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Pratarmė
Didelė pareiga ir atsakomybė, meilė savo kraštui įpareigojo
mus įamžinti ir išsaugoti nuostabių Žar¸nų, Meding¸nų, La÷ko
Sodõs, Ketùrakių, Smiµgių, Vílkaičių ir aplinkinių kaimų žmonių veiklos palikimą – dalelę istorijos, per amžius išlikusias
praeities ir dabarties žmonių kūrybines vertybes, gyvenimo
būdą, tradicijas, papročius, kultūrą, amatus, liaudies meną,
aprašyti žmonių likimus karo, okupacijos, komunistų valdžios
prievartinių veiksmų, trėmimų į skurdžiausias ir atšiauriausias
Rusijos vietoves padarinius – kraupios istorijos verpetuose.
Siekėme visa tai įamžinti ir žmonių atminties ženk
lus
paskleisti po Lietuvą ir į kitas šalis ne iš gero gyvenimo pasitraukusiems lietuviams, išsaugoti dabarties bei ateities kartoms.
Dėkoju visiems, padėjusiems rinkti ir kaupti duomenis apie kadaise platų Žarėnų valsčių, apėmusį 72 kaimus.
Po karo Žarėnų valsčius buvo padalytas ir dabar valdomas
4 rajonų savivaldybių: Telšiÿ, Plùngės, Rietåvo ir Va»nių.
Labai svarbu mums buvo monografijoje atkurti gyventojų darbo veiklą, kultūrą, žodinę ir meninę kūrybą, tradicijas, apibūdinti valsčiaus žmones, garsinusius ir garsinančius
Žarėnų kraštą, tapusius Lietuvos šviesuoliais, įžymybėmis.
Vyriausiojo redaktoriaus kūrybinės paieškos 2005–2015
metais Lietuvos archyvuose, kraštotyros ekspedicijos, pasi
telkus senosios kartos Žarėnų, Medingėnų, Lauko Sodos
žmonių atmintį, sudarė sąlygas parengti išsamią monografiją,
kurios straipsniai, prisiminimai, nuotraukos vos tilpo į gausiai
iliustruotą knygą.
Monografijoje apibūdinama Žarėnų, Medingėnų, Lauko
Sodos, Laurynãičių, Keturakių, Smilgių, Vilkaičių, Sa÷šilio,
Klaišiÿ, Åriškės, Akmenskínės, Gìdikėnų, Gi»kantiškės, Klibiÿ,
Krėpštÿ ir aplinkinių kaimų gamta, atskleidžiama istorija,
žmonių veikla, amatai, etninė kultūra, švietimas, tarmė, tautosaka nuo seniausių laikų iki dabarties.
1861 m. panaikinus baudžiavą Lietuvoje, buvo įgyvendintas valdymas per valsčius. Žarėnų valsčiaus veiklos
ypatybės reikšmingos Lietuvai. Žarėnų krašto žmonių tautinis
sąmonėjimas, krašto miestelių kultūrinė veikla XX a. pradžioje
ir vėliau praskynė kelią ateities kartoms.
Monografijoje apžvelgiamas ir kaimų skirstymas į vienkiemius.

ŽARĖNAI
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Daug dėmesio skiriama Žarėnų valsčiaus sudėtingai istorijai bolševikinės
Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos okupacijos sąlygomis, rezistencijai ir genocidui, pateikiami išsamesni tremtinių, žuvusių partizanų, politinių kalinių veiklos
aprašymai, jų sąrašai, pasakojama apie žūtbūtines partizanų kovas, kai sovietų
valdžia iš žmonių atėmė žemę, turtą, laisvę.
Monografijoje pasakojama apie žmonių gyvenimą ir veiklą nepriklausomoje
Lietuvoje, apžvelgiama, kaip plėtojama seniūnijos ir seniūnaitijų veikla, atsikuriantis
žemės ūkis, verslas, aktyvi kultūrinė veikla. Iš viso „Žarėnų“ monografiją sudaro
192 straipsniai, kuriuos parašė 95 autoriai.
Monografijos rengimo – straipsnių rašymo, redagavimo, maketavimo ir kiti
leidybos darbai, prasidėję 2010 m., truko 11 metų.
Nuoširdžiai dėkoju visiems, padėjusiems, prisidėjusiems savo straipsniais,
įžvalgomis, taip pat mūsų ekspedicijose po Žarėnų krašto kaimus.
Juozas Girdvainis
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GAMTA
Žarėnų apylinkių Žemės gelmių sandara
Aleksandras Šliaupa

Įvadas
Žar¸nų valsčiaus teritorija plyti Žema¤čių aukštumõs dalyje,
kurią formavo dvi paskutinio kontinentinio ledyno plaštakos:
viena slinko iš Rygõs įlankos pusės, o kita kilo iš Bãltijos
duburio vidurio vakaruose. Taip susiformavo sudėtingas ir
vaizdingas reljefas, kuris pradėtas tirti XIX a. pabaigoje. Apie
tai gana detaliai 1983 m. aprašė Č. Kudaba savo monografijoje
„Lietuvos aukštumos“1. Iš pradžių pagrindinis dėmesys buvo
skiriamas reljefo formoms ir jas sudarančioms nuoguloms. Apie
giluminę Žemaičių aukštumos sandarą detalesnių duomenų
pradėjo atsirasti pragręžus pirmuosius gręžinius. O pirmasis gręžinys buvo išgręžtas 1909 m. Telšiuosê geriamajam
vandeniui tiekti iš kvartero nuogulų2. Žar¸nuose pirmasis
toks gręžinys išgręžtas tik po Antrojo pasaulinio karo, todėl
duomenų iki to laiko apie prekvartero sluoksnius buvo labai
mažai. Vis dėlto jau 1932, 1936 ir 1939 m. profesorius J. Dalinkevičius sudarė smulkaus mastelio prekvartero geologinius
žemėlapius. Žemaičių aukštumoje parodytos kreidos, juros,
triaso bei permo amžiaus uolienos. Po Antrojo pasaulinio karo
prasideda jau detalesni aprašomosios teritorijos geologinės
sandaros tyrimai. Ypač tyrimo darbai suintensyvėjo 1957 m.
įkūrus Lietuvos geologijos valdybą. Buvo pradėti nuoseklūs
vidutinio mastelio geologinės nuotraukos darbai su gana tankiu
gręžinių tinklu, charakterizuojančiu ne tik kvartero nuogulų
storymę, bet ir prekvartero uolienų sluoksnius3. Prasideda
struktūrinių gręžinių, pasiekiančių ir kristalinio pamato uolienas, gręžimas. Išsiplečia giluminės geologinės struktūros
tyrimai geofiziniais metodais (seisminė žvalgyba, gravimetrinė
bei magnitometrinė nuotrauka). Pastarieji darbai buvo skirti naftos telkinių paieškoms. Žarėnų
valsčiaus teritorija buvo priskirta prie
naftos telkinių paieškoms perspektyStraipsnis aprobuotas serijos „Lietuvos valsčiai“
vios Plungės–Telšių zonos. Taip šalia 1 Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos.
K u d a b a Č . Lietuvos aukštumos, Vilnius, 1983,
Žarėnų miestelio 1964–1965 m. buvo
188 p.
išgręžtas 2 053,2 m gylio gręžinys. Vė 2 Сидорович Э. И., Рупшлауките Б. И. Геоло
гическая карта СССР. Масштаб 1:200 000. Лист
liau vakariniame valsčiaus pakraštyje
N-34-V, Москва, 1978, 108 с.
(Daugėdÿ kaime) buvo išgręžtas kitas 3 Ten pat.
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gilus naftos paieškos gręžinys (L-1). Vėliau rytinėje valsčiaus dalyje tam pačiam
tikslui išgręžti dar keli gręžiniai.
1960–1964 m. Žarėnų valsčiaus teritorijoje ar arti jos buvo išgręžti keli geologinės nuotraukos gręžiniai, pasiekę permo amžiaus uolienas. Šioje teritorijoje, be
minėtų geologinių tyrimų, atlikti detalūs hidrogeologiniai tyrimai, skirti vandenviečių Telšiÿ miestui paieškų ir žvalgybos. Tuo tikslu išgręžta per 100 gręžinių
Kegÿ, Karštìnių, Sýderių, Vembūtÿ ir kt. kaimų apylinkėse. Žarėnų valsčiaus
teritorija detaliai ištirta vykdant smėlio, žvyro, molio, sapropelio, ežerų klinties
telkinių paieškas bei žvalgybą.
Į Lietuvos geologijos valdybos vykdomus geologinius tyrimus Vakarÿ Lietuvojê
aktyviai įsijungė Geologijos bei Geografijos institutų ir Vilniaus universiteto mokslininkai. Naftos telkinių formavimosi ir paieškų klausimais buvo parašytos kelios
disertacijos (L. Laškovos, V. Muromcevos, K. Sakalausko, A. Stirpeikos, A. Šliaupos, G. Vosyliaus, O. Zdanavičiūtės ir kt.). Besikaupiančių gausių geologinių ir
geofizinių darbų duomenų pagrindu parašyta keletas monografijų, iš kurių jau
galima susivokti ir apie Žarėnų valsčiaus gelmių ar reljefo sandaros bei jų vystymosi ypatumus. Štai skaitydami Č. Kudabos „Lietuvos aukštumas“, sužinome,
kad Žarėnai įsikūrę dviejų ledynų plaštakų suformuotame reljefe, o susipažinę su
A. Stirpeikos monografija4, įžvelgiame giliai po Žarėnų valsčiaus teritorija esančius Žemės plutos lūžius. V. Korkutis, P. Lapinskas, E. Laškovas, P. Suveizdis,
V. Vonsavičius ir kt. detaliai aprašo vienos ar kitos nuosėdinės dangos dalies
susidarymo ir struktūros ypatybes.
Tad aprašydamas geologinę sandarą ir reljefo susidarymo aplinkybes, autorius
disponavo gausiais geologiniais duomenimis. Juos apibendrinęs, pateikė detalią
Žarėnų valsčiaus Žemės gelmių ir dabartinio reljefo charakteristiką, išryškino
Žemės gelmių struktūros ir dabartinio reljefo ryšį ir kt.
Raktiniai žodžiai: Žema¤čių aukštumâ, Žar¸nų valsčius, sedimentacija, denudacija, geologinė struktūra.

Kristalinio pamato ir nuosėdinės dangos
formavimosi istorija
Kristalinio pamato ir nuosėdinės dangos uolienos priskiriamos 42–44 km
storio Žemės plutai. Tai milžiniškas storis, palyginti su tuo, ką šiandien galime
ištirti gręžiniais. Žarėnų pakraštyje prie Mínijos tik pragręžta nuosėdinė danga ir
2 031,4 m gylyje pasiektas kristalinis pamatas, sudarytas iš magminių ir metamorfinių uolienų. Gręžiniais geriausiai ištirti viršutiniai nuosėdinės dangos sluoksniai
(kvartero, kreidos, juros, triaso ir permo periodų). Kristalinio pamato sudėties
nustatymas labiau paremtas geofiziniais metodais. Uolienos, atsidengiančios kristalinio pamato paviršiuje, apibūdinamos gravimetrinės ir magnitometrinės nuotraukos duomenimis. Giluminiu seisminiu zondavimu jau nustatoma visos Žemės
plutos storis ir stambių jos sluoksnių
sudėtis. Pagal tai Lietuvoje išskiria- 4 Stirpeika A. Tectonic Evoliution of the Baltic Syneclise and Local Structures in the South Baltic Region
mi du Žemės plutos blokai-domeinai:
with Respect to their Petroleum Potential, Vilnius,
Vakarų Lietuvos granulitų domeinas
1999.
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ir Rytų Lietuvos domeinas5. Pirmajame Žemės plutos storis yra apie 42–44 km,
o antrajame gana staigiai padidėja iki 52–54 km. Žarėnų valsčiaus teritorija priklauso Vakarų Lietuvos granulitų domeinui, kuriame apatinę Žemės plutos dalį
(apie 10 km) sudaro bazaltinis sluoksnis, o viršutinę jos dalį (apie 30–35 km) –
granitoidinės sudėties uolienos. Gręžinių duomenimis, pačiame kristalinio pamato
paviršiuje nustatyta gana marga uolienų sudėtis, kuri susidarė per labai ilgą
geologinį laikotarpį, siekiantį milijardus metų. Tuo ilgu geologiniu laikotarpiu
egzistavo ir vandenynai, ir jūros, ir kontinentai, veržėsi vulkanai, vyko Žemės
drebėjimai. Prieš kelis milijardus metų kontinentų pasiskirstymas Žemės paviršiuje
buvo kitoks negu dabartinis. Pavyzdžiui, prieš 1 200–750 mln. metų egzistavo
labai didelis kontinentas, vadinamas Rodinijos vardu6. Šis superkontinentas jungė prieš tai egzistavusius mažesnius kontinentus, kaip Amazoniją (P. Amerika),
Antarktidą, Australiją, Baltiką (Vakarų Europa), Kongą, Laurentiją (Š. Amerika),
Sacharą, Sibirą. Prieš tai Lietuvos teritorijoje, priklausiusioje Baltikos kontinentui,
vyko labai sudėtingi geologiniai procesai. Paminėti Vakarų Lietuvos granulitų
ir Rytų Lietuvos domeinai, skirdamiesi savo sandara, susidūrė maždaug prieš
1,85 mlrd. metų7. Ta senoji susidūrimo vieta surandama dabartinėje Vidurio Lietuvos juostoje. Susidūrimo metu čia egzistavo vulkaninių salų lankas. Iš to laiko
gręžiniais aptinkama vulkaninė uoliena – diabazas.
Galutinis blokų susicementavimas baigėsi prieš 1,3 mlrd. metų8. Tada prasidėjo
intensyvus Žemės plutos uolienų ardymas, to meto Žemės paviršiaus lyginimas.
Dėl denudacinių procesų Žemės paviršiuje atsidūrė magminių ir metamorfinių
uolienų kūnai, kurie buvo susiformavę kelių ar keliolikos kilometrų gylyje. Todėl
Žarėnų apylinkėse, pagal G. Motuzą, plyti stambus magminis intruzinis kūnas –
Kuršių batolitas. Jį sudaro ypatingos rūšies granito atmaina – čarnokitas. Čarnokito
batolito amžius yra apie 1,85–1,82 mlrd. metų. Jo kūną Žarėnų apylinkėse, pagal
G. Motuzos pastebėjimus, vietomis kerta nedidelės jaunesnio granito, dažnai stambiagrūdžio (pegmatoidinio), gyslos. Čarnokitas yra labai skalūnuotas (milonitizuotas), vietomis sutrupintas (kataklazuotas). Pirminis skalūnavimo amžius gali būti
artimas kalnodaros procesui – apie 1,8–1,7 mlrd. metų. Pakartotiniai skalūnavimo
procesai galėjo vykti ir vėliau.
Paminėti kristalinio pamato denudaciniai procesai buvo lydimi ir naujų
nuogulų (uolienų) susidarymo. Seniausios iš jų aptiktos Vakarų Lietuvoje nedideliuose ploteliuose. Tai smiltainis, aleurolitas, argilitas, vietomis apatinėje dalyje su
vulkaninių uolienų priemaiša (vulkanomiktinis smiltainis, gravelitas, tufo smiltainis ir kt.)9. Šios nuogulos priskiriamos
mezoproterozojaus laikotarpiui (prieš 5 Motuza G., Nasedkin V., Korabliova L. Giluminis seisminis zondavimas – žvilgsnis į litosferos
1,6–1,0 mlrd. metų). Platesnis nuogulų
gelmes, Geologijos akiračiai, 2002, Nr. 3–4, p. 6–16.
susidarymas prasidėjo maždaug prieš 6
Skridlaitė G. Rodinija – didžiausias superkon600 mln. metų rytinėje Lietuvos pusėje.
tinentas Žemės istorijoje, Geologijos akiračiai, 2004,
Čia konstatuota vendo komplekso Val- 7 Nr. 4(56), p. 19–22.
Motuza G. Lietuvos ugninis lankas, Geologijos
dajaus serijos uolienų storymė (smiltaiakiračiai, 2006, Nr. 4(64), p. 33–39.
nis, gravelitas, konglomeratas, aleuritas, 8 Motuza G. Viršutinės plutos (kristalinio pamato)
sandara ir raida, Lietuvos Žemės gelmių raida ir
argilitas), siekianti 150–200 metrų. Tuo
ištekliai, Vilnius, 2004, p. 17–40.
metu vakarinėje Lietuvos pusėje (taip 9 Lietuvos geologija, Vilnius, 1994.
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pat ir Žarėnų apylinkėse) kristalinio pamato ir mezoproterozojaus nuosėdinės uolienos buvo denuduojamos. Vendo laikotarpis prasidėjo staigiu klimato atšalimu
ir stambių kontinentinių ledynų susidarymu10. Ledynai greičiausiai padengė ir
Lietuvos teritoriją, bet nuosėdų neišliko. Jų randama Baltarusijoje. Lietuvoje kontinentinių ledynų nuogulos vėl susidarė po kelių šimtų milijonų metų kvartero
periode. Jų aplinkoje gyvename mes.
Po vendo laikotarpio, maždaug prieš 540 mln. metų, Žarėnų valsčiaus teritorija toliau tebepriklausė denudacinei sričiai. Tuo tarpu Rytų Lietuvos plotuose
tyvuliavo jūra. Susidarė apatinio kambro Baltijos serijos apie 100 m storio molio
ir smiltainio sluoksnis. Po Baltijos laikotarpio paleogeografinės sąlygos pasikeitė.
Kambro pradžioje Lietuvos teritoriją jūra užliejo iš rytų, o vėliau ji plito jau iš
vakarų, pirmiausia apsemdama vakarinę Lietuvos dalį ir tik atskirais laikotarpiais
pasiekdama rytinius Lietuvos pakraščius. Todėl Žarėnų apylinkėse dabar aptinkami
tik jaunesni už Baltijos serijos jūrinių Aisčių serijos (apatinio kambro) ir Deimenos
serijos (vidurinio kambro) nuogulų sluoksniai (smiltainis, argilitas, aleurolitas). Jų
storis Žarėnų gręžinyje 113,9 m, o Gelgaudų apylinkėse – 121 m. Storis mažėja
rytų kryptimi (žr. splv. 1 pav.). Kambro nuogulose aptinkama seniausių gyvių
suakmenėjusių liekanų ar jų egzistavimo požymių (trilobitai, akritarchai, pečiakojai,
kirmėlių takai ir kt.).
Kambro smiltainio sluoksniai Vakarų Lietuvoje reikšmingi pramoniniais naftos
telkiniais. Šiuo atžvilgiu perspektyvia laikoma ir Žarėnų valsčiaus teritorija, siejama
su Telšių regioninio lūžio zona11. Čia išskirtos kelios struktūros (kambro sluoksnių
kupoliniai išlinkimai), kuriose gali būti susikaupusi nafta. Tai netoli Žarėnų esanti
Antanåvos ir šalia valsčiaus teritorijos – Sýderių, Žlibinÿ bei Vitkÿ struktūros.
Kambro uolienos Žarėnų apylinkėse dengiamos ordoviko periodo klinties,
rečiau mergelio, aleurito, dolomito apie 110–120 m storyme. Storis didėja iš vakarų
į rytus. Šio amžiaus uolienos pradėjo formuotis prieš 488,3 mln. metų jūriniame
baseine, kuris kambro pabaigoje buvo trumpam pasitraukęs. Šiltame jūros vandenyje suklestėjo gyvūnija (trilobitai, graptolitai, moliuskai, koralai, vėžiagyviai ir
kt.) bei augmenija (dumbliai ir kt.).
Ordoviko pabaigoje nuseklėjęs jūrinis baseinas jau kito periodo – silūro
pradžioje (prieš 443,7 mln. metų) vėl pradėjo gilėti ir plėstis. Formavosi karbonatinės ir molingos uolienos (mergelis, molis, klintis, argilitas), kurių storis Žarėnų
apylinkėse svyruoja nuo 500 iki 650 metrų. Storis gana sparčiai didėja iš rytų į
vakarus, t. y. priešingai negu ordoviko uolienų sluoksnis (žr. splv. 1 pav.). Tai
susieta su intensyvesniu Žemės plutos grimzdimu vakarinėje Lietuvos dalyje viršutinio silūro metu. Čia silūro uolienų sluoksnio storis viršija 1 000 metrų.
Silūro periodo pabaigoje suaktyvėjo Lietuvos kaimyninių teritorijų (Skandinavija ir kt.) kaledoninė kalnodara. Jūriniai baseinai siaurėjo ir iš kai kurių
sričių pasitraukė. Įvyko to meto Europos ir Šiaurės Amerikos žemynų ar plokščių susijungimas. Susijungimo vietoje 10
Ten pat.
susiformavo Norvegijos kalnai12. Lietu- 11 Novik D., Krasnevič B., Balčiūnienė S. Plungės licencinio ploto geologinės sandaros analizė,
vos teritorijoje įsivyravo jūrinis–lagūGeologijos akiračiai, 2006, Nr. 2(62), p. 15–18.
ninis režimas, kuris devono periodo 12 Rothe P. Erdgeschichte. Spurensuche im Gestein,
Darmstadt, 2000.
pradžioje (prieš 410 mln. metų) virto
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lagūniniu kontinentiniu, vėliau tapęs jūriniu, jūriniu–lagūniniu ir pagaliau vėl
lagūniniu kontinentiniu. Pasikeitus devono periodo pradžioje gamtinėms sąlygoms, išnyko nemažai silūro periodo gyvūnų. Juos pakeitė kiti. Devono periodui
ypač charakteringas žuvų suklestėjimas, sausumos augalijos paplitimas, Žemės
atmosferos susidarymas13. Tokia kaiti paleografinė aplinka buvo sąlygota dviejų
tektogenezės etapų: kaledoninės kalnodaros pabaigos ir hercininio etapo naujos
nuosėdinės formacijos susidarymo aplinkybių. Pirmojo etapo pabaigoje susidarė
apatinio devono Gargždÿ serijos terigeninė raudonoji formacija. Žarėnų gręžinyje
ši formacija išreikšta argilito, aleurolito, molio, mergelio, rečiau dolomito, klinties
ar smiltainio bendru 217 m storio sluoksniu. Šių nuogulų storis labai padidėja
(iki 260 m) pietvakariniame aprašomosios teritorijos pakraštyje. Į šiaurės rytus
nuo Žarėnų staigiai jų storis sumažėja (žr. splv. 1 pav.). Tai sąlygota diferencijuotų denudacinių procesų pagal atskirus Žemės plutos blokus, apribotus tektoniniais lūžiais, jau atsiklojus Gargždų serijos nuoguloms, t. y. kaledoninio etapo
pabaigoje. Vėliau ramesnėje hercininio etapo pradžios aplinkoje susiklostė ant
denudacinio paviršiaus apatinio devono Viešvilºs serijos margaspalvės terigeninės
nuogulos (smiltainis, molis, aleurolitas). Jų sluoksnio storis Žarėnų apylinkėse
siekia 130–160 m (didėja iš rytų į vakarus).
Gargždų serijos nuogulos susidarė lagūniniame kontinentiniame baseine, o
Viešvilºs serijos nuogulos priskiriamos laikiniems ežerų tipo baseinams, atsiradusiems po ilgos sedimentacijos pertraukos grimztant Baltijos sineklizei14. Vidurinio
ir viršutinio devono metu paleografinės sąlygos irgi buvo permainingos. Taip
susidarė labai marga litologiniu atžvilgiu 550–650 m storymė. Viduriniame devone ir viršutinio devono pradžioje klostėsi smėlis, smiltainis, mergelis, molis,
aleurolitas su retais klinties ar dolomito prosluoksniais. Vėliau daugiau susidarė
karbonatinės bei molingos karbonatinės uolienos (dolomitas, klintis, mergelis) ir
rečiau molis, smiltainis, gipsas, anhidritas. Tai įvairaus gylio jūros ar jos priekrantės bei lagūnų dariniai.
Panašios paleografinės sąlygos kaip ir devono periodo pabaigoje tęsėsi karbono periodo pradžioje (prieš 359–345 mln. metų). Tuo metu nuogulų susidarymas
vyko šiaurės vakarinėje Lietuvos teritorijos dalyje. Žarėnų apylinkėse šių nuogulų
neaptikta, bet susidaryti jos čia galėjo, tik vėliau buvo nudenuduotos. Denudacijos
procesų čia paliestos ir viršutinio devono uolienos. Pavyzdžiui, Žarėnų gręžinyje
nėra Mūriÿ, Švºtės, Žagårės ir Ketleriÿ svitų uolienų.
Po trumpalaikės ankstyvojo karbono sedimentacijos Lietuvos teritorijoje
vyko sudėtingi Žemės plutos procesai. Tai hercininės tektogenezės etapo pabaigos
procesai. Pietų Lietuvos ir Kaliningrado srities teritorija intensyviai kilo ir čia per
85 milijonus metų buvo nudenuduota daugiau kaip 1 000 m nuosėdinių uolienų
storymė, susiformavusi ordoviko, silūro, devono periodais. Žarėnų valsčiaus teritorija patyrė palyginti nedidelį, bet diferencijuotą karbono ir viršutinio devono
uolienų ardymą (apie 100–150 m). Žarėnų apylinkėse nudenuduotos Mūrių–Ketlerių
svitų uolienos, o vakariau Žarėnų, Daugėdÿ kaime (gręž. L-1), trūksta tik Ketlerių
svitos uolienų.
Naujas platesnio masto sedimen- 13 Lietuvos geologija, Vilnius, 1994.
tacijai palankus periodas Lietuvos teri- 14 Ten pat.
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torijoje prasidėjo maždaus prieš 260 mln. metų. Žarėnų apylinkės buvo apsemtos
viršutinio permo jūros, kur atsiklojo Naujõsios Akmìnės svitos klintis ir dolomitas,
dabar sudarydami iki 50 m ir daugiau storio sluoksnį. Permo jūrinis baseinas
čia egzistavo kelis ar kiek daugiau milijonų metų. Jis palaipsniui siaurėdamas
traukėsi į pietus. Taip pietvakarinėje Lietuvos dalyje didelio druskingumo šelfo
sąlygomis susidarė daugiau kaip 100 m gipso–anhidrito su akmens bei kalio druskų tarpsluoksniais ar lęšiais Pr¸gliaus svitos storymė. Naujosios Akmenės klinties
ir dolomito sluoksnis svarbus kaip gėlo geriamojo vandens šaltinis, o Akmenės
rajone – ir kaip žaliava cemento gamybai.
Naujosios Akmenės svitos uolienos Žarėnų apylinkėse dengiamos apatinio
triaso Nemuno–Palangos svitų margaspalviu moliu, kurio sluoksnio storis pasiekia 70–80 m ir daugiau ir kuris atsiklojo prieš 250–245 mln. metų. Nemuno ir
Palangos svitų molis susidarė negiliame gėlame baseine, nuolat išdžiūstančiame,
neturėjusiame ryšio su jūra sauso bei karšto dykuminio klimato sąlygomis. Šis
molis Akmenės rajone, slūgsantis negiliai po kvartero amžiaus nuogulomis, svarbus
pramoniniu atžvilgiu – naudojamas cemento gamyboje.
Apatinio triaso molis Žarėnų apylinkėse po gana ilgos (apie 60 mln. metų)
sedimentacijos pertraukos buvo padengtas apie 80 m storio vidurinės–viršutinės
juros nuogulomis (molis, aleurolitas, mergelis, smėlis, smiltainis) su gausiomis
suakmenėjusios gyvūnijos liekanomis. Šios nuogulos susidarė jūriniame baseine
su klestinčia gyvūnija prieš 175–155 mln. metų.
Po viršutinės juros sedimentacinio periodo vėl prasidėjo gana ilga (apie
34 milijonus metų) sedimentacinė pertrauka. Tik ankstyvosios kreidos epochos
antrojoje pusėje iš pietvakarių į Lietuvos teritoriją transgresavo jūrinis baseinas.
Žarėnų apylinkės atsidūrė po jūros vandeniu, kurios kranto linija praėjo Lietuvos
ir Latvijos pasienio ruožu. Todėl Vakarų Lietuvos teritorijoje viršutinės kreidos
metu dažnai keitėsi jūrinės ir kontinentinės sąlygos, t. y. sedimentacijos ir denudacijos procesai, o ant apatinės kreidos glaukonitinio–kvarcinio smėlio slūgso tai
cenomanio, tai konjakio, tai kampanio, tai maastrichčio smėlingas mergelis. Žarėnų
apylinkėse kampanio amžiaus mergelis dengia net viršutinės jūros nuogulas.
Šiaurės Lietuvoje kreidos periodo pabaigoje (prieš 65 mln. metų) prasidėjęs
kontinentinis režimas tęsiasi iki šių dienų, nors piečiau (Pietų Lietuva ir Kaliningrado sritis) dar egzistavo ir jūrinis baseinas (paleogeno periode prieš 65–23 mln.
metų). Į šį baseiną tekėjo upės greičiausiai ir iš Šiaurės Lietuvos. O atitekėjusios
upės nuo Skandinavijos atplukdė ir suklojo gintaro klodus.
Per ilgai trukusią sedimentacinę pertrauką buvo formuojamas dabartinis
prekvartero uolienų paviršius. Žarėnų apylinkėse konstatuojamas gana sudėtingas
šio paviršiaus reljefas (žr. splv. 2 pav.). Išryškėjo per 100 m gylio įrėžis, vingiuojantis kalvotu reljefu. Įrėžio dugne ir šlaituose atsidengia viršutinio permo bei
apatinio triaso uolienos, o pakilumose išlikusios jauniausios – kreidos amžiaus
nuogulos (žr. splv. 3 pav.). Senas prekvartero uolienų paviršius slypi po ypatingos kontinentinės ledyninės formacijos dariniais, kurie susiformavo daugkartinių Šiaurės pusrutulio apledėjimų metu per pastaruosius 500–600 tūkst. metų
(žr. splv. 3 pav.). Skaičiuojama iki 6 ir daugiau apledėjimų. Bet ne visų ledynų
pėdsakai aptikti Žarėnų apylinkėse. Seniausio apledėjimo, pavadinto Kalvių vardu,
28

G A M TA

nuogulų aptinkama tik kai kur Pietryčių Lietuvoje, dėl jų amžiaus ar buvimo
dar diskutuojama15. Abejonių nekelia Lietuvos ledynmetis, susidedantis iš dviejų
apledėjimų – Dzūkijos ir Dainavos, su pertrauka tarp jų apie 50 tūkst. metų.
Žarėnų apylinkėse geologinės nuotraukos gręžiniais aptiktas tik antrojo apledėjimo – Dainavos – moreninis priemolis bei priesmėlis, dažniausiai užpildantis įrėžius
prekvartero paviršiuje (žr. splv. 3 pav.). Dzūkijos moreninių nuogulų aptinkama
kaimyniniuose rajonuose.
Po Lietuvos ledynmečio buvęs But¸nų tarpledynmetis tęsėsi apie 140 tūkst.
metų. Tai pats ilgiausias tarpledynmetis. Iš paleontologinių ir paleobotaninių tyrimų duomenų sprendžiama, kad Butėnų tarpledynmečio klimatas buvo švelnesnis
už dabartinį ir turėjo daugiau jūrinio klimato savybių16. Tai neatsitiktinai. Šiame
tarpledynmetyje pradėjo formuotis Baltijos jūros baseinas (to meto Holšteino jūra),
kuris buvo užliejęs ir dalį dabartinės Kaliningrado srities teritorijos bei Kuršo
pusiasalio vakarinį pakraštį.
Kitas, pats didžiausias Šiaurės Europos kontinentinis ledynas apklojo Lietuvą prieš 240 tūkst. metų. Tas ledynmetis Lietuvoje pavadintas Žeimenõs vardu,
jame įvyko du apledėjimai – Žemaitíjos ir Mìdininkų, tarp kurių buvo palyginti
nedidelė pertrauka (apie 20 tūkst. metų). Šio ledynmečio moreninės nuogulos
Žarėnų apylinkėse aptinkamos visur, bendras jų sluoksnio storis yra 80–90 metrų.
Charakteringa, kad Žeimenos ledyninėse nuogulose matyti įrėžiai, sutampantys su
prekvartero uolienų įrėžiais (žr. splv. 3 pav.). Paminėtų ledyninių nuogulų išraižytas
paviršius užlygintas Nemuno ledyno tirpsmo vandenynų suneštomis nuogulomis.
Paskutinis Nemuno ledynmetis prasidėjo maždaug prieš 100 tūkst. metų,
praėjus 30 tūkst. metų po Žeimenos ledynmečio. Per tą palyginti trumpą Merkinės tarpledynmetį toliau formavosi Baltijos jūros baseinas (tuometinė Emio jūra).
Jis plito į šiaurę ir vienu metu buvo susijungęs su Baltąja jūra per Ladògos ir
Onêgos ežerus17. Merkinės tarpledynmečio klimatas buvo švelnesnis už dabartinį.
Nemuno ledynmečio ledynai iš visų paminėtų užėmė mažiausią plotą Šiaurės
Europoje. Netgi Lietuvos teritorija nebuvo visiškai ledyno užklota. Sustoję Rytų
Lietuvoje, suformavo gražius ežeringus Aukšta¤čių ir Dz¾kų kalvynus. Žema¤čių
aukštumos nuogulos ir reljefas suformuoti Nemuno ledyno dviejų plaštakų: viena
slinko iš Rygos įlankos pusės, o kita – iš Baltijos jūros duburio vakaruose. Abi
plaštakos susidūrė Žemaičių aukštumos centrinėje, dabar aukščiausioje, dalyje ir
Nemuno žemupio plotuose18.
Kiekvienas ledynas, slinkdamas į priekį ar pasitraukdamas, palikdavo vienokių ar kitokių nuogulų. Slenkantis ledynas ardydavo savo guolio uolienas,
kurių nemaža dalis įsiskverbdavo į ledo masę ir būdavo toli nugabenamos. Todėl
šiandien laukuose matome riedulius, atvilktus iš Švedijos ar Suomijos, iš Baltijos
jūros dugno, iš Estijos ar Latvijos. Ledynui tirpstant, įšaldyta lede uolienų masė
nusėsdavo ir suformuodavo moreninio
15
priemolio ar priesmėlio su žvirgždu, 16 Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai, Vilnius, 2004.
Lietuvos geologija, Vilnius, 1994.
gargždu, rieduliais storesnius ar plones- 17 Гарецкий Р. Г., Айзберг Р. Е., Карабанов А. К.,
Пал иенко В. П., Шляупа А. И. Новейшая тек
nius sluoksnius. Ledyno tirpsmo vanтоника и геодинамика Џентральной Европы, Гео
denys, tekėdami ledyno pakraštyje ar
тектоника, Москва, 1995, 5, с. 3–14.
jo plyšiais, užklodavo nemažus plotus 18 Kudaba Č. Lietuvos aukštumos, Vilnius, 1983.
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smėlio ar žvyro sluoksniu, supildavo įvairios formos bei aukščio kalvas. Tirpsmo
vandenų baseinuose kaupdavosi smėlis, aleuritas, molis. Taip ledynai suformavo
naujo tipo nuogulų storymę, turinčią kelis šimtus metrų.
Paskutinis ledynas, pasitraukdamas iš aprašomosios teritorijos, paliko ryškius
pėdsakus dabartiniame reljefe. Žarėnų apylinkių reljefas ir paviršinės nuogulos
susiformavo tarp dviejų ledyno plaštakų, atslinkusių iš vakarų ir rytų. Čia mes
pastebime tai ledyno kraštinių darinių kalvotą reljefą, tai tirpsmo vandenų srautų
ir tirpsmo vandens baseinų nuogulomis išklotą banguotą ar lyguminį reljefą, tai
iš ištirpusio ledyno nugulusią dugninę moreną (žr. splv. 4 pav.). Visa tai dar
paįvairina nedideli ežerėliai ir pratekanti Mínija su savo intakėliais.
Paskutinio ledynmečio nuogulos Žarėnų valsčiuje yra svarbios naudingųjų
iškasenų atžvilgiu, o visa kvartero storymė – kaip požeminio geriamojo vandens
rezervuaras. Šiaurės rytinėje valsčiaus dalyje išžvalgyta vandenvietė Telšių miestui.
Išžvalgyti keli žvyro ar smėlio, sapropelio, ežerinės klinties telkiniai.

Žemės gelmių struktūra ir reljefas
Žemės vystymosi istorijoje išsiskiria du etapai: kristalinio pamato susiformavimas ir nuosėdinės dangos klostymasis. Žarėnų apylinkės struktūriniu atžvilgiu
patenka į sudėtingesnę kristalinio pamato Telšių zoną (žr. splv. 5 pav.), kurios
veikiama susiformavo ne mažiau sudėtinga struktūra ir nuosėdinėje dangoje. Pagal gravimetrinės ir magnitometrinės nuotraukos duomenis kristaliniame pamate
išryškintas sudėtingas tektoninių lūžių tinklas, iš kurių dalis buvo aktyvūs nuosėdinės dangos formavimosi metu ir kai kurie aktyviai pasireiškė neotektoniniame
etape (neogene ir kvartere) formuojant prekvartero uolienų paviršių, kvartero
nuosėdų storymę ir dabartinį reljefą bei hidrografinį tinklą. Patys Žarėnai įsikūrę
tarp aktyvių kristalinio pamato lūžių ar tarp neotektoniškai aktyvių linijinių zonų
(žr. splv. 5 pav.).
Kristalinio pamato tektoniniai lūžiai Telšių zonoje skirtingais laikotarpiais
buvo skirtingo aktyvumo. Apskritai pati lūžio zona atsirado labai seniai. G. Motuza
Telšių lūžių zonos juostoje kristaliniame pamate išskiria magminių ir metamorfinių
uolienų milonitizacijos zoną, besitęsiančią nuo Baltijos jūros per Kretingą, Plungės
apylinkes, Žarėnus ir dar toliau į rytus19. Šioje platuminės krypties keliolikos kilometrų pločio juostoje uolienos labai skalūnuotos (milonitizuotos), vietomis sutrupintos
(kataklazuotos). Plastinio skalūnavimo zonos dažnai susidaro aktyviuose litosferos
plokščių pakraščiuose ar netoli jų. Telšių deformacijos zonoje milonitizacija vyko
aukštoje temperatūroje, labai giliai ir aktyvioje tektoninėje aplinkoje. Atsižvelgiant
į milonitizuojamų čarnokitoidų ir jauniausių granitoidų amžių (atitinkamai 1,815 ir
1,46 milijardų metų), milonitizacija galėjo vykti tarp 1,8–1,46 mlrd. metų20.
Kataklazitai sudaro zonas, kuriose kataklazuoti ankstesni milonitai ir juos
kertantys jaunesni granitoidai. Tai labiau lokalizuoti procesų padariniai, susidarę
platforminiame etape keliais laikotarpiais. Vienas iš jų – mezoproterozojus-neoproterozojus. Tą rodo kambro nuosėdinės
uolienos, esančios ant denuduotų ka- 19 Motuza G. Viršutinės plutos (kristalinio pamato)
sandara ir raida, Lietuvos Žemės gelmių raida ir
taklazitų. Šio laikotarpio ribos, pagal
ištekliai, Vilnius, 2004, p. 17–40.
G. Motuzą, yra 1,5–0,6 mlrd. metų. 20 Ten pat.
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Kristalinio pamato ir nuosėdinės dangos uolienų kataklazė ir brekčijavimas vyko
ir ankstyvajame paleozojuje, kai formavosi Telšių antsprūdis, kurio vertikali amplitudė pagal kambro–apatinio devono Gargždų serijos sluoksnius pasiekė 200 m
ir daugiau (žr. splv. 1 pav.).
Ryčiau Žarėnų kristalinio pamato Telšių zona atsiremia į kitą stambią šiaurės
rytų krypties Tauragės–Ogrės zoną (žr. splv. 5 pav.), kuri taip pat buvo svarbi
nuosėdinės dangos formavimui. Pavyzdžiui, su šia zona sutampa silūro periode
pereinamoji zona tarp Vakarų Lietuvoje buvusios gilios jūros (čia patenka ir Žarėnų apylinkės) ir Rytų Lietuvoje seklios jūros ar net lagūnos. Pastarojoje susidarė
palankios sąlygos augti koralų rifams, susidaryti organogeninėms–detritinėms ir
nuolaužinėms klintims. Šiose uolienose vėliau vietomis kaupėsi nafta. Taip skysta
nafta aptikta netoli Žarėnų tarp Vãiguvos ir Šãukėnų21.
Iš 1 pav. matyti, kad Žarėnų apylinkėse labiausiai geologinių procesų paveikta kambro–apatinio devono Gargždų serijos sluoksniai. Jie čia nutraukyti pagal
tektoninius lūžius. Sluoksnių persistūmimo vertikalios amplitudės siekia 50–100 m,
o gal ir daugiau. Paminėto amžiaus sluoksnius dengiantys apatinio devono Viešvilės serijos – apatinės kreidos uolienų sluoksniai labai mažai paveikti vertikalių
Žemės plutos blokų judėjimų. Paprastai lokalių deformacijų amplitudės neviršija
10–20 metrų. Šių sluoksnių žymesnės deformacijos pagal viršutinio permo uolienų
kraigą nustatytos už Žarėnų valsčiaus ribų. Ryški struktūrinių nosių ir įlinkių
juosta yra tarp Ùžvenčio ir Trôškių. Į pietvakarius nuo Žarėnų plyti Rietåvo
įlinkis ar įduba. Stambi pakiluma, prasidedanti Užvenčio apylinkėse, tęsiasi iki
Kaµtinėnų. Paminėtos permo uolienų kraigo struktūros susiformavo veikiamos
atskirų kristalinio pamato blokų judėjimų. Pakiluma Užventis–Kaltinėnai siejasi su
Tauragės–Ogrės zona, deformacijų juosta Užventis–Tryškiai su Mažeikių–Vilniaus
zona, Rietavo įlinkis – su Rietavo kristalinio pamato paviršiaus įlinkiu.
Vykusius ir vykstančius Žemės plutos nuolatinius judėjimus liudija pagal
prekvartero uolienų paviršių išryškintos neotektoninės struktūros (žr. splv. 6 pav.).
Žarėnų valsčiaus teritorija atsiduria Vakarų Žemaitijos struktūrinėje terasoje, kurios paviršius nėra vienalytis. Čia ryškiai išsiskiria Va»nių volas, sutampantis su
permo uolienų kraigo pakiluma (Užventis–Kaltinėnai). Neotektoninės struktūros ir
neotektoniniai judėjimai lėmė kontinentinių ledynų dinamiką, nuogulų ir reljefo
įvairovę, hidrografinio tinklo vystymąsi, Baltijos jūros atsiradimą.
Pagal prekvartero uolienų paviršiaus pobūdį dabar išskiriamos neotektoninės
struktūros galutinai susiformavo vidurinio–viršutinio kvartero metu22. Neogeno pabaigoje šiaurinėje Lietuvos dalyje (taip pat ir Žarėnų apylinkėse) ir į vakarus nuo
jos dabartinėje Baltijos jūros teritorijoje buvo susiformavęs denudacinis išlyginimo
paviršius. Rytų bei Pietų Lietuvoje ir Kaliningrado srityje plytėjo žemuma, kur
kaupėsi kontinentinės nuogulos (ežerų ir upių). Ši žemuma priklausė Vokietijos–
Lenkijos neogeno baseinui23. Kvartero
21
Lapinskas P. Lietuvos silūro sandara ir naftingumas,
pradžioje Daumantÿ laikotarpiu Rytų
Vilnius, 2000, p. 200.
Lietuvoje žemumos sąlygomis kaupėsi 22 Šliaupa A. Neotektoninis etapas, Lietuvos Žemės
gelmių raida ir ištekliai, Vilnius, 2004, p. 105–110.
ežerinės–aliuvinės nuogulos, o Vakarų
23
Šliaupa A., Šliaupa S. Neogene–Quaternary TecLietuvoje vyravo eroziniai denudaciniai
tonic History of the Baltic Syneclise, Geosynoptyka
procesai. Pastarojoje teritorijoje intensyi geotermia, Kraków, 1999, N. 1(195), p. 102–105.
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vus ledynų ir jų tirpsmo vandenų nuogulų kaupimasis prasidėjo Dainavos–Žemaitijos
laikotarpiu. Paleogeografinės sąlygos pakito. Vakarinė Lietuvos dalis pradėjo grimzti
formuojantis Baltijos jūros duburiui (Holšteino jūrai). Dar didesnis Medininkų–Nemuno molingų nuogulų čia paplitimas rodo tolesnį šios teritorijos grimzdimą dėl
Baltijos jūros duburio plėtimosi šiaurės link (Emio jūra). Taip susiformavo Pajūrio
monoklina, Vakarų Žemaitijos struktūrinė terasa, Šiaulių pakiluma, Jelgavos įlinkis,
Panevėžio balnas, Kauno struktūrinė terasa ir kt. Šios struktūros turėjo lemiamą
įtaką paskutiniojo – Nemuno ledyno dinamikai. Viena plaštaka atslinko iš Jelgavos
įlinkio, o kita iš Baltijos jūros duburio. Šios plaštakos susidūrė Vakarų Žemaitijos ir
Kauno struktūrinių terasų ribose. Ryškią susidūrimo vietą šiandien žymi Žemaičių
aukštumos centrinė, hipsometriškai aukščiausia dalis (Girgždūtės, Medvėgalio, Šatrijos
kalvos), sutampanti su neotektoniniu Varnių volu. Kitą, gana ryškią, susidūrimo
ar išskyrimo vietą žymi Vilkyškių ledoskyrinis kalvagūbris24, atitinkantis Tauragės
neotektoninę påkilumą. Besitraukiančio ledyno dinamiką ir jo paliekamus pėdsakus
(reljefo formos ir jas sudarančios nuogulos) sąlygojo tokios neotektoninės struktūros kaip Šiaulių pakiluma, Vakarų Lietuvos monoklina su Rietavo įlinkiu, Kauno
struktūrinė terasa, Panevėžio balnas ir Jelgavos įlinkis. Šios struktūros lėmė koncent
rinį ledynų kraštinių darinių išsidėstymą apie centrinę Žemaičių aukštumos dalį.
Žarėnų apylinkės atsidūrė tarp dviejų plaštakų suformuotame reljefe ankstyvajame
atsitraukimo etape. Visos Žemaičių aukštumos struktūriniu pagrindu reikėtų laikyti
Vakarų Žemaitijos neotektoninę struktūrinę terasą. Aukščiausia Žemaičių aukštumos
dalis, sutampanti su neotektoniniu Varnių volu, tapo pagrindinių Vakarų Lietuvos
upių vandenskyra. Nuo čia savo kelią pradeda Minija, Virvýtė, Ventâ, Kraža¹tė.

Išvados
Žarėnų valsčiaus teritorija plyti Žemaičių aukštumos dalyje, kurios dabartinio
reljefo įvairovę sukūrė dvi paskutiniojo ledyno plaštakos, slinkusios iš Rygos įlankos pusės ir iš Baltijos jūros duburio. Apskritai Žemaičių aukštumos susidarymą
nuo pat pradžių lėmė neotektoninė struktūra, besiformuojanti kvartero periode,
ir kontinentinių ledynų daugkartinė veikla. Paskutiniojo kontinentinio ledyno dinamika (antslinkiai ir atsitraukimai), lydima nuogulų susidarymo ir reljefo formų
susikūrimo, buvo sąlygota tokių neotektoninių struktūrų kaip Šiaulių pakiluma,
Vakarų Lietuvos monoklina su Rietavo įlinkiu, Jelgavos įlinkis, Panevėžio balnas,
Kauno struktūrinė terasa. Visos Žemaičių aukštumos struktūriniu pagrindu tapo
Vakarų Žemaitijos struktūrinė terasa.
Žarėnų valsčiaus teritorija giluminės geologinės struktūros atžvilgiu patenka
į labai sudėtingą kristalinio pamato ir nuosėdinės dangos Telšių deformacijos
zoną. Ši zona labai aktyviai pradėjo formuotis proterozojuje prieš 1,8 mlrd. metų
ir tęsėsi iki ankstyvojo paleozojaus. Ramesnė paleogeografinė aplinka, nors ir
permaininga (gana dažna sedimentacijos ir denudacijos procesų kaita), prasidėjo
apatinio devono Viešvilės laikotarpiu ir tęsiasi iki šių dienų.

24

Kudaba Č. Lietuvos aukštumos, Vilnius, 1983.
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Žarėnų krašto miškai
Andrius Kuliešis

Įvadas
Miškai, kaip ilgaamžė formacija, palieka savitą pėdsaką šalies kraštovaizdyje,
jos ūkiniame, kultūriniame gyvenime, neretai tampa svarbiausių krašto istorinių
įvykių liudininku, yra biologinės įvairovės lopšys ir sergėtojas. Kiekviename krašte
susiformuoja tik jam būdingos erdvinės struktūros, rūšinės sudėties miškai. Pagal
fizinį-geografinį rajonavimą (Basalykas 1965) Žar¸nų kraštas priklauso didelei
Ku»šo–Žema¤čių sričiai, apimančiai išilgai Bãltijos jūros nusitęsiantį aukštumos
ruožą. Žarėnų krašto miškai patenka į Žemaitíjos mišrių eglės miškų gamtinio
našumo rajono, išskirto pagal augaviečių ir medynų našumą, medynų rūšinę sudėtį, dirvožemius, jų litologinę charakteristiką, našių mišrių eglės miškų parajonį,
homogenišką pagal medynų našumą (Kuliešis 1997). Šiam parajoniui būdingos
klimato ir dirvožemio sąlygos, susidarančios dėl Žemaitijos kalvoto reljefo ir jo
atstumo iki Baltijos jūros. Padidėjęs kritulių kiekis (apie 800 mm per metus, šiltuoju
metų laiku – 425–475 mm, vidutiniškai 94 dienos su sniegu, per metus išgaravęs
vandens kiekis – apie 550 mm, nuo vandens telkinių – apie 600 mm), ypatingas
temperatūros režimas (vėsios vasaros, nešaltos žiemos), dažni intensyvūs vakarų
vėjai, mažai karbonatingi, išplauti moreniniai priemoliai – pagrindinės šio gamtinio
miškų našumo parajonio medynų formavimosi sąlygos. Šiame parajonyje aptinkamos
vienos geriausių eglės populiacijų šalyje. Dauguma vyresnio amžiaus eglynų yra
reguliariai pažeidžiami ir labai nukenčia nuo uraganinių vėjų, todėl neretai būna
išretėję, dėl to juos tenka dažnai rekonstruoti, atkurti jaunuolynais. Šio darbo tikslas
yra įvertinti Žarėnų krašto miškų produktyvumą, kitas jame sukauptas vertybes
bei jų pokyčius per pastaruosius septynis dešimtmečius. Siekiant šio tikslo, darbe
buvo sprendžiami tokie uždaviniai: išanalizuoti Žarėnų krašto žemėveikslius ir
jų pokyčius 1946–2006 m. laikotarpiu, Žarėnų krašto miškų medienos ir kitas ne
mažiau svarbias istorines, kultūrines, gamtines vertybes.

Tyrimo objektas, metodai
Žarėnų kraštui priskirta teritorija nustatyta pagal L. Kavaliauskienės išskirtas
Žarėnų valsčiaus ribas, vadovaujantis 1923 m. gyventojų surašymu (1 pav., žr.
spalv. nuotr. lanke). Miškai Žarėnų krašte užima daugiau kaip pusę teritorijos, jie
aprašyti pagal Miškų valstybės kadastre išskirtas miško masyvų natūralias ribas
(Miško... 2010), taip pat pagal miškų, patenkančių į Žarėnų kraštui priskirtą teritoriją, charakteristikas. Miškų administracinis suskirstymas, įvairūs miškų statistiniai
duomenys pateikiami pagal 2011 01 01 valstybinę miškų apskaitą (Lietuvos 2011),
taip pat pagal Telšiÿ ir Rietåvo VĮ miškų urėdijų 2006 m. miškotvarkos duomenis
(VĮ Rietavo 2006, VĮ Telšių 2006 a, b). Darbe panaudoti 1928 m. Telšių miškų
urėdijos girininkijų, patenkančių į aprašomą teritoriją, medynų planai.
Miškotvarkos duomenys turi
svarbią išliekamąją vertę sprendžiant
Straipsnis aprobuotas serijos „Lietuvos valsčiai“
apie miškų teritorijų, miškingumo kaiLietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos.
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tą, miškų būklę, jų naudojimą, reikšmę šalies ūkiui. Seniausi iki šiol išlikę Žarėnų
krašto miškų medynų planai, 1928 m. parengti jaunesniųjų taksatorių P. Gaigalo,
J. Juozako, taksatoriaus padėjėjo J. Daugėlos, matininkų A. Laužadžio, J. Vašėtos,
J. Karpetos. Yra išlikę duomenų, jog Tvìrų miškai, sudarantys dalį Žarėnų krašto
miškų, buvo sutvarkyti 1894 m. žymaus miškotvarkininko, miškininkystės mokslų
pradininko Lietuvoje, šalies miškų ūkio organizatoriaus, pirmojo Lietuvos žemės
ūkio akademijos rektoriaus prof. Povilo Matulionio (Kviklys 1991). Tuo metu
kirtimui skiriamos biržės Lietuvoje buvo projektuojamos rytų–vakarų kryptimi.
Tvarkydamas Tverų miškus, P. Matulionis pagrindė ir biržes suprojektavo šiaurės–pietų kryptimi, kaip daroma Lietuvoje iki šiolei. Po 1928 m. miškotvarkos
Žarėnų krašto miškai pakartotinai buvo tvarkomi 1936 ir 1948–1949 m. (Telšių
1960). Reguliarios kas 10–12 metų Žarėnų krašto miškų inventorizacijos ir pagal
jas miškotvarkos projektai rengiami nuo 1959 m. Telšių miškų ūkio miško ūkio
1959 m. organizacinio plano projekto autorius yra J. Kripas. 1971 m. Žarėnų
krašto miškai, įeinantys į Telšių miškų ūko sudėtį, buvo tvarkomi vadovaujant
projekto autoriui A. Pautieniui, 1982 m. – J. Lukošiui, 1991 m. – J. Stankevičiui
ir 2006 m. – V. Dičkalniui (VĮ Telšių 2006).
Žarėnų krašto miškų bei juose esančių vertybių pokyčiams įvertinti buvo
taikytas lyginamosios analizės metodas: palygintos miškų teritorijos, išskirtos
1946 m. aeronuotraukose, su 2006 m. miškotvarkos nustatytomis. Panaudojant
valstybės miškų kadastre suformuotą miško masyvų sistemą ir 2006 m. sklypinės
inventorizacijos duomenis pagrindiniams Žarėnų krašto miškų masyvams, buvo
įvertinti svarbiausi miškų produktyvumo rodikliai, miško masyvų produktyvumo
ypatumai ir jų kaitos tendencijos.

Rezultatai
Miškų masyvai ir jų kaita
Žarėnų krašto miškų plotai, miškingumas per pastaruosius 60 metų gerokai pasikeitė. 1946 m. darytoje aerofotonuotraukoje ir jos pagrindu pagamintame
fotoplane (1 pav., žr. spalv. nuotr. lanke) užfiksuotas miškų išplitimas 1946 m.
Išlikę iki šių dienų miškai valsčiaus teritorijoje užėmė 8,1 tūkst. ha. Dalis miškų
neinventorizuoti dėl pasikeitusių reikalavimų miškui, tačiau dalis jų išnyko dėl
objektyvių priežasčių. Maži miškeliai, daugiausia miškų užuomazgos, išnyko pokario metais vykdant plataus masto melioraciją, formuojant didesnius, vientisus
žemdirbystės laukus. Savaime išplitus miškams tarpumiškėse, apželdinus dideles
mažiau derlingas, nepatogias žemdirbystei, kalvotas ar užmirkusias teritorijas,
susiformavo didžiuliai miškų plotai, sujungdami mažesnius masyvius į vientisus
didelius masyvus. Didžioji dalis naujų miškų susiformavo privačiose žemėse, dabar
yra privatūs. Nuo 1946 m. Žarėnų krašto miškingumas padidėjo beveik 1,7 karto,
t. y. nuo 29,8 iki 50,6 proc.
Žarėnus iš visų pusių juosia Pågermantės–Vilkÿ–Påreškečio miškų masyvas.
Netolimoje praeityje tai buvę atskiri palyginti nedideli miškai labai skambiais vardais:
Klaišiÿ, Ketùrakių, Rupšiÿ, Lenkaičių, Gìdikėnų, Kentråkalnio, Vilkÿ, Diìvo Kr¸slo,
Sa÷sšilio, Kerìliškės, Ga¤liškės, Lelÿ, Vismaldÿ, Akmenskínės, Ankantÿ, Tarvydÿ,
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Påreškečio, Rešket¸nų, Lópaičių (2 pav., žr. spalv. nuotr. lanke). Nedidelis upelis
Mava, įtekantis į Ílgio ežerą, rytinę šio masyvo dalį skiria nuo Pušínės miško.
Pietvakarių–vakarų pusėje Pagermantės–Vilkų–Pareškečio miškus pratęsia Tvìrų–
Judr¸nų miškai su savo palydovais: J¸rubaičių, Meding¸nų, Milašãičių, Stalg¸nų,
Gaižupio, Kepur¸nų miškais. Tverų–Judrėnų masyvą sudaro besijungiantys Daugėdÿ,
Užùbalio, Patôrio, Ùžpelių, Giliógirių, Aµko girelės ir daug kitų miškų (3 pav.,
žr. spalv. nuotr. lanke). Šie du – Pagermantės–Vilkų–Pareškečio ir Tverų–Judrėnų miško masyvai yra tarp 21 didžiausių Lietuvos girių, iš kurių net devynios
yra vakarinėje Lietuvos dalyje, Žemaitijoje. Pagermantės–Vilkų–Pareškečio miškai,
užimantys 18 785 ha ploto ištisinę teritoriją, Lietuvos miškų valstybės kadastre
įregistruoti unikaliu 1.2 kodu. Tverų–Judrėnų miškai, užimantys 29 231 ha ploto
ištisinę teritoriją, įregistruoti valstybės miškų kadastre unikaliu 1.5 kodu.
Pagermantės–Vilkų–Pareškečio (1.2) ir Pušinės (1.2.7) miškai. Pagermantės–
Vilkų–Pareškečio miškai, Miškų valstybės kadastro sistemoje turintys unikalų kodą
1.2 kartu su septyniais palydovais, pastarieji turi dar 90 trečio lygio palydovų,
užima didžiulę teritoriją. Pietuose ji prasideda La÷kuva, Karkl¸nais, šiaurėje tęsiasi
iki Låtvijos. Vakaruose pro Tverùs su tam tikru lankstu ties Plùnge, toliau pro
Mósėdį tarp Lenkímų ir Skuõdo šios teritorijos riba pasiekia Latvijos pasienį. Rytuose šio masyvo teritorija, apimdama Påvandenę, Luõkę, ties Trôškiais pasukdama
į vakarus link Telšių, toliau pro Nevar¸nus link Palnosÿ, apimdama Tírkšlius ties
Leckavâ, baigiasi Latvijos pasienyje. Pagrindinio ištisinio Pagermantės–Vilkų–Pareškečio miško masyvo įtakos zonoje yra 6 375 atskiri miško masyvai, pradedant
0,1 ha dydžio miškeliais. Jie sudaro 76 175 ha, kartu su pagrindiniu masyvu –
94 959 ha miško žemės plotą. Pagrindinis Pagermantės–Vilkų–Pareškečio miško
masyvas kartu su Pušinės mišku sudaro Žarėnų krašto miškų pagrindą (2 pav.,
žr. spalv. nuotr. lanke). Pietuose Žarėnų krašto miškai prasideda Degºsių pelkės,
Lópaičių miškais, vakaruose – pro Medingėnus, Drūkčių, Alsėdžių ir Kurmio
ežerus riba pasiekia Alsėdžius, Júodėnus, Sarakus, rytuose pro Rainiùs, Kungių
tvenkinį, Ilgio ežerą grįžta į pietus prie Ste»vo ežero.
Didžioji Pagermantės–Vilkų–Pareškečio, taip pat Pušinės miškų dalis yra
privatūs (62 proc.). Vyrauja savaiminės kilmės (77 proc.), mišrūs (65 proc.) medynai
(1 lent.). Pagal medynų plotą ir sukauptą medynuose tūrį vyrauja spygliuočiai.
Valstybiniuose miškuose 40 proc. ploto užima eglynai, 37 proc. – pušynai. Beržynams tenka 15 proc., kitoms medžių rūšims – po 1–3 proc. ploto. Privačiuose ir
rezervuotuose nuosavybės teisėms atkurti lapuočių ir spygliuočių medynai užima
vienodą plotą, vyrauja beržynai (31 proc.), eglynams tenka 29 proc., pušynams –
21 proc., baltalksnynams – 11 proc., kitų medžių rūšių medynams – po 1–2 proc.
ploto. 33 proc. pušynų ir 31 proc. eglynų yra kultūrinės kilmės, didžioji dalis
lapuočių – savaiminiai. Mišriausi yra lapuočių medynai, nors 60 proc. pušynų ir
60 proc. eglynų taip pat yra mišrūs. 11 proc. medynų yra su antru, dažniausiai
eglės, ardu. Mišrūs pušies, eglės medynai sudaro 29 proc. bendro visų medynų
ploto, 8 proc. medynų rūšinėje sudėtyje turi ąžuolo medžių. Tai ypač vertingi
šio regiono miškuose, atsparūs vėjui, medynai. Mišrūs lapuočių medynai sudaro
36 proc. visų medynų. Vidutinis medynų amžius yra 55 metai, pušynai seniausi –
68 metai, baltalksnynai – jauniausi, bet jų vidutinis amžius – 37 metai – viršija
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1 lentelė. Pagermantės–Vilkų–Pareškečio (1.2) ir Pušinės (1.2.7) miškų charakteristika
Miško
kodas

1.2

Miško žemės
plotas, ha

Medynų plotas, ha Rūšinė sudėtis pagal medynų plotą

Iš viso

Iš jų
Iš viso
valstybinės
reikšmės

Iš jų
Valstybinės
kultūrinės reikšmės
kilmės

Privatūs
miškai

18785

6994

3980

40P38E16B3J2Ą2Bt

32B30E21P11Bt2J2D1Ą1U

62E21P11B4Ą1J1D

29B27E14P11Ą8Bt7D2J2U

40E37P15B3J2Ą2Bt1U

31B29E21P11Bt2D2J2Ą1U

1.2.7

17552

1815

845

1760

412

Iš viso 20600

7839

19312

4392

Visų miškų rūšinė sudėtis

34E27P25B7Bt2J2Ą2D1U*
Medynų charakteristika (1.2+1.2.7)

Medynai

Nuosavybė

Plotas, ha

Vidutiniai medynų rodikliai

Iš viso

Amžius

Visi medynai

Brandūs
medynai

220

291

5,74

Privati

2456

121

67

245

264

6,98

Eglynai

Valstybinė

3005

599

49

196

312

6,48

Privati

3470

1265

60

261

312

8,13

Beržynai

Valstybinė

1156

401

53

180

267

5,69

Privati

3724

1081

44

149

242

5,42

Juodalksnynai

Valstybinė

196

65

55

202

279

5,78

Privati

241

119

57

214

253

6,27

48

33

140

153

5,93

Iš viso**

109

69

Prieaugis,
m3/ha

Valstybinė

Valstybinė

331

Tūris, m3/ha

Pušynai

Baltalksnynai

2794

Brandūs

Privati

1295

928

37

153

165

5,99

Valstybinė

7464

1475

57

202

288

6,05

Privati

11847

3669

54

205

247

6,63

Visos

19312

5144

55

204

259

6,40

* Rūšinės sudėties formulė, kurioje skaičius prieš raidę reiškia medyno užimamo ploto procentą,
o raidė atitinkamo medyno pavadinimą: P - pušynai, E – eglynai, B - beržynai, D – drebulynai,
J – juodalksnynai, Bt – baltalksnynai, Ą – ąžuolynai, U – uosynai.
** Apima ir kitus – drebulės, ąžuolo, uosio medynus.

kirtimo amžiaus apatinę ribą. Brandūs medynai sudaro 27 proc. medynų ploto,
t. y. gerokai daugiau nei vidutiniškai Lietuvoje. Valstybiniuose miškuose brandūs
medynai sudaro 20 proc., privačiuose – 31 proc., ketvirtadalį brandžių medynų
privačiuose miškuose sudaro baltalksnynai. Dažniausiai dėl šios priežasties brandžių medynų tūris privačiuose miškuose yra 14 proc. mažesnis nei valstybiniuose
miškuose. Visų medžių rūšių medynų tūris, nepriklausomai nuo nuosavybės, yra
vienodas, pušynai ir eglynai privačiuose miškuose pasižymi 10–25 proc. didesniais
tūriais. Našiausi šiuose miškuose yra eglynai – brandžiame amžiuje jie sukaupia
312 m3/ha. Pušynai brandos amžiuje pasiekia 284, beržynai – 249, o baltalksnynai
tik 165 m3/ha. Kasmet šiuose miškuose vidutiniškai priauga 6,4 m3/ha medienos,
daugiausia – 7,4 m3/ha eglynuose.
Tverų–Judrėnų (1.5), Jėrubaičių–Medingėnų (1.5.1), Kepurėnų (1.5.1.4) ir Gaižupio (1.5.1.6) miškai. Tverų–Judrėnų ištisinis miško masyvas užima 29 231 ha, visi
jo 1 548 palydovai tik 17 765 ha, t. y. didžiausia miškų dalis tenka pagrindiniam
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masyvui. Tverų–Judrėnų miškų masyvas, šiaurėje ribojamas Mínijos, apgaubdamas
Palõs upę iš rytų, pro Tverus leidžiasi į pietus iki La÷kuvos, toliau suka į vakarus, pro Judrėnus pasiekia Veivíržėnus ir suka į šiaurę link V¸žaičių, nepasiekęs
jų, pasuka į rytus, pro Endriejåvą iki Rietavo ir nuo jo į šiaurę iki Minijos. Šio
masyvo šiaurinė dalis kartu su jo šiaurinio palydovo Jėrubaičių–Medingėnų miškų
vakarine dalimi ir pastarojo palydovais – Kepurėnų bei Gaižupio miškais patenka
į Žarėnų krašto teritoriją (3 pav., žr. spalv. nuotr. lanke). Valstybinės reikšmės
miškai užima 42 proc., Kepurėnų miške – tik ketvirtadalį jo ploto, o Gaižupio
miškai visi yra privatūs.
Tverų–Judrėnų miško masyvas su nepertraukiama teritorija išsiskiria iš
kitų Lietuvos miško masyvų dydžiu, taip pat eglynų ir juodalksnynų dalimi.
Eglynams čia tenka beveik pusė visų medynų ploto (48 proc.), juodalksnynams –
10 proc. medynų ploto. Gerokai skiriasi medynų rūšinė sudėtis valstybiniuose
ir privačiuose miškuose. Valstybinės reikšmės miškuose eglynai užima 56 proc.
ploto, pušynai – 12 proc., beržynams tenka 19 proc. Privačiuose ir kituose miškuose mažesnę eglynų (40 proc.) ir pušynų (9 proc.) dalį kompensuoja beržynai
(26 proc.) ir baltalksnynai (12 proc.). Medynų rūšinės sudėties rodikliai nedaug
kinta skirtinguose masyvuose (2 lent.). Savaiminiai miškai sudaro 79 proc., Kepurėnų miške net 88 proc. visų medynų. 17 proc. pušynų ir 41 proc. eglynų šiuose
miškuose yra kultūrinės kilmės, didžioji dalis lapuočių medynų – savaiminės
kilmės. 69 proc. visų medynų yra mišrūs arba dviardžiai. Tverų–Judrėnų ir jį
lydinčių miško masyvų medynai, ypač spygliuočių, yra kiek mišresni, pusantro
karto daugiau dviardžių nei Pagermantės–Vilkų–Pareškečio ir Pušinės miškuose
augančių medynų. Dviardžiai su egle, dažniausiai pušies, beržo ir kitų minkštųjų
lapuočių, medynai sudaro 17 proc. Mišrūs pušies–eglės medynai sudaro 35 proc.,
mišrūs lapuočių – 34 proc. visų medynų ploto. Vidutinis medynų amžius 55 metai, mažai skiriasi valstybinių ir privačių medynų amžius. Tverų–Judrėnų miškų
masyvo pušynų amžius išsiskiria iš kitų medynų ir iš Pagermantės–Pareškečio
miškų pušynų amžiaus, ypač valstybiniuose miškuose – atitinkamai 86 ir 69 metai.
Vidutinis medynų tūris 225 m3/ha beveik sutampa privačiuose ir valstybiniuose
miškuose. Jis yra 10 proc. didesnis už Pagermantės–Pušinės miškų medynų tūrį.
Panašiai skiriasi abiejų miško masyvų brandžių medynų tūris (8 proc.) ir tūrio
prieaugis (11 proc.). Tūrių skirtumus lemia 6–25 proc. mažesnis Pagermantės–
Pareškečio miškų minkštųjų lapuočių medžių rūšių medynų tūris lyginant su
Tverų–Judrėnų miškų tos pačios medžių rūšies bei amžiaus grupės medynų
tūriais. Tverų–Judrėnų miškų masyvo vidutiniai visų ir brandžių medynų,
išskyrus beržynus, tūriai artimi Lietuvos miškų medynų vidutiniams tūriams
pagal 2011 01 01 valstybinę miškų apskaitą. Bendras visų ir brandžių beržynų,
augančių Tverų–Judrėnų miškų masyvo valstybiniuose miškuose, medienos tūris
yra atitinkamai 26 ir 19 proc., augančių privačiuose miškuose – atitinkamai
16 ir 15 proc. didesnis už vidutinius visos šalies beržynų atitinkamus tūrius.
Skirtumai tarp šių miško masyvų medynų vidutinių tūrių, tūrio prieaugių yra
adekvatūs šių rodiklių skirtumams, nustatytiems pagal išskirtas bendrajame Lietuvos Respublikos plane dvi skirtingas vidurio Žemaitijos vidutinio našumo ir
pietvakarių Žemaitijos našių eglynų miškų zonas.
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2 lentelė. Tverų–Judrėnų (1.5) Jėrubaičių–Medingėnų (1.5.1), Kepurėnų (1.5.1.4)
ir Gaižupio (1.5.1.6) miškų charakteristika
Miško
kodas

Miško žemės
plotas, ha

1.5
1.5.1

Medynų plotas, ha

Rūšinė sudėtis pagal medynų plotą

Iš viso

Iš jų
Iš viso
valstybinės
reikšmės

Iš jų
kultūrinės
kilmės

Valstybinės
reikšmės

Privatūs miškai

29231

13103

27716

5902

58E22B10J6P2Bt2D

40E28B11Bt9J7P4D1Ą

6213

2885

5989

1290

46E43P7B2J1Bt

43E18B16P15Bt4Ą1J1D

1.5.1.4

458

113

441

54

62E33B2P2D1J

39E37B14Bt4D4Ą1P1J

1.5.1.6

192

183

44

-

64E19B13Bt3J1D

34329

7289

56E19B12P8J2Bt2D

40E26B12Bt9P7J3D2Ą

Iš viso

36094

15236

Visų miškų rūšinė sudėtis

48E23B10P8J7Bt2D1Ą*
Medynų charakteristika
(1.5+1.5.1+1.5.1.4+1.5.1.6)

Medynai

Nuosavybė

Plotas, ha
Iš viso

Pušynai

Valstybinė
Privati

Eglynai

Valstybinė
Privati
Valstybinė
Privati

Beržynai
Juodalksnynai
Baltalksnynai

Visi
medynai

Brandūs
medynai

Prieaugis,
m3/ha

86

259

290

5,63

1642

414

71

252

267

6,90

8587

2048

50

215

301

7,91

7687

3535

61

254

306

7,64

2887

1276

51

239

323

7,57

5034

2189

50

200

271

6,58

Valstybinė

1284

554

52

230

287

7,40

Privati

1397

717

56

227

281

6,77

311

150

31

149

186

7,24

2187

1417

37

162

177

6,48

Valstybinė

15236

4839

54

226

302

7,51

Privati

19093

8510

56

225

272

7,01

Visos

34329

13349

55

225

283

7,23

Privati
Iš viso**

Tūris, m3/ha

598

Valstybinė

1889

Vidutiniai medynų rodikliai

Brandūs Amžius

* Rūšinės sudėties formulė, kurioje skaičius prieš raidę reiškia medyno užimamo ploto procentą,
o raidė atitinkamo medyno pavadinimą: P - pušynai, E – eglynai, B - beržynai, D – drebulynai,
J – juodalksnynai, Bt – baltalksnynai, Ą – ąžuolynai, U – uosynai.
** Apima ir kitus – drebulės, ąžuolo, uosio medynus.

Upės ir ežerai
Žarėnų krašto miškai patenka į Minijos vandens baseiną. Iš šiaurės, rytų ir
pietų pusės Žarėnų kraštas ribojasi su Ventõs baseinu. Pietrytinėje dalyje pratekanti
Rešketâ, Virvýtės intakas jau priklauso Ventos baseinui. Piečiau Palõs, kairiojo
Minijos intako, prasideda J¿ros baseinas. Minija prasideda Didóvo ežere, kuris
jungiasi kanalais ir Kliurkės, Mavos upeliais su Sýdeklio, Ilgio ir Pluotinålio ežerais. Per Žarėnų apylinkes ir miškus Minija vingiuoja daugiau kaip 30 kilometrų,
apjuosdama iš šiaurės pusės Gailiškės mišką, atskirdama Antanåvos mišką nuo
Akmenskínės, užsukdama į Medingėnų miškus ir nuskubėdama tolyn pasitikti
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Babrùngo. Didžiausi Minijos intakai Žarėnų krašte yra Tūtaka, Vílka, Brîedupis,
Viešdauba, Žarna, Palâ, Alkùpis, Sausdråvas. Ilgiausi intakai yra Vilka – 13,7 km,
Pala – 20,2 km, Sausdravas – 25,5 km. Kiti intakai yra iki 5–8 km ilgio. Pala turi
ilgiausią iš intakų Duobulį (11,4 km), į kurį įteka Gedika. Sausdravas taip pat
turi net kelis intakus: Kulavą, Saisą, Kapupį ir Šilupį. Pirmasis dešinysis Minijos
intakas Tūtaka kartu su Šaltupiu vingiuoja per Keleriškės, Lelų miškus ir ties
Pranckais pasiekia Miniją. Nedidelis kairysis intakas Žarna prasideda Gedikėnų
miške, teka pro Akmenskinės mišką, pietvakarių pusėje juosia Žarėnus ir netrukus
pasiekia Miniją. Dešinysis intakas Vilka yra miškų upelis, teka per Dievo Krėslo,
Vilkų, Keturakių miškus ir Klaišių miške įteka į Miniją. Vilka turi Gargždupio
ir Linmarkio intakus. Nedidelis dešinysis Minijos intakas Briedupis ir netoli nuo
jo Viešdauba teka per Gaižupio, Jėrubaičių ir Medingėnų miškus. Iš pietų pusės
Žarėnų kraštą riboja Duobulis, Palos intakas, tekantis pro Kentrakalnio, Užubalio miškus. Gedika, dešinysis Duobulio intakas, prasideda Gedikėnų miške. Pala
kartu su Alkupiu ir jo intaku Kunigiaupiu žymi Žarėnų krašto pietvakarinę dalį.
Pala teka per Giliogirio, Patyrio, Užubalio miškus. Šiaurės vakarinę Žarėnų krašto
dalį riboja dešinysis Minijos intakas Sausdravas su keturiais intakais. Vidurinėje
ir rytinėje Žarėnų krašto dalyje yra nemažai ežerų. Be jau minėtų ežerų, Butkÿ
miške yra Salótas, Kliókis, Tarvydÿ – Žiìzdis, Akmenskinės – Ivončius, netoli
jo Rešketis, Rupūžinis, šalia Keleriškės miško – Ūžris. Ilgio (113,9 ha) ir Saloto
(76,3 ha) ežerai, taip pat Minija ir Sausdravas LR Vyriausybės 1998 01 01 nutarimu Nr. 22 priskirti valstybinės reikšmės vidaus vandenų telkiniams, pagal
juos išskirtos vandens apsauginės zonos. Valstybinės reikšmės vidaus vandenims
priskirta ir Palos upė.

Žarėnų krašto miškai pagal nuosavybę, valdytojus
Į Žarėnų krašto teritoriją pagal 2011 01 01 miškų apskaitos duomenis patenka
16 843 ha miško žemės plotas, kas yra tolygu 50,6 proc. miškingumui. Telšių rajono miškingumas pagal 2006 m. valstybinės miškų inventorizacijos duomenis
buvo 35,4 proc. Rietavo miškų urėdijos teritorijos miškingumas 1981–2005 m.
buvo 32,3–37,0 proc. Taigi Žarėnų krašto miškingumas yra vidutiniškai pusantro
karto didesnis už aplinkinių teritorijų miškingumą. Žarėnų krašto miškai priskirti
Telšių ir Rietavo miškų urėdijoms (4 pav., žr. spalv. nuotr. lanke). Didžioji dalis
šių miškų miško žemės priskirta Telšių urėdijos Žarėnų girininkijai (9 968 ha),
taip pat Varnių (1 911 ha), Plungės (866 ha), Stalgėnų (615 ha) ir Telšių (101 ha)
girininkijoms. Dalis Rietavo miškų urėdijos Skróblės (766 ha) ir Tverų girininkijų
(2590 ha) miško žemės taip pat patenka į Žarėnų krašto teritoriją. Didžioji dalis
(11 001 ha) visų miškų yra privatūs arba rezervuoti nuosavybės teisėms atkurti
(3 lent.).

Žarėnų krašto miškų funkcinė paskirtis
Didžioji dalis miškų yra ūkiniai, valstybiniuose miškuose sudaro 80,7,
privačiuose – 78,6 proc. visų miškų. Apsauginių, III grupės miškų daugiau yra
privačiuose – 16,5, valstybiniuose – 10,7 proc. (4 lent., 5 pav., žr. spalv. nuotr.
lanke). Tokia disproporcija susidaro dėl to, kad didelė dalis – 6,2 proc. mažų
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3 lentelė. Žarėnų krašto miškų charakteristika
Nuosavybė,
girininkija

Plotas, ha

Vidutiniai medynų rodikliai

Miško*
žemės

Amžius, Bonimetai
tetinė
klasė

Skalsumas

Medynų
Iš viso

Iš jų
želdinių

Tūrio
prieaugis,
m3/ha

Tūris, m3/ha
Visų
medynų

Brandžių
medynų

Valstybinės
reikšmės

4921

4585

1646

49

2,2

0,73

179

271

6,08

Iš jų Žarėnų
g-jos

3083

2867

1073

48

2,2

0,74

179

268

6,08

12012

11001

1613

47

2,0

0,69

179

232

6,51

6885

6300

935

47

2,0

0,70

183

239

6,69

16843*

15586

3259

48

2,1

0,70

179

242

6,39

9968

9167

2007

47

2,0

0,71

182

247

6,50

Privatūs
ir kiti
Iš jų Žarėnų
g-jos
Iš viso
Iš jų Žarėnų
g-jos

* Iš jų Telšių miškų urėdijoje – 13486 ha, Rietavo – 3357 ha.
4 lentelė. Žarėnų krašto miškų pasiskirstymas pagal funkcinę paskirtį
Miškų grupės ir pogrupiai

Valstybinės
reikšmės

Privatūs
ir kiti

Iš viso
ha

%

Bendras miško plotas, ha, iš jo

5040

12012

17052

100

II grupės (specialios paskirties), iš viso

433

596

1029

6,0

A. Ekosistemų apsaugos miškai, iš viso

423

578

1001

5,9

Draustiniai (II gr. ūkinis režimas)

404

510

914

5,4

Saugomi kraštovaizdžio objektai

4

Priešeroziniai miškai

10

Genetiniai draustiniai

6

B. Rekreaciniai miškai, iš viso

10

Valstybinių parkų rekreacinių zonų miškai
III grupės (apsauginiai) miškai, iš viso
Draustiniai (III gr. ūkinis režimas)
Valstybinių rezervatų ir parkų apsaugos
zonų miškai
Laukų apsauginiai miškai

4
67
-

77
6

18

0,5
-

28

0,1
0,1

10

18

28

538

1979

2517

14,8

64

627

691

4,1

349

609

958

5,6

109

109

0,6
4,5

-

Vandens telkinių apsaugos zonų miškai
IV grupės (ūkiniai) miškai, iš viso

-

125

634

759

4069

9437

13506

1

1

9436

13505

Valstybinių parkų ūkinių zonų miškai

-

Ūkiniai miškai

4069

79,2
79,2

laukų miškelių, taip pat paupių miškeliai, dažniausiai privatūs, priskirti III grupės
laukų ir vandens telkinių apsaugos zonų miškams, o valstybiniuose miškuose šiai
kategorijai tenka tik 2,5 proc. visų miškų.
Privačiuose miškuose yra išskirta gerokai daugiau (627 ha) III grupės draustinių nei valstybiniuose (64 ha). Valstybiniuose miškuose didesnė dalis priskirta
II grupės ekosistemų apsaugos miškams – 8,4 proc., privačiuose – tik 4,8 proc.
Didžiąją dalį II grupės miškų sudaro II grupės režimo draustiniai, taip pat prieš
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eroziniai miškai. Labai mažą dalį sudaro rekreaciniai miškai – tik 0,1 proc. visų
miškų ploto.

Saugomos teritorijos, gamtinės ir kitos vertybės
Žarėnų kraštas pasižymi saugomų teritorijų, gamtinių vertybių gausa. Čia
yra išskirti trys valstybiniai draustiniai, vienas savivaldybės, dvi svarbios buveinių
apsaugai teritorijos. Nemažai čia yra saugomų archeologinių, istorinių memorialinių
paminklų, kitų objektų.
Minijos pralaužos valstybinis kraštovaizdžio draustinis įsteigtas 1974 m.
553 ha plote. Steigimo tikslas – išsaugoti Minijos upės prasiveržimo pro moreninius
kalvagūbrius kraštovaizdį. Draustinis išsidėstęs Žarėnų girininkijos pietvakarinėje
dalyje, apima Antanavo, Rupšių ir aplinkinius miškus. Baltalksnynai užima daugiau kaip pusę viso ploto, eglynai – kiek daugiau nei ketvirtadalį medynų ploto.
Minijos valstybinis ichtiologinis draustinis įsteigtas 1974 m. 2 797 ha plote
Žarėnų krašto vakarinėje dalyje. Prasideda Minijos intaku – Sausdravo upeliu ir
jo intakais – Saisos, Kapupio ir Šilupio upeliais. Draustinio tikslas – išsaugoti
lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių nerštavietes.
Vílkaičių valstybinis geomorfologinis draustinis apima Žarėnų girininkijos
šiaurvakarinės dalies 846 ha plotą. Steigimo tikslas – išsaugoti Žemaičių aukštumos moreninį kalvyną. Miškai užima beveik pusę draustinio teritorijos. Vyrauja
eglynai – beveik 40 proc., beržynai – daugiau kaip 29 proc., baltalksnynai užima
ketvirtadalį visų medynų ploto (5 pav., žr. spalv. nuotr. lanke).
La÷ko Sodõs botaninis-zoologinis draustinis įsteigtas 2000 m. Telšių rajono
savivaldybės tarybos sprendimu 60,5 ha miško plote. Draustinis yra šiaurrytinėje
Žarėnų krašto dalyje, patenka į Telšių girininkijos teritoriją. Tikslas – išsaugoti
natūralią Pieštõs pelkę su ežeru, šiai teritorijai būdingus biotopus. Medynai užima
du trečdalius viso draustinio, vyrauja pušynai.
Mitologinis akmuo
Dievo stalas.
2012 m.
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Ste»vo gamtinis rezervatas. Įsteigtas Va»nių regioniniame parke 777 ha plote.
Tikslas – išsaugoti Stervo ežerą su pelkėtu apyežeriu ir pelkėtą Tetervínės mišką
su retų bei nykstančių rūšių augalija ir gyvūnija.
Gamtinių buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms Žarėnų krašte priskirta
Ankantų pelkė, Saloto ežeras ir jo apyežerės, kurių ribos dažniausiai sutampa su
ten išskirtų atitinkamų draustinių ribomis. Ankantų pelkės yra rytinėje Žarėnų
krašto dalyje, sutampa su Varnių regioninio parko Ankantų telmologinio draustinio
ribomis. Svarbiausios vertybės yra pelkiniai ir pelkėti miškai, šarmingos žemapelkės,
degradavusios aukštapelkės, melvenynai. Salotų ežeras su apyežerėmis yra šiauriau
Ankantų pelkės. Tai dalis Minijos ištakų hidrografinio draustinio. Didžiausia vertybė yra mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis. Didžiausia
draustinių, saugomų teritorijų gausa pasižymi Varnių girininkijos miškai.
Žarėnų girininkijos miškai pasižymi didele žvėrių gausa. 2006 m. pavasarį, miškotvarkos specialistų atliktos apskaitos duomenimis, 1 000 ha plote buvo
nustatyti 2 briedžiai, 9 taurieji elniai, 44 stirnos, kas yra tolygu 27 sąlyginiams
elniams. Tai maždaug du su puse karto daugiau, nei leidžia šiuose miškuose
esanti pašarinė bazė, vertinama pagal augavietes, medynus, jų rūšinę ir amžiaus
struktūrą. Tankus hidrografinis tinklas sudaro palankias sąlygas bebrams plisti.
Girininkijos teritorijoje yra 10 bebraviečių, kuriose gali gyventi apie 40 bebrų.
Didžioji dalis visų pažeidimų miškuose tenka žvėrims, trečdalis iš jų – bebrams,
todėl ir bebraviečių skaičius turėtų būti mažesnis.
Žarėnų krašto miškuose yra daug saugomų archeologinių, gamtos pamink
lų, atmintinų vietų, susijusių su kovomis už Lietuvos laisvę. Žarėnų girininkijos
1 461 kv., 1,6 km į vakarus nuo Žarėnų, Minijos dešiniajame krante saugomas
Paplienijos piliakalnis su gyvenviete, 1 407 ir 1 432 kv. – senosios kapinės,
1 480 kv. – Kegų pilkapynas, 1 408 kv. – kryžius buvusioje sodybvietėje, netoliese
paminklas tragiškai žuvusiai P. Gintalienei. Saugomi gamtos paminklai: Keturakių
miško 8 kv. – gamtos paminklas akmuo Dievo Stalas, 920 kv. – geologinis objektas
akmuo Galąstuvas. 15 kv., netoli Katinºlio ežero, – Dievo Krėslo alkakalnis. Daug
atmintinų Lietuvos partizanų vietų. Dievo Krėslo miško 20 kv., Saušilio miško
42 kv., Klaišių miško 65 kv., prie Kliókio ežero – Lietuvos partizanų žeminių
vietos, pažymėtos kryžiais, paminklais, 16 kv. – Lietuvos partizanų žūties vieta.

Žarėnų girininkija, jos miškai, tvarkymas
Žarėnų girininkijos miškai sudaro didžiausią dalį šio krašto miškų – 2 867 ha
valstybinių ir 6 300 ha šioje teritorijoje išsidėsčiusių privačių miškų medynų, iš
viso 9 167 ha (3, 5 lent.). Žarėnų girininkijos valstybinių miškų plotas dažnai
keitėsi. Pats mažiausias – 1 820 ha buvo pagal 1928 m. miškotvarką. Tuomet dalis
dabartinių girininkijos miškų priklausė Žarėnų kaimyninėms Medingėnų, Tarvydų
ir Tverų girininkijoms. Didžiausias Žarėnų girininkijos miško žemės plotas buvo
pagal 1959 m. miškotvarką – 3 781 ha. Pagal 1971 m. miškotvarką girininkijos
plotas buvo 2 510 ha ir pagal 1982 m. miškotvarką – 2 719 ha. Dabartiniu metu
Žarėnų girininkijai priklauso 3 083 ha valstybinės miško žemės ir į girininkijos
teritoriją patenka daugiau nei dvigubai didesnis privačių miškų 6 885 ha miško
žemės plotas.
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Įkurtuvių girininkijoje proga girininkijos darbuotojai sodina ąžuolą. 1930 m.
5 lentelė. Žarėnų krašto miškų ploto pasiskirstymas pagal nuosavybę, girininkijas
ir vyraujančias medynų rūšis

Beržynai

Drebulynai

Juodalksnynai

Baltalksnynai

Ąžuolynai

Uosynai

Kiti

Iš viso

Plotas, %

Eglynai

Medynų
plotas,
ha

Pušynai

Nuosavybė,
Girininkija

Iš viso

4585

22

45

16

1

3

2

-

-

1

100

Iš jų Žarėnų
g-jos

2867

32

45

17

-

3

2

-

-

1

100

11101

18

30

31

2

2

14

1

1

1

100

6300

19

29

33

2

2

14

-

-

1

100

15586

22

34

27

2

2

11

1

1

-

100

9167

23

34

28

1

2

10

1

-

1

100

Valstybinės reikšmės

Privatūs ir kiti
Iš viso
Iš jų Žarėnų
g-jos
Visi miškai
Iš viso
Iš jų Žarėnų
g-jos
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Žarėnų girininkijos darbuotojai. Sėdi pirmas iš
kairės eigulys Vincas Kulevičius, trečias iš kairės –
girininkas Kazimieras Maldutis. 1931 m.
Žarėnų girininkijos darbuotojai. Sėdi trečias iš
kairės girininkas Kazys Juodis, stovi ketvirtas iš
kairės eigulys Juozas Liaugminas. 1933 m.
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Žarėnų girininkija įkurta 1921 m., po karo atkurta 1952 m. Girininkijos
raštinė buvo įkurdinta Žarėnuose, urėdijai už 14 900 Lt nupirkus iš Jono Vaišvilos
žemės sklypą, gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą. Žarėnų girininkijos teritorija
keitėsi keičiantis miškų nuosavybės formoms, šalies miškų ūkio organizacinei
struktūrai, šalies miškų paskirstymui pagal miškų urėdijas, miškų ūkius, pastarųjų skirstymui į girininkijas. Ši kaita gerai matyti iš išlikusios miškotvarkos
medžiagos. Žarėnų girininkais dirbo dešimt miškininkų, tarp jų Kazys Simaitis
(1922–1930), baigęs girininkų kursus prie Šiauliÿ miškų urėdijos; Kazys Maldutis
(1930–1932), 1924 m. baigęs Pånevėžio miško technikų mokyklą; Kazys Juodis
(1932–1939), atėjęs iš Raudóndvario miškų urėdijos Låpių girininko pareigų;
Adolfas Andrašiūnas (1940–1945), baigęs Alyta÷s aukštesniąją miškų mokyklą,
vėliau Lietuvos nusipelnęs miškininkas (1988), Lietuvos miškininkų sąjungos garbės narys; Narcyzas Vaseris (1952–1954); Vladas Stanevičius (1954–1958), 1942 m.
baigęs Vilniaus vidurinę miškų mokyklą, atėjęs iš Telšių girininko pareigų; Petras
Tumasonis (1958–1970), 1940 m. baigęs Vilniaus vidurinę miškų mokyklą, atėjęs
iš Alsėdžių girininkų; Kęstutis Pocius (1970–1980), Algirdas Knašas (1980–1991),
1979 m. baigęs A. Kvedaro miškų technikumą; Vidas Bagdonas (nuo 1991 m.),
6 lentelė. Žarėnų girininkijos eiguvų ir miškų pavadinimai
Įvairaus laikotarpio eiguvos
pagal Telšių urėdijos
duomenis

Miškų pavadinimai pagal miškotvarkos duomenis
1928

1959

2006

Alsėdžių

Ariškių

Ariškių

Akmenskinės

Ąžuolyno

Butkų

Dievo Krėslo

Ankantų

Barako–Biržuvėnų

Dievo Krėslo

Gailiškių

Butkų

Byvainės

Gailiškių

Kereliškių

Dievo Krėslo

Dievo Krėslo

Karšteinių

Klaišių

Kereliškių

Džiuginėnų

Kereliškių

Krepštų

Keturakių

Eivydų

Krepštų

Lelų

Klaišių

Germanto

Lelų

Plotinės

Lenkaičių

Gerulių

Rupšių

Pranckų

Lelų

Jomantų

Saušilio

Rupšių

Rupšių

Krepštų–Kereliškių

Vilkų

Saušilio

Saušilio

Keturakių

Vismaldų

Saušilės girelės

Tarvydų

Vilkų

Vilkų

Kiliūnėnų–Žarėnų
Klaišių

Vismaldų

Lieplaukės
Medingėnų
Paminijų
Plutinės–Lelų
Saušilio
Siraičių
Smalkos
Stonkalnės
Užgirių
Vilkų
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1984 m. baigęs Žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą, 1987 m. stacionarinę aspirantūrą.
Telšių miškų urėdijos pateiktais duomenimis, Žarėnų girininkijoje yra buvę
net 24 eiguvos (6 lent.). Eiguvų pavadinimai dažniausiai buvo tapatinami su miškų
pavadinimais, pastarieji su kaimų ar vienkiemių pavadinimais. 1928 m. atliekant
miškotvarką, Žarėnų girininkijai priskirta 12 miškų bendro 1 820 ha ploto. Šiuo
metu eiguvos girininkijos struktūroje neišliko.

Žarėnų krašto miškų augavietės ir miško tipai
Žarėnų krašto miškai labiausiai išplitę normalaus drėkinimo ir laikinai
perteklingos drėgmės augavietėse (7 lent.). Ant lengvų uolienų yra susiformavę
41 proc. visų mineralinių augaviečių, trečdalis – ant sunkių priemolių ir molių
ir ketvirtadalis ant dvinarių, 0,6 m ir giliau slūgsančių priemolių ir molių. Tai

Normalaus drėgnumo, šlaitinės,
N, Š
labai neturtingos, a
neturtingos, b
vidutinio turtingumo, c
turtingos, d
labai turtingos, f
Laikinai perteklingos drėgmės, L
neturtingos, b
vidutinio turtingumo, c
turtingos, d
labai turtingos, f

Ąžuolynai

Baltalksnynai

Drebulynai

Beržynai

Eglynai

Pušynai

Augavietės

Juodalksnynai

7 lentelė. Žarėnų krašto miškų augavietės

1601

2894

1292

113

2

506

111

5

-

-

-

-

-

-

944

390

65

-

-

-

-

650

2351

1138

66

2

286

61

2

153

89

47

-

220

50

-

-

-

-

-

-

-

626

2023

1028

141

8

954

17
2

503

383

95

3

-

-

123

1521

837

72

6

552

4

-

119

96

66

2

396

11

-

-

-

-

-

6

-

Užmirkusios, U
neturtingos, b
vidutinio turtingumo, c
turtingos, d

42

80

250

2

101

146

-

28

12

14

-

-

-

-

14

66

206

2

69

99

-

-

2

30

-

32

47

-

Pelkės, P
labai neturtingos, a
neturtingos, b
vidutinio turtingumo, c
turtingos, d

800

122

913

-

187

48

-

162

-

4

-

-

-

-

614

67

268

-

-

6

-

24

55

628

-

165

41

-

-

-

13

-

22

1

-

435

202

673

-

52

39

-

12

-

-

-

-

-

-

381

67

166

-

-

-

-

42

135

497

-

46

22

-

-

-

10

-

6

17

-

3504

5321

4157

255

350

1693

129

Nusausintos pelkės, Pn
labai neturtingos, a
neturtingos, b
vidutinio turtingumo, c
turtingos, d
Iš viso

46

G A M TA

(tęsinys)
Augavietės

Uosynai

Kiti

Normalaus drėgnumo, šlaitinės,
N, Š
labai neturtingos, a
neturtingos, b
vidutinio turtingumo, c
turtingos, d
labai turtingos, f

58

53

-

-

-

1

11

31

38

21

9

-

9

-

-

9

-

Laikinai perteklingos drėgmės, L
neturtingos, b
vidutinio turtingumo, c
turtingos, d
labai turtingos, f

38

14

4849

263

15

5127

31

-

-

986

45

-

1031

6

5

8

3128

190

8

3326

20

30

6

726

28

7

761

5

3

-

9

-

-

9

-

Užmirkusios, U
neturtingos, b
vidutinio turtingumo, c
turtingos, d

-

12

633

114

5

752

4

-

-

54

3

-

57

-

-

12

468

84

2

554

3

-

-

111

27

3

141

1

Pelkės, P
labai neturtingos, a
neturtingos, b
vidutinio turtingumo, c
turtingos, d

-

2

2072

123

6

2201

13

-

-

166

-

-

166

1

-

-

955

20

5

980

6

-

2

915

103

1

1019

6

-

-

36

-

-

36

-

-

-

1401

75

9

1485

9

-

-

12

-

-

12

-

-

-

614

10

-

624

4

-

-

742

64

9

815

5

34

-

Nusausintos pelkės, Pn
labai neturtingos, a
neturtingos, b
vidutinio turtingumo, c
turtingos, d
Iš viso

Iš viso
medynų
6630

Plynumos

Kita

Iš viso
%

ha
450

24

7104

43

5

-

1400

32

-

5

-

1

1433

4596

9

358

13

4967

30

620

60

10

690

4

-

-

33

1

-

96

82

15586

1024

58

16668*

* Miško žemės plotas be technologinės paskirties žemės.

pačios palankiausios našių ir atsparių vėjams medynų formavimuisi augavietės.
Užmirkusios ir pelkinės augavietės sudaro tik vieną ketvirtadalį visų medynų ploto.
Pagal augaviečių maistinių medžiagų turtingumą vyrauja vidutinio turtingumo
(64 proc.) ir neturtingos (25 proc.) augavietės ir tik 10 proc. ploto tenka turtingoms augavietėms. Palyginimui: šalies miškuose vidutinio turtingumo augavietės
užima 41 proc., neturtingos – 27 proc. ir turtingos augavietės 23 proc. Akivaizdu,
jog Žarėnų krašto miškų augavietės yra gerokai mažiau turtingos nei vidutiniškai
šalies miškų, tačiau dauguma jų yra labai palankios našių mišrių eglynų, pušynų,
beržynų ir juodalksnynų formavimuisi. Žarėnų krašto miškuose yra inventorizuoti
dauguma Lietuvos miškuose aptinkamų miško tipų (8 lent.). Labiausiai paplitusios
yra kiškiakopūstinė (29 proc., šalyje 16 proc.), mėlyninė-kiškiakopūstinė (20 proc.,
šalyje 16 proc.), brukninė-mėlyninė (7 proc., šalyje 18 proc.), mėlyninė, viksvinėkimininė ir viksvinė miško tipų serijos, visos trys po 6 proc. (šalyje atitinkamai
4,2 ir 3 proc.) medynų ploto, taip pat vingiorykštinė nusausinta (5 proc., šalyje
2 proc.) miško tipų serija.
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8 lentelė. Žarėnų krašto miškų medynų pasiskirstymas miško tipų serijomis

Uosynai

Kiti

-

-

-

-

-

-

1

238

2

212

65

-

-

-

-

-

-

1162

7

Kiškiakopūstinė, ox

650

2351

1138

66

2

286

61

11

31

4596

29

2

153

89

47

-

220

50

38

21

620

4

Kiškiakopūstinėžibuoklinė, hox

Ąžuolynai

Eglynai

Baltalksnynai

178

885

Brukninė, v

Beržynai

59

Brukninė-mėlyninė,
vm

Pušynai

Juodalksnynai

Iš viso

Drebulynai

Miško tipo serija

ha

%

Mėlyninė, m

503

383

95

3

-

-

2

-

-

986

6

Mėlyninė-kiškiakopūstinė, mox

123

1521

837

72

6

552

4

5

8

3128

20

Garšvinė, aeg

-

-

96

66

2

402

11

42

6

625

4

Lendrūninė, cal

14

66

206

2

69

99

-

-

12

468

3

Gailinė-kimininė,
lsp

162

-

4

-

-

-

-

-

-

166

1

Viksvinė-kimininė,
csp

614

66

268

-

-

6

-

-

-

954

6

Viksvinė, c
Viksvinė-kimininė
nusausinta, csps
Vingiorykštinė
nusausinta, fils
Kitos
Iš viso

24

55

628

-

160

41

-

-

2

910

6

300

59

84

-

-

-

-

-

-

443

3

34

100

389

-

30

18

-

-

-

571

4

134

177

258

-

81

69

-

-

-

719

5

3504

5321

4157

255

350

1693

129

96

82

15586

100

Žarėnų krašto miškų medynai ir jų produktyvumas
Medynai užima 15,6 tūkst. ha, arba 92,5 proc. visos miško žemės ploto
(9 lent.). Neapaugusi miško žemė sudaro 6 proc. visos miško žemės. Tai dažniausiai kirtavietės (3 proc.) ir žemė, skirta miškui įveisti (2 proc.). Tarp medynų
vyrauja eglynai (34 proc.), apytikriai po ketvirtadalį ploto išplitę pušynai (22 proc.)
ir beržynai (27 proc.), daugiau kaip dešimtadalis – baltalksnynai (11 proc.). Po
1–2 proc. viso medynų ploto užima juodalksnynai, drebulynai, ąžuolynai, uosynai ir kitų medžių rūšių medynai. Nedideliame plote aptinkami maumedžio,
pocūgės (12 ha), klevo, guobos (12 ha), liepos (25 ha), gluosnio (20 ha), blindės,
tuopos (12 ha) medynai (6 pav., žr. spalv. nuotr. lanke). Medynų rūšinė sudėtis
gerokai skiriasi valstybinės reikšmės ir privačiuose miškuose (5 lent.). Valstybinės
reikšmės miškuose eglynai užima beveik pusę visų medynų ploto (45 proc.),
privačiuose tik 30 proc., pušynai – trečdalį (32 proc.), privačiuose – 18 proc.,
beržynai valstybiniuose miškuose aptinkami dvigubai rečiau (16 proc.) nei privačiuose miškuose, juodalksnynai užima 3 proc. ploto, privačiuose – 2 proc.,
baltalksnynai užima 2 proc., privačiuose – 14 proc., kitų medžių rūšių medynai –
po 1–2 proc. Daugiau kaip penktadalis medynų yra kultūrinės kilmės, trečdalis
medynų yra gryni, kiti mišrūs, t. y. rūšinėje medyno sudėtyje pagrindinė medžių
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Iliustracijos Aleksandro Šliaupos straipsniui „Žarėnų apylinkių
Žemės gelmių sandara“ (1–6 pav.)

1 pav. Geologinis pjūvis A–B. Sutartiniai ženklai:
1 – tektoninis lūžis, 2 – gręžinys ir jo numeris. Sluoksnių amžius:
AR–PR – archėjus–proterozojus, € – kambras, O – ordovikas,
S1 – apatinis silūras, S2 – viršutinis silūras, D1gr – apatinio devono

Gargždų serija, D1vš – apatinio devono Viešvilės serija, D2 – vidurinis

devonas, D3 – viršutinis devonas, P2nk – viršutinio permo Naujosios
Akmenės svita, T1nm–pl – apatinio triaso Nemuno–Palangos svitos,

J2–3 – vidurinė–viršutinė jura, K1 – apatinė kreida, Q – kvarteras
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2 pav. Prekvartero uolienų paviršiaus schema.
Sutartiniai ženklai:
1 – prekvartero uolienų paviršiaus izohipsė (m);
2 – įrėžis į prekvartero uolienas; 3 – geologinio
pjūvio linija, gręžinys ir jo numeris
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3 pav. Geologinis pjūvis C–D. Sutartiniai ženklai:
1 – moreninis priemolis bei priesmėlis su žvirgždu, gargždu, rieduliais; 2 – tarpmoreniniai
(smėlis, žvyras, rečiau aleuritas ir molis), intramoreniniai (smėlis, žvyras) ir viršmoreniniai
(smėlis, žvyras, molis, aleuritas, durpės) dariniai; 3 – prekvartero amžiaus sluoksniai;
4 – gręžinys ir jo numeris. Sluoksnio amžius: P2nk – viršutinio permo Naujosios Akmenės

svita, T1nm–pl – apatinio triaso Nemuno–Palangos svitos, J2pp – vidurinės juros Papilės svita,

J2cl – vidurinės juros kelovėjo aukštas, J3ox – viršutinės juros oksfordžio aukštas, K1 – apatinė
kreida, Q2dn – vidurinio kvartero Dainavos posvitė, Q2žm – vidurinio kvartero Žemaitijos

posvitė, Q2md – vidurinio kvartero Medininkų posvitė, Q3gr – viršutinio kvartero Grūdos
posvitė, Q3bl – viršutinio kvartero Baltijos posvitė
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4 pav. Žemės paviršiaus geologinės sandaros schema.
Sutartiniai ženklai: Baltijos posvitės nuogulos: 1 – ledyno kraštiniai
dariniai (moreninis priemolis bei priesmėlis su smėlio, žvyro, gargždo
lęšiais bei tarpsluoksniais ir rieduliais), 2 – pagrindinė (dugninė)
morena (priemolis bei priesmėlis su žvirgždu, gargždu ir rieduliais),
3 – vidinio ir kraštinio ledo tirpsmo vandenų srautų dariniai (žvyras,
smėlis su gargždu ir rieduliais), 4 – kraštinio ledo tirpsmo vandenų
baseinėlių dariniai (smulkus smėlis, aleuritas, molis), 5 – ledo tirpsmo
vandenų srautų dariniai (smėlis, žvyras), 6 – ledyno tirpsmo vandenų
baseinų dariniai (smėlis, aleuritas, molis), 7 – holoceno pelkių
nuogulos (durpės, durpingas smėlis), 8 – ledyno osciliacijų ribos.
Pagal R. Guobytės 1994 metų duomenis
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5 pav. Kristalinio pamato
struktūros schema.
Pagal S. Šliaupos duomenis

6 pav. Neotektoninis žemėlapis.
Pagal A. Šliaupą, 2004 m.
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Iliustracijos Andriaus Kuliešio straipsniui „Žarėnų krašto miškai“ (1–7 pav.)

1 pav. Žarėnų krašto miškai 1946–2011 m.
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2 pav. Pagermantės–Vilkų–Pareškečio (1.2) ir Pušinės
(1.2.7) miškų pasiskirstymas pagal miškų nuosavybę,
miškų urėdijas ir girininkijas
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3 pav. Tverų–Judrėnų (1.5), Jerubaičių–Medingėnų
(1.5.1), Kepurėnų (1.5.1.4) ir Gaižupio (1.5.1.6) miškų
pasiskirstymas pagal miškų nuosavybę, miškų urėdijas ir
girininkijas
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4 pav. Žarėnų krašto miškų pasiskirstymas pagal nuosavybę,
urėdijas, girininkijas
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5 pav. Žarėnų krašto miškų pasiskirstymas pagal funkcinę
paskirtį
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6 pav. Žarėnų krašto miškų pasiskirstymas pagal
vyraujančias medžių rūšis
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7 pav. Žarėnų krašto miškų pasiskirstymas pagal degumą
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9 lentelė. Žarėnų krašto miškų medynų charakteristika
Medynai

Pušynai
Eglynai

Nuosavybė

Valstybinė
Privati

Valstybinė

Privati
Privati
Juodalksnynai Valstybinė
Privati
Valstybinė
Privati
Valstybinė

Iš viso

Bonitetinė
klasė

Tūris, m3/ha
Visų
medynų

Brandžių
medynų

Tūrio
prieaugis,
m3/ha

98

67

2,5

213

230

5,84

2028

41

62

2,5

222

281

6,89

2062

325

38

2,4

167

312

6,36

3259

822

54

2,3

242

305

8,02

743

228

45

1,4

149

235

5,81

3415

357

37

1,6

112

198

5,10

24

16

49

1a,6

224

304

6,31

230

98

36

1a,7

168

238

6,63

148

53

49

1,5

197

275

6,12

202

55

52

1,6

200

240

-

98

16

28

1,9

127

167

6,24

1595

743

32

2,0

137

164

6,11
3,50

15

-

70

1,7

120

-

3

72

1,4

183

221

5,70

8

-

55

1a,8

173

-

6,23

Privati

88

6

63

1,2

163

154

5,63

Valstybinė

11

-

14

1a,1

81

-

5,51

Privati

71

15

43

2,0

150

256

4,38

4585

738

49

2,2

179

271

6,08

11001

2139

47

2,0

179

232

6,51

15586

2877

48

2,1

179

242

6,40

Valstybinė

Valstybinė
Privati

Iš viso

Brandūs

114

Privati

Kiti

Amžius

Privati

Drebulynai

Uosynai

Iš viso

1476

Valstybinė

Ąžuolynai

Vidutiniai medynų rodikliai

Valstybinė

Beržynai

Baltalksnynai

Plotas, ha

rūšis sudaro mažiau kaip 75 proc. Mišrūs spygliuočių medynai yra labiausiai
paplitę – 31 proc. visų medynų ploto. Mišrūs su kitais lapuočiais medynai užima 17 proc., su ąžuolu – 6 proc. visų medynų ploto. 12 proc. visų medynų yra
dviardžiai – dažniausiai su egle.
Eglynai išplitę 5 321 ha plote. Jie užima didžiausią iš visų medžių rūšių –
34 proc. ploto dalį, t. y. pusantro karto didesnę dalį, nei turime visoje šalyje –
20,8 proc. Žarėnų krašte 61 proc. visų eglynų yra privačiuose, 39 proc. – valstybinės reikšmės miškuose. Didžioji dalis eglynų (73 proc.) yra išplitę normalaus ir
laikinai perteklinio drėkinimo vidutinio turtingumo augavietėse (7 lent.). Eglynai
šiose augavietėse suformuoja tris pagrindinius miško tipus: kiškiakopūstinį (ox),
mėlyninį (m) ir mėlyninį-kiškiakopūstinį (m ox, 8 lent.). Beveik pusė visų eglynų
(42 proc.) įveisti želdinant, kiti yra savaiminės kilmės. 38 proc. visų eglynų yra
gryni, kiti mišrūs. Eglė rūšinėje sudėtyje sudaro vidutiniškai 71 proc. Mišriuose
eglynuose dažniausiai aptinkami beržas, pušis, drebulė. Mišrūs eglynai su minkštaisiais lapuočiais ir su pušimi formuojasi maždaug vienodame plote. Eglynų
atsparumą vėjams labai sustiprina rūšinėje sudėtyje augantis ąžuolas. Žarėnų
eglynų rūšinėje sudėtyje ąžuolai aptinkami retokai, apie 10 proc. visų eglynų, ir
sudaro tik 1 proc. bendro eglynuose augančių stiebų tūrio. Eglynai vidutiniškai
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10 lentelė. Žarėnų krašto miškų pasiskirstymas pagal brandumo grupes
Medynai

Medynų plotas/Tūris
Iš viso,
ha/1000 m3

Pušynai

3504

Beržynai

7

4

85

7

5

5321

43

24

11

22

1134,1

22

31

16

31

4157

31

36

19

14

255

Juodalksnynai

350

Baltalksnynai

1693

69,6
231,2

Uosynai
Kiti
Iš viso

Pribręstantys Brandūs

3

44,1

Ąžuolynai

Pusamžiai
76

493,5
Drebulynai

Jaunuolynai
13

765,5
Eglynai

Iš jų, %

129

5

39

31

25

24

9

23

44

3

6

27

64

13

34

22

31

2

30

28

40

5

20

30

45

1

16

29

54

10

81

7

2
3

22,6

7

8

7

96

8

82

3

7

15,4

5

87

2

6

31

45

6

18

82
11,8

19

43

6

32

15586

28

39

15

18

2787,9

11

47

17

25

net 16 metų jaunesni už pušynus, jų amžius yra 48 metai. Vidutinis amžius gerokai skiriasi valstybiniuose (38 metai) ir privačiuose miškuose (54 metai, 9 lent.).
Eglynai pasižymi palyginti labai tolygia amžiaus struktūra, kiekvieną amžiaus klasę
vidutiniškai atitinka po 10–12 proc. ploto (10 lent.). Visų eglynų augančių medžių
vidutinis stiebų tūris yra 213 m3/ha. Eglynai privačiuose miškuose, adekvačiai
jų amžiaus struktūrai, pasižymi 1,4 karto didesniu stiebų tūriu nei valstybiniuose, nors brandžiuose eglynuose nepriklausomai nuo nuosavybės sukauptas labai
panašus medžių stiebų tūris. Brandžiuose eglynuose yra sukauptas didžiausias iš
visų kitų medžių rūšių medynų stiebų tūris – 307 m3/ha. Eglynų 1 ha kasmet
priauga vidutiniškai 7,38 m3 stiebų su žieve medienos, privačiuose miškuose, atsižvelgiant į skirtingą amžiaus struktūrą, priauga vidutiniškai 1,3 karto daugiau
nei valstybinės reikšmės miškuose.
Beržynai yra antra pagal plotą medynų formacija Žarėnų krašto miškuose. Užima 4 157 ha plotą, arba 27 proc. visų Žarėnų krašto medynų. Daugiau
kaip keturi penktadaliai beržynų tenka privatiems miškams, likę – valstybiniams
(9 lent.). Beržynai užima vidutinio turtingumo augavietes nuo normalaus drėkinimo iki pelkinių, įskaitant ir nusausintas augavietes, t. y. drėgmės režimo
požiūriu – visą augaviečių diapazoną (7 lent.). 83 proc. visų beržynų ploto formuojasi šeši pagrindiniai miško tipai: kiškiakopūstinis, mėlyninis-kiškiakopūstinis,
viksvinis, vingiorykštinis nusausintas, viksvinis-kimininis ir lendrūninis (8 lent.).
Beržynai daugiausia yra savaiminės kilmės ir tik 15 ha įveisti sodinant. Daugiau
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nei trys ketvirtadaliai visų beržynų yra mišrūs. Daugiau nei pusė mišrių beržynų
auga su spygliuočiais, likę su kitais minkštaisiais lapuočiais, 106 ha su ąžuolu ir
34 ha su uosiu. Beržynuose beržui tenka 61 proc. medynų tūrio, eglei – 17 proc.,
drebulei ir baltalksniui – po 6 proc., juodalksniui – 5 proc. ir pušiai – mažiausiai – 5 proc. medynų tūrio. Vidutinis beržynų amžius yra 40 metų. Beržynai
privačiuose miškuose (37 metai) yra 8 metais jaunesni, palyginti su valstybinių
miškų beržynais. Beržynai pasižymi gana tolygia amžiaus struktūra, kiekvienoje
amžiaus klasėje vidutiniškai yra po 12–19 proc. medynų ploto (10 lent.). Vidutinis
visų beržynų stiebų su žieve tūris lygus 125 m3/ha, t. y. pats mažiausias iš visų
medžių rūšių medynų tūrių. Brandžių beržynų tūriui (218 m3/ha) nusileidžia tik
brandžių baltalksnynų medžių stiebų tūris. Valstybinių miškų bendras beržynų
tūris yra apie 25 proc., o brandžių – apie 15 proc. didesnis už atitinkamus privačių beržynų tūrius. Privačių miškų beržynuose kasmet priauga 5,1, valstybinių
miškų – 5,8 m3/ha stiebų medienos su žieve.
Pušynai išplitę 3 504 ha plote, 58 proc. pušynų ploto tenka privatiems,
likusi dalis valstybinės reikšmės miškams. Labiausiai pušynai išplitę normalaus
drėkinimo, šlaitinėse ir laikinai perteklingose drėgmės, maistinių medžiagų neturtingose ir vidutinio turtingumo augavietėse (7 lent.). Nemaža dalis pušynų
taip pat aptinkama aukštapelkėse bei tarpinio tipo pelkėse, didesnė dalis iš
jų nusausintos. Žarėnų krašto pušynai minėtose augavietėse formuoja 5 pagrindinius miško tipus: brukninį-mėlyninį (vm), kiškiakopūstinį (ox), mėlyninį
(m), viksvinį-kimininį (csp) ir viksvinį-kimininį nusausintą (8 lent.). Kultūrinės
kilmės pušynai sudaro 28 proc. visų pušynų. Pušis, daugiausia iš visų medžių
rūšių, sudaro grynus (36 proc.), dviardžius (30 proc.) medynus. Mišrūs pušynai
dažniausiai aptinkami su kitomis spygliuočių medžių rūšimis (36 proc.), rečiau
su lapuočių medžių rūšimis. Eglės medžiai pušynuose sudaro penktadalį visų
medžių tūrio, beržo – 8 proc. Vidutinis pušynų amžius yra 64 metai, pušynai
privačiuose miškuose vidutiniškai yra 5 metais jaunesni už valstybinės reikšmės
miškų pušynus. Daugiau kaip trys ketvirtadaliai visų pušynų yra pusamžiai,
t. y. 41–90 metų amžiaus, ir tik 5 proc. brandūs (10 lent.). Vidutinis visų pušynų tūris yra 219, brandžių – 245 m3/ha, t. y. palyginti 1,54 karto mažesnis
nei vidutiniškai šalies pušynų. Privačiuose miškuose tiek visų pušynų, tiek ir
brandžių tūris yra atitinkamai 9 ir 51 m3/ha didesnis už valstybinės reikšmės
miškų pušynų tūrius. Kasmet pušynuose vidutiniškai priauga 6,45 m3/ha medienos su žieve, privačių miškų pušynuose – 15 proc. daugiau nei valstybinės
reikšmės miškų pušynuose.
Kiti minkštųjų lapuočių medynai. Baltalksnynai, drebulynai, juodalksnynai
išplitę 2,3 tūkst. ha plote. Drebulynai ir juodalksnynai aptinkami 3–4 kartus
rečiau, o baltalksnynai 2 kartus dažniau nei vidutiniškai šalyje. Tik devintoji
baltalksnynų ploto dalis tenka valstybiniams, likusi dalis – privatiems miškams.
Šių medžių rūšių medynai išplitę vidutinio turtingumo ir turtingose augavietėse,
drebulynai ir baltalksnynai išplitę normalaus drėkinimo ir laikinai perteklingos
drėgmės augavietėse, baltalksnynai, be šių augaviečių, taip pat išplitę ir užmirkusiose vidutinio turtingumo augavietėse. Juodalksnynai aptinkami užmirkusiose ir
pelkinėse augavietėse (7 lent.). Drebulynai ir baltalksnynai formuoja labai panašius
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miško tipus: kiškiakopūstinį, kiškiakopūstinį-žibuoklinį, taip pat mėlyninį-kiškiakopūstinį ir garšvinį, baltalksnynai užmirkusiose augavietėse formuoja lendrūninį
ir viksvinį miško tipus, juodalksnynams yra būdingi lendrūninis, viksvinis ir
vingiorykštinis nusausintas miško tipai. Visi šie medynai savaiminės kilmės, du
trečdaliai mišrūs, dažniausiai su minkštaisiais lapuočiais, taip pat su spygliuočiais, apie penktadalis yra mišrūs su ąžuolu ir uosiu. Retai šie medynai būna
dviardžiai. Vidutinis šių medynų tūris kinta nuo 137 iki 199 m3/ha, brandžių
medynų – nuo 164 iki 257 m3/ha, mažiausias yra baltalksnynų, didžiausias –
juodalksnynų, mažai priklauso nuo miškų nuosavybės formos (9 lent.). Vidutinis
medynų amžius kinta nuo 32 metų baltalksnynuose iki 50 metų juodalksnynuose,
maždaug vienodas privačiuose ir valstybiniuose miškuose. Baltalksnynuose ir
drebulynuose vyrauja pribręstantys ir brandūs medynai, juodalksnynai pagal
amžiaus grupes yra pasiskirstę daug tolygiau (10 lent.). Kasmet drebulynuose,
juodalksnynuose ir baltalksnynuose priauga vidutiniškai 6,1–6,6 m3/ha medienos
su žieve.
Ąžuolynai ir uosynai išplitę tik 225 ha plote, t. y. 2–3 kartus rečiau nei
vidutiniškai šalyje. Didžioji dalis šių medynų yra privačiuose miškuose (9 lent.).
Ąžuolynai labiausiai išplitę normalaus drėkinimo vidutinio turtingumo ir turtingose,
uosynai – dažniausiai turtingose ir labai turtingose augavietėse (7 lent.). Ąžuolynai ir uosynai dažniausiai suformuoja kiškiakopūstinį, kiškiakopūstinį-žibuoklinį
ir garšvinį miško tipus. Žarėnų krašto ąžuolynai ir uosynai dažniausiai yra savaiminės kilmės, mišrūs su spygliuočiais ir kitais lapuočiais. Ąžuolynų vidutinis
amžius 72, uosynų – 62 metai. Ąžuolynuose vyrauja pribręstantys ir brandūs,
uosynuose – vidutinio amžiaus medynai. Vidutiniai visų ir brandžių ąžuolynų
bei uosynų tūriai, taip pat prieaugiai yra vieni mažiausių, palyginti su kitų šio
krašto medžių rūšių medynų tūriais ir prieaugiais (9 lent.).

Ūkininkavimo ypatumai
Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą Žarėnų krašto miškai patenka į dvi: vidurio ir pietvakarių Žemaitijos vidutinio našumo ir našių
mišrių eglynų – miškininkystės plėtros zonas. Vyrauja privatūs miškai. Plečiantis miškams privačiose žemėse, privačių miškų ploto dalis dar didės. Didžioji
dalis Žarėnų krašto (3, 4, 6 nuotr.) miškų, nepaisant jų ekologinės ir socialinės
svarbos, naudojami medienai gauti ir turi didžiulę ekonominę reikšmę. Iš šių
miškų planuojama kasmet gauti 4,5–5,5 m3/ha prekinės medienos. Žarėnų krašto
miškingumas gana didelis, tačiau nepatogius žemdirbystei kalvų šlaitus ar užmirkusias augavietes tikslinga panaudoti miško auginimui. Žarėnų krašto miškai yra
palyginti didelio gamtinio degumo (7 pav., žr. spalv. nuotr. lanke). Gaisringumą
didina didelis spygliuočių jaunuolynų plotas bei sausose ir neturtingose augavietėse augantys pušynai ir eglynai. Siekiant apsaugoti miškus nuo galimo gaisrų
plitimo, įrengiamos mineralizuotos juostos, sausringuoju laikotarpiu budima priešgaisriniuose bokštuose, miškų lankytojai supažindinami su saugaus elgesio miške
taisyklėmis.
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Žemaitijos miškai, įskaitant ir Žarėnų krašto, dažniau Miško sodintojai.
nei kitų šalies rajonų kenčia nuo audrų. Stiprios, niokojan- 1936 m.
čios miškus audros anksčiau kartodavosi kas 20–30 metų,
pastaruoju metu padažnėjo, kartojasi kas 10–15 metų ar dažniau. Ypač didelių
nuostolių šio krašto eglynai patyrė dėl 1993 m. vėjovartos, po jos ėjusių sausrų
ir kinivarpų invazijos. Tepraėjus vos keleriems metams, 1999 m., eglynai vėl
patyrė niokojamą Anatolijaus, 2004–2005 m. – Ervino poveikį, po kurių vėl suintensyvėjo kinivarpos, nemažai miškų buvo sudarkyti. Siekiant padidinti eglynų
atsparumą, labai svarbu formuoti tinkamos rūšinės sudėties ir tankumo medynus.
Eglynų atsparumą ypač gali padidinti rūšinėje sudėtyje esantis ąžuolas, ankstyvi
retinimai, medynų formavimo užbaigimas iki jiems pasiekiant vidutinį 20 metrų
aukštį. Žarėnų krašto miškuose, tiek valstybiniuose, tiek ir privačiuose, tinkamu
laiku užtikrinamas iškirstų miško plotų atkūrimas per 2–3 metus po iškirtimo.
Žarėnų krašto miškai kasmet sulaukia gausaus poilsiautojų, grybautojų,
uogautojų srauto. Beveik pusėje visų miškų yra geros arba vidutinės poilsiavimo
sąlygos. Tradiciškai nuo seno poilsiui naudojama teritorija prie Paplienijos piliakalnio. Yra gerai žinoma ir intensyviai lankoma Dievo Krėslo miško atokvėpio
vieta, esanti šalia miško kelių sankryžos. Žarėnuose susikryžiuoja turistų keliai
Medingėnai–Telšiai, Medingėnai–Lieplaukė. Didžiausią rekreacijos potencialą turi
Minijos upė. Tai viena srauniausių, rėvingiausių ir įdomiausių vandens turizmo arterijų. II sudėtingumo kategorijos maršrutas Lietuvoje oficialiai yra tik
vienas, būtent Minijos upe. Minija yra nepastovaus vandens režimo upė, todėl
ties Žarėnais šia upe pradėti maršrutą būtų įmanoma esant aukštam vandens
lygiui.
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Žarėnų girininkas
Vidas Bagdonas
kartu su pavaduotoju
Arūnu Tamavičiumi
priima iš darbų
vykdytojo apželdintą
kirtavietę. 2012 m.
pavasaris

Žarėnų girininkijos
pastatas 2012 m.

Išvados
1. Žarėnų krašto miškingumas 1946–2006 m. laikotarpiu padidėjo 1,7 karto – nuo 29,8 iki 50,6 proc., labai išsiskirdamas iš aplinkinių teritorijų ir visos
šalies miškingumo kaitos.
2. Žarėnų krašto miškai pasižymi vidutinio našumo augavietėmis, kraštovaizdį praturtinančiu hidrografiniu tinklu, vertingomis saugomomis teritorijomis,
gamtos paminklais, archeologiniais objektais, sukauptomis istorinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis.
3. Labiausiai Žarėnų krašto miškuose yra paplitę bei didžiausią produktyvumą
pasiekia eglynai, sklypinės inventorizacijos duomenimis, vidutiniškai sukaupdami
242 m3/ha, brandžiuose medynuose – 312 m3/ha stiebų medienos.
4. Šiaurinės Žarėnų krašto miškų dalies – Pagermantės–Pareškečio miškų
10 proc. mažesnį produktyvumą, palyginti su pietinės dalies – Tverų–Judrėnų
miškų produktyvumu, lemia 6–25 proc. mažesni Pagermantės–Pareškečio miškų
minkštųjų lapuočių medynų tūriai ir medienos prieaugiai.
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Padėka
Dėkoju Telšių urėdijos darbuotojams – metraštininkams, urėdo pavaduotojui
Arvydui Jokūžiui, suteikusiems vertingos informacijos apie Žarėnų girininkijoje
dirbusius girininkus, pateikusiems nuotraukas, Valstybinės miškų tarnybos Miškų
kadastro skyriaus vyriausiajam specialistui Vaidui Grigaičiui, parengusiam Žarėnų
krašto miškų teminius žemėlapius, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškotvarkos katedros doc. dr. Andriui A. Kuliešiui už parengtą 1946–2011 m. Žarėnų
krašto miškų planą.
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Vešlūs Medingėnų ir Milašaičių miškai
Algirdas Brukas
Medingėnų krašto
sodybos pamiškėje.
2018 m. Juozo
Girdvainio nuotraukos

Miškai driekiasi Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, 6 km į pietryčius
nuo Plungės.
Medingėnų ir Milašaičių miškų masyvas užima 3600 ha žemės ploto, mišku
apaugę 3050 ha. Miškų masyvą sudaro Jerubaičių, Lekemės, Medingėnų, Milašaičių ir Šarkių miškai. 70 proc. miškų yra valstybinės reikšmės, priklauso Telšių
miškų urėdijai.
Netoli Medingėnų pietrytinio pakraščio, vietomis juos siekdama, teka Minijos upė.
Per masyvą teka Minijos intakai: Briedupis, Viešdauba ir Sausdravas su
intakais Šilupiu ir Kapupiu. Masyvo paviršius banguotas. Pietiniame pakraštyje
yra Vainaičių aukštapelkė (85 ha). Miško augavietės – vidutinio derlingumo, laikinai įmirkusios ir nelengvos, normalaus drėgnumo. 5 proc. miškų yra ekosistemų
apsauginiai, 3 proc. rekreaciniai, 9 proc. vandens apsauginiai ir 83 proc. ūkiniai.
Kultūrinės kilmės medynai sudaro 15 proc. Eglynų yra 40 proc., pušynų – 38 proc.,
beržynų – 17 proc., baltalksnių – 4 proc., juodalksnynų – 1 proc.
Jaunuolynai sudaro 29 proc., pusamžiai medynai – 41 proc., bręstantys –
21 proc., brandūs – 9 proc.
Medynų vidutinis amžius siekia 52 m., bonitetas II, 1, skalsumas – 0,70,
tūris – 199 m3/ha.
Minijos ir jos intakų pakraščių miškai priklauso Minijos ichtiologiniam
draustiniui. Masyve yra 8 miško buveinės, užimančios 51 ha.
1944–1954 m. Medingėnų ir Milašaičių miškuose veikė Žemaičių apygardos
Šatrijos rinktinės Lietuvos partizanai. Nedidelis partizanų būrys, vadovaujamas
paskutinio Šatrijos rinktinės vado P. Bagdono (slap. Atlantas), šiuose miškuose
kovojo iki 1954 m.
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Buvusi Šatrijos
Raganos gimtinės
sodyba Šukštų dvare,
pamiškėje. 2018 m.

Končių sodyba
Purvaičių kaimo
pamiškėje. 2018 m.

Danutės Butkevičiūtės
sodybos Smilgių kaime
pamiškėje. 2018 m.
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Gamtos ir žmogaus bendras paveldas
Algimantas Patašius

Jau gilioje senovėje žmogus suprato, kaip naudinga prisijaukinti laukinius
gyvūnus ir auginti juos šalia savęs.
Teigiama, kad pirmasis prie žmo
gaus gal net prieš 30 tūkst. metų prijunko
šuo. Ar tai tiesa, ar ne, bet Irake rastos tikrai prieš 12 tūkst. metų žmogų saugojusio šuns liekanos; šis buvo stambesnis už tenykščius vilkus. Paskui atsirado
avys ir ožkos, vėliau jau sėsliai įsikūrusios gentys ėmė auginti galvijus, kiaules.
Arklys prijaukintas palyginti neseniai – apie 3 000 m. pr. Kr.
Antropologai sako, kad žmogus prisijaukino ūkinėms reikmėms tik 14 laukinių gyvūnų rūšių. Iš jų atžalyno atsirado daugybė naminių veislių, su žmogumi
per amžius prisitaikiusių prie visokiausių geografinių, klimato sąlygų, augmenijos
aplinkos, mitybos galimybių; tame natūralios raidos ir sklaidos procese kito gyvūnų išoriniai požymiai, formavosi vis kitokie genų kodai.

Pažanga ne visada į priekį
Senosios gyvūnų veislės vystėsi šimtus ar tūkstančius metų, žmogui mažai tesikišant. Šiais laikais jau kryptingos selekcijos, kryžminimo metodais imtos
formuoti specializuotos, iš anksto numatytų ypatybių, produktyvesnės veislės.
Įsivyraudamos moderniajame žemės ūkyje, jos ėmė visiškai išstumti senąsias
vietines, daugybė pastarųjų negrįžtamai išnyko. Pagaliau susivokta, kad senosios
naminių gyvūnų veislės yra vertybė, saugotina kaip kultūros istorijos paveldas.
Be to, kintant gyvenimo Žemėje sąlygoms, jų genų fondas bet kada ateityje gali
pasirodyti labai vertingas sprendžiant maisto problemą. Tiesa, kad tų palyginti
negausių išvestų pramoninių veislių gyvuliai duoda daugiau pieno, mėsos, vilnos,
bet jie lepesni, jiems reikia brangesnės priežiūros, daugiau gydymo antibiotikais ir
pan., šildomų ar vėsinamų tvartų, būdami stambesni daugiau ėda pašaro, ir ne
bet kokio. O senųjų vietinių veislių gyvuliai nereiklūs, tenkinasi paprasčiausiomis
laikymo sąlygomis ir pašarais, jų stipresnė imuninė sistema, jie atsparesni ligoms,
epidemijoms, endoparazitams. Tad vertinti veisles tik pagal jų produktyvumą gali
būti klaida.

Patirtis tikriau negu teorijos
Apie 1960 m. Bolivijos aukštikalnėse ganėsi 12 mln. senos vietinės Criollo
veislės šiurkščiavilnių avių. Jos mažos (tesveria 24 kg), vilnos prikerpama tik 0,8 kg
per metus. Bolivijos vyriausybė, bendradarbiaudama su JAV Jutos universitetu,
pradėjo programą Andų kalnų krašto gyvulininkystei gerinti. Criollo avis pradėta
kryžminti su merinosais ir kitų pagerintų veislių iš JAV atstovais. Šis darbas truko iki 9 dešimtmečio vidurio. Kai kam pavyko iš mišrūnų gauti daugiau vilnos,
tačiau pelnas iš to daug nepadidėjo. O skurdžiose ganyklose stambesnėms avims
ėmė stigti ganiavos, suprastėjo jų vislumas, daug ėriukų krisdavo. Po 30 metų
dauguma valstiečių grįžo prie šimtmečius augintų Criollo avių, su kuriomis buvo
gerai susigyvenę – iš jų pieno gamino sūrius ir užsidirbdavo pajamų, miestuose
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turėjo paklausą skani avelių mėsa, vilna buvo labai gera veltiniui velti ir kitiems
tradiciniams amatams... Visa tai programoje nebuvo įvertinta.

Genetinis paveldas brangiau už auksą
Pasaulyje susivokta, kad senosios naminių gyvūnų veislės yra vertybė,
saugotina kaip bendras kultūros istorijos paveldas arba galimas vertingas maisto
šaltinis ateityje. 1992 m. priėmus Rio de Žaneiro konvenciją dėl biologinės įvairovės išsaugojimo, JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) Naminių gyvūnų
įvairovės informacijos tarnyba nuolat kaupia ir skelbia pasaulio šalių teikiamus
duomenis apie esamas veisles ir jų būklę. Pasaulio ūkinių gyvūnų įvairovės
duomenų banke įregistruota beveik 10 tūkst. vietinio genofondo veislių, bet iš
jų gal tik 30 yra labai produktyvios, ekonomiškai stabilios ir sėkmingai atlaiko
modernių veislių konkurenciją (pvz., vokiečių Holšteino galvijai, anglų Jorkšyro,
danų Landraso ar belgų Pietreno kiaulės). Daugiau kaip trečdaliui veislių gresia
išnykti artimiausiu metu.
2007 m. FAO patvirtino gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo pasaulyje
planą; kiekviena šalis įsipareigojusi tokį planą įgyvendinti ir nacionaliniu lygmeniu.

Atkovotas lietuviškasis lobis
Lietuvoje vietinių veislių genofondo išsaugojimu rimtai rūpinamasi gal tik
pastaruosius 20 metų. Iki tol dešimtmečius jis nyko. Socialistiniame planiniame
žemės ūkyje tas paveldas buvo nereikalingas; iš Maskvos buvo nurodoma, kokių
veislių galvijai, kiaulės ar augalinės kultūros turi būti Lietuvoje auginamos, kad
duotų kiek reikalaujama produkcijos, su kokiomis veislėmis turi dirbti žemės ūkio
tyrimų įstaigos. Apie lietuviškas veisles iki 1990 m. negalėjo būti nė kalbos. Kai
9 dešimtmečio pabaigoje pradėta kelti klausimą, jog reikia susirūpinti lietuviškuoju
naminių gyvūnų veislių paveldu, reakcija į tokias idėjas buvo priešiška. Baltijos
labdaros fondo direktorius Arūnas Svitojus, aktyviai dalyvaująs formuojant lietuviškų veislių genofondo išsaugojimo strategiją, anuomet dirbęs Gyvulininkystės
institute Baisogaloje, prisimena, jog už tai vos nebuvo atleistas iš darbo.
Senosios mūsų naminių gyvūnų veislės formavosi šimtmečius, gyvuodamos
kartu su lietuviais miškingame krašte, kartu šią žemę kultūrino, formavo kraštovaizdį, dėl natūralios atrankos jos gerai prisitaikė prie gamtos sąlygų ir aplinkos.
Tačiau žemės ūkio, gyvulininkystės raida ilgainiui jas nustūmė iki išnykimo ribos. Per šiuos nepriklausomybės dešimtmečius nuveiktas didelis darbas ieškant,
identifikuojant, tiriant šio genofondo paveldo išteklius. Senųjų veislių atgaivinimo
istorijos kartais išties nuotykingos.

Vytauto žirgų ainiai
Štai arkliai žemaitukai istorijoje turėjo ne tik ūkinę reikšmę – prieš šimt
mečius tie nedidukai žirgai ypač pasižymėjo karo žygiuose, kovose dėl laisvės,
ne veltui ir šiandien tą vardą kiekvienas miestietis ir kaimietis mini su pagarba.
Tai ištvermingas, nelepus, sumanus, energingas žmogaus draugas, konkūruose
stebėtinai šoklus žirgas. Už veislės išsaugojimą pirmiausia reikėtų dėkoti Plungės,
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Žarėnų girininkas
V. Bagdonas gerai
supranta žemaitukų
vertę. Mildos
Juknevičienės
nuotraukos

Rietavo dvarus valdžiusiems kunigaikščiams Oginskiams, XIX a. globojusiems,
propagavusiems šią veislę, auginusiems bandą savo žirgyne, kai krašte visur įsivyravo mišrūnai. Po Pirmojo pasaulinio karo Oginskio žemaitukai pateko į Gruzdžių žirgyną prie žemės ūkio mokyklos, čia buvo vykdoma selekcija. Baigiantis
Antrajam pasauliniam karui, vokiečiai išsivarė visus žemaitukus, pasiėmę ir kilmės
knygas. Atrodė, jog veislė žuvo. Tačiau pokariu netikėtai buvo aptiktas vienas
vienintelis veislinis eržiliukas, pabėgęs nuo išvaromos Gruzdžių bandos (jis buvo
žymėtas įdagu). Tai buvo kaip stebuklas. Suradus tinkamų kumelaičių, Vilniaus
žirgyne imtasi atkurti veislę. Kad nebūtų tos pačios gimininės linijos poravimosi,
įlieta estiškų, lenkiškų arklių kraujo.
1991 m. buvo išlikę tik 14 žemaitukų, dabar jų – daugiau kaip 500. Šios
veislės išsaugojimu rūpinasi žemaitukų augintojų asociacija, ir galima tikėtis, kad
veislė neišnyks.

Emigrantės sugrįžėlės
Ne mažesniais vargais atgimė
ir sena autochtoninė avių škudžių
veislė. Jos kilmės arealas – Lietuva,
Rytprūsiai ir gretimos žemės, šitai
liudija ir Kryžiuočių ordino šaltiniai.
Tai mažos, nereiklios, pasitenkinančios
skurdžiausiu pašaru, mūsų klimatui
savos, ištisus metus lauke galinčios
gyventi avelės. Jos ypač tinka švariai
nuganyti krūmais užželiančias pievas,
pamiškes, laukymes – nėra geresnės
kraštovaizdžio priežiūros „technikos“.
Škudžių vilna dvilypė: trumpas, tankus,
labai švelnus povilnis ir šiurkštus ilgas
išorinis pluoštas.

Tik 2013 m. rudenį škudės pagaliau įtrauktos
į Lietuvos gyvūnų genetinį fondą
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Avių škudžių banda

Po Antrojo pasaulinio karo ši rasė laikyta išnykusia, bet vokiečiai avių au
gintojai iš Miuncheno, Leipcigo zoologijos soduose išgyvenusių gyvulių sugebė
jo
veislę atkurti. Dairėsi šių avelių ir Lietuvoje, ir, atrodo, kiek jų pas mus buvo
surasta, visas išsivežė. Škudės Vokietijoje nėra gausios, – dabar jų laikoma
1–2 tūkst., dar apie 150 Austrijoje, 250 Šveicarijoje. Mūsų entuziastai, bendradarbiaudami su kolegomis Vokietijoje, grąžino škudes į Lietuvą. Jų banda gausėja ir
siekia 350 avių; škudžių „sostine“ galima laikyti Ingos ir jų augintojų asociacijos
pirmininko Kęstučio Samušių sodybą Paliesio kaime Molėtų rajone.
Keistoka, kad ilgai buvo vengiama įrašyti šią veislę į Lietuvos ūkinių gyvūnų išteklių sąrašą ir pripažinti tautiniu paveldu, neva trūkstant įrodymų, kad
tai vietinė veislė. Kaipgi kitaip ji būtų gavusi lietuvišką pavadinimą (kitomis
kalbomis – Skudde)? Vokiečių autoriai raštuose įvairiai bandė aiškintis pavadinimo
kilmę: nuo lietuviško žodžio „skuodimas“, nuo miesto vardo Skuodas, pagaliau nuo
kreipinio pasišaukiant ar vejant avį „skud(i)“. Neabejotinai tikra pastaroji versija.
Dar A. Juškos vienoje užrašytų dainų (1880–1882 m.) yra eilutė: „A škude, škude,
baltos avelaitės...“ Lietuvių kalba dažnai gyvuliukai pavadinami pagal kreipinį:
šuo – ciuckis, ožka – cibutė, višta – putė, katinas – kicius.

Lietuviškasis aukso fondas
Pasaulio ūkinių gyvūnų įvairovės duomenų banke dar 1995 m. įregistruota
kelios tarptautiniu mastu saugotinos senosios lietuviškos gyvūnų veislės: vištinės
žąsys (beje, sovietmečiu išnykusios, bet išlikusios buv. SSRS vandens paukščių
kolekcijoje Maskvoje, jų populiacija atkurta išperinus 100 iš ten parvežtų kiaušinių),
šėmieji, baltnugariai galvijai, Lietuvos vietinės kiaulės, vietinės šiurkščiavilnės avys
(škudės pripažintos tik neseniai), minėtieji žemaitukai.
Vėliau įrašytos dar kelios XX a. išvestos veislės (jei bet kuri veislė auginama
ir gerinama daugiau kaip 50 metų, ji pripažįstama vietine): stambieji žemaitukai
(pajėgesni žemės ūkio darbams), Lietuvos sunkieji arkliai, senojo genotipo Lietuvos
juodmargių (olandiško tipo) ir žalųjų (daniško genotipo) galvijų veislės, Lietuvos
baltosios kiaulės, Lietuvos juodgalvės avys.
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Vasaros vidudienis Vertininkų kaimo
pamiškėje. 2021 m. Klaudijaus Driskiaus
nuotr.
Lietuviškos kiaulės

Saugant lietuviškųjų veislių grynumą, genofondinių gyvūnų bandos suformuotos dabartinio Lietuvos sveikatos universiteto Gyvulininkystės institute
Baisogalos dvare ir kitų veislininkystės teisę turinčių augintojų valdose. Ūkiams,
laikantiems ne tokius pelningus vietinių saugotino genofondo veislių gyvūnus,
teikiamos subsidijos, siekiant palaikyti ekonominį interesą. Parama teikiama pagal
Kaimo plėtros 2007–2013 m. programą; ji nenutrūks ir 2014–2020 m. laikotarpiu.
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Lenkaičių ąžuolas – Žemaitijos miškų galiūnas
Juozas Girdvainis

Jau ir lapkritis... Meta savo skrandą vėjo nugairinti medžiai, retsykiais nuvirsta ar nulūžta ilgiausi jų kamienai, bet Lenkaičių ąžuolas griuvo nuo niekingo žmogaus rankos.
Ąžuolą galiūną atmenu dar ir dabar.
Lenkaičių ąžuolas – galiūnas, storiausias iš visų ąžuolų, išstypęs į padanges
virš visos ąžuolų giraitės. Po didžiulį vaiskrūmių sodą dūzgė bitės, nešdamos
medų į 32 avilius. Keliose medžių viršūnėse ant ratų stebulių susikrovę didžiulius lizdus, kaleno gandrai su gandriukais, kuriuos ankstyvais rytais pažadindavo
medyje tintalavęs skambantis varpas, raginęs visus kibti į darbą.
Lenkaičių ąžuolas, kaip gamtos turtas, minimas dvaro inventoriaus knygose
1795 metų vasarą. Prie Lenkaičių ąžuolo ir pakalnėje ištryptoje aikštėje lankydavosi
turistai iš Lenkijos, Latvijos, Vokietijos, o saviškių iš Lietuvos – niekad netrūkdavo.
Kiekvieną savaitę spiesdavosi moksleivių ekskursijos, prie ąžuolo priglusdavo
atvažiavę pavieniai valdininkai, inteligentai. Medingėnų ir Žarėnų gyventojai
laikė garbės reikalu aplankyti Lenkaičių
ąžuolą, paliesti jį rankomis, pastovėti, parymoti ar su vaikais ir anūkais
praleisti gerą valandą, nusifotografuoti.
Lenkaičių ąžuolas buvo labiausiai jaunimo lankoma, dievinama vieta.
Čia pat, armonikos ir bandonijos garsams nuvinguriavus, gretimai aikštėje
šokama, neretai iki trečiųjų gaidžių.
Giedrais šeštadienio vakarais šokių ir
liaudiškų dainų skambesys aidėdavo
iki pat saulės patekėjimo.
Tai ąžuolas – milžinas, galbūt
neturėjęs sau lygių tuometinėje Lietuvos
teritorijoje. Lenkaičių ąžuolas – pasimatymų, pirmos pažinties, meilės vieta.
Ąžuolas – senjorų vis tebegarbinama
stabmeldystės šventykla.
Lenkaičių ąžuolas traukė visus,
kiekvieną masino ir kvietė. Valandėlę
prie jo pastovėjęs ar prigludęs, pasijusdavai energingesnis, žvalesnis ir Medingėnų krašto ūkininkai su kunigu per
pakylėtas. Tikriausiai Lenkaičių ąžuolas Jonines prie Lenkaičių ąžuolo. 1939 m.
labiausiai traukė savo grožiu ir galy- Nuotraukos iš Juozo Girdvainio asm. archyvo
be – dailiai nuaugęs, storas, ramus (ARFA)
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ir tvirtas. Aukštai iškeltos jo šakotos
rankos, straksinčios voveraitės ir tokia
jo nepakartojama didybė! „Tai mano
ąžuolas – ąžuolėlis“, – sakydavome sau
panosėje mes, 1947–1952 m. Medingėnų septynmetės mokinukai. Lenkaičių
ąžuolas – 1861 m. baudžiauninkų, atskuodusių iš dvarų, pasitarimų, sambūrio vieta.
Prie Lenkaičių ąžuolo kelias pavakares rišo savo žirgus Tadas Blinda
ir jo raitieji bernai, kai reikėjo pasitarti, kurion pusėn joti – į Lenkaičių,
Sakelių, Medingėnų, Keturakių dvarą
ar pasukti atgal Žarėnų link ir ryžtingai pamokyti lėbaujančius dvarponius.
O kai prasidėdavo medžioklės metas,
patys dvarponiai ant žirgų ilgai stoviniuodavo prie Lenkaičių ąžuolo.
Per Pirmąjį pasaulinį karą Lenkaičių ąžuolas buvo apgadintas, jo kieta
žievė suvarpyta kulkomis. Vyko susišaudymai ir grumtynės.
Po karo Lenkaičių dvaro šeimininkai savo tarnams įsakė šventadieniais po vidurnakčio visus vaikyti iš
šokių aikštelės, bet tarnai, patys įsismaginę, šokdavo iki paryčių. Tada dvaro
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Medingėnai, 2013 m. Kairėje (už 3 km)
aukštai iškilęs žaliavo Lenkaičių ąžuolas,
Žarėnų kelio dešinėje – Medingėnų pradinės
mokyklos pastatas

Lenkaičių ąžuolas, 1957 m. Stovi
Medingėnų moksleivis Juozas Girdvainis
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prievaizdas gavo paliepimą sunaikinti
ąžuolą. Įsakė tarnams nupjauti ąžuolą.
Keli tarnai bandė pjauti, keli – kirsti
šakas, bet pjūklai ir kirviai bematant
atšipdavo, trūkinėdavo ir lūždavo.
Ąžuolas galiūnas liko neįveiktas.
Kartą ūkvedys davė tarnams dė
žę degalų, degtinės ir pakulų. Liepė
Lenkaičių ąžuolą sudeginti. Tarnai ban
dė ąžuolą padegti. Ką ten padegti?
Ąžuolas atrodė kaip išmūryta Gedi- Ir pro savo Gedikėnų tėviškės daržinės langą
mino pilis. Tarsi akmeninis bokštas, per Gedikos upelį matydavau Lenkaičių ąžuolą.
net žibalo užpylus nedegė. Liepsnos 1955 m.
apdegino tiktai įkaušusių bernų plaukus, antakius, o šalia sproginėjo stiklainiai su degalais. Dvaro ūkvedys galutinai
pasiuto. Tarnams liepė ąžuolą deginti dieną ir naktį. Bet ir tai nepadėjo.
Trenkė užsirūstinęs perkūnas, papūtė smarkus vėjas, ir lietus užgesino
pradegintas ąžuolo kamieno šaknų žaizdas. Kai dar kartą su dėžėmis atrėplino
dvaro tarnai prie Lenkaičių ąžuolo ir jau buvo susiruošę pradėti vėl deginti, iš
ąžuolo viršūnės pasipylė žvyras, po ąžuolu raitėsi gyvatės ir šokinėjo varlės. Dvaro
bernai dar labiau persigando, kai iš ąžuolo nusileido kaukėtos ypatos su storais
vėzdais ir šakėmis. Jie buvo apkulti ir taip įbauginti, kad bijojo net koją kelti į
ąžuolo pusę. Paskui Lenkaičių ąžuolą ėmė deginti sukrautu dideliu laužu prie jo
kamieno. Degino ir degino dieną ir naktį. Laužą kūreno trise, apsišarvavę ilgais
metaliniais strypais. Bet ir tai nepadėjo – lietus, vėjas ąžuolą vis gesino, guodė ir
ramino. Gal trenkęs perkūnas nuvaikė visus gamtos grožybės naikintojus?
Lenkaičių ąžuolas daug ko matė – ir šilto, ir šalto. 1941 m. birželio 22 d.
(sekmadienį) prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, jau birželio 24 d.
(antradienio rytą) iš Žarėnų vokiečių dviratininkai patyliukais vijosi sovietų
okupantų, bėgančių iš Lietuvos, tankus, kurių du įstrigo prie Gedikos upės ir
vienas – Medingėnų miestelio prieigose.
Vokiečių dviratininkai-žvalgai nuo Lenkaičių ąžuolo iki Medingėnų kapinių
kontroliavo visą matomą plotą. Čia, Medingėnuose, rusų tankistai buvo apsupti.
Jie slėpėsi prie bažnyčios ir Sakelių dvaro daržinėse. Vokiečių dviratininkai rusų
tankistus išrūkė iš Medingėnų per pusdienį. Žuvo vienas vokiečių žvalgas prie
Medingėnų kapinių, nušauti du rusų tankistai prie Medingėnų bažnyčios, surasta
11 rusų tankistų, degintų Sakelių dvaro daržinėje, kiti žuvo prie bažnyčios didelės
daržinės šieno palėpėje.
Užimant Medingėnus pirmosiomis karo dienomis, 1941 m. birželio 24 d.
žuvo vienas vokiečių kariškis, 18 rusų tankistų ir karininkų, kiti, likę gyvi ir
sužeisti, rusų kariuomenės kariškiai nudardėjo Plungės link. Mums, Medingėnų
vaikams, karo metų trofėjai teikė šelmiško džiaugsmo dar kelerius metus po karo,
kai po dalelę ardydavome tris rusų tankus, rinkdavome šovinių tūteles, rasdami
sudegusių ir suskilusių šautuvų, visokių metalinių detalių.
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Pirmoji Dainų šventė
Medingėnuose,
Minijos pakrantėje,
1955 m. Kairėje,
netoliese, aukštai
šakotas ošė Lenkaičių
ąžuolas

1952 m. Lenkaičių ąžuolas stovėjo kažkoks nuliūdęs, bet plačiai išskėtęs
šakotas rankas į dangų, savo visa esybe žvelgdamas į Medingėnus. Įsikorę per
ilgas ir storas grublėtas šakas į ąžuolo viršūnę, pasijusdavome sėdintys tarsi kokiame lėktuve. Aplinkui viskas nenusakomai gražiai mirguliavo. Iš ąžuolo kepurės
Medingėnai – kaip ant delno. Mūsų klevais apsupta mokykla tik stypso, ir iš
kamino dūmelis rūksta. Matyt, mokytoja vėl kopūstienę verda. Žarėnai – ranka
pasiekiami, Tverai – jau tolėliau su savo gražiąja bažnyčia, bet kažkokie padūmavę. Po ąžuolo kojomis – apdraskytais ir apšiurusiais stogais Lenkaičių dvaras.
O kokia vingiuota sraunioji Minija, eik tu sau, kad varo mėlyną vandenį! Šiaip –
visur miškai, miškai aplink Medingėnus ir toliau.
Lenkaičių ąžuolo niekas daugiau nežudė ir negelbėjo. Gal ir niekam sovietų
okupacijos metais neberūpėjo, nes visas Lenkaičių dvaras su 27 pastatais sovietų valdžios buvo iki pamatų sunaikintas. Tik žmonės – savi ir atvykę – lankė
ąžuolą, stebinusį savo paslaptingu grožiu. Čia kasmet vykdavo gegužinės, dainų
šventės, šokių vakaronės. Buvo išmūryti ir sukalti stadioniniai suolai 10-ies eilių
po 20 vietų.
1957 metais, važinėdamas dviračiu po Žemaitiją, apsilankęs savo gimtinėje, Gedikėnų kaime, užsukau prie Lenkaičių ąžuolo. Ant dviračio balno padėjęs
fotoaparatą, užsmaukęs geltoną šiaudinę skrybėlę, nusifotografavau. Išsitraukęs iš
dviračio kišenės drabužinį metrą, pažymėjęs pieštuku per metrą nuo žemės ąžuolo
kamieno žievėje brūkšnį, pamatavau Lenkaičių ąžuolo stuomens apimtį. Suskaičiavau 9 metrus ir 82 centimetrus. Bet prie pat žemės – dar prisidėtų trys metrai
į stuomenį. Man pasirodė, kad jis anksčiau buvo storesnis. Mes tada, 1948 m.,
14–16 mokinių vos apkabindavome, o 8 vyrai irgi matydavom, kaip įsitempę –
vos ne vos apkabina. Mokytojas sakė, kad Lenkaičių ąžuolo šakos išstypusios į
42 metrų aukštį. Tai senolis! Ko gero, neturįs sau lygių visoje Lietuvoje.
1977 metais Lenkaičių ąžuolą vos atpažinau. Radau Lietuvos aukštuolį jau
gulintį, be šakų kepurės, be storų kojų šaknų, tuščiavidurį. Mane lydėjęs mokytojas
sakė, kad 1972 m. užėjusi didelė vėtra, ir jį po nakties žmonės radę nuverstą.
Abu ilgai sėdėjome ant jo šilto kamieno, kalbėjomės ir, aplaistę ašarėlėmis, atsisveikinome. Tai buvo mūsų didysis galiūnas – Lenkaičių ąžuolas*.

* Girdvainis J. Kelionių užrašai, Medingėnai–Žarėnai, 1947–1990 m., ARFA.
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Žarėnų girininkijos veikla
Česlovas Gedvilas

„Į Žarėnus miškais... kada bekeliausi...“ – taip rašė Lietuvos dainius Maironis.
Deja, jis nekvietė Žarėnuose sustabdyti arklių ir pasisvečiuoti. O juk tenykščių
miškų istorija tikrai verta dėmesio.
Matyt, Žarėnų girininkija suformuota 1922 m. Jai atiteko dalis miškų iš
Tverų, Varnių, Telšių ir kitų girininkijų, įsteigtų anksčiau.
Kai kas mėgina piršti mintį, kad ir Žarėnų girininkija įsteigta pačioje pradžioje – kartu su kitomis pirmosiomis. Deja, nei Miškų departamento 1919 m.
gruodžio 5 d. aplinkraštyje Nr. 5155 dėl urėdijų ir girininkijų sudarymo, nei
1921 m. dokumentuose greta Telšių, Alsėdžių, Varnių, Tverų ir Kretingos girininkijų ji neminima.

