevisus,mažusirdidelius,dalyvautikūrybiniame

konkurse„Gimtinėmanoakimis“,skirtamegarbingammūsų
miestojubiliejui–220iesiemsSavivaldosmetams.
Tiknuomūsųpačiųpriklausogyvenimokokybė,mes

patyskuriamesavoirsavovaikųateitį,todėlsvarbugyventi
nerytojumi,ošiandiena.Šiuokonkursusiekiamaskatinti
kūrybinęmintį, sąmoningą, pilietišką požiūrį į pasaulį,
savošalį,savomiestąirpačiussave.Pasidžiaukimevisi
kartusavosukurtaisdarbais,pasidalinkimegebėjimaisir
talentu.

Konkursodalyviaikomisijosvertinimuiikikovo10d.
pristatopovienąkonkursinįdarbą:audio,videoarstatinę
vaizdomedžiagą (nuotrauką,montažą ir pan.), dailės,
muzikos,literatūroskūrinį,šokį,spektaklįirkt.Svarbu:
apie ketinimą dalyvauti konkurse prašytume pranešti
konkursoorganizatoriamsikišiųmetųsausio23d.el.paštu:
beinorasp@inbox.ltarbatelefonu+37069852900.

Geriausikonkursuipateiktidarbaibusapdovanotiprizais
baigiamosiosšventėsmetukovo30d.PlungėsKultūros
centre.Nuo vasario 28 d. konkursui pateiktus darbus
galėsite išvystiKultūroscentroparodųsalėjesurengtoje
parodoje.

Tikslesnės informacijos apie konkursą teirautis: 
beinorasp@inbox.lt arba tel.+37069852900
infocentras@plunge.rvb.lt  arba tel. 8 448 72372

Konkursoorganizatorius-KrikščioniųpartijosPlungėsskyri-
auspirmininkasPetrasBeinoras.

Konkursopartneriai–Plungėsviešojibiblioteka.

DĖMESIO!
Vasario2326dienomisParodųcentreLITEXPOvyks13ojitarptautinėVilniaus

knygųmugė.KartuveiksirBaltijosknygųmugė,rengiamaVilniujekastrejimetai
(daugiauinformacijossvetainėjewww.litexpo.lt).
KasmetVilniausknygųmugėjedalyvaujagaususPlungėsnevyriausybiniųkultūros

organizacijųnariųbūrys.IšvykąrengiaKalbosdraugijosPlungėsskyrius,draugija
„Saulutė“.NorinčiuosiusvyktiįšiųmetųKnygųmugęprašomeregistruotisPlungės
viešojojebibliotekoje.Informacijatel.844872372,861465329;el.paštas:zem
saulute@gmail.com

„Žemaičiųsaulutės“skaitytojųdalyvavimasmugėjebūtinas!..

„Žemaičiųsaulutės“redakcija

Dėmesio!

Tęsiasi 
„Žemaičių 
saulutės“  
2012 metų 

prenu
merata!

Kviečiame 
užsisa

kyti!
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“Žemaičių saulutėje“
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DRAUGIJA „SAULUTĖ“
Savaitraštis leidžiamas 
nuo 1994 m. spalio 4 d.

Laisvės al. 19
LT-90157 Plungė
Tel.: (8 448)  72 372, 72 375
E. p. zemsaulute@gmail.com
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Vilma Mosteikienė
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V. Liutikaitė, R. Žukienė,
K. Vaitkus, A. Veitienė, 
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UAB „Plungės žinios“
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Tiražas - 1 500 egz.

Spaudė UAB „Skalva“ (Kretinga). 2 spaudos lankai. Straipsnių ir laiškų autorių nuomonės gali nesutapti su redakcijos nuomone. Maketavo Žydrūnas Pilitauskas (Vytauto g. 9B, LT-90123 Plungė. Tel.: (8 ~ 448) 70400, 8 ~ 682 56996. E. p. zydriusp@takas.lt).

dai nius So bec kiS

Išbaimės
DaugelisžmoniųtikiDievu.Tikarjųtikėjimasyrakuo

norspagrįstas?Kamreikalingastastikėjimopagrindimas?
Jukžmogusarbatiki,arbanetiki.Tarpiniovariantonėra
irnegalibūti.Galkasnorspaprieštarausirpasakys,kad
gali būti ir pusinis tikėjimas.Tik kaip tai suprasti?Dėl
vienųdalykųyratikima,odėlkitųne?Tikimatik tuo,
kasnaudingaasmeniškaižmogui,okasjamjaunenau
dinga, tuo netikima.Ar vieną dieną pasitikimaDievu,
kaisekasi,okitądienąjaune,kainesiseka.Čiakaipsu
astrologinėmisprognozėmis:perskaitaihoroskopą,irjei
jiskalbateigiamusdalykus,tuomettikima,ojeiprastus
dalykus–netikima.
LabaigeraiDievobuvimogalimybęyraapibrėžęsBlezas