Pro praeities ūkanas
Po 1927 m. atliktos pirmosios miškotvarkos Telšių urėdija buvo suskirstyta
į 7 girininkijas: Telšių, Alsėdžių, Luokės, Žarėnų, Tarvydų, Varnių ir Medingėnų,
tad aišku, kad buvo, bent jau nuo tada, atskiros Žarėnų ir Medingėnų girininkijos.
(Pastaroji 1930 m. perduota Rietavo urėdijai.)
Kam Žarėnų girininkijai priskirti miškai priklausė anksčiau, iki Lietuvos
nepriklausomos valstybės atkūrimo, išvardinti sunku – savininkų buvo nemažai. Didžiausi tų apylinkių dvarininkai buvo Underavičiai: jiems priklausė apie
850 hektarų žemės (su miškais ir vandens telkiniais). O sudarytos girininkijos
bendras plotas net 1820 hektarų. Gal neatsitiktinai vyskupo ir literatūros klasiko
Motiejaus Valančiaus į Žarėnus „pasiųstas“ Palangos Juzė bažnyčios šventoriuje
stebėjosi: „Dėl ko čia atmaina apdaruose? Esmi atėjūnas, norėčiau žinoti.“ Atsakė: „Ar
nežinai, mūsų parakvijoj kur kalnelis, ten dvarelis. Vos ne visi žmonės, kuriuos bažnyčioj
regėjai, yra tai bajorai ar pusponiai. Turtingo pono neturim.“
Girininkijos kontoros
įkurtuvių Telšių
gatvėje proga
sodinamas ąžuoliukas.
1930 m.
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Taigi, anot buvusio Survilų girininko Jono Kulpinsko parengtos Telšių
miškų urėdijos istorijos, Žarėnų girininkija įkurta 1922 m. Pirmasis girininkas – Kazys Simaitis, prieš atkeliamas į
Žemaitiją dirbęs Seinų urėdu. 1938 m.
jis iškeltas girininku į Dzūkų urėdiją,
o prieš Antrąjį pasaulinį karą vėl grįžo
į Žemaitiją – dirbo minėtos Medingėnų
girininkijos, jau priklausiusios Rietavo
urėdijai, girininku.
Atrodo, Žemaitija, turėjusi daug
miškų, neturėjo... savų miškininkų vadovų – jie vis buvo atsiunčiami iš kitur.
Taip Kazį Simaitį 1930 m. pakeitė iš
Biržų apskrities kilęs Kazys Maldutis. Jis buvo baigęs Panevėžio miškų
technikų mokyklą ir dirbo girininku Žarėnų miškininkai. Trečias iš kairės sėdi
Marijampolės urėdijoje. Telšiuose užsi- girininkas Kazys Juodis, trečias iš kairės stovi
buvo tik porą metų – 1932 m. išsikėlė į eigulys Juozapas Liaugminas. 1933 m.
Šiaulių urėdiją, kur sulaukė ir pokario
laikų. Dabartinis girininkas Vidas Bagdonas saugo tų metų
girininkijos darbuotojų nuotrauką.
Kazį Maldutį pakeitęs Kazys Juodis Žarėnuose užsibuvo ilgiau – iki pat 1939 m. pabaigos. Miškininko diplomą
jis įsigijo 1931 m. ir prieš atvykdamas į Žemaitiją vadovavo
Raudondvario urėdijos Lapių girininkijai. Po Žarėnų ir per
Antrąjį pasaulinį karą dirbo girininku Nemenčinės ir Kėdainių urėdijose.
Prieš pat Antrąjį pasaulinį karą ir karo metais (1940–1945) Adolfas Andrašiūnas
Žarėnų girininkas buvo Adolfas Andrašiūnas, kilęs iš Pakruojo
rajono. Jis 1939 m. baigė Alytaus aukštesniąją miškų mokyklą ir iš karto paskirtas
Žarėnų girininku. Paskui, jau sovietmečiu, iškeltas į Joniškio miškų ūkį.
Adolfo Andrašiūno niekas nebepakeitė: 1945 m. Žarėnų girininkija buvo
panaikinta, jos miškai paskirstyti Telšių, Alsėdžių, Varnių, Plungės girininkijoms.
Žarėnų girininkija buvo atkurta nuo 1952 m. sausio 1 d. po eilinio reorganizavimo pokario laikais jau antrą kartą naikinamos Alsėdžių girininkijos bazėje.
Girininkiją sudarė net 15 eiguvų: Gerulių – eigulys Feliksas Micevičius,
Byvainės – Stasys Kontautas, Stonkalnės – Jonas Vargalis, Smalkos – Antanas Usnys, Dievo Krėslo – Vincas Venckus, Vilkų – Jonas Vermauskas, Saušilio – Pranas
Lekavičius, Kereliškės – Kazys Dapšys, Lelų – Vincas Šapalas, Biržuvėnų – Liudas
Stonys, Žarėnų – Stasys Dargis, Medingėnų – Vincas Baltrimas, Keturakių – Vincas
Čiuta, Jomantų – Jonas Šimkus, Paminijų – Apolinaras Drakšas.
Negana to, gal po pusantrų metų, pertvarkant Telšių girininkiją, Žarėnams
atiteko dar kelios eiguvos: Eivydų – eigulys Juozas Austys, Alsėdžių – Aleksas
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Surblys, Lieplaukės – Alfonsas Venckus, Džiuginėnų – Domas
Motuzas, Užgirių – Stasys Aleksandravičius.
Kadangi Žarėnų girininkija sudaryta Alsėdžių girininkijos bazėje, kontora liko Alsėdžiuose – tuose pačiuose, kur
prieškario metais buvo net Telšių urėdija. Žodžiu, būtų galima
sakyti, kad tik pavadinimas pasikeitė. Iš tikrųjų labai skyrėsi,
išsiplėtė ribos. Alsėdžių girininkas tuo metu buvo Narcyzas
Vaseris. Jis liko girininkauti ir toliau, tik, žinoma, pareigų
pavadinimas pasikeitė: tapo Žarėnų girininku.
Narcyzas Vaseris buvo žemaitis – nuo Ylakių. Mokėsi Petras Tumosonis
Telšių gimnazijoje. 1923 m. baigė Panevėžio miškų technikų
kursus ir girininkavo Grūšlaukėje, Plungėje, Kuršėnuose, kur užklupo Rusijos invazija 1940 m. Tada paskiriamas Mažeikių urėdo pavaduotoju, kuriuo su pertraukėle
dirbo ir per karą. O nuo 1945 m. jis – Telšių miško pramonės ūkio miškų ūkio
sektoriaus viršininkas, Telšių miškų ūkio vyriausiasis miškininkas, paskui Alsėdžių
girininkas ir pagaliau Žarėnų girininkas.
1954 m. vėl buvo atkurta Alsėdžių girininkija ir jos girininku vėl tapo Nar
cyzas Vaseris. O Žarėnų girininku nuo 1954 m. kovo vidurio paskirtas Vladas
Stanevičius. Girininkijos kontora persikėlė iš Alsėdžių į Žarėnus, tiksliau, šalia
Žarėnų – į Paplienijos kaimą.
Vladas Stanevičius, kelmiškis, 1942 m. baigė Vilniaus vidurinę miškų mokyklą
ir buvo paskirtas į Telšių urėdiją girininku be girininkijos. Girininkiją pagaliau
gavo 1944 metais Rietavo urėdijoje, o 1950 m. iškilo iki Telšių miškų ūkio vyriausiojo miškininko. Žarėnų girininku dirbo nuo 1954 m. pavasario iki 1958 m.
gegužės 31 d. Paskui vadovavo atkurtai Telšių girininkijai.
Vladą Stanevičių pakeitė buvęs Alsėdžių girininko padėjėjas Petras Tumosonis,
kilęs iš Lazdijų rajono. 1940 m. baigęs Vilniaus vidurinę miškų mokyk
lą, dešimt
metų girininkavo Šilutės miškų ūkyje, paskui – Šiaulių miškų ūkyje. 1958 m.
buvo atkeltas į Alsėdžius girininko pavaduotoju, o nuo 1958 m. birželio 1 d. iki
1970 m. lapkričio 23 d. Žarėnų girininku. Kaip pažymima biografiniame žinyne
„Lietuvos miškininkai“, yra pelnęs vyriausybinių apdovanojimų.
Žarėnų girininkija pamažu tirpo – nemažai miškų atrėžta atsikūrusiai Alsėdžių
girininkijai, paskui, 1958 m., – atkurtai Telšių girininkijai, o 1959 m. – sudarytam
Plungės miškų ūkiui. 1960 m. bebuvo 6 eiguvos: Dievo Krėslo – eigulys Vincas
Venckus, Vilkų – Jonas Vaičiulis, Saušilio – Pranas Lekavičius, Kereliškės – Kazys
Dapšys, Lelų – Adomas Bubelė, Žarėnų – Stasys Dargis. Dabar eiguvų kaip ir
nebėra, bet iki tol būta dar nemažai „žaidimėlių“ su jomis. Pavyzdžiui, 1963 m.
panaikinama Žarėnų eiguva, o 1992 m. – vėl atkuriama, Dievo Krėslo eiguva
1987 m. panaikinama, o 1991 m. vėl atkuriama...
1970 m. pabaigoje Petrui Tumosoniui išėjus į pensiją, Žarėnų girininku skiriamas
Kęstutis Pocius. Buvo jis, galima sakyti, vietinis, jo tėviškė Plauskinių kaimas už
kelių kilometrų nuo Žarėnų. 1968 m. baigė Kauno A. Kvedaro miškų technikumą
ir buvo paskirtas meistru į Telšių miškų ūkį. Paskui tapo girininku ir dirbo juo
dešimt metų. Deja, Liaudies kontrolės komitetas rado nemažai trūkumų, ir nuo
1980 m. balandžio mėn. buvo atleistas. Po jo girininku paskirtas Algirdas Knašas.
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Kasdienybė linksmesniu žvilgsniu
Algirdas Knašas – devintasis, priešpaskutinis, Žarėnų girininkijos girininkas.
Baigęs Viešvėnų aštuonmetę mokyklą, mokėsi Šilutės profesinėje technikos mokykloje ir tapo staliumi dailide. Įsidarbino Kauno ketvirtojoje statybos valdyboje,
bet neilgai trukus pašaukiamas į kariuomenę. Atitarnavęs dirbo Telšių skaičiavimo mašinų gamykloje metalo frezuotoju, neakivaizdžiai baigė vidurinę mokyklą
ir Kauno A. Kvedaro miškų technikumą, 1976–1979 m. dirbo Telšių miškų ūkio
Survilų girininkijoje techniku, 1980–1991 m. Žarėnų girininku, paskui girininko
pavaduotoju privatiems miškams tvarkyti, Valstybinės miškų tarnybos Miško
kontrolės skyriaus Šiaulių teritorinio padalinio vyresniuoju specialistu. 2014 m.
išėjo į pensiją.

Jono Kulpinsko mokykla
Kelios paminėtos eilutės – ir, rodos, visa biografija. Už tų eilučių geroka
jau nueito gyvenimo dalis. Gal ne itin kuo išsiskyrusio. Gimė kaime šalia Viešvėnų gana gausioje šeimoje: užaugo aštuoni vaikai. Tad kur ten sieksi aukštesnių
mokslų, prieinamiausia mokslo įstaiga – profesinė technikos mokykla. Taip ir tapo
dailide, dirbo Kaune, buvo įrašytas į eilę butui gauti.
„Bet, matyt, buvau kažkoks nesusitupėjęs, – kalba Algirdas Knašas. – Po kariuomenės nebevažiavau Kaunan, nors buvau gavęs pranešimą, jog beveik priėjo eilė
butui – gausiu, jei grįšiu į tą Statybos valdybą. Vėjai galvoje tebesisukiojo. Ir dar meilės
reikalai... Pasilikau tėviškėje, įsidarbinau Telšių skaičiavimo mašinų gamykloje.“
Buvo pažįstamas su Survilų girininku Jonu Kulpinsku. Tas kartą lyg netikėtai pažadėjo: „Ką ten knisiesi mieste su tomis metalo drožlėmis. Priimsiu tave į
girininkiją, čia tau tikri nemokami kurortai ir nemokami paukščių koncertai. – Čia jau
girininkas, aišku, juokavo, bet rimtai pridėjo: – Viena sąlyga – turi stoti mokytis
miškininkystės.“
Algirdas Knašas įstojo neakivaizdžiai mokytis į Kauno A. Kvedaro miškų
technikumą. Dar jo nebaigusį, laikydamasis duoto žodžio, Jonas Kulpinskas priėmė
jauną vyrą miško techniku. Praktiškai tapo girininko padėjėju, nes pavaduotojo
etato tada nebuvo.
„Gerokai pralamdė jis mane, dar žalią miškininką, daug ko išmokė, – prisimena
Algirdas Knašas. – Iki tol nebuvau pratęs dirbti su popieriais. Sykį davė surašyti atliktos inventorizacijos aktą. Nužiūrėjau į ankstesnės revizijos formuluotę ir bendrąją dalį
nupyškinau, tik patikrinimo faktus paėmiau iš užrašų. Paduodu, o girininkas tik žvilgterėjo ir numetė: „Rašyk iš naujo. Kad man rytą būtų ant stalo!“ Vos ne pusę nakties
tikrinu, pakeičiu vieną kitą žodį. O Jonas Kulpinskas vėl tik užmetė akį, nė neskaitė:
„Negerai. Pataisyk.“ O aš nebeišmanau, ką taisyti. Pasirodo, komisijos sudėtį negalvodamas nurašiau iš ankstesnio akto, o nepažiūrėjau į įsakymą dėl jos sudarymo – viena
pavardė skyrėsi. O buvo ir taip, kad mes su girininku kelias naktis ieškojome buhalterijos
klaidos – kažkur trūko vienos kapeikos. Neguodė nė mintis, jog ir tikriems buhalteriams
taip yra pasitaikę, nelinksmino nė šmaikštus, ne mūsų sugalvotas pažadas už tą vieną
kapeiką atiduoti visą rublį, užuot knisusis kelias naktis.“
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Kaip atsisėdo į girininko kėdę
Dar nebaigusiam technikumo netikėtai buvo
pasiūlyta vadovauti Šilų girininkijai (tai buvo dalis
Varnių girininkijos), nes tenykštis girininkas sunkiai
susitvarkąs. Kaip pats pasakoja, Algirdas Knašas pabūgęs imtis atsakomybės: „Jei anas nesusitvarko, tai kur
jau man, visai žaliam.“
Jau baigus Kauno A. Kvedaro miškų technikumą
Telšių miškų ūkio direktorius Benediktas Paulaus- Algirdas Knašas
kas vėl prisiminė jį – prireikė girininko Žarėnuose.
Ankstesnį girininką Kęstutį Pocių reikią atleisti, nes Rajono liaudies kontrolės
komitetas, gal kieno užsiundytas, nustatė kažkokių trūkumų. Algirdas Knašas, per
daug nesiveržiąs karjeros laiptais, vėl abejojo, nes ši girininkija dar didesnė už
Šilų... Tačiau direktorius nebuvo linkęs įkalbinėti: „Aš su tavim daug nesicackinsiu.
Jei nesutiksi, daugiau niekada nieko nebesiūlysiu.“
Taip Algirdas Knašas 1980 m. balandžio viduryje atsisėdo į Žarėnų girininko
kėdę. Tiesa, prieš tai dar buvo pristatytas Telšių rajono komunistų partijos pirmajam sekretoriui Petrui Nagliui. Tas pasidomėjo darbo biografija, šeimos socialine
kilme. Išgirdęs, kad tėvai teturėjo šešis hektarus žemės, lyg nustebo: „Tai kodėl tu
ne komunistas?“ Algirdas Knašas nepasimetė rajono cariuko akivaizdoje: „Ruošiuosi
juo tapti, dabar studijuoju įstatus.“
Girininko kėdė buvo ne Žarėnuose, o šalia jų – Paplienijos kaime prie Plinijos
piliakalnio, ištremtų Underavičių dvaro senoviniame pastate. Ten apsigyveno ir
Algirdas Knašas su šeima, tačiau po kelių mėnesių persikėlė į išsinuomotą butą
Žarėnuose, kur patogiau buvo ir žmonai, dirbančiai medicinos felčere, ir mažamečiams vaikams. Bet „ūkis“ liko prie Plinijos piliakalnio. Tik ūkininkauti nelabai
sekėsi, pavyzdžiui, bulvių nė kasti nereikėję – tai atliko šernai... Buvo pasodinęs
kelias vagas jų ir svainiui, o grąžinti nėra ko. Iš gyvulių buvęs „ūkininkas“ mini
tik aviną, kuris labai mėgo badytis. Algirdas Knašas sakosi ne kartą gavęs iš jo į
užpakalį po tokį smūgį, kad vos nenuriedėdavo. O avino paišdykavimas su meistrais buvęs iki ašarų juokingas. Įlūžo girininkijos ūkinio pastato lubos. Per pietus
meistrai susėdo ten pat lauke ant Minijos kranto ir užkandžiauja, gėrėdamiesi
ramia upės tėkme. Kur buvęs, kur nebuvęs prisistatė nutrūkęs avinas, nusitaikė
vyrams iš už nugaros ir šiek tiek įsibėgėjęs kad tvos vienam! Kiti stebisi, ko tas
netikėtai šoko nuo skardžio ir jau kepurnėjasi vandeny. O avinas, tuo tarpu kiek
atsitraukęs, vėl taikosi – jau antrajam. Buvo juokinga, bet juoktis nederėjo, kad
neįžeistum žmonių.

Pažintis – nuo klumpių
Tuo metu buvo keturios eiguvos, pavadintos pagal didžiuosius miškų ma
syvus. Klaišių eiguvai vadovavo Justinas Astrauskas, Dievo Krėslo – Vincas Venc
kus, Kereliškės – Kazys Dapšys, Vilkų – Laurynas Urnikis. Tiesa, didesniuose ir
mažesniuose kabinetuose eksperimentuojant eiguvos buvo tai smulkinamos, tai
stambinamos, vienu metu girininkijoje jų bebuvo likusios dvi.
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Ilgiausiai eiguliu bus išdirbęs Vincas Venckus – nuo 1952 m., tai yra nuo
pat to laiko, kai po Antrojo pasaulinio karo panaikinta girininkija buvo vėl atkurta.
1987 metais Dievo Krėslo eiguva panaikinama ir Vincas Venckus atleidžiamas.
Taigi eiguliavo jis bent 35 metus. (Po trejeto metų eiguva buvo vėl atkurta, bet
eigulys jau kitas – S. Kiela.)
Gal dėl ilgo stažo Vincą Venckų labiausiai ir įsiminė Algirdas Knašas. Buvęs
jis tropniausias iš visų eigulių. Bet tikriausiai patraukė tai, kad jis buvo linksmas
žmogus, mėgo bendrauti, visur turėjo pažįstamų. Kažkodėl jis nusprendė, kad
jaunajam girininkui būtina įsitaisyti medines klumpes, kurias išskaptuosiąs meistras
Petras Gustys, gyvenantis trobelėje Rimučių palaukėje. Ne šiaip meistras, žymus
tuo, kad drožęs klumpes net „Lietuvos“ ansambliui. Kad jau taip, kur ten atsisakysi – davėsi nuvežamas eigulio, prisimatavo. Paskui abu važiavo atsiimti ir
atsiskaityti. Negi ims meistras užmokestį iš girininko? Aplaistė, ir tiek. Apskritai
anuomet žmonės buvę nuoširdesni negu šiandien. Visuomet išleisdavo apsilankiusį
svečią kuo nors pavaišinęs.
Girininkas tuo metu, jau kosmoso amžiuje, neturėjo jokio valdiško transporto, tik savo asmeninį dviratį. Pagal nuostatus priklausė arklys, bet negi laikysi
jį Žarėnuose, o tvartas – Paplienijoje? Todėl naudodavosi eigulių paslaugomis, o
į Telšius su ataskaitomis, į pasitarimus ar šiaip iškviestas važiuodavo autobusu.
Bet ir Vincas Venckus, nors ir laikomas labiausiai patyrusiu, yra apsikvailinęs. Vieną žiemą pasisamdė būrį talkininkų miško kirtėjų. Tai prikirs medžių,
per savaitę gal metų užduotį įvykdys! O vyrai nepatyrę, verčia bet kaip. Būtų
nieko, bet kaip tyčia netikėtai pridrėbė sniego – nei įbrisi, nei įvažiuosi. Ilgai
girininkija vargo, kol ištraukė tą medieną.
Ir apskritai vargas su tuo miško traukimu, nes iš pradžių girininkija nė
traktoriaus neturėjo. Tekdavo prašinėti vietinių ūkių – tuo paprastai užsiimdavo
tas pats Vincas Venckus. Kolūkio pirmininkas pasiunčia kokį vikšrinį traktorių,
o kur tu juo tarp medžių pasisukiosi.

Pagrindinė jėga
Kiek prisimena Algirdas Knašas, medienos gamybos planai buvo palyginti
nedideli. Bet turint minty, kad dirbo ne šiuolaikiniai miško kombainai, o darbininkai ir arkliai, suprantama, jog rūpesčių pakako. Algirdas Knašas atpasakoja, kaip
viename pasitarime Telšiuose dėl mechanizacijos diegimo miško darbuose liežuvio
nevaldantis Ubiškės girininkas Jonas Norvilas rimtai pasiūlė sodinant medelius
vienai moteriai eiti priekyje su kastuvu, o kitai iš paskos ir birbti lyg motoras...
Na ir užsirūstino Telšių miškų ūkio vyriausiasis miškininkas Alfonsas Butėnas,
ilgai neturėjo akies ant šio girininko. Ne trumpiau sklandė ir tas anekdotinis
pasakojimas, kažkieno paslaugiai išplatintas ir kituose miškų ūkiuose.
Taigi su tuo birbimu... Netgi „Družba-4“ sunkiai birbė, tiksliau – sunkiai
užsivesdavo, netgi būdavo juokaujama, kodėl ji pažymėta ketvirtuoju numeriu –
nes tik kas ketvirtas šis motorinis pjūklas veikdavo. Juokai juokais, bet girininkui įtarimą pradėjo kelti tai, kad šie pjūklai ypač gedo Alekso Trikšio rankose.
Paskui kiti darbininkai papasakojo, kad nervingas Trikšys neužsivedančią „Družbą“ neapsikentęs kartais trenkdavo į medį, ir žinokitės. Vėliau pradėtos gauti
84

G A M TA

skandinaviškos „Huskvarnos“. Jos ne tik patogesnės, bet ir brangesnės, todėl,
kad darbininkai jas labiau tausotų, buvo laikomasi nuostatos: supjauni 6 tūkst.
kub. metrų medienos – ir pjūklas tavo, tai yra nurašomas. Bet Aleksui Trikšiui
„Huskvarna“ nebuvo patikėta.
Be ne itin teigiamai įvertinto šio miško pjovėjo, buvęs girininkas mini
darbininkus Česlovą Lučinską, Antaną Sivickį, Steponą Darbutą, jo sūnų Juozą
Darbutą, Aleksandrą Rubežių. Pastarąjį daug kas įsiminė todėl, kad išgėręs mėgdavo patriukšmauti, laimė, tik liežuviu – iškeikdavo visus, pradedant eiguliais,
girininku, Miškų ūkio vadovais ir baigiant Lietuvos, net Maskvos valdžia.
Algirdas Knašas pasakoja, kaip pačioje darbo Žarėnuose pradžioje, vos
perėmęs girininkiją, Ariškės miške užtiko į dvi grupes susispietusius darbininkus
bedainuojančius. Vieno, tokio Gendvilo, nugaroje iš striukės dūmelis bekyląs –
drabužis jau liepsnojo, darbininkui nieko nejaučiant. Aišku, kitą rytą pasikvietė
visus į kontorą ir kaip reikiant išbarė, negailėdamas ir grasinimų. Daugiau ne
ką ir tegalėjo padaryti – dorų darbininkų trūko, o naminės degtinės galėjai gauti
ant kiekvieno kampo.
Darbininkams talkino arkliai. Ką čia naujo apie juos pasakysi: tiko ir kaip
transporto priemonė, ir buvo pagrindiniai miško traukėjai. Bet Algirdas Knašas
randa įdomių faktų. Toks Juozas Darbutas yra dirbęs ir šakų genėtoju, ir su
motoriniu pjūklu, bet labiausiai jį traukė arkliai – įsitaisė miško traukėju. Kartą
atskuba vos ne uždusęs: „Girininke, nugaišo arklys. Kaip? Ogi taip: važiuoju aš su
rogėmis, važiuoju, staiga krito – ir negyvas.“ Suprantama, reikia akto, kitaip nenurašysi. „Gerai, – sutinka Darbutas, – kas reikia, tai reikia, tvarką mes žinome.“
Atvažiuoja girininkas su veterinarijos gydytoju: tikrai, prie rogių guli negyvas
arklys. Bet pasirodo, ne tas, o atvežtas iš kolūkio arklidės... Be abejo, suprato tai
ir ūkio veterinaras, tačiau iš Juozo Darbuto kišenės atsiradus buteliui, atsirado ir
aktas. Žmogus jis, anot Algirdo Knašo, buvo pusė čigono, mainikavo arkliais, seną
gyvulį kolūkyje išmainydavo į jauną, tiesa, dar netinkamą dirbti – dar nekinkytą.
Juozas Darbutas iš karto – joti. Aišku, krisdamas įsitaisydavo ne vieną guzą.
Pagaliau girininkija gavo pirmąjį traktorių MTZ su treliavimo įrenginiu rąstams
vilkti. „Tada jau visai kas kita“, – ir dabar dar džiaugiasi Algirdas Knašas. Ir vėl
randa, ką plačiau ir įdomiau papasakoti. Tas „technikos stebuklas“ buvo patikėtas
Aleksui Kirkučiui, gyvenusiam miškuose Kereliškės eiguvoje, ten ir traktorių savo
kieme po darbo laikė. Buvo jis žmogus ramus, tvarkingas, bet, matyt, nelabai geros
galvos – įstojo į vienintelę tuometinę partiją, nors neaišku, kam ji darbininkui reikalinga. O kartą užgėręs, galvą visai pametė: užsiutęs ant priekaištaujančios žmonos,
ėmė po daržą važinėti su užpakaly pritvirtinta metaliniu treliavimo skydu – galima
įsivaizduoti, kas beliko iš burokų ir bulvių. Neliko skolinga ir žmona – plytgaliu
išdaužė traktoriaus langą ir išplasnojo skųstis į Telšius pas Miškų ūkio vyriausiąjį
miškininką Alfonsą Butėną.
Tas išsikvietė girininką: „Kas ten pas tave per komedijos? Nuvažiuok, išsiaiškink
ir sutaikyk, nes jei ta boba nueis į partkomą, visiems mums klius.“ Algirdas Knašas
nusigavo į Kereliškę. Kirkutienė, aišku, iš karto paleido liežuvį – ar ne pusė
miško skambėjo. Girininkui nebeliko nieko kito, kaip pagrasinti: „Pranešiu milicijai,
kad Kirkutis neblaivus važinėjo su traktoriumi. O be traktorininko teisių kam jis man
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bereikalingas – iššvilpinsiu lauk, eikit sau
į kolūkį.“ Tada moteris apsiramino, abu,
nors ir šnairuodami vienas į kitą, nuėjo
kelti išlaužytų bulvienojų... Vėliau iš
kažkur gavo traktoriaus stiklą, padažinėjo įlenktas skardas.

Miškų paslaptys
Dievo Krėslo eigulys Vincas Venc
kus, kurio arklinio transporto paslaugomis dažniausiai pasinaudodavo Algirdas Knašas, nelaikęs valdiško arklio, ne
kartą buvo atkreipęs dėmesį į išlikusias
šiokias tokias bunkerio liekanų žymes.
„Tai partizanų žeminės... – paslaptingai
pranešė eigulys. – Oi, kas čia dėjosi
1949 metų gegužės mėnesį, kiek kariuomenės buvo at
varyta saujelei partizanų
apsupti.“
Vietos žmonės žinojo apie ten
vykusias kautynes, bet nederėjo garsiai
apie jas kalbėti. O prie taurelės Vincas
Venckus neiškęsdavo nepapostringavęs
girininkui apie partizanų veiklą ir žūtį,
gyrėsi, kad jo šeima buvusi jų rėmėja, Įėjimas į atstatytą žeminę Dievo Krėslo miške
tekdavę gabenti maisto ar perduoti
kokią žinią.
Dabar oficialiai skelbiama, jog 1949 m. Telšių apskrities teritorijoje veikė
šešios Žemaičių apygardos partizanų kuopos, tarp jų – ir Žarėnų. Saugumui,
padedant keliems agentams, pavyko nustatyti, kad Žarėnų kuopos partizanai
dislokuojasi Dievo Krėslo miške.
Auštant 1949 m. gegužės 21-osios rytui MGB vidaus kariuomenės 32-asis
šaulių pulkas blokavo šį miško masyvą ir po kurio laiko aptiko partizanų stovyk
lą. Ginkluoto susirėmimo metu žuvo septyni, paimti į nelaisvę keturi partizanai.
Žuvo kuopos vadas Aloyzas Mažutis, kilęs iš Kretingos apskrities, kuopos
vado pavaduotojas Raimundas Bijeika, gimęs Smilgių kaime, Petras Bartkus iš
Saušilio kaimo, jo sesuo Teodora Bartkutė, mokytoja Irena Belazaraitė, janapoliškis
Antanas Parimskis, Juozas Greivys iš Smilgių kaimo.
Į nelaisvę pateko sunkiai sužeistas į galvą ir nugarą Stasys Rekašius, gimęs
Saušilio kaime, Bronius Vaišė iš Krėpštų kaimo, sunkiai sužeista į koją Sofija
Baginskaitė-Rekašienė iš Daukantų kaimo, taip pat Stasys Mockus.
Iš apsupties išsiveržė Edmundas Rekašius ir Steponas Rekašius.
Iš partizanų paimta 18 ginklų, 2 radijo imtuvai, 280 šovinių, kitos amunicijos.
Žuvusiai partizanei Irenai Belazaraitei tebuvo aštuoniolika metų, kitiems –
nuo dvidešimties iki dvidešimt penkerių.
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„Istoriko“ svetainėje internete paskelbti vienintelio Lietuvos nepriklausomybės
sulaukusio tų kautynių dalyvio Stasio Mockaus prisiminimai:
„1949 metų kovo mėnesį ištrėmė mano šeimą. Man nebuvo kito kelio, tik įsitraukti į partizanų gretas. <...> Išėjus į partizanus, iki 1949 metų balandžio mėnesio
gyvenome bunkeryje Saušilės miške. Vieną dieną ten, prie miško, sutikome du stribus,
su jais susišaudėme, abu juos nukovėme, bet tame bunkeryje toliau gyventi nebegalėjome,
tai persikėlėme į Dievo Krėslo mišką.
Gegužės 20-osios vakarą į mūsų stovyklą Dievo Krėslo miške užsuko ryšininkas, šios
eiguvos eigulys Vladas Bidva. Buvo šilta gegužė, miškas jau gražiai sužaliavęs. O Bidva
mus perspėjo niekur neiti, nesirodyti, nes esą apylinkėje sklinda kalbos, kad bus didelis
žmonių trėmimas. Tą naktį niekur ir nėjome. O labai ankstų rytą pirmoji atsikėlė partizano
Bartkaus sesuo – ėmėsi ruošti pusryčius. Ji pastebėjo stovyklą besupančius rusų kareivius
ir puolė į palapines žadinti partizanų. Mes tuoj pat pašokome, susirinkome reikalingiausius daiktus ir ėmėme trauktis iš stovyklos, kaip atrodė, į saugiausią pusę. Bet jau ir ten
buvo apsupta. Aišku, kad kažkoks išdavikas okupantams buvo viską pranešęs. Ten įvyko
pirmasis susišaudymas. Mūsų buvo dešimt gerai ginkluotų vyrų ir trys moterys, tai mes
tą pirmą rusų būrelį labai greitai atmušėme ir prasiveržėme tolyn. Per Dievo Krėslo mišką
skubiai traukėmės tolyn, praėjome savo senąjį bunkerį, o pagrindinis mūsų tikslas buvo
kirsti liniją, skiriančią Dievo Krėslo miškus nuo Vilko miškų, ir pasitraukti tenai. Tačiau
pasiekus tą liniją mus ir ten pasitiko rusų kareiviai. Mes iš pradžių dar tikėjomės, kad
buvo išduota tik stovyklos vieta, bet, pasirodo, visas Dievo Krėslo miškas buvo iki galo
apsuptas. Buvo suvažiavę daugybė sunkvežimių su kareiviais ir minosvaidžiais, atvaryti
net šarvuočiai. Kai sėkmingai pasitraukėme iš stovyklos, dar girdėjome, kaip dvi valandas
rusai, bijodami prieiti artyn, pylė iš visų ginklų į mūsų tuščias palapines.
Mūsų būrys vorele artinosi rusų atkirstos linijos link. Šalia manęs, kiek priekyje,
ėjo mokytoja Irena Belazaraitė. Staiga ji krito, tik pamačiau ant nugaros besiplečiančias
raudonas kraujo dėmes. Skubiai teko trauktis ten, kur tankiau. Tame tankumyne nusprendėme kaip galima geriau užsimaskuoti ir laukti vakaro – prisidengus tamsa prasiveržti
bus lengviau. Bet kur tau – pilnas miškas kariuomenės su šunimis, kurie ėmė užuosti
mūsų pėdsakus ir vesti kareivius į mūsų tankumyną. Visą dieną teko atsišaudyti. Sekėsi
gerai – niekas iš partizanų nebežuvo, o kelis rusus nušovėme, dar daugiau prišaudėme
jų šunų, vedančių kareivius mūsų pėdsakais.
Jau ir vakaras buvo nebetoli, sustiprėjo viltis sulaukti tamsos. Tik staiga iš visų
pusių šaukdami, rėkdami mūsų tankų eglynėlį ėmė šturmuoti nesuskaičiuojama daugybė
rusų kareivių. <...> Mes buvome priversti atsišaudydami trauktis į ramesnę pusę. Traukėmės
per nedidelėmis eglaitėmis apaugusią pelkę. <...> Kai jau atrodė, kad sėkmingai perėjome
pelkę, pataikėme į vietą, kur prie keliuko rusai jau buvo spėję išsikasti net apkasus. Iš
apkasų jie mus ėmė apmėtyti granatomis ir apšaudyti minosvaidžiais. O iš pelkės pusės
irgi ant kulnų lipo rusų automatininkai. Toje vietoje mane ir sužeidė. Netekau sąmonės
ir atsibudau tik mašinoje. Taip atsidūriau Telšių saugumo požemiuose…“
Čekistai partizanų kūnus išvežė į Žarėnų miestelį, numetė prie stribyno.
Paskui užkasė nežinomoje vietoje. Telšiškiai Romualdas Jonušas su broliu Alfredu, talkininkaujant gyvam išlikusiam partizanui Stasiui Mockui, keletą metų
naršė miškus, kol atrado partizanų užkasimo vietą. 1999 m. partizanai palaidoti
Žarėnų kapinėse.
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Kitą rytą po Dievo Krėslo kautynių buvo suimti partizanų rėmėjai bei
ryšininkai, tarp jų ir Dievo Krėslo eigulys Vladas Bidva. Jis pateko į Balchašo
molibdeno rūdos kasyklas. Buvo ištremta ir šeima. Į Lietuvą grįžo 1958 m., apsigyveno pas gimines Šilutės rajone.
Dabar prie atstatytos žeminės ir partizanų žūties vietos vedantį keliuką
rodo informacinis ženklas. Įamžinti partizanų atminimą padėjo Telšių urėdija ir
dabartinis girininkas Vidas Bagdonas.

Žmonės yra žmonės...
O šiaip Algirdas Knašas prisimena linksmesnius dalykus, tiksliau – visur
įžvelgia įdomesnį niuansą, išsiskiriantį iš kasdienybės rutinos: kas pirmadienį
rengtų pasitarimų su eiguliais apie kasdieninius savaitės darbus, pamokymų iš
įvairių tikrintojų, pipirų iš urėdijos vadovų ar vyresniųjų specialistų.
Pavyzdžiui, šit kaip prisimena vadinamųjų geografinių kultūrų diegimą
girininkijoje:
„Plungiškis Eugenijus Barniškis, dirbęs Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto Platelių miškų tyrimo punkto vedėju, užsimojo ištirti, iš kurio Lietuvos geografinio
regiono atvežtos eglės geriausiai augs. Nenorėjau tų bandymų įsileisti į Žarėnų girininkiją, nes žinojau: tuoj pradės važinėti mokslininkai, atitrauks nuo pagrindinių darbų –
papildomas rūpestis, ir tiek. Sakau: nėra pas mus tinkamos augimvietės. Bet Eugenijus
Barniškis pagal dirvožemių žemėlapius pats susirado Vilkų miške, suderino su urėdija.
Apsodinome po atskirą plotelį iš 40 Lietuvos vietovių sėklų išaugintais pikirantais. Ne
šiaip sau sodinome, o kruopščiai lygiuodami eiles, vienodais atstumais, tam turėjo virvę
su vėliavėlėmis – perkeli ją ir žinai, kur kišti daigą. Atvežiau naminės degtinės, o tie
mokslininkai neragavę mūsų ruginės – apspango ir vos nesupainiojo, kur ką pasodinę...
„Palaistytos“ žemaitišku gėrimu, eglaitės gražiai prigijo, užaugo puikus medynas. Kiek
vienas medelis turėjo savo numerį, mokslininkai, būdavo, važiuoja, matuoja. Skirtumai iš
skirtingų urėdijų sėklų užaugusių miško plotelių akivaizdūs. Paskui tas Platelių tyrimo
punktas dingo, bet mokslininkai ir toliau važinėjo į Žarėnus. Aną savaitę, nuvežęs žvėrims pašaro, vėl sutikau juos – ėmė skiepus iš našiausių eglių.“
Pati girininkija sodindavo kasmet 20–30 hektarų miško – daugiau negu
iškirsdavo, mat būdavo apsodinamos pievos prie miško sodybų, kurių tada dar
buvo pilna. Sodindavo, aišku, kastuvėliais, sodinimo mašina atsirado jau gerokai
vėliau, bet ji kirtavietėse netiko.
Paplienijos dvaro girininkijos pastato viename gale tebegyveno į pensiją išėjęs
buvęs girininkas Petras Tumosonis (girininkavo 1958–1970 m.). Algirdas Knašas
įsikūrė Žarėnuose, kur vėliau ir namą pasistatė, bet „ūkį“ tebeturėjo Paplienijoje,
todėl su vienu iš savo pirmtakų ne taip retai susitikdavo, tačiau pasakoja tik
kuriozinius dalykėlius. Pavyzdžiui, kaip kartą autobusu grįžtant iš pasitarimo
kartu važiavo ir Petras Tumosonis su buvusiu Vilkų eiguliu Jonu Vaičiuliu. Šie
išsiplepėjo, kad parvažiuoja iš Medžiotojų ir žvejų draugijos, atsisakę medžioklinių šautuvų, tai yra atsisveikinę su medžioklėmis. Ta proga kaip reikiant paėmę.
Atėjus laikui buvusiam girininkui išlipti, pradėjo, kaip sakoma, atsibučiuoti, bet,
pasirodo, dar nebuvo spėję visko labai svarbaus pasakyti vienas kitam – net
autobuso tarpdury buvęs girininkas tebekalba. Vairuotojas, gal netyčia, o gal ne88
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apsikentęs, uždarė duris ir suspaudė žmogų, tam net piniginė iškrito, ją vėliau
grąžino Algirdas Knašas.
Po Petro Tumosonio girininku dirbo (1970–1980 m.) Kęstutis Pocius – tai iš
jo Algirdas Knašas perėmė girininkiją. Jie tarsi susikeitė vietomis: Žarėnų girininkas,
įkliuvęs Liaudies kontrolei, skiriamas Survilų girininkijos techniku, o buvęs Survilų
technikas Algirdas Knašas – Žarėnų girininku. Taigi Kęstutis Pocius paskirtas į
Survilus, tačiau Žarėnuose turėjo pasistatęs namą, todėl Algirdas Knašas neretai
matydavo jį. Bet bendrauti nelinko širdis. Mat buvęs girininkas buvo iškrėtęs
kiaulystę: dėl kažkurios priežasties trūkstant medienos, norėdamas kompensuoti tą
trūkumą, paskubomis bet kaip priguldė medžių, vienas miško pjovėjas naujajam
girininkui pasakojęs, kad vertę medžius net naktimis... O dabar reikėjo juos sudoroti.
Iš pradžių naujasis girininkas važinėdavo arkliu su eiguliu Vincu Venckumi
ar su kitais eiguliais. Arba nuosavu dviračiu, bet dažniausiai pėsčiomis. Tik gal
po trejų metų girininkija gavo motociklą su priekaba. Vėliau praturtėjo – važinėjo
„Zaporožiečiu“, kurį padovanojo uošviai. Paskui įklimpo į nuosavo namo statybą
Žarėnuose. Tas namas pravertė ir girininkijai: čia Algirdas Knašas persikėlė jos
kontorą, ir prireikus grąžinti buvusiems savininkams Paplienijos dvaro pastatus,
urėdijai nekilo didelių problemų. O kol statėsi, ne itin sulaukė paramos iš Miškų
ūkio. Ne dėl piktos valios, o todėl, kad įstatymai neleido skirti nusipirkti didėlesnį kiekį medienos. Kartą pataikė sukiotis Miškų ūkio direkcijoje, kai ten kažką
tikrino nemenkas pareigas Miškų ūkio ministerijoje ėjęs valdininkas. Norėdamas
padėti Algirdui Knašui, direktorius Benediktas Paulauskas pamokė: „Prašyk jo.“
Vyresni žmonės puikiai prisimena, kaip sovietmečiu apskritai buvo su tomis
statybomis. Iš statybininkų ar vairuotojų galėjai pusvelčiu gauti ko tik reikia: ir
plytų, ir cemento, ir perdangos plokščių, bet... be dokumentų. „Esu dokumentų
pirkti važiavęs ir į Ukrainą“, – prisipažįsta Algirdas Knašas.
Sutardavo su Miškų ūkio vyriausiuoju miškininku Alfonsu Butėnu, nors
tas buvo gana reiklus, gal todėl kai kas sakydavo, kad priekabus. Be abejo, sulaukdavo iš jo kritinių pastabų ir Algirdas Knašas. Bet po vienos planinės revizijos pasirodė, kad ir jis žmogus kaip žmogus. Revizijoje dalyvavo vyriausiasis
miškininkas Alfonsas Butėnas, inžinierius Eugenijus Milašius, Ubiškės girininkas
Jonas Norvilas, dar kažkas. Su Jonu Norvilu eidamas per Klaišių mišką Algirdas
Knašas pamatė didžiulius elnio ragus su kaukole – net savo akimis nepatikėjo.
Matyt, nerūpestingų medžiotojų ar kokio brakonieriaus buvo sužeistas, pabėgo, o
paskui nugaišo. Užsivertė ant pečių ir nunešė į arčiausiai buvusią motopjūklininko
Antano Sivickio sodybą.
Po revizijos pavakary susėdo vyrai prie stalo aptarti rezultatų. Jonas Norvilas ir sako: „Kokius ragus Algirdas rado!“ Ir papasakojo apie juos, gal kiek net
pagražindamas. Mato Algirdas Knašas, kad suklusęs vyriausiasis miškininkas
Alfonsas Butėnas net iš veido pasikeitė: „Aš po miškus kiek vaikštau, o nesu radęs.“
Juokaudamas girininkas susilažino: jei laimėsi – ragai tavo. (Lažybų esmę Algirdas
Knašas nutyli.) Ir pralaimėjo – trofėjiniai ragai atiteko vyriausiajam miškininkui.
„Po to Alfonso Butėno požiūris į mane, jaučiau, pasikeitė. Visi esame žmonės...“ –
samprotauja buvęs girininkas, vis stengdamasis prisiminti ką nors įdomesnio, gal
net šokiruojančio.
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Tačiau veteranai, net po 35 metus išdirbę Telšių miškų ūkio vadovais
direktorius Benediktas Paulauskas ir vyriausiasis miškininkas Alfonsas Butėnas
1987 m. pabaigoje išėjo į pensiją. O Algirdas Knašas tebuvo baigęs Kauno miškų
technikumą, ir tą patį – neakivaizdžiai.
„Po technikumo net be egzaminų galėjau stoti į Žemės ūkio akademijos Miškų ūkio
fakultetą, – lyg apgailestauja, o gal šiaip prisimena. – Praktikus keitė diplomuotiškesni
specialistai. Atidžiau paieškojus, girininkijoje rasta kai kurių trūkumų, pastebėta padarytų
klaidų. Po nuosavybės grąžinimo, padidėjus privačių miškų plotams, buvau paskirtas
girininko padėjėju privatiems miškams tvarkyti. Paskui dar ilgokai dirbau Valstybinės
miškų tarnybos vyresniuoju specialistu. Ir jaučiu nuoskaudą. Vieną savaitę dalyvauju
pasitarime, rodos, viskas normalu, o kitą savaitę lyg niekur nieko, diena dienon sukakus
pensiniam amžiui išleidžiamas į pensiją, tai yra atleidžiamas iš darbo. Ir nei tau kokios
išeitinės išmokos, nei tau ačiū, nors miškininku ir miškų tarnyboje išdirbau beveik keturis dešimtmečius. Svarbu ne ta išeitinė pašalpėlė, ne kokia gėlytė, o atsainus požiūris į
žmogų... Dabar esu pensininkas, gyvenu Telšiuose, už sūnų, kur kas aktyvesnį medžiotoją už mane, nuvežu į miškus žvėrims maisto. Taip ir aną savaitę sutikau Miškų ūkio
mokslinio tyrimo instituto darbuotojus, besirengiančius pjauti eglių skiepus vadinamųjų
geografinių kultūrų plotuose.“

40 metų miškuose
Klaišių kaime šalia Žarėnų už Minijos upės (ten ji dar tik pirmuosius vingius daranti upelė) gyvenantis Antanas Sivickis – jau pensininkas. Iš pažiūros to
nebūtų galima tvirtinti: tebėra žvalus, energingas, nesikrato ir visuomeninės veiklos
Žarėnų seniūnijoje. Nejučiomis kyla mintis: tikriausiai tam įtakos turėjo miškai,
kuriuose jis darbavosi keturis dešimtmečius: uodė eglių ir pušų kvapus, klausėsi
medžių ošimo, gėrėjosi paukščių balsais, džiaugėsi aptikęs žvėrelių pėdsakus. Jis
pats nekalba taip pompastiškai. Juk miško ir apskritai kaimo žmonės prie viso
to yra taip pripratę, kad net nebeatkreipia dėmesio.

Tėvo „šokoladas“
Ne, net knygų apie gamtą neskaitinėjo, jokiuose gamtininkų būreliuose
nedalyvavo, paukščių stebėjimu ar panašiais dalykais neužsiėmė. Žinoma, dar
vaikigalis (mokėsi Žarėnų vidurinėje mokykloje) su broliais sukaldavo inkilų
varnėnams, keldavo juos į tėviškės sodybos medžius. O šiaip traukė kitkas, ir
baigęs vidurinius mokslus vos netapo radijo remontininku – įstojo į Šiaulių radiotechnikos technikumą, mat užkampio vaiką (rodos, koks ten užkampis Klaišiai,
vos šeši kilometrai nuo Žarėnų, tačiau tada dar nė elektros nebuvo – pamokas
ruošdavo prie žibalinės lempos) domino technika. Tačiau tuo visi mokslai ir
pasibaigė – 1969 m. buvo paimtas į kariuomenę, kur turėjo reikalų su šiokiomis
tokiomis raketomis – tarnavo priešlėktuvinės gynybos dalinyje.
Po kariuomenės pasuko kita kryptimi – pasidavė į žemės ūkį: įstojo į Rietavo
žemės ūkio technikumą, kurį baigęs tapo agronomu, dirbo Plungės rajono Šateikių
tarybiniame ūkyje, Telšių rajono Mitkaičių kolūkyje.
Sušlubavus garbingo amžiaus tėvų sveikatai, turėjo viską mesti ir parsikraustyti
pas juos į tėviškę. Tėvai turėjo 33 hektarus žemės – nemenki buvo ūkininkai. Ir
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ūkis senas, deja, ant namo kamino ar
kur kitur nebuvo užrašo, kada senelis
jį statydino. Antanas Sivickis skaičiuoja
taip: „Mano tėvas Aleksas mirė 89 metų, o
senelis net 102 metų. Ir aš jau keli metai
pensininkas. Tad, skaityk, namui bus pora
šimtų metų, ne mažiau.“
Sovietų okupacijos metais darbštiems ūkininkams prasidėjo neramios
dienos, nemažai kam – ir tragiškos.
Saugodamasis gresiančios tremties į sibirus, tėvas Aleksas Sivickis slapstėsi,
neretai namai likdavo visai tušti. Atrodė, išsislapstė, bet... Ūkininkus, kurie
iš karto nebuvo patekę į tremiamųjų Antanas Sivickis
sąrašus, okupacinė valdžia spaudė apdėdama nepakeliamais mokesčiais ir prievolėmis, vadintomis pyliavomis – nuo
žodžio „atpilti“ – atpilti grūdų, pieno, bulvių... Išliko duomenų, kad 1947 m.
vienam ūkiui vien žemės mokesčio vidutiniškai reikėjo mokėti po 5 tūkst. rublių.
Jų vertę palyginti su neseniai buvusiais litais, tuo labiau dabartiniais eurais, sunku. Praktiškai minėta suma tuometinėmis kainomis prilygo vidutiniam metiniam
tarnautojo atlyginimui. Nuo vieno žemės hektaro reikėjo pristatyti 50 litrų pieno,
40 kg grūdų ir 40 kg bulvių. Jei hektarų, pavyzdžiui, dešimt, viskas skaičiuojama jau tonomis. Be to, reikėjo atiduoti kiaušinių, vilnų, šieno ir kitų produktų
normas. Turintiems didesnius ūkius ir įtrauktiems į „buožių“ sąrašus ūkininkams
(1947 m. vidutinis „buožė“ valdė vos 18 hektarų) mokesčių ir pyliavų normos
buvo du kartus didesnės.
1949 m., norėdami suvaryti žmones į kolūkius, okupantai vėl padidino mokesčius. Neatidavusiems prievolių grėsė ne tik vadinamasis išbuožinimas, tai yra
turto konfiskavimas ir tremtis, bet ir kalėjimas. Neįstengusių sumokėti mokesčių
ir pristatyti pyliavų ūkininkų gyvuliai ir namų apyvokos daiktai buvo aprašomi
ir atimami, nepaliekant net paskutinės karvės. 1949 m. tokių „skolininkų“ buvo
apie 30 tūkstančių.
Tarp jų pateko ir Aleksas Sivickis. Buvo išvežtas į Archangelską. O kai pagaliau ištinusį nuo bado paleido, grįžo vėl gyvuliniais vagonais. Parsikrapštęs iki
Šiaulių, prie vieno namo rado bulvių lupenų – jos buvusios kaip šokoladas... Grįžęs
vis tiek kolchozan nėjo – dirbo miškuose. Aišku, tada dar su dvitraukiu pjūklu.

Šalia eigulių plejados
Tėvams padėti tėviškėn 1976 m. parsikraustęs Antanas Sivickis į vietinį
tarybinį ūkį eiti nenorėjo, todėl pasiprašė į miškus. Žarėnų girininkas tada buvo
Kęstutis Pocius. Jis naują žmogų pasitiko išskėstomis rankomis, bet nei kokio
specialisto, net eigulio vietos tuomet neturėjo, pasiūlė kol kas padirbėti motopjūklininku, kurio girininkijai verkiant reikėjo. Antanas Sivickis nesikratė to darbo,
net į kursus prie Kauno išvažiavo. Mat atrodė: būsi pats sau šeimininkas miške,
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niekas tau nekvaršins galvos. Juk kolūkyje taip: prisigeria traktoristas, o galvą
dėl nepadarytų darbų skauda agronomui.
Antanas Sivickis prisimena eigulius Justiną Astrauską, Kazį Dapšį, Lauryną
Urnikį. Kadaise eiguvų būta net 15, paskui jų sumažinta iki kelių, vienu metu
bebuvo likusios tik dvi. Dauguma anų laikų miškininkų su nostalgija vos ne
sielvartauja, kad neliko eiguvų – nebėra kam prižiūrėti ir tvarkyti miškų. Antanas Sivickis atvirkščiai, net pasvarsto, kam tie eiguliai buvę reikalingi, ne ką jie
teveikdavę, kai kurie buvę visai abejingi girininkijos reikalams. Jis pasakoja, kaip
vienas eigulys atvežė sodinti ar ne dešimteriopai daugiau daigų, negu reikėjo tam
plotui. Atlikusius, didžiąją dalį, – į Miniją...
Bet apskritai su eiguliais jis beveik neturėjo reikalų, mat darbai buvo rikiuojami ne pagal eiguvas. Girininkijoje tuo metu buvo du motoriniai pjūklai,
todėl buvo dvi brigados, kurias siuntinėdavo po visą girininkiją, kartais tolių
toliausiai – į patį pakraštį.
Gal todėl iš eigulių tik apie Justiną Astrauską turėtų daugiau ką papasakoti.
Mat tas buvo kaimynas, gyveno už kelių šimtų metrų su Klaišiais besiribojančiame Saušilio kaime. Jo sodyba anksčiau priklausė Bumblauskiui, Justino Astrausko
uošviui – irgi eiguliui. Įdomiausia, kad to Bumblauskio senelis dar carinės Rusijos
laikais tarnavo obchodčiku – taip tada vadinosi eiguliai, pagal eiguvas – obchodus.
Vėliau jo pareigas, dar caro laikais, ir jau Antano Smetonos laikais, ėjo tėvas.
Paskui – jau minimas Bumblauskis, kurį rusų okupantų valdžia 1940 m. iš eigulio
pareigų pašalino, o po karo išbuožino ir ištrėmė. Parsiradęs iš tremties sunkiai,
vos ne apgaule begalėjo grįžti į gerokai nuniokotą gimtinės sodybą ir dar kurį
laiką dirbo kolūkio eiguliu.
Taigi, tapęs Bumblauskio žentu, Justinas Astrauskas kartu tapo eigulių
plejados, kurios šaknys siekia carinės Rusijos laikus, nariu. Negana to, Justino
Astrausko žentas B. Liškus tą plejadą pratęsė: Justinui Astrauskui išėjus į pensiją,
perėmė iš jo eiguvą.
Antano Sivickio „brigadoje“ dirbdavo 3–4 darbininkai, tai yra tiek žmonių aptarnaudavo jo „Družbą“ – šakų genėtojai, rąstų traukėjas su arkliu. Visų
pirma prisimena Aleksą Rubežių. Gal todėl, kad mėgdavo taurelę. Bet kas į ją
spjaudavo? Retas. „Bet su tuo Aleksu, buvo jis šakų genėtojas, – vos ne juokai. Iš
ryto žmogus kaip žmogus. Bet po kurio laiko jau lyg linksmiau kalba, o paskui ir vėjus
pradeda paistyti. Ir nepastebėdavome, kada spėdavo apsvaigti, matyt, turėdavo įsikišęs į
kišenę kokį pusbutelaitį, – pasakoja Antanas Sivickis. – Žmogus jau miręs, nenoriu
apkalbėti, išėjo iš kalbos, tai ir prasitariau. O šiaip žmogus kaip žmogus, padirbdavo kaip
ir kiti, tik kartais baimė imdavo jam nelabai tvirtai mosuojant kirviu.“
Anot Antano Sivickio, vos ne kiekvienas žmogus turi savotiškų bruožų,
kurie pašaliniams atrodo keisti, jei visa žmonija būtų vienoda, pasaulis taptų
nuobodus. Pavyzdžiui, Česlovas Lučinskas. Jis, miško traukėjas, valdė girininkijos
arklį, bet juo važiuodamas darban ne visada paimdavo pavėžėti kitus darbininkus.
Užeina koks nartas, panašiai kaip arkliui, – ir neima. Antaną Sivickį, pro šalį
važiuodamas, visada pasisodindavo. Gal norėdavo kaip su išprususiu žmogumi
pasikalbėti, nes domėjosi per rusišką televiziją, kas dedasi pasaulyje. Buvo šiek tiek
neprigirdintis, be to, nelabai suprato ruskai, todėl klausdavo: „Ne visai supratau,
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ką ten kalbėjo apie Vietnamą – tai amerikonai bėga nuo ruskių?“ Arba: „Va, anądien
rodė gražuolių konkursą tose europose – ar ten mergos tikrai viešai išsirengia vos ne
plikos, ar tai tik rusų propaganda?“

Visų miškų neiškirsi...
Tas pavėžėjimas Antanui Sivickiui labai praversdavo, nes nelengva buvo
tampyti rytą ir vakare kartais vos ne dešimtį kilometrų sunkų motorinį pjūklą
„Družba“, miške juk nepaliksi. Tiesa, turėjo ir savo arklį, bet jį naudojo tik pašarui galvijams susišienauti, daržui susiarti, bulvėms išvagoti. O važiuoti žiemą
būdavo savotiška kebeknė: šunkeliais iki asfalto per sniegą ratais nedardėsi (ir
svietas užjuoktų), kinkaisi bėrį į roges, o ant pliko asfalto jos netinka – vėl bėda.
Paskui „Družbą“ pakeitė „Huskvarna“. Šis skandinavų motorinis pjūklas
buvo ne tik patogesnis ir pjauti medį, ir genėti, bet ir kur kas lengvesnis.
Pasirodė, kad ir miško darbininkams niekas didelių pinigų į kišenes neįversdavo. Įkainiai buvo maži, pasirašai už algą, o kai gauni, lyg ir skaičiuoti
nėra ko... Antanas Sivickis įtarė, kad girininkas Kęstutis Pocius sukčiauja, netgi
pasiprašė uždarbį pervesti į taupomojoje kasoje atidarytą sąskaitą, bet nuo to atlyginimas negalėjo padidėti, nebent nebeliko, jau pasirašius algalapyje, neoficialių
atskaitymų grynaisiais tai šiam, tai tam, tai už tą, tai už aną. Žmonės vertėsi
pagalbiniu ūkiu ir... „Visi samagoną virėm, – sako buvęs motopjūklininkas. – Iš to
žmonės gyveno, bekurdami šviesų komunizmą.“
Girininką Kęstutį Pocių pakeitė buvęs Survilų girininkijos technikas Algirdas Knašas. Antanas Sivickis jį vadina paprasčiausiai Algiu, mat buvo draugai,
net šeimomis bendravo. Tiesa, žmonos kartais jau ir pabambėdavo, pamačiusios
grįžusių namo vyrų įtartinai blizgančias akis...
O dabartinį girininkijos šeimininką Vidą Bagdoną atvirai giria, nors, rodos,
nebūtų ko – juk pensininkui jis nebe viršininkas... „Tas – tai tikras girininkas, –
sako. – Puoselėja gamtą.“
Žodžiai „nebe viršininkas“ tiko ne tik prieš porą metų Antanui Sivickiui
išėjus į pensiją – jau kur kas anksčiau. Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje
urėdija, siekdama miško kirtėjų efektyvesnio darbo, didesnės jų atsakomybės,
skatino kurtis individualias įmones. 1996 m. pavasarį urėdija beveik visiškai
perėjo prie miško kirtimo darbų rangos būdu. Tada individualią įmonę įkūrė ir
Antanas Sivickis. Panašių įmonių buvo pridygę kaip grybų po lietaus, nemažai
jų dėl vienokių ar kitokių priežasčių žlugo, užsidarė. Antanas Sivickis su savo
vyrais darbavosi 18 metų – iki pat pensijos, kol 2014-aisiais apsisprendė: visų
miškų neiškirsi... Ir nepasodinsi.
Tai – pajuokavimas. Iš tikrųjų tikriausiai pavargo, nes rūpesčių pakako.
Turėjo mažą autobusiuką savo darbininkams vežioti po visą urėdiją. O tie rytą:
„Sustok prie parduotuvės, reikia duonos nusipirkti pietums.“ „Ne, – sako Antanas
Sivickis, – aš paskui pats nupirksiu.“ Žinojo, su kuo turi reikalų, kokios „duonos“
jiems reikia... Ant pečių gulė nemaža atsakomybė – ir už sutarties vykdymą,
ir darbų kokybę, ir pagaliau už darbų saugą. Svarbiausia, į ką kreipė dėmesį
urėdijos ar Valstybinės darbo inspekcijos atstovai – ar darbininkai dėvi šalmus,
juk kitką sunku patikrinti, nebent ar visi pasirašę darbo saugos žurnale. O tų
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Antano Sivickio
įmonės medelių
sodinimo talkininkai

šalmų žmonės nelabai mėgo, net traukdavo per dantį porą darbininkų, kurie
neatsikalbinėdami vykdė reikalavimą: „Tie tai ir miega su šalmais.“ Ačiū Dievui,
per 18 metų nepasitaikė nelaimingų atsitikimų.
Antanas Sivickis su savo įmone ne tik kirto miškus, bet ir sodindavo.
Kiek iškirto – nebepasakytų. O kiek pasodinta, mėgina skaičiuoti. Prisimena,
kad jo žmonės kasmet pasodindavo vidutiniškai 140 tūkst. daigų. Į hektarą – po
3,5 tūkst., tad maždaug po 40 hektarų, o per 18 metų susidaro apie 700 hektarų.
Žinoma, tas skaičiavimas – tik apytikris, nes dalis daigų eidavo neprigijusiems
ar sunykusiems sodmenims papildyti, o ten aritmetika kitokia, kiekvienam plotui
skirtinga.
Kirtėjų brigada buvo daugmaž pastovi, o medeliams sodinti porą dešimčių
talkininkų laikinai pasitelkdavo iš visų Žarėnų ir jų apylinkių. Dauguma – atsitiktiniai žmonės, bet tarp jų buvo nemažai ir su miškais susijusių. Pavyzdžiui,
medelių sodinimo talkos nuotraukoje arklį vadelioja daigus atvežęs Povilas Milius –
jo tėvas Juozas Milius, gyvenęs Dievo Krėslo miškuose netoli buvusių partizanų
žeminių, visą amžių išdirbo miškuose.
O pirmasis Antano Sivickio sodintas miškas – tėvų žemėje, dar dirbant
motopjūklininku. Girininkas Kęstutis Pocius visoms darbuotojų šeimoms buvo
išdalijęs normas, be pagrindinio darbo, dar pasodinti po kelis hektarus miško:
panašiai kaip kolūkiuose būdavo dalijamos normos ravėti burokus, kukurūzus,
rauti linus. Sodindamas eglaites tėvų žemėje net nepagalvojo, jog kada nors jos
taps jo nuosavybe. Dabar šiam miškui jau keturi dešimtmečiai, maloniai siūruoja
suaugusios lieknos eglės, nors iki brandaus amžiaus dar trūksta.
Apie nuotykius Antanas Sivickis lyg ir neturi ko papasakoti – juk į mišką
eidavo ne nuotykių ieškoti, o dirbti. Netgi su kokiu plėšrūnu nepasitaikė susidurti
akis į akį. Apskritai juk tų plėšrūnų tiek ir tėra: šernas ir vilkas. Apie vilką nė
klausti nereikia, tas žvėris nuo motorinio pjūklo ausis rėžiančio birbimo ir vyrų
triukšmo sprukdavo kuo tolyn. O gal kur užlindęs už eglaičių ir stebėdavo jo
karalijon įsibrovusius žmones? Kas žino – nepamatysi. Tik žiemą sniege pasitaikydavo jų pėdsakų.
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Dar ir dabar vos nesusigraudina prisiminęs, kaip Antanavo miške neapsižiūrėję
nupjovė sausuolį medį, kuriame buvo voverių lizdas. Jame rado kelis voveriukus.
Pasidaliję vyrai parsinešė namo – gal iš gailesčio, kad neprapultų, bent taip manė,
gal vaikams pasidžiaugti. Antano Sivickio namuose vikrus žvėrelis, aprūpinamas
net riešutais, gyveno porą metų, bet paskui susižeidė ir nugaišo. Nuo to laiko
nebeimdavo į namus jokio laukinių gyvūnų jauniklio, nors yra ne kartą pasitaikę
pamatyti gulinti stirniuką. Atrodė, kad likęs be mamos, bet išmintingesni žmonės
sakė, kad stirna tikriausiai kur nors netoliese sukiojasi.
Yra radęs elnių, briedžių ragų, bet tik po vieną šaką, kabinti ant sienos ir
didžiuotis nelabai tiko.
Žmona Irena Sivickienė vadovavo Žarėnų senjorų klubui. Ji rašydavo projektus lėšoms gauti įvairiems renginiams, organizuodavo išvykas, talkas bažnyčios
aplinkai tvarkyti. Deja, neseniai staiga mirė. Dar minint Pagyvenusių žmonių dieną
gausiai į Žarėnus suvažiavę garbingi svečiai, kolegos iš kitų vietovių džiaugėsi
jos energija ir sumanumu, dar per adventinę popietę žarėniškiai klausėsi jos dvasingų žodžių – ir nebėra žmogaus... Dabar klubo pirmininko pareigos patikėtos
vyrui Antanui Sivickiui, kuris, atrodo, jų nesikratė, nes visada talkindavo žmonai.
Kaip buvęs miško darbuotojas, pasidžiaugia, kad senjorai pavasariais rengia talkas
miškui sodinti – girininkas Vidas Bagdonas specialiai skiria jiems atskirą plotą.
Tiesa, tas plotas nedidelis ir senjorų talka labiau simbolinė, tačiau jie gali jaustis
prisidedą prie girių, kurios oš jau po mūsų, puoselėjimo.

Dešimtasis girininkas
Buvusiam girininkui Algirdui Knašui 1991 m. pavasarį, prasidėjus nuosavybės grąžinimo įkarščiui, kiek pažeminus pareigas ir patikėjus rūpintis privačiais
miškais, girininkijos vadovu paskiriamas pavaduotojas Vidas Bagdonas, girininku
tebedirbantis ir dabar – jau 27 metai: ilgiausiai iš visų buvusių Žarėnų girininkijos
girininkų per visą jos vos ne šimtmečio istoriją. O juk vos netapo mokslininku,
gal metus net dirbo Mokslų akademijos Geografijos skyriaus jaunesniuoju mokslo
darbuotoju.

Luokė–Kaunas–Vilnius–Žarėnai
Prieš tai, žinoma, buvo gimtojo Baltakiškės kaimo prie Luokės aplinkos
pažinimas. Vaiką ypač traukė gretimo Guivėnų miško paslaptys, jo gyventojai.
Laisvesniu metu neretai ilgam prapuldavo miške, žinojo, kur koks paukštis lizdą
susisukęs, išmoko skirti ne tik jų balsus, bet ir iš skrydžio atskirti juos. Neatsitiktinai ant jo stalo nuolat gulėjo įžymaus gamtininko Tado Ivanausko knygos apie
paukščius ir gyvūnus. Vėliau kurį laiką net buvo Lietuvos ornitologų draugijos
narys, kol paskui šį susidomėjimą užgožė kiti dalykai, pavyzdžiui, garsiųjų arklių
žemaitukų auginimas, bitininkystė.
Tuo labiau netrūko interesų jaunystėje, mokantis Luokės vidurinėje mokyk
loje, kurioje jis prisimenamas ir kaip aktyvus sportininkas. Gavus atestatą buvo
ko pasukti galvą. Labiausiai masino Tado Ivanausko knygų kurstomas susidomėjimas gyvūnijos pasauliu, bet sakosi realiai vertinęs galimybę patekti į Vilniaus
universiteto Gamtos mokslų fakultetą dėl labai didelio konkurso. Kita artimesnė jo
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polinkiams kiek panaši profesija – miškininkystė, todėl pasirinko Lietuvos žemės
ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą. Jį baigė 1984 m.
Perspektyviu studentu buvo susidomėjęs profesorius Gediminas Pauliukevičius, vadovavęs Mokslų akademijos Geografijos skyriaus miškų ūkio ir kraštovaizdžio ekologijos laboratorijai. Jis pasiūlė Vidui Bagdonui tęsti studijas Mokslų
akademijos Geografijos skyriaus stacionarioje aspirantūroje.
Ją baigęs, po trejų metų tapo šio skyriaus jaunesniuoju mokslo darbuotoju.
Laukė didesnė ar mažesnė mokslininko karjera. Tačiau, atrodo, Vido Bagdono
nelabai domino kabinetiškai skambantys gamtinės aplinkos racionalaus naudojimo
ir ekologinės apsaugos tyrimai.
Naivu būtų manyti, kad tik jau tapęs mokslo darbuotoju tai suprato. Dar
bebaigiant Žemės ūkio akademiją kildavo pasvarstymų, ką rinktis: akademinę ar
praktinę veiklą? Tos mintys vis keisdavusios viena kitą. Mokantis aspirantūroje
pasitaikė perskaityti Hermano Hesės knygą „Stiklo karoliukų žaidimai“, kurioje
nagrinėjamas amžinasis būties dualizmas, bandoma sutaikyti materialinius ir
dvasinius būties aspektus. Vidui Bagdonui nusvėrė praktinė veikla... Bene svarbiausia tai, kad abu su žmona yra iš kaimo ir didelio miesto sumaištyje nematė
gilesnės prasmės. Gyvenimas eina, anot Vido Bagdono, kaip matricoje – visi
uoliai stovi eilėse prie visko: prie gydytojų kabinetų, valgyklose, autobusuose,
parduotuvėse, kino teatruose ir – nieko... Baisiausia, kad tai lyg tampa normalu.
O praktiniu požiūriu – vien vykimas į darbą kiek užtrukdavo: iš kooperatinio
buto Pašilaičiuose iki darbovietės reikėjo važiuoti pusantros valandos, tiek pat
sugaišti grįžtant.
Apsisprendė bėgti nuo miesto sumaišties: pasiieškoti darbo vienoje iš tėviškių – žmonos Teresės prie Visagino ar jo paties prie Luokės. Atvažiavo į Telšius.
Nežinia, ką pagalvojo Miškų ūkio direktorius Bronislovas Banys apie iš sostinės
atsidanginusį mokslininką, bet jam reikėjo girininko pavaduotojo Žarėnuose, ir
priėmė. Buvo tai 1988 metais. O 1991 m. kovo 1 d. buvo paskirtas girininku.

Arklys – jau egzotika
Parsidangino į girininko Algirdo Knašo minėtą seną pastatą buvusiame
Underavičių dvare Paplienijos kaime. Jį, ištuštėjusį ir visokių perėjūnų apniokotą
ištrėmus savininkus, girininkijos reikmėms buvo pritaikęs dar Vladas Stanevičius,
girininkavęs 1954–1958 m. Paskui ten įsikūrė girininkas Petras Tumosonis, vėliau
Kęstutis Pocius. Pastarojo būta ne pėsčio: iš karto pasistatė savo namą Žarėnuose
ir dėl patogumo persikėlė pas save girininkijos kontorą. Po jo dvare Paplienijoje
šeimininkavo Algirdas Knašas – irgi kol susimūrijo nuosavą namą ir, kaip ir jo
pirmtakas, persikėlė ten ir girininkijos kontorą. Atsikėlus Vidui Bagdonui, namas
buvo tuščias.
Bet atėjo laikas grąžinti nuosavybę, ir teko ieškoti kitų patalpų. Girininkija
maždaug 1995 m. prisiglaudė Žarėnuose seniūnijos patalpose. Visą laiką nuomininkas nebūsi – urėdija gal 1997 m. nupirko namelį Minijos gatvėje. Rodės, tereikia
paremontuoti, bet atplėšus vieną kitą lentą pasirodė pūzrai. Išmintingiausia buvo
nugriauti iki pamatų ir suręsti naujas sienas, todėl persikraustyta ir įkurtuvės
atšvęstos tik 1999 m. rudenį.
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Vidas Bagdonas ta proga vienu kitu sakiniu užsimena ir apie savo persikraustymą iš Vilniaus. Paklausė tada Miškų ūkio direktoriaus, ar negautų mašinos
šiokiam tokiam turtui pardanginti, bet paaiškėjo, kad ūkis panašioms buitinėms
reikmėms nieko doro neturi. Tai anaiptol nereiškia skurdo. Priežastis paprasta –
visas dėmesys buvo skiriamas gamybos technikai ir priemonėms. Dar 1968 m.
įsteigiamas miško ruošos punktas, apie kurį yra pasakojęs ilgametis jo vedėjas
Vaclovas Serva. Didelė paspirtis miško ruošai buvo 1985 ir 1987 m. įsigyti čekiški
traktoriai LKT-80. Prie jų buvo sudarytos kompleksinės brigados, kurios kasmet
pagamindavo ir ištraukdavo maždaug po 5 tūkst. kubinių metrų stiebų. Jau
anuomet šios brigados dirbo švediškais „Husgvarna“ ir „Jonsered“ motoriniais
pjūklais. Mediena į 1983 metais įrengtą galutinio sandėlio skersavimo estakadą iš
tarpinių sandėlių buvo gabenama ZIL-131 automobiliais, mediena į automobilius
pakraunama trosiniais įrengimais. O atkūrus nepriklausomybę pradėta pirkti kur
kas našesnės skandinaviškos miško ruošimo technikos.
Taigi galinga moderni technika buvo koncentruojama centre, su ja paskirtos
brigados ir nudirbdavo pagrindinius miško ruošos darbus girininkijose. Todėl Vidas
Bagdonas neaimanuoja dėl technikos trūkumo: „Visus pagrindinius darbus atlikdavo
urėdijos kompleksinės brigados, o mums belikdavo smulkmenos.“ Toms smulkmenoms
dar buvo keli darbininkai. Apie girininkijoje turėtą traktorių T-40 užsimena tik
tarp kitko, prisiminęs Algirdo Knašo įdomiai apibūdintą traktorininką Aleksą
Kirkutį. O arklį prisimena vos ne kaip egzotiką. Po miškus davėsi dviračiu, į
Telšius vykdavo nuosavu automobiliu „Niva“. Tik 1992 ar 1993 m. girininkija
gavo UAZ-iką, kuriuo naudojosi girininkas ne tik kaip susisiekimo priemone, bet
ir, pavyzdžiui, daigams atsivežti bei kitkam.
Vidui Bagdonui tapus girininku, bebuvo dvi eiguvos: Klaišių ir Vilkų.
Pirmasis nepriklausomos Lietuvos miškų ūkio ministras profesorius Vaidotas
Antanaitis pradėjo miškų ūkio reformą. Tarp kitko, vienas iš užsibrėžtų tikslų
buvo atgaivinti eigulių prestižą, turėtą prieškario laikais. 1991 m. vėl atkuriamos Dievo Krėslo ir Kereliškės eiguvos. Apskritai Sąjūdžio laikais ir pirmaisiais
nepriklausomybės metais daugelio aktyvistų galvose vyravo idiliška nuostata
sunaikinti viską, kas padaryta sovietmečiu, ir atkurti vos ne Antano Smetonos
laikų Lietuvą. Bet gyvenimas ėjo į priekį, profesorius Vaidotas Antanaitis netrukus išvyko ambasadoriumi į užsienį, o naujas darbų organizavimas parodė, kad
eiguvos lyg ir visai nereikalingos.

Istorijos kruopelytės
Vidui Bagdonui teko bendrauti su savo pirmtakais Kęstučiu Pociumi, Algirdu Knašu. Iš seniau Žarėnuose dirbusių girininkų buvęs susitikęs tik su Adolfu
Andrašiūnu. Tiesa, labai seniai, ir ne Žarėnuose, o Joniškio miškų ūkio Satkūnų
girininkijoje, kur Vidas Bagdonas, Žemės ūkio akademijos studentas, 1982 m.
atliko praktiką. Priimdamas praktikantą Adolfas Andrašiūnas pasidomėjo, iš kur
tas. Išgirdęs, jog nuo Luokės, gyvai atsiliepė: „A, aš tame pašaly, Žarėnuose, buvau
girininkas. Dar prieš karą ir karo metais. Mielai prisimenu žemaičius.“ Tada Vidas Bagdonas nė nepamanė, kad ir jam teks girininkauti Žarėnuose, ir daugiau nemėgino
kamantinėti veterano. O jau įsikūręs Žarėnuose iš vienos moters girdėjo vos ne
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susižavėjusį atsiliepimą apie Adolfą Andrašiūną: „Nepėsčias buvo vyras, jau anais
laikais turėjo motociklą, tai buvo retenybė, vos ne stebuklas. Apsukrus buvo žmogus.“
Vidas Bagdonas platesnės erudicijos, jį domina ne tik gamyba, bet ir girininkijos istorija. Netgi prasitaria norįs kada nors kontoroje įsteigti kokį muziejėlį,
galbūt neįrengtame pastato antrajame aukšte, kur buvo numatytos gyvenamosios
patalpos girininkui. Eksponatų kol kas nėra daug, bet jau šis tas. Pavyzdžiui,
girininkas rodo iš kaimyno gautą jo tėvų miško padalijimo planą. Rodos, visa tai
su girininkija nesusiję, bet Vidas Bagdonas atkreipia dėmesį į prierašą apačioje ir
parašą. Prierašas skelbia, jog plane nubrėžtos sklypų ribos atitinka tikrovę ir tai
girininkas Adolfas Andrašiūnas patvirtinąs savo parašu. „Matote, kokias galias, net
notarines, turėjo anuometiniai girininkai“, – sako Vidas Bagdonas.
Jis rodo ir kitą stendelį – su keliomis 1930–1932 m. nuotraukomis. Jas gavo
iš tuo metu dirbusio eigulio Vinco Kulevičiaus dukters Birutės Rekašienės. Mat
vienoje nufotografuoti tų laikų Žarėnų girininkijos darbuotojai, tarp kurių yra
ir jos tėvas, ir girininkas Kazys Maldutis. Kai kas yra suabejojęs tuo, bet Vidas
Bagdonas sako: „Vinco Kulevičiaus duktė amžiną atilsį Birutė Rekašienė, per kurios
malonę gavau tas nuotraukas, negalėjo suklysti, nes Kazys Maldutis ir Vincas Kulevičius
buvo labai geri bičiuliai, ir kai apie 1932 metus girininką iškėlė bene į Šiaulius, tai
tas kartu pasiėmė ir eigulį ir ten kartu dirbo kokius 7 metus. Netikiu, kad tėvas nebus
tiksliai apibūdinęs, kas tose nuotraukose. Bet ką gali žinoti...“
Kitoje nuotraukoje sodinamas ąžuoliukas tikriausiai girininkijos įkurtuvių
Telšių gatvėje proga, tai galėtų būti apie 1930 m. Dabar to ąžuolo nėra, matyt,
ironizuoja Vidas Bagdonas, sukūreno sovietiniais laikais. O namas tebestovi, dabar
jame įsikūrusi užeiga.
O viena nuotrauka, galima sakyti, primena anuomet vyravusią „technologiją“ – matyti būrys gana puošnių miško sodintojų su kapliais. „Tada ne sodindavo,
o sėdavo mišką, – paaiškina Vidas Bagdonas, – bet žemę įdirbdavo primityviais kapliais.“ Kas toje nuotraukoje (ir kitose), nebėra kam beatpažinti... Niekam nerūpėjo išklausinėti, užrašyti, o atmintis labai nepatvarus dalykas. Ta proga Vidas
Bagdonas sako: „Girininkas Kęstutis Pocius buvo tarsi vaikščiojanti enciklopedija, daug
žinojo. Gaila, anksti mirė.“
Vidas Bagdonas gailisi, kad tada plačiau nepakamantinėjo tos „vaikščiojančios enciklopedijos“ – per darbinės veiklos pradžios rūpesčius ne tai rūpėjo.
Netgi fotografavimą buvo užmetęs. O juk su fotoaparatu nesiskyrė nuo jaunystės.
Buvo jį išmaudęs ir Sibiro upėje už Baikalo, Jakutijoje. Pateko ten, į angliakasių
miestą Neriungrį, 1983 metais su studentų statybiniu būriu susipažinti su tenykšte
miškininkyste, pamatyti svetimų kraštų ir, žinoma, užsikalti šiek tiek pinigų. Bet
ta „praktika“ su miškais neturėjo jokio ryšio, studentai paprasčiausiai tai griovius
kasė, tai mokyklos rūsį lygino, nes dėl blogų pamatų ant amžinojo įšalo vienas
galas buvo iškilęs, kitas sukritęs, tai tvorą aplink mokyklą rentė, kad meškos
negalėtų patekti į jos teritoriją. Laisvalaikiu su vietiniais turistais plaukė slenkstėta upe, per vieną slenkstį ištiko bėda – valtis su visa manta vos nenuskendo.
Dabar jau gal dešimtmetis vėl nesiskiria su fotoaparatu. Kai kurios jo nuotraukos pretenduoja į meninį lygį.
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Laisvalaikis – žemaitukams
Bet didžiausias girininko pomėgis,
net susižavėjimas – auginti žemaitukų
veislės arklius, net surengė kelias respublikines varžybas prie Žarėnų. Apie
tai „Ūkininko patarėjas“ 2011 metais
rašė: „Telšių urėdijos Žarėnų girininkijai
vadovaujantis Vidas Bagdonas žemaitukais
susidomėjo prieš dešimtmetį, paakintas šios
veislės arklių augintojo Aloyzo Jonučio
iš Varnių.“ „Arkliams abejingas nebuvau
nuo vaikystės, tėvas su jais dirbdavo, o
aš padėdavau. Konkrečiai žemaitukais susidomėjau prieš aštuonetą metų, sutikęs Vidas Bagdonas su vienu iš savo auginamų
jų auginimo entuziastą Aloyzą Jonutį iš žemaitukų
Varnių. Pasiūlė nusipirkti, įsigijau tada
eržiliuką, o dabar mano banda išaugo“, – pomėgio pradžią prisiminė Vidas Bagdonas.
Augintojas mano, kad potraukis prie arklių neblėsta todėl, kad šie gyvūnai yra
supratingi, o žemaitukai traukia dar ir savo įspūdinga praeitimi. „Į arklių auginimą
esu tiek įsijautęs, kad jau sunku ir įvardyti tikrąsias išeities pozicijas, paaiškinti, kodėl
jie taip traukia. Mano akimis, arkliai labai protingi gyvūnai, todėl jie man ir įdomūs.
Rinktis žemaitukus paskatino ypatingas jų veislės likimas, noras prisidėti prie tos veislės
išsaugojimo. Juk ne kartą šie arkliai jau buvo beišnykstantys. Tai vienintelė ne išvesta, o
per šimtmečius susiformavusi veislė Lietuvos teritorijoje, manau, tai išskirtinis reiškinys. Į
kitas veisles nesidairau, reikia būti šiek tiek ir patriotu“, – sakė žemaitukų augintojas.
Po 1831 m. sukilimo žemaitukų likimui kilo realus pavojus, šis smulkus
arklys mažai kam berūpėjo. Rietavo kunigaikštis Irenėjus Oginskis carinės Rusijos spaudoje 1860 metais paskelbė straipsnį, pradėdamas jį teiginiu, kad su šiuo
nedideliu, tvirtu, protingu arkliu lietuviai nugalėjo kryžiuočius, o dabar žemaitukų veislei gresia išnykimas. Irenėjaus Oginskio darbą tęsė jo sūnūs Bogdanas
ir Mykolas, jie įsteigė šių arklių kergimo punktų, parengė ir išplatino žemaitukų
augintojams skirtas instrukcijas. Oginskių dėka žemaitukai dalyvavo užsienyje
rengiamose parodose, o 1883 m. Plungės dvare buvo įsteigtas pirmasis žemaitukų
žirgynas. Po Antrojo pasaulinio karo žemaitukams vėl iškilo pavojus, nes dauguma
šios veislės arklių buvo išvežta į Vokietiją.
Ir galų gale naujas žemaitukų nykimo etapas prasidėjo suirus kolektyvinei
santvarkai – 1993 m. šalyje bebuvo likę vos 30 suaugusių šios veislės arklių ir
12 kumeliukų. Tada ir kilo nauja entuziastų banga, užsimota išsaugoti žemaitukų
veislę ateities kartoms. Prie tokių entuziastų save priskiria ir Vidas Bagdonas.
Paklaustas, ar šis darbas atliekamas norint pasipelnyti, ar iš idėjos, žarėniškis
sakė, kad naudos iš pomėgio jokios, tik dvasinis pasitenkinimas. „Jokios materialinės
naudos ši veikla neatneša, tai pasakys kiekvienas, kas žemaitukus augina. Nors mes ir
dalyvaujame veislių išsaugojimo programose, per metus už arklį gauname tik 600 litų
su trupučiu, tačiau kas tai yra prieš visas išlaidas? Gerai, kad aš turiu savo arklidę, o
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jei neturėčiau, vieno arklio išlaikymas per mėnesį kainuotų 300 Minijos ištakos Žarėnų
litų. Tačiau per metus – 12 mėnesių, taigi iš programos gauni apylinkėse. 2021 m.
už du mėnesius, o likusį laiką vertiesi kaip išmanai, – žemaitukų K. Driskiaus nuotr.
auginimo „buhalteriją“ atskleidė Vidas Bagdonas. – Kasmetės
žemaitukų varžybos taip pat prisideda prie veislės populiarinimo.“
Vidas Bagdonas net ir tos paramos atsisakė, nes norėjo atsikratyti įvairių
reikalavimų, dirbti tik savo malonumui – lyg pailsėti po darbo. Šiek tiek laiko
tenka skirti ir bitininkystei.
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Žarėnų miškininkų dabartis ir jų veikla
Pokalbis su mokytoja Terese Bagdoniene
Parengė Juozas Girdvainis

1988 m. gegužės 3 dieną iš Vilniaus į Žarėnų seniūnijos Paplienijos
kaimą atsikraustė jauna keturių asmenų
Teresės ir Vido Bagdonų šeima.
Ant Minijos kranto stovėjo didelis
tuščias Telšių miškų ūkiui priklausantis namas. Daug langų, bet ne visi
su stiklais, krosnys išardytos, kiemas
išknistas šernų, stirkso pernykščiai varnalėšų ir dilgėlių stagarai. Atrodo, čia
senokai gyventa...
Vienkiemis, aplink nė gyvos dvasios, bet visą pamiškę supa nuostabūs
gamtos reginiai.
Žvelgiant iš kiemo puikuojasi
Paplienijos piliakalnis, iki jo tik trys
keturi šimtai žingsnių. Kieme šlama
senas ąžuolas prie didžiulio ūkinio
pastato. Ir gero gėlo vandens šulinys. Žarėnų mokytoją Teresę Bagdonienę kalbina
Po gyvento Vilniaus šurmulio žurnalistas Juozas Girdvainis. 2018 m.
reginys ir savijauta Bagdonams buvo
gana keistoka. Keista, tačiau galutinai buvo nuspręsta – teks čia gyventi, priprasti,
pažinti Žarėnų krašto būtį ir jo atviraširdžius šnekorius žmones.
Bagdonams, ypač jų vaikams, optimizmo buvo daug, energijos irgi. Tėveliui Vidui atrodė, vienas du ir bus suremontuotas namas, įsigis automobilį ir iki
žiemos įsikurs... Vidas dirbs Žarėnų girininko pavaduotoju, Teresė mokys vaikus
Žarėnų „Minijos“ vidurinėje mokykloje.
Tokia Teresės ir Vido Bagdonų šeimos gyvenimo Žarėnų krašte pradžia.
Svajonės išsipildė. Taip ir buvo. Iki žiemos patogiai įsikūrė. Kitame namo gale
apsigyveno irgi jauna eigulio Fileto Janulio šeima. Kieme jau straksėjo ir džiūgavo
keturi vaikai, tiesa, du iš jų dar ant mamyčių rankų. Didesnieji bendravo, kartu
žaidė. Jau buvo linksmiau. Po truputį integravosi, vyrai ėjo į darbą, moterys su
vaikais tvarkėsi namie.
Telšių miškų ūkis 1989 m. įgijo ekonominį savarankiškumą, nes atskilo
nuo Kretingos miškų ūkio gamybinio susivienijimo. Susivienijimas pasidarė nerentabilus, palaipsniui buvo išskaidytas į keturis miškų ūkius – Telšių, Plungės,
Rietavo ir Kretingos.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, miškų ūkiai, remiantis tarpukario tradicija,
pervadinti į urėdijas, o jų direktoriai – urėdais. Gana greitai miškininkams buvo
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sukurtos ir pasiūtos uniformos, pagaminti skiriamieji ženklai, Baltajame name
o svarbiausia – apie 1991 m. nupirkti pirmieji tarnybiniai įsikūrusi Žarėnų
automobiliai. Nuo tada Lietuvoje miškų ūkio specialistai po girininkija.
miškus dviračiais ir arkliais nebevažinėjo. Kartu nunyko ir Juozo Girdvainio
eigulio darbo svarba.
nuotraukos. 2018 m.
Telšių urėdijai vadovavo jauni žmonės: urėdas Bronislovas Banys ir vyriausias miškininkas Arvydas Jokužys. Urėdija ėmėsi atnaujinti
gamybinės technikos parką: įsigijo švediškų pjūklų, skandinaviškų medienos
išvežimo traktorių. Buvo atsisakyta rusiškų pjūklų, traktorių bei miške dirbusių
arklių. Skandinaviška technika pakeitė visą miško kirtimo darbų eigą. Labai padidėjo darbų efektyvumas.
Vis neatstodamas iš antro karto toliau kalbinu daug žinančią žmonių, miškų
ir visų vaikų mylėtoją mokytoją Teresę Bagdonienę.
Teresė susimąsto ir savo nuostabia šypsena prisimena, kaip tik 1988 m.
pradėjus gyventi šiame krašte, Žarėnų parduotuvė būdavo apytuštė. Didelė,
erdvi parduotuvė, antrame aukšte veikė valgykla. Telšiuose irgi nieko geresnio
nesurasdavo. Kai atveždavo gaiviųjų gėrimų, tarybinio ūkio vadovas asmeniškai
dalyvaudavo parduodant šias gėrybes, nes norinčių buvo daug, o prekių mažai, –
padėdavo pardavėjai. „Limonado – tik po du butelius, o alaus – po vieną“, – griaudėdavo vyriškas balsas. O žmonių tą valandą prigužėdavo – pilnutėlė krautuvė
ir dar lauke. Išparduoda, ir vėl lieka tik makaronai ir miežinės kruopos, gal dar
žuvų konservai. Sudėliodavo plačiai, kad atrodytų daugiau. Todėl Bagdonai ir
laikė karvutes, višteles, paršiukus, augino kuo daugiau daržovių – natūrinis ūkis
buvo neišvengiamas. Gyvulių laikė visi, kas tik išgalėjo.
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Žarėnų girininkas
Vidas Bagdonas
Vilniuje prie
Generalinės miškų
urėdijos susitiko seną
pažįstamą – „Girių“
žurnalo redaktorių
Vaclovą Trepėnaitį.
2015 m.

Girininkas Vidas
Bagdonas su Jonu
Kalvaičiu nustatinėja
priežastį, kodėl nulūžo
tokia galinga eglė.
2018 m.

Telšių mieste iki šiol galima rasti tvartukų, kuriuose anuomet buvo laikomi
gyvuliukai. Nebuvo problemos nei dėl pakuočių, nei dėl ilgaamžių atliekų, nei
juodų minčių apie konservantus.
1993 m. visą vasarą Žarėnų parduotuvėje viena lentyna visa buvo apkrauta
vien mokyklinėmis kuprinėmis – savo pirmokui pirko ir Teresė, berods, 7 litus
kainavo.
Pasitaikydavo, kad lauke, kol žmogus krautuvėje perka sau prekę, dingsta
jo dviratis. Stovint eilėje rūpėdavo vis pažiūrėti pro langą, ar dar matosi kieme
dviračio rankena.
Praėjo tie vargani sovietmečio okupaciniai laikai. Pasibaigė ir būtiniausių
prekių stygius, ir natūrinis ūkis. Atgimusioje Lietuvoje, kaip ir Žarėnų krašte,
gyvenimas pasikeitė neatpažįstamai.
Jau prabėgo 30 metų, kai Vidas darbuojasi Žarėnų miškuose – jam rūpi
miškų kirtimo, sodinimo, priežiūros darbai. Pirmuosius metus dirbo su Algirdu
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Knašu, vėliau su kitais bendražygiais,
bendradarbiais vis rūpinosi ir tvarkėsi
Žarėnų miškuose.
1992 m. dirbti eiguliu į Žarėnų
girininkiją atėjo Svajūnas Rimgaila –
jaunutis vaikinukas iš Kegų kaimo.
Medžiotojas, puikiai pažįstantis miško
gyvenimą, nes augo bočiaus, ilgus metus dirbusio eiguliu, draugijoje. Sakydavo – visada būsiu eiguliu kaip bočius.
Buvo baigęs Kauno miškų techniku- Arūnas Tamavičius Žarėnų girininkijoje
mą, teigdavo, kad daugiau nesimokys. dirba jau 15 metų. 2018 m.
Svajūnas nuo vaikystės buvo gamtos
vaikas, žinojo gyvūnų gyvenimo būdą, pažinojo apylinkių miškus, jam nė motais
oras – sninga, lyja ar vėtra, – jis visuomet pasirengęs darbui, visada geros nuotaikos. Devyniolikmetis žmogus!
Vėliau girininkijoje triūsė girininko pavaduotoju, pakeitė nuomonę ir dėl
mokslų – studijavo miškininkystę Kaune, Žemės ūkio akademijoje. Svajūnas
Rimgaila Žarėnų girininkiją paliko po 10 darbo metų – buvo pakviestas į Telšių
urėdiją dirbti inžinieriumi.
b uojasi kaimyninės Varnių girininki
j os
Šiandien Svajūnas Rimgaila dar
girininku, su žmona Dalia užaugino tris gražius vaikus, gyvena gimtuosiuo
se
Keguose. Mūsų akimis žiūrint, Svajū
nas Rimgaila yra tikro vyro pavyzdys, p
amilęs
Lietuvos kaimą, jo žmones ir miško gražumą.
Girininkijose buvo tokia keista pareigybė, kuri vadinosi žvalgas. Žarėnų žvalgu
kelerius metus buvo jaunas vyrukas Romas Rekašius. Atrodė, kad būti miškininku
gali kažkokią unikalią asmenybės sandarą turintys žmonės. Tai ne minios ir ne
skruzdėlyno gyventojai. Romas Rekašius mėgo savo darbą. O buvo visiškas miestietis. Inteligentiškos natūros. Gyveno Telšiuose, atvažiuodavo autobusu, klajodavo
girioje, budėdavo esant gaisrų pavojui. Tais laikais laidinis telefonas buvo vienintelė
ryšio priemonė, tai va, prie jo ir budėdavo. Gavęs pranešimą, lėkdavo į įvykio vietą. Žarėnų miškai šlapi, gaisrai pasitaiko retai. Labiau pavojingas žolės deginimas.
Išėjus Svajūnui Rimgailai, į atsilaisvinusią girininko pavaduotojo vietą buvo
priimtas jaunas miškininkas Arūnas Tamavičius. Neseniai buvo sukūręs šeimą,
augino dvi dukrytes, gyveno ir tebegyvena Ryškėnuose. Žarėnų girininkijos nemažai
miškų yra tarp Žarėnų ir Ryškėnų, taigi Arūnui važiuoti į darbą kaip ir paranku.
Retsykiais urėdas Bronislovas Banys klausdavo Arūno, kaip jaunesnės kartos
atstovo, nuomonės įvairiais darbo organizavimo klausimais.
Arūnas Tamavičius jau penkiolikti metai, kai dirba Žarėnuose, dukros jau
panelės, žmona Ligita turi sėkmingą verslą. Šiandien jau drąsiai galima klausti
Arūno nuomonės kaip patyrusio miškininko.
Vidas Bagdonas jau 27 metai, kai dirba Žarėnų girininku, Arūnas Tamavičius
15 metai yra jo pavaduotojas. Jie abu sudaro visą girininkijos kolektyvą. Arūnas
su Vidu ne medžiotojai, kas gana reta tarp miškininkų. Ir kitais klausimais jie
panašūs, abu gerai sutaria ir sėkmingai darbuojasi.
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Jaunuolynų ugdymo
darbai Žarėnų
girininkijoje. 2017 m.

Žarėnų miškai kalvoti, vyrauja eglynai, pušynai, beržynai. Atvirose laukymėse
yra miegančių akivarų – gražioj žalioj pievelėj galima įkristi iki pažastų. Kiek
teko girdėti, taip yra nutikę einant dviese – vienas kitą traukė iš dumblo. Na,
jei eitum vienas...
Miškuose daug avietynų, krūmų, puskrūmių. Šviesaus atminimo kaimynė
Adelė Zakaitė yra pasakojusi, kad tarpukario metais buvo persišviečiami miškai,
be jokių krūmų, nes juose žmonės ganydavo savo gyvulius. Įstatymai draudė tai
daryti, buvo numatytos bausmės: bauda arba kalėjimas. Kadangi pinigų baudoms
nelabai turėjo, rinkdavosi kalėjimą. Rudenį, nuėmus derlių, atbūti bausmę į Žarėnų daboklę eidavo moterys, mat vyrai naudingesni namie, prie ūkio. Moteriškės
pasiimdavo siūlų, primegzdavo šeimai kojinių, išsikalbėdavo ir po poros savaičių
sugrįždavo. Už kalėjimą dėl ganymo pažeidimų žmonės nepyko, tiesiog laikė tai
valdžios išmislu. Atėjus pavasariui vėl ganydavo miške.
Bene 1992 m. Vidas Žarėnuose „rado“ Adolį – kaip jį vadina visi vietiniai
žmonės. Oficialiai sakant, Adolfą Jokubauskį, vietinį gyventoją, iki tol visai nesidomėjusį mišku. Darbas tarybiniame ūkyje buvo daug patrauklesnis. Ir atlyginimas
didesnis, ir privilegijų darbuotojai turėdavo, be to, smagu būti didelio kolektyvo
nariu. O miškas buvo tik pasivaikščiojimo vieta.
Adolfas kūlė miežius gyventojams. Teresė prisimena kaip šiandien: labai
gražių bruožų, jaunas, su džinsais (mažai kas juos turėjo) – vairuoja kombainą.
Taip ir susipažino. Matėsi, kad tai ne kalbų, o veiksmo žmogus. Girininkijos kontora tuo metu buvo Paplienijos sodyboje. Atvažiavo Adolfas su motociklu tartis
dėl darbo, kartu su būsima žmona Sigita, medicinos mokyklos studente. Matyt,
susitarė esant palankioms žvaigždėms. Ir taip Adolfas dirba miškuose iki šiol.
Iš pradžių darbavosi eiguliu, vėliau medienos išvežimo aikštelėse. Miške dirba
naujos kartos miško darbų mašinos, darbas našus, įrenginiai veikia tobulai – techniką mėgstančiam žmogui tai patiko ir jis pats ėmėsi miško kirtimo, sodinimo
ir priežiūros darbų. Tuo metu urėdija keitė darbų organizavimo modelį. Buvo
atsisakyta nuolatinių darbininkų, o darbus atlikti patikėta rangovams. Adolfas
sutelkė žmonių brigadą ir jai vadovavo, nusipirko medžių ištraukimo traktorių,
su kuriuo dažniausiai dirbo pats.
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Teresės ir Vido
Bagdonų sodyba
Žarėnų miškų
paunksmėje. 2018 m.

Bagdonų troba
netoli Minijos upės.
2018 m.

Stebina šio žmogaus darbštumas ir kūrybiškumas: sukaupė reikiamus mazgus ir pats sumeistravo dar vieną medienos ištraukimo traktorių. Savo kieme!
Ką bekalbėti apie eilinių gedimų šalinimą – visada randa išeitį. Jo vadovaujami
žmonės kiekvieną pavasarį pasodina apie šimtą tūkstančių medelių daigų, o tų
prabėgusių metų jau daugiau kaip dešimt. Taigi, pro šių žmonių rankas praėjo
milijonas daigų. Vasarą rangovai atlieka jaunuolynų priežiūros darbus, retinimus,
šviesinimus, žiemą daugiausia užsiima medienos gamyba.
Medienos ruoša – pavojingas ir sunkus darbas. Lankstinukuose, reklamuojančiuose miško darbų techniką ar darbuotojų aprangą, viskas labai gražu: spalvos,
gamta, šypsenos. O tikrovėje miško darbininkas turi dirbti ne tik gražiu oru,
bet ir šaltyje arba vidurvasario karštyje, lyjant, sningant ar pučiant šaltam vėjui,
vasarą puolant mašalams, erkėms, kurios ir ligų perneša. Maistas – ką atsinešei
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iš namų. Labai greitai dėvisi rūbai ir Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos
batai. Miško žvėrys nebūtinai draugiški. jaunieji miško bičiuliai kelia inkilus uoksiniams
Ką bekalbėti apie pavojus, kuriuos su- paukščiams. 2016 m. balandis
kelia krintantys medžiai ar šakos. Dėl
pjūklų keliamos vibracijos gali išsivystyti vibracinė liga. Taigi, realybė gana rūsti.
1999 m. Žarėnų girininkijos kontora pagaliau persikėlė į pastovią vietą, į
naują pastatą Minijos g. Nr. 1. Bagdonai yra dėkingi kiemsargei ir valytojai Zofijai
Šniaukienei, nuo pirmos dienos prižiūrinčiai želdinius, visą teritoriją ir patalpas.
Žarėnų girininkas Vidas Bagdonas kartu su žmona Terese globoja Jaunųjų
miško bičiulių būrelį „Oazė“, Žarėnų mokykloje veikiantį nuo 2002 metų. Būrelį,
kuriam vadovauja mokytoja Teresė Bagdonienė, lankantys moksleiviai yra dažni
svečiai girininkijoje, girininkas susitinka su vaikais inkilų kėlimo šventėse, kartu
atlieka gamtos tyrimus, stebėjimus. Prieš dvejus metus jaunųjų miško bičiulių
veiklai girininkijoje įrengtas kambarėlis – gamtos pažinimo kampelis. Jame jaunieji
gamtininkai kaupia gamtinius eksponatus, vyksta įvairūs užsiėmimai. Tai tarsi
būrelio bazė.
Šiemet – 2018 metai. Teresės ir Vido Bagdonų šeima su dukra Julija ir sūnumi
Kęstučiu – ketvertas, prieš trisdešimt metų atsikraustęs į tuščią apleistą sodybą
Paplienijos kaime, įsigijo savo namus ir sodyboje ant Minijos kranto gyvena –
nuostabiai jaučiasi suradę puikų gamtos prieglobstį. Mama Teresė Bagdonienė,
turėjusi Vilniaus universiteto ekonomistės diplomą, papildomai įgijo dar vieną –
mokytojos diplomą ir antrą dešimtį metų dirba pradinių klasių mokytoja Žarėnų
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mokykloje. Ji ir patraukli miško bičiulių Miško bičiuliai aplankė Šatrijos piliakalnį.
veiklos vadovė. Abu Bagdonų vaikai 2016 m. gegužė
mokėsi Žarėnų „Minijos“ vidurinėje
mokykloje, netgi toje pačioje klasėje Jaunieji miško bičiuliai aplankė vėtros nuniokotą
buvo, vėliau abu baigė fizikos studijas. Paplienijos piliakalnį. 2018 m. rugsėjis
Sūnus Kęstutis pasuko praktinės veiklos
keliu, dirba elektronikos srityje. Dukra
Julija pasirinko mokslinį darbą. Amsterdamo universitete įgijo astrofizikos mokslų
daktarės laipsnį, dirba duomenų mokslininke Silicio slėnyje JAV.
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Trečios klasės
mokiniai Aistė
Panovaitė ir
Mykolas Popovas
dalyvavo
respublikinėje
šventėje „Paukščiai
grįžta namo“.
2015 m. balandis

Miško bičiuliai
matuoja vandens
temperatūrą Minijos
upėje. 2018 m.

Verta pastebėti, kad ir tokiame mažame Žarėnų vienkiemyje gali užaugti
sėkmingų ir prasmingų darbų žmonės. Kaimą reikia sugebėti pamilti ir jį pasirinkti
gali sugebėti kiekvienas mieste gyvenantis žmogus. Tuomet buvęs miestietis niekad
nebenorės grįžti į miestą. Nors niekas iš Bagdonų šeimos nelankė darželio, jokių
ypatingų ugdymo įstaigų ar prestižinių gimnazijų. Bagdonų dukra yra pasakojusi,
kad jos bendradarbis amerikietis ėjo į privačią mokyklą, kurioje už kiekvienus
mokslo metus 8–12 klasėse tėvai mokėjo po 30 tūkstančių dolerių. Taip yra ten.
Žarėnuose Teresės ir Vido Bagdonų šeima išgyveno didelių permainų laiką,
kuris pateikė kitas nuotaikas, kitokį požiūrį. Bagdonai, pakeitę Vilniaus šurmulį į
tikrąjį gyvenimą Žarėnų krašte, pamilo iki šaknų įspūdingąją Žarėnų vietovę, jų
žmones ir darbą. Bagdonams Žarėnai – nuostabi pasakų šalis.
1991 m. iki širdies gelmių jaudindavosi dėl įvykių Vilniuje, kas savaitę
gaudavo „Sąjūdžio žinias“ – atsiųsdavo režisierius Gintaras Varnas. Kartą sutiko
jį plaukiantį baidare Minijos upe pro Bagdonų sodybą. Minijos upe atplaukdavo
109

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

Šiemet miške
vėl daug kelmučių.
2018 m.

Radome ir baravykų!
2018 m.

labai daug žmonių, pasakojančių
apie įvykius atgimstančioje Lietuvoje.
Visi mes išgyvenome santvarkų pasikeitimą, naują žmogaus
požiūrį į gyvenimą ir jo vertybes.
Į mūsų kasdienybę atėjo asmeniniai automobiliai, tobulos statybinės
medžiagos, informacinės technologijos, mobilieji ryšiai, anglų kalba ir
daugelis kitų dalykų. Nebeskambės
daugiau Telšių urėdijos racijos trans- Medis maitina grybus, grybai suardo medį,
liuojamas šaukinys: „Alksnis penki, ir vėl nauja pradžia. 2018 m.
alksnis penki, atsiliepkit, čia alksnis
šeši...“, nes laiko upė tekėjo ir teka tik pirmyn.
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Ar būta naftos tarp
Medingėnų ir Žarėnų?
Juozas Girdvainis

Ar Žemaitija gali garsėti tiktai gerais
žemės ūkio ir gyvulininkystės produktais,
statybinių medžiagų žaliavų iškasenomis?
2006 m. verslininkai ir geologai su
skato ieškoti naftos išteklių Medingėnų ir
Žarėnų apylinkėse. Geologai, atlikę paieškas specialiais požemio tyrimo prietaisais,
nustatė, jog, seisminių tyrimų duomenimis,
Minijos upės aukštupio žemės gelmėse
tarp Žarėnų ir Medingėnų dunkso naftos
telkinys.
Seisminių tyrimų duomenys rodė,
jog šioje vietovėje dviejų kilometrų gylyje
yra žemės sluoksniai, kuriuose gali būti Gorskių dvaro pamiškėje. 2018 m. Juozo
susiformavę naftos klodų.
Girdvainio nuotr.
Geologijos žvalgybos specialistų prognozes naftininkai gali patvirtinti tiktai gręžiniu pasiekę tyrinėtąjį žemės klodą.
2006 m. vasarą ryškiau švietė saulė Medingėnuose ir Žarėnuose, galvas
iškėlę per nusigyvenusių ūkininkų privačias žemes lakstė ir kilometrais matavo
žemę matininkai. Pusvelčiui supirkę dešimtis hektarų žemės, matininkai ir pirkliai
šildėsi ant akmenų priešais kepinančią saulutę. Aukso kasyklos ketino atsiverti
prie upių ir ežerų kaimo turizmui.
Kol dieną ir naktį gaudė „Geonaftos“ akcinės bendrovės naftos gręžinio
agregatai, aplink buvo nutiesta pusantro kilometro kelio, visur imta rūpintis ap
linkos tvarkymu. Prie ežerų atvažiavę Lietuvos ir užsienio pirkliai noriai, penkiagubai brangiau supirko žemę iš matininkų rankų. Visi suskato, planavo, žadėjo
prikelti XIX amžiumi žvakių šviesa dvelkiančius Žemaitijos kaimus, kuriuose jau
10 metų nėra elektros, nešviečia televizoriaus ekranas, nėra interneto, neveikia
šaldytuvai ir retai klausoma radijo. Visi žadėjo pritraukti daug jaunimo, sukurti
kelis šimtus darbo vietų. Bet rudenėjant kažkodėl saulė ėmė blausiau šviesti ir
nebe taip stipriai kaitino, net uodai iškrito pagrioviuose ir bimbalai išsilakstė į
visas puses. Berželiai, ir tie, nuleidę kasas, nesiūravo. Pasirodo, jog „Geonaftos“
bendrovės investicijos į naujo naftos klodo paieškos bergždžios. Nepasakysi, kad
aplinka kalta. Naftos paieškos gręžinio grąžtas, pasiekęs 1870 metrų gylį, iškėlė
į aikštelę ne susiformavusios naftos pliūpsnius, o dideliu fontanu ėmė trykšti
mineralų prisotintas vanduo.
Anot „Geonaftos“ bendrovės direktoriaus Kęstučio Ivanausko, tai jau ketvirta
nesėkminga naftos paieška geologų numatytuose ir tiktai spėjamuose plotuose.
Geologai nerado naftos, tačiau mineralinio vandens bus sočiai išdžiūvusioms nuo
laukimo žemaičių lūpoms suvilgyti.
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Inkilų kėlimo šventė Žarėnų girininkijoje
Vidas Bagdonas

2013 m. paminėjome 90 metų sukaktį, kai Lietuvoje Žarnelės slėnis ties
pirmą kartą prof. Tado Ivanausko iniciatyva organizuota in- Žarėnais. 2021 m.
kilų paukščiams kėlimo šventė. Ta proga Žar¸nų girininkija K. Driskiaus nuotr.
ir Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos JMB būrelis „Oazė“
(vadovė mokytoja T. Bagdonienė) pagamino ir iškėlė 9 inkilus stambiesiems uoksiniams paukščiams – pelėdoms ir dančiasnapiams. Vienkiemių ir želdinių aplink
juos nykimas, įvairiais pretekstais suintensyvėjęs senų medžių naikinimas gyvenvietėse skurdina šių paukščių gyvenimo sąlygas, ypač naminių pelėdų, kurios
yra artimos žmogaus kaimynės. Didžiųjų dančiasnapių išradingumas pasirenkant
perėjimo vietas (parkas prie Prezidentūros, atviras lizdas po pirtimi prie ežero
Aukštaitijoje) nereiškia nieko gero. Tik tai, kad katastrofiškai trūksta normalių, jų
biologiją ir etologiją atitinkančių veisimosi sąlygų.
Savo kuklia akcija norime atkreipti dėmesį, kad nuo mūsų geros valios
priklauso, ar gyvensime darnoje su gamta. Jaunimo dalyvavimas teikia vilties,
kad tai pasiekiama.
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Įvadas į Žarėnų proistorę
Gintautas Zabiela

Žarėnų valsčiaus seniausioji istorija yra labai menkai pažįstama. Jame buvę archeologijos paminklai neskaitlingi
(Akmenskinės kapinynas1, Kegų pilkapynas2, Lauko Sodos
piliakalnis3, Medingėnų piliakalnis su gyvenviete4) ir beveik
netyrinėti5. Išimtį sudaro žymiausio valsčiaus archeologijos
paminklo – Paplienijos piliakalnio6 – papėdės gyvenvietė,
kurią 1959–1962 m. kasinėjo tuometinio Telšių kraštotyros
muziejaus (dabar – Žemaičių muziejus „Alka“) archeologas
Vitas Valatka (1927–1977)7. Paplienijos piliakalnis yra seniausieji
Žarėnai – 1253 m. kuršių Ceklio žemės dalybų akte paminėtos
Žarės pilies vieta8, tad šie tyrimai yra labai svarbūs valsčiaus
proistorei nušviesti. Tačiau, kaip ir dauguma Lietuvoje atliktų archeologinių kasinėjimų rezultatų,
jie palieka beveik neskelbti Žemaičių 1 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1977,
muziejuje „Alka“ saugomų dienoraščių, 2 t. III, p. 20.
Zabiela G. Telšių rajono archeologijos pamink
planų ir gausių radinių (ypač keramilai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1986 ir 1987
kos) pavidaluose. Labiau apibendrina- 3 metais, Vilnius, 1988, p. 186.
Lietuvos piliakalniai. Atlasas, Vilnius, 2005, t. III,
mai publikuoti yra tik duomenys apie
p. 124–125.
ankstyviausią aptiktą kultūrinį sluoks- 4 Lietuvos piliakalniai. Atlasas, Vilnius, 2017, t. IV,
p. 118–119.
nį9, jame surastus bronzinę įviją10 ir 5 Tik senųjų Medingėnų kapinynas, dabar esantis
11
Akmenskinės kaime, 1967 m. kasinėtas V. Valattitnaginį kirvį . Gi didžioji gana plačių
kos – Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius,
2
tyrimų metu (buvo kasinėtas 515 m
1977, t. III, p. 20.
plotas) gautos informacijos dalis yra 6 Lietuvos piliakalniai. Atlasas, Vilnius, 2005, t. III,
iš vėlesnių laikų – I tūkstantmečio ir 7 p. 128–129.
Valatka V. Archeologinių tyrinėjimų dešimtmetis,
II tūkstantmečio pradžios. Apibend
Muziejai ir paminklai, Vilnius, 1967, p. 75–77.
rintą vaizdą apie Paplienijos gyven- 8 Baranauskas T., Zabiela G. Ceklis 1253 metais:
istorinė-archeologinė analizė, Žemaičių istorijos
vietę (kartu ir apie visą kompleksą,
virsmas, Vilnius, 2004, p. 24.
nes piliakalnis yra netyrinėtas ir labai 9 Danilaitė E. Brūkšniuotosios keramikos gyvenvietė
Vakarų Lietuvoje, Lietuvos TSR Mokslų akademijos
apgadintas Minijos) galima susidaryti
darbai. A serija, 1964, t. 2(17), p. 23–39.
iš 2004 m. paskelbto paties tyrinėtojo 10 Merkevičius A. Ankstyvieji metaliniai dirbiniai
1961 m. gruodžio 1 d. parašyto straips- 11 Lietuvoje, Vilnius, 2011, p. 98–99.
Valatka V. Titnaginis kirvis iš Paplienijos, Krašnio, išlikusio rankraštyje ir paskelbto
totyra, Vilnius, 1967, p. 173–175.
publikuojant jo palikimą12. Toliau jis 12 Valatka V. Paplinijo gyvenvietė. 1959–1961 m.
tyrinėjimai, Žemaičių žemės tyrinėjimai, knyga, t. I.
pateikiamas perspausdintas iš minėto
Archeologija, Telšiai, 2004, p. 104–122. 1962 m.
leidinio truputį pakoreguojant jo pavatyrimų rezultatai liko neskelbti.
*
Anksčiau Paplienija, Paplienijos piliakalnis, Paplienidinimą*, sutvarkant kvadratų bei skaičių
jos gyvenvietė buvo vadinama ir rašoma vyriškais
rašybą, sunumeruojant iliustracijas ir jas
vardais. – Red. past.

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

susiejant su tekstu. Žymesnis pakitimas Paplienijo piliakalnis iš oro (šiaurės rytų)
yra tame pat leidinyje publikuoto kito 2020 m. balandžio 8 d. Priekiniame plane
V. Valatkos teksto13, skirto kasinėjimų matyti dalis 1959–1962 m. tyrinėtos papėdės
metu surastam muziejuje saugomam gyvenvietės, piliakalnio šlaite suvirtę medžiai –
unikaliam eksponatui – geležies ly- 2018 m. spalio mėnesį virš piliakalnio
dymo krosnelei, aprašomosios dalies praūžusios audros padarinys. G. Zabielos nuotr.
įkomponavimas į skelbiamą tekstą. Jis
papildo žiniomis apie šią krosnelę. Tik iš šio teksto turime truputį publikuotų
duomenų apie 1962 m. vykdytus gyvenvietės tyrimus (perkasa VII)14. Ir nors nuo
krosnelės aprašymo laiko (jis padarytas 1963 m. sausio 12 d.) praėjo daugiau nei
pusšimtis metų ir mūsų supratimas apie senąją metalurgiją labai išsiplėtė ir pasikeitė, V. Valatkos tekstai neprarado savo pažintinės reikšmės visų pirma Žarėnų
apylinkių seniausiajai istorijai pažinti.

Paplinijo gyvenvietės 1959–1961 m. tyrinėjimai
Vitas Valatka

Paplinijo piliakalnis yra Telšių rajono Žarėnų apylinkės Paplinijo kaime, už
2 km nuo Žarėnų miestelio, Žarėnų–Plungės vieškelio dešinėje pusėje. Piliakalnį
iš rytų, pietų ir vakarų pusių supa Minijos upė, o šiaurėje jis remiasi į ariamas
kalvotas dirvas. Piliakalnio šlaitai iš
upės pusės apgriauti (1 pav.).
Vietiniai gyventojai piliakalnį va- 13 Valatka V. Metalų lydymo krosnelė. Mokslinis
pasas, Žemaičių žemės tyrinėjimai, knyga, t. I.
dina Pleinijos kalnu (žemaitiškai pleins –
Archeologija, Telšiai, 2004, p. 359–362.
plienas). Kaimas vadinamas Papliniju. 14 1962 m. tyrinėtos perkasos VII ir VIII – Valatka V.
Prie Plinijos piliakalnio (Telšių r., Žarėnų apyl.)
Bendrinėje kalboje ir administraciniame
šiaurinės pusės gyvenvietės 1959–1962 m. tyrinėjimų
vardyne prigiję Plinijos piliakalnio ir
dienoraščiai, Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas,
Paplinijo kaimo pavadinimai.
f. 1, nr. 1696, p. 49–68.
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1 pav. Tyrinėtas
Paplinijo piliakalnis
iš pietvakarių pusės.
V. Valatkos nuotr.
1962 m. liepos 17 d.

2 pav. Paplinijo
piliakalnio ir
gyvenvietės
situacijos planas: 1 –
piliakalnis;
2 – gyvenvietė;
3 – žvyrduobė;
4 – šaltinėlis;
5 – „soželka“;
6 – paukščių ferma;
7 – buvęs malūnas,
vėliau – girininkija

Paplinijo (Plinijos) piliakalnį mini jau M. Valančius „Antano Tretininko pasakojimuose“ ir P. Tarasenka „Lietuvos archeologijos medžiagoje“. Tačiau iki šiol
piliakalnis nebuvo tyrinėtas, apie čia esančius gyvenvietės pėdsakus nebuvo žinoma.
1959 m. gegužės 22 d. Telšių kraštotyros muziejaus darbuotojų grupė, žvalgomosios išvykos metu apžiūrinėdama į šiaurę nuo piliakalnio esančioje dirvoje
iškastų rūsių šlaitus, aptiko kultūrinį sluoksnį su keramika ir apdegusio tinko
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3 pav. Kairėje –
Paplinijo gyvenvietės
perkasų situacijos
planas: I – 1959 m.
tyrimai; II, III, IV –
1960 m. tyrimai; V,
VI – 1961 m. tyrimai.
Dešinėje – III perkasos
planas 65 cm gylyje
(4, 5, 6, 7, 8, 9, 40,
11 – ūkinės duobės):
1 – tamsi žemė, 2 –
lengva žemė, 3 – labai
tamsi žemė, 4 – smėlis

gabalais. Tais pačiais metais buvo pradėti archeologiniai kasinėjimai, kurie buvo
tęsiami 1960 ir 1961 m. Iki šiol ištirtas 400 m2 šios gyvenvietės plotas (2 pav.).
Ištyrinėtos šešios 10x10 ir 5x7 m ploto perkasos (3 pav.), kurios vakariniu pakraščiu ribojasi su rūsiaviete, t. y. jau sunaikinta gyvenviete.
Gyvenvietės kultūrinis sluoksnis gana intensyvus ir nevienodos sudėties.
Galima išskirti 4 sluoksnius (4–6 pav.). Viršutinis, esantis tuojau po ariamuoju
dirvožemiu, yra 10–30 cm storio. Jame gausu apdegusio molio, tinko gabalų su
cilindriniais atspaudais. Šiame sluoksnyje, be grublėtosios, gnaibytinės ir lygiasienės
lipdytinės keramikos, randama šiek tiek žiestinės banguota ornamentika keramikos. Šiame sluoksnyje aptikti du maži dvigubi židinėliai bei iš molio suplūktos
molio aslos pėdsakų (V perkasoje). Šiam sluoksniui skirtini gintariniai dirbiniai,
pasaginės segės, geležinė sagtis, žalvarinis smeigtukas kryžmine, suplota galvute,
kai kurie verpstukai ir vadinamieji Djakovo tipo svoreliai.
Antrasis sluoksnis buvo 10–38 cm storio. Jis taip pat gana intensyvus, jame
pastebėta nedidelių žalio molio ir skirtingo tamsumo žemių plotelių. Šiame sluoksnyje visiškai nebuvo žiestos keramikos, bet užtat jame gausu gargažių, kaulų,

4 pav. IV perkasos rytinio krašto (per kv. A) pjūvis žiūrint į vakarų pusę
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5 pav. I perkasos pietinio krašto (per kv. A),
III perkasos šiaurinio krašto (per kv. 6) ir
IV perkasos šiaurinio krašto (per kv. 11)
pjūvis žiūrint į šiaurės pusę: 1 – ariama
žemė, 2 – lengvai tamsi žemė, 3 – labai
tamsi žemė, 4 – tamsi žemė, 5 – akmenys,
6 – smėlis, 7 – miškožemis
6 pav. II perkasos
vakarinio kranto
(per kv. F) pjūvis
žiūrint į vakarų pusę

gnaibytinės, grublėtosios ir lygiasienės keramikos. Apdegusio tinko su cilindriniais
atspaudais šiame sluoksnyje rasti tik pavieniai egzemplioriai.
Iš dirbinių gausiausia geležinių lazdelinių smeigtukų, įvairių trinamųjų
akmenų, galąstuvų, molinių verpstukų ir Djakovo tipo svorelių. Šiame sluoksnyje
rasta ir dviejų krosnelių metalui išlydyti liekanų.
Trečiasis sluoksnis yra gana tolygaus 24–46 cm storio. Čia žemė lengva,
tamsiai rusvos spalvos. Yra pagrindo manyti, kad šis sluoksnis yra susidaręs iš
kadaise šioje vietoje augusio miško. Čia jokių radinių, išskyrus titnaginio kirvuko
fragmentą (ašmenų galą), nerasta – nebuvo nei keramikos, nei akmenų.
Ketvirtasis sluoksnis aptiktas tik V ir VI perkasose. Tai nestoro, neaiškaus
priesmėlio sluoksnelis, esantis po miškožemiu ir be aiškių ribų pereinantis į nejudintą smėlį. Savo spalva jis mažai skiriasi nuo miškožemio. Tik vietomis pasitaiko
tamsesnės žemės lopeliai. Storis – 2–8 cm. Čia rasta tik brūkšniuotosios keramikos.
Tyrinėjimų metu I ir II perkasose rastas tiesiai iš pietvakarių į šiaurės rytus
iškastas griovys (7 pav.). Greičiausiai jis yra susijęs su piliakalnio gynybiniais
įrengimais. Griovys buvo 195 cm gylio, o 70 cm gylyje (nuo žemės paviršiaus)
buvo 300–250 cm pločio. Vakariniame gale – kiek siauresnis, o į rytus platėjo.
Viršutinio kultūrinio sluoksnio susidarymo metu griovys jokios strateginės reikšmės
nebeturėjo. Buvo likęs tik nežymus įdubimas. Griovys iškastas antrojo kultūrinio
sluoksnio susidarymo metu. Šiaurinis griovio šlaitas nuo pat apačios iki viršaus
buvo grįstas dėl ugnies apirusiais nedideliais akmenimis, tarp kurių rasta ir trinamųjų akmenų. Jį užpildžiusioje žemėje rasta tik rankomis lipdytos gnaibytinės,
grublėtosios ir lygiasienės keramikos, pora Djakovo tipo svorelių, geležinių lazde-
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linių smeigtukų. Griovio pakraščiuose žemė tamsesnė, o viduryje kiek šviesesnė.
Ypač tamsios žemės plotelių būta griovio dugne. Žemėje daug kaulų ir anglių.
Kur supiltos iš griovio iškastos žemės, išsiaiškinti nepasisekė. Iš atskirų
nedidelių smėlio plotelių, esančių netoli griovio šlaitų, matyti, kad jis buvo kastas
maždaug II sluoksnio susidarymo viduryje, kai tuometinis žemės paviršius buvo
60–70 cm žemiau už dabartinį.
II perkasoje, 82–85 cm gylyje, abiejose griovio pusėse pastebėta 4 stulpų
liekanų. Stulpai buvę 26–25 cm skersmens, statmenais galais. Kadangi jie yra
abiejose griovio pusėse ir tarp stulpų porų – 80 cm atstumas, galima manyti, kad
čia būta tilto per griovį.
Už 15 cm į pietryčius nuo kv. 2–3C esančio stulpo pastebėta apvalių 2 cm
skersmens tamsių žemių duobučių eilė. Aptiktos 9 tokios duobutės. Jos išsidėsčiusios iš šiaurės rytų į pietvakarius 10–12 cm atstumu viena nuo kitos. Atrodo,
kad čia buvo tvorelė, kuri prasidėjo prie tilto galo ir tęsėsi tolyn palei keliuką
piliakalnio link.
Su tiltu ir keliuku susijusi dar viena duobutė, kuri buvo II perkasos kv. 8B.
Sprendžiant iš tilto liekanų, ji turėjo būti sodybvietės pusėje, keliuko viduryje. Ji
buvo 28 cm gylio, į dugną palengva siaurėjo. Pripildyta tamsesnės už aplinkinę
žemės ir uždengta keturiais 10x7x5 cm akmenimis. Pačiame dugne buvo 3 nedideli (7x5x5 cm) akmenukai ir ant jų padėtas 11 cm ilgio išilgai perskeltas galūnės
kaulas. Greičiausiai ši duobutė susijusi su kokiomis nors apeigomis.
Analogiška duobutė užtikta ir V perkasoje, kv. 6–7G–H. Ji atkasta 80 cm
gylyje nuo žemės paviršiaus. Duobutė ovalios formos, 30x45 cm ploto, siaurėjanti į
7 pav. Paplinijo
gyvenvietės perkasų
planai 90 cm gylyje:
kairėje – IV perkasa,
dešinėje – II perkasa
(1 – griovys; 2, 3, 4,
5 – tilto stulpų žymės;
6 – apeiginė duobutė;
7 – tvorelės pėdsakai):
1 – tamsi žemė, 2 –
akmenys, 3 – smėlis,
4 – lengva žemė
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dugną. Jos gylis – 40 cm. Duobutę užpildžiusi žemė tamsesnė už aplinkinę. Pačiame dugne gulėjo kažkokio gyvulio žandikaulis, dantimis į apačią ir apdėliotas
3 žąsies kiaušinio dydžio akmenimis.
III ir IV perkasose aptiktos dvi stambios ovalios formos duobės, lygiagrečios
anksčiau minėtam grioviui. Jos iškastos už 6 m nuo griovio, arčiau piliakalnio.
Duobių šlaitai gana statūs. Viena iš jų – 302 cm pločio, gylis nuo žemės paviršiaus – 140 cm. Visoje duobėje rasta pavienių žiestinės keramikos fragmentų, todėl
ji aiškiai sietina su viršutiniu, vėlyvuoju, kultūriniu sluoksniu. Be keramikos, joje
aptiktas žalvarinis kryžinis smeigtukas suplotomis buoželėmis.
Labai panaši ir antroji duobė, buvusi IV perkasos šiaurės rytų kampe (7 pav.).
Joje taip pat būta žiestinės keramikos su banguota ornamentika.
Kokia duobių paskirtis, sunku pasakyti. Greičiausiai jos susijusios su piliakalnio
gynybiniais įrengimais ankstyvajame feodalizmo laikotarpyje. Iš šių duobių iškastos
žemės piltos į pietinę pusę, arčiau piliakalnio – taip supiltas savotiškas pylimas.
IV perkasoje jis yra 4,5 m pločio ir vietomis iki 40 cm aukščio. Virš šių supiltų
žemių yra plonas kultūrinis sluoksnelis (6–8 cm storio), o po jomis – 10–15 cm
storio tamsios žemės su gausiomis anglių priemaišomis sluoksnis, kuriame rasta
pusė Djakovo tipo svorelio.
Tyrinėjimų metu konkrečių pastatų liekanų nerasta, todėl apie juos kol kas
mažai ką galima sakyti.
V perkasoje, 35 cm gylyje, rasta 260 cm ilgio ir 110 cm pločio plūkto molio asla. Molio paviršius kietas. Jis buvo suplūktas ne horizontaliai, lygiagrečiai
žemės paviršiui, t. y. rytinis aslos galas buvo 20 cm žemiau už vakarinį. Vadinasi, asla buvo plukta ant žemės paviršiaus. Pluktojo ploto pakraščiai aptrupėję.
Rytinis pakraštys rėmėsi į netvarkingai sudėliotų nedidelių akmenukų grindinį.
Akmenukai gerokai apdegę.
Toliau į rytus rastas 12–15 cm storio ir 200 cm ilgio nuodėgulio gabalas.
Analogiškas nuodėgulio gabalas aptiktas už 380 cm į vakarus nuo pirmojo. Jis
buvo 190 cm ilgio ir gulėjo lygiagrečiai pirmajam. Tarp šių nuodėgulių ir aslos
žemė buvo ne vienodai tamsi, o padengta beformiu žalio trupančio molio ploteliu,
kuris buvo nusitęsęs toliau į rytus už antrojo nuodėgulio. Galimas dalykas, kad
nuodėguliai yra buvusio pastato sienojų liekanos. Tokiu atveju namas turėjo būti
380 cm pločio, ilgis nenustatytas.
Tarp nuodėgulių esančio molio pakraštyje, kv. 6F aptiktas vieno grublėto
puodo šukių lizdas. Atrodo, kad šukės – ne viso puodo, o tik didesnės jo dalies.
Kv. 7E, tamsiame priemolyje, rasta vaikiška apyrankė, o kv. 9G, prie pat
aslos, tarp grindinio akmenų, – vienas Djakovo tipo svorelis.
Visose perkasose rasta 614 gabalų apdegusio rausvo tinko su cilindriniais
atspaudais. Daugiausia tinko buvo I, II, V ir VI perkasų kultūriniame sluoksnyje. Mažiausiai jo aptikta IV perkasoje. Panašaus tinko rasta ir antrojo kultūrinio
sluoksnio paviršiuje, tačiau čia jo tebuvo tik pavieniai egzemplioriai. Čia jis buvo
daugiausiai melsvai pilko atspalvio, o ne rausvo, kaip viršutiniame sluoksnyje.
Nors viršutiniame sluoksnyje tinko gabalų buvo ir labai gausu, net žemė
nuo jų turėjo rausvą atspalvį, tačiau kokių nors jų derinių nustatyti kasinėjimų
metu nepasisekė.
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Pavyko išmatuoti daugumos tinko gabalų cilindrinių atspaudų lankus. Paaiškėjo, kad pastatų statybai naudoti 12–22 cm storio rąstai. Visi atspaudai yra
nuo bežievių rąstų, o iš rąstuose buvusių plyšių, kurie atsispaudė tinke, galima
daryti išvadas, kad statybai naudoti sausi eglės, pušies rąstai. Jie vienas prie kito
guldyti netašyti, todėl ne visur vienas prie kito gerai prigludę. Iš tinko gabalų
matyti, kad pasitaikydavo net 1,5 cm pločio plyšių, kurie dažniausiai būdavo
užtinkuojami moliu. Kad į tarpurąsčius būtų dėta samanų, nepastebėta.
Rasta tinko su tinkuotojų pirštų atspaudais. Neabejotina, kad tinkuota moters, nes visi pirštų atspaudai maži. Antrojoje kultūrinio sluoksnio dalyje tinko
surasta kur kas rečiau ir be ryškių atspaudų.
Gyvenamojo būsto vidaus įrangai reikėtų priskirti du dvigubus mažuosius
židinukus. Jie aptikti viršutiniame kultūriniame sluoksnyje, 35–37 cm gylyje, tamsioje žemėje su gausokomis anglių priemaišomis.
Pirmasis dvigubas židinukas rastas kv. 3H. Jį sudarė 5x7x10 cm dydžio
16 akmenukų žiedas, kurio vidaus skersmuo – su apvalia 22 cm tuštuma. Akmenys sudėti viena eilute, todėl židinuko aukštis yra vos 10 cm. Panaudojant dalį
pirmojo židinuko akmenų, sudėtas antras toks pat židinukas tik su 30 cm skersmens vidumi. Jo šiaurės vakarų pusėje buvo 12 cm pločio angelė. Angelės dugne
ir apskritimo viduje gulėjo 7 gnaibytinio puodo šukės.
Antras panašus dvigubas 32x20 cm ploto ir 27 cm skersmens židinukas
buvo už 130 cm, kv. 5G. Angelės taip pat buvo į šiaurės vakarus. Greičiausiai
jie priklausė vienam būstui. Galbūt panašaus suardyto dvigubo židinuko pėdsakai
buvo ir anksčiau minėtame V perkasos pastate su plukta molio asla.
III perkasos duobėje, 70 cm gylyje, aptikti akmeninės krosnies pėdsakai.
Pirmiausiai buvo atkastas visiškai suirusių akmenų trupinių plotelis. Palaipsniui
jis didėjo, kol pasiekė 90 cm ilgį ir 50 cm plotį. Po 4 cm storio šių akmens trupinių sluoksniu atkastas ištisinis anglių sluoksnis, iš visų pusių apsuptas maždaug
10x12 cm storio tokių pat akmenų trupinių juosta. Pačioje apačioje akmenys buvo
išlikę sveikesni. Krosnis buvusi pastatyta 80 cm gylyje nuo žemės paviršiaus.
Krosnies sienelės buvusios 10x12 cm storio, iš akmenų. Akmenims sumūryti molis
nebuvo naudojamas. Tarp trupinių rasta nemažai geltono smėlio, kuriuo galbūt
buvo užpilti akmenų plyšiai.
Šalia krosnies rastas žalvarinis kryžinis smeigtukas suplotomis buoželėmis.
Po krosnimi toliau tęsėsi maišytos duobės žemės. Vadinasi, duobė buvo ne specialiai tam skirta, tik vėliau joje buvo pastatyta ši krosnis.
Tyrinėjimų metu rasta nemažai nedidelių vadinamųjų ūkinių duobių. Iš viso
jų net 41. Skersmuo svyravo nuo 35 iki 140 cm. Gylis nuo žemės paviršiaus siekė
tik 150–160 cm. Duobės buvo tik apie 100–110 cm gylio arba dar seklesnės. Visų
duobių šlaitai statūs, pakraščiai neaplipdyti moliu. Dauguma jų užpildytos vienodos struktūros žeme. Tai rodė, kad duobės buvo specialiai užkastos. Sprendžiant
iš keramikos, rastos duobių žemėse, jos buvo vienodai naudojamos grublėtosios
ir brūkšniuotosios keramikos paplitimo metu.
III perkasoje, 60 cm gylyje, tarp 4 ir 5 duobės, kv. 4–5C–D pastebėtos 10–
12 cm pločio juostos, sudarytos iš kiek tamsesnės žemės. Jos tęsėsi iš pietvakarių
į šiaurės rytus. Kai kurių juostų ilgis siekė net 100 cm. Tokių pat juostų pėdsakų
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pastebėta ir IV perkasos kv. B–C ir kv. 9–10A–B, 90 cm gylyje. Jų kryptis buvo
taip kaip ir III perkasoje.
Dalis ūkinių duobių buvo perkastos per šias juostas, o viena duobė buvo
naudota ir užkasta anksčiau, negu šios juostos atsirado. Tikriausiai jos formavosi
iš rąstelių, kurie turėjo sudaryti grindinį (jo paskirtis nenustatyta).
Tyrinėjimų metu rasta nedaug, bet gana įdomių dirbinių, kurie leido šį tą
spręsti apie gyventojų verslus ir datuoti sluoksnius.
Pagrindinis gyventojų verslas turbūt buvo žemdirbystė. Iš žemdirbystės
įrankių II perkasoje, prie pat griovio dugno, rastas geležinis pjautuvas. Jo bendras
ilgis su įkočiu – 19,8 cm, o ašmenų plotis – 2,6 cm. Pjautuvas buvęs padėtas
ant šiaudų, kurie atsispaudė pjautuvo ašmenų rūdyse. Šitokios formos pjautuvų
Telšių kraštotyros muziejuje daugiau nėra.
Tyrinėjimų metu rasti du sudaužyti trinamųjų girnų fragmentai. Iš jų matyti,
kad trinamoji girnų pusė nežymiai įdubusi. Nemažai rasta ir skirtingų dydžių
trinamųjų akmenų. Vieni jų primena padinės duonos kepaliukus ir trynimo žymių
yra tik apačioje. Surasti 4 tokie akmenys, pritaikyti darbui abiem rankom. Kita
trinamųjų akmenų, pritaikytų darbui viena ranka, rūšis buvo maždaug bandelės
formos ir dydžio, trynimo žymės dažniausiai pastebėtos tik viename šone, nors
kartais ir abiejuose.
Atskirai paminėtinas dar vienas dailiai nušlifuoto akmens fragmentas. Tai
plokščias rausvo begrūdžio granito gabaliukas, nušlifuotais taisyklingos elipsės
formos pakraščiais. Apačia visai lygi, viršus pakraščių link kiek nuplonintas.
Aplink eina 3 mm gylio griovelis. Kai kas teigė, kad tokie akmenys buvo naudojami ugniai įskelti. Labiau tikėtina, kad jie yra trinamieji, galbūt naudoti odai
išdirbti. Panašių akmenų iš Žemaitijos, tik be griovelio aplink, Telšių kraštotyros
muziejus turi dar 3.
Grūdų neaptikta. Rasta tik 15 puodų šukių ir 45 tinko gabalai, kuriuose
yra atsispaudę pavieniai grūdai. Kokie tai grūdai, nenustatyta.
III perkasoje rastos dvi šukės, kitose visose – po vieną, atrodo, to paties
lygiasienio puodo; jose buvo nemažai kanapės kevalų atspaudų. Kanapių kevalai
buvę įmaišyti į molio masę. Kitų grūdų atspaudų pastebėta grublėtojoje, lygiasienėje keramikoje.
Tyrinėjimų metu surinkti 824 įvairūs kaulai ar jų fragmentai, tarp kurių
daug įvairaus dydžio dantų. Visi kaulai perkasose rasti pavieniui, jokių grupių
nesudarė. Jų rasta visose perkasose, išskyrus IV, kurioje aptiktas tik vienas kaulo fragmentas. Viršutiniame sluoksnyje, palyginti su antruoju, kaulai yra labiau
sunykę. Sluoksnyje su brūkšniuotąja keramika pavienių kaulų, ypač dantų, taip
pat rasta. Kaulai dar neištirti.
V ir VI perkasose aptikti 6 dideli degto molio pasvarai arba jų fragmentai.
Jie daugiausiai sudaužyti gulėjo ūkinėse duobėse tarp degėsių. Greičiausiai jie
naudoti prie žvejybos tinklų. Vienas toks pat degto molio pasvaras yra Telšių
kraštotyros muziejuje. Jis – iš Impilties piliakalnio.
Tyrinėjimų metu rasta nemažai medžiagos, įrodančios, kad čia pat vietoje
buvo apdirbami metalai.
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Su metalų apdirbimu sietina I perkasoje, kv. 2D–
E, prie pat šiaurinio griovio krašto buvusi krosnelė.
Jos pėdsakai aptikti 75 cm gylyje, bet pati krosnelė
buvo statyta 90 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, t. y. antrojo kultūrinio sluoksnio paviršiuje.
Pirmiausiai buvo iškasta apskrita, nedidelė,
12 cm gylio ir 30 cm skersmens, duobutė. Jos dugne
ir aplink ją maždaug 60 cm skersmens apskritimu
papiltas kokių 2 cm storio smėlio sluoksnelis. Ant jo
palei duobutės pakraščius iš akmenų ir molio sumūryta
krosnelė. Statybai naudotas paprastas molis ir nedideli, 8 pav. Metalų lydymo
5x10x10 cm dydžio akmenys, kurie nuo karščio labai krosnelė. V. Valatkos nuotr.
apirę, sutrūkinėję. Krosnelės sienos mūrytos ne ištisai (negatyvo Nr. 1663)
aplink, o paliekant 3 tarpus: vieną – šiaurėje, antrą –
pietvakariuose, o trečią – pietryčiuose. Tarpai buvo maždaug 10–12 cm pločio.
Krosnelės vidaus skersmuo – 32 cm. Duobutės dugnas buvęs išplūktas moliu,
kuris nuo aukštos temperatūros sukietėjęs kaip ir sienelių molis. Kokio aukščio
buvo ši sienelė, pasakyti negalima, nes išlikusios tik dvi nepilnos apie 18 cm
aukščio viena ant kitos sukrautos ir moliu sutvirtintos akmenų eilės. Krosnelės
duobutė ir tuštuma tarp akmenų buvo ištisai užpildyta degėsiais ir anglimis,
tarp kurių rasti 45 įvairaus dydžio gargažių gabalai ir viena nulipdyto neaiškaus
paviršiaus puodo šukelė. Vienu stambiu gargažės gabalu buvo užstatyta šiaurinė
krosnelės anga. Aplink krosnelę, ypač šiaurinėje pusėje, matėsi daug degėsių ir
gargažių gabalų.
Antros metalų lydymo krosnelės liekanų aptikta 1961 m. rugpjūčio 24 d.
VI perkasos pietryčių kampe (8 pav.). Krosnelė yra buvusi pastatyta virš miškožemio esančio horizonto susidarymo metu. Kadangi ji buvo įkasta į žemę, tai
mūrijant krosnelę buvo perkasta miškožemio juosta ir krosnelės dugnas atsidūrė
ant nejudinto smėlio. Visose sluoksnio, kurio susidarymo metu padaryta ši krosnelė, perkasose randama daug gargažių, kurių dalis turi geležies rūdžių atspalvį.
Tame pačiame horizonte rasta daug galąstuvų ir kitokių III–V a. dirbinių: Djakovo
tipo svorelių, lazdelinių geležinių smeigtukų, vienas žiedinis smeigtukas ir kt.
Pagal surinktus eksponatus krosnelę galima datuoti minėto laikotarpio pirmąja
puse, t. y. III–IV a., nes krosnelės pėdsakai pasirodė maždaug horizonto viduryje.
Kadangi krosnelė buvo geriau išlikusi, tai nugabenta į muziejų ir rodoma
pirmykštės bendruomenės ekspozicijoje (Inv. Nr. 9885). Tai pirmoji krosnelė mūsų
Respublikoje, kuri perkelta į muziejaus saugyklas. Paimtos krosnelės pagrindo
dydis 80x50 cm.
Iš žalio molio sumūrytos ovalios formos krosnelės sienelės siekia 10–12 cm
aukščio. Jos mūrytos ne statmenai į viršų, o kiek pasvirusios į išorinę pusę; jų
aukštis nuo dugno – iki 20 cm. Taip išėjo todėl, kad krosnelė, matyt, buvo mūrijama tokio gylio duobėje, ir tos duobės pakraščius aplipinus molio sluoksniu
susidarė krosnies apatinių sienelių dalis. Molio sluoksnis ne visur vienodo storio.
Viename šone jis siekia 10 cm, o kitame – tik 5 cm storio. Molis perdegęs ir
sukietėjęs į monolitą, kuris krosnelės transportavimo metu kai kuriose vietose
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suskilinėjo. Vidaus pusėje molis perdegęs iki raudonos spalvos, o pats krosnelės
paviršius viduje juodas.
Krosnelės ilgis siekia 74 cm, o plotis plačiausioje vietoje – 44 cm. Ties anga
krosnelė 30 cm pločio. Krosnelė statyta 38 cm gylio duobutėje. Jos dugnas iš
paprasto smėlio, vidus – iki 50 cm ilgio ir 28 cm pločio. Dugnan nieko nei pilta,
nei dėta. Duobės pakraščiais iš molio nulipdytos 8–9 cm storio sienelės ir taip
padaryta 50 cm ilgio ir 28 cm pločio krosnelės ertmė. Pakuriamoji anga sumūryta
iš paplokščių akmenų ir molio nuolaidžiojoje šlaito pusėje, rytuose. Ties ja yra
buvusi iškasta maždaug 80x20 cm dydžio verpstės formos duobė, kuri ištisai buvo
prisipildžiusi gargažių. Pakuriamoji anga mūryta iš molio ir paplokščių akmenų,
kurie nuo krosnelės dugno iškilę net 38 cm. Akmenys yra maždaug 20x15x7 cm,
7x10x15 cm dydžio. Panašus akmuo gulėjo ir krosnelės viduje. Greičiausiai juo
buvo uždengta pakuros anga, o griūvant krosnelei akmuo įvirto į jos vidų. Kadangi dalis krosnelės buvo žemėje, tai iš tos pusės, kur ji buvo kūrenama, irgi
buvusi iškasta duobė, vėliau užpildyta degėsiais ir gargažėmis. Iš krosnelės ir
duobės surinkta 114 atskirų gargažių gabaliukų. Sprendžiant iš virš krosnelės buvusio sluoksnio su žalio molio trupiniais, ji irgi buvo pastatyta antrojo kultūrinio
sluoksnio pradžioje.
Kokio aukščio buvo krosnelė, pasakyti nebegalima, nes išliko tik jos fragmentai. Neaiški lieka ir krosnelės viršutinės dalies forma. Krosnelės būklė bloga.
Išdžiūvęs pagrindo smėlis yra birus, sienelės transportavimo metu daugelyje vietų
įtrūkusios. 1962 m. pavasarį Vilniaus dailės muziejaus restauratorius J. Petrulis
krosnelę mėgino restauruoti. Sutvirtino byrančio smėlio paviršių, padaręs maždaug
0,3 cm storio kieto grunto plutą ir suklijavęs sutrūkusias krosnelės sienas bei
pritvirtinęs angos akmenis. Tačiau to nepakanka, nes sukietintoji paviršiaus pluta
kai kur ištrupėjo ir pro plyšius vėl pradėjo byrėti palaidas smėlis.
Lietuvoje balų rūdai apdirbti skirtų krosnelių pėdsakų aptikta Moškėnų–
Laukupėnų (Rokiškio r.), Nemenčinės (Vilniaus r.) ir Bačkininkėlių (Prienų r.)
piliakalniuose. Be to, dideli geležies gargažių kiekiai dar aptikti prie Velykuškių
(Zarasų r.), Gondingos (Plungės r.) ir kitų piliakalnių. Panašių krosnelių, skirtų
balų rūdai apdirbti, rasta ir Latvijos Dignajos, Daugmalės ir Asotės piliakalniuose.
Nors jos visos yra vėlyvesnės, tačiau turi ir bendrų bruožų. Pasirodo, kad visų
krosnelių pagrindai 20–30 cm įkasti į žemę ir vidaus skersmuo yra apie 30 cm.
Vėlyvesnės krosnelės nuo ankstyvesnių skiriasi tik tuo, kad jų sienelės storesnės.
Pvz., Asotės piliakalnyje surasta krosnelė datuojama X a., turėjo net 30–35 cm
storio sieneles.
Spėjama, kad balų rūdos lydymo krosnelės buvo 70–100 cm aukščio ir šone
turėjo paliktą vieną, o kai kada ir dvi pakuros skyles. Į krosnelę būdavo dedama
vasarą surinkta, išdžiovinta ir susmulkinta balų rūda sluoksniais su paprastomis
medžio anglimis. Pirmiausia būdavo pilamas anglių sluoksnis, virš jo – rūdos, ant
šio – vėl anglių, vėl rūdos, ir taip krosnelė sluoksniais būdavo užpilama iki pat
viršaus. Iš Paplinijo gyvenvietėje VII perkasoje rastos trečiosios krosnelės viduje
aptiktų anglių matyti, kad buvo naudojamos ąžuolų ir kitų nenustatytų lapuočių
medžių anglys. Kad balų rūda lydytųsi, reikėdavo, kad krosnelėje temperatūra
pasiektų 900–1200 laipsnių. Tai būdavo pasiekiama odinėmis dumplėmis pučiant
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orą pro angą. Rastų krosnelės viduje
gargažių kaitinimas, kuris buvo atliktas
Telšių taikomosios dailės technikumo
metalo apdirbimo dirbtuvėje, parodė,
kad Paplinijo gyventojai temperatūrą
krosnelės viduje pakeldavo virš 1 000
laipsnių C, nes gargažė 1 000 laipsnių 9 pav. Paplinijyje surasti smiltaininiai galąstuvai
temperatūroje nerodė jokių tirpimo žy- (iš kairės): 15x9,5x3,2 cm; 13x4,8x3,4 cm
mių. Krosnelėje išsilydydavo apie 50
procentų geležies, o likusi virsdavo gargažėmis, kurias tekdavo išmesti.
Panašių, tik kiek mažesnių, 3 krosnelių pėdsakų aptikta ir VII perkasoje
tame pačiame kultūrinio sluoksnio horizonte. Jos buvo kiek blogiau išlikusios ir
aplink jas taip pat aptikta panašių gargažių. Paminėtina, kad pastarosios krosnelės
buvo išdėstytos vienos duobės pakraščiais, taip sudarydamos savotišką vientisą
metalų apdirbimo kompleksinį įrenginį. Jų sienelės yra buvusios maždaug vienodo
(80–10 cm) storio, o vidus – apie 18–20 cm skersmens. Šalia jų rastas smiltainis
galąstuvas, keletas lazdelinių smeigtukų ir nemažai gargažių. Šie radiniai rodo, kad
pastarosios krosnelės buvo naudojamos ne balų geležies rūdai lydyti, o metalui
apdirbti, gaminant įrankius, papuošalus ir kitus metalinius daiktus.
Iš tyrinėto ploto surinkti 564 gargažių gabalai. Daugiausiai jų būta apie
krosneles. Kol kas jos laboratorijoje netyrinėtos.
Su metalų apdirbimu susiję 12 rastų galąstuvų (9 pav.). Du iš jų – maži
šiferiniai su skylutėmis, kiti – įvairių formų, dydžio smiltainiai su aiškiomis galandimo žymėmis.
Galbūt su metalų apdirbimu reikėtų sieti ir I perkasoje rastą geležinį savotiškos, panašios į dabartinę kulką formos dirbinuką. Greičiausiai tai yra buvęs
kaltelis, naudotas duobutėms ar skylutėms metalo paviršiuje iškalti.
Gyvenvietėje surasta 5,5 cm ilgio trikampio formos skerspjūvio žalvarinė
lazdelė (tikriausiai žalvario žaliava – jos surasta ir kitose Lietuvos vietovėse).
Visi metalo apdirbimo pėdsakai rasti antrajame kultūriniame sluoksnyje.
Neabejotina, kad Paplinijo gyvenvietės žmonės augino pluoštinius augalus
ir juos apdirbo. Anksčiau minėtos puodo šukės su kanapių grūdų kevaliukų
atspaudais įrodo, kad ši kultūra buvo paplitusi.
Apie pluošto apdirbimą liudija verpstukai, kurių rasta net 21 (vieni sveiki, o
kitų išlikę tik fragmentai). 11 iš jų padaryti iš smiltainio (10 pav.), 10 – cilindrinės
formos, o vienas storokas ir užapvalintais pakraščiais. 8 šios rūšies verpstukai – be
jokio ornamentavimo. Vieno verpstuko vienoje pusėje įrėžti grioveliai, sudarantys
svastiką, o kiti du puošti iš centro nubrėžtomis linijomis – „saulute“.
10 pav. Paplinijyje surasti
smiltaininiai verpstukai:
kairėje – skersmuo 6,1 cm,
storis 1,6 cm, dešinėje –
skersmuo 4,7 cm, storis 1,6 cm,
skylės skersmuo – 0,6 cm
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11 pav. Paplinijyje surasti moliniai verpstukai: kairėje – skersmuo –
4,1 cm, storis – 2,4 cm; dešinėje – spindulys – 2,6 cm, storis – 2,2 cm

12 pav. Paplinijyje surastas Djakovo tipo,

13 pav. Paplinijyje surastas Djakovo

varpelio formos degto molio svorelis (aukštis –

tipo, varpelio formos degto molio svorelis

3 cm, skersmuo – 3,7 cm)

(aukštis – 3 cm, skersmuo – 3,7 cm)

Iš 10 molinių verpstukų 5 buvo bikoniškos
formos, du užapvalintais pakraščiais (11 pav.), kitų
forma neaiški. Moliniai verpstukai papuošti šiaudu
išbadžius skylutes, pagaliuku įspaudus apvalias ir
pusmėnulio formos duobutes arba įrantyti peilio galu.
II, III, IV, V perkasose rasta vadinamųjų Djakovo
tipo svorelių (12–14 pav.). Vieni iš jų sveiki, kitų likę 14 pav. Djakovo tipo, degto
tik fragmentai. Iš viso jų surinkta net 17 vienetų. Jie molio, varpelio formos svorelis
sudaro tris atskiras grupes.
(aukštis – 2,8 cm, skersmuo –
Pirmosios grupės svoreliai, kurių rasta 13, – 3,8 cm)
savotiškos varpelio formos, įgaubtu į vidų dugnu.
3 antrosios grupės svoreliai – kūginės formos, taip pat įgaubtu į vidų dugnu
ir laikomi pirmosios grupės variantu. Trečiosios grupės svorelis, kurio surastas
tik fragmentas, – išgaubtu į išorę dugnu. Jo plačioji briauna įpjaustyta. Tuo jis
artimiausias tikriesiems Djakovo svoreliams.
Svorelių šonuose ir dugnuose jokių ornamentų nebuvo. Jie visi nulipdyti iš
to paties molio su smulkių akmenų priemaiša – kaip ir puodai.
Rasti jie visi pavieniui tiek viršutiniame, tiek ir antrajame kultūriniame sluoksnyje. Sluoksnyje su brūkšniuotąja keramika svorelių nerasta. Nebuvo jų ir ūkinėse
duobėse. Vienas svorelis rastas tarp anksčiau minėtų akmenų, šalia molio aslos.
Djakovo tipo svorelių paskirtis kol kas neaiški. Smirnovas juos siejo su
kultu, kiti linkę laikyti audimo staklių dalimi. Jeigu tai būtų audimo staklių svoreliai, tai juos būtų naudoję grupėmis ir jie būtų randami ne tik pavieniui, bet
ir grupėmis. Tačiau iki šiol didesnės svorelių grupės vienoje vietoje dar niekur
neaptikta. Galimas dalykas, kad jie sietini su kultu.
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Tai, kad šių svorelių surasta centrinėje Žemaitijoje, privertė susimąstyti,
kokia jų etninė priklausomybė.
Iš namų buičiai priskiriamų radinių daugiausiai surinkta įvairių puodų
šukių, kurių bendras skaičius siekė 5 240. Nemažą jų dalį pasisekė suklijuoti į
stambesnius fragmentus – taip suformuotos gana didelės puodų dalys.
Rastoji keramika suskirstyta į naudotą ir nenaudotą. Kai kurios šukės aiškiai yra apdegusios, matyti net molio tirpimo ir lydymosi žymės. Rasta nemažai
nenaudotos keramikos, kuri degimo metu viduje susproginėjo ir naudoti nebetiko. Šias visas šukes reikia laikyti puodų degimo broku, vadinasi, puodai buvo
gaminami čia pat.
Daugiausiai aptikta jau naudotos keramikos. Ant daugelio šukių vidaus
sienelių pastebėta kažkokios juodos masės likučių.
Rastąją keramiką reikia skirstyti į žiestą ir lipdytą rankomis. Žiestinė sudaro
5 proc. Jos buvo tik ariamojoje žemėje ir viršutiniame kultūriniame sluoksnyje.
Ši keramika yra tik nežymiai gaubtomis arba lygiomis sienelėmis. Puodų peteliai
neryškūs, briaunos smarkiai profiliuotos į išorę. Puodų paviršius puoštas viena
šalia kitos nubrėžtomis pagal trafaretą linijomis, jos viena kitą perkerta.
Gausiausią dalį (44 proc.) sudarė grublėtoji. Jos rasta visose perkasose, abiejuose viršutiniuose kultūriniuose sluoksniuose. Puodų gamybai naudotas molis su
gausia trupinto akmens priemaiša. Jie vidutiniškai išdegti, vidutinio dydžio, nors
pasitaikė keletas ir gana didelių. Mažų grublėtųjų puodų nerasta.
Grublėtumas yra nevienodas. Dažniausiai jie aptepti skysto molio mase. Dalies puodų molio aptepe buvo įmaišyta pelų, kurie sudegę paliko savo atspaudus.
Kartais į aptepą įmaišyta ir kažkokios organinės medžiagos, durpių ar puvėsių.
Puodams išdegus, paviršius pasidarė porėtas.
Antrą pagal gausumą keramikos dalį, apie trečdalį, sudarė lygiasienė –
įvairaus dydžio šukės ir įvairaus storio puodų fragmentai.
Palyginant nedaug, tik 17 proc., rasta keramikos gnaibytiniu paviršiumi.
Gnaibytinė keramika geriau išdega, joje mažiau akmens priemaišų. Savo dydžiu
ir forma nuo kitų rūšių keramikos nesiskiria. Pagal gnaibymą galima ją skirstyti
į pavienio gnaibymo ir gūbrelinę.
Tyrinėjimų metu surasta 15 šukelių, kurių paviršiuje tam tikru įrankiu padaryti įspaudai. Daugiausiai įspaudai daryti 7–8 dantukais dantyta juostele ties
peteliais. Įspaudai išdėstyti eglute aplink visą petelį. Aptikta šukių su apvaliu
daikčiuku padarytais negiliais ir kiek gilesniais įspaudais visame paviršiuje. Su
giliomis apvaliomis duobutėmis rastos tik dvi gerai išdegusios šukės.
V ir VI perkasose po miškožemiu atkastas plonas, 2–5 cm storio, tamsesnės
žemės sluoksnelis. Jame aptikta tik brūkšniuotosios keramikos. Iš viso – 292 šukės. Beje, centrinėje Žemaitijoje brūkšniuotosios keramikos anksčiau visai nerasta.
Kaip jau minėta, sluoksnis su šia keramika buvo po 24–46 cm storio rudo
miškožemio sluoksniu, kuriame nebuvo nei šukių, nei akmenų, nei kitokių radinių. Tiesa, V perkasoje, pačioje šio sluoksnio pabaigoje, buvo atkastas 100–120 cm
skersmens grindinėlis iš netvarkingai sudėliotų akmenų, su degėsiais ir anglimis
tarp jų. Bet, paskutus giliau, paaiškėjo, kad akmenys kloti ant tamsesnės žemės
su brūkšniuotąja keramika. Tad šį akmenų grindinėlį teko priskirti šios keramikos
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laikotarpiui, nes aplink akmenis buvo brūkšniuotosios keramikos smulkių šukelių,
o vienas akmuo net buvo specialiai uždėtas ant gana stambios šukės. Greičiausiai
šis grindinukas – suardyto židinio liekanos.
Šios keramikos periodui priklausė ir 4 ūkinės duobės. Svarbu tai, kad jos
išryškėjo tik atkasus sluoksnį su brūkšniuotąja keramika. Už vėlyvąsias duobes jos
žymiai platesnės – 150–170 cm skersmens. Nustatyta, kad jų pakraščiai ne visai
taisyklingai apvalūs, gilyn nežymiai siaurėja. Sampilo žemėse taip pat aptikta šukių
ir pavienių kaulų fragmentų, daugiausiai dantų. Duobių gylis siekė 70–110 cm.
Vienoje iš duobių rasta žalvarinė sraiginė įvija–pakabutis su nulaužtu kilpelės
galu. Įvija labai panaši į rastąsias Kurmaičiuose, tik kiek didesnė.
Kitoje duobėje rastas stambus puodo su dugnu fragmentas, kiek giliau – to
paties puodo brūkšniuotu paviršiumi šonas. Po juo buvo puslankiu sudėti keturi
20x15x10 cm dydžio akmenys, sudarantys 20 cm skersmens apskritimą, kuris buvo
pripildytas degėsių ir anglių. Atrodo, kad duobėje būta židinuko. Tai, kad vieno
puodo šukės šioje duobėje buvo rastos virš židinio ir įvairiame gylyje, rodė, kad
duobė ir joje buvęs židinėlis užkasti. Šį teiginį patvirtino ir tai, kad žemė, užpildžiusi duobę virš židinio, buvo vienodos struktūros. Be to, šiame sluoksnyje rasta
viena titnaginė skiltelė, o I perkasoje – net titnaginio kirvuko ašmenų fragmentas.
Keramikos gausumas rodo, kad moliniai puodai buvo pagrindiniai indai,
naudoti šioje gyvenvietėje. Tačiau, be molinių indų, būta ir medinių. Nors jokių
pėdsakų nerasta, tačiau apie jų gamybą galime spręsti iš rasto skapto fragmento.
Šis fragmentas turi įkotį su užlanka ir dalį lenktų ašmenų, kurie buvo 2 cm pločio. Panašios formos skaptai aptinkami ir šiandieninėje etnografinėje medžiagoje.
Paplinijo gyvenvietėje visiškai nėra kaulinių įrankių. Rastas tik vieno adiklio
nulaužtas galas su skylute.
Tyrinėjimų metu iškasta vieno ietigalio įmova. Daugiau ginklų neaptikta.
Peiliai rasti 9. Vienas jų – savotiškos formos, šiek tiek lenktas, buvo viršutiniame kultūrinio sluoksnio horizonte. Kitų forma nesiskyrė nuo daugelyje Lietuvos
vietų iškasamų panašių ūkinių peilių. Jų ašmenų ilgis – nuo 10,4 iki 5,5 cm.
Gyvenvietėje iki šiol rastos 8 paprastos geležinės ylos ir viena geležinė
adata, kurios skylutės galo fragmentas nulūžo valant žemes.
Atskirai reikia paminėti du geležinius pincetus, kurių vienas buvo platėjančiu, o kitas – siaurėjančiu galu.
Tarp kitų namų apyvokos daiktų buvo du apskaldyto titnago gabalai. Konkrečios formos jie neturi ir greičiausiai
buvo naudojami ugniai įskelti.
Perkasose rasta ir šiek tiek papuošalų, kurie leido tiksliau datuoti
kultūrinio sluoksnio horizontus.
Didžiąją papuošalų dalį sudarė smeigtukai, tarp kurių gausiausia
geležinių lazdelinių. Jų rasta net 21
(15 pav.). Absoliuti dauguma – 9–10 cm 15 pav. Paplinijo gyvenvietės archeologinių
ilgio, išskyrus vieną – 14,5 cm ir vie- kasinėjimų metu surasti geležiniai lazdeliniai
ną – tik 5,6 cm ilgio. Visų smeigtukų smeigtukai
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galvutės lenktos, su sraigine atlanka.
Šių smeigtukų rasta abiejuose kultūrinio sluoksnio horizontuose.
Gyvenvietės III perkasos didžiojoje duobėje, kuri iškasta viršutinio
kultūrinio sluoksnio susidarymo metu,
kartu su žiestinės keramikos pavienė- 16 pav. Paplinijyje surastos segės: kairėje –
mis šukėmis rastas vienas žalvarinis pasaginė cilindriniais galais (4,5x4,7 cm);
kryžinis smeigtukas. Jo buoželės visiš- dešinėje – pasaginė pastorintais galais –
kai suplotos ir buvusios padengtos sida- iš priekio ir iš šono (3,6x3,7 cm)
bro plokštelėmis, kurių, kai smeigtukas
buvo pamestas, jau nebebuvo. Smeigtuko smeigė yra ne apvalaus skerspjūvio, o
rombinė, kokių Telšių kraštotyros muziejuje nėra. Kadangi smeigtukas gerokai
aplaužytas, jo dydžio nustatyti negalima. Tai IX–XI a. papuošalas.
Nukasant V perkasos velėną, rasta kito žalvarinio smeigtuko smeigė, nulaužta
per joje buvusią skylutę. Kokios formos buvo šis smeigtukas, sunku pasakyti, tik
aišku, kad ne kryžinis, nes kryžiniuose skylutė yra padarytoje ataugėlėje, o ne
pačioje smeigelėje.
Kasinėjimų metu rastos 2 pasaginės segės, viena – geležinė, cilindriniais
galais, kita – žalvarinė, pastorintais galais (16 pav.). Jos priklauso IX–XII a.
Viena pasaginė segė cilindriniais galais rasta Plinijos piliakalnio viršūnėje,
kurmiarausyje.
Čia iškasti trikampiai ir klevo sėklos formos pakabučiai taip pat skirtini
ankstyvojo feodalizmo laikotarpiui.
Iš to paties laikotarpio buvo ir viršutiniame horizonte rastas žalvarinis kuto
galas su daugiakampe galvute, kuri priminė pasaginių segių daugiakampiais galais formą. Panašių kutų, kurie būdavo tvirtinami prie durklų ir diržų, yra rasta
Vakarų Lietuvos kapinynuose.
Viršutiniame kultūrinio sluoksnio horizonte, I perkasoje, surasti dviejų bikonusinės formos gintarinių karolių fragmentai. Be karolių, Paplinijo gyvenvietės
viršutiniame horizonte rasti du neapdirbto gintaro gabalai. Vienas – 4,2x3,8x2,
kitas – 4,2x2,9x1,1 cm dydžio.
Tas faktas, kad, be gintaro karolių, šioje gyvenvietėje rasta ir gintaro žaliavos, rodo, kad gintaras buvo apdirbamas vietoje.
Kasinėjimų metu rasti 3 apyrankių fragmentai ir viena sveika maža vaikiška
apyrankė, kuri buvo anksčiau minėto pastato molyje, ir vienas vaikiškas įvijinis
žiedelis.
Apžvelgus visą iki šiol tyrinėjimų metu sukauptą medžiagą, galima pasakyti,
kad Paplinijo gyvenvietėje žmonės gyveno jau nuo I tūkstantmečio prieš Kr. vidurio. Tai brūkšniuotosios keramikos sluoksnis. Vėliau ši vieta buvo negyvenama
ir susidarė storokas miškožemio sluoksnis. Tik antroje I tūkstantmečio pusėje čia
vėl įsikuriama ir gyvenama iki X a.
Ši gyvenvietė su savo brūkšniuotąją keramika ir Djakovo tipo svoreliais
duoda daug naujo Lietuvos archeologijos mokslui.
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Žemaitija ir žemaičiai
Parengė Juozas Girdvainis

Žemaičių gentis susiformavo V amžiuje. Žemaičiai gyveno nuo Maže¤kių
iki Tauragºs, nuo Kretingõs iki Raséinių ir Ariógalos, į vakarus nuo jų – kuršiai,
į šiaurę – žiemgaliai.
Telšiškio archeologo Vito Valatkos tyrimais nustatyta, jog pirmieji gyventojai Žar¸nų krašte (netoliese – ir Meding¸nų kraštas) apsigyveno IV–III a. pr. Kr.
Archeologinių kasinėjimų ir tyrimų, atliktų 1959–1962 m. Plínijos kalno (netoli
Žarėnų) papėdėje, rasta daiktinė medžiaga – lipdytos brūkšniuotosios keramikos,
molio verpstukų, metalams lydyti krosnelių, aptikta stovyklos pėdsakų, antžeminių
būstų, ūkinių duobių liekanų. Tai – mūsų protėvių palikimas.
Žemaitijoje archeologo V. Valatkos archeologiniai tyrimai rodo čia gyvenusių genčių buitį, ginkluotę, papuošalus, laidojimo papročius, kaimynų etninę
priklausomybę – visa tai praturtino mūsų žinias apie Žemaitijos ir Lietuvos
istorinę praeitį.
Žemaitija niekad nebuvo sukūrusi savo valstybės, tačiau nuo XIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje žemaičiai turėjo savo išskirtinę autonomiją, kuri
skatino Žemaitijos gyventojų savimonės raišką, tam tikrą etninį bei administracinį
formavimąsi iki pat 1918 m.
XIII–XIV a. Žemaitija vis labiau atsiskyrė nuo Lietuvos, nesulaukdama LDK
kunigaikščių pagalbos kovose su Kryžiuočių ir Kalavijuočių ordinų kariuomenėmis.
Hermanas Vartbergė kronikoje rašė, kad Žarėnų kraštą, Medingėnus ir kitas
aplinkines gyvenvietes 1367 m. užpuolė Kuldygos komtūras Zygfridas (Siegfried),
jas nusiaubė – nuniokojo sodybas ir pasitraukdamas išsivedė daug belaisvių kartu
su gyvuliais ir žemės ūkio turtu.
Žemaičių žemės (valsčiai) jau XIV a. pabaigoje (nuo 1386 m.) buvo valdomos Žemaičių seniūnų, kuriuos žemaičiai – bajorų atstovai, susirinkę Raseiniuose,
išsirinkdavo. Juos tik tvirtindavo LDK kunigaikštis.
Raseiniuose buvo renkami ir Žemaičių žemės teisėjai, vėliavininkai, raštininkai, LDK Seimo atstovai, kiti pareigūnai. Toks administracinis Žemaitijos valdymas
padėjo formuotis Lietuvos valstybei.
Lietuvos valstybė susiformavo iš lietuvių aukštaičių ir lietuvių žemaičių
kaip integracijos rezultatas.
Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos rankraščių ir Lietuvos valstybės istorijos archyve saugoma Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės veiklos apie
1 803 rašytų puslapių – apie 1 200 vienetų bylų. Tie Žemaitijos žemės ir Pilies
teismų knygų puslapiai įrodo, jog senosios LDK valdovų privilegijos Žemaitijai
garantavo autonomišką Žemaitijos savivaldą beveik 400 metų – nuo 1386 iki
1795 m. (Trečiojo Lietuvos–Lenkijos padalijimo), kur „niekas negali prikišti žemaičiams, kad jie ir karu gali būti nugalėti, prijungti ir priversti paklusti“, kad „Žemaitija
yra gera valia prisijungusi prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės“.
XIII–XV a. aktyvios žemaičių kovos su Kryžiuočių ir Kalavijuočių ordinais
rodo Lietuvos valdovų požiūrį į Žemaitiją. Žemaitiją LDK valdovai dovanojo kariau129
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jantiems ordinams: Mindaugas – 1253 m., Jogaila – 1382 m., Žemaičių kunigaikštystė
Vytautas – 1384, 1392 ir 1398 m. Tuo laikotarpiu Žemaitija I. Niepreckio LDK
vis labiau darėsi vieniša, nesulaukdama LDK kunigaikščių žemėlapyje, 1749 m.
kariuomenės pagalbos kovose su ordinų kariuomene.
Lietuva pakrikštyta 1387 m., Žemaitija – po 26 metų, išsilaisvinusi iš Vokiečių ordino jungo. Žemaitija apkrikštyta 1413 m., o 1417 m. jau įkurta atskira
Žemaičių vyskupystė Va»niuose.
1411 m. Torunės taikos sutartimi Žemaitija pripažįstama Jogailai ir Vytautui
iki gyvos galvos.
1412 m. Melno taikos sutartimi Žemaitija galutinai ir visiems laikams pri
pažįstama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dalimi ir Žemaitijos seniūnija,
garantavusi Žemaitijai autonomiją, ji veikė nuo 1386 iki 1795 m.
Žemaičių kovotojai, atgavę iš Vokiečių ordino Žemaitiją, po LDK kunigaikščio Vytauto suteiktų Žemaitijai privilegijų gera valia prisijungė prie Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės.
Žemaitija gavo teisę išsirinkti savo aukščiausius pareigūnus ir seniūną, kuris
buvo vyriausias Žemaičių žemių valdytojas.
Taigi susiformavo ir veikė atskira Žemaičių seniūnija – nuo 1386 iki 1795 m.,
ir atskira Žemaičių vyskupystė – nuo 1417 iki 1926 m. Tai sudarė nedidelį Žemaitijos valstybingumą ir savotišką teritorinę autonomiją – garantavo autonomišką
Žemaitijos žemių savivaldą.
Iki XVII a. vidurio Žemaitija buvo tautiškai vienalytė. Vienatinis tikėjimas
telkė žmones, stiprino tikėjimą, viltį, meilę Dievui ir Tėvynei.
Kitataučiai atvykėliai ėmė kurtis stambesniuose augančiuose miestuose ir
miesteliuose. Vokiečiai – Skuodê, Jùrbarke, Kėdãiniuose, žydai – prekybiniuose
miesteliuose, lenkai ir „prūsai“ – stambesnėse kaimų gyvenvietėse, dvaruose.
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Šalia katalikų tikėjimo ėmė plisti protestantų liuteronų ir kalvinistų.
Reformuotoje Katalikų bažnyčioje daugėjo protestantų, kurie XIX a. viduryje
sudarė 7 proc. tikinčiųjų.
Daugelyje Žemaitijos parapijų XVIII ir XIX a. bažnyčių metrikų knygos buvo
rašomos žemaičių kalba. Buvo reikalaujama sakyti pamokslus žemaitiškai, leisti
knygas žemaičių kalba. LDK laikotarpiu žemaičių kalba buvo pagrindinė, tačiau
teismų knygos, dvarų dokumentai, bažnytinio administravimo knygos XVII–XVIII a.
rašomos lenkų, XIX a. – rusų kalbomis. XIX a. gyventojų surašymo duomenys
liudija etninę žemaičių savimonę – beveik visi tuometės Žemaičių vyskupystės
gyventojai nurodė savo tautybę – žemaičiai.
1795 m., kai Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė kartu ir Žemaitija netenka
politinės priklausomybės, neliko Žemaičių seniūnijos ir kunigaikštystės savivaldos;
1840 m. carinė Rusijos valdžia oficialiai uždraudė vartoti Žemaitijos pavadinimą.
Žemaitija tapo tik geografine ir kalbine erdve – vietove, kurioje gyvena žemaitiškai kalbantys žmonės.
XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje formuojantis moderniajai lietuvių tautai,
stiprėjantis tautinės konsolidacijos ir integracijos poreikis skatino teikti pirmenybę bendriesiems lietuvių tautos siekiams – lietuviškumas pasidarė svarbesnis už
žemaitiškumą.
Žemaičių regioninė kultūra ir savimonė, religinė autonomija padėjo išsaugo
ti savitą žemaitiškumą, kuris savo tradicijomis, kalba, papročiais papildė bendrą
lietuvių tautos kraitį.
Dabartiniame integracijos į Europą procese Lietuva vienija žemaičių, aukštaičių, dzūkų, suvalkų ir visų tautinių mažumų daugiasluoksnes kultūras.
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Seniausios Žarėnų valsčiaus gyvenvietės
Kazys Misius

Žarėnų ir Medingėnų valsčiai iki 1566 metų
XIII a. Žar¸nai ir Meding¸nai prie Minijos buvo pietinių Kuršo žemių pakraštyje. Už keliolikos kilometrų į pietus ir rytus gyveno žemaičiai. Atsigavęs po
1236 m. pralaimėjimo Saulės (Šiaulių) mūšyje Livonijos ordinas 1252 m. pradėjo
pietinių Ku»šo žemių užkariavimą. Kuršo vyskupas Henrikas ir Livonijos ordino
įgaliotiniai 1253 m. balandžio 4 d. Kuldygoje patvirtino pietinių Kuršo žemių,
kur dar nebuvo vokiečių administracijos, dalybų aktą. Du trečdaliai žemių teko
Livonijos ordinui, o vienas trečdalis – vyskupui. Pietų Kuršo akte minima didelė
Ceklio žemė, surašyti 44 vietovardžiai. Minėtas dalybų aktas paskelbtas 1853 metais. Jame užrašytus vietovardžius yra tyrinėję ir bandę lokalizuoti mokslininkai,
kalbininkai. XIV a. minėto dalybų akto nuorašo originale, tai yra antrame 1253 m.
liepos 20 d. Pietų Kuršo dalybų akte ir vėlesniuose nuorašuose vienodai užrašomas
vietovardis Sare tyrinėtojų tapatinamas su Žarėnais. Netoli Žarėnų, Påplienijos
kaime, dešiniajame Minijos krante, upės kilpoje, yra piliakalnis. Kitas minimas
vietovardis Nederinge, Nedinge – tai Meding¸nai, nors netoli šios gyvenvietės piliakalnio nėra. Medingėnų piliakalnis gal buvo kur nors prie Minijos, o amžiams
bėgant upė jį galėjo paplauti1.
Pagal istorinius ir kalbinius duomenis Antanas Salys sudarė istorinį Pietinio
Kuršo ir Žemaitíjos žemėlapį. Jame pažymėtos seniausios XIII–XIV a. istorijos
šaltiniuose paminėtos Pietų Kuršo ir Žemaitijos gyvenvietės, užrašytos jų pirmojo
paminėjimo datos. Į pietus nuo Medingėnų ir Žarėnų, Ceklio žemėje daugiau
gyvenviečių nebebuvo. A. Salys nurodė ir kuršių-žemaičių ribą. Ji apytikriai pa
rodyta pro Rietåvą, Janåpolę (Viržuvėnus), Luõkę, beveik tiesiai link Ventos. Vytenis Almonaitis pastebėjo, kad tai beveik sutampa su šiaurės ir pietų žemaičių
tarmių riba2.
Hermanas Vartbergė mini 1370 m. kovo 9 d. Livonijos ordino Goldingos
(Kuldygos) komtūro surengtą Žemaitijos puolimą. Iš Kuršo įsiveržus pirma nuniokota gyvenvietė buvo Pluotínė (Pluten). Kitos šio žygio niokotos vietovės: Malove
(nelokalizuota), Va»niai (Warnen), Mìdininkai (Medeniken), Víržuvėnai (Versevene).
Víržuvėnai vėliau pavadinti Janåpole. Pastarojoje gyvenvietėje užpuolikai nakvojo.
Priešo kariai išsivarė 320 abiejų lyčių žmonių, 430 stambiųjų galvijų ir arklių,
neskaitant daugelio, kuriuos liepta užmušti. Su saviškiais komtūras grįžo nenukentėjęs3.
Nors vokiečiai Ceklio žemėse ne 1 Baranauskas T., Zabiela G. Ceklis 1253 metais. Istorinė-archeologinė analizė, Žemaičių istorijos
įsitvirtino, tačiau jos teritorijoje nebeveivirsmas, Vilnius, 2004, p. 9–55.
kė ankstesnės administracinės struktū- 2 Salys A. Die žemaitischen Mundarten, Tauta ir
žodis, kn. 6, Kaunas, 1930, p. 174–314 ir žemėlapis;
ros. Beveik visa Ceklio žemė tapo dykra.
Almonaitis V. Žemaitijos politinė padėtis 1380–1410
1392 m. Ku»šo vyskupas pietines Kurmetais, Kaunas, 1998, p. 29–31.
šo žemes perleido Kryžiuočių ordinui. 3 Livonijos kronikos. Iš lotynų kalbos vertė ir paaiški
nimus parašė Juozas Jurginis, Vilnius, 1991, p. 195;
Siena buvo nustatyta Šventosios upe,
Scriptores rerum Prussicarum, t. 2, Leipzig, 1863,
toliau ėjo į Luobą, o nuo jos į rytus
p. 96.
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Vãrduva ir Šerkšnê iki Ventos. Teritorija
tarp Ventos, Nemuno ir Kuršių marių
turėjo priklausyti Kryžiuočių ordinui4.
Tyrinėjęs Žemaitijos valsčius žinomas istorikas Henrikas Lovmianskis
(Łowmiański) rašo, kad Žar¸nų valsčius,
kurio centras Žarėnai, apie 1400 m.
buvo dykrai priskiriamoje teritorijoje ir
priklausė Viržuv¸nų valsčiui, o vėliau
vėl buvo atkurtas Žarėnų valsčius. Tokią išvadą jis padarė iš 1421 m. Vytauto
privilegijos Žema¤čių vyskupijai5.
Po 1410 m. liepos 15 d. Žãlgirio
mūšio ir 1422 m. Kryžiuočių ordinui Žarėnai ir aplinkiniai miesteliai, pažymėti
nesėkmingo karo tų metų rugsėjo 27 d. 1613 m. M. Radvilos LDK žemėlapyje
buvo pasirašyta Melno taikos sutartis,
kuria šis ordinas galutinai atsisakė Žemaitíjos ir Sūduvõs. Melno taikos sutartimi
aiški siena su Livonija nebuvo nustatyta. Pirmą kartą derybomis Lietuvõs ir Livonijos
sienos ruožas nuo Baltijos jūros iki Sidabrės (Jõniškio) nustatytas 1426 m. Nors
ta sutartimi Livonijai atiteko apie pusė dabartinių Skuõdo, Akmìnės ir Jõniškio
rajonų, tačiau Žarėnų apylinkės liko toli į pietus nuo Livonijos–Lietuvos sienos6.
Susidarė sąlygos vėl apgyvendinti beveik dykra tapusias buvusias Ceklio žemes.
1501 m. gegužės 11 d. valdovas Aleksandras patvirtino bajorams Juškai, Jonui,
Petrui ir Jokūbui Tautginavičiams 11 Medingėnų žmonių: Oinikosą (Оиникоса),
Purvį (Пуръвиса), Norvaišą (Наирвоиша), Kušliutį (Кушлютя), Kušleiką (Кушлеика),
Mončių (Мончуса), Meilautą (Меиловта), Peldutį (Пелдутиса), Kunkį (Кункиса)
su broliu, Kentrelį (Кентреля), jų dirbamas žemes, pievas, apyniais ir žvejyba.
Žvejoti buvo leista teritorijoje nuo Užpelių Pala iki santakos su Minija, o Pala
aukštyn iki Gedikėnų (Кедекгенскии) tilto ir Alko keliu iki Alko upelio. Minėti
žmonės buvo dovanojami amžinai su žmonomis, vaikais ir viskuo, ką jie nuo
seno turėjo7. Šis dovanojimas – tai privataus Medingėnų dvaro istorijos pradžia,
taip pat nekilmingųjų žmonių įbaudžiavinimas.
Iš minėto dovanojimo akto paaiškėja, kad Meding¸nų apylinkės 1500 m.
jau buvo gyvenamos, minimas tiltas, kelias, Ùžpelių gyvenvietė. Paskelbtose Lietuvos Metrikos knygose iki 1501 m. nei Medingėnai, nei Žarėnai neminimi. Kada
atkurti teritoriniai Žemaitijos vienetai – Medingėnų ir Žarėnų valsčiai, sužinoti
nepavyko. 1528 m. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) kariuomenės sudarytuose sąrašuose Medingėnų (Мединкгоны) valsčiuje įrašytas 21 bajoras karo
prievolininkas. Iš jų Jonas Šiukšta į karo
stovyklą turėjo nusiųsti du raitelius, o 4 Varakauskas R. Lietuvos ir Livonijos santykiai
XIII–XVI a., Vilnius, 1982, p. 233.
visi kiti – po vieną. Tarp surašytųjų
5
Łowmiański H. Geografia polityczna baltów
pavardžių Tautginavičių nėra. Tuo metu
w dobie plemiennej, Lituano-Slavica Posnaniensia.
Studia historica, t. 1, Poznań, 1985, s. 78.
vienas brolis Jokūbas Tautginavičius
6
buvo Mãišiagalos (karuža) vėliavinin- 7 Varakauskas R. Lietuvos ir Livonijos..., p. 234–235.
Lietuvos Metrika (LM), kn. 6 (1494–1506). Užrašymų
kas. Jam reikėjo nusiųsti 10 raitų karių.
kn. 6, Vilnius, 2007, p. 264, nr. 444.
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Medingėnų dvaro savininkas buvo Jonas Šiukšta, nusiuntęs du raitelius. Kadangi
bajorams, turintiems iki 8 baudžiauninkų kiemų, reikėjo į kariuomenės stovyklą
siųsti vieną raitelį, tai Jonas Šiukšta galėjo turėti apie 16 baudžiauninkų kiemų8.
Išskyrus minėtą 1501 m. dovanojimą, kitų iki 1528 m. dovanojimų bajorams
Medingėnų ir Žarėnų valsčiuose nepavyko aptikti. Dalies bajorų, dalyvavusių karuose su priešais nuosavybę į žemę galėjo suteikti Didysis kunigaikštis Vytautas
arba Žemaičių seniūnai.
Žarėnų valsčiuje surašyti 23 karo prievolininkai, turėję nusiųsti po vieną
raitą karį9. Palyginimui galima pasakyti, kad 1567 m. kariuomenės sudarytuose
sąrašuose iš Medingėnų valsčiaus nurodyta atvykęs 51, o iš Žarėnų – 40 karių
raitelių. Išskyrus Žarėnų valsčių, iš kur Stanislava Šiukštienė nusiuntė du, visų
kitų bajorų atvyko po vieną raitą karį10. Tai liudija, kad tuose valsčiuose bajorų,
turinčių nekilnojamąją nuosavybę, padidėjo beveik dvigubai, tačiau jie visi nebuvo
turtingi.
1528 m. Žarėnų valsčiaus kariuomenės sudarytuose sąrašuose yra ir Jucys
Vidmantas (Vidmantavičius). J. Sprogis nurodo 1534 m. dokumentą apie valdovo
revizorių bajorų Vidmantų ir Pacevičių žemių sukeitimą Žarėnų valsčiuje. Vėliau
buvo Vidmantų bajorkaimis11.
Eugenijus Saviščevas nurodo, kad XVI a. Medingėnų valsčiaus plotas buvo
apie 160, o Žarėnų – 253 kvadratiniai kilometrai12.
Konstantinas Jablonskis rašo, kad 1527 m., skiriant Žemaičių seniūnu Stanislovą Stanislovaitį, Žygimantas Senasis paliko jo žinioje tiktai 9 valsčius, tarp
jų Medingėnus ir Žarėnus. Tai patvirtinta ir 1532 m. aktu Žemaitijos seniūnu
skiriant Petrą Stanislovaitį Kišką13. Todėl 1537–1538 m. Žemaitijos valsčių sudarytuose sąrašuose Medingėnų ir Žarėnų valsčių nėra, nes surašyti tiktai valdovui
priklausantys valsčiai.
Minėtoje E. Saviščevo monografijoje, be kitų žinių, nurodyti ir Medingėnų,
Žarėnų valsčių tijūnai, arba vietininkai (iki 1568 m.).
Paminėti šie Medingėnų valsčiaus tijūnai, arba vietininkai: apie 1530 m.
minimas tijūnas Stanislovas Valadkevičius; 1542 m. buvo vietininkas Andrius Kutas; 1546 m. – tijūnas Fursa Ivanovičius, 1549 m. – vietininkas Stoma Ivanovičius
Timirovas (abejotinas); 1554 m. – tijūnas Stanislovas Šiukšta; 1564 m. – tijūnas
Jonas Odachovskis (Adakauskas).
Minėtas tyrinėtojas nurodo šiuos 8
LM, kn. 523 (1528). Viešųjų reikalų kn. 1, p. 48,
Žarėnų valsčiaus tijūnus, arba vietinin157.
kus: 1541 m. minimas tijūnas Stanis- 9 Ten pat, p. 157–158.
10
Литовская Метрика, отдел 1, часть 3 книги пуб
lovas Grajevskis; 1552 m. nurodytas
личных дел, Петроград, 1915, с. 1340–1344 (1567 m.
kariuomenės surašymas).
anksčiau šias pareigas ėjęs tijūnas Stoma
11
Спрогис И. Географический указатель выборных
Packaitis; 1552 m. vietininku buvo Daдоккументов…, Вильно, 1915, с. 284 (nebaigtas
nielius Vasiljevičius, o 1554 m. – jau
spausdinti, iš rastų lankų vėliau įrišta knygų (A–K
raidės).
tijūnu; 1564 m. Medingėnų ir Žarėnų 12
Saviščevas E. Žemaitijos savivalda ir valdžios elitas
tijūno pareigas ėjo Jonas Odachovskis
1409–1566 metais, Vilnius, 2010, p. 37.
13
Jablonskis K. Istorija ir jos šaltiniai, Vilnius,
(Adakauskas)14.
1979, p. 95–96; LM, kn. 17 (1530–1536), užrašymų
XVI a. viduryje jau buvo ne tik
knyga 17, p. 278–279.
Žarėnų dvaras, bet ir miestelis. Apie 14 Saviščevas E. Žemaitijos..., p. 288, 290.
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tai E. Saviščevas rašo: „1552 m. žemaičių seniūnas reikalavo iš savo Žarėnų vietininko
sugriauti Žarėnų miestelį, nes jis atneša didelių nuostolių Žemaičių vyskupo Medininkų
miesteliui ir turgui. Turgaus teisę Žarėnams buvo gavęs ankstesnis valdytojas Stoma
Packaitis. Dar jam vietininkaujant, Žemaičių seniūnas reikalavo miestelį sugriauti, bet ir
vėliau, kai vietininkas buvo pakeistas, Žarėnų turgus tebeveikė15.“
Matyt, žodį sugriauti reiktų suprasti perkeltine prasme. 1552 m. Žemaitijos
seniūnas Jeronimas Chodkevičius rašte Žarėnų vietininkui Danieliui Vasiljevičiui
pranešė, kad uždraudžiama laikyti smukles ir rengti turgus Žarėnuose, nes tai
trukdys Va»niams16.
Lietuvai ruošiantis unijai su Lenkija 1564–1566 m., padaryta administracinių,
teisminių ir kitų pakeitimų. LDK suskirstyta į vaivadijas ir pavietus (šiuolaikine
terminija – į apskritis). Išskyrus Žemaitiją, buvę nedideli administraciniai teritoriniai vienetai – valsčiai (pavietai) buvo sujungti į didesnius. Tačiau Žemaitijoje
iki 1795 m. išliko senieji 29 skirtingo dydžio valsčiai, tarp jų – Medingėnai ir
Žarėnai, tačiau administracinių funkcijų valsčiai nebeturėjo.

XVI a. Žarėnų valsčiaus valdų inventoriai
Tris XVI a. Žarėnų valsčiaus kaimų inventorius yra paskelbęs Konstantinas Jablonskis. 1568 m. Laurynui Vainai valdovas Žarėnų valsčiuje dovanojo tris
kaimus. Ta proga buvo surašytas ir tų kaimų – Pluotinės, Sausdravėnų ir Lauko
Sodos – inventorius.
Pluotinės (Плютины) kaimas turėjo 16 valakų žemės. Visi valakai buvo
paskirti valstiečiams. Kaime gyveno 16 pavaldinių šeimų, kurios naudojo po vieną
valaką žemės. Pluotinės kaimas vakaruose ribojosi su Vîešvėnų bajoro Skungos
žemėmis, pietuose – su Žarėnų valsčiaus Dedovo (Дедовье) kaimu, o rytuose priėjo
Žarėnų valsčiaus Salóto kaimo žemės. Šiaurėje minėtas kaimas ribojosi su Žemaičių vyskupo Maivėnų kaimu. Dar buvo pono Stecko 11 valakų Pluotinės kaimas.
Maivėnų trijų sodybų kaimas minimas ir 1636 m. Žemaičių vyskupo Viržuvėnų
valdos (dvaro inventoriuje), tačiau 1662 m. ir vėlesniuose tos valdos inventoriuose
Maivėnai nebeminimi. Taip pat išnyko Dedovo ir Saloto kaimeliai, tačiau išliko
tais pavadinimais Dedovo ir Saloto ežerai. Pluotinės kaimo valakai siekė Žemaičių
seniūno Stanislovo Šemetos ežerą, vadinamą Ilgiu. Be to, prie Pluotínės kaimo
buvo ir ežeras Pluotinalis (Плютино). Surašytos ir to kaimo gyventojų prievolės.
Sausdravėnų (Совздрово) kaimas turėjo 15 valakų žemės. Kiekviena iš to
kaimo 15 šeimų naudojo po vieną valaką. Šis kaimas Lietuvos Respublikos metais
Žarėnų valsčiui nepriklausė. Ribojosi su bajorų Juodagalvių žemėmis, taip pat
su to valsčiaus kaimais Kantaučiais ir Videikiais. Sausdravėnų kaimui priklausė
ir du nemaži užusieniai, jų pavadinimai nenurodyti, gal atskirų vardų neturėjo.
Lauko Sodos (Лавъка Посада) kaimas turėjo 16 valakų, iš jų du valakai niekam
nebuvo paskirti. Taigi tada Lauko Sodoje buvo 14 kiemų. Lauko Sodos kaimą iš
trijų pusių supo Žarėnų valsčiaus Krėpštų (Крепъшов) kaimo žemės. Šis kaimas
dar ribojosi su Viešvėnų bajorų žemėmis ir su Žemaičių vyskupijos kanauninkų
Gaubelių? (Сковбовъ) kaimu. Regis, kad
15
Ten pat, p. 207.
šis kaimas tarp Žemaičių vyskupijos ka- 16 1552 m. J. Chodkevičiaus laiško Žarėnų vietininkui
nauninkų kaimų tyrinėtojų neminimas.
nuorašas, LVIA, f. 1282, ap. 5, b. 84.
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Juozapo Juzumo
parengto 1855 m.
Žemaičių vyskupijos
žemėlapio fragmentas

Lauko Sodos valdos dar siekė pelkes ir Ūžio ežerą, taip pat ribojosi su dviejų
Viešvėnų valsčiaus bajorų žemėmis. Surašytos ir to kaimo gyventojų prievolės. Šie
trys buvę LDK valdovo kaimai dovanoti LDK paiždininkiui, karaliaus raštininkui
Laurynui Vainai. Ta proga 1568 m. rugpjūčio 25 d. surašytas ir šis inventorius17.
1595 m. Žarėnų valsčiaus valdovo Vide¤kių kaimo inventorius. Mirus Videikių kaimo valdytojui Tomui Sventickiui ir sutikus Žemaičių seniūnui Jurgiui
Chodkevičiui, valdovas tą kaimą valdyti iki gyvos galvos perleido Jurgiui Tautkui. Ta proga 1595 m. spalio 23 d. buvo surašytas to kaimo inventorius. Kaimui
priklausė 12 valakų žemės. Iš jų vieno valako buvo paskirtas tik trečdalis, o
11 žemdirbių su šeimomis buvo gavę naudotis po visą valaką. Videikiai ribojosi
su Kantaučiais Plåtelių dvaro pavaldinių Kepur¸nų kaimu, Jova¤šiais (Явоишовъ),
Žemaičių vyskupijos kanauninkų Mišutaičių (Мишутаитевъ) kaimu ir Žemaičių
vyskupo pavaldinių Drūkčių (Друкътев) kaimo žemėmis. Mišutaičių pavadinimu
kaimas neišliko, vėliau galėjo būti pavadintas Svirpliais. Tarp Videikių ir Kepurėnų
buvo Videikiams priklausęs užusienis Oželiškės (Ожелишки), o tarp Kepurėnų
kaimo kitas užusienis Paltis? (Па[л]тее)18. Videikiai valstybine valda tebebuvo ir
1790 m. Šis kaimas į 1923 m. Žarėnų valsčiaus ribas neįėjo.
1599 m. privataus Žarėnų dvaro inventorius. Mirus Simonui Vainai, Žarėnų
dvarą paveldėjo jo sūnus Benediktas Vaina. Ta proga 1599 m. rugsėjo 5 d. buvo
surašytas to dvaro inventorius.
Aprašyti šie Žarėnų dvaro pastatai:
1. Įėjus pro vartus, tuoj didelis namas, apkaltas lentelėmis, su priebučiu.
Aprašyta to namo svetainė, kiti kambariai, jų baldai, prabangesni indai, krosnys,
langai, sandėliukai, kamaros ir kt.
2. Naujas namas, dengtas šiaudais, jame – priemenė, dvi svetainės, kamara.
Tame name buvo ir koplytėlė.
3. Senas namas, apkaltas lentelėmis. Jame – taip pat priemenė, dvi svetainės, kamara.
4. Sena kepykla. Joje – dvi kepimo krosnys, grūdų grūstuvas, girnos, o
priemenėje – virtuvinė krosnis.
17
Jablonskis K. Istorijos archyvas, t. 1, Kaunas, 1934,
5. Svirnas.
skiltis 161–166.
18
Ten pat, skiltis 385–388.
6 ir 7. Dvi klėtys.
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8. Pirtis su priemene, sena išvietė.
9. Sena arklidė.
10. Ančių ir žąsų paukštidė.
Už dvaro tvoros buvo galvijų tvartas. Netoliese telkšojo tvenkinys, prie kurio
senas malūnas. Buvo dar ir kitas tvenkinys, taip pat kūdra. Dar stovėjo šiaudais
dengtas dvaro klojimas su džiovykla.
Nurodyti šie dvaro gyvuliai ir naminiai paukščiai: 6 melžiamos karvės,
1 telyčia, 1 ariamas jautis, 1 veislinis bulius, 2 antrametės telyčaitės, 1 antrametis
buliukas, 3 veršiukai, 28 avys, dvi senos ožkos, 6 kiaulės, 30 žąsų, 10 gaidžių,
7 vištelės, 2 vištos, 2 kalakutai, 4 antys ir 20 ančiukų.
Šiam Žarėnų dvarui priklausė keturi kaimai. To dvaro Krėpštÿ (Kreipszty)
kaimas turėjo 20 valakų. Iš jų vienas valakas niekam nebuvo paskirtas, 7 šeimos
turėjo po vieną valaką. 11 šeimų – po pusę valako, dvi šeimos – po trečdalį
valako, viena šeima turėjo tik šeštadalį valako. Krėpštams dar buvo priskirti ir
6 miško valakai. Trys šeimos buvo paėmusios po vieną valaką, o kitais trimis
naudojosi dvi šeimos.
Krėpštų kaimo gyventojams nuo vieno valako buvo nustatytos šios metinės
prievolės: reikėjo mokėti 80 grašių činšo, duoti vieną statinę rugių, vieną žąsį, dvi
vištas, 20 saujų linų. Nors nenurodyta, tikėtina, kad reikėjo duoti sušukuotų linų.
Taip pat nuo vieno valako dvare darbymečiu reikėjo kas savaitę dirbti vienam
žmogui po tris, o žiemą – po dvi dienas. Už naudojimąsi miško valaku reikėjo
kasmet mokėti po 50 grašių. Ką miške baudžiauninkas galėjo daryti, nenurodyta.
Akmenskinės? (Ochmistre) kaimas buvo prie Plùngės–Luõkės kelio, turėjo
10 valakų. Iš jų vienas valakas niekam nebuvo paskirtas, o 5 šeimos turėjo po
vieną valaką, trys – po pusę ir viena – trečdalį valako. Iš to kaimo pustrečio
valako dvaras pajamų negaudavo. To kaimo baudžiauninkai nuo vieno valako
turėjo atlikti metines prievoles: reikėjo mokėti 60 grašių činšo, duoti 1 statinę rugių, 1 žąsį, 2 vištas, 20 saujų linų. Taip pat nuo vieno valako dvare darbymečiu
reikėjo kas savaitę dirbti vienam žmogui po 3, o žiemą po 2 dienas.
Zalepūgų (Zelepugi) kaimas turėjo 10 valakų. Iš jų 3 šeimos buvo gavusios
po valaką, o viena naudojosi pusės valako plotu. To kaimo šeši su puse valako
buvo nedirbami. Minėtam sodžiui dar priklausė ir du miško valakai. Iš jų viena
šeima buvo paėmusi naudotis visą valaką, o kita – tik trečdalį valako. Kaimiečiams
baudžiauninkams už naudojamą valaką reikėjo dvarui mokėti po 90 grašių, o už
miško valaką – 50 grašių. Jokių kitų prievolių nebuvo, nereikėjo ir dvare dirbti.
Karštìnių (Korsztenie) kaimas taip pat turėjo 10 valakų. 4 šeimoms buvo
skirta po vieną valaką, o du baudžiauninkai su šeimomis buvo paėmę tik po
trečdalį valako. 5 ir trečdalis valako nebuvo naudojami. Karšteniams priklausė ir
vienas pievų užusienis. Pagal nustatytas to kaimo baudžiauninkams prievoles už
naudojimąsi vienu valaku per metus reikėjo mokėti po 60 grašių. Be to, pašaukus
reikėjo dirbti prie ežero, matyt, žvejoti. Už naudojimąsi užusienio pieva reikėjo
mokėti 24 grašius. Kitų prievolių nebuvo19.
Prijungus Pluotinės ir Iµgio kaimus, taip pat miško sklypą, Maikėnus 19 Ten pat, skiltis 513–520.
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(Мойкяны) prie valdovo žemių, 1558 m. rugsėjį Žarėnų valsčiuje buvo sukeisti
bajorų Stanaičių ir Jakubavičiaus sklypai.
Be anksčiau minėtų 1568 m. Laurynui Vainai dovanotų Pluotinės, Sausdravėnų ir Lauko Sodos kaimų, 1568 m. gruodžio 16 d. minėtam L. Vainai Žarėnų
valsčiuje valdovas patvirtino dovanotus dar tris apgyventus kaimelius: Kaidėnus
(Койданы) su užusieniu (6 valakai), Kantaučiùs (Контовтишки) – 10 valakų ir
dar 16 valakų miško su dviem upėmis ir užusieniu, vadinamu Paltis (Польтис),
taip pat 3 valakų Saloto (Салаты) kaimelį su Saloto ežeru20. Tikėtina, kad Saloto
kaimelis vėliau pavadintas Milkantais. Tos gyvenvietės Lietuvos Respublikos metais
Žarėnų valsčiui nepriklausė.
1568 m. birželio 5 d. valdovas suteikiamą amžina nuosavybės teise Medingėnų kaimą patvirtino bajorui Jonui Adakauskui21.

Seniausios žinios apie Žarėnų bažnyčią
1579 m. Žemaičių vyskupiją vizitavo nuncijaus pasiųstas Tarkvinijus Pekulas. Jis aplankė tos vyskupijos bažnyčias, klausinėjo kunigus ir pasauliečius.
Klausimai ir atsakymai buvo sąžiningai surašyti. Istorikas Liudas Jovaiša Kauno
arkivyskupijos kurijos archyve saugomą išlikusią T. Pekulo vizitacijos dalį išvertė
į lietuvių kalbą ir 1998 m. paskelbė lotyniškus ir lietuviškus tekstus22.
Vizitatorius T. Pekulas 1579 m. spalio 2 d. vizitavo Varnių šv. Aleksandro
bažnyčią ir klausinėjo jos kleboną Aleksandrą Goslickį, kilusį iš Plocko vyskupijos.
Klebonas vizitatoriui pasakė, kad toje bažnyčioje buvo ir kitas kielikas, kurį jis
išvežęs į Žarėnus (Zorany), nes ten karaliaus miestelio bažnyčioje kieliko nebuvę. Kunigas A. Goslickis paminėjo į Žarėnų bažnyčią nuvežęs ir vieną arnotą.
Paaiškino, kad Žarėnai yra Varnių šv. Aleksandro bažnyčios filija, o vyskupas
kun. A. Goslickiui įsakęs rūpintis Žarėnų bažnyčia, kuri neturėjo jokios fundacijos.
Kunigas iš Žarėnų negaudavo jokių pajamų. Kun. A. Goslickis paaiškino, kad
vieną savaitę gyvena Varniuose, o kitą – Žarėnuose. Varniuose ir Žarėnuose jis
sakydavo pamokslus lietuviškai, nes lietuvių kalbą jau buvo išmokęs.
1579 m. spalio 7 d. vizitatorius įpareigojo kun. A. Goslickį dvi savaites būti
Varniuose, o trečią – reziduoti Žarėnuose23.
Vargu ar beįmanoma sužinoti pirmosios Žarėnų bažnyčios pastatymo datą.
Nežinia, kas ją pastatė. Suręsti Žarėnuose bažnyčią galėjo pasirūpinti tos valdos
administratorius.
Žarėnų bažnyčia, neturinti kunigo, įrašyta ir apie 1591–1596 m. parengtame
Žemaičių vyskupijos bažnyčių sąraše24.

žr. 11 išnašą, p. 284.
LM, kn. 50, l. 193, LVIA, mikrofilmas.
22
Jovaiša L. Žemaičių vyskupijos vizitacija, Vilnius,
1998, p. 269.
23
Ten pat, p. 263, 265, 283.
24
Vaivada V. Bažnyčių tinklas Žemaitijoje, Protestantizmas Lietuvoje: istorija ir dabartis, Vilnius, 1994,
p. 44.
20
21
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Kitos Žarėnų valsčiaus gyvenvietės,
minimos XVI a. pabaigoje
Kai kurios to valsčiaus gyvenvietės paminėtos jau anksčiau. Per 1564–1566 m.
LDK reformas įsteigtas ir Raseinių žemės teismas. Į šio teismo knygas būdavo
įrašomi teisinę galią turintys dokumentai. Pagal XVI a. Žemaitijos žemės teismų
knygas J. Sprogis yra išleidęs Žemaitijos geografinį žodyną, o vėliau tas pats
autorius parengė ir išleido XVI–XVII a. pradžios Senųjų aktų aprašų 10 tomelių25.
Iš jų šešiuose yra Žemaitijos dokumentų.
Taip pat J. Sprogis parengė jau minėtą LDK Senųjų aktų reikšmingesnių
dokumentų geografinę rodyklę, kuri dėl Pirmojo pasaulinio karo 1915 m. nebaigta spausdinti. Raseinių žemės teismo knygos išliko nuo 1575 m. Jose šiek tiek
pasitaiko ir ankstesnių įrašų.
LDK laikų Žarėnų ir Medingėnų valsčių teritorijos apėmė daug didesnį plotą negu Lietuvos Respublikos metų Žarėnų valsčiaus. Pavyzdžiui, 1637 m. LDK
Žarėnų valsčiui priklausė ir Žemaičių vyskupo visas Viržuvėnų (Janapolės) dvaras
su 12 gyvenviečių. O XVII a. Medingėnų valsčiaus gyvenviečių buvo Kantaučių ir
Tvìrų parapijose. Žemaitijos valsčių ribos XVII–XVIII a. buvo pastovios. Be anksčiau nurodytų XVI amžiaus Žarėnų valsčiaus gyvenviečių, XVI a. reikia paminėti
dar keletą, priklausiusių Lietuvos Respublikos Žarėnų valsčiui ir aptiktų XVI a.
pabaigos J. Sprogio darbuose. Tiesa, 1923 m. Žarėnų valsčiuje yra gyvenviečių ir
LDK laikais priklausiusių Tverų valsčiui. Išrinktos gyvenvietės pateikiamos pagal
abėcėlę. Kadangi daug nuorodų, jos šiame skyrelyje nenumeruojamos, pateikiamos
skliaustuose.
Kili¿nėnų kaimas. 1584 m. gegužės 31 d. aktu Adomas, Mykolas ir Grigas
Butkevičiai pardavė dalį Rešketėnų žemės ir dalį žemės palei Kiliūnėnų (Килунянцы)
kaimą Tverų valsčiuje (Опись, 1, p. 106).
Klaišiÿ kaimas (8 valakų). 1589 m. rugpjūčio 27 d. aktu karaliaus maršalka
ir Žemaitijos tijūnas Vaitiekus Bilevičius pardavė Mykolui Garbackiui Žarėnų valsčiaus Klaišių (Клойше) ir Varnãičių (Варнайте) kaimus (Спрогис И. Географический,
p. 127; Опись, 2, p. 111).
Kùležiškės žemė (būsimas kaimas). 1591 m. vasario 8 d. Barbora Šiukštaitė
iš tėvo Jono Šiukštos gavo kraitį daiktais, taip pat žemę Kuležiškę (Кулежишки)
Žarėnų valsčiuje (Опись, 2, p. 184).
Rešket¸nų dvaras. 1584 05 31 aktu buvo parduota dalis Rešketėnų (Решкетяны)
žemių (minima prie Kiliūnėnų). 1596 m. spalio 1 d. Florijonas Boguševičius pardavė Steponui Janavičiui įvairių žemių. Tarp jų – Pikturniškių žemę iš Rešketėnų
(Решкеты) dvaro, Juškiškių žemę prie Rešketos upės, Miciškių žemę Rešketėnuose
(в Решкетах) Žarėnų valsčiuje. 1597 m. dokumente minimas Rešketėnų (Решкетаны)
dvaras Žarėnų valsčiuje (Спрогис И. Географический, p. 271; Опись, 1, p. 106; 4,
p. 190).
Smilgių dvaras. 1596 m. gruodžio 20 d. aktu Jadvyga Jurienė pardavė 25 Спрогис Иван. Географический словарь древней
savo broliui Martynui pusę Smilgių
Жомойтской земли XVI столетия (toliau – Спро
гис И. Географический), Вильна, 1888; Опись доку
(Смильги) dvaro ir užusienį Skroblyментов Виленского центрального архива древних
ną (Скроблинас) Medingėnų valsčiuje
актовых книг (toliau – Опись), выпуск 1–10, Вильна,
1901–1913.
(Опись, 4, p. 179).
139

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

Lauko Sodos, Žarėnų
ir Medingėnų
apylinkės 1865 m.
rusiškame žemėlapyje

Šašaičių kaimas. 1591 m. sausio 2 d. aktu Jonas Adakauskas savo žmonai
Aleksandrai, be kitų valdų, užrašė Gilvôčių dvarą Vidùklės valsčiuje, taip pat
Medingėnų ir Šašãičių (Шашайте) kaimus Žarėnų valsčiuje (Опись, 3, p. 9).
Tarvydÿ dvaras. 1591 m. birželio 1 d. aktu Petras Tarvydavičius savo
dukroms Kotrynai Paškevičienei ir Jadvygai Urbanavičienei, taip pat jų vyrams
dovanojo du trečdalius Pluotinės dvaro Tarvyduose (в Тарвидах). Netrukus, 1591 m.
rugsėjo 20 d. tas pats P. Tarvydavičius savo sūnaus žmonai ir jos vaikams dovanojo Tarvydų (Тарвиды) dvarą, Pluotinės lauke, Žarėnų valsčiuje (Опись, 2,
p. 158–160).
Minimas terminas kovų laukas su kryžiuočiais metu buvo karinis vienetas
gintis nuo priešų. Vėliau, XVI a., laukas sudarė bajorų bendruomenę. Tarvydų
vietovardis yra asmenvardinės kilmės. Matome, kad tuo metu vienas Tarvydų
palikuonis jau buvo sulenkinęs savo pavardę.
Užminijų dvaras. Užminijų dvaras minimas 1590–1599 m. 1590 m. gegužės
5 d. aktu Vaitiekui Mikolajevičiui buvo parduotos dvi Užminijų (Ужминяевъ)
dvaro dirvos Žarėnų valsčiuje (Опись, 2, p. 113).
1594 m. sausio 5 d. aktu Stanislovas Narvilavičius savo seseriai Kotrynai
dovanojo pusę Užminijų (Ужмини) dvaro Žarėnų valsčiuje (Опись, 3, p. 101).
1597 m. birželio 24 d. Stanislovas Tomaševičius įkeitė pusę Užminijų (Уж
миние) dvaro ir du rėžius prie Minijos Žarėnų miestelėnui Steponui Skutaičiui
(Опись, 4, p. 231).
1599 m. spalio 3 d. aktu Povilas Kasperavičius ir Grigas Martinavičius
pardavė Jonui Mikolajevičiui pusę Užminijų dvaro Žarėnų valsčiuje (Опись, 5,
p. 194).
Užminijų laukas. 1597 m. spalio 15 d. aktu Grigas Jakubavičius ir jo žmona
Jadvyga įkeitė Veldomiškių žemę (землю Вельдомишкю) Užminijų lauke, Žarėnų
valsčiuje (Опись, 4, p. 259).
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Ùžpelių dvaras yra į vakarus nuo Medingėnų. 1593 m. birželio 29 d. aktu
Markas Janavičius savo dukroms Gendrutei ir Dorotai Urbonavičienėms ir jų vyrams dovanojo du trečdalius Užpelių (Ажпелисъ) dvaro Tverų valsčiuje (Опись,
3, p. 79).
1598 m. gegužės 10 d. Valentinas Paulavičius žentui Laurynui Jurevičiui
įkeitė pusę Užpelių (Ужпеле) dvaro Tverų valsčiuje. Dokumente minima apyrubė
Vilkduobė (Вилькодубы), Alkos kalnas (Алькова гора) ir kt. (Опись, 5, p. 20).
Varnãičių dvaras. 1591 m. vasario 8 d. aktu Mykolas Gorbackis, imdamas
žmoną Barborą Šiukštaitę, jai užrašė 100 kapų grašių, laiduotų Varnaičių dvaru
Žarėnų valsčiuje (Опись, 2, p. 171).
Varnãičių (4 valakų) kaimas. Anksčiau jis paminėtas prie Klaišių ir Varnaičių kaimų 1589 m. rugpjūčio 27 d. pardavimo akte (Спрогис И. Географический,
p. 51).
Vilkaičių dvaras. 1591 m. dokumente minimas Žemaičių vyskupo Vilkaičių
(Вилькайте) dvaras, besiribojantis su Rubežaičių dvaro žemėmis (Спрогис И.
Географический, p. 36).
1637 m. ir vėliau Vilkaičiai buvo Žemaičių vyskupo Als¸džių dvaro kaimas.
Tais metais Vilkaičių kaimas turėjo 44 kiemus (Istorija, t. 23, Vilnius, 1983, p. 22).
Vinteliškės dvaras. 1585 m. kovo 12 d. aktu Kotryna Augušienė ir jos vyras
pardavė Urbonui Vintilavičiui Vintiliškės (Винтилойти) dvarą Žarėnų valsčiuje
(Спрогис И. Географический, p. 36; Опись, 1, p. 159).
1592 m. vasario 16 d. aktu Bernotas, Tomas ir Kasparas Vitartavičiai pardavė Urbonui Vintilavičiui du trečdalius Vinteliškės (Винтилойти) dvaro Žarėnų
valsčiuje (Опись, 3, p. 39).
1597 m. spalio 13 d. Pakamario teismas išsprendė ginčą tarp Jono Rimkevičiaus su žmona ir Urbono Vintilos dėl Vinteliškės (Винтилишки) dvaro ribų
(Опись, 7, p. 314).

Apie Žarėnų valsčiaus žemėvaldą
Nors XVII–XVIII a. Žemaitijos valsčių ribos beveik nesikeitė, to negalima
pasakyti apie jų žemėvaldą, ypač privačią. Buvusiame Žarėnų valsčiuje buvo visos
žemėvaldos rūšys: bažnytinė, privati ir valstybinė.
Bažnytinė žemėvalda. Anksčiau minėta, kad 1568 m. valdovas dovanojo
Laurynui Vainai Lauko Sodos ir Pluotinės kaimus Žarėnų valsčiuje. Įpėdinis And
riejus Vaina tuos du kaimus 1611 m. pardavė Stanislovui Karvovskiui. Pastarojo
įpėdinis Motiejus Karvovskis 1620 m. tuos kaimus pardavė Žemaičių kanauninkui
Jonui Višemirskiui. Šis 1628 m. tapo Žemaičių vyskupu sufraganu (pavyskupiu) ir
1629 m. tuos kaimus padovanojo Žemaičių kapitulai. Kapitulos žinioje tie kaimai
išbuvo iki 1842 m. Tais metais caro valdžia juos perėmė į iždą26.
Anksčiau rašyta, kad 1591 m. dokumente paminėtas Žemaičių vyskupo
Vilkaičių dvarelis. Matyt, tas dvarelis vėliau buvo panaikintas, o likęs nemažas
kaimas priskirtas vyskupo Alsėdžių
dvarui. 1421 m. valdovas Vytautas Že- 26
Juzumas V. Žemaičių vyskupijos aprašymas, Varniai,
maičių vyskupui užrašė valdų, žemių
2013, p. 426.
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ežerų, taip pat ir Alsėdžių ežerą. Tikėtina, kad tada Alsė- 1896 m. topografinio
džių apylinkės dar tebebuvo be gyventojų. Vėliau įkurtas žemėlapio fragmentas,
kur pažymėti du
Alsėdžių dvaras.
Nors Žarėnai pažymėti 1613 m. M. Radvilos LDK že- Medingėnų dvarai ir
mėlapyje, tais metais ten stovėjusi bažnyčia dar neturėjo jokio miestelis
aprūpinimo ir nuolatinio kunigo. Pagaliau valdovas 1626 m.
patvirtino Vismaldų kaimo dovanojimą Žarėnų bažnyčiai, o altarijai buvo dovanotas Užizdrio? (Użyzdry, Użezdry) kaimelis. Tas kaimelis seniai išnyko. Tikėtina,
kad jis buvo prie Žiezdžio ežero, ribojosi su Tarvydų dvaro ir Milkantų kaimo
žemėmis. Vismaldų kaimas su užusieniais turėjo net 20 valakų, tačiau 1821 m.
jame gyveno tik trys pavaldinių šeimos. Vismalduose buvo ir klebonijos palivarkas, smuklė. Užizdris turėjo 7 valakus žemės, jame 1821 m. buvo du valstiečių
kiemai. Be žemių, Žarėnų bažnyčiai dovanotas ir Kliokio ežeras27.
Daug vėliau, apie 1763 m., pastačius Medingėnuose bažnyčią, jai buvo dovanotas Pažėrÿ kaimas. Tą dovanojimą Šiauliÿ žemės teismas pripažino 1770 m.
balandžio 6 d. 1821 m. Pažėros kaimas turėjo 6 valakus žemės, tačiau jame buvo
įsikūrę tik du pavaldinių kiemai28.
Privačios valdos, bajorkaimiai. Be privačių atskirų bajorų dvarų, dar XVII a.
ir vėliau susidarė įvairaus dydžio bajorkaimių. Jie atsirado nedideliems dvarams
dalijantis žemes, perkant ir parduodant atskirus jų sklypus. Nepavyko nustatyti,
kada tokios gyvenvietės pradėtos vadinti bajorkaimiais (lenkiškai okolica).
1667 m. po Žemaitijos dūmų surašymo 27 Ten pat, p. 423–424; 1821 m. Žarėnų bažnyčios
vizitacija, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 227, l. 427.
gyvenvietėse, kurios vėliau pavadintos 28 1821 ir 1831 m. Medingėnų bažnyčios vizitacijos,
bajorkaimiais, būdavo vos po vieną ar
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 227, l. 432; b. 246, l. 338.
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kelias bajorų sodybas: Klaišiuose 1, Medingėnuose 1, Smil- Žarėnų ir Medingėnų
apylinkės lietuviškame
giuose 5, Tarvyduose 429.
1775 m. dūmų surašymas atskleidė, kad Klaišių bajor- 1939 m. žemėlapyje
kaimyje nurodyta 10 bajorų dūmų, Medingėnų – 20, Smilgių
ir Sausdravėnų – 20. Dauguma bajorų baudžiauninkų neturėjo, taigi buvo ūkiai30.
1821 m. Žarėnų bažnyčios vizitacijoje nurodyti šie Žarėnų parapijos bajorkaimiai: Kereliškė, Klaišiai, Medingėnai, Pranckai, Smilgiai, Tarvydai ir Užminijai31.
1861 m. panaikinus baudžiavą ir valstiečiams suteikus pilietines teises, vėliau
valstiečiams išsipirkus žemes, XIX a. pabaigoje bajorkaimiai pradėti vadinti kaimais.
Valstybinė žemėvalda, Žemaitijos Žarėnų ekonomija. 1667 m. įvykęs dūmų
surašymas Medingėnų valsčiuje valstybinių žemių nenurodė. Žarėnų valsčiuje
buvo trys valstybinės valdos: jau minėti Videikiai (13 dūmų) ir Karkliškių vaitija
su Karkliškių, Lenkalių ir Pabiržulio kaimais (iš viso 35 dūmai). Tie trys kaimai
buvo prie Biržulio ežero. Abi šios valdos neįėjo į 1923 m. Žarėnų valsčių. Trečioje
valstybinėje Žarėnų valsčiaus valdoje – Žemaitijos Žarėnų ekonomijoje nurodyti
195 dūmai32.
Kada buvo įsteigta Žarėnų ekonomija, nepavyko išsiaiškinti. Jos pajamos
tekdavo Žemaitijos iždui, kurios centras nuo 1569 m. buvo Raséiniai. Žarėnų valdos 1678 m. inventoriuje rašoma, kad dvaras yra miestelyje. Jis apleistas, nėra nei
svirnų, nei tvartų, pats dvaro pastatas
senas, be krosnių, langų, neturi stogo. 29 1667 m. Medingėnų ir Žarėnų valsčių dūmų suTeigiama, kad po Žarėnų mies- 30 rašymas, LVIA, SA–3234, l. 187–191, 199–200.
1775 m. Medingėnų ir Žarėnų valsčių dūmų sutelio gaisro buvusios gatvės ir sklypai
rašymas, LVIA, SA–3341, l. 55–57, 73.
nesurašomi. Iki gaisro turėjęs būti 41 31 1821 m. Žarėnų bažnyčios vizitacija, LVIA, f. 669,
ap. 2, b. 227, l. 428.
sklypas su namais. Tų sklypų bendras 32 1667 m. LDK valstybinių valdų dūmų statistika,
LVIA, SA–3480, l. 15.
plotas – 15 margų. Miestelio žemdir143
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biams buvę skirta 18 valakų, kurie po gaisro likę nedirbami, apleisti. Kada minimas gaisras įvyko, nenurodyta. 1678 m. Žarėnuose surašyta 10 miestelėnų kiemų.
Šiam dvarui priklausė 5 ežerai, taip pat ir Lūkstas prie Va»nių. Valda buvo
suskirstyta į 3 administracinius vienetus. Iš viso surašyti 24 kaimeliai. Nors tie
kaimeliai turėjo po kelis valakus žemės, iš tikrųjų tai buvo vienkiemiai, kur buvo
1 ar du pavaldinių kiemai. Žarėnų valsčiui 1923 m. ribose priklausė tik dalis
kaimelių. Iš jų lokalizuoti šie: Bernótai, Plikia¤, Rupšiai, Vílkaičiai. Kiti kaimeliai,
matyt, anksti išnyko arba buvo kitaip pavadinti, jų nepavyko lokalizuoti. Didesnė
dalis tame inventoriuje surašytų kaimelių buvo ne Lietuvõs Respùblikos laikų
Žarėnų valsčiaus ribose33.
XVIII a. pradžioje Žarėnų valstybinis dvaras labai nukentėjo nuo Šiaurės
karo, bado ir 1709–1711 m. siautėjusio maro. Žarėnų miestelis liko be gyventojų.
Apie maro padarinius Žarėnų apylinkių kaimuose žinių nepavyko aptikti. 1772 m.
Žarėnų valstybinės valdos (seniūnijos) inventoriuje dvaras ir miestelis neaprašyti.
Nurodyti šiam dvarui priklausę tik du kaimeliai ir 6 užusieniai (vienkiemiai).
Tame inventoriuje minimas naujas vienkiemis Mečiniukai (Miecziniki). 27 bajorai
buvo išsinuomoję įvairius Žarėnų valstybinės valdos žemių sklypus34.
Matome, kad ne tik archeologiniai tyrinėjimai, bet ir istoriniai šaltiniai liudija seną Žarėnų valsčiaus gyvenviečių praeitį. Žinių, kad Žarėnų valsčiuje būtų
gatvinių kaimų, nepasitaikė aptikti.

1678 m. Žarėnų valstybinio dvaro inventorius,
LVIA, SA–3765, l. 315–318.
34
1772 m. Žarėnų valstybinio dvaro inventorius,
LVIA, SA–3865, l. 1–4.
33
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Žemaitijos istorijos fragmentai
Reikšmingi įvykiai, datos, faktai
Parengė Juozas Girdvainis

Žemaitijos teritorijoje pirmieji pastovūs gyventojai šiaurės elnių medžiotojai įsikūrė
prasidėjus aleriodo šimtmečiui, apie X tūkstantmetį prieš Kristų, pačioje paleolito
pabaigoje. Ankstyviausiai Žemaitijos teritorijoje įsikūrę medžiotojai ir žvejai priklausė Kundos kultūrai.
IV–III tūkst. pr. Kristų dabartinėje žemaičių gyvenamoje teritorijoje buvo paplitęs
Narvos kultūros vakarinis variantas.
Ankstyvajame geležies amžiuje (500 m. pr. Kristų – erų riba), kaip matyti iš
tyrinėtų to laikotarpio kapaviečių, Žemaitijoje gyveno skirtingų kultūrų žmonės.
Apie 70–150 m. po Kristaus vakarų Žemaitijoje, pajūryje, gyventojų skaičius labai
išaugo (220–300 metais), o po 300 m. sumažėjo. Tai gali būti susiję su gyventojų
migracija.
1219 m. pasirašyta Lietuvos ir Žemaitijos sutartis su Haličo kunigaikščiu. Iš šios
sutarties matyti, kad Žemaitijoje stipriausi kunigaikščiai buvo Gedvilas ir Vykintas,
savo valdas turėję vakarinėje arba pietinėje Žemaitijos dalyje.
1236 m. prie Šiaulių įvyko Saulės mūšis, kuriame žemaičiai (spėjama, kad jiems
vadovavo Žemaičių kunigaikštis Vykintas) nugalėjo kalavijuočius. Po šio mūšio
praėjus aštuoniems mėnesiams įvyko kalavijuočių ir kryžiuočių politinis susijungimas. Teritorinį susijungimą Ordinas tikėjosi įvykdyti per Žemaičių žemę. Žemaičių
sėkmę Saulės mūšyje daugiausia lėmė tai, kad tuo metu šiaurės ir vakarų žemaičiai palaikė glaudžius ryšius ir vieni kitiems padėjo. Toks jų bendradarbiavimas
pastebimas ir kovose prieš Mindaugą.
1248–1252 m. Lietuvoje vykstant vidaus karui Žemaitija suskilo į dvi stovyklas.
Vykinto pusėje prieš Mindaugą kovėsi tik vakarų žemaičiai. Šis karas padarė didelę
įtaką žemaičių kunigaikščiams, nes po jo šie kunigaikščiai vis rečiau beminimi
oficialiuose raštuose, o iškyla didžiūnai.
1255 m. Žemaičiai jungtinių pajėgų vadu išsirinko kunigaikštį Algminą. Šioje
sueigoje jis suformulavo visą politinę programą, kurioje buvo numatyti ne tik
konkretūs žemaičių veiksmai, bet ir tolimesni šių veiksmų tikslai.
1251 m. atsinaujino Žemaičių kovos su Livonijos ordinu.
1251 m. įvyko Tverų mūšis, kur Žemaičių kunigaikščio Vykinto valdomą pilį
puolė Mindaugas su savo kariuomene, bet jos nepaėmė ir pats buvo sužeistas.
Kunigaikštis Vykintas šiame mūšyje žuvo.
1259 m. įvyko Skuodo kautynės, kuriose
žemaičiai nugalėjo Livonijos kryžiuočius. Žuvo 33 riteriai. Žemaičiai, tuo

Straipsnis parengtas pagal žurnalą „Žemaičių že
mė“, redaktorė Danutė Mukienė.
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metu vykdydami kitokią politiką nei Mindaugas, 1251 m. sudaręs taikos sutartį
su Livonijos ordinu, intensyviai puldinėjo Livoniją.
1260 m. liepos 3 d. įvyko Durbės mūšis, kur žemaičiai, vadovaujami kunigaikščio Treniotos, visiškai sumušė jungtines Livonijos ir Prūsų ordino jėgas. Žuvo
150 Ordino riterių. Ordinui po šio pralaimėjimo grėsė visiškas žlugimas, nes iškart
prasidėjo Didysis Prūsų sukilimas.
1329 m. kryžiuočiai, vadovaujami Čekijos karaliaus Jono Liuksemburgiečio, apgulė
Medvėgalio pilį, kurioje buvo apie 6 000 žmonių. Žemaičiai atkakliai gynėsi, bet
buvo priversti pasiduoti. Vyrus, moteris ir vaikus pakrikštijo, bet netrukus jie vėl
grįžo į savo senąjį tikėjimą.
Pilėnų pilies tragedija gerokai palaužė Žemaitijos jėgas ir pasipriešinimą Ordinui.
Po 1336 m. žemaičiai buvo priversti atsisakyti aktyvių veiksmų prieš Ordiną.
1382 m. spalio 31 d. Dubysos žiočių saloje Jogailos ir Skirgailos vardu buvo pasirašytos trys sutartys su Vokiečių ordinu. Viena sutartimi Lietuvos kunigaikščiai
pasižadėjo apsikrikštyti, antra – padėti Ordinui prieš jo priešus. Trečiąją sutartimi
Ordinui buvo atiduotas Žemaičių plotas tarp abiejų Ordino dalių iki Dubysos.
Tačiau Jogaila, matyt, jau 1383 m. žinojo apie projektą kviesti jį Lenkijos karaliumi ir sutuokti su Jadvyga, ir jo politika įgavo savarankišką kryptį. Nutraukę su
Jogaila santykius, kryžiuočiai labiau susidomėjo Vytautu ir, jį pakrikštiję, vėl iš
jo ėmė kaulyti užrašyti Žemaitiją.
1383 m. Žemaičius Ordinui buvo užrašęs Jogaila, o 1384, 1392, 1400, 1409 m.
Vytautas.
1398 m. spalio 12 d. Vytautas Didysis Nemuno saloje sudarė su Kryžiuočių ordinu
sutartį (Salyno taika), pagal kurią Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė Ordinui užrašė
Žemaičius iki Nevėžio upės. Iki to laiko žinomi Žemaičių padovanojimai Ordinui
buvo tik pergamentiniai pažadai, o ši sutartis ir Vytauto pažadas padėti užvaldyti
Žemaičius kryžiuočiams kėlė pagrįstas viltis. Tačiau Žemaičius Ordinas tevaldė
tik iki 1401 m., kol Vytautas Vilniaus ir Radomo aktais formaliai įgijo Ldk titulą. Tais pačiais metais sukilę žemaičiai sunaikino dvi pilis, kurias Ordinas buvo
pasistatęs Žemaitijoje, tad po to Ordinas Žemaitijoje nebeturėjo kur beįsitvirtinti
ir jam liko daryti vien įprastus karinius žygius. Po to Ordinas Vytautą apkaltino
tuo, kad šis sukurstė žemaičius.
1410 m. įvyko Žalgirio mūšis, po kurio baigėsi žemaičių karai su kryžiuočiais.
1411 m. vasario 1 d. Vyslos saloje priešais Torunę Lietuvos ir Lenkijos valstybės
pasirašė sutartį su Vokiečių ordinu, pagal kurią Vytautui ir Jogailai iki gyvos
galvos atiteko Žemaičių žemė.
1411 m. Žemaičių seniūnu Vytautas paskyrė Kęsgailą Valimantaitį.
1411–1795 m. Žemaitija buvo seniūnija. Tai teritorinis administracinis vienetas,
kuris iki pat Nevėžio apėmė vakarinę Lietuvą. Ją sudarė žemės, o vėliau valsčiai.
XVI a. pirmoje pusėje čia veikė 29 valsčiai, kurie vėliau beveik nekito. Be jų, į
Žemaitijos seniūniją dar įėjo Jurbarko apylinkė ir didžiojo kunigaikščio Skirsnemu146
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nės dvaras (Užnemunės apylinkės, priklausiusios Vilkijos ir Veliuonos valsčiams,
bei Skirsnemunės ir Jurbarko dvaras).
Nuo XV a. penktojo dešimtmečio pradžios Žemaičių seniūnija dar buvo vadinama
ir Žemaičių kunigaikštyste. Jos kunigaikščiu titulavosi Lietuvos didysis kunigaikštis.
1413 m. Vytautas ir Jogaila, savaitei nuvykę į Žemaitiją, simboliškai ją krikštijo,
tuo tikėdamiesi susilpninti Ordino pretenzijas į Žemaičių žemę.
1413 m. Vytautas pirmasis iš Lietuvos valdovų Žemaičiams suteikė privilegiją (šio
dokumento tekstas nėra išlikęs).
Po Žemaitijos krikšto žemaičiams susidarė geresnės sąlygos susipažinti su Vakarų
Europos kultūra, naudotis šių šalių švietimo laimėjimais. Krokuvos universitete
pirmieji studentai iš Žemaitijos pasirodė 1458 m. Daugiausia iš pradžių į Vakarų
Europos aukštąsias mokyklas studijuoti važiuodavo jaunuoliai iš Kražių, Viduklės,
Kaltinėnų, Raseinių, Kelmės, Varnių, Platelių, Alsėdžių, Telšių.
Mokyklų tinklas Žemaitijoje pradeda formuotis XV a. Spėjama, kad pirmoji parapinė mokykla pradėjo veikti Kražiuose. Pradinių parapinių mokyklų skaičius
Žemaitijoje ėmė didėti XVI a. pradžioje. Tuo laiku bažnyčių fundacijų aktuose
užsimenama apie Tauragės, Joniškio, Telšių, Jurbarko, Krekenavos, Veliuonos,
Šiaulėnų, Žagarės, Betygalos, Saločių, Sedos mokyklų įsteigimą.
1415 m. Konstancoje (Šveicarija) įvyko bažnytinis susirinkimas, kur buvo sprendžiamas ir Žemaičių likimas. Žemaitijos reikalai buvo viena iš svarbiausių priežasčių, kuri subrandino didįjį konfliktą, žinomą Žalgirio kautynių vardu. Bet ir
po Lietuvos–Lenkijos pergalės aiškumo nebuvo. Pirmieji ginčai tarp Vytauto ir
Ordino prasidėjo dėl Žemaičių sienų. Tada, 1414 m., Vytautas ir Jogaila paskelbė
Ordinui karą. Karui užsitęsus, popiežius Jonas XXIII atsiuntė savo legatą Lozanos
vyskupą Vilhelmą, kuris popiežiaus vardu pakvietė ginčą spręsti bažnytiniame
susirinkime. Į Konstancos bažnytinį susirinkimą Vytauto iniciatyva atvyko 60 pakrikštytų žemaičių bajorų. Jie susirinkimui pateikė garsųjį Žemaičių skundą, kuriame daugiausia buvo kalbama apie blogybes, kurias iš Ordino patyrė žemaičiai.
Tačiau Konstancoje Ordinas turėjo daug šalininkų ir atsakymai į Žemaičių skundą
buvo gana kieti ir agresyvūs. Pripažino kryžiuočiai Konstancoje tik tai, kad jie
Žemaitiją laiko kaip „slidų ungurį už uodegos“. Ir vis dėlto, nors Konstancos
bažnytinis susirinkimas neišsprendė Žemaitijos problemos, bet paklausė svarbiausio
Žemaičių skundo prašymo – „įgalioti Jogailą ir Vytautą, kad jie, pasiėmę Vilniaus
vyskupą Petrą ir Lvovo arkivyskupą Joną, atvyktų į Žemaitiją ir mus pakrikštytų,
pastatytų mūsų krašte katedrą ir bažnyčių“.
1417 m. vasarą, į Žemaitiją atvykus Vytautui ir Vilniaus bei Lvovo vyskupams,
buvo pakrikštyta tūkstančiai žemaičių, o 1417 m. rudenį, baigiant krikštyti Žemaitiją, Vytautas vėl atvyko į šį kraštą ir pats parinko vyskupijos sostinę – Medininkus. Ten buvo pašventinta Katedros bažnyčia. Taip oficialiai 1417 m. buvo
įkurta Žemaičių (Medininkų) vyskupija.
1418 m. kelių Žemaitijos sričių gyventojai pasipriešino naujovėms, įvestoms po
krikšto, sukilo, išvarė kunigus ir vėl perėjo prie pagoniško tikėjimo.
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1422 m. rugsėjo 27 d. Lietuva (Vytautas) ir Lenkija (Jogaila) sudarė sutartį su
Vokiečių ordinu (Melno taika), kuria buvo išspręsta Žemaitijos problema. (1422 m.
Jogaila su Vytautu paskelbė Ordinui karą ir, sujungę savo kariuomenes, iš Lenkijos įsiveržė į jo žemes. Ordinas buvo nepasiruošęs kariauti ir gynėsi tik pilyse.
Lietuvių ir lenkų kariuomenės nusiaubė visą kraštą. Ordino magistras buvo priverstas paprašyti taikos. Lietuvai atiteko beveik visa Žemaitija. Vokiečių ordinui,
nepaisant Vytauto pastangų, buvo užleistos Nemuno žiotys ir patogus priėjimas
prie jūros su Klaipėda.) 1422 m. nustatytos sienos išsilaikė beveik penkis amžius
(iki 1919 m.).
Kai 1440 m. Trakų pilyje buvo nužudytas Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas
Kęstutaitis, Lietuvos ponų delegacija, nuvykusi į Varšuvą, prašė Lietuvos sostą
užimti Jogailos sūnų Kazimierą. Tačiau Žemaičiai vieningai rėmė Žygimanto sūnų
Mykolą. Laukdami palankių Mykolo žygių, Žemaičiai sukilo ir išvarė seniūną
Kęsgailą. Žemaičių priekyje stojo pagonis Daumantas, kuris nuėjo Vytauto bandytu politiniu keliu – ieškojo pagalbos pas kryžiuočius. Kazimierą rėmę Vilniaus
ir Trakų aukštieji pareigūnai jau buvo į Kauną sutraukę kariuomenę ir norėjo
jėga palaužti Žemaičių užsispyrimą. Pajutę, kad Mykolas pabėgo į Mozūrus, o
pagalbos iš Ordino nebuvo, Žemaičiai sutiko derėtis. Jie reikalavo patvirtinti savivaldą. Kazimieras tada priėmė jų sąlygas ir patvirtino Žemaičiams privilegiją.
1441 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras suteikė Žemaičiams privilegiją.
Šia privilegija Žemaitijai buvo suteiktas suverenitetas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sudėtyje. Tai kartu buvo ir Vytauto suteiktos privilegijos Žemaitijai
pratęsimas. Kazimiero privilegija buvo surasta 1661 m. V Žemaičių žemės pilies
teismo knygoje. Žemaičiai pagal šią privilegiją turėjo išlaikyti tik tuos LDK dvarus,
kurie buvo Vytauto laikais. Kas Vytauto laikais neturėjo pareigos pjauti šieno ar
eiti į pilių statybos darbus – tie buvo paliekami laisvi. Kazimieras patvirtino visus
dovanojimus bajorams ir kitiems kilmingiesiems, kuriuos buvo suteikęs Vytautas,
Švitrigaila ir Žygimantas. Kazimieras pasižadėjo už Nevėžio upės nesiuntinėti
savo pareigūnų ir teismų vykdytojų. Patiems Žemaičiams buvo suteikta teisė
rinktis valdininkus ir seniūnus, kuriuos Kazimieras turėjo patvirtinti. Tvirtindamas
Žemaičių laisves, Kazimieras savo žinioje pasiliko tik Vytauto medžioklių vietas.
Kazimiero privilegiją, vis pridėdami naujų laisvių, tvirtino Aleksandras (1492 m.).
Šioje privilegijoje buvo daug ankstesnių privilegijų punktų. Tvirtino ir Žygimantas Senasis (1507 m.), vėliau Žygimantas Augustas (1569 m.) ir Zigmantas Vaza.
Nuo seno, gyvendama iš dalies atskirą politinį gyvenimą, Žemaitija su Didžiąja
Lietuvos Kunigaikštyste bendradarbiavo pagal reikalą ir rodydavo savarankišką
nusistatymą. Ordino kovose Žemaičiams buvo tekęs ypatingas vaidmuo. Jogaila,
Vytautas ir Švitrigaila juos buvo kryžiuočiams iš viso padovanojęs šešis kartus.
1440–1492 m. Žemaitijoje pastatytos 5 bažnyčios: Alsėdžiuose, Krakėse, Pašvintinyje, Šiauliuose, Šiluvoje.
Apie XVI a. iki pat Baltijos jūros gyvenę kuršiai perėjo prie lietuvių kalbos, nors
dalis jų, ypač Mažojoje Lietuvoje gyvenusių kuršių, ir toliau kalbėjo kuršių kalba.
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XVI a. Žemaitija buvo suskirstyta į 29 (kartais nurodomas skaičius 28) pavietus.
XVI a. Žemaitijos kultūriniam gyvenimui, švietimui didelę įtaką darė Reformacija.
XVI a. viduryje Žemaičių vyskupystėje buvo 38 bažnyčios.
1581 m. padėtas pagrindas Varnių kunigų seminarijai. Lėšas patalpoms statyti
skyrė vyskupas Merkelis Giedraitis.
XVI a. pabaigoje–XVII a. pradžioje, vadovaujant vyskupui Merkeliui Giedraičiui,
daug dėmesio skirta Žemaičių vyskupystės organizacijai sutvarkyti.
Mokyklų skaičius Žemaitijoje labai išaugo XVII a. Vien iki XVII a. vidurio oficialiuose dokumentuose randama žinių apie 20 tuo metu Žemaitijoje veikusių
parapinių mokyklų.
1595 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje išleista pirmoji lietuviška
knyga. Tai buvo į lietuvių kalbą išverstas Ledesmos Katekizmas. Knygą išvertė,
spaudai parengė Varnių kanauninkas Mikalojus Daukša. Šiam darbui jį paskatino Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis. Katekizmas buvo skirtas Žemaičių
vyskupystei.
1599 m. M. Daukša lietuvių kalba išleido garsųjį J. Vujeko „Postilės“ vertimą, į
kurį buvo įdėta paties M. Daukšos parašyta prakalba lenkų ir lotynų kalbomis.
1602 m. Žemaitijoje įkurtas pirmasis vienuolynas – Kretingoje Jonas Karolis Chodkevičius įkurdino pranciškonus.
1616 m. Kražiuose įkurta kolegija – svarbiausias tuo metu Žemaitijoje veikęs
religijos ir kultūros centras, kuriam vadovavo jėzuitai. Tai buvo populiariausia
ir garsiausia aukštesnės pakopos mokykla Žemaitijoje. Nuo 1654 m. kita jėzuitų
kolegija veikė Pašiaušėje.
1622 m. vyskupas S. Kiška, iš pradžių siuntęs savo klierikus į Vilnių, juos perkėlė į Varnius. Čia prie katedros buvo pastatyti seminarijos namai. Seminaristus
mokė ir auklėjo jėzuitai. Tačiau greitai Žemaičių kunigų seminarija buvo perkelta
į Kražius (1626–1630), nes jėzuitams buvo patogiau klierikus mokyti prie savosios
kolegijos. Naujus gražius medinius seminarijos rūmus Varniuose apie 1744 m.
pastatė vyskupas A. Tiškevičius. Čia iš Kražių perkelti aštuoni studentai. 1864 m.
Žemaičių kunigų seminarija, rusų valdžiai reikalaujant, buvo perkelta į Kauną.
1636 m. įvyko Žemaičių vyskupystės sinodas, kuris ypač atkreipė dėmesį į Žemaitijos gyventojų švietimo reikalus. Šio sinodo nurodymu prie visų vyskupystėje
veikusių bažnyčių turėjo būti įsteigtos mokyklos ir išlaikomi mokytojai.
1654 m. metais, prasidėjus karui su švedais, prasidėjo ir didžiosios Žemaitijos
nelaimės, kurios šio krašto neapleido iki baisiojo 1710–1711 metų maro.
1655 m. rugpjūčio 17 d. J. Radvilos įkalbėti 436 Žemaitijos bajorai pasirašė sutartį
su švedais.
1656 m. balandžio pabaigoje Žemaitijos kunigaikštystėje, Breslaujos, Ukmergės ir
Upytės pavietuose prasidėjo sukilimas prieš čia dislokuotas švedų įgulas.
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1655–1661 m. vykęs karas su švedais ir jo metu prasidėjęs maras Žemaitiją labai
nualino.
1678–1679 m. žemaičiai vėl dalyvavo susirėmimuose su švedais, kai švedai, norėdami užpulti Prūsiją, turėjo iš Kuršo pereiti per Žemaitiją.
1702 m. sausio 27 d. Karolis XII su pagrindinėmis švedų kariuomenės jėgomis perė
jo LDK sieną ir įžengė į Žemaitiją. Vasario 17 d. jis jau buvo pasiekęs Raseinius.
Po 1710–1711 m. baisiojo maro Žemaitijoje ištisi kaimai liko tušti. Žemaitija neteko
beveik dviejų trečdalių gyventojų.
1764 m. buvo įsteigti pilies ir žemės teismai Telšiuose. Tai reiškė, kad Žemaitijos
kunigaikštystėje sukuriami du administraciniai-teisiniai padaliniai. Į vieną įėjo
13 Raseinių, o į kitą 15 buvusių Telšių pavietų. Po 11 metų teismas iš Telšių
buvo perkeltas į Šiaulius. 1790 m. Telšių, kaip teisinio-administracinio vieneto,
reikšmė buvo atkurta, paliekant minėtas institucijas ir Šiauliuose.
1769 m. įvyko Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas.
1791 m. atsirado trys Žemaitijos pavietai (žemės), oficialiai vadintos apskritimis.
Jų valdymą iš esmės perėmė rusų valdžia.
1795 m. po trečiojo Respublikos padalijimo Žemaitija atiteko Rusijai. Tais metais
visas kairysis Nemuno krantas nuo Balstogės iki Šakių buvo prijungtas prie Prūsijos,
o kita dalis, kuriai XIX a. lietuviai ir žemaičiai davė neoficialų Užnemunės vardą,
buvo įjungta į penkmetį gyvavusios ir nuo Napoleono Prancūzijos priklausiusios
Varšuvos kunigaikštystės sudėtį. Po Prancūzijos pralaimėjimo Rusijai (1812 m.) ir
po Vienos kongreso (1815 m.) Užnemunė tapo autonominės Lenkijos karalystės,
įėjusios į Romanovų imperijos sudėtį, dalimi.
Per 1830–1831 m. sukilimą žemaičių bajorai savo reikalavimais neišsiskyrė iš
bendrųjų politinių unijinių reikalavimų. 1831 m. birželio 3–20 d. veikė Žemaitijos
centrinė vyriausybė. Ji buvo sudaryta Tytuvėnuose iš Raseinių, Šiaulių, Telšių
apskričių sukilėlių keturių valdžios atstovų.
1843 m. pertvarkant visą šiaurės krašto administraciją, iš Vilniaus gubernijos buvo
atkirstos 7 vakarinės apskritys ir tuo būdu sudaroma iki Pirmojo pasaulinio karo
išsilaikiusi Kauno gubernija, į kurią įėjo didžioji Žemaitijos dalis.
1844 m. uždaryta Kražių gimnazija.
1863 m. sukilime aktyviai dalyvavo žemaičiai. Po šio sukilimo buvo nutraukta
Žemaitijos bajoriškų seimelių veikla.
1864 m. Žemaičių vyskupijos centras iš Varnių, kur dar Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto laikais buvo įkurta pirmoji Žemaičių katedra, buvo perkeltas į Kauną.
1886 m. lapkričio 19 d. Kęstaičių (Alsėdžių valsčius) bažnyčioje įvyko pirmasis
masinis žemaičių pasipriešinimas rusų kėslams versti į stačiatikybę katalikų bažnyčią Lietuvoje.
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Rusų valdžiai pareikalavus, kad Žemaičių vyskupas uždarytų Kęstaičių bažnyčią, vienuolyną ir kunigų prieglaudą, apylinkės žmonės subruzdo ir pasiryžo to
neleisti. Bažnyčia buvo šešias savaites dieną naktį saugoma ir visi atvykę rusų
valdininkai išvejami. Tada gubernatorius nutarė panaudoti karinę jėgą ir pats
ėmėsi vadovauti operacijai. Iš Telšių buvo atsiųsti trys kazokų eskadronai. Kazokai,
naudodami ginkluotę, išvaikė sargybinius iš šventoriaus. Likusieji gynėjai tuo metu
bažnyčioje giedojo šventas giesmes. Tada gubernatorius kazokams įsakė įsiveržti
į sausakimšai gynėjų prisigrūdusią bažnyčią ir jėga juos išmesti. Žmonės klūpojo
susikibę rankomis, giedojo giesmes ir nėjo lauk iš savo šventovės. Tada kazokai
puolė po vieną plėšti susikibusius maldininkus ir vesti juos lauk iš bažnyčios.
Prasidėjo kautynės viduje ir aplink bažnyčią, išvestuosius apdaužė ir vakare išvežė
į Telšių kalėjimą. Tarp suimtųjų buvo ir moterų. Paskiau bažnyčios šventenybės
buvo nugabentos į Telšius, kazokai ėmė naikinti bažnyčią. Jie kirviais sukapojo
altorius, kryžius, sakyklą, klausyklas, šventoriuje Kryžiaus kelio stotis – koplytėles,
sudaužė paveikslus ir bandė nugriauti bokštą bei nuplėšti stogą, bet, nebaigę savo
darbo, kartu su gubernatoriumi išvyko iš Kęstaičių.
1869–1870 m. vyko garsioji pirmoji knygnešių byla, per kurią daugiausiai nukentėjo
Žemaitijos kunigai, kurie platino Tilžės klebono Zabermano vardu išspausdintas
M. Valančiaus knygeles.
1893 m. lapkričio 21–22 d. įvyko Kražių skerdynės. Rusų valdžiai kėsinantis uždaryti Kražių bažnyčią, žemaičiai ėmė budėti bažnyčioje, ir Raseinių isprauninkas
jos uždaryti neįstengė. Lapkričio 22-osies naktį bažnyčios uždaryti atvyko pats
Kauno gubernatorius M. Klingenbergas. Žmonės jo neklausė. Tada maldininkus
puolė 70 žandarų, ėmė juos varyti iš bažnyčios. Gynėjai pasipriešino. Tik ryte,
iš Varnių atvykus 300 kazokų, kražiškiai buvo nugalėti. Devyni iš jų per susirėmimus žuvo, 44 buvo sunkiai sužeisti, apie 150 suimta ir pasodinta į kalėjimą.
1905–1907 m. įvykiai Rusijoje Žemaitiją paskatino kovoti už savo politinę ir ekonominę nepriklausomybę.
1925 m. gegužės 14 d. Vytauto Didžiojo universitete įregistruota žemaičių studentų
Simono Daukanto draugija.
1926 m., kuriant Lietuvos bažnytinę provinciją, iš Žemaičių vyskupijos buvo sudaryta Kauno arkivyskupija, Telšių bei Panevėžio vyskupijos.
1932 m. vasario 16 d. Telšiuose įkurtas Žemaičių „Alkos“ muziejus.
1938 m. išleista pirmoji žemaičių poezijos ir prozos antologija „Žemaičiai“ (sudarė
Stasys Anglickis).
1941 m. birželio 25 d. bolševikai Rainių miškelyje nukankino 73 politinius kalinius.
1991 m. pastatyta, pašventinta Rainių koplyčia – paminklas tautos kančioms.
1991 m. gegužės 25 d. įvyko pirmasis Žemaičių kultūros draugijos suvažiavimas
(draugijos pirmininkas Stasys Kasparavičius).
1994 m. liepos mėn. įkurta Žemaičių akademija (rektorius Adomas Butrimas).
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1995 m. įkurta akademinio žemaičių
jaunimo korporacija „Samogitia“ (vadovė Loreta Mukaitė).
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Žarėnų krašto mitologiniai, istoriniai ir
archeologiniai paminklai. Sudarė UAB
„Žemėlapių artelės“ kartografė Aira Dubikaltienė

1998 m. įkurtas Žemaičių kultūros informacijos centras Vilniuje (vadovė Danutė Mukienė).
1998 m. įkurtas Žemaičių kultūros, akademinio jaunimo ir vaikų rėmimo fondas
(pirmininkė profesorė Viktorija Daujotytė).
2004 m. Vilniuje įsteigta visuomeninė organizacija Regionų kultūrinių iniciatyvų
centras (pirmininkė – „Žemaičių žemės“ žurnalo redaktorė Danutė Mukienė), kuris perėmė iki to laiko Žemaičiu kultūros draugijos informacinio centro vykdytas
pagrindines funkcijas.
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Telšių apskrities istorijos puslapiai
Parengė Juozas Girdvainis

Telšių apskritis – 1764–1950 m.
1764–1775, 1791–1795 – Žemaičių seniūnija;
1795–1842 – Vílniaus gubernija;
1842–1915 – Ka÷no gubernija;
1915–1917 – Lietuvos sritis;
1918–1941 – Lietuva;
1941–1945 – Šiauliÿ krašto apygarda;
1945–1950 – Lietuvos TSR.
Gyventojų: 1823 351 (1897), 44 005 (1917), 97 399 (1940).
Plotas: 5 306 km2 (1897), 1 550 km2 (1917), 2 621 km2 (1939).
Telšiÿ apskritis (skirtingais laikais dar žinoma kaip Telšių reparticija, Telšių
žemė, Telšių ujezdas) – 1764–1950 m. (su pertrauka 1775–1791 m.) egzistavęs administracinis vienetas dab. Vakarų Lietuvoje, su centru Telšiuosê, kurio priklausomybė
ir teritorija daug kartų keitėsi. Apskritis atkurta 1994 m. kaip Telšių apskritis.
Žemaitijos seniūnijoje. Pirmą kartą Telšių apskritis (kaip Telšių reparticija)
sudaryta 1764 m., padalijus Žemaitijos seniūniją į dvi dalis. 1775 m. ji panaikinta,
jos vietoje sudaryta Šiaulių reparticija. Atkurta 1791 m., Abiejų Tautų Respublikos
konstitucijai paskelbus, kad Žemaičių seniūnija padalijama į tris reparticijas –
Raséinių, Šiaulių ir Telšių. Iki 1795 m. priklausė LDK Žemaitijos seniūnijai.
1791 m. lapkričio 2 d. įkurtam administraciniam vienetui priskirta 11 senųjų (mažųjų) Žemaitijos pavietų (valsčių): Telšių, Vîešvėnų, Patùmšių, Plåtelių,
Gandi¹gos, Meding¸nų, Žar¸nų, Tvìrų, Šauduvos, Palangõs.
Telšiai tapo šios teritorijos, dar vadintos žeme, administraciniu centru. Buvo
įkurtos raštinės, jungtinis žemės teismas, kuris sujungė žemės, pilies ir pakamario
teismų funkcijas. Įkurtas savivaldos organas – Civilinė karinė pavieto komisija,
kuri turėjo rūpintis žemės ūkiu, amatais, prekyba, mokyklomis, socialine globa,
vykdyti centrinių valdžios institucijų nurodymus, tvarkyti šaukimus į armiją, karinių dalinių, dislokuotų paviete, aprūpinimą, rinko žemės ribų komisarus.
Rusijos imperijoje. 1795 m. žlugus Lietuvos–Lenkijos valstybei, Telšių apskritis tapo carinės Rusijos administracinės struktūros grandimi. Lenkiškas apskrities
pavadinimas powiat pakeistas rusišku ujezd. Pagal Rusijos įvestą administracinįteritorinį suskirstymą Telšių apskritis 1795–1797 ir 1801–1843 m. priklausė Vilniaus
gubernijai (1797–1801 m. Lietuvos gubernijai), nuo 1843 m. – naujai sudarytai Ka÷no
gubernijai. Šis administracinis suskirstymas nepakito iki 1915 m., tik 1819 m. nuo
Vilniaus gubernijos Telšių apskrities buvo atskirta ir Ku»šo gubernijai priskirta
Palangâ su apylinkėmis.
XX amžius. 1915 m. Lietuvą užėmė Vokietijos kariuomenė. Vokiečių okupacinė valdžia įvedė savo administracinį
Lietuvos suskirstymą. Lietuvos teritorija
Parengta pagal: Telšių apskritis. Tarybų Lietuvos
enciklopedija, t. 4, Vilnius, 1988.
buvo padalyta į 44 apskritis. Telšių
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apskritis 1915–1918 m. įėjo į Oberosto Lietuvos sritį. Apskrities teritorija sumažėjo,
nes buvusioje Telšių apskrities teritorijoje buvo įsteigtos savarankiškos Kretingõs
ir Sedõs apskritys.
1918 m. atkūrus Lietuvos valstybę, gruodžio 17 d. vidaus reikalų ministras
išleido aplinkraštį, kuriuo buvo atkurtos apskričių viršininkų institucijos. 1919 m.
liepos 1 d. įstatymu nustatytos 20 apskričių ribos. Telšių apskrities Trýškių valsčius
prijungtas prie Šiaulių apskrities. 1940 m. Lietuvą okupavus sovietinei kariuomenei,
įvykdyta ir administracinė reforma, bet apskritys išliko.
1941–1944 m. apskritis įėjo į Ostlando Lietuvos generalinės srities Šiaulių
krašto apygardą. 1947 m. Plungė ir 3 valsčiai priskirti naujai Plungės apskričiai.
1950 m. birželio 20 d. apskritis pertvarkyta į Telšių rajoną (32 apylinkės),
dalis teritorijos priskirta Rietåvo rajonui (3 apylinkės), Ùžvenčio rajonui (8 apylinkės) ir Va»nių rajonui (15 apylinkių).
Telšių apskritis atkurta 1994 m. liepos 19 d. Telšių apskričiai priskirtos
Maže¤kių, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybių teritorijos. 2000 m. Plungės rajonas
padalytas į Plungės rajono ir Rietavo savivaldybes.
Apskrities valsčiai 1919–1950 metais
Valsčiai

Laikotarpis

Centras

Alsėdžių

1919–1947

Alsėdžiai

Gadūnavo

1919

Gadūnavas

Gargždų

1920

Gargždai

Janapolės

1947–1950

Janapolė

Luokės

1919–1950

Luokė

Nevarėnų

1920–1950

Nevarėnai

Plungės

1919–1947

Plungė

Rietavo

1919–1947

Rietavas

Telšių

1919–1950

Telšiai

Tryškių

1919

Tryškiai

Tverų

1919–1948

Tverai

Ubiškės

1947–1950

Ubiškė

Varnių

1919–1950

Varniai

Žarėnų

1919–1950

Žarėnai

Žemaičių Kalvarijos

1920–1924

Žemaičių Kalvarija
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Žarėnų praeities kronika
Juozas Girdvainis
Žarėnai. 2012 m.

Žar¸nų miestelis įsikūręs prie šešių kelių kryžkelės kalvotoje vietovėje, netoli
Påplienijos piliakalnio, kur tvarkingai išsidėstę mediniai ir mūriniai namai supa
seniūniją, bažnyčią, krautuves, nusidriekia iki vidurinės mokyklos.
Iš Žarėnų į Télšius – 17 km, Tverùs – 14, Varniùs – 16, La÷ko Sõdą – 10,
Rôškėnus – 9, Žlíbinus – 16, Meding¸nus – 10, Kegùs – 6, Plùngę – 20, Rietåvą –
18. Netoli nuo čia – Mínijos upės aukštupys, aplink Žarėnus tyvuliuoja Salóto,
Kliokio, Karštìnių (Didóvo), Pluotinålio ir Ílgio ežerai.
Žarėnai – viena seniausių Žemaitijos gyvenviečių prie Plinijos kalno Telšių
krašte. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Žarėnai (Sare) minimi 1253 m. Vokiečių
ordino ir Ku»šo vyskupo žemių dalybos akte.
Žarėnų krašto gyventojai ištisus šimtmečius kentėjo nuo kryžiuočių invazijos, carinės Rusijos priespaudos, švedų antpuolių, XX a. – nuo vokiečių nacių,
sovietų valdžios okupacijų ir sovietų komunistų valdžios vykdyto didžiausio
genocido Lietuvoje.
1253 m. Žarėnai atiduoti Vokiečių ordinui.
1367 m. vokiečių Kuldygos komtūras Zygfridas (Siegfried) su ginkluota
kariauna, padedama kuršų kariūnų, įsiveržė į Žarėnus, apiplėšė gyventojus, dalį
jų išžudė, nuniokojo apylinkes ir, pasak Hermano Vartbergės, pasitraukdami iš
Žarėnų išsivedė daug vyrų ir moterų belaisvių, taip pat jaučių ir arklių.
XV a. Žarėnai – valsčiaus ir apskrities centras. Žarėnų apskritis pagal
Jakubovskio nubraižytą žemėlapį – dvarininkų, bajorų ir valstiečių žemės nuo
Kanta÷čių iki Luõkės, nuo Stalg¸nų per Tverus iki Påvandenės.
Žarėnų valsčius nuo XVI a. vidurio priklausė Žemaičių seniūnui ir buvo
jo valdžioje.
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1527 m., kai Žygimantas Senasis daugelį Žemaičių valsčių paėmė į savo
seniūnišką valdžią, Žarėnai palikti valdyti ir imti iš valsčiaus gyventojų mokestines
pajamas tik Žemaičių seniūnui Stanislovui Kęsgailai.
XVI a. Žarėnai klestėjo kaip turtingas, gražiai sutvarkytas tų laikų miestas
su veikiančia katalikų bažnyčia. Tarkvinijaus Pekulos vizitacijos aprašyme pažymima, jog 1579 m. Žarėnų bažnyčią aptarnavo Va»nių klebonas M. Goslickis ir
ji priklausė Varnių filijai.
1528 m. Žarėnų valsčiuje gyveno 1 550 gyventojų, iš jų – 27 bajorų šeimos,
1567 m. – 2 850 žmonių, iš jų 42 bajorų šeimos.
Žarėnų krašto bajorai kilus karui privalėjo duoti: 1528 m. 24 arklius,
1567 m. – 42.
1626 m. karalius Zigmantas Vaza Žarėnų bažnyčiai paskyrė 30 valakų (1 valakas – 21,368 ha) žemės beneficiją, o Žemaičių vyskupas žarėniškis Abraomas
Vainius Žarėnų bažnyčiai suteikė parapijos teises. Žarėnų parapijai priklausė La÷ko
Sodõs ir Meding¸nų filijos. 1665 m. Jonas Kazimieras suteikė privilegiją Žarėnams
rengti savaitinį turgų ir tris metinius prekymečius (muges).
Žarėnų dvaro savininkų Simano Vainiaus ir Elzbietos Vainienės (Kęstartaitės)
sūnus Abraomas Vainius (1569–1649), baigęs Vilniaus akademiją (universitetą) ir
Romos dvasinę akademiją, 1626 m. liepos 20 d. buvo paskirtas Žemaičių vyskupu.
1627 m. pavasarį atvykęs vyskupauti į Varnius, dažnai lankė Žemaitijos parapijas,
iš Romos katalikų popiežiaus Urbono VIII išrūpino 66 bažnytinius atlaidus, įsakė
visiems Žemaičių vyskupystės kunigams valdyti tik po vieną parapiją, o kitos
atsisakyti.
1627 m. vasarą Abraomas atostogavo Žarėnų dvare pas motiną Elzbietą
(tėvelis Simanas mirė 1599 m.). Čia jis gėrėjosi vaiskiomis Žarėnų apylinkėmis,
vaikštinėjo Žarnos upės pakrantėmis, meškeriojo Karštenių ežere. Bet nusivylęs
ir pasipiktinęs, kad vis dar nėra Žarėnuose bažnyčios, grįžo į Varnius. Matyt,
A. Vainiaus rūpesčiu 1629 m. Žarėnuose suręsta medinė bažnyčia.
XVI a. antrojoje pusėje Žarėnų dvarą valdė iš Ga»dino apskrities į Žemaitiją
atkilęs Simanas Vainius, jis buvo paskirtas Ùžvenčio tijūnu, 1554–1587 m. – Palangõs ir Gargždÿ seniūnu, 1584 m. tapo karaliaus dvarų maršalka ir revizoriumi,
1588 m. – Mstislavlio pilininku. Anot vyskupo Motiejaus Valančiaus, Simanas
Vainius ant Baltijos jūros kranto Palangojê 1554 m. pastatęs bažnyčią. Simanas
Vainius mirė Žarėnuose 1599 m., palaidotas Švč. Trejybės bažnyčioje Vilniuje.
Po Simano Vainiaus mirties 1599 m. Žarėnų dvarą paveldėjo jo žmona
Elzbieta Vainienė (Kęstartaitė). Pagal tų metų surašytą dvaro inventorių, Žarėnų
dvarui priklausė Krėpštÿ, Akmistrų, Zalep¾gų ir Karštenių kaimai.
XVIII a. Žarėnai – seniūnijos, valsčiaus ir apskrities centras, tik teismo įstaigos nuo 1764 m. priskirtos Telšiãms.
XVIII a. Žarėnų valsčiaus žmonės turėjo geriausias sąlygas tradicinėms
žemaitiškoms gyvenvietėms plėtoti. Čia žemės priklausė smulkiesiems bajorams.
Vykstant valakiniams pertvarkymams, kaimų gyventojai nesikėlė ir nesibūrė į
gatvinius kaimus – miestelius. Jų sodybos dažniausiai plėtojosi tose pačiose vietose
ir visą laiką kūrėsi lyg dvareliai gražiausiose kaimų vietovėse, toliau skaidydamosi,
plėsdamosi, aprėpdamos vis didesnes dvarų teritorijas. Čia išliko ryškūs tradicinės
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Žarėnų liaudies architektūros bruožai, vietomis modernūs elementai, nužiūrėti iš
medinės architektūros dvarų pastatų.
Po XVII a. antrosios pusės ir XVIII a. pradžios nelaimių – švedmečiu, maro
metais daug žemvaldžių, pabėgusių iš Žemaitijos, negrįžo ūkininkauti į dvarus,
o valstiečius paleido činšininkais, tai yra mokančiais tik mokesčius. Ir tuo metu
nesirūpinta valakine gyvenviečių reforma.
1766 m. Žarėnus valdė Jokūbas Nagurskis, valstybės iždui mokėdamas
nuomos 723 auksinus ir 25 grašius kvortos mokesčio.
Žarėnų valdos vėliau atiteko Švykovskiams, po jų – nuo 1892 m. Žarėnų
dvaras tapo Underavičių nuosavybė. Jiems priklausė 844 ha žemės su mišku ir
vandenimis.
Carinei Rusijai 1795 m. pavergus Lietuvą, lietuvių tauta pasidarė istoriškai
lojali rusų valdžiai. Bet prievartos mechanizmas tautai tvyrojo ore, ir jis galėjo būti
bet kuriuo metu panaudotas, tad viešai niekas nenorėjo reikšti nepasitenkinimo.
Lietuva tapo atsilikusia carinės Rusijos gubernija prie Baltijos jūros.
1795–1904 m. Lietuvoje dirbo ir kūrė daug šviesaus proto, gaivios minties
žmonių, pranokusių tą rusų okupacijos tarpsnį. Veikė Vilniaus universitetas, kuriame dėstė žymių dėstytojų, skleidusių Prancūzijos ir Anglijos universitetų idėjas,
išmokiusių šimtus studentų kritiškai mąstyti ir kurti Lietuvos ateitį.
Valstybė išliko tiktai žmonių sąmonėje, tačiau tikros Lietuvos nebebuvo.
Rusijos carienė Jekaterina II įsakmiu raštu Lietuvos bajorams suteikė teises
tvarkytis, bet tos teisės buvo susiaurintos, o bajorai privalėjo būti lojalūs Rusijos
carinei valdžiai.
Tiktai mokslo ir stebėjimo būdu žmogaus protas galėjo pasiekti geresnių
rezultatų. Didžiausia žmogaus vertybė buvo išsilavinimas – sugebėjimas veikti
visuomenės labui.
Po 1861 m. baudžiavos panaikinimo anksčiau veikusios filomanų, filaretų,
kitos draugijos įtvirtino buržuazinę visuomenę. Tai kapitalistinės visuomenės klasė,
valdanti pagrindines gamybos priemones ir naudojanti samdomąjį darbą.
1800 m. Lietuvos visuomenė jautėsi sutrikusi: vieni siekė išsaugoti savo
turtus, kiti – prisitaikyti, treti puoselėjo laisvės idėją ir ėmė ją brandinti, kai Napoleono armija pradėjo žygį į Rytus – prieš carinę Rusiją.
1841 m. Žarėnuose gyveno 369 gyventojai. Bažnyčią aptarnavo trys kunigai, kurie čia nuo seno buvo įsikūrę. Klebono pareigas ėjo kunigas Dominykas
Vitkevičius. Tada Žarėnų parapijai priklausė 3 599 katalikai.
1853 m. Žarėnuose veikė parapinė mokykla su 27 mokiniais.
1884 m. Žarėnuose įsteigta Pašto agentūros stotis.
1911 m. vietoj senos medinės bažnyčios parapijiečių ir Žarėnų klebono
Juozapo Lomano rūpesčiu Žarėnuose pastatyta nauja Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia – didelė, dvibokštė, medinė, ryškiai dominuojantis statinys visoje Žarėnų
krašto teritorijoje.
1913 m. Žarėnuose atidarytos siūlų verpimo dirbtuvės.
1923 m. 38 Žarėnų sodybose gyveno 385 gyventojai, Žarėnų Underavičių
dvare – 67 žmonės.
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1930 m. Žarėnuose iš Vincento Rumbučio malūno gyventojų butuose pirmą
kartą įsižiebė elektros lempučių šviesa.
1936 m. Žarėnuose įsteigtas sveikatos centras, 1950 m. – ambulatorija.
1918–1940 m. – Lietuvos nepriklausomybės laikais Žarėnuose veikė valsčiaus
ir girininkijos įstaigos, paštas, pradžios mokykla, policijos nuovada, pieninė, kooperatyvas, smulkaus kredito draugija, Vinco Rumbučio malūnas, Stasio Kukštos
lentpjūvė ir garo malūnas, Ùžminijų plytinė.
Žarėnų valsčiuje, Dílbės kaime, gimė ir augo kalbininkas Jonas Juška,
Kungiÿ kaime – literatūros tyrinėtoja ir kritikė profesorė Elena Bukelienė, Butkÿ
kaime – lietuvių kalbos vadovėlių autorius kalbininkas Bronius Dobrovolskis,
Purvãičių kaime – etnografas, fizikas, muziejų kūrėjas profesorius Ignas Končius,
Šilÿ kaime – dailininkas grafikas Valerijonas Galdikas, Medingėnuose – germanistas, vertėjas Alfonsas Tekorius, Žarėnuose – hidrotechnikos inžinierius Kazys
Sivickis, Žarėnų dvare – Žemaičių ir Vilniaus vyskupas Abraomas Vainius. Žarėnų valsčiui priklausė Medingėnai, kur Šukštų dvare Konstancijos Underavičiūtės
(1823–1878) ir Pranciškaus Ksavero Šukštos (1815–1880) šeimoje 1847 m. sausio
1 d. gimė rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos motina Stanislava Genovaitė Šukštaitė (Pečkauskienė).
Stanislava Genovaitė Šukštaitė (1847–1915) 1876 m. ištekėjo už bajoro Anup
ro Pečkausko ir 1877 m. kovo 8 d. šeima susilaukė dukros – būsimos rašytojos
Marijos, vėliau – Sofijos, Stepono ir Vincento.
1940 m. Žarėnų parapijai priklausė 3 076 katalikai1.
1940 m. Žarėnuose įsitvirtino sovietų okupacinė valdžia.
1941 m., prasidėjus Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos karo veiksmams,
Žarėnai smarkiai nukentėjo. Vokiečių baudžiamasis būrys, padedamas vietinių
kolaborantų, sunaikino Žarėnų žydų bendruomenę.
1941 m. birželio 24 d., antradienį, buvęs sovietų valdžios Žarėnų valsčiaus
vykdomojo komiteto pirmininkas Vytautas Briedis, traukdamasis su stribais paskui
rusų kariuomenę į Rusijos gilumą, padegė Žarėnų kooperatyvo pastatą, nuo jo
liepsna įsiplieskė į gretimus Žarėnų gyventojų namus. Ties Lîeplauke V. Briedis
bandė įstoti į raudonarmiečių būrį, tačiau jų buvo sušaudytas2.
1990 m. pastatyti didžiuliai Žarėnų kultūros rūmai su 300 žiūrovų vietų,
didele šokių sale.

1

2

Vatikano archyvas, Proc. Cons., b. 28, l. 558–573;
Archivio dell S. Congr. del Concilio, Relationes dioeces, Vilnensis anno 1635, 1639; Lietuvių enciklopedija,
Boston, 1966, t. 35, p. 174, 175; Wolonczewskis M., Zemajtiu Wiskupiste, 1848.
Žemaičių žemė, 1941, nr. 12.
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Paplienijos piliakalnis
Parengė Juozas Girdvainis

Påplienijos piliakalnis su gyvenviete, apjuostas Minijos Paplienijos piliakalnis.
upe, Žar¸nų piliakalnis, Plienija, Plinija (registro kodas iki 2018 m. Prano
2005 m. balandžio 19 d. A1392K, Lietuvos Respublikos kultū- Lukošiaus nuotr.
ros paminklų sąrašo Nr. AR1213) – piliakalnis Telšiÿ rajono
savivaldybės teritorijoje, prie Paplienijos kaimo Žarėnų seniūnijoje. Pasiekiamas
keliu Žarėnai–Žlibina¤, pavažiavus 2 km nuo Žarėnų centro, už kanalo kelio dešinėje pasukus dešinėn šiaurės kryptimi, už 200 m matyti 100 m į dešinę rytų
kryptimi, nusileidus į Mínijos slėnį, kitapus Minijos (per ją yra tiltelis).
Piliakalnis. Paplienijos piliakalnis iškilęs Minijos dešiniojo kranto vingyje
esančiame aukštumos kyšulyje. Aikštelė keturkampė, pailga šiaurės pietų kryptimi,
40 × 25 m dydžio. Aikštelės šiauriniame krašte supiltas 30 m ilgio, 1,5 m aukščio,
15 m pločio pylimas, kurio išorinis šlaitas pereina į piliakalnio šlaitą. Čia 2 m
žemiau pylimo viršaus yra 4 m pločio terasa.
Šiaurinėje Paplienijos piliakalnio papėdėje, 13 m žemiau pylimo, iškastas
4 m pločio, 1 m gylio griovys, už kurio supiltas 100 m ilgio, 1 m aukščio, 16 m
pločio lanko formos pylimas. Jo išorinis iki 7,5 m aukščio pietrytiniame gale šlaitas
leidžiasi į antrą 5 m pločio, 2 m gylio griovį. 8 m aukščio piliakalnio pietinis
šlaitas leidžiasi į 12 m pločio, 1,5 m gylio pločio griovį, skiriantį piliakalnį nuo
papilių.
Į pietus nuo Paplienijos piliakalnio yra keturkampė, pailga šiaurės pietų
kryptimi, 38 m ilgio, 2–3 m pločio pirmojo papilio aikštelė. Aikštelės pietiniame
krašte supiltas 1 m aukščio, 10 m pločio pylimas, už kurio įrengtas antras papilys.
Jo aikštelė trikampė, irgi pailga šiaurės pietų kryptimi, 25 m ilgio, 10 m pločio
159

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

pietiniame krašte. Antrojo papilio pie
tiniame šlaite, 4 m žemiau aikštelės,
iškastas 5 m pločio, 1 m gylio griovys, už kurio supiltas 12 m ilgio, 1 m
aukščio, 6 m pločio pylimas, kylantis
įstrižai šlaitu. Ant pylimo guli didelis
akmuo. Tai iš abiejų pusių pylimais
apsaugoto įvažiavimo liekanos.
Piliakalnio šlaitai statūs, 25 m
aukščio, papilių – irgi statūs, 18 m
aukščio. Abu papiliai iš rytų pusės
beveik visiškai nuplauti Minijos (erozija
stabilizuota 1994–1995 m.), piliakalnio
šiaurinėje papėdėje esantis pylimas apardytas. Piliakalnis apaugęs liepomis1.
Tyrimai. Piliakalnio žvalgomuosius archeologinius tyrimus 1964 m.
atliko Lietuvos istorijos institutas,
1959–1962 m. tyrė Telšių kraštotyros
muziejus. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu pr. m. e.–XIII a.
Gyvenvietė. Į šiaurę ir vakarus
nuo piliakalnio 10 ha plote yra papėdės Sraunioji Minijos upė apjuosia Paplienijos
gyvenvietė, tyrinėta 1959–1962 m. Joje piliakalnį. 2018 m. Prano Lukošiaus nuotr.
rastas iki 1 m storio I tūkstantmečio
pr. m. e. vidurio–XIII a. kultūrinis sluoksnis su pastatų liekanomis, židiniais, metalo lydymo krosnelėmis. Rasta geležinių peilių, smeigtukų, ylų, sagčių, skabtų,
pincetų, žalvarinių įvijų, apkalų, apyrankė, pasaginė segė, smeigtukas, žiedas,
titnaginis kirvis, akmeninių galąstuvų, trinamosios girnos, molinių svorelių, verpstukų, gintarinių karolių, brūkšniuota, grublėta, lygi ir žiesta keramika. 200 m į
pietvakarius yra stebuklingu laikomas šaltinis.
Istorija. Manoma, kad Paplienijos piliakalnyje stovėjo 1253 m. balandžio
5 d. Livonijos ordino ir Ku»šo vyskupo Heinricho rašte dėl pietinių kuršių žemių
dalybų minima kuršių pilis Žarė.

Aplinkiniai piliakalniai:
Nugårių piliakalnis 19 km
Gelind¸nų piliakalnis 15 km
Lekìmės piliakalnis 21 km
Stalg¸nų piliakalnis 19 km
Skabõrų piliakalnis 12,5 km
Skróblio piliakalnis 21 km
Als¸džių piliakalnis 20 km
Džiùginėnų piliakalnis 15 km
Lópaičių piliakalnis 8 km

1

Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, Mintis,
1975, t. 2, p. 28–129 (Nr. 543).
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Prie Paplienijos
piliakalnio dažnai
vyksta renginiai.
2018 m.
Prano Lukošiaus
nuotr.

Šiurãičių piliakalnis 13 km
Kãlnėnų piliakalnis 14 km
Geta÷tės piliakalnis 11 km
Sėbÿ piliakalnis 12 km
Påšatrijos piliakalnis 22 km
Míksodžio piliakalnis 21 km
Girgžd¿tė 23 km

Šaltiniai
1. Lietuvos kultūros ir gamtos paminklų atlasas, Vilnius, Enciklopedijų leidykla, 1991, p. 78.
2. Baranauskas T., Zabiela G. Ceklis 1253 metais: istorinė-archeologinė analizė, Žemaičių istorijos virsmas iš 750 metų perspektyvos, Vilnius,
2004, p. 24, 52.
3. Batūra R. Kur ieškoti XIII a. vidurio „Tviremet“, Kraštotyra, Vilnius,
1964, p. 118–119.
4. Danilaitė E. Brūkšniuotosios keramikos gyvenvietė Vakarų Lietuvoje,
Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, A serija, Vilnius, 1964, t. 2(17),
p. 23–39.
5. Danilaitė E. Brūkšniuotosios keramikos išnykimo Lietuvoje klausimu,
Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, A serija, Vilnius, 1967, t. 1(23),
p. 36–37.
6. Kulikauskas P. Badania archeologiczne na Litwie w latach 1955–
1961, Acta Baltico-Slavica, Białystok, 1965, t. 2, p. 231.
7. Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga, Kaunas, 1928, p. 267.
8. Valatka V. Archeologinių tyrinėjimų dešimtmetis, Muziejai ir pamink
lai, Vilnius, 1967, p. 75–77.
9. Zabiela G. Telšių rajono archeologijos paminklai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1986 ir 1987 metais, Vilnius, 1988, p. 187.
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Medingėnų istorinės praeities apžvalga
Juozas Girdvainis

Meding¸nai (sen. vokiečių – Medinge) – viena seniau- Medingėnai. 2018 m.
sių Žemaitijos ir Lietuvos gyvenviečių, minimi nuo 1253 m. Juozo Girdvainio nuotr.
Nuo 1386 iki 1795 m. Medingėnai pavaldūs Žemaičių seniūnams (iki Trečiojo Lietuvos ir Lenkijos padalijimo), nuo 1795 m. gruodžio 14 d.
iki 1914 m. (carinės Rusijos okupacijos metais) – Kauno gubernatoriui. Pirmojo
pasaulinio karo metu (1914–1918 m.) Medingėnų krašte šeimininkavo okupacinė
kaizerinės Vokietijos kariuomenė.
1918 m. vasario 16 d. paskelbta Lietuvos Respublika. Pertvarkyta Medingėnų
seniūnija nuo 1918 iki 1940 m. priklausė Telšiÿ apskrities Žar¸nų valsčiui. Medingėnų krašto žmonės nepriklausomoje Lietuvoje kūrė privatų gyvenimą – darbais
ir pasiekimais garsino ūkinę veiklą Medingėnų krašte ir Lietuvoje.
Nuo 1940 m. birželio 19 d. iki 1941 m. birželio 21 d. Medingėnų krašte
siautėjo sovietų okupacinė valdžia, nuo 1941 m. birželio 22 d. iki 1944 m. spalio
7 d. – vokiečių okupacinė kariuomenė. Tarnyba okupacinėje kariuomenėje pražudė daug vaikinų, karas išvarė iš gimtinės ar suluošino daug vietos gyventojų,
vokiečių kariškiai sudegino sodybų pastatus ir kitą turtą.
Nuo 1944 m. spalio 8 d. iki nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 1990 m.
kovo 11 d. Medingėnų kraštą valdė sovietų okupacinė valdžia, kuri sunaikino
visą gyventojų privačią nuosavybę – atėmė žemę, gyvulius, trobesius, žemės ūkio
produktus.
Sovietų okupacinė valdžia 1948 m. gegužę, 1949 m. kovą, 1951 m. spalį
gaudė, šaudė, uždarė į kalėjimus ir išvežė į Sibirą nekaltus darbščius, pasiturinčius
Medingėnų krašto kaimų gyventojus. Dalis šeimų spėjo išvykti į Vakarus, kelios
dešimtys nepritariančių sovietų valdžiai stojo ginti Lietuvos nepriklausomybės –
išėjo partizanauti.
Sovietmečiu Medingėnų kraštas priklausė Telšių rajono Žarėnų valsčiui.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, nuo 1996 m. kovo 1 d. Medingėnai tapo
pavaldūs Plùngės rajonui, įkurta Medingėnų seniūnija.
Nuo 2000 m. Medingėnų krašto didžioji dalis priklauso Rietåvo savivaldybei.
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Medingėnų miestelis įsikūręs prie sraunios Mínijos upės, nutolęs 22 km nuo
Telšių, 20 km – nuo Plungės, 13 km – nuo Rietavo, 9 km nuo Žarėnų. Minija –
ugrų finų kalba reiškia „nuotaka“, upės pakrantės visada pasipuošusios žaluma
ir žiedais, gal todėl čia kadaise gyvenę lybiai ją taip pavadino.
Seniausi istorijos dokumentai. Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose Medingėnai (Nedinga, vėliau Medinga) minimi 1253 m. balandžio 4 d. „Kuršo žemių
Pietinių sričių dalybos akte“ tarp Kuršo vyskupo Henriko ir vokiečių Teutonų
ordino1. Pirmieji rasti rašytiniai dokumentai atskleidžia buvusią stambią ir gausiai
gyvenamą miškingą vietovę, kuri priklausė Ceklio sričiai ir buvo gerai žinoma
visiems svetimtaučiams ir minima grobikiškų karų metais. Bet žemaičiai, vertęsi
medžiokle, žvejyba, žemės ūkiu, bitininkyste, čia gyveno dar anksčiau – gal dar
prieš tūkstantmetį, tik kol kas nerasta ankstesnių pirminių rašytinių dokumentų.
Anot telšiškio archeologo Vito Valatkos, 1959–1962 m. atlikus kasinėjimus ir
ištyrus Plínijos kalno papėdėje buvusią stambią Žarėnų gyvenvietę, rasta žmonių
gyvenimo stovyklos židinio pėdsakų: gerai išsilaikiusių lipdytos ir brūkšniuotos
keramikos dirbinių, molinių verpstukų. Žmonės Žarėnų krašte gyvenę jau nuo
V–VI a. pr. Kr., o XI–XIII a. Žarėnų krašto gyventojai jau buvo įsitaisę krosneles
ir lydė metalą.
1390 m. gegužės 26 d. „Prūsijos ordino ir Žemaičių prekybos taikos sutartyje“, kurioje garantuojami abipusiai prekybos reikalai, įrašyti ir Medingėnų
žemių (mažesnės apskrities – pavieto) atstovai: Maizobutas, Dirkstelis, Rukundas
ir Jaušis, kurie pirmieji pasirašė Karaliãučiuje norintys prekiauti su Prūsijos ordino
prekybininkais2.
Medingėnai XIV–XVI a. – nedidelės apskrities (žemių) centras. Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdymo metais Medingėnų gyvenvietė buvo išsidėsčiusi
abipus Minijos upės: kairėje driekėsi valstiečių ir ūkininkų gyvenvietė – dabartinių
Medingėnų vietovė, dešinėje pro medžių viršūnes puikavosi Medingėnų dvaro
pastatai, kur gyveno bajorų šeimos.
LDK laikais jau 1567 m. Medingėnų žemėse (paviete) gyveno 3 500 žmonių,
52 bajorų šeimos, kurios privalėjo tiekti kariuomenei 52 arklius3.
Atgavus Žemaitiją iš vokiečių Teutonų ordino, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė skyrė Žemaičių seniūnus, kurie per savo vietininkus tvarkė valdiškus reikalus.
Žemaičiai gavo teisę išsirinkti savo aukščiausius pareigūnus, taip pat ir
seniūną, kuris buvo vyriausias žemių valdytojas.
Žemaičių seniūnų sueigos centras buvo įsikūręs Raséiniuose (dar kurį laiką – Kėdãiniuose ir Kråžiuose) ir iš čia buvo valdoma Žemaitija.
Žemaičių seniūną rinkdavo Žemaitijos bajorai, o Lietuvos didysis kunigaikštis
jį tvirtindavo. Raseiniuose buvo renkami žemės teisėjai, vėliavininkai, raštininkai,
LDK Seimo atstovai.
Žemaičių seniūnai, patvirtin- 1 Bunge F. G. Liv-Est und Kurländische Urkundenbuch,
ti LDK kunigaikščio, Žemaitiją valdė 2 1853, t. 1, p. 328.
Prochaska A. Codex epistolaris Vitoldi, 1882, p. 23.
1386–1795 m.4. 1422 m. Melno taikos 3 Tautavičius A. Kuršių kilmės beieškant, Mokslas
sutartimi Žemaitija galutinai ir visiems 4 ir gyvenimas, 1985, nr. 5, p. 15.
W o l f J o z e f . Senatorowie i dygnitarze Wielkiego
laikams pripažinta Lietuvos Didžiosios
Księstwa Litewskego 1386–1795, Krokuva (Kraków),
1885, p. 91–95.
Kunigaikštystės dalimi.
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Buvusio Medingėnų
dvaro rūmai.
P. Karpavičiaus nuotr.
(Kviklys B. Mūsų
Lietuva, t. IV, p. 123)

Medingėnų valdovai. Medingėnų valsčių per savo vietinius urėdus valdė
1386–1413 m. seniūnas Rumboldas Valimantaitis (Rumbold Walimuntowicz). Minimas
Žemaičių seniūnas Stanislovas Kęsgaila Medingėnus valdė nuo 1527 m. balandžio
28 d. Mirė 1532 m. Po jo mirties – seniūnas Petras Kiška, kuris mirė 1534 m.,
vėliau, nuo 1535 m. – seniūnas Jonas Radvila. Mirė 1542 m. Nuo 1542 m. gegužės
24 d. – seniūnas Motiejus Vaitkevičius-Janavičius. Mirė 1543 m. Nuo 1543 m. –
Jurgis Bilevičius, nuo 1545 m. rugpjūčio 31 d. – Jeronimas Chodkevičius, vėliau –
dar 17 Žemaičių seniūnų. Paskutinis seniūnas buvo Antanas Gelgudas (Antoni
Gielgud), Žemaitiją valdęs nuo 1783 m. rugsėjo 25 d. iki 1795 m. – iki Trečiojo
Lietuvos–Lenkijos padalijimo.
1791 m. lapkričio 2 d. Respublikos (Lietuvos–Lenkijos valstybė) konstitucija
skelbė, kad Žemaičių kunigaikštystė dalijama į tris pavietus (lietuviškas apskritis): Raséinių, Šiauliÿ ir Telšiÿ. Telšių apskričiai – pavietui priklausė 11 mažųjų
Žemaitijos pavietų: Telšių, Víešvėnų, Patùmšių, Plåtelių, Gondingos (Plùngės),
Meding¸nų, Žar¸nų, Tvìrų, Šauduvos ir Palangõs. Telšia¤ tapo šios teritorijos
(žemių) administraciniu centru.
1795 m., žlugus Lietuvos–Lenkijos valstybei, Telšių apskritis iki 1843 m.
priklausė Vilniaus gubernijai, nuo 1843 m. – naujai sudarytai Ka÷no gubernijai.
Lenkiškas apskrities pavadinimas powiat pakeistas rusišku ujezd. Šis administracinis
carinės Rusijos suskirstymas Lietuvoje nepakito iki 1915 m.
XIX a. Telšių apskrityje veikė bajorų seimeliai, kurie rinkdavo maršalką –
aukščiausią apskrities vykdomosios valdžios pareigūną.
1915 m. Lietuvą okupavo kaizerinės Vokietijos kariuomenė. Vokiečių okupacinė valdžia Lietuvos teritoriją suskirstė į 44 apskritis.
1918 m. vasario 16 d., po Pirmojo pasaulinio karo atkūrus Lietuvos valstybę,
1919 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos įsakymu buvo nustatytos 20 tuomečių
apskričių ribos. Apskričių viršininkai rūpinosi žemės ūkio plėtote, miškų priežiūra
ir kelių tvarkymu, amatais, prekyba, žmonių kultūriniu gyvenimu ir švietimu,
jaunuolių šaukimu į kariuomenę, kariuomenės aprūpinimu maisto produktais,
Lietuvos pasienio apsauga, spaudos draugijų veikla, viešosios tvarkos palaikymu.
1940 m. sovietų kariuomenė (Raudonosios armijos kariniai ginkluoti daliniai) okupavo nepriklausomą Lietuvą ir sovietų valdžia įvedė komunistinį režimą:
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Medingėnų gyvenvietės žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
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naikino privačią nuosavybę, gaudė, areštavo ir uždarė į kalėjimus, vežė į Sibirą
atsidavusius Lietuvai nekaltus žmones.
Pirmoji sovietų okupacija (1940–1941), Antrasis pasaulinis karas (1941–1944),
antroji sovietų okupacija (1944–1990) sugriovė taikų Lietuvos miestų ir kaimų
žmonių gyvenimą.
Po karo, nuo 1944 m. spalio 8 d., sovietų okupacinė valdžia Lietuvoje kūrė
sovietinį socializmą.
1950 m. Lietuvoje panaikintos apskritys ir valsčiai, jų vietoje įkurtos 4 sritys:
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių, rajonai ir apylinkės.
1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo sudarytos palankios sąlygos sukurti administracinį pagrindą teritoriškai diferencijuotai valstybės
politikai vykdyti pertvarkant šalies valdymą, organizuojant regioninį planavimą
ir regionų ugdymą.
Lietuvos Respublikos Seimas 1994 m. liepos 19 d. priėmė LR teritorijos
administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą, kuriuo patvirtino apskritis ir jų teritorijas. Įstatymu atkurtos apskritys, Lietuvos teritorija padalyta į 10 apskričių,
kurioms priklausė 56 savivaldybės.
2010 m. liepos 1 d. apskritys panaikintos. 2000 m. Plungės rajonas padalytas į Plungės rajono ir Rietavo savivaldybes. Žarėnų valsčiaus, kuriam priklausė
ir Medingėnų seniūnija, žemės, patvirtintos 1923 m., buvo paskirstytos Rietavo
savivaldybei, Telšių ir Varnių rajonų savivaldybių seniūnijoms.
Apkarpyta Medingėnų seniūnija 2000 m. atiteko Rietavo savivaldybei, Žarėnų
seniūnija tapo pavaldi Telšių rajono savivaldybei.
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Medingėnų krašto gyventojai 1253–2013 metais
Juozas Girdvainis

Medingėnų vardas kildinamas iš lietuviško žodžio
„medė“ – giria. Anksčiau ši miškinga ir kalvota gyvenvietė
prie Minijos upės buvo vadinama Medinga. Priesaga „ing“
primena kuršišką vardo kilmę.
Istorijos šaltiniuose Medingėnai pirmą kartą paminėti
1253 m. balandžio 4 d. „Kuršo žemių Pietinių sričių dalybos
akte“ tarp Kuršo vyskupo Henriko ir vokiečių Teutonų ordino1.
Hermanas Vartbergė kronikoje rašo, kad Žarėnų kraštą,
Medingėnus ir kitas aplinkines gyvenvietes 1367 m. puolė Medingėnų herbas,
Kuldygos komtūras Zygfridas (Siegfried), jas nusiaubė – nu- 2015 m. liepos 16 d.
niokojo sodybas ir pasitraukdamas išsivedė daug belaisvių patvirtintas Lietuvos
kartu su gyvuliais ir žemės ūkio turtu.
Respublikos
1386–1413 m. Medingėnų valsčių per savo vietinius Prezidentės Dalios
urėdus valdė Žemaičių seniūnas Rumboldas Valimantaitis Grybauskaitės Dekretu
(Rumbold Walimuntowicz).
Nr. 1K-393
Nuo 1527 m. balandžio 28 d. Medingėnų žemes (nedidelės apskrities) valdė Žemaičių seniūnas Stanislovas Kęsgaila, nuo 1532 m. lapkričio
10 d. – seniūnas Petras Kiška, vėliau – Jonas Radvila, Motiejus Janavičius, Jurgis
Bilevičius, o nuo 1783 m. rugsėjo 25 d. iki 1795 m. (Trečiojo Lietuvos–Lenkijos
padalijimo) – seniūnas Antanas Gelgudas (Antoni Gielgud)2.
Žemaičių seniūnų Raseinių sueigos centre rinkdavosi Žemaitijos bajorai, o
Lietuvos didysis kunigaikštis jį tiktai tvirtindavo. Raseiniuose (dar kurį laiką –
Kėdainiuose ir Kražiuose) buvo renkami žemės teisėjai, vėliavininkai, raštininkai,
LDK Seimo atstovai.
1528 m. Medingėnų valsčiuje (žemėse) gyveno 1 600 žmonių, kur 34 bajorų
šeimos privalėjo tiekti kariuomenei 24 arklius.
Medingėnų krašto gyventojai vertėsi žemės ūkiu, medžiokle, žvejyba, bitininkyste. Sparčiai gausėjo gyventojų.
1567 m. Medingėnų valsčiuje gyveno jau 3 500 žmonių (52 bajorų šeimos),
Žarėnų valsčiuje – 2 850 (42 bajorų šeimos)3.
1846 m. Medingėnų miestelyje buvo 20 sodybų, kur žmonės plėtojo žemės
ūkį, 1861 m. miestelyje gyveno tik 84 žmonės, 1923 m. – 236, veikė 21 ūkis.
1940 m. Medingėnų krašte gyveno 1 547 žmonės, 1959 m. – 264, 1970 m. – 228,
1979 m. – 290, 1989 m. – 436 gyventojai4.
2001 m. – 396. 2015 m. Medingėnų se- 1 von Bunge F. G. Liv- Est und Kurländische Urkundenbuch, 1853, t. 1, p. 328.
niūnijoje 14 kaimų gyveno 686 žmonės, 2 W
o l f J o z e f . Senatorowie i dygnitarze Wielkiego
miestelyje – 400. Veikė kultūros namai,
Księstwa Litewskego 1385–1795, Krokuva (Kraków),
mokykla, biblioteka, medicinos punktas, 3 1885, p. 91–95.
Lietuvių enciklopedija, JAV, Bostonas, 1959, t. 18,
paštas, dvi parduotuvės.
p. 91.
4

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2008, t. 14,
p. 569.
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1918 m. vasario 16 d. paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę ir Lietuvai tapus
suverenia valstybe, atgijo žmonių privatus gyvenimas, prasidėjo laisva kūrybinė veikla.
1919 m. spalio 10 d. pirmasis Lietuvos savivaldybių įstatymas paskelbė, jog
Lietuvos Respublika sudaryta iš 20 apskričių ir 530 valsčių bei miestų savivaldybių.
Nuo 1919 m. gegužės 22 d. Medingėnų valsčius vadinosi Medingėnų seniūnija ir ji Nepriklausomos Lietuvos laikais buvo pavaldi Žarėnų valsčiaus savivaldybei. 1944–1990 m., per sovietų okupaciją, Medingėnai buvo apylinkės centras
(1950–1986 m.), centrinė ūkio gyvenvietė.
Apskritai iki XVII a. vidurio Žemaitija buvo tautiškai vienalytė, net 90 proc.
jos gyventojų (tarp jų ir bajorija) buvo žemaičiai, kiti gyventojai buvo žydai –
įsikūrę prekybiniuose miesteliuose, vokiečiai – Skuode, Jurbarke, Kėdainiuose,
atskiruose ūkiuose, kartu gyveno lenkai ir „prūsai“.
Kitataučiai dažniausiai įsikurdavo augančiuose Žemaitijos miestuose ir miesteliuose.
Keitėsi tikybinė situacija. Šalia tikinčiųjų katalikų ėmė plėstis protestantų –
liuteronų ir kalvinistų bendruomenė. Reformuotai katalikų bažnyčiai daugėjo
protestantų ir jie XIX a. viduryje sudarė apie 7 proc. tikinčiųjų.
Lietuva, būdama Vokiečių ordino jurisdikcijoje, apkrikštyta 1387 metais.
Žemaičiai krikštą priėmė daug vėliau – tik po 26 metų. Iki tol buvo giliai
įsišaknijusi senoji baltų religija. Baltų religijos vardais paženklinti gamtos objektai,
archeologijos paminklai.
Apkrikštyta Žemaitija 1413 m., jau 1417 m. įkūrė savo Žemaičių vyskupiją
Varniuose.
Buvo statomos bažnyčios, kuriami vienuolynai. Iki tol Medingėnų krašto
žmonės buvo pamaldūs gamtatikiai. Kulto apeigos buvo atliekamos šventvietėse –
kalvose prie aukurų Purvaičių miške prie „Dievo stalo“ akmens, Minijos upės
slėnyje, Lenkaičių ąžuolų giraitėje. Garbino gamtos dievus.
1671 m. Medingėnų miestelyje, kairiajame Minijos upės krante, apie kilometrą
nuo upės, dabartinių Medingėnų vietovėje kunigo Kazimiero Gečo ir parapijiečių
katalikų rūpesčiu pastatyta medinė Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia5.
Medingėnų, Žarėnų ir Lauko Sodos bažnyčias aptarnavo Žarėnų ir Varnių
kunigai. Kūrėsi parapinės bei valdinės mokyklos, vaikus mokė tikybos kunigai.
1902 m. Medingėnų klebono kunigo Kazimiero Malinausko rūpesčiu parapijiečių lėšomis pastatyta nauja Medingėnų Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia. Pagal
inžinieriaus Nikolajaus Andrejevo projektą bažnyčia yra neogotinė, stačiakampio
plano, dvibokštė, medinė. Bažnyčios šventorius apjuostas mūrine tvora.
1891 m. šventoriuje sumūryta iš akmenų ir plytų aukšta varpinė, kurioje
įmontuotas 1862 m. nulietas galingas žalvarinis varpas. Ją suprojektavo inžinierius
Justinas Golinevičius.
1907 m. bažnyčioje pirmą kartą sugaudė vargonai.
1913 m. įkurta Medingėnų parapija, vienijusi daugiau kaip 200 katalikų.
1940 m. Medingėnų parapijoje gyveno 1 547 katalikai. Vienatinis tikėjimas
telkė parapijiečius bendram darbui,
stiprino tikėjimą ir norą tarnauti Die- 5 Lietuvių enciklopedija, JAV, Bostonas, 1959, t. 18,
p. 91.
vui ir Tėvynei.
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1923 m. Medingėnų krašte veikė 21 ūkis, miestelyje gyveno 236 žmonės,
Šukštų dvare ir kumetyne, dešiniajame Minijos krante, gyveno ir dirbo 183 žmonės.
1908–1922 m. Medingėnų parapijos klebonas kunigas Juozapas Žiogas ne
tik rūpinosi mišiomis, visomis bažnytinėmis apeigomis, mokė tikybos vaikus
Medingėnų pradinėje mokykloje, bet ir užsiėmė plačia tautinio sąjūdžio veikla,
dalyvavo kaip narys steigėjas Vilniuje 1907 m. balandžio 7 d. įkuriant Lietuvių
mokslo draugiją (LMD), vėliau tapusią Lietuvos mokslų akademija. Bene svarbiausia
archeologo kunigo J. Žiogo (1868–1935) kultūrinio paveldo dalis – 1 023 archeologiniai radiniai, saugomi Šiaulių „Aušros“ muziejuje, keli radiniai – Kretingos,
dar keletas – Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje6.
1922–1935 m. Medingėnų klebonas kunigas Juozapas Bakučionis skatino
lietuvybę, steigė katalikiškas organizacijas, globojo šaulius, rūpinosi žmonių švietimu. 1919–1935 m. kunigas J. Bakučionis dėstė tikybą mokiniams Medingėnų
pradinėje mokykloje.
Medingėnų krašte šeimos sugyveno darniai, rūpestingai augino vaikus,
nepamiršdavo Dievo ir bažnyčios. Jungtuvių priesaika bažnyčioje sutvirtindavo
kuriamos šeimos pamatus, jeigu partneriai dori ir sąžiningi.
Kunigas J. Bakučionis (1871–1935) 1935 m. lapkričio 20 d. palaidotas Medingėnų Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios šventoriuje.
Nuo 1935 m. Medingėnų klebonu dirbo kunigas Antanas Gedmintas, 1941–
1942 m. vikaravo kunigas Kostas Jadviršis, 1948 m. – kunigas Jonas Rugys,
gim. 1901 m. sausio 28 d. Kunigas J. Rugys nuo 1949 m. liepos 5 d. klebonavo
Žarėnų bažnyčioje.
1949–1956 m. Medingėnų parapijoje dirbo laikinai skirti kunigai.
1956–1962 m. Medingėnų parapijoje triūsė aktyvus visuomenės veikėjas,
kultūrologas, kino dokumentininkas kunigas Jonas Paliūkas. Kunigas J. Paliūkas
1950–1956 m. sovietų valdžios suimtas kalėjo Novosibirsko kalėjime-lageryje.
Kunigas Jonas Paliūkas (1913–1990), 1968 m. „Liturginio maldyno“ autorius,
ilgą laiką švietęs ir kultūrinęs visuomenę, mirė 1990 m. vasario 4 d. Palaidotas
Tverų Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios šventoriuje.
1962–1979 m. Medingėnų klebonas kunigas Boleslovas Lašas (1891–1979)
žiauriu sovietmečiu telkė vaikus ir mokė tikybos, vienijo parapijiečius.
Kunigas B. Lašas mirė 1979 m. Palaidotas Medingėnų Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios šventoriuje, šalia kunigo J. Bakučionio.
Medingėnų parapiją aptarnavo kunigas Vytautas Šiaudvytis, Kęstutis Balčiūnas, dabar rūpinasi iš Rietavo atvykstantys kunigai. Kunigai visą laiką ugdo
visuomenės dvasingumą, moko vaikus tikybos, veda dorovės keliu. 2012 m. Medingėnų Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje atliktas kapitalinis remontas, atnaujinti bažnyčios bokštai ir apšvietimas, pakeisti langai, sutvarkyta vidaus apdaila,
suremontuotas klauptas, pakeisti vitražiniai stiklai.
Atsinaujino ir išgražėjo Medingėnai.
Medingėnuose pertvarkyti ir įrengti naujų gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų, atnaujintas kultūros namų
pastatas, jame įrengtas geoterminis šil- 6 Ramanauskaitė V. Archeologas kunigas Juozapas
Žiogas, Žiemgala, 1999, Nr. 1.
dymas. Sutvarkytos gatvės, grindiniai ir
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jų apšvietimas naktį, atnaujintas Vytauto Didžiojo paminklas Medingėnai. Vytauto
ir aikštė, įrengti sporto aikštynai, lauko estrada, prie Mini- Didžiojo aikštė.
jos upės įrengta erdvi poilsiavietė su lauko sūpuoklėmis ir 2018 m. Juozo
Girdvainio nuotr.
smėliu padengta pakrante.
Medingėnų bendruomenė „Medinga“, vadovaujama
kaimo bibliotekininkės Irenos Bagdonienės, ryžtingai ir sumaniai plėtoja kultūrinę
bei visuomeninę veiklą. Folkloro ansambliui „Medinga“, kuriam nuo 2008 m. vadovauja Virgina Budrienė, nupirko muzikos instrumentų, organizavo gyventojams
kompiuterinio raštingumo kursus, pamokė anglų kalbos, iš Rietavo kultūros centro
dovanų gavo tautinius kostiumus. Mokytojai ir ūkininkai aktyviai dalyvauja visuomenės gyvenime, padeda išjudinti ir kitus jaunus bei senesnio amžiaus žmones.
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Pirmieji rasti 1794 ir 1797 m. rašytiniai
kalbos paminklai lotynų kalba Žarėnų
ir Medingėnų kraštuose
Parengė Juozas Girdvainis

Pirmieji rasti 1794 ir 1797 m. rašytiniai kalbos
paminklai lotynų kalba Žarėnų krašte
1794 metais Žarėnų parapijos Medingėnų filijos
bažnyčioje pakrikštytųjų gyventojų metrikai
1794 m. Viešpaties metai, sausio 1 d. Aš, Dominykas Klanauskas,
Medingėnų altaristas, pakrikštijau kūdikį, vardu Juozapas, gimusį
teisėtos tėvų santuokos sūnų. Tėvas – Petras Petrauskas, motina –
Viktorija Buivydaitė.
Vaiko krikšto tėvai: Vincentas Mateika ir Petronelė Šarnauskaitė iš
Gedikėnų dvaro, Žarėnų parapija1.

* * *
1794 m. Viešpaties metai, sausio 1 d. Aš, Dominykas Klanauskas,
Medingėnų altaristas, pakrikštijau kūdikį, vardu Marcelė, gimusią
teisėtoje santuokoje. Tėvas – Tomas Petrauskas, motina – Elena
Girdvainytė.
Vaiko krikšto tėvai: Tomas Gentvila ir Barbora Girdvainytė iš
Medingėnų dvaro, Žarėnų parapija.

* * *
1794 m. Viešpaties metai, sausio 1 d. Aš, Dominykas Klanauskas,
Medingėnų altaristas, pakrikštijau kūdikį, vardu Petronelė, gimusią
teisėtoje santuokoje. Tėvas – Mykolas Varnelis, motina – Kotryna
Simonaitė.
Vaiko krikšto tėvai: Motiejus Vilčiauskas ir Joana Pikelienė iš
Lenkaičių dvaro, Žarėnų parapija.

* * *
1794 m. Viešpaties metai, sausio 1 d. Aš, Dominykas Klanauskas,
Medingėnų altaristas, pakrikštijau kūdikį, vardu Kazimieras, gimusį
teisėtoje santuokoje. Tėvas – Laurynas Rubeževičius, motina – Kot
ryna Dargužytė.
Vaiko krikšto tėvai: Bonaventūras Bertauskas su Ona Bertauskaite
iš Gedikėnų dvaro, Žarėnų parapija.

* * *
1794 m. Viešpaties metai, balandžio 16 d.
Aš, Dominykas Klanauskas, Medingėnų altaristas, pakrikštijau kūdikį, vardu Domi

1

Dokumentai, rasti medingėniškio Juozo Girdvainio
Lietuvos valstybės istorijos archyve (LVIA). Do
kumentus iš lotynų kalbos vertė Eugenija Vytautė
Eidukaitienė.
LVIA, f. 669, ap. 1, b. 77, l. 1240.
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nykas, gimusį teisėtoje santuokoje. Tėvas – Juozapas Pakomčius,
motina – Joana Miečiūtė.
Vaiko krikšto tėvai: Mykolas Mateika su Kotryna Mišeikiene iš
Medingėnų dvaro, Žarėnų parapija.

* * *
1794 m. Viešpaties metai, balandžio 17 d. Aš, Dominykas Klanauskas, Medingėnų altaristas, pakrikštijau kūdikį, vardu Jurgis, gimusį
teisėtoje santuokoje. Tėvas – Tadas Varpiotas, motina – Magdalena
Vilčiauskaitė.
Vaiko krikšto tėvai: Klemensas Mickevičius su Konstancija Valu
žiene iš Pežiškių kaimo, Žarėnų parapija.

* * *
1794 m. Viešpaties metai, balandžio 17 d. Aš, Dominykas Klanauskas, Medingėnų altaristas, pakrikštijau kūdikį, vardu Jurgis, gimusį
teisėtoje santuokoje. Tėvas – Motiejus Čiuželis, motina – Magdalena
Žadeikaitė.
Vaiko krikšto tėvai: Melchijoras Budrevičius su Kotryna Rasmutiene
iš Klaišių dvaro, Žarėnų parapija.

* * *
1794 m. Viešpaties metai, gegužės 17 d. Aš, Dominykas Klanauskas,
Medingėnų altaristas, pakrikštijau kūdikį, vardu Juozapas, gimusį
teisėtoje santuokoje. Tėvas – Laurynas Pūkis, motina – Rozalija
Gineitytė.
Vaiko krikšto tėvai: Simonas Šunokas su Marcele (pavardė neįskaitoma). Visi iš Medingėnų dvaro, Žarėnų parapija.

* * *
1794 m. Viešpaties metai, birželio 19 d. Aš, Dominykas Klanauskas,
Medingėnų altaristas, pakrikštijau teisėtos santuokos kūdikį, vardu
Ona. Tėvas – Jonas Stropus, motina – Marcelė Barzdaitė.
Vaiko krikšto tėvai: Tadas Brasas su Rozalija Venckute. Visi iš Ke
turakių dvaro, Žarėnų parapija.

* * *
1794 m. Viešpaties metai, liepos 31 d. Aš, Dominykas Klanauskas,
Medingėnų altaristas, pakrikštijau teisėtos santuokos kūdikį, vardu
Ignotas. Tėvas – Motiejus Griguola, motina – Ona Dailidytė.
Vaiko krikšto tėvai: Juozapas Stropus su Marijona Jurevičiūte iš
Grąžtų dvaro, Žarėnų parapija2.

2

LVIA, f. 669, ap. 1, b. 64, l. 1103.
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1797 metais Žarėnų parapijos bažnyčioje
pakrikštytųjų gyventojų metrikai
1797 Viešpaties metai, sausio 5 diena. Aš, Petras Straukevičius,
Žarėnų bažnyčios klebonas, pakrikštijau kūdikį, vardu Vincentas,
gimusį iš teisėtos santuokos. Tėvas – Jokūbas Pagojis, motina –
Judita Tamašauskaitė.
Vaiko krikšto tėvai – Motiejus Pagojis ir Marijona Ringiūtė. Visi
iš Milkantų kaimo, Žarėnų parapija.
1797 m. sausio 11 d. Aš, Petras Straukevičius, Žarėnų bažnyčios
klebonas, pakrikštijau kūdikį, vardu Juozapas, gimusį iš teisėtos
santuokos. Tėvas – Motiejus Dargis, motina – Ona Gruinytė.
Vaiko krikšto tėvai – Benediktas Monstavičius ir bajorė Eugenija
Semaškienė. Visi iš Kegų kaimo, Žarėnų parapija.

* * *
1797 m. sausio 12 d. Aš, Petras Straukevičius, Žarėnų bažnyčios
klebonas, pakrikštijau kūdikį, vardu Motiejus, gimusį iš teisėtos santuokos. Tėvas – Mykolas Giedraitis, motina – Marcelė Bumblauskaitė.
Vaiko krikšto tėvai – Pranciškus Šileika ir Elena Platukytė. Visi iš
Tarvydų, Žarėnų parapija.
1797 m. sausio 14 d. Aš, Petras Straukevičius, Žarėnų bažnyčios
klebonas, pakrikštijau kūdikį, vardu Motiejus, gimusį iš teisėtos santuokos. Tėvas – Jurgis Paulauskas, motina – Barbora Vasiliauskaitė.
Vaiko krikšto tėvai – Tadas Paulauskas ir Barbora Striškienė iš
Ivonciškių, Žarėnų parapija.

* * *
1797 m. sausio 17 d. Aš, Petras Straukevičius, Žarėnų bažnyčios
klebonas, pakrikštijau kūdikį, vardu Ona, gimusią sausio 15 dieną iš
teisėtos santuokos. Tėvas – Motiejus Venckevičius, motina – Teresė
Šimkevičiūtė.
Vaiko krikšto tėvai – Antanas Arevičius ir Barbora Kairytė iš Klaišių, Žarėnų parapija.

* * *
1797 m. vasario 2 d. Aš, Petras Straukevičius, Žarėnų bažnyčios
klebonas, pakrikštijau kūdikį, vardu Agota, gimusią iš teisėtos santuokos. Tėvas – Petras Rapalis, motina – Marijona Jankutė.
Vaiko krikšto tėvai: bajoras Kazimieras Daukševičius ir bajorė Bar
bora Girdvainytė. Visi iš Medingėnų dvaro, Žarėnų parapija.
1797 m. vasario 4 d. Aš, Petras Straukevičius, Žarėnų bažnyčios
klebonas, pakrikštijau kūdikį, vardu Ona Agota, gimusią iš teisėtos
santuokos. Tėvas – Jonas Venckevičius, motina – Marijona Zdra
mavičiūtė.
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Vaiko krikšto tėvai: bajoras Mykolas Gedgaudas ir Elena Mickevi
čiūtė iš Kiliūnėnų, Žarėnų parapija.