Paskalis.TaspatsfizikasPaskalis,kuriopavardėspirmo
siomisdvejomisraidėmisPayramatuojamasslėgis.Pagal
jotikimybiųteorijągalimalabiaunetikėtineitikėtiDievu.
Tikartaigeriausiasvariantas?Pasvarstykime.Jisteigia,
jeiDievonėra,omes juonetikime, tainieko tokio,nes
mumsnuotoblogainebus;jeiDievonėra,omestikime,
taippatniekoblogo,galnetgerai,nesgyvenimąnugyven
simeetiškai;jeiDievasyrairmestikime,tuomettaippat
viskasgerai,nesgalutiniametiksle(nemaišykitesufilmu
Finaldestination)būsimeišganyti;betjeiguDievasyra,o
mesjuonetikime,taivargasmums.Tadajauniekasnepa
dėspaskutiniąjądienąprisistačiussunetikėjimu.Vadinasi,
pagalB.Paskalį,išeitų,kadegzistuoja25%tikimybė,kad
Dievasegzistuoja,irkadmumstaigalibaigtislabaiblogai.
Vistiektaiyralabaididelėtikimybė.Irjiskatinakažkaip
suktisiššiossusidariusiospadėties.
Grįžtantpriepusiniotikėjimo,galimaprisiminti,kąyra

pareiškęsDievasApreiškimo knygoje. Jis grasina, kad
drungnustikinčiuosiuspašalinsišsavotautostarpo.Jam
jaugeriaukarštiarbanetšaltitikintieji.Dievuinetgeriau
nepusiniodrungnotikėjimoatstovas,betšaltastikintysis.
Kaipsuprastitątikinčiojošaltį?Arkadjamšąlarankosir
kojos?TurbūtneapietaieinakalbaApokalipsėje.Šaltas
tikintysistaitas,kurisžinotikėjimotiesas,betjomisgy
venimenesinaudoja,tuolabiauneskatindamaskitusjomis
naudotis.
Atsižvelgdamas įB. Paskalio tikimybių teoriją, esu

pasirinkęstikėjimopoziciją,nepriklausomainuotoaryra
Dievasarjonėra.JeiDievonėra,oašjuotikiu,tainuo
tomanblogiaunebus.Šįžemiškąjįgyvenimąnugyvensiu
dorai iretiškai.JeiDievasyra iraš juo tikiu, taigaluti
niamerezultateturiubūti,irbūsiu,išganytas.Kasskatina
manetikėti,jeiguDievonetnėra?Atsakymas:baimė,kad
Dievasgalibūti.Manotikėjimasparemtasbaime.Dievo
baime.Bijau,kadDievasgalibūti,todėljuotikiu,nestik
tikėjimasyravieninteliskeliasįišganymą.Jukirdemonai
tiki ir dreba, kadDievas yra.Tai kodėlmumsnetikėti?
Dabarkasnorsgalėtųpaklausti,kaipgalimatikėtiišbai
mės?Arbaimsirpaprieštaraus,kadbaimingasarbailus
tikėjimasnegaliegzistuoti.Nepamirškime,kadBiblijoje,
irypatingaiSenajameTestamente,kalbama(arbatiksliau
–rašoma)apieDievobaimę.Jukartainetapatibaimė,
apiekuriąkalbėjome?Galbūtkiekvienasskirtingaiirvis
kitaipsuprantameDievobaimę.AšbijauDievorūstybės,
todėl juotikiu.JeigunebijočiauDievobausmės, tuomet
juoirnetikėčiau.
Vienasdraugassako,kadžmoguireikiatikėti,turėtiti

kėjimoobjektą,būtitikinčiuojusubjektu.Ogeriausiatikėti
įDievą,kadirkokiuvardujįbeįvardintum.Šiojevietoje
terminąreikiatikėtigalimapalygintisusąvokomisreikia
pavalgyti,arbareikiapailsėtiarreikiapamiegoti.Taimes
galimeįvardintitikėjimoreikalingumuirkasnorstaipa
lygintųsupusiniutikėjimu.
Galkasnorsdrįstųmanotikėjimąišbaimėsprilyginti

pusiniam,arbadrungnam,tikėjimui.Pagaltokiąinterpre
tacijąašturėčiaubūtiišspjautasišjoburnossuvisomisiš
toišplaukiančiomispasekmėmis–amžinomiskančiomis.
Tačiaunesutinkusutokiainterpretacija.Manotikėjimas
Dievunėraneipusinis,neidrungnas.Mannesišviečiapra
garokančios.Jūsvėlsakysite,kadtaituolabiaunėrakarštas
tikėjimasirjūsbūsiteteisūs.Dievasnemylidrungnų,bet
mylikarštusiršaltustikinčiuosius.Ašesušaltas...