* * *
1797 m. vasario 9 d. Aš, Motiejus Šidlauskas, Žarėnų bažnyčios
altaristas, pakrikštijau kūdikį, vardu Jonas, gimusį iš teisėtos santuokos. Tėvas – Jurgis Gudauskas, motina – Marijona Jankūnaitė.
Vaiko krikšto tėvai: bajoras Vladislovas Raibužis ir Ieva Jusiūtė.
Visi iš Pluotinės, Žarėnų parapija.

Pirmieji rasti 1797 m. rašytiniai kalbos paminklai
lotynų kalba Medingėnų krašte
1797 metais Žarėnų parapijos Medingėnų filijos
bažnyčioje pakrikštytųjų gyventojų metrikai
1797 m. Viešpaties metai, sausio 1 d. Aš, Dominykas Klanauskas,
Medingėnų bažnyčios altaristas, pakrikštijau teisėtos santuokos kūdikį,
vardu Pranciškus Silvestras. Tėvas – Aleksandras Pečiulis, motina –
Ieva (pavardė neišskaitoma) iš Lenkaičių dvaro, Žarėnų parapija.
Vaiko krikšto tėvai: bajoras Motiejus Vaitkevičius iš Gudaičių dvaro,
Tverų parapija, ir bajorė Elena Mickevičiūtė iš Lenkaičių dvaro,
Žarėnų parapija.

* * *
1797 m. Viešpaties metai, sausio 1 d. Aš, Dominykas Klanauskas,
Medingėnų bažnyčios altaristas, pakrikštijau teisėtos santuokos kūdikį,
vardu Marcelė. Tėvas – bajoras Pranciškus Rimeika, motina – bajorė
Barbora Mažirimaitė.
Krikšto tėvai: Juozas Mišeika ir bajorė Judita Jomantienė. Visi iš
Medingėnų dvaro, Žarėnų parapija.

* * *
1797 m. Viešpaties metai, sausio 9 d. Aš, Dominykas Klanauskas,
Medingėnų bažnyčios altaristas, pakrikštijau teisėtos santuokos kūdikį, vardu Marcelė. Tėvas – Rokas Bradauskas, motina – bajorė
Marijona Gimbutaitė.
Krikšto tėvai: Rapolas Budrius ir Marijona Jurevičiūtė iš Grąžtų
dvaro3.

3

LVIA, f. 669, ap. 1, b. 77, l. 1246–1249.
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Paštų agentūros Telšių apskrityje
Juozas Girdvainis

Lietuvos pašto
darbuotojai Kaune.
Lietuvos pašto nuotr.
Lietuvos pašto pirmieji
pašto ženklai

XIX a. antroje pusėje paštas pasidarė vienu reikšmingiausių civilizacijos laimėjimų ir jo paslaugos tapo reikalingos kiekvienam žmogui, norinčiam pranešti
žinią ar susisiekti su reikiamu žmogumi, įstaiga, įmone.
Kai atsirado geležinkeliai ir buvo išrastas elektromagnetinis telegrafas, pašto
paslauga buvo greičiausia susižinojimo priemonė, o laiškai pasiekdavo adresatą ne
tik tolimiausiuose Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos ar Rusijos kampeliuose,
bet ir už Atlanto vandenyno.
1918 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija įsteigė
Paštų, telegrafų ir telefonų valdybą (nuo 1930 m. sausio 1 d. iki 1940 m. rugsėjo
1 d. – Paštų valdyba).
Atkūrusi nepriklausomybę, Lietuva darėsi vis labiau žinoma užsienio valstybėms.
Lietuvoje kūrėsi valstybės įstaigos, pradėtos steigti paštų agentūros mieste
ir kaime.
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Paštas tapo būtina įstaiga ne tik Lietuvos miestuose ar
miesteliuose, bet ir kiekviename didesniame kaime. Žmonėms
atsirado galimybė siųsti paprastus ir registruotus laiškus,
siuntinius, banderoles, pinigines perlaidas.
Žar¸nų valsčiuje pašto agentūra, priimanti ir išduodanti
visų rūšių korespondenciją, pradėjo veikti 1919 m., kai buvo
išrūpintos tinkamos patalpos, transportas ir apmokyti žmonės1.
Laiškų išvežiotojui per mėnesį mokėdavo 280 auksinų.
1925 m. Žarėnų valsčiaus pašte buvo gaunami laik
raščiai ir žurnalai: „Klaipėdos žinios“, „Lietuva“, „Lietuvos
ūkininkas“, „Rytas“, Sargyba“, „Trimitas“, „Ūkininkas“, „Žydų
balsas“, „Vienybė“2.
1928 m. rugsėjo 1 d. įsteigta Meding¸nų pašto agentūra. Ilgametė (1950–1978)
Paštų valdybai į Kauną rašoma, jog 1928 m. rugsėjo 1 d. Lauko Sodos pašto
pradėjusi veikti Medingėnų pašto agentūra labai sudomino agentūros vedėja Irena
vietos gyventojus. Pašto siunta keičiasi su Žarėnų pašto agen- Jonkienė. 1976 m.
tūra antradieniais ir šeštadieniais. Atstumas siuntai išvežti
nuo Medingėnų iki Žarėnų – 10 kilometrų. Pašto agentūros vedėjas B. Griguola3.
1928 m. sausio 16 d. atidaryta Gadūnåvo (Telšių valsčiuje), 1930 m. rugpjūčio
16 d. Gir¸nų (Rietåvo valsčiuje) pašto įstaiga.
1928 m. rugpjūčio 27 d. duris atvėrė Nevar¸nų pašto įstaiga (Telšių valsčiuje), 1928 m. rugsėjo 1 d. – Stalg¸nų (Plùngės valsčiuje).
1929 m. Lietuvoje veikė 230 pašto agentūrų4.
Tvìrų pašto agentūra pradėjo darbą 1921 m. birželio 1 d.5 Nuo 1924 m.
Tverų paštas priklausė Žarėnų pašto agentūrai.
La÷ko Sodõs pašto agentūra pirmuosius lankytojus priėmė 1929 m. vasario
8 d., La÷ko Sodâ II – 1929 m. liepos 4 d., Smiµgių – 1927 m. balandžio 1 d.6
1930 m. Telšių valsčiui priklausė Vîešvėnų, Lîeplaukės, Ùbiškės, Gadūnavo,
Nerímdaičių, Eigi»džių ir Nevarėnų pašto agentūros, Rietavo valsčiui – Stalgėnų, Girėnų pašto įstaigos, Žarėnų valsčiui – Medingėnų, Žarėnų, Lauko Sodos
agentūros, Plungės valsčiui – Kanta÷čių ir Žlibinÿ pašto agentūros. Jau tuo metu
žmonės rašė labai daug laiškų, siuntinėjo banderolių, siuntinių.
Pašto agentūrų pajamos nebuvo didelės. 1929 m. Als¸džių pašto agentūra
pajamų gavo 10 298 Lt, Plungės – 68 536 Lt, Rietavo – 36 087 Lt, Telšių –
125 726 Lt, Tverų – 8 641 Lt, Va»nių – 28 864 Lt, Žarėnų – 9 909 Lt7.

Telefono tinklų plėtotė
Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais krašte pradėta sparčiai plėsti
telefono tinklą.
Praūžusi Pirmojo pasaulinio karo
1
(1914–1918) audra žiauriai nusiaubė 2 LCVA, f. 379, ap. 2, b. 50, l. 56.
Ten pat, b. 8, l. 9.
visą Lietuvą, apgadino ar sugriovė te- 3 LCVA, f. 1016, ap. 3, b. 14, l. 12.
lefono ir telegrafo ryšių linijas, iš dalies 4 LCVA, f. 1016, ap. 6, b. 92, l. 4.
5
Ten pat, b. 780, l. 30.
veikiančiomis ryšių linijomis Kaune te- 6 Ten pat, b. 691, l. 45.
7
besinaudojo vokiečių okupantai.
Ten pat, b. 92, l. 11.
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Lauko Sodos jaunimas.
Pirma kairėje stovi
pirmoji Lauko Sodos
bibliotekos vedėja Stasė
Šapalienė. 1948 m.

Lauko Sodos
biblioteka Adolfinos
ir Stepono Jonkų
gyvenamajame name.
1950 m.

Tiesiogiai susisiekti net su gretimomis valstybėmis, su mūsų valstybės
atstovais užsienyje Lietuva neturėjo galimybių. 1919 m. sausio 1 d. vokiečių kariuomenė pasitraukė iš Vilniaus.
1919 m. sausio 2–3 d. lenkų kariuomenė užėmė Vilnių.
1919 m. sausio 6 d. raudonarmiečiai okupavo Vilnių.
1919 m. bolševikams užėmus Vilniaus valstybines įstaigas, Lietuvos paštų, telegrafų ir telefonų valdybos viršininkas Benediktas Tomaševičius, sukrovęs įstaigos mantą į
pakinkytus vežimus, išdardėjo į Kauną tęsti Lietuvos ryšių
organizavimo veiklos.
1919 m. balandžio 19–21 d. raudonarmiečiai okupavo
visą Vilniaus kraštą.
1919 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvoje nuversta komunistų
valdžia.
1920 m., kai lenkų kariuomenė ilgam laikui užgrobė
Vilniaus kraštą, neprik
lausomoje Lietuvoje vėl kilo telefono Lauko Sodos bibliotekos
vedėja Danutė
ir telegrafo ryšio problema.
Imtasi ryžtingų priemonių tiesti daug naujų telefono Arlauskienė (Končiūtė).
1960 m.
ryšių linijų, tvarkyti senąsias.
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Elenos Jurkienės
gyvenamajame name
įkurta biblioteka.
1952 m.

Lauko Sodos biblioteka
naujajame pastate.
1972 m.

Žemaitijoje 1922 m. nutiesiama Šilålės–La÷kuvos telefono linija, 1925 m.
Laukuvos paštas turėjo 5 abonentus8.
1941 m. gegužės 7 d. Telšių apskrityje veikė 26 Telšių ryšių kontoros komutatoriai: Telšių, Alsėdžių, Nevarėnų, Plungės, Luõkės, Tvìrų, Rietavo, Va»nių,
Žema¤čių Kalvaríjos, Žarėnų, Upynos, Kaunatåvos, Gegrėnų, Lauko Sodos, Medingėnų, Janapolės, Påvandenės, Kantaučių, Stalgėnų, Žlibinų, Girėnų, Eigirdžių,
Gadūnavo, Lieplaukės, Ubiškės ir Viešvėnų pašto agentūros9.
1939 m. Medingėnų pašto agentūros viršininku dirbo K. Surblys.
1940 m. spalį pašto tarnautojų atlyginimai buvo maži. Medingėnų pašto
agentūros vedėjas Kazys Stasiulis gavo 60 Lt, Lauko Sodos pašto agentūros vedėjas
Kostas Jonkus – 46 Lt, Žarėnų pašto agentūros vedėjas Tomas Masaitis – 52 Lt,
laiškininkas Stasys Puzaras – 32 Lt algos10.
Telefono ryšys Lietuvos miestuose atsirado labai skirtingu laiku: Vilniuje –
1896 m., Kaune – 1904 m., nors privačiose kunigaikščio Bogdano Oginskio, grafų
Zubovų ir Tiškevičių valdose telefono linija Rietåvas–Plu¹gė–Kretingâ–Palangâ jau
veikė 1882 m. (telefono linijos ilgis – 54,8 km).
Iki 1923 m. pagrindinė ryšių priemonė Lietuvoje ir su užsieniu buvo telegrafas. Nuo 1924 m. plačiau įsigalėjo
8
telefono ryšys. Kasmet buvo nutiesiama 9 LCVA, f. 1016, ap. 1, b. 1526, l. 1–3.
LCVA, f. R-1014, ap. 1, b. 290, l. 16.
10
iki 220 km linijų.
LCVA, f. R-1014, ap. 2, b. 259, l. 2–4.
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Žarėnų valsčiaus kūrimosi istorinės
aplinkybės 1918–1930 metais
Juozas Girdvainis

Pirmasis pasaulinis karas ir valsčių kūrimas Telšių krašte. Žar¸nų valsčius
gyvavo jau nuo XVI amžiaus. Visais laikais keitėsi valdžios, keitėsi žemvaldžiai,
pasikeitė ir Žarėnų krašto žemių savivalda. Žmonės, taikiai sugyvendami, gynėsi
nuo visokių priešų. Bruzdėjimai prasidėjo baudžiavos naikinimo 1860–1863 m.,
carinės Rusijos okupacijos laikotarpiu. Po 1863 m. sukilimo carinė Rusijos valdžia
Žemaitijoje konfiskavo daug žemės, į Sibirą išvežta keli tūkstančiai šeimų, jų
vietose įkurdinti rusai1.
Kilus Pirmajam pasauliniam karui, Lietuva buvo izoliuota nuo viso pasaulio
ir engiama vokiečių okupantų. 1914–1918 m. vokiečių okupacinė valdžia terorizavo
Lietuvos gyventojus, visais įmanomais būdais stengėsi įsitvirtinti Lietuvos teritorijoje, padalijo Lietuvą į atskiras dalis ir įvedė griežtą okupacinę tvarką. Žemaitijos
mažuose okupaciniuose padaliniuose – apskrityse (kreisuose) šeimininkavo vokiečių
valdžios statytiniai, veikė žandarmerija, įkalinimo įstaigos, teismai, maisto produktų
kaupimo sandėliai ir visokių mokesčių lupikautojų brigados.
Telšiÿ krašte vokiečių okupacinė valdžia iš gyventojų atiminėjo maisto
produktus, gyvulius, žemės ūkio inventorių. Kaimų gyventojus varė dirbti sunkius miško kirtimo, kelių taisymo darbus, taip pat dirbti vokiečių okupuotuose
dvaruose, reikalavo arkliais kinkytų vežimų.
1918 m. spalio pradžioje pasklido gandas, jog Vokietijoje žmonės sukilo,
ėmė maištauti ir prasidėjo revoliucija. Buvo nuversta kaizerinė valdžia.
Pagaliau po 1918 m. lapkričio 9 d. revoliucijos Vokietijoje prasidėjo paliaubos.
Prancūzijoje, Kompjeno miške, lapkričio 11 d. pasirašytos paliaubos – Vokietija,
pralaimėjusi Pirmąjį pasaulinį karą, kapituliavo.
Tą pačią lapkričio 11 dieną nepriklausomoje Lietuvoje buvo sudaryta Augustino Voldemaro vadovaujama pirmoji Laikinoji Lietuvos vyriausybė.
1918 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Valstybės taryba ir Vyriausybė kreipėsi į
šalies žmones, ragindamos tuoj pat apskrityse ir valsčiuose kurti savivaldybes –
lietuvišką valdžią. Buvo patariama steigti parapijos komitetus ar valsčių savivaldybes. Komitetų pareiga – perimti valdžią iš vokiečių okupantų, kontroliuoti, kad
pasitraukdami vokiečiai neplėšikautų, neišgabentų į Vokietiją Lietuvos gyventojų
turto, organizuoti viešąją tvarką ir vietos gyventojų apsaugą.
Kai vokiečių okupantų kariuomenė buvo priversta trauktis iš Lietuvos ir
paskui ją slenkant rusų bolševikams, 1918 m. gruodžio 29 d. Lietuvos vyriausybės
vadovas Mykolas Sleževičius kreipėsi į lietuvių tautą kviesdamas savanorius ginti
Tėvynę. 1919 m. sausio 15 d. Lietuvoje paskelbta valdininkų ir puskarininkių
mobilizacija – šaukimas kurti Lietuvos kariuomenę. Rusų okupantams bolševikams
šeimininkaujant Vilniuje, Lietuvos kariuomenės organizavimo centru tapo Kaunas.
1919 m. vasario mėn. pirmieji
Lietuvos kariuomenės daliniai, remiami 1 Lietuvos istorija, red. A. Šapoka, Vilnius, 1989,
p. 492–493.
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no rusų kariuomenės daliniams – kautynėse su Raudonąja armija Kėdãinių, Jiìzno,
Alyta÷s valsčiuose. Bolševikams nepavyko užimti Kauno ir sutrukdyti išrinktai
Lietuvos valdžiai vadovauti ir kurti nepriklausomą Lietuvos valstybę.
1919 m. birželio 7 d. Telšių apskrities komiteto posėdyje konstatuota, kad
„dabar Lietuvos kariuomenė turi gerą vyriausiąjį vadą gen. Silvestrą Žukauską, kuris,
nepaisydamas didelių kliūčių, iš vokiečių kariuomenės atėmė Lietuvos kareivius ir juos
surinko į pulkus, puolė bolševikus ties Pånevėžiu ir be vokiečių pagalbos išlaisvino miestą.
O Lietuvoje šeimininkauja 42 tūkst. vokiečių kariškių ir tiktai 4 tūkst. kariauja
prieš bolševikus. Kiti slankioja po miestus bei kaimus ir ryja lietuvišką maistą“2.
Kovo 15 d. paskelbta 1897 ir 1898 m. gimusių vyrų mobilizacija3.
Ginti savo Tėvynės į mobilizacijos punktus šauktiniais ir savanoriais patraukė
ir Telšių krašto vyrai.
Pradėta taiki valstybės kuriamoji veikla. Valsčių kūrimąsi skatino Lietuvos
vyriausybė ir Telšių krašto valdžia, kurios veiklą pravartu išanalizuoti ir atrasti
esminių sąsajų su Žarėnų valsčiaus veikimu. 1919 m. Lietuvoje pradėtas taikus
kuriamasis valstybės gyvenimas. 1919 m. sausio 16 d. oficialiai visa nepriklausomos Lietuvos teritorija buvo suskirstyta į 20 apskričių pagal LR Vyriausybės
išleistą aplinkraštį „Dėl savivaldybių įsteigimo Lietuvoje“. Lietuvos Respublikos
vyriausybė per apskritis, ministerijas, kitas vyriausybines institucijas organizavo
ir valdė Lietuvos Respubliką.
1918–1919 m. Telšių apskrities valdžia sėkmingai plėtojo savo veiklą. Energingai dirbo sudarytos rekvizicijos, įstaigų ir turto perėmimo iš okupantų, visuomeninės tvarkos, blaivybės, švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, valsčių
reikalų ir kitos komisijos4.
Apskrities savivaldybės pastangomis sutvarkyta Telšių ligoninė, išnuomoti keli
trobesiai ligoniams gydyti. Apskrities savivaldybė atgavo iš Žemės ūkio reformų
valdybos nuomos teisėmis 36 metams Stonãičių palivarką su 48 ha žemės sklypu
ir tenai įkūrė 30 vietų Stonaičių senelių prieglaudos namus. Po ilgų remonto
ir statybos darbų pirmieji 30 lankytojų įsikūrė 1926 m. spalio 1 d. Tada vieno
žmogaus išlaikymui vien maistui skirta 1,59 Lt, stipresniam – 1,41 Lt per dieną5.
Apskrities savivaldybės lėšomis pradėta statyti 2 aukštų Ùbiškės pradinė
mokykla, suremontuotos Kaunatåvos (24 tūkst. Lt), Žarėnų (12 tūkst. Lt) pradinės
mokyklos. Pradinės mokyklos aprūpintos baldais (43 082 Lt), atliktas kitų mokyklų
smulkus remontas6.
1923 m. Telšių apskrityje naujai atidaryta 12 pradinių mokyklų. Plùngės
valsčiuje suremontuotos Mardõsų ir Plungės lietuvių, Telšių valsčiuje – Vírmėnų,
Påsvaigės ir Eigi»džių, Va»nių valsčiuje – Nevar¸nų ir Barzdžiÿ ir pagaliau –
Tvìrų ir Žarėnų pradinės mokyklos.
1923 m. žemės ūkiui plėtoti įsteigtos ir atskiros 9 žemės ūkio draugijos:
Žema¤čių Kalvaríjos, Luõkės, Plungės,
Rietavo, Tverų, Va»nių, Påvandenės, 2
LCVA, f. 379, ap. 2, b. 71, l. 49.
3
Žarėnų ir Telšių.
Ališauskas K. Lietuvos kariuomenė (1918–1944),
Lietuvių enciklopedija, Bostonas, 1968, t. 15, p. 93–95.
1923 m. Telšių apskrities vals4
LCVA, f. 412, ap. 5, b. 16.
čiuose atliktos 38 revizijos, nustatyti 5 Ten pat, f. 379, ap. 2, b. 1690, l. 74.
6
Ten pat, b. 1057, l. 16–18.
trūkumai pašalinti.
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1923 m. Telšių apskrityje įvyko 12 tarybos, 51 valdybos ir 10 švietimo ko
misijos posėdžių7.
1919 m. gegužės 24 d. susikūrus Telšių krašto valsčiams, išrinkti valsčių
atstovai į Telšių apskrities seimelį.
Telšių apskrities komiteto pajamų šaltinį pradžioje sudarė surinkti pinigai iš
turto, pelno ir žemės mokesčių, už šmugelį – neteisėtą prekių išvežimą už Telšių
apskrities ribų. 1918 m. apskrities pajamos tesiekė 10 955 rb.
1918 m. išrinktas Telšių apskrities policijos viršininkas organizavo policijos
nuovados veiklą. Pasiūlyta kiekviename valsčiuje išrinkti po 7–8 ištikimus vyrus
viešajai tvarkai palaikyti. 1918 m. Plungės valsčiuje policijoje dirbo 66 vyrai piliečių apsaugai ir viešajai tvarkai palaikyti. 1918 m. įsteigti arešto namai Telšių,
Plungės ir Varnių valsčiuose.
1919 m. birželio 7 d. pirmame seimelio posėdyje išrinkta Telšių apskrities
seimelio valdyba: pirmininkas – Stasys Narutavičius, pirmininko pavaduotojas –
Juozas Medžikauskas, seimelio kasininkas – Feliksas Galminas. 1919 m. Telšių
apskrities valdybos tarybą sudarė pirmininkas kunigas Juozas Dagilis ir 20 tarybos
narių, pagal profesiją ūkininkai, pirkliai, mokytojai, kunigai, malūnininkai8.
1919 m. Telšių apskrities komiteto valdybos laikinasis viršininkas – Liudas
Abromavičius, valdybos nariai – Aleksas Nemčiauskas ir Ignas Milašius.
1920 m. vasario 25 d. išrinkta Telšių apskrities komiteto naujoji valdyba:
pirmininkas – Feliksas Galminas, nariai – Juozas Burba ir Juozas Raudys. Tą
pačią dieną apskrities tarybos posėdyje buvo priimtas nutarimas Telšių apskrityje
„nevartoti užrašų lenkiškai prie įstaigų, mokyklose, bažnyčiose, antspauduose, blankuose,
lentelėse“9.
1921 m. liepos 26 d. valdybos pirmininku išrinktas Vladislovas Kryževičius.
1921 m. apskrities instruktorius valsčiuose konsultavo ir nurodė, kaip tvarkyti
sąskaitybą ir visus raštinės dokumentus.
1922 m. birželio 22 ir 23 d. posėdžiavusi Telšių apskrities taryba nutarė
„taisyti kelius apskrities lėšomis“10.
Valsčių lėšomis pagaminti kilometrams ženklinti stulpai. Keliai Žarėnai–Medingėnai ir Plungė–Medingėnai tvarkyti apskrities lėšomis.
1923 m. valsčiuose kelių taisymo darbai buvo išdalyti ūkininkams, per kurių
žemę tie keliai ėjo.
Keliai, gatvės buvo tvarkomos ir miesteliuose. 1925 m. pradėtos tvarkyti
gatvės ir šaligatviai, tiesiami mediniai šaligatviai, Telšiuose ir Plungėje – šaligat
viai grindžiami betonu.
Dar 1910 m. „Vilties“ laikraštyje buvo rašoma, jog „Žarėnuose 1897 m. įsteigta
monopolinė degtinės sankrova jau davė valdžiai šimtą ir vienuolika tūkstančių rublių.
Neįtikėtina, bet taip yra – Žarėnų parapija kasmet prageria kuone po dešimtį
tūkstančių rublių.
Tais pinigais buvo galima įsteigti
porą pradinių mokyklų, o kiekviename kaime 7 Ten pat, l. 17.
būtų galima prižiūrėti liaudies mokyklas. 8 Ten pat, b. 544, l. 3.
9
Ten pat, b. 71, l. 44.
Pakilus švietimui, pagerėtų ir žmonių ge- 10 Ten pat, b. 582. l. 50.
11
Viltis, 1910, rugpj. 15.
rovė. Ir visur taip būtų“11.
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Buvo priimti ir patvirtinti apskrities valdybos įsakymai, kad nuo 1922 m.
būtina „bausti girtus asmenis, pastebėtus viešose vietose. Traktierius šventadieniais visą
dieną laikyti uždarytus <...>. Traktierių grindys turi būti išdažytos“.
1922 m. gruodžio 22 d. Telšių apskrities tarybos posėdyje nutarta, jog „būtina:
1. Dėl sėkmingos ir nuolatinės kovos su girtuoklyba Telšių apskrities savivaldybei
paimti į savo rankas svaigiųjų gėrimų pardavinėjimą ir neišduoti leidimo privatiems
asmenims.
2. Svaigiųjų gėrimų parduotuves steigti laikantis įstatymų. Įplaukų dydį turi nu
statyti apskrities valdyba“12.
1922 m. gruodžio 22 d. tarybos posėdyje išklausytas Lietuvos Respublikos
Seimo nario A. Tornau pranešimas, jog nuo 1923 m. pavasario Lietuvoje prasidės
geležinkelio Šiaulia¤–Telšia¤–Darb¸nai–Šventóji–Palangâ tiesimas. Jau 1924 m. geležinkelio linija pasieks Telšius. 1923 m. bus užbaigta linija Darbėnai–Palanga ir
prasidės statybos darbai Amålių–Telšių linijos Plungės link. Biudžete tam skirta
1,4 mln. Lt13.
1922 m. kovo 17 d. išrinkta nauja Telšių apskrities valdyba: pirmininkas
Česlovas Milvydas, nariai A. Tornau ir J. Laurinaitis, kuriam nesutikus, balandžio
10 d. nariu išrinktas A. Bubelis.
Savivaldybių veikla stokojo vienybės. 1922 m. valsčių savivaldybių veiklai
trukdė vienybės stoka. Tarybos posėdžiuose reiškiamos prieštaringos mintys, susidaro dvi priešingos stovyklos sprendžiant svarbius visuomenei reikalus. Viena
stovykla – katalikiškoji, kita – save vadinanti darbo žmonių atstovais. Nesutarimai reiškėsi dėl to, kad katalikų blokas dėl neva susidėjusių aplinkybių grasino
atšaukti savo atstovus iš valdybos sudėties, o vadinamieji darbo žmonių atstovai,
renkant naują valdybą, negali sutikti su pasiūlytais kandidatais, nes, girdi, tarp
jų nė vieno tinkamo.
1923 m. tokia blokų kova, kurioje kiekviena pusė, skelbdama gražias idėjas
ir gindama neva valstybės interesus, dar labiau sustiprėjo, pasireikšdama įvairiomis
formomis ne tik apskrities tarybos, bet ir valsčių savivaldybių susirinkimuose.
Įsiskverbus partiškumui ir politikavimui į valsčių ir apskrities susirinkimus,
valsčių savivaldybėms ėmė trūkti vienybės, santarvės ir susiklausymo. Valdybos
nariai, patys to nejausdami, atitrūko nuo gyvenimo realybės, išpuiko ir nebesugebėjo
atlikti tiesioginių savo – visuomenės išrinktųjų pareigų. Abiem pusėms posėdžiuose
diskutuojant ir sprendžiant valstybės veiklos reikalus, priimant sprendimus trūko
valstybiško išprusimo, o kiekvienam atskirai – asmeninių gabumų, tautos išrinktojo gebėjimų tiesiogiai atlikti valdišką darbą. Toks partiškumas, savęs kėlimas
ignoruojant visuomenės interesus, viešpatavęs iki 1926 m. pabaigos, padarė labai
daug žalos tvarkant svarbius apskrities reikalus.
Dar 1918 m. lapkričio 4 d. Telšių apskrityje, veikiant parapijų komitetams,
buvo sudarytas provizorinis Telšių apskrities centrinis komitetas. Nors apskrities
komitetas buvo įstaiga, kuri skleisdavo įvairias direktyvas parapijų komitetams,
komitetai mažai tesiskaitė su apskrities centriniu komitetu ir beveik kiekvienas
tvarkėsi savarankiškai.
Parapijos komitetas, kaip bend 12 LCVA, f. 379, ap. 2, b. 582, l. 55.
ruomenės minties reiškėjas, atstovavo 13 Ten pat, l. 58.
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savo teritorijos gyventojams, rūpinosi, kad vokiečių ir rusų okupantai, kurie
žiauriai terorizavo gyventojus visoje Lietuvoje, neatimtų iš ūkininkų paskutinio
arklio ar karvės.
Lietuvoje parapijų komitetai paruošė dirvą 1919 m. numatomai savivaldybių administracijos reformai ir visus žmones sujungė bendram savivaldybiniam
gyvenimui.
1918 m. vokiečių okupacinė valdžia, šeimininkaudama Telšių krašte, iš gyventojų prievarta atėmė (rekvizavo) daug maisto produktų, gyvulių, žemės ūkio
inventoriaus. Visas žemės ūkio gėrybes vokiečių žandarai laikė ir saugojo Telšių,
Plungės, Alsėdžių, Rietavo, Tverų, Varnių sandėliuose. Traukdamiesi iš Lietuvos,
vokiečių okupantai didžiausią kiekį žemės ūkio produktų, gyvulių ir žemės ūkio
inventoriaus išsivežė į Vokietiją. Tiktai nedidelę likusią maisto produktų dalį
perėmė parapijos komitetai ir valsčių savivaldybės.
1921 m. kovo 11 d. priimtas naujas Savivaldybių rinkimo įstatymas.
Pirmoji Telšių krašto valdžia nepriklausomoje Lietuvoje. Lietuvos centrinio valstybės archyvo dokumentai byloja, jog „Telšių apskrities komitetas įsteigtas
1918 m. lapkričio 26 d. per suvažiavimą Telšiuose. Rinkti apskrities komitetą suvažiavo
106 atstovai iš visų parapijų.
Telšių apskrityje veikia 17 parapijų: Telšių, Plungės, Žarėnų, Senųjų Varnių, Tverų, Janapolės, Medingėnų, Naujųjų Varnių, Viešvėnų, Kantaučių, Nerimdaičių, Alsėdžių,
Eigirdžių, Ubiškės, Pavandenės, Gadūnavo ir Lieplaukės.
Rinkimai vyko 1918 m. lapkričio 26 d.
Išrinkti 25 asmenys į apskrities komitetą, tarp jų du žydai. Iš darbininkų, jų
reikalavimu, išrinkti 4 žmonės.
Nuo kiekvienos parapijos į apskrities komitetą pateko po vieną žmogų.
Telšių parapijos komitete yra du žydai, Plungės – 1, Žarėnų – 1 ir Varnių parapijos komitete (čia yra dvi parapijos) – vienas žydas.
Tarp tų 106 narių iš parapijos komitetų yra išrinktos dvi moterys.
Dauguma apskrities ir parapijinių komitetų narių yra lietuviai valstiečiai, Nepriklausomos Lietuvos valstybės šalininkai. Taip pat ir darbininkai nėra priešingi Lietuvos
valstybės Tarybai.
Telšių apskrities vykdomasis (pildomasis) komitetas nutarė:
1. Reikalauti gruodžio 4 d. (kitame) posėdyje iš vietinės vokiečių valdžios ginklų
milicijai apginkluoti.
2. Sustabdyti maisto produktų ir gyvulių išvežimą iš Telšių apskrities, miško
medžiagos – už apskrities ribų. Parapijiniai komitetai lieka įgalioti konfiskuoti vokiečių
išvežamus grūdus ir gyvulius iš Telšių apskrities, o gautus pinigus pateikti visuomenės
naudai.
3. Reikalauti iš vietinės vokiečių valdžios rekvizuotų grūdų, šieno, arklių išpirkimo.
Vokiečiai sutiko parduoti karo metu rekvizuotus grūdus, miltus Telšių apskrities miestelių
gyventojų maitinimui, o grūdų, šieno, kurie buvo paskirti jų armijai ir arkliams, nesutinka parduoti ar sumokėti. Iki gruodžio 11 d. posėdžio parapijų komitetai turi surinkti
pinigų išpirkti iš vokiečių grūdams, kuriuos jie sutinka parduoti.
Plungės parapijos komitetas jau konfiskavo iš vokiečių okupantų nemažai grūdų ir
gyvulių, išvežamų iš Telšių apskrities į Vokietiją.
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Gruodžio 11 d. (kitame) posėdyje užginti vokiečiams linų, sėmenų, vilnų, odos ir
kitų pramonės prekių išvežimą iš Telšių apskrities į Vokietiją.
4. Kiekvienas parapijos komitetas privalo pristatyti kandidatų į miliciją sąrašą.
Pirmenybė sąraše teikiama tarnavusiems kariuomenėje ar milicijoje.
5. Valdžiai išlaikyti nuo 1921 m. gruodžio 4 d. rinkti iš gyventojų mokesčius nuo
turto ir pelno, sodžiuose – nuo žemės. Atleisti nuo mokesčių mokytojus ir inteligentiškus
darbininkus (valdininkus), kurie yra samdomi valdžios ir visuomenės.
6. Nuo 1919 m. gruodžio 4 d. perimti iš vokiečių civilinį teismą su tuščiu kalėjimu,
ligoninę (gyd. Bronius Zenkovičius), žandarystes. Tik jie nesutinka perduoti kitų įstaigų,
pavyzdžiui, milicijos, o be jos negalimas joks veikimas apskrityje. Be milicijos negalima
surinkti mokesčių, priversti valstiečius duoti arklius ir vežimus mokykloms atvežti kuro,
miestų vargingesniems žmonėms – grūdų, apginti gyventojų turtą ir gyvybę nuo plėšikų.
7. Reikalauti Lietuvos valstybės Tarybos greičiau sušaukti konferenciją, kad ji
uždraustų vokiečių kariuomenei eiti ir važiuoti paprastais kaimo keliais per Lietuvą, o
liepti – geležinkeliais, kad tokiu būdu nebūtų skriaudžiami Lietuvos gyventojai.
8. Gyventojai ir apskrities komitetas nepatenkinti vokiečių valdžios veiksmais, nes
jie nenori nieko atiduoti geruoju. Tiktai priverstinai reikalauja vežimų (purmankų) jų
mantai išvežti.
Pagal Lietuvos ir Vokietijos paliaubų sąlygas vokiečiai negali daryti prievartos. Eigirdžiuose vokiečiai areštavo grūdų nedavusius 3 valstiečius, apskrities komitetas juos išlaisvino.
9. Grąžinti ūkininkams veislinius eržilus, kumeles, karves, avis, kuriuos rekvizavo
vokiečiai ir nori juos išvežti Vokietijon.
10. Apskrities komitetas nori, kad vokiečių valdžia ir kariuomenė kuo greičiau būtų
išvaryta iš Lietuvos Vokietijon, o jų vieton būtų suteikta anglų ir amerikiečių kareivių
pagalba lietuviui.
Kol vokiečiai siaus mūsų krašte, nebus sustabdytas Lietuvos išnaudojimas ir betvarkė“14.
1918 m. gruodžio 12 d. Telšių apskrities komiteto pirmininkas Vladislovas
Kryževičius ir sekretorius Jonas Valickas tokį pranešimą į Vilnių Lietuvos Valstybės Tarybai išsiuntė automobiliu per Alsėdžių parapijos atstovą juristą Stanislovą
Narutavičių (telefono ryšio su Vilniumi dar nebuvo).
Tai pirmas Telšių apskrities vykdomojo (pildomojo) komiteto raštas Lietuvos
vyriausybei.
Telšių apskrities komitetas 1918 m. lapkričio 26 d. sudarytas iš 25 atstovų:
1. Žar¸nų parapija – Vladislovas Buivydas. Valstiečių kandidatas – Pilypas Daukantas.
2. Ùbiškės – Liudas Abromavičius, baigęs gamtos mokslus.
Valstiečių kandidatas – Konstantinas Adomaitis.
3. Telšiÿ miesto – Jonas Vaiciekauskas, baigęs miesto mokyklą, raštvedys.
4. Telšiÿ parapija – Vladislovas Kryževičius, agronomas.
5. Lîeplaukės parapija – Dominykas Andriuška. Valstiečių
kandidatas – Ignas Smilgevičius.
6. Kanta÷čių parapija – Jonas Stupelis.
Darbininkų kandidatas – Antanas
14
Ten pat, b. 33, l. 2–4.
Petkevičius, darbininkas.
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7. Tvìrų parapija – kunigas Kl. Karbauskas. Valstiečių kandidatas – Stanislovas Buivydas.
8. Plùngės parapija – Povilas Smilingis.
9. Plungės miesto – Juozapas Zaurskis, darbininkas.
10. Janåpolės parapija – Jonas Lileikis. Valstiečių kandidatas –
Jonas Šimkus.
11. Vîešvėnų parapija – Jonas Valickas, gamtininkas. Valstiečių
kandidatas – Justinas Petreikis.
12. Meding¸nų parapija – Vaclovas Šukšta, dvarininkas. Valstiečių kandidatas – Jonas Jurčius.
13. Påvandenės parapija – Pranas Zelba. Valstiečių kandidatas – Zigmantas Sakelis, dvarininkas.
14. Senÿjų Va»nių parapija – Vitoldas Monstavičius, savininkas.
15. Naujÿjų Va»nių parapija – mokytojas Liudas Vasiliauskas.
Valstiečių kandidatas – Kazys Januševičius.
16. Gadūnåvo parapija – Stanislovas Daukantas. Valstiečių
kandidatas – Motiejus Činikas.
17. Eigi»džių parapija – kunigas Aleksandras Žebrauskas.
18. Nerímdaičių parapija – Adomas Kačinskas.
19. Als¸džių parapija – juristas Stanislovas Narutavičius.
20. Telšiÿ parapija – Jonas Burneikis.
21. Ùbiškės parapija – Romualdas Daukantas.
22. Plùngės parapija – Jonas Salys.
23. Žar¸nų parapija – Vincentas Norvila.
Žydų atstovai:
24. Telšių miesto – Abrahamas Braudė.
25. Abrahamas Fridmanas, daktaras.
Kandidatai:
Plungės miesto – Leiba Levinsonas.
Telšių miesto – Šmuelis Gordonas.
Telšių apskrities vykdomasis komitetas
Iš Telšių apskrities komiteto 25 narių į Vykdomąjį (pildomąjį) komitetą
1918 m. lapkričio 26 d. išrinkti penki asmenys:
1. Vladislovas Kryževičius, agronomas (Telšiai).
2. Liudas Vasiliauskas, mokytojas (Naujieji Varniai).
3. Liudas Abromavičius, gamtininkas (Ubiškė).
4. Jonas Valickas, gamtininkas (Viešvėnai).
5. Jonas Vaiciekauskas, raštvedys (Telšiai).
Pirmininku išrinktas Vladislovas Kryževičius, sekretoriumi – Jonas Valickas15.
1918 m. gruodžio 2 d. V. Kryževičius pateikė LR vidaus reikalų mi
nisterijai pirminę sąmatą – 4 810 rb.

15

Ten pat, b. 33, l. 7, 8.
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Vykdomojo komiteto ir parapinių komitetų narių algoms vienam mėnesiui, prašydamas paskolinti pinigų.
1919 m. gegužės 24 d. įvyko pirmasis jungtinis Telšių apskrities komiteto
ir valsčių savivaldybių posėdis. Apskrities valdybos viršininku išrinktas Česlovas
Milvydas.
Telšių apskritis padalyta į 13 valsčių. 1919 m. gegužės 24 d. jungtinio Telšių
apskrities komiteto ir valsčių savivaldybių posėdžio nutarimu Telšių apskrityje
visus valdiškus reikalus tvarkė ir gyventojais rūpinosi vienuolika kaimų ir du
miestų valsčiai: Alsėdžių, Kantaučių, Luokės, Nevarėnų, Plungės, Rietavo, Telšių,
Tverų, Varnių, Žarėnų ir Žemaičių Kalvarijos, Telšių ir Plungės miestų valsčiai16.
Kiekvieno valsčiaus ribos buvo koreguojamos ir tapatinamos su katalikų
religinių bendruomenių – parapijos komiteto ribomis.
Žmonės, kelis šimtmečius gyvenę toje pačioje teritorijoje, sutelkti bažnyčios
parapijos to paties vienijančio dvasinio centro, sukūrė kultūros židinį, kuriame
vyravo savita šnekta ir tradiciniai kultūros ypatumai. Toje vietovėje gyvenę žmonės save kildino iš tos parapijos ir valsčiaus. Ir tai buvo žmogaus kilmės vietos
orientyrai.
Iki Pirmojo pasaulinio karo gyvavusiuose valsčiuose vyko valsčių ūkininkų
sueigos, kuriose buvo renkamas viršaitis, valsčiaus valdyba ir valsčiaus teismas.
Jie sprendė visus valsčiaus gyventojų klausimus.
1919 m. birželio 7 d. posėdyje pranešta, jog iš Amerikos gauta ir jau atvežta
per Mažeikiùs į Telšius 2 243 pūdai kvietinių miltų, kurie per valsčius dalijami
žmonėms. Taip pat 50 statinių silkių išdalyta Telšių, Alsėdžių, Kantaučių, Tverų,
Varnių, Žarėnų ir Plungės valsčių gyventojams.
Gauta ir išdalyta po lygiai kakavos, cukraus, angliško muilo, pipirų, ryžių
ir kavos. „Iš Berlyno į Kauną atvežti 2 vagonai vaistų, Telšiams skirta už 5 tūkst.
auksinų <…> Žarėnuose reikia atidaryti vaistinę. Ten dirbtų vaistininku Martinavičius…
Iki 1919 m. birželio 15 d. sutvarkyti pakelių stulpus. Pastatyti naujus telegrafui
ir telefonui maršrutu: Telšiai–Plungė, Telšiai–Žarėnai–Varniai–Tverai–Rietavas ir Telšiai–
Luokė <…>. Surašyti vyrus, gimusius 1895, 1896 ir 1899 m. mobilizacijai į Lietuvos
kariuomenę“17.
1919 m. liepos 12 d. valsčių mokytojams Telšių apskrities komitetas skyrė
5 390 auksinų neišmokėtoms algoms.
Telšių apskrities komitetas paragino nedelsiant valsčių teritorijose kelių
kryžkelėse įrengti rodykles – lenteles, kad nereikėtų klausinėti kelio ir be reikalo
šunis lodyti.
Telšių apskrities valsčių vadovai nekantravo ir laukė, kada Kaune bus šaukiamas LR Steigiamasis Seimas.
Valsčių kaimų pertvarka 1919 metais. 1919 m. spalio mėn. paskelbtame
Savivaldybių rinkimų įstatyme apibrėžtos valsčių teisės ir pareigos, teritorijos
plotas, vadovaujantieji organai („dviejų rūmų“), jų rinkimo tvarka.
Valsčiaus taryba su vieneriems metams renkamu pirmininku ir pavaduotoju
savo ruožtu renka valsčiaus valdybą,
susidedančią iš viršaičio, jo pavaduo- 16 Ten pat, b. 50, l. 9.
17
Ten pat, b. 71, l. 50.
tojo ir iždininko.
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Atstovai į Tarybą renkami valsčiaus apylinkėse (seniūnijose) – vienas kaimų
įgaliotinis 300 gyventojų. Į rinkimų sąrašus įtraukiami tie kandidatai, kuriuos
parėmė bent 25 rinkėjai.
Vadovaujantis šiuo Savivaldybių rinkimo įstatymu, pirmuosius rinkimus
reikėjo organizuoti iki 1919 m. gruodžio 15 d., suteikiant Taryboms mandatą iki
1920 m. gruodžio 31 d.18
Nuo 1919 m. imta pertvarkyti įsteigtus valsčius ir jiems pavaldžius kaimus.
1919 m. Alsėdžių valsčiui atiteko dalis Lieplaukės ir Gadūnavo parapijos –
iki Lieplaukės ir iki vieškelio Telšiai–Sedâ su 2 133 ha žemės plotu. 1920 m.
sausio 21 d. prisidėjo Kantaučių valsčiaus kaimai: Drūkčia¤, Paukštakia¤, Svirpliai,
Naručiai, Nešukuõčiai, Abokai, Kãlniškiai, Bernatavas – su 2 166 ha žemės.
1924 m. gegužės mėn. prie Alsėdžių valsčiaus prijungti Žemaičių Kalvarijos
valsčiaus kaimai: Ša»nelė, Kubakiai, Rõtinėnai, Påsruojė, Jazdauskíškiai, Gegr¸nai,
Žernia¤, Degùčiai ir Bertuliai – su 6 572 ha žemės.
Alsėdžių valsčiaus žemės valdos sudarė 27 092 ha žemės.
1919 m. Luokės valsčių, priskirtą Telšių apskričiai, sudarė 89 kaimai,
19 vienkiemių, 8 dvarai, 2 palivarkai, 3 bažnytkiemiai ir Luokės miestelis – su
19 428 ha žemės.
1919 m. Nevarėnų valsčius, priklausęs Sedõs apskričiai, prijungtas prie Telšių
apskrities su 8 920 ha žemės.
1923 m. Nevarėnų valsčiui priskirti buvę Telšių valsčiaus kaimai: Nerímdaičiai,
Vírmėnai ir Niurkiai – su 3 850 ha žemės. Nevarėnų valsčius aprėpė 12 770 ha
žemės.
1919 m. Plungės valsčių sudarė 57 kaimai, 1 bažnytkiemis ir Plungės miestas.
1920 m. Plungės valsčiui priskirtas Kantaučių valsčius su 5 kaimais, 2 bažnytkiemiais, Kantaučių ir Žlibinÿ – su 1 621 ha žemės.
Plungės valsčiaus valdos sudarė 32 509 ha. 1919 m. Plungės miestui priklausė 450 ha žemės.
1919 m. rugpjūčio 14 d. Plungės miestas atsiskyrė nuo Plungės valsčiaus,
sudarydamas atskirą savivaldybę. 1920 m. birželio 2 d. Plungės miesto ribos galutinai patvirtintos.
1919 m. Telšių valsčius susidėjo iš Ubiškės, Lieplaukės, Gadūnavo ir Viešvėnų kaimų – su 34 771 ha žemės.
1920 m., likvidavus Kantaučių valsčių, dalis kaimų prijungta prie Telšių
valsčiaus: Vilkų dvaras, Vilkų ir Degučių kaimai – su 477 ha žemės plotu.
1923 m. nuo Telšių valsčiaus atskirti ir prie Nevarėnų valsčiaus prijungti
Niurkių, Sukínių, Duobgirių, Džiugailių, Virmėnų, Bugìnių, Nerimdaičių, Žalšilės
ir Mažųjų Lukstėnų kaimai – su 3 850 ha žemės.
Telšių valsčius aprėpė 31 406 ha žemės plotą.
Telšių miestui priklausė 810 ha žemės.
1919 m. Tverų valsčius apėmė 30 kaimų, 8 dvarus, 5 vienkiemius ir Tverų
miestelį.
1924 m. Tverų valsčiui priskirtas
Dalgÿ kaimas, buvęs Rietavo valsčiu- 18 Savivaldybių įstatymas, Laikinosios Vyriausybės žinios,
1919, spalio 28, nr. 14, p. 1–15.
je, – su 643,6 ha žemės. Buvę Tverų
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valsčiaus kaimai: Gudãičiai, Kili¿nėnai, Plauskíniai, Pupžiubiai ir Rešket¸nai – su
1 089 ha žemės priskirti Žarėnų valsčiui.
Tverų valsčiaus valdos siekė 9 358 ha.
Rietavo valsčius prieš Pirmąjį pasaulinį karą priklausė Raseinių apskričiai.
Karo metu vokiečių okupantai jį buvo prijungę prie V¸žaičių apskrities su centru
Volmerų dvare.
1919 m. rugpjūčio 1 d., likvidavus Vėžaičių apskritį, Rietavo valsčius prijungtas prie Telšių apskrities. Tais metais Klibės kaimas su 195 ha žemės priskirtas
Endriejåvo valsčiui.
1924 m. sausio 29 d. Rubiškio vienkiemis prijungtas prie Kv¸darnos valsčiaus, o Dalgÿ kaimas, kaip minėta, priskirtas Tverų valsčiui.
Rietavo valsčiaus plotas – 21 249 ha.
1919 m. Varnių valsčius sudarytas iš Senÿjų ir Naujÿjų Va»nių – su 13 742 ha
žemės, Påvandenės valsčiaus – su 7 176 ha žemės ir Janåpolės valsčiaus – su
5 342 ha žemės.
1919 m. Žarėnų valsčiaus teritorija sudarė 14 608 dešimtines (1 dešimtinė –
1,0925 ha) žemės ploto.
1920 m. Žarėnų valsčiui priskirta Kantaučių valsčiaus 3 644 ha žemės.
1921 m. valstybė nusavino 1 491 dešimtinę miško.
1924 m. Žarėnų valsčiui priskirti 5 Tverų valsčiaus kaimai – su 1 183 ha
žemės plotu.
Žarėnų valsčiaus valdos apėmė 20 750 ha žemės.
1920 m. kovo 1 d. likviduotas Kantaučių valsčius išdalytas keturiems
valsčiams: Alsėdžių – 2 116 ha, Telšių – 477 ha, Plungės – 1 621 ha ir Žarėnų –
3 644 ha žemės.
1924 m. gegužės mėn. likviduotas Žema¤čių Kalvaríjos valsčius. Dalis jo kaimų
priskirta Alsėdžių valsčiui – su 6 572 ha ir Sedos valsčiui (Mažeikių apskr.) – su
2 173 ha žemės.
1928 m. Telšių apskritį sudarė 11 valsčių: Alsėdžių, Luokės, Nevarėnų,
Plungės miesto, Plungės, Telšių miesto, Telšių, Tverų, Rietavo, Varnių ir Žarėnų.
Telšių krašto gyventojai 1918–1921 metais. 1919 m. rugsėjo mėn. Telšių
apskrities valsčiuose gyveno: Telšių mieste – 3 604, Telšių valsčiuje – 7 414,
Plungės mieste – 3 460, Plungės valsčiuje – 7 540, Nevarėnų – 3 464, Varnių –
6 000, Alsėdžių – 5 297, Rietavo – 7 673, Žarėnų – 4 190, Luokės – 6 749, Tverų – 3 600 žmonių19.
Tais metais Žemaičių Kalvarijoje gyveno 3 472, Kantaučių valsčiuje – 3 516
žmonių. Lieplaukės valsčių tebevadino parapija, o jos kaimus: Vílkaičių, Kãlniškių,
Abokų, Naručių, Nešukuočių, Drūkčių, Paukštakiÿ, Svirplaičių, Bernatåvo – sodnais.
1920 m. Telšių apskrityje gyveno 53 447 (24 126 vyrų ir 29 321 moterų)
žmonės20.
Per ketverius laisvo gyvenimo metus nepriklausomoje Lietuvoje Telšių
apskrityje žymiai padaugėjo gyventojų miestuose ir kaimuose. Daugelis jų, kurie
buvo išvykę ar priversti išvažiuoti prieš
Pirmąjį pasaulinį karą į Rusiją ir kitas 19 LCVA, f. 379, ap. 2, b. 95, l. 31.
20
Ten pat, b. 133, l. 44.
šalis, grįžo į savo gimtąsias vietas.
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Jau 1921 m. Telšių apskrities valsčiuose gyveno: Telšių mieste – 3 851, Telšių
valsčiuje – 8 385, Plungės mieste – 2 660, Plungės valsčiuje – 8 564, Nevarėnų –
3 470, Varnių – 6 265, Alsėdžių – 5 900, Rietavo – 7 673, Žarėnų – 4 884, Luokės –
6 802, Tverų – 3 460, Žemaičių Kalvarijoje – 3 472, Kantaučių – 3 516 gyventojų21.
Telšių krašto valsčiai ir jų gyventojai 1929 metais. 1929 m. Telšių apskrityje
veikė 11 valsčių savivaldybių, kurios padėjo gyventojams tvarkyti žemės, miškų
ir vandens ūkio reikalus.
1930 m. Telšių krašto valsčiuose gyveno daug žmonių, kurie buvo pakankamai pasiturintys.
Telšių krašto valsčiai ir jų gyventojai 1929 m.
Eil.
Nr.

Valsčius

Gyventojai

Žemė (ha)

Miškai (ha)

Vandenys (ha)

1.

Alsėdžių

9 742

25 180,91

3 504

–

2.

Luokės

9 118

20 899

4 656

–

3.

Nevarėnų

5 500

13 002,5

2 220

11

4

Plungės m.

4 554

316

–

5.

Plungės

9 753

28 632

4 162

6.

Telšių m.

6 100

651

–

7.

Telšių

10 146

31 096

3 310

8.

Tverų

4 248

11 275,2

1 849

9.

Rietavo

9 951

20 425,3

16 842

10.

Varnių

11 837

29 224

2 232

1918

11.

Žarėnų

6 376

21 208

4 709

71

–
34
–
654
4,14
–

1929 m. Telšių mieste gyveno palyginti mažai – tik 10 146 žmonės, o vien
Žarėnų valsčiuje – 6 376.
Apskrityje gyveno 87 325 žmonės, apskričiai priklausė 201 909,42 ha žemės,
43 484 ha miškų ir 2 692,14 ha vandenų22.
1929 m. Telšių apskrityje veikė 97 pradžios mokyklos23.
Taigi, atkūrus Lietuvos Respublikos valstybingumą, Telšių krašte susiklostė
istoriškai palankios aplinkybės veikti ir pradėti nuoseklų kuriamąjį darbą Žarėnų
valsčiuje.

Ten pat, b. 465, l. 13.
Ten pat, b. 1942, l. 55.
23
Ten pat, b. 1777, l. 76.
21

22
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Buvę Žarėnų valsčiaus (30 iš 72) miesteliai,
dvarai, kaimai ir vienkiemiai 1923 metais
Parengė Juozas Girdvainis

1940, 1941 m. karo ir pokario sovietų okupacijos metais Žarėnų valsčiaus
kaimai atiduoti kitiems rajonams. Daugiausia – 16 kaimų atiteko Rietåvo savivaldybės Meding¸nų seniūnijai.
Medingėnų krašto kaimų istorinė praeitis, žmonių veikla išsamiai pateikiama
antroje knygos dalyje – atskirais straipsniais.
1. Antanåvo dvaras
1923 m. Antanavo dvare gyveno 6 žmonės, veikė 2 ūkiai. Dvaras 6 km
nutolęs nuo Žar¸nų.
2. Avižãičiai
1923 m. Avižaičių kaime, prie kelio į Žarėnus, gyveno 15 žmonių, veikė
2 ūkiai. Kaimas 4 km nutolęs nuo Žarėnų. 2011 m. Avižaičiuose gyveno
3 žmonės. Iki Žarėnų – 5, Medingėnų – 7, Tvìrų – 6 km. Priklauso Rietavo
savivaldybės Tverų seniūnijai.
3. Bludokai
1923 m. Bludokų vienkiemyje gyveno 27 žmonės, veikė 3 ūkiai. Vienkiemis
7 km nutolęs nuo Žarėnų.
4. Barborava
1923 m. Barboravos palivarke gyveno 11 žmonių, veikė 1 ūkis. Palivarkas
4 km nutolęs nuo Žarėnų.
5. Budgina¤
1923 m. Budginų vienkiemyje gyveno 18 žmonių, veikė 2 ūkiai. Vienkiemis
6 km nutolęs nuo Žarėnų.
6. Dargeliškė
1923 m. Dargeliškės kaime gyveno 31 žmogus, veikė 4 ūkiai. Kaimas 7 km
nutolęs nuo Žarėnų.
7. Gaubìliai
1923 m. Gaubelių kaime gyveno 93 žmonės, veikė 18 ūkių. Kaimas 6 km
nutolęs nuo Žarėnų. 2011 m. Telšių rajono Rôškėnų seniūnijos Gaubelių
kaime gyveno 24 žmonės.
8. Irtógano dvaras
1923 m. Irtogano dvare gyveno 55 žmonės, veikė 6 ūkiai. Dvaras 8 km
nutolęs nuo Žarėnų. Telšių rajono Ryškėnų seniūnijos Irtogano kaime
niekas nebegyvena.
9. Jakutiškė
1923 m. Jakutiškės vienkiemyje gyveno
4 žmonės, veikė 1 ūkis. Vienkiemis 7 km
nutolęs nuo Žarėnų.

Lietuvos apgyventos vietos. Pirmojo visuotinojo Lie
tuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys,
Kaunas, 1925, p. 383, 384.
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10. Ketùrakiai
1923 m. Keturakių kaime gyveno 154 žmonės, veikė 5 ūkiai. Kaimas
10 km nutolęs nuo Žarėnų. 2011 m. Keturakiuose gyveno 118 žmonių. Iki
Žarėnų – 7, Žlibinÿ – 7, La÷ko Sõdos – 12, Medingėnų – 3, Rietavo – 16,
Plùngės – 19 km. Keturakiai priklauso Plungės rajono Žlibinų seniūnijai.
11. Klíbės
1923 m. Klibės kaime gyveno 44 žmonės, veikė 16 ūkių. Kaimas 7 km
nutolęs nuo Žarėnų. 2011 m. Telšių rajono Vîešvėnų seniūnijos Klibės
kaime gyveno 7 žmonės.
12. Krėpštÿ dvaras
1923 m. Krėpštų dvare gyveno 143 žmonės, veikė 16 ūkių. Dvaras 8 km
nutolęs nuo Žarėnų. 2011 m. Telšių rajono Ryškėnų seniūnijos Krėpštų
kaime gyveno 70 žmonių.
13. Kùležiškė
1923 m. Kuležiškės vienkiemyje gyveno 33 žmonės, veikė 4 ūkiai. Vienkiemis 8 km nutolęs nuo Žarėnų.
14. Kungia¤
1923 m. Kungių kaime gyveno 69 žmonės, veikė 12 ūkių. Kaimas 14 km
nutolęs nuo Žarėnų. 2011 m. Telšių rajono Viešvėnų seniūnijos Kungių
kaime gyveno 12 žmonių.
15. La÷ko Sodâ
1923 m. La÷ko Sodõs miestelyje gyveno 156 žmonės, veikė 29 ūkiai. Miestelis 7 km nutolęs nuo Žarėnų. 2011 m. Telšių rajono Ryškėnų seniūnijos
Lauko Sodos miestelyje gyveno 177 žmonės.
16. Marcia¤
1923 m. Marcių kaime gyveno 180 žmonių, veikė 21 ūkis. Kaimas 10 km
nutolęs nuo Žarėnų.
2011 m. Plungės rajono Žlibinų seniūnijos Marcių kaime gyveno 54 žmonės.
17. Mečininkai
1923 m. Mečininkų vienkiemyje gyveno 7 žmonės, veikė 1 ūkis. Vienkiemis
7 km nutolęs nuo Žarėnų.
18. Pakulniškė
1923 m. Pakulniškės kaime gyveno 36 žmonės, veikė 7 ūkiai. Kaimas 6 km
nutolęs nuo Žarėnų.
19. Påminijai
1923 m. Paminijų kaime gyveno 36 žmonės, veikė 8 ūkiai. Kaimas 13 km
nutolęs nuo Žarėnų. 2011 m. Rietavo savivaldybės Medingėnų seniūnijos
Paminijų kaime niekas nebegyveno.
20. Plikia¤
1923 m. Plikiÿ kaime gyveno 32 žmonės, veikė 5 ūkiai. Kaimas 9 km nutolęs nuo Žarėnų. 2011 m. Plungės rajono Žlibinų seniūnijos Plikių kaime
niekas nebegyveno.
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21. Purvãičiai
1923 m. Purvaičių kaime gyveno 164 žmonės, veikė 28 ūkiai. Tais pačiais
metais Purvaičiai priskirti Plungės valsčiui. Purvaičių kaimas nutolęs nuo
Žarėnų 14, Žlibinų – 4, Medingėnų – 7, Plungės – 11, Telšių – 23 km. 2011 m.
Plungės rajono Žlibinų seniūnijos Purvaičių kaime gyveno 110 žmonių.
22. Rešket¸nų dvaras
1923 m. Rešketėnų dvare gyveno 62 žmonės, veikė 2 ūkiai. Rešketėnai
6 km nutolę nuo Žarėnų. 2011 m. Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos
Rešketėnų kaime niekas nebegyveno.
23. Rimùčiai
1923 m. Rimučių kaime gyveno 54 žmonės, veikė 9 ūkiai. Kaimas 9 km
nutolęs nuo Žarėnų. 2011 m. Plungės rajono Žlibinų seniūnijos Rimučių
kaime niekas nebegyveno.
24. Sýderiai
1923 m. Syderių kaime gyveno 177 žmonės, veikė 34 ūkiai. Kaimas 9 km
nutolęs nuo Žarėnų. 2011 m. Telšių rajono Viešvėnų seniūnijos Syderių
kaime gyveno 89 žmonės.
25. Smiµgiai
1923 m. Smilgių kaime gyveno 226 žmonės, veikė 23 ūkiai. Kaimas 10 km
nutolęs nuo Žarėnų. 2011 m. Plungės rajono Žlibinų seniūnijos Smilgių
kaime gyveno 39 žmonės.
26. Šašãičiai
1923 m. Šašaičių kaime gyveno 125 žmonės, veikė 17 ūkių. Kaimas 8 km
nutolęs nuo Žarėnų. 2011 m. Plungės rajono Žlibinų seniūnijos Šašaičių
kaime gyveno 6 žmonės.
27. Šėma¤
1923 m. Šėmų kaime gyveno 32 žmonės, veikė 5 ūkiai. Kaimas 7 km nutolęs nuo Žarėnų. 2011 m. Telšių rajono Viešvėnų seniūnijos Šėmų kaime
gyveno vienas žmogus.
28. Vãrnaičiai
1923 m. Varnaičių kaime gyveno 43 žmonės, veikė 8 ūkiai. Varnaičiai 6 km
nutolę nuo Žarėnų. 2011 m. Plungės rajono Žlibinų seniūnijos Varnaičių
kaime gyveno 64 žmonės.
29. Vílkaičiai
1923 m. Vilkaičių kaime gyveno 242 žmonės, veikė 42 ūkiai. Vilkaičiai
11 km nutolę nuo Žarėnų. 2011 m. Plungės rajono Žlibinų seniūnijos
Vilkaičių kaime gyveno 29 žmonės. Vilkaičiuose gimė kunigas knygnešys
Kazys Eitutavičius (1833–1906), rašytojas, kun. vertėjas Benediktas Andriuška (1884–1951), ekonomistas, politikas Gediminas Vagnorius (gim. 1957).
30. Zalep¾gų dvaras
1923 m. Zalepūgų dvare gyveno 41 žmogus, veikė 8 ūkiai. Dvaras 5 km
nutolęs nuo Žarėnų. 2011 m. Plungės rajono Žlibinų seniūnijos Zalepūgų
dvare gyveno 2 žmonės.
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Žarėnai ir aplinkiniai giminių dvarai
1918–1940 metais
Juozas Girdvainis

1918–1940 m. Telšiÿ apskrityje ūkinę veiklą plėtojo daugiau kaip 130 dvarų.
Žar¸nų Stanislovo ir Evelinos Rozalijos Underavičių dvaras 1921 m. ŽRV aktu
atiteko penkiems jų vaikams: Jonui, Juozui, Kaziui, Kristinai ir Karolinai. Vėliausiai – nuo 1930 m. Žarėnų dvarą valdė Jonas Underavičius1.
1918 m. Meding¸nų miestelyje 23 kiemuose gyveno 236 žmonės. Aplink
Medingėnus driekėsi dvarininkų žemės, 21 ūkininko ir keli valstiečių ūkiai.
Medingėnų Šukštų dvare – toliau už Mínijos upės, kalvotoje ir miškingoje
vietovėje, dvare ir kumetynuose gyveno 183 žmonės. Dvarą sudarė 25 gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Anksčiau dvarą valdė Pranciškus Ksaveras Šukšta ir jo
žmona Konstancija Underavičiūtė iš Žarėnų dvaro. Iki 1921 m. dvaro šeimininkams Liudvikui ir Zofijai Šukštoms priklausė 1 453 ha privačios žemės. 1935 m.
gegužės 8 d. ŽRV nutarimu Kazimierui Šukštai, paveldėjusiam iš tėvo Liudviko
226 ha žemės su mišku, palikta 71 ha žemės ir 25 ha miško ploto2. Kita žemė
perėjo valstybės nuosavybėn.
Dalį Medingėnų dvaro atskirai valdė bajorai Julija Vitkevičienė ir Donatas
Vitkevičius iš Lenkaičių dvaro netoli Medingėnų. Vėliau, nuo 1926 m. – 220 ha
žemės paveldėjo Teofylė Valerija Jacevičienė (Vitkevičiūtė), jos dukra Julija Emilija
Dambrauskienė (Jacevičiūtė) – nuo 1927 m. Dalį Medingėnų dvaro (121,78 ha)
paveldėjo Irena Sakelienė (Dambrauskaitė), dar vėliau – jos dukra Marija Sakelaitė.
Gìdikėnų kaime, kadaise vadintame dvaru su palivarkais, ant kalvų ir
pamiškėse driekėsi 70 sodybų (vienkiemių), kuriose gyveno gausios ūkininkų ir
valstiečių šeimos, auginusios po 3–8 vaikus.
Sėkmingai ūkininkavo taikydami naujausius žemdirbystės metodus ūkininkai:
Pranas Mateika, Pranas Danupas, Ona ir Juozas Girdvainiai, Kazys Danupas, Kostas
Valauskas, Vincas Kuprys, Vincas Bagdonas, Juozas Kiaurakis, Juozas Drungilas,
Domas Buivydas, Pranas Lukošius, Danielius Marcius, Justina ir Stasys Girdvainiai,
Katrė Bertauskienė, Stepas Kundrotas, Ona Kuprienė, Kostas Kasauskas, Kazys
Simonavičius, Vincas Gibėža, Jonas Narvilas, Antanas Širvinskas, Kazys Gibėža,
Karolina Griguolienė, Julius Butkus ir daugelis kitų ūkininkų bei valstiečių šeimų.
Lenkaičių dvare, kuriame gyveno apie 60 žmonių, stovėjo 27 pastatai,
208 ha žemės valdė bajorai mokytojas inžinierius Bogumilas Jacevičius ir Elena
Jacevičienė su dukra Vyta ir sūnumi Algirdu.
Berkinėnų dvaro Telšių valsčiuje 250 ha žemės valdė bajorai Klara Vitkevičienė ir Teofylės Valerijos Jacevičienės (Vitkevičiūtės) brolis Jurgis Vitkevičius.
Medingėnų dvare gyvenusi bajorė Teofylė Valerija Jacevičienė (Vitkevičiūtė)
visą laiką rūpinosi Medingėnų, Lenkaičių, Berkinėnų dvarų žemės valdymu ir
ūkių tvarka. 1926 m. Medingėnų dvaro seniūnas – Kazys Truška.
Ketùrakių dvare šeimininkavo
dvarininkė Marija Gorskienė ir jos duk- 1 LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 2499.
tė Irena Barauskienė (Gorskaitė). Joms 2 Ten pat, b. 2486.
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Išlikęs Gorskių dvaro
pastatas Keturakių
kaime. 2018 m.
Juozo Girdvainio nuotr.

priklausė Šašãičių, Rimučių ir Vílkaičių kaimų 2 500 ha žemės su miško masyvu.
1920 m. rugsėjo 28 d. Aleksandra Girdvainienė iš Marijos Gorskienės pirko 17 ha
žemės. 1935 m. balandžio 29 d. LR ŽŪM Žemės reformos valdybos nutarimu
Marijai Gorskienei ir jos dukrai Irenai Barauskienei (Gorskaitei) palikta po 80 ha
žemės ir po 22 ha miško ploto3. ŽRV dalį dvaro žemės paskyrė 32 bežemiams ir
mažažemiams valstiečiams po 1–10 ha, 0,50 ha palikta žvyro karjerui.
Žlibinÿ dvare, Plùngės valsčiuje, 247 ha žemės plotą valdė Vladas Šukšta ir jo brolio Petro žmona Jadvyga Šukštienė, vėliau Vlado dukros – Gabrielė
Kasiliauskienė (Šukštaitė) ir Elena Laucevičienė (Šukštaitė). 1935 m. vasario 5 d.
ŽRV nutarimu joms palikta 150 ha žemės. Elenos sūnus Stasys Laucevičius, pabėgęs iš Sibiro tremties, buvo aktyvus Žemaitijos partizanas.
Ùžpelių dvaro 544 ha žemės su Kungiÿ ir Sendvarių kaimais nuo 1899 m.
gegužės 12 d. paveldėjo dvarininkas Adolfas Šukšta. Jo tėvas Juozas buvo įsikūręs ir
gyveno netoli Keµmės, Kråžių dvare. 1934 m. gegužės 17 d. ŽRV nutarimu Adolfui
Šukštai palikta 141 ha žemės su Užpelių vandens malūnu ir 5 ha žemės ploto
prie jo4. Dvare dirbantiems trims asmenims paskirta po 12 ha žemės nemokamai
nuosavybėn5. Dvare Dovydas Milneris turėjo 17 ha žemės, Mauša Milneris – 10 ha.
Påvandenės dvarą Va»nių valsčiuje nuo 1845 m. rugsėjo 1 d. valdė Kalikstas
Antanas Danilavičius, nuo 1857 m. rugsėjo 10 d. – Leonardas Sakelis, Jono, po
jo mirties (1890 m. gegužės 1 d.) žemę ir trobesius paveldėjo dukros Elena Teklė
Sakelienė (Sakelytė) ir jos vyras Zigmantas Sakelis, Marija Sickienė (Sakelytė)
(bevaikė, mirė 1822 m. birželio 14 d.), vėliau – Elenos sūnus Zigmantas Sakelis,
kartu ir Blūdo ežerą (55 ha).
Ùžvenčio valsčiaus Va»mės ir Daugėnų kaimų sklypai – 64 ha priklausė
Oktavijai Narutavičienei (Sakelytei), jai mirus, 1870 m. žemę paveldėjo Jonas Sakelis6.
Bíržuvėnų dvarą Luõkės valsčiuje nuo 1861 m. valdė Antanas Gorskis. 34 Ten pat, b. 2395.
Ten pat, b. 2479.
1936 m. liepos 27 d. ŽRV nutarimu, 5 Ten pat, f. 821, ap. 1, b. 57, l. 36.
1919 m. rugsėjo 20 d. Antano Gorskio 6 LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 2477.
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testamentu Onai Gorskienei palikta 153 ha žemės su kartono fabriku ir miško
masyvu.

Žarėnų Underavičių dvaras 1857–1944 metais
1857–1910 m. bajoras Stanislovas Abdonas Underavičius, Vincento, drauge su
Evelina Rozalija Underavičiene (Skausgirdaite) valdė Žarėnų dvarą su Påplienijos
ir Ga¤liškių palivarkais – 844 ha ariamos žemės ir miško.
Gausi šeima gyveno taikiai. Stanislovas su plačia gimine rūpinosi, kad Žarėnų žemėse vyrautų sėjomaina ir javų, bulvių, runkelių bei daržovių derliai būtų
pakankamai geri. Kumečiai dvaro žemėse negalėjo atsitiesti net vėlyvą rudenį.
Valstiečiai ir darbininkai skundėsi, jog dvaro šeimininkas S. Underavičius verčia
daug dirbti, net savaitgaliais, ir per mažai moka dirbantiesiems.
„1910 m. gruodžio 22 d. mirė bajoras Stanislovas Abdonas Underavičius, Vincento
sūnus, palikęs našlę Eveliną Rozaliją Skausgirdaitę-Underavičienę ir penkis vaikus: Joną
Antaną, Juozapą Benediktą, Kazimierą Vladislovą, Kristiną Jadvygą ir Mariją Karoliną.“7
1921 m. gegužės 20 d. ŽRV aktu Stanislovo Underavičiaus žemė atiteko
vaikams.
Įpėdiniai paveldėjo:
1. Jonas Antanas Underavičius su žmona Vanda – 237 ha žemės:
Žarėnų miestelį – 12 ha su trobesiais ir Gailiškių palivarką –
122 ha žemės.
2. Juozapas Benediktas Underavičius su žmona Ona Jankauskaite –
70 ha žemės: Rupšių kaimą su vandens malūnu ant Mínijos krantų.
3. Kazimieras Vladislovas Underavičius – 138 ha žemės: Žarėnų
dvaro centrą su trobesiais.
4. Kristina Jadvyga Underavičaitė – 109 ha žemės: Paplienijos palivarką su trobesiais.
5. Karolina Marija Underavičaitė – 113 ha žemės: Žarėnų miestelio
dalį su trobesiais ir Žarėnų vandens malūną ant Žarnos upės
krantų8.

Žarėnų trobelninkai kartu su Medsodžio kaimo valstiečiais nuo seniausių
laikų ganė savo gyvulius bendrose Underavičių dvaro ganyklose.
Valstiečiams paliktas 164 ha bendrų ganyklų ir Kliokio ežeras9.
1922 m. liepos 7 d. mirė Kazimieras Vladislovas Underavičius. Jis mokėsi
Pånevėžio gimnazijoje ir tą nelemtą vasarą atostogavo Palangojê. Palaidotas Žarėnų kapinėse. Kazimiero žemę 1929 m. liepos 24 d. paveldėjo jo brolis Jonas
Underavičius.
1925 m. Kristina ir Karolina Underavičaitės išvyko gyventi į Lenkiją, Karolina ten greit pasimirė. Brolis Jonas Underavičius Karolinos žemę pardavė Žarėnų
lietuvių ir žydų gyventojams10.
Žemę pirko:
1. Stasys Šemeta – 3 ha
2. Dovydas Šveidas – 2 ha
3. Pranas ir Jonas Lapinskai – 69 ha

Žarėnų bažnyčios metrikų knyga, LCVA, f. 1248,
ap. 2, b. 2501.
8
Ten pat, f. 1248, ap. 2, b. 2500.
9
Ten pat, b. 2499.
10
Ten pat, b. 2498.
7
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Žarėnų Underavičių
dvaro rūmai. 1947 m.
Broniaus Dobrovolskio
nuotr.

4. Stasys ir Juzefa Tamošauskai – 23,5 ha
5. Leonas Viskontas – 13 ha
6. Juozas Riškus – 5 ha
7. Velvė Šneideris – 7 ha
8. Mauša Simonavičius – 2 ha
9. Antanas Žilevičius – 5 ha
10. Jankelis Šneideris – 7 ha
11. Abramas Belas – 6 ha
12. Boruchas Šveidas – 2 ha
13. Markusas Šveidas – 2 ha
14. Rachmelis Šneideris – 7,5 ha
15. Rožė Simonavičiūtė – 6 ha
16. Rivė Šneideraitė – 2 ha
17. Enta Šveigytė – 2 ha
18. Vytė Šneiderienė – 2 ha
19. Markas Chanana – 2 ha
20. Vulfas Šneideris – 2 ha
21. Šimchė Šneiderienė – 2 ha
22. Abramas Blankas – 3 ha

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Pranas ir Barbora Lukošiai – 6 ha
Markas Gytė – 3 ha
Chackelis ir Godė Šneideriai – 3 ha
Eta Rudackytė – 3 ha
Gita Morkienė – 5,5 ha
Antanas Endrikas – 4 ha
Izraelis Šveidas – 6,5 ha
Motė Šorė – 16 ha
Stasė Lapinskienė – 5 ha
Marijona Vaitkienė – 4 ha
Ruvinas Šveidas – 8 ha
Augustinas Grušas – 13 ha
Kazys Burba – 8 ha
Stasys Vasiliauskas – 8 ha
Stasys Dambrauskas – 15 ha
Barbora Ereminienė – 15 ha
Ignas Rėkašius – 15 ha
Petronėlė Šimkevičienė (Budrytė) – 15 ha

1925 m. ŽRV aktu Jonui ir Vandai Underavičiams palikta 80 ha žemės –
55 ha ariamos ir 25 ha miško11. Likusią žemę valstybė išdalijo Žarėnų ir aplinkinių
kaimų varguoliams ir amatininkams.
Jono brolis Juozapas Underavičius tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 1919 m.
dalyvavo savanoriu mūšiuose su bolševikais, buvo sunkiai sužeistas. 1922 m.
Juozas išvyko neatidėliotinam gydymuisi į užsienį.
1930 m. balandžio 4 d. ŽRV Jono ir Juozapo Underavičių valdytą 201 ha
miško Žarėnų dvare oficialiai nusavino valstybė.
Nuo 1930 m. balandžio 4 d. Žarėnų dvarą valdė Jonas Underavičius – visus
dvaro trobesius ir 160 ha žemės12.
1941 m. Jono Underavičiaus dvaro pastate įsikūrė Žarėnų pradžios mokykla.
„1952 m. Žarėnų septynmetėje mokyk 11 Ten pat, b. 2501.
loje, įsikūrusioje Underavičių dvare, laikiau 12 Ten pat, b. 2499.
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ketvirtos klasės egzaminus. Tada Medingėnuose trūko mokytojų egzaminuotojų, todėl į
Žarėnus buvo atvažiavęs iš Telšių švietimo skyriaus inspektorius. Jono Underavičiaus
gyvenamojo namo – mokyklos pastatas atrodė itin gražiai: gonkelės išdažytos, langinės
šviesios, klasės patalpos erdvios. Pastatą gaubė vešlūs medžiai, už jų – vėl gražūs ir
didingi trobesiai.“13

Underavičių giminystės ryšiai ir žemės
1855 m. vasario 24 d. Lelų dvarą Irtogano kaime netoli Žarėnų, su 323 dešimtinėmis žemės valdė Albertina Underavičienė, paveldėjusi iš Teodoros Sirusevičienės. 1923 m. Albertina Underavičienė mirė.
1923 m. spalio 6 d. Lelų dvaras – 4 gyvenamieji namai, Pluotinålio ežeras, vandens malūnas su 8 ha žemės ir 15 ha nenaudingos žemės ploto, 323 ha
ariamos žemės su mišku atiteko jos įpėdiniams. Dvarą valdė ir ariamą žemę po
lygiai pasidalijo:
1. Vanda Underavičienė – 80 ha
2. Elena Arnoltienė (Underavičaitė), Vandos – 80 ha
3. Viktorija Gžmieliauskienė (Underavičaitė), Vandos – 80 ha
4. Stanislovas Houvaltas – 80 ha14.
Lelų dvare gyveno ir dirbo 33 bežemiai ir mažažemiai, iš jų – 8 kariai. Iš
Lelų dvaro į Argentiną laimės ieškoti išvyko Zenonas Kiaurakis15.

Ąžuolų giraitėje – 27 Lenkaičių dvaro pastatai
1840–1900 metais
Lenkaičių dvaras – pavyzdingai tvarkomas ir geru derliumi garsėjantis ūkis
nuo 1795 m. Tai didelis, 208 ha žemės užimantis ūkis, įsikūręs už 3 km nuo
Medingėnų netoli Žarėnų vieškelio, Gedikos upės daubos ąžuolynėje.
1840–1900 m. Benediktas Jacevičius ir jo sūnus Juozas Lenkaičių miško
pakraštyje ant Gedikos upės krantų ąžuolų giraitėje surentė 27 statinius, pastatė
Gedikos vandens malūną ir apgyvendino septynias šeimas trijuose kumetyno
gyvenamuosiuose namuose.
Iš raudonų plytų sumūrijo Lenkaičių dvaro rūmus, išrausė keturis šulinius,
ant srauniosios Gedikos upės pastatė didžiulę užtvanką, iškasė tvenkinius ir įrengė
vandens malūną.
Prie dvaro rūmų iškilo svirnas grūdams ir miltams laikyti.
Įveisė didžiulį vaiskrūmių sodą – pasodino 56 obelis, 14 kriaušių, 21 vyšnių ir slyvų krūmą, 90 įvairių atvežtinių vaiskrūmių. Dvaro inventoriaus knygoje
pažymėti trys tvenkiniai, kuriuose užveista įvairių atvežtinių rūšių žuvų.
Aplink iškirstame miško plote surentė tris kumetyno gyvenamuosius namus,
tris kiaulides ir karvides, tris klėtis, didelius tvartus – arklides, daržines, jaujas,
malkines, žemės ūkio mašinoms – padargines. Prie gyvenamųjų namų sumūrijo
gilius požeminius 6–8 kambarių rūsius, tolėliau įrengė žardines, kuriose kartu su
žąsimis, antimis, kalakutais atskirose 13
Girdvainis J. Kelionių užrašai, Medingėnai–Žapertvarose ganėsi ir keliasdešimt grarėnai, 1947–1952 m., ARFA.
14
LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 5003.
žuolių povų.
15
Ten pat, f. 821, ap. 1, b. 41, l. 1–10.
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Iš Medingėnų pro Lenkaičių dvarą nutiesė vieškelį į Žarėnus. Po ąžuolu,
akmenimis grįsto dvaro kelio ir vieškelio į Medingėnus sankryžoje, ant pakylos
koplytėlėje rymojo švento Jono skulptūra.
Tolėliau, plataus Gedikos upės vingio link, ant didelio skardžio ošė galingas
tūkstantmetis Lenkaičių ąžuolas.

Bajorų dinastija Medingėnų ir Lenkaičių
dvaruose 1795–1940 metais
1795–1834 m. Lenkaičių kaimo 208 ha žemės valdė bajorai Klemensas Mickevičius ir Regina Mickevičienė. Jiems gimė duktė Angelė, du sūnūs: Jonas ir
Stanislovas.
Angelės Mickevičiūtės broliai mirė anksti. Tad jau 1834 m. sausio 13 d.
Angelė paveldėjo tėvų žemę.
1840 m. bajoraitė Angelė Mickevičiūtė ištekėjo už bajoro Benedikto Prano
Jacevičiaus, Jono, kuriam tuoj po vestuvių nuo 1840 m. sausio 31 d. žmona perleido savo žemės valdymą.
1840 m. bajorams Angelei ir Benediktui gimė sūnus Juozas Cezaris Jacevičius. Paūgėjęs Juozas veržėsi į mokslus, jam žemės valdymo bei ūkininkavimo
reikalai mažai terūpėjo.
Teofylės Valerijos Jacevičienės byloje yra nupieštas trijų spalvų Medingėnų
dvaro žemėlapis. Aprašyme nurodoma, jog 262 ha Medingėnų dvaro žemės nuo
1869 m. paveldėjo Teofylė Valerija Jacevičienė (Vitkevičiūtė) ir jos brolis Jurgis
Vitkevičius iš savo tėvų – Donato ir Julijos Vitkevičių, o šie iš savo tėvų – Povilo
Vitkevičiaus (gyveno Saratove) ir Klaros Vitkevičienės, gyvenusios Medingėnų
dvare. Motina Julija Vitkevičienė mirė 1926 m., jos sūnus Jurgis – 1894 m.16
1856 m. liepos 10 d. Medingėnų kapinėse palaidotas Donatas Vitkevičius
(1799–1856). Manoma, kad tai pirmojo kapinių žmogaus kapas, pastatytas pamink
las su užrašu prie įėjimo į kapinių koplyčią kairėje pusėje.
1874 m. bajoras Juozas Cezaris Jacevičius į žmonas išsirinko bajoraitę Teofylę
Valeriją Vitkevičiūtę, Donato. Jos senelis Povilas Vitkevičius (Donato Vitkevičiaus
tėvas) valdė Gadūnåvo valsčiuje Džiugailiškių dvarą ir dalį Žlibinų dvaro, pats
gyveno Rusijoje – Saratove17.
1893 m. balandžio 22 d. Juozas Cezaris Jacevičius tapo Lenkaičių dvaro
savininku ir jį valdė apie 20 metų – iki mirties. Mirė nuo paralyžiaus 1914 m.
liepos 30 d., 74 metų. Palaidotas Medingėnų kapinėse.
Teofylės Valerijos Jacevičienės tėvai – Julija Vitkevičienė ir Donatas Vitkevičius.
Teofylės tėvas Donatas Vitkevičius mirė 1894 m. balandžio 19 d.
Teofylės brolis – bajoras Jurgis Vitkevičius, Donato, gyveno Telšių valsčiuje,
nuo 1891 m. gegužės 18 d. valdė Berkinėnų dvaro 250 ha žemės iki mirties –
1894 metų. 1893 m. rugpjūčio 13 d. Jurgis Vitkevičius pirkimo–pardavimo aktu
buvo įsigijęs teisę valdyti Medingėnų dvaro 262 ha žemės. Po jo mirties Medingėnų
200 dešimtinių žemės atiteko jo seseriai Teofylei Jacevičienei. Jų motina Julija Vitkevičienė iš Medingėnų dvaro pasiliko
30 ha žemės ir teisę į bendras to dvaro 16 Ten pat, f. 1248, ap. 2, b. 2412.
17
Ten pat, b. 2533.
ganyklas – apie 92 ha dirvonų plotą.
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Taigi 1914 m. Medingėnų dvaro dalį (262 ha žemės) valdė Teofylė Jacevičienė (Vitkevičiūtė), o Lenkaičių dvaras (207 ha) priklausė jos vyrui – Juozui
Cezariui Jacevičiui, Benedikto18.
Lenkaičių dvare Juozas Cezaris Jacevičius ir Teofylė Valerija Jacevičienė
(Vitkevičiūtė), Donato, susilaukė dviejų vaikų.
Duktė Julija Emilija gimė 1874 m. lapkričio 12 d., sūnus Bogumilas Juozas –
1877 m. vasario 12 d. Abu krikštyti Medingėnų bažnyčioje.
Bogumilas Juozas Jacevičius nuo pat mažens kibo į mokslus, baigė Peterburgo kalnų inžinerijos institutą.
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, kelių statybos inžinierių Bogumilą
Jacevičių bolševikų valdžia iš Medingėnų valsčiaus kaip geros kvalifikacijos specialistą komandiravo į Maskvą.
1914–1922 m. B. Jacevičius sėkmingai triūsė tiesiant kelius ir statant tiltus
Rusijoje, tiesiant geležinkelius Maskvoje ir Sibire.
1922 m. B. Jacevičius grįžo į Medingėnus ir dirbo mokytoju Plungės gimnazijoje.
1923 m. liepos 12 d. B. Jacevičiui pripažinta paveldėjimo teisė į Telšių valsčiaus Berkinėnų dvaro 160 ha žemės (įgaliotinis Juozas Bružinskas).
1924 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės
reformos valdybos nutarimu Lenkaičių dvaro savininkais įteisinti Bogumilo mažamečiai vaikai: Vyta Jacevičiūtė ir Algirdas Jacevičius, kurie paveldėjo 150 ha
Lenkaičių dvaro žemių – ariamos, dirvonų, ganyklų, iš jų – 25 ha miško.
Bogumilas Jacevičius mirė 1939 m. pavasarį.
Jo sūnus Algirdas 1939 m. tarnavo Lietuvos kariuomenės 6-ajame pulke ir
tais pat metais, dezertyravęs iš kariuomenės, išvyko pas motiną Eleną į Klaipėdą.
1939 m. Lenkaičių dvare šeimininkavo Algirdo sesuo Vyta Jacevičiūtė ir
Algirdo Jacevičiaus žmona Olga Jacevičienė (įgaliotinis Vladas Gelumbickas).
1939 m. kovo 27 d. Vytai Jacevičiūtei ir Algirdui Jacevičiui Žemės reformos
valdybos nutarimu palikta 125 ha žemės Lenkaičių dvaro teritorijoje.
Bogumilo sesuo Julija Emilija Jacevičiūtė 1898 m. balandžio 14 d. susituokė
su lenkų karininku iš Jelgavos (Latvija) Antanu Dambrausku (carinės Rusijos dokumentuose Anton Dąbrowskie, Feliks) ir ta proga Lenkaičių dvare iškėlė šaunias
vestuves. 1898 m. balandžio 14 d. 23 metų amžiaus bajoraitę Juliją ir 35 metų
jaunikį Lenkijos kariuomenės pulkininką bajorą Antaną Dambrauską Medingėnų
bažnyčioje sutuokė ir palaimino Kalnålio bažnyčios (Kretingos r.) kunigas Juozapas Žiogas.
1900 m. Julijai ir Antanui Dambrauskams gimė duktė Irena.
1929 m. bajoraitė Irena Dambrauskaitė ištekėjo už ūkininko Henriko Sakelio,
Jono, iš Gargždÿ ir gyveno Medingėnuose – Sakelių dvare, netoli Medingėnų
kapinių. Henrikas buvo baigęs gimnaziją.
Irenos Dambrauskaitės tėvai – Julija Emilija Dambrauskienė (Vitkevičiūtė)
(Bogumilo Jacevičiaus sesuo) ir Antanas Dambrauskas dažnai važinėjo su kariuomenės pulku į Latviją, Lenkiją ir po Lietuvą, tad retai būdavo Medingėnuose.
1927 m. liepos 16 d. posėdžio
protokolu Nr. 334 Irena Dambrauskaitė 18 Ten pat, b. 2412.
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dar prieš vestuves su Henriku Sakeliu įgijo teisę iš tetos Teo LCVA, f. 1248, ap. 2,
fylės Valerijos Jacevičienės (Julijos Emilijos Dambrauskienės b. 2412, l. 12
(Jacevičiūtės) motinos) valdyti Medingėnų dvaro 80 ha žemės,
patvirtintą dovanojimo aktu (už Teofylės, sirgusios žarnyno vėžiu, slaugymą).
Ištyrę Medingėnų dvaro vietovę, matininkai nustatė, kad 1929 m. bajorei
Irenai Sakelienei (Dambrauskaitei) priklauso 121,78 ha žemės su mišku – Medingėnų vandens malūnas su 7 ha žemės ir dar dviejose vietose po 4 ha žemės.
Likusi Teofylės Jacevičienės (Vitkevičiūtės) žemė dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą
išdalyta ūkininkams ir valstiečiams.
Dalis Medingėnų dvaro žemių parduota ūkininkams ir valstiečiams. Žemę pirko:
1. Fortunatas Bargzdys – 25 ha
2. Pranas Stanys – 15 ha
3. Jonas Stanys – 5 ha
4. Jurgis Stanys – 5 ha
5. Ignas Šateikis – 5 ha
6. Juozas Guščius – 15 ha
7. Medingėnų bažnyčia – 3 ha
8. Juozas Girdvainis – 5 ha
9. Miško ir bendrų ganyklų, skirtų žmonėms – 50 ha
10. Viktoras Surblys – 15 ha
11. Povilas Šimkus – 15 ha
12. Benas Griguola – 2 ha
1928 m. Irena Dambrauskaitė (Sakelienė) dar pardavė žemės ūkininkui Benui
Griguolai 4 ha, ūkininkui Juozui Girdvainiui, Leono, – 1,32 ha ir įsisenėjusiu aktu
Medingėnų pradinei mokyklai palikta 1,5 ha.
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Už Minijos upės buvusi J. Ma- Bajorų Julijos ir Antano Dambrauskų šeima.
žeikio žemė – „Mažeikiškė“ 1892 m. Sūnus Feliksas, Julija Dambrauskienė (Jacevičiūtė),
pasidalijimo aktu atiteko Julijai Vitke- jų duktė Irena (Sakelienė) ir plk. Antanas
Dambrauskas. 1918 m.
vičienei.
1926 m. rugsėjo 13 d. Julija Vitkevičienė mirė ir jos 121,78 ha žemės paveldėjimo aktu perėjo Julijos Emilijos
Dambrauskienės (Jacevičiūtės) nuosavybėn.
Sūnaus Jurgio Vitkevičiaus ir dukros Teofylės Jacevičienės (Vitkevičiūtės)
dalis žemių parduota Liudvikai Vytartienei – 6 ha, Pranui Martinkui – 20 ha ir
Pranui Staniui – 1 ha. Valstybė nusavino 41,98 ha miško.
Taigi Julijai Emilijai Dambrauskienei (Jacevičiūtei) liko 121,78 ha (arba
114,47 dešimtinės) žemės19.
1926 m. sausio 30 d. Irena Sakelienė (Dambrauskaitė) paveldėjo Medingėnų
dvarininko Pranciškaus Šukštos 1860 m. statytą vandens malūną, įrengtą 1869 m.,
prie jo esančius trobesius dviejose vietose ir 7 ha žemės sklypą – nuo Žarėnų
kelio (B. Vytarto trobesių) iki Minijos upės.
Vitkevičių palikuonys palaidoti Medingėnų kapinių koplyčioje – po ąžuolinėmis grindimis įrengtoje laidojimo kriptoje – mauzoliejuje.
Po brolio Jurgio Vitkevičiaus mirties 1894 m. Medingėnų dvaro 220 ha
žemės 1898 m. spalio 23 d. ir Telšių valsčiuje Berkinėnų dvaro 250 ha žemės
atiteko Teofylei Valerijai Jacevičienei (Vitkevičiūtei). Jos įgaliotinis Medingėnuose – Vladas Urbonavičius.
Teofylė Valerija Jacevičienė, gyvendama Medingėnuose, tvarkė visus 19 Ten pat, f. 1248, ap. 2, b. 2412.
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LCVA, f. 1248,
ap. 2, b. 2412, l. 47

Irenos Sakelienės
(Dambrauskaitės) žemės
savininkės
Medingėnuose
dokumentas. LCVA,
f. 1248, ap. 2, b. 2412,
l. 2

žemės ūkio reikalus dvaruose, kuriuos prižiūrėjo jos įgalioti ūkvedžiai, iki savo
mirties.
Henrikas Sakelis iš Gargždų ir Irena Sakelienė (Dambrauskaitė) nuo 1929 m.
gyveno savo dvare prie Medingėnų – pusiaukelėje į Medingėnų kapines. Valdė
121,78 ha žemės su mišku, Medingėnų vandens malūną su 7 ha žemės ir dviejose
vietose po 4 ha žemės. Pasistatė dvaro rūmus, svirną, tvartus, daržinę, rūsį ir
kumetyno gyvenamąjį namą.
1934 m. lapkričio 16 d. Irena Sakelienė (Dambrauskaitė) ir Henrikas Sakelis
susilaukė dukters Marijos. Irena ir Henrikas Sakeliai buvo darbštūs Medingėnų
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Sovietų okupacinės
valdžios ištremtų
medingėniškių Sakelių
šeimos gyvenamasis
namas (zemlianka)
Komijos ASSR.
1941 m. Nuotraukos
iš Juozo Girdvainio
asm. rankraščių ir
fonotekos archyvo
(ARFA)

ūkininkai, atvira ir nuoširdi šeima, bendravusi su kitais ūkininkais, neatsisakydavusi pagelbėti sėjos, rugiapjūtės metu.
1940 m. bolševikų valdžia Sakelių šeimą iškraustė į kumetyno namą, jų
dvare įrengė dviejų klasių Medingėnų pradinės mokyklos komplektą, 1941 m.
birželio 14 d. Ireną ir Henriką Sakelius su septynerių metukų dukra Marija išvežė gyvuliniuose vagonuose į Komijos ASSR be teisės grįžti į Lietuvą. Sakelių
gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai per karą vokiečių ir rusų kautynių metu,
praėjus savaitei po Sakelių šeimos tremties į Sibirą, birželio 24 d., sudeginti.
Po tremties Sakelių šeima ilgą laiką gyveno Ukrainoje, buvo reabilituoti.
Henrikas Sakelis (1895–1973) mirė 1973 m. kovo 7 d., palaidotas Zaporožės srities
Melitopolio kapinėse.
Po H. Sakelio mirties šeimos nariai grįžo gyventi į Lietuvą. Apsistojo Vilniuje.
Bandė atgauti nors 10 ha žemės nuosavybės Medingėnuose, bet matininkai, pigiai
susipirkę iš žmonių žemę, pareiškė, jog visa Sakelių
žemė Medingėnų seniūnijoje parduota ir negalės net
dalies susigrąžinti.
Henriko Sakelio motina Kamilė Sakelienė (Viskauskaitė) (1874–1934) ir Henriko sesuo Janina Medekšienė (Sakelytė) (1901–1957) palaidotos Medingėnų
kapinėse. Henriko duktė Halina Sakelytė lankė Medingėnų pradinę mokyklą, 1940 m. baigė tris klases,
gyvena Ukrainoje, Jaroslavlyje.
Henriko tėvas Jonas Sakelis amžino poilsio atgulė Gargždų kapinėse.
Henriko žmona Irena Sakelienė (Dambrauskaitė), Antano (1900–1979), mirė 1979 m. sausio 29 d.,
palaidota Vilniuje, Antaviliÿ kapinėse.
Irenos Sakelienės (Dambrauskaitės) tėvas An- Plk. Antanas Dambrauskas
tanas Dambrauskas (Antoni Dąbrowskie, plk. voisko Medingėnuose, Sakelių dvare.
Polskego) (1863–1932) mirė 1932 m. liepos 3 d.; jos 1918 m.
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Bajoraitė Irena Sakelienė (Dambrauskaitė) – Vytautas Medekša (Janinos Medekšienės (Sakelaitės)
bajorų Julijos Jacevičiūtės ir Antano
sūnus), Gražina (Leono Sakelio duktė) ir Leonas
Dambrausko duktė. 1918 m.

Sakelis. 1934 m.

Lenkaičių ąžuolo galiūno drevėje – bajorų Sakelių šeima. Vytautas Medekša
(Janinos Medekšienės sūnus), Henrikas Sakelis su žmona Irena Sakeliene (Dambrauskaite),
dukromis Marija ir Halina. 1937 m.
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Janina Medekšienė (Sakelaitė)

Bajoras Henrikas Sakelis su dukrele Marija

Medingėnuose, Sakelių dvare. 1937 m.

Medingėnuose. 1937 m.

Sibiro tremtinė
Syktyvkare (Komijos
ASSR) medicinos
mokyklos abiturientė
Marija Sakelytė iš
Medingėnų Sakelių
dvaro. 1954 m.

Medingėnų ūkininkų Sakelių šeima ir giminės po sovietų okupacinės
valdžios tremties apsigyveno Ukrainoje. 1962 m.

Dambrauskų giminės herbas

Jacevičių giminės herbas

Vitkevičių giminės herbas
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motina Julija Emilija Dambrauskienė (Jacevičiūtė), Juozo Cezario (Julija z. Jacewiczow Dąbrowska) (1874–1931), mirė 1931 m. birželio 8 d. Abu palaidoti Vilniuje,
Ùžupyje ant Vilnìlės upės kranto – Bernardinų kapinėse20.
1 lentelė. Lenkaičių ir Medingėnų dvarų bajorai
Nuo 1795 iki 1834 m.
Lenkaičių dvarą valdė
Regina
Mickevičienė

Nuo 1795 iki 1834 m. Medingėnų
dvaro dalį valdė
Klemensas
Mickevičius

Nuo 1840 m. valdė
Angėlė Jacevičienė
(Mickevičiūtė),
Klemenso

Povilas Vitkevičius
Gadūnavo v.
Džiugailiškių dv.

Klara Vitkevičienė
(262 ha)

Nuo 1840 iki 1925 m. valdė
Benediktas Pranas
Jacevičius, Jono
(208 ha)

Donatas Vitkevičius
(1799–1856)

Julija Vitkevičienė
(?–1926)

Teofylė Valerija
Jacevičienė
(Vitkevičiūtė),
Donato (262 ha)

Jurgis Vitkevičius,
Donato (?–1894)
(262 ha)

Vitkevičienė

Nuo 1893 m. valdė
Juozas Cezaris
Jacevičius, Benedikto
(1840–1914)
(207 ha)

Nuo 1926 m. valdė
Julija Emilija
Dambrauskienė
(Jacevičiūtė),
Juozo Cezario
(1874–1931)

Antanas Mikalojus
Dambrauskas,
Felikso
(1863–1932)

Irena Sakelienė
(Dambrauskaitė),
Antano (1900–1979),
duktė (121 ha)

Henrikas Sakelis,
Jono (1895–1973)

Bogumilas Juozas
Jacevičius, Juozo
Cezario (1877–1939)

Elena Jacevičienė

Marija SimonovaPadun (Sakelaitė),
Henriko (g. 1934)

Anatolij Simonov
(g. 1934)

Marina Simonovna
Rezčik, Anatolijaus
(g. 1961), dvyniai

Grigorij Rezčik

Nuo 1926 metų valdė
Vyta Jacevičiūtė,
Bogumilo Juozo,
duktė (125 ha)

Algirdas Jacevičius,
Bogumilo Juozo,
sūnus

Olga Jacevičienė

Anton Simonov,
Anatolijaus (g. 1961),
dvyniai

Jonas Sakelis
7 vaikai iš Gargždų

Kamilija
Sakelienė
(Viskauskaitė)
(1874–1934)

Feliksas Dambrauskas,
Antano (1902–?), sūnus

20

Česlava
Dambrauskienė
(Jachimčik) iš Slucko
(Lenkija)

G i r d v a i n i s J . Kelionių užrašai (3), Medingėnai–Žarėnai, Interviu su Marija Sakelyte, 2010 m.
rugsėjo 29 d., ARFA, 2012 m.
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Leonas Sakelis,
Jono, sūnus

Janina Medekšienė
(Sakelaitė), Jono
(1901–1957), duktė

Gražina Sakelaitė,
Jono, duktė

Elena Sakelaitė,
Jono, duktė

Vytautas Sakelis,
Jono, sūnus

Steponas Sakelis,
Jono, sūnus

Medekša

Tadeuš
Dambrauskas, sūnus

Henrikas Sakelis, Jono,
sūnus (1895–1973)

Irena Sakelienė
(Dambrauskaitė),
Antano (1900–1979)
1927 m. (121 ha
Medingėnuose)

Iš Medingėnų už srauniosios Minijos –
25 Šukštų dvaro pastatai
Šukštų dvaras – 1 453 ha žemės su miško masyvu, apie tris kilometrus
nutolęs nuo dabartinio Medingėnų miestelio ir plačiai išsidriekęs Minijos upės
dešiniojoje pakrantėje, kalvotoje ir miškingoje vietovėje – garsėjo dvarininkų, bajorų
Šukštų giminės valdymu ir jų šeimininkavimu per įgaliotinius.
Tai buvo turtingas, pavyzdingas, pažangiais žemės ūkio metodais tvarkomas
dvaras. Jame kalbėjo lenkiškai ir lietuviškai. Bibliotekoje puikavosi keli šimtai
vertingų pasaulio rašytojų knygų vokiečių, lenkų, prancūzų kalbomis. Dvaro
salonuose Šukštų vaikus mokė rašto, muzikos ir dainavimo užsienio mokytojosguvernantės. Kambariuose ant sienų kabojo garsių Vakarų Europos dailininkų
nutapyti Šukštų giminių portretai.
Šukštų dvare stovėjo 25 pastatai, augo vešlus vaismedžių sodas su bitynu,
tvenkiniuose plaukiojo įveistos atvežtinės žuvys. Dvarą sudarė: ištaigingi dviejų
aukštų rūmai, 6 kumetynai, svirnas, rūsys (sklepas), kalvė, 2 virtuvės, malkinė,
ūkio mašinų pastatas (padarginė), arklidės, 6 tvartai, kiaulidė ir 3 daržinės. Abipus Minijos upės ir prie Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčios dvaro kumetynuose
gyveno šeimos, dirbusios dvare. Kas rytą prie arklidžių ant nusvirusios ąžuolo
šakos skambėdavo skambalo dūžiai kviesdami kumečius kibti į darbą.
Aplink Medingėnus driekėsi ganyklos ir miškai, kuriuose ūkininkai drauge
su bajorais dažnai medžiodavo.
Žmonės buvo pamaldūs ir šventadieniais traukdavo būriais į Medingėnų
bažnyčią. Gausiausiai rinkdavosi per Žolines, Šv. Kryžiaus atlaidus, Velykas, Kalėdas, Naujuosius metus ir kitas visuotines katalikų šventes.
Jaunimas savaitgaliais ir per šventes būriuodavosi prie Medingėnų vandens
malūno, šokdavo, dainuodavo, plaukiodavo savo gamybos laiveliais, valtimis.
1918 m. Medingėnų miestelyje gyveno 236 žmonės, Šukštų dvare – 183.
Senasis Šukštų dvaro šeimininkas Liudvikas Šukšta mirė 1917 m. Po tėvo
mirties Medingėnų dvaro žemė (1 453 ha) atiteko jo žmonai Zofijai ir šešiems
vaikams.
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1921 m. rugsėjo 3 d. dvarininko Liudviko Šukštos žemės valdas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdyba, pripažindama Šukštų
paveldėjimo teisę, padalijo į 7 dalis.
Medingėnų dvaro žemę iš Liudviko Šukštos paveldėjo:
1. Ksaveras Šukšta, Liudviko – 172 ha
2. Vaclovas Šukšta, Liudviko – 196 ha
3. Kristina Šukštaitė, Liudviko – 188 ha
4. Kazimieras Šukšta, Liudviko – 226 ha
5. Eugenija Šukštaitė, Liudviko – 202 ha
6. Jurgis Šukšta, Liudviko – 174 ha
7. Zofija Šukštienė, Liudviko žmona – 154 ha su trobesiais.
1923 m. spalio 10 d. Lietuvoje įsigaliojus Žemės reformos įstatymui, Lietuvos valdžia nusavino Šukštų dvaro 703 ha miško, bendram naudojimui (ganyklų)
paliko 141 ha dirvonuojančios žemės.
1921 m. gruodžio 3 d. Zofija Šukštienė iš Medingėnų dvaro pardavė dalį
žemės valstiečiams. Ją nupirko:
1. Stasė Dambrauskienė – 1 932 kv. sieksnių (1 dešimtinė – 1,0925 ha, arba
2 400 kv. sieksnių)
2. Antanina Dambrauskienė – 7 dešimtines
3. Motiejus Dambrauskas – 2 dešimtines
4. Valerija Dambrauskienė – 11 dešimtinių (12 ha)
5. Pranas Bertauskas – 20 ha
6. Zofija Bertauskienė – 20 ha
7. Emilija Laukinaitytė – 15 ha
1921 m. Liudviko Šukštos žmonos Zofijos Šukštienės nuosavybės liko 115 ha
žemės. Duktė Kristina Šukštaitė dalį žemės pardavė bežemiams valstiečiams. Ją
nupirko:
1. Stasys Martinkus – 20 ha
2. Liudvika Martinkienė – 20 ha
1927 m. lapkričio 22 d. Šukštų dvaras po motinos Zofijos Šukštienės mirties,
dalyvaujant įpėdiniui Ksaverui Šukštai, Liudo, padalytas Žemės reformos valdybos
aktu pagal Sasnausko nubraižytą žemėlapį.
1927 m. žemę paveldėjo:
1. Ksaveras Šukšta – 172 ha (įgaliotinis Vaclovas Šukšta)
2. Vaclovas Šukšta – 95 ha
3. Eugenija Kozlinskienė (Šukštaitė) – 129 ha
4. Kazimieras Šukšta – 114 ha
5. Jurgis Šukšta – 25 ha (įgaliotinis Vaclovas Bakanauskas)
6. Kristina Šukštaitė – 80 ha (įgaliotinis Tadas Ptašyckis)
7. Zofija Šukštienė (Liudviko žmona) – 6 ha
1935 m. kovo 6 d. (Zofijai Šukštienei 1927 m. balandžio 19 d. mirus nuo
diabeto) Zofijos Šukštienės dukrai Kristinai Šukštaitei Žemės reformos valdybos
nutarimu atiteko 150 ha žemės iš Šukštų dvaro. Kristina Šukštaitė išvyko iš Medingėnų ir gyveno Kaune, K. Donelaičio g. 22–2. Dirbo mokytoja Kauno lenkų
gimnazijoje. Ji retkarčiais atvažiuodavo į Medingėnus, o Mirusiųjų pagerbimo
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dieną eidavo į Medingėnų bažnyčią ir aplankydavo Medingėnų kapines, kuriose
palaidoti jos tėveliai – Zofija Šukštienė (1872–1927) ir Liudvikas Šukšta (1854–1917).
Karo metu mokytojavo Šilålėje, vėliau Plùngėje dirbo vokiečių kalbos mokytoja.
1930 m. rugpjūčio 8 d. Jurgiui Šukštai ir Alinai Šukštienei (Girdvainytei)
Žemės reformos valdyba paliko 105 ha Šukštų dvaro žemės kaip nustatytą ūkininkui normą. Jo žeme rūpinosi įgaliotinis – majoras Garbaliauskas, gyvenantis
Aukštojoje Panemùnėje, Kaune.
1930 m. rugpjūčio 8 d. Jurgis Šukšta pardavė bežemiams valstiečiams 67 ha
žemės. Ją nupirko:
1. Kazė Norvilienė – 8 ha
2. Jurgis Stonkus – 20 ha
3. Teofylis Pusčius – 18 ha
4. Nikodemas Lukavičius – 9 ha
5. Adomas Venckus – 12 ha
Jurgiui Šukštai 1930 m. liko 38 ha žemės, tačiau jis ir tos niekad neišmoko
nei valdyti, nei (su Garbaliausku) ūkininkauti21.
1927 m. Šukštų dvaro reikalus tvarkė Vaclovas Šukšta, Liudviko, čia likęs
gyventi iki 1946 m.22
1936 m. gruodžio 31 d. Šukštų dvare, kur gimė būsima rašytoja Šatrijos
Ragana, tarnaitė Cecilija (Celiusia) antrame pastato aukšte stipriai iškūreno beržo
šakaliais krosnį ir paliko uždarytas jos dureles. Kokliais dengta krosnis nuo stip
raus karščio sprogo. Kilęs gaisras sudegino visą pastato antro aukšto dalį. Tik
spėjo išmesti pro balkono duris į sniego pusnį naujametę eglutę ir išgelbėti vaikus
Teresę ir Ričardą. Atbėgę kaimynai, griebę už pakarpos mažamečius vaikus, juos
išnešė per liepsnas ir dūmus jau springstančius nuo kosulio.
1936 m. gruodžio 31 d. Šukštų dvare (gyveno Vaclovas ir Halina Narkevičiūtė Šukštos su mažamečiais vaikais Terese, gim. 1938, ir Ričardu, gim. 1933 m.)
nuo antrame aukšte sprogusios perkūrentos krosnies kilo gaisras. Sudegė visas
antras aukštas. Nuo 1937 m. sausio 1 d. Šukštų šeima laikinai gyveno kumetyne
prie bažnyčios. 1937 m. suremontuotas tiktai pirmas aukštas, antras taip ir nebuvo atstatytas23.
Tuo metu sutikti ir švęsti Naujuosius 1937 metus Vaclovas Šukšta ir jo
žmona Halina buvo išvykę pas Grąžčių malūno savininką Zigmą Girdvainį prie
Minijos upės, už kelių kilometrų nuo
21
Šukštų dvaro.
Girdvainis J., Kelionių užrašai, Medingėnai–Žarėnai. 1947–1990 m., ARFA.
Pastato antras aukštas nebuvo at
22
LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 2488.
statytas. Šukštų šeima gerą pus
metį gy- 23 LCVA, f. 391, ap. 1, b. 1055, l. 50–58; Telšių
istoriko bibliotekininko Michalo Brenšteino byla,
veno dvaro kumetyne prie Medingėnų
LVIA, f. 1135, ap. 8, b. 317; Kantaučių, Medingėbažnyčios, vėliau grįžo už Minijos upės
nų, Užvenčio ir Žlibinų bažnyčios metrikų knygų
į atstatytą vienaaukštį pastatą oficiną
1800–1935 m. įrašai, LVIA, f. 669, ap. 1, b. 1166,
l.
1023; f. 669, ap. 18, b. 78, l. 48; LCVA, f. 1248,
(taip jie vadino tą administracinį dvaro
ap. 2, b. 2486; Girdvainis J. Kelionių užrašai,
pastatą) ir jame gyveno iki Antrojo
Interviu su Medingėnų Šukštų dvaro palikuone –
Halinos Šukštienės (Narkevičiūtės) ir Vaclovo
pasaulinio karo.
Šukštos dukra Terese Šukštaite-Terese Jolanta PaGaisras Šukštų dvare buvo kilęs
jewska-Scheller, Ščecinas (Lenkija), 2011 m. rugsėjo
ir 1863 m., kai žydeliai pagrindinio
10 d., lapkričio 3 d., ARFA, p. 38–40.
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gyvenamojo pastato rūsyje kepė sūrius. Tuo metu nukentėjo visas iš molio drėbtas
pagrindinis dvaro gyvenamasis pastatas.
Jau nuo 1863 m. Šukštų šeima gyveno šiame administraciniame pastate, kur
1877 m. Stanislavai Genovaitei Pečkauskienei (Šukštaitei) gimė dukra – būsima
rašytoja Marija Pečkauskaitė.
Nepriklausomoje Lietuvoje 1918–1940 m. buvo sutvarkytas saikingas žemės
naudmenų valdymas. Kiekvienas Žarėnų, Medingėnų ūkininkas ar valstietis turėjo
žemės ir ją rūpestingai tvarkė.
1940 m. Žarėnų valsčiaus dvarininkai, bajorai, ūkininkai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybos nutarimais pagal 1923 m.
spalio 10 d. įsigaliojusį Žemės reformos įstatymą, vėliau papildytas, valdė ne
daugiau kaip 150 ha žemės.
Daugumą dvarininkų, bajorų, ūkininkų, nespėjusių pasitraukti, bolševikų
valdžia prievarta ištrėmė į Sibirą ir jie nebegrįžo ūkininkauti į Lietuvą.

Medingėnų Šukštų dvaro valdytojai
1353–1940 metais
1918 m. Ketùrakių kaime stovėjo 25 pastatai. Abipus Minijos upės kumetynuose gyveno 183 žmonės, Medingėnuose – 236. Kas anksčiau valdė Medingėnų
Šukštų dvarą?
Medingėnų Šukštų dvarą valdė:
1353 m. – Limantas Šukšta, Tautgino.
1510 m. – Jonas Šukšta, Tautgino.
1590 m. – Stanislovas Šukšta, Jono, ir keturi jo sūnūs:
Jonas Šukšta su Margarita Skšetulskyte, Merkelis ir Stanislovas
Šukštos, Jokūbas Šukšta su Margarita Vidačkyte.
1620 m. – Vaitiekus Šukšta, Lauryno, ir trys jo sūnūs:
Timotiejus, Povilas ir Jonas Šukštos.
1658 m. – bajoras Timotiejus Šukšta, Vaitiekaus, ir jo
sūnus Mykolas Šukšta su Kotryna Kšentovska.
1730 m. – Kazimiero Šukštos, Andriaus, vaikaičiai: An
tanas ir Aleksandras Šukštos.
1732 m. – Merkelis Šukšta, Mykolo, ir jo sūnūs: Myko
las Šukšta su Kotryna Petravičiūte, Gandi¹gos karininkas,
Žlibinÿ ir Smiµgių dvarų savininkas Jonas Šukšta su Pranciška
Nagurskaite.
1811 m. – Vincentas Šukšta, Pranciškaus, – Lietuvos
vyriausiojo teismo asesorius.
1817 m. – Mikalojus Šukšta, Tado, – Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kariuomenės karininkas, Telšių žemės ribų
teisėjas su Ona Terebešaite.
1843 m. – Pranciškus Ksaveras Šukšta, Mikalojaus, su
Konstancija Underavičiūte.
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1890 m. – Liudvikas Šukšta, Pranciškaus, su Zofija
Narbutaite – 1 453 ha žemės su mišku.
1921 m. – Zofija Šukštienė (Narbutaitė) (vyras Liudvikas
mirė 1917 m.) ir jos šeši vaikai: Ksaveras, Vaclovas, Kristina,
Kazimieras, Eugenija (Kozlinskienė) ir Jurgis.
1935 m. – Kazimieras Šukšta su žmona Irena Kolokšaite,
Žemės reformos valdybos nutarimu – 71 ha žemės ir 25 ha
miško, Jurgis Šukšta su žmona Alina Girdvainyte – 38 ha,
Vaclovas Šukšta su žmona Halina Narkevičiūte – 95 ha.

Medingėnų dvaro (nuo Lenkaičių iki Keturakių
kaimo ribų) valdytojai 1795–1940 metais
1795 m. – Medingėnus ir dvarą valdė Povilas Vitkevičius
su Klara Vitkevičiene – 262 ha žemės su mišku.
1840 m. – Donatas Vitkevičius ir Julija Vitkevičienė.
1869 m. – Teofylė Jacevičienė (Vitkevičiūtė) ir jos brolis
Jurgis Vitkevičius. Įgaliotinis Vladas Urbonavičius.
1927 m. – Irena Sakelienė (Dambrauskaitė) ir Henrikas
Sakelis – 121 ha24.

Liudviko Šukštos (1854–1917) giminė Medingėnų
Šukštų dvare už Minijos upės
Medingėnų Šukštų
dvaras. 1930 m.
(iki kilusio gaisro
1936 12 31)

XIX a. Žarėnų ir Medingėnų dvarus valdė Pranciškus
Ksaveras Šukšta, Mikalojaus (1815–1880), jo žmona Konstancija
Šukštienė (Underavičiūtė) (1823–1878) iš Žarėnų dvaro, du jų Bajorų Šukštų giminės
sūnūs: Ričardas ir Liudvikas, dvi dukros: Stanislava Geno- herbas Medingėnuose
vaitė (Pečkauskienė, gim. 1847 01 01)
ir Bronislava Marytė (Zdzitowiecka,
24
LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 2412, 2533.
gim. 1848 01 27).
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Medingėnų dvaro bajorė Sofija

Medingėnų dvaro bajoras

Medingėnų Šukštų dvare gimusi

Šukštienė (Narbutaitė). 1916 m.

Liudas Šukšta. 1916 m.

mokytoja Kristina Šukštaitė.
1920 m.

Žlibinų dvaro bajorė Eugenija Kozlinskienė-

Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos

Fedaravičienė (Šukštaitė) ir Medingėnų

motina Stanislava Pečkauskienė (nuotr. kairėje)

dvaro bajorė Sofija Šukštienė (Narbutaitė).
1916 m.

Medingėnų Šukštų dvare gimusi būsima
rašytoja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana

Stanislava Genovaitė Šukštaitė gimė 1847 m. sausio 1 d. Medingėnuose.
1876 m. ištekėjo už bajoro (nuo 1803 m.) Anupro Pečkausko, gimusio 1829 m.
liepos 22 d.
Jiems gimė keturi vaikai: Marija (būsimoji rašytoja), gim. 1877 m. kovo 8 d.,
Sofija (1879–1970), Steponas (1883–1900) ir Vincentas (1885–1910).
Būsimoji rašytoja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana 1877 m. kovo 8 d.
krikštyta Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčioje. Medingėnuose ji nevaržomai augo ir
čia praleido šviesiausią vaikystę. Vėliau toji Medingėnų Šukštų dvaro rūmų šviesa,
Medingėnų žmonių dvasinis gyvenimas perėjo į Marijos-Šatrijos Raganos kūrybą.
Pranciškaus Šukštos tėvelis – Mikalojus Šukšta (Marijos senelis) buvo vedęs
Oną Terebešaitę, su kuria susilaukė trijų sūnų: Pranciškaus Ksavero (1815–1880) –
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Kauno lenkų
gimnazijos auklėtoja
mokytoja Kristina
Šukštaitė su
mokiniais. Už jos
stovi Stepas Šukšta
(1945 m. bolševikų
nukankintas Telšių
kalėjime). 1939 m.
Bajorų Šukštų vaikai
Medingėnuose. Sėdi
Vaclovas Šukšta,
Marylė Šukštienė
(Guževska) ir Jurgis
Šukšta. Stovi
Ksaveras, Kristina ir
Kazimieras Šukštos.
1938 m.
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Sovietų okupacinės
valdžios tremtiniai,
grįžę iš Sibiro.
Viduryje su dryžuota
suknele – Alina
Šukštienė (Girdvainytė).
1953 m.

Kristina Kasiliauskienė, Teresė PajewskaScheller (Šukštaitė) ir Marija Sakelytė.
2010 m.
Medingėnų bajoras Kazimieras Šukšta su
dukra Nijole, jos vyru ir keturiais vaikais
Čilėje. 1960 m. (nuotr. kairėje)

Medingėnų dvaro paveldėtojo Vladislavo Kaliksto Juozo (1817–1875), kuris vedė
Juzefą Underavičiūtę ir valdė Žlibinų dvarą, ir Eustachijaus Ignoto (1822–1878).
Mikalojus Šukšta buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės
kariškis, Telšių žemės ribų teisėjas, 1817 m. paveldėjo Medingėnų dvarą (3 km
nuo bažnyčios už Minijos upės), Purvãičių, Linkuvõs kaimus.
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Mikalojaus Šukštos tėvai Klara Važinskaitė ir Tadeušas Ignotas Šukšta, kuris
1776 m. buvo Gandingos, Rietavo kariuomenės pulkininkas, 1784–1785 m. Seimo
delegatas, Telšių žemės teisėjas, Kanta÷čių miestelio savininkas, 1779 m. balandžio
17 d. atnaujino privilegiją Kantaučiams, Videikių seniūnas, augino penkis sūnus:
Benediktą – būsimą Medingėnų ir Tvìrų rotmistrą (1784 m.), Šiaulių ir Telšių
žemės teisėją, Karkl¸nų miestelio savininką, Béržės seniūną, Marcelijų – Telšių
žemės teismo teisėją, Karštenių, Petkų, Milkantų, Medingėnų žemių paveldėtoją,
Stanislovą (už jo ištekėjo Onos sesuo Kotryna Terebešaitė) – Šiaulių žemės teisėją,
Kantaučių dvaro paveldėtoją (1817 m.), Joną (jis vedė Zofiją Radavičiūtę) – LDK
kariuomenės kariškį, Kražių miestelio savininką, ir Mikalojų.

Kas valdė Medingėnus dar anksčiau?
Vilniaus, Krokuvos, Varšuvos archyvų bylų dokumentuose nurodoma, jog
Medingėnuose gyveno ir jau nuo 1353 m. juos valdė Limantas Šukšta. Jo vaikai
buvo įsikūrę dešiniojoje Minijos upės pakrantėje ant kalvų ir prie ežerų.
XVI a. pradžioje Medingėnus valdė Jonas Šukšta, vėliau jo vaikaičiai – Jokūbas, Jonas, Merkelis, Stanislovas (1598 m.).
1620 m. – Žemaitijos mokesčių rinkėjo Vaitiekaus Šukštos vaikai: Timotėjus,
Povilas, Jonas.
1658 m. Timotėjaus (mirė 1632 m.) vaikai Jonas, Andrius, Kristupas, Mykolas, Petras valdė Medingėnų, Purvaičių, Kungių, Marcių, Kantaučių, Žlibinų
dvarus. Timotėjaus sūnus Kristupas su žmona Dzievialtauskaite – nuo 1652 m.
Kantaučių dvaro paveldėtojai, 1673 m. Kantaučių įkūrėjai, 1692 m. – Kantaučių
bažnyčios fundatoriai.
1732 m. Aleksandras, Antanas, Mykolas ir Jonas Šukštos paveldėjo teisę
valdyti Medingėnų dvarą. Ir taip iki XIX a. pradžios, paskui Vincentas – 1811 m.,
Mikalojus – 1817 m., Marcelijus – 1819 m. (telšiškio istoriko bibliografo Michalo
Brenšteino byla25).
Liudvikas Baltramiejus Šukšta (Šatrijos Raganos motinos Stanislavos Šukštaitės brolis) gimė 1855 m. rugsėjo 4 d. Medingėnų dvare. Paaugęs, kartu su
tėvais kibo į ūkio darbus ir visą laiką rūpinosi Medingėnų dvaro ūkine veikla26.
1891 m. rugpjūčio 26 d., būdamas 36 metų amžiaus, susituokė su dvarininko
Cezario Narbuto ir Felicijos Narbutienės (Stankevičiūtės) 19 metų dukterimi Zofija
Marija Terese Narbutaite Žvi¹gių švento Kryžiaus išaukštinimo bažnyčioje, Šilalės
rajone ir apsigyveno Medingėnų dvare27. Valdė 1 453 ha ariamos žemės ir miško.
Susilaukė aštuonių vaikų.
Tadeušas Šukšta (1893–1894) ir Lilijana Šukštaitė (1894–1895). Abu anksti
mirė. Palaidoti Medingėnų kapinėse kartu su tėvais Zofija ir Liudviku Šukštomis
prie paminklo. Čia ilsisi ir Zofijos mama Felicija Narbutienė (Stankevičiūtė).
Zofija Narbutaitė, Cezario, gimė 1872 m. Mituvojê (Latvija), kur jos tėvas
Cezaris Narbutas, baigęs Tartu (Dorpato) universitetą, dirbo mokytoju Mituvos
vokiečių gimnazijoje. Jis su šeima negalėjo grįžti į Žemaitiją, nes dalyvavo 25 LVIA, f. 1135, ap. 8, b. 317; LCVA, f. 391, ap. 1,
b. 1055, l. 48–58.
1863 m. sukilime. Žemę ir dvarą carinės 26 LVIA, f. 669, ap. 1, b. 1166, l. 1023.
27
Ten pat, ap. 18, b. 78, l. 48.
Rusijos valdžia konfiskavo.
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Zofijos Marijos Šukštienės (Narbutaitės) ir Liudviko Šukštos, Prano,
šeimoje gimė aštuoni vaikai: trys dukterys – Kristina, Lilijana ir Eugenija,
penki sūnūs – Tadas, Vaclovas, Ksaveras, Kazimieras ir Jurgis. Jauniausieji – Tadas, gim. 1893 m., ir Lilijana,
gim. 1894 m., mirė anksti.
Šukštų dvaro tvarkytoja (ekonomė) Zofija Šukštienė (Narbutaitė) (1872–
1927) mirė 55 metų amžiaus nuo diabeto 1927 m. balandžio 19 d. Bùrbiškių
dvare, Betôgalos valsčiuje, Kėdãinių
apskrityje. Medingėnų kunigas Juozapas Bakučionis Medingėnų bažnyčioje
balandžio 23 d. atlaikė mišias, dalyvavo
kartu su visais medingėniškiais laidojant ją Medingėnų kapinėse.
Zofijos sesuo Jozefina Hreskevičienė (Narbutaitė), gim. 1874 m., ir jos
vyras gydytojas Viktoras Hreskevičius
iki Pirmojo pasaulinio karo gyveno
Maskvoje. Ji buvo garsi pianistė, mokėsi
pas Rubinšteino tėvą. Jozefina koncertavo Peterburge, Maskvoje. Per karą
išvyko gyventi į Lenkiją.
Vaclovas Šukšta (1897–1988) palaidotas Ščecine. Žmona Halina Šukštienė (Narkevičiūtė) (1910–1970) gimė
1910 m. gegužės 15 d. Telšių priemiestyje, Dimãičių dvare, jau XVII a.
garsėjusiame žemės ūkio veikla.
Vaclovo ir Halinos Šukštų sutuoktuvės įvyko 1931 m. gegužės 10 d.
Kaune. Šeima kurį laiką ūkininkavo
Medingėnų Šukštų dvare. Čia gimė
abu jų vaikai. 1932 m. balandžio 11 d.
susilaukė dukros Teresės Šukštaitės
(Teresė Jolanta Pajewska-Scheller) ir
1933 m. liepos 10 d. sūnaus Ričardo
Šukštos. Iki 1938 m. gyveno Šukštų
dvare. Vėliau visa šeima persikėlė į
Halinos mamos Kamilės Narkevičienės
namus – Dimaičių dvarą Telšių priemiestyje. 1944 m. rugsėjo 10 d. su kup

Lietuvos valsčiai

Lenkaičių dvaro ekonomė bajorė Julija
Dambrauskienė (Jacevičiūtė). 1923 m. (nuotr. kairėje)
Medingėnuose 1897 m. gimusi bajoraitė mokytoja
Kristina Šukštaitė, Liudo. 1936 m.

Lenkaičių dvaro ekonomė bajorė Julija
Dambrauskienė (Jacevičiūtė) su dukra Irena
(Sakeliene). 1905 m.

Vaclovo Šukštos ir Halinos Šukštienės
(Norkevičiūtės) vestuvinė nuotrauka. 1931 m.
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rinėmis išvažiavo į Karaliaučių, Vieną,
tačiau šeimos galva – tėvas Vaclovas
Šukšta liko Medingėnuose. Netrukus
sovietų valdžia jį sugavo ir privertė
dirbti vertėju rusų kariuomenėje iki
1945 m. gegužės 1 d. 1946 m. gruodžio
21 d. jis atvyko į Ščeciną. Ten kelis
dešimtmečius sėkmingai tvarkėsi savo
uždirbtomis lėšomis įsigytame ūkelyje.
Abu palaidoti Ščecine28.
Ksaveras Šukšta (1900–1933). Jo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas
žmona Maryla Šukštienė (Guževska) Adamkus (centre) su medingėniškiais Terese ir
(1902–1972) kilusi iš Upônos dvaro. Iki jos broliu Ričardu Šukštomis po apdovanojimo
1945 m. šeima gyveno Upynos dvare. medaliu. 2006 m.
Vienintelis sūnus Steponas (1927–1945)
bolševikų aktyvistų ir NKVD 1945 m. pavasarį nukankintas Telšiuose, kapas
nežinomas. Netekusi sūnaus Stepono, našlė Marylė Šukštienė išvyko gyventi į
Lenkiją. Dirbo muzikos mokytoja Slupsko muzikos mokykloje. Palaidota Slupske.
Ksaveras palaidotas Žema¤čių Kalvaríjoje.
Kazimieras Šukšta (1904–1970) gimė ir gyveno Šukštų dvare, valdė 114 ha
žemės. Žmona Irena Šukštienė (Kolokšaitė) buvo Kauno advokato Kolokšo duktė.
Gyveno su Kazimieru dvare, jiems priklausė daugiausia Šukštų dvaro žemės su
pastatais dešiniojoje Minijos upės pusėje. Susituokė 1938 m., 1940 m. susilaukė
dukros Nijolės. 1944 m. Kazimiero Šukštos šeima išvyko gyventi į Vokietiją, vėliau – į Meksiką. Kazimieras 1970 m. palaidotas Pietų Amerikoje – Meksikoje.
Nijolė Šukštaitė užaugino keturis vaikus.
Kristina Šukštaitė (1897–1985), 1923 m. baigusi Varšuvos universitetą, apsigyveno Kaune, dirbo mokytoja Kauno lenkų gimnazijoje. Karo metu mokytojavo
Šilalėje, vėliau Plungėje dirbo vokiečių kalbos mokytoja. Bevaikė, palaidota Lenkijoje, Piloje.
Jurgis Šukšta (1907–1972) gyveno Medingėnų dvare, jo žmona Alina Šukštienė (Girdvainytė) (1905–1992) iš Grąžčių malūno – Zigmanto Girdvainio sesuo.
Grąžčių dvare ji augo kartu su sesutėmis Michalina (Proscevičiene) ir Irena
(Rubeževičiene).
Šeima gyveno Medingėnų dvare. Valdė 25 ha žemės. Jaunesnioji Alinos
sesuo Michalina Girdvainytė (Proscevičienė) mėgo jodinėti žirgu po Medingėnus
ir aplinkinius dvarus. Ji ištekėjo už Juozo Proscevičiaus iš Šilalės ir susilaukė
trijų dukrų (Michalinos, gim. 1940 m., Aleksandros, gim. 1947 m., ir Teresės,
gim. 1950 m.).
Alina Šukštienė (Girdvainytė) 1941 m. birželio 14 d. bolševikų valdžios
ištremta iš Medingėnų į Sibirą – Komijos ASSR su dviem vaikais – Bog- 28 Girdvainis J. Kelionių užrašai, Interviu su Me
dingėnų Šukštų dvaro palikuone – Halinos Šukštiedanu, gim. 1936 m., ir Aleksandra,
nės (Narkevičiūtės) ir Vaclovo Šukštos dukra Terese
gim. 1939 m., be teisės grįžti į Lietuvą.
Pajewska-Scheller (Šukštaite), Ščecinas (Lenkija),
2011, rugsėjo 10 d., lapkričio 3 d., ARFA, p. 40.
1956 m. reabilituoti.
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Trėmimo naktį bolševikai vyro Jurgio ir trečio jų vaiko – sūnaus Jurgelio,
gim. 1933 m., nerado namie, – jie buvo išvykę pas žmonos Alinos jaunesniąją
seserį Michaliną Proscevičienę (Girdvainytę).
Po tremties Alina Šukštienė (Girdvainytė) su vaikais 1956 m. apsigyveno
Lenkijoje. Čia ji 1992 m. ir mirė. Palaidota Mechove netoli Krokuvos.
1944 m. Alinos vyras Jurgis Šukšta su sūnumi Jurgeliu ir broliu Kazimieru
bei jo šeima pabėgo į Vokietiją ir 1950 m. emigravo į Pietų Ameriką. Čilėje Alinos
vyras Jurgis neaiškiomis aplinkybėmis žuvo (nuskendo).
Alinos sesuo Michalina Girdvainytė palaidota Ščecine, kita sesuo Irena Rubeževičienė rado prieglobstį Australijoje.
Gražaus malūno savininkas Zigmantas Girdvainis, 1940 m. bolševikams okupavus Lietuvą, su šeima – dviem dukromis ir antrąja žmona Irena Radzevičiūte
(pirmoji mirė gimdydama pirmą kūdikį) – išvyko į Vokietiją, 1950 m. – į Čikagą.
Čia kartu gyveno ir Kolokšų šeima. Zigmantas Girdvainis palaidotas Čikagoje, jo
sesuo Irena Rubeževičienė (Girdvainytė) – Australijoje.
Eugenija Kozlinskienė (Šukštaitė) (1895–1972) 1916 m. Maskvoje susituokė
su didelio turto paveldėtoju Ukrainoje Vladislovu Kozlinsku. 1918 m. gyveno
Varšuvoje. Tais metais jiems gimė dukra Zofija Kozlinskaitė. Pusės metukų Zofiją
atvežė į Šukštų dvarą ir paliko pas senelę Zofiją Šukštienę, čia ji augo iki 1922 m.
1925 m. Eugenija su Vladislovu Kozlinsku išsiskyrė. Mat ji su teta Kristina per
karą buvo išvažiavusi į Maskvą baigti laikyti brandos atestato egzaminų. Eugenija, priėmusi kalvinų tikėjimą, 1925 m. ištekėjo už Juozo Fedorovičiaus Vilniuje
ir netrukus išvyko gyventi į Varšuvą. Susilaukė dviejų vaikų: 1927 m. – Teresės
Vilniuje ir 1930 m. – Anos Varšuvoje. Eugenija Fedorovičienė su vaikais 1944 m.
vokiečių valdžios buvo ištremta į Ravensbruko koncentracijos stovyklą. 1946 m.
grįžo į Varšuvą. 1972 m. Eugenija mirė, palaidota Varšuvoje29.

Dvarų darbininkai 1919 metais
1919 m. Telšių apskrities savivaldybės rūpesčiu pagerinta dvarų darbininkų
padėtis.
Dvarų šeimininkai ordinarininkų šeimų maitinimui privalėjo laikytis metinių
normų. Dvarų šeimininkas privalėjo ordinarininkui duoti: 60 pūdų (1 pūdas –
16,381 kg) rugių, 30 pūdų miežių, 20 pūdų avižų, 6 pūdus žirnių arba tiek pat
kviečių, 10 pūdų bulvių, 0,3 dešimtinės (1 dešimtinė – 1,0925 ha) žemės, 8 gorčius
(1 gorčius – 2,8 litro) linų, 12 birkavų (1 birkavas – 163,8 kg) šieno, 4 birkavus
vasarinių šiaudų ir tiek pat ruginių šiaudų gyvuliams šerti, kiek reikėjo 2 karvėms
ir 2 avims išlaikyti.
Ordinarininkei moteriai nustatyta eiti dirbti į dvarą 40 dienų per metus,
už tai dvaro šeimininkas turėjo iššerti dvare kiekvienai šeimynai vieną karvę ir
vieną avį per metus.
Dėl kuro gyvenamajai patalpai 29 Girdvainis J. Kelionių užrašai. Interviu su Medingėnų Šukštų dvaro palikuone – Halinos Šukštienės
šildyti ir maistui gaminti ordinarininkas
(Narkevičiūtės) ir Vaclovo Šukštos dukra Terese
turėjo susitarti su dvaro šeimininku.
Jolanta Pajewska-Scheller (Šukštaite), Ščecinas
Dvaro šeimininkas turėjo teisę iš
(Lenkija), 2011 m. rugsėjo 10 d., lapkričio 3 d.,
ARFA, p. 38.
ordinarininkų reikalauti, kad jie dirbtų
nuo saulėtekio iki saulėlydžio.
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2 lentelė. Žarėnų valsčiaus dvarai 1940 metais
Eil. Nr. Dvaro pavadinimas

Dvaro likusi
žemė (ha)

Bolševikų valdžios paskirtasis
komisaras 1940 m. spalio 2 d.

1.

Antanavo

132,5

Petras Bogužas

2.

Kegų (Vandos Radvilavičienės)

180,0

Jonas Indruška

3.

Kereliškės (Jankausko)

118,0

Kazys Šarkauskas

4.

Ariškės

124,5

Petras Vičius

5.

Lenkaičių (Vytos ir Algirdo Jacevičių)

173,0

Vladas Gelumbickis

6.

Medingėnų–Akmenskinės

102,0

Zenonas Bertulis

7.

Medingėnų (Irenos Sakelienės)

117,5

Augustinas Galdikas

8.

Viršiliškės

9.

Medingėnų (Kazio ir Vaclovo Šukštų)

10.

Medingėnų (Kristinos Šukštaitės)

11.

Lelų (Vandos Underavičienės)

117,0

Kazys Lukošius

12.

Rešketėnų

152,0

Juozas Opulskis

13.

Zalepūgų

105,5

Juozas Misiulis

84,5

Kazys Bumblys

167,0

Julius Geringsonas

84,5

Pranas Kryževičius

14.

Užminijų

84,7

Aleksas Barsteiga

15.

Vinteliškės

82,5

Marijona Ivinskaitė

16.

Žarėnų (Jono Underavičiaus)

114,0

Povilas Petreikis

Apskrities savivaldybės buvo nustatyta, kad samdomam darbininkui būtų
duodama 44 pūdai rugių arba jų kaina atlyginta pinigais, darbininkei – 30 pūdų
rugių.
Savivaldybės nustatyta, jog, be algos ir grūdų, darbininkai gautų darbinių
drabužių arba vietoj jų 200 rublių.
Savivaldybė nustatė padieniui darbininkui už 1 darbo dieną su valgiu mokėti
vyrui – 2 svarus (1 svaras – 0,4055 kg) rugių, moteriai – 2,5 svaro.
Dvaro darbininkams – kumečiams, kaip ir ordinarininkams, savivaldybė
taip pat nustatė metinę normą.
Kiekvienam kumečiui dvaro šeimininkas privalėjo mokėti algą – 300 rb
(700 auksinų) per metus ir duoti natūra 33 pūdus rugių, 5 pūdus kviečių arba
žirnių, 30 pūdų miežių, 25 pūdus avižų, skirti 1 dešimtinę žemės ir 2 karvių
bei 2–3 avių išlaikymui duoti 20 birkavų šieno, 12 birkavų vasarinių šiaudų ir
reikalingą kiekį pašaro papildymui – žieminių šiaudų.
Nuo 1919 m. savivaldybė uždraudė kumetėms moterims dirbti dvare. Tai
netrukus buvo įteisinta Lietuvos Respublikos įstatymais30.
1919 m. balandžio 16 d. Telšių apskrities komiteto posėdyje, kuriame dalyvavo Žarėnų valsčiaus atstovai: Vladislovas Buivydas, Juozas Gentvilas, Petras
Vytartas, Juozas Medžikauskas ir Medingėnų seniūnijos atstovas Ignas Gibėža,
nutarta, kad „dvarininkai ir stambūs
ūkininkai neturi teisės mažinti samdomų 30
LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1779, l. 23.
31
darbininkų ir kumečių skaičių“31.
Ten pat, b. 71, l. 41–43.
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Telšių apskrities Taryba nurodė, kad „dvarų darbininkai – kumečiai per metus
turi gauti 350 rb (700 auksinų), 110 pūdų (1 pūdas – 16,381 kg) grūdų (55 pūdus rugių
ir 55 pūdus kviečių arba žirnių), turėti vieną dešimtinę (1 dešimtinė – 1,0925 ha) ariamos
žemės, 2 karvių ir 2 avių išlaikymui duoti 20 birkavų (1 birkavas – 163,8 kg) šieno,
12 birkavų šiaudų. Moterys turi dirbti, kada gali – neturi būti priverstinai varomos“32.
1920 m. sausio mėn. Žarėnų valsčiaus atstovas Juozas Medžikauskas atvežė
beturčiams daug drabužių iš Kauno.

Žarėnų valsčiaus dvarai 1940 metais
1940 m. bolševikų okupantų valdžia atėmė iš teisėtų šeimininkų dvarus ir
paskyrė savo komisarus juos tvarkyti33. Dvaruose nebuvo likę nė vieno šeimininko, o jų turtas, visos materialinės vertybės rusų kariuomenės išvežtos. Visi dvaro
savininkai dingo kaip į vandenį. Dauguma jų buvo naktimis sugaudyti, sugrūsti
į gyvulinius vagonus ir ištremti į Sibirą, kiti spėjo pabėgti.

Dvarų nūdiena
Šiandien Telšių krašte išlikę daug dvarų. Vieni jų gražiai sutvarkyti, kiti –
negailestingai nyksta, todėl didelė dalis šio reikšmingo Lietuvos valstybės paveldo
prarandama negrįžtamai.
Dabar į dvarus žiūrima su nostalgija, pro romantikos ir idealizmo šydą. Dva
rai traukia magiška energija, juose šimtmečiais gyveno žmonės, buvo kaupiamos
unikalios bibliotekos, ištisų kartų archyvai, vertingų paveikslų, meno dirbinių
kolekcijos.
Dvarai įdomūs savo architektūra, mįslingomis ir neįmintomis istorijomis,
kitados čia gyvenusių pažangių, išsilavinusių dvarininkų ir jų vaikų likimais.
Žiauri ir sunki baudžiava stingdė Lietuvos kaimą nuo XIII iki XIX a. vidurio
ir paliko daug istorinių faktų bei intriguojančių epizodų. Lietuvoje yra išlikę apie
600 dvarų, dalis jų nupirkta, restauruota ir jie švyti tartum feniksas, atgimęs iš pelenų naujam gyvenimui. Kita dalis dvarų – stebuklingu būdu perėję visus istorinius
išbandymus ir išlikę gyvuoti, treti – vieniši, nykstantys, apleisti arba sunaikinti.
Žemaitija nuo seno puikavosi ištaigingais dvarais ir senoviškomis sodybomis.
Jau XV a. garsėjo Plåtelių, Džiùginėnų, Bíržuvėnų, Sirãičių, Žarėnų, Milašãičių,
Medingėnų, Lenkaičių, Dirvėnų dvarai.
Keli šimtai didesnių ir mažesnių dvarų pastatyti vaizdingose vietovėse – ant
kalvelių ar prie upių ir ežerų.
Žemaitija XV–XVIII a. ir vėliau skyrėsi nuo Vakarų Europos gausiu bajorijos luomu. Bet bajoras bajorui nelygu. Dauguma bajorų nebuvo turtingi. Vieni
nuo valstiečių skyrėsi tik bajorystę įrodančiais dokumentais, kiti – turtingesni, ėjo
kokias nors pareigas – buvo seniūnais ar valsčių viršaičiais (tijūnais). Jų dvarai
buvo sumūryti iš akmenų bei plytų ir vadindavosi rūmais. Treti – nors ir pasiturintys, neįstengdavo pasistatyti mūrinių rūmų. Jų gyvenamieji pastatai buvo
mediniai, dideli, sodybose vešėjo vaiskrūmiai, augo įvairūs dekoratyviniai augalai,
darželiuose – gausybė įvairiausių gėlių.
XV a. pab.–XVI a. Žemaitijos dva- 32 Ten pat, b. 151, l. 14.
rai buvo tapę ekonominiais, politiniais 33 LCVA, f. R-226, ap. 1, b. 4, l. 1.
220

I S T O R I J A . D VA R A I . VA L S Č I A U S S AV I VA L D Y B Ė

ir kultūriniais centrais. Dvarų savininkai turėjo sukaupę daug retų knygų biblio
tekose, jų kambarius puošė įžymių Europos menininkų paveikslai, skulptūros,
patalpos apstatytos gražiais baldais.
Dvarininkų vaikai mokydavosi ne tik gimtojo krašto mokyklose, bet ir
užsienio universitetuose.
Dalis dvarininkų prisidėjo prie Lietuvos tautinio atgimimo, tačiau daugelis
jų seniai buvo perėmę lenkų ir kitų tautų kalbą, kultūrą arba patys kilę iš Žemaitijon atvykusių kitataučių.
Kuriant tautinę Lietuvos valstybę, jiems buvo sunkiau prisitaikyti prie naujos
santvarkos.
1918 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, dvaruose įvyko permainos. 1922 m.
gegužės 30 d. sudaryta Telšių apskrities laikinoji žemės tvarkymo komisija: Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos įgaliotinis Juozas Palukėnas, Telšių apskrities
valdybos pirmininkas Česlovas Milvydas ir valdybos narys Aleksandras Tornau34.
1922 m. vykdant žemės reformą, dvarininkams palikta 80 ha, bet vėliau,
pagal 1923 m. spalio 10 d. įsigaliojusį Žemės reformos įstatymą, paskui jį papildžius, leista turėti 150 ha žemės. Valstybei nusavinus dalį dvarų žemės, liko
dvarų centrai, kuriuose tebebuvo saugomi dideli turtai, per amžius bibliotekose
kauptos knygos, dvarininkų senolius menantys archyviniai dokumentai, brangūs
paveikslai, baldai.
1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungai okupavus nepriklausomą Lietuvą, dauguma dvarų barbariškai sunaikinta neatsižvelgiant į jų kultūrinę ir materialinę vertę.
Šiandien Žarėnų Underavičių dvaras restauruojamas, dalį Šukštų dvaro
žemės įsigijo naujas šeimininkas.

Užminijų dvaras netoli Žarėnų
1861 m. vasario 19 d. Užminijų dvaro valdytojas Baltramiejus Stembras
pardavė žemę su trobesiais ir visu turtu dvarininkui Juozui Cezariui Jacevičiui,
gyvenusiam Lenkaičių dvare, netoli Medingėnų.
1893 m. balandžio 22 d. Užminijų dvarą J. Jacevičius perleidžia savo sūnui
Bogumilui Jacevičiui su pastatais, žeme ir mišku35.
1906 m. spalio 3 d. Užminijų dvarą iš varžytinių nupirko darbštūs jaunieji
ūkininkai – Jono Girdvainio (1841–1890) šeši sūnūs: Juozas (1880–1942), Leonas
(1863–1952), Antanas (1871–1933), Adomas (1874–1953), Petras (1889–1929) ir Povilas
(1875–1950) iš našlės Vincentos Ukrinienės-Gekendorfienės (Sosunovos; jos pirmas
vyras Josifas buvo miręs, antrasis jos vyras Dmitrijus prasigėrė ir anksti mirė).
Jono Girdvainio sūnūs nupirko 142 dešimtines (1 deš. – 1,09 ha) ha žemės:
sodybos – 3 deš., ariamos – 71 deš., pievų – 35 deš., ganyklų – 14 deš. ir dirvonų – 19 deš. Įsigijo 6 pastatus: gyvenamąjį namą su pirtimi, medinį ambarą,
daržinę šienui, svirną, arklidę, karvidę su daržine ir dideliu aptvaru gyvuliams.
Antano Girdvainio sodyba buvo Užminijų dvaro centras.
Užminijų dvaro žemė ribojosi:
nuo Klaišių kaimo – su Adomo Nevardausko žeme (iki karčemos ant kalno), 34 LCVA, f. 821, ap. 1, b. 16, l. 4.
kitoje pusėje – su Juozo Bumblausko 35 LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 2396.
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Stasys ir Vincas Girdvainiai.
Medingėnai. 1938 m.
Adomas ir Vincenta Girdvainiai. Dukros:
Ona, Kotryna ir Adolfina. 1928 m.

žeme. Telšių notaras Dmitrijus Bakadorovas surašė aktą, Žarėnų valsčiaus viršaitis
patvirtino.
Iki 1906 m. Jono Girdvainio sūnūs nuomojo žemes ir ūkininkavo Feliksave
netoli Žarėnų, link Varnių, ir Zalepūguose, link Lieplaukės. Povilas Girdvainis
buvo žolininkas ir geras kaimo daktaras.
Užminijų dvaro žemę Jono Gird
vainio jaunieji žemės artojai pasidalijo ir
sėkmingai ūkininkavo. Antanui Girdvainiui teko 49 ha, Leonui – 80 ha (4 atskiri
sklypai), Povilui – 22 ha (su durpynu). 1929 m. mirus Petrui, Adomui atiteko
15 ha (2 sklypai). Juozas buvo linkęs į mokslus, tarnavo kariuomenėje, rūpinosi
Užminijų dvaro pastatų statybomis.
1906 m. Juozas Girdvainis vedė Oną Bartkutę, gavo pasogos iš Jono Bartkaus ir abu įsikūrė Gedikėnų kaime netoli Medingėnų. 1907–1912 m. jiems gimė
4 vaikai: Stasys, Vincas, Marija ir Marcelė.
1932 m. rugpjūčio 10 d. ūkininkas Juozas Girdvainis, gyvendamas Gedikėnų
kaime, iš viešųjų varžytinių nupirko iš Domicelės Butkevičienės ir jos nebylio sūnaus Stepono tris žemės sklypus su trobesiais Pupžiubių kaime, Žarėnų valsčiuje
ir Medingėnų miestelyje. Jam atiteko 33 dešimtinės žemės: ariamos – 24 deš.,
pievų – 5 deš., ganyklų – 4 deš. Atiteko kartu pastatai: gyvenamasis namas,
svirnas, tvartai su dviem daržinėmis, kiaulidės36.
Iki 1933 m. Juozo Girdvainio šei
ma gyveno Gedikėnų kaime. Abu sūnūs 36 LCVA, f. 1662, ap. 1, b. 3398.
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Medingėnų ūkininkų
Justinos ir Stasio
Girdvainių šeima
Žarėnų seniūnijos
Klaišių kaime.
1959 m.

Adomas Girdvainis
su dukromis Ona ir
Kotryna krauna
akmenis Žarėnų
vieškeliui taisyti.
1936 m.

Stasys (mano tėvelis – red. pastaba) ir Vincas, atitarnavę Lietuvos kariuomenėje,
gyveno kartu.
1933 m. rugsėjo 18 d. ūkininkas Juozas Girdvainis kartu su žmona Ona
Bartkute ir sūnumi Vincu perėmė Medingėnuose sodybą ir pastatus iš Domicelės
Butkevičienės ir apsigyveno Medingėnų miestelyje37.
Užminijų dvaras, valdomas Jono Girdvainio sūnų, atgijo, išgražėjo, žemės
pasėliams buvo taikoma sėjomaina, įsigyta daug žemės ūkio technikos, gaminta
sau ir pardavimui įvairios žemės ūkio produkcijos.
Užminijų dvarą siejo glaudūs žemės ūkio ryšiai su Žarėnų, Gedikėnų ir
Medingėnų ūkininkais. Vieni kitiems padėdavo sėti, auginti, kulti javus, statyti
trobesius, organizuodavo talkas, parūpindavo vieni kitiems žemės ūkio mašinų:
traktorių, kuliamųjų, bulvių kasamųjų, arklinių grėblių, miško kirtimų, lentpjūvių.
Užminijų vietovė apėmė 208 ha
ariamos žemės ir 175 ha pievų bei ganyk
lų. Veikė 22 ūkiai, iš jų 18 vienkiemių 37 LCVA, f. 1662, ap. 1, b. 3401.
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ūkininkų, plačiai plėtotas žemės ūkis
ir gyvulininkystė.
1940–1941 m. sovietų okupacinė
valdžia ėmė niokoti Užminijų dvarą,
gąsdino žmones, reikalavo didelių mokesčių, savinosi dvaro gyventojų turtą.
Prasidėjęs karas laikinai pristabdė Užminijų dvaro draskymą.
1945–1952 m. Užminijų dvaras
sovietų okupacinės valdžios visiškai
sunaikintas. Atimta žemė, gyvuliai, tro
besiai, žemės ūkio padargai – visas Kotryna Girdvainytė ir Petras Andrijauskai
darbščių žmonių rankomis užgyventas Klaipėdoje. 2001 m. birželio 30 d.
turtas. Vienus areštavo, uždarė į kalėjimą, kitus – gaudė ir vežė į Rusijos Sibirą.
Skaudžiausiai represijos palietė Leono Girdvainio šeimą. Leonas su žmona
Barbora, sūnus Alfonsas ir Leonas Girdvainiai sovietų okupantų 1951 m. spalio
2 d. išvežti į Sibirą – Krasnojarsko kraštą, Šarypovo rajoną. Tėvelis Leonas 1957 m.
spalio 2 d. mirė Sibire, motina Barbora su sūnumis Alfonsu ir Leonu 1958 m.
birželio 26 d. grįžo į Lietuvą38. Iš Užminijų į Sibirą ištremti Ignas ir Antanas
Burgiai, Elena Burgytė, Igno, Jeselskio 38
LYA, b. 27627.
šeima39.
39
LYA, b. 27405, b. 12905, b, 12627.

Girdvainių, Jankauskų, Kirnų, Lukoševičių ir Giedraičių giminaičiai Tauragėje. 2004 m.
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Kotrynos Andrijauskienės (Girdvainytės) giminė Klaipėdoje per 85-ąjį
jos gimtadienį. 2009 m. liepos 18 d.

Adelės ir Jono Jankauskų auksinės vestuvės Tauragėje. 2018 m.
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Girdvainių genealoginis medis. Bajorų herbas – Vanagas
Leonas Girdvainis

Girdvainienė

Jonas Girdvainis (1841–1890)

Barbora Laucevičiūtė (1835–1899)

Juozas
Girdvainis
(1880–1942)
Ona Bartkutė
(1890–1944)

Leonas
Girdvainis
(1863–1952)
Juzefa
Bumblauskaitė
(1890–1944)
Barbora Rudytė
(1887–1963)

Antanas Girdvainis
(1871–1933)
Emilija
Rubeževičiūtė
(1890–1931)

Adomas
Girdvainis
(1874–1953)
Vincenta
Rumbutytė
(1892–1986)

Povilas
Girdvainis
(1875–1950)
Žolininkas,
kaimo
daktaras

Stasys
Girdvainis
(1907–1972)
Justina
Vagnoriūtė
(1911–1993)

Leonas
Girdvainis
(1912–1976)
Emilija (1934–?)
5 vaikai

Juozas Girdvainis
(1913–1983)
Zuzana Gudaitė
(1911–2007)

Kotryna
Girdvainytė
(1924– 2017)
Petras
Andrijauskas
(1913–2003)

Sofija
Girdvainytė
(?–?). 3 vaikai:
Pranas,
Danutė ir
Jurgis

Vincentas
Girdvainis
(1909–1999)
Elzbieta
Smilgevičiūtė
(1922–1945)

Pranas
Girdvainis
(1921–1976)
Zofija
Sadauskaitė
(1925–?) 2 sūnūs

Petras Girdvainis
(1914–?)
Aniceta Bertauskaitė
(?–?)

Ona Girdvainytė
(1922–1941)
Juozas
Smilgevičius
(?–1941)

Vladas
Girdvainis
(?–?)
Nebylys

Marija
Girdvainytė
(1906–1954)
Stasys
Drobavičius
(1906–1985)

Alfonsas
Girdvainis
(1914–2001)
Zakarauskaitė
(?–?)
Dukra Vitalija,
gim. 1962 m.

Feliksas Girdvainis
(1923–1994)
Zuzana (?–?),
vaikų neturėjo

Adelė
Girdvainytė
(1925–?)
Feliksas
Jankauskas
(1922–1975)

Aloyzas
Girdvainis
(?–?).
Iš antros
žmonos

Jadzė Girdvainytė
(1922–?)
Antanas Ukrinas
(?–?)

Justinas
Jankauskas
(1950–?)
Virginija (?–?)

Paulina Girdvainytė
(1925–?)
Adomas Jeselskis
(?–?)

Jonas
Jankauskas
(1947–2000)
Marytė (?–?)

Marcelė
Girdvainytė
(1911–1965)
Netekėjusi

Petras
Girdvainis
(1889–1929)
Nevedęs.
Mirė 40 m.

Stanislava
Girdvainytė (1921–?)
Ignas Jeselskis (?–?)

Stefanija Girdvainytė
(1917–?)

Girdvainių giminės
herbas
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Žarėnų valsčiaus dvarai vykdant žemės reformą
Parengė Kazys Misius

Dar 1918 m. pabaigoje Lietuvoje buvo sudaryta Žemės reformos komisija.
1919 m. sausio 9 d. svetimšaliams Lietuvoje buvo uždrausta pirkti arba kitaip
įsigyti nekilnojamąjį turtą. Tų metų liepos 1 d. Lietuvos valstybės taryba nutarė
kariams bežemiams skirti iki 20 dešimtinių (dešimtinė – 1,0925 ha) žemės. Žemė
kariams galėjo būti imama iš savininkų, turinčių daugiau negu 300 dešimtinių ir
iš buvusių majoratinių dvarų. Žemės reformos įstatymą parengė ir priėmė Lietuvos
steigiamasis seimas. Šis įstatymas paskelbtas 1922 m. balandžio 3 d. Buvo paimami
valstybės žinion miškai, pelkės, durpynai, vandenys, majoratiniai arba lenų teisėmis
valdomi dvarai, o taip pat iš carinės valdžios lengvatinėmis sąlygomis įsigyti dvarai.
Savininkams paliekama žemės norma nustatyta 80 ha. Normą viršijanti žemė buvo
imama į Žemės reformos fondą. Gautą žemę valstiečiai turėjo išsipirkti. Už paimtą
žemę buvusiems savininkams vėliau turėjo būti atlyginta. 1929 m. nenusavinamos
žemės nuoma buvo padidinta iki 150 ha1. Esant galimybei, nuo 1929 m. nustatyta
norma būdavo padidinama žemės sklypu arba, sutikus savininkui, mišku.
Žemės reformos įstatymą vykdė Žemės reformos departamentas ir apskričių Žemės tvarkytojų įstaigos. Šis rašinys nėra Žarėnų valsčiaus žemės reformos
istorija, nes tai plati tema. Tiktai Žemės reformos departamento Žarėnų valsčiaus
dvarų žemių ir pastatų perėmimų bylų pateikiami duomenys apie jų turėtas bei
nusavintas žemes ir kita.

Feliksavo dvaras
Savininkas Liudo Gužauskio įpėdiniai
1920 m. rugsėjo 16 d. Vyriausioji komisija perėmė valstybės nuosavybėn
Feliksavo palivarką su tikslu aprūpinti žeme kariškius.
Perimta:
a) bendro žemės ploto apie 226,42 ha
b) ariamos žemės 76,52 ha
c) krūmų 92,99 ha
d) įvairios nenaudingos žemės: kelių 3 ha
e) pievų 53,84 ha
f) sodo 0,5 ha, obelų 40, kriaušių 4
e) laukinių medžių (sode ir sodyboje) storesnių kaip 25 cnt 115
Žemės įdirbimas:
a) įsėta rugių 6,64 ha
b) įsėta kviečių – ha
c) pirmamečių dobilų – ha
d) antramečių dobilų – ha
e) išartos žemės 6,64 ha
f) vasarojienų ir bulvienų 57,42 ha
g) dirvonų apie 6 ha

1

Vaskela G. Žemės reforma Lietuvoje 1919–1940,
Vilnius, 1998, p. 101–104.
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Perimami Valstybės nuosavybėn trobesiai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Gyvenamasis namas
30x12 rąstų, skiedrų
Tvartas
36x10 medžio, skiedrų
Svirnas
26x6 rąstų, skiedrų
Gyv. namas
24x8 rąstų, skiedrų
Daržinė
24x8 rąstų, šiaudų
Daržinė
16x9 rąstų, šiaudų
Jauja
24x12 rąstų, šiaudų
Kiaulininkas
5,0x4 rąstų, šiaudų
Trobelninko gyv. namas
8x6 rąstų, skiedrų
Kumetinė I
14,0x7,0 rąstų, šiaudų
Kumetinė II
14,0x7,0 rąstų, šiaudų
Kumečių tvartas I
12,0x6,0 rąstų, skiedrų
Kumečių tvartas II
14,0x6,0 rąstų, šiaudų
Gyvenamasis namas
10x6 rąstų, šiaudų
Jauja
10x6,0 rąstų, šiaudų
Tvartas ir daržinė
10,0x4,0 rąstų, šiaudų
Gyvenamasis namas
12,0x6,0 rąstų, skiedrų
Tvartas
14,0x6,0 rąstų, šiaudų
Daržinė ir jauja
16,0x7,0 rąstų, skiedrų
po vienu stogu
20. Kiaulininkas
12,0x6,0 rąstų, skiedrų

Pastaba: Trobesiai nuo nr. 17 iki nr. 20 imtinai pereina Telšių Miškų urėdijai, nes jie yra ant miškų ploto ir jais naudojasi eigulys.
1925 m. rugpjūčio 21 d. perėmimo-perdavimo akte Nr. 51 išvardintas išparceliuoto Feliksavo dvaro turtas – žemė (3 ha 4 205 kv. metr.) ir gyvenamasis
namas (30x12x3) medinis, sienos iš rąstų ir stogas skiedrų, vidutiniame stovyje
ir naudojimosi sąlygos:
1. už naudojimąsi turtu Švietimo ministerija nuomos nemoka,
2. gautoje žemėje Švietimo ministerija turi teisę statyti trobesius, sodus
sodinti, kasti šulinius ir tvenkinius,
3. šį turtą Švietimo Ministerija gali naudoti tik tiems reikalams, kuriems jis
yra duodamas ir neturi teisės jį visą ar dalimis perleisti ir išnuomoti.
4. Švietimo ministerija privalo pildyti visas tam turtui dedamas pareigas
ir mokėti visus valstybės ir kitokius įstatymais nustatytus mokesčius;
5. gautieji trobesiai turi būti palaikomi tvarkoje; reikalingą remontą Švietimo
ministerija atlieka savo lėšomis;
6. esamieji toje žemėje medžiai/vaismedžiai ir paprasti/ negali būti iškertami
ir naikinami be Žemės ūkio ministerijos leidimo;
7. parduodamus trobesius Švietimo ministerija turi apdrausti nuo ugnies;
8. šis aktas įgyja galios Žemės reformos Valdybai patvirtinus.
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Aktą surašė dvi šalys: Telšių apskrities Žemės tvarkytojas Juozas Žiūras ir
Švietimo ministerijos atstovas Jonas Laurinaitis, kuris patvirtino, kad išvardintą
šiame akte turtą nurodytomis sąlygomis priėmė ir gavo šio akto nuorašą.
Akto pabaigoje yra pastaba, kad perduodamas gyvenamasis namas likviduotas
protokolu, kuris patvirtintas Žemės reformos departamento raštu ir papildomu
protokolu iš 1925 m. rugpjūčio 20 d. tas trobesys įkainotas 2 000 litų.
1924 m. vasario 25 d. Žemės reformos komisija, pakvietus Valstybės kont
rolės revizorių (kuris neatvyko), remiantis Žemės tvarkytojo pavedimu, atvyko į
Feliksavo dvarą, kad parduoti iš varžytinių griūvančius trobesius. Komisija apžiūrėjo paskirtus pardavimui griūvančius trobesius, aprašė juos ir nustatė pradinę
varžytinių kainą:
1) daržinė (24x8x2,90) <...>visai sugriuvusi ir supuvusi abelnai labai blogame stovyje ir mažos vertės net kurui – kaina pradinė nustatyta 25 litai.
2) daržinė (16x9x2,60) be pamatų. Sienos iš statinių – stogas šiaudų supuvę – blogame stovy. Kaina nustatyta 30 litų.
3) gyv. namas (8x6 m) su pamatu 2,84, be pamato 2,75 iš rąstų – stogas
šiaudų, visai supuvę rąstai – blogame stovy. Kaina 20 litų.
Pardavimas buvo skirtas naujakuriams. Į varžytines atvyko 6 naujakuriai,
kurie atsisakė dalyvauti varžytinėse, nes trobesiai labai seni, mažos vertės, tik
kurui, todėl Komisija nutarė leisti stoti į varžytines visiems tą dieną susirinkusiems. Taip pat Komisija nutarė parduoti kiekvieną trobesį atskirai nuo iš pradžių
nustatytos varžytinių kainos. Dalyvavo 8 pirkėjai, jie davė kauciją (užstatą) po
10 lt. Trobesiai parduoti:
1) aprašyta daržinė nuo pradinės kainos 25 lt. parduota už 35 litus pil.
Joseliui Šneideriui, kuris pasiūlė tokią kainą, kiti pirkėjai atsisakė.
2) aprašyta daržinė tam pačiam pirkėjui parduota už 52 litus, kiti atsisakė.
3) aprašyta troba – kaina pradėta nuo 20 litų, „įvarė paskutinę kainą pil.
Potulanskis Joselis nuomininkas Feliksavo dvaro už 28 lt.“, nes kiti naujakuriai ir pašaliniai asmenys pirkti atsisakė.
Buvo nutarta visiems grąžinti užstatus, išskyrus pirkėjų. Pirkėjams įskaityti
po 10 lt. į pirktą sumą. Likusius pinigus pirkėjai privalo įnešti Žemės tvarkytojo
kason dviejų savaičių laikotarpyje nuo varžytinių dienos.
Po aktu pasirašė komisijos nariai ir Žemės tvarkytojas.
Sulig akto šimtas penkiolika litų (115) gauta ir pravesta pajamų kvitu 7 883
Nr. iš 1924 m. balandžio 1 d. Pasirašė buhalteris.
LCVA, f. 1248, ap. 20, b. 3036.

Gailiškės dvaras
Savininkas Jonas Underavičius
Vykdant žemės reformos įstatymą buvo nuo 1922 m. balandžio 3 d. dalis
Gailiškės palivarko žemės perimta valstybės nuosavybėn. Pagal žemės reformos
įstatymą savininkui Jonui Underavičiui buvo palikta 80 ha žemės norma, apie
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35 ha žemės Gailiškių palivarke ir apie 25 ha iš jo valstybės nusavinto miško.
Perėmimo akte nurodytos ir perimtos žemės ribos. Perimta:
a)
b)
c)
d)

bendro žemės ploto
ariamos žemės
miško, krūmų ir pievų
įvairios nenaudingos žemės viso:

188,59 ha
82,61 ha
76,55 ha
29,42 ha

Buvę dvaro pastatai nesurašyti. Iš jų valstybės nuosavybėn buvo perimti
šie trobesiai:
1) gyvenamasis namas
2) tvartas-daržinė

16,50x7,60 medinis, šiaudų stogu
16,70x6,50 medinis, šiaudų stogu.

Abu pastatai blogos būklės.
LCVA, f. 1248, ap. 20, b. 3037.

Kereliškės dvaras
Savininkas Liucija Elzbieta Jankauskienė, Prano
1922 m. gegužės 7 d. valdžios žinion perimtas Kereliškės dvaras.
Perimta a) bendro žemės ploto 90,22 hektarų, tame skaičiuje:
b) ariamos žemės 29,27 ha,
c) pievos 58,28 ha,
d) įvairios nenaudingos žemės: kelių, vandens ir žvyro 2,67 ha.
Perimami valstybės nuosavybėn trobesiai:
Gyv. namas
Tvartas-daržinė
Svirnelis
Gyv. namas
Tvartas
Kluonas
Gyv. namas
Tvartas

14,00x6,65 rąstų, šiaudų
19,00x7,50 rąstų, skiedrų
5,10x4,70 rąstų, šiaudų
15,70x8,70 rąstų, šiaudų
9,00x5,40 rąstų, šiaudų
13,80x5,80 rąstų, šiaudų
12,60x7,30 rąstų, skiedrų
18,30x5,20 rąstų, skiedrų

LCVA, f. 1248, ap. 20, b. 3038.

Keturakių dvaras
Savininkai Marija Garskienė
Irena Skarbek-Baranauskienė
Nuo 1922 m. balandžio 3 d. Keturakių dvaro žemė ir nekilnojamasis turtas
perimta valdžios žinion.
Perimta:
a) bendro žemės ploto 292 ha 9 514 kv. m.
b) ariamos žemės 183, 0712
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c) pievų, krūmų 103 ha 3 058 kv. m.
d) įvairios nenaudingos žemės: keliais 6,53 ir vandens 0,0400 ha = 4,57
e) sodo 5 ha: obelų 260, kriaušių 60, vyšnių ir slyvų 75, agrastų ir serben
tų 90, laukinių medžių (sode ir sodyboje) storesnių kaip 25 cnt 250
Žemės įdirbimas:
a) įsėta rugių 10 1/2 ha
b) įsėta kviečių – ha
c) pirmamečių dobilų – ha
d) antramečių dobilų – ha
e) išartos žemės 20 ha
f) vasarojienų ir bulvienų 120,64 ha
g) dirvonų 1,42 ha
Perimamos žemės sienose yra šie nenusavinti žemės plotai: 69,95 ha kaip
neliečiama žemės nuoma su vaisinių medžių sodu ir nevaisinių medžių parku
palikta Marijai Gorskienei ir Irenai Skarbek-Baranauskienei.
Perimami Valstybės nuosavybėn trobesiai:
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Stoginė-jauja
Gyvenamasis namas kumet.
Gyvenamasis namas kumetynas
Tvartas kumečių gyvul.
Gyv. namas kumetynas
Stoginė-daržinė
Gyv. namas sykiu ir tvartas
Gyv. namas-kumetynas
Klėtis
Tvartas sykiu su daržine
Stoginė kluonas su jauja

22 metrai x 7 metrai
17x11
19, 4x10,6
14, 8x4,5
17,6x8,7
27,9x11,9
13,1x8,3
15x8,4
8,4x7,6
17,3x6,4
18,5x8,1

Perimamoje žemėje yra šie trobesiai, kurie nepereina Valstybės nuosavybėn:
a) arklidė
b) stoginės
c) tvartai
d) kumetynai
e) kalvė
f) skalbykla
g) gyvenamasis namas
h) klėtis
i) oranžerija

1,
4,
1,
2,
1,
1,
1,
2,
1.

Dvaro trobesių likvidavimo tvarka
1. Stoginė jaujos
2. Gyven. namas-kumetynas

22x7x2,3 medinis gontų
17x11x2,5 medinis gontų
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3. Gyven. namas-kumetynas
4. Tvartas gyvuliams
5. Gyven. namas-kumetynas
6. Stoginė-daržinė
7. Gyven. namas su tvartais
8. Gyven. namas-kumetynas
9. Klėtis
10. Tvartas sykiu su daržine
11. Stoginė-kluonas su jauja

Lietuvos valsčiai

19,4x10,6x2,8 medinis skiedrų
14,8x4,5x1,9 medinis skiedrų
17,6x8,7x2,1 medinis šiaudų
27,9x11,9x2,6 medinės gontų
13,1x8,3x2,9 medinis šiaudų
15x8,4x2,4 medinis, stogas šiaudų
8,4x7,6x2,1 medinė-šiaudų
17,3x6,4x2,1 medinis-šiaudų
18,5x8,1x2,6 medinis, skiedrų ir šiaudų

Išskyrus trobesius ant 24 ir 27 sklypų visus tuojau perbudavoti. Toliau laikyti
tokiame stovyje dėlei blogų stogų ir supuvusių rąstų negalima, nes gali sugriūti ir
daug nuostolių. Perstatant naujai reikės daug senų rąstų apie 50–70 proc. pakeisti
naujais rąstais. Todėl komisija kainą žymiai sumažino.
Keturakių dvaras išparceliuotas 1921 m.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gyv. namas
Klėtis
Jauja
Tvartai su
pristatyta daržine
Gyv. namas
Staldai
Jauja
Daržinė
Sklepas

12,5x6,20
10x6x2,50
16x8x2,40
16,25x8x2,25
10,25x8x2,40
12x6,25x2,10
10,25x6,25x2,10
14x6,25x2,15
6,25x6,25x2,5
2x1,5x2

medinis, šiaudų
medinė, šiaudų
mediniai, šiaudų
medinė, šiaudų
medinis, šiaudų
mediniai, šiaudų
medinė, šiaudų

LCVA, f. 1248, ap. 20, b. 3039.

Krepštų dvaras
Savininkas Povilas Tornau
Krepštų dvaras Valstybės žinion perimtas 1922 m. balandžio 3 d.
Perimta:
a) bendro žemės ploto 341,09 ha
b) ariamos žemės ir pievų 272,16 ha
c) miško ir krūmų 61,60 ha
d) įvairios nenaudingos žemės: kelių, vandenų ir smėlio 7, 32
e) sodo 1,5 ha: obelų 45, kriaušių 5, vyšnių ir slyvų 9, agrastų ir serbentų 7,
laukinių medžių (sode ir sodyboje) storesnių kaip 25 cnt. 18
Perimami Valstybės nuosavybėn trobesiai:
1. Gyvenamasis namas
2. Klėtis
3. Tvartai

12,15x6,95 rąstų gontų
9,80x6,45 rąstų šiaudų
22,40x6,80 rąstų-žabų, šiaudų
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4. Gyvenamasis namas
5. Klėtelė
6. Jauja-stoginė
7. Tvartai
8. Kiaulininkas
9. Gyven. namas
10. Kiaulininkas
11. Daržinė-stoginė
12. Kiaulininkas
13. Klėtelė

12,85x7,80 rąstų skiedrų
11,70x4,35 rąstų šiaudų
15,10x7,45 rąstų šiaudų
22,00x7,80 rąstų šiaudų
5,10x4,00 rąstų šiaudų
12,70x6,85
3,70x3,40 rąstų šiaudų
9,30x6,00 rąstų šiaudų
4,50x3,20 rąstų šiaudų
11,40x5,00 rąstų šiaudų

Pastatų būklė bloga.
Perimamoje žemėje yra šie trobesiai, kurie nepereina Valstybės nuosavybėn:
Gyven. namas 1; 2) kumetynai 3; 3) Klėtis-svirnas 1; 4) daržinė 2;
5) kutė 1; 6) kalvė 1; 7) jauja 1.
Perimami Valstybės nuosavybėn trobesiai:
1. Rūmas (gyv. namas)
2. Kumetynas
3. Kutės
4. Daržinė
5. Staldas-abarės
6. Klėtis
7. Kumetynas
8. Kalvė
9. Jauja
10. Kalvė
11. Gyvenamasis namas
12. Daržinė
13. Kutės
14. Jauja
15. Tvartas
16. Klėtis
17. Kumetynas
18. Daržinė su
pristatyta kutike
19. Gyvenamas namas
20. Kutės
21. Daržinė
22. Klėtis
23. Gyvenamas namas

26,25x20,75 rąstų sienos, skiedrų stogas
24,50x11 akmens sienos, skiedrų stogas
19x11,50 akmens ir krėsto molio sienos,
skiedrų stogas
37,60x12,75 lentų rąstų, mūro stulpai
29,90x15 mūro sienos, skiedrų stogas
23,50x12 mūro sienos, skiedrų stogas
10,50x6 rąstų sienos, skiedrų stogas
13,50x7,90 rąstų sienos, skiedrų stogas
45x18,50 akmens sienos, skiedrų stogas
----13,50x8 rąstų sienos, skiedrų stogas
9x8 rąstų ir lentų sienos, šiaudų stogas
8,50x6,75 rąstų sienos, šiaudų stogas
16,50x7,50 rąstų sienos, šiaudų stogas
5,75x4,20 rąstų sienos, šiaudų stogas
11,90x4,50 rąstų sienos, šiaudų stogas
14,50x6,15 rąstų sienos, skiedrų stogas
21,50x9 rąstų sienos, skiedrų stogas
2,50x2,50 rąstų sienos, skiedrų stogas
12,25x7 rąstų sienos, skiedrų stogas
9x7,50 rąstų sienos, skiedrų stogas
7,50x6 virbų sienos, šiaudų stogas
10x6,50 rąstų sienos, šiaudų stogas
11x7 rąstų sienos, šiaudų stogas
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Krepštų I d. dvaras išparceliuotas 1921 m. Dvaro trobesiai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gyv. namas
Staldas
Daržinė
Daržinė
Gyv. namas
Klėtis
Darž.-jauja
Klėtis

11x7x2 rąstų, šiaudų
4x4x1,5 rąstų, šiaudų
4x3x2 lentų, skiedrų
12x7x2 rąstų-virbų, skiedrų
9x7x2 rąstų, skiedrų
5x5x1 rąstų, be stogo
rąstų, šiaudų
16x8x2 rąstų, skiedrų

Pastatai blogos arba labai blogos būklės.
Krepštų II dalies dvaras. 1923 m. kovo 23 d.
1. Gyvenamasis namas
2. Klėtelė
3. Tvartas su pastogėmis
iš abiejų galų
4. Gyvenamas namas
5. Klėtelė
6. Stoginė-jauja
7. Tvartas
8. Kiaulininkas
9. Gyvenamas namas
10. Kiaulininkas
11. Stoginė
12. Kiaulininkas
13. Klėtelė

12,15x6,95x2,10 medinis, gontų, supuvęs
9,80x6,45x2,30 medinė, šiaudų, bloga
22,40x6,80x2,25 pusiau rąstų ir žabų, šiaudų,
vidutinės būklės
12,85x7,80x2,40 medinis, skiedrų
11,70x4,35x2,30 medinis, šiaudų
15,10x7,45x2,30 medinis, šiaudų
22,00x7,80x2,00 medinis, šiaudų, supuvęs,
sugriuvęs
5,10x4,00x1,50 medinis, šiaudų
12,70x6,85x2,00 medinis, šiaudų
3,70x3,40x2,00 medinis, šiaudų, supuvęs
9,30x6,00x1,70 medinis, šiaudų
4,50x3,20x1,20 medinis, šiaudų, visai blogas
11,40x5,00x2,00 medinė, šiaudų, sena, bloga

Krepštų dvaras
Savininkas Erikas Tornau
1928 m. balandžio 17 d. perimta valdžios žinion:
a) bendro žemės ploto 61,67 ha, tame skaičiuje:
b) ariamos žemės 38,26 ha
c) ganyklų ir pievų 21,55 ha
d) įvairios nenaudingos žemės: kelių 1,18, vandenų 0,67 ha
e) laukinių medžių (sode ir sodyboje) storesnių kaip 9 cnt. 180.
Valstybės nuosavybėn perimami trobesiai:
1)
2)
3)
4)

Gyven. namas
Svirnas-klėtis
Kutė
Daržinė su kute

26,25x20,75 rąstų, skiedrų
23,50x12,00 mūro, skardos
19,00x11,50 akmenų, skiedrų
21,50x9,00 rąstų, akmenų, skiedrų
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5) Jauja
6) Kalvė

45,00x18,50 mūro, skiedrų
13,50x7,90

Pastatų būklė visai bloga.
Krepštų dvaras išparceliuotas 1928 metais.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gyven. namas
Svirnas-klėtis
Kalvė
Daržinė su kute
Kutė
Jauja

26,25x20,5x3,8 rąstų, skiedrų
23,5x12x5,5 mūro, skardos
13,5x7,9x2 mūro, skiedrų
21,5x9x2,5 rąstų, skardos, skiedrų
19x11,5x3,5 akmenų, skiedrų
45x18,5x4,5 mūro, skiedrų

Pastatai labai blogos būklės.
Krepštų dvaro žemė nusavinta iš savininko P. Tornau paskirta kariškiams
viso 104 ha 3 130 kv. m. iš kurių 2 ha 3 950 kv. m. paskirta mokyklai.
LCVA, f. 1248, ap. 20, b. 3040.

Lelų dvaras
Savininkas Albertinos Underavičienės įpėdiniai
1928 m. rugpjūčio 10 dieną perimta:
a)
b)
c)
d)
e)

bendro žemės ploto 242,47 ha,
ariamos žemės 157,54 ha,
miško, krūmų ir pievų 81,61 ha,
įvairios nenaudingos žemės: kelių 2,28 ha ir vandenų 1,02 ha
sodo 1 ha: obelų 35, kriaušių 10, vyšnių ir slyvų 30, agrastų ir serbentų
40, laukinių medžių (sode ir sodyboje) storesnių kaip 25 cnt. 20.

Perimamos žemės sienose yra šie nenusavinti žemės plotai: neliečiama žemės
norma su malūnu plotu 82, 10 ha paliekama Underavičienės Albertinos įpėdiniams.
Perimami Valstybės nuosavybėn trobesiai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gyven. namas
Klėtis
Daržinė
Kutė ir daržinė
Gyven. namas
Daržinė
Kutė, jauja ir staldas

18,30x8,10 rąstų, šiaudų
7x4,50 rąstų, šiaudų
6,40x4,10 rąstų, šiaudų
17,60x4,90 rąstų, šiaudų
10,60x7 rąstų, šiaudų
10,30x6,20 lentų, šiaudų
17x5 rąstų, šiaudų

Pastatų būklė labai bloga.
Valstybės nuosavybėn minėti pastatai perėjo 1925 m. spalio 1 d.
LCVA, f. 1248, ap. 20, b. 3041.
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Periškės dvaras
Savininkas Liudas Gužauskis
1920 m. spalio 20 d. Periškės dvaro žemė ir nekilnojamasis turtas perimta
valdžios žinion. (Data Perėmimo Akte, kuris yra byloje.)
Perimta:
a)
b)
c)
d)
e)

bendro žemės ploto 75 ha
ariamos žemės 30 ha, pieva 31 3/4 ha
miško ir krūmų 13 ha
įvairios nenaudingos žemės: keliais 1/4 ha
laukinių medžių (sode ir sodyboje) storesnių kaip 25 cnt 25

Žemės įdirbimas:
h) įsėta rugių 6 ha
i) įsėta kviečių – ha
j) pirmamečių dobilų – ha
k) antramečių dobilų – ha
l) išartos žemės 6 ha
m) vasarojienų ir bulvienų 18 ha
n) dirvonų – ha
Perimami Valstybės nuosavybėn trobesiai:
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Gyvenamasis namas
Klėtis
Daržinė
Daržinė su
pristatyta kute
Daržinė su
pristatyta kute
Jauja
Kiaulininkas
Rūsys

16,40x7,80 medinis, skiedrų
11,40x6,60 medžio, šiaudų
11,90x7,30 medžio, šiaudų
14,70x6 med. iš tvorų, šiaudų
10,40x7,80 medžio, šiaudų
9,30x7 iš tvorų, šiaudų
11x7 medžio, šiaudų
20x11,10 medžio, skiedrų
7x4,80 medžio, šiaudų
6,20x4,40 medžio, skiedrų

Periškės dvaras išparceliuotas 1923 m. (Data iš Telšių apskrities Žemės
reformos komisijos protokolo Nr. 25/6, esančio byloje.)
LCVA, f. 1248, ap. 20, b. 3044.
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Plikių dvaras
Savininkas Vladas Kasilauskis
Plikių palivarko dalis žemės perimtas valstybės žinion nuo 1922 m. balandžio 3 d. Perėmimo akte nurodytos perimtos žemės ribos
Perimta:
a) bendro žemės ploto
b) ariamos ir sodybos žemės
c) miško 0, 8900 ha; ir pievų
ganyklų su krūmais
d) įvairios nenaudingos žemės iš viso:

83,13 ha
54,41 ha
26,03 ha
0,63 ha
1,16 ha

Valstybės nuosavybėn buvo perimti trobesiai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gyvenamasis namas
Tvartai su daržine po vienu stogu
Klėtis
Jauja
Rūsys
Gyvenamasis namas
Jauja
su pirtimi po vienu stogu
8. Kūtė
9. Gyvenamasis namas
10. Kiaulininkas
11. Jauja
su daržine po vienu stogu
12. Kūtės
13. Rūsys
14. Klėtis

18,70x9,45 medinis, šiaudų stogu
18,20x6,48 mediniai, šiaudų stogu
10,40x7,80 medinė, malksnų stogu
23x9,50 skiedrų stogu
3x3 šiaudų stogelis su duobe
10,63x6,70 medinis, šiaudų stogu
16,25x6,40 medinė be stogo
3,80x3,80 medinė
7,40x1,90 medinė
18,65x10 medinis, skiedrų stogu
14,50x6,35 medinis, šiaudų stogu
17,20x11,44 medinė, šiaudų stogu
11,70x11,44 medinė, šiaudų stogu
45x8,94 medinės, šiaudų stogu
5,50x4,10 medinis, šiaudų stogu
13,90x8,40 medinė, skiedrų stogu

1924 m. spalio 24 d. protokole nurodyta, kad Plikių dvaras išparceliuotas
1924 m. Trobesiai taip pat išdalinti valstiečiams.
LCVA, f. 1248, ap. 20, b. 3043.
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Žarėnų valsčiaus savivaldybės veikla
Juozas Girdvainis

Žar¸nų valsčiaus savivaldybės veiklos istorija. 1918 m. dar šeimininkaujant
vokiečių okupacinei valdžiai, pasklido pranešimai, jog Lietuvos tautai suteikiamos
nepriklausomos valstybės teisės, o vokiečių okupacinė valdžia privalo nedelsiant
apleisti Lietuvą. 1918 m. lapkričio mėn. vokiečių okupantai išsikraustė iš Žarėnų.
Žarėnų bendruomenė sukruto, rinkosi ir tarėsi, kaip apsisaugoti nuo plėšikų
ir suteikti ramybę gyventojams. Pasitarus su Žarėnų bažnyčios klebonu Juozapu
Žiogu, nutarta sušaukti bendruomenę.
1918 m. lapkričio 18 d. įvyko visuotinis Žarėnų valsčiaus gyventojų susirinkimas. Buvo išrinktas Žarėnų parapijos komitetas iš 6 asmenų, daugiausia ūkininkų.
Žarėnų valsčiaus savivaldybės tarybos sudėtis: tarybos pirmininkas – Juozas
Medžikauskas, nariai: Stasys Grabauskas, Adomas Nevardauskas, Ignas Jaselskis,
Juozas Buivydas, Aleksandras Šylius ir Stasys Vaitkevičius. Aktyviai veikė Žarėnų
valsčiaus savivaldybės revizijos komisija: komisijos pirmininkas – Vincas Gibėža,
nariai: Juozas Petravičius ir Juozas Račkauskas.
Žarėnų valsčiaus viršaitis – Stasys Grabauskas, viršaičio padėjėjas – Ignas
Gibėža, valsčiaus kasininkas – Feliksas Juškevičius, valsčiaus sekretorius raštvedys – Bronius Šimkevičius1.
Buvo mokamos algos – nariams po 50 rublių, raštininkui – 75 rubliai.
Žarėnų valsčiaus savivaldybės valdybą sudarė valsčiaus seniūnijose išrinkti
27 kaimų įgaliotiniai:
1. Kazys Šiaulys – Dargeliškė
2. Maušas Simonavičius – Žarėnai
3. Petras Jokubaitis – Šašãičiai
4. Ignas Jaselskis – Ùžminijai
5. Jonas Gudavičius – Tarvyda¤
6. Jonas Stupelis – Vílkaičiai
7. Pranas Radavičius – Plikia¤
8. Pilypas Daukintis – Nagùrka
9. Adomas Nevardauskas – Åriškė
10. Juozas Medžikauskas – Butkai
11. Vincas Stančius – Vismalda¤
12. Stasys Varpiotas – Påminijai
13. Juozas Banys – Patyriai
14. Jonas Armalis – Ùžpeliai
15. Juozas Steponavičius – Kentråkalnis
16. Jonas Makaris – Laurynaičiai
17. Ignas Gibėža – Gìdikėnai
18. Andrius Šimkus – Meding¸nai
19. Petras Vytartas – Akmenskínė
20. Juozas Buivydas – Smiµgiai
1
21. Juozas Gendvilas – Akmenskinė
LCVA, f. 379, ap. 2, b. 693, l. 129.
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22. Aleksandras Šylius – Medingėnai
23. Pranas Uosis – Užduobuliai
24. Stasys Vaitkevičius – Klibės
25. Stasys Grabauskas – Smilgiai
26. Feliksas Juškevičius – Karštìniai
27. Gabrielius Šapyras – Žarėnai.
Komitetas paskelbė, jog rūpinsis tik 51 kaimo su vienkiemiais žmonėmis ir
Žarėnų Underavičių dvaro gyventojais, apimdami 11 897 dešimtines (1 dešimtinė –
1,0925 ha) žemės. Kitais kaimais, priklausiusiais Žarėnų valsčiui (carinės Rusijos
laikais iki 1904 m.), rūpinsis Tvìrų, Kanta÷čių ir Telšiÿ valsčių savivaldybės.
Parapijos komitetas iš vokiečių okupantų perėmė nedidelę dalį grūdų, kuriuos
jie buvo atėmę iš gyventojų. Jokių nurodymų iš centro nebuvo. Reikėjo palaikyti
tvarką ir pamaitinti badaujančius žmones.
Žarėnų parapijos komiteto veikimo aplinkybės. 1919 m. sausio mėn. Žarėnų parapijos komiteto veiklą dviem savaitėms sutrukdė iš Rusijos atsibasčiusių,
ginkluotų, apskurusių ir alkanų vyrų gauja bei jiems prijaučiantys bedarbiai vietos
gyventojai, pasiskelbę darysią tvarką. Bet tuo šaltu metu Lietuvos partizanai, ėję
iš Plùngės ir Va»nių Žarėnų link, išvijo iš Rusijos atsiųstus bolševikus ir jų talkininkus toliau – į Luõkę. 1919 m. vasario 23 d. vėl susirinko Žarėnų parapijos
komitetas ir aptarė tolesnę veiklą.
Parapijos komitetas išlaikė du policijos darbuotojus: vieną – Žarėnuose,
kitą – Medingėnuose. Jiems mokėjo algas, finansavo maisto ir nakvynės išlaidas.
Žarėnų parapijos komitetas pasirūpino Žarėnų ir Medingėnų mokyklų būvio
pagerinimu bei jų priežiūra.
1919 m. gegužės 22 d. įvykusiuose Žarėnų valsčiaus valdybos rinkimuose viršaičiu išrinktas Stasys Grabauskas, sudaryta valsčiaus taryba ir deleguoti
3 atstovai dalyvauti Telšių apskrities seimelyje. Visos parapijos komiteto veikimo
teisės buvo perduotos Žarėnų valsčiaus valdybai ir jos vadovui – viršaičiui Stasiui
Grabauskui, viršaičio padėjėjui Ignui Gibėžai ir valsčiaus sekretoriui raštvedžiui
Broniui Šimkevičiui.
1920 m. padidėjo Žarėnų valsčiaus žemės plotas. Iš likviduoto Kantaučių
valsčiaus Žarėnams priskirti 9 kaimai su 3 644 dešimtinėmis žemės. 1920 m. sausio
25 d. perrinkta Žarėnų valsčiaus taryba ir valdyba. 1920 m. balandžio 14 ir 15 d.
Kaune įvykusiame Steigiamajame Seime dalyvavo ir Žarėnų valsčiaus atstovai.
1919 m. įvykusiuose 4 valsčiaus savivaldybės valdybos susirinkimuose
svarstyti 34 piliečių ir įstaigų pareiškimai dėl kelių tvarkymo, šulinių priežiūros,
arklių pirkimo ir įvairių kitų ūkininkų reikalų2.
Žarėnų valsčiaus tarybos sudėtis. 1920 m. birželio 12 ir 13 d. Žarėnuose
vyko nauji valsčiaus valdybos ir tarybos rinkimai. Žarėnų valsčiaus valdybą sudarė
27 žmonės, valsčiaus tarybą – 7. Žarėnų valsčiaus viršaitis Stasys Grabauskas,
45 metų amžiaus, baigęs namų mokslus, gyveno Smilgių kaime, turėjo 17 deš.
žemės. Valsčiaus viršaičio padėjėjas Ignas Gibėža, 47 metų amžiaus, baigęs liaudies mokyklos 3 skyrius, gyveno Vilkaičių kaime, turėjo 9 deš. žemės. Valsčiaus
kasininkas Feliksas Juškevičius, 25 metų
amžiaus, baigęs pirmą gimnazijos klasę, 2 Ten pat, f. 379, ap. 2, b. 544, l. 39–42.
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gyveno Karštìnių kaime, turėjo 22,5 deš. žemės. Valsčiaus sekretorius Bronius
Šimkevičius, baigęs liaudies mokyklą, gyveno Žarėnuose. Žarėnų valsčiaus tarybos pirmininkas Juozas Medžikauskas, 49 metų amžiaus, baigęs miesto mokyk
los 4 klases, gyveno Butkÿ kaime, turėjo 37 deš. žemės. Tarybos pirmininko
pavaduotojas Adomas Nevardauskas, 48 metų amžiaus, baigęs miesto mokyklos
4 klases, gyveno Ariškės kaime, turėjo 156 deš. žemės. Tarybos narys Ignas Jaselskis, 37 metų amžiaus, baigęs miesto mokyklą, gyveno Ùžminijų kaime, turėjo
60 deš. žemės. Tarybos narys Juozas Buivydas, 52 metų amžiaus, baigęs liaudies
mokyklą, gyveno Smilgių kaime, turėjo 27 deš. žemės. Tarybos narys Aleksandras
Šylius, 27 metų amžiaus, baigęs liaudies mokyklos 2 skyrius, gyveno Medingėnų
kaime, turėjo 8 deš. žemės. Į Telšių apskrities savivaldybės tarybą buvo išrinkti
Stasys Grabauskas, Adomas Nevardauskas ir Stasys Vaitkevičius. Žarėnų valsčiaus
revizijos komisijos pirmininkas Vincas Gibėža, 40 metų amžiaus, baigęs miesto
mokyklą, gyveno Gìdikėnų kaime, turėjo 9 deš. žemės. Revizijos komisijos narys
Juozas Petravičius, 30 metų amžiaus, baigęs liaudies mokyklos 3 skyrius, gyveno
Gedikėnų kaime. Revizijos komisijos narys Juozas Račkauskas, 32 metų amžiaus,
baigęs liaudies mokyklos 3 skyrius, gyveno Gedikėnų kaime, turėjo 13 deš. žemės3.
Bendras Žarėnų valsčiaus žemės plotas sudarė 19 623 dešimtines žemės ir
2 951 dešimtinę valdiško miško. Bendras plotas – 22 574 dešimtinės.
1920 m. Žarėnų valsčiaus savivaldybėje užregistruota 8 200 ypatų (asmenų),
gyvenusių miestelyje ir valsčiaus seniūnijų (su prisidėjusiais Kantaučių valsčiaus
kaimų gyventojais) kaimuose. Vien Medingėnų seniūnijoje gyveno 460 žmonių.
1920 m. gegužės 3 d.–1922 m. liepos 1 d. pirmą kartą žarėniškių gyvenime išduota Lietuvos piliečio pasų: vyrams – 1 534, moterims – 1 698. Iš viso
3 232 piliečio pasai. Žmogus pasijuto esąs Nepriklausomos Lietuvos Respublikos
pilietis. Už piliečio pasą buvo imamas mokestis vyrams – 3, moterims – 2 auksinai, labdaros tikslams – prieglaudoms ir dar po 50 skatikų už kiekvieną pasą
valsčiaus naudai, laikantis apskrities valdybos nutarimo4.
1923 m. vasario 16 d. Žarėnuose gyveno 318, Žarėnų Underavičių dvare – 67, Užminijuose – 113, Klaišiuosê – 66, Åriškėje – 33, Vinteliškėje – 66,
Girkantiškėje – 162, Akmenskínėje – 83, Feliksavo dvare – 86, Vismalduosê – 112,
La÷ko Sodojê – 136, Sýderiuose – 177, Krėpštuosê – 143, Karštìniuose – 147,
Šašãičiuose – 125, Vilkãičiuose – 242, Sa÷šilyje – 188, Smilgiuose – 226, Ketùrakiuose
(dvare ir kaime) – 154, Medingėnuose – 236, Medingėnų Šukštų dvare – 183,
Gìdikėnuose – 347, Ùžpeliuose (dvare ir kaime) – 134, Lenkaičių dvare – 60,
Plauskíniuose – 201, Rešket¸nuose (dvare ir kaime) – 184 žmonės5.
1924 m. Žarėnų valsčiui priskirti Tverų valsčiaus 5 kaimai: Pùpžiubiai,
Plauskíniai, Gudãičiai, Rešketėnai ir
Kiliūn¸nai su 1 183,5 ha žemės. Kar- 3
Ten pat, f. 379, ap. 2, b. 544, l. 355.
tu ir Plauskinių pradinė mokykla. Tai 4 Ten pat, b. 693, l. 130, 131.
5
LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1942, l. 4–8; Lietuvos apgyseptintoji valsčiaus mokykla.
ventos vietos. Pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų
1928 m. Žarėnų valsčiaus savi1923 m. surašymo duomenys, Kaunas, 1925, p. 383,
384; 2012 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenys,
valdybė apėmė 20 750 ha žemės ploaplinkraštis, 2012.
6
tą . 1930 m. Telšių apskrityje gyveno 6 LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1778, l. 97–109.
87 325 žmonės, Žarėnų valsčiuje – 6 3767. 7 Ten pat, b. 1942, l. 55.
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1 lentelė. Telšių apskrities Žarėnų valsčiaus miesteliai, kaimai ir dvarai
bei gyventojų skaičius 1923 m. birželį ir 2013 m. birželį8
Eil. Gyvenvietė
Nr.

Gyventojai
1923 m.

Vaikai (7–13 m.) Gyventojai
1923 m.
2013 m.

1.

Akmenskinė

83

13

64

2.

Antanavo dvaras

16

3

0

3.

Ariškė

33

4

5

4.

Avižaičiai

15

9

3

5.

Barboravos palivarkas

11

2

0

6.

Bludokai

27

3

0

7.

Budginai

18

2

0

8.

Butkai

40

5

16

9.

Dargeliškė

24

7

0

10.

Dilbė

11

2

0

11.

Feliksavo dvaras

86

18

67

12.

Gailiškė

4

0

6

13.

Gaubeliai

93

12

28

14.

Gedikėnai

347

30

80

15.

Girkantiškė

162

10

65

16.

Gudaičiai

33

4

0

17.

Irtogano dvaras

15

2

0

18.

Irtogano kaimas

40

3

0

19.

Jakutiškė

20.

Karšteniai

21.
22.

4

1

5

147

13

42

Kegų dvaras

42

2

0

Kegų kaimas

83

4

151

23.

Kentrakalnis

172

23

20

24.

Kereliškės dvaras

20

1

0

25.

Kereliškės kaimas

45

3

18

26.

Keturakiai, dv. ir k.

154

14

87

27.

Kiliūnėnai

64

14

21

28.

Klaišiai

66

13

13

29.

Klibės

44

2

0

30.

Kliokai

31.

Krėpštų–Vikintų dvaras

32.

46

5

3

143

20

0

Kuležiškė

33

4

0

33.

Kungiai

69

15

0

34.

Lauko Soda

136

26

148

35.

Laurynaičiai

94

8

2

36.

Lelų dvaras

22

3

0

37.

Lelų kaimas

20

3

5

38.

Lenkaičiai

60

6

0

39.

Mečininkai

7

1

0

40.

Marciai

180

48

0

8

Vaikai (7–13 m.)
2013 m.

Lietuvos apgyventos vietos. Pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys,
Kaunas, 1925.
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(tęsinys)
Eil. Gyvenvietė
Nr.

Gyventojai
1923 m.

Vaikai (7–13 m.) Gyventojai
1923 m.
2013 m.

41.

Medingėnai

236

22

42.

Medingėnų dvaras

183

29

0

43.

Medsodis

90

11

14

44.

Milkantai

37

8

7

45.

Nagurka

22

3

4

46.

Pakulniškės

36

5

0

47.

Paminijai

89

10

0

48.

Paplienija

25

2

8

49.

Patyris

77

10

15

50.

Pažėros

93

15

14

51.

Plauskiniai

201

40

0

52.

Plikiai

32

3

0

53.

Pluotinė

129

15

27

54.

Pranckai

25

6

0

55.

Rešketėnų dvaras

60

16

0

56.

Rešketėnų kaimas

124

15

16

57.

Rimučiai

54

4

0

58.

Rupšiai

16

2

4

59.

Saušilis

188

15

9

60.

Sendvariai

184

17

4

61.

Syderiai

177

21

0

62.

Smilgiai

226

45

28

63.

Šaltupiai

72

12

0

64.

Šašaičiai

125

26

4

65.

Šėmai

46

4

0

66.

Šilai

52

9

3

67.

Tarvydai

131

26

5

68.

Ukontai (Ankantai)

47

12

7

69.

Užduobulis

114

10

22

70.

Užminijai

113

14

43

71.

Užpeliai, dv. ir k.

134

23

77

72.

Varnaičiai

43

15

55

73.

Vertininkai

94

11

5

74.

Vilkaičiai

242

42

42

75.

Vinteliškės dvaras

52

7

0

76.

Vinteliškės kaimas

14

2

12

77.

Vismaldai

112

9

23

78.

Zalepūgų dvaras

79.

Žarėnai

80.

Žarėnų dvaras

Vaikai (7–13 m.)
2013 m.

396

41

2

1

318

52

526

67

8

0

Seniūnijų pažymos, 2012 m. birželis (Girdvainis J. Kelionių užrašai (3),
2013, ARFA).
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Valsčiaus reikalai, anot revizoriaus P. Kuzmos, tvarkomi labai gerai. „Svarstant piliečių reikalus laikomasi Savivaldybių įstatymo. Pinigai bereikalingai neeikvojami.
Valsčiaus darbininkų personalas atitinka poreikius.“9
Telšių apskrities valsčių revizorius Petras Lenkovičius, 1922 m. liepos 10 d.
revizavęs Žarėnų valsčiaus savivaldybę, nustatė, jog nuo Žarėnų valsčiaus susikūrimo 1918 m. lapkričio 18 d. iki 1919 m. sausio 1 d. kasos knygoje rasta pajamų
987 rb ir 75 kapeikos, arba 1 875 auksinai ir 50 skatikų.
1919 m. pajamos siekė 9 991 auksiną ir 20 skatikų, išlaidos sudarė 10 292 auksinus ir 16 skatikų. Pereikvota 300 auksinų ir 96 skatikai.
1920 m. turėta pajamų 33 144 auksinai, išlaidos sudarė 32 687 auksinus.
1921 m. valsčiaus pajamos siekė 77 470 auksinų, išlaidos siekė 63 656 auksinus. 1922 m. sausio 1 d. sutaupyta 22 802 auksinai.
1921 m. skirta lėšų paštui vežioti iš Žarėnų į Telšius, arešto namams, policijai išlaikyti.
1922 m. iki liepos 1 d. pajamų gauta 85 604 auksinai ir 60 skatikų10.
1922 m. Žarėnų valsčiaus savivaldybė sukaupė 37 775 auksinus įplaukų11.
1922 m. Žarėnų valsčiaus viršaičiui metinės algos išmokėta 600 litų (po
50 litų per mėn.), viršaičio padėjėjui – 240, kasininkui – 60012.
1923 m. Žarėnų valsčius rūpinosi visoje respublikoje prasidėjusiu gyventojų
surašymu. Tais metais gyventojams 10 proc. sumažintas žemės mokestis.
1923 m. valsčiaus viršaitis kas mėnesį gaudavo po 60 litų algos. Valsčiuje
gyventojai, ypač ūkininkai ir valdžios pareigūnai, prenumeravo laikraštį „Lietuva“.
1924 m. valsčiaus pajamos tesiekė 8 190 litų, išlaidos sudarė 24 398 litus.
1925 m. valsčiaus pajamos sudarė 20 380 litų, išlaidos – 32 757 litus. Iš
Telšių apskrities gauta tik 3 000 litų. Pajamos – 35 044 litai.
Už valsčiaus ligonių gydymą 1927 m. Telšių apskrities ligoninėje sumokėta
1 154 litai.
Nemokamai paskirta kuro 65 neturtingoms šeimoms.
1928 m. Žarėnų ugniagesių draugijai paskirta 1 000 litų.
Vykdomoji veikla: poreikiai, projektai. Išrinktoji valsčiaus valdyba surengė
18 posėdžių, svarstė 84 valsčiaus reikalų klausimus ir piliečių pareiškimus.
1920 m. Žarėnų valsčiaus savivaldybė Lietuvos kariuomenei padėjo įsigyti
28 arklius iš ūkininkų, kurie noriai juos pardavė. Tai Medingėnų ūkininkai Teofylius
Pustys, Zofija Šukštienė, Aleksandras Šylius, Pranas Antanaitis, Pranas Dambrauskas,
Teofylė Jacevičienė, Gedikėnų kaimo ūkininkai Pranas Lukošius ir Julius Danupas,
Užpelių kaimo ūkininkas Adolfas Šukšta, Pranckų kaimo ūkininkas Jonas Tomkevičius, Užduobulių kaimo ūkininkas Pranas Usys, Vilkaičių kaimo ūkininkas Pranas
Radvilavičius, Plikiÿ kaimo ūkininkai Vladas ir Pranas Kasiliauskai, Milkantų ūkininkas Vladas Bidva, Irtogano ūkininkas Motiejus Gintila, Akmenskinės ūkininkas
Liudas Druktenis, Smilgių ūkininkas Pranas Žiaugas, Zalep¾gų kaimo ūkininkas
Julius Rimkus, Rimučių kaimo ūkininkas
Petras Viskantas. Žarėnų ūkininkas Vel- 9 LCVA, f. 379, ap. 2, b. 693, l. 50.
10
Ten pat, l. 130.
vius Šneideris pardavė net 7 arklius13.
11
Ten pat, b. 738, l. 82.
1921 m. Žarėnų valsčiuje įvyko 12 Ten pat, b. 870, l. 103.
13
Ten pat, b. 693, l. 132–135.
21 tarybos posėdis.
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1922 m. įvyko 13 tarybos posėdžių, kuriuose spręsti 128 klausimai.
Valsčiaus pajamos sudarė 77 470 auksinų.
1922 m. įsteigta Žarėnų pašto, telefono ir telegrafo įstaiga. Žarėnų valsčiaus
valdyba pašto darbuotojams parūpino patalpas ir prisižadėjo trejetą metų nemokamai teikti kurą, šviesą ir arkliniu vežimu vežioti paštą į Telšius.
1922 m. Telšių apskrities savivaldybės ir Žarėnų valsčiaus rūpesčiu suremontuoti ir atiduoti naudoti į pirmos eilės kelių tinklą vieškeliai Medingėnai–
Rietavas, Medingėnai–Plungė ir Medingėnai–Tverai. Pirmarūšiu keliu pripažintas
sutvarkytasis vieškelis Žarėnai–Medingėnai14.
1923 m. vasarą baigtas tiesti ir tvarkyti pirmos eilės naujas vieškelis Žarėnai–Medingėnai – 4 245 metrų ilgio.
1924 m. sutvarkyti ir pervesti į pirmos rūšies kelius Medingėnai–Rietavas,
Medingėnai–Plungė ir Medingėnai–Tverai. Keliai iš naujo permatuoti ir 75,5 km
ilgio paskirstyti ūkininkams, per kurių žemę jie ėjo, tvarkyti.
1924 m. Žarėnų valsčiuje įvyko 15 tarybos posėdžių, svarstyti 154 klausimai.
1925 m. Žarėnų valsčiaus valdyboje įvyko 9 posėdžiai, svarstyti 92 klausimai.
Pajamos sudarė 20 380 litų, išlaidos – 32 757 litus.
1925 m. valsčiaus rūpesčiu keliuose pradėti statyti cementiniai tiltai ir tilteliai.
1926 m. valsčiuje įvyko 8 tarybos posėdžiai, svarstytas 71 klausimas.
1926 m. po remonto pirmos eilės keliu pripažintas vieškelis Žarėnai–Lauko
Soda15.
1926 m. pastatyta 14 naujų tiltų iš cementinių vamzdžių, vienas iš akmenų,
suremontuoti – 4.
1927 m. valsčiuje įvyko 4 tarybos posėdžiai, svarstyti 38 klausimai.
1927 m. sutvarkytas ir pervestas į pirmos rūšies vieškelius Kantaučių–Plungės
kelias – 2 470 metrų ilgio ir Žarėnų–Lauko Sodos vieškelis – 7 080 metrų ilgio.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamento
1927 m. balandžio 13 d. nurodymu buvo atliekamas 6 metrų platumo vieškelių
Plungė–Medingėnai–Žarėnai bei Medingėnai–Laurynaičiai–Tverai tiesinimas ir tie
keliai priskirti respublikiniam kelių tinklui16.
1927 m. pastatytas 21 cementinių vamzdžių tiltas, sutvarkyta 65 km kelių.
1932–1938 m. Žarėnų valsčiaus savivaldybės reikalus tvarkė viršaitis Julijonas
Ereminas. Jis buvo ir Žarėnų valsčiaus medicinos felčeris. Medicinos ambulatorijoje
drauge su juo dirbo akušerė Barbora Juškevičienė (1938 m.).
Žarėnų valsčiaus savivaldybės nariai: Vladislovas Rėkašius ir Karolis Žilinskas. Valsčiaus sekretorius – Aleksas Nemčiauskas.
1932 m. Medingėnų gyventojų reikalais rūpinosi seniūnas Antanas Burgis
iš Akmenskinės kaimo.

LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1778, l. 99–101.
Ten pat, l. 103.
16
Ten pat, b. 1453, l. 40.
14
15
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Žarėnų Underavičių dvaras
1554–1944 metais
Juozas Girdvainis
Underavičių dvaro
pastatas. 2021 m.
K. Driskiaus nuotr.

1857–1910 m. bajoras Stanislovas Abdonas Underavičius, Vincento, kartu su
Evelina Rozalija Underavičiene (Skausgirdaite) valdė Žarėnų dvarą su Paplienijos
ir Gailiškių palivarkais – 844 ha ariamos žemės ir miško ploto.
Gausi šeima gyveno taikiai. Stanislovas su plačia gimine rūpinosi, kad Žarėnų žemėse vyrautų sėjomaina ir javų, bulvių, runkelių bei daržovių derliai būtų
pakankamai geri. Kumečiai dvaro žemėse negalėjo atsitiesti net vėlyvą rudenį.
Valstiečiai ir darbininkai skundėsi, jog dvaro šeimininkas Stanislovas Underavičius
verčia daug dirbti, net savaitgaliais, ir per mažai moka dirbantiesiems.
„1910 m. gruodžio 22 d. mirė bajoras Stanislovas Abdomas Underavičius, Vincento
sūnus, palikęs našlę Eveliną Rozaliją Skausgirdaitę-Underavičienę ir penkis vaikus: Joną
Antaną, Juozapą Benediktą, Kazimierą Vladislovą, Kristiną Jadvygą ir Karoliną Mariją.“1
1921 m. gegužės 20 d. ŽRV aktu S. Underavičiaus žemė atiteko vaikams.
Įpėdiniai paveldėjo:
1. Jonas Antanas Underavičius – 237 ha žemės: Žarėnų
miestelį – 12 ha su trobesiais ir Gailiškių palivarką – 122 ha
žemės.
2. Juozapas Benediktas Underavičius – 70 ha žemės:
Rapšių ir Pavarveklių kaimus su vandens malūnu ant Minijos
krantų.
3. Kazimieras Vladislovas Underavičius – 138 ha žemės:
Žarėnų dvaro centrą su trobesiais.
4. Kristina Jadvyga Underavičaitė – 109 ha žemės: Pap
lienijos palivarką su trobesiais.
5. Karolina Marija Underavičaitė – 113 ha žemės: Žarėnų
miestelio dalį su trobesiais ir Žarėnų
vandens malūną ant Žarankos upės 1 Ištrauka iš Žarėnų bažnyčios metrikų knygos,
krantų.
LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 2501.
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Žarėnų trobelninkai kartu su Medsodžio kaimo valstiečiais nuo seniausių
laikų ganė savo gyvulius Underavičių bendrose dvaro ganyklose.
Palikta 164 ha bendrų ganyklų ir Kliorio ežeras valstiečiams.
1922 m. liepos 7 d. mirė Kazimieras Vladislovas Underavičius. Jis mokėsi Panevėžio gimnazijoje ir tą nelemtą vasarą atostogavo Palangoje. Palaidotas
Žarėnų kapinėse. Kazimiero žemę 1929 m. liepos 24 d. paveldėjo brolis Jonas
Underavičius.
1925 m. Kristina ir Karolina Underavičaitės išsikraustė gyventi į Lenkiją,
Karolina ten greit pasimirė. Brolis Jonas Underavičius Karolinos žemę pardavė
Žarėnų lietuvių ir žydų gyventojams.
Žemę pirko:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Stasys Šemeta – 3 ha.
Dovydas Šveidas – 2 ha.
Pranas ir Jonas Lapinskai – 69 ha.
Stasys ir Juzefa Tamošauskai –
23,5 ha.
Leonas Viskontas – 13 ha.
Juozas Riškus – 5 ha.
Velvė Šneideris – 7 ha.
Mauša Limonavičius – 2 ha.
Antanas Žilevičius – 5 ha.
Jankelis Šneideris – 7 ha.
Abramas Belas – 6 ha.
Boruchas Šveidas – 2 ha.
Markusas Šveidas – 2 ha.
Rachmelis Šneideris – 7,5 ha.
Rozė Limonavičius – 6 ha.
Rivė Šneideraitė – 2 ha.
Enta Šveigytė – 2 ha.
Vytė Šneiderienė – 2 ha.
Markas Chanana – 2 ha.
Vulfas Šneideris – 2 ha.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Šimchė Šneiderienė – 2 ha.
Abramas Blankas – 3 ha.
Pranas ir Barbora Lukošiai – 6 ha.
Markas Gytė – 3 ha.
Chackelis ir Godė Šneideriai – 3 ha.
Eta Rudackytė – 3 ha.
Gita Morkienė – 5,5 ha.
Antanas Endrikas – 4 ha.
Izraelis Šveidas – 6,5 ha.
Motė Šorė – 16 ha.
Stasė Lapinskienė – 5 ha.
Marijona Vaitkienė – 4 ha.
Ruvinas Šveidas – 8 ha.
Augustinas Grušas – 13 ha.
Kazys Burba – 8 ha.
Stasys Vasiliauskas – 8 ha.
Stasys Dambrauskas – 15 ha.
Barbora Ereminienė – 15 ha.
Ignas Rėkašius – 15 ha.
Petronėlė Šimkevičienė – 15 ha.

1925 m. ŽRV aktu Jonui Underavičiui palikta 80 ha žemės – 55 ha ariamos
ir 25 ha miško ploto. Likusią žemę valstybė išdalino Žarėnų ir aplinkinių kaimų
varguoliams ir amatininkams.
Brolis Juozapas Underavičius tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 1919 m. dalyvavo savanoriu mūšiuose prieš rusų kariuomenę su vokiečių bermontininkais ir
buvo sunkiai sužeistas. 1922 m. Juozas išvyko neatidėliotinam gydymuisi į užsienį.
1930 m. balandžio 4 d. ŽRV Jono ir Juozapo Underavičių Žarėnų dvare
valdytą 201 ha miško plotą oficialiai nusavino valstybė.
Po Antrojo pasaulinio karo – 1944 m. Jono Underavičiaus dvaro pastate
atidaryta Žarėnų pradžios mokykla.
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„Kai 1952 m. Žarėnų mokykloje laikiau ketvirtos klasės egzaminus (tada Medingėnuose trūko mokytojų-egzaminuotojų ir buvo atvažiavęs iš Telšių švietimo inspektorius),
Jono Underavičiaus gyvenamajame name-mokykloje, dvaro pastatas atrodė itin gražiai:
gonkelės išdažytos, langinės šviesios, klasės patalpos erdvios. Pastatą gaubė vešlūs medžiai,
už jų – vėl gražūs ir didingi trobesiai.“2
Žarėnų dvarą valdė:

Nuo 1921 m. Žarėnų dvarą valdė:
Jonas Underavičius ir Ona Underavičienė – Gailiškių
palivarkas, 237 ha žemės su miško plotu;
Kristina Underavičaitė – Paplienijos palivarkas, 109 ha
žemės su miško plotu;
Juozas Underavičius – Rapšių, Pavarveklių k., 70 ha
žemės su vandens malūnu ant Minijos krantų;
Karolina Underavičaitė – Žarėnų dvaras, trobesiai, vandens malūnas ant Žarankos upės, 113 ha žemės su miško plotu;
Kazimieras Underavičius – Žarėnų dvaras, 138 ha žemės
su miško plotu.
Nuo 1930 m. Žarėnų dvarą valdė Jonas Underavičius – visus dvaro trobesius
ir 160 ha žemės su miško plotu.

2

G i r d va i n i s J. Medingėnai–Žarėnai, 1947–1952 m.,
ARFA.
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Lelų–Kaidanų dvaras
1855 m. vasario 24 d. Lelų–Kaidanų dvarą Irtogano kaime, netoli nuo Žarėnų, su 295 deš. žemės valdė Albertina Underavičienė, paveldėjusi iš Teodoros
Siruševičienės. 1923 m. Albertina Underavičienė mirė.
1923 m. spalio 6 d. Lelų–Kaidanų dvaras – 4 gyvenamieji namai, Plutinės,
Mediklės ir Varleso ežerai, vandens malūnas su 8 ha žemės ir 15 ha nenaudingo
žemės ploto, 322 ha ariamos žemės su miško plotu atiteko jos įpėdiniams.
Dvarą valdė:
1. Vanda Underavičienė – 80 ha.
2. Elena Arnoltienė (Underavičaitė), Vandos dukra, – 80 ha.
3. Viktorija Gžmieliauskienė (Underavičaitė), Vandos dukra, – 80 ha.
4. Stanislovas Houvaltas – 80 ha3.
Lelų dvare gyveno ir dirbo 33 bežemiai ir mažažemiai, iš jų – 8 kariai. Iš
Lelų dvaro į Argentiną laimės ieškoti išvyko Zenonas Kiaurakis4.

Dvarų saulėlydis Žemaitijoje
Žemaitija nuo seno puikavosi ištaigingais dvarais ir senoviškomis sodybomis.
Jau XV a. garsėjo Platelių, Džiuginėnų, Biržuvėnų, Siraičių, Žarėnų, Milašaičių, Medingėnų, Lenkaičių, Dirvėnų dvarai.
Keli šimtai didesnių ir mažesnių dvarų buvo pastatyti vaizdingose vietovėse – ant kalvelių ar prie upių ir ežerų.
Žemaitija XV–XVIII a. ir vėliau skyrėsi nuo Vakarų Europos gausiu bajorijos
luomu. Bet bajoras nelygus bajorui. Didelė dalis bajorų buvo neturtingi. Vieni
nuo valstiečių skyrėsi tik bajorystę įrodančiais dokumentais, kiti, turtingesni, ėjo
kokias nors pareigas – buvo seniūnais ar valsčių viršaičiais (tijūnais). Jų dvarai
buvo išmūryti iš akmenų ir plytų, vadindavosi rūmais. Tretieji, nors ir pasiturintys,
neįstengdavo pasistatyti mūrinių rūmų. Jų gyvenamieji pastatai buvo mediniai,
dideli ir su vešliai apaugusiomis sodybomis.
XV a. pab.–XVI a. Žemaitijos dvarai buvo tapę ekonominiais, politiniais
ir kultūriniais centrais. Dvarų savininkai turėjo sukaupę daug retų knygų bib
liotekose, jų kambarius puošė įžymių Europos menininkų paveikslai, skulptūros,
patalpos apstatytos gražiais baldais.
Dvarininkų vaikai mokydavosi ne tik gimtojo krašto mokyklose, bet ir
užsienio universitetuose.
Dalis dvarininkų prisidėjo prie Lietuvos tautinio atgimimo, tačiau daugelis
jų seniai buvo perėmę lenkų ar kitų tautų kalbą, kultūrą ir patys buvo kilę iš
Žemaitijon atvykusių kitataučių.
Kuriant tautinę Lietuvos valstybę, jiems buvo sunkiau prisitaikyti prie naujos
santvarkos.
1918 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, dvaruose įvyko permainos. 1922 m.
gegužės 30 d. sudaryta Telšių apskrities laikinoji žemės tvarkymo komisija: 3 LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 5003.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio mi- 4 Ten pat, f. 821, ap. 1, b. 41, l. 1–10.
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nisterijos įgaliotinis Juozas Palukėnas, Senosios Žarėnų kapinės. Underavičių koplyčioje
Telšių apskrities valdybos pirmininkas ir prie jos palaidota dvarininkų giminė.
Česlovas Milvydas ir valdybos narys 2018 m. J. Girdvainio nuotr.
Aleksandras Tornau5.
1922 m. vykdant žemės reformą, dvarininkams paliko 80 ha, bet vėliau,
pagal 1923 m. spalio 10 d. įsigaliojusį Žemės reformos įstatymą, paskui jį papildžius leido turėti 150 ha žemės. Valstybei nusavinus dalį dvarų žemės, liko
dvarų centrai, kuriuose tebebuvo saugomi dideli turtai, per amžius bibliotekose
kauptos knygos, dvarininkų senolius menantys archyviniai dokumentai, brangūs
paveikslai, baldai.
1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą dauguma dvarų
barbariškai sunaikinta, neatsižvelgiant į jų kultūrinę ir materialinę vertę.

5

LCVA, f. 821, ap. 1, b. 16, l. 4.
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Keturakių dvarininkas Vaclovas Kazimieras Gorskis
Juozas Girdvainis

Vaclovas Kazimieras Gorskis (lenk. Wacław Kazimierz Gorski) gimė 1851 m. gruodžio 25 d. Rygojê,
Rygõs apskrityje, Lifliandijos gubernijoje. Jo žmona
Marija Benislavskaitė (1856–1939). Susituokė 1870 m.
Jų šeimoje augo trys vaikai: Mykolas, Irena ir Marija.
Tėvelis išgyveno tik 33 metus. Mirė 1885 m. rugpjūčio
14 d., palaidotas Ketùrakiuose, Lietuvos ir Lenkijos
didikas.
Ketùrakių dvarininkas Vaclovas Gorskis kilęs iš
Lenkijos karalystės didikų Gorskių giminės.
Vaclovo tėveliai: Napoleonas Liudvikas Titas
Gorskis (1811–1880) ir Irena Burbaitė (1813–1875).
Brolis Vladislovas Jonas Gorskis (1848–1854) ir keturios
seserys – Marija Anelė Ieva Volmerienė (1837–1915),
Juozapa Alina Gorskaitė (1838–1912), Sofija Antanina
Martyna Račkauskienė (1843–1930) ir Elena Gorskaitė
santuokos: brolis Antanas Gorskis (1881–1919) ir sesuo

Gorskių giminės herbas
„Valenč“

(1844–1845); iš tėvo antros
Ona Gorskienė (1878–1959).

Keturakių dvaro kiemelyje palaidotas
Vaclovas Gorskis (1851–1885).
Juozo Girdvainio nuotr.
Vaclovo Gorskio antkapio užrašas.
J. Girdvainio nuotr.
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Žmona Marija Benislavskaitė (lenk. Maria Benisławska) Vaclovo Gorskio
dvaro pastatas
gimė 1856 m. liepos 13 d., mirė 1939 m. kovo 1 d.
2014 m. Keturakiai.
Vaikai:
1. Mykolas Gorskis (lenk. Michał Gorski) gimė 1877 m. J. Girdvainio nuotr.
kovo 14 d., mirė 1878 m. sausio 19 d.
2. Irena Marija Ema Gorskaitė (lenk. Irena Maria Emma Gorska) gimė 1878 m.
balandžio 25 d., mirė 1939 m. birželio 8 d. Irena Gorskaitė 1896 m. rugsėjo 2 d.
Varšuvoje ištekėjo už Juozapo Mykolo Pranciškaus Skarbek-Borovskio (1868–1938).
Šeimoje augo devyni jų vaikai – Marija Stanislava Skarbek-Borovska (1897–1918),
Vladimiras Ignotas Skarbek-Borovskis (1898–1972), Irena Jadvyga Perkovska (1899–
1893), Sofija Konopka (1901–1971), Jadvyga Jarošinska (1904–1999), Vaclovas Antanas
Skarbek-Borovskis (1907–1984), Jonas Skarbek-Borovskis (1910–1913), Ona Monika
Tomik (1916–2009), Kristina Šmit-Siehen (gim. 1919).
3. Marija Gorskaitė (lenk. Maria Gorska) gimė 1879 m. rugsėjo 28 d., mirė
1893 m. gruodžio 19 d.
Anksti mirus tėveliui Vaclovui Gorskiui, ilgą laiką Keturakių dvare šeimininkavo jo žmona, vaikai ir giminės. Ir dabar dvare ūkininkauja viena jų palikuonė.

251

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

Tarvydų dvaras ir jo žmonių likimai
Stefanija Kryževičienė

Lietuvos istorijos lapai užpildyti gyvų liudininkų
prisiminimų, tad nepasakosiu asmeninių išgyvenimų,
nuopelnų, kurie nublanksta prieš tūkstantines aukas.
Per penkerius nelaisvės metus spėta susipažinti,
kokios NKVD žmogžudžių priemonės buvo naudojamos žmogui sunaikinti ir kaip sunaikinamos sielos
vertybės. Žmogus tampa beteisis – surakintomis rankomis, neskiriantis nakties nuo dienos. Tai genocido
pasekmės, nesuvokiamos laisvam žmogui.
Noriu trumpai papasakoti apie savo vaikų tėvo
tragišką likimą.
Stasys Kryževičius gimė 1921 m. Telšiÿ ap
skrities Varnių valsčiaus Žar¸nų seniūnijos Tarvydų
kaime. Jo tėvas Vencislovas Kryževičius, mama Aurelija Tarvydų dvaro savininkas
Goštautaitė (abu šio krašto dvarininkai) užaugino du Vencislovas Kryževičius
sūnus – Stasį ir Igną (gim. 1919 m.). Tarvydų dva
rui priklausė daugiau kaip 200 ha žemės. Visos šių
apylinkių žemės, miškai, ežerai ir gyventojai buvo
Tarvydų dvaro nuosavybė. Dvaro darbams vadovavo
viengungis Vencislovo brolis Sobieslovas, agronomas.
Jam vadovaujant dvaras klestėjo iki 1938 m.
Artėjant sovietinės okupacijos agresijai, Sobieslovas broliui patarė kiek galima sumažinti dvaro
valdas. Žemę išdalijo dvaro darbininkams, gyvulius
išpardavė, sau su broliu pasiliko tik 40 ha žemės.
Tačiau 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, tai neišgelbėjo, dvarininkai pirmieji buvo tremiami į Sibirą. Vencislovo žmona Aurelija
Sužinoję apie gresiantį pavojų, jie paliko dvarą bei Kryževičienė (Goštautaitė)
visą turtą ir pasislėpė nuo tremties. Tuo metu staiga
mirė brolis Sobieslovas, kurį kaimynams teko slapta, be jokių apeigų palaidoti jų
dvaro žemėje esančiuose senkapiuose netoli Kegÿ.
1942 m. vokiečiams okupavus Lietuvą, Kryževičių šeima grįžo į savo dvarą.
Visas turtas buvo sunaikintas, išvogtas, iš pastatų likę tik sienos ir stogas. Visi
likę suaugę darbingi žmonės savo jėgomis greit atstatė ūkį ir sodybą.
1943 m. staiga mirė tėvas Vencislovas. Jis iškilmingai palaidotas Žarėnų
kapinėse. Apie tai byloja bažnyčios archyvinėje knygoje įrašas, kad jis padovanojęs visą statybinę medžiagą nuo gaisro nukentėjusiai Žarėnų bažnyčiai atstatyti.
Žarėnų bažnyčios klebono pastaboje pažymėta, kad visi Kryževičių šeimos nariai
būtų iškilmingai laidojami garbingiausioje kapinių vietoje. Šis pažadas galioja iki
šių dienų.
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1944 m. užgriuvo antroji sovietų okupacija. Prasidėjo jaunimo mobilizacija į Raudonąją armiją. Broliai
Ignas ir Stasys atsisakė tarnauti svetimoje armijoje ir
organizavo šių apylinkių bendraamžius ginkluotam
pasipriešinimui prieš okupantus, sudarydami šių apylinkių „Vanagų“ būrį, kuriam ir vadovavo. Tai byloja
jų asmeninės slaptos NKVD apkaltos bylos, kurių nuorašus gavome iš LGGRTC archyvo. Abu broliai Ignas
ir Stasys Kryževičiai buvo areštuoti Va»nių NKVD
1944 m. už vengimą tarnauti sovietinėje armijoje,
priklausė pogrindinei organizacijai „Vanagų“ būriui, Tarvydų dvaro agronomas
už tai išsiųsti į filtracijos lagerį. Grįžę iš kalėjimo vėl Sobieslovas Kryževičius,
palaikė ryšį su „Vanagų“ būrio partizanais.
Vencislovo brolis
Apie tai nieko nežinojau visus 32 santuokos
metus. Stasys kalbėdavo tik apie tremtį, ką ten patyrė, o apie areštą neužsimindavo nei jis, nei jo brolis Ignas. Todėl niekas nereikalavo pažymos dėl teisių
atkūrimo po įkalinimo. Ši paslaptis paaiškėjo gana pavėluotai, kai teko susipažinau
su Tarvydÿ kaimo senuku Liudu Každailiu, kuris visą gyvenimą buvo ištikimas
šio dvaro darbininkas ir visų šio dvaro tragedijų liudininkas. Jis man atskleidė
daugybę paslapčių. Apie vieną papasakosiu plačiau.
Liudo Každailio prisiminimai, 1944 metai. Ignas ir Stasys, gavę šaukimus
į sovietinę kariuomenę, pradėjo slapstytis, gaudomi stribų ir enkavėdistų, sugebėjo padėti mamai darbuotis ūkyje, tačiau kartą pakliuvo į jų rankas. Liudas
matė, kaip juos surišo, spardė, sumetė
į sunkvežimį ir išvežė nežinia kur. Po
savaitės Liudą iškvietė į Va»nių NKVD.
Ten jį ilgai tardė, vėliau parodė ant
grindinio paguldytus du kruvinus jaunuolius be gyvybės ženklų ir klausė,
ar jis pažino šiuos „banditus“. Jis atsakė, kad tai ne „banditai“, o geriausi
mūsų kaimynai Kryževičiai. Liudą ilgai
tardė. Parvažiavęs į namus papasakojo
jų mamai Aurelijai, kad matęs Igną ir
Stasį nebegyvus, sušaudytus. Kitą rytą
Aurelija išvažiavo į Varniùs pas NKVD
viršininką prašyti, kad atiduotų sūnus
palaidoti, tačiau gavo griežtą atsakymą,
kad neva „banditų“ niekas nelaidoja
kapinėse. Baisiais žodžiais išvadinta
mama verkdama grįžo namo.
Praėjus beveik dvejiems metams,
1946 m. (Liudas su žmona buvo pradėję ūkininkauti) gegužės mėnesį jis Stasys ir Ignas Kryževičiai Sibiro tremtyje.
pamatė, kaip į trobą įėjo du jauni 1962 m.
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vyrukai, labai panašūs į Igną ir Stasį.
Pagalvojo, gal jam pasivaideno. Išlipęs
iš vežimo nuėjo pažiūrėti, tarpduryje
sutiko su kibirais rankose išeinančius
Igną ir Stasį. „Nežinau, kas su manimi
darėsi, kaip aš jaučiausi, nežinojau, kaip
užkalbinti, tik paklausiau kaip jūs čia
atsiradote, iš kur? Nežinau, ką jie atsakė,
tik nusijuokę pasakė, kad aš sapnuoju, jie
niekur nebuvo išėję, ir plačiais žingsniais
nuskubėjo staldų link. Įpuolęs į trobą,
pamačiau Aureliją, parkritusią ant lovos.
Vienas kito klausiame, ar matei Igną ir
Stasį? Aurelija pasakojo, kad jie grįžę nepasakė nė žodžio, pasiėmė kibirus ir išėjo.
Jiems bekalbant atėjo Stasys ir mamos
klausia, kodėl tuščias tvartas (staldas),
nėra to ar to gyvulio?“
Po menamos jų netekties mama
gyvulius buvo pardavusi. Igno ir Stasio
sugrįžimas visiems kaimynams taip ir
liko neįminta mįslė. Gyvenimas ėjo sena
vaga. Aurelija gyveno su „mirusiomis
sielomis“, sėkmingai ūkininkavo, tačiau Prie sutvarkyto motinos kapo grįžtant iš Sibiro
nedrįsdavo paklausti, kur jie buvo, ką į Lietuvą
su jais darė, kaip atsirado namuose.
Jeigu kas bandydavo paklausti, jie supykę atsakydavo, ar jūs sapnavote, mes
niekur iš namų nebuvome išėję.
1948 m. gegužės 22 d. Kryževičių šeima buvo ištremta į Krasnojarsko kraštą, N. Ingašo rajoną, Pervomaisko kaimą neribotam laikui. 1958 m. panaikinus
komendantinį režimą, jie grįžo į Lietuvą. Tarvyduose namai jau buvo sunaikinti,
priglaudė giminės Telšiuose. Vos spėję pailsėti po kelionės, gavo pranešimą iš
Telšių NKVD per 24 valandas palikti Lietuvą.
Antra tremtis. Sugrįžę į Sibirą, savo paliktą bakūžę rado apgriautą, reikėjo atstatyti. Mama nuo šalčio ir sielvarto dar 1958 m. mirė, palaidota to paties
kaimo tremtinių kapinėse.
Ignas ir Stasys 1962 m. gavę leidimą grįžo į Lietuvą. Vietinė komunistinė
valdžia neleido prisiregistruoti ir gyventi Lietuvoje. Jie išvyko į Latviją, Saldaus
rajoną, įsidarbino miškų pramonėje.
Stasys dažnai atvykdavo į Telšius aplankyti giminių, susipažino su panašaus
likimo (politine kaline) drauge Stefanija. Mes po trumpos draugystės susituokėme.
Kartu su vedybomis baigėsi amžinoji tremtis. Ignas išvyko į Klaipėdos rajoną,
ten sukūrė šeimą.
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Santuokoje išgyvenome 32 metus, užauginome tris
sūnus – Adolfą, Eugenijų ir Remigijų. Stasys mirė 1995 m.,
palaidotas Žarėnų kapinėse šalia tėvo.
Remiantis Lietuvos generalinės prokuratūros dokumentais ir pažymomis, Lietuvos archyvų bylų nuorašais,
Ignui ir Stasiui 2010 m. suteiktas Laisvės kovų dalyvio
statusas (po mirties).
Dar vienas sutapimas – kartu patyrę daugybę kančių, areštą, kankinimus Varnių NKVD, tremtį, jie mirė
beveik tais pačiais metais ir panašia liga.
Tarvydų dvaro žeme ir miškų likučiais rūpinasi
sūnus Eugenijus.
Giminės herbas Sondzičius
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Medingėnų krašto ūkininkai
1933–1940 metais
Juozas Girdvainis

Meding¸nų krašto ūkininkai. Praėjus penkiolikai metų po Pirmojo pasaulinio
karo Medingėnų kraštas atsigavo nuo okupantų teroro ir grobimų, pažeminimo
bei išnaudojimo. Kaimuose vyravo pakilus lietuviškas patriotinis nusiteikimas,
veikė įvairios tautos ryžtą palaikančios valstybinės ir visuomeninės organizacijos.
Medingėnų krašto ūkininkai atkuto, susirentė iš rąstų trobas, ūkinius pa
status, kūrė šeimas, augino po 3–9 vaikus.
Itin gražiai buvo tvarkomos sodybos: apsodintuose dekoratyviniais krūmais
darželiuose augo rūtos, nasturtos, našlaitės, lineliai, rozatėlės, tagetės, įvairūs vi
jokliai. Palei derlingus sėjomainų plotus nutiesti žvyruoti vieškeliai, keliai išgrįsti,
duobės nuolat užlyginamos, visur nutiesti miškų vieškeliai. Naujieji ūkininkai
pakankamai užsiaugindavo grūdinių kultūrų, vaisių ir daržovių, uogų, žirnių,
pupų ir pupelių.
Mínijos upėje ir jos intakų Gìdikos, Palõs upeliuose gausiai veisėsi ešeriai,
lydekos, vijūnai, vėžiai. Tvenkiniuose ir ežeriukuose – pilna karosų.
Kiekviena šeima valdė po 3, 10, 20–60 ha žemės.
1933 m. gruodžio 20 d. Medingėnų krašto ūkininkai Zigmas Burba, Vincas
Girdvainis, Vladas Určinas ir Donatas Dambrauskas prašė Žemės tvarkymo ko
misijos panaikinti 70 dešimtinių (1 dešimtinė – 1,0925 ha) bendrų ganyklų, nes
kiekvieno savininko žemės plotai yra atskiri su savo ariama žeme ir ganykla.
Komisija ūkininkų prašymą patenkino1.
Medingėnų kaimo žemė (be Medingėnų Šukštų dvaro) aprėpė 666,73 ha
žemės plotą su mišku. Dalis žmonių gyveno viensėdijomis, dalis rėžiais. Kaimo
žemė susidėjo iš 56 rėžių ir kiekvienam savininkui teko po 3 rėžius. Buvo 16 kie
mų ir 30 savininkų.
Medingėnų kaimo ganyklas įsigijo: Barbora Gudienė – 10 ha, Pranciškus
Guščius – 7, Dominykas, Vladas, Barbora, Kazimieras Šateikiai – 22, Liudvika Vytar
tienė – 7, Pranciškus Stonys – 6, Pranciškus Martinkus – 7, Irena Sakelienė – 4 ha2.
Medingėnų ūkininkas Vincas Girdvainis, kurio gyvenamajame name soviet
mečiu veikė antras Medingėnų aštuonmetės mokyklos komplektas, dalį žemės
buvo pirkęs iš Prano Guščiaus. Jo žemė (28 ha) buvo išmėtyta 8 sklypuose3.
Medingėnų parapijos bažnyčia nuo seno valdė 29 ha žemės.
Stasys Vytartas turėjo gerai įrengtą kalvę pasagoms, tvoroms, kapų kryžiams
kaldinti ir 1,25 ha žemės.
1933 m. Medingėnų Šukštų dvarą už Minijos upės valdė Zofijos Šukštienės
(Narbutaitės), Cezario ir Liudviko Šukštos, Prano, vaikai.
1933 m. iš tėvų paveldėtame Lenkaičių dvare tvarkėsi Elenos Jacevičienės ir
Bogumilo Jacevičiaus vaikai Vyta Jacevičiūtė ir Algirdas Jacevičius. Dvarą administ
ravo Algirdo žmona Olga Jacevičienė.
1
LCVA, f. 821, ap. 1, b. 9, l. 4–8.
1933 m. Sakelių dvarą palei Me 2 Ten pat, f. b. 123, l. 10–14.
dingėnų kapines valdė Irena Sakelienė 3 Ten pat, b. 9, l. 13–15.
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(Dambrauskaitė), Antano, ir Henrikas Sakelis, Jono. Jiems priklausė Medingėnų
vandens malūnas ir dalis Medingėnų Šukštų dvaro – 121 ha žemės plotas.
1933 m. Keturakių dvare šeimininkavo Marija Gorskienė ir jos dukra Irena
Barauskienė (Gorskaitė), valdžiusios po 80 ha žemės ir po 22 ha miško.
Gretimai driekėsi jų giminaičių dvarai.
1933 m. Žlibinÿ dvare tvarkėsi Elena Laucevičienė (Šukštaitė) ir jos įpėdinis
K. Griguola.
1933 m. Kegÿ dvarą valdė Vanda Radvilavičienė, Kerìliškės dvare šeimi
ninkavo Jankauskas.
Gìdikėnų kaimo ūkininkai. 1935 m. Gedikėnų kaimo ūkininkai Kostas
Kasauskas (įgaliotinis), Kazimieras Gibėža, Stasys Tiškus, Stasys Girdvainis ir
Vincas Gibėža pateikė privačios žemės nuosavybės dokumentus Žemės tvarkymo
komisijai, sudarytai iš jos pirmininko Telšių apylinkės teisėjo Česlovo Milvydo
ir narių: Telšių apygardos žemės tvarkytojo Stanislovo Buivydo, Telšių apskrities
žemės ūkio rūmų agronomo Vaclovo Tallat-Kelpšos ir Telšių apskrities savival
dybės atstovo Kazio Krukausko.
Matininkas Povilas Karpavičius, pateikęs Žemės tvarkymo komisijos posė
džiui Gedikėnų ūkininkų dokumentus, pažymėjo, jog Gedikėnų ir Gendrakalnio
kaimų gyventojai jau nuo 1872 m. turi privačios nuosavybės dokumentus ir teisę
valdyti savo žemę bei 211 ha bendrų ganyklų, kurių užteko visiems.
Privačią nuosavybės teisę valdyti nuo 1872 m. paveldėtą iš tėvų ir protėvių
žemę turėjo šie Gedikėnų kaimo ūkininkai:
1. Antanas Lukošius – 14 ha
2. Pranas Lukošius – 22 ha
3. Kazys Danupas – 25 ha
4. Pranas Motieka – 12 ha
5. Kotryna Skrabienė – 16 ha
6. Jonas Sirutis – 17 ha
7. Antanas Tiškus – 17 ha
8. Kazys Valauskas – 10 ha
9. Ignas Šernauskas – 13 ha
10. Antanas Venclauskas – 22 ha
11. Adomas Surblys – 5 ha
12. Vincas Kuprys – 6 ha
13. Juozas Petravičius – 10 ha
14. Ignas Katauskas – 10 ha
15. Benediktas Šiaulys – 30 ha
16. Juzefa Mickienė – 16 ha
17. Juozas Steponavičius – 38,5 ha
18. Juozas Bertauskas – 20 ha
19. Fortunatas Gibėža – 26 ha
20. Kazys Gibėža – 21 ha
21. Vincas ir Viktoras Gibėžos – 21 ha
22. Stasys Girdvainis – 36 ha
23. Karolina Griguolienė – 35 ha
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24. Vladas Klišauskas – 16 ha
25. Leonas Kuprys – 14,5 ha
26. Kazys Petreikis – 31 ha
27. Paulina Lapinskienė – 6 ha
28. Juozas Petrauskas – 4,5 ha
29. Dominykas Buivydas – 13 ha
30. Stasė Kasauskienė ir Kazimiera Gedvilaitė – 26 ha4.
1936 m. Telšių apskrities matininkas Povilas Karpavičius Žarėnų valsčiaus
Gedikėnų ir Gendrakalnio (Kentrakalnio) kaimus (buvo 1 262 ha žemės, iš jų
ūkininkai valdė 1 173 ha, mažažemiai – 211 ha) išskirstė viensėdžiais. Prieš skirs
tymą į vienkiemius savarankiškų ūkių buvo 102, po skirstymo – 113. Už trobesių
perkėlimą išsikeliantieji ūkininkai gavo atlygį iš pasilikusiųjų savo sodybose5.

4
5

LCVA, f. 821, ap. 1, b. 128, l. 12–14.
Ten pat, f. 1250, ap. 6, b. 257, l. 35–37.
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Žarėnų valsčiaus gyventojai 1941 metais
Juozas Girdvainis

Žarėnų apylinkių kaimuose gausiai gyveno žmonės, pavyzdingai tvarkę
Lietuvos žemės ūkį, auginę vaikus, puoselėję ir turtinę gražias žemaičių tradicijas.
1941 metais bolševikų valdžia pradėjo sunaikinti kaimus ir jų žmones.
Pateikiamuose 1941 metų Žarėnų valsčiaus kaimų gyventojų sąrašuose
vaikaičiai atras tėvus, senelius ar protėvius, gal prisimins jų veiklą, kaip ir kur
gyveno, kur palaidoti.
Gal dienos šviesą išvys geriausi prisiminimai apie Žemaitijos kaimuose
gyvenusius žmones. Bet tai ir liks tik prisiminimai. Kas sugrąžins jų buvusių
gyvenimų ir ilgamečių kaimų tradicijas?

Žarėnų valsčiaus Žarėnų apylinkės
gyventojai 1941 metais
Privatūs valstiečių ūkiai, privalėję bolševikų okupantų valdžiai mokėti duok
lę – grūdų, bulvių, mėsos, pieno ir vilnų prievolę 1941 metais1.
1 lentelė. Žarėnų valsčiaus Žarėnų apylinkės gyventojai 1941 metais
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

Žarėnų miestelis
1.

Šiaulys Augustinas, Stasio

7

4

6

2.

Žilevičius Stasys, Adomo

3

1

8

3.

Uosis Baltrus, Antano

3

1

6,7

4.

Rocius Antanas, Antano

5

3

8

5.

Bladžienė Jadvyga, Prano

2

1

0,5

6.

Blochas Zelmonas, Zelmono

4

1

8

7.

Šorė Motelis, Iciko

2

–

5

8.

Simonavičius Maušas, Chaimo

3

–

15

9.

Žilevičius Juozas, Adomo

2

–

5,5

10.

Dambrauskas Petras, Edvardo

5

–

20

11.

Sireikis Benas, Beno

3

1

9

12.

Šneideris Rachmilis, Joselio

2

–

9

13.

Šveidas Dovydas, Motelio

7

–

9

14.

Šveidas Izraelis, Motelio

3

1

7

15.

Kurmis Jonas, Juozo

3

1

6

16.

Dambė Išeris, Abramo

3

1

2,5

17.

Šneideris Ruvelis, Kachelio

8

2

9

18.

Markas Vulfas, Mendelio

4

1

6,8

19.

Juškevičius Pranas, Kazio

4

2

11

20.

Žilevičius Jonas, Adomo

6

2

6

21.

Šneideris Jankelis, Joselio

3

–

11

22.

Ševakovičius Chaimas, Jankelio

4

1

5

1

LCVA, f. R-226, ap. 1, b. 11.
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Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

23.

Kocas Antanas, Juozo

5

3

6

24.

Šveidas Ruvelis, Borocho

8

–

12

25.

Krolis Feliksas, Stasio

5

1

10

26.

Bijalas Abramas, Michelio

5

1

7

27.

Cigleris Michelis, Jankelio

3

–

5

28.

Baublys Simonas, Simono

5

2

2

29.

Burgis Leonas, Povilo

3

2

1,5

30.

Ereminienė Barbora, Igno

1

–

7,6

31.

Abromavičienė Levė, Leono

1

–

4,5

32.

Ereminas Julius, Felikso

2

1

9

33.

Rumbutis Stasys, Prano

3

1

8

34.

Lapinskienė Stasė, Igno

1

–

4

Butkų kaimas
1.

Medžikauskas Juozas, Mėčiaus

8

–

30

2.

Zeniauskas Kazys, Viktoro

8

2

19

3.

Songaila Martynas, Antano

5

3

7

4.

Norkūnienė Marcė, Felikso

2

–

19

5.

Simaitienė Apolonija, Prano

7

4

30

Gailiškės kaimas
1.

Petryla Stepas, Lauryno

6

4

29,5

2.

Sivickis Juozas, Juozo

2

–

8

3.

Paulauskas Stasys, Leono

5

1

9

4.

Pupšys Stasys, Kazio

5

2

11

5.

Gricius Juozas, Antano

5

1

10

6.

Viskantas Pranas, Leono

4

2

13

7.

Viršilienė Barbora, Juozo

4

1

10

8.

Adomavičius Pranas, Juozo

6

2

10

9.

Sabaliauskas Vincas, Jono

4

1

9,7

Paplienijos kaimas
1.

Šernauskas Vladas, Domo

2

–

26

2.

Gricius Pranas, Stasio

9

–

9,3

Rupšių kaimas
1.

Einikienė Marcė, Petro

3

1

24

2.

Jukna Antanas, Jono

4

1

9

3.

Taujanskas Vincas, Juozo

4

2

8

4.

Zakas Feliksas, Prano

5

3

26,5

Nagurkos kaimas
1.

Bucevičienė Leonora, Pilypo

7

5

17,5

2.

Sodeikis Stasys, Juozo

4

1

30

3.

Andriuška Domas, Leono

2

–

9

4.

Daukintienė Valė, Jono

2

1

30
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

5.

Katinas Vacys, Vinco

4

2

10

6.

Einikis Stepas, Liudo

4

–

10

Girkantiškės kaimas
1.

Žilius Antanas, Jono

8

5

5,5

2.

Antanavičius Juozas, Igno

6

4

12

3.

Rudavičius Jonas, Adolfo

13

9

30

4.

Žilevičius Pranas, Adomo

5

3

12

5.

Margelis Stepas, Leono

8

5

9

6.

Kiaurakis Vladas, Antano

9

6

9

7.

Gedmontas Mykolas, Mykolo

6

–

29,5

8.

Vaišvilas Stasys, Juozo

6

4

8

9.

Smilgys Juozas, Antano

2

–

10

10.

Radavičius Pranas, Jono

5

1

30

11.

Petreikis Liudas, Kazio

5

3

30

12.

Adomavičius Bronius, Petro

2

–

10

13.

Kekys Antanas, Juozo

7

4

10

14.

Stankus Antanas, Adomo

7

4

10

15.

Gedgaudienė Ona, Antano

3

2

30

16.

Andriuška Jonas, Juozo

2

–

7,5

17.

Gaubys Kostas, Antano

4

2

9,5

18.

Gustys Antanas, Leono

4

1

8,5

19.

Šidlauskas Stasys, Antano

5

2

10

20.

Bidva Jonas, Jono

2

–

30

21.

Radavičius Antanas, Juliaus

2

–

11

22.

Mikuckis Feliksas, Jono

4

–

14

23.

Danikauskas Stasys, Prano

6

1

14

24.

Ruigys Stepas, Mykolo

4

2

11

25.

Bertauskas Justinas, Igno

4

1

14

26.

Bagočius Benas, Beno

4

1

7,5

27.

Aušinskis Petras, Kazio

2

–

7,7

28.

Vitkevičius Stasys, Leono

5

3

15

29.

Kungys Bronius, Juozo

6

4

8

30.

Motuzas Ipolitas, Antano

6

2

11

31.

Rubežius Pranas, Antano

4

1

11

32.

Tamošauskienė Marija, Vytauto

3

1

30

33.

Stankus Vincas, Domo

5

3

8,5

Vinteliškės kaimas
1.

Stančius Vincas, Vinco

3

1

10

2.

Gedmontas Kazys, Mykolo

4

1

9

3.

Galdikas Domas, Domo

2

–

6

4.

Kaulys Viktoras, Jurgio

6

4

9

5.

Vaišė Pranas, Felikso

6

3

20

6.

Zabielskis Antanas, Antano

4

2

12
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

7.

Lukošius Stasys, Juliaus

6

3

10

8.

Lukošius Jonas, Juliaus

5

3

10

9.

Bružas Stasys, Antano

11

7

9

10.

Šniaukas Domas, Prano

4

1

6

11.

Dobrovolskis Feliksas, Petro

3

1

10

12.

Dobrovolskaitė Kastė, Petro

6

1

2

13.

Pocius Juozas, Juozo

4

2

17

14.

Gerštautienė Barbora, Mykalojaus

2

3

2

15.

Daukintis Juozas, Antano

3

–

2

16.

Gramalas Jonas, Izidoriaus

6

4

10

17.

Dambrauskienė Bronė, Adomo

5

4

12

18.

Žurokauskienė Olga, Antano

3

1

30

19.

Tolienė Petronėlė, Antano

4

2

13

20.

Miliauskas Antanas, Jono

7

3

7,5

21.

Lukošius Steponas

4

2

2

Medsodžio kaimas
1.

Petrauskas Stasys, Liudo

6

4

23

2.

Petreikis Jonas, Alekso

3

–

5

3.

Kalnikienė Leonora, Antano

10

6

15

4.

Ruikienė Konstancija, Antano

3

–

5,5

5.

Kairys Domas, Vinco

2

–

4

6.

Kryževičienė Agota, Petro

7

3

8

7.

Žilevičius Kazys, Vinco

5

2

12

8.

Paleckis Jonas, Antano

8

4

17

9.

Norkus Antanas, Jono

6

1

16,5

10.

Skirmontas Benas, Kosto

4

–

20

11.

Čiuželis Petras, Stasio

5

3

30

12.

Lapinskas Antanas, Jono

3

1

5,5

13.

Lapinskas Domas, Prano

4

–

17

14.

Lapinskas Jonas, Prano

2

–

11

15.

Simonavičius Stasys, Nikodemo

9

2

13

16.

Griguolienė Kazimiera, Juozo

4

2

20

Pluotinės kaimas
1.

Gedvilas Antanas, Juozo

2

–

4

2.

Gedvilienė Marija, Dionyzo

4

–

11

3.

Gudauskas Julius, Juozo

6

4

25

4.

Bumblauskas Juozas, Klemenso

4

2

10

5.

Vasiliauskas Jonas, Adomo

3

1

13

6.

Rekašius Bonifacas, Juliaus

6

1

11

7.

Šiekštaitė Ona, Vinco

1

–

2

8.

Genčiauskas Juozas, Silvestro

2

–

7,4

9.

Serva Petras, Leono

3

–

3

10.

Jankauskas Stasys, Antano

2

–

21
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Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

11.

Margelis Antanas, Antano

3

–

10

12.

Rimkus Bolius, Liudo

5

2

25

13.

Gudauskas Tadas, Juozo

5

3

17

14.

Višinskis Stasys, Zenono

3

–

11

15.

Višinskienė Antanina, Antano

3

2

22,6

16.

Lapinskas Kazys, Petro

4

–

19

17.

Jankus Juozas, Juozo

5

2

10

18.

Rupeikis Juozas, Mauraco

6

1

14

19.

Monkienė Marija, Mykolo

5

1

20

20.

Gramalas Juozas, Izidoriaus

10

5

16

21.

Dužinskas Aleksas, Jono

6

2

18

22.

Pocius Vincas, Stasio

9

6

8,5

Kegų kaimas
1.

Alukas Valerijonas, Juozo

5

1

10

2.

Alukienė Ona, Igno

1

–

10

3.

Bagočius Juozas, Jono

4

–

22

4.

Rekašius Pranas, Stasio

6

1

25

5.

Rimgaila Danielius, Romualdo

11

7

19

6.

Serapinas Stasys, Petro

3

–

10

7.

Varkalienė Kazė, Igno

6

4

14

8.

Mašidlauskas Stasys, Stasio

5

3

7,5

9.

Rekašius Stasys, Marijono

5

3

13

10.

Žaromskis Liudas, Kazio

7

–

9,5

11.

Dambrauskas Juozas, Stasio

3

1

10

12.

Rekašaitė Marija, Silvestro

7

5

15,5

13.

Šiaulys Juozas, Petro

1

–

9,5

14.

Šiaulienė Ona, Stasio

2

–

15

15.

Rekašius Petras, Alekso

5

4

8

16.

Jaselskis Zenonas, Vacio

5

2

29

17.

Baltuonis Kazys, Juozo

5

2

9

18.

Ruikys Pranas, Juozo

8

2

14

19.

Juška Pranas, Domo

7

5

8

20.

Pocius Kazys, Leono

5

3

8

21.

Ribinskas Jonas, Juozo

6

3

8

22.

Vaitkus Juozas, Juozo

5

3

9

23.

Gedvilas Kazys, Kazio

6

2

8

24.

Rupeikis Antanas, Leono

8

6

9

25.

Andriuška Juozas, Prano

2

–

6

Tarvydų kaimas
1.

Žymantas Stasys, Juozo

5

2

16,5

2.

Žymantienė Marija, Jono

3

2

16,5

3.

Alvinskas Ignas, Vinco

5

2

12,5

4.

Bagočius Vladas, Viktoro

7

3

19
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Lietuvos valsčiai

(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

5.

Rekašius Vladas, Antano

6

2

28

6.

Šaltmerienė Stasė, Alekso

9

2

20

7.

Vaitkus Simas, Juliaus

5

2

15

8.

Druktenis Antanas, Jono

5

2

16

9.

Jurkus Juozas, Antano

9

6

15

10.

Rekašius Vacys, Petro

6

3

13,5

11.

Jurevičius Leonas, Leono

2

–

11

12.

Jagminas Juozas, Juozo

4

–

12,5

13.

Jagminas Adolfas, Juozo

3

–

5,5

14.

Alvinskis Pranas, Vinco

9

7

8

15.

Alvinskis Vincas, Vinco

6

3

8

16.

Rekašius Antanas, Petro

5

2

10,5

17.

Rekašius Ignas, Antano

4

2

9

18.

Rekašius Pranas, Antano

5

1

5,5

19.

Pocius Ignas, Juozo

7

5

13

20.

Gliozeris Domas, Antano

2

–

16

21.

Vaitkelis Jonas, Silvestro

8

4

12

22.

Baltmiškis Jonas, Prano

8

4

9

23.

Spudys Stasys, Jono

6

4

13

24.

Monstys Petras, Leonardo

6

4

13

25.

Gustys Juozas, Leono

3

–

11

26.

Gustys Pranas, Juozo

4

2

6

27.

Čiuželis Kazys, Stasio

7

3

10

Milkantų kaimas
1.

Bidva Vladas, Motiejaus

9

3

30

2.

Šapalas Stasys, Jono

7

3

10

3.

Rapalis Kostas, Jono

6

4

9

4.

Durša Andriejus, Leono

5

3

9

5.

Rekašius Feliksas, Tavadoriaus

7

4

22

6.

Bernikas Antanas, Jono

4

1

10

7.

Domeika Stasys, Vlado

6

2

23

Karštenių kaimas
1.

Vaičekauskienė Apolonija, Stasio

4

2

13

2.

Barsteiga Adomas, Prano

3

1

15,5

3.

Dovydauskienė Emilija, Stasio

5

–

1,5

4.

Ruikys Kazys, Stasio

2

–

1,5

5.

Ruikienė Emilija, Petro

11

3

1,5

6.

Ruikaitė Elena, Stasio

1

–

1,5

7.

Urbonas Tamošius, Tamošiaus

9

2

16

8.

Vaitkus Antanas, Adomo

2

–

9,5

9.

Vasaris Antanas, Antano

2

–

15

10.

Vasarienė Evelina, Leonardo

5

–

22

11.

Vasaris Petras, Jono

1

–

6

264

I S T O R I J A . A N T R A S I S PA S A U L I N I S K A R A S I R S O V I E T Ų O K U PA C I J A

(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

12.

Kacas Šmulkė, Kalmano

5

3

5

13.

Lukošius Aleksas, Juliaus

5

3

20

14.

Grikšas Jonas, Juozo

5

–

18

15.

Laurinavičius Pranas, Teofylio

5

3

10

16.

Gendvilienė Leonora, Prano

6

1

2

17.

Rumbutis Petras, Motiejaus

5

1

8

18.

Rimkus Pranas, Fortunato

8

2

20

19.

Petreikienė Marė, Igno

1

–

11

20.

Rupeikienė Ona, Stasio

2

1

3

21.

Petreikis Juozas, Stasio

5

3

5

22.

Pagojus Vincas, Stepono

2

–

7,6

23.

Bruškys Adomas, Adomo

6

4

11

24.

Juškevičius Feliksas, Felikso

3

1

30

25.

Monstys Kazys, Leonardo

5

2

11

Žarėnų valsčiaus Medingėnų apylinkės
gyventojai 1941 metais
Privatūs valstiečių ūkiai, privalėję bolševikų okupantų valdžiai mokėti duok
lę – grūdų, bulvių, mėsos, pieno ir vilnų prievolę 1941 metais2.
2 lentelė. Žarėnų valsčiaus Medingėnų apylinkės gyventojai 1941 metais
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso šeimos
narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

7

5

9

Medingėnų kaimas
1.

Žlibinas Juozas, Kazio

2.

Galdikas Augustas, Juozo

3

1

8

3.

Petreikis Kazys, Kazio

4

2

8,5

4.

Girdvainis Vincas, Juozo

4

–

19

5.

Stasiulis Kazys, Miko

2

–

4

6.

Surblienė Barbora, Kazio

5

2

6

7.

Šimkus Andrius, Povilo

2

–

8

8.

Šimkus Vladas, Povilo

5

2

8

9.

Petravičius Juozas, Kazio

6

4

9,8

10.

Kybartas Pranas, Prano

4

1

7

11.

Škrabienė Kotryna, Kazio

5

–

12,8

12.

Šateikis Vladas, Igno

3

1

5

13.

Jurkus Juozas, Alekso

6

1

20

14.

Vytartienė Liudvika, Fortunato

7

–

30

15.

Leiba Ordmanas, Abramo

6

–

8,5

16.

Žutautas Antanas, Prano

7

2

8,5

17.

Burba Zigmas, Jono

5

2

30

18.

Vytartas Stasys, Antano

2

–

4

2

LCVA, f. R-226, ap. 1, b. 8.
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Lietuvos valsčiai

(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso šeimos
narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

19.

Vytartas Kazys, Antano

1

–

0,3

20.

Určinaitė Kazė, Jono

1

–

0,75

21.

Gurčinienė Viktė, Prano

4

2

22

22.

Dambrauskaitė Domicelė, Jeronimo

2

–

17

23.

Rimkienė Valė, Juozo

3

1

8,75

24.

Gendvilas Stasys, Jono

9

3

8,15

25.

Nesteckienė Ona, Antano

4

1

8

26.

Navickas Stasys, Antano

6

4

8

27.

Bertulis Leonardas, Prano

9

6

8

28.

Kukšta Stasys, Tado

9

1

30

29.

Žutautienė Basė, Stasio

8

5

8,88

30.

Žilevičiūtė Ona, Antano

3

–

8

31.

Bumblys Kazys, Kazio

9

6

8

32.

Džibinskienė Juzė, Teodoro

4

2

30

33.

Stasiulis Vacys, Miko

6

1

30

34.

Dambrauskienė Elena, Danieliaus

5

2

28

35.

Viršila Juozas, Julės

8

6

8

36.

Dambrauskas Donatas, Jono

6

3

27,5

37.

Igaris Stasys, Antano

5

2

8,5

38.

Dambrauskas Juozas, Jeronimo

2

–

17

39.

Griguola Vladas, Jono

4

1

8

40.

Dambrauskienė Elzbieta, Beno

4

1

11

41.

Šateikis Kazys, Igno

4

2

4

42.

Girdvainytė Marcijana, Juozo

1

–

7

43.

Medingėnų bažnyčios parapija

9

–

3

Gedikėnų kaimas
1.

Mateika Pranas, Prano

7

5

14,5

2.

Vainauskienė Barbora, Juozo

5

2

6,5

3.

Vainauskas Jonas, Juozo

2

–

6,5

4.

Vyšniauskas Baltramiejus, Baltraus

3

–

8

5.

Danupas Pranas, Juliaus

6

2

23,5

6.

Danupas Kazys, Juliaus

4

1

30

7.

Adomavičius Bronius, Boleslovo

2

–

8

8.

Šniaukas Ipolitas, Liudviko

7

4

8,5

9.

Valauskas Kostas, Kazio

5

–

13,7

10.

Adomavičius Fortunatas, Juozo

3

–

9,3

11.

Černiauskas Pranas, Prano

5

–

8,5

12.

Bertauskaitė Antanina, Antano

1

–

3,5

13.

Bertauskas Alfonsas, Antano

2

–

0,75

14.

Norvilas Aleksas, Vinco

8

6

7,77

15.

Butikis Kazys, Leono

4

1

10,5

16.

Kuprys Vincas, Antano

3

1

10,5

17.

Stankus Stasys, Prano

3

–

6
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso šeimos
narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

18.

Bagdonas Vincas, Juozo

3

1

10,7

19.

Čižauskas Juozas, Juozo

3

–

8,6

20.

Kiaurakis Juozas, Stasio

4

–

13,8

21.

Drungilas Juozas, Igno

12

7

18,5

22.

Lygnugaris Povilas, Povilo

8

6

7

23.

Vilčiauskienė Ona, Kazio

3

–

8,45

24.

Buivydas Domas, Lauryno

5

–

17

25.

Pocienė Marė, Juozo

6

4

6,2

26.

Tiškus Stasys, Celestino

2

–

7,7

27.

Kalnikas Jonas, Jono

3

1

9

28.

Petrauskas Adomas, Antano

8

5

19

29.

Klišauskas Stasys, Marijono

5

3

7,75

30.

Lukošius Pranas, Antano

5

3

21

31.

Lukošius Antanas, Antano

3

–

13,5

32.

Gibėža Liudas, Fortunato

2

–

7,38

33.

Butkus Feliksas, Juozo

7

4

10

34.

Gelumbickas Vladas, Vinco

2

–

16,5

35.

Indriuška Juozas, Juliaus

6

5

8

36.

Marcius Danielius, Petro

5

2

22

37.

Klišauskas Vladas, Marcijono

3

1

19

38.

Girdvainis Stasys, Juozo

9

2

30

39.

Gibėža Viktoras, Igno

7

1

13,2

40.

Dargužis Benas, Augustino

4

1

11,7

41.

Bertauskienė Katrė, Prano

4

1

20

42.

Kairienė Barbora, Juozo

4

1

5,25

43.

Antanavičius Kazys, Kazio

3

2

19,6

44.

Žeimys Kazys, Kazio

4

1

8,7

45.

Siaurys Jonas, Jono

5

3

9

46.

Určinas Juozas, Jono

5

3

8

47.

Kundrotas Stepas, Stepo

3

1

11

48.

Kuprienė Ona, Juozo

6

3

15

49.

Stanys Juozas, Simono

7

3

9,2

50.

Pocius Kazys, Simono

3

1

10,9

51.

Gintalienė Julė, Jono

2

1

11

52.

Kasauskas Kostas, Stasio

8

4

29,6

53.

Katauskas Justas, Juozo

4

2

8,2

54.

Simonavičius Kazys, Stasio

5

1

30

55.

Petreikis Steponas, Kazio

4

2

5

56.

Katauskas Ignas, Juozo

4

1

8

57.

Baltrimienė Zuzana, Juozo

5

–

8

58.

Kontrimas Kazys, Kazio

1

–

0,75

59.

Kontrimienė Ona, Antano

1

–

7,8

60.

Kukštienė Kotryna, Juozo

3

–

4
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso šeimos
narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

61.

Genauja Vincas, Vinco

5

–

4

62.

Gibėža Vincas, Antano

2

–

13,2

63.

Kersnauskas Ignas, Igno

6

2

15

64.

Narvilas Jonas, Jono

2

–

12

65.

Vainauskienė Ona, Jono

2

–

6

66.

Vainauskas Ignas, Nikodemo

2

–

9

67.

Brukauskas Justas, Vlado

3

1

3,5

68.

Širvinskas Antanas, Prano

2

–

26

69.

Gibėža Fortunatas, Fortunato

1

–

2,15

70.

Gibėža Kazys, Kazio

9

4

23

71.

Gibėža Domas, Fortunato

1

–

4,5

72.

Griguolienė Karolina, Juozapo

8

–

30

73.

Kungys Baltras, Antano

6

2

8

74.

Černiauskas Juozas, Vinco

6

1

4

75.

Jurčienė Emilija, Vinco

3

–

4

76.

Bubliauskas Juozas, Juozo

8

4

10

77.

Abromavičius Kazys, Stasio

5

3

7,85

Butkus Julius, Silvestro

6

–

30

78.

Akmenskinės kaimas
1.

Klišauskas Marcijonas, Stasio

4

–

20

2.

Masaitis Petras, Jono

2

–

30

3.

Navickas Kazys, Kazio

5

–

15

4.

Rupeika Petras, Izidoriaus

3

–

8

5.

Montrimaitė Zosė, Jono

4

–

18

6.

Kungys Tomas, Antano

4

–

17

7.

Grabauskas Aleksas, Stasio

5

3

6

8.

Gendvilaitė Teodora, Juozo

4

–

30

9.

Daukantas Juozas, Antano

7

4

18,5

10.

Petreikis Pranas, Kazio

12

7

18,5

11.

Rumbutis Antanas, Mato

5

3

8

12.

Drukteinaitė Elena, Jono

2

–

30

13.

Kareckaitė Elena, Juozo

1

–

8,5

14.

Griguola Kazys, Igno

5

3

9,5

15.

Leščiauskas Jonas, Juozo

7

1

30

16.

Mačernis Leonas, Antano

11

6

8,5

17.

Mikužienė Anastazija, Antano

3

1

30

18.

Strikauskas Augustas, Prano

2

–

12

19.

Šapas Jonas, Jono

3

1

22,4

20.

Strikauskas Vacys, Prano

5

2

3,25

21.

Čiuldys Juozas, Jurgio

5

3

9,5

22.

Dambrauskas Pranas, Prano

3

1

30

23.

Katinas Antanas, Vinco

3

–

8,5

24.

Čiuldys Jonas, Antano

5

–

15
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso šeimos
narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

25.

Burgis Antanas, Povilo

4

–

30

26.

Montrimas Bronius, Jono

8

6

30

27.

Venckus Ignas, Juozo

6

4

9,3

Makaris Vincas, Vinco

5

2

8

28.

Lenkaičių kaimas
1.

Rekašius Domas, Karolinos

2

–

10

2.

Baltrimienė Petrė, Vinco

4

2

10

3.

Jurčaitė Juzė, Vinco

3

1

10

4.

Žukauskas Petras, Kazės

4

2

10

5.

Navickienė Stefa, Vlado

1

–

10

Užduobulio kaimas
1.

Lazdauskas Leonas, Antano

2

–

7

2.

Lazdauskaitė Teodorija, Antano

3

–

7,25

3.

Gricius Petras, Stasio

4

1

22

4.

Griguolienė Marijona, Juozo

5

3

18

5.

Montrimas Jonas, Jono

3

–

8,5

6.

Jonušas Vladas, Kotrynos

7

2

14

7.

Kleibus Zenonas, Vinco

4

–

14

8.

Stankus Povilas, Antano

3

1

15

9.

Šimkus Vladas, Kazio

6

–

26

10.

Surblys Stasys, Vinco

5

3

3,5

11.

Klovas Apolinaras, Kosto

5

2

7,5

12.

Stanys Adomas, Kosto

7

1

30

13.

Gedvilaitė Emilija, Povilo

3

1

6,25

14.

Ridikas Apolinaras, Prano

4

–

6

15.

Uosis Pranas, Domo

4

–

9,25

16.

Viskantas Vladas, Igno

3

–

30

17.

Timas Antanas, Juozo

3

1

6

18.

Venckienė Anastazija, Domo

2

1

2

19.

Venckus Kazys, Jono

1

–

2

20.

Kleiba Tadas, Kazio

2

–

0,5

21.

Kukauskienė Julė, Jono

4

1

6,5

22.

Gečas Antanas, Juozo

6

1

8,5

23.

Žutautas Kazys, Kleopo

2

1

8

24.

Janavičienė Stasė, Juozo

5

1

25

25.

Šilimienė Juzė, Antano

5

3

4

26.

Stanys Zenonas, Vinco

8

5

9

27.

Ridikas Vladas, Juozo

4

1

6

28.

Stankevičius Pranas, Leonardo

3

1

23

29.

Gudas Jonas, Vinco

4

2

5

Pažėros kaimas
1.

Kryžius Vladas, Marijono

5

3

2

2.

Venckus Vincas, Jono

8

–

4,5
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Lietuvos valsčiai

(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso šeimos
narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

3.

Lukošius Liudvikas, Juozo

6

3

7,5

4.

Lukošius Benas, Baltro

3

–

7,5

5.

Majauskas Kostas, Prano

9

4

30

6.

Zaveckas Vladas, Kazio

9

4

15

7.

Jučas Juozas, Juozo

5

1

9

8.

Armalienė Emilija, Kazio

6

4

17,5

9.

Venėjus Juozas, Kazio

4

–

9,25

10.

Guldenas Leonas, Prano

4

2

10

11.

Lukošaitė Petrė, Petro

3

–

8

12.

Venckus Juozas, Igno

5

3

8

13.

Šniaukas Jonas, Prano

6

3

9

14.

Kazragis Ignas, Prano

4

1

7,5

15.

Rimkus Benas, Antano

3

1

6

16.

Rimkus Antanas, Dominyko

2

–

2

17.

Zalepūga Stasys, Juozo

3

1

10

18.

Platakienė Ipolita, Jono

2

–

10

Patyrio kaimas
1.

Pocius Feliksas, Antano

4

–

18

2.

Kiršienė Marijona, Juliaus

4

1

9

3.

Radikaitė Marcijona, Apolinaro

1

–

6,5

4.

Banys Juozas, Adomo

6

4

30

5.

Martinkus Antanas, Antano

2

–

10

6.

Čiuželis Vladas, Stasio

6

4

10,5

7.

Burkšnys Motiejus, Juozo

3

–

2,5

8.

Lutinskis Aleksas, Julijono

6

1

11

9.

Zaveckaitė Ona, Prano

1

–

5

10.

Kazragienė Antanina, Viktoro

3

–

12

11.

Jonušauskas Povilas, Juozo

9

5

10

12.

Jonušauskas Kazys, Juozo

9

6

7,5

13.

Tarvainis Ignas, Jono

7

3

24

Skrinskis Domas, Juozo

4

1

3

14.

Užpelių kaimas
1.

Siaurys Pranas, Mykolo

4

2

14

2.

Mašickas Julijonas, Vinco

5

2

8

3.

Lutinskienė Juzefa, Antano

3

1

6

4.

Ivanauskas Vincas, Adolfo

3

1

9

5.

Lukošius Stasys, Petro

5

3

8

6.

Siaurys Juozas, Juozo

4

–

30

7.

Motuzas Stasys, Antano

6

–

19
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Žarėnų valsčiaus Keturakių apylinkės
gyventojai 1941 metais
Privatūs valstiečių ūkiai, privalėję bolševikų okupantų valdžiai mokėti duok
lę – grūdų, bulvių, mėsos, pieno ir vilnų prievolę 1941 metais3.
3 lentelė. Žarėnų valsčiaus Keturakių apylinkės gyventojai 1941 metais
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

Medingėnų kaimas
1.

Vainoras Jonas, Igno

3

1

9

2.

Juška Julius, Juliaus

5

2

8,5

3.

Jonušas Stasys, Petro

5

1

8,5

4.

Dambrauskas Vladas, Kazio

7

4

8,2

5.

Uosis Ambraziejus, Antano

7

4

10

6.

Venckus Vladas, Juozo

3

1

8

7.

Vaitkus Vincas, Jono

6

2

8,5

8.

Bumblienė Zosė, Juozo

4

–

8,5

9.

Norkus Pranas, Antano

7

3

8,5

10.

Kryževičius Pranas, Juozo

7

4

9

11.

Bumblienė Juozapota, Igno

5

2

8

12.

Vainauskas Juozas, Juozo

7

5

30

13.

Stankus Juozas, Antano

5

3

25

14.

Pagojus Antanas, Antano

4

1

8

15.

Kinys Liudas, Liudo

5

–

11,5

16.

Songaila Martynas, Antano

5

3

14

17.

Raibys Viktoras, Leono

5

3

14

18.

Macijauskas Antanas, Antano

5

3

24

19.

Urbonas Juozas, Nikodemo

6

4

12

20.

Jurevičius Jonas, Jono

3

1

8

21.

Geringsonas Julius, Juliaus

8

5

8

22.

Stonys Stasys, Jono

4

1

8

6

1

20

6

2

20

Grąžčių kaimas
1.

Girdvainis Zigmas, Prano
Keturakių kaimas

1.

Balvočius Simas, Jono

2.

Vitkus Petras, Domo

6

2

8

3.

Vaitkus Adolfas, Vinco

7

5

8

4.

Aleksandravičienė Marė, Prano

3

1

8

5.

Bumblauskas Pranas, Alekso

2

–

8

6.

Radvilas Vincas, Juozo

5

–

8

7.

Valatka Pranas, Kazio

7

4

8

8.

Degutis Juozas, Simo

3

2

8

9.

Kiršienė Stasė, Bonifaco

5

2

30

3

LCVA, f. R-226, ap. 1, b. 6.
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Lietuvos valsčiai

(tęsinys)
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

10.

Žilinskas Karolis, Antano

6

4

14

11.

Gintalas Vincas, Motiejaus

5

2

9,5

12.

Juška Julius, Zenono

6

2

10

13.

Bumblauskas Leonas, Domo

3

1

9,5

14.

Čiutys Vincas, Onos

7

3

10

15.

Norkus Petras, Lauryno

6

2

5

16.

Berneckis Antanas, Antano

5

2

14

17.

Žilinskas Antanas, Antano

6

4

9,5

18.

Gibėža Martynas, Igno

6

4

17

19.

Paulauskas Vincas, Vinco

3

1

8

20.

Saudargas Juozas, Kazio

4

1

8

21.

Berneckis Jonas, Alekso

3

1

10,5

22.

Paulauskas Juozas, Vinco

5

3

3

23.

Mažeika Antanas, Domo

2

–

8

24.

Pocius Kazys, Juozo

5

1

8

25.

Venckus Jonas, Jono

3

–

7

26.

Dambrauskas Pranas, Kazio

11

8

8

27.

Jonauskas Liudas, Liudo

6

4

10

28.

Jonavičius Ipolitas, Antano

2

–

8

29.

Vičius Vladas, Tomo

2

–

7

Lieknių kaimas
1.

Guščius Juozas, Jono

6

4

30

2.

Žilinskas Povilas, Petro

5

3

30

3.

Dambrauskienė Ona, Jono

11

8

30

4.

Rojus Stasys, Stasio

3

–

20

5.

Martinkus Stasys, Juozo

2

–

14

Smilgių kaimas
1.

Grabauskas Bolius, Stasio

3

1

18,5

2.

Buivydas Juozas, Igno

6

1

30

3.

Drobavičius Juozas, Juozo

5

1

30

4.

Jankauskas Klemensas, Ciprijono

4

1

16,5

5.

Drobavičius Stasys, Igno

10

5

30

6.

Stupelis Kazys, Mato

5

–

25

7.

Žutautas Stasys, Mato

5

3

8

8.

Leščiauskas Pranas, Alekso

4

2

6

9.

Žutautas Aleksas, Mato

1

–

2

10.

Eidintas Stasys, Ciprijono

5

–

15

11.

Gintalas Adolfas, Adolfo

3

–

30

12.

Norvilas Vladas, Kajetono

2

–

30

13.

Butkevičius Vaclovas, Boleslovo

4

1

30

14.

Vitkienė Vaclava, Igno

3

1

10

15.

Kinys Ignas, Liudo

2

–

9

16.

Kundrotas Leonas, Tomo

7

4

20
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

17.

Jazdauskienė Leokadija, Petrės

6

3

9

18.

Gutmanienė Agnieška, Petro

2

–

9,5

19.

Rubeževičius Vaclovas, Petro

3

–

9

20.

Dambrauskas Antanas, Juozo

5

2

27

21.

Žiauga Vladas, Prano

3

–

30

22.

Garbenčius Kazys, Kazio

5

3

30

23.

Mažonavičius Pranas, Juozo

3

–

16,5

24.

Mažonavičius Juozas, Juozo

3

–

16,5

25.

Jacinavičius Jonas, Jono

4

1

30

26.

Bijeika Vincas, Antano

5

2

30

27.

Mažonavičius Česlovas, Juozo

3

1

9

28.

Vyžius Povilas, Povilo

2

–

9,5

29.

Berneckis Stasys, Alekso

3

1

8

30.

Žilius Antanas, Antano

3

1

8

31.

Eidimtas Aleksas, Boleslovo

10

4

30

32.

Černiauskienė Ona, Igno

3

1

8

33.

Rubeževičius Ignas, Petro

5

3

30

11

3

8

Rūbelių kaimas
1.

Giga Feliksas, Tado
Kuležiškės kaimas

1.

Kleinauskas Antanas, Kazio

7

4

30

2.

Norkus Steponas, Kazio

4

–

9,5

3.

Kerpauskas Kazys, Kazio

2

1

10

Plikių kaimas
1.

Navardauskas Boleslovas, Prano

4

1

16

2.

Venckus Jonas, Jono

3

1

23

3.

Gotautas Petras, Petro

2

1

18,5

4.

Abromavičius Kazys, Kazio

3

1

17,5

5.

Diržinskienė Marijona, Petro

3

–

9

6.

Budginas Leonas, Leono

2

–

30

7.

Lukauskas Povilas, Jono

4

2

2

8.

Katinas Vincas, Kazio

2

–

12,5

2

–

9,5

Klaišių kaimas
1.

Urbonas Antanas, Antano

2.

Mikutis Stasys, Jono

3

1

9,5

3.

Rekašius Stepas, Petro

3

1

9,5

4.

Bumblauskas Liudas, Igno

4

1

9,5

5.

Mockus Stepas, Jono

2

–

4

6.

Barsteigaitė Marė, Alekso

1

–

8

7.

Jurgelevičienė Fruzina, Simono

6

4

8

8.

Pagojus Kazys, Antano

2

–

8

9.

Dužinskas Stasys, Jono

4

2

10

10.

Dužinskas Vincas, Stasio

3

1

10
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Lietuvos valsčiai

(tęsinys)
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

11.

Barsteigienė Stefanija, Petro

2

–

9

12.

Kerpauskas Adomas, Adomo

4

–

30

13.

Kerpauskas Kazys, Adomo

6

2

30

14.

Viskontas Klemensas, Nemezo

3

1

24

15.

Jankauskas Justinas, Jono

5

3

30

16.

Sivickis Aleksas, Alekso

4

–

30

17.

Sudavičius Aleksas, Alekso

6

1

30

18.

Rapalis Juozas, Juozo

3

–

27

19.

Kaušas Karolis, Prano

3

–

10

20.

Bladžauskas Stanislovas, Stanislovo

1

–

13

21.

Mecikas Antanas, Antano

2

–

9,5

22.

Valdžios žinioje (karinis poligonas)

–

–

30

Užminijų kaimas
1.

Pilkienė Marė, Prano

5

1

8

2.

Gudas Juozas, Izidoriaus

2

1

15

3.

Juškevičienė Ona, Jono

4

3

12

4.

Viskantas Liudas, Leono

7

5

12

5.

Girdvainis Adomas, Jono

4

–

12

6.

Girdvainis Leonas, Jono

6

26,5

7.

Jaselskis Ignas, Igno

2

–

30

8.

Jaselskienė Kotryna, Polikarpo

5

2

30

9.

Burgis Ignas, Beno

5

1

30

10.

Girdvainis Povilas, Jono

5

1

24

11.

Montrimas Teodoras, Igno

1

–

1,5

12.

Eidintienė Ona, Kasparo

7

5

7

13.

Lekavičius Jonas, Jono

2

–

10

14.

Čiūta Jonas, Juozo

3

–

22

15.

Jokubauskas Jonas, Juozo

2

–

8

16.

Radavičius Kazys, Stasio

5

3

8

17.

Vaitkus Jonas, Adomo

2

–

25

18.

Vaitkus Aleksas, Adomo

2

–

16

19.

Kukulskis Antanas, Antano

1

1

7

20.

Žukauskas Vincas, Kazio

1

–

8

21.

Kukulskienė Domicelė, Juozo

2

1

7

22.

Žukauskienė Ida, Krizostemo

1

–

7

23.

Lukošius Juozas, Prano

5

3

8

24.

Žilinskienė Petronėlė, Antano

2

–

8

25.

Girdvainis Petras, Antano

4

2

25

26.

Girdvainis Juozas, Antano

3

1

25

27.

Pričinauskas Vladas, Prano

1

–

2

28.

Rocys Jonas, Onos

6

4

8,2

29.

Mašickis Pranas, Juozo

5

3

8

30.

Girdvainis Pranas, Juozo

7

–

8
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

31.

Barsteiga Aleksandras, Stanislovo

4

–

8,5

32.

Triuška Kazys, Petro

7

4

8

33.

Jonauskaitė Juzefa, Jono

1

–

9

Valdžios žinioje (karinė bazė)

–

–

12

34.

Kereliškės kaimas
1.

Bumblys Kazys, Prano

7

2

19,5

2.

Dapkus Petras, Kazimiero

3

1

13

3.

Armalys Juozas, Kazimiero

5

–

8

4.

Girienė Leonora, Juozo

2

–

8,5

5.

Simonavičius Jonas, Stanislovo

2

–

6

6.

Vaičiulienė Zofija, Kazimiero

8

4

14,5

7.

Motkienė Elena, Stanislovo

2

–

8

8.

Bucevičius Vladas, Jono

6

4

10

9.

Šarkauskas Kazys, Amelijo

2

–

10

10.

Bilevičius Bronislovas, Kazio

2

–

10

11.

Dargvilienė Zofija, Jono

2

1

8,5

12.

Kiaurakis Leonas, Antano

3

1

5

13.

Adomavičienė Antanina, Liudgardo

1

–

9

14.

Žukauskas Aleksas, Alekso

2

–

10

15.

Vaišvilienė Ieva, Jono

2

–

10

16.

Simonavičienė Stefanija, Stepo

2

–

3

17.

Senelių prieglaudos namai (išparceliuoti)

–

–

30

18.

Plytinė

–

–

6

19.

Valdžios žinioje (karinė bazė)

–

–

12

Antanavo kaimas
1.

Domeikienė Marcė, Silvestro

5

–

19

2.

Domeika Vaclovas, Vlado

2

–

12,5

3.

Žlibinas Kazys, Kazio

4

2

8

4.

Vasiliauskas Stasys, Jono

7

5

8

5.

Stončius Feliksas, Vinco

2

–

9

6.

Zeringis Vaclovas, Petro

3

1

8

–

8

–

30

7.

Opulskis Juozas, Jono

8.

Šiaulys Aleksas, Petro

9.

Vaikų kolonija

8
–
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Lietuvos valsčiai

Žarėnų valsčiaus Lauko Sodos apylinkės
gyventojai 1941 metais
Privatūs valstiečių ūkiai, privalėję bolševikų okupantų valdžiai mokėti duok
lę – grūdų, bulvių, mėsos, pieno ir vilnų prievolę 1941 metais4.
4 lentelė. Žarėnų valsčiaus Lauko Sodos apylinkės gyventojai 1941 metais
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

Krėpštų kaimas
1.

Bėlskis Jonas, Kazio

5

2

10

2.

Dzindzelėtas Kazys, Juozo

3

–

9

3.

Kaminskas Stepas, Juozo

5

3

9

4.

Norkus Aleksas, Juozo

2

–

8

5.

Šapas Adomas, Adomo

2

–

16

6.

Norkus Benas, Juozo

3

1

7,6

7.

Vasiliauskienė Aleksandra, Antano

5

1

7,75

8.

Anglickas Vincas, Adomo

6

3

7,75

9.

Mažrimas Bronius, Vinco

7

3

7,5

10.

Leščiauskas Juozas, Juozo

6

4

7,75

11.

Lukoševičius Florijonas, Juozo

7

1

22

12.

Šilingis Stasys, Stasio

4

1

21

13.

Petreikis Justas, Jurgio

6

3

24

14.

Kontautas Antanas, Juozo

3

–

1,5

15.

Kontautas Aleksas, Juozo

3

–

2,5

16.

Simutis Antanas, Jono

4

–

16

17.

Bagdonas Kazys, Juozo

8

3

30

18.

Kazragis Kazys, Juozo

5

2

13,5

19.

Meškys Juozas, Kazio

6

4

8

20.

Žilevičius Adomas, Juozo

4

2

12

21.

Malakauskas Klemensas, Zenono

4

1

12

22.

Jokubauskas Vladas, Juozo

5

3

15,5

23.

Račkauskas Antanas, Kazio

3

1

7,75

24.

Stasiulis Julius, Jono

6

4

12,25

25.

Babachinas Lazeris, Taraso

5

3

7,75

26.

Butkevičius Pranas, Antano

7

3

11,5

27.

Končius Ignas, Adomo

3

1

7,75

28.

Sirutis Antanas, Kazio

4

1

7,75

29.

Rėpšas Antanas, Antano

6

3

8,5

30.

Stulpinas Zenonas, Martyno

4

1

10

31.

Anglickas Leonas, Adomo

5

3

14

32.

Juškevičius Teodoras, Ipolito

6

–

10

33.

Tidmanas Artūras, Ričardo

2

–

22

34.

Vaitkevičius Antanas, Vinco

6

2

7,75

35.

Vaišė Antanas, Antano

5

–

30

4

LCVA, f. R-226, ap. 1, b. 7.

276

I S T O R I J A . A N T R A S I S PA S A U L I N I S K A R A S I R S O V I E T Ų O K U PA C I J A

(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

36.

Žukauskas Jonas, Jono

6

3

7,75

37.

Norkevičius Stasys, Leonardo

3

1

13,5

38.

Jokubauskas Vladas, Jono

5

3

15,5

39.

Račkauskas Antanas, Kazio

3

1

7,75

40.

Valius Antanas, Leono

9

7

21

41.

Sipavičius Vincas, Antano

7

–

30

42.

Jurkus Augustas, Prano

5

3

10

43.

Karačka Aleksas, Felikso

1

–

19,17

Klibių kaimas
1.

Račkauskas Danielius, Antano

4

1

9

2.

Petkus Donatas, Jokūbo

10

8

10

3.

Bumblauskas Julius, Zenono

3

1

8

4.

Žutautienė Zosė, Antano

4

3

10

5.

Daujotienė Valė, Kazio

9

4

17,5

6.

Bakšinskis Petras, Antano

7

5

9

7.

Jonušas Antanas, Igno

4

2

6

8.

Karpis Jurgis, Juliaus

2

–

7

9.

Vaitkevičius Juozas, Juozo

7

3

30

10.

Kiaurakis Antanas, Kazio

4

1

20

11.

Lenkauskas Vincas, Jono

7

4

22

12.

Berenis Vincas, Jono

5

–

30

13.

Karpys Juozas, Alekso

6

4

8

14.

Varpiotas Kazys, Juozo

5

2

17,4

15.

Klova Jonas, Jono

3

1

4,5

16.

Klova Antanas, Jono

3

–

2,5

17.

Šiaulys Vladas, Kazio

4

1

11,5

18.

Statkauskas Juozas, Jono

4

2

9,5

19.

Daujotienė Domicelė, Petro

1

1

12

20.

Katkus Stasys, Juozo

6

3

14

Gaubelių kaimas
1.

Žukauskas Domas, Prano

2

–

2

2.

Raila Kazys, Petro

5

3

1,5

3.

Jankus Aleksas, Alekso

4

2

10

4.

Dabkevičius Petras, Bonifaco

6

3

11

5.

Frajeras Martynas, Juliaus

3

1

4

6.

Kryževičius Liudas, Juozo

3

–

16

7.

Juknaitė Petrė, Petro

1

–

1

8.

Gira Kazys, Albino

4

1

21,15

9.

Masiliauskas Vladas, Povilo

6

4

14

10.

Gedvilas Juozas, Juozo

6

2

17

11.

Gira Aleksas, Albino

5

1

5,5

12.

Mickevičius Pranas, Vitoldo

8

6

14

13.

Ruikienė Stasė, Prano

5

2

16
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

14.

Latuškevičius Juozas, Mikalojaus

5

3

15

15.

Latuškevičius Vacys, Petro

7

4

14,5

16.

Latuškevičius Sergejus, Petro

4

2

14,5

Darbutienė Lucė, Antano

3

–

9

17.

Lauko Sodos kaimas
1.

Kasparienė Agota, Onos

6

3

8,8

2.

Kuokšta Marcelis, Juliaus

3

–

5

3.

Jankus Kostas, Prano

7

3

1

4.

Fabijonavičius Aleksas, Alekso

2

–

2,28

5.

Česnauskienė Teodora, Juozo

3

–

9

6.

Gedvilaitė Marė, Justino

3

–

0,25

7.

Pocius Aleksas, Prano

4

1

0,25

8.

Padaginskaitė Antanina, Antano

2

–

1

9.

Urbonavičius Justinas, Kajetono

4

–

3

10.

Benetis Stepas, Juozo

1

–

1

11.

Jurkienė Leonora, Kazio

3

–

17,5

12.

Česnauskas Pranas, Jono

4

2

14

13.

Česnauskas Jonas, Jeronimo

3

1

14,5

14.

Česnauskas Feliksas, Prano

2

–

0,5

15.

Vaitkus Julius, Juozo

5

1

13

16.

Balskus Antanas, Kazio

4

1

3

17.

Stonkus Benas, Jono

3

1

10

18.

Alčauskas Kazys, Beno

6

2

7

19.

Dapkevičius Jonas, Kazio

7

4

30

20.

Lapžindis Jurgis, Jackaus

8

5

7

21.

Malakauskas Antanas, Antano

5

3

6

22.

Zakarauskas Jonas, Jono

3

1

5

23.

Petrulevičius Anzelmas, Beno

2

–

13

24.

Fabijonavičius Pranas, Alekso

6

1

30

25.

Sipavičius Liudas, Antano

3

–

30

26.

Česnauskas Kazys, Juozo

5

2

26

27.

Bladžinauskas Andrius, Domo

8

4

24,5

28.

Kuokšta Feliksas, Marcelio

29.

Gustys Kazys, Juozo

8

5

16

30.

Vainavičius Povilas, Stasio

3

1

16

31.

Munkevičius Adomas, Prano

3

1

6,5

32.

Berenis Antanas, Antano

3

1

3

33.

Micienė Ona, Simo

5

1

20

34.

Česnauskas Pranas, Jeronimo

3

1

0,5

35.

Jasas Vladas, Lauryno

5

3

1

36.

Kasparaitė Stasė, Stasio

1

–

3

Syderių kaimas
1.

Antanavičius Feliksas, Jono

2

–

12,5

2.

Rubavičiūtė Eugenija, Augustino

1

–

18,5
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

3.

Bumblauskas Antanas, Leono

6

4

13

4.

Bumblauskas Justas, Kazio

4

2

7

5.

Čenskienė Elzė, Juozo

3

1

10,5

6.

Dacys Leonas, Juozo

4

1

7,5

7.

Dacys Juozas, Leono

7

5

1,5

8.

Ignotas Jonas, Stasio

7

5

7,5

9.

Vasiliauskas Kazys, Igno

5

3

6,5

10.

Alčauskas Leonas, Leono

4

2

13

11.

Ignotas Aleksas, Stasio

6

2

13

12.

Žeimys Vladas, Povilo

7

5

12,5

13.

Lukošius Juozas, Juozo

3

1

7

14.

Bumblauskas Antanas, Antano

3

1

8

15.

Bumblauskas Kazys, Antano

3

1

6

16.

Grubliauskas Augustinas, Juozo

5

2

25,5

17.

Vismontas Vincas, Igno

5

3

17,5

18.

Monstys Stasys, Leonardo

3

1

9

19.

Kairys Apolinaras, Kasparo

10

8

5,5

20.

Pleškys Pranas, Stasio

21.

Vasiukienė Eugenija, Alekso

4

3

11,5

22.

Vasiukas Nikodemas, Tado

4

–

16,5

23.

Rubavičius Antanas, Antano

1

–

8

24.

Žulkus Kazys, Leono

5

3

11,5

25.

Bidva Kazys, Lauryno

3

1

28

26.

Turskaitė Vera, Simo

2

–

8

27.

Dapkus Antanas, Kazio

3

1

12,5

28.

Katkus Jonas, Prano

5

–

10,6

29.

Danupienė Ona, Juliaus

2

–

26

30.

Andrijauskas Juozas, Juozo

4

–

12

31.

Andrijauskienė Barbė, Kazio

3

2

24

32.

Smilgys Kazys, Petro

8

6

12

33.

Žulkus Kazys, Jono

3

1

7,5

34.

Bumblauskas Juozas, Beno

2

–

7,5

Ruvelis Vincas, Vinco

8

6

8

35.

Lelų kaimas
1.

Sova Danielius, Domo

5

–

11,5

2.

Kiaurakis Pranas, Antano

8

6

6,67

3.

Tamošauskas Antanas, Leono

4

2

26

4.

Beizeris Stasys, Antano

5

3

12,5

5.

Ramanauskienė Sofija, Sofijos

8

3

30

6.

Dargužis Adomas, Jurgio

1

–

8

7.

Mikuckas Jonas, Boleslovo

4

2

9

8.

Butkevičius Stasys, Silvestro

5

1

30

9.

Narmontas Kazys, Kazio

8

4

14
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Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

10.

Mikuckas Stasys, Boleslovo

3

–

4

11.

Monstys Juozas, Leonardo

2

–

24,5

12.

Petreikis Stasys, Stasio

8

4

20

13.

Barsteiga Petras, Prano

5

3

11

Bružas Povilas, Adomo

3

1

10,3

Galminienė Zosė, Simo

3

–

30

Pranckų kaimas
1.
2.

Barboravo kaimas
1.

Mitkienė Elena, Stasio

2

–

7,75

2.

Jankauskas Zdislavas, Alekso

3

–

19,5

3.

Tomkevičius Jonas, Juozo

5

1

30

Pakulniškių kaimas
1.

Kairys Kazys, Juozo

4

2

6

2.

Kairys Benas, Juozo

5

2

14

3.

Kambrys Pranas, Marijonos

6

4

9

4.

Smilgys Jonas, Juozo

6

3

2

5.

Kybartas Valerijonas, Povilo

4

2

8,5

6.

Riškus Stasys, Juozo

8

3

10

7.

Norkus Pranas, Juozo

2

–

3,7

8.

Norkaitė Barbora, Juozo

2

1

3,7

9.

Norkienė Apolonija, Igno

1

–

4,5

10.

Šiaulienė Stasė, Juozo

4

–

3,7

11.

Norkus Jonas, Juozo

7

3

10

Šėmų kaimas
1.

Lukošius Pranas, Prano

4

2

10

2.

Dužinskis Vincas, Marės

4

–

10

3.

Žulkienė Vera, Bonifaco

1

–

10

4.

Žulkus Petras, Jono

4

2

21,5

5.

Bumblauskas Benas, Beno

5

3

18

6.

Šilanskas Valerijonas, Juozo

2

–

18

7.

Šiaulienė Valerija, Stasio

2

–

4

8.

Kontrimas Julius, Edvardo

7

5

10

9.

Žutautas Kazys, Domo

4

2

15

Žutautas Stasys, Domo

6

4

20

10.

Dargeliškės kaimas
1.

Bružinskas Juozas, Antano

5

–

30

2.

Adomavičius Benas, Kazio

7

2

30

3.

Raudonienė Marė, Mauraco

6

–

30

4.

Šiaulys Antanas, Marės

2

–

10

5.

Raibužis Juozas, Jono

6

3

9,5
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Žarėnų valsčiaus Plauskinių apylinkės
gyventojai 1941 metais
Privatūs valstiečių ūkiai, privalėję bolševikų okupantų valdžiai mokėti duok
lę – grūdų, bulvių, mėsos, pieno ir vilnų prievolę 1941 metais5.
5 lentelė. Žarėnų valsčiaus Plauskinių apylinkės gyventojai 1941 metais
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

Plauskinių kaimas
1.

Mėčius Pranas, Jurgio

5

1

17,2

2.

Zupkus Jonas, Vinco

3

–

10

3.

Zupkienė Marijona, Petro

5

–

17

4.

Kniūkšta Jonas, Antano

5

1

30

5.

Kryžius Augustinas, Martyno

3

1

9,5

6.

Nevardauskas Juozas, Prano

6

2

14

7.

Ruškys Liudas, Kazio

2

2

8

8.

Venckus Juozas, Juozo

7

5

9,2

9.

Varpiotienė Ona, Juozo

3

–

10

10.

Varpiotienė Valė, Jono

2

1

3

11.

Rekašius Juozas, Kazio

7

–

30

12.

Petkus Mykolas, Vinco

3

–

5

13.

Varpiotas Juozas, Kazio

2

–

13

14.

Radys Liudas, Julijono

3

1

13

15.

Armalis Antanas, Antano

4

–

25

16.

Šapalas Povilas, Vinco

6

–

19

17.

Riškus Vincas, Lauryno

4

–

15

18.

Bagdonas Kazys, Jokauto

4

2

10,2

19.

Riškus Antanas, Tamošiaus

4

–

15

20.

Šaltmėris Jonas, Jono

3

1

8

21.

Lukošius Vladas, Antano

4

2

10

22.

Varpučinskas Stasys, Prano

5

2

30

Kiliūnėnų kaimas
1.

Mėčius Pranas, Prano

4

1

3

2.

Kalnikas Kazys, Jono

4

2

7,5

3.

Vaišvilas Jonas, Juozo

3

1

8

4.

Bertulienė Kazė, Kazio

5

2

6

5.

Tolis Feliksas, Juozo

4

2

6

6.

Vaišvilas Julius, Juozo

4

2

8

7.

Galkus Petras, Kazio

7

4

10

8.

Venckus Antanas, Juozo

2

–

6

9.

Kašelskis Petras, Prano

5

2

8

10.

Paulikas Pranas, Kazio

4

2

6

11.

Šilanskas Petras, Kazio

3

2

6

12.

Buivydienė Vincė, Motiejaus

4

2

30

5
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Lietuvos valsčiai

(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

13.

Tolienė Petrė, Liudo

5

4

6

14.

Rimkus Juozas, Vinco

6

3

8

15.

Noreika Kazys, Prano

5

3

8

16.

Vaitkus Juozas, Adomo

2

–

12

17.

Vaitkus Kazys, Adomo

1

–

12

18.

Kalnikaitė Teodora, Juozo

4

1

10

19.

Zalepūgas Antanas, Jono

20.

Zalepūgaitė Barbė, Jono

21.

Stonkus Leonas, Vinco

22.

Šaltminienė Barbė, Stasio

23.

Varpiotas Juozas, Juozo

24.

Nevardauskas Mykolas, Mykolo
Budginų kaimas

1.

Kestavičius Tomas, Prano

8

1

30

2.

Laurinavičius Stepas, Teofylio

4

2

8

3.

Laurinavičius Antanas, Teofylio

4

2

8

Pažiubių kaimas
1.

Stonys Vincas, Jono

1

–

9,2

2.

Vytis Jonas, Domo

4

2

9,7

3.

Apolskis Stasys, Simo

2

–

9

4.

Jurgutis Vincas, Petro

6

4

9

5.

Stirkis Povilas, Alekso

4

1

11

Pupžiubių kaimas
1.

Gintalas Pranas, Ambraziejaus

4

1

10

2.

Lideikis Juozas, Jono

5

1

27

3.

Zuprienė Marijona, Petrės

5

–

17

4.

Norvydas Antanas, Antano

4

2

10

5.

Norvydas Stasys, Adolfo

3

–

24

6.

Kentra Jonas, Antano

6

4

11

7.

Pliuškys Vincas, Prano

6

5

11

8.

Dargienė Stasė, Antano

3

1

11

9.

Tarvydienė Aleksandra, Juozo

5

2

30

10.

Šaltmiris Jonas, Juozo

2

–

3

11.

Mitkevičius Albinas, Antano

8

6

28

12.

Bagdonas Juozas, Juozo

6

3

40

13.

Šilanskas Pranas, Lauryno

6

1

30

14.

Banys Vincas, Marcijono

5

2

18

15.

Goštautas Aleksandras, Adomo

8

6

18

16.

Viršilas Kazys, Teodoro

8

6

8

17.

Gedvilas Balys, Apolinaro

2

–

8

18.

Meilus Feliksas, Jono

2

–

10

19.

Šilanskas Kazys, Lauryno

5

11

12

20.

Burnikaitė Barbora, Jono

2

–

20
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

21.

Sivickis Balys, Vinco

6

3

23

22.

Šilanskas Juozas, Juozo

6

2

23

23.

Kuneika Jonas, Juozo

3

–

30

24.

Kuneika Vladas, Juozo

3

–

12

25.

Jaselskaitė Anelė, Igno

1

–

27

Kentrakalnio kaimas
1.

Daukintis Vincas, Vinco

7

2

9,5

2.

Baltrimas Jonas, Domo

3

–

11

3.

Baltrimas Pranas, Domo

2

4.

Baltrimas Juozas, Domo

6

1

7,5

5.

Jurkienė Juzė, Simono

6

3

15

6.

Mickus Petras, Petro

5

5

16

7.

Mickus Antanas, Petro

8

5

20

8.

Gurčinas Viktoras, Prano

5

–

11

9.

Pakalniškis Povilas, Marcijono

5

–

12

10.

Vakauskas Kazys, Kazio

4

2

10

11.

Bočkus Kazys, Kazio

4

2

15,5

12.

Šiaulys Benediktas, Juozo

5

3

30

13.

Jurkus Simas, Simo

6

3

6

14.

Bertauskas Povilas, Antano

4

1

8,5

15.

Lapinskas Petras, Juozo

6

3

9

16.

Gudas Kazys, Kazio

5

2

6,5

17.

Vičas Vincas, Vinco

3

–

6,5

18.

Petrauskas Antanas, Antano

5

3

12

19.

Vainauskas Andrėjus, Andrėjaus

2

1

14

20.

Gudas Zenonas, Juozo

4

1

10

21.

Grigalas Stasys, Stasio

5

1

13,5

10

Gudaičių kaimas
1.

Gedvilas Feliksas, Juozo

3

–

12

2.

Drobavičius Adomas, Juozo

2

–

9

3.

Vojinskas Domas, Domo

2

–

6

4.

Petkevičius Zenonas, Stasio

5

3

8,5

5.

Varpiotas Povilas, Juozo

2

–

10,5

6.

Rubežienė Barbė, Zigmo

1

–

7

7.

Žilevičius Jonas, Tomo

7

1

30

5

–

8

Avižaičių kaimas
1.

Monkevičius Kostas, Juliaus
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Žarėnų valsčiaus Vilkaičių apylinkės
gyventojai 1941 metais
Privatūs valstiečių ūkiai, privalėję bolševikų okupantų valdžiai mokėti duok
lę – grūdų, bulvių, mėsos, pieno ir vilnų prievolę 1941 metais6.
6 lentelė. Žarėnų valsčiaus Vilkaičių apylinkės gyventojai 1941 metais
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

Vilkaičių kaimas
1.

Jurevičius Kazys, Kazio

5

2

10

2.

Tamošauskas Kazys, Jono

9

4

19

3.

Vainauskas Vincas, Juozo

8

6

9

4.

Lukošius Leonas, Antano

7

3

8

5.

Petreikis Danielius, Jurgio

2

–

30

6.

Žukauskienė Julė, Antano

4

–

8

7.

Builovas Kirila, Abramo

3

1

5

8.

Popovienė Praskofija, Spiridono

4

1

10

9.

Selezniovas Fedotas, Petro

9

5

10

10.

Kovaliovas Alfonsas, Nikiforo

2

–

9

11.

Kovaliovas Nikiforas, Fedėjevo

5

–

9,6

12.

Kovaliovas Julijonas, Nikiforo

4

2

8

13.

Kovaliovas Petras, Matvejevo

4

2

8

14.

Valickis Mečislovas, Simo

7

4

26

15.

Sudavičius Stasys, Stasio

16.

Čereškinas Polijektas, Androno

10

8

28

17.

Kovaliovas Simonas, Nikiforo

5

3

9

18.

Romanovas Titas, Abramo

7

3

8,3

19.

Builovas Abramas, Juozo

7

1

20

20.

Želvienė Antanina, Izidoriaus

2

1

11

21.

Bernotas Vladas, Jono

9

4

30

22.

Šiliauskas Pranas, Antano

2

–

8

23.

Jakutis Jonas, Jono

4

1

10

24.

Račinskas Petras, Juozo

5

3

10

25.

Lifanovas Romumovas, Antano

5

–

3

26.

Šimkus Antanas, Domo

4

1

5

27.

Mažeikis Aleksas, Kotrynos

2

–

2,5

28.

Trumpickis Antanas, Prano

2

–

5

29.

Trumpickis Pranas, Jono

2

–

5,5

30.

Valatka Bonifacas, Lauryno

2

–

3,5

31.

Čiuželaitė Kazė, Lauryno

2

–

3,5

32.

Lifanovas Jonas, Bonifaco

2

–

2

33.

Kovaliovas Matviejus, Fadejevo

5

–

2,8

34.

Laurenovas Grigorijus, Stefano

7

1

30

6

LCVA, f. R-226, ap. 1, b. 10.
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

35.

Žeimys Benas, Igno

4

2

26

36.

Petrušinas Antipas, Alekso

6

4

9,5

37.

Udijenkovas Kondratas, Romanovo

5

3

9

38.

Kovalenkovas Jafanijus, Juozo

4

2

8

39.

Laurenovas Chaonas, Stepo

4

–

15

40.

Kadys Zenonas, Leono

4

2

8

41.

Eitutis Julius, Juozo

5

3

15

42.

Reikauskas Jonas, Jono

3

–

9,5

43.

Danunskas Pranas, Prano

5

3

10

44.

Urbša Baltrus, Jono

6

1

10

45.

Bumblauskas Jurgis, Jurgio

4

–

18

46.

Pakalniškis Antanas, Jurgio

2

–

10

47.

Tamošauskas Bronius, Igno

7

2

21

48.

Žeimys Augustinas, Kazio

9

5

11

49.

Kazbaras Jonas, Vinco

8

4

30

50.

Jurevičius Jonas, Baltraus

4

2

8

51.

Gedvilas Albinas, Justo

2

–

15

52.

Gibėža Ignas, Igno

9

7

9,25

53.

Bumblauskas Jonas, Jurgio

4

–

6

54.

Urbša Baltrus, Jono

6

–

10

55.

Milienė Zuzana, Juozo

5

–

9,5

56.

Dapkus Pranas, Jono

5

2

9,5

57.

Pagojus Juozas, Juozo

6

2

9

58.

Žukauskas Liudas, Domo

4

1

9

59.

Gintalas Kleopas, Kazio

2

–

6

60.

Kundrotas Petras, Leono

1

–

3,3

61.

Lukošius Antanas, Antano

4

–

13

62.

Pagojus Julius, Juozo

4

1

8,5

63.

Eirošius Tadas, Juozo

2

1

10

64.

Pocius Vincas, Juozo

5

3

9

65.

Berenis Kazys, Bonifaco

4

1

30

66.

Kazbaras Adomas, Vinco

5

1

23

67.

Šiaulys Jonas, Jono

5

2

24

68.

Kontautas Jonas, Jono

6

4

11

69.

Pocius Kazys, Juozo

4

1

10

70.

Šimkienė Marijona, Antano

1

–

5,3

71.

Lukošius Pranas, Prano

3

1

8,5

72.

Gustys Kazys, Kazio

5

3

9

73.

Kinčius Ignas, Igno

2

–

6,7

74.

Darbutas Julius, Izidoriaus

6

1

28

75.

Zdramienė Julė, Igno

4

–

28

76.

Vaičiulis Kazys, Prano

6

2

30

77.

Kerpauskas Domas, Juozo

6

3

8
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

78.

Kerpauskas Stasys, Juozo

1

–

6

79.

Jankauskas Adomas, Ciprijono

4

–

17

80.

Vainauskas Juozas, Karolio

7

2

7

81.

Stupelis Jonas, Karolio

7

1

30

82.

Čiuta Pranas, Tamošiaus

6

4

30

83.

Šeškauskas Antanas, Antano

2

–

8

84.

Žutautas Stasys, Kleopo

2

–

8,5

85.

Tamošauskas Ignas, Igno

6

4

25

86.

Strikauskas Kazys, Igno

5

2

30

87.

Račkauskas Zenonas, Zenono

4

2

10

Zėringis Kazys, Petro

4

2

9

88.

Marcių kaimas
1.

Žmoginas Grigorijus, Ejuplo

6

4

27

2.

Novikovas Savelijus, Silvestro

8

4

16

3.

Lukošius Klemensas, Prano

6

4

5

4.

Mažeika Kazys, Kazio

5

–

7

5.

Morkovienė Natalija, Morkaus

4

2

7

6.

Bumblys Jonas, Jono

3

1

13

7.

Vaitkus Vincas, Jono

2

–

9,5

8.

Balsys Pranas, Prano

8

6

8

9.

Metlovas Avdėjus, Jokūbo

9

5

16

10.

Lukenovas Jonas, Grigorijaus

7

5

18

11.

Risovas Jokūbas, Ilijaus

2

–

5

12.

Risovas Julijonas, Ilijaus

5

2

5,5

13.

Risovas Terentijus, Ilijaus

4

1

6

14.

Risovas Ilijus, Tito

2

–

2

15.

Šuiskaitė Domicelė, Jono

4

–

24

16.

Indrijauskas Julius, Jono

7

2

25

17.

Trilikauskas Jonas, Jono

9

1

9

18.

Eitutis Kazys, Jono

6

4

30

19.

Žutautas Kleopas, Kleopo

5

1

30

20.

Tamošauskas Ignas, Igno

6

4

25

21.

Gedmontas Benas, Jono

8

3

9

22.

Kungys Kazys, Kazio

4

1

14

23.

Kazbaras Antanas, Antano

5

3

10

24.

Reinikovas Izidorius, Osifo

12

6

2

25.

Matrijonas Savelijus, Fidazėjaus

4

2

0,25

26.

Čereškinas Pulietas, Andriaus

10

8

28

27.

Bernotas Vladas, Jono

9

4

30

28.

Trilikauskas Kazys, Igno

5

2

30

29.

Bernotas Vladas, Jono

9

4

30

30.

Gailius Antanas, Kazio

3

1

8
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

Zalepūgų kaimas
1.

Jokubauskas Jonas, Antano

6

4

10

2.

Buivydas Jonas, Juozo

2

–

12

3.

Balbuckis Kazys, Vlado

7

4

10

4.

Rimkevičius Julius, Igno

6

2

30

5.

Zalepūga Juozas

6

–

6,6

6.

Sidaras Jonas, Antano

7

4

30

7.

Sidaras Leonas, Antano

2

–

10

8.

Rubušauskienė Eugenija, Jono

1

–

30

Varnaičių kaimas
1.

Monkevičius Vincas, Vinco

6

4

15

2.

Taureževičienė Bronė, Adomo

1

–

8

3.

Kuprys Petras, Onos

6

2

8,3

4.

Rakauskienė Julė, Juozo

3

1

11

5.

Šakenis Valentas, Jono

4

2

7,7

6.

Krivienė Petronėlė, Domo

4

–

6,5

7.

Darbutas Jonas, Juozo

2

–

3

8.

Jonušas Ignas, Igno

4

2

30

9.

Pocius Vladas, Juozo

6

4

11

Rimučių kaimas
1.

Daškus Julius, Marcelijaus

2

–

18

2.

Lenkauskienė Elena, Kazio

5

–

10

3.

Varanauskas Juozas, Juozo

4

2

8

4.

Arlauskas Petras, Jono

2

–

8

5.

Karečkienė Eugenija, Felikso

4

1

30

6.

Viskontas Petras, Petro

2

–

30

7.

Tamošauskas Bronius, Leonardo

4

–

24

8.

Burneika Adolfas, Adomo

4

–

23

9.

Sakys Julius, Kazio

5

1

14

10.

Venckus Juozas, Felikso

6

4

24

Šašaičių kaimas
1.

Kazbaras Leonas, Antano

5

2

14

2.

Bružas Antanas, Antano

8

6

14,5

3.

Einikienė Julė, Stasio

5

4

19,6

4.

Stonkienė Augustina, Martyno

2

–

19

5.

Butkevičius Ignas, Silvestro

6

1

30

6.

Jankauskienė Marė, Prano

5

2

30

7.

Butminienė Barbora, Igno

5

2

25

8.

Petreikis Adomas, Kazio

6

1

14

9.

Einikis Petras, Kazio

9

3

30

10.

Žimkus Stasys, Juozo

9

1

30

11.

Bumblauskienė Valė, Adomo

7

–

30
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

12.

Bružas Vincas, Juozo

11

6

10

13.

Jokubaitienė Zuzana, Petro

2

1

5,5

14.

Vytartienė Barbora, Petro

2

–

3,7

15.

Balbuckaitė Ona, Vlado

2

–

2

16.

Balbuckas Pranas, Vlado

1

–

9

17.

Balbuckaitė Kazė, Vlado

1

–

2

18.

Kareiva Kazys, Kazio

5

3

10

19.

Bumblauskas Pranas, Igno

3

1

9,5

20.

Každailis Jeronimas, Stasio

6

1

9,6

21.

Pleškys Petras, Juozo

3

1

8,5

22.

Ruibys Ignas, Antano

4

2

7,5

23.

Gaidjurgis Pranas, Prano

3

1

20

24.

Rubežius Aleksas, Alekso

4

1

7,5

25.

Adomavičius Jeronimas, Kazio

4

–

18,4

26.

Labžentis Justinas, Antano

6

4

10

27.

Urbonas Jonas, Nikodemo

7

5

8,5

28.

Sudintas Jonas, Juozapo

7

4

11

29.

Stonys Jonas, Jono

5

3

14

30.

Rimkus Aleksas, Fortunato

5

1

14

31.

Aleksandravičius Fortunatas, Silvestro

6

3

14

32.

Miceika Domas, Felikso

4

1

14

33.

Alimienė Monika, Jono

2

–

14

34.

Zupkus Jonas, Jono

6

4

14

35.

Dambrauskas Petras, Petro

5

3

9

36.

Klevinskas Kostas, Prano

5

1

17,7

37.

Bitartas Domas, Domo

5

–

24

38.

Diržinskienė Marijona, Jono

3

–

8

Saušilės kaimas
1.

Balsys Pranas, Petro

7

4

10,5

2.

Bumblauskas Petras, Igno

7

4

9

3.

Bumblauskas Danielius, Juozo

6

2

30

4.

Berenis Vincas, Vinco

2

–

9,3

5.

Berenis Ignas, Vinco

4

2

9

6.

Berenis Adomas, Antano

7

2

8

7.

Bidva Vladas, Prano

5

2

10

8.

Bumblauskas Teodoras, Domo

7

3

30

9.

Bumblauskas Antanas, Stasio

4

2

8,3

10.

Butkus Petras, Izidoriaus

4

2

10

11.

Bumblauskaitė Elena, Alekso

1

–

11,5

12.

Baublys Jonas, Simono

2

–

11,5

13.

Daukša Leonas, Jono

4

–

24

14.

Jagminas Vladas, Igno

5

1

9,5

15.

Gedvilas Leonas, Norberto

5

2

19,5

288

I S T O R I J A . A N T R A S I S PA S A U L I N I S K A R A S I R S O V I E T Ų O K U PA C I J A
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Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Iš viso
šeimos narių

Šeimos
vaikų

Valdė privačios
žemės (ha)

16.

Lekavičius Pranas, Juozo

3

1

8,5

17.

Raibužis Juozas, Viktoro

5

–

16,8

18.

Raibužis Jonas, Jono

3

–

24

19.

Rekašius Benas, Juliaus

7

2

16,3

20.

Lukošius Pranas, Juliaus

3

–

12,5

21.

Rumbutis Liudas, Petro

7

2

12,5

22.

Vaitkus Vladas, Adolfo

4

1

7,6

23.

Rumbutis Aleksas, Prano

4

1

23,7

24.

Vaitkus Liudas, Juozo

5

2

8,5

25.

Ložys Pranas, Adomo

6

2

8

26.

Černiauskienė Marė, Domo

5

3

5,5

27.

Bingis Vaclovas, Domicelės

2

–

10

28.

Vaišė Jonas, Jono

4

2

9

29.

Lukošius Vaclovas, Felikso

2

–

6,7

30.

Jankauskas Petras, Petro

6

4

5

31.

Labžentis Jurgis, Jackaus

1

–

4,3

32.

Pocius Petras, Domo

6

1

14,5

33.

Bumblauskas Stasys, Kazio

5

2

30

34.

Lukošius Antanas, Antano

2

–

30

35.

Kiršienė Marė, Felikso

4

3

8,15

36.

Radavičius Pranas, Domo

6

1

30

37.

Bertauskas Pranas, Adomo

3

2

9

38.

Rapalis Pranas, Juozo

3

1

9

Ariškės dvaras
1.

Gaubys Kostas, Antano

2

2.

Ruibys Stasys, Juozo

6

3

9,5
9,5

3.

Vaitkus Teofilis, Juozo

4

1

9,5

4.

Vičius Petras, Vinco

6

2

9,5

5.

Nevardauskas Vinčislovas, Adomo

1

–

9,5

6.

Vaikų kolonija

–

–

30

Pastaba. Archyvuose nerasta Vismaldų apylinkės kaimų. Dar trūksta Felik
savo, Rešketėnų, Vertininkų, Kliokų ir dar 6 kaimų gyventojų sąrašų.

Išvados
Čia pirmą kartą iš surastų ir surinktų archyvuose duomenų pateikiamos
Žarėnų krašto gyventojų pavardės, vardai ir tėvavardžiai, jų šeimos narių bei
augintų vaikų skaičius, kiekvieno gyventojo valdyta privati žemė.
Patikslintos pavardės, vardai ir tėvavardžiai čia gyvenusių ir sėkmingai
triūsusių lietuvių, lenkų, žydų (vokiečių nacių sunaikintų), rusų sentikių. Pasi
stengta surašyti visus, kad jų išlikę gyvi vaikai ir augantys anūkai žinotų savo
kilmę, senelius bei jų valdytą privačią žemę. Gal vis daugiau rasis kraštiečių,
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suprantančių prigimtinę pareigą – pratęsti tėvų ir protėvių Koplytėlė Žarėnų
gyvenimą, tradicijas ir papročius, puoselėti gimtąją lietuvių apylinkėse. 2021 m.
kalbą, drauge su visais kurti gražesnę ir šviesesnę Žarėnų K. Driskiaus nuotr.
krašto ateitį nepriklausomos Lietuvos labui.
Eiti tėvų ir protėvių keliu kaime labiau sugeba tas, kuris paveldi savąją
žemę ir tampa ištikimas savo protėviams. Išlikti savam kaime ir būti ištikimam
savo giminei padeda žemė ir joje užgyventi turtai.
Kaime be žemės niekad nebūsi savas pilietis.
Šiandien Žarėnų krašte vietinių gyventojų, prieškario, karo audrų ir poka
rio sovietų valdžios naikintų, belikę gal 10 procentų. Tiktai Mirusiųjų pagerbimo
dieną suvažiuoja po kelis šimtus parymoti, pasimelsti Žarėnų krašto kapinėse.
Bet kasmet vis daugiau žmonių susipranta, po 3–7 vaikaičius pargrįžta na
mo – į Žarėnų kraštą.
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Bolševikų okupantų vykdytas genocidas
Žemaitijoje 1940–1949 metais
Juozas Girdvainis

Atverkime sovietų okupacinės valdžios kelias KGB slaptąsias bylas, kad susimąstytų jaunas
ir senas Lietuvos pilietis.
Bolševikų laikai Lietuvos valsčiuose 1940–1941 metais. Iki 1940 m. Nepriklausomoje Lietuvoje dauguma kaimo žmonių vertėsi žemės ūkiu ir iš to darbo
pragyveno. Kai 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungos ginkluotosios karinės
pajėgos okupavo suverenią Lietuvos valstybę, okupantų statytinė valdžia liepos
22 d. paskelbė deklaraciją, jog visa Lietuvos teritorijoje esanti žemė yra „liaudies
nuosavybė“. Taip vadintas Lietuvos visuomenės prievartinis žemės nusavinimas.
Pagal šią sovietinę deklaraciją iš Lietuvos ūkininkų buvo atimta teisė disponuoti
savo žeme: parduoti, pirkti, dovanoti.
Kaime žmonės buvo sunerimę. Nei žemės netekusieji, nei nemokamai jos
gavusieji nežinojo, kas jų laukia. Ir vieni, ir kiti bijojo kolchozų. 1940 m. žemės
ūkio ministras („liaudies komisaras“) per laikraščius ir radiją ramino ūkininkus,
kad Lietuvoje, kaip Rusijoje yra, kolchozų nebus.
Netrukus sovietų okupantų valdžia pašalino tą „liaudies komisarą“ kaip
padariusį darbą ir pakeitė kitu.
1940 m. sovietų valdžios spauda (kitokia buvo uždrausta) pradėjo visais
įmanomais būdais skelbti apie laimingą gyvenimą Rusijos kolchozuose. Kad Rusijoje organizuojant kolchozus keli milijonai žmonių mirė badu, spauda nerašė.
Gudriai suregztas žemės nusavinimo planas palaipsniui buvo įgyvendinamas.
Pritaikė sovietų įstatymus. 1940 m. gruodžio 1 d. bolševikų valdžia paskelbė, jog Lietuvoje įsigalioja SSRS valdžios įstatymai pagal SSRS teisės kodeksus1.
1941 m. balandžio 26 d. SSRS liaudies komisarų taryba prisiunčia iš Maskvos
slaptą nutarimą Nr. 1154-473C (rus. sekretno – slaptai), kuriuo įsakoma Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje iš gyventojų atimti:
„1. Gyvenamus namus, sandėlius, parduotuves, pramonės įmones, amatų įmones,
dirbtuves, įrangą ir instrumentus, gamybos žaliavas ir pusfabrikačius negrąžinamai.
2. Kaimo statinius, šiltnamius, oranžerijas, žemės ūkio inventorių ir sėjai paliktas
visų rūšių sėklas.
3. Grūdus, pašarus, taip pat gyvulius ir naminius paukščius.
4. Žemės ūkio inventorių ir namų apyvokos daiktus.
5. Įvairias brangenybes: auksą, sidabrą, įvairaus pobūdžio obligacijas ir vertingus
finansinius popierius.
6. Pinigus tarybine ir užsienio valiuta.
7. Senus vertingus meno kūrinius ir perduoti negrąžinamai.
8. Specialios paskirties daiktus gynybai ir perduoti negrąžinamai.
Lėšos, gautos už realizuotą produk1
ciją, įskaitomos į valstybės biudžetą.
LCVA, f. R-754, ap. 3, b. 514 (slaptoji byla), l. 28.
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V. Molotov, SSRS liaudies komisarų tarybos pirmininkas
J. Čadajev, SSRS liaudies komisarų tarybos reikalų valdytojas“
1941 m. gegužės 4 d. SSRS liaudies komisarų tarybos pirmininko pavaduotojas
N. Voznesenskis raštu Nr. CO5586 (rus. soveršenno sekretno – visiškai slaptai) įsako
iš Lietuvos paimti (atimti) 1941 m. antrą ketvirtį: mėsos – 186 tonas, žuvies –
1 215 tonų, taukų (kombinžiro) – 200 tonų, lašinių – 51 toną, cukraus – 300 tonų3.
1941 m. birželio 3 d. SSRS liaudies komisarų pirmininkas ir Visos Rusijos
komunistų (bolševikų) partijos CK sekretorius Josifas Stalinas iš Maskvos atsiunčia
nutarimą Nr. 1458-590 cc (rus. soveršenno sekretno – visiškai slaptai) dėl pavasario
sėjos Lietuvos gyventojų atsisakymo faktų ir nurodo LSSR prokurorui traukti
griežton baudžiamojon atsakomybėn visus neįvykdžiusius pavasario sėjos planų
su viso turto konfiskavimu4.
1941 m. birželio 6 d. SSRS liaudies komisarų pirmininkas ir Visos Rusijos
komunistų (bolševikų) partijos CK sekretorius Josifas Stalinas nutarimu Nr. 1510621 cc (rus. soveršenno sekretno – visiškai slaptai) įsako Lietuvoje statyti karines
gamyklas, šaudmenų ir šovinių gamybos cechų darbo jėgą apgyvendinti darbininkų
ir valstiečių klubuose vasaros periodui5.
1941 m. birželio 6 d. SSRS liaudies komisarų tarybos pirmininko pavaduotojas K. Vorošilovas siunčia slaptą raštą nurodydamas, jog netoli Kauno Sitkūnuose
reikia pastatyti 10 KWT galingumo „Ekstra“ tipo radijo stotį (blokuoti Vakarų
valstybių radijo programas – aut. past.)6.
1941 m. sausio 30 d. buvo priimtas sovietų valdžios nutarimas „Dėl skolų,
mokesčių, rinkliavų ir baudų ėmimo nuo valstiečių ūkių ir žemės mokesčio padidinimo už 1940 metus“7
Nutarime sakoma, kad taikoma lengvata turėjusiems „iki paskelbiant žemę
valstybės nuosavybe, ne daugiau kaip 5 ha“.
Kita vertus, ši lengvata paskelbta kalendoriniams 1940-iesiems metams pasibaigus, todėl pasinaudoti ja galėjo tik vienas kitas labai nusigyvenęs mažažemis.
O tie ūkininkai, kurie turėjo po 10–15 ha žemės, jau privalėjo mokėti
50 proc. padidintą mokestį, jeigu iki sovietų okupacijos pradžios laikė bent vieną
samdomą darbininką.
Žarėnų valsčiuje per šimtas žemės savininkų jos turėjo daugiau nei po
30 ha. Šiems valsčiaus žmonėms žemės mokestis buvo padidintas 100–200 proc.
Jei šeimos ūkis nesamdė darbininkų, toks ūkis vis tiek privalėjo sumokėti tiek
pat padidintą mokestį, kiek ir tie, kurie laikė samdinius. Tai rodo apgaulingą
okupantų valdžios nenuoseklumą. Padidintam žemės mokesčiui sumokėti buvo
duotas vieno mėnesio terminas – iki 1941 m. kovo 1 d. Bet sprendžiant iš spaudos ir archyvinių šaltinių, ūkininkai, norėdami išvengti visokių represijų, šį žemės
mokestį už 1940 m. sumokėjo.
Žarėnų apylinkių kaimuose gau- 2 Ten pat, l. 59.
siai gyveno žmonės, pavyzdingai tvarkę 34 Ten pat, l. 76.
Ten pat, l. 85, 86.
ir gausinę Lietuvos žemės ūkį, auginę 5 Ten pat, l. 92.
vaikus, puoselėję ir turtinę gražias že- 6 Ten pat, l. 91.
7
Dokumentas Nr. 166, Lietuvos TSR vyriausybės
maičių tradicijas. Čia – bolševikų valnutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941, sausio 30,
džios sunaikinti kaimai ir jų žmonės.
nr. (10).
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Sudiev Žarėnai, mus
išveža su apsauga

Gal dienos šviesą išvys apie juos, gyvenusius Žemaitijos kaimuose, geriausi
prisiminimai? Bet tai liks tiktai prisiminimas. Niekas nebesugrąžins jų buvusio
gyvenimo ir garsėjusių kaimų tradicijų.
2017 m. liepos 17 d. – Pasaulio lietuvių vienybės dieną – išlikusios bei
išdidžiai gyvuojančios lietuvių tautos didvyriai dvyliktą kartą organizavo šventą
žygį „Misija – Sibiras“ ir dviem savaitėms išvyko į tremties vietoves Rusijos Sibire tvarkyti nekaltai nuo bolševikų kentėjusių ir mirusių žmonių kapines. Rusijos
Sibire sutvarkyta daugiau kaip 150 kapinių.
Kasmet birželio 14-ąją Lietuva mini Gedulo ir vilties dieną. Šią dieną
1941 m. Maskvos komunistų įsakymu visose Baltijos valstybėse – Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje NKVD pradėjo masinius visai nekaltų žmonių areštus ir trėmimus
į Rusijos Sibirą.
Kaip prasidėjo trėmimai? SSRS ir Vokietija 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašė
Nepuolimo sutartį. Pagal sutarties slaptuosius protokolus Lietuva pateko į SSRS
įtakos sferą. 1940 m. birželio 15 d. SSRS kariuomenė peržengė Lietuvos sieną.
Prasidėjo okupacija. 1940 m. rugpjūčio 3 d. SSRS Aukščiausioji Taryba paskelbė
Lietuvą sąjungine respublika. Visos Lietuvos gyvenimo sritys buvo pertvarkytos pagal sovietų modelį. Buvo reorganizuota kariuomenė, nacionalizuota žemė,
bankai, pramonė, transporto ir ryšių ūkis, įvestas rublis. Lietuvoje pradėjo veikti
SSRS represinių žinybų: Vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) ir Valstybės
saugumo liaudies komisariato (NKGB) – padaliniai. Dar 1939 m. spalio 11 d.
Maskvoje pasirašytas NKVD įsakymas Nr. 00122 ir parengtos instrukcijos apie
„antitarybinio elemento“ likvidavimą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.
1940 m. liepą pradėti masiniai areštai. 1941 metų birželio 14-ąją pradėti
masiniai trėmimai truko iki birželio 22-osios. Tai buvo iš anksto suplanuota ir
parengta akcija. Trėmimus vykdė specialūs NKVD daliniai. Labiausiai nukentėjo
inteligentija. Buvo ištremti Lietuvos Respublikos politikos veikėjai, partijų ir organizacijų vadovai, karininkai, gydytojai, mokytojai, ūkininkai ir jų šeimos.
Pirmasis trėmimų etapas baigėsi birželio pabaigoje Vokietijai užėmus Lietuvą.
Tačiau 1944 m. liepos 4 d. Raudonajai armijai vėl įžengus į Lietuvos teritoriją
prasidėjo antroji sovietinė okupacija ir nauji trėmimų etapai.
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Kaip vyko trėmimai? Masiniai trėmimai prasidėjo 1941 m. birželio 14 d.,
šeštadienį 2–3 valandą ryto. Deportaciją vykdė LSSR ir iš SSRS atvykę represinių
struktūrų pareigūnai, jiems padėjo Lietuvoje dislokuotos Raudonosios armijos kariai,
talkino komunistų partijos vietos aktyvas. Trėmimų vykdytojų operatyvinė grupė
įsiverždavo į tremiamųjų būstus, pakeldavo gyventojus iš miego, pagal turimus
sąrašus patikrindavo šeimos sudėtį. Tada jie surengdavo kratą, ieškodami ginklų,
aukso, valiutos, po to pranešdavo apie ištrėmimą iš Lietuvos.
Baudėjų apsuptai šeimai buvo skiriama labai mažai laiko susiruošti. Vienur
žmonėms buvo leidžiama pasiimti dalį savo turto, kitur jie buvo išvežami be
jokių asmeninių daiktų. Dažnai tremiamųjų šeimos buvo atvirai apiplėšiamos.
Tremtinių paliktas turtas turėjo būti aprašomas, konfiskuojamas ir paskirstomas,
tačiau neretai tremtinių paliktą turtą pasisavindavo jo aprašymą ir paskirstymą
vykdę pareigūnai. Tremdami žmones, baudėjai elgėsi žiauriai. Tremiamųjų šeimos
buvo terorizuojamos, į mėginančius bėgti žmones buvo šaudoma. Į mašinas ar
vežimus buvo grūdami seneliai ir naujagimiai, ligoniai ir nėščios moterys.
Visi tremiamieji buvo vežami į pradines surinkimo stotis ir konvojuojami
į ešelonų telkimo vietas. Telkimo punktuose šeimos buvo išskiriamos, tremtiniai
suskirstomi į dvi grupes: „A grupę“ („šeimos galvos“) ir „B grupę“ („šeimos
nariai“) ir sugrūdami į baudėjų akylai saugomus prekinius (gyvulinius) vagonus.
„A grupei“ priskirti asmenys buvo konvojuojami kaip suimtieji ir vežami į karo
belaisvių stovyklas, „B grupei“ priskirti žmonės buvo vežami į specialias tremties
vietas. Iš Lietuvos buvo išsiųsti 4 ešelonai su suimtaisiais („A grupė“), 11 ešelonų
su tremtiniais („B grupė“) ir 2 ešelonai su kriminaliniais nusikaltėliais.
1941 m. birželio 15–19 d. iš ešelonų formavimo vietos – Naujosios Vilnios
geležinkelio stoties išvyko 577 vagonai su suimtaisiais ir tremtiniais. Vežami į
lagerius ir tremties vietas žmonės patyrė daug kančių, dėl sunkių ir antisanitarinių
sąlygų kelyje dažnai susirgdavo ir mirdavo.
Tomis 1941 m. birželio dienomis iš Lietuvos buvo deportuota apie 17 500 žmonių – 4 663 įkalintieji ir 12 832 tremtiniai.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis,
1940–1953 m. laikotarpiu iš Lietuvos buvo ištremta 131 600 žmonių.
1948 m. gegužės 22 d. 4 valandą ryto įvykdytas didžiausias masinis Lietuvos
gyventojų trėmimas, kurio metu panaudojus gyvulinius vagonus ištremta apie
40 tūkst. žmonių. Tarp jų – 10 897 vaikai iki 15 metų. Kas dešimtas Lietuvos
tremtinys buvo vaikas. Kelyje į tremtį ir tremtyje žuvo apie 5000 Lietuvos vaikų.
Dar apie 156 tūkst. Lietuvos gyventojų buvo įkalinta. Taigi Kremliaus bolševikų
komunistų sovietinė valdžia iš Lietuvos neteisėtai deportavo beveik 300 tūkst.
žmonių.
Kiek Lietuvos gyventojų tremtyje arba kalėjime mirė? Sovietiniuose lageriuose buvo sušaudyta ir mirė apie 23 tūkst. kalinių. Tremtyje, turimais duomenimis, žuvo apie 28 tūkst. tremtinių. Taigi, bendras mirusiųjų skaičius viršija
50 tūkst. žmonių.
Kur Lietuvos gyventojai buvo tremiami? Lietuvos gyventojai tremiami ir
kalinami buvo beveik visoje SSRS teritorijoje. Ypač daug lietuvių atsidūrė Krasnojarsko krašte, Rešotų lageriuose. Vyrai dažnai buvo atskiriami nuo šeimų ir
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siunčiami į Krasnojarsko krašto, Komijos ASSR, Sverdlovsko srities lagerius. Jų
šeimos ištremtos į Altajaus kraštą, Novosibirsko sritį, Komijos ASSR.
Kokiomis sąlygomis tremtiniai gyveno? Tremtiniai buvo priverstinai apgyvendinti gyvenimui netinkamose vietovėse, specialiose tremties vietose, vadinamosiose specialiose gyvenvietėse, bendruose barakuose ar žeminėse. Formaliai
kartais tremties laikas būdavo nustatytas 10 arba 20 metų, tačiau dažniausiai buvo
tremiama visam laikui. Tremtiniai buvo įdarbinti kasyklose, miško kirtimo, medienos
paruošų, statybos, žvejybos ir kitose įmonėse. Darbo ir gyvenimo sąlygos tremtyje
buvo labai sunkios, ypač atšiauriuose Rusijos kraštuose. Tremtiniai nuolat kentė
šaltį, badą, komendantų ir administracijos vadovų patyčias. Dėl blogų gyvenimo
sąlygų, epidemijų, bado sirgo ir mirė daug tremtinių, ypač vaikų ir pagyvenusių
žmonių. Stengdamiesi išsigelbėti nuo mirties, kai kurie tremtiniai bėgdavo į Lietuvą, pakeliui buvo suimami, įkalinami, paskui vėl grąžinami į tremties vietas.
Tik nedaugeliui sėkmingai pavykdavo pasiekti gimtinę.
Bolševikų okupantų vykdytas genocidas Žemaitijoje – Plungės, Telšių,
Rietavo, Tverų, Alsėdžių ir kituose valsčiuose 1948–1949 metais. 1948 m. gegužės
22–23 d. iš Telšių apskrities valsčių planuota išvežti 350 šeimų, išvežta – 333,
16 žmonių pasislėpė (arba mėginę pabėgti – nušauti – aut.).
Išvežta: 281 ūkininkų, 40 vidutiniokų, 6 beturčių, 6 kitos šeimos.
Atimta: arklių – 335, kumeliukų – 37, karvių – 475, veršelių – 233, kiaulių –
254, paršelių – 248, avių – 866, ėriukų – 68, ožkų – 6, paukščių – 1128
Žmonių surinkimai ir gaudymai daugiausia naktį ir paryčiais vyko sėkmingai, šeimos išvežtos organizuotai, padedant ginkluotiems Raudonosios armijos
kariams, stribams ir (bolševikų) partiniam aktyvui. Po trėmimų visuose valsčiuose
ir jų apylinkėse surengti susirinkimai, aiškinamasis darbas9.
Ūkininko Rausko sodyboje kariškiai ir stribai ieškojo pasislėpusio šeimininko
ir jo šeimos narių. Kariškiai ir stribai apsupo sodybą ir pašovė iš gyvenamojo
namo bėgančią 45 metų auklę Monaitę, kuri čia pat pievoje mirė10.
Žarėnų valsčiaus VK pirmininkas Mykolas Grinius perspėjo ūkininką Praną
Juškevičių ir jo šeimą apie jiems gresiančią tremtį į Sibirą.
Kai 1948 m. gegužės 23 d. sekmadienio rytą rusų kariškiai gaudė ir sodino
į karines mašinas ūkininkų šeimas, Žarėnų bažnyčioje buvo tiktai apie 30 žmonių,
kiti buvo labai išsigandę ir į bažnyčią nėjo.
1948 m. birželio 4 d. Telšių apskrities VK pirmininkas K. Liaudis rašte
Nr. 915-CC (visiškai slaptai) LKP(b) CK sekretoriui A. Sniečkui ir LSSR MT pirmininkui M. Gedvilui rašo: „Pradžioje
Telšiuose vežamus tremtinius gyventojai 8 Lietuvos komunistų (bolševikų) partijos CK Ypatingasis skyrius, Ypatingoji dalis. LKP(b) apskričių
lydėdavo ir rinkdavosi visa minia, su ašarokomitetų pažymos apie Lietuvos gyventojų ištrėmis lydėdavo kiekvieną mašiną į traukinį...
mimą iš Lietuvos, jų turto konfiskavimą, LYA,
Mokymo įstaigose ašaroja mokiniai,
f. 1771, ap. 11, b. 237 (slapta 1948 m. byla), l. 122.
9
1948 m. gegužės 31 d. Telšių apskrities (ukomo)
alpsta klasėse moksleivės. Telšių apskrities
komunistų (bolševikų) partijos sekretoriaus Jurgio
komunistų partijos komitetas organizavo
Baščiulio raštas Nr. 882-cc (rus. soveršenno sekretno –
visiškai slaptai) Lietuvos komunistų (bolševikų)
susirinkimus, pravedė aiškinamąjį darbą,
partijos CK sekretoriui drg. A. Sniečkui, ten pat,
kad taip reikia kovoti su lietuvių liaudies
b. 237, l. 127.
priešais ir juos ištremti iš Lietuvos. Da- 10 Ten pat, b. 237, l. 124.
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bar Telšių mieste ir mokyklose ramu. Galime ramiai statyti naują Prie iškastų sovietų
komunistinį gyvenimą“11.
valdžios 1949 m.
1948 m. birželio 5 d. Lietuvos SSR teisingumo minist
ras gegužės 21 d.
J. Bleka LKP(b) CK sekretoriui A. Sniečkui rašo: „Dabar visi nužudytų Žarėnų
žmonės išsigandę, pesimistiški. Bijo vežimų į Sibirą. Valsčiuose partizanų palaikų.
atsiranda didelis pakilimas eiti rašytis į kolūkius.
Nuotraukos iš Juozo
Dabartiniu metu šias nuotaikas reikėtų išnaudoti ir pagal Girdvainio asm.
galimybes organizuoti kolchozus, kaip tai jau pradėta Šiaulių apskri- archyvo (ARFA)
tyje, kur po gyventojų trėmimų organizuota daug naujų kolchozų.
Tokiu būdu bus išspręstas turto, paimto iš ūkių, padalijimas kolchozams.
Dabar gyventojai yra stipriai prigąsdinti ir, neturėdami kitos išeities, stos į kolchozus.“
1948 m. Telšių apskrityje veikė 190 ginkluotų etatinių Saugumo ministerijos
(MGB) kariškių. Jiems talkino parsidavę, dažniausiai geriantys vyrai – „liaudies
gynėjai“, gaudavę mėnesinę 580 rb algą ir priedą bei premijas už atliktą darbą
(žmonių gaudymą, areštus, šaudymą).
Apskrities komunistų (bolševikų) partijos sekretorių dieną ir naktį saugojo
du ginkluoti sovietų kariškiai, apskrities vykdomojo komiteto pirmininką saugojo
patalpose ir lydėdavo du ginkluoti civiliškai apsirengę kariškiai.
Telšių apskrityje prievarta įsteigtus pirmuosius šešis kolūkius ištisą parą
saugojo 45 etatiniai operatyvinių grupių šautuvais bei granatomis ginkluoti kariškiai ir stribai.
Telšių apskrities sekretorius Jurgis Baščiulis 1949 m. sausio 10 d. Lietuvos
komunistų (bolševikų) partijos CK sekretoriui A. Sniečkui visiškai slaptai pateikia
Telšių bolševikų komiteto 1948 m. nuveikto darbo ataskaitą: „Po pravestų papildomų priemonių (žmonių surinkimo ir patalpinimo į vagonus) 1948 metais Telšių ukome
(apskrityje) išvežta už Lietuvos TSR teritorijos ribų 364 šeimos. Iš jų: ūkininkų – 206,
vidutiniokų valstiečių – 45, vargingų valstiečių – 6 ir kitų šeimų – 7“12
Kitų grupių žmonių (areštuotų
11
Ten pat, b. 257 (visiškai slapta byla), l. 57.
ar nužudytų) bendrame skaičiuje ne- 12 LYA, f. 1771, ap. 52, b. 80 (visiškai slapta byla),
nurodoma.
l. 216.
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Antrasis Lietuvos žmonių trėmimas bolševikų okupantų pradėtas 1949 m.
kovo 24–25 d. ir vėliau. Žmonės bėgo, kur tiktai galėjo, ir kaip išmanydami slėpėsi nuo neteisėtų trėmimų.
Per antrąjį didįjį trėmimą 1949 m. kovo 24–25 d. Telšių apskrities valsčiuose
planuota išvežti 166 šeimas; išvežtos 167 šeimos, iš viso 556 žmonės: 175 vyrai,
206 moterys ir 145 vaikai iki 15 metų13. Kitų grupių žmonių (areštuotų ar nužudytų) iš bendro skaičiaus nenurodoma.
Visi raštai rašomi tiktai rusų kalba, įslaptintos operacijų (žmonių gaudymo,
areštavimo, mušimo, šaudymo) vykdytojų pavardės.
Pateiksiu žiupsnelį sovietų slaptųjų dokumentų faktų.
„Nepavyko 1949 m. kovo 24–25 d. iš karto blokuoti visas 228 Plungės valsčiaus
ūkininkų sodybas.
Į Plungės traukinių stotį žmonės buvo vežami kariškomis mašinomis, kurios atvažiavo jau kovo 24 d. rytui išaušus.
Aprašytas 172 išvežtų ūkininkų ir 50 pabėgusių ūkininkų turtas, dar neaprašyti
25 ūkininkai.
Konfiskuota: gyvenamųjų pastatų – 206, ūkinių pastatų – 589, arklių – 202,
kumeliukų – 33, eržilų – 8, karvių – 262, veršelių – 157, jaučių – 8, kiaulių – 157,
paršelių – 299, paršavedžių – 21, kuilių – 3, avių – 323, ėriukų – 396, avinų – 14,
paukščių – 163, grūdų – 60 tonų“14.
Maisto pramonės ministras K. Andrijaitis Lietuvos komunistų (bolševikų)
partijai raštiškai atsiskaitė: „1949 m. kovo 25 d. – penktadienį vėlai vakare buvo pakrauta į geležinkelio vagonus 144 šeimos, o kovo 26 d. vakarą pakrauta į vagonus ir
išsiųsta 156 šeimos. Papildomai iki kovo 28 d. vakaro buvo surasta ir pakrauta į vagoną
dar 11 ūkininkų šeimų (156 + 11 = 167 šeimos).
Tokiu būdu per operaciją (žmonių gaudymą ir patalpinimą į vagonus) iš viso
išvežta 167 šeimos, tai yra 556 žmonės: 175 vyrai, 217 moterų, 146 vaikai iki 15 metų.
(Kitų grupių žmonių (areštuotų ar nužudytų) bendrame skaičiuje nenurodoma –
aut. pastaba.)
Daugiau kaip 20-yje ūkių nerasta nė vieno žmogaus, todėl dėl pilno planuoto
skaičiaus paimta iš kitų ūkių 20 šeimų pagal rezervo sąrašus. Dar apie 30 ūkių valsčių
valdžios nebuvo įtraukta į sąrašus.
Operacija (žmonių gaudymas ir patalpinimas į vagonus) praėjo be didelių ekscesų.
Visas ūkių turtas po nakties vežimų nuo pat ryto buvo sėkmingai išvežamas iš
ūkininkų ūkių per 10–12 atvažiavimų į ūkius“15.
Žemaitijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, po 1949 m. kovo 24–25 d. ūkininkų
šeimų trėmimo į Sibirą iš ūkių buvo atimtas visas turtas ir jiems priklausiusi žemė.
Sovietų valdžia vien tik 1949 m. kovo mėn. iš Telšių apskrities ūkininkų atėmė:
1. Gyvulių ir paukščių: arklių – 174, kumeliukų – 22, karvių – 283, veršelių – 89, kiaulių – 289, paršelių – 173, avių – 441, ėriukų – 233, paukščių – 169.
2. Grūdų, bulvių ir šakniavaisių: kviečių – 10 297 kg, rugių – 12 110 kg,
miežių – 9 191 kg, avižų – 22 400 kg,
linų sėklų – 499 kg, daugiamečių žolių 13 Ten pat, b. 80 (visiškai slapta byla „Osobaja papka“), l. 237
sėklų – 239 kg, bulvių – 52 690 kg, 14 Ten pat, l. 62.
15
Ten pat, l. 237.
šakniavaisių – 2 000 kg.
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3. Įvairių statinių: gyvenamųjų namų – 125, tvartų ir arklidžių – 115, svirnų – 66, daržinių – 100, kiaulidžių – 39, avidžių – 8, kalvių – 6.
4. Ūkio padargų: dvitraukių vežimų – 19, vientraukių vežimų – 50, plūgų – 75,
drapakų – 51, akėčių – 84, javų valomųjų mašinų – 15, svarstyklių – 20, dvitraukių
rogių – 45, kaupiamųjų mašinų – 11, arklinių grėblių (grėbarkų) – 7, javapjovių – 2,
javų valomųjų (fuktelių) – 4, javų kuliamųjų mašinų – 1, šienapjovių – 4.
5. Pašarų gyvuliams: šieno ir dobilų – 88 700 t, šiaudų – 90 t.
6. Bičių: avilių ir medaus – 13.
7. Baldų: komodų – 11, laikrodžių – 10, spintų – 55, veidrodžių – 7, lovų –
80, stalų – 74, kušečių – 2, medžioklinių šautuvų – 1, kėdžių – 84, bufetų – 416.
Sunkiai sekėsi 1949 m. kovo 24–25 d. surinkti žmones, ūkininkų šeimas iš
Alsėdžių valsčiaus. Iš 104 sodybų surinktos ūkininkų šeimos buvo suvarytos į
vagonus pavėluotai, o ūkininkų turtas buvo vežamas kariškomis mašinomis iš
ūkių net iki kovo 30 d.
Iš Rietavo valsčiaus 1949 m. kovo 24–25 d. planuota išvežti 72 šeimas
(317 žmonių), išvežta 66 šeimos – 231 žmogus. Konfiskuota turto: 87 arkliai,
10 kumelių, 84 karvės, 81 telyčia, 19 veršelių, 30 paršavedžių, 114 paršelių,
150 avių, 130 ėriukų, dešimtys tonų rugių, kviečių, mišrių avižų, vikių, bulvių ir
daug žemės ūkio inventoriaus.
Iš Tverų valsčiaus planuota išvežti 22 šeimas (96 žmones), išvežta 21 šeima – 88 žmonės.
Bolševikų valdžia slaptai veikė ir aplinkiniuose valsčiuose.
Iš Klaipėdos valsčiaus planuota išvežti 23 šeimas (115 žmonių), išvežta
31 šeima – 92 žmonės.
Iš Laukuvos valsčiaus planuota išvežti 19 šeimų (71 žmogus), išvežta
19 šeimų – 66 žmonės.
Iš Kaltinėnų valsčiaus planuota išvežti 22 šeimas (114 žmonių), išvežta
17 šeimų – 52 žmonės.
Iš visų ūkininkų konfiskuotas turtas su trobesiais.
Valsčiuose iki 1949 m. kovo 1 d. sovietų dokumentams laikyti įrengtos
specialios metalinės dėžės, rakinamos keliais raktais.
Žmonių trėmimai ir žiaurios represijos privertė Lietuvos valstiečius rašyti
prašymus priimti į kolūkius, nes kitos išeities nebebuvo.
Maskva domisi, Vilnius stebi, kokios nuotaikos klostosi Lietuvos valsčiuose. Visiškai slaptai Lietuvos saugumo ministerija siunčia pažymą A. Sniečkui.
1949 m. sausio 10 d. saugumo agentai informuoja:
„Luokės valsčiuje organizuojami kolūkiai, bet žmonės turės mirti badu.
Geras gyvenimas valstiečiams bus tiktai tada, kai grius bolševikų santvarka ir mes
tada būsime laisvi. Baigsis lietuvių liaudies kančios, namo sugrįš mūsų broliai ir sesės.
Žarėnų valsčiaus valstiečiai prievarta varomi į kolūkius. Dirba nuo aušros iki
sutemų, tačiau už darbą kolūkiuose nieko negauna. Kolūkiuose valstiečiai priversti badauti
ir mirti. Geriau mirti, negu stoti į kolchozą.
Telšių valsčiaus valstiečiai sako, jog „mes kenčiame, kad apdedami nepakeliamais
mokesčiais. Jėga varo į kolūkius. Pas mus
valstiečiams belieka viena išeitis – atsisakyti 16 Ten pat, l. 232, 233.
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Ankstyvą rytą sovietų
valdžios tremtinė
Irena Sakelienė
(Dambrauskaitė) prie
savo įrengtos žeminės
(zemliankos), kur
gyvena visa Sakelių
šeima su kaimynais.
Komijos ASSR,
1959 m. kovo 28 d.

kolūkių, sėsti į kalėjimą arba būti išvežtais į Sibirą kartu su ištremtais lietuviais – broliais ir seserimis“.
Dalis inteligentijos yra priešiškai nusiteikusi.
Žarėnų pradžios mokyklos mokytoja turi raštišką ryšį (kas jai leido?) su ištremtais
į Sibirą. Tuose laiškuose ji išdėsto antitarybines pažiūras. Viename laiške ištremtiesiems
į Irkutsko sritį Rusijoje ji rašo:
„Gerbiamoji ponia, nedaug trūko, kad ir aš būčiau atsidūrusi netoli Jūsų. Aš likau
toje pat vietoje, mokau 3–4 klasių mokinius. Mūsų dvasinis gyvenimas ubagiškas. Visų
gyvenimai sukaustyti sovietų grandinėmis.
Lietuvoje dvelkia šaltu rudeniu, viskas aplinkui sustingo. Bet mes tikime, kad dar
bus bobų vasara ir suakmenėjusios širdys vėl laisvai atsikvėps. Šiemet mokykloje dirbti neįmanoma. Bičių avilys klasėse nutilo. Vyksta areštai. Dievai žino, kas toliau su mumis bus.“
Visa Lietuva – namų arešte. Bolševikinio totalitarizmo sąlygomis įstoti į
kolūkį dar nereiškė, jog žmogus išvengs trėmimo į Sibirą ar žiaurių represijų.
„Luokės valsčiaus valstietis ištremtai giminei į Krasnojarsko kraštą rašo:
„Mūsų padėtis Lietuvoje kasdien blogėja. Kasdien ateina stribai ir klausia, ar visi
namuose? Mes, kaip ir visa Lietuva, sėdime namų arešte.
Visus valstiečius gąsdina išvežimu į Sibirą. Atidėjo iki Naujųjų 1949-ųjų metų, o
gal ir rytoj išveš. Pas mus organizuoja kolchozus. Mums sako, jei neįstosime į kolchozą,
tai užrašys į juodą knygelę.
Kaimų ūkininkus ištrėmė iš Lietuvos į Sibirą, daugelis valstiečių metė ūkininkauti
savo ūkiuose, nes negali išbristi iš apdedamų mokesčių. Kada baigsis tos mūsų kančios –
nežinia“17.
1949 m. sovietų komunistų valdžia iš Lietuvos išvežė 33 tūkst. žmonių į
Sibirą, šalčiausius Rusijos rajonus. Lietuvos tremtinių prigrūsti gyvuliniai vagonai
pajudėjo 1949 m. kovo 29 d. iš 50 geležinkelio stočių. Tai 24 vagonų ešelonai –
1 474 Lietuvos žmonių sausakimši vagonai.
Į Sibirą, šiauriausius Rusijos rajonus išvežtos 8 765 šeimos.
Kiekvieną ešeloną sudarė vidutiniškai 58 gyvuliniai vagonai. Dar keturi
vagonai skirti ginkluotiems rusų kariškiams. Iš jų vienas vagonas skirtas 17 Ten pat, l. 224.
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konvojui – ešelono apsaugai, kitas – izoliatoriui, neramiems tremtiniams sutramdyti,
dar du vagonai – inventoriui laikyti.
1948 m. Plungės, Alsėdžių ir Rietavo valsčiai priskirti įkurtai Plungės ap
skričiai.
Išvados. Sunkūs pokario metai Žemaitijoje paženklinti bolševikų valdžios
teroru, kraupiais kruvinų lavonų vaizdais.
Buvau dar jaunas Medingėnų septynmetės mokyklos moksleivis, bet gerai
pamenu, kaip Žarėnuose, Medingėnuose, Gedikėnuose kiekviena sodyba sekama,
po kaimus raiti ir arkliais kinkytais ratais siautėjo komunistų partijos (partinis ir
tarybinis) aktyvas, Raudonosios armijos kariškiai, ginkluoti samdyti stribai.
Neretai po nakties kaimynas neberanda savo kaimyno, kažkur ramioje pa
miškėje liepsnoja per susišaudymus padegta valstiečio sodyba, iš sudegusios trobos
ar daržinės išvelkami sudegę žmonių kūnai.
Šūviai, gaisrai, komunistų valdžios tremiamų nekaltų žmonių gaudymai ir
vežimai į geležinkelio stotis, valstiečių privataus turto grobstymai dieną, plėšikavimai naktį, rusų kariškių ir ginkluotų stribų išgertuvės, gąsdinimai, susišaudymai
su miškiniais, miestelių aikštėse ant grindinio numesti valstiečių lavonai, pelkėtais
vieškeliais kažkur lekiančios kariškos šarvuotos mašinos ir žmonės – mirtinai
išgąsdinti ir suklusę.
Pokario sovietų bolševikų okupacijos metai – laikai, kai mokytojas, ūkininkas,
valstietis, valdininkas, mylėjęs Lietuvą – gimtinę, tėviškės žmones, triūsęs savo
sodyboje ir visa širdimi mylėjęs šeimą, vaikus, kasdien gulė ir kėlėsi su baime
dėl rytdienos, vis dar vildamasis, jog sugrįš nepriklausomos Lietuvos laikai ir
išaušusi diena bus geresnė.
Reikėjo rūpintis šeima, gyventi kamuojamam nerimo ir baimės. Žmogus kiek
įmanydamas kabinosi į gyvenimą, tikėdamasis, kad pasaulyje turi būti teisybė, turi
gyvuoti tiesa ir teisingumas, kad greit, labai greit Tėvynė Lietuva bus išvaduota
nuo sovietų komunistų okupantų genocido ir amžinai bus laisva.
Kada tribunolas įvertins Maskvos Kremliaus komunistų padarytą didžiausią,
sunkiausią ir skaudžiausią žalą Lietuvai bei jos žmonėms?
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1941 metų Žarėnų tragedija
Pranas Rumbutis

Priešų kautynės ir gaisras Žarėnuose
1941 m. liepos viduryje, nepraėjus nė mėnesiui nuo karo pradžios, važiavome į Škaplėrnos atlaidus Žar¸nuose. Žinojome apie ištikusį gaisrą, magėjo savo
akimis pamatyti, kas sudegė, kas išliko. Tik išvažiavę iš Rupšiÿ miško ir pakilę į
kalnelį, dešinėje kelio pusėje, kur dabar ošia pušynas, pasodintas po karo buvusios, vėliau rekultivuotos žvyrduobės vietoje, pamatėme supiltus žemių kauburius
ir ant jų padėtus kareivių šalmus.
Kaip prisimena dr. Feliksas Zakas, gyvenęs Rupšių kaime, tada suskaičiavęs aštuonis vokiškus ir keturiasdešimt rusiškų šalmų, tiek buvo palaidota abiejų
kariaujančių šalių kareivių.
Laikui bėgant šalmų mažėjo, atsirado, kam prireikė. Vokiečiai savo karių
palaikus iškasė ir išsivežė, likę kauburėliai apaugo žole, galiausiai nė ženklo neliko, kad kapelių būta.
Kairėje kelio pusėje, palei Mínijos skardį, kuris lanku išsilenkęs prieš Påplienijos piliakalnį, buvo greitomis iškasti rusų kareivių gynybos apkasai. Negilus
vingiuotas griovelis ir supiltos žemės kauburys dar buvo matomas karui pasibaigus,
kai mokiausi Underavičiaus dvare įsikūrusioje Žarėnų progimnazijoje.
Rusų raudonarmiečių iškasti apkasai nuo vokiečių puolimo neišgelbėjo,
juolab nemokšiškai pasirinkta gynybos pozicija, nes vokiečių vermachto kariai
atvažiavo nuo Rupšių miško iš Plùngės pusės, o kitas būrys – nuo Tvìrų. Tokiu
būdu kryžmine ugnimi vokiečiai sunaikino besiginančius rusus, patys praradę
aštuonis kovotojus.
Prieš tas kautynes nuo iš Tverų pusės plūstančių kareivių kulkų žuvo mano
pusseserė Ona Smilgevičienė (Girdvainytė), su vyru Juozu Smilgevičiumi gyvenę
Girkantiškės kaime. Jiedu buvo tik prieš mėnesį susituokę.
Važiuojame toliau, prie Žarėnų Underavičių dvaro Žarnõs upelio plačioje
brastoje pagirdėme Bėrikę, sudrėkinome brikelio ratus.
Tais laikais nuo ankstyvo pavasario iki užšąlant niekas su arkliais per tiltelį
nevažiavo, visi pliauškėjo per seklią, šviesiu smėliu išklotą brastą, šiandien jos
nė ženklo nėra.
Pravažiavome pro Žarėnų kapines, toliau vienoje ir kitoje kelio pusėje stovėjo
gražūs namai, priekyje iškilę bažnyčios bokštai. Tai kas čia sudegė?
Artėjant prie Žarėnų bažnyčios, atsistojau ant pasostės, bene pamatysiu...
Jergutėliau, nuo bažnyčios ir vienoje, ir kitoje kelio pusėje styrojo buvusių namų
kaminai, juodos degėsių krūvos, tik tolumoje matėsi pašto pastatas. Klestelėjau
ant pasostės, įsikibau į mamos ranką, mama persižegnojo, sesė burną ranka prisidengė, taip nejauku pasidarė. Net Bėrikė išsigandusi sankryžoje nenorėjo sukti
į Telšių gatvę, buvo beeinanti tiesiai. Čia neseniai namas prie namo, parduotuvė
prie parduotuvės stovėjo, o dabar net prie šaligatvių augusios liepaitės nudegusios.
Ugnis sustojusi Telšių gatvėje ties dabar 9 ir 10 numeriais paženklintais
namais, priklausiusiais Rumbučiams ir Žadeikiams. Žadeikiai buvę namuose, pylę
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vandenį ant savo namo, išgelbėję. Rumbučių namo ugnis nepasiekė, buvo didesnis
tarpas, sudegė anksčiau mano tėvams priklausęs namas. Išliko tik buvusio Žarėnų
malūno pastatas, tebestovintis ir dabar. Plungės gatvėje ugnis sustojo prie bažnyčios šventoriaus, Kegų gatvėje – prie buvusio pašto, dabar pažymėtu 7 numeriu,
Varnių gatvėje viskas sudegė iki pat kalvos viršaus.
Į atlaidus Žarėnuose tą 1941 m. liepos dieną susirinko daugybė žmonių,
buvo pilna bažnyčia ir šventorius. Po pamaldų visi skirstėsi tylūs, nebuvo įprastinio šurmulio, kai prie bažnyčios ir miestelio aikštėje prekiautojai (bagamaznikai)
siūlydavo visokių skanėstų, o atvertos žydų parduotuvių durys kviesdavo užeiti.
1941 m. rugpjūčio mėnesį, kai vokiečiai kariavo Rusijos gilumoje, per Žolinės atlaidus Žarėnuose žmonės jau buvo kiek atsikvošėję, pardavinėjo kermošiaus
saldainius, riestainius, ledus.
Po Žolinių pamaldų Žarėnuose vyko improvizuotas sovietų okupantų vado
Stalino teismas: į miestelio aikštę įvažiavo vargano arklio traukiamas vežimas,
jame gulėjo gipsinis Stalino biustas. Vežimą lydėjo keturi sargybiniai, užsikabinę
iš lentų atraižų nupjautus „šautuvus“. Vežimas su Stalinu sustojo. Aplink stovėjo
daug žmonių. „Teisėjas“ perskaitė kaltinimus sovietų okupantų valdžiai – minėjo
okupaciją, nusavintą žmonių turtą, trėmimą į Sibirą, varymą į kalėjimus, Rainiÿ
žudynes ir paskelbė nuosprendį: „Staliną išmesti į šiukšlyną.“ Vežimas pajudėjo
Varnių keliu, būrys žmonių ir mudu su pusbroliu Danielium lydėjome jį iki slėnio.
Kylant į kalvą, nuteistąjį Staliną palengva vežė toliau nuo kelio ir atkalnėje sukūrė
didžiulį laužą. Staliną degino su atrakcijomis, paskui su šūksniais ir prakeiksmais
išvertė į griovį, o sargybiniai išmetė „šautuvus“ ant Stalino „lavono“ – sovietų
okupantų vado Stalino laidotuvių atrakcija baigėsi.
Pirmą gaisrą Žarėnuose sukėlė komunistas Vytautas Briedis, tuometis Žarėnų VK pirmininkas, traukdamasis kartu su rusų kariuomene iš Žarėnų, padegęs
kooperatyvo pastatą, o nuo jo užsidegė dar keli pastatai (red. pastaba).

Karas ir tragiška Kūčių diena Žarėnuose
Kaip prasidėjo Antrasis pasaulinis karas Žarėnuose? Kaip viskas iš tikrųjų
buvo?
1941 m. birželio 23 d. netoli Žarėnų, beveik toje pačioje vietoje, kur buvo
deginamas Stalinas, vokiečiai iš lėktuvo numetė dvi bombas. Pajutę pavojų, rusų
Raudonosios armijos kariai, apkaišę mašinas beržais, traukėsi Telšių ir Varnių
kryptimis.
Birželio 24 d. (antradienį) po trumpo mūšio ties Påplienijos piliakalniu ir
Underavičių dvaro lauke, praradę aštuonis savo karius, pikti vokiečiai vidurdienį
įžengė į Žarėnus, tačiau miestelyje kautynių nebuvo. Vokiečių kariuomenės nepasitiko nei miestelio klebonas (jis gyveno Klaišiÿ kaime), nei valsčiaus atstovai.
Vokiečių sutikti išėjo žydų rabinas, bet vokiečių kareiviai rabiną iškart nušovė.
Kilo aimanos. Vokiečių kareiviai dar labiau įniršo, padegė žydų maldos namus
ir dar kelis pastatus. Gaisras plito, gesinti pastatų vokiečiai nei žydams, nei lietuviams neleido.
Kaip pasakojo Bronius Dobrovolskis, jo tėvas Feliksas iš Butkÿ kaimo rytojaus
dieną po gaisro, trečiadienį, dviračiu važiavęs žiūrėti, kas Žarėnuose degė ir dar
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rūko. Pamatęs visą miestelio centrą pelenuose. Tik atvažiavusį Feliksą Dobrovolskį
kartu su kitais surinktais vyrais vokiečių kareiviai uždarė į pieninės rūsį, atėmė iš
jo šveicarišką dviratį „Omega“. Paskui visus nuvarė į slėnį prie kapinių, pasistatė
kulkosvaidį ir klausė, kas nutraukė kariškių telefono laidą. Eigulys, kiek mokėjęs
vokiškai, aiškinęs, kad jie ėję tik gaisro gesinti, laidų nelietę. Egzekucijos išvengę
visi. Feliksas Dobrovolskis, grįžęs vakare, žodžio ištarti negalėjęs, ta diena sūnui
Broniui giliai įsirėžusi atmintin.
Pirmo ešelono vokiečių frontininkai kitą dieną patraukė Telšių link, tačiau
Krėpštų kaimo aukštumose įsitvirtinę rusų raudonarmiečiai vokiečių puolimą
dviem dienoms sulaikė.

Žarėnų žydų bendruomenės sunaikinimas
Į Žarėnus atkeliavo vokiečių baudėjai, surinko žydus, uždarė Žarėnų Underavičių dvaro ir prie A. Šaulio lentpjūvės buvusiose daržinėse. Paskui žydus
išvarė Telšių link ir liepos 17 d. vyrus sušaudė Vîešvėnų dvaro sodyboje, kaip
ir dalį Telšių žydų.
Visas moteris su vaikais išvarė į Gerulių lagerį prie Telšių ir dalį jų su
vaikais sušaudė. Stipresnes moteris uždarė į Telšių getą, kitas paskyrė dirbti vals
čiaus ūkininkams.
Baigiantis 1941 m., vokiečių fašistai per seniūnus įsakė ūkininkams gruodžio
24 d. iki pietų surinkti visus žydus ir atvežti į Žarėnų Underavičių dvarą – tik
rins sveikatą, skiepys. Ta 1941 m. diena Žarėnų žydams buvo paskutinė, o Žarėnų gyventojams – kruvinoji Kūčių diena: vokiečių samdiniai sušaudė 28 žydų
tautybės žmones. Mirties išvengė du vaikai, kurių motinos, supratusios pavojų,
paliko vaikus, o juos priglaudę Žarėnų ūkininkai rizikavo savo ir savo šeimų
gyvybe.
Likęs gyvas žarėniškio siuvėjo Išerio Dambos sūnus Jechielis Damba Izraelyje
hebrajų ir rusų kalbomis išleido knygą „V krovavom vychre“ („Kruviname sūkuryje“), kurios ištraukos spausdintos laikraštyje „Kaunasskij vestnik“ (1991, nr. 20,
21, 23) ir kituose Lietuvos laikraščiuose. Knygos autorius rašo, kad nuo žūties
jį išgelbėjo greitos kojos – pradėjus šaudyti, jis pabėgo nuo duobės. Po daugelio
klajonių jį priglaudė Rekašių šeima Sa÷šilės kaime, o 1944 m. vasarą – Lietuvos
laisvės armijos būrio vadas Jonas Jacinavičius Smiµgių kaime.
„Lietuvos aide“ 1991 m. spalio 12 d. išspausdiname straipsnyje „Lietuvių
tauta nedovanos žydų naikintojams” Jechielis Damba rašo:
„Kai 1941 metais hitlerinės gaujos įsiveržė į Lietuvą, žydus užgriuvo ne tik organizuotų masinių žudynių mašina, bet ir stipriausia neapykantos propagandinė kampanija,
vaizduojanti juos vos ne svarbiausiais visų nelaimių, ištikusių lietuvių tautą per ilgus
jos gyvenimo metus, kaltininkais.
Be to, hitlerinė okupacinė valdžia leido daugybę grasinančių įstatymų, įpareigojančių
Lietuvos piliečius pranešti valdžiai apie besislapstančius žydus...
Už žydams perduotą duonos riekę žmones mušė, kankino, metė į kalėjimą, vežė
katorgos darbams į Vokietiją, o kartais tiesiog nuvesdavo į nuošalią vietą ir nušaudavo.
Taip mirdavo šventieji, atidavę savo gyvybę už svetimą tautą.“
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Tragiškus Kūčių dienos įvykius Žarėnuose matęs medsodiškis Stanislovas
Ruikys prisimena:
„Tais 1941 metais mokykla buvo perkelta į Žarėnų Underavičių dvaro medinį rūmą,
mokiaus penktame skyriuje. Jau buvo Kalėdų atostogos, mes ruošėme šventinę programą.
1941 m. gruodžio 24, Kūčių dieną, mokytoja paskyrė generalinę repeticiją. Apie
10 valandą atėjau į mokyklą, įėjau į vieną klasę, į kitą – neradau nei vaikų, nei mokytojos.
Išėjęs į koridorių, užuodžiau tabako dūmų kvapą, pamačiau pravertas duris į kambarį,
žiūriu, prie stalo sėdi vyrai, geria, užkandžiauja, prie sienos sustatyti šautuvai. Vienas
paklausė: „Ko ieškai?“ Atsakiau: „Ieškau mokytojos, turi būti repeticija.“ Šis atsakė, kad
jokios repeticijos nebus, galiu eiti namo.
Išėjau laukan. Tuo metu privažiavo vežimas, iš Underavičių dvaro pastato išėjo
du vyrai su šautuvais, iš vežimo liepė išlipti atvežtoms dviem žydėms. Ūkininkui liepė
važiuoti į namus, o moteris nusivarė Žarnos upelio link, kur buvo užtvanka ir Underavičių dvaro malūnas.
Norėdamas pamatyti, ką tie vyrai darys, nuėjau už eglaičių ir įėjau į ten buvusią
malkinę. Pro lentų plyšį mačiau, kaip prie malūno moterys nusirengė ir per tiltelį ėjo
vienmarškinės. Netoli nuo malūno užtvankos Žarnos upelio daubos šlaite mačiau iškastą
duobę ir prie jos aukščiau stovėjusius vyrus su šautuvais. Atvarytos žydų aukos sustojo
prie duobės. Išgirdau kelis šūvius. Ant aukų atvariusieji sargybiniai užpylė kelis kastuvus
žemės ir sugrįžo.
Stovėjau įsikibęs į prie lentinės sienos pastatytą pagalį, kojos linko nuo matytos
egzekucijos, negalėjau pajudėti. Prie dvaro pastato vėl privažiavo vežimas, išėję kiti du
vyrai su šautuvais nusivarė moterį ir paauglę. Mačiau dar porą tokių pat protu nesuvokiamų žudynių. Apsidairęs, ar niekas nemato, išėjau iš malkinės, per daržus, Žarnos
upelio pakrūmėmis nuėjau į kelią.“
Šiandien stoviu ant Žarnos upelio daubos šlaito už vidurinės mokyklos
stadiono gyvatvorės. Atšlaitėje medine nedažyta tvorele aptvertas nedidelis žemės
plotelis, prie jo kuklus paminklas, akmenyje iškalta menora ir Dovydo žvaigždė,
įrašas hebrajų rašmenimis ir žemiau lietuviškai: „1941 m. fašistai nužudė 28 žydų
tautybės žmones.“
Mąsčiau, kodėl neprisimenami čia gyvenę ir be kaltės nužudyti žmonės,
tokie pat kaip ir jų kaimynai, tik kitos kultūros, mokėję ir kitą kalbą, kad ir
kitaip, bet garbinę Dievą?
Prisiminiau, lankydamasis Jeruzalėje mačiau Jad Vašemo memorialą 6 milijonams nacistų nukankintų žydų atminimui ir pasodintą vardinių medelių sodą-parką
žydų gelbėtojams pagerbti. Priekinėje memorialo dalyje, vadinamoje „Sunaikintų
bendruomenių slėniu”, kuris užima 2,5 ha plotą, įrašyta per 5 000 sunaikintų
žydų bendruomenių. Vienoje sienoje hebrajiškai ir lietuviškai surašyti visi Lietuvos miestai ir miesteliai, kuriuose sunaikintos žydų bendruomenės. Įrašyti ten ir
Žarėnai, apie tai žino pasaulio žmonės...
Ką mes Žarėnuose žinome apie gyvenusius kaimynus? Žarėnų žydų bendruomenė sunaikinta, namai su juose buvusiu turtu ir dokumentais sudeginti. Šiandien
čia gyvenantieji nebežino nė tų žmonių pavardžių. Ieškojau žinių Valstybiniame
Vilniaus Gaono žydų muziejuje, bet apie žarėniškius nieko neradau.
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Žydų aukų antkapinis
paminklas Žarėnuose.
Juozo Girdvainio
nuotr.

Lietuvos centriniame valstybės archyve radau Žarėnų Underavičių dvaro
parceliavimo ir žemių vertinimo dokumentus. Kauno apygardos teismo vyresnysis notaras 1937 m. rašytame rašte Žemės reformos departamentui pranešė, kad
1921 m. Jonas, Juozas, Kazys, Kristina ir Karolina Underavičiai dvarą su Žarėnų
miesteliu pasidalijo ir nuo 1921 iki 1927 m. pardavė savo perteklinę žemę. Iš
tų dokumentų matyti, kad miestelio centre gyvenę žydai pirko žemę pačiame
miestelyje ir Gailiškės palivarke abiejose kelio pusėse už trijų kryžių palei kelią
į La÷ko Sõdą, iki Gailiškės miško.
Štai tos pavardės: Abramas Bijalas, Abramas Blankas, Eta Budaickytė, Michelis Cigleris, Maušas ir Rožė Simonovičiai, Chana ir Gitė Markai, Motelis Šorė,
Jankelis Šneideris, Rachmilis, Rivė, Vitė, Limena, Valtas, Chackelis, Chodė, Simchė,
Valvė, Šneideriai, Dovydas, Boruchas, Markusas, Enta, Izraelis, Ruvimas, Rubinas
Šneideriai. Iš įsigijusių žemę plačiausia buvo Šneiderių giminė, mažiausiai keturios penkios šeimos, Šveidų – bene trys, kitų – po vieną. Suskaičiavau 14 šeimų,
26 bendruomenės narius. Nėra duomenų, kiek buvo vaikų, ne visi suaugusieji
žemę pirko, tad bendruomenės narių skaičiaus nesužinojau1.
Mačiau ir 1941 m. senuosius Žarėnus, miestelio centre buvusias parduotuves
ir žydams priklausiusius namus.
Jei atsistosime Žarėnų viduryje – keturių kelių sankryžoje, Telšių gatvės
dešinėje pirmame name buvo parduotuvė, priklausiusi Vulfui Markui, toliau –
gyvenamasis namas, už jo veikė Abramo Bijalo mišrių prekių parduotuvė. Kairėje
gatvės pusėje, kampiniame name – Zelmono Blocho parduotuvė, prekiavusi avalyne,
skalbimo reikmenimis, žibalu. Toliau kita parduotuvė, žarėniškių vadinta „gražiąja
žyde”, prekiavo audiniais, už jos – vėl gyvenamasis namas.
Varnių gatvės dešinėje – Michelio Ciglerio audinių, rūbų parduotuvė, Motelio
Šorės namas, už jo toliau nuo gatvės – žydų maldos namai, žarėniškių „šoule”
vadinti. Plungės gatvėje pora namų priklausė Šneiderių giminei.
Luokės gatvėje, už Vulfo Marko parduotuvės, stovėjo talpus Borucho Šveido
namas, prie Žarėnų kapinių – siuvėjo Išerio Dambos namas.
Plungės ir Telšių gatvėse buvo
mažesnių parduotuvių, prekiavusių duo
1
nos, pyrago gaminiais, saldumynais.
LCVA, f. 1248, ap. 1, b. 681.
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Neturėję savo parduotuvių žydai važinėjo po kaimus, supirkinėjo odas,
skudurus, kiaulių šerius, arklių uodegas ir kitokią smulkmę. Pardavinėjo siūlus,
adatas, degtukus, akmenėlius žiebtuvėliams, peilius, skareles, medžiagų atraižas.
Įsigiję žemės, žydai patys jos nedirbo, samdė tarnus. Toje žemėje augino
daržoves, javus, laikė galvijų, ruošė arkliams ir galvijams pašarus.
Žarėnuose, be siuvėjo, dar buvo gabių amatininkų – kirpėjų, batsiuvių,
kalvių, kepėjų, gyvulių skerdėjų.
Nepriklausomybės metais su gerai organizuotais ir patyrusiais žydų prekeiviais į konkurencinę kovą stojo žarėniškiai žemaičiai.
Varnių ir Plungės gatvių kampiniame name buvo Stasio Šemetos rūbų ir
medžiagų parduotuvė. Telšių gatvėje, name, dabar pažymėtame 9 numeriu, – Stanislovo Rumbučio krautuvė, kur parduodavo degtinę, vyną, alų, limonadą, cukrų,
saldainius, parduotuvę dar vadino „išnešamąja“ – be teisės gerti krautuvėje, turi
išsinešti...
Prie kapinių žemaitis prekiavo karstais, netoli Bitarienės veikė arbatinė. Dabartinės Kegų gatvės 7 name – paštas ir restoranas. Kitoje gatvės pusėje, arčiau
miesto aikštės – kooperatinė parduotuvė.
Varnių gatvės kairėje pusėje už Žarėnų miestelio aikštės, kur įrengta autobusų stotelė, šaulių sąjunga pastatydino medinį pastatą, „Šaulių namais“ vadintą.
Juose buvo didelė susirinkimų salė, repeticijų kambariai, šaulių būstinė. Pastatą
statė gabus meistras, dailidė Antanas Ruikys iš Medsodžio kaimo.
Toliau stovėjo Žarėnų pradinė mokykla, kitoje gatvės pusėje – senasis Žarėnų valsčiaus pastatas. Šalia jo, Motelio Šorės namo kaimynystėje, buvo valsčiaus
sekretoriaus Norkaus namas.
Toks buvo prieškario Žarėnų centras 1941 m. birželio 24 d. antroje pusėje,
o jau kitai dienai auštant virtęs pelenais.
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1941 metų spauda – komunistų idėjų propaguotoja
Juozas Girdvainis

1941 m. komunistų (bolševikų) valdžia sovietinei propagandai ir agitacijai
įsteigė laikraščius ir juos finansavo: dienraščiui „Tiesa“ leisti skyrė 160 tūkst.
rublių metams, laikraščiui „Vilniaus balsas“ – 46 562 rb, lenkų laikraščiui „Vilner
emes“ – 17 tūkst., laikraščiui „Vilniaus tiesa“ – 30 tūkst., laikraščiui „Naujas
gyvenimas“ – 78 tūkst. rublių.
Komjaunimo idėjoms skleisti įsteigė laikraštį „Komjaunimo tiesa“ ir jo
leidimui skyrė 405 096 rublių metams, lenkų komjaunimo laikraščiui „Straln“ –
166 020 rb, laikraščiui „Pionierius“ – 73 680 rb, būsimam savaitraščiui lietuvių
kalba – 168 600 rb.
„Komjaunimo tiesos“ redaktoriui kas mėnesį buvo mokama 1 000 rb algos,
dviem pavaduotojams – 800 ir 500 rb, atsakingajam redaktoriui – 500 rb. Redakcijai skirti 22 etatiniai darbuotojai1.
Valdžia negailėjo pinigų lietuviškiems vadovams pamaloninti. 1941 m. kovo
18 d. LSSR vietos pramonės liaudies komisarui Motiejui Šumauskui ilsėtis Sočyje
skyrė 3 tūkst. rublių2.
1941 m. balandžio 5 d. sovietų okupacinės visuomenės vadas V. I. Morozovas įsakė pastatyti karinę gamyklą Nr. 465 Kaune. Gamyklos statybai skirti
445 statybos darbuotojai, technika, statybinių medžiagų. LSSR švietimo liaudies
komisaras Antanas Venclova paskiria 140 baigusių jaunų specialistų dirbti karinėje
gamykloje3.
„Išvijo iš Lietuvos ruskius, atėjo naciai.“ Ūkininkai manė, jog prasidėjus karui,
ateis vokiečiai ir baigsis „ruskių represijos“ ir ūkių žlugdymas.
1941 m. birželio 23 d. rytą per Kauno radiją vėl suskambėjo Lietuvos himnas,
neseniai sovietų okupantų uždraustas. Buvo paskelbtas Nepriklausomos Lietuvos
valstybės grąžinimas ir Lietuvos laikinosios vyriausybės (LLV) sudėtis.
Vėliau LLV paskelbė, kad „žemės savininkams, kuriems bolševikinės valdžios
paskelbtąja žemės nacionalizacija buvo atimta nuosavybės teisė, grąžinama turėtoji žemės
nuosavybės teisė į jiems paliktąją žemę“4.
Tačiau okupavusi nepriklausomą Lietuvą, vokiečių nacių valdžia nepripažino
nei Lietuvos laikinosios vyriausybės, nei jos teisinių aktų, nes turėjo kolonizacinius
tikslus – paversti Lietuvą vokiečių kolonija.
Telšių apskrities, kaip ir visos Lietuvos ūkininkai, nusivylė vokiečių nacių
valdžia.
1941 m. birželio 22–spalio 15 d. vokiečių nacių okupacinė kariuomenė Telšiuose
iš kooperatyvo „Meška“ pagrobė tekstilės
prekių už 36 500 rb. Vokiečių okupantai 1 LCVA, f. R-754, ap. 3, b. 521 (visiškai slaptai),
paėmė 11 moteriškų kailinių, 15 vasarinių 2 l. 41, 35
Ten pat, b. 521 (visiškai slaptai), l. 57.
moteriškų paltų, 4 vyriškus kostiumus, 3 Ten pat, l. 60.
30 vnt. paltų medžiagos, 256 poras mo- 4 Laikinojo Lietuvos ministrų kabineto deklaracija
ūkio reikalais, Brandišauskas V. Siekiai atkurti
teriškų šilkinių kojinių, 76 poras vyriškų
Lietuvos valstybingumą (1940 06–1941 09), Vilnius,
kojinių, 2 vyriškus kostiumus. Be to,
1996, p. 60.
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Pietūs Žarėnų
tarybiniame ūkyje
1953 m.

vokiečiai iš privačių bendrovių pagrobė avalynės už 11 150 rublių, įvairių elekt
ros kabelių, akumuliatorių, Morzės aparatų – už 9 821 rublį, benzino – 382 kg,
avižų – 18 245 kg už 20 649 rublių.
Telšių mieste prie savivaldybės vokiečių pagrobtas ir suvežtas žydų gyventojų turtas buvo pardavinėjamas maža kaina5.
Vokiečių nacių valdžia, panašiai kaip sovietų, Lietuvos gyventojams uždėjo
mokesčius, paskelbė įvairius suvaržymus. Skirtingai nuo sovietų, naciai nepaskyrė
pieno prievolės ūkininkams, kurie nelaikė karvių. Ūkininkai privalėjo iki 1941 m.
gruodžio 31 d. atiduoti pieninėms visus turimus pieno separatorius, kitus įrankius
pienui griebti ir sviestui gaminti, uždraudė ateityje įsigyti tokius prietaisus.
Nacių paskirtoji mėsos prievolė buvo diferencijuota atsižvelgiant į žemės
derlingumą ir skaičiuojant už kiekvieną hektarą žemės.
Naudoti gyvulius savo nuožiūra buvo leidžiama tik atlikus mėsos prievolę
ir gavus valsčiaus viršaičio sutikimą – leidimą.
Naciai paskyrė paukščių prievolę ir po 50 kiaušinių už kiekvieną laikomą
vištą. Kiaušinių prievolė buvo pedantiškai paskirstyta mėnesiais: kovo 5 d., balandžio 8 d., gegužės 10 d. ir t. t.
Naciai paskyrė grūdų, bulvių ir vilnų prievoles. Dar buvo reikalaujama
iš ūkininkų, kad jie parduotų avikailius ir kitų paskerstų gyvulių odas nacių
valdžios nustatytomis kainomis.
Buvo paskirtos linų pluošto, sėmenų, dobilų sėklos, šieno, šiaudų, net
tabako žaliavos prievolės. Vokiečių nacių paskirtųjų prievolių sąrašas net ilgesnis
už panašų sovietų.
Naciai organizavo net tris arklių, pakinktų ir vežimų mobilizacijas. Vokiečių
nacių kariuomenei tinkami arkliai buvo pažymimi specialiu ženklu – įdegindavo
į odą ženklą. Už arklio nepristatymą, vėlavimą jį pristatyti arba apleisto arklio
pristatymą grėsė 6 mėn. kalėjimo ir 10 tūkst. markių bauda.
Iš vokiečių okupacinės valdžios Telšių apskrities ūkininkai sulaukė daugybės mokesčių, kurie alino ūkininkus ne
5
LCVA, f. 1075, ap. 2, b. 3, l. 188–199.
mažiau nei sovietų valdžia.
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Vokiečių naciai rinko tokius mokesčius: žemės, kito nekilnojamojo turto,
verslo, darbo pajamų, prekių apyvartos,
gyvulių, nuo 1943 m. spalio 18 d. – asmenų (moterys mokėjo mažesnį mokestį).
Už mokesčių nesumokėjimą,
prievolių nevykdymą buvo numatytos
įvairios baudos, turto konfiskavimas,
kalinimas, ūkininkų paėmimas į priverstinių darbų stovyklą, kol kiti šeimos
nariai atliks prievolę.
Už prievoles produktais naciai
mokėjo, tačiau kaip ir sovietai, 10 kartų
mažiau negu tuometės rinkos kainos.
Be to, naciai ūkininkams mokėjo tik
60 proc. Rytprūsiuose nustatytų kainų6.
Prievoles atlikusiems ūkininkams
valsčiaus viršaitis išduodavo premijinius
ženklus vieno, dviejų, trijų, keturių, penkių „taškų“ vertės. „Taškų“ sistema galiojo tiek maisto, tiek pramonės prekėms.
„Taškai“ – leidimas nusipirkti
prekių. Dalgiui arba kastuvui įsigyti Tiek liko iš ūkininkų Girdvainių sodybos
reikėjo 4 „taškų“. Tiek pat „taškų“ Gedikėnų kaime, sovietų valdžiai sunaikinus ūkį
buvo duodama pagal prievolę parduotą ir visus pastatus. 1960 m.
101–110 kg kiaulę. Už perkamą prekę
reikėjo mokėti markėmis.
Nacių, kaip ir sovietų, valdžia paskyrė papildomą grūdų prievolę. Ji paskirta 1943–1944 ūkiniams metams ir paskelbta 1943 m. gruodį. Tą patį mėnesį
sustabdytas leidimų malti kviečius išdavimas.
Lietuvos ūkininkai privalėjo atiduoti vokiečių nacių valdžiai 33 tūkst. t kviečių7.
Sovietų ir nacių ūkio politika buvo panaši.
Medingėnų tarybinis ūkis. 1957 m. pradėjus vadovauti „Švyturiui“ Adomui
Šidlauskui, Medingėnai ėmė palengva atsigauti. 1957 m. pastatė kiaulių fermas
Laurynaičiuose, 1958 m. – karvių fermas prie Medingėnų kapinių.
1958 m. „Plauskonių“ kolūkio vadovas J. Domeika atleistas iš pirmininko
pareigų ir jo vieton paskirtas aršus komunistas Vytautas Dambrauskas.
1959 m. kovo 15 d. Medingėnuose įvyko paskutinis kolūkiečių susirinkimas,
kuriame buvo kalbama apie tarybinio ūkio įkūrimą ir balandžio 1 d. „Plauskinių“,
Gedikėnų „Tėvynės“ ir Medingėnų „Švyturio“ kolūkiai buvo sujungti ir pavadinti
Medingėnų tarybiniu ūkiu. Jam dešimt
metų vadovavo V. Dambrauskas.
6
Tarpžinybinio pasitarimo žemės ūkio našumo palaikymo reikalu protokolas, LCVA, f. 1314, ap. 1,
1969 m. pavasarį Medingėnų
b. 394, l. 3.
tarybinio ūkio direktoriumi paskirtas 7 S k e b a s V. Genocidas Lietuvoje (1940–1953 m.),
Vaclovas Valančius, ėjęs tas pareigas
Vilnius, 2001. p. 31–33.
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7 metus. Nuo 1976 m. ūkiui trejus metus vadovavo komunistas Vytautas Maštaitis,
po to – Zenonas Simaitis, Stasys Kebleris, Ruškys.
Vienkiemių sunaikinimas – antroji sovietų kolektyvizacija. Lietuvoje teigiami poslinkiai kolūkių ekonominiame ir socialiniame gyvenime prasidėjo tiktai
po 1965–1966 m., kai žemės ūkyje pradėti taikyti agrarinių mokslų pasiekimai ir
skirta daugiau investicijų.
Pradėjo kilti žemės derlingumas, intensyvėjo žemės ūkio produktų gamyba.
Kolūkiečiams kiekvieną mėnesį pradėjo mokėti avansą už atliktą darbą. Senyvo
amžiaus kolūkiečiams skiriamos senatvės pensijos.
Žemės ūkio produktų gamybai intensyvinti Lietuvoje pradėtos melioruoti
dirvos ir laukai.
Kaimuose sunaikinami vienkiemiai, prievarta žmonės iškeldinami iš gimtųjų
namų, jų sodybos traktoriais sulyginamos su žeme. To meto duomenimis, net
daugiau kaip 70 proc. apklaustų vienkiemių gyventojų niekur nepageidavo keltis8.
Sovietų valdžia neatsižvelgdavo, jei vienkiemis ir netrukdė mechanizuotam
ištisiniam laukų įdirbimui. Prievartinį vienkiemių sunaikinimą žmonės vadino
antrąja sovietų kolektyvizacija Lietuvos kaime.
Socialistinis, prievartinis kolūkių ir tarybinių ūkių kūrimas ir jų organizacinė
veikla turėjo neišvengiamai žlugti.

8

Grabauskas B. Lietuvos TSR žemės ūkio socialinė
raida, Vilnius, 1983, p. 91.
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Karas Medingėnų krašte 1941 m.
birželio 24–27 d. ir vėliau
Ieva Stankutė *
Onos ir Vlado
Lukošių šeima
Gedikėnuose. 1950 m.

Buvo neramus metas. 1941 m. birželio 24 d. rusų tankai užėmė Medingėnus.
Iki tol Medingėnų krašte sovietų okupantai, enkavėdistai (NKVD) kelias
paras vakarais ir paryčiais gaudė ūkininkus, mokytojus, valdžios vyrus, Sakelio,
Šukštų, Gorskių dvarų žmones, sodino į mašinas visus šeimos narius ir juos
1941 m. birželio 14 d. išvežė į Síbirą negrįžtamai – kategoriškai uždrausta grįžti į
Lietuvą. Dar anksčiau, prasidėjus žiauriam sovietų valdžios terorui, dalis ūkininkų, mokytojų, valdininkų, dvarininkų spėjo pasitraukti į Lenkiją, Vokietiją, JAV.
Telšių apskrities statistikos inspekcijos 1941 m. gegužės 27 d. surašymo
duomenimis, Žarėnų valsčiaus Medingėnų apylinkėje gyveno 43 šeimos, buvo
85 ūkiai, 2 vienkiemiai, 201 ha ariamos žemės, 247 ha pievų.
Daug nekaltų žmonių areštavo, sodino į kalėjimus, teisė, kankino...
Man tie žiaurūs įvykiai labai skaudžiai įsiminė. Mokiausi Medingėnų pradinės
mokyklos antroje klasėje (gimiau 1932 m.), tad viską gerai prisimenu.
Išaušo nelaboji 1941 m. birželio 27-oji. Penktadienio vidurdienį laidojome
šeimos senolį Praną Lukošių. Ir tą dieną Meding¸nų krašto žmones užklupo karas.
Senolis buvo pašarvotas Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčioje. Po šventų
Mišių velionio karstą lydėjome į Medingėnų kapines. Susirinkusieji skubėjo, mat
tolumoje – Žarėnų link griaudėjo karo pabūklai, kilo juodų dūmų debesys.
Kapinėse žmonės velioniui P. Lu
košiui giedojo giesmes. Kunigo Kosto
Jadviršio nebuvo. Jis pasiliko bažnyčio- * Pašnekovė – Gedikėnų kaimo ūkininkų Onos ir
Vlado Lukošių duktė (mamos Onos mergautinė
je, lauke ant šventoriaus vartų iškabinęs
pavardė – Stankutė) Ieva Stankutė (1932–2017).
baltą vėliavą. Jo gaspadinė Kaziūnė
Kalbino ir užrašė Juozas Girdvainis 1992 m. kovo
Určinaitė saugojo kleboniją.
19 d.
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Prano Lukošiaus
laidotuvės. 1941 m.
birželio 27 d.

Leidžiant velionio karstą į duobę, iš Žarėnų Gìdikėnų kaimo vieškeliu ant
kalvos prie piliakalnio, vadinamųjų Maro kapinaičių, pasirodė vokiečių tankai.
Vokiečių kariuomenė vijosi rusų tankus. Jau nuo antradienio (birželio 24 d.) rusų
kariuomenė buvo užėmusi viso kelio ruožo Žarėnai–Medingėnai gyvenvietes: Žarėnų
miestelį, Gedikėnų kaimo ūkininkų sodybas, Medingėnų miestelį, Sakelių, Šukštų,
Gorskių dvarus, Lenkaičių dvarą ir malūną, Irenos Sakelienės grūdų malūną prie
Minijos upės už Medingėnų–Rietåvo kelio. Rusų kariškiai šeimininkavo įstaigose,
žiauriai elgėsi su gyventojais – atiminėjo maisto produktus, skerdė kiaules, paukščius, veršelius. Išdaužę Medingėnų maisto prekių krautuvės langus, išgrobė mėsą,
dešras, lašinius, sūrius, duoną, degtinę ir alų. Jie labai girtuokliavo, išgėrę šaudė
į Medingėnų bažnyčios bokštus, varpinės viršūnės angelą, atiminėjo iš žmonių
vertingus daiktus, pinigus.
Iš Medingėnų kapinių susirinkusiesiems palydėti velionį P. Lukošių teko
bėgti dar nespėjus užkasti kapo duobės, sudėlioti gėlių ir vainikų.
Vėliau sužinojome, kad vokiečių tankistai išvijo rusų kariškius iš Medingėnų
ir visų kaimų. Keli rusų tankai buvo įstrigę Gìdikos upelyje ties Lenkaičių ąžuolų
giraite ir prie pat Medingėnų bažnyčios griovyje.
O mes, kai pradėjo dardėti nuo Maro kapinaičių vokiečių tankai ir prasidėjo
šaudymai iš tankų pabūklų ir automatų, iš Medingėnų kapinių bėgome slėptis
pievoje palei krūmus.
Kartu buvo visa Lukošių šeima: aš (buvau 9 metų) su mama Ona ir jos
seserimi Stefanija (jai tada – 40 metų), 6 metukų sesuo Adelė, 8 mėnesių broliukas
Vladukas, suvyniotas į palutę, ir Stefanijos 16-metis sūnus Aloyzas.
Tėvelis Vladas Lukošius buvo likęs saugoti namų, kai vyko tokie neramumai
ir suirutė, galėjo bet kurią valandą užgriūti nelaimė.
Vokiečių tankai šaudydami nuvažiavo pro kapines į Medingėnus. Dar
nebuvome pakilę iš daubos eiti į savo sodybą, kai pamatėme degančius Medingėnų trobesius – daržinę palei bažnyčią, Sakelių dvaro pastatus, Prano Danupo
trobas. Dieve mano, išvydom degančius ant kalvos ir mūsų sodybos pastatus.
Koks siaubas apėmė mus visus! Sukritę žemoje pievoje, verkėme, kūkčiojome žiūrėdami, kaip džiūgaujantys, su cigaretėmis dantyse vokiečių kareiviai trumpomis
rankovėmis marškiniais, laikydami degančias šiaudų gniūžtes (kūles), padeginėjo
312

I S T O R I J A . A N T R A S I S PA S A U L I N I S K A R A S I R S O V I E T Ų O K U PA C I J A

šiaudinius ir skiedrinius mūsų gimtosios Lukošių tėvų ir
protėvių statytos sodybos trobesius.
Gedikėnų kaime gyveno 78 šeimos, buvo 70 ūkių,
70 vienkiemių, 400 ha ariamos žemės, 520 ha ganyklų, 1 ha
miško1.
Jau visur nuo Medingėnų iki Lukošių sodybos degė
pastatai, kilo juodi dūmai, vyko baisus susišaudymas.
Vėliau sužinojome, kad susišaudymo metu rusų kariškiai
slėpėsi Vinco Girdvainio daržinėje prie bažnyčios ir Sakelių
dvaro pastatuose (Sakelių šeima 1941 m. birželio 14 d. areštuota ir išvežta į Komijos ASSR). Karo Medingėnuose metu Ieva Stankutė.
žuvo vienas vokiečių kariškis žvalgas ir 18 rusų tankistų, 1955 m.
kiti pasitraukė su kariuomene Plungės keliu.
Vokiečiai, užėmę Medingėnus, sustojo prie bažnyčios aikštėje, kur švietė baltas
paminklas Vytautui Didžiajam, o kairėje plevėsavo balta vėliava ant Švč. Trejybės
bažnyčios šventoriaus vartų.
Vokiečių vadas, pamatęs baltą vėliavą, pro šventoriaus vartus įsiveržė į
bažnyčią: „Kas iškėlė baltą vėliavą?“ – paklausė. Kunigas Kostas Jadviršis prisipažino, kad jis išnešęs ir pakabinęs virš vartų. Vokiečiai klausė: „Kur slepiasi rusų
komunistai?“ Kunigas K. Jadviršis gal norėjo, kad vokiečiai grįžtų ten, iš kur
atvažiavo, parodė į kapinių pusę Žarėnų link. Tada vokiečių karininkas savo kareiviams įsakė: „Padegti visas sodybas, visus įtartinus žmones ir komunistus sušaudyti!“
Ir prasidėjo Medingėnų krašte sodybų deginimas. Kariška komanda buvo
skubiai vykdoma, gaudomi ir šaudomi apgirtę rusų kariškiai, ginkluoti pasislėpę
daržinėse, trobesių palėpėse.
Parkritę pievoje matėme tris šūkaliojančius išsišiepusius vokiečių kariškius
prie mūsų, Lukošių, sodybos trobesių. Pradžioje iš automatų paleido serijas
kulkų, paskui pribėgę šiaudų gniūžtėmis ėmė padeginėti trobesius: gyvenamąjį
namą, svirną, tvartus. Visa šeima sukniubusi apsipylė skausmo ašaromis, drebėjo
iš jaudulio, verkė.
Tėvelis Vladas Lukošius, likęs saugoti namų, vokiečių kariškiams pradėjus
šaudyti, išbėgo iš trobos ir pasislėpė apynyne. Tėtis buvo spėjęs išnešti į išmūrytą
po žeme rūsį sūnaus Vladuko lovytę ir duonos kepalus.
Vokiečių kulka sunkiai sužeidė tėtį Vladą ir jis parkrito ant žolės, užsidegė
drabužiai, bandė gesintis. Vokietis praeidamas pro šalį paspyrė tėtį, manė, kad
jis negyvas. O tėtis Vladas, įkvėpęs oro, nejudėjo.
Netoliese nušautas gulėjo kaimynas Feliksas Norvilas, 12 vaikų tėvas, į
Prano Lukošiaus laidotuves nėjęs ir saugojęs namus.
Džiūgaujantys vokiečių kariškiai su automatais ant pečių nuskubėjo Stanislavos ir Vaclovo Martinkų sodybos link. Apšaudę padegė visus pastatus:
tvartus, rūsį, trobą, svirną, kiaulidę, daržinę. Didžiulė graži sodyba paskendo
gaisro liepsnose. Vaclovas ir Stanislava, jos sesuo Stefanija, senelė Bogumila Serapiniene liko gyvi.
Padegę mūsų sodybą, trys vokiečių kariškiai, pastebėję mus kniūbsan- 1 LCVA, f. R-226, ap. 1, b. 8.
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čius ir verkiančius pievoje, atžingsniavo automatus atstatę prie mūsų.
Liepė atsikelti ir eiti. Tada visą šeimą
suguldė į griovį. Vokiečiai, užsigulę
ant mūsų kūnų, šaudė džiūgaudami į
degančius trobesius. Vokiečių kariškiai
buvo išgėrę, marmaliavo vokiškai.
Paskui mus nuvarė į pievą, davė
kastuvėlį ir liepė išsikasti duobę. Išrikiavo mus visus į vieną eilę ir, atstatę
automatus, išsišiepę nusifotografavo su
mumis, už nugarų matėsi degantys
mūsų sodybos pastatai.
Vokiečių naciai jautėsi rusų nu
galėtojais. Tik staiga nuo Medingėnų
atskubėję du vokiečių kariškiai ėmė
šaukti vokiškai tuos tris kariškius, užlaikančius mus. Palikę mus drebančius
pievoje, visi nužingsniavo į Gedikėnų kaimą Žarėnų vieškeliu. Vieni – į
Martinkų, Siaurių, Žutautų, Klišauskų
sodybas, kiti – prie Žarėnų kelio, į Ievos Stankutės šeima
Žutautų kalvę ir Girdvainių ūkį. Saulelė
jau leidosi juodais dūmais padūmavusioje padangėje.
Atsipeikėję pradėjome galvoti, kur eiti? Visur aplinkui viskas degė, rūksta
dūmai, girdėti šūviai. Atėję prie savo koplytėlės, susėdome, verkėme, drebėjome.
Ilgai sėdėjome praradę žadą.
Pradėjo dulksnoti lietus. Vaikams darėsi šaltoka. Nutarėme eiti į išmūrytą
rūsį po žeme ir pasislėpti.
Eidami išvydome, kad prie apynyno guli nušautas mūsų kaimynas Feliksas
Norvilas, netoli radome ir tėvelį Vladą Lukošių – dar gyvą, su svylančiais drabužiais. Greit pakėlėme tėvelį, atsegėme palaidinės sagas, apipylėme šaltu vandeniu,
davėme atsigerti vandens.
Savo sodybos rūsio duobėje radome perbalusį, drebantį Ipolitą Šniauką,
gerą kaimyną.
Birželio prietemoje aplink visur viskas degė, rūko nuo Medingėnų bažnyčios, Lenkaičių dvaro, Danupų, Gibėžos, Lukošių, Martinkų, Žutautų sodybų ir
Klišauskų pastatų.
Šalia Vaclovo Martinkaus savo sodyboje gyveno senutė Gibėžienė su vaikais:
Dominyku, Liudviku ir dar vienu aukštu sūnumi Partonatu, kurį vokiečiai, radę
jo kišenėje rusišką raštelį, raginimą eiti tarnauti į kariuomenę, nušovė vietoje ir
padegė. Padegė ne tik jį, bet ir Gibėžų tvartus, užkūrė daržinę, apšaudę padegė
svirną ir trobą. Liko tik šulinys su ilga svirtimi – tiek beliko, kai kitą rytą dairėmės ant kalvos nuo savo namų griuvėsių.
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Sužinojau, kad vokiečių kariškiai
ėjo toliau link Žarėnų ir padeginėjo
Gedikėnų kaimo sodybas.
Padegė Vlado Klišausko namą,
Stasio Klišausko sodybos trobesius, kur
kartu gyveno tarnaitė Juzikė Stankutė (mano mamos Onos sesuo). Vladą
Klišauską užaugino gydytojas Venckus.
Tą pavakarę vokiečių kariškiai
skubėjo į Justinos Vagnoriūtės ir Stasio
Girdvainių sodybą. Jų žvilgsnį sustabdė
Švenčiausiosios Marijos koplytėlė prie
didžiulio storakamienio sodybos ąžuolo
ir žardinės vartų. Švenčiausiosios Marijos skulptūra jiems patikusi. Susėdę
prie jos, merkiant lietui, laukė, kol dar
po tris kariškius susirinko. Girdvainių
sodybos nepadegė. Gavę vado įsakymą iš Medingėnų, laukė atvažiuojančio tanko. Paskui visi sulindę į tanką Ieva Stankutė (kairėje) su draugėmis prie
nuriaumojo į Medingėnus...
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklo
Kas toliau? Kai dabar pagalvoji, Medingėnuose. 1952 m.
visą gyvenimą klausi savęs: kodėl, už
ką? Negana to, pokario metais sovietų valdžia atėmė visą žemę, prievarta suvarė į kolchozą. Kas ir kada atlygins už karo padarytas žaizdas ir pokario sovietų
valdžios išvežtų nekaltų žmonių likimus, už išnaikintus ūkininkus, mokytojus,
valdininkus, morališkai ir dvasiškai sužlugdytas jų šeimas? Juk sovietų ir vokiečių
nacių okupacija išnaikino Medingėnų krašto žmones, užgyventą ir sukauptą mūsų
tėvų ir protėvių turtą, kiekvieno žmogaus turėtą dvasinę gerovę.
Sudegė mūsų, Lukošių, sodybos trobesiai, likome lauke be pastogės ir
maisto. Ką daryti? Bet rytojaus dieną mus priglaudė gausi Justinos ir Stasio
Girdvainių šeima. Kokie jie buvo nuoširdūs ir tolerantiški.
Gyvenome atskirame dideliame kambaryje. Girdvainiai mus maitino, rengė
ir slaugė. Iki tol Girdvainių namuose gyveno 11 žmonių su auklėmis ir dar mūsų
7 žmonės. Alkieriuje gyveno ir miegojo tėvas Stasys Girdvainis, sandėliuke (špižarnėje) laikė maisto produktus, priemenėje – duonkepis, kitame kambaryje – dirbtuvės,
Stasio Girdvainio instrumentai, varstotai, obliai (čia jis visiems klumpes droždavo),
virtuvėje – krosnis ir mažųjų vaikų lovelės. Abi šeimos sutilpome, susigyvenome.
Pas Justiną Vagnoriūtę ir Stasį Girdvainius 1941 m. gyvenome pusę metų –
iki šventų Kalėdų, kol savo sodyboje pasistatėme gyvenamąjį namą.
Taigi mūsų šeima po senelio Prano Lukošiaus laidotuvių, po praūžusio karo
viesulo liko be namų. Mus apgaubė ir
priglobė, maitino, visaip šelpė ir viskuo
rūpinosi geroji Justinos ir Stasio Gird 2 Girdvainis J. Kelionių užrašai. Medingėnai–Žarėnai, 1970–2000, ARFA.
vainių šeima2.
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Kai 1945 m. vokiečių kariuomenė traukėsi į Vakarus, Ieva Stankutė (antra
karo fronto linija palietė ir Medingėnus. Prie piliakalnio – iš dešinės) su broliu
Maro kapinaičių papėdėje per grumtynes krito apie 200 rusų Pranu ir
kareivių, vėliau vietiniai gyventojai ir rusų kariškiai surinko seserimis. 1990 m.
jų palaikus ir išvežė laidoti į Telšių kapines.
Ištikus karo nelaimei, Medingėnų krašto žmonės gerai suprato ir užjautė
vieni kitus. Likusiais be namų kaime rūpinosi visi kaimynai. Visi norėjo kaip
nors atsigauti ir vėl turėti prarastą gyvenimą. Dalijosi mintimis ir sielojosi dėl
ištikusio skausmingo vargo ir nelaimių, bet retsykiais per visuotines šventes
džiaugėsi džiaugsmo valandėlėmis, neprarasdami vilties, jog vėliau ar anksčiau
atgims nepriklausoma Lietuva.
1940 m. bolševikinė sovietų okupacija, vėliau karas, rusų ir vokiečių okupacija suluošino žmonių gyvenimą – nuostoliai šeimose ir širdyse neišmatuojami,
siaubingi, kaip ir susiklostęs vėlesnis jų gyvenimas3.

3

ARFA, l. 40–46.
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Žemė, gyvuliai Telšių krašte 1945 metais
Juozas Girdvainis

1945 m. kovo 8 d. Telšių apskrities VK Žemės ūkio skyriaus vedėjas rašo
Respublikinei žemės komisijai, jog „pagal 1941 m. raštą Nr. 10b, Telšių apskrityje
paliktos (atimtos iš gyventojų) žemės rezerviniame fonde susikaupė 4 tūkst. hektarų. Jos
tiktai nedidelę dalį galės apdirbti tarybiniai ūkiai. Likęs plotas ant valsčių VK pečių,
kurie nežino, kaip susitvarkyti“1.
Respublikinė žemės ūkio komisija prie LSSR liaudies komisarų tarybos
1945 m. balandžio 20 d. raštu Nr. 444 Telšių apskrities žemės komisijai nurodė,
jog „atimtų iš gyventojų karvių ir apsiveršiavusių telyčių kaina yra 800–1000 rublių.
Kito atimto gyvo ir negyvo svorio (gyvulių) inventoriaus kainos nėra nustatytos, nes,
remiantis 1944 m. liepos 30 d. įstatymo 8 punktu, iš gyventojų gyvuliai kartu su žeme
yra paimami (prievarta atimami) be atlyginimo (veltui)“2.
1946 m. I ketvirtį Telšių apskritis privalėjo pristatyti 20 tonų mėsos, pieno –
350 tonų, kiaušinių – 11 tūkst. vienetų.
Vien Žarėnų valsčius privalėjo suvežti į Telšių apskrities sandėlius (atimtus
iš gyventojų) mėsos – 20 tonų, pieno – 35 tonas, kiaušinių – 10 tūkst. vienetų3.
Komunistai terorizavo Telšių krašto gyventojus. 1945 m. birželio 21 d.
Varnių valsčiaus Palukščio apylinkės gyventoja Zuzana Jocienė skundėsi Telšių
apskrities žemės komisijai, kad „aprašytas Antano Jocio šeimos, jos vyro vardu turtas
ir (prievarta) atimta žemė, gyvuliai, paukščiai ir žemės ūkio inventorius. Tiktai pasiliko
neatimti kambario baldai ir virtuvės įrankiai.
Viskas atimta (tarybiniais metais). Kaip gyventi?
Todėl maloniai prašau Jūsų viską mums grąžinti, nes neteisėtai atimta“4.
Telšių apskrities komisija jai raštu paaiškino, jog „Varnių valsčiaus žemės
komisija iš Z. Jocienės neatėmė jokių baldų ir namų apyvokos daiktų, tiktai partinis ir
tarybinis aktyvas atvažiavo pas ją į namus, surašė ir išėmė (prievarta atėmė) tai, kas
įstatymu leidžiama iš apkarpomų ūkių išimti“5.
Plungės valsčiaus Prūsalių kaimo gyventojai Ona Dundulienė ir Povilas Dundulis, Jono, žmona Aneta, 30 m. amžiaus, ir duktė Violeta, 4 m. amžiaus, 1946 m.
sausio 3 d. parašė Respublikinei žemės komisijai pareiškimą, jog „1945 m. rudenį
Telšių tarybinis ir partinis aktyvas (prievarta) atėmė visą 12 ha žemę. Tai buvo uošvio
Jono Dundulio žemė. Ona pati rūpinasi žemės dirbimo darbais, o Povilas mokytojauja.
Turi arklį, karvę ir dalį inventoriaus. Į savo žemę esame pasėję žiemkenčius.
Tai neteisėta. Kaip mes toliau galime gyventi? Todėl prašau grąžinti turėtą tėvų
žemę“6.
Respublikinė žemės komisija –
pirmininkas K. Liaudis, pavaduotojas
1
P. Sklėrius 1946 m. birželio 12 d. nuta- 2 LCVA, f. R-61, ap. 2, b. 51, l. 15.
Ten pat, l. 16.
rimu Nr. 176 nusprendė, jog „skundėjų 3 LCVA, f. R-754, ap. 4a, b. 111, l. 51.
Onos Dundulienės ir Povilo Dundulio 4 Ten pat, f. R-61, ap. 2, b. 51, l. 10.
5
Ten pat, l. 8.
prašymo netenkinti ir palikti galioti Telšių 6 Ten pat, b. 56, l. 17.
7
apskrities žemės komisijos nutarimą“7.
Ten pat, l. 15.
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Žarėnų krašto linų
rovėjos Klaišių kaime.
1957 m.
Juozo Girdvainio
nuotr.

Skelbė lenktyniavimą 1946 metais. 1946 m. kovo 9 d. Telšių apskrities VK
ir Lietuvos komunistų (bolševikų) partijos komitetas nutarimu Nr. 3 įsakė Telšių
krašte „plačiai išpopuliarinti ir organizuoti socialistinį lenktyniavimą tarp kaimų, apylinkių,
valsčių valstiečių, tarybinių ūkių, MTS, MANP geriausiam pavasario sėjos pasirengimui
ir pravedimui. Geriausių lenktyniautojų nuotraukas iškabinti garbės lentose“8.
Iki 1946 m. balandžio 1 d. tiktai maža dalis atimtos iš gyventojų žemės
buvo paskirstyta naujakuriams ir bežemiams, tarybiniams ir pagalbiniams ūkiams9.

8
9

Ten pat, f. R-754, ap. 4a, b. 111, l. 51.
Ten pat, l. 52.
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Pirmieji kolchozai Žarėnų valsčiuje
Juozas Girdvainis

Lietuvoje kolektyvizaciją vykdė ginkluoti sovietų okupacinės valdžios pareigūnai, saugomi ginkluotų stribų. Sovietinių kolūkių steigėjai primygtinai reikalavo ir prievarta versdavo valstiečius pasirašyti iš anksto sudarytuose sąrašuose,
sakydami: „Nesirašysi į kolūkį – ištremsime prie baltųjų meškų.“
Laikraščiai rašė, jog Lietuvos žmonės, įkvėpti Lietuvos SSR MT ir Lietuvos
komunistų (bolševikų) partijos CK 1948 m. kovo 20 d. nutarimo „Dėl kolektyvinių
ūkių organizavimo Lietuvos TSR“, pasirinko (prievarta, dažniausiai ginkluotų vyrų
varomi į susirinkimus pasirašyti tarybinių ir partinių veikėjų sudarytame kaimo
žmonių sąraše) socialistinį gyvenimo kelią, sekdami Rusijos valstiečių pavyzdžiu.
Žarėnų valsčiuje. 1947 m. Žarėnų valsčiuje sovietų okupacinės valdžios
naikinamų ūkininkų sąraše buvo 101 ūkininko šeima1.
Sovietų valdžios represijų metu dingo be žinios 53 šeimos. Iš Žarėnų valsčiaus 13 šeimų ūkininkų ir valstiečių iškraustyta į Klaipėdos kraštą – Šilutės ir
Pagėgių apylinkes.
Sovietų okupantų valdžios prievarta konfiskuotų ūkininkų ir valstiečių ūkių
su privačia žeme, trobesiais, gyvuliais, produktais, padargais kas mėnesį daugėjo.
Žarėnų valsčiuje susikaupė kelios dešimtys tūkstančių hektarų paliktos likimo
valiai žemės. Dalis jos atiduota sovietų valdžios institucijoms, taip pat siūloma
bežemiams ir mažažemiams valstiečiams.
Paaiškėjo, kad sudaryti Žarėnų valsčiaus naujakurių sąrašai yra abejotini
ir nepatikimi, nes į juos sovietų pareigūnai neatsiklausę surašė ir tuos asmenis,
kuriems numatė skirti žemės, tačiau apie tai sužinoję, jie atsisakydavo žemės ir
dirbti nepradėdavo.
Žmonės sąmoningai atsisakydavo sovietų valdžios siūlomos buvusios privačios žemės dėl dviejų priežasčių: neaiškios ūkininkavimo kaime ateities (dėl
prievartinio žmonių varymo stoti į kolūkius) ir partizanų raginimo neimti svetimo
turto, nepradėti dirbti ir šeimininkauti sovietų valdžios iškraustytuose ūkiuose.
Medingėnų apylinkės gyventojai iki 1949 m. gyveno individualiai, kiekvienas
vertėsi savo ūkelyje.
1949 m. sausio 2 d. Medingėnų pradžios mokykloje įvyko partinio ir tarybinio aktyvo (su karine ginkluota apsauga) bei valstiečių susirinkimas, kuriame
dalyvavo 15 žmonių (nurodoma protokole). Susirinkimas (iš antro karto suvarius
žmones ir paraginus) nutarė savo noru (prievarta) susitelkti į žemės ūkio artelę,
pavadindami ją vardu „Švyturys“, ir priėmė šios artelės įstatus2.
1949 m. sausio 2 d. Žarėnų valsčiuje Medingėnuose sutvertas kolūkis „Švyturys“. Revizijos komisijos pirmininku pasiūlytas (paskirtas) bei išrinktas Juozas Jucys
ir nariais – Stasys Gricius ir Leonas Surblys. Žarėnų valsčiaus Medingėnų kaimo
žemės ūkio artelės „Švyturys“ įstatai užregistruoti Telšių apskrities kolūkių įstatų
registracijos knygoje ir leista juos vykdyti. „Švyturio“ kolūkio pirmininku buvo
paskirtas rusas Viktoras Čeledinas.
1949 m. kovo 7 d. Gedikėnų kai- 1 LCVA, f. R-61, ap. 2, b. 33, l. 252–256.
me, Žarėnų valsčiuje, sutvertas kolūkis 2 LCVA, f. R-754, ap. 4a, b. 515, l. 238.
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„Tėvynė“. Liudviko Gibėžos gyvena- Rugiapjūtė Butkų kaime, netoli Žarėnų. 1944 m.
majame name vykusiame susirinkime Nuotr. iš Juozo Girdvainio asm. archyvo
priimti žemės ūkio artelės įstatai. Revizijos komisijos pirmininku išrinktas Liudas Gibėža ir nariais – Jonas Siaurys ir
Feliksas Butkus. „Tėvynės“ kolūkio pirmininku paskirtas Adomas Kuokšta.
1949 m. kovo 12 d. Kentrakalnio kaime, Žarėnų valsčiuje, sutvertas „Kent
rakalnio“ kolūkis, kuriam priklausė Kentrakalnio, Laurynaičių ir Gudaičių kaimų
žmonės. Pirmininku paskirtas Kazimieras Valauskas. 1950 m. rudenį „Kentrakalnio“
kolūkio grūdų sėklas supylė bendrai, bet 1951 m. pavasarį į žemę sėjo visi atskirai.
1949 m. kovo 8 d. Akmenskinės kaime sutvertas kolūkis „Kibirkštis“, kovo
6 d. Keturakių kaime – kolūkis „Liepsna“, kovo 10 d. Nevarėnuose – „Žemaičių
artojo“, „Juozapavo“, „Laisvės“ kolūkiai, Nerimdaičiuose tą pačią dieną – „Ateities“ kolūkis. Anksčiau buvo sutverti: sausio 9 d. – „Baltijos“ kolūkis Pluotinės ir
Pakalniškių kaimuose, vasario 9 d. – kolūkis „Žiburys“ Vilkaičių kaime, vasario
26 d. Krėpštų ir Irtogano kaimuose – kolūkis „Audra“.
Tuo metu Pažėrų ir Plauskinių kaimuose buvo pavieniai ūkiai. Tiktai 1949 m.
gegužės 28 d. pavyko suvaryti žmones į susirinkimą ir sutverti „Plauskinių“ kolūkį3.
Gegužės 27 d. Užminijų kaime įstengta sutverti „Užminijų“ kolūkį. O Nevarėnų valsčiuje Virmėnų kaimo žmonės buvo priversti pasirašyti iš anksto sudarytame sąraše, kad sutinka – ir pasirašė tiktai birželio 9 d.4
Atimti iš gyventojų gyvuliai – arkliai, karvės, kiaulės buvo laikomi šaltose
daržinėse ar tvartuose. Gyvuliai apskretę, nevalomi, išvagiama daug pašarų. Valdžia siūlė gyvuliams pradėti naudoti pelų, ežerų žolę (nendres, ajerus, viksvas),
medžių lapus, eglišakius.
Išdirbę metus kolūkyje ir suiskaičiavus už tai 150–200 darbadienių 3 LCVA, f. R-754, ap. 4a, b. 518, l. 81.
Gedikėnų kaimo „Tėvynės“ kolūkiečiai 4 Ten pat, l. 79, 81.
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gavo tik po 900 gramų nevalytų grūdų už darbadienį. Atimtos iš ūkininkų ir
valstiečių kiaulės „Tėvynės“ kolūkio fermoje buvo šeriamos bulvėmis ir tarkuotais
burokais, praskiestais tvenkinio vandeniu. Prasidėjus šalčiams krito 28 kiaulės.
Vėliau ir kitos išmirė badu. Žmonės Gedikėnuose sarkastiškai dainavo:
Neišeik, neišeik iš kolūkio,
Nepaliki našlaičių vienų.
Bulvės nekastos, avižos byra…
Už darbadienius gausim pelų.
Mes, vaikai, pasigavę dainų, dainelių žodžius, traukdavome už tvarto, pakrūmėse ar per vakaruškas po pabaigtuvių. Gaudavome pylos iš suaugusiųjų. Ir
dar kaip.
Vėliau mūsų kaimynai „Kentrakalnio“ kolūkiečiai už darbadienį gavo po
3 kg ir 300 g grūdų – kiekvienam dirbančiam vidutiniškai teko po 260–270 kg
nevalytų grūdų už 1950 metus.
Esant tokiai prastai padėčiai 1950 m. į Medingėnus atvyko atstovai iš Rietavo rajono partijos ir vykdomojo komitetų ir bandė kolūkiečius pamokyti, dar
labiau įbauginti. Susidorojimas vyko paslapčia ir įvairiais būdais. Vienus areštavo
ir pasodino į kalėjimą, kitus prigrasino.
Gedikėnuose „Tėvynės“ kolūkiui vadovavo Adomas Kuokšta, Medingėnuose „Švyturio“ kolūkiui 1949–1953 m. – Julius Domeika, 1954–1957 m. – Adomas
Šidlauskas, 1958 m. – Vytautas Dambrauskas.
Nuo 1959 m. kovo 15 d. Vytautas Dambrauskas buvo paskirtas sutverto
Medingėnų tarybinio ūkio direktoriumi, vadovavo 10 metų. 1969–1976 m. direktoriavo Vaclovas Valančius, 1976–1979 m. – V. Mastaitis, vėliau – Zenonas Simaitis,
Stasys Kebleris, Ruškys ir kiti.
1957 m. „Plauskinių“ kolūkiui vadovavo Julius Domeika.
Medingėnuose 1954–1957 m. pirmininkaujant „Švyturio“ kolūkiui Adomui
Šidlauskui, medingėniškiai buvo nusigyvenę ir labai nuskurdę.
Sunki kolūkietiška dalia užgulė visų žmonių pečius. Tiek dvasinė, tiek ekonominė žmonių padėtis kolūkyje labai pablogėjo. Žmonės, nors ir tapo kolūkiečiais,
vis tiek privalėjo duoti didelę duoklę – vykdyti prievoles žemės ūkio produktais
ir mokėti didelius mokesčius.
Kolūkiečių savybių ir gamybinės veiklos matu tapęs darbadienis žmones
varė į neviltį ir visišką nuskurdinimą.
Iš tikrųjų darbadienis ir darbo diena turėjo mažai ką bendro, nes vienuose
darbuose vienam darbadieniui uždirbti pakakdavo pusdienio, kituose – reikėdavo
dirbti po 2–3 dienas.
Buvo kiekvienam nustatytas minimumas – 200 darbadienių per metus. Neišdirbus darbadienių minimumo, grėsė pašalinimas iš kolūkio. Bet kur tu, žmogau,
atitrūkęs nuo vergiškų darbų ir likęs tuščiomis rankomis, eisi? Kitokių darbo
sąlygų pragyventi nebuvo likę.
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Kolūkiečiams buvo paskirtas po 60 arų žemės sodybinis sklypelis. Išėjus iš
kolūkio, tas sklypas, sakoma artelės instrukcijoje, sumažinamas ketveriopai – iki
15 arų, atimama ganykla.
Už nėjimą į darbą buvo baudžiama: nubraukdavo po keletą ar netgi keliasdešimt darbadienių, sumažindavo sodybinį sklypą.
Kolūkiuose už darbą mokėdavo tiktai vieną kartą per metus – vėlyvą rudenį
natūra: grūdais, pelais, šiaudais – ir išmoka pinigais, jeigu jų likdavo kolūkio
buhalterijoje.
Taigi dirbant kolūkyje pagrindinis pragyvenimo šaltinis pasidarė 60 arų
dydžio sodybinis sklypas. Kiekvienas žmogus prie to sklypo buvo prisirišęs ir
nuo jo pasidaręs priklausomas, jeigu norėjo nemirti badu.
Išėjus iš kolūkio, žemė (60 arų) ir kitas atimtas turtas nebuvo grąžinamas.
Lietuvoje darbadienių atsisakyta tiktai 1968 metais.
Kolūkiai valdomi jėga iš rajkomo. Kolūkiečiams leista laikyti 1–2 karves,
1 veršelį, 1 kiaulę su prieaugliu, 1–2 avis, ribotą skaičių paukščių.
Kolūkiečiai neturėjo teisės laisvai disponuoti savo sklypo augalais (visos
obelys ir vaiskrūmiai apmokestinti) ir pastatų valdose išaugintais gyvuliais.
Lietuvoje kolūkiai valdomi jėga iš viršaus – rajono. Tai buvo voliuntaristinis kaimo žmonių valdymas. Kolūkius stambindavo, smulkindavo, išdalydavo,
prijungdavo prie valstybinių žemės ūkio įmonių, tarybinių ūkių. Keisčiausia, kad
kolūkių pirmininkus dažnai keisdavo rajono partinė komunistų valdžia, kada tik
užsimanydavo.
Ne visi pirmininkai buvo girtuokliai ar neišmanėliai. Bet jei pirmininkas
komunistų valdžiai neįtikdavo, tai jam suverčiama visa kaltė ir už blogą pirmininkavimą, jis pašalinamas, perkeliamas kitam kolūkiui vadovauti, kartais tiesiog
nubaudžiamas arba pažeminamos jo pareigos. Tarkim, jei gyvuliai kolūkyje krisdavo dėl pašarų stygiaus, kaltas buvo kolūkio pirmininkas. Ir netgi kolūkiečiai
kaltindavo pirmininką. O iš tiesų kalta buvo sovietinė komunistinė santvarka.
1940–1952 m. sunkmetis Lietuvoje. Per pirmąją bolševikų okupaciją (1940–
1941 m.), karo metu (1941–1944 m.) ir antrąją bolševikų okupaciją (nuo 1944 m.)
sutvertuose kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose (nuo 1948 m.) Lietuva kentė
prievartą.
Kasmet Lietuvos kolūkiuose darbo sąlygos blogėjo.
Lauko darbai buvo atliekami grupėmis po kelis arba keliolika žmonių, neatsižvelgiant į asmenų amžių ir fizinį pajėgumą.
Labiausiai kentėdavo karvių melžėjos. Joms rankomis kas rytą tekdavo
pamelžti po 15–20 karvių, o pavakariais vėl tiek pat.
Melžimo aparatų kolūkiuose dar nebuvo. Vėliau dauguma melžėjų susirgo
profesinėmis ligomis.
Gyvuliai – gyvi padarai. Jais reikėjo rūpintis kiekvieną dieną. Tad gyvulininkystės fermų darbuotojai dirbdavo be išeiginių – šeštadieniais bei sekmadieniais
ir be jokių atostogų.
Sovietų valdžios 1948–1952 m. prievarta kolektyvizuota Lietuva artėjo prie
bado ribos.
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Žarėnų krašto žemelė
vis ilgėjosi tikrojo
ūkininko

1952 m. Žarėnų krašte pašvinko prastu ir nepamatuotu kolūkiniu gyvenimu. Kasdien visų kaimų gyventojus skubino žodis „davaj“ į darbą. Anot rašytojo
Vytauto Cinausko:
Tas „davaj“ ir šiandien tebeskamba
Prie mokyklų, namie, tarp vagių,
Lyg kapotų kas gyvulį rambų
Žalios odos skaudžiu botagu.
Atkeliaus dar pavasaris ūždamas
Pajuodavusiu kovo ledu,
Ir įklimpdamas, ir įlūždamas
Su puokštelėm žibučių žiedų.
Vėl atgimsime, prisiminsime,
Ką jaunystėje tu dainavai,
Bet ir mirsime – neužmiršime
To prakeikto ne mūsų „Davaj“!
1952–1958 m. jaunimas masiškai palieka Lietuvos kaimą. Lietuva be ūkininkų
galutinai liko nuo 1952 m., kai visa Lietuvos teritorijos žemė buvo kolektyvizuota.
Vėliau keletą metų ūkininkai vis dar vylėsi, kad pavyks išsivaduoti iš svetimos sovietų kolūkių santvarkos, tačiau tų gerų dienų nesulaukė.
Kai 1953 m. kovo 5 d. mirė Sovietų Sąjungos bolševikinio totalitarizmo
vadas gruzinas Josifas Džiugašvilis-Stalinas, naujoji SSRS vadovybė su naujuoju
vadu ukrainiečiu Nikita Sergejevičiumi Chruščiovu dar tų pačių metų rudenį –
rugsėjo mėnesį šiek tiek palengvino kolūkiečių padėtį visoje totalitarinėje valstybėje: padidino kainas už žemės ūkio produktų prievoles ir šiek tiek sumažino
prievolių duoklę.
Kolūkiečių mokesčiai valstybei pertvarkomi ir bendroji suma beveik perpus
sumažinama.
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Atsisakyta apmokestinti kolūkiečių sodybinio sklypo obelis ir vaiskrūmius.
Lietuvoje neišvengiamai grėsusi bado šmėkla pasitraukė, kaip vėliau paaiškėjo, negrįžtamai.
Valstiečiai vis dar tikėjosi pradėti ūkininkauti kaip senais gerais nepriklausomos Lietuvos laikais.
Kaimo žmones pasiekė žinia, kad 1956 m. Lenkijos valdžia leido žmonėms
iš prievarta įsteigtų kolūkių sugrįžti į savo ūkius. Deja, Lietuvoje žmonės tos
džiuginančios dienos nesulaukė.
Nuo sunkių darbų pavargę sovietų Lietuvos kolūkiečiai susitaikė su pavergtu likimu: darbo stažas pensijai gauti nebuvo įskaitomas, jei žmogui pavykdavo
pasprukti iš kolūkio ir įsidarbinti kur nors gamykloje ar statybos įmonėje.
Lietuvoje žmonės aprimo ir susitaikė su kolūkietiška dalia, tačiau savo
vaikus stengėsi pasiųsti mokytis ar dirbti kuo toliau nuo kolūkių. Taip prasidėjo
didžioji jaunimo migracija iš kaimų ir miestelių.
Ir kolūkiai Lietuvoje buvo nepaprastai suvaržyti: sovietų komunistų valdžia
kolūkiečiams draudė menkiausią ratinį traktoriuką nusipirkti.
Tiktai nuo 1959 m. Lietuvoje kolūkiečiams specialiu sovietų vyriausybės
potvarkiu leista pirkti žemės ūkio padargus, kartu ir traktorius. Nuo 1959 m.
kolūkiai Lietuvoje pasidarė santykinai galingesni ir įgijo daugiau savarankiškumo
veikti. Nors 1959 m. sovietų valdžia suteikė kolūkiams daugiau teisių šeimininkauti,
tačiau žemės ūkis trypčiojo vietoje, jį alino didelės žemės ūkio ir gyvulininkystės
produktų kainos.
1954–1957 m. pradėjus vadovauti „Švyturio“ kolūkiui Adomui Šidlauskui
Medingėnai ėmė palengva atsigauti. 1957 m. pastatė kiaulių fermas Laurynaičiuose,
1958 m. – karvių fermas prie Medingėnų kapinių. 1959 m. sutvertas Medingėnų
tarybinis ūkis.
Kodėl žlugo socialistinė sistema? Ekonomika turi būti ekonomiška. Bet tai
sunkiai tvarkomi dalykai. Nuo 1983 m. sovietinė ekonomika ėmė smukti, nors
Sovietų Sąjungos komunistų centro komiteto generalinis sekretorius Nikita Chruščiovas buvo paskelbęs, jog Sovietų Sąjungoje baigiamas pastatyti komunizmas.
Atsirado maisto kūrimo programa. Kuriami stambūs gyvulininkystės komp
leksai.
Michailas Gorbačiovas į SSKP CK atėjo 1985 m. vadovauti agropramoniniam
sektoriui, kad pagerintų žemės ūkio padėtį. Buvo sukurta 11 ministerijų, kurios
valdė ir reguliavo maisto produktų ir žaliavų auginimą bei gamybą.
Kolūkinėje sistemoje ekonomika ir maisto sektorius ėmė braškėti ir griūti.
Jei ne M. Gorbačiovo pradėti pertvarkymai – „perestroika“, tas ekonominis
atsilikimas būtų dar labiau gilėjęs.
Sovietų Sąjunga griuvo susilpnėjus ekonominiams pamatams, ne politiniams.
Būdavo sakoma, kad reikia gaminti tą produktą, kuris pasakytas iš aukščiau – Maskvos.
Baigus mokyklą, buvo agituojama ir net verčiama ištisomis klasėmis eiti
dirbti į kolūkį. Ir moksleiviai važiavo, triūsė.
Pagrindinis Lietuvos produktų pasisavintojas, valdytojas buvo Rusija – Sankt
Peterburgo (Leningrado) ir Maskvos žmonės. Tauragės mėsos kombinato direkto324
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Medingėnai kasmet
keitėsi, statėsi ir
apaugo medžiais.
2016 m.
Juozo Girdvainio
nuotraukos

rius sakydavo (ne spaudai), jog kasdien Tauragė pagamina ir išsiunčia 7 vagonus
mėsos: 6 – Rusijai, vieną – Lietuvai, ir tik tai, kas jai lieka.
Ar maisto programą Sovietų Sąjunga įgyvendino? Ne. Liko viskas tik raštiškai popieriuje. Atsiradusi „perestroika“ buvo naujas išeities ieškojimas.
Kas kaltas, kad buvo prastai tvarkomasi kolūkiuose, kodėl nuostolingiems
kolūkiams sovietų valdžia mokėjo kainų priedus už parduotą žemės ūkio produkciją? Šiandien tokios premijos sunkiai suvokiamos. Rentabilumas pakildavo arba
labai sumažėdavo. Tokia kryptis buvo būdinga visai sovietinei Lietuvai.
Kokie veiksniai nulėmė tokį sovietų valdžios blaškymąsi? Oficialiai per
spaudą, radiją ir televiziją komunistinė propaganda kaltino prastas gamtos sąlygas.
Bet iš tiesų pagrindinis kaltininkas buvo socialistinė žemės ūkio sistema, valdžios
reguliuojama ir diktuojama – valstybinis reguliavimas.
Socialistinio, prievarta Lietuvoje organizuoto žemės ūkio – kolūkių ir tarybinių ūkių – žlugimas buvo neišvengiamas, nes Lietuvai atkūrus valstybingumą,
Rusija nebepirko dėl jos pačios kainų politikos labai pabrangusios lietuviškos
žemės ūkio ir gyvulininkystės produkcijos.
1990 m. Rusija Lietuvai paskelbė ekonominę blokadą.
Dabar Europos Sąjunga sudaro šansą kaimiečiams išgyventi. Išsaugo tuos
kaimui reikalingus materialinės pagalbos mechanizmus.
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Tvėrė kolchozą Medingėnų pradinėje mokykloje
Ieva Stankutė

Buvo 1949 m. sausio šaltos dienos ir naktys, gal 15–25 laipsnių šalčio. Tą
dieną Meding¸nų pradinėje mokykloje pamokos nevyko. Sovietų valdžia tvėrė
kolchozą.
Jau kelias dienas po kaimus zujo ginkluoti enkavėdistai ir samdyti už pinigus vietiniai stribai. Ragino, įkalbinėjo ir griežtai prisakė sausio 2 dieną ateiti
į Medingėnų pradinę mokyklą.
Kai su motina Ona prigąsdintos išsiruošėme iš Gìdikėnų kaimo ir ėjome
pro Maro kapinaites ir palei Meding¸nų kapines Žar¸nų vieškeliu, kelyje nebuvo
nė gyvos dvasios. Tiktai prie Medingėnų palei bažnyčią vaikščiojo keli žmonės
su ginkluotais vyrais.
Medingėnų pradinė mokykla raudonavo: virš mokyklos lauko durų pakabinti
Lenino ir Stalino portretai, šonuose prikaltos raudonos vėliavos, ant raudonos
medžiagos baltomis raidėmis parašyta: „Valio komunistų partijai!“
Palengva įėjome su mama į mokyklos vidų. Mūsų klasė dabar raudonavo
nuo Lenino ir Stalino paveikslų, ant ilgos raudonos juostos buvo užrašyta: „Tegyvuoja draugas Stalinas!“
Viduje, prie įėjimo, už raudona medžiaga apdengto stalo susėdo sovietų
agitatoriai, atvažiavę iš Telšiÿ rajkomo ir Žarėnų valsčiaus... Su mama nuėjome į
klasės galą, kur kabėjo komunistų vadai. Į klasę sugužėjo nedaug žmonių, palei
sienas buvo daugiau ginkluotų stovinčių vyrų. Man pasidarė karšta ir nejauku,
kad mūsų klasė pavirto raudona. Bet nebuvo daugiau į ką žiūrėti: nė vieno gražaus vyro. Tie ginkluoti – kažkokie apspangę raudonanosiai.
Prasidėjo susirinkimas. Atsistojo vienas, atsistojo antras, kalbėjo trečias,
mosikavo, šlovino komunistų partiją, Leniną, Staliną, Rusiją.
Įsiminė mūsų tolimo giminaičio Vlado Lukošiaus rėkavimai. Jis – tėvelio
tolimas pusbrolis, augino du vaikus, turėjo 10 ha žemės, gyveno Plauskinių kaime.
Smarkiai gėrė. Vėliau sužinojome, kad jis saugumiečių buvo palepintas, papirktas
ir prisaikdintas agitatorius: jei nepaklus, išveš į Sibirą, pas baltąsias meškas.
Tas parsidavėlis judošius – Vladas Lukošius skėsčiojo rankomis, šūkaudamas
kalbėjo: „Na, dabar pagyvensime. Bus ūkiuose tarybinė tvarka. Visi visko turės. Bus
tikra Amerika. Ką ten Amerikoje – vieni kapitalistai, prakeikti buržujai. Va, čia – Lietuvoje nebus nei ubagų, nei ponų. Visi bus lygūs. Visi dirbs, visi turės duonos, grūdų
ir pinigų. Dirbti reikės nuo 8 valandos ryto. Kaip čia bjauriai vargstame, murkdomės,
tikėdami šituo Dievu.“
Atsigręžė į dešinėje, prie įėjimo tarp pirmo ir antro lango ant sienos kabėjusį
kryžių su Dievo kančia. Medinis kryžius, 20 × 40 centimetrų, su Jėzaus Kristaus
skulptūra, kurį mes klasėje kiekvieną rytą pašlovindavome. Atsistoję prieš pirmą
pamoką kalbėdavome „Tėve mūsų“.
Atsigręžęs priėjo arčiau ir griebė nuo sienos tą kryželį. Pakėlė koją ant stalo
galo, abiem rankomis trenkė kryžių į kojos kelią ir iš trečio karto jį perlaužė.
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Paskui rankomis bandė visai sulaužyti ir... išmetė pro pravirą mokyklos langą
ant Žarėnų vieškelio pakelės po klevu.
Visi pašiurpom.
Paskui didysis agitatorius Lukošius kalbėjo: „Ar jums šitas kabėjęs Dievas –
medžio gabalas padėjo, užjautė, ar jis davė jums laisvę gyventi be ponų? Tas Dievas
jums nieko nedavė. Dėl to, kad jūs tikėjote į velnias žino kažkokį visagalį Viešpatį, o ne
į draugą Staliną, Leniną, kurie dabar atneš jums šviesų komunizmo rytojų. Dievo nėra,
yra galinga komunistų partija. Ir tik tikėjimas komunizmo pergale jums duos laimingą
gyvenimą. Valio, draugai!“
Niekas neplojo, gal kiek saviškiai.
Tik kažkas švystelėjo raudoną plytą pro langą tiesiai ant raudonojo stalo.
Pro tą patį langą, per kurį kalbėtojas išmetė sulaužytą kryžių.
Visi sujudo, subruzdo. Kilo erzelynė, didžiulis triukšmas. Kad šoko stribas,
pradėjo ieškoti liaudies priešų. Kažkas lauke iššovė į medį.
Kalbėjo Žarėnų, Telšių agitatoriai. Kalbėjo, agitavo ir rusiškai.
Prasidėjo tikras mitingas. Visi tarpusavyje šnekėjo, piktinosi ir agitatorių
kalboms nepatikėjo.
Atvykėliai sovietų valdžios atstovai vis ragino žmones, grasindami vertė
pasirašyti į ant raudonojo stalo padėtus lapus – sovietų valdžios sudarytą gyventojų pavardžių sąrašą.
Gal keli ir rašėsi, bet visi palengvėle skirstėsi, grūdosi pro duris į lauką,
ėjo murmėdami, pasipiktinę ir nepatenkinti...
Paskui tokių raudonųjų mitingų su atvykėliais agitatoriais buvo daug –
gąsdino, grasino, vertė pasirašyti. Mano mama nepasirašė stoti į kolchozą...
Po kelių dienų į mūsų trobos duris pasibeldė Basia – kalbėtojo Vlado Lukošiaus žmona. Įpuolė į kambarį mano mamai graudžiai sako: „Oi, kas pasidarė,
Jėzau.“ Mama pertraukė Basią sakydama: „Tik netark Viešpaties vardo be reikalo.“ –
„Kaip be reikalo? Mano Vladas, vakar ryte atsikėlęs iš lovos, nematė kur eiti. Žabalavo
po kambarį išskėstomis rankomis ir vis šaukė: „Basia, rupūže, kodėl taip tamsu? Visur –
tamsu. Nieko nematau... Pakinkėm kumelę, nulakinom pas daktarus į Telšius. Daktaras
pasakė: „Apakai.“
Jis vakarykščiai Žarėnų valsčiaus kontoroje su liaudies gynėjais gėrė, dainavo,
o ant rytojaus – va, ne protas, o akys užtemo. Daktaras sakė, kad blogai – teks
ilgai gydytis... Gal kas kokių durnaropių į naminę degtinę buvo pamaišęs?
Taip agitatorius Vladas Lukošius ir liko aklas iki mirties. Jokie vaistai, jokios arbatos nepadėjo. Po metų Vladas Lukošius, Antano sūnus, mirė aklas. Kad
pasklido kalbos, kad nuėjo per kaimus gandas – tikra legenda, kad negalima
Dievo niekinti.
Mūsų šeima ilgai nepasirašė stoti į kolchozą.
Paskui Gedikėnų kaimo žmonės buvo varomi į paskirto seniūno Liudviko
Gibėžos trobą. Prie durų stovėjo ginkluotas saugumietis ir neišleido iš trobos, kol
žmonės nepasirašė stoti į kolchozą.
Paskui tvėrė kolchozus Akmenskínės, Kentråkalnio, Ketùrakių, Plikiÿ, Plauskínių
kaimuose. Iki tol visi turėjo žemės, maisto, gyvulių. Kiekviena šeima gyveno ir
tvarkėsi savo ūkelyje.
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Medingėnų „Švyturio“ kolūkio pirmininku buvo paskirtas rusas Viktoras
Čeledinas, Gedikėnų kaime Liudviko Gibėžos troboje buvo sutvertas kolūkis „Tėvynė“, pirmininku paskirtas Adomas Kuokšta.
1949 m. kovą visur aplinkui sutverti kolūkiai.
Paskui vėl varė į susirinkimus ir pareikalavo, kad rytojaus dieną visus
gyvulius – arklius, avis, karves ir kiaules – atvarytų į ūkiuose paskirtus tvartus
ir daržines, o šeimai leido pasilikti tik po vieną karvę ir kiaulę.
Gyvuliai tvartuose ir daržinėse pasiligojo, nebuvo valomi, kreikiami. Valdžia
pasakė kaimui naudoti pelkių, ežerų žolę, medžių lapus, eglišakius. O gyvulius
šėrė kuo pakliuvo: arklius – šiaudais, karvėms duodavo ir šieno, kiaules – bulvėmis ir tarkuotais burokais, praskiestais tvenkinio ar šulinio vandeniu.
Išdirbę metus, Gedikėnų kolūkio „Tėvynė“ kolūkiečiai gavo tik po 900 gramų nevalytų grūdų už darbadienį.
Daugelis norėjo bėgti iš kolūkio. Bet išėjus atimdavo duotus 60 arų, anksčiau
atimto turto negrąžindavo.
Paskui prasidėjo privalomos prievolės.
Po kaimus vaikščiojo ir šeimininkavo ginkluoti vyrai. Jie jautėsi visagaliai,
nebaudžiami ponai.
Tą 1949 m. vasarą vienkinke brikele iš Lenkaičių kaimo pro sesers Juzefos
Stankutės trobą važiavo girtas rusų valdininkas. Jis riogsojo brikelės gale ant
šiaudų. Lojo jos šunelis. Rusas nutaikė automatą ir nušovė šunelį. Pro langą tuo
metu žiūrėjo šeimininkė Juzefa Stankutė, pašovė ir jai kojas, kartu su šuneliu
per trobos sieną. Niekam negalėjo net pasiskųsti, nes teisybės vis tiek nerastų1.
1949 m. sausio 2 d. Medingėnų pradinėje mokykloje partinio, tarybinio aktyvo (su karine ginkluota apsauga) ir valstiečių išplėstiniame susirinkime pasirašė
(stoti į kolūkį) 15 žmonių. Kolūkio pirmininku paskirtas rusas Viktoras Čeledinas2.

1

2

Girdvainis J. Kelionių užrašai. Medingėnai–Žarėnai, 1970–200, ARFA, l. 34–40.
LCVA, f. R-754, ap. 4a, b. 515, l. 238.
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Gyvenimas ir karas Žarėnuose
Regina Žukienė

Mano dėdė ir krikštatėvis, mamos brolis Pranas
Juškevičius buvo Žar¸nų vaistininkas. Žarėnuose turėjo
savo vaistinę. Dažnai nuvažiuodavome į svečius, nes
Žarėnai nuo Luõkės, kur gyvenome, buvo vos už
26 kilometrų. Vėliau, kai paūgėjau, buvau 8 metukų,
nuo 1936 iki 1940 m. vasaras praleisdavau pas dėdę
Žarėnuose. Labai mylėjau dėdę, dėdienę Kotryną Juškevičienę ir pusbrolį Raimundą Juškevičių. Dėdienė
Kotryna buvo akušerė, ji ir man padėjo ateiti į pasaulį.
Vaistinė stovėjo prie pat Telšių gatvės, kuri vedė
Telšių link. Namas buvo medinis, vieno aukšto ir labai
didelis – 8 kambariai ir dvi stiklinės verandos, viena
per namo vidurį prie fasado, kita prie namo galo, į
Telšių pusę. Į vaistinę žmonės įeidavo pro verandą.
Vaistinei teko du kambariai, kituose gyveno dėdės Lietuvos Respublikos
Prano Juškevičiaus šeima. Vietos užteko ne tik jiems, nusipelniusi sveikatos apsaugos
bet ir dažniems svečiams. Dėdės P. Juškevičiaus šeima darbuotoja dr. Regina Žukienė
buvo priglaudusi mano amžiaus našlaitę Zitą Kiršaitę, (Stonkutė)
todėl Žarėnuose turėjau žaidimų draugę. Būnant pas
dėdę, su Zita tekdavo ir kai kuriuos darbus dirbti – kartu klijuodavome iš popieriaus maišelius milteliams supakuoti, kartais tekdavo išplauti vaistinės stupkas
ir tepalams gaminti, nuvesdavome į ganyklą karves, kurių dėdė turėjo dvi (buvo
už kapinių nusipirkęs kelis hektarus žemės).
Šalia vaistinės už namo stovėjo ilgas ūkinis pastatas, kuriame buvo tvartas karvėms ir arkliui, daržinė, svirnas ir sandėlis įvairiems daiktams sudėti. Be
to, lauke dar buvo vištidė ir narvas triušiams, kurie kartais išsikasdavo urvą ir
pabėgdavo. Mudvi su Zita turėdavome atnešti triušiams žolės, morkų. Darže, už
ūkinio pastato, augo man nematyti kukurūzai, už daržo stiebėsi kelios jaunos
obelaitės ir žaliavo didelė dobiliena.
Karštą vasaros pavakarę eidavome su dėdiene K. Juškevičiene ir Z. Kiršaite
maudytis į Míniją, kuri vingiavo prie miestelio. Pusbrolis Raimundas Juškevičius,
už mane penkeriais metais vyresnis, dažnai su draugais eidavo žvejoti į Miniją,
turėjo nedidelį bradinį žuvims gaudyti, tačiau laimikių retai kada parsinešdavo.
Vaikystėje Raimundas dažnai sirgdavo bronchitu. Kai jis buvo mažas, dėdienė
porą vasarų su juo vasarojo Petrãičiuose, vos šeši kilometrai nuo Luokės, kur
buvo pušynas ir šalia tekėjo Virvýtė. Eidavome su mama Celina Stonkiene (Juškevičiūte) jų aplankyti.
Vasaromis, kad Raimundas išmoktų vokiečių kalbą, į namus pasikviesdavo
vasaroti iš Kauno pažįstamų vokiečių šeimos sūnų Valterį ir jo seserį Lydą, kad
su Raimundu kalbėtų vokiškai; 1939 m. dar buvo atvažiavęs Va»nių felčerio,
vokiečio, sūnus. Raimundas mokėsi Telšių gimnazijoje, buvo gabus, bet kartais
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pritingėdavo, vienais metais net buvo gavęs pataisą, kuo dėdė buvo labai nepatenkintas. Dėdė P. Juškevičius sakydavo: „Mokslas gyvenime labai svarbus, jo ant pečių
nereikia nešioti. Norėčiau turėti pilną stalčių diplomų, nes nežinia, kurio gyvenime gali
prireikti. Materialiniai dalykai yra nepastovūs, šiandien jie yra, o rytoj gali jų netekti.“
Jis gyvenime tai buvo patyręs. Rusijoje P. Juškevičius turėjo vaistinę; prasidėjus
socialistinei revoliucijai, teko ją palikti ir sugrįžus į Lietuvą viską pradėti iš naujo.
Mama sakė, kad vaistinei įsigyti jo tėvas, mano senelis Kazimieras Juškevičius,
kuris neseniai buvo grįžęs iš Amerikos, davė dėdei 500 dolerių.
Juškevičiaus šeima buvo religinga, sekmadieniais visi eidavome į bažnyčią –
į Sumą, sėdėdavome klaupkoje prie šoninės sienos. Dėdė globojo ir rėmė kunigų
seminarijoje besimokantį klieriką Šovą. Prisimenu, kaip dėdienė važiavo į jo primiciją.
Dėdė P. Juškevičius laisvalaikiu mėgdavo giedoti lotyniškai mišparų psalmes,
jaunystėje jis norėjo tapti kunigu.
Vaistinėje visada būdavo žmonių. Susėdę vaistinėje ant suolo laukdavo, kol
bus pagaminti vaistai. Įėję į vaistinę, visada nusiimdavo kepurę, pasisveikindavo.
Dėdė su visais pakalbėdavo, daugumą Žarėnų apylinkių gyventojų pažinojo, kartais
pajuokaudavo, vadindavo juos prieteliais. Ir jam prilipo „prieteliaus“ pravardė.
Jis labai sielodavosi, kad kaimiečiai karvę ir arklį labiau brangina negu žmogų:
gyvuliui susirgus, eidavo pas veterinorių, o senam tėvui ar vaikui gydytojo dažnai
ir neparveždavo...
Dėdė P. Juškevičius gerai sugyveno su Žarėnų veterinaru Petru Petraičiu.
Petraitis buvo vedęs gerai mums pažįstamą Valeriją Bužonaitę iš Luokės valsčiaus
Petraičių kaimo. Mudvi su mama buvome jų vestuvėse. Veterinaras, kaip ir dėdė,
mėgo pajuokauti, mokėjo pamėgdžioti žydų šneką, žinojo daug linksmų anekdotų,
buvo išsilavinęs, todėl abu ir mėgo bendrauti.
Dėdė sutarė ir su gydytoju Jonu Parnarausku, kuris, Kaune baigęs universitetą, dirbo Žarėnuose. J. Parnarauskas, matyt, buvo kairiųjų pažiūrų, gal net
priklausė komunistų partijai, nes 1940 m. spalio mėn. buvo paskirtas Lietuvos
TSR sveikatos apsaugos liaudies komisaro pavaduotoju.
Vėliau man teko susipažinti su archyviniais dokumentais – J. Parnarauskas
buvo Lietuvoje atsakingas už motinos ir vaiko sveikatos apsaugą, turėjo vadovauti priešepideminiam respublikos pasirengimui, vyriausiajai sanitarijos inspekcijai,
vyriausiajai farmacijos valdybai, sanitariniam švietimui, jam priklausė komisariato
ūkio ir administracijos skyriai. Po karo, kai pradėjau studijuoti farmaciją, jis buvo
Medicinos fakulteto prodekanas.
1940 m. gydytojui J. Parnarauskui iš Žarėnų išsikėlus į Kauną, pas jį apsigyveno Kauno universitete mechaniką pradėjęs studijuoti dėdės P. Juškevičiaus
sūnus Raimundas.
Kartą per savaitę dėdienė Kotryna Juškevičienė eidavo į Sveikatos centrą
padėti gydytojui priimti moteris. Ji tai darė be atlyginimo.
Dėdienė K. Juškevičienė buvo labai gera, inteligentiška, puikiai skambino
pianinu, namuose turėjo fortepijoną. Net ir mane vieną vasarą buvo nuvedusi
pas vargonininką, kad pamokytų skambinti. Deja, mes namuose tokio brangaus
instrumento neturėjome ir skambinti neišmokau, nors vėliau, mokantis Telšių
gimnazijoje, vokiečių okupacijos metais mokytojo D. Andriulio iniciatyva buvo
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įsteigta vakarinė Telšių muzikos mokyklą, bandžiau ten mokytis, bet karas viską
sujaukė...
Kartais vasarą važiuodavome už kelių kilometrų prie Karštìnių ežero.
Maudydavomės, pusbrolis Raimundas su Valteriu plaukiodavo baidare ir mane
kartais paplukdydavo. Baidarę palikdavo Karštenių kaime statomoje K. Vaserio
sodyboje. K. Vaseris buvo Juškevičių draugas ir Raimundo krikšto tėvas, mano
mama buvo krikštamotė, gyveno ir dirbo Kaune. Jo žmona buvo rusė, parsivežta
po Pirmojo pasaulinio karo iš Rusijos, ji prižiūrėdavo statybą, dažnai ateidavo ir
nakvodavo pas dėdienę.
Dėdienė K. Juškevičienė labai mėgo gėles, jų buvo pilnos verandos. Šalia
vaistinės margavo gražus darželis, žydėjo nuostabios astros, tokių vėliau niekur
neteko matyti. Prie gatvės po vaistinės langu augo didelis baltų rožių krūmas.
Žarėnuose veikė daug parduotuvių. Jų savininkai daugiausia buvo žydai.
Vos už poros žingsnių nuo vaistinės žydų kepykloje buvo kepami labai skanūs
riestainiai, žemaičių „baronkomis“ vadinami. Rytais dar šilti pūpsodavo ant mūsų
pusryčių stalo. Prie Žarėnų aikštės veikė Šemetos audinių parduotuvė. Jų duktė
Irena mokėsi Telšių gimnazijoje. Kai mokiausi pirmoje klasėje, ji lankė septintą.
Tai buvo labai daili geltonplaukė mergina garbanotais plaukais, didelėmis mėlynomis akimis. Gimnazijos vakaruose ji nuostabiai deklamuodavo eilėraščius.
Draugavo su bendraklasiu Leonu Jovaiša, jis Vilniuje edukologijos profesorius.
1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, Šemetų šeima repatrijavo į Vokietiją. Vėliau
apsigyveno Amerikoje. Irena tapo dantų gydytoja, XX a. aštuntame dešimtmetyje
žuvo autoavarijoje.
Telšių gatvėje veikė ir valstybinė monopolio degtinės parduotuvė. Kartą
turgaus dieną vaistų gamybai pristigęs spirito, dėdė pasiuntė mane nupirkti butelį.
Vaistinėms tam tikras mėnesiui nustatytas kiekis spirito būdavo parduodamas be
akcizo mokesčio.
Trečiadieniais Žarėnuose vykdavo turgūs. Vežimų privažiuodavo pilna miestelio aikštė. Vasarą daug kas atveždavo parduoti trešnių, jas visi labai mėgome.
Dėdienė visada turgaus dieną jų mums nupirkdavo. Trešnes Žarėnų apylinkėse
daug kas augino.
Dėdės P. Juškevičiaus namuose buvo tradicija: vasarą vakarienei visada valgyti braškes, mėlynes, avietes su pienu; pusbrolis Raimundas vakarienei gerdavo
šviežiai pamelžtą šiltą pieną, jį visą gyvenimą labai mėgo.
Telšių gatvės gale, netoli Minijos, veikė didelė ūkininko Šiaulio lentpjūvė.
Jų kiemas visada buvo pilnas rąstų. Šiaulio sodyba buvo graži, namas geltonai
nudažytas. Jie turėjo pirtį ir visa dėdės šeima eidavome šeštadieniais pas juos
praustis. Vokiečių okupacijos laikais Šiaulytė ištekėjo už Žarėnuose dirbusio jauno
gydytojo, po karo apsigyvenusio Bírštone. Su ja dėdė visada palaikė ryšį.
Šalia Luõkės kelio Žarėnuose veikė moderni pieninė. Į ją atliekamą pieną
nešdavo ir dėdės šeima. Vieną naktį, 1937 ar 1938 m., kilo baisi audra. Perkūnija
trankėsi, ir žaibas trenkė į pieninę. Pieninė užsidegė. Subėgo daug žmonių gaisro
gesinti, vandenį nešė kibirais. Liepsnos laižė stogą ir sienas. Kai kurios moterys
buvo atsinešusios Agotos duonos, ją apnešė apie pastatą, paskui sumetė į ugnį,
kad gaisras neišplistų. Gaisrininkai mašinos gaisrui gesinti neturėjo, gal vėliau
atvažiavo iš Telšių...
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Žarėnuose veikė pradinė mokykla. Jos vedėjas buvo Žarėnuose 1904 m. gimęs
Julius Mikalauskas. Jo žmona Elena Mikalauskienė (Gudavičiūtė), gimusi 1898 m.,
taip pat dirbo Žarėnuose mokytoja. J. Mikalauskas buvo labai veiklus, visuomeniškas
žmogus, priklausė Šaulių sąjungai. Anksčiau Janåpolėje jis buvo šaulių būrio vadas,
Žarėnuose 1937–1940 m. buvo ir Tautininkų sąjungos skyriaus pirmininkas. Augino
sūnų Tomą Julių, gimusį 1928 m., ir dukrą Gražiną Juditą, gimusią 1929 m.
1940 m. sovietinė valdžia J. Mikalauską perkėlė mokyklos vedėju į Luokę,
o Luokės mokyklos vedėją Julijoną Miknevičių iškėlė į Als¸džius.
1941 m. birželio 14 d. enkavėdistai E. Mikalauskienę su vaikais išvežė į
Rusijos tremtį. Jie buvo nuvežti į Telšių geležinkelio stotį, kur stovėjo gyvuliniai
vagonai. J. Mikalausko tą dieną nebuvo namie. Sužinojęs apie šeimos išvežimą,
jis pats nuėjo į Telšių saugumą išsiaiškinti, kur jo šeima. Čia buvo suimtas
ir įgrūstas į vagoną. Deja, Naujõjoje Vílnioje J. Mikalauskas nuo šeimos buvo
atskirtas, išvežtas į Rešiotų lagerį. 1943 m. Rešiotuose nuteistas kalėti lageryje
10 metų ir 5 metams tremties už priklausymą Šaulių ir Tautininkų sąjungoms.
Julius Mikalauskas kalėjo Krasnojarsko, Karagandos lageriuose, 1951 m. buvo
ištremtas į Novosibirską, vėliau į Komiją, kur buvo ištremta jo šeima. 1958 m.
J. Mikalauskas paleistas iš tremties, 1961 m. kartu su žmona Elena Mikalauskiene
sugrįžo į Lietuvą. Apsigyveno Jùrbarko rajone. Savo kančias aprašė „Tremtyje“
spausdintuose straipsniuose. Julius Mikalauskas mirė 1978 m.
Žarėnų pradinės mokyklos mokytoja Elena Mikalauskienė su vaikais 1941 m.
ištremta į Komiją. 1947 m. pabėgo į Lietuvą. 1948 m. Lietuvoje mirė duktė Gražina Judita. 1950 m. Elena Mikalauskienė suimta, nuteista ir 1951 m. vėl ištremta
į Uljanovską Komijoje. E. Mikalauskienė dirbo virėja, vaikų darželio vedėja. Elena Mikalauskienė mirė Lietuvoje 1983 m.
Mikalauskų sūnus Tomas, kartu su motina pabėgęs iš tremties į Lietuvą,
1950 m. buvo suimtas ir vėl išsiųstas į tremtį. Paleistas iš tremties į Lietuvą negrįžo, apsigyveno kolūkyje Smolensko srityje.
Žarėnuose policijos nuovados viršininku dirbo Kazys Atkočiūnas, anksčiau –
Luokėje. Atkočiūnai draugavo su mano tėvais, gerai pažinojau ponią Juzefą Atkočiūnienę, 1922 m. gimusią jų dukrą Janiną ir 1927 m. gimusį jos brolį Algirdą.
1940 m. sovietinė valdžia Kazį Atkočiūną atleido iš tarnybos, jis su žmona
ir sūnumi apsigyveno Luokės valsčiaus bažnytkaimyje Upônoje, turėjo nedidelį
ūkį. Duktė Janina buvo baigusi šešias gimnazijos klases ir pradėjo dirbti Telšių
apskrities žemės ūkio skyriuje.
Turėjau 13 metų, kai 1941 m. birželio 1 d. sugrįžusiai iš Telšių gimnazijos
Luokės pieninės vyr. buhalteris K. Gelgutas pasiūlė man darbą – Telšių žemės
ūkio skyriuje nurašyti Luokės valsčiaus gyventojams skirtas pieno prievoles. Mama
nuvežė į Telšius, nuėjau į Žemės ūkio skyrių, kuris buvo įsikūręs Respublikos
gatvėje buvusiuose Telšių vyskupijos kunigų namuose. Janina Atkočiūnaitė, ją
mes vadindavome Janka, mane pasisodino prie stalo priešais, padavė dokumentus
ir parodė, ką reikia daryti. Birželio 14 d. rytą užbaigiau savo darbą. Telefonu
paskambino tėvas ir liepė skubiai eiti namo, pasiimti sąrašus, pažadėjo priešais
išsiųsti arklį ir mane sutikti. Nieko nepaaiškino. Išsigandusi skubiai atsisveikinau
su Janka ir išėjau. Netoli Vîešvėnų sutikau sunkvežimį, kėbule sėdėjo žmonės
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ir buvo sukrauti ryšuliai. Kėbulo šonuose stovėjo kareiviai. Sunkvežimyje sėdėjo
Mikalauskų, Gelgutų, Sudimtų ir kitų iš Luokės ištremtųjų šeimos.
Tą rytą iš Upynos išvežė ir Atkočiūnus. Telšiuose prie jų prijungė ir Janiną Atkočiūnaitę. Pasirodo, tą rytą su Janka atsisveikinau amžinai, daugiau jos
nebemačiau.
Kazį Atkočiūną, gim. 1884 m., nuo šeimos atskyrė Naujojoje Vilnioje ir nuvežė
į Rešiotų lagerį, kaip ir kitus luokiškius vyrus. 1942 m. iš Rešiotų jis perkeltas į
Kansko kalėjimą, kur, pagal pranešimą, 1949 m. balandžio 6 d. mirė. Kažin, ar jo
ten anksčiau nesušaudė, nes iš Luokės išvežtą Kazį Gelgutą, pieninės buhalterį,
kuris porą metų buvo Luokės šaulių būrio vadas, Kanske sušaudė, nors šeimai
pranešė, kad mirė nuo tuberkuliozės.
Juzefa Atkočiūnienė su dukra ir sūnum buvo išvežta į Komiją, į Uljanovską, dirbo kolūkyje. 1948 m. abi parbėgo į Lietuvą. Janina Atkočiūnaitė Lietuvoje
ištekėjo už mokytojo Zigmo Elijošiaus. 1949 m. Juzefa Atkočiūnienė ir Janina Elijošienė (Atkočiūnaitė) buvo suimtos, nuteistos trejus metus kalėti. Buvo kalinamos
Kla¤pėdoje, Šilùtėje, 1952 m. ištremtos į Komiją. J. Elijošienė Klaipėdos kalėjime
pagimdė dvynukus: dukrą Dalią ir sūnų Arūną. Iš tremties buvo paleisti 1956 m.
ir tais pačiais metais sugrįžo į Lietuvą, apsigyveno Klaipėdos krašte, Vilkýškiuose,
kur mokytojavo Zigmas Elijošius. Su mama buvome nuvažiavusios jų aplankyti
1959 m. Gaila, Janka su vyru buvo išvažiavę, pasimatėme tik su J. Atkočiūniene
ir jos vaikaičiais. Juzefa Atkočiūnienė mirė 1978 m., sulaukusi 80 metų.
Atkočiūnų sūnus Algirdas buvo likęs Komijoje, į Lietuvą iš tremties sugrįžo
tik 1959 metais.
1940 m. birželio 15 d. baigėsi mokslas Telšių gimnazijoje, dėdės P. Juškevičiaus sūnus Raimundas tą rytą gavo brandos atestatą, o aš baigiau pirmąją klasę.
Raimundas su mama gyveno Kalno gatvėje. Dėdienė Kotryna, norėdama jį geriau
prižiūrėti, kad mokytųsi (jam buvo tik 16 metų), paskutiniais 1939–1940 m. m.
gyveno kartu. Mano mama Celina Stonkienė (Juškevičiūtė) atvažiavo manęs iš gimnazijos parsivežti namo ir nuėjo aplankyti dėdienės. Pasibaigus paskutinei pamokai
ir aš apie pirmą valandą nuėjau į Kalno gatvę. Eidama pro prelato Juodaičio namą
turėjau aplenkti du kunigus, kurie stovėjo ant šaligatvio. Išgirdau, kaip vienas pasakė: „Šiandien rytą sovietų kariuomenė peržengė Lietuvos sieną...“ Atėjusi pas dėdienę
pasakiau išgirstą naujieną. Nei dėdienė, nei mama ta žinia nenorėjo patikėti, bet
tuoj per radiją pasigirdo tie patys žodžiai ir kvietimas laikytis rimties. Dėdienė
Kotryna Juškevičienė pradėjo gailiai verkti ir vaitoti: „Mes jau seni (jai buvo 48,
mano mamai vos 36-eri), mums jau vis tiek, bet ką jūs, vaikai, darysit, kaip gyvensit?“
K. Juškevičienė gerai prisiminė Pirmąjį pasaulinį karą Rusijoje, žinojo, kokia
yra sovietų okupantų valdžia ir kokias kančias ji sukelia. Dėdienės K. Juškevičienės
ligota širdis šio sielvarto neišlaikė, ir, praėjus vos dviem mėnesiams, rugpjūčio
pabaigoje mirė. Žarėnuose su K. Juškevičiene atsisveikinti susirinko visas miestelis.
Ypač jos gailėjo vargšai, nes ji daug kam padėjo, nė vienam negailėjo duonos
kąsnio, gero žodžio. Palaidojome ją Telšiuose, stačiatikių kapinėse.
Žarėnų vaistinei buvo paskirtas komisaras, kuris turėjo stebėti vaistininko
darbą, o spalio mėnesį vaistinė buvo nacionalizuota. Pusbrolis Raimundas išvažiavo
studijuoti į Kauną, dėdė P. Juškevičius liko dirbti tarnautoju vaistinėje.
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1941 m. birželio 22 d. prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas atnešė naujų nelaimių. Pusbrolis buvo sugrįžęs namo iš Kauno. Pirmadienio rytą artėjant frontui,
dėdė su Raimundu į vežimą susidėjo šiek tiek rūbų, uždarė namus ir pasikinkę
arklį išvažiavo į kaimą, į Ringãlius už 15 km, nes likti Žarėnuose buvo pavojinga.
Vokiečiams puolant, Žarėnai sudegė, išdegė visas centras, iki pamatų supleškėjo
ir vaistinė, ir visas Juškevičių turtas, nes gesinti gaisro niekas negalėjo. Po fronto
sugrįžęs į Žarėnus namo pelenuose Raimundas rado mamos auksinį žiedelį.
Praėjus frontui, Lietuvoje gyvenimas pradėjo atsikurti. Dėdei P. Juškevičiui
pasiūlė vadovauti Luokės vaistinei, kurios savininkas buvo žydas Zifas. Žydai
iš miestelio buvo iškeldinti ir apgyvendinti Prižginto dvare Gùdiškėje, vos už
poros kilometrų. Tačiau dėdė P. Juškevičius šios vaistinės nenorėjo, jam mieli
buvo Žarėnai, kuriuose buvo išgyvenęs beveik 20 metų, čia turėjo ir savo žemės.
Farmacijos skyriaus Šiaulių rajoninė kontora Žarėnų vaistinei atkurti atidavė
Kurš¸nų antros vaistinės, kuri buvo uždaryta dėl specialistų stokos, baldus. Dėdė
baldus parsivežė į Žarėnus ir miestelio pakraštyje, išsinuomojęs išlikusiame po
gaisro name porą kambarių, vėl įkūrė vaistinę. Buvome su mama nuvažiavę jų
aplankyti.
Po poros metų dėdė P. Juškevičius vėl pastatė nedidelį namą už kapinių,
Žarėnų pakraštyje turėtame sklype, ir čia perkėlė vaistinę. Namas stovėjo atokiai
nuo gatvės, pro šalį tekėjo upelis Žarna.
Pas dėdę P. Juškevičių į Žarėnus nuvažiavau 1944 m. vasaros pabaigoje,
nes artėjant frontui, kuris nuo liepos mėnesio buvo sustojęs prie Kuršėnų, pradėjo
imti žmones apkasų kasti. Man jau buvo 16 metų.
Atvažiavo pusbrolis Raimundas Juškevičius ir mane išsivežė. Su tėvais sutarėme, kad artėjant frontui, kuris buvo už 25 km, tėvai atvažiuos į Žarėnus ir visi
trauksime į Vakarus, pasilikti sovietų valdžioje bijojome. Pabėgėliai iš Aukštaitijos
pasakojo visokių baisybių, be to, ir patys buvome patyrę 1941 metų trėmimus,
matėme Rainiuosê nukankintus pažįstamus.
Iš Žarėnų 1941 m. birželio 14 d. ištrėmė šalia miestelio gyvenusią dvarininko
Underavičiaus šeimą. Buvo išvežtas Jonas Underavičius, gim. 1899 m., žmona Ona
Underavičienė, gim. 1907 m., duktė Evelina Kristina Underavičiūtė, gim. 1934 m.
Jonas Underavičius, atskirtas nuo šeimos, buvo įkalintas Rešiotų lageryje, kur
po pusmečio mirė. Jo žmona su dukra ištremtos į Komijoje esantį Syktyvkarą.
1947 m. jos pabėgo į Lietuvą.
1944 m. rugsėjo mėnesį Žarėnuose gyvenimas dar buvo ramus, bet greitai
ir čia pradėjo kasti apkasus. Pusbrolį Raimundą paėmė kasti apkasų, bet jis gerai
mokėjo vokiečių kalbą, todėl tik vertėjavo. Spalio 6-ąją pasigirdo armotų kanonada,
frontas pajudėjo. Naktį į vaistinę pasibeldė keli vokiečių kareiviai, klausė kelio.
Laukėme atvažiuojant mano tėvų, bet jie nesirodė...
Pro šalį Tvìrų link spalio 7 d. pradėjo lėkti vokiečių kariuomenės sunkvežimiai, matėm, kad frontas artėja. Raimundas, pastvėręs kelis rūbus, išbėgo iš namų...
Vokiečiai atsivežė ir vaistinės darže pastatė didelę patranką, jos vamzdis siekė
gal 10 metrų. Dėdė P. Juškevičius greitai iš vaistinės išnešė bidoną su spiritu ir
kitą su denatūratu, mes su šeimininke Stefanija greitai surišome rūbus, patalynę
ir nunešėme juos į maždaug už 20 metrų nuo namo šalia kapinių Žarnos upelio
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pakrantėje iškastą duobę. Dėdė ją buvo iškasęs apsisaugoti nuo bombų, bet nesuspėjome jos uždengti rąstais. Pradėjo visai šalia šaudyti iš pabūklų, sukritome
visi trys į duobę šalia daiktų ir klūpėjome, bijodami net galvas pakelti. Atėjo du
vokiečių kareiviai su kulkosvaidžiu, pasistatė šalia mūsų apkaso ir pradėjo šaudyti.
Pavojus dar padidėjo... Darže šalia namo patranka, o prie mūsų kulkosvaidis!
Klūpojome nei gyvi, nei mirę...
Kiek pašaudę, vokiečiai užsimetė ant pečių kulkosvaidį ir nuėjo tolyn už
Žarnos upelio. Lengviau atsikvėpėme. Tačiau pabūklų šaudymas nesiliovė.
Po poros ar daugiau valandų, laikas slinko lėtai, pro mūsų apkasą pradėjo
važiuoti rusų tankai. Jie atvažiavo nuo Luokės pusės, pasuko per pelkę aplenkdami Žarėnus. Jei mūsų apkasas būtų buvęs uždengtas, rusų tankai gal būtų
mus sutraiškę, nes vikšrai nuo mūsų duobės prariedėjo vos už pusmetrio, o iš
dešinės jiems buvo kapinių tvora. Rusų tankai atrodė aukšti, pilkai nudažyti, ant
jų sėdėjo ginkluoti kareiviai. Keli tankai įvažiavo į mūsų kiemą, kareiviai tuoj
nušovė šunį, kurio atrišti nesuspėjome. Manau, kad tankai buvo amerikoniški, jie
nebuvo panašūs į iki tol matytus žalius, žemus rusų tankus.
Du rusų kareiviai atėjo prie duobės ir pasakė: „Idiom, starik“ (rus. „Eime, seni“),
ir nusivedė dėdę į vaistinę. Dėdė išsigando, bet jis gerai mokėjo rusiškai. Nustojo
šaudyti, ir mes su Stefanija nusekėme paskui. Pasirodo, kareiviai vaistinėje surado
bidoną su „samagonu“ (kadangi spirito trūko, dėdė iš kaimiečių buvo nusipirkęs
naminukės), bet jie bijojo gerti, kad nebūtų užnuodytas. Surado bidonus Žarnos
upelyje, pasiėmė ir juos. Dėdė tik išvakarėse buvo įsipylęs denatūrato į litrinį butelį. Vienas rusų kareivis, nusivilkęs palaidinę, parodė, kad jo nugara nušašusi, ir
prašė vaistų. Dėdė P. Juškevičius atnešė ichtiolo tepalo, virtuvėje aš patepiau jam
votis ir aprišau. Kadangi dėdė kalbėjo rusiškai, kareiviai elgėsi su mumis gana
mandagiai. Po valandėlės vėl visi susėdo ant tankų ir išvažiavo. Kitą rytą atvažiavo rusų kareiviai ir skalbėjos. Iš kaimo parėjo pusbrolis, pasitraukti jis nespėjo.
Vaistinėje skalbėjos apsistojo ilgiau. Daržinėje buvo šieno, kai kurios su kareiviais miegojo daržinėje, o pora apsistojo virtuvėje, kur stovėjo šeimininkės lova.
Kitą dieną į vaistinę atėjo rusų karininkas, jam taip pat reikėjo vaistų, atrodo,
nuo gonorėjos. Jis teiravosi, gal miestelyje yra gydytojas, kuris gydo venerines
ligas. Kreiptis į savo gydytojus rusų kapitonas bijojo, matyt, karininkams, užsikrėtusiems tokiomis ligomis, grėsė nemalonumai. Dėdė P. Juškevičius sušelpė jį
vaistais ir papasakojo, kad tankistai išsivežė denatūrato bidoną, parodė jam likusio
skysčio butelį ir pasakė, kad jis bijo, kad nenusinuodytų išgėrę tą alkoholį. Bet
rusų karininkas nusijuokė ir ištarė: „Nebijok, jie sėkmingai išgers jį į jūsų sveikatą.“
Rusų kapitonas išvažiavo, bet už valandos grįžo ir paprašė: „Atiduokit man likusį
denatūratą.“ Jis irgi nebijojo juo praskalauti gerklę...
Virtuvėje apsigyvenusios skalbėjos kartą, dėdei išėjus, apstojo mane ir pradėjo prašyti, kad įleisčiau į vaistinę, nes joms reikia streptocido ir kitų vaistų.
Aiškinau, kad jų prašomo streptocido vaistinė neturi, be to, neturiu rakto ir jų
įleisti negaliu. Vos pasisekė jų atsikratyti. Visos jos sirgo gonorėja, jų manymu,
streptocidas buvo efektyviausias nuo to vaistas. Taip gyvenome porą savaičių...
Po laukus klaidžiojo klebono ožys, klebonas anksčiau jį laikydavo arklidėje. Rusų kareiviai sugavę papjovė ožį ir pasidarė puotą. Šiaip jie nuolat valgė
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amerikoniškus konservus, net ir mus pavaišino, bet įsigeidė šviežienos. Teko kamine slėptis ir nuo rusų karininko, kuris išgėręs ieškojo moterų, savos jau buvo
nusibodusios...
Pagaliau skalbėjos su rusų kareiviais išvažiavo paskui tolstantį frontą, leng
viau atsikvėpėme.
Nieko nežinojau apie savo tėvus, negalėjau jiems pranešti apie save. Paštas
neveikė. Į Žarėnus bijojau eiti. Vieną vakarą, prašydamas nakvynės, užvažiavo
senyvas vyras. Jis pasakė, kad kareivių buvo paimtas vežti jų mantos, kad esąs
nuo Kuršėnų. Paklausiau, ar jis grįždamas važiuos per Luokę ir gal galėtų perduoti mano tėvams laiškelį. Jis pažadėjo ir pažadą ištesėjo. Po poros savaičių,
lapkričio viduryje, manęs parsivežti atvažiavo mama, grįžau į mūsų nusiaubtus
namus Luokėje.
Į Žarėnus dar buvau porą kartų nuvažiavusi 1945 m. pavasarį, besimokydama Telšių gimnazijos paskutinėje klasėje, ir 1946 m. vasarą, jau baigusi vieną
Kauno medicinos instituto Farmacijos fakulteto kursą. Dėdė P. Juškevičius buvo
sunerimęs, bijojo trėmimų, tuo labiau kad jo sūnaus Raimundo ieškojo enkavėdistai.
P. Juškevičius, palikęs Žarėnus, dirbo Papílės vaistinėje receptaru. 1946 m.
sausio mėn. suėmė mano tėvą Juozą Stonkų ir nuteisė 10 metų lagerio. Man atėmė stipendiją ir bendrabutį. Bet dėdė kiekvieną mėnesį mane šelpė, atsiųsdavo
pinigų, todėl galėjau Kaune baigti studijas. Mama padėti nebeturėjo iš ko.
Vėliau dėdę lankydavau Kaune ir Kulãutuvoje, labai jį mylėjau, o jis mylėjo
mane, retkarčiais aplankydavo mus jau gyvenančius Vilniuje. Dalyvavau jo laidotuvėse. Raimundas man buvo kaip tikras brolis. Deja, jau visi iškeliavo Amžinybėn...
Vokiečių okupacijos metais Žarėnuose vargonininku buvo Feliksas Ubartas.
Jo duktė Nijolė Stefanija Ubartaitė gimė 1942 m. Žarėnuose. Po karo F. Ubartas
persikėlė į Varniùs, kur dirbo medicinos felčeriu. Nijolė 1959 m. baigė Va»nių
vidurinę mokyklą. Kurį laiką dirbo kooperatyve sąskaitininke, vėliau Varnių vaistinėje, kuriai vadovavo žymi farmacininkė, provizorė Genovaitė Underienė. Jos
pavyzdys patraukė Nijolę ir ji panoro būti vaistininke.
1961 m. N. Ubartaitė įstojo į Kauno medicinos instituto Farmacijos fakultetą, kurį sėkmingai 1966 m. baigė. Turi labai gražų balsą, todėl noriai dalyvavo
instituto studentų saviveikloje, dalyvavo chore, dainavo ir solo. Jauna specialistė
buvo paskirta į Elektr¸nų vaistinę, po poros metų tapo jos vedėja.
Šios vaistinės patalpos nebepatenkino išaugusio darbo krūvio, nes Elekt
rėnuose gyventojų sparčiai daugėjo. Nijolė Kleinienė (dar studentė ištekėjo už
Politechnikos instituto studento Kleino) įrengė vaistinę naujose patalpose, naujo
namo antrame aukšte, pirmame buvo parduotuvė.
1991 m. padedant elektrinės direktoriui Pranui Noreikai, Elektrėnuose pastatyta nauja vaistinė – labai moderni, gražiai įrengta. Ją projektuojant ir statant
daug darbo įdėjo ir jos vedėja N. Kleinienė. 1984 m. provizorei N. Kleinienei
suteikta aukščiausia provizorės farmacinio darbo organizatorės kvalifikacinė kategorija. Elektrėnų vaistinė buvo ir tebėra Kauno sveikatos universiteto studentų
mokymo bazė.
Nijolė Kleinienė dalyvauja miesto meninėje saviveikloje. 10 metų dainavo est
radiniame ansamblyje „Volta“. Koncertavo daugelyje respublikų su šiuo ansambliu.
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Karas Kerpauskų sodyboje
Pranas Rumbutis

Tarpukariu Lietuvoje Klaišiÿ kaime, priklausiusiame Žar¸nų valsčiui, kairėje
Vílkos upelio pusėje buvo įsikūręs stiprus Adomo Kerpausko ūkis. Dviejų galų su
alkieriais ir veranda troba, talpus svirnas, erdvūs tvartai su daržine po vienu stogu
ir užvažiuojamu tiltu, kiaulidė, jauja, daržinė, rūsys. Ošė senos liepos, klevai, šalia
jaujos – ąžuolai. Netoli trobos stovėjo aukštai iškeltas vėjinis elektros generatorius,
gaminęs energiją kambariams apšviesti, radijo aparatui, pakraudavo akumuliatorius, kurių energiją naudodavo, kai nebūdavo vėjo. Už trobos ir svirno sode
dūzgė bitės, šalia tvarto dideliame tvenkinyje (prūde) pliauškėjo lynai ir karosai.
Virtuvėje įrengtas rankinis vandens siurblys. Samdė tris bernus ir tris tarnaites.
1922 m. keturiasdešimt šešerių ūkio šeimininkas Adomas Kerpauskas vedė
trečią dešimtį bebaigiančią Barborą Bumblauskaitę, mano mamos Rumbutienės
seserį. Adomas buvo raštingas, skaitė laikraščius, klausė radijo žinių, mėgo medžioti, bitininkauti, dažnai traukė dūmą, rūpinosi įsigyti naujos technikos, trąšų.
Ūkiškus darbus rikiavo patyrusi ūkininkė žmona Barbora Kerpauskienė, augusi
36 ha tėviškės sodyboje Sa÷šilio kaime.
Kiekvieną sekmadienį, pasikinkę į brikelį išlakų eržilą, važiuodavo į pamaldas Žarėnuose. Po pamaldų, ypač atlaidų dieną, pas Rumbučius, seserį Kot
ryną, giminaičiai rinkdavosi šventinių pietų. Užsimegzdavo ilgos kalbos, Barbora
Kerpauskienė pasakodama, ką naujo pirko ūkiui, vis kartodavo „mona Popke
perka“ – savo vyro Adomu nevadino, vis „Popke“ sakė. Kai neskubantis Adomas
pasakodavo girdėtas ar skaitytas naujienas ir žmona įsiterpdavo, šis sakydavo:
„Tegis palauk, šerdokau, natep.“
Labai rūpestingi buvo vienas kitam, negirdėjau barnių. Kiekvieną vasarą po
šienapjūtės Barbora ir Adomas Kerpauskai važiuodavo savaitę į Pålangą atostogauti – „į plokenę“. Vieną vasarą ten vežėsi ir mano seserį Eugeniją Rumbutaitę.
Į svečius buvo parsivežę ir mane, bet po dviejų ar trijų dienų panorau grįžti
namo. Dėdės vaikų neturėjo, visi užsiėmę savo reikalais, vienintelis įdomumas –
pasiklausyti muzikėlės. Buvo kilusi mintis patyrinėti, kas toje dėžutėje kalba ir
groja. Kai visi nuėjo miegoti, atsikėlęs bandžiau pradraskyti garsiakalbio audinį,
laimė, kad svetainėje neradau nei peilio, nei žirklių, o eiti į virtuvę nedrįsau, nes
ten praviros durys į tetos ir dėdės miegamąjį.
1941 m. birželį per Lietuvą nusirito Antrojo pasaulinio karo banga, nusinešdama daug nekaltų gyvybių ir sunaikindama ištisas sodybas Lietuvoje. Prie
Kerpauskų sodybos vyko įnirtingos rusų ir vokiečių kautynės, sudegė svirnas.
Vieną rytą, pasikinkę Bėrikę į brikelį, tiesiai pro Gaižupių dvarą, Butkevičių
sodybą Smiµgiuose, važiavome į Klaišiùs. Čia teta, dėdė ir iš Žarėnų dviračiu
atvažiavęs Rumbučių Danielius, vienas paskui kitą pasakojo šiurpią istoriją, o
paskui mudu su pusbroliu išbėgome žiūrėti karo kautynių liekanų, mat jis čia
viską gerai išmanė.
Prasidėjus karui, tikėdamiesi ramybės, į nuošalią Kerpauskų sodybą atvažiavo Žarėnų klebonas, zakristijonas, Stanislovo ir Kotrynos Rumbučių šeima. Po
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pusryčių Vilkos upelio pusėje išgirdę mašinų riaumojimą, veikiai pamatė kaimo
keliuku iš miško išrėpliojant vieną, antrą, trečią rusų tankus, kelias automašinas
ir traktorius su prikabintomis patrankomis.
Kavalkadai pakilus ant aukštumėlės, tarp rusų ir vokiečių prasidėjo mūšis.
Kažkas riktelėjęs: „Bėkim į rūsį“, visi nulėkė už kiaulidžių ir sušoko rūsin.
Kulkos jau švilpė virš galvų, tratėjo kulkosvaidžiai, dunksėjo patrankos. Pakvipo
dūmais. Vienas samdinys, nesenai tarnavęs kariuomenėje, išsliuogė pažiūrėti. Grįžęs
pasakė, kad dega svirnas, bet eiti gesinti pavojinga. Kilo dar didesnis sielvartas,
degė ne tik Kerpauskų, bet ir samdinių merginų turtas jų kamaroje. Kunigas
bandė švelninti aimanas maldomis, bet merginų verksmas netilo.
Nesibaigiančios kautynės pradėjo tilti, girdėjosi reti šūviai. Keli vyrai išėjo
žiūrėti, ar nuo karščio nepradeda degti troba. Svirnas pleškėjo kaitrioje ugnyje,
tik laimė, kad vakaris vėjas žiežirbas nešė nuo sodybos į laukus, bet prie namo
buvo karšta. Rimstant šaudymui, pradėjo pilti vandenį ant išdžiūvusio, skiedromis
dengto namo stogo, gesinti svirną jau buvo beprasmiška. Gaisras neplito.
Staiga pamatė, kaip per sodą, atstatę automatus, ateina trys vokiečiai. Karininkas paklausė, kas šeimininkas. Adomas Kerpauskas, bent kiek mokėjęs vokiškai,
prisistatė, ateiviai liepė sukviesti visus žmones. Apžiūrėję susirinkusius, klausė,
kur yra du rusų kareiviai. Adomas ir kunigas aiškino, kad šaudant visi žmonės
buvę rūsyje ir rusų kareivių nematę. Piktas vokiečių karininkas šiurkščiai pastatė
Adomą Kerpauską prie trobos sienos, išsitraukęs iš dėklo pistoletą vėl klausęs, kur
yra du rusai. Išgirdęs tą patį atsakymą, šovęs, kulka įsmigo į sieną virš galvos.
Barbora Kerpauskienė suklupusi prie karininko kojų maldavo nežudyti, kunigas
prašęs pasigailėti nekalto žmogaus, kiti stovėję kaip stabo ištikti. Nežinia, kas
kariškiui apšvietė protą, jis pasisuko, įkišo į dėklą pistoletą ir nieko nepasakęs
pamojo savo kareiviams ir nuėjo, kur neseniai vyko kautynės.
Pavakaryje Žarėnų pusėje pamatę dūmų stulpus, temstant ir sutemus ilgai
švietė gaisrų pašvaistė, žarėniškiai išgyveno kraupią nežinios naktį. Ryte Stanislovas Rumbutis išvažiavo į namus, greit grįžęs papasakojo, kad Žarėnų centras
sudegintas, Telšių gatvėje gaisras sustojo ties Rumbučių ir Žadeikių namais.
Pirmą dieną po kautynių Kerpauskų svečiai ir šeimyna sėdo pietauti. Išgirdę
prieškambaryje laiptais iš trobos palėpės lipančių žmonių žingsnius, pro langą
pamatė išeinančius su šautuvais rankose du rusų kareivius, palei sodo tvorą jie
nubėgo į mišką. Sėdėję ir žodžio ištarti negalėję. Jei vakar vokiečiai būtų ieškoję – būtų neišvengę tragiškų pasekmių, Damoklo kardas kabojo virš visų galvų.
Pasislėpę rusų kareiviai iš palėpėje buvusių išmintų linų ryšulių dviejose
vietose sukrovę priedangas, pjovę pakraigėje sukabintų lašinių, valgę kumpio,
palikę ir kitų pėdsakų.
Kerpauskų svirnas sudegė iki pamatų. Dar tris dienas virš sodybos ratus
suko gandras. Netoli svirno apdegusiame gandralizdyje radę apsvilusį gandrą
išskėstais sparnais ir po juo tris negyvus gandriukus.
Kaip vėliau paaiškėjo, nuo Kanta÷čių pusės motociklais atvažiavo septyni
vokiečiai, kol rusų kolona kėlėsi per Vilkos upelio brastą, nes medinis tiltas buvo
netvirtas. Vokiečiai užėmė patogias pozicijas. Vienas vokiečių karys, sėdėdamas
medyje, koregavo saviškių ugnį, kiti pasiskirstę po du iš trijų vietų „pancer338
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faustais“ sunaikino rusų tankus, granatsvaidžių ir automatų ugnimi skynė rusų
karius, kai kurie jų spėjo iššokti iš mašinų, kiti šaudė iš patrankų į visas puses
nesuprasdami, kur vokiečiai. Rusų artilerija tokiose kautynėse buvo bevertė. Septyni vokiečių kariai sunaikino tris rusų tankus, penkias automašinas, nukovė per
keturiasdešimt rusų karių, patys prarado tik vieną kovotoją.
Po poros dienų motociklu atvažiavę du vokiečiai liepė sukviesti kaimo
vyrus, šie surinko žuvusiuosius ir palaidojo miško laukymėje bendrame kape.
Dar visą savaitę gulėjo krūvos artilerijos ir šautuvų šovinių, maišai parako
ir dinamito. Kaip prisimena Feliksas Zakas, su draugais porą kartų ėję iš Rupšiÿ
kaimo į Klaišiùs šovinių ir parako parsinešti. Vėl atvažiavę vokietukai surinko
būrį vyrų, visus šaudmenis sukrovė ir miške susprogdino. Mačiau išmuštą gilią
duobę, nukapotas šakas ir į medžių kamienus įstrigusias sprogmenų skeveldras.
Sunaikintos karo technikos liekanos, didžiulės patrankos dar ilgai riogsojo abiejose
kelio pusėse, kol ūkininkai ir kaimo kalviai sunaudojo savo reikmėms.
Pokario audros Kerpauskų sodybos neaplenkė. Vieną ankstyvą rytą įvirto
būrys sovietų okupantų trėmėjų, namiškiai suprato, kad reikia skubiai ruoštis
kelionei. Tik atvykėliai pasiteiravo, ar čia gyvena Marcijona Rapalaitė?
Daug metų pas Kerpauskus tarnavusiai Marcijonai įsakė skubiai ruoštis.
M. Rapalaitę ištrėmė vien dėl to, kad buvo partizano Rapalio tolima giminaitė.
Šis įvykis paskatino Kerpauskus apsispręsti. Palikę savo sodybą, jie 1949 m. atvyko gyventi pas mus į Gaižupių kaimą. Jau tada Klaišiai priklausė Telšiams, o
Gaižupiai – Plùngei.
Ūkininkai Kerpauskai buvo patyrę, kad persikėlus į kitą rajoną, jei kaimynai
ir seniūnas padorūs žmonės, tremties galima išvengti. Pagyvenę pas mus ketverius
metus, Kerpauskai persikėlė į tuščią butą Gaižupių dvare, į savo sodybą Klaišiuose sugrįžo tik 1958 m. Kai 1973 m. pavasarį Anapilin išėjo Barbora, vienas
likęs Adomas Kerpauskas pasiprašė amžių baigti mūsų šeimoje Gaižupiuose. Mirė
tų pačių metų vėlų rudenį, eidamas 97 metus. Abu palaidoti Žarėnų kapinėse.
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Prasigyvenę, bet sovietų okupacinės valdžios
pasmerkti mirti badu
Parengė Juozas Girdvainis

Tvarkingai ūkininkavome, bet sovietų okupacinė valdžia išdraskė šeimą, viską atėmė, likau su aštuoniais vaikais
Gedikėnuose.

Vilkaičiai – Vagnorių gimtinė
Mano visa vaikystė prabėgo Vilkaičių kaime, Žarėnų
valsčiuje, Telšių rajone (dab. Plungės r. Žlibinų sen.).
Čia 1911 m. lapkričio 4 d. gimiau ir augau iki pat
savo vestuvių – 1938 m. vasario 28 d.
Mano motina Emilija Vagnorienė (Brazinskaitė) (1885–
1959) ir tėvelis Juozas Vagnorius (1885–1937) susilaukė ir Justina Vagnoriūtė.
augino 10 vaikų. Keturi iš jų anksti mirė. Penki augome kartu, 1960 m.
o šeštąją augino tėvelio Vagnoriaus brolienė, nes ji neturėjo
vaikų. Iš tų penkių buvome trys mergaitės ir du berniukai. Mūsų gyvenamas namas ir svirnas per Pirmąjį pasaulinį karą 1917 m. sudegė. Tada tėveliai pasistatė
didelį gyvenamąjį namą, kuriame įrengė Vilkaičių pradinę mokyklą. Ta mokykla
veikė nuo 1924 m. rugsėjo 1 d. Vaikus mokė mokytoja Domicelė Kontrimienė
(rašytojos Marytės Kontrimaitės motina).
Mano broliai: Zenonas (Gedimino ir Aldevido tėvelis) ir Povilas, sesutės:
Valerija, Julija ir Bronė.

Pirmoji pažintis su bernaičiu Stasiu
Mes visos trys seserys Vilkaičių 40 ha ūkyje daug dirbome ir Vilkaičių
mokyklą kasdien plaudavome, valydavome. Kartą išvažiavau į Plungės turgų
paršiukų parduoti.
Žmonės apstojo, paršiukai buvo gražūs. Priėjo prie vežimo toks jaunas vyrukas ir sako: „Aš visus paršiukus perku.“ Sakau: „Prašom – pirkite, imkite!“ Bet jis
sako: „Aš pirksiu paršiukus su visa gaspadine!“ Tas bernaitis Stasys G. visą dieną
prie vežimo prilipęs plepėjo ir plepėjo, bet nenupirko nė vieno paršiuko. Nuo
to laiko buvome pažįstami jau dvejus metus, retkarčiais susitikdavome Plungės
miesto aikštėje, pasikalbėdavome. Jis buvo ir iš Gedikėnų į Vilkaičius atvažiavęs,
bet manęs nerado namie. Bernaitis Stasys mano tėvelio klausia: „Kur Justina?“
Tėvelis sako: „Kam tau ji? Bene ženytis nori? Aš vieną dukrą beturiu, o aš pats sirguliuoju, kas mane prižiūrės?“
Bernas Stasys vėliau prasitarė, kad apvažiavęs nuo Telšių iki Plungės, nuo
Gedikėnų, Žarėnų iki Vilkaičių, bet tokios gražios kaip Justina niekur daugiau
neradęs.
Gedikėnų kaimo ūkininkės Justinos Vagnoriūtės
Paskui, kai mano tėvelis Juozas
dienoraščio liudijimai. Juozas Girdvainis. Kelionių
Vagnorius 1937 m. buvo miręs, vėl
užrašai (5). Vilkaičiai–Medingėnai–Žarėnai, 1959 m.,
bernaitis Stasys pasirodė Vilkaičiuose.
ARFA.
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Atvažiavo toks malonus ir nuolankus. Mano
mamytei ir sako: „Mamytėle, atiduok man Justiną su
vienais, kaip yra dabar, baltinėliais, aš ją į futrą suvyniosiu ir parsivešiu į Gedikėnus, Medingėnų bažnyčioje
susižieduosime ir prisieksime vienas kitą mylėti amžinai.“
O mano mamytė ir sako: „Kas mane slaugys senatvėje,
vieną dukrą beturiu, kitos dvi ištekėjo, pasidarė Valerija
Žebrauskienė, kita jaunesnė – Julija Stančiukienė, trečia –
Bronė Rupeikienė.“
Kartu su broliu Zenonu ir bernaičiu Stasiu iš
važiavome į Gedikėnus Stasio tėvų ūkio pažiūrėti.
Ūkis labai gražus, sutvarkytas, gražiai ūkininkaujama,
36 ha žemės, trys tvenkiniai, dalis miško, lentpjūvė,
prie kelio žaliuoja galingas ąžuolas, trobos senoviškos,
bet nešiltos, nėra kambarių vaikams auginti. Grūdų
pilnos aptvaros (miegos) svirne, jo pirmame aukšte – vilnų šukavimo mašina, sklepe – giliame rūsyje
daug statinių su visokiais produktais. Dideli staldai
(tvartai) pilni gyvulių: arklių, karvių, kiaulių, visokių
paukščių. Jaujoje (kluone) – švediškas fuktelis, vokiečių „Telefunken“ 2 kuliamosios, kitos dvi – sėjamoji
ir pjaunamoji žemės ūkio mašinos. Visko pilna ir
darbelio daug. Reikia dirbti ir turėsi...

Jaunoji ūkininkė Justina
Vagnoriūtė Vilkaičiuose.
1935 m.

Iškėlėme šaunias vestuves
Kai už bernaičio Stasio ištekėjau 1938 m. vasario
28 d., susituokėm Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčioje, ačiū Dievui, visko turėjome, bet tikrai daug,
neatlenkdami nugaros, dirbome – dieną ir neretai iki
paryčių, o saulei tekant jau keldavomės.
Ištekėjau, nes man bernaitis Stasys patiko, o
mano mama apie jį sakė: „Tai yra tas žmogus, su
kuriuo gali ir ant akmens gyventi!“ O kai patyliukais
kunigo paklausiau, jis sakė: „Iš akių žvilgsnio atrodo,
kad geras vaikis, o toliau – viskas priklausys nuo jūsų
abiejų sugyvenimo.“

Jaunikaitis Stasys Girdvainis
iš Gedikėnų, Medingėnų sen.
1935 m.

Sovietų okupacija 1940 m. Vilkaičių krašte
Kai susilaukiau antro vaiko 1940 m., sovietų valdžios siųsti žmonės atėjo
gyvulių aprašyti. Žmonės vis šnekėjo, kad neilgai truks bolševikų šeimininkavimas Medingėnų, Žarėnų kraštuose ir visoje Lietuvoje. Viskas bus kitaip – ateis
Amerikos kariuomenė ir bolševikus išvarys iš Lietuvos. Taip belaukiant geresnių laikų... pagimdžiau aštuonis vaikus. Tai – tikra pasaulio pabaiga!? Žmonių
gaudymas, šaudymas, vežimai į Rusijos Sibirą. Neteisėtas ir turto atėmimas,
nekaltai kiša žmones į kalėjimą. Kankinimai... žudymas, šaudymas... Baisu –
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Justinos ir Stasio
Girdvainių šeima
Gedikėnuose, Tėvelis
sovietų okupacinės
valdžios uždarytas
Lukiškių kalėjime.
Sūnaus Prano
krikštatėviai Juozas
Butkus ir jo sesuo
Bronė. 1949 m.

niekas net apsakyti negali. Su bolševikais atėjo tokie laikai, kad žmogus pats
sau vietos šiame pasaulyje neberanda. Atrodo, viskas baigta, pasibaigė žmogaus
gyvenimas. Juk mes visi sąžiningai dirbome, ūkininkavome, nieko nenuskriaudėme. Per grūdų mašinavones – kūlimus kiek daug kaimynų prisirinkdavo,
vieni kitiems padėdavo.
Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Baisu. Pasidarė viskas nevaldomai. Užėjo
vokiečių kariuomenės daliniai, išvijo bolševikus ir jų pakalikus, tarnus. Bet neilgam.

Sovietų komunistų šeimininkavimas pokario metais
Baigėsi karas. Sugrįžo sovietų valdžios komunistai. Atiminėjo prievarta viską.
Visus gyvulius, žemės ūkio produktus, visą ūkio dirbimo techniką – kuliamąsias
mašinas, švediškus fuktelius, sėjamąsias ir pjaunamąsias mašinas, arimo mašinas,
plūgus, grėbiamąsias, vilnų šukavimo mašinas, audiniams velti milvelius. Turto
buvo pasilikę tiek, kas buvo likę troboje su vaikais.
Sovietų komunistinė valdžia ištuštino svirną, sklepą, staldus, kluonus. Gal
40 dvitraukių vežimų išvežė dobilų, 10 vežimų šieno, daug malkų, durpių. Buvo
sukrautos plytos namui statyti – išvežė visas. Buvo supjaustyti rąstai ir miške
palikti namams statyti. Varė į miškus visus žmones ir liepė kuo daugiau kirsti ir
pjauti medžių, pridaryti rąstų. Paskui visus dirbusius miške kartu su tais pačiais
rąstų vežimais išvežė į Telšius, Plungę, iš ten – į Rusijos Sibirą.

Sovietų komunistų genocidas – areštai,
kankinimai, žudynės ir Sibiras
Ėjo 1948-ieji neramūs metai. Vėl vežimai į Rusijos Sibirą. Ką norėjo, tą su
kaimo žmogumi darė. Dieną ir naktį per kaimus ir po mišką važinėjo, ėjo stribai,
rusų kariškiai. Visi ginkluoti, įkaušę, apspangę.
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Visų vaikų mūsų mylimą tėvelį Stasį taip buvo apsėdę ir vis dieną ir naktį
persekiojo. Norėjo ir į Rainių mišką išvežti, būtų nukankinę, bet Stasys buvo
išbėgęs į Lenkaičių mišką ir tris paras visai nesirodė. Taip ir nepasisekė jo sugauti. Kasdien vis ateidavo stribai, kratė visus pakampius, bet vis nerasdavo jo,
tik visokius daiktus pavogdavo. Ir vis prašydavo degtinės išgerti.

Kankinimai Plauskiniuose – Rekašių ūkyje
Vieną ankstyvą rytą įsiveržė stribai ir atstatė šautuvus, o aš su savo vyru
Stasiu miegojom. Stasys tik patalus ant savęs užvertė, kad nepamatytų jo, o aš
atsisėdau lovoje ir persigandau, kai pamačiau į mane atkištą šautuvą. Buvau nėščia, laukiausi aštunto vaiko. Palikau gulėti persigandusi ir susirietusi į kamuolį.
O stribokai plėšė nuo sienų tapetus ir juos uždegę pasišviesdami ieškojo tėvelio
Stasio. Švietė ir ieškojo visais pasieniais ir užkampiais. Ir surado mūsų lovoje.
Tada atstatė šautuvą į jį, liepė keltis iš po patalų ir eiti į lauką. Išsivedė už trobos
ir girdėjau, kaip šovė. Maniau, kad jį nušovė. Paskui tėvelį ir kaimyną išvarė į
Rekašių ūkį Plauskinių kaime. Kai tik nuėjo į Rekašių ūkį, visi stribai apsupo
namą, išsiskirstę po vieną su atstatytais šautuvais. Tuo metu tėvelis Stasys būk
tai savo reikalu nėręs už karklyno ir tupėjo. Paskui patupėjęs vėl tolyn traukėsi ir
vis pritūpdamas. Paskui bėgo kiek tik kojos nešė. Ir parbėgo namo į Gedikėnus.
Tą dieną Plauskiniuose pas Rekašius rinkosi kaimynai padėti pjauti šieną.
Enkavėdistai, stribai, apsupę Rekašių namus, ilgai stebėjo, o kai susirinko žmonės, į namus jie įsiveržė, atskyrė vyrus ir juos nuvarė į tvartą, o moterys liko
atskirtos kambaryje. Prie durų pastatė sargybą. O patys sėdo už stalo ir pradėjo
girtuokliauti. Sargybiniui pasidarė bloga. Matyt, prisirijo rūkytos mėsos ir prigėrė
degtinės. Jis išėjo į lauką. Tuo metu uždarytos moterys spruko pro langą tiesiai
į rugių lauką. Nubėgo pas apylinkės pirmininką, prašė, kad eitų žiūrėti ir išlaisvintų vyrus. Bet apylinkės pirmininkas tik ranka numojo.
Matę žmonės sakė, kad vyrus iš tvarto varė po vieną prie tvenkinio (prūdo) ir ten juos kankino. Šeimininkas Rekašius taip buvo sudaužytas, kad tik iš
auksinių dantų galėjo atpažinti jo veidą. Visi buvo kankinami, nebuvo nušauti,
bet nukankinti – sudaužyti ir užmušti.
Kai laidojo Rekašių, šeimininko šunelis sekė paskui savo šeimininko karstą. Žmonės labai stebėjosi, kad ir gyvulėlis supranta šeimininko skausmą. O kai
kankinius palaidojo, žmonės išsiskirstė, bet šunelis susirietęs paliko gulėti prie
Rekašiaus kapo.
Po kelių savaičių tie patys enkavėdistai ir stribokai atvažiavo į Plauskinių
kaimą kartu su kažkokiais atstovais. O šunelis atskyrė, kuris išvedė iš tvarto ir
nukankino šeimininką Rekašių. Šunelis kad griebė enkavėdistui už kariškos milinės
ir nuplėšė visą skverną. Mat, ir gyvulėlis atpažino kaltininką, savo šeimininko
priešą. Kokie protingi tie gyvulėliai! Kartais jie ir už žmones protingesni. O kaip
buvo tie Rusijos žmonės sužvėrėję – Lietuvos kaimuose baisu darėsi visiems. Atrodė, kad rusų enkavėdistai velnią prariję su ragais ir uodega – ir su žmonėmis
Lietuvoje elgiasi kaip su laukiniais gyvuliais.
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Kiek gąsdinimų buvo 1948–1949 m. Privalėjai pasirašyti už obligacijas. Visi
liepia, ateina ir verčia. Kartą atsisakiau rašytis, tai mane išvarė iš namų ir areštavę laikė belangėje, paskui po pusiaunakčio paleido. Tamsu, nežinojau, kur eiti.
O vaikai, likę vieni namie, verkė, laukė, kantriai laukė.

Kalėjimas ir viena su 8 vaikais
1948 m., kai tėvelis Stasys buvo areštuotas ir uždarytas į kalėjimą, aš laukiausi aštunto vaiko. Gyvenau viena su tiek vaikų. Viską sovietų valdžia atėmė,
išvedė paskutinę karvę. Net malkų, durpių nepaliko – viską kartu su gyvuliais
išgrobė ir viską atėmė. Neturėjau kuo pakurti krosnį, kad vaikai nesušaltų. Palaukėje buvo kreivas beržas, paprašiau kaimyno, kad nukirstų. Tai turėjau paskui
malkų, dar visokių krūmų vis rinkau su vaikais. Visas tvoras malkoms sudeginau.
Ir taip dvejus metus be tėvelio Stasio.
Dar ir dabar akyse stovi parodomasis teismas Žarėnuose 1948 m. lapkričio
3 d. Iš Klaipėdos kalėjimo ginkluoti milicininkai atvežė tris vyrus kalinius: senelį
Kniūkštą, Skirmontą ir tėvelį Stasį. Teismas vyko valsčiaus patalpoje. Skirmontui – už tai, kad turėjo 14 ha žemės, kuliamąją mašiną, mano vyrui – už tai, kad
turėjo 36 ha žemės, dvi kuliamąsias mašinas, lentpjūvę, malūną su milveliu, vilnų
karšimo mašiną, daug gyvulių. Norėjau pasikalbėti su savo vyru, bet milicininkas
neleido, nors aš buvau paskutiniame nėštumo mėnesyje – laukiausi aštunto vaiko.
Tėvelį Stasį nuteisė 10 metų laisvės atėmimo: 4 metams kalėjimo ir 6 metus
tremties į Sibirą. Vėliau, po amnestijos, kalėjo 2 metus. Visus išvežė į Telšių kalėjimą, paskui – į Vilniaus Lukiškių kalėjimą.
Žmonių gaudynės, vežimai, kankinimai, kalėjimai – sovietų okupacinės valdžios šeimininkavimas sunaikino kaimo žmonių gyvenimą, suluošino juos dvasiškai
ir fiziškai, atėmė jų užgyventą turtą, daugelis mirė Rusijos šaltuose rajonuose.
Kas daugiau turėjo, tas buvo kalčiausias žmogus ir niekam nevertas. Jie
su tavimi ką norėjo, tą ir darė. Ar vietoje nušauti, ar Sibiran išvežti? Ten išvežė,
išlaipino ir gyvenk, nors ir mirdamas. Vieni išsikasė duobę, rąstais išklojo ir įlindę
apsigyveno, kad neperšaltų.
Buvo ir tokių: ėjo sekmadieniais į bažnyčią, žvakeles degino, apie altorių vaikš
čiojo, o nakčia tie patys su kitais stribais gaudė žmones, kankino, sodino į kalėjimą.
Ir negali net prasižioti, ką nors pasakyti. Būsi nubaustas ar išvežtas į Rusiją.
Tik 2–3 liudininkai pasirašo ir tu nežinai už ką: važiuok baltųjų meškų šukuoti.
Taip žmonės kalbėjo.
Kai iš Gedikėnų ūkininkų viską atėmė, liko tik motinos su alkanais vaikais
ir vienintelės šaltos gyvenamos trobos.
Sovietų valdžia Gedikėnų kaime iš ūkininkų išvežė viską, ištuštino pastoges
ir tvartus, daržines ir sandėlius, atėmė žemės ūkio produktus, vyrus areštavo.
Beliko tik mirties laukti. Bet jau nebebijojau nieko, nes tiek visi Gedikėnų
kaimo žmonės buvome išvarginti atimamo nuosavo turto ir gąsdinimų, kad atrodė geriau mirti, negu taip kas dieną, kas naktį drebėti. Nes jau gyvieji pavydėjo
mirusiesiems, ramiai ilsintiems. Ar taip? Jeigu mums moterims taip lemta, tegul
tai būna greičiau.
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Vieną kartą vis tiek reikės mirti.
Geriau dabar, negu vėliau – po nakties
iš bado.
Kai sovietų valdžia išgaudys visus dorai dirbusius ir tikrai tarnavusius Nepriklausomai Lietuvai, dirbusius
savo Tėvynės naudai, tai dar likusius
kaimuose vargšus visus iššaudys. Taip
ir bus susidorota su Lietuvos žmonėmis
ne tik kaime. Taip šnekėjo jau visuose
kaimuose. Visi su vaikučiais melsdavo- Justina ir Stasys Girdvainiai Klaišiuose.
mės, ramindavau juos, kad tik Sibiran 1959 m.
neišvežtų.
Kartą iš Vilkaičių į Gedikėnus atvažiavo mano mama Emilija Vagnorienė su
ožka vežime. Ji ožką įvedė į kambarį ir pririšo prie mano lovos kojos, kur buvo
1949 m. vasario 12 d. gimęs mažasis sūnelis Pranas. Vaikai džiaugėsi gyvulėliu.
Motina sako: „Turbūt tos ožkos sovietai neatims?“ Džiaugėsi vaikai: „Bus pienelio!“
Mes su vaikais vis melsdavomės, kad tėvelis Stasys grįžtų gyvas iš Vilniaus
Lukiškių kalėjimo. Mano Mamytę Emiliją Vagnorienę kartu su mano sesute Brone
Rupeikiene (Vagnoriūte) ir šešiais jos mažamečiais vaikais sovietinės okupacinės
valdžios kariškiai 1949 m. kovo 25 d. naktį išvežė į Rusijos Krasnojarsko kraštą.
Tiktai 1956 m. Mamytė grįžo iš Sibiro ligota ir 1959 m. mirė.

Siaubo dienos Gedikėnų kaime
Buvo labai gaila ir graudu žiūrėti, kaip kaimynai su vaikais kentė didelius
sunkumus. Mūsų kaimynę Stanislavą Martinkienę išvežė su keturiais vaikais į
Sibirą. Ją iš trobos išvarė su penkių mėnesių kūdikiu ant rankų. Pieno į virdulį
leido įsipilti ir duonos kepalą įsidėti. O jos vyras Vaclovas Martinkus buvo naktį
areštuotas ir pasodintas į kalėjimą. Mažoji dukrelė mirė Rusijoje. Kitos – Danutė
Sibire ištekėjo už esto, paleista iš tremties, gyveno Estijoje, Adelė Sibire ištekėjo
už ruso, dirbo mokytoja rusų mokyklose, ten ir liko. Birutė ištekėjo už armėno,
vaikų neturėjo, gyveno Armėnijoje. Motinėlė Stanislava buvo apsukri, Sibire jai
gerieji kaimynai pastatė bakūžę, ji gerai mokėjo siūti drabužius, burti kortomis,
ten mirė ir palaidota. Stanislavos vyras Vaclovas Martinkus slapstėsi nuo rusų
persekiojimo ir išvežimo į Sibirą, likęs Lietuvoje vedė, susilaukė daug vaikų,
gyveno prie Tverų.
Kai prasiėjo pirmieji sovietų okupacinės valdžios šeimininkavimai Gedikėnų,
Medingėnų, Žarėnų apylinkėse, išvežė ne tik Martinkų šeimą, bet ir Kazimiero
Danupo šeimą, dar kelias ūkininkų šeimas.
Slenka dienos. Vėl užpuola, įsiveržia stribai, kalba rusiškai ir lietuviškai.
Krato, ieško, verčia visus pašalius. Ieško miškinių spintų lentynose, komodų stalčiukuose. Būk tai čia slepiasi banditai.
Koks tas banditas turi būti, kad tilptų komodos stalčiuke ar spintos lentynoje? Tai vis ieško, ar nėra aukso. Ir vis kažką pasiima sau.
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O kaimynystėje šiąnakt sudeginti Antanavičienės ir
našlės Kairienės pastatai. Stribokai, atkišę šautuvus, išveda
mane į lauką ir rodo į degančias sodybas. Sakau, kad nieko
nemačiau ir nežinau.
Beieškodami svirne miškinių, ant balkių palėpėje rado
grabų – karstų. Juos seniai buvo padaręs mano uošvis. Jis
anksčiau užsiėmė šiuo nuolatiniu karstų darymo darbu. Vieną
karstą bandė atidaryti, bet iš jo pradėjo šokinėti pulkas žiurkių.
Paliko karstus ramybėje. Man parašė raštelį ir liepė nunešti
prie sudeginto Kairienės pastato ir enkavėdistams paduoti,
kad paimtų karstus. Kai pamačiau sudegusius Antanavičių Aštuonių vaikų motina
ir jo posūnį, labai išsigandau – buvo visiškai sudegę kūnai. Justina Girdvainienė
Kairys gyveno Dargužio ūkyje. Išžudė ir Kairio tėvus. O našlės (Vagnoriūtė). 1959 m.
Kairienės sūnus Benas Kairys iššoko pro langą ir pabėgo su
peršauta ranka. Benas Kairys sovietmečiu buvo didelis valdžiai atsidavęs viršininkas.
Į mūsų tvartą suvaryti iš žmonių atimti gyvuliai šaukėsi pagalbos: karvės
baubė, kiaulės žviegė – visi alkani ir keletą parų kentė neėdę. Vakare atėjęs
Juzefos Stankutės kaimynas Bronius Pocius paleido visas karves ir jos kiekviena
pasiekė savo namus. O kiaulės žviegė, kol išdvėsė.
Paskui arklį užkinkė ir išvilko iš tvarto po 10–15 negyvų motininių kiaulių.
Mūsų vaikai, ypač Juozukas su Stasiu, pripjaustė sušalusių kiaulių ausų, o aš
naktimis, pridėjusi kruopų, virdavau vaikams sriubą. Dalį kiaulių mėsos sudėjome
į kubilą ir užsūdėme. Paryčiais matydavau, kad prie nudvėsusių badu kiaulių
šokinėja ir jas drasko vilkai. Buvo gaila žiūrėti: žmonės badauja, o vilkai puotą
kelia ir mėgaujasi gera kiaulienos mėsa.
Iš mūsų giminės niekas netarnavo sovietų valdžios pakalikams.

Gedikėnai ir Klaipėdos kalėjimas
Atėmė paskutinę karvę, kuo vaikus maitinti? Tėvelis Stasys areštuotas ir
uždarytas Klaipėdos kalėjime.
Važiuoju už 70 km į Klaipėdą savo vyro aplankyti Klaipėdos kalėjime. Per
langelį paduodu maisto siuntinį, bet jis nepasiekė tėvelio Stasio. Prašau pasimatymo:
„Noriu pamatyti savo vyrą.“ Sako: „Rytoj.“ Laukiu iki rytojaus. Vėl prie langelio
prašau, vėl sako rytoj. Bet vienas vyriškis priėjo ir sako: „Eik iš kitos pusės tiesiai
pas viršininką.“ Pabandžiau. Einu, einu ir ties vartais išsižiojau iš baimės. Varė
iš rūsio kalinius ir į mašiną sugrūdo visus. Mašinos bortai eglėmis aptaisyti iš
visų pusių. Visus kalinius mašinoje guldė kaip rąstus. Vienas kalinys atsistojo ir
pabandė apsižvalgyti. Tik rusų kareivis kad dėjo su šautuvo buože per nugarą
ir rusiškai nusikeikė. Aš pribėgau prie mašinos ieškodama savo vyro. Priėjo iš
verandos storas viršininkas, apsikabinėjęs visokiais medaliais, ir klausia, ko aš
noriu, ko ieškau? Gerai, kad kalėjimo kieme moteris važiavo su vaiku vežimėlyje
ir ji mokėjo rusiškai, tad viską pasakė tam viršininkui, ko aš ieškau. Aš jam
sakiau, kad mano vaikai maži paliko vieni namie ir jau antrą parą prašausi ir
noriu pamatyti savo vyrą. O parvažiavusi į Gedikėnus galiu rasti tik pelenus iš
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Justina su vaikais
Klemiškėje,
Klaipėdos r. 1954 m.

paliktų troboje 8 vaikų. „Jei mano vyras gyvas, leiskite jį namo, tegul važiuoja pas
vaikus, o aš už jį būsiu kalėjime.“ O tas vyras tik kapt mane į savo glėbį: „Kokia
tu gera, kaip tu savo vyrą myli. Tai atvažiuok kitą kartą. Aš tavo vyrą įdarbinsiu ir
galėsite juodu abu dirbti. Eik, duosiu tą vyrą pamatyti.“
Pagaliau Tėvelį Stasį – mano vyrą atvarė ginkluotas kariškis pasimatyti.
Parodė per dvi stiklines sienas, o per vidurį sėdėjo milicininkas. Tai trumpai
per langelį pasikalbėjome, bet greit jį milicininkas išvarė. Nors pamačiau, kad
dar gyvas. Ir širdis bent kiek aprimo. Po kelių dienų nuvažiavau į Telšius pas
teisėją Šarką, prašydama padėti išlaisvinti mano vyrą. Teisėjas Šarka, išklausęs
mane, sako: „Jie, norėdami atsikratyti tavimi, keliese pasirašys ir tave su vaikais išveš
į Rusijos Sibirą.“ Taip ir neradau niekur jokio užtarimo. Paskui mano vyrą Stasį
išvežė į Vilnių ir kankino Lukiškių kalėjime.
Kol dar tėvelis Stasys nebuvo areštuotas, oi, kaip Gedikėnų kaime jį gaudė!
Prieš aušrą apstoja trys vyrai mūsų trobą ir užėję visur verčia, ieško ir mane
gąsdina, kur paslėpusi savo vyrą? Sakyk geruoju, nes tau bus blogai. Vienas –
lietuvis, kitas – žydas, trečias – rusas, visi tik rusiškai ir lietuviškai kalbėjo, keikėsi
baisiai. Buvo taip įniršę, kad, atrodė, sudraskys mane. Kaimynė Petrauskienė ėjo
pro šalį karvės prižiūrėti ir girdėjo, kaip jie pusiau rusiškai kalbėjo: „Jeigu Stasį
surasime, vis tiek gyvo nepaliksime. Užkinkysime arklį ir sudraskysime, suplėšysime vietoje
į gabalus. Kiek jau dienų jo ieškome, sako, kad jis yra čia kažkur.“ Taip šiurpu darėsi,
juk mes niekam blogo nesame padarę – nei skolingi, nei kerštingi.
Einu į bažnyčią, gal rasiu ramybės. Meldžiuosi, prasidėjo mišios. Žiūriu,
tas lietuvis Venckus, kuris mane kelintą dieną su dviem kitais ginkluotais vyrais gąsdino, prie altoriaus žvakes degioja ir mišioms patarnauja. Negalėjau nė
poterių kalbėti. Viskas prieš akis stojasi – kaipgi šitaip? O Dieve, Dieve! Kokių
tai žmonių atsirado? Jeigu jam sumoka 25 rublius, tai jis – Venckus gali bažnyčioje mišioms patarnauti. O už žmogaus nugalabijimą, matyt, daugiau gauna
šiais rusiškais laikais.
Dieve mano, kas darosi Lietuvoje. Daug lietuvių išvežė į pačius šalčiausius
Rusijos šiaurinius rajonus. Dar kiek lietuvių, žydų, lenkų uždaryti kalėjimuose.
Likę pijokėliai, bedarbiai už pinigus parsidavė sovietinei valdžiai. Kartu su rusais
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ginkluoti, nuo degtinės apspangę vis važinėja, vaikšto po
kaimų trobas, pamiškes, budi po kelis ginkluoti kelių kryžkelėse. Kodėl tokie laikai atėjo?

Iš Vilniaus Lukiškių kalėjimo į Gedikėnus

Lietuvos valsčiai

Justinos vyro Stasio
Girdvainio laidotuvės
Medingėnų kapinėse.
1972 m. sausio 2 d.

Koks džiaugsmas užliejo krūtinę – pargrįžo mano vyras iš Vilniaus Lukiškių
kalėjimo. Dvejus metus laukiau su savo aštuoniais vaikais. Surengiau sutiktuves.
Pakviečiau kaimyną Stasį Klišauską ir jo žmoną. Ir mes su vaikais džiaugėmės.
Bet Tėvelis Stasys nelabai linksmas buvo. Sėdėjo ranka parėmęs galvą ir mažai
kalbėjo, o vaišinau visus, ko tik turėjau.
Dabar kaip bus taip – vis dėlto visa šeima ir aš jau nebe viena. O Tėvelis
Stasys labai išsigando pamatęs, kad sodyboje jokio turto nebeliko. Visur kaip
iššluota. Net krosnį pakurti malkų neturėjome. Nei mes, nei kaimynai, nei kiaulašerės moterys, o jos dar skundėsi valdžiai, kad neturi kur gyventi, joms per
toli ateiti čia kiaules šerti. Todėl kiaulės dvesia. O kiaules jos šėrė arklių mėšlu,
atskiestu vandeniu. Kiaulės atrodė baisiai. Valdžia pyko ant visų. Labai trūko
pašarų gyvuliams ir maisto žmonėms. Kaime žmonės badavo.
Mes su vyru dieną naktį tarėmės, ką daryti, nes jau gerai pažįstamas seniūnas
perspėjo ir pranešė, kad mūsų šeimą kartu su kitomis ruošiasi išvežti į Rusijos
Sibirą. Jau sudaryti sąrašai ir juose seniūnas Liudvikas Gibėža matęs ir mūsų
pavardes. Iš skausmo atrodė, kad širdis plyš. Lietuvoje nepaliks ir mūsų šeimos.
Greitai persikraustėme į Smilgių kaimą ir apsistojome tuščioje ir nykioje
Buivydų sodyboje, paskui Motūzų ūkelyje. Žmonių jau ten nebuvo. Vieni ištrem348
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ti, kiti – pabėgę. Buvo tuščios trobos. Kolūkio pirmininkas Vilkaičių Vagnorių
Gudas leido gyventi, kai mes sutikome ganyti 91 veršelį. giminė Klaipėdoje.
Davė ir 60 arų žemelės.
1978 m.
Tėvelis Stasys paliko mane su vaikais, o pats išvažiavo
uždirbti vaikams pinigų maistui į Klaipėdą ir įsidarbino degtukų fabrike. O mano
vaikai: vyriausias sūnus Stasys veršių ganymui gavo arklį; jaunesnis Juozas kartu
su sesute Adele su botagais, dar ir su šuneliu – visi kartu ganė kolūkio veršius,
paskui dar ir karves.

Dvi šeimininkės ir vienuolika vaikų
Neilgai aš gyvenau viena su vaikais. Po kelių mėnesių į mano gyvenimo
namus Motūzų sodyboje duris pasibeldė mano vyro sesuo Marcelė Girdvainytė
su keturiais vaikais, atbėgusi iš Medingėnų, kur iš jos ir brolio Vinco vaikų buvo
atimtas visas turtas, grasinta išvežti į Sibirą, taip pat išvaryta kartu su brolio
Vinco keturiais vaikais iš gimtųjų namų Medingėnų miestelio centre.
Marcelė – tai mano vyro sesuo, netekėjusi. O vyro brolis Vincas (1909–1999)
buvo 1940 m. vedęs Elzbietą Smilgevičiūtę (1925–1945) ir susilaukė 4 vaikų – augo
dvi dukros (Felicija ir Elzė) ir du sūnus (Vincas ir Ignas). Elzbieta, gimdydama
4-ą vaiką, staiga 1945 m. lapkričio 11 d. mirė. Tada vaikus globoti ėmėsi vyro
sesuo Marcelė.
Vincas tarnavo Lietuvos kariuomenėje Kaune, buvo baigęs Medingėnų pradinę mokyklą, paskui mokėsi Telšių gimnazijoje.
1939 m. Vincas Medingėnuose buvo pasistatęs: didelį gyvenamąjį namą (25 ×
14 m), jo antrame aukšte buvo įrengta fotostudija (7 × 5 m), gretimas kambarys
svečiams ir dar kelios salkos.
Šiame Vinco Girdvainio gyvenamajame name nuo 1947 m. veikė Medingėnų septynmetė, vėliau – aštuonmetė, vidurinė mokykla iki 1966 m., kai buvo
pastatytas naujas erdvesnis pastatas.
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Vincas buvo pavyzdingas Me- Susirinko vaikai ir anūkai
dingėnų ūkininkas. Pasistatė tvartus (Vagnoriūtės) pagerbti per
(8 × 8 m), prie jų abiejų galų įrengė
daržines (8 × 8 m) su šuliniais. Iškilo svirno pastatas (10 ×
10 m), viršuje – patalpa grūdams, apačioje – garažas su cemento grindimis. Netoliese iškilo ir jauja-kluonas (14 × 6 m),
prie galo įrengė dar ir tvartą. Gyveno pasiturinčiai. Turėjo
daug žemės. Turėjo pakankamai žemės ūkio inventoriaus. Iš
varžytinių Varniuose buvo iš Medingėnų savininko Gusčio
nupirkęs 2 gyvenamuosius namus (13 × 6 m ir 10 × 6 m),
tvartus (14 × 7 m), kluoną (14 × 6 m). Gerai sekėsi ūkininkauti, tačiau neilgai. Sovietų komunistų valdžia viską atėmė ir
net jo seserį Marcelę su vaikais išvarė iš savo gimtųjų namų.
Taigi per ilgą gyvenimą daug įdėjome darbo ir jau
gerai gyvenome, bet kai Lietuvą okupavo sovietų komunistų
valdžia, viską atėmė, norėjo išvežti į Rusijos Sibirą, bet aš,
sumigdžiusi mažamečius vaikus, kas naktį slapsčiausi pas
kaimynus. Vaikus prižiūrėdavo gerosios kaimynės 90-metės
senutės Paulina Lapinskienė arba Kotryna Bertauskienė.
Buvome pasmerkti mirti badu.

Lietuvos valsčiai

Justinos Girdvainienės
jos 70-metį. 1981 m.

Justina Girdvainienė
(Vagnoriūtė), tikėjusi
ir sulaukusi Lietuvos
Atgimimo bei savo
gyvenimo 80-mečio.
1991 m.
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Plauskinių tragedija
Rimantas Mėčius

Apie mano kaimą Tarybų Lietuvos enciklopedijoje parašyti tik penki sakiniai: „Plauskiniai, kaimas
Plungės r., Žlibinų apyl., 7 km į p. v. nuo Žarėnų, 5 km
į š. nuo Tverų. 46 gyv. (1986). Teka Duobulis (Palos
intakas), eina kelias iš Medingėnų į Tverus. Plauskiniai
minimi 1638. 1923 buvo 80, 1959 – 79, 1970 – 67,
1979 – 37 gyventojai.“
Skaitau tuos padrikus duomenis ir galvoju: kiek
mažai mes šiandien žinome apie savo gimtąsias vietas,
ypač apie jų žmones. Enciklopediniai duomenys ir
lieka enciklopediniais – trumpais, glaustais, šaltais.
O juk už jų žmonės – su sava giminės istorija, savu
skausmu ir viltim. Beje, Plauskínių kaime 1923 m. Buvęs laikraščio „Žemaitis“
gyveno 80 žmonių, 1959 m. – 79, 1986 m. – 46, redaktorius Rimantas Mėčius
2001 m. – 31.
Mano Plauskinių kaimo žmonės. Jų likimai kaip du vandens lašai panašūs
į visos mūsų tautos likimą. Skaitome apie Rainių, Pravieniškių tragedijas. Šiurpu.
O kas papasakos apie mano kaimo tragediją? Matyt, imuosi didelės atsakomybės
liudininkų žodžiais prabilti ir apie Plauskinių žmonių patirtą ir iki šiol nešiojamą
skausmą.
Mano kaimo žmonės. Juos visus vienodai gerbiu. Džiaugiuosi, kad ir jie tuo
pačiu atsako. Įdomus toks faktas. Dar renkant medžiagą šiam rašiniui, jie mane iš
visos širdies, broliškai perspėjo: „Ar verta rizikuoti. Juk tų, kurie žuvo, nebeprikelsi.
O pats jaunas, gyventi reikės... Ir neduokdie – pats sau pakenksi. Juk nežinia, kaip čia
dar viskas baigsis...“
Kalbėjo žmonės nuoširdžiai, neveidmainiavo – negi savo kraštiečiui turėtų
meluoti. Suvokiau viena – šiandien mano Plauskinių kaimo žmonės labai pasikeitę – nepalyginsi jų su tais, kokie jie buvo, sakysim, prieš trisdešimt, dvidešimt
ar net prieš penketą metų. Ir vis dėlto nepatiklumas, užslėpta baimė, stalinizmo
įvaryta, pasiliko.
Daug kas siūlė nesiimti šio rašinio temos. Bet ar galėjau taip pasielgti? Kad
ir kaip žiūrėsi, o sąskaitos su stalinizmu iki galo dar nesuvestos, todėl, manau,
kad dar per anksti galvoti apie tokių temų užmarštį. Juk būtent dėl to skausmu
tebemaudžia kiekviena tam neabejinga širdis.
Gerb. redakcija, aš gimęs ir augęs gretimame su Plauskiniais kaime. Todėl ir
šiandien vis kyla klausimas: už ką rusų kariškių buvo nužudyti šio kaimo aštuoni vyrai,
paprasti valstiečiai, tokie kaip Kazimieras
Kalnikas, Pranciškus Paulikas, Simonas
Šis buvusio plauskiniškio ir „Žemaičio“ laikraščio re
Jurkus, Juozas Rekašius, Liudas Pliuškys,
daktoriaus Rimanto Mėčiaus straipsnis išspausdintas
Mykolas Nevardauskas, Stasys Pamedytis
1988 m. gruodžio 6 ir 8 d. laikraštyje Kibirkštis,
Nr. 144(6059) ir 145(6060).
ir Stasys Varpiotas.
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Tai įvyko 1945 m. liepos 25 d., kada susirinkę vyrai pas Rekašių pjovė šieną.
Atvažiavo mašina rusų kariškių, tuos vyrus suvarė į Rekašiaus namo kiemą ir visus
sušaudė ar kitaip nukankino. Už ką juos nužudė? Ši paslaptis nežinoma ir šiandien.
Prašau padėti išaiškinti Plauskinių tragediją. Stasys Gurčinas.
Plauskinių kaimas tą rytą sukilo kaip įprasta – anksti. Moterys, kurios sukosi apie krosnis, kaisdamos vyrams pusryčius, kurios, kibirais skambčiodamos,
liuobėsi tvartukuose, kurios į ganyklas karvių melžti ruošėsi, vyrai gi, kuris ratus
šienui vežti tvarkė, o kuris, iš vakaro nesuskubęs, tik sulaukęs naujos dienos
saulelei išlindus, plakė dalgius – šienapjūtė juk pats darbymetis kaimo žmogui.
Daug kas tą 1945 metų liepos 25-osios rytą savo varganuose mažažemio ar vidutinioko ūkeliuose darbavosi. O kai kas savo kaimynui į talką ruošėsi: žinia,
nepadėsi kaimynui ir tau niekas neprikibs, nepasisiūlys. Simonas Jurkus, dalgį
ant peties užsivertęs, išėjo pas Bagdoną šienauti. Zorūbiškis Pranas Rumbutis su
žmona Marijona ir talkon pakviestu tveriškiu Stasiu Pamedyčiu į Plauskinius, į
savo pievas prie Šlapgirio miško išsiruošė.
Pranciškus Paulikas šieno pjauti buvo užprašytas į Rekašių ūkį. Kaip neisi,
jei prašė, tuo labiau kad maišiuką rugių iš Juozo Rekašiaus buvo pasiskolinęs.
Beje, pas Juozą Rekašių į talką tądien buvo užprašyti ir Liudas Pliuškys, Mykolas Nevardauskas, Kazimieras Kalnikas, Stasys Varpiotas. Ne visi jie už skolas
atidirbti išėjo. Daugelį tabakas viliojo. Mat, jo tuokart labai stigo, negalėjo niekur
nusipirkti, o J. Rekašius nemažai tabako augino. Ir ne šiaip kokio – raudonžiedžio, kvapnaus... Juo tądien buvo besusigundąs ir Vincas Daukintis. Tik motina,
tarsi kažką negero nujausdama, atkalbėjo sūnų: „Neik, Vincele, būk namuose, negi
to tabako nebeišgalėsi nusipirkti.“
Neišėjo tą dieną pas Rekašių talkon ne tik Vincas Daukintis, bet ir Pranas
Kašelskis, Alfonsas Mitkevičius, Viktoras Gurčinas... Daug nenuėjo talkon. Kaip
dabar pasakoja žmonės, Rekašius bene apie dvidešimt ar daugiau vyrų buvo
kvietęs, nes norėjęs per vieną dieną visas pievas nušienauti. O jų nemažai buvę,
nes Rekašių ūkis ir po apkarpymų tebeturėjo trisdešimt hektarų žemės.
Nenuėjo vyrai visokiausių savo buitinių reikalų spiriami, o gal ką ir nujausdami. Ką dabar žinosi? Ir gerai, kad nenuėjo, nes nei tos dienos vakarą, nei
kitą dieną šeimynos nesulaukė savo maitintojų, išėjusių į Rekašių ūkį.
Tą vakarą be perstojo kaukė ne tik Plauskinių, bet ir aplinkinių kaimų šunys.
Kaukė ir kaukė, negerą nuojautą keldami išėjusiųjų ir negrįžtančiųjų moterims.
Aplinkiniai tą rytą ir dieną nieko įtartino nepastebėjo. Tik prieš pietus vienas
kitas girdėjęs nuo Žarėnų atūžiant mašiną, trečias matęs vieškeliu Rekašiaus ūkio
link važiuojantį sunkvežimį, pilną kareivių. Ir daugiau, rodos, nieko. Žmonės šienavo, plūkėsi lankose, nė neįtardami, kas dedasi kaimynystėje – Rekašiaus ūkyje.
Iš Stanislovo Bučiaus, gyvenančio Paukštakių apylinkės Lankos Lauko kaime, pasakojimo:
„Aš tada tarnavau pas Rekašių, buvau už piemenį. Tą dieną Rekašius turėjo
susikvietęs talkininkų, tarp jų buvo ir geriausias mano draugas Stasys Varpiotas. Vyrai
iki pietų pjovė šieną, o aš ganiau karves. Po to šienpjoviai parėjo pietų, ir aš parginiau
karves... Po pokaičio vyrai išėjo kalti dalgių, o mane šeimininkė (Rekašienė – J. Rekašiaus
motina) pasiuntė priskinti tabako lapų. Skinu. Tik girdžiu, kažkas daužo mano kamaros,
352

I S T O R I J A . A N T R A S I S PA S A U L I N I S K A R A S I R S O V I E T Ų O K U PA C I J A

kur gulėdavau, duris. Išlendu iš tabako lauko, o priešais mane du kareiviai bestovį. Žiūriu, kad visi mes esame apsupti ginkluotų kareivių žaliais antpečiais. Visus – talkininkai
netalkininkai – sugriebė ir suvarė į trobą. O mane nusivarė į jaują, sako, pažiūrėsim,
kas ten yra. Žodžiu, pradėjo daryti kratą. Jaujos klojime tebebuvo tik vakar užgesintas
ugniakuras, stovėjo statinė. Bežiūrinėdami, beneršdami kareiviai jaujos pirtyje aptiko du
bidonus naminės degtinės (J. Rekašius ją tik vakar buvo išviręs). Ją kareiviai parnešė
prie trobos, o mane įvarė į kambarį prie sulaikytųjų. Iš lauko pusės ir prie vieno, ir prie
kito lango stovi kareiviai. Ir prie durų sargybinis, saugo, kad nepabėgtume. Mums kol
kas nieko nesako... O karininkai: kapitonas, leitenantas, dar, rodos, du viršilos – pradėjo
gerti degtinę kitame – gerajame kambaryje... Kareiviai irgi pasivaikščiodami iš bidono
semia degtinę puodukais ir geria. Semia ir geria. Mes sėdim, šnekam, kas čia dabar bus,
kuo visa tai baigsis.“
Ilgai viešėjo rusų kariškiai Rekašiaus ūkyje. Kol karininkai ir sulaikytuosius
saugoję kariškiai gėrė, kiti ginkluoti kareiviai pasklido po aplinkines sodybas. Du
iš jų suvirto į ten pat stovėjusią Zupkų trobą. „Dokumienty!“ – be jokių ceremonijų paliepė kambaryje buvusiam vieninteliam vyrui, Zupkienės žentui, tuomečiui
Lopaičių apylinkės vykdomojo komiteto sekretoriui Pranui Rumbučiui. Asmens
dokumentus žmogus turėjo, tačiau to neužteko: Rumbutį kareiviai išsivedė į
Rekašiaus ūkį, atseit jų viršininkas turįs dokumentus pažiūrėti. Po to kareiviai
krėtė Zupkų daržinę ir ten rado pokaičio bemiegantį Stasį Pamedytį – tą patį
tveriškį, kurį Rumbučiai buvo pasikvietę šienapjūtės talkon. Ir jis buvo nuvestas
į Rekašių ūkį.
Neilgai trukus buvo sulaikytas pas Zupkų atėjęs jų kaimynas Juozas Varpiotas.
Iš Juozo Varpioto, gyvenančio Žlibinų apylinkėje, Plauskinių kaime, pasakojimo:
„Kai mane kareiviai atvedė į Rekašiaus trobą, kambaryje pamačiau uždarytus ir
sargybos saugojamus mano pažįstamus žmones: Pliuškį (jis mane dar pašnekino), Varpiotą,
Pamedytį, Kalniką, Pauliką, Nevardauską, Rekašių. Kitame kambaryje prie indais ir valgiais apkrauto stalo sėdėjo kariškiai. Vienas viršininkas man ir sako: ar turi pasą? Sakau,
čia neturiu, namuose turiu. Viršininkas liepė dviem kareiviams varyti mane į namus...
Taigi, varosi mane du kareiviai. Pakeliui į namus manęs rusiškai klausia: kur banditai?
Sakau, nežinau nė vieno bandito. Jie ir vėl: kur banditai, kur banditai? O paskui pradėjo
grasinti – sušaudysime – ir nepadoriai rusiškai nusikeikia... Parsivarė mane į namus.
Dabar jau motinos klausia: kur banditai? Motina išsigando, nežino, ką daryti, ieško po
drabužius mano paso, neranda. Paskui kareiviai mane išsivaro į gretimai stovėjusį namą ir
vėl tardo. Keikiasi ir vėl klausia: kur banditai? Po kiek laiko vėl parėjom į mano namus.
O aš visas išsigandęs bijau, kad nenušautų... Paduodu motinos surastą pasą... Pavartė,
pažiūrėjo ir mane paliko ramybėje. Kareiviai išėjo...“
Kitame kaimo gale atsidūrė kiti du kareiviai: rodos, seržantas ir eilinis.
Vėl žmones prašė rodyti dokumentus, po to geidavo degtinės, o jos negavę,
buvo besivedą žmogų į pačių jų vadinamąjį „štabą“ – irgi į Rekašiaus ūkį. Tik
atsitiktinai kelionės pavyko išvengti – kitaip tariant, gražiuoju išsiprašė žmogus.
O štai Simonui Jurkui, po dienos darbų grįžtančiam namo tiesiausiu keliu –
pro Rekašiaus ūkį – nepavyko išvengti susitikimo su kareiviais. Šie ne tik pastojo
jam kelią, bet ir nuvarė prie uždarytų sulaikytųjų darbininkų.
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Dar porą kartų kareiviai kyštelėjo į Zupkų trobą, meiliai pašnekino ketverių
metukų Rumbučių dukrytę, net ant kelių vaiką pasupo...
Vakarėjo. Suimtieji vienas per kitą ėmė nerimauti: klausinėjo, kada paleis.
„Vakare, vakare paleis, išsiaiškins ir paleis“, – aiškina sargybiniai. O iš kito kambario
jau girdėti daina ,,Poidiom, Dunia, vo liesok...“
Apie septintą ar aštuntą valandą vakaro į namus parvažiavo Adolfina
Rekašiūtė. Dar po kiek laiko pas Rekašių užsuko kaimynė Gedbudienė su savo
seserimi (rodos, jos pavardė Dvarvydaitė) – atnešė anksčiau pasiskolintą vagotuvą.
Iš pradžių moterims kareiviai nieko nedarė. Tik kai Gedbudienė ir Dvarvydaitė
norėjo išeiti, jų neišleido. Bet Gedbudienė labai jau prašėsi namo. Po didelių
maldavimų moteris buvo paleista, bet Dvarvydaitės kareiviai neišleido.
Įkaušę kareiviai ir karininkai tebesismagino. Sujudimas troboje kilo tik tada,
kai kapitonas užsimanė laukan. Grįžęs kambarin, ėmė svirduliuodamas sklaidytis,
rėkauti: kur dokumentai, nors jie visi gulėjo sumesti ant stalo. Po to buvo duota
komanda ir sulaikytuosius vyrus sugrūdo į kitą kambarį. Kariškiai tarp savęs
kažką pasišnibždėjo, po to ėmė tardyti žmones, klausdami vieno ir to paties –
kas esate banditai?
Iš Prano Rumbučio, gyvenančio Tverų apylinkėje Vincentavo kaime, pasakojimo:
„Po to vėl buvo duota komanda ir mus išvarė kieman. Perskyrė mus į dvi grupes: mane ir dar kelis sustatė priešais pastogėje sukrautus šakalius. Kitą suimtųjų grupę
sustatė kitur. Moterų nebuvo. Prasidėjo tardymas. Tas, kurs tardė, nutveria už krūtinės,
papurto ir rusiškai klausia: kas esate banditas? Patampė, patampė, paskui kiekvieną ėmė
bauginti peiliu. Įremia jį krūtinėn ir vėl tardo: ar tu banditas, ar tu banditas? Po to
mušė per veidus. Mušė taip stipriai, kad vyrai vos ant kojų galėjo išsilaikyti. Tardė ir
kapitonas, ir kareiviai...“
Iš Marijonos Rumbutienės, gyvenančios Tverų apylinkėje Vincentavo kaime,
pasakojimo:
„Visą vakarą darbavausi. Kai parvedžiau iš ganyklų karves (man kariškiai nieko
nedarė), manau, nueisiu prie Rekašių ir pasakysiu viršininkams, kad mano vyras yra
apylinkės sekretorius, paaiškinsiu viską, gal paleis, nebelaikys areštavę. Einu. Gal buvo
likę keli žingsniai iki Rekašiaus trobos, tik staiga pamatau kareivį ir patvory parmestą
ant žemės žmogų – tai buvo Kazimieras Kalnikas. Nė susivokt nespėjau, kaip išgirdau
šūvį, o Kalniko galva, pamačiau, apsipylė ugnimi (kaip paaiškėjo vėliau, tada Kalniko
nenušovė, o tik tardė jį ir gąsdino). Dar spėjau pamatyti, kad kiti sulaikytieji žmonės
buvo išrikiuoti į eilę... O troboje tuo metu išgirdau Rekašienės klyksmą. Aš baisiai persigandau ir parbėgau namo.“
Taip Plauskiniuose, Rekašių ūkyje, prasidėjo egzekucija. Kažkokiu būdu,
matyt, nutaikiusi progą ar šiaip iš siaubo, išgirdusi pirmąjį šūvį, iš namų išbėgo
Rekašienė ir atsidūrė pas tuometinį Plauskinių apylinkės vykdomojo komiteto
pirmininką Bronių Kasparavičių. Kaip pasakoja Aldona Zalepūgienė, tada aukle
tarnavusi pas pirmininką, atbėgusi Rekašienė verkdama prašiusi Kasparavičių,
kad eitų žiūrėti, nes kariškiai mušą, daužą suimtuosius ir galį visus iššaudyti.
Kasparavičius Rekašienės namo nebeišleidęs, liepęs nakvoti savo namuose.
Visas siaubas buvo tik prasidėjęs...
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Iš Stanislovo Bučiaus pasakojimo:
„Dar būnant troboje, prie sulaikytųjų ateidavo Adelė Rekašiūtė. Paskutinį kartą
pripuolusi ji mums davė suprasti, kad jokių vilčių nebėra. Daugiau ji pasakyti nieko
negalėjo, nes sargybinis Adelę atitraukė nuo mūsų kambario durų sakydamas: „Pasikalbėsite aname pasaulyje.“
Kai mus išvarė laukan (jau buvome visi apsupti), ėmė tardyti konkrečiai: pasisakykite, kas esate banditai? Tardė rusiškai. Aš šiek tiek jau mokėjau rusiškai, todėl man
reikėjo išversti, kas sakoma. Ir mane pradėjo tardyti. Atlaužė ginklą, rodo į kulką ir sako,
kad ji pereis per tavo krūtinę, jei nepasakysi, kas banditai... O ką aš pasakysiu? Juk aš
žinau visus, visus pažįstu, žinau, kad nė vienas nėra banditas. Tardė mane, tardė, po to
kapitonas mane išsivedė iš suimtųjų rikiuotės, pasivedė į patvorį ir jau akis į akį tardo:
pasakyk, kas iš jų yra banditai? O ką gi aš pasakysiu? Mane betardydamas, kapitonas
davė komandą visus išrikiuoti po vieną ir – žengte marš. Jau vedant suimtuosius, mano
draugas Varpiotas man ir sako, girdi, nesumeluok ką apie mus, kad mūsų neišžudytų.
Taip aš tada supratau jo žodžius. Ką aš galėjau sumeluoti, juk aš pats virpėjau, drebėjau...
Taigi išrikiavo visus ir nuvedė į paprūdį, o mane vis tebetardo. Bet tuoj prie
mūsų atėjo leitenantas. Jis pasiliko su manimi, o kapitonas patraukė iš paskos suimtųjų.
Leitenantas mane pasiėmė ir vedžiojasi: atėjom iki Zupkaus trobos, grįžtam atgal, paskui
iki Rekašiaus kalvės. Kalbina mane leitenantas, sako, kad greit bus gerai visiems gyventi,
visko bus... žada man mokslus... Taip mane bevedžiojant išgirdau šaudant. Nieko nebegirdžiu, ką leitenantas man sako, tik ausyse viskas cypia, šniokščia...“
Iš Prano Rumbučio pasakojimo:
„Saulelė, kai mus nuvarė į paprūdį, jau leidosi. Ėjau kartu su Rekašiumi. Einant
pakalnėn, jis man ir sako: „Visiems mirtis.“ Suprato žmogus, kad visus sušaudys...
Kai atvedė, visus mus suklupdė paprūdyje, liepė galvas palenkti prie žemės. Po
to pradėjo batais spardyti, į užpakalius. Paskui įsakė atsistoti. Ir vėl ėmė „dirmavoti“ –
mušė per veidus. Dar vėliau kapitonas pradėjo paskutinį tardymą. Kapitonas sėdėjo
apgirtęs patvoryje, o kareiviai mus privesdavo prie jo po vieną. Visų klausė to paties:
kas banditas?
Kai kapitonas mus visus paprūdyje pertardė, atėjo, kaip man pasirodė, kariškis,
laipsniu už kapitoną aukštesnis. Iš kur jis atėjo, nežinau. Jis mums pareiškė: čia iš jūsų
turėjo būti trys banditai, sako, neišduodat trijų banditų – po tiek ir tiek minučių būsit
sušaudyti. Visa tai dar kartą pakartojo ir nuėjo.
O toliau ir prasidėjo. Mes visi stovėjom nugaromis į prūdą. Pradėjo mus imti po
vieną nuo rikiuotės galo. Pradėjo pats kapitonas. Kapitonas iš rikiuotės galo paima po
vieną ir liepia kniūpsčiam gultis ant žemės. Pirmas iš pistoleto pradėjo šaudyti kapitonas,
paskui ir iš automatų pabirbino. Ant žemės turėjai pats atsigulti... Ką pirmą nušovė,
nežinau, nes, stovėdamas nugara į prūdą, nepamačiau. Aš su Rekašiumi stovėjau eilės
pradžioje, prieš mus stovėjo dar du pasmerktieji.
Aš stoviu visas nutirpęs, tik kojas judinu. Galvoju, kad geriau būtų, jei mane nušautų
bebėgantį. Tokia mintis tada į galvą atėjo... ir, kai paėmė ir nusivedė Rekašių kokius penkis
ar dešimt žingsnių, aš į kojas – pasileidau bėgti tiesiai į mus saugojusių kareivių pusę.“
Bėgo Rumbutis iš prasidėjusio pragaro, nematydamas nei kur bėga, nei
žinodamas kur atsidurs. Bėgo kuo toliau nuo atsivėrusio pragaro. Tik kai visai
pailso, ėmė rankomis save čiupinėti. Ne, rodos, neperšautas. Bėgo, ėjo beveik visą
355

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

naktį, manydamas atsidursiąs Žarėnų pusėje. Bet pats to nenorėdamas, atsidūrė
Laurynaičiuose. Ir tik paryčiui, išvargęs ir išsekęs, pasiekė savuosius Zorūbus.
Iš Adolfinos Pocienės (Rekašiūtės), gyvenančios Rusnėje, pasakojimo:
„Kai vyrus išvarė į kiemą, mane ir Gedbudienės seserį (Dvarvydaitę – aut. past.)
uždarė kambaryje (motina jau buvo išbėgusi). Mus saugoti kambario viduje buvo paliktas
kareivis. Mūsų niekur neišleido. Per langą mačiau, kaip vyrus mušė, stumdė... Mačiau,
kaip tarpuvartyje į kažkurį iš jų šovė. O kai pradėjo daugiau šaudyti, kareivis, saugojęs
mus, nėrė iš mūsų kambario. Aš baisiausiai persigandau, ėmiau nesavu balsu klykti. O ta,
kartu su manim buvusi uždaryta mergina, sušukusi „bėgam“, stvėrė mane už rankos ir
timptelėjo pro duris... Išbėgom į kiemą, iš ten per tvorą iškritom į Zupkienės kviečius.
Bėgam, bėgam, o į mus iš automatų pleškina. Vis prikrisdamos prie žemės, atslinkome
iki Kiliūnėnų. Pasibeldėm į Antano Venckaus trobą. Ten mus priėmė ir pernakvindino...“
Daug kas tą vėlyvą vasaros vakarą ne tik Plauskiniuose, bet ir gretimuose
kaimuose girdėjo pavienius šūvius ir automatų serijas. Kas, kur, kodėl? – niekas
nežinojo ir nesuprato. Tik gretimoje su Rekašiaus ūkiu Zupkų troboje sukritusios
ant grindų moterys žegnojosi ir baiminosi, kad, ginkdie, atėjūnai ir jų trobelės
durų nepravertų, juk ten, be moterų, dar ir du mažamečiai – vienam du mėnesiai,
kitam – ketveri metukai. Bet, rodos, nieko. Po dešimties ar penkiolikos minučių
šūviai nutilo. Bet dar nebuvo ramu – Rekašių trobos viduje pasigirdo bildesiai.
Iš Stanislovo Bučiaus pasakojimo:
„Nutilus šūviams, leitenantas mane parsivedė į Rekašių trobą. Į kambarius buvo
suėję ir visi kiti kareiviai. Kareivių buvo ir lauke. Kaip vėliau supratau, į Rekašiaus ūkį
buvo atvažiavusi visa pasieniečių užkarda – iš viso 36 kareiviai ir karininkai. Jie vienas
kitą šaukė pavardėmis. Atsimenu tik tris: kapitono pavardė buvo Čepurinas, leitenanto
(galėjo jis būti ir vyresnysis leitenantas) – Kacapovas, dar atsimenu vieno eilinio kareivio – Samsonovo – pavardę. Jie nė vienas lietuviškai nekalbėjo.
Kareiviai kambariuose vertė viską iš eilės, draskė užuolaidas, ką tik benorėjo, tą
pasiėmė... O man liepė persivilkti Juozo Rekašiaus švarku ir kelnėmis. Drabužiai buvo
dideli, bet vis tiek liepė vilktis.
Dabar ne viską ir beatmenu, tik žinau, kad kareiviai pasiėmė vieną indą degtinės,
o kitą išpylė. Atsimenu dar, kad kareiviai rusiškai keikėsi dėl to, kad pabėgo moterys...
Ilgai kareiviai Rekašių ūkyje nebeužsibuvo: pasiėmę degtinę ir mane, susėdo sunkvežimin
Zis-5. Sakė, kad važiuojam į Tverus... O kareiviai lyg niekur nieko: juokus visokius krečia,
vienas kitą linksmina, aptarinėja įvykusias žudynes. Vienas, rodos, tas pats Samsonovas,
net taip „pajuokavo“: „Odin prosil menia, čtob ja jemu dal svoju vintovku pocelovatj,
jakoby jemu legčie ot etovo budiet umiratj“ (liet.: Vienas prašė manęs, kad duočiau savo
šautuvą pabučiuoti, neva taip jam bus lengviau mirti). Lyg su didžiausiu pasigardžiavimu
apie tai šnekėjo. O kiti tik kvatojo.
Paskui kreipėsi į mane: „Tvoj choziain skotina, pitalsa udratj, no pristrelili“ (liet.:
Tavo šeimininkas gyvulys, bandė pasprukti, bet nušovėme). O paskui keikėsi, kad vienas iš
vyrų bėgęs, bet tikriausiai vandeny nuskendęs, nes jį lyg ir nušovę. Mat vienas kareivis
su šunimi apibėgęs aplink prūdą, bet pėdsakų neaptikęs. Taip jie klegėjo iki pat Tverų.
Ten, senojoje mokykloje, kartu su kareiviais permiegojau. O rytą vėl mane apklausė. Vėl
teiravosi, kas iš jų, tų nušautųjų, buvę banditai. Sakau, kad nė vieno bandito nebuvo,
aš nė vieno neįtariau. Leitenantas tada ir sako, jei nepasakysiu, kad jie buvo banditai,
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mane nušaus. Aš labai persigandęs ir išlemenau: sakau, kaip jūs norit, taip ir darykit.
Davė truputį pailsėti. Po to vėl tardo. Bet dabar jau pasako: atvažiuos čia tavęs dar
klausinėti, jei nepasakysi, kad banditai...
Ir tikrai, po kiek laiko atvažiavo iš Žarėnų valsčiaus pirmininkas, saugumo ar
milicijos viršininkas Šeškovas. Dar prieš atvažiuojant viršininkams iš Žarėnų, man
kareiviai užrišo akis, liepė gultis ant žemės, paskui mane užklojo kareivišku lietpalčiu.
Kodėl – nežinau. Atvažiavę žarėniškiai, girdėjau, suėjo į mokyklą ir, kaip supratau, kartu
su kariškiais gėrė, nes po kiek laiko išgirdau tą pačią kapitono dainą, kurią jis dainavo ir
Rekašių ūkyje – „Poidiom, Dunia, vo liesok...“ (liet.: Einam, Dunia, į miškelį...). Paskui
mane užrištom akim įvedė į koridorių, nuėmė raištį ir pristatė žarėniškiams. Tie manęs
klausia, kas buvo nužudytieji. O aš jau priremtas – priverstas sakyti, kad visi jie buvo
banditai. O kur dingsi: jaunas, išsigandau, bijau, kad nenušautų...
Žarėniškiai norėjo mane pasiimti kartu su savim, bet kariškiai neleido, esą jie
mane sulaikę, jie manim ir pasirūpins... Taigi, žarėniškiams pasakiau, ko jie norėjo, ir šie
išvažiavo. O mano likimas toks: nuo pat 1945 m. liepos iki gruodžio mėnesio tos rusų
pasienio užkardos kariškiai mane vežiojosi kartu su savim. Paleido tik Biržų apskrityje
Vabalninko valsčiuje...
Ir šiandien iš atminties neišdyla rusų kariškių įvykdyta Plauskinių kaimo tragedija. Dažnai prieš akis matau pasmerktuosius – savo kaimynus ir pažįstamus, varomus
šaudyti, girdžiu jų medinių klumpių kaukšėjimą... Lyg ir jaučiu savo sąžinės priekaištus,
kad per tiek laiko negalėjau iškloti tiesos.“
Ar begalima įsivaizduoti didesnį siaubą, kai sužinai, jog tavo sūnus, brolis,
tėvas, vyras, tik vakar dar tave kalbinęs, juokavęs, šiandien nebegyvas. Akmeninę širdį turėtum turėti, kad nepajaustum net visai tau svetimų žmonių širdies
gėlos.
Kitos dienos rytą kaimo moterys, nesulaukusios savo artimųjų, ėjo pas
kaimynus, vis aplenkdamos Rekašių ūkį, tarsi kažko bijodamos ar specialiai norėdamos atitolinti tą baisią žinią, kuri jų laukė. Ėjo, klausinėjo, teiravosi, vis dar
turėdamos viltį: gal nieko pikto neatsitiko, gal žmogus kur pas kaimyną užkliuvo,
gal... Bet prisiminus, kaip gailiai naktį inkštė, kaukė šunys, vėl širdis sudrebėdavo.
Ir tik dabar stebiesi, kaip moterys tuomet neišsikraustė iš proto.
Iš Juozo Varpioto pasakojimo:
„Kai išaušo, žiūriu, pas mus atbėga mano sesuo: verkia kaip nuplakta, plaukus
nuo galvos rauna... Raminu ir sakau: kas nutiko, juk trobelė yra, karvelė yra... O ta
žodžio nebegali ištarti. Paskui pasikukčiodama šaukia: „Staselio nebėra, Staselio nebėra...
visus aštuonis pas Rekašių iššaudė...“
Parbėgau į namus, motinai pasakiau, paskui pas kaimynus nubėgau, Kalnikaitei
pasakiau, o pats į Rekašių ūkį. Buvo gal kokia septinta ryto. Ten nerandu nė gyvos
dvasios. Žiūriu, klumpiai prūde ant vandens plauko, o ant žemės žmonių kūnai ištaškyti, veidais musės rėplinėja. Pradėjau atpažinti nušautuosius: patvory, kulkų suvarpytas,
gulėjo Stasys Varpiotas, toliau – prie vartų – Rekašius kraujuose begulįs, dar tolėliau –
Pauliko, Kalniko lavonai, uždengiau jų veidus sermėga, kad musės neėstų. Pašalyje buvo
sukniubęs Nevardauskas Mykolas. Vandenyje iki pusės, rodos, Pamedintis ir Jurkus.
Radau nušautą ir Pliuškį...
Ėjau ir verkiau: kur tu neverksi, – visus pažįstamus išžudytus matydamas...“
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Kol nebuvo gautas leidimas iš valsčiaus, niekas negalėjo pasiimti savo žuvusių
artimųjų. Kaimynas kaimynui dirbino karstus, padėjo nužudytuosius aprengti ir...
apverkti. Kaip liudija plauskiniškis Vacys Zalepūgas, nužudytojo Kazimiero Kalniko
kūne buvo aštuoniolika žaizdų. Stanislavos Kinderienės, gyvenančios Meding¸nuose,
tvirtinimu, jos vyras Simonas Jurkus buvęs ne tik sušaudytas, bet ir galva perskelta.
Plauskiniškė Vladislava Jonikienė atsimena: „Tėveliui (Pranciškui Paulikui – aut. past.)
burnoje nebuvo nei dantų, nei liežuvio, visa galva buvo sukiužinta.“ „Mano brolio Juozo
Rekašiaus veidas buvo suvarpytas kulkų, sulaužyta viena ranka...“, – pasakoja Adolfina
Pocienė. Ir kiti nužudytieji buvę panašiai sudarkyti.
Tuometė sovietų valdžia, tik iš aukščiau gavusi parėdymus, leido giminėms
atsiimti nušautuosius. Bet perspėjo: ,,Žmonių į budynes (laidotuves) nekvieskit.“
Apraudojo savo artimus plauskiniškiai. Jau ruošėsi laidotuvėms, bet vėl naujas
potvarkis – visus žuvusiuosius suvežti į Rekašių ūkį. Aštuoni karstai išsirikiavo
tame pačiame kieme, kur prieš kelias dienas buvo rusų kariškių žudomi pasmerktieji. Atvažiavo kažkokia komisija iš Telšių, liepė giminėms išrengti mirusiuosius.
Apžiūrėjo, rodos, ir net fotografavo. Iš pasakojimų dabar aišku, kad toje komisijoje
buvęs ir telšiškis gydytojas Peliksas Saulytis. Sunku pasakyti dėl ko, bet minėtas
gydytojas po kurio laiko buvo suimtas ir nuteistas. Žmonės pasakojo, jog prie
gydytojo lemties kažkokiu būdu prisidėjusi ir rusų kariškių įvykdyta Plauskinių
tragedija – atseit gydytojas teisingai nustatęs žuvusiųjų mirties priežastį.
Veltui ieškojau gydytojo Pelikso Saulyčio. Iš jo giminių ir senųjų telšiškių
medikų sužinojau, kad P. Saulytis tikrai buvo 1946 m. vasario 20 d. areštuotas ir
nuteistas, mirė kažkur Komijos ASSR. Telšių ligoninės archyvuose įsakymų knygoje
aptikau tik tokį dokumentą: „1946 m. vasario 20 d. Įsakymas Nr. 2. Epidemiologinės
sanitarinės stoties epidemiologą, vyr. valstybinės sanitarijos inspektorių, teismo medicinos
ekspertą, medicinos gydytoją Saulytį Peliksą skaityti neatvykusiu į darbą nuo šių metų
vasario 15 d.“ Plauskinių išniekintų žmonių kūnų gydytojo ištyrimai – medicinos
liudytojas buvo be pėdsakų sunaikintas.
Tik po penkių dienų plauskiniškiai išlydėjo kaimynus, nužudytus rusų kariškių, į paskutinę kelionę. Visus aštuonis palaidojo tose pačiose Tverų kapinėse,
šalia vienas kito.
Netektis ir širdgėla, sumaištis ir baimė – viskas tomis dienomis buvo greta.
Tik po laidotuvių, rodos, dar tą pačią dieną nužudytųjų našlės, motinos ir seserys
buvo sukviestos į Plauskinių pradinę mokyklą. Tardė. Tardė ir Telšiuose. Lyg tos
moterys, o ne rusų kariškiai galvažudžiai, būtų nusidėjusios. Tardė, matyt, tikėdamiesi išgauti nors menkiausią patvirtinimą apie tariamus banditus.
Argi kas galėjo bent vieną blogą žodį pasakyti kad ir apie tą patį mažažemį valstietį, nagingą klumpdirbį Kazimierą Kalniką arba apie vargingą žemdirbį,
penkių mažamečių vaikų tėvą Mykolą Nevardauską, ar padienį septyniolikmetį
darbininką Stasį Varpiotą. Tokie pat vargingi mažažemiai buvo ir Liudas Pliuškys,
Pranciškus Paulikas, Simonas Jurkus. Tveriškis Stasys Pamedytis, tas net savo žemės neturėjo, kur kvietė darbuotis, ten ėjo, duonos kąsnį prisidurdavo lopydamas
kaimynų atneštus varinius katilus ir puodus.
O Juozas Rekašius? Iki paskelbiant sovietų valdžią Lietuvoje, jo tėvas valdė
76 hektarus žemės. Tėvui mirus, ūkį kartu su motina tvarkė sūnus Juozas. Vėliau
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tarybų valdžia ūkį apkarpė iki 30 hektarų. Paminklas rusų kariškių nužudytiesiems
Po karo Juozas Rekašius, kaip ir anksčiau, Plauskinių ir kitų kaimų gyventojams.
dirbo savo ūkyje ir buvo paskirtas pie- 1989 m.
nininku. Tiesa, vietos valdžia dėl kažko
Rekašių, matyt, įtarė, nes ūkyje buvo Paminklą puošia kryžius ir lietuviška saulutė
daromos kratos. Tačiau vietiniai žmonės
apie J. Rekašių ir šiandien nieko blogo negali pasakyti. Anot jų, didžiausia Juozo
Rekašiaus kaltė, kad žmogus turėjo daug žemės.
Kad ir kaip ten būtų, tačiau šiandien net ir juridinio išsilavinimo neturinčiam aišku – aštuoni Plauskinių kaimo žmonės buvo rusų kariškius sušaudyti be
jokio teismo. Rusų kariškių savivale ir skerdynėmis – tik taip galima pavadinti
šiurpų įvykį Plauskiniuose 1945-ųjų liepos 25 d.
O kaip su tais rusų kariškiais, kurie vykdė šią egzekuciją? Iki šios dienos
neaišku, ar kas nors juos teisė. Tiesa, Stanislovas Bučius prisimena, kad minėtai
rusų pasieniečio užkardai atsidūrus Biržų apskrities Vabalninko valsčiuje, kapitonas Cepurinas kartą, būdamas išgėręs, skundęsis, kad dėl to, anot jo, nelemto
Plauskinių įvykio gavęs kelias paras arešto. Po to pokalbio S. Bučius daugiau
nebematęs kapitono. Matyt, išvyko į Rusiją.
Ir vis dėlto teisybę žmonės turi vieną kartą sužinoti. Žinau, ne atpildo rusų
kariškių žudikams mano Plauskinių kaimo žmonės trokšta. Visų pirma jie trokšta
tiesos, trokšta teisingumo. Aš ir šiandien, rašydamas šias eilutes, negaliu nesididžiuoti savo kaimo žmonių nepaprastu kantrumu, santūrumu, pagaliau net jų
užslėptu žemaitišku orumu. Juk iš tikrųjų, ar būtume galėję po tokių įvykių teisti
kurį nors žmogų, neatlaikiusį slegiančios kančios ir pasukusį į mišką partizanauti?
O juk jie iš tiesų galėjo išeiti. Bet neišėjo, nepasimetė, proto dar turėjo – kerštu
nesustabdysi keršto, kraujo praliejimo. Šis faktas – Plauskinių tragedija Lietuvos
visuomenei tapo žinoma tik po 43 metų.
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Paminklo
Plauskiniuose
atidengimo iškilmių
dalyviai. 1989 m.
liepos 22 d.

Kalba rašytojas
Raimondas Kašauskas
(centre). 1989 m.

Nužudytųjų giminės
ir artimieji prie
paminklo. 1989 m.
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Eisena iš bažnyčios
į Tverų kapines, kur
palaidoti Plauskinių
kankiniai. 1989 m.

Tverų kapinėse
pagerbiamas
nužudytųjų
atminimas. 1989 m.

Kalbėdamasis su žuvusiųjų artimaisiais, jų kaimynais, išgirdau samprotaujant, kad Plauskiniuose rusų kariškių nužudytų nekaltų aukų atminimui reikėtų
pastatyti paminklėlį. Tebus jis kuklus, kaip ir patys to kaimo žmonės. Aš tai
minčiai pritariu.
P. S. Nuoširdžiai dėkoju visiems tiems, kurie vienaip ar kitaip man talkino, padėjo ir patarė renkant medžiagą šiam rašiniui. Jį, taip pat kitus turimus
duomenis, ketiname perduoti neseniai sudarytai Vyriausybinei komisijai netirtam
žmonių nužudymui karo ir pokario metais išaiškinti. Viliuosi, kad kompetentingi
žmonės visapusiškai ištirs Plauskinių tragedijos faktus.
1989 m. liepos 22 d. Juozo Rekašiaus sodyboje pastatytas paminklinis akmuo
Plauskinių kankiniams atminti (red. past.).
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Telšių šaulių rinktinė
Juozas Girdvainis

Telšių krašto gyventojai, ypač jaunimas, nuo 1919 m. būrėsi į patriotines
šaulių, jaunalietuvių, pavasarininkų ir jaunųjų ūkininkų organizacijų skyrius.
1919 m. birželio 27 d. Kaune įkurta Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) – savanoriška karinė, nepolitinė organizacija. Jos tikslas – kovoti už Lietuvos laisvę ir
ją saugoti.
1919 m. lapkričio 5 d. steigiamajame susirinkime įkurtas pirmas Telšių
šaulių būrys.
Telšių šaulių rinktinės būryje aktyviai veikė inteligentai ir vyresniųjų klasių
gimnazistai.
1935 m. Lietuvos šaulių sąjunga galutinai sukarinama. Telšių šaulių rinktinės
vadu paskiriamas plk. lt. Bronius Pulkauninkas. Veikla – ne tik karinis parengimas,
įvairios pratybos, bet ir visuomeninis kultūrinis bei šviečiamasis darbas. Šauliai
daug sportavo, rengė pratybas, vakarais rinkdavosi į klubus, skaityklas. Nuolat
organizavo visuomenines sporto šventes, šaulių dainų šventes, įvairias sporto
varžybas. Telšiuose buvo įkurti sporto klubai „Džiugas“, „Aušra“.
1923 m. šauliai įsteigė visuomeninį laikraštį „Telšių žinios“, 1930 m. pastatė
paminklą Vytautui Didžiajam Medingėnuose.
1939 m. Telšių šaulių rinktinėje buvo apie 1 500 narių, jie veikė visoje ap
skrityje.
Telšių kuopoje veikė 252 šauliai, Plungės kuopoje – 180, Rietavo – 72, Varnių – 92, Alsėdžių – 72, Žarėnų – 98, Medingėnų – 64, Lieplaukės – 34, Lauko
Sodos – 21, Žlibinų – 29.
Štai kokie reikalavimai – „prisakymai“ Šaulių sąjungos nariams surašyti to
meto šaulio liudijime, kurį pasirašydavo sąjungos ir būrio valdybos pirmininkas
ir būrio vadas:
Dešimt prisakymų Šauliui.
1. Visur ir visados gink Lietuvos Nepriklausomybę.
2. Stiprink savo kūną, protą ir valią.
3. Ginklą gerbk, švariai užlaikyk ir naudok tik būtinam reikalui esant.
4. Būk drausmingas, tvarkingas ir švarus.
5. Be reikalo nepasižadėk, pasižadėjęs žodį išlaikyk.
6. Būk teisingas, neskriausk kito ir neleisk save skriausti.
7. Saugok, kad nebūtų naikinamas valstybės ir visuomenės turtas.
8. Švieskis ir šviesk.
9. Brangink Šaulio vardą ir savo garbę.
10. Atmink – visi Lietuvos Šauliai, tai tavo broliai ir seserys.
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Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Telšių skyriaus suvažiavimo
dalyviai Telšiuose. 1929 m. gegužės 30 d.

Lietuvos šaulių organizacijos Žarėnų kuopa iškyloje. 1935 m.
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III Telšių šaulių rinktinė. 1939 m.
1939 m. rugsėjo 6 d., Nr. 15771.
Eil.
Nr.

Padaliniai

Šaulių skaičius
Choro
Kari- Rikių
ninkų

Rėmėjų

Moterų

Vyrų

Moterų

Orkest
rantų

Šauliai
(iš viso)

1.

Telšių kuopa

24

106

30

41

18

19

14

252

2.

Plungės kuopa

3

94

14

42

14

13

-

180

3.

Tverų būrys

1

42

1

30

-

-

-

74

4.

Ž. Kalvarijos būrys

-

48

2

3

-

-

-

53

5.

Rietavo būrys

2

55

4

11

-

-

-

72

6.

Nevarėnų būrys

1

22

3

9

-

-

-

35

7.

Alsėdžių būrys

-

31

8

26

-

-

7

72

8.

Luokės būrys

1

38

1

12

-

-

10

62

9.

Žarėnų būrys

-

66

6

16

6

4

-

98

10.

Mitkaičių būrys

-

26

1

-

-

-

-

27

11.

Varnių būrys

2

45

5

28

-

-

12

92

12.

Gadūnavo būrys

-

14

3

7

-

-

-

24

13.

Medingėnų būrys

-

45

2

11

11

6

-

64

14

Lieplaukės būrys

1

26

-

9

-

-

-

36
22

15.

Kantaučių būrys

-

21

1

-

-

-

-

16.

Janapolio būrys

1

19

-

-

-

-

-

20

17.

Nerimdaičių būrys

-

36

1

8

-

-

-

45

18.

Lauko Sodos būrys

-

20

1

-

-

-

-

21

19.

Pavandenio būrys

-

26

1

-

-

-

-

27

20.

Giliogirio būrys

-

21

-

-

-

-

-

21

21.

Viešvėnų būrys

-

13

-

-

-

-

-

13

22.

Upynos būrys

-

21

1

-

-

-

-

22

23.

Eigirdžių būrys

-

16

2

-

-

-

-

18

24.

Žlibinų būrys

-

28

1

-

-

-

-

29

25.

Stalgėnų būrys

-

29

1

-

-

-

-

30

26.

Rubežaičių būrys

-

15

1

1

1

1

1

15

27.

Žadvainių būrys

-

31

-

14

-

-

-

45

256

49

Iš viso:

36

954

89

42

43

1 469

1941 m. birželio 24 d. Rainių miškelyje netoli Telšių sovietų okupacinė
valdžia, KGB saugumo ir milicijos galvažudžiai nužudė 38 šaulius už ištikimybę
ir pasiaukojimą Nepriklausomai Lietuvai kartu su kitais Rainių kankiniais.
Šiandien Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8-oje rinktinėje veikia daugiau
kaip 600 šaulių šešiose kuopose – Alsėdžių, Mažeikių, Plungės, Rietavo, Varnių
ir Telšių padaliniuose.

1

LCVA, f. 561, ap. 2, b. 4484, l. 39.
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Žarėnų valsčiaus savanoriai
Juozas Girdvainis

Žarėnų krašte ir aplinkiniuose kaimuose daug vaikinų augo, mokėsi, buvo
savanoriais kovotojais už Tėvynę Lietuvą. Jie buvo mūsų krašto laisvės kūrėjai.
Jonas Berneckis,
Alekso

Gimė 1896 08 28 Saušilio k., Žarėnų vls. (Telšių r.).
Įst. sav. 1919 05 24. 1930 m. gyv. Žarėnų vls. Keturakių k.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 7493, išduotas 1931 11 06.

Leonardas Bertulis,
Prano

Gimė 1902 05 01 Žarėnų mstl., Žarėnų vls. (Telšių r.). Įst. sav.
1920 12 14. LKKSS Telšių sk. narys. Gyv. Telšių vls. Mileikių k.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 5207, išduotas 1930 05 24.

Vladas Bidva, Jono

Gimė 1896 09 20 Mileikių k., Telšių vls. (Telšių r.). Tarnavo
1919 03 25–1921 02 12, paleistas dėl ligos. LKKSS Telšių sk. narys.
Gyv. Žarėnų vls. Girkantiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2516,
išduotas 1929 05 31.

Kazimieras Bidva,
Jono

Gimė 1898 05 24 Mileikių k., Telšių vls. Tarnavo 1919 03 25–
1921 02 12. Gyveno Luokės vls. Viekšnalių k.

Leonas Burgis,
Povilo

Gimė 1901 07 09 Rupšių k., Žarėnų vls. (Telšių r.).
Įst. sav. 1919 11 15. 1930 m. gyv. Žarėnų vls. Akmenskinės k.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 6074, išduotas 1930 12 15.

Aleksandras
Dobrovolskis, Jono

Gimė 1895 12 06 Butkų k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Leitenantas
(1929 m.). Tarnavo sav. 1919 03 30–1921 10 18. 1919 03 30 suteiktas sanit. pusk., 1929 m. – ltn., 1936 m. – mjr. laipsnis. 1923–1928
studijavo. Nuo 1928 m. – veterinarijos gydytojas. Tarnavo iki 1940 m.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 4079, išduotas 1929 11 21.

Jonas Gaudėšius,
Leonardo

Gimė 1876 02 20 Užminijų k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Įst. sav.
1919 02 20. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Raudondvario vls. Ramuvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6425, išduotas 1931 02 28

Alfonsas Giniotis,
Vinco

Gimė 1900 01 28 Pučkurių k., Varnių vls. (Telšių r.). Mirė 1923 06 10
Tarvydų k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Palaidotas Telšių mstl. (Telšių r.).
Įst. sav. 1919 03 03. Nukautas kovoje su plėšikais. Apdovanojimo
liudijimas Nr. 7232, išduotas 1931 08 31.

Valteris (Fridrichas
Vilius) Hokas, Viliaus

Gimė 1899 09 21 Adakavo k., Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 29–1921 12 12. 1928 m. gyveno Telšių
apskr. Žarėnų vls. Girkantiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4320,
išduotas 1929 11 21.

Bagdonas Jankauskas,
Aleksandro

Gimė 1900 06 14 Sarakų k., Telšių vls. (Telšių r.). Mirė 1919
Kereliškės dv., Žarėnų vls. (Telšių r.). Apdov. išduotas tėvui,
rėnų vls. Kereliškės dv. Tarnavo sav. 1919 03 17–1919 03 31.
išsiųstas į ligoninę, ten ir mirė. Apdovanojimo liudijimas Nr.
išduotas 1932 10 31.

Feliksas Kairys,
Domo

Gimė 1899 02 22 Vismaldų k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo sav.
1919 07 11–1922 01 14. 1928 m. dirbo Telšių apskr. I nuovados policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 676, išduotas 1928 08 29.

Ignas Končius,
Adomo

Gimė 1895 12 06 Kantenių k., Nevarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo sav.
1919 05 30–1921 11 25. Gyv. Žarėnų vls. Krėpštų k., žemdirbys.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 6293, išduotas 1931 02 25.

Domas Kontautas,
Veronikos

Gimė 1902 05 30 Žarėnų mstl., Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo sav.
1920 11 21–1922 10 26. 1928 m. gyv. Tverų mstl. Apdovanojimo
liudijimas Nr. 1156, išduotas 1928 10 31.

03 31
gyv. ŽaSusirgęs
8797,
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(tęsinys)
Jonas Lapinskas,
Kazio

Gimė 1898 03 30 Tarvydų dv., Žarėnų vls. (Telšių r.). Mirė
1939 02 20. Vyr. leitenantas. Įst. sav. 1919 02 17. Tarnavo iki mirties.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 424, išduotas 1928 07 26.

Jonas Lukošius,
Julijono

Gimė 1895 09 01 Saušilio k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo sav.
1919 03 18–1920 04 01. Gyv. Žarėnų vls. Krėpštų k., 1930 m. –
Vinteliškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6303, išduotas 1931 02 25.

Juozas Meškys,
Kazio

Gimė 1904 02 01 Notėnų k., Platelių vls. (Plungės r.). Tarnavo sav.
1920 03 20–1922 01 21. 1930 m. gyv. Telšių apskr. Žarėnų vls.
Krėpštų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6305, išduotas 1931 02 23.

Vincas Petrikas,
Vinco

Gimė 1898 02 22 Maciuičių k., Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Ats. viršila. 1928 m. gyv. Žarėnų mstl. Apdovanojimo liudijimas Nr. 839,
išduotas 1938 08 29.

Antanas Račkauskas,
Antano

Gimė 1895 09 17 Liudvikavo k., Telšių vls. (Telšių r.). Įstojo sav.
1919 09 10. Paleistas kaip savanoris, ištarnavęs 1 metus. 1929 m.
gyv. Telšių apskr. Žarėnų vls. Krėpštų k. Apdovanojimo liudijimas
Nr. 6041, išduotas 1930 12 15.

Vaclovas Rekašius,
Adomo

Gimė 1897 06 12 Tarvydų k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 05–1921 11 20. Gyv. Telšių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1848.

Antanas Repšas,
Antano

Gimė 1899 11 22 Purplių k., Telšių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav.
1919 03 20–1920 05 29. 1930 m. gyv. Žarėnų vls. Krėpštų k.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 7013, išduotas 1931 06 25.

Juozas Saudargas,
Kazio

Gimė 1891 08 05 Šilų k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Ūkininkas. Įstojo
1919 04 26. Paleistas kaip sergantis nepagydoma liga. Tarnavo 8 mėn.
11 d. 1930 m. gyv. Žarėnų vls. Keturakių k. Apdovanojimo liudijimas
Nr. 6953, išduotas 1931 06 25.

Petras Seibutis,
Domininko

Gimė 1899 07 15 Pakalniškio vns., Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 08 27–1922 04 16. 1931 m. gyv. Tauragės apskr.
Naumiesčio vls. ir mstl. 1932 m. gyv. Telšių apskr. Žarėnų vls. ir
mstl. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7987, išduotas 1932 02 29.

Aleksandras Spagys,
Jono

Gimė 1897 05 12 Tarvydų k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Mirė 1919 08 24.
Tarnavo nuo 1919 06 30. Mirė nuo ligos tarnaudamas. Apdovanojimo
liudijimas Nr. 9221, išduotas 1933 06 30 motinai Onai, gyv. Tarvydų k.

Stasys Staškauskas,
Kazio

Gimė 1901 09 14 Keturakių dv., Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo
1919 03 25–1920 06 26. 1930 m. gyv. Kretingos apskr. Veiviržėnų vls.
Lepaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8401, išduotas 1932 05 14.

Augustinas Strikauskas,
Pranciškaus

Gimė 1898 m. Akmenskinės k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo
1921 01 28–1923 06 01. 1923 04 03 įsakymu kariuomenei Nr. 62 apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiumi.

Juozas Stupelis,
Prano

Gimė 1902 01 06 Purvaičių k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo nuo
1919 03 29. Ištarnavo vienerius metus. 1928 m. buvo išvykęs į Braziliją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 909, išduotas 1928 09 29 jo žmonai
Aleksandrai, gyv. Telšių mst.

Pranas Šaulys,
Vinco

Gimė 1900 04 18 Gedikėnų k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Vyr. pus
karininkis. Tarnavo 1919 04 11–1921 04 06. 1928 m. gyv. Rietavo vls.
Maldučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1589, išduotas 1929 02 21.

Stasys Šilingis,
Stasio

Gimė 1893 07 14 Rešketėnų k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo
1919 03 05–1920 03 13. 1930 m. gyv. Žarėnų vls. Krėpštų k.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 6235, išduotas 1931 01 22.

Kostas Šimkus,
Antano

Gimė 1901 06 06 Laurynaičių k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo
1920 07 21–1922 10 04. 1928 m. gyv. Barsteigių k., vėliau –
Varnių vls. Vidmantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1709, išduotas
1929 02 19.
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(tęsinys)
Antanas Valius,
Leono

Gimė 1901 01 16 Saušilio k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 11–1920 05 10, šauktiniu – 1921 10 28–
1923 02 22. Gyv. Žarėnų vls. Krėpštų k. Apdovanojimo liudijimas
Nr. 5381, išduotas 1930 07 31.

Jonas Varkalis,
Kazio

Gimė 1900 07 26 Vembūtų k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo nuo
1919 09 25. Ištarnavo 1 metus. 1928 m. gyv. Telšių apskr. Luokės vls.
ir mstl. Apdovanojimo liudijimas Nr. 855, išduotas 1928 09 29.

Karolis Žilinskas,
Antano

Gimė 1896 04 29 Grąžčių k., Žarėnų vls. (Telšių r.). Krikštytas
Naujųjų Varnių bažn. Puskarininkis. Tarnavo 1919 06 11–1920 04 15,
paleistas dėl ligos. Gyv. Žarėnų vls. Keturakių k., 1929 m. – Grąžčių
malūne. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3538, išduotas 1929 08 21.

Žarėnų krašto Lietuvos kariuomenės
savanoris Leonas Burgis
Lietuvos kariuomenės savanoris Leonas Burgis, Povilo, gimė 1901 m. liepos
9 d. Telšiÿ rajone, Žar¸nų valsčiuje, Rupšiÿ kaime. 1919 m. lapkričio 15 d. išėjo
savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1930 m. gruodžio 15 d. apdovanotas Vyčio
Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu.
1922 m. gavo žemės iš nusigyvenusio dvaro Akmenskínės kaime. Čia pradėjo
statyti namą iš skolintų pinigų. 1928 m. sukūrė šeimą. Šiek tiek žemės pridėjo
būsimos žmonos tėvai. Tačiau ūkininkauti nelabai sekėsi. Todėl, negalėdamas grąžinti skolų, persikraustė gyventi pas tetą Lapinskienę į Žarėnus. Vėliau pardavė
savo ūkį ir 1938 m. nusipirko Žarėnų plytinę. 1940 m., rusams okupavus Lietuvą,
plytinė buvo atimta, o jis tapo darbininku. Per vokiečių okupaciją dirbo valsčiaus
seniūnu, bet neilgai. Sugrįžus rusams, buvo areštuotas ir įkalintas. 1948 m., grįžęs
iš kalėjimo, su šeima buvo ištremtas į Sibirą.
Po Stalino mirties grįžęs į Lietuvą, L. Burgis su šeima gyveno Plùngėje iki
pat mirties.

Augustas Strikauskas
Lietuvos kariuomenės savanoris Augustas Strikauskas, Pranciškaus, gimė 1898 m. Telšių apskrityje, Žarėnų
valsčiuje, Akmenskinės kaime (dab. Rietåvo sav.). Pagal
profesiją – žemdirbys.
A. Strikauskas turėjo du brolius ir seserį. Brolis
Cezaris Pranciškus, būdamas 16 metų, išvyko į Ameriką.
Dirbo sunkiai, bet uždirbo gerai ir į Lietuvą nebegrįžo.
Brolis Vaclovas pragyveno gimtajame Akmenskinės kaime
ir su žmona atgulė Antrosiose Žarėnų miestelio kapinėse.
Sesuo Marijona palaidota Telšiuosê.
1921 m. sausio 28 d. A. Strikauskas įstojo į Lietuvos
kariuomenę. 1922 m. liepos 8 d. iš 1-ojo atsargos bataliono
atvyko į 6-ąjį pėstininkų Margio pulką, buvo paskirtas į
trečią kuopą. 1922 m. rugpjūčio 26 d. perkeltas į pirmą
kulkosvaidžių kuopą. 1922 m. rugsėjo 18 d. už prasižengi-

Lietuvos savanoris
Augustas Strikauskas
apdovanotas 1-ojo laipsnio
Vyčio Kryžiumi
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mą areštuotas, beveik mėnesį praleido pulko daboklėje. Aktyviai dalyvavo kovose
prieš lenkų kariuomenę.
Pirmos kulkosvaidžių kuopos vadas Pilypas Ignatavičius taip aprašė A. Strikausko pasižymėjimą mūšyje, pristatydamas jį apdovanojimui: „1923 m. vasario
17–18 d., lenkams užpuolus mūsų pozicijas Kaniūkų kaime, būdamas kulkosvaidžio
tarnybos pirmuoju numeriu, drąsiu šaudymu neleido priešams prisiartinti prie kaimo.“
A. Strikausko apdovanojimui tarpininkavo 6-ojo pėstininkų pulko vadas ir
III divizijos vadas.
1923 m. balandžio 3 d. įsakymu kariuomenei Nr. 62 už lenkų fronte parodytą narsą bei didvyriškumą apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiumi.
1923 m. birželio 1 d. paleistas neribotų atostogų.
Apie vėlesnį jo gyvenimą papasakojo Žarėnuose gyvenanti duktė Jadvyga
Strikauskaitė:
„1923 m. grįžęs iš kariuomenės, tėvas Augustas įsidarbino Plungėje, Juozo Kučinsko
siuvimo mašinų gamykloje. Visos siuvimo mašinų detalės buvo gaminamos rankomis,
todėl kiekviena mašina buvo skirtinga. Taip besidarbuodamas jis užsidirbo nemažai pinigų. J. Kučinsko fabrikas ėmė bankrutuoti dėl to, kad remontuojant ne visos detalės tiko,
todėl vėl reikėjo gaminti naujas rankiniu būdu ir pritaikyti tik tai mašinai. Tada tėvas,
sukaupęs pakankamai pinigų, nutarė nusipirkti grūdų kuliamąją su motoru ir, pasikinkęs
arklius, važinėjo po dvarus bei pas pavienius ūkininkus kuldamas vasarojų.
Vėliau vedė. Nors ir ilgokai ieškojo žmonos, tačiau pasiėmė netoliese gyvenančią
Oną Griciūtę.
Jo tėvai turėjo 40 ha žemės, kurią padalijo Augustinui, dar dviem sūnums ir duk
rai. Mano tėvui atiteko 12 ha. Kiek galėjo, tvarkėsi savo ūkelyje, vėliau pievas nuomojo
kitiems, gaudavo tūkstantį litų per metus.
Tačiau artėjo 1940 m., po to – ir karas. Vokiečiai tėvą išvežė į sunkiųjų darbų
stovyklą Dimitrave, Kretingos valsčiuje. Ten kalėjo apie 500 žmonių. Labai blogai maitino,
daug mirė iš bado. Augustinas ten išbuvo daugiau nei metus.
Vėl užėjus rusams, buvo paleistas ir pėsčias vos gyvas grįžo į savo ūkelį Akmenskinėje.
Aš gimiau 1942 m. Po karo sovietų valdžia iš turinčių savo žemės reikalavo
pyliavų. Kadangi tėvas nenorėjo ir neturėjo iš ko vykdyti šių reikalavimų, nieko ūkyje
nebeaugino, net paskutinį arklį pardavė. Vėliau atsirado nesutarimų šeimoje ir tėvai
1951 m. neoficialiai išsiskyrė ir gyveno atskirai.
Aš, 9 metukų duktė, likau gyventi su tėveliu, kuris mane mylėjo ir saugojo.
Turbūt ir likau neištekėjusi, nes tėvas labai bijojo, kad nenuklysčiau kaip motina. Mama
dar turėjo dukrą ir sūnų su kitu vyru, tačiau ištekėjusi nebuvo.
Tėvas Augustinas turėjo auksines rankas ir sugebėjo gerai meistrauti. Taisydavo
laikrodžius, separatorius, gamindavo moteriškus žiedus – taip užsidirbdavo pragyvenimui.
Gerai sugyveno su kaimynais ir kaimo žmonėmis. Buvo ir kita jo pusė: privengė sovietinės
valdžios, kad neišvežtų į lagerius už 1921–1923 m. tarnavimą Lietuvos kariuomenėje. Kaip
ir miškuose buvusieji, laukė ir tikėjo, kad Amerika išvaduos Lietuvą. Apie apdovanojimą
Vyčio Kryžiumi beveik niekam nepasakodavo.
Dar prieš išsiskiriant, pradėjo dirbti laiškanešiu. Iš Žarėnų pašto nešdavo laikraščius
į Akmenskinės ir Medingėnų kaimus. Taip besidarbuodamas sulaukė pensinio amžiaus.
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1965 m. rugpjūčio 10 dieną pradėjo gauti pensiją iš Plungės rajono. Iš pradžių pensija
buvo tik 8 rubliai, vėliau – 12, po to – 24.“
Augustas Strikauskas mirė 1975 m. vasario 3 d. Palaidotas Žarėnų miestelio
pirmosiose kapinėse, šeimos kape, šalia savo mamos1.
Duktė Jadvyga Strikauskaitė mokyklą lankė tik keletą žiemų – pradines klases. Sulaukusi pilnametystės, išėjo tarnauti į Žarėnus pas mokytojus. Nuo 1960 m.
dirbo Žarėnų bažnyčioje skalbėja (pročka). Jadvyga, gabi dailei, piešdavo šventųjų
paveikslus, yra išdažiusi ornamentais Žarėnų bažnyčios vidų. Vėliau parsivežė į
Žarėnus ir tėvelį Augustiną. Pas ją tėvas ir gyveno iki mirties. Kaip sako duktė
Jadvyga, tėvas nemėgo fotografuotis, todėl jo nuotraukų neturinti. Nors pati Jad
vyga fotografuodavo ir laidotuves, ir žmones, ir įvairius susibūrimus.

Vladas Bidva
Lietuvos kariuomenės savanoris Vladas Bidva,
Jono, gimė 1896 m. rugsėjo 20 d. Telšių rajone, Mileikių kaime.
1919 m. kovo 25 d.–1921 m. vasario 12 d. tarnavo
savanoriu Lietuvos kariuomenėje, paleistas dėl ligos.
Gyveno Telšių rajone, Girkantiškės kaime. 1929 m. gegužės 31 d. apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiumi.
Šeimoje, kurioje užaugo V. Bidva, buvo šeši
broliai ir dvi seserys. Visi broliai priklausė Lietuvos
šaulių sąjungos organizacijai. Jų tėvas Jonas Bidva buvo
išvykęs į Ameriką uždarbiauti. Grįžęs nusipirko žemės
Girkantiškės kaime, Žarėnų valsčiuje, Telšių apskrityje.
V. Bidva po tarnybos Lietuvos kariuomenėje
gavo 12 ha žemės. Vedęs Norkūnaitę, apsigyveno Savanoris Vladas Bidva.
Anulėnų kaime, netoli Telšių, ir ūkininkavo. Tačiau 1928 m.
1944 m. rusai jo namuose rado savanorio uniformą ir
jį žiauriai sumušė. Vladas neatlaikė ir tais pačiais metais išėjo Anapilin.
Jo šeimoje augo keturi sūnūs ir dvi dukros. Apie Vladą Bidvą papasakojo
jo brolio Kazimiero sūnus Stanislovas Bidva, gimęs 1933 m. rugpjūčio 1 d., gyvenantis Telšiuose2.

Kazimieras Bidva
Vlado Bidvos brolis Kazimieras, Jono, gimęs 1898 m. gegužės 24 d., taip
pat buvo Lietuvos kariuomenės savanoris. Po tarnybos, gavęs žemės 12,63 ha
ir 1926 m. vedęs Petronėlę Kanapeckaitę iš Viekšnålių kaimo, Luõkės valsčiaus,
Telšių apskrities, ten ir ūkininkavo. Jo šeimoje augo septyni vaikai: penki sūnūs
ir dvi dukros.
1941 m. K. Bidvos šeima buvo
ištremta į Sibirą. Tremtyje buvo kilnojami iš vienos vietos į kitą. Nuo 1 Girdvainis J. Kelionių užrašai. Medingėnai–Žarėnai, 1947–1990, ARFA.
1945 m. šeima buvo kalinama Komijos 2 Girdvainis
J. Kelionių užrašai. Medingėnai–ŽarėASSR Sevpečlage.
nai, 2012 m., ARFA.
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Lietuvos kariuomenės savanoris Petras
Bidva su motina Liudvika Bidviene.
1931 m. balandžio 5 d.
Savanoris Kazimieras Bidva Lietuvos
kariuomenėje. 1918 m.
Bidvų šeima. Liudvika Bidvienė (viduryje)
su sūnumis ir dukromis: Stanislovas
(kairėje), Vladas (dešinėje), antroje
eilėje – Kazimieras (viduryje), trečioje
eilėje – sūnūs Petras, Jonas ir Pranas.
1928 m.
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Savanorio Kazio
Bidvos – Žemės
savininko pažymėjimas.
1928 m. Nuotraukos
iš Juozo Girdvainio
asmeninio rankraščių
ir fonotekos archyvo
(ARFA)

1946 m. Kazimieras tardymo metu buvo nužudytas. Sūnus Antanas, išvežtas
į Sibirą, po kurio laiko mirė.
Po Stalino mirties į Lietuvą sugrįžo likę šeimos nariai: Kazimiero žmona
Petronėlė, dukros Elena ir Kazė, sūnūs Kostas, Petras ir Stanislovas. Vyriausiasis
sūnus Juozas tremties išvengė, nes buvo išėjęs partizanauti, žuvo 1949 m.

Jonas Lukošius
Lietuvos kariuomenės savanoris Jonas Lukošius, Julijono, gimė 1895 m.
rugsėjo 1 d. Saušilio kaime, Žarėnų valsčiuje.
1919 m. kovo 18 d.–1920 m. balandžio 1 d. tarnavo Lietuvos kariuomenėje.

Savanoris Jonas
Lukošius. 1930 m.

Jono Lukošiaus statytas namas Vinteliškės kaime. 1937 m.
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Jonas Lukošius su
žmona. 1958 m.
Jonas Lukošius prie
savo namo. 1958 m.

Jono Lukošiaus dvi dukros ir trys sūnūs prie motinos karsto.
1988 m. Nuotraukos iš Juozo Girdvainio asm. rankraščių ir fonotekos
archyvo (ARFA)

Grįžęs gyveno Krėpštÿ kaime, Žarėnų valsčiuje, 1930 m. – Vinteliškės kaime, Žarėnų valsčiuje.
1931 m. vasario 25 d. Jonas Lukošius apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyčio
Kryžiumi.
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Žarėnų krašto partizanai
Romualdas Jonušas

Pirmiausia, kas aš, mano tėvai ir kodėl domėjausi
partizanais bei jų likimu? Gimiau 1936 m. Telšiuose, Prano
Jonušo ir Stanislavos Liaugaudaitės šeimoje. Buvome trys
vaikai: aš, sesuo Petronėlė (gim. 1926 m.) ir brolis Alfredas
(gim. 1940 m.)
Tėvas Pranas dirbo Als¸džių dvarininko Berenio samdiniu, o mama tarnavo Narutavičiaus ūkyje. Taip jiedu ir
susipažino, susituokė ir išėjo į gyvenimą turėdami dviratį
ir medinį lagaminą, kuriame tilpo visas turtas. Tėvas amato
pramoko pas dvarinin
kus Berenius, kurie buvo inžinieriai, Romualdas Jonušas.
Čekijoje baigę mokslus.
2001 m.
Motina Stanislava nuo 7 metų pradėjo tarnauti, nes
tėvas ieškoti laimės išvažiavo į Ameriką ir ten netrukus mi
rė. Mama turėjo gražų
balsą, mokėjo daugybę liaudies dainų.
Netrukus po vestuvių tėvai išvyko į Nevar¸nus, kur juos priėmė gyventi
ir net lovą paskolino kalviai broliai Filutikai. Iš jų tėvas mokėsi kalvystės ir jau
1930 m. sukonstravo radijo aparatą, už kurį gavo stalą ir kelias kėdes.
1938 m. tėvai atsikėlė gyventi į Télšius ir pas įvairius šeimininkus nuomojosi
butus, kol po metų iš vieno telšiškio nusipirko 40 arų sklypą ir pradėjo statytis
namą. Žemė, kur stovi tėvų namas, kadaise priklausė grafaitei Potolockaitei. Tėvui
namą projektavo garsus tuometis architektas Vladimiras Kopylovas. Erdviame name
buvo suprojektuotos gyvenamosios patalpos, mechaninės dirbtuvės ir liejykla. Tėvai
tą namą statėsi iš skolintų pinigų. Tėvas buvo gerbiamas ir žinomas telšiškis, tad
už jį laidavo „Masčio“ fabriko įkūrėjas Mykolas Augustinavičius.
Tėvas kasė rūsį, o mama krepšiais nešė žemes. Ji net metro ilgio geležinkelio
bėgį išilgai geležies pjūkleliu perpjovė, kad galėtų sutvirtinti pamatą, kur turėjo
stovėti tėvo staklės. Tėvas turėjo tekinimo, frezavimo, drožimo stakles. Kieme –
6 metrų diametro vėjo turbina, kuri stakles suko.
Tėvai prasigyveno 1941–1944 metais. Mama rūpinosi namais, prižiūrėjo gyvulius – karvę ir kiaules. Tėvas, nupirkęs garvežį, įsirengęs dirbtuves ir elektros
jėgainę, netrūko darbo. Tėvas garvežį nusipirko iš vokiečių ir jį 1943 m. ant
platformos pargabeno iš Klaipėdos. Garvežys turėjo sukti elektros generatorių,
kuris gamintų elektros srovę ir tiektų ją telšiškiams. Tėvas turėjo aukštakrosnę,
buvo įsirengęs ketaus liejyklą: štampavo, frezavo, liejo iš ketaus įvairius ūkyje ir
buityje naudojamus daiktus, kurių tais laikais negalėjo nusipirkti arba jie buvo
labai brangūs. Dar išlikusios tėvo lietos „čirviniams“ blynams (vafliams) kepti
keptuvės, ant kurių dangčio užrašytas receptas, pasagos ir kiti daiktai.
Mano tėvas buvo vienas geriausių Žemaitijos mechanikų. Vienintelis Telšiuose turėjo suvirinimo aparatą. Mūsų kiemas visada būdavo pilnas kuliamųjų
mašinų, variklių, garo katilų, motociklų ir kitos technikos. Nors baigęs pusantro
pradžios mokyklos skyriaus, tačiau nuo 1944 iki 1955 m. dirbo mokytoju amatų
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mokykloje. Jis kartu su mokytoju Tamoliūnu vadovavo ir įkūrė metalo skyrių.
Moksleiviai praktiką atlikdavo mano tėvo dirbtuvėse. Jo mokiniai buvo ir tuomet
Telšiuose mokęsis muziejininkas, dailėtyrininkas Romualdas Budrys, dailininkas
Adomas Galdikas. Čia mokėsi ir būsimieji Žar¸nų kuopos partizanai Stasys Mockus ir Aloyzas Mažutis.
Tėvai 1944 m. buvo susiruošę važiuoti į Ameriką, kai artėjo rusai ir traukėsi iš mūsų krašto vokiečiai. Tačiau taip ir nesiryžo palikti tėviškės. Atėję rusai
atėmė „turtą“ – aukštakrosnę ir garvežį. Išvežė į Rainiÿ MTS. Tėvai išvengė rep
resijų, nes padėjo Justas Paleckis (mamos brolis buvo vedęs jo giminaitę). Tėvas
priklausė šaulių organizacijai. Gadūnavê šauliai buvo pasta
tę Prano Genio pjesę,
kurioje tėvas vaidino. Mama slėpė nuotraukas, kur tėvas yra nusifotografavęs su
Gadūnåvo šauliais.
Tėvas žuvo 1957 m. po tokio pat, kokį buvo nusipirkęs, garvežio ratais.
Važiuodamas „Opel Olimpia“ automobiliu iš Jonavõs pro nereguliuojamą geležinkelio pervažą, pateko po garvežio ratais. Drauge su juo važiavę du žmonės žuvo,
o vienas – Smilgevičius – nors ir sunkiai sužeistas, liko gyvas ir dar dvidešimt
penkerius metus gyveno.
Tikriausiai žūti po ratais buvo jo lemtis, kurią porą kartų jis pergudravo.
Pirmąjį kartą, 1942 m., važiuodamas į Gadūnavą ir veždamas vaistus seseriai,
nesuvaldė motociklo ir, išvažiavęs į priešingą pusę, susidūrė su generolo Plechavičiaus vairuojamu automobiliu. Tuomet jam sužeidė kojas. Jei ne chirurgu dirbęs
Plechavičiaus brolis, kuris skubiai suteikė pagalbą, vargu ar tėvas būtų išgyvenęs.
Antrąjį kartą jį užgriuvo remontuojamas automobilis „Opel Kadet“. Mama, išgirdusi trenksmą ir išvydusi prispaustą tėvą, pašaukė pagalbon vyrus. Jie ištraukė
sužalotą tėvą, kuris sėkmingai pasveiko. Trečiasis kartas 1957 m. buvo lemtingas.
Motina Stanislava mirė 1993 metais.
Mano pažintis su partizanais. Dar būdamas 12 metų, pažinojau tėvo amatų
mokyklos mokinius, būsimuosius partizanus, tarp jų ir Stasį Mockų, vėliau jis
mane atsiminė.
Stanislavos
Liaugaudaitės ir
Prano Jonušų šeima
Telšiuose: Petronėlė,
Stanislava, Romualdas,
Alfredas ir Pranas.
1947 m.
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Telšiai. Prie vėjo
jėgainės Petronėlė
Jonušaitė. 1947 m.
Prano Jonušo ketaus
liejykla Telšiuose.
1944 m.

Girdėjau, kaip miškuose vyko mūšiai, ypač įstrigo atmintyje mūšis Diìvo
Kr¸slo miške.
Kai užaugau, pradėjau medžioti, domėtis tomis vietomis, kur vyko mūšiai.
Kai aptikdavau apgriuvusius partizanų bunkerius, stovėdavau prie jų ir galvodavau – kas čia gyveno, kovojo, gal ir žuvo? Įsigijau metalo ieškiklį. Pradėjom
su broliu Alfredu ieškoti, kasinėti. Parašiau straipsnį „Mūšis, kurio neliko“. Tas
straipsnis pasiekė Latvijoje gyvenantį buvusi partizaną Stasį Mockų. Jis mane susirado. Ėmėme kartu tyrinėti ir ieškoti partizanų žūties vietų, statėme paminklus.
Stasio Mockaus tėvą išvežė du kartus. Stasys Mockus kilęs iš tarp ūksmingų
miškų įsispraudusio Irtoganos kaimo. Anais laikais tai buvo plačiai išsidriekęs
padrikų vienkiemių kaimas, kuriame gyveno ūkininkai žemaičiai, augindami ir
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skanaudami ne visada skalsią duoną. Gamtos ir darbų ciklas rikiavo žmonių
gyvenimo dienas. Atrodė, kad niekas nepasikeis.
S. Mockaus tėvas turėjo 80 ha žemės ūkį. Senasis Mockus nebuvo kilęs iš
turtingos giminės. Jis tarnavo pas ūkininką Norkų, viengungį, neturintį giminių,
kuriam patiko samdinio darbštumas, sumanumas, ir jam užrašė kaip palikimą
80 hektarų žemės ūkį. Mockų sodyboje buvo gausu įvairios paskirties statinių.
Senovinį namą į dvi dalis skyrė didelis žemaitiškas „kaminas“. Sodyboje stūksojo
svirnas, jauja, kiaulidės, karvidės, daržinės šienui ir javams, dirbtuvės, kiti ūkiniai
pastatai. Visa tai laikas jau nušlavė. Šeimoje augo keturi vaikai: du sūnūs ir dvi
dukterys. Vis dėlto tėvukas ūkio darbams dar samdydavo du bernus.
Stasys Mockus mokėsi Krėpštuosê, La÷ko Sodojê. Karui baigiantis, įstojo į
Telšių amatų mokyklą, vėliau dirbo miesto mašinų ir traktorių stotyje.
Karas ir pokaris kaip viesulas įsiveržė net į atokiausių kaimelių gyvenimą.
Dar nepasibaigus karui, į Mockų sodybą atsirioglino enkavėdistai, vilkintys baltais
kailiniais, avintys juodais veltiniais. Ir S. Mockaus tėvas prasmego kaip į žemę.
Jį išsivežė NKVD, bet šeima nežinojo kur ir kodėl. Tik po pustrečių metų tėvas
grįžo į namus, kaip sakoma, nepanašus į žmogų. Pasirodo, jį išvežė ir „įdarbino“
Belomorkanale, tačiau valdžia vėliau patikrino dokumentus ir nusprendė, kad nėra
už ką sudaryti bylos ir... paleido. Žinoma, neatsiprašė. Tačiau sovietinės valdžios
krumpliai nuo Mockų šeimos gerklės atsigniaužė neil
gam. Argi valdžia galėjo
palikti ramybėje stambaus ūkio savininkus. Proletariato ir valstiečių val
džia, teisingiau pasakius – šėtoniška imperija.
Gimtinėje liko tušti trobesiai. Kai išvežė tėvus, Stasys tą patį vakarą sužinojo, kad jo jau ieško saugumas. Grįžo į gimtąjį Irtoganą, kur pasitiko tušti
trobesiai ir neviltis. Kur eiti, ką daryti? Gauti valdžios „kelialapį į komunistines
tremtinių sanatorijas“ ar ieškoti kito kelio. Stasys, kaip ir dauguma to meto lietuvių,
netikėjo, kad komunistai Lietuvoje įsitvirtins amžinai. Permainingi laikai žadino
viltis, kurios vėliau ne vieną paguldė į kapo duobę. Namie Stasys Mockus likti
negalėjo, tad pasirinko gyvenimą miške ir kovą su okupantais. Jis pažinojo Juozą
Greivį, Petrą Bartkų, kurie jau kurį laiką partizanavo.
Stasys Mockus įstojo į Edmundo Rekašiaus-Lakūno būrį, įsirengusį bunkerį
Sa÷šilio miške. Ankštame bunkeryje gyveno dešimt partizanų. Rekašius buvo sužeistas į koją, jo gydyti atvykdavo Morta Jankutė, medicinos sesuo iš Telšių. Pajutę,
kad yra išduoti, partizanai nusprendė 1949 m. balandžio mėnesį palikti bunkerį
ir persikelti į Z. Tomkaus stovyklavietę Dievo Krėslo miške. Ypatingų kovinių
operacijų tuo metu partizanai neatlikdavo: eidavo į pasalas, apšaudė Žarėnų stribų
būstinę. S. Mockus prisiminė, kaip gabenosi padovanotą radijo imtuvą „Philips“.
Naktį akis į akį susitiko su kareiviais. Zuikis paleido į juos kulkų krušą, o Stasį
nuo mirties išgelbėjo radijo imtuvas, į kurį įsmigo kulka.
Daugelio S. Mockaus bendražygių nežinomos nei mirties aplinkybės, nei
kapavietės. Ne vieną jų jaunystėje pakirto kulkos. Stasys prisimena visus juos,
nors likimas neleido ilgai būti kartu.
Jonas Mažutis kilęs iš Klaipėdos krašto. Priklausė Žemaičių apygardos
štabui. Už kažkokius prasižengimus buvo pasiųstas į Lakūno būrį. Jonas buvo
neaukštas, bet gražaus kūno sudėjimo, labai patikdavo merginoms: vilkėjo jau376
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nalietuvių uniformą, stengėsi būti labai švarus, nusiskutęs,
nuolat kvėpindavosi. Žuvo Dievo Krėslo miške 1949 m.
gegužės 21 d.
Būrio vadas Edmundas Rekašius-Lakūnas kilęs lyg
ir iš Kegÿ. Žinoma, jog turėjo seseris Jadvygą ir Valeriją.
Kovoti prieš okupantus pradėjo kartu su Zigmu Tomkumi
tuoj po karo. Žuvus Z. Tomkui, perėmė jo būrį. Jis ir Bijeika
buvo likę iš garsaus Z. Tomkaus būrio. E. Rekašius, kaip
ir Z. Tomkus, buvo griežtas, reikalavo karinės drausmės,
nepakentė gir
tuokliavimo, savavališko maisto rinkimo iš
kaimiečių. Rytais ir vakarais būrys kartu melsdavosi. Bijeikai Aloyzas Mažutis.
per mūšį buvo išmušta viena akis ir partizanai guosdavo: 1947 m.
„Nieko, brolau, šaudant tau nebereikia primerkti kitos.“
„Partizanams priekaištaujama, kad jie žudė beprasmiškai.
Sakoma, kad jie tiesiog ateidavo ir išžudydavo ištisas šeimas?“ –
paklausiau Stasio Mockaus.
„Nereikėtų užmiršti, kad tuo laiku, prisidengdami partizanų
vardu, žudė ne tikrieji partizanai, bet stribai, specialieji būriai ir
paprasčiausi plėšikai. Bent jau mūsų apygardoje buvo griežta tvarka:
nė vieno žmogaus nebuvo galima sušaudyti neatlikus tyrimo ir
negavus apygardos vado sutikimo. Kaltininką perspėdavo, o jeigu
to nepaisydavo, teisdavo karo lauko teismas. Norėčiau pasakyti, kad
tas pats galiojo ir partizanams. Juk ne vienas iš partizanų buvo
nubaustas mirties bausme už prasižengimus. Atsimenu, vieną iš Irena Belazaraitė.
mano pažįstamų partizanų norėjo sušaudyti už pernelyg įkyrų... 1947 m.
merginimąsi, tačiau nuosprendžio įvykdymą sustabdė vadas“, –
atsakė Stasys Mockus.
Stasys prisiminė, kad kartais iš sovietinės valdžios atstovų atimdavo pinigus. „Mes juos išdalindavome žmonėms“, –
sakė partizanas. Anot jo, žmonės miško brolius noriai rėmė
maistu, rūbais, būstu. Pasak Stasio, dauguma partizanų rėmėjų
buvo neturtingi ūkininkai. Turtuoliai drebėjo dėl savo kailio
ir turto. Pas žmones, šiaip ne taip besiverčiančius, partizanai
ateidavo išsimaudyti, susitvarkyti rūbų, permiegoti.
Būryje buvo Teosė Bartkutė ir jos brolis Petras. Tė Ryšininkas Ignas
vus išvežė į Sibirą. Bartkų dėl rusvų plaukų vadindavo Kasparavičius. 1947 m.
„gaisrininku“. Teosė rašė eilėraščius, dainas. Ji kaip ir brolis
žuvo Dievo Krėslo miške.
Juozą Greivį Stasys Mockus pažinojo anksčiau. Juozas mėgdavo dainuoti,
groti akordeonu, armonika. Žuvo Dievo Krėslo miške. Iš pradžių J. Greivys buvo
ryšininkas, tačiau, kai grėsė areštas, pasitraukė į mišką. Mokytoją Ireną Belazaraitę
pradėjo verbuoti saugumas. Matydama, jog nepavyks išvengti rezgamų pinklių,
išėjo į mišką. Tačiau pasislėpti pavyko neilgam – kartu su kitais būrio nariais
žuvo Dievo Krėslo miške.
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Sofija Baginskaitė gimė 1928 m.
netoli Biržuvėnų, Paliepių kaime. Šeimoje augo trys sūnūs ir dvi dukterys.
Tėvas mirė 1946 metais. Šeima nebuvo
turtinga, nes turėjo tik 14 hektarų žemės. Beje, ir tą rusų valdžia atėmė. Jos
brolis Julius, bijodamas arešto, 1944 metais įstojo į Vasiliauskų būrį. Apsupti
žuvo broliai Vasiliauskai. Julius su
draugu irgi pateko į NKVD pasalą. Ryšininkės Zelma Sebastionienė, Mortelė
Draugui pasisekė perplaukti ežerą o Jonkutė ir partizanė Sofija Baginskaitė. 1947 m.
sužeistas Julius žuvo susišaudydamas
su kareiviais. Po brolio mirties į mišką išėjo ir Sofija. Būrys, kuriam ji priklausė,
irgi buvo sunaikintas: gyvi liko tik Sofija, Darius ir Antanas Parimskis. Juos tris
iš Lelų miško į savo būrį parsivedė E. Rekašiaus-Lakūno vadovaujami partizanai.
Būrys buvo įsikūręs Dievo Krėslo miške. l949 m. gegužės 21 d. jį apsupo gausūs
kariuomenės daliniai. Žuvo daugelis kovotojų. Sužeistas buvo Stasys Mockus ir
Sofija Baginskaitė. Abu jie gerokai vėliau vėl susitiko lageryje.
Atsipeikėjo Telšiuose, saugumo kameroje. Stasys Mockus, traukdamasis iš
Dievo Krėslo miško, sužeistas prarado sąmonę ir atsipeikėjo Telšių KGB kameroje. Granatos skeveldra sužeidė galvą. S. Mockus prisimena, kad jį tardė vyr.
leitenantas ir majoras. Pastarasis buvo ypač žiaurus. Rusų majoras tardymo metu
Stasiui durimis sutraiškė pirštą, šis nelankstus iki šiol. Tardytojams talkininkavo
vertėjai – kažkoks žydelis ir vietinis rusas iš Luokės apylinkių. Alinantis tardymas truko pusketvirto mėnesio. S. Mockus sakė, kad vienas prižiūrėtojas buvo
geresnis: leisdavo Stasio seseriai jam perduoti maisto. Vis dėlto valgio neužteko,
nes kameroje maitino tik kad nemirtum iš bado. Kažkoks iš Vilniaus atvykęs
pareigūnas, išvydęs Stasį, arkliškai pajuokavo: „Miške badavai, o dabar nuo gero
maisto net ištinai.“
Į Pabaltijo karinio tribunolo teismo posėdį Kęstučio gatvėje Stasį kareiviai
vedė pėsčią. Basą. Posėdyje nebuvo nė vieno pašalinio žmogaus. Teisė visą grupę
asmenų, bet nė vienam nepranešė, koks priimtas nuosprendis. Po teismo parvedė
atgal į kamerą. Ryte S. Mockus sužinojo, jog prokuroras reikalavęs mirties bausmės, bet ji tuo metu laikinai buvo panaikinta, tad „prisiuvo“ 25 metus lagerio ir
5 metams atėmė teisę sugrįžti. Daugiau paskirti teisėjai pagal to meto sovietinius
įstatymus negalėjo. Iš Telšių išvežė į Klaipėdos kalė
jimą. Jame buvo žmoniškesnės
sąlygos. Čia Stasys sutiko ne vieną pažįstamą. Beje, buvęs jo bendražygis po susišaudymo Dievo Krėslo miške daug ką išdavė. Prasidėjo areštai, ne vienas žemaitis
buvo pasmerktas lageriui arba tremčiai. Neminėsime šio žmogaus pa
vardės, nes
jis ir tebegyvena. Išdaviką Klaipėdoje kaliniai norėjo negyvai užplumpinti. „Tas
žmogus mums įtartinas buvo jau ir būryje, – prisiminė Stasys. – Lengvabūdis, nepatikimas. Nereikėjo tokiam eiti partizanauti. Gal jį paimtą į nelaisvę kankino, gal neišt
vėrė.
Tačiau kankino ir mane, bet nė vieno neišdaviau.“
Po trijų mėnesių iš Klaipėdos kalėjimo pervežė į Vilniaus paskirstymo
punktą. Pagaliau į lagerį iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudėjo ešelonas su
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vienuolika vagonų vyrų ir trimis vagonais moterų. Jame nebuvo nė vieno
tremtinio, tik politiniai kaliniai. Stasys
Mockus važiavo viename vagone kartu
su septyniasdešimčia vyrų. Ant vagonų buvo įrengti prožektoriai, budėjo
apsauga. Gruodį spaudė šaltukas. Iki
lagerio pusbadžiu maitinamus kalinius
sovietų okupacinės valdžios kariškiai
vežė 12 parų. Pagaliau Lietuvos kaliniai
atsidūrė Kazachstane, Balchaše, Rytinio
Rūduiko molibdeno kasyklose.
Balchašo lageryje. Barakuose gy
veno 3000 kalinių. Anksčiau čia kalino
japonus. Stasys Mockus lageryje sutiko
nemažai lietuvių, vokiečių laikais buvusių valdininkų. Jie iš naujų politkalinių
šaipėsi: „Vokiečiai rusams nesugebėjo pasipriešinti, o ką jūs, kvaileliai, sumanėte?“
Stasys prisimena, kad buvę valdininkai
nė nemanė padėti kuo nors tautiečiams,
nors dažnokai gaudavo siuntinių. Šiuos
valdininkus politkaliniai praminė „poniukais“. Jie geriau duonos kriaukšlę
numesdavo į purvyną, negu atiduodavo kitiems, išalkusiems. Deja, ir kai Stasys Mockus su žmona Sofija Baginskaite.
kurie lagerio kunigai anaiptol nerodė 1966 m.
artimo meilės. Stasys sakė, kad vienas
iš kunigų reikalaudavo maisto davinio už... išpažintį. Pasak Stasio, lageryje kalėjo
ne vienas savo priedermę pamiršęs ku
nigas. Jie dažnai gaudavo siuntinių, tačiau
toli gražu nedaug jų duonos kąsniu dalijosi su artimu. Visiška priešingybė buvo
kunigai A. Svarinskas ir Močius. Šis, rodos, kilęs iš Tauragės apylinkių. Abu jie
kaliniams stengėsi padėti kuo tik galėjo. Pasakota, kad A. Svarinskas privertęs
vieną kunigą duoti maisto Kūčioms.
Lageryje buvo nemažai ir jehovistų. Šie dalindavosi siuntiniais, jei tik
nesišaipydavai iš jų tikėji
mo. Pagal tautybę tarp kalinių vyravo ukrainiečiai ir
lietuviai.
Kadangi lageryje buvo vien politiniai kaliniai, visi nemėgo „tautų tėvelio
Stalino“. Ypač nepaklusnūs prižiūrėtojams buvo vlasovininkai. Niekas nemėgo
skundikų – stukačių, kuriuos užverbuodavo lagerio valdžia. S. Mockus sakė matęs, kaip vieno stukačiaus galvą kaliniai tol trankė į grindis, kol šis nusibaigė.
Prasižengusius kalinius uždarydavo į „būrius“. Iš tokio būrio kartą paspruko
vlasovininkas Ivanovas, valgykloje perkirto vengrų generolui galvą, džiovykloje
nužudė dzūką kunigą, kuris už išpažintį reikalaudavo maisto, ir dar norėjo susidoroti su moldavu, verbavusiu kalinius šnipinėti. Bet nespėjo – nušovė kareiviai.
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Nebuvo sunku išsiaiškinti, kas tarnauja lagerio valdžiai, nes išdavikams paprastai
suteikdavo geresnes sąlygas.
Kasyklose – darbas sunkus ir pavojingas. Pasak S. Mockaus, kiekvieną dieną
kas nors užgriūdavo ar apsinuodydavo. Užgriuvo kasykloje ir S. Mockų. Sužeistas neteko daug kraujo. Stasį Mockų nuvežė į lagerį. Į ligonį pažvelgęs, kariškis
kazachas tiek tepasakė: „Neškit į lavoninę.“ Laimė, kad pasipriešino rusas politinis
kalinys, gydytojas iš Maskvos, pareikšdamas: „Ne, šito žmogaus jums neatiduo
siu.“
Gydytojas gydė, slaugė, ir Stasys pasveiko. Po ligos jo į šachtas nebevarė, leido
dirbti mechaninėse dirbtuvėse.
Su Sofija vėl susitiko toli nuo tėvynės. Kasyklose S. Mockus dirbo iki
1957 metų. Būdamas lageryje, nelegaliai susirašinėjo su Sofija Baginskaite, kuri
kalėjo Balchašo moterų lageryje ir dirbo plyti
nėje. Ta pačia, kurią irgi sužeidė
Dievo Krėslo miške. Po Stalino mirties sovietų valdžios pareigūnai jau leisdavo
vyrams ir moterims lagerininkams susitikti. 1956 metais sovietų okupacinė valdžia
pradėjo peržiūrėti bylas. Daug politinių kalinių išleido laisvėn arba lagerį pakeitė
tremtimi. Balchaše Stasys susituokė su S. Baginskaite 1957 metais. Netrukus ji
grįžo į Lietuvą, o Stasį išvežė už Karagandos. Pagaliau Kuibyševo karinis tribunolas „numetė“ dešimties likusių bausmės metų naštą. Ir Stasys grįžo į Lietuvą.
Irtogane su Sofija vėl įvyko Mockų vestuvės. Ne, jie nebuvo išsiskyrę, tik šį
kartą vestuvės buvo su bažnytinėmis apeigomis. Sofiją ir Stasį Mockus sutuokė
kunigas Vėlavičius. Vis dėlto Mockai išvyko atgal į Kazachiją ir joje gyveno iki
1970 metų. Šioje šalyje gimė abu sūnūs. Tik po 1970 metų persikėlė gyventi arčiau Lietuvos – į Latvijos Saldaus rajoną. Į Lietuvą grįžo 1991 metais. Tačiau jau
ne visa šeima. Dar Latvijoje dirbdamas žuvo sūnus. Kitas sūnus, prekiaudamas
gintaru, dingo be žinios Rusijoje, kai Mockai jau gyveno Telšiuose. Sielodamasi
dėl antro sūnaus likimo, pasiligojo ir mirė Sofija. Ją palaidojo Nevarėnuose, šalia
Latvijoje žuvusio sūnaus. Prisimindamas anuos sunkius laikus, Mockus sakė, jog
tikėjo ateitimi. Tikėjo, kad sugrįš į Lietuvą. Net ir vargdamas Mordovijoje, kurios
žemė tiesiog bolavo nuo žmonių kaulų.
Dievo Krėslo miškai atskleidžia paslaptis. Paskutinė sovietų okupacinės
valdžios pareigūnų ir partizanų kova įvyko 1949 m. gegužės 21 d. labai anksvavo Edmundas Rekašius-Lakūnas, buvo
tyvą rytą. Žarėnų būryje, kuriam vado
13 partizanų: Raimondas Bijeika-Krukis, Petras Bartkus-Zuikis, Teodora Bartkutė,
Irena Bela
zaraitė, Antanas Parimskis, Juozas Greivys-Bielskis, Stasys RekašiusDrulis, Bronius Vaišė-Danielius, Zofija Baginskaitė, Steponas Rekašius, naujai
paskirtas „Šatrijos“ rinktinės vadas Aloyzas Mažulis-Šarūnas ir jau minėtasis
Stasys Mockus-Kiaunė. Iš vakaro jų būrin atvyko ryšininkas V. Bidva ir pasakė,
jog sklando gandai apie masinį trėmimą. Kalbomis, ko gero, norėta užliūliuoti
partizanų ir jų ryšininkų budrumą. Kai iš visų pusių miško link ėmė riedėti
kariškių pilnos mašinos, tanketės, niekas neįtarė, į kokią „medžioklę“ išsiruošė
kraugeriai. O jie, tankia vora apsupę mišką, slinko link stovyklavietės, iš kurios
tikrai nesiruošė išleisti nė vieno gyvo. Kai mirties kilpą pamatė ant kalvelės
stovėjęs sargybinis ir pusryčius ruošusi Teosėlė Bartkutė, partizanai, vos spėję
pasiimti ginklus, ėmė trauktis aukščiau į kalnelį. Jie tikėjosi iš Die
vo Krėslo per
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Katino kalną per
eiti į Vilkų mišką. Tačiau čia juos pasitiko čekistų ugnis, žuvo
mokytoja Irena Belazaraitė. S. Mockus matė, kaip jos vasarinė palaidinukė pražydo
raudonom gėlėm. Partizanai buvo ginkluoti vokiškais bei rusiškais automa
tais ir
turėjo vos dvi granatas. Enkavėdistai pliekė iš minosvaidžių. Tačiau tuokart par
tizanams pavyko sėkmingai pasitraukti į miško jaunuolyną. Sužibo viltis, jog tuoj
juos pridengs sutemos, pavyks ištrūkti iš mirties kilpos. Deja, sutemos pavėlavo
ateiti, enkavėdistų šunys buvo greitesni. S. Mockus sakosi nematęs, ku
rioje vietoje
žuvo jo draugai. Jis bėgdamas pajuto stiprų smūgį į galvą, atsipeikėjo tik Telšių
saugumo kameroje.
Dievo Krėslo miške jų žuvo septyni: A. Mažutis, J. Greivys, R. Bijeika, A. Pa
rimskis, I. Belazaraitė, P. Bartkus ir T. Bartkutė. Iš apsupties prasiveržti pavyko
tik būrio vadui E. Rekašiui ir S. Rekašiui. Kiti buvo sunkiai sužeisti ir suimti
čekistų. Iš jų kol kas atsišaukė tik vienas S. Mockus, kad paliudytų istorijai kovos
nemirtingumą. Visi jie buvo bendraamžiai, gimę 1924–1928 metais, mokytojai Irenai
tebuvo 18 (tik A. Parimskis buvo gimęs 1909 m.). Visi jie – iš aplinkinių kaimų:
nuo Žarėnų, Janapolio, Smilgių, Saušilės... Beliko juos surasti.
Tai ne lengvai sekėsi ir, kaip minėta, tam prireikė net dviejų metų. Prisimenu, kiek duobių miške prikasinėta, kiek įvairiausių kovos relikvijų per tą laiką
surankiota (jos eksponuojamos mano įkurtame bei „Alkos“ muziejuose), net ant
švedkapių „užsirauta“. Veltui. Vieną dieną prie kapavietės mane atvedė keista
nuojauta. Visą naktį mane kankino keista nemi
ga, rytą jau žinojau, kad šį
syk
rasiu, ko taip ilgai ieškojau. Ir iš tiesų: atėjau, sustojau ir pasakiau: „Čia.“ Pakasus kokius 60 centimetrų, pasirodė žmogaus ranka. Tada buvo pranešta visiems,
kam tokiais atvejais reikia pranešti, ir niekas net nedvejojo, jog tai Dievo Krėslo
partizanai. Rastas net mo
kytojos Irenos auksinis žiedelis, kurį atpažino jos sesė.
Kiekvieno jų kauleliai buvo sudėti į septynis karstus, uždengti Trispalvėmis ir
iškilmingai palydėti į amžinąją poilsio vietą. Suprantama, toje vietoje pastačiau
kryžių. Brolis Alfredas prisime
na, jog ir kryžių statant būta keisto sutapimo:
ėmus kasti duobę kryžiui įstatyti, atkasta jau kadaise stovėjusio kryžiaus pože
minė dalis, kuri kaip relikvija parvežta į muziejų.
džiai sušaudo.
Taigi yra dalykų, kurių nei laiko dulkės užneša, nei minosvai
Ypač, kai atminties išsaugojimu rūpiniesi. Beje, brolio Alfredo Jonušo vadovaujama rezistencinių kovų tyrinėjimo grupė taip ir vadinasi – „Atmintis“. Matytu
mėt, kiek įvairiausios medžiagos sukaupta, gausybė atsiminimų užrašyta... Net
prof. V. Landsbergio padėkos raštą esu gavęs ir neslepiu, jog tuo didžiuojuosi.
Ir, suprantama, apie jokį kitą atlygį negali būti nė kalbos.
Ne mažesnio dėmesio, manau, verti ir mano „pramoginiai“ renginiai. 1996 m.
(LDDP valdymo laikotarpiu) suorganizavau egzekuciją bolševizmui: viešai aikštė
je pakorėme Leniną, kuriam pro kepurę iš baimės buvo prasikalę ragai. Sakiau,
bolševizmas – velnio išmonė, tai ragai jam pridera. Prieš tai savo lieta patranka
buvau „sušaudęs“ Rainių budelį Raslaną. Žmonių tada kaip į didžiau
sius atlaidus
prisirinko. Ir vikingų kariuomenė mano kiemelyje buvo išri
kiuota, visi kariūnai
budriai atsigręžę į Rytus.
Jonušų giminėje niekas fiziškai nuo bolševikų nukentėjo. Nė vieno iš mūsų
neištrėmė, nekalino. Ne dėl keršto, dėl teisybės aukojausi su broliu Alfredu. Tiktai
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tą nerimo ir skausmo minutę prisimename am
žiną atilsį tėvuką Praną, auksa
rankį
Telšių meistrą. Po tėvo mirties brolis Alfredas, tvar
kydamas tėvo dirbtuves, rado
dvi bombas ir šalia padėtą kūjį. Pa
aiškėjo, kodėl tėvas, sužinojęs, jog yra ištremiamųjų sąrašuose, pasakė, jog galįs būti ramus, jo Siberijon neišveš...
Išaiškinta paskutinė Dievo Krėslo miško paslaptis. Tėvo atminimu prisiekiau išaiškinti Dievo Krėslo partizanų bū
rio žūties 1949 m. gegužės 21 d. paslaptį.
1949 m. gegužės 21 d. su reguliaria sovietų okupacinės valdžios kariuomene
ir vietiniais stribais Dievo Krėslo miške susikovė Žarėnų būrys, vadovaujamas
jai paskirtas
Edmundo Rekašiaus-Lakūno. Būrys turėjo 12 partizanų, jame buvo nau
„Šatrijos“ rinktinės vadas Aloyzas Mažutis-Šarūnas, anksčiau turėjęs būrį Tverų
miškuose.
Būryje buvo:
l. Raimondas Bijeika, Vinco, gim. 1924 m. Smilgių k., slapyvardis – Kriukis,
būrio vado pavaduotojas.
2. Petras Bartkus, Petro, gim. 1925 m. Saušilės k., – Zuikis.
3. Teodora Bartkutė, Petro, gim. 1926 m. Saušilės k., – Teosė.
4. Irena Belazaraitė, Jurgio, gim. 1930 m. Panevėžio r., – Žibuoklė.
5. Antanas Parimskis, gim. 1909 m. nuo Janapolės, – Malūnininkas.
6. Juozas Greivys, Jono, gim. 1928 m. Smilgių k., – Bielskis.
7. Stasys Rekašius, Beno, gim. 1928 m. Saušilės k., – Drulis.
8. Bronius Vaišė, Antano, gim. 1923 m. Krėpštų k., – Danielius.
9. Sofija Baginskaitė, Felikso, gim. 1930 m., – Rūta.
10. Stasys Mockus, Karolio, gim. 1928 m. Irtogano k., – Kiaunė.
11. Steponas Rekašius – Darius.
Partizanų čekistinei sunaikini
mo operacijai vadovavo papulki
ninkis Fiodor
Dus (Telšiai) ir vyr. leitenantas Mitrofanovas (Žarėnai).
Apie partizanus pranešė agen
tai „Šluota“ ir „Grafas“. Kaip prisimena buvęs
būrio ryšininkas ir eigulys Vladas Bidva, iš vakaro buvo paskelbta apie neva
vyksiantį vežimą į Sibirą, sutrauk
tos didelės kariškių pajėgos. Mū
šis prasidėjo
ankstų rytą prie kalno, vadinamo Beržakalniu, kuriame partizanai buvo įsirengę
vasaros stovyklą. Partizanai pastebėjo juos supančius sovietų karius ir pradėjo
šaudyti. Stribams pasitraukus, bandė prasiveržti pro Katino (Dievo Krėslo) kalną link Vilkų miško, bet čia juos pasitiko čekistų ugnis. Pirmoji žuvo partizanė
mokytoja I. Belaza
raitė. Jos žūties vietoje vasarą pašventintas valstybės lėšomis
pastatytas tipinis atminimo ženklas.
Partizanai pasuko atgal, į prie Dievo Krėslo kalno esančią pelkę. Tikėjosi
sulaukti vakaro tamsos ir prasiveržti. Tačiau šunys juos sekė ir prasidėjo kautynės.
Žuvo rinktinės vadas A. Mažutis, būrio vado pavaduotojas R. Bijei
ka, partizanai I. Belazaraitė, T. Bartkutė, P. Bartkus, A. Parimskis ir J. Greivys.
Prasiveržti pavyko būrio vadui E. Rekašiui ir S. Rekašiui.
Sužeistus S. Mockų, S. Baginskaitę ir S. Rekašių suėmė. Bronius Vaišė pasidavė.
Žuvusius partizanus čekistai išvežė į Žarėnus ir kraujuose pasruvusius paguldė miestelio aikštėje, laikė dieną ir naktį, gal kas ateis atpažinti. Vėliau juos
slapta užkasė Ariškės miškelyje. Apytikslę užkasimo vietą numanė keli, dabar jau
mirę, gyventojai. V. Bidva girdėjo jų pasakojimus.
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Pastaruosius dvejus metus aš su broliu Alfredu, daly- Prie palaidotų Žarėnų
vaujant S. Mockui, ne kartą bandėme rasti užkasimo vietą. partizanų kapo
Visos nuorodos vedė į maždaug 500–600 kv. m plotą, kuriame Romualdas Jonušas
pagaliau pavyko tiksliai nustatyti vietą.
su broliu Alfredu
Atkasant palaikus, vadovavo vyr. ar
cheologė Laimutė Žarėnų kapinėse
Valatkienė. Surasti visų partizanų palaikai.
Neišgirsta tiesa grimzta užmarštin. Dievo Krėslas. Prie kelių medžių stovėjęs krėslas. Gražaus jo būta. Jame dažnai Dievas ilsėdavęsis. Laikui bėgant vis
rečiau ir rečiau Dievas ant jo prisėsdavęs, kol pagaliau jį pamiršęs. Krėslas tankiu
mišku apaugęs. Nuo laiko sukrypęs, sutrūnijęs ir sudūlėjęs. Miškas sutankėjo, lig
šiol ošia, Dievą, jo pamėgtą krėslą mena.
Bet gyvo neliko, kas tą laiką atmintų, todėl mišką tik legendom pina, Dievo
Krėslo vardu vadina...
Kai beldžiama, vis tiek kas nors išgirsta... Miškas ne tik Dievo Krėslą sau
gojo, bet ir partizanus slėpė. Čia susitikdavo ir tardavosi kovotojai, jų ryšininkai
ne tik iš Žemaitijos. Tačiau įvykiai, neišgirsta tiesa grimzta užmarštin, tarsi tame
miške beužankančian ežerėlin. Ir byra pas
kutinės laiko smiltelės, kada dar gali
būti išgirstas gyvas liudijimas apie ten vykusius partizanų mūšius.
Pokario metu Žemaitijoje buvo ypač stiprus partizaninis judėjimas, kėlęs
didžiulę grėsmę. Kagėbistai regzdavo pin
kles, kad kuo greičiau sunaikintų pasipriešinimą. Bet partizanai, davę priesaikas Tėvynei, kovėsi organizuotai, laikydamiesi iš paskutiniųjų, nepasiduodami. Dauguma jų – kaimo jaunimas, moksleiviai.
Jiems vadovavo negausus Lietuvos karininkų būrys. Tad KGB stengėsi pirmiausia sunaikinti juos. Taip žuvo „Šatrijos“ rinktinės vadai Z. Tomkus-Tomkevičius,
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Žarėnų partizanų
palaikų atradėjai
su Lietuvos
Respublikos
Prezidentu
Valdu Adamkumi
(antras iš kairės).
2006 m.

R. Juozaitis. Okupantai slėpė šią gerai organizuotą kovą norėdami pa
versti pokarį
tik smulkių susišaudymų, nesutarimų laikotarpiu.
Muziejus Dievo Krėslo miško partizanams. Dievo Krėslo miške atrasti
daiktai – pistoletai, kulkų skeveldros, patrankų nuolaužos, sprogmenų liekanos,
partizano asmeniniai daiktai (maldaknygės likučiai, skutimosi reikmenys) – ri
kiuojasi prie mano gyvenamo namo kieme įrengtame muziejuje kovojusiems
partizanams atminti. Muziejuje tarsi partizanų žeminėje ir pirmosios kovotojų,
ryšininkų nuotraukos.
Istorijos puslapiai negali likti tušti. Mūsų, Jonušų, sodyboje stovi paminklas
kritusiems partizanams. Nejučia kyla klausimas, kodėl rūpinuosi šio laikotarpio
istorijos puslapių užpildymu (juolab kad gi
minaičių ar artimųjų partizanų iš
tremtųjų sąrašuose nėra)?
„Tai turime daryti mes visi, nedalyvavę šioje kovoje, nes pasipriešinimo kova vyko
dėl visų Lietuvos gyventojų. Ne kovotojai turi rūpintis paminklų statymu. Jie turi būti
pagerbti. Tai ir istorikų, žurnalistų, menininkų pareiga. Laikas bėga, liudininkai iškeliauja
amžinybėn, istorijoje svarbi kiekviena detalė ir skauda širdį, kad gali būti per vėlu...“
Istorijos pamokoms atminti. Atkurta žeminė. Visi, kas neabejingi skaudžiai krašto praeičiai, nuo šiol galės nesunkiai įsivaizduoti, kaip po
kario metais
Žemaitijos miškuose gyveno prieš sovietų valdžią kovoję partizanai. Dabar visi
gali aplankyti atkurtą partizanų žeminę.
Žeminė pastatyta ir įrengta pagal buvusio par
tizano S. Mockaus pasakoji
mą. Ant durų buvęs brezentas, apkabinėtas eglaičių šakutėmis, turėjęs maskuoti
įėjimą. Viduje, be dviaukščių gultų, būta metalinės krosnelės, kelios lentynėlės,
kabyklos šautuvams ir rūbams.
Kas buvo okupacinės sovietų valdžios žudikai? Kada Karinis tribunolas
juos nubaus? Kas atlygins žalą pasmerktiesiems kovotojams už Tėvynę Lietuvą?
Žarėnų partizanų sunaikinimo operacijai vadovavo Telšių ap
skrities MGB skyriaus viršininkas papulkininkis Fiodor Dus ir LSSR MGB viršininko pavaduotojas
papulkininkis L. Martavičius, kurie buvo išvykę į Dievo Krėslo mišką.
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Telšių apskrities MGB skyriaus viršininko pavaduotojas papulki
ninkis I. Sivov tris kartus buvo išvykęs į Žarėnų valsčių susitikti su „Grafu“, pagal kurio
informaciją ir buvo parengta ši operacija.
Pagal agentūrinę bylą „Chvosty“ taip pat dirbo Telšių apskrities MGB skyriaus viršininko pava
duotojas Dmitrij Voron, Žarėnų vals
čiaus MGB skyriaus
čekistai: skyriaus viršininkas Jemeljanov, vyr. operatyvinis įgaliotinis Mitrofanov,
operatyvinis įgaliotinis Čečiotkinas.
Pagrindiniai Lietuvos partizanų žudikai Žarėnų krašte:
Fiodor Dus (g. 1906 m.). Sovietų okupantų saugumo organuose pra
dėjo
dirbti 1926 m. Į Lietuvą at
siųstas iš Kirgizijos. Telšių apskrities MGB
skyriaus viršininku dirbo nuo 1947 m. balandžio 1 d. iki 1950 m. liepos
12 d. Prieš tai vadovavo Kretingos apskri
ties MGB skyriui. Čekisto
karjerą baigė Šiauliuose 1954 m.
Julij Pivovarov (g. 1924 m.). 1946 m. baigė kontržvalgybos „Smerš“
mokyklą Maskvoje. Telšių apskrities MGB skyriuje dirbo nuo 1946 m.
rugsėjo 27 d. iki 1950 m. gegužės 9 d. 1950 m. patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Leonard Martavič (g. 1920 m.) – LSSR NKGB-MGB ministro pavaduotojas
nuo 1946 m. sausio 15 d. iki 1953 m. kovo 23 d. LSSR KGB pirmininko pavaduotojas nuo 1954 m. gegužės 28 d. iki 1959 m. rugsėjo 5 d.
Ivan Sivov (g. 1910 m.) Telšių MGB skyriuje dirbo nuo 1948 m. kovo
15 d. iki 1952 m. spalio 10 d.
Dmitrij Voron (g. 1909 m.) – Telšių apskrities MGB skyriaus viršininko
pavaduotojas nuo 1948 m. sausio 5 d. iki 1949 m. rugpjūčio 10 d.
Vėliau dirbo Kuršėnuose, Klaipėdoje.

Ir dar. 1949 m. gegužės 31 d. duomenimis, Telšių apskrities MGB skyriaus
įskaitoje figūravo ir agentūriniame tinkle veikė vienas agentas smogikas, 16 kitų
kategorijų agentų, 4 rezistentai, 242 informatoriai, 3 susitikimų kambarių savininkai.
Nenumaldomai bėga laikas, žmonės sensta, retėja gyventojų, bet skaudžioji
atmintis išlieka visam laikui. Taigi partizanų žudikai žinomi. Kada ir kas atlygins
už žmonių praradimus, visas skriaudas žuvusiųjų giminėms ir artimiesiems?
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Žarėnų krašto inteligentų likimas
Danutė Pilipavičienė (Dauginytė)

1940–1941 m. Žarėnų krašto inteligentus išnaikino okupacinė sovietų valdžia:
išvežė į Sibirą, areštavo ir sodino į kalėjimą, dalis jų spėjo pabėgti palikę visą
užgyventą turtą.
Užėjus bolševikų okupantų valdžiai, Žarėnuose kaimynas po nakties ryte
neberasdavo savo kaimyno. Tiktai tvarteliuose baubė gyvuliai, karkė vištos, lojo
šuneliai.
Apie kelis mūsų šeimos bičiulius išsamiau ir parašysiu.
Jau nuo 1920 m. rugsėjo 1 d. Juzefa Kiauleikytė mokė vaikus Smilgių,
Laukos Sodos (su mokytoja Adolfina Raibužaite – nuo 1919 m. rugsėjo 15 d.) ir
nuo 1922 m. rugsėjo 1 d. Kuklių įsteigtose pradinėse mokyklose, dirbdama ryte
ir popiet.
1937–1940 m. mūsų šeima, atvykusi iš Pluotinės kaimo, Telšių rajono, gyveno
ir darbavosi Žarėnuose. Mama Juzefa Dauginienė (Kiauleikytė, 1903–1994), baigusi
Plungės gimnaziją, mokė Žarėnų pradinės mokyklos vaikus. Tėvelis Kazimieras
Dauginis (1907–1979) nuo 1940 m. dirbo Žarėnų valsčiaus raštininku, Feliksas
Juškevičius – viršaičiu.
Nuo 1934–1935 mokslo metų Žarėnų šešiaklasės pradinės mokyklos vedėju
dirbo patyręs mokytojas Julius Mikalauskas (1904–1978), baigęs Telšių mokytojų
seminariją, dešimtus metus mokytojaujantis, mokėjęs vokiečių ir rusų kalbas. Jis
įsteigė Žarėnų mokykloje 5-ą ir 6-ą klases, pats mokė vaikus. Jo žmona Elena Mika-

Žarėnų pradinės mokyklos mokytojai. Pirmoje eilėje (kairėje) – Julius Mikalauskas,
antroje (antra dešinėje) – Elena Mikalauskienė, trečioje (antra kairėje) –
Juzefa Dauginienė, dešinėje, viršuje – Juozas Vaičiulis. 1940 m.
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lauskienė (1904–2015), baigusi taip pat
Telšių mokytojų seminariją, devintus
metus mokytojaujanti, mokė pradinių
klasių mokinius kartu su mokytojomis
Ona Tautvydiene (Žadeikyte) ir Paulina
Rubackiene. Jos visos buvo aukštos
kvalifikacijos pedagogės.
Jau 1934–1935 mokslo metais mokytojos rūpinosi 259 vaikų mokymu.
Tada mokytojus Mikalauskus ištiko ne
laimė – durpyne nuskendo jų dukra.
Ji palaidota Žarėnų kapinėse.
Ėjo 1940–1941 metai. Dieve, kas Žarėnų pradinės mokyklos mokytojai Julius ir
dėjosi Žarėnų krašte. Buvo kraupu!
Elena Mikalauskai, grįžę iš Sibiro tremties. 1959 m.
1940 m. birželio 14 d. mokytoją Eleną Mikalauskienę ir sūnų Tomą
okupacinė sovietų valdžia areštavo,
Telšiuose suvarė į gyvulinius vagonus
kartu su ūkininkais, valdžios vyrais,
mokytojais Zuzana Golšanskiene (Stropaite-Holšanskiene), jos vyru Kazimieru
ir dukra Aldona, Juškevičių šeimą ir
išvežė į Komijos ASSR, Krasnojarsko
kraštą ir kitus Sibiro kraštus. Ir vėliau
Žarėnų krašte sovietų valdžia gaudė,
areštavo, sodino į kalėjimus, vežė į
Sibirą.
Tą birželio 14-osios naktį moky- Mikalauskų ir Dauginių šeimos Žarėnuose
tojo Juliaus Mikalausko nebuvo namie. poilsiauja prie Karštenių ežero. 1939 m.
Jis, neberadęs po nakties šeimos, pats
nuvyko į Telšių saugumo komitetą, norėjo sužinoti, kodėl ir už ką areštavo jo
šeimą, bet tuoj pat buvo areštuotas, įgrūstas į gyvulinį vagoną ir kartu su kitais
vyrais išvežtas į Krasnojarsko kraštą, žmona atsidūrė Komijos ASSR kartu su
keliais tūkstančiais moterų ir vaikų, išvežtų atskirai.
Julius Mikalauskas 1968 m. mūsų, Dauginių, šeimai rašė: „Kai 1941 m.
birželyje Naujoje Vilnioje moterų ir vaikų gyvuliniai vagonai pajudėjo iš stoties vyrams
nežinoma kryptimi, atskirtų šeimų likimas lageriuose mums visad buvo svarbiausias.
Mus po kelių savaičių atvežę išvarė iš vagonų Krasnojarsko krašte į septintą lagerį.
Dardėdami ilgiausiame traukinio ešelone, pro vagonų langelius matėme lenkų
moteris, dirbančias laukuose, išvežtas 1939 m., kraunančias į vagonus pabėgius (špalus).
Jos atrodė labai išvargusios ir nusilpusios.
Septintame lageryje kasdien vis labiau spaudė šaltis ir badas. Mitome vadinama
„sriuba“, kurioje būdavo įmesta bulvių skiltelė į pasūdytą vandenį. Duonos parai gaudavome 400 gramų, ir viskas.
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Keldavomės 4 val. ryto, nes 5 val.
jau reikėjo rikiuotis prie lagerio vartų.
Paskui varydavo 8–10 km, tada pjaudavome ir kirsdavome mišką. Grįždavome
9–10 val. vakaro.
Kad greit neišmirtume, nusilpusius
suvarydavo į barakus ir duodavo vaistų.
Po 2 savaičių vėl grąžindavo į darbą.
Buvome atskirti nuo žmoniško gyvenimo. Visą laiką kalbėdavome apie savo
šeimas ir badą. Alkį šiek tiek apmalšindavome prisimindami šeimas, vaikus, gyvenimą
nepriklausomoje Lietuvoje.
Mūsų gyventame septintame lage- Mokytoja Elena Mikalauskienė
ryje per parą mirdavo po 15–20 žmonių. su sūneliu Tomu
Gydytojai sakydavo: istoščenije (organizmo
išsekimas). Laidodavo pamiškėje be karstų ir drabužių – nuogus sumesdavo į duobę, ant
rankos pririšę lentelę su pavarde. Bet kai į vieną duobę pradėjo mesti po daug numirėlių, ant kapo ir užrašų nebedarydavo. Šimtai, tūkstančiai lenkų, lietuvių, kitų tautybių
žmonių, sumesti duobėse Rusijos kariškių parėdymu, ilsisi kaip bevardžiai ir beteisiai
žmonės – Sibiro kankiniai.
...Man nepatinka, kad mes save pavadiname žemės smiltele. Aš nenoriu būti smiltelė,
nors iš smiltelių susidaro ir kalnai. Mes – žmonės, turime būti realesni. Carinė Rusija
1795 m. Lietuvą išbraukė iš Europos žemėlapių. Mums yra daug pavojų, bet nei savęs,
nei vaikų, nei pažįstamų nevadinkime smiltele. Mūsų daug ir draugų turime daugybę.
Ateis laikas ir vėl mes būsime laisvi. Kursime gražią Lietuvą. Juk kadaise atsirado saujelė
žmonių, kurie prikėlė lietuvių, lenkų tautas. Atsirado daug mokytų žmonių, bet tikrų –
nedaug. Tikėkime, kad geresni pradai viską nugalės.“
Mokytojai Julius ir Elena Mikalauskai, grįžę iš Sibiro, apsigyveno Skaudvilės
rajone, Varlaukio kaime. Sūnus Tomas grįžo vėliau. Julius Mikalauskas (1904–1978)
mirė 1978 m. rugpjūčio 12 d., atgulė Varlaukio kapinėse.
Žarėnų girininkas
Adolfas Andrašiūnas
su žmona Justina
ir sūnumis Lioneliu
ir vyresnėliu
Algeliu. 1956 m.
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Alsėdžių girininkijos
raštininkas Kazimieras
Dauginis. 1933 m.

Kita mums artima šeima – Justina ir Adolfas And Žarėnų pradinės
rašiūnai. Justina, kilusi nuo Žagarės, buvo baigusi Belvederio mokyklos mokytoja
aukštesniąją pienininkystės mokyklą. Dirbo Žarėnų pieninėje, Juzefa Dauginienė
Adolfas Andrašiūnas – Žarėnų valsčiaus girininku. Jų motinai (kairėje), jos sesuo
ir jos seseriai pavyko išvengti bolševikų teroro ir pabėgti į Barbora ir brolis
Ameriką.
Antanas. 1940 m.
Mūsų, Dauginių, šeima irgi pabėgo iš Žarėnų, palikę
visą turtą, ir apsigyveno Alsėdžiuose, Plungės rajone, suskubę pasiimti tik būtiniausius daiktus.
Prasidėjus sovietų terorui ir suirutei Žarėnų krašte, kaip ir visoje buvusioje
nepriklausomoje Lietuvoje, Andrašiūnų šeima paliko Žarėnus ir apsigyveno kitur.
Žinau, kad jie 1956 m. gyveno Joniškio rajone, Satkūnų kaime; kelis kartus buvo
atvykę pas mus, kai gyvenome Telšiuose.
Nuo 1940 m. rugsėjo 1 d. mano mama Juzefa Dauginienė dirbo mokytoja
Plungės rajone, Alsėdžių pradinėje mokykloje, tėvelis Kazimieras Dauginis – Alsėdžių miškų ūkyje. Atlyginimai buvo maži, pragyventi iš algos – neįmanoma.
Andrašiūnas augino du sūnus: vyresnį Algį ir Lionelį – taip jį vadino.
Lionis studijavo teisę, vedė, apsigyveno Prienuose. Pasistatė namą, užaugino dvi
dukras. Adolfas Andrašiūnas dirbo Satkūnų girininku. Viename namo gale gyveno su šeima, kitame – veikė girininkijos kontora. Turėjo gyvulių, įsigijo mašiną.
Adolfas – darbštus, rūpestingas vyras ir atidus tėvas. Sūnus Algis anksti pasimirė.
Justina Andrašiūnienė – darbšti ir pareiginga šeimos motina.
Prisimenu tuos 1956-uosius metus. Jau gyvenome Telšiuose. Buvau baigusi
Telšių pedagoginę mokyklą (buv. Telšių mokytojų seminarija) ir dirbau mokytoja
Telšių rajono Lauko Sodos septynmetėje mokykloje. Atlyginimo pakako tik pra389
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simaitinti. Po pedagoginės mokyklos
baigimo buvo praėję metai ir turėjo
įvykti klasės su
sitikimas. Į svečius buvo
atvažiavusi Justina Andrašiūnienė, o
aš neturėjau kuo pasipuošti. Ji man
paskolino suknelę. Kokia buvau laiminga – per šventę tiesiog švytėjau...
Aš Telšių 4-oje vidurinėje mokytojavau
27 metus... Justina ir jos šeima buvo
nuostabūs žmonės. Justina – svetinga,
bendraujanti, visad linksma ir šmaikšti,
dažnai rašydavo mums ilgus laiškus.
Mes dažnokai vykdavome vieni pas
kitus. Tada tėvelis Kazimieras Dauginis
dirbo Telšių žemės ūkio banke, motina
Juzefa Dauginienė mokytojavo Telšių Žarėnų tremtiniai Jonas ir Elena Mockai Sibire.
Žemaitės vidurinėje mokykloje, mokė 1954 m.
pradinių klasių vaikus.
Vėliau Andrašiūnai išsikraustė pas sūnų Lionį į Prienus, gyveno netoli
sūnaus sodybos atskirame name.
Justina Andrašiūnienė palaidota Prienų kapinėse.
Žarėnuose pokario metais gyveno Mockų šeima, grįžusi iš Sibiro tremties.
Jonas Mockus dirbo medicinos felčeriu Žarėnų ambulatorijoje. Kegų kaime pasistatė namą, kur iki mirties ir gyveno. Augino dvi dukras. Skaistė dirbo Šiaulių
„Aušros“ muziejuje, jaunesnioji Rita – Telšių rajono kooperatyve. Rita po vestuvių
išvyko į Kuršėnus, pardavė tėvų namą. Jonas Mockus (1910–1988) ir jo žmona
Elena Mockienė (1910–1988) palaidoti Kaunatavo kapinėse, Telšių rajone, netoli
jų tėvų sodybos.
Mūsų šeima dažnai susitikdavo Keguose pas Mockus. Tenka tik stebėtis
tų žmonių nepaprastu šiltu bendravimu. Jie buvo subūrę laimingas šeimas nors
ir išgyvenę visus baisumus.
Žarėnai prieš sovietų okupaciją buvo jaukus, sutvarkytas ir malonus miestelis. Visi Žarėnų krašte tvarkingai gyveno, vertėsi žemės ūkiu, leido vaikus į
mokslus ir patys vakarais mokyklose mokėsi, darniai kūrė savo šeimų gyvenimą.
Bet prasidėjo sovietų okupacija. Dieve mano, kaip sunku buvo ištverti sovietų valdžios terorą.
Mūsų šeima 1940 m. apsistojo Alsėdžiuose, Plungės rajone, 1941 m. gyveno
Telšiuose. Motina dirbo Degaičių pradinėje mokykloje, 3 km nuo Telšių. Iš čia
vėl kraustėsi į Judrėnų kaimą pas tėvelio tetą ir dėdę. Po kurio laiko – 1945 m.
kėlėsi gyventi į Kegų kaimą, netoli Žarėnų. Mama dirbo Kegų pradinėje mokyk
loje, tėvelis – Kegų invalidų namų ūkio vedėju. Bet vėl įsikišo sovietų valdžios
tvarkdariai ir mūsų name sugalvojo apgyvendinti darbininkų šeimą. Mūsų šeimai
teko vėl išsikraustyti į Telšius. Mama Juzefa Dauginienė mokė pradinių klasių
vaikus Telšių Žemaitės vidurinėje mokykloje, tėvelis Kazimieras Dauginis dirbo
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Rainių MTS (mašinų, traktorių stotis) buhalteriu. Vėliau mūsų šeima apsigyveno
gerų kaimynų Ruvelių name. 1950–1959 m. tėvelis dirbo Telšių žemės ūkio banke
inspektoriumi ir vyresniuoju buhalteriu.
Visą pokarį sovietmečiu žmonės skurdo, buvo beteisiai, jautė nuolatinę
baimę, kad gali būti išvežti į Sibirą.
Bet žmonės gyveno – šeimos neprarado ryšių su kaimynais ir išvežtaisiais.
Jie buvo vieni kitiems vilties kibirkštėlėmis, paguodos šaltiniu.
Mano tėvelis vis sakydavo: „Negali taip būti, negali taip ilgai tęstis.“ Klausydavosi per radiją „Amerikos balso“ laidų, nors ir sunkiai girdėdavosi, nes sovietų
valdžia trukdė radijo bangų trukdytuvais.
Mano tėvelis Kazimieras Dauginis, gimęs Luokės valsčiuje, Kinčiulių kaime,
buvo artimi kaimynai ir bendravo su ten gyvenusia Mockų šeima. Jono Mockaus
žmona Elena buvo kilusi iš gretimo kaimo anapus Virvytės upės.
Mano tėvelių draugystė su pokario Žarėnų krašto inteligentais nenutrūko
iki jų gyvenimo pabaigos.
Dieve, kaip jie vieni kitus globojo, užjautė, gerbė, padėjo vieni kitiems kuo
tik galėjo.
Karas, gaisras Žarėnuose, taikių gyventojų Žarėnų žydų tragedija – visų
išnaikinimas ir žiaurus okupacinės sovietų valdžios teroras pokario metais visus
Žarėnų krašto inteligentus išblaškė – daug nekaltų žmonių sovietų valdžia areštavo, uždarė į kalėjimą, išvežė į Sibirą. Kai kurie suskubo pasitraukti arba pabėgo
iš Lietuvos į užsienį.
Bet pokario metais Žarėnų inteligentai vis dėlto surado vieni kitus. Mano
vyriausioji sesuo Aldona (1934–2012) dėstė anglų kalbą Telšių 5-oje vidurinėje
mokykloje. Ji buvo baigusi Vilniaus pedagoginį institutą (Lietuvos edukologijos
universitetą), daug man padėjo nelengvame mūsų šeimos gyvenime. Ji 2012 m.
mirė po insulto. Jaunesnioji sesuo Žibutė, gimusi 1937 m., niekaip neatgauna jėgų
po vyro mirties, nors jau daug metų praėjo. Brolis Romualdas, gimęs 1947 m.,
yra 10 metų (gimiau 1937 m. sausio 1 d.) už mane jaunesnis ir tų vargų mažiau
patyrė. Mūsų mama Juzefa Dauginienė (Kiauleikytė), kilusi iš Plungės rajono Lekenių kaimo, baigusi Plungės gimnaziją; nuo 1926 m. dirbo Telšių rajone, Pluotinės
pradinėje mokykloje, o nuo 1937 m. visa mūsų šeima gyveno Žarėnuose.
Nesuteikė metų našta ir nebuvo dosnus likimas Žarėnų inteligentams, kad
jie visi sulauktų Lietuvos laisvės ir Nepriklausomybės. Liko tiktai didelės viltys,
kad laisvos Tėvynės Lietuvos sulauktų jų vaikai. Tų dienų mes troškome kaip
oro ir mes jų sulaukėme!
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Kas Žarėnų partizanų žudikai?
Gintaras Šidlauskas

Atverskime slaptųjų sovietinio saugumo –
MGB dokumentų bylas
Prieš penkiasdešimt metų didelių nuostolių kovoje prieš sovietinę okupaciją
patyrė Žarėnų partizanų kuopa, kurios atminimas kilnių tėvynainių pastangomis
pagerbtas Dievo Krėslo miške.
Apie ginkluotą rezistenciją daug gali papasakoti buvę jos dalyviai, asmenys,
rėmę laisvės karius, istorikai. Ne ką mažiau iškalbingi buvusio sovietinio saugumo
(NKGB, MGB, KGB) dokumentai. Ne viskas juose tikslu (dažnai neteisingai nurodomos pavardės, vardai, kiti anketiniai duomenys) ir ne viską galima priimti kaip
neginčytiną faktą, tačiau šį kartą leiskite kai ką pateikti iš Lietuvos ypatingajame
archyve (f. K-1, ap. 3, b. 1549) saugomos Telšių apskrities MGB skyriaus darbuotojų sudarytos bylos, kurioje užfiksuotos okupantų pastangos slopinti ginkluotą
pasipriešinimą sovietų okupantų valdžiai.
Daugiausia remiuosi Telšių apskrities MGB skyriaus viršininko papulkininkio
Fiodor Dus ir Telšių apskrities MGB skyriaus 2-N poskyrio operatyvinio įgaliotinio leitenanto J. Pivovarov LSSR valstybės saugumo ministrui generolui majorui
Kapralov adresuota 1949 m. gegužės mėn. ataskaita.
1949 m. gegužės mėn. Telšių apskrities teritorijoje veikė 6 partizanų kuopos.
Kas išžudė Žarėnų partizanus?
1949 m. gegužės mėnuo buvo tragiškas Žarėnų partizanams. Čekistai savo
ataskaitose konstatuoja Žarėnų kuopos likvidavimo faktą.
Dramatiški faktai užfiksuoti agentūrinėje byloje „Chvosty“ Nr. 547, skirtoje
Žarėnų partizanų kuopai sunaikinti. Siekdami sunaikinti partizanus, agentūrinėje
tyrimo byloje čekistai kaupė medžiagą apie partizanų ir jų struktūrų agentūrinį
sekimą bei tyrimą, koncentruotai ir kompleksiškai taikydami operatyvinės veiklos
priemones bei metodus.
Pagal slaptų informatorių „Grafo“ ir „Šluotos“ pranešimus buvo nustatyta,
kad Žarėnų kuopos partizanai dislokuojasi Dievo Krėslo miške. Auštant lemtingam
1949 m. gegužės 21 d. rytui, sovietų saugumo kariškiai – MGB vidaus kariuomenės 32 šaulių pulkas blokavo miško masyvą (koordinatės 9670-9672). Aptikta
partizanų stovykla. Susišaudymas. Nukauti 7, paimti nelaisvėn 4 partizanai. Tokia
lakoniška ir bejausmė statistika.
Po šio tragiško įvykio MGB nutraukė agentūrinę bylą „Chvosty“ Nr. 547,
o likusiems gyviems Žarėnų partizanams, kurių, sprendžiant iš MGB dokumentų,
tuo metu nebuvo stovykloje, užvedė naują bylą.
1949 m. gegužės 21 d. žuvo kuopos vadas Jonas (byloje Aloyzas) Mažutis,
Aloyzo, – Šarūnas (gim. 1924 m. Kretingos apskrityje), kuopos vado pavaduotojas Raimundas Bijeika-Kriukis (gim. 1924 m. Smilgių kaime), Petras Bartkus,
Petro, – Zuikis (gim. 1925 m. Saušilio kaime); Teodora Bartkutė, Petro, – Teosė
(gim. 1926 m. Žarėnuose), Irena Belazaraitė, Jurgio, – Žibuoklė (gim. 1930 m.),
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Antanas Parimskis (gim. 1909 m., į Žarėnų kuopą perėjo iš Janapolės kuopos),
Juozas Greivys, Igno, – Bielskis (gim. 1928 m. Smilgių kaime).
Į nelaisvę pateko Stasys Rekašius, Beno, – Drulis (gim. 1928 m. Saušilio
kaime, sunkiai sužeistas į galvą ir nugarą), Bronius Vaišė, Antano, – Danielius
(gim. 1923 m. Krėpštų kaime), Sofija Baginskaitė, Felikso (gim. 1930 m.), Stasys
Mockus, Karolio, – Kiaunė (gim. 1928 m. Irtogano kaime).
Šios sovietų saugumui karinės-čekistinės operacijos metu iš partizanų paimta
18 ginklų, 2 radijo imtuvai, 280 šovinių ir kt. amunicija.
Ilgainiui sovietų saugumui – MGB pavyko išaiškinti ir suimti partizanų
ryšininkus bei rėmėjus: eigulį Vladą Bidvą, Vlado, – Giriūną (gim. 1927 m.), Juozą
Gricių, Juozo (gim. 1906 m.), medicinos seserį Mortą Jonkutę, Kosto, – Danguolę
(gim. 1929 m.), dirbusią Telšių apskrities ligoninės rentgeno kabineto laborante,
Joną Kasparavičių, Igno, – Rubežių (gim. 1925 m.), Aleksą Gricių, Stanislovo
(gim. 1922 m.), dirbusį „Audros“ kolūkio pirmininku, Kazį Griguolą, Stasio
(gim. 1926 m.), siuvėją Kazį Zeringį, Petro (gim. 1911 m.), Valdą Pocių, Juozo
(gim. 1902 m.), Vladą Vainauską, Vinco, kurio ūkyje buvo įrengtas bunkeris.
Ieškoti likusių Žarėnų kuopos partizanų Edmundo (byloje Edvardo) Rekašiaus, Petro, – Lakūno, Marso (gim. 1923 m.), Stepono Rekašiaus, Jono, – Dariaus,
Alekso Rapalio ir kitų buvo nukreipti agentas „Vytautas“ ir informatoriai „Kliuč“,
„Perkūnas“, „Beržas“, „Buža“, „Slyva“, „Barzda“ bei kiti.
Žarėnų partizanų sunaikinimo operacijai vadovavo Telšių apskrities MGB
skyriaus viršininkas papulkininkis Fiodor Dus ir LSSR MGB viršininko pavaduotojas papulkininkis Leonard Martavič, kurie buvo išvykę į Dievo Krėslo mišką.
Telšių apskrities MGB skyriaus viršininko pavaduotojas papulkininkis Ivan
Sivov tris kartus buvo išvykęs į Žarėnų valsčių susitikti su „Grafu“, pagal kurio
perduotą informaciją ir buvo parengta ši operacija.
Pagal agentūrinę bylą „Chvosty“ taip pat dirbo Telšių apskrities MGB
skyriaus viršininko pavaduotojas Dmitrij Voron, Žarėnų valsčiaus MGB skyriaus
viršininkas Jemeljanov, vyr. operatyvinis įgaliotinis Mitrofanov, operatyvinis įgaliotinis Čečiotkin.
Kas tie Žarėnų partizanų sovietų okupacinės valdžios žudikai?
Fiodor Dus (gim. 1906 m.). Saugumo organuose pradėjo dirbti 1926 m.
Į Lietuvą atsiųstas iš Kirgizijos. Jis Telšių apskrities MGB skyriaus viršininku
dirbo nuo 1947 m. balandžio 1 d. iki 1950 m. liepos 12 d. Prieš tai F. Dus vadovavo Kretingos apskrities sovietų saugumo – MGB skyriui. Čekisto veiklą baigė
Šiauliuose 1954 m.
Julij Pivovarov (gim. 1924 m.). 1946 m. baigė sovietų kontržvalgybos „Smerš“
mokyklą Maskvoje. Jis Telšių apskrities MGB skyriuje dirbo nuo 1946 m. rugsėjo
27 d. iki 1950 m. gegužės 9 d. 1950 m. už blogus darbus tarnyboje patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn.
Leonard Martavič (gim. 1920 m.) – LSSR NKGB-MGB ministro pavaduotojas
nuo 1946 m. sausio 15 d. iki 1953 m. kovo 23 d. Vėliau – LSSR KGB pirmininko
pavaduotojas nuo 1954 m. gegužės 28 d. iki 1959 m. rugsėjo 5 d.
Ivan Sivov (gim. 1910 m.) Telšių MGB skyriuje dirbo nuo 1948 m. kovo
15 d. iki 1952 m. spalio 10 d.
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Žarėnų partizanų,
kuriuos nužudė
sovietų okupantų
valdžios kariškiai
1949 m. gegužės
21 d. palaikai

Dmitrij Voron (gim. 1909 m.) – Telšių apskrities MGB skyriaus viršininko
pavaduotoju dirbo nuo 1948 m. sausio 5 d. iki 1949 m. rugpjūčio 10 d. Vėliau
dirbo Kuršėnuose, Klaipėdoje.
1949 m. gegužės 31 d. duomenimis, Telšių apskrities MGB skyriaus įskaitoje
figūravo ir agentūriniame tinkle veikė vienas agentas smogikas, 16 kitų kategorijų
agentų, 4 rezistentai, 242 informatoriai, 3 susitikimų kambarių savininkai.
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Laisvė nemirė... žuvo karžygiai
Partizanė Irena Petkutė – poetė Neringa ir Vilnelė
Ona Voverienė

Jai buvo tik dvidešimt vieneri. Vos pražydusi. Pabudusi, kaip Lietuva
pavasarį, apie kurios pabudimą mergaitė Irena Petkutė rašė paskutiniąją savo
gyvenimo vasarą.
Ne, niekad, Žeme, nemačiau
Tavęs tokios nubudusios,
Su upėm išsiliejusiom...
Su dirvomis pajuodusiom...
Ir kaip tada tas žemės nubudimas asocijavosi su jos tėviškės krauju „gelsvom kasom sumirkusiom“, su jos kančia ir daugybe vargo „kloniuose ir kalnuos“, su
„skausmo upėmis“.
Pavasaris ir jaunystė – tapačios sąvokos, labai dažnai literatūroje viena kitą
pakeičiančios kaip metaforos. Tai – Viltis, Tikėjimas ir begalinis jauno žmogaus
noras įprasminti savo gyvenimą, padaryti jį ryškų ir nepakartojamą, „kančioj atrasti
laimę“ aukojantis dėl didelio ir švento tikslo.
Pokario vaikams, mačiusiems, kaip „raudonas kraujas iš Rytų nudažė mėlyną
padangę“, kaip po okupanto durtuvais suklupę lietuviai „meldėsi kuždesiu, tyliu“,
kaip motinų krūtinėse vėrėsi „žaizdos gilios“, kai į jų širdis smigo skausmo „smailios strėlės“ dėl prarastų sūnų, mylimųjų, tėvų; kai net obelys ir javai drebėjo, kai
„akyse rūstūs ežerai“ buvo „vilnim audringa išsiplaikstę“ ir tryško „perlų kaskadomis“
dėl Lietuvos nelaimės ir kančios. Ir tada kiekvienas kaimo vaikas, kaip ir jaunutė
poetė, jautė pareigą savo kenčiančiai Tėvynei, troško ją apginti, dėl jos aukotis.
O žydraake Lietuva,
Tu prisikelsi tartum saulė.
Žydėsi žiede obelies,
Tavęs jokia ranka nelies.
Tu man nemirštanti, gyva,
Šviesesnė ir už šviesią saulę1.
Jausdama visai šalia esančios mirties kvėpavimą, jaunutė partizanė ryžtasi
įgyvendinti šventą visos Lietuvos partizanų priesaką: „Atiduok Tėvynei, ką privalai!“ ir rašo eilėraštį – testamentą „Tėviškei brangiai“:
Su saule kilk žydėjiman,
Su saule krauki žiedą naują.
Mes Tau gyvent atėjome,
Ir mūsų kraujas – Tavo kraujas!2

1

2

Spausdinama iš: XXI amžius, 2004, rugsėjo 22,
nr. 71(1274).
Vilnelė, Lietuvai, Kovos keliu žengiant, Vilnius,
1991, p. 22–23.
Neringa. Lietuva pavasarį, 1953, ten pat, p. 37.
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Irena Petkutė gimė 1932 m. spalio 29 d. Guµbių kaime, La÷kuvos seniūnijoje, Šilålės rajone. Jos tėvas Adomas turėjo devynis hektarus žemės, mama buvo
samdoma pardavėja. Adomas ir Felicija turėjo tris vaikus: Vincą, Ireną ir Albiną.
Kūrybingumą ir literatūros gabumus Irena paveldėjo iš mamos, talentingos pasakotojos ir dainininkės.
Dar būdama Laukuvos vidurinės mokyklos (buvusios gimnazijos) moksleivė, Irena pirmuosius eilėraščius Vilnelės slapyvardžiu perduodavo į pogrindinę
spaudą. 1950-ųjų liepą pasirodė jos jau cituotas eilėraštis „Lietuvai“, išspausdintas
rašomąja mašinėle partizaninėje spaudoje. Vėliau parašė įkvepiančias eiles apie
Lietuvos partizanus „Vėl žygiuos...“ (Vilnelė, 1952 m. sausis), „Lietuvis nemiršta“
(1950 m. gruodis), „Neapipins niekad Tėvynė...“ (1952 m. liepa) ir kt.
1952 m. baigusi vidurinę mokyklą, I. Petkutė atvyko mokytojauti į Meding¸nų
(Rietåvo sen.) septynmetę mokyklą. Dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Kaip rašo
mokytoja Rasa Paulavičienė, „buvę jos mokiniai ir dabar prisimena, su kokia meile
jaunoji mokytoja deklamuodavo eiles apie Lietuvą ir jos gilią senovę. Skaitydavo mokiniams
ir negirdėtų posmų. Kai paklausdavo, kas jų autorius, mokytoja kukliai nutylėdavo...“3
I. Petkutė, Medingėnuose dirbdama mokytoja, ir toliau bendradarbiavo su
partizaninio laikraštėlio „Laisvės kovų aidai“ redakcija, jai perduodavo savo parašytus eilėraščius, o jie sklido... per miškus, per bunkerius, per kaimus po visą
Lietuvą.
Tų pačių metų rudenį MGB sužinojo apie I. Petkutės ryšius su pogrindžio spauda. Mergina buvo tardoma, verbuojama tapti agente išdavike. 1952 m.
gruodį mokytoja I. Petkutė paliko Medingėnų septynmetę mokyklą, mokinius ir
pasirinko kovos kelią, nors tuo laiku jau visi Lietuvos partizanai žinojo: šio kelio
pabaiga – mirtis.
Pasitraukusi į Žemaičių apygardą, vadovaujamą Vlado Montvydo-Žemaičio
(Etmono, Dėdės), ji redagavo čia leidžiamus partizaninius leidinius „Malda girioje“,
„Laisvės kovų aidai“, „Laisvės balsas“. Čia buvo spausdinami ir jos eilėraščiai
bei prozos tekstai. Ji tapo partizane Neringa.
Buvo apgyvendinta bunkeryje, ūkininko Jono Gečo sodyboje, Putvinskių kaime, Va»nių rajone. Čia ją dažnai aplankydavo apygardos vadas Vladas Montvydas
ir jo jaunas adjutantas Bronius Alūza-Bedalis. Atnešdavo iš partizanų vadaviečių
medžiagos redaguoti ir spausdinti, pasiimdavo platinti parengtus laikraštėlius.
Kadangi nebuvo galima gauti popieriaus, laikraštėliai buvo spausdinami mokyk
liniuose sąsiuviniuose.
Jos redaguojamas partizanų štabo laikraštis „Laisvės balsas“ tapo stipriu,
patraukliu laikraščiu su literatūriniu priedu „Laisvės kovų keliu“. Vėliau apygardos
partizanai atrado ryšių ir patikimų žmonių, kurie 1952 m. 1 000 egzempliorių
tiražu išspausdino partizanų eilėraščių rinkinį „Laisvės aidai“, kuriame buvo ir
Vilnelės, Neringos eilėraščių. Leidinys buvo išspausdintas valstybinėje Telšių spaustuvėje, matyt, slapta, naktimis.
I. Petkutę aplankė ir pirmoji meilė. Vado adjutantas B. Alūza-Bedalis mokytojai tapo ypač brangus ir artimas.
1953 m. mergina suprato, kad 3 Paulavičienė R. XX amžiaus Lietuvos mokytojai,
Vilnius, 1999, p. 145.
ginkluotas pasipriešinimas eina į pabai396
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gą. Lietuviams teliko tik garbingai ir oriai mirti. Todėl ir poetės žodžiai sparnuoti,
pakilūs, drąsinantys partizanus šiai paskutinei jų misijai. 1953 m. vasario 16-ąją
eilėraštyje „Vasaris“ ji rašė:
Staugia Vilkas Geležinis,
Tamsią naktį prisikėlęs.
Staugia! Ir visoj Tėvynėj
Aidi balsas jo pašėlęs...
Broliai nebalnos žirgelių kaip jų protėviai, joję į Žalgirio mūšį, jie eis raistais,
krūmais, be kelio, „žvangant plienui, žvangant variui“, „audrai staugiant, kulkoms
sningant“ „dėl Tavęs, šalie gimtoji!“
Ir Šešioliktą Vasario
Miškuose iškels trispalvę,
Vytis sublizgės iš vario, –
Lenks prieš jį karžygiai galvas.
Tą Vasarį, piktą, rūstų,
Prakalbės vėl partizanas:
– Aš kovosiu, kolei skruostu
Prie tavęs priglusiu, Žeme!4
Dauguma Lietuvos partizanų duotos priesaikos nesulaužė, kovėsi, kol prigludo prie gimtosios žemės. Jaunutė poetė visada skaudžiai sielojosi dėl žuvusių
bendražygių. Eilėraštyje „Žuvusiems“ 1953 m. kovo 20 d. ji rašė:
...Kraujas rubinu žemėn ištryško,
Kraujas laurų vainiką nuplaus.
Neša Angelas veidą taip blyškų
Pro žvaigždes ligi pačio dangaus.
Laisvė nemirė... mirė karžygiai...
Laisvės kaktos niekad nesužeis
Aštrūs erškėčiai spygliais dygiais.
Be skausmų ir be kraujo išlieto
Niekas laisvės suprast nemokės...
Nežinos, kam tiek žūta, kentėta...5
Tą pačią 1953 m. kovo 20 d. parašytame eilėraštyje „Nepalūšim!“ jaunutė
partizanė Irena Petkutė, tartum mūšių
užgrūdintas karys, stulbinančiai tvir- 4 Neringa. Vasaris, 1953 m. vasario 16 d., ten pat,
p. 102.
ta karžygio dvasia guodžia ir drąsina 5 Neringa. Žuvusiems, 1953 m. kovo 20 d., ten pat,
p. 78.
kovos draugus:
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Kraujas teka, kraujas karštas,
Kraujas brolio, kraujas draugo.
Šitas kraujas šaukia keršto
Iš to kraujo LAISVĖ auga.
Klupsim, stosimės ir eisim,
Laisvėn eisim ligi kapo.
Kai su priešu atsiteisim,
Grįšim... nemirtingais tapę!6
Mirčiai siautėjant, mirties nuojauta neapleidžia ir poetės. Ir jai, atrodo,
svarbu palikti kuo daugiau mirties veidų ir vilties, kad žuvusieji dėl Tėvynės –
gyvens amžinai.
1953 m. vyšnioms pabalus, kai „šiaurys vėjužis, ledu sušalęs, baltuosius žiedus
gaudė“, o audra siautė visą naktį, kai jaunas brolelis peržengė slenkstį „savo gimtos
sodybos“ – jo laukė priešo kulka pasalūnė. Nusviro plaukai „gelsvieji šilko“ ir akys
„melsvos, kaip lino žiedas“ krauju patvino...
Gal paukštė klykia, raiboji klykia,
Priglusdama prie žemės?
Ne!.. tai motulė dejuoja tyliai
Sūnelio partizano...
Ir guodžia Žemaitijos poetė Irena Petkutė visas partizanų motinas dieviška
ramybe skleidžiančiais žodžiais:
– Už laisvę kritęs, laisvužę brangią,
Per amžius gyvas būsi, –
Šiaurys šnabždėjo, šnabždėjo... rangės
Pabudusiuose uosiuos7.
Poetė Irena Petkutė mato ir savo, ir bendražygių mirties veidą:
Pagirdyti raudom, pasotinti kančia,
Su meile nemaria ir amžinu kerštu
Mes einam per laukus, mes einame nakčia,
Mes einame rūsčiai dejuojančiu kraštu.
O mirštant neraudos mama anei sesuo...
Nieks kapo nesupils ir kryžiaus nestatys.
Pagalviu pasiliks sunkus laukų akmuo,
O patalu – kraujuotas gatvės grindinys8.
Tai buvo paskutinis Irenos Petkutės eilėraštis. Toliau – tragiška atomazga.

6

7
8

Neringa. Nepalūšim! 1953 m. kovo 20 d., ten pat,
p. 101.
Neringa. Vyšnios nubalo, 1953, ten pat, p. 80.
Neringa. Kas mes? 1953, ten pat, p. 100.
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1953 m. rugpjūčio 23 d. buvo išduoti Požemės kaime (Šilalės r.) gyvenusio MGB agento Juozo Naujoko (MGB slapyvardis Žvejys) ir Varnių NKVD bei
stribų apsupti einantys tarp L¿ksto ir Pa»šežerio Žemaičių apygardos vadas
Vladas Montvydas-Žemaitis (Etmonas, Dėdė) ir jo adjutantas B. Alūza-Bedalis.
Abu gynėsi. Apie porą valandų aidėjo šūviai. Kova buvo nelygi. Vėliau girti
stribai džiūgavo, kad nukovė du banditus. Tačiau neseniai konferencijai skirtame
lankstinuke Irena Giedraitienė (Montvydaitė) rašo: „Nebuvo nė vienos šautinės
skylės ant lietuviškos kariuomenės uniformų, tik abiejų partizanų smilkiniuose matėsi
didelės šautinės žaizdos. Matyt, iššaudę visus šovinius, po paskutinį pasiliko sau. Liko
ištikimi partizanų priesaikai.“9
1953 m. rugpjūčio 27 d. per užverbuotus agentus susektas ir apygardos
vado bunkeris Gečo sodyboje. Jį apsupę enkavėdistai ten buvusiems partizanams
Gerhardui Nicponui ir I. Petkutei įsakė pasiduoti. Vokietis, iškėlęs rankas, išlipo
iš slėptuvės... Neringa nepasirodė... Pokštelėjo šūvis. Čekistai į slėptuvę įmetė
dujinę granatą. Ten rado sunkiai susižeidusią į galvą poetę. Nuvežta į ligoninę
I. Petkutė 1953 m. rugpjūčio 28 d. mirė. Nesulaukusi nė dvidešimt vienerių. Jos
pavasaris nebepražydo... Žiedų nesukrovė. Kur ją stribai palaidojo – nežinia. Iki
šiol nesako.
Mokytoja Teresė Ūksienė apie partizanę I. Petkutę pasakojo: „Ši visada susimąsčiusi, su paslėptu liūdesiu akyse, aukšta ir liekna, gana sportiška mergaitė turėjo
nuostabiai garbanotus plaukus ir nepaprastai jautrią širdį. Mokykloje išryškėjo gabumai
humanitariniams mokslams, silpniau įvertinti žurnale tikslieji mokslai. Konkursuose jos
kūryba laimėdavo prizines vietas, jos eilėraščių kupini buvo mokyklos sienlaikraščiai. Mėgo
Irena ir sportą. Žaidė mokyklos krepšinio ir tinklinio komandose.“10
Mokytoja I. Petkutei paskyrė eilėraštį:
Tik dvidešimt metų
Lemtis Tau paskyrė...
Dalia partizanės rūsti!
Tau garbę per amžius
Šnarės žalios girios –
Gyva Tu tėvynei esi!11
Praėjus daugeliui metų, jau mūsų laikais, kai mums labai sunku, kai mūsų
dangų pradeda dengti juodi grėsmių debesys, Neringa atminties sparnais pakyla
iš kapų su savo bendražygiais ir primena mums pareigą Tėvynei, kviečia, kaip
ir jie tada, kilti į kovą...
Mes kylame iš ten, kur žemė kruvina.
Neklauskite, kas mes?
9
Mes – Laisvė ir kova!
V o v e r i e n ė O . Mes kylame iš ten, kur
kruvina, Lietuvos aidas, 2003, rugpjūčio 23.
Net didžiausioje neviltyje
10
Paulavičienė R. Ten pat.
11
Kova yra viltis.
Ten pat.

žemė
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Kalba Rusijos Sibiro tremtiniai
Parengė Juozas Girdvainis

Pirmoji sovietų valdžios okupacija 1940 metais, Antrasis pasaulinis karas,
hitlerinės Vokietijos okupacija, pokario okupacinės sovietų valdžios teroras žiauriai naikino Lietuvos miestų ir kaimų žmones, sujaukė ir išdraskė jų gyvenimą,
sunaikino privačią nuosavybę.
1940 m. birželio 15 dieną Nepriklausomą Lietuvą okupavo Rusijos kariniai
daliniai.
Masiniai trėmimai prasidėjo 1941 m. birželio 14-ąją, šeštadienį. Deportaciją
vykdė LSSR ir iš SSRS atvykę represinių struktūrų pareigūnai, jiems padėjo Lietuvoje dislokuotos Raudonosios armijos kariai, talkino komunistų partijos vietos
aktyvas. Prie Laptevo jūros, į Irkutsko sritį, Krasnojarsko kraštą, Komijos ASSR ir
į kitus šalčiausius Rusijos rajonus iš Lietuvos buvo išvežtas elitas – intelektualai,
mokytojai, politikai, medikai, kariškiai. Išgyveno kančias, badą, šaltį, nepriteklius
ir sugrįžo tik vienetai.
2017 m. liepos 17-ąją, Pasaulio lietuvių vienybės dieną, išlikusios bei išdidžiai gyvuojančios lietuvių tautos didvyriai dvyliktą kartą organizavo šventą
žygį „Misija – Sibiras“ ir dviem savaitėms buvo išvykę į Rusijos Sibire esančias
gyventojų tremties vietoves tvarkyti nekaltai nuo bolševikų kentėjusių ir mirusių
žmonių kapinių.
Kasmet birželio 14-ąją Lietuva mini Gedulo ir vilties dieną. Šią dieną 1941 m.
Maskvos komunistų įsakymu visose Baltijos valstybėse – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje – NKVD pradėjo masinius nekaltų žmonių areštus ir trėmimus į Rusijos Sibirą.
Sovietų Sąjunga ir Vokietija 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašė Nepuolimo
sutartį. Pagal sutarties slaptuosius protokolus Lietuva pateko į SSRS įtakos sferą.
1940 m. birželio 15 d. SSRS kariuomenė peržengė Lietuvos sieną. Prasidėjo okupacija. 1940 m. rugpjūčio 3 d. SSRS Aukščiausioji Taryba paskelbė Lietuvą sąjungine respublika. Visos Lietuvos gyvenimo sritys buvo pertvarkytos pagal sovietų
modelį. Buvo reorganizuota kariuomenė, nacionalizuota žemė, bankai, pramonė,
transporto ir ryšių ūkis, įvestas rublis. Lietuvoje pradėjo veikti SSRS represinių
žinybų – Vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) ir Valstybės saugumo liaudies
komisariato (NKGB) – padaliniai. Dar 1939 m. spalio 11 d. Maskvoje pasirašytas
NKVD įsakymas Nr. 00122 ir parengtos instrukcijos apie „antitarybinio elemento“
likvidavimą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.
1940 m. liepą pradėti masiniai areštai. 1941 m. birželio 14-ąją pradėti masiniai
trėmimai truko iki birželio 22-osios. Tai buvo iš anksto suplanuota ir parengta
akcija. Trėmimus vykdė specialūs NKVD daliniai. Labiausiai nukentėjo inteligentija. Buvo ištremti Lietuvos Respublikos politiniai veikėjai, partijų ir organizacijų
vadovai, karininkai, gydytojai, mokytojai, ūkininkai ir jų šeimos.
Pirmasis trėmimų etapas baigėsi birželio pabaigoje, Vokietijai užėmus Lietuvą. Tačiau 1944 m. liepos 4 d. sovietų okupantų armijai vėl įžengus į Lietuvos
teritoriją, prasidėjo antroji sovietinė okupacija ir nauji trėmimų etapai.
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1941 m. birželio 15–19 d. iš ešelonų formavimo vietos – Žarėnai. 1941 m.
Naujosios Vilnios geležinkelio stoties – išvyko 577 vagonai Nuotraukos iš Juozo
su suimtaisiais ir tremtiniais. Vežami į lagerius ir tremties Girdvainio asmeninio
vietas žmonės patyrė daug kančių. Dėl sunkių, antisanitarinių rankraščių ir fonotekos
sąlygų žmonės kelyje dažnai susirgdavo ir mirdavo.
archyvo (ARFA)
Tomis 1941 m. birželio dienomis iš Lietuvos buvo
deportuota apie 17 500 žmonių – 4 663 įkalintieji ir 12 832 tremtiniai.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis,
1940–1953 m. laikotarpiu iš Lietuvos buvo ištremta 131 600 žmonių.
1948 m. gegužės 22 d., 4 valandą ryto, įvykdytas didžiausias masinis Lietuvos
gyventojų trėmimas, kurio metu gyvuliniuose vagonuose išvežta apie 40 tūkst.
žmonių. Tarp jų – 10 897 vaikai iki 15 metų. Kas dešimtas Lietuvos tremtinys
buvo vaikas. Kelyje į tremtį ir tremtyje žuvo apie 5 000 Lietuvos vaikų.
Dar apie 156 tūkst. Lietuvos gyventojų buvo įkalinta įvairiuose Lietuvos ir
Rusijos kalėjimuose.
Taigi Kremliaus komunistų sovietinė valdžia iš Lietuvos neteisėtai deportavo
beveik 300 tūkst. žmonių.
Sovietiniuose lageriuose buvo sušaudyta ir mirė apie 23 tūkst. kalinių.
Tremtyje, turimais duomenimis, žuvo apie 28 tūkst. tremtinių. Taigi bendras mi
rusiųjų skaičius viršija 50 tūkst. žmonių. Jų šeimos ištremtos į Altajaus kraštą,
Novosibirsko sritį, Komijos ASSR lagerius.
Tremtiniai buvo priverstinai apgyvendinti gyvenimui netinkamose vietovėse,
specialiose tremties vietose, vadinamosiose specialiose gyvenvietėse, bendruose barakuose ar žeminėse. Formaliai tremties laikas būdavo nustatytas 10 arba 20 metų,
tačiau dažniausiai buvo tremiama visam laikui. Tremtiniai buvo įdarbinti kasyklose,
miško kirtimo, medienos paruošų, statybos, žvejybos ir kitose įmonėse. Darbo
ir gyvenimo sąlygos buvo labai sunkios, ypač atšiauriuose kraštuose. Tremtiniai
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nuolat kentė šaltį, badą, komendantų ir administracijos vadovų
patyčias. Dėl blogų gyvenimo sąlygų, epidemijų, bado sirgo
ir mirė daug tremtinių, ypač vaikų ir pagyvenusių žmonių.
Stengdamiesi išsigelbėti nuo mirties, kai kurie tremtiniai bėgdavo į Lietuvą, pakeliui buvo suimami, įkalinami, paskui
vėl grąžinami į tremties vietas. Tik nedaugeliui pavykdavo
pasiekti gimtinę.

Badas, Sibiro taiga ir rudosios meškos
Pasakoja Bratsko tremtinė Rūta Bagočienė (Rimgailaitė)
Rusijos Sibiro

1951 m. rugsėjo 20 d. mūsų šeimą išvežė iš Telšių tremtinys Medingėnų
gyvuliniuose vagonuose į Rusijos Sibirą – Irkutsko srities kunigas Jonas Paliūkas.
Bratsko rajono „Bolševik“ kolūkį. Mūsų gausi Rimgailų šei- 1956 m.
ma – 10 žmonių – gyvenome Žarėnų valsčiuje, Kegų kaime
prie Ilgio ežero, palei Pluotinės mišką. Turėjome 19 ha žemės,
kurią mes tebevaldėme, nes gyvenome atokiame užkampyje
be privažiuojamo kelio. Tėvas, brolis ir 2 seserys dirbo Ariškės tarybiniame ūkyje. Turėjome 2 kumeles Pušką ir Raudę,
4 melžiamas karves, prieauglio, veislinę kiaulę, bekonų, avių
bandą, žąsų, vištų. Grūdinį derlių jau buvome nuėmę. Bulvių
laukas ir daržai dar buvo nekasti.
Siautėjo baisūs žmonių vežimai į Sibiro tremtį. Vyresnysis brolis ir 2 seserys pasitraukė iš namų. Brolis Feliksas
buvo vedęs, gyveno atskirai. O mes, 4 vaikai ir tėvai, 1951 m.
rugsėjo 20 d., pusę šešių ryto, buvome apsupti kariškių ir
stribų. Pradėjo belstis į langą ir prašė atidaryti duris. Tėvai Rusijos Sibiro tremtinė
nelabai suprato, kas čia darosi. Stribų balsas vis aštrėjo, tad Vilkaičių ūkininkė
buvome priversti atidaryti duris. Įsibrovė į vidų 4 Žarėnų Emilija Vagnorienė
stribai ir 2 rusų kareiviai. Tėvams liepė visus pažadinti ir Krasnojarske. 1954 m.
sueiti į vieną kambarį. Pas mus buvo 3 metų brolio sūnus
Edmundas. Ir tą vaiką liepė pažadinti. Išsitraukė didelį lapą ir perskaitė, kad
esame tremiami į Sibirą prie baltųjų meškų. Davė vieną valandą susidėti daiktus.
Tėvai labai išsigando. Mažasis Edmundėlis klausė: „Baba, o kur mus veš?“
Tuo metu man buvo 10 metų. Pats brangiausias mano turtas buvo skudurinė
lėlė, kurią sesutė Juzelė buvo pasiuvusi iš skiautelių. 12 metų broliui Liudvikui
brangiausia – medinė kuprinė su knygomis. Vyresnieji broliai Jonas ir Stasys
skubiai dėjo į maišus patalynę bei kitus daiktus.
Tėvą, atstatę šautuvą, išsivedė į lauką, kad pakinkytų kumelę. Pradėjo krauti
maišus – ką broliai įdėjo, tą ir išsivežėme. Maišas miltų, padėtas ant suolo, paliko.
Pagėrę stribai aštrino balsą, šaukė: „Greičiau, greičiau!“ Mama buvo išsigandusi.
Aš buvau basom kojom ir aprišta rankšluosčiu, tikriausiai mano kojines ir
kaliošus broliai buvo įdėję į maišą. Pakrautame vežime su patalyne sėdėjo mažasis
Edmundėlis ir aš. Važiavome padirviais pro Ilgio ežerą. Netyčia įkrito kumelė
Puška į dumblyną ir nutrūko voga. Tėvą, kaip kokį didelį nusikaltėlį, stribai,
įrėmę šautuvus, vedė namo atnešti kitą vogą dviejų pasaitų vežimui traukti.
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Ošė miškas. Ilgio ežero bangos daužėsi į krantus: „Už ką, už ką, Dieve,
baudi?“ Šitoks skaudus atsisveikinimas buvo su namais ir brangiais numylėtais
gyvulėliais Kegų kaime. Dar ir šiandien nesuprantu, už ką mus išvežė į Sibirą?
Gal už sriubos lėkštę? Iš mūsų šeimos nė vienas nebuvo išėjęs partizanauti. Sakau:
Tą naktį dangus negesino žvaigždžių,
Aušra nusigandusi švito.
Ir daugelio mūsų šeimos narių
Skausmu nudažė gimtąją sodybą.
Pajudėjo kumelė Puška toliau. Buvo jau prašvitę, dardėjome pro Kegų mokyklą, kurioje turėjau tądien būti ketvirtoje klasėje. Suspaudė širdį tarsi geležinėmis replėmis, apsipyliau ašaromis kaip ryto rasa ant beržo šakos. Nebepasakysiu
„Labas rytas” mokytojai Bronelei Ubartaitei nei savo klasės draugams. Toliau vežė
į Jaselskio daržinę. Prie tos daržinės buvo pieninė, kurioje dirbo brolio žmona
Stanislava Rimgailienė. Pamačiusi savo vaiką, ji puolė stribams į atlapus, susigrūmė: „Žalčiai, rupūžės, kur mano vaiką vežate?“ Čiupo vaiką nuo vežimo ir nusinešė.
O mus išlaipino ir suvarė į daržinę. Mūsų mylimą Pušką uždarė ūkio arklidėse.
Čia jau buvo atvežtos kelios šeimos ir dar vis vežė: Kairių šeimą, Riškienę su
dviem dukromis, gausią Lukauskų šeimą.
Sužinojo brolis Feliksas su žmona, kiti giminaičiai, kaimynai, kaimo gyventojai, kad esame vežami ir dabar suvaryti į Jaselskio daržinę. Kas kuo galėjo, tuo
parėmė. Kas duonos, lašinių, sūrio, medaus ar pinigų davė. Brolis su broliene
pasiskolintų pinigų atnešė. Nors nelabai leido perduoti, bet niekas to nepaisė,
kišo pro lentų plyšį.
Daiktus metė stribams net per galvas. Pusseserė Janina Rekašienė nusirišo
skarelę, nusimovė kojines, kaliošus ir mums įmetė per saugojusių stribų galvas. Ji
šaukė: „Rūtele, apsirišk!“ Širdingai ačiū broliui, brolienei ir kitiems giminaičiams,
kaimynams ir visiems žmonėms. Jei ne jie, būtume nepasiekę Sibiro tremties,
badu išmirę. Ir tik dabar galiu padėkoti.
Pavakariais, 4 ar 5 valandą, atvažiavo sunkvežimis ir pradėjo mus laipinti
į mašiną. Vežė per Žarėnus į Telšių geležinkelio stotį. Mes papuolėme į vieną
mašiną su Lukauskų šeima. Jų šeimoje buvo 8 žmonės. 3 seserys mokėjo gražiai
dainuoti. Nors drebančiomis lūpomis ir riedančiomis ašaromis, dainavome visi:
Sudiev, sesutės lietuvaitės,
Sudiev, mylimi draugai.
Kažin kur mes iškeliaujam,
Kažin ar begrįšim, ar begrįšim kada?
Šitokiais žodžiais atsisveikinome su savo Žarėnais, gimtuoju kaimu Kegais.
Nuvežė į Telšių stotį, išlaipino. Jau buvo apie pirma valanda nakties. Pradėjo mus varyti į gyvulinius vagonus. Mūsų vagone buvo mažytis langelis, po
narais – vietos sudėti maišams. Vagone važiavome 4 šeimos: mūsų 6 žmonės,
Lukauskų – 8, Lidžių – 4 aš ir senelė Rukneckienė su 19 metų sūnumi, kuris
sirgo plaučių džiova. Pasiekus tremties vietą, sūnus pagyveno dvi savaites ir mirė.
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Per naktį išbuvome Telšiuose, tuose gyvuliniuose vagonuose, kol pripildė
visą ešeloną. Išaušus traukinys savo signalu atsisveikino su Telšiais ir pajudėjo į
Rusiją. Vienas garvežys priekyje traukė, kitas gale stūmė visą 52 vagonų ešeloną. Prie kiekvieno vagono buvo būdelė, kurioje sėdėjo po ginkluotą stribą, kad
nebandytume bėgti. Kiekviename vagone važiavo po 20 ar 22 žmones. Stotelėse
žmonės rankomis siuntė atsisveikinimo ženklus. Žinojo: tuose gyvuliniuose vagonuose vežami žmonės. Kitą rytą Antanas Lidžius paklausė per mažytį langelį:
„Kokia stotis?“ Atsakė: „Neponimaju.“ Visą kelionę meldėmės, dažnai giedodavome
„Marija, Marija“. Jokios pagalbos – šauk kiek gali, ar valgyti nori, ar gerti, ar
kas skauda – kariškiai nekreipia dėmesio, atsitrenki beklausdamas kaip į sieną.
Gamtinius reikalus iš pradžių darėme į kibirą ir pylėme pro mažytį langelį. Po
kelių dienų vagono grindyse įtaisė tokią skylę, užsikabinome maršką ir pasidarėme tualetą. Kai privažiuodavome kokį lagerį ar kareivines, po 2 žmones iš
kiekvieno vagono eidavo atnešti vandens. Per visą tremties kelionę atnešė gal
kokius 5 kartus sriubos.
Traukinys mus vežė 19 parų. Per tą laiką daug žmonių išmirė, ypač senukai, ligoniai ir maži vaikai. Kai privažiuodavome didesnį miestą, matydavome
išnešamus kūnus.
Paskutinę, 19-ą parą pasiekėme galutinę stotį – Bratską. Daug vagonų atkabino
Tolūne, Taišete, o mus nuvežė į paskutinę stotį, toliau nebuvo bėgių, vien taiga.
Buvo pietų laikas, kai liepė lipti lauk iš vagonų su visais daiktais. Čia jau
buvo sniego ir 20 laipsnių šalčio.
Išvargę, nesiprausę, murzini, nevalgę, apėję utėlėmis... Suvažiavo kažkokia
rusų valdžia ir iki vakaro skirstė: kokį vagoną į kurį kolūkį ar miškus veš. Visos
mūsų vagono šeimos papuolė į kolūkį „Bolševik“. Pavakariais krovė į atviras
mašinas, rišo virves. Mes sėdėjome įsikibę į tas virves kaip varlės. Vežė 55 kilometrus tamsiais ir baisiais kalnais. Labai peršalome, nebejautėme nei kojų, nei
rankų. Nebenorėjome net gyventi. 27 šeimas atvežė į kolūkio „Bolševik“ raštinę.
Raštinė buvo pakūrenta, išvirta nesaldžios arbatos. Pasitiko kolūkio „Bolševik“
pirmininkas Borisas Borisovičius, padovanojo kiekvienai šeimai po duonos kepalėlį.
Rytui išaušus, pradėjo rusai rinktis, kas kokią šeimą priglaus, kol pastatys baraką
taigoje. Mes patekome pas rusus Muchorovus. Gavome vieną kambarį. Ant sienų
kabėjo Lenino, Stalino portretai. Pasiklojome patalynę ant žemės prie krosnies,
kūrenome dieną ir naktį. Taip ir išgyvenome visą šaltą žiemą.
Praėjo pora dienų, išdalijo šiltą aprangą... Tėvą paskyrė arklius šerti, brolius
Joną ir Stasį – vežti pašarus su arkliais brigadų gyvuliams, brolį Liudviką –
į mokyklą, mamą – į kolūkio pieninę sukti separatorių. O aš labai sirgau. Blogai
jaučiausi jau prieš išvežant. Buvau ką tik grįžusi iš Telšių ligoninės po sukilusio
apendicito, ten išgulėjau 21 dieną. Daktarai tėvams pasakė, kad dabar negalima
operuoti, nes esu labai silpna. Liepė mane atvežti po poros mėnesių ir tada išoperuos. Bet po dviejų savaičių mus ištrėmė.
Būdavo valandų, kai vežant vagonai labai kreivaliodavo, ypač pereinant
ant kitų bėgių. Vandenį galėdavome išlaikyti tiktai buteliukuose. Labai išvargome. Pasiekus tremties vietą, labai sirgau. Temperatūra kas vakarą sukildavo iki
39–40 laipsnių karščio. Valgyti nelabai kas buvo, vaistų jokių. Šitokios alkanos
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naktys ir dar – šalta žiema. Būdama Sibiro tremtinių kelionė į darbą keltu per Okos
10 metų, nebepavaikščiojau. Tiktai gir- upę. Bratsko rajonas, Irkutsko sritis. 1955 m.
dėdavau mamos ir jos draugių Abromavičienės, Kuneikienės karštą maldą „Marija, Marija“. Ir žodžius: „Ar beišbus
mūsų Rūtelė iki ryto?“ Paskui mama sužinojo, kad kitame kolūkyje yra lietuvis
daktaras Mackevičius. Šiaip ne taip arkliu jį parvežė. Neturėjo žmogus nei su
kuo pasiklausyti plaučių, nei vaistų. Apspaudė, apžiūrėjo. Sako: „Vaikeli, tau
yra trūkęs apendicitas.“ Ištraukė mamai du rublius: „Tavo vaikas yra labai nusilpęs,
nueik nupirk marmelado.“ Taip ir išsirgau visą žiemą. Atėjo pavasaris, saulė kilo
vis aukščiau ir aukščiau. Mama su broliu Liudviku mane suvyniodavo į maršką ir retkarčiais išnešdavo į lauką. Po truputį pradėjau sveikti. Labai tikiu, kad
pasveikti padėjo karšta mamos malda.
Po kiek laiko, kai sustiprėjau, eidavome su mama į kolūkio pieninę, rankomis sukdavome separatorius nuo 9 ryto iki 3 valandos popiet. Gaudavome
3 litrus mašinavoto pieno. Apie grietinę ar varškę – nei pasvajoti, nei palaižyti.
1952 m. rudenį pradėjau eiti į mokyklą, į trečią klasę. Buvome dvi lietuvės – Ieva Lukauskaitė ir aš. Visi ruseliai mūsų labai nekentė, stumdė, vadino
visokiais negražiais žodžiais: „Litovcy – derevianyje sapogi“ (lietuviai – mediniai
batai). Mes avėjome klumpėmis, o jie – iš beržo tošies padarytomis vyžomis.
Puodai, dubenys, puodeliai – taip pat iš beržo tošies. Rusų kalbos dar nelabai
mokėjome, tai mokytoja Ana Ivanovna, išgirdusi, kad prašnekdavome lietuviškai,
tuoj pat išvarydavo už durų, o ten – 35–40 laipsnių šalčio. Leisdavo grįžti, kai
sustirdavome į kaulą.
Sakau:
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„Bolševiko“ kolūkyje
Sibire. Čia Rimgailų
šeima kentė badą, alkį
ir šaltį nuo 1951 m.
rudens iki 1959 m.
balandžio 4 d.
Bratsko rajonas,
Irkutsko sritis.
1957 m.

Sibiro tremtinys
Jonas Rimgaila veža
rąstus. 1954 m.
gruodžio 21 d.

Tvoros traška, sienos šaudo,
Šaltis kausto rankeles.
Motinėle Tėviškėle,
Už ką nubaudei mane.
Juk man tiktai 10 metų.
Šalčiai, badas, ligos, skausmas, neužmatoma taiga, rudosios mešos – taip
prabėgo mano vaikystė. Tėvas ir vyresnieji broliai per visą vasarą būdavo apgyvendinti brigadose už 15 kilometrų. Tėvas ganydavo arklius, broliai – karves.
Brigadininkas nuveždavo duonos, arbatos patys išsivirdavo. Mums kolūkio pirmininkas išrašydavo miltų, tokių stambių, iš kurių kepdavo duoną. Mes iš tų
miltų sriubą, košę, papločius darydavome ir duonos išsikepdavome. Metų gale
atskaitydavo iš uždirbtų darbadienių. Jokio transporto nebuvo, tiktai pašto mašina
atvažiuodavo porą kartų per savaitę.
Labai susirgo mama: skausmas, priepuoliai. Kadangi buvome komendanto
priežiūroje, prašėme komendanto leidimo nuvežti mamą pas gydytoją. Brigadininkas pakinkė arklį ir vežėme su broliu mamą į Šamanovo kolūkį pas savo daktarą
Mackevičių. Tada jau daktaras turėjo ir stetofonendoskopą plaučiams paklausyti, ir
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vaistų. Apžiūrėjęs mamą, pripažino jai Sibiro tremtiniai grįžta į savo gyvenvietę
akmenligę. Liepė palikti pas jį namuose. iš miško kirtimo darbų kolūkyje „Bolševik“.
Buvo turtingesnis, siuntinių daugiau Bratsko rajonas, Irkutsko sritis. 1956 m.
gaudavo. Per 7 savaites išgydė mamą.
Jam dėkojame visą gyvenimą. Palikome su broliu vieni, ruseliai barbendavo į
langą. Kas vakarą vadindavo visokiais žodžiais, gąsdindavo.
Labai pasiilgdavau mamos, verkdavau. Išeidavau anksti rytą, įsidėdavau
duonos. Eiti reikėjo toli, gal 18 kilometrų. Taigoje gyvatės šnypščia, meškos
staugia, o aš atsargiai įlįsdavau į aukštą mišką, prisiskindavau į kišenes zuikio
kopūstų, pasėdėdavau, pailsėdavau ir eidavau toliau. Rasdavau kokį lapą, panašų į rūgštynę, sugrauždavau. Iki vėlyvo vakaro prabūdavau. Kartais per naktį
nueidavau pas mamą. Rytui išaušus, atsisveikindavau ir vėl eidavau namo pas
brolį. Daktaro žmonelė įdėdavo duonelės, užtepdavo margarino. Tokia kelionė
buvo gal 4 ar 5 kartus. Po 7 savaičių grįžo sustiprėjusi mama. Tuo metu buvome
labai laimingi. Glaudėmės lietuvis prie lietuvio, labai mylėjome vienas kitą. Visi
tremtiniai buvo kaip viena šeima.
Po poros metų pastatė baraką. Perkėlė gyventi į jį 12 lietuvių šeimų. Gyvenimas pasidarė daug šviesesnis, sava kalba, savi žmonės. Turėjome muzikantų,
keldavome šokius. Sukūrėme vaidinimą „Jonukas ir Marytė“. Buvo atvažiavęs
kunigas.
1953 m., po Stalino mirties, panaikino komendanto sargybą. Tapome laisvesni, grįžo iš Archangelsko kalėjimo sesuo Stefa, kalėjusi 4 metus. Pasibeldė į
duris ir sako: „Nežinau, ar čia rusiškai šnekėti, ar lietuviškai?“
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Aš šluosčiau grindis ir nepa- Sibiro tremtinės Juzefos Rimgailaitės vestuvės
žinau: labai jau ta Stefa sudžiūvusi, prie barako „Bolševiko“ kolūkyje. Bratsko
juoda kaip negras. Pamatė tėvas, puolė rajonas, Irkutsko sritis. 1956 m.
sakydamas: „Ar čia sapnas, ar vaidenasi!“
Karštai apsikabino. Tada supratau kad čia mano sesuo. Aš pro duris į pieninę
pas mamą, ir ji parskubėjo namo. Labai abi apsikabinusios verkė. Tą patį vakarą
sužinojo visi lietuviai, susėdo visi prie tuščio stalo ir džiaugėsi. Po kurio laiko
grįžo brolis Danielius iš Vorkutos kalėjimo. Gyvenimas pasidarė daug šviesesnis.
Po trejų metų išmokome rusų kalbą, pripratome prie rusų, ir rusai – prie mūsų.
Sakydavo, kokie lietuviai darbštūs ir sąžiningi žmonės. Ir kolūkyje pagerėjo reikalai.
Ūkis gavo bortinių mašinų, traktorių, kombainą. Atidarė ambulatoriją, vaistinę.
Tiktai negalėjome nieko auginti. Vieną kiaulę auginome, bet atėjo pareigūnė ir
norėjo atimti, sakė: „Esate teisti, negalima nieko auginti!“
Būdama 13 metų, pradėjau dirbti kolūkio sandėlyje – valyti, šluoti sandėlius. Už tai duodavo žirnių. Pripildavo kišenes, parnešdavau mamai. Būdama
15 metų, dirbau lentpjūvėje miškuose. Paskui miškai išdegė. Žiemą kankindavo
šalčiai, vasarą pjaudavo uodai.
Ten, kur gyvenome, veisėsi varnos ir žvirbliai, augo daug vaivorų ir bruknių, labai daug rudmėsių. Miškuose buvo rudųjų meškų, briedžių, stirnų, vilkų.
Rusai buvo nušovę meškos vaiką. Tai meška atėjo į kaimą, vaikščiojo ant dviejų
kojų, ieškojo savo lokiuko. Kadangi vyrai buvo darbuose, niekas jos nenušovė,
grįžo į mišką. Medžiokliniai šautuvai buvo laisvai parduodami – pirk, kiek tik
nori, medžiok, kiek sveikatos turi.
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Kolūkyje „Bolševik“ išbuvome Medžioklė Sibiro miškuose. Viduryje – Liudvikas
6 metus, paskui išėjome dirbti į Brats- Rimgaila. 1957 m.
ko miškus.
Dabar toje vietoje pastatyta ir Lietuviai prie Okos upės Bratsko rajone,
veikia Bratsko hidroelektrinė.
Irkutsko srityje: pirmoje eilėje (iš kairės) – Rūta
Reikėjo valyti miškus, galėjome Rimgailaitė, Juzė Rimgailaitė, Adelė Jankauskaitė,
daugiau uždirbti. Kai išdavė pasus, iš- Ona Kuneikaitė, antroje eilėje – Sigitas Klimas
laisvino. Dirbome dar vienerius metus, ir Jonas Tolvaiša. 1958 m.
kad užsidirbtume pinigų ir galėtume
grįžti į Lietuvą. Atvažiavo dar viena mano sesuo Juzė, kuri buvo pabėgusi. Visi
jau buvome suaugę. Buvome laimingi, kad kartu visa šeima. Užsidirbome pinigų, brolis Danielius nusipirko motociklą, kiti broliai – po medžioklinį šautuvą,
eidavome į taigą medžioti. Ir mums broliai duodavo pašaudyti, buvome nušovę
didžiulį briedį – kiek daug mėsos turėjome.
Pagaliau atėjo laiminga diena. 1959 m. balandžio 4 d. grįžome į Lietuvą – savo gimtą kaimą Kegus. Trobelė buvo labai aplūžusi, viename kambaryje
gyveno Jablonskių šeima. Dėkojome „Baltijos“ kolūkio pirmininkui E. Stelmokui,
kad iškeldino tą šeimą ir davė iš tėvo miško prisikirsti statybinės medžiagos.
Atėjo kaimynai, giminaičiai, padėjo suremontuoti ir sutvarkyti visus pastatus. Vėl
gyvenome savo sodyboje.
Mama iš Sibiro grįžo labai ligota, ją daug metų reikėjo vartyti lovoje. Ir
brolis Liudvikas buvo praradęs sveikatą Sibire. Jis rašė:
Drebėkite visi stribai,
Išmušė jums baisioji valanda.
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Jūs mūsų tautą sunaikinot,
Net sugebėjote išvežti ją.
Ir turtą grobėte vežimais.
Surinkote net klumpes senas.
Tauta jums atleisti negalės.
Ir niekad Tauta neatleis.
Grįžau 18-os metų. Tėviškė, miškas, takelis prie ežero. Pats brangiausias mums buvo Ilgio ežero krantas,
Blezdingų kalvelė, į kurią kas vakarą
8 vaikai bėgdavo palydėti saulės. Žaisdavome kerepežą, kiaulę, pasidarydavome iš skudurų kamuolį. Man labai
brangi ir šventa tėvų žemelė, labai
myliu ją.
Būdama 21 metų, sukūriau šeimą. Užauginau 2 dukras, sulaukiau
3 anūkų. Tokia mano gyvenimo istorija.

Kirtome duobes ir
sprogdinome kalnus

Stasys Rimgaila Sibire. 1956 m.

Pasakoja Irkutsko srities Angarsko kalėjimo tremtinė,
politinė kalinė Kazimiera Norvaišaitė

Mano du broliai nuo kariuomenės slapstėsi miškuose, nešdavau jiems valgyti.
Gyvenome tada Šašaičių kaime, Plungės rajone. Mane suėmė kaip partizanų
ryšininkę ir pasodino trims mėnesiams į Telšių kalėjimą. Ten mane tardė, mušė,
žemino. Po to perėjau visus Lietuvos kalėjimus: Kauno, Klaipėdos, Šiaulių. Pagaliau papuoliau į Vilniaus kalėjimą. Iš Vilniaus mane išvežė į Sibirą. Tai buvo
1949 m. Dešimt metų kalėjau Irkutsko srities Angarsko kalėjimuose.
Gyvenau labai vargingai. Sunkiai dirbau, valgyti gaudavome labai mažai.
Buvome vienos moterys. Darbai buvo vyriški. Kasėme tranšėjas, kirtome duobes
kalnuose, darėme perėjas, sprogdinome kalnus, nes ten turėjo būti nutiestas geležinkelis. Vėliau kasėme gipsą, dirbau plytinėje.
Lageryje išbuvau dešimt metų, nors buvau nuteista penkiolikai.
Į Lietuvą grįžau 1959 m. ir apsigyvenau Plungės rajone, Šašaičių kaime.
Savų namų neberadau, nes buvo sudeginti, teko glaustis pas gimines. Apsigyvenau
pas brolį Joną nedidelėje trobelėje. Dirbau kolūkyje. Vėliau su broliu Aleksandru
nusipirkome pusę Eremino namo Žarėnuose, kur įsikūrėme visam laikui.
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Rinkome ir valgėme žolių šakneles
Pasakoja Komijos tremtinė Marcelė Petrauskaitė

Pamenu, kaip mus guodė dainuojami žodžiai:
Lingavo uosiai ašaroti
Ir vyšnios verkė taip baltai,
O tu tiktai pro lango grotas
Gegužį raudantį matei.
Vingiavo bėgiai stepių plotais,
Sukosi tarpekliuose kalnų...
Nebematysi nei pro grotas
Tėvynės žydinčių laukų.
Antanas Činga

Prieš tremtį mudvi su mama gyvenome Mažeikių rajono Sedos apskrities
Ketūnų kaime. Tėvai turėjo 12 ha žemės. Mano brolis Ignas priklausė šaulių organizacijai. Sedoje dirbo policijoje, buvo didelis Lietuvos patriotas. Vasario 16-ąją
liepdavo niekam nedirbti, o švęsti Lietuvos nepriklausomybės dieną. Kai prasidėjo
lietuvių trėmimai į Sibirą, broliui pavyko pabėgti iš Lietuvos ir apsigyventi Kanadoje.
Mudvi su mama išvežė į šalčiausią Rusijos europinę vietovę – į Komiją.
Apgyvendino Komijos autonominės srities Vuktulskio rajono Voisko apylinkėje.
Koks tas Komijos kraštas? Tai neįžengiamų miškų, pelkių ir tundrų kraštas,
kur užpoliarinėje dalyje vyrauja šalčiai 50–60 laipsnių žemiau nulio, su vėjais ir
žiauriomis pūgomis.
Tai buvo 1945 m. vasarą. Kartu su mumis ištrėmė ir brolio Igno žmoną
Zuzaną su trimis dukromis. Vienai iš jų buvo devyneri, antrai – aštuoneri metukai,
o mažiausiai – aštuoni mėnesiai. Mažylė greitai mirė iš bado.
Kad brolis atsidūrė Kanadoje, sužinojome tik 1955 m. Kitas brolis Liudas
kalėjo Vorkutos lageryje. Dirbo šachtoje. Ten ir žuvo.
Tremtyje gyvenome labai sunkiai, badavome, valgėme žolių šakneles, kad
išgyventume. Iš 200 atvežtų žmonių gyvi liko tik 70. Kiti mirė iš bado.
Dirbome miškuose – kirtome mišką. Mano mama negalėjo dirbti, nes buvo
jau sena. Duonos duodavo pagal korteles. Dirbančiam skirdavo 700 gramų duonos,
nedirbančiam – 200 gramų dienai. Duona buvo beveik nevalgoma. Mėsos visai
neduodavo, žuvies galėdavai nusipirkti, bet neturėjome pinigų.
Vyrai buvo atskirti nuo moterų, vaikai – nuo tėvų. Vaikai išmirė iš bado.
Tik viena šeima išliko pilna.
Į darbą dešimt kilometrų eidavome alkani. Labai daug dirbome, kad galėtume išgyventi. Tremtyje gyvenau iki 1957 metų.
1957 m. grįžau į Lietuvą, bet mūsų čia niekas nelaukė. Lietuvoje mūsų
neregistravo, todėl teko važiuoti į Latviją, kur gyveno sesers dukra, ten gyvenau
dar dešimt metų. Po dviejų tremčių į Lietuvą sugrįžau 1967 m. ir apsigyvenau
Sedoje. Dirbau ligoninėje virėja. Ten gyvenau dvejus metus. Po to persikėliau
gyventi į Žarėnus.
Apie tremtį nenoriu net prisiminti. Niekam nelinkiu patirti tokį pragarą,
kokį teko išgyventi man ir mano artimiesiems.
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Svetimi savuose namuose
Pasakoja Vakarų Sibiro Tomsko srities tremtinys Vladimiras Jankauskas
ir jo sūnūs Jurgis bei Tadas

Tik po 52 metų į savo tėvų ir senelių žemę Telšių rajono Kereliškės kaime
sugrįžo Jurgis Jankauskas iš tolimo Taškento. Nedaug ką mena. 1941 m. ketverių
metukų Jurgis ir metais jaunesnis jo brolis Tadas buvo ištremti.
Kaunas, 1941 metai. Pradeda įsisukti baisusis trėmimų ir kančių ratas. Pirmiausia patenka inteligentija.
Žemaitis nuo Telšių Vladimiras Jankauskas tuomet dirbo Kauno Raudonojo
Kryžiaus ligoninės buhalteriu, žmona – medicinos seserimi. Niekas nesijautė tikras
dėl rytojaus, nors tikėjosi: „Gal mane aplenks?“
Halina su vaikais buvo namuose, kai atriedėjo vežikai. Vyras darbe. Moteriai
leido pasiimti tik vieną kitą daiktelį, šiokių tokių maisto atsargų. Įstūmė ją su
verkiančiais vaikais į mašiną, dorai neišsiaiškinę, kur vyras. O vyras Vladimiras
Jankauskas tuo metu iš darbo skubėjo į namus.
„Priešais pamačiau mašiną, – sakė Vladimiras. – Buvau beprasilenkiąs, bet iš
jos pasigirdo mano žmonos šauksmas, kupinas skausmo ir nevilties. Mašina sustojo.“
Įlipęs į mašiną, jis apkabino vaikučius ir žmoną. Į Rusijos Sibiro tremtį
išgrūdo visą šeimą. Išvažiavo kaip savanoris, o Sibire jam buvo sukurpta byla už
nusikaltimus Lietuvoje sovietų valdžiai.
Tremtinių šeimą apgyvendino Tomsko krašte. Gyveno žeminėje. Badas.
Pažeminimai. Lietuviai dantis sukandę turėjo tylėti apšaukiami visokiais vardais.
Ypač tokiais epitetais švaistėsi vaikai.
gerėjo,
Netrukus V. Jankauskas buvo paskirtas sąskaitininku. Gyvenimas pa
šeima persikraustė gyventi į normalų rusišką namą. Vėliau iš nuošalaus namelio
kaime Jankauskai gavo teisę persikelti į didoką Podgornos gyvenvietę. Jurgis ir
Tadas (Jankauskų vaikai) ėmė lankyti mokyklą. Jankauskai tarpusavyje kalbėjo
lietuviškai. Motina vaikus išmokė skaityti gimtąja kalba, nes tikėjo, kad tremtis
nebus amžina.
Baigėsi karas. Mirė tautų budelis Stalinas. Gyvenimas pagerėjo. 1955 m.,
gerai baigę vidurinę mokyklą, sūnūs Jurgis ir Tadas išvažiavo studijuoti į Tomsko
politechnikos institutą. Abu pasirinko Geologijos fakultetą. Jurgis nespėjo baigti
mokslų – buvo pašauktas į sovietinę armiją.
Tadas sėkmingai baigė Tomsko politechnikos institutą ir iki 1969 m. jame
dirbo dėstytoju. 1970 m. jam pavyko grįžti į Lietuvą, gauti darbą Geologijos institute. 1983 m. Tadas Jankauskas apgynė daktaro disertaciją.
Ne toks sėkmingas buvo tėvų ir brolio Jurgio kelias į Lietuvą. 1957 m.
Vladimiras ir Halina Jankauskai grįžo į Lietuvą. Abu lyg ir laisvi, bet nereabilituoti. Durys buvusiems tremtiniams visur uždarytos: nei darbo, nei buto – svetimi savuose namuose. Nieko kito nebeliko, kaip savo noru grįžti ten, kur buvo
prievarta išvežti.
Motina mirė Tomske nesulaukusi nė šešiasdešimties. Tik po 18 metų jos
palaikai pargabenti į Telšių kapines. Vladimiras Jankauskas mirė Vilniuje. Čia ir
palaidotas.
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Ilgiausiai svetimuose kraštuose išbuvo Jurgis Jankauskas – net 52 metus.
Po tarnybos armijoje vedė armėnę Elenutę, tokio pat likimo moterį, ir apsigyveno
Taškente. Susilaukė dviejų sūnų. Vyresnysis sūnus Michailas baigė Riazanės karo
mokyklą. Gavo ne tik leitenanto laipsnį, bet ir įgijo inžinieriaus mechaniko specia
lybę. Tarnavo Afganistane. Ten kontūzijo, liko trečios grupės invalidu. Karininku
nebedirbo. Vedė ukrainietę. Pats tapo Ukrainos piliečiu. Pradėjo ūkininkauti. Jaunesnysis sūnus Aleksandras baigė Taškento choreografijos mokyklą.
Tada Lietuvoje jau brendo svarbūs įvykiai. Tai sužinojęs iš brolio Tado ir
pasitaręs su žmona, Jurgis Jankauskas 1990 m. grįžo į Lietuvą.
Lietuva jau buvo laisva. Tiek daug ir gražiai buvo žadama tremtiniams.
Pagaliau pavyko susitvarkyti dokumentus dėl nuosavybės teisių atgavimo į senelių
ir dėdžių buvusio Kereliškės dvarelio 53 ha žemę. Iš viso čia buvę 132 hektarai.
Mynė ministerijų, departamentų slenksčius dėl pilietybės, buto. Pagaliau
pavyko.
1993 m., palikę Taškente geras tarnybas, keturių kambarių butą, draugus,
Jankauskai persikrausto į Kereliškės „dvarą“. Iš jo tik vardas belikęs. Nepasijuto
Jurgis Jankauskas ūkininku.
Pas tėvus į Kereliškę iš Ukrainos grįžo sūnus Michailas su šeima, parsirado
iš sovietinės armijos jaunesnysis Aleksandras. Visa šeima apsigyveno apleistame
Kereliškės „dvare“. Bet ilgainiui Kereliškėje liko gyventi tik Jurgis su žmona.
Vaikai patraukė į miestus.

Liko nuoskaudos ir pažeminimas
Pasakoja Irkutsko srities Sajansko tremtinė Žarėnų mokytoja
Marijona Petkevičienė

Sunkus išbandymas teko mano tėvams ir mums, vaikams.
Mūsų šeimą 1949 m. kovo pabaigoje išvežė į Sibirą. Šeimoje buvome penki
žmonės: tėvai, mano brolis, aš ir mažoji pusantrų metukų sesutė. Į Sibirą išvežė
keturis, nes sesutė gyveno pas močiutę ir dėdę Karštenių kaime.
Kai stribai atvažiavo mūsų išvežti, tėvelio namuose nebuvo. Tuo metu jis
krovė rąstus į vagonus Telšių geležinkelio stotyje. Tokia buvo bausmė už tai, kad
laiku nesumokėjo apibuožinimo mokesčių. Mokesčiai buvo dideli, todėl tėvams
pritrūko pinigų.
Mano tėvai turėjo 11,5 ha žemės. Tėvelis su draugu buvo nusipirkęs kuliamąją mašiną.
Kadangi tėvelio namuose nebuvo, į Sibirą išvežė mamą su vaikais. Broliui
tada buvo šešeri metukai, man – ketveri. Tėvas, sužinojęs, kad veža šeimą, pėsčiomis iš Telšių grįžo į Žarėnus, kad galėtų būti kartu.
Taip ir išdundėjome į Sibirą. Buvo nelinksmas 1949 metų pavasaris. Gyvuliniame vagone sutikome Velykas.
Gyvenimo sąlygos vagone buvo baisios. Miegojome ant maišų, ant plikų
narų, dvokė, kamavo ligos. Kai traukinys sustodavo, išlipti niekam neleisdavo,
vagonus ir žmones saugojo milicija ir kareiviai.
Vežė mus ilgai – gal porą savaičių. Atvažiavome į stotį Zaoziornaja. Dalį
lietuvių paliko čia, o mus suvarė į sunkvežimius ir išvežė į Sajansko rajono
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Aginsko gyvenvietę. Iš pradžių apgyvendino bityne, po kelių
savaičių Aginske.
Tėvai dirbo kolūkyje. Mama triūsė fermoje, tėvelis
kalvėje.
Už dieną dirbantysis gaudavo 1 kg duonos, nedirbančiam nedavė nieko. Badauti neteko, nes, atėjus pavasariui,
Sibiro miškuose atsirasdavo visokių skanėstų.
Vietiniai rusai buvo geri. Beveik visi čionykščiai gyventojai buvo tremtiniai – ukrainiečiai, baltarusiai, latviai, estai,
turkai, vokiečiai. Ypač nuoširdūs buvo mums kaimynai. Mes,
vaikai, greitai įsigijome daug draugų, išmokome rusiškai.
Tėvai dirbo labai sunkiai. Vasarą, kai prasidėdavo šie- Sibiro tremtinė
napjūtė, visus varydavo šienauti. Pievos buvo už 10–15 ki- Žarėnų vidurinės
lometrų. Į darbą eidavome pėsčiomis, retai kada veždavo mokyklos dešimtokė
sunkvežimiais.
Marijona Petkevičienė
Namuose likdavome vieni vaikai. Mus prižiūrėdavo se- (Skirmontaitė), 1949 m.
nutė tremtinė, gyvenusi tame pačiame name. Kai man sukako išvežta su tėvais
šešeri, pirmą kartą su broliu paruošėme tėvams valgyti – iš- į Krasnojarsko kraštą,
virėme bulves be druskos. Tėvai valgė ir verkė...
Sajansko rajoną,
1950 m. rudenį brolis Adolfas pradėjo lankyti mokyklą. Aginską. 1960 m.
Jam buvo aštuoneri.
1951 m. pavasaris į mūsų šeimą atnešė didelę nelaimę –
balandžio 17 dieną karo apkasuose nuskendo brolis Adolfas.
1951 m. rudenį aš pradėjau lankyti mokyklą. Rusijoje
baigiau penkias klases.
Šeimoje visada kalbėjome lietuviškai. Iš lietuviškų knygelių išmokau skaityti ir truputį rašyti. Mokykloje mokiausi
gerai. Ypač sekėsi rusų kalba, todėl jau Žarėnuose, baigusi
vidurinę mokyklą, nusprendžiau būti rusų kalbos mokytoja.
Komendantūroje tėveliui patarė rašyti malonės prašymą
į Maskvą. Prašymą rašiau aš. Neilgai teko laukti atsakymo.
Žarėnų „Minijos“
Tėvelį pakvietė į komendantūrą ir pranešė gerą žinią.
Mama tuo metu jau nebedirbo, nes augino mažiausią vidurinės mokyklos
sesutę, gimusią tremtyje. Tėvelis dirbo statybose, kad užsi- mokytoja Marijona
Petkevičienė, 1994 m.
dirbtų daugiau pinigų.
Sunkus darbas, tragiška brolio Adolfo mirtis palaužė
mamos sveikatą ir ji po kelis mėnesius per metus gulėdavo ligoninėje.
Man teko nelengva dalia. Reikėjo rūpintis namais ir auginti mažąją sesutę,
nes tėvelis dirbo. Grįžome į Lietuvą 1956 m. liepos mėnesį. Nebeatpažinau Žarėnų,
Karštenių. Namas, kurį tėvai buvo pasistatę prieš tremtį, buvo nacionalizuotas.
Apsigyvenome pas dėdę, kur pas močiutę buvo palikta mažoji sesutė. Kai grįžome, ji jau lankė mokyklą.
Po metų tarybinio ūkio direktorius leido mums apsigyventi savame name
Karštenių kaime. Vėliau leido savo namą nusipirkti.
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Visam gyvenimui atmintyje liko tolimojo Sibiro vaizdai, vargingas tremtinio gyvenimas, nuoskaudos ir pažeminimai (iš Juozo Girdvainio asmeninio archyvo
(J. G. ARFA). Visa Tremtinių medžiaga saugoma Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos
muziejaus archyve, M. Petkevičienės byloje).

Janina tikėjo šviesia Lietuvos ateitimi
Atverskime puslapį ir apie Žarėnų pedagogę
Janiną Elijošienę (Atkočiūnaitę) (1922–2000 m.) –
skausmingą jos gyvenimą bei likimą
Žuvus gulbinui, neilgai trukus
ir gulbę pašaukė mirtis.
1922 m. gegužės 15 dieną Telšiuose inteligentų šeimoje gimė Janina Atkočiūnaitė. Niekas tuomet nesusimąstė,
kad laumės jai skyrė nelengvą dalužę.
Prabėgus vaikystei, mokėsi Telšių
mergaičių pensionate, vėliau – Plungės
gimnazijoje.
1941 m. birželio 15 dieną visą At
kočiūnų šeimą ištrėmė į Rusijos Šiaurę.
Tremtinio kelias buvo ilgas ir skausmingas, kol baigėsi Komijos ASSR, Ust
Kolyme. Janinai teko dirbti įvairiausius
darbus: doroti mišką, arti žemę, sėti,
kirpti žmonėms plaukus, siūti, prižiūrėti
vaikus. Pasitaikius progai, Janina 1947 m.
sausį pabėgo į Lietuvą, į Žarėnus.
Čia 1947 m. vasario mėnesį pradėjo dirbti mokytoja Žarėnų progimnazijoje.
Žarėnų progimnazijos mokytojai Zigmas Elijošius
1947 m. birželio 29 d. ištekėjo ir Janina Elijošienė (Atkočiūnaitė). 1998 m.
už Žarėnų progimnazijos direktoriaus
Zigmo Juozo Elijošiaus. 1948 m. jiems gimė duktė Audrutė.
Prasidėjo sovietų valdžios persekiojimai. 1949 m., vieną balandžio naktį,
Janiną Elijošienę areštavo – trejus metus kalėjo Telšių, Klaipėdos ir Šilutės (Macikų) kalėjimuose. 1949 m. lapkritį Janina kalėjime pagimdė dvynukus – Arūną ir
Dalią. 1952 m. iš Šilutės kalėjimo antrąkart ištremiama į Sibirą. Tremtyje kalėjo
ketverius metus.
Sovietų valdžia persekiojo Janinos vyrą. Zigmas Elijošius persikraustė su
maža dukrele Audrute į Ylakius. Susirgusi staiga mirė pirmagimė Audrutė. Z. Elijošius 1949 m. dirbo Ylakių progimnazijos direktoriumi, 1950–1952 m. – Mosėdžio
vidurinės mokyklos direktoriumi. Kai žmoną Janiną ištrėmė atgal į Komijos ASSR,
Zigmas Elijošius 1953 m. kartu su sūnumi Arūnu išvažiavo pas žmoną.
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1956 m. Janina ir visa Elijošių šeima grįžo į Lietuvą. Apsigyveno Klaipėdos
rajone, Lankupių kaime. Keletą metų dirbo bibliotekoje, mokytojauti neleido. Vėliau Janina baigė mokytojų kursus ir mokytojavo Lankupių pradinėje mokykloje
iki pensijos. Be darbo mokykloje, Janina daug jėgų įdėjo vadovaudama Lankupių
kultūros namų šokių rateliui, lėlių teatrui. Dalyvaudavo su jaunimu respublikinėse
dainų šventėse.
Janina visada tikėjo šviesia Lietuvos ateitimi – Laisve ir Nepriklausomybe.
Jos sulaukusi, didžiavosi savo tauta, džiaugėsi Nepriklausomybe.
Janina Elijošienė (Atkočiūnaitė) mirė 2000 m. kovo 26 dieną.
Tebūna jai lengva Lietuvos žemelė! Mokiniai ir kolegos tęsia Lietuvos laisvės
siekius, puoselėja ir savo darbais puošia Tėvynę Lietuvą.

Išvados
Bolševikų okupantai Maskvos komunistų nurodymu nuo 1940 metų masiškai
naikino Baltijos tautų geriausius žmones.
Pirmas masinis Lietuvos gyventojų trėmimas sovietų valdžios įvykdytas
1941 m. birželio 14–18 dienomis. Išvežta apie 17 500 žmonių. Vyrai išsiųsti į
Krasnojarsko, Komijos, Sverdlovsko lagerius, jų šeimos – į Altajų, Novosibirsko
sritį, Komiją.
1942 m. vasarą apie 3 tūkst. lietuvių iš Altajaus išvežti į šiaurę, prie Laptevų jūros, kur dauguma mirė.
1945–1946 m. daugiausia buvo tremiamos partizanų ir jų rėmėjų, nuo
1947 m. – ūkininkų šeimos.
Didieji trėmimai vyko 1948 m. gegužės 22–23 d. – ištremta 42 tūkst. žmonių, 1949 m. kovo 25–28 d. – 33 tūkst., 1952 m. spalio 2 d. – 20 tūkst. žmonių.
Iš viso 1940–1941 m., 1945–1953 m. ištremta apie 130 tūkst. žmonių – daugiau
kaip 44 tūkst. šeimų.
1954 m. į Lietuvą leista grįžti vaikams, 1955 m. – šeimoms, nuo 1956 m.
prasidėjo masinis likusių gyvų tremtinių grįžimas. Ne visiems leista apsigyventi
Lietuvoje.
1990 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos įstatymas „Dėl asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių
atstatymo“ paskelbė, kad ištremti iš Lietuvos žmonės yra nekalti, atstatomos visos
jų pilietinės teisės.
Šiandien sveiku protu sunkiai suvokiama, jog Kremliaus komunistai nuo
1939–1940 m. veikė slaptai ir apgaulingai – stengėsi sunaikinti Europoje pažangių
nepriklausomų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos, Estijos – labiausiai išsilavinusius ir dirbusius savo Tėvynei žmones. Sovietų okupantų valdžia visais būdais
stengėsi išnaikinti išprususius ir darbščiausius žmones, užkariauti Baltijos valstybių
teritorijas, panaikinti privačią asmens nuosavybę, atimti iš gyventojų jų pilietines
teises, užgrobti visą užgyventą turtą bei pasiekimus.
Kada Karo tribunolas nubaus Maskvos Kremliaus komunistus ir įsakys atlyginti už padarytą didžiausią, sunkiausią ir skaudžiausią žalą Lietuvai, Latvijai,
Estijai bei šių šalių žmonėms?
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Darbu siekėme geresnio gyvenimo Lietuvai
Algimantas Juozaitis

Mano tėtis karininkas. Mama
Jadvyga Regina Gintilaitė – vidurinė iš
trijų vaikų, kilusi iš Jomančių dvaro,
netoli Rietavo–Plùngės vieškelio, 9-ame
kilometre. Sovietų valdžios nugyventas
ir po melioracijos liko plynas ariamas
laukas. Baigusi Plungės gimnaziją, mokytojavo.
Tėvas Kazys Juozaitis, kilęs iš
L¿ginės kaimo netoli Marijãmpolės, keli
kilometrai nuo miesto. Sodyba stovėjo
ant Šešùpės kranto. Šeimoje augo de- Regina ir Kazys Juozaičiai. 1935 m.
vyni vaikai: keturios mergaitės ir penki
berniukai, tėtis buvo jauniausias. Ūkį senelis Jonas Juozaitis pirko iš arkivyskupo
Jurgio Matulaičio brolio, valdė 40 ha žemės. Sodyba neišliko, sovietų valdžios
sunaikinta. Dabar toje vietoje stovi paminklas palaimintajam arkivyskupui Jurgiui
Matulaičiui atminti. Baigęs gimnaziją, 1927 m., Kazys įstojo į Kauno karo mokyklą,
ją baigęs gavo leitenanto laipsnį, paskirtas į Lietuvos kariuomenės 4-ą artilerijos
pulką. 1933 m. baigė Aukštųjų karininkų kursų artilerijos skyrių (V laida).
1934 m. Kazys Juozaitis baigė fizinio lavinimo kursus. 1937 m. pakeltas
į kapitonus. Paskirtas Lietuvos kariuomenės baterijos vadu. Apdovanotas DLK
Gedimino 4 laipsnio ordinu ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
Kazys Juozaitis tarnavo įvairiose Lietuvos vietose. 1935 m. artilerijos pulką
atkėlė iš Šiaulių į Plungę. Čia ir susitiko mano būsimieji tėvai. Kazys Pabedinskas
atsiminimuose „Nuo Plungės iki Maroko“ rašo: „Kai 1935 m. į Plungę buvo atkeltas
Lietuvos kariuomenės artilerijos pulkas, miesto gyvenimas žymiai pagyvėjo. Plungė sulaukė
jaunų gražių karių. Jau pirmaisiais metais šeši karininkai vedė plungiškes žemaitaites.“
Kaip pasakoja aplinkiniai gyventojai, Kazys Juozaitis atjodavo iš Plungės į
Jomančiÿ dvarą, lydėdavo adjutantas, išjojęs iš Stalg¸nų miško, sustodavo, nusivalydavo dulkes, iššukuodavo arklius ir galopu nujodavo į netoli esantį dvarą – pas
Reginą Gintilaitę. Netrukus su ja iškėlė šaunias vestuves.
Aš gimiau 1937 m. rugsėjo 5 d. Plungėje, krikštytas Plungės bažnyčioje.
Kaip ir visur kariuomenėje, nuolatinės tarnybos vietos nebūdavo. Tėvas buvo
kilnojamas po įvairius Lietuvos miestus, kartu vykdavo ir šeima.
Prisimenu tėvo tarnybą Le¹tvaryje. Buvo vasara, gyvenome netoli kareivinių
prie ežero. Dvaro aikštėje stovėjo išrikiuoti pabūklai, žemiau kyšojo kelių aukštų
raudonų plytų kareivinės. Sovietmečiu Lentvario dvaro rūmuose buvo įsteigtas
Lentvario kilimų fabrikas. Šalia puikavosi didelis gražus parkas. Sekmadieniais
laiveliu plaukiodavome po ežerą, maudydavomės, meškeriodavome. Iškylaudavo
daug žmonių. Netoli ėjo demarkacijos linija su lenkais. Retkarčiais vykdavo kautynės, tada mudu su mama ir kiti civiliai bėgdavo į kareivinių požemį slėptis.
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Pasibaigus kautynėms, įsivyraudavo Plungės kareivinių kariai. Penktas iš dešinės
ramybė.
sėdi Kazys Juozaitis, šalia – įgulos vadas.
Iki sovietams okupuojant Lietu- 1934 m.
vą, Kazys Juozaitis tarnavo 4 artilerijos
pulke. Sovietų okupantams likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. buvo paskirtas į Raudonosios armijos 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 617 haubicų artilerijos
pulką baterijos vadu. Prieš karą divizija buvo dislokuota Varėnos poligone. Kilus
Vokietijos ir SSRS karui, Kazys iš Raudonosios armijos pasitraukė.
Tuo metu su mama gyvenome Jomančių dvare. Netoli dvaro stovėjo kumetynas, jame buvo daug vaikų, dažnai eidavau su jais pažaisti. Pamenu, kaip
pirmosios sovietų okupacijos metu dvaro daržinėse buvo sustatyti rusų kariuomenės sunkvežimiai. Aš apie juos šmirinėdavau, kareiviai sodindavo į kabiną,
leisdavo pasukioti vairą.
Dėdė Jonas Juozaitis – taip pat karininkas. Dėdė Jonas irgi tarnavo kariniame poligone, vadovavo ryšių kuopai, turėjo majoro laipsnį. Daug vėliau jis
pasakojo, kad sovietai pakeitė antsiuvus, prie kiekvieno vado pristatė po politruką,
prasidėjo politinis perauklėjimas.
Kartą daug karininkų po nakties dingo. Vienas komunistuojantis karininkėlis
per klaidą ten buvo papuolęs ir paleistas pasakojo, kaip juos sovietų karininkai
iškvietė, išrikiavo miško aikštėje. Tada iš miško išėjo ginkluoti enkavėdistai ir
visus areštavo: sukišo į vagonus ir išvežė. Daugiau iš jų nė vieno nebemačiau.
Netrukus prasidėjo karas, kurio, sakė, laukėme. Ryte pamatėme ore vienas kitą
gaudančius lėktuvus, per žiūronus įžiūrėjome, jog vieni buvo su kryžiais, kiti –
žvaigždėti. Vadovybė tylėjo, sakė, kad tai manevrai. Tik po pietų paskelbė, jog
užpuolė vokiečiai – prasidėjo karas, įsakė trauktis į Pi»čiupų kaimą. Visi rusų
vadai buvo išsigandę, o mes džiaugėmės – pagaliau išsivaduosime iš raudonojo
maro. Politrukas, pamatęs mano džiugesį, paklausė, kodėl džiaugiuosi. Atsakiau:
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„Duosime fricui į kailį.“ Netrukus divizijos štabas evakavosi. Likusi kariuomenė irgi ruošėsi evakuotis, bet nespėjo.
Pasirodė vokiečiai ir visi pasidavė. Po
filtracijos dėdė ir tėvas buvo paleisti namo. Prieš tai siūlė prisidėti prie
vokiečių kariuomenės, bet jie atsisakė.
Tėvų sodyba Suokelių kaime.
Tėvas grįžo į dvarą prie šeimos ir tęsė
pradėtą sodybos statybą dvaro žemėje
Suokelių kaime. Baigus statyti gyvenamąjį namą ir mūrinį tvartą su daržine,
iš dvaro persikėlėme į naujuosius namus. Medžiaga kitiems statiniams irgi
buvo suvežta, tačiau, esant neramiems
laikams, tėvas nuo statybos susilaikė.
Sodyba stovėjo gražioje vietoje – aplink
miškeliai, šiaurinėje pusėje plytėjo didelė pelkėta pieva, kurios viduriu tekėjo žuvingas upeliukas. Tėtė iš ten
dažnai parnešdavo lydekų. Tą pievą
aplinkiniai vadino Kleciais, ji ir vasara
neišdžiūdavo, net gyvulai įkrisdavo –
reikėdavo iš pelkės traukti virvėmis,
o šieną išnešdavo rankomis, dideliais Karininkas Jonas Juozaitis. 1921 m.
neštuvais, kuriuos vadino kestėmis: dvi
ilgos kartys, ant kurių sukraudavo didelę krūvą šieno, kad viso svorio nereikėtų
rankose laikyti, prie rankenų pririšdavo virves, visas svoris tekdavo pečiams. Du
tvirti vyrukai pakišdavo pečius po virve, rankomis imdavo už neštuvų rankenų
ir nešdavo iki kieto grunto, kur galėdavo privažiuoti vežimai.
Pavasarį pelkė virsdavo paukščių rojumi. Daugybė jų skraidydavo keldami
triukšmą, klykaudami įvairiais balsais, dalis likdavo perėti. Miškeliuose veisėsi
daugybė tetervinų, augo grybai. Anksti pavasarį prasidėdavo tetervinų tuoktuvės.
Miškeliai ir krūmai prisipildydavo jų burbuliavimo. Atrodė, kad toli toli griaudi
kanonada. Būdavo įdomu ir gražu žiūrėti, kaip juodi, riestomis uodegomis, raudonomis skiauterėmis paukščiai šokinėja vienas prieš kitą ir pešasi. Tėtė buvo
medžiotojas, kartais vesdavosi ir mane į medžioklę. Tai buvo nepamirštamos
dienos... Po melioracijos neliko nei miškelių su tetervinais, nei Klecių su paukščių
gausybe ir jų šurmuliu, nei kaimo sodybų su gyventojais. Artėjant frontui, tėvai
nusprendė evakuotis į JAV, išsirūpino vizą. Ten gyveno tėvo brolis. Nusipirko
arklį ir vežimą. Išvykti kažkodėl vis delsė, o frontas artėjo. Jau girdėjosi pabūklų
dundėjimas. Sakė, kad kovojama prie Šiaulių. Naktimis be perstojo skrido rusų
lėtuvai bombarduoti, sakė, Liepojos. Naktimis danguje matydavome ugnies ir šviesų
spektaklį. Horizonte virš miško nuo bombų sprogimų iškildavo raudonos šviesos
pliūpsniai. Kad geriau matytųsi taikiniai, ore iškabindavo lempas (žirondelius).
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Kabindavo eilėmis taisyklingais stačiakampiais – po 12 ir daugiau. Kabindavo
ir po vieną, sakė, kad tai rusiškos, kur daug – amerikoniškos. Danguje švaistėsi
prožektorių šviesų juostos, lakstė priešlėktuvinių pabūklų ugnelės, o kai paleisdavo salves iš katiušų, danguje pasklisdavo žiežirbos, lyg skristų bičių spiečius.
Stebėti buvo įdomu, jau suprasdavau, iš kokių ginklų šaudo.
Vieną naktį lempų girliandą iškabino netoli mūsų namų, pasidarė šviesu –
galėjai skaityti laikraštį. Tėtis išėjo į lauką pasižiūrėti, tuo metu virš miško išniro
lėktuvas ir paleido kulkosvaidžio salves į mūsų namą. Tėtis parbėgęs išvedė
mus iš namų, sugulėme į griovį. Aplink sodybą buvo iškasti grioviai vandeniui
nubėgti. Gulėdamas griovyje, pajutau – kad pro pilvą praėjo šilumos pliūpsnis,
pasirodo, netoliese sprogo bomba, trenksmo negirdėjau.
Ryte pamatėme, jog visi mūsų namo langai išbyrėję. Netoli namo už
200–300 metrų prie miškelio žiojėjo piltuvo formos bombos išmušta duobė.
Tėtis sakė, kad taikytasi į namą. Miškelio eglių viršūnės nukapotos, vien stiebai styrojo. Tvarte stovėjo gyvuliai – ten rado sužeistą karvę: kulka pro stogą
ir lubas pataikė karvei į skrandį ir ten liko. Visi stebėjosi, kad gyvulys liko
gyvas.
Po tos nakties aplinkinių kaimų gyventojai pradėjo statytis slėptuves. Apkasą
išsikasėme ir mes, jame praleidome vieną pusnaktį. Daugiau tokio bombardavimo
nebuvo. Bombų nemažai numetė, bet aukų daugiau, atrodo, nebuvo. Kitos nesprogo, liko tik skylės žemėje. Kaimo bernai, pasiėmę kartis, baksnojo, žiūrėjo, ar
giliai įsmigusios. Sakė, kad apie 6–7 metrus. Tėtis pasiklausė per radiją rusiškų
žinių, ką rusai kalba. Pasigyrė, kad subombordavo Plungės geležinkelio stotį, taigi
rusų bombarduotojai nuklydo į šoną apie 15 km.
Po kiek laiko naktį vokiečiai išsprogdino Mínijos tiltą prie Stalg¸nų. Ryte
į paruoštą vežimą susikrovėme mantą ir pajudėjome per ganyklas į Vakarus.
Tenuvažiavome kokį puskilometrį. Pamatėme vieškeliu važiuojantį viliuką su
kareiviais, vienas dar mums pamojavo ranka. Tėvas sakė, kad tai rusų žvalgai,
frontas pralaužtas. Apsisukome ir grįžome namo. Netrukus kaime pasirodė raiti
rusų žvalgai, teiravosi, ar nėra vokiečių. Ūkininkas Jokubaitis turėjo gražų staininį žirgą, rusų kareiviai tuoj išmainė į raišą trakėną. Išdavė raštelį, kad paėmė
kariuomenės reikmėms, vėliau valdžia atlygins. Ir atlygino: išbuožino, atėmė visus
gyvulius, išvarė iš namų.
Netrukus Suokelių kaime apsistojo rusų kariuomenės dalinys. Mūsų namuose
įsirengė klubą, čia rodydavo kino filmus. Viename kambarėlyje apsigyveno majoras.
Tėtis su majoru kartais išlenkdavo po stikliuką. Užkandai majoras atidarydavo
amerikoniškų konservų geltonos spalvos dėžutę litro talpos, su juodais užrašais
ant šonų. Man labai patikdavo konservai su spirgais, kuriuos šveisdavau užteptus
ant duonos.
Gretimame Jonuševičienės ūkyje rusų kariškiai įsirengė dalinio valgyklą,
kieme pastatė kilnojamą duonos kepyklą, kūrenamą skystu kuru. Duoną kepdavo
neskanią, atsiduodavo žibalu, o džiovinta buvo skani. Vaikai prašydavome, kad
pavaišintų. Svirne rusų kariškiai įsirengė sandėlį, grindyse buvo slapta anga, pro
kurią Jonušauskiukas įlįsdavo vidun ir nugvelbdavo įvarių produktų, kartais ir
mane pavaišindavo skaniais amerikoniškais konservais. Matyt, kareivius blogai
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maitino, nes pradėjo dingti ūkininkų avys, kareiviai jas pavogdavo ir sudorodavo.
Girti rusų kareiviai kabinėdavosi prie gyventojų reikalaudami samanės. Prisigėrę
triukšmaudavo, grasindavo ginklais. Prie vieno žmogelio prisikabino ir peršovė
jam pilvą. Kol nugabeno pas daktarą, nabagas nusibaigė.
Jonuševičienės šeimą rusų kariškiai iškraustė į mažą kambarėlį, iš kurio
kareiviai irgi norėjo iškrapštyti. Kai kildavo konfliktas, Jonuševičienė užsirišdavo
duris ir jų neįleisdavo. Dažnai kviesdavosi mano mamą vertėjauti. Deja, neilgai
atsilaikė. I. Jonuševičienės šeimą su mažais vaikais iškraustė į sode iškastą žeminę.
Vėliau visą Jonuševičienės šeimą sovietų valdžia ištrėmė į Sibirą.
Šalia Jonuševičienės sodybos, tik per keliuką, stovėjo ūkininko Jokubaičio
sodyba. Joje buvo įkurdintas rusų dalinio štabas.
Gretimame Daugėdų kaime rusų kariškiai pradėjo statyti karo lauko aerodromą, kuriame stovėjo smingamieji bombonešiai. Lakūnai gyveno Stalgėnų klebonijoje,
juos į aerodromą vežiodavo apie 5 km. Lėktuvai skraidydavo tik dieną, nes neturėjo kuo apšviesti nusileidimo takų. Kildami kėlė pragarišką triukšmą. Iš fronto
grįždavo skylėtais, sudraskytais sparnais, pamuštomis uodegomis. Tokie lėktuvai
ne visada sėkmingai nutūpdavo, kai kurie nebesugebėdavo pasiekti nusileidimo
tako. Vaikai, vyresniųjų vedami, slampinėdavome po aerodromą ieškodami šovinių ir kitokių dalykėlių. Lėktuvų nesimatė, tik stovėjo didžiulės rietuvės bombų.
Vyresnieji parsinešdavo orlekono šovinių (lėktuvo kulkosvaidžio), visokių kariškų
rakandų, kuriuos vėliau ardydavome, sprogdindavome. Taip Jonuševičiukas susižalojo akį ir ja nebematė.
Rusų karinis dalinys Suokelių kaime apsistojo 1941 m. rudenį, išbuvo per
žiemą. Frontui pasistūmėjus toliau į Vakarus, pavasarį išsikėlė, kartu ir aerodromas.
Žmonės atsikvėpė, manė, kad gyvens ramiau, deja, pradėjo lankytis rusų
enkavėdistai, stribai ėmė daryti kratas namuose. Vienos kratos metu pas mus rado
leidimą vykti į Ameriką, tėtį iškart suėmė ir laikė visą mėnesį Rietavo daboklėje.
Grįžęs nebesirodė viešai, vengdavo pašaliečių akių.
Dažnai lankėsi rusų saugumiečiai, stribokai, vis klausinėdavo, kur tėtis.
Kartą rusų saugumiečiai apsupo namus, vienas įpuolė į vidų ir, grasindamas
pistoletu, pradėję tardyti mamą, klausinėti, kur vyras. Su mama stovėjome kitoje
stalo pusėje, mama ant rankų laikė jaunesnįjį broliuką. Staiga rusų saugumietis
nukreipė pistoletą į mamą ir iššovė. Nepajutau, kaip atsidūriau kieme. Maniau,
kad mamą nušovė. Kai saugumiečiai išsinešdino, mamą radau gyvą ir sveiką.
Vėliau ilgai ieškojau sienoje įsmigusios kulkos. Daug vėliau supratau, kad šovė
iš tuščio šovinio.
O tėtis jau veikė. Kaip rašo Antanas Ruškys atsiminimuose „Raudonosios
katorgos keliais“: „Plungės miškuose, nepaisant rusų kariuomenės, jau organizavosi ir
veikė kapitono Kazio Juozaičio vadovaujamas partizanų būrys.“
Iškeliavome nežinomais keliais. Netrukus naktį atvažiavo tėtis su partizanais, susikrovėme į porinį vežimą reikalingiausius daiktus ir išvažiavome. Sudiev,
namai namučiai! Nenumaniau, kad jų daugiau nebematysiu. Vertingesni daiktai
buvo anksčiau išvežti ir paslėpti.
Nuvežė į Vainãičių miško apsutyje esančią eigulio Gečo sodybą. Čia gana
dažnai lankydavosi ir su manimi pabūdavo mama. Čia nebuvo nuobodu. Broliukas
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buvo paliktas kitoje šeimoje, susitikome tik po keliolikos metų. Jis po klajonių
atsidūrė Telšiuose, ten iš Sibiro grįžusi senelė jį susirado ir augino. Daug vėliau
ją ir broliuką retkarčiais aplankydavau.
Senelė dvaro nebevaldė, tą rūpestį perdavė vyriausiam sūnui Jurgiui. Kai
1940 m. juos ištrėmė į Sibirą, dvaro valdymą perėmė jauniausias sūnus Dzislovas.
Jurgis nuo tremiamos šeimos atskirta stalininiame lageryje. Iš tremties grįžo tik
Jurgio žmona su sūnumi. Prasidėjus antrai rusų okupacijai, vengdamas komunistėlių
represijų, Dziuta dvarą paliko ir išvyko į Kauną. Buvo baigęs Lietuvos žemės ūkio
akademijos Miškininkystės fakultetą, įsidarbino miškininku. Vėliau jį komandiravo
į Kareliją miškotvarkos daryti. Paskui Dono stepėse projektavo apsaugines laukų
juostas, todėl išvengė Sibiro. Grįžęs dirbo Vilniuje baldų gamykloje vyriausiuoju
inžinieriumi iki pensijos.
Archyvo duomenimis, mūsų trobesiai Rietavo valsčiaus vykdomojo komi
teto nutarimu buvo nugriauti: „Suokelių kaime Bubėnų apylinkėje tebestovintį Kazio
Juozaičio namą nugriauti, sienojus parvežti į Rietavo miestelį ir čia pastatyti valsčiaus
vykdomajam komitetui namą. Į nugriovimo darbus įjungti visus Daugėdų apylinkės
buožes.“
Netoli eigulio sodybos buvo įsikūręs karinis dalinys, miško kirtime išrikiuoti
ilgais vamzdžiais pabūklai, šalia jų kareiviai iš rąstų statėsi namelius be stogų,
dengdami eglių žieve ir apdėdami velėnomis. Rąstus kirsdavo čia pat miške,
egles pjaudavo stovėdami, palikdami metro aukščio ir aukštesnius kelmus. Ten
pat miške suręsdavo namelį, vėliau jį išardydavo ir sienojus traktoriais gabendavo į kariškių stovyklavietę. Kitus rąstus veždavo į lentpjūvę už kelių kilometrų,
netoli Plungės į Milašãičių kaimą, pjaudavo lentas. Dažnokai vairuotojai mane
pavėžindavo automobiliais ir traktoriais. Vakarais rodydavo kino filmus. Tarp
eglių pakabindavo baltą drobulę, iš abiejų pusių susėsdavo kareiviai ir žiūrėdavo.
Mes, aplinkinių gyventojų vaikai, taip pat spoksodavome nelabai ką suprasdami.
Po poros mėnesių buvau išvestas pas kitą ūkininką, taip ir keliavau per žmones.
Teko ir miške su tėvais palapinėje savaitėlę pagyventi, trumpam net į Klaipėdą
patekau. Važiavome traukiniu iš Plungės geležinkelio stoties prekiniame vagone, tuo
metu keleivinių vagonų nebuvo. Klaipėdos geležinkelio stotyje tarp bėgių styrojo
stirtos įvairių šaudmenų. Iš stoties iki namų ėjome per visą miestą. Visur matėsi
karo pėdsakai, centre dauguma namų apgriauti, be langų, visur mėtėsi šiukšlės,
popieriai. Prie sugriautos bažnyčios darbavosi vokiečių belaisviai prižiūrimi rusų
kareivių. Tvyrojo rūkas, Klaipėdos miestas pasirodė tamsus, niūrus. Po Klaipėdos
vėliau gyvenimas sukosi kaime pas įvairius ūkininkus, manau, kad su tėvų žinia,
kol pagaliau 1947 m. atsidūriau Meding¸nuose, Barboros ir Zigmo Burbų šeimoje,
jau dešimtoje vietoje. Pakeistą vardą – Stasys turėjau iš anksčiau. Kai reikėjo eiti
į Medingėnų pradinę mokyklą, suteikė ir pavardę – Mockus. Pavardę globėjas
Zigmas Burba davė savo giminaičio Mockaus, kuris anksčiau turėjo tokio pat
amžiaus berniuką.
Iš Medingėnų į Klaipėdą. Baigęs Medingėnų septynmetę, 1953 m. rugsėjo
1 d. įstojau į Klaipėdos amatų mokyklą Nr. 12. Ten jau mokėsi keli pirmos laidos
vaikinai, atvažiuodavo į Medingėnus uniformuoti, tai buvo paskata ir man. Be
to, nenorėjau globėjams Barborai ir Zigmui Burboms sudaryti papildomų išlai422
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dų. Klaipėdoje gavau visą išlaikymą,
bendrabutį, maitinimą, aprangą. Vykome dviese – aš ir Rimantas Vitkus iš
Ketùrakių kaimo. Pėsčiomis nukakome
į Rietavą, prie plento susistabdėme
sunkvežimį, sulipome į kėbulą ir – į
Klaipėdą. Plentas dar buvo be asfalto,
tik skalda grįstas, asfaltas prasidėjo
už Gargždÿ, prie buvusios Vokietijos
sienos. Nuvykę į Klaipėdą, susiradome mokyklą, padavėme dokumentus.
Tą pačią dieną perėjome mandatinę
komisiją. Mane paskyrė į frezuotojų
grupę, nors norėjau į laivo motoristus.
Buvau per jaunas, pritrūko vienerių
metų, ten priimdavo vyresnius. Mano
draugą Rimantą Vitkų irgi priėmė, atrodo, į stalių grupę. Liepė atvažiuoti
rugpjūčio pabaigoje.
Trumpai nusikirpę plaukus, kad
vyresnieji netampytų, rugsėjo 1 d. važiuojame į mokslus. Prisistatau, bet
mano pavardės sąrašuose nėra. Išsiaiš- Burbų šeimyna. Sėdi (iš kairės): Burbienės
kino, kad sudarė naują grupę – naš- sesuo Agnelė, Barbora Burbienė, Zigmas Burba,
laičių, kur pakliuvau ir aš. Ją siunčia stovi: Jurgis, Albinas, Angelė, Vytautas,
į Kauno specialiąją amatų mokyklą. Danielius ir Algimantas Juozaitis. 1974 m.
Dabar jie geležinkelio stotyje, liepė skubėti, gal dar spėsiu. Geležinkelio stotis kitoje miesto pusėje, nežinojau, kaip ten
nusigauti. Pagaliau kitų padedamas sėdau į autobusą ir aš jau stotyje. Susiradau
savuosius, spėjau pačiu laiku – jau lipo į vagoną. Prisistačiau vadovui. Peržiūrėjęs
sąrašą, rado mano pavardę – viskas gerai. Važiuojam į Kauną.
Iš Klaipėdos į Kauną. Kaunas pasirodė didelis ir gražus miestas. Aš
jame – pirmą kartą. Nužygiavome į mokyklą, pavalgydino, apgyvendino, paskyrė
į tekintojų grupę, nes frezuotojų grupės nebuvo.
Kauno specialioji amatų mokykla Nr. 16 buvo įsteigta našlaičiams mokyti,
mokslas trukdavo dvejus metus. Čia buvo pagerintas maitinimas, geresnė apranga –
duodavo kasdienę, vasarinę, žieminę, išeiginę ir baltą paradinę uniformas. Žodžiu,
aprūpinimas buvo iki siūlo ir adatos. Mokykla stovėjo šalia Karo muziejaus –
didelis keturių aukštų pastatas. Vėliau, rekonstruojant aikštę, jis buvo nugriautas
ir pastatytas naujas statinys dailininkams. Bendrabutis buvo kitoje vietoje – netoli
Nemuno. Vasarą buvo patogu eiti į paplūdimį maudytis.
Praktiką atlikdavome mokyklos dirbtuvėse, vėliau – turbinų gamykloje
„Pergalė“. Daugumą baigusiųjų amatų mokykla Nr. 16 paskirdavo į šią gamyklą.
Mokykloje buvo keturios specialybės: tekintojų, šaltkalvių surinkėjų, stalių ir santechnikų. Po mėnesio iš Klaipėdos amatų mokyklos atsiuntė dar vieną mokinių
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grupę, tarp kurių buvo ir mano mokyklos draugas Rimantas Vitkus. Pasidarė
šviesiau ir linksmiau gyventi – buvo su kuo pabendrauti. Bet pirmosios dienos
mokykloje buvo nuobodžios ir nykios, slėgė namų ilgesys ir vienatvė. Pamažu
tas jausmas slopo ir praėjo, o kai atvyko mokslo draugas Rimantas, visiškai pasitaisė nuotaika.
Gyvenimo rutina mokykloje buvo panaši kaip kariuomenėje. Ryte pagal
signalą keltis, mankšta lauke, prausimasis, rikiavimasis ir kolona pajudėdavo į
mokyklą. Mokykloje – pusryčiai, užsiėmimai, vieną dieną – teorija, kitą – praktika,
po užsiėmimų – laisvalaikis, vėliau – vakarienė, po vakarienės – pamokų ruoša.
Šiuo laiku iš mokyklos išeiti nevalia, durys užrakintos, prie durų budi sargas.
Pasibaigus pamokų ruošai, išsirikiavę su dūdų orkestru priekyje žygiuodavome į
bendrabutį (mokykla turėjo savo dūdų orkestrą). Čia iki miego laisvas laikas, bet
į lauką neišleisdavo. Prieš miegą koridoriuje rikiuotė, patikrinimas, tada giedamas
sąjungos himnas. Giedodavome rusiškai, nes buvo dvi rusiukų grupės. Vėliau
susiorganizavome, kodėl mes, lietuviai, turime giedoti rusiškai. Savo iniciatyva
pradėjome tą patį himną giedoti lietuviškai – rusiukai šaukė rusiškai, mes – lietuviškai. Mūsų buvo daugiau, tad juos peršaukdavome. Budintys auklėtojai tik juokėsi,
nieko nesakė. Paskui jau visi giedodavome tik lietuviškai. Po himno – praustis,
signalas miegui ir išjungdavo šviesą. Šeštadieniais ir sekmadieniais užsiėmimų ir
rikiuotės nebūdavo. Rūbinėje išduodavo išeiginius rūbus ir – į miestą. Tik laiku
reikėjo ateiti į valgyklą, pavėlavusieji likdavo nevalgę, ir laiku grįžti į bendrabutį.
Kaune lankydavome muziejus, zoologijos sodą, eidavome į sporto varžybas.
Tuo metu Kūno kultūros instituto aikštyne vyko sąjunginis krepšinio čempionatas. Lietuvos komandoje tuo metu žaidė Stonkus, Lagunavičius, Lauritėnas
ir kiti žinomi krepšininkai. Latvių komandoje – milžinas Kruminis. Kai jis eidavo
Laisvės alėja, galva slėpdavosi liepų lapijoje. Eidavome į susitikimus su garsiais
sportininkais, tuo metu išgarsėjusiu boksininku A. Šociku, lankydavome parodas,
parduotuves, turgus. Jų buvo keli: miesto centre, prie pilies, Vilijãmpolėje ir Žaliåkalnyje, dabar jie panaikinti.
Vaikščiodavome ir šiaip susipažindami su miestu. Pinigų neturėjome, tik
kelis rublius, kuriuos gaudavome už per praktiką pagamintas detales. Gamyklai
tekindavome detales ir 33 proc. uždarbio likdavo mums. Mokyklos salėje demonstruodavo kino filmus, dauguma žiūrėdavo kiną. Vasarą daug laiko praleisdavome
paplūdimyje prie Nìmuno, tuo metu Nemunas dar nebuvo užterštas. Vakare – į
šokius Vytauto parke, o žiemą laiką leisdavome Ąžuolône su slidėmis. Jas gaudavome mokykloje ir – pirmyn į Ąžuolyną nuo aukštų skardžių.
Gerai pamenu tais metais buvusį saulės užtemimą. Žaliakalnyje ant kalno
susirinko minia smalsuolių, astronomų su įvairiais teleskopais ir mes su aprūkytais
stiklais. Kai sutemo, paukščiai nutilo, dvelktelėjo vėsus vėjelis. Įspūdis neišdildomas.
Kai atšildavo oras, dažnai vakarais vaikščiodavome Nemuno krantine pa
flirtuoti su mergaitėmis iš amatų mokyklos. Netoli buvo jų mokykla Nr. 11 –
gamykloms ruošė audėjas, mezgėjas, siuvėjas ir kt. Vėliau ne vienas vedė, tarp
jų ir mano kraštietis Rimantas Vitkus. Per vasaros atostogas visus išveždavo į
stovyklą Ukmergėje. Kurie turėjo globėjus, tuos išleisdavo į namus, mokėdavo
maistpinigius, nupirkdavo bilietus ir – gero kelio. Per spalio ir gegužės šventes
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Kaune vykdavo paradai, reikėdavo dalyvauti ir mūsų mokyklai. Jau prieš mėnesį
iki švenčių kiekvieną dieną po pamokų visus mokyklos mokinius išvarydavo į
S. Nėries gatvę (dabar – Putvinskio) treniruotis eitynėms. Netoli buvo milicijos
mokykla, kartais prie mūsų prisijungdavo ir jie.
Vasarą laisvalaikiu jau leisdavo išeiti į lauką, didžiąją laiko dalį praleisdavome Karo muziejaus sodelyje. Kitoje muziejaus pusėje – aikštelėse žaisdavome
tinklinį, krepšinį. Kiek pasimokę, sugalvojome užsiauginti ilgus plaukus. Tai pamatę, meistrai ir auklėtojai pradėjo reikalauti nusikirpti – ir geruoju, ir piktuoju,
o mes užsispyrę laikėmės savo. Meistras buvo pagrindinis grupės vadovas, jis
atsakydavo už pažangumą, elgesį ir tvarką grupėje, vesdavo ir praktinius užsi
ėmimus. Auklėtojas pamokų nevesdavo, dirbdavo po pamokų. Pagaliau į mokyklą išsikvietė kirpėjus ir po vieną visus nukirpo. Iš to pykčio, nuėję į miesto
kirpyklą, nusiskutome plikai. Mokyklos direktorius buvo rusas – plika galva, tik
galvos pakraščiuose augo plaukų vainikėlis, turėjo pravardę „dėliaga“. Vienas
iš rusiukų grupės išsiskuto viršugalvį, pakraščiuose palikdamas plaukus kaip
direktoriaus. Kai suėjome į valgyklą, susėdome, visi pradėjo prunkšti. Pamatęs
budintis meistras greitai jį išvijo iš valgyklos. Kitą dieną pamatėme jį jau švariai
nuskusta galva.
Baigus Kaune mokyklą, mane ir dar devynis paskyrė į turbinų gamyklą,
kitus – į kitas gamyklas ir MTS. Baigus mokslą, pagal paskyrimą reikėjo atidirbti
dvejus metus. Apgyvendino bendrabutyje Laisvės alėjoje, išmokėjo už kategoriją
pinigus ir – pirmyn.
Pasijutau laisvas, niekieno nevaržomas. Tik su maitinimu buvo blogiau – dar
nebuvome pasiruošę savarankiškam gyvenimui: nuogi išmesti į gatvę. Gamykloje
gavau senas stakles, su kuriomis nelabai sekėsi dirbti, ypač smulkias detales.
Užverbavo mus į Krasnojarską. Netrukus iš provincijos atvažiavo keli
buvę grupiokai, nusprendę vykti į Sibiro statybas. Prikalbino ir mane su keliais
draugais, žadėjo gerą uždarbį ir galimybę susipažinti su Rusijos platybėmis. Tuo
metu Kaune vyko darbininkų verbavimas į minėtas statybas. Užsiverbavome ir
mes. Surinko grupę, mokėjo pinigus, nupirko į traukinį bilietus ir – į Sibiro
naftos bazių statybas. Iki Maskvos nuvažiavome greitai – per parą. Maskvoje iš
Baltarusijos stoties į Kazanės geležinkelio stotį nusigavome metropolitenu. Čia
ilgokai reikėjo laukti traukinio. Tą laiką išnaudojome susipažinti su Maskva, aplankėme Sąjunginę liaudies ūkio pasiekimų parodą, Lietuvos paviljoną, zoologijos
sodą, pamatėme liūtą, dovanotą Stalinui, tupintį narve su mažu šuniuku. Gidė
sakė, kad šuniukas įmestas liūtui kaip maistas, tačiau šis nesudraskė jo, o priėmė
draugiškai ir juodu susigyveno. Iki valios pasivažinėjome metropolitenu. Pagaliau
sėdome į traukinį ir savaitėlę bildėjome iki paskyrimo vietos.
Atvežė į Krasnojarsko kraštą, Chakasijos autonominės srities sostinę Abakaną, iš jos – į šalia esantį šachtininkų miestelį Černogorską. Laikinai apgyvendino
dideliame mediniame barake. Černogorske veikė keliolika anglies šachtų, kuriose
dirbo nemažai tremtinių. Vėliau juos paleido, jie išvyko. Čia trūko darbininkų.
Apie miestelį buvo keliolika ištuštėjusių lagerių, mieste – daug nebaigtų namų,
kuriuos statė kaliniai. Po Stalino mirties jie visi buvo paleisti į laisvę. Už miesto
plytėjo neaprėpiamos stepių platybės. Tarp lagerių – didelės aptvertos teritorijos,
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kuriose kiečiais apaugę rūdijo suversti įvairūs nenaudojami įrengimai, parvežti iš
Vokietijos kaip karinis grobis. Nei vokiečiams, nei rusams jokios naudos.
Netoliese dunksojo mums neįprastas didelis kalnas. Nutarėme įkopti į jį.
Ėjome, ėjome, o kalnas vis neartėja. Atsisukome pasižiūrėti, ar toli nuėjome. Ogi
atstumas iki miestelio ir iki kalno pasirodė toks pat. Ką daryti? Nei grįžti, nei
eiti toliau. Nutarėme eiti iki kalno. Pagaliau priėjome gyvenvietę. Pro ją tekėjo
Jenisiejaus upė, už jos stūksojo kalnas, prie kurio ėjome. Vietinių paklausėme,
koks atstumas iki Černogorsko. Sakė, kad 10 km. Apsisukome ir pėsčiomis atgal,
o kelyje – jokio transporto. Ryte išėję, sugrįžome vakare su išklibusiomis kojomis.
Po savaitės mūsų grupę išskirstė. Mane su moksladraugiais, buvome šeši,
įsodino į pertvarkytą gyvenimui nedidelį 40 tonų prekinį vagoną su krosnele vyduryje ir aštuoniais miegui įrengtais gultais. Prikabino prie sąstato ir pajudėjome
stepe tolyn Sajanų kalnų link. Atvežė į Sajanų