Plungė

kęs Norvegijon ga
na greitai pajunti,
kad esi nelabai pa
geidaujamas. Kaip
jau minėjau – visų
pirma užsieniečiui
viskastenyranepap
rastaibrangu.Kronos
ir kitų šalių pinigų
keitimo kursas labai
palankuskronai.At
vykusiamišLRirpa
sikeitusiamsavolitus
įkronasvietosbanke,
kavospuodeliskavi
nukėje kainuoja 20
– 25 litus. JAV tu
ristui dešimt dolerių
užkavospuodelįirgi
atrodobrangu.
Taipogisusidurisu

visišku abejingumu.
VaikščiojauOsle, su
dviempanelėmis lie
tuvaitėmis ir įtikinau
jas eiti su manimi
apžiūrėti „Framo“
–RoaldoAmundse
no laivo, kuris nu
gabeno ekspedicijas,
pirmąsias pasaulyje
pasiekusias šiaurės ir
pietų ašigalius.Bėda
–nežinojomekureiti.
Merginoskeliskartus
bandėužkalbinti jau
nus vyrus angliškai,
norėdamos sužinoti,
kurtas„Framas“yra.
Vaikinaitikabejingai
gūžtelėdavo pečiais
irnueidavo.Arbane
supratoangliškai,arba

Valstybė,kuriospiliečiaiyrapatenkinti

Atkeltaiš10psl. nenorėjokalbėtis.
Bilietas į „Framą“kai

navo šimtą kronų – apie
aštuoniasdešimtlitųpagal
tuometinį kronos ir lito
santykį.Jaunųverslininkų
šeima sumanė papietauti
nedideliame restoranėlyje
–sąskaitaužpietus–dau
giaukaiptūkstantiskronų
t.y.daugiaukaip800litų.
Tadnetirturtingamversli
ninkuikeliautipoNorvegi
jąyrabrangu.Vaizdingais
kalnaispaprastaigėrisipa
tysnorvegaiirvienaskitas
švedų turistas.Norvegija
nestojoįEuropossąjungą
irneketinaįsivedinėtieuro.
Nusprendė,kadtainenau
dinga. Šalis pakankamai
turtinga – sukurto BVP
vertė vienam gyventojui
(įskaitantiržindomuskū
dikiusbeipensininkus)sie
kia57tūkst.dolerių(apie
120tūkst.litų)metams.Tai
nėraitindaugpalyginussu
kitomis išsivysčiusiomis
šalimis, tačiau išmokų iš
ESfondųNorvegijanegau
tų–patiturėtųremtiskurs
tančius.Betojienenorėjo
įsavoteritoriniusvandenis
įsileistiESvalstybiųžvejy
boslaivų.

KodėlLRpiliečiai
negali?

KodėlLRpiliečiaine
galisusitvarkytižvejybos
laivyno, gaudyti silkes,
menkes bei skumbres ir

turėti iš to gražaus pelno
tiek laivų savininkai tiek
valstybė?
KodėlLRpiliečiai tu

rėdami trigubai daugiau
dirbamos žemės nei nor
vegai, nepajėgia apsirū
pintigrūdais,daržovėmis,
vaisiaisirkitokiaisžemės
ūkioproduktais?
Kodėl turėdaminuosa

voježemėjenaftosgręžinį
brangiai perka benziną iš
tos pačiosNorvegijos ir
kitųšalių?
Kodėlmumsmirktrūk

reikiaatominėselektrinės,
onorvegaibejosapsieina
iryraenergetiškaineprik
lausomi?
Tų kodėl būtų galima

darnemažaivardinti.
Norvegai pasitiki sa

vo teisėsauga – bene 98
proc. apklaustųjųmanė,
kad teismai, prokuratū
ra ir policija dirba gerai.
Virš devyniasdešimt pro
centų yra patenkinti savo
vyriausybe bei valdžios
institucijomisirmano,kad
valdininkai dirba naudin
gądarbą.Norvegijagarsi
savo keliautojais, pasau
liniolygiomokslininkais,
menininkais bet ten nėra
neimilijardieriųneimul

timilijonierių. Bent jau
pasaulinio lygio turtuolių
tikraine.
Alkoholiniai gėrimai ir

rūkalaiNorvegijojebran
gūsirpatiemsnorvegams,
o turistui išLR jųkainos
atrodo fantastiškos.Todėl
geriamairrūkomanedaug
.Dvimetriniaivyraipasiima
po0,33litrotalposbokaliu
kąalausiršnekučiuojasi...
GirtonorvegoOsleirtoliau
keliaujant, bent jauman,
pamatytineteko.Norvegai
beveik nevagia. Palikęs
lagaminą parke ant suolo
pokeleto dienųgali rasti
jį nepaliestą toje pačioje
vietoje,nebentparkątvar
kantysdarbininkainuneštų
įradiniųbiurą...
Taigi, pavyzdžių LR

piliečiamsnereikiaieškoti
neiAfrikoje,neiJAV–la
biausiai patenkinti gyve
nimužmonėsgyvenavisai
netoli – Skandinavijos
pusiasalyje.Beje, švedai
šioje apklausoje užėmė
penktą vietą.Danai buvo
antri.
Taigi, kodėl mes ne

galime gyventi kaip nor
vegai?

Tel šiai
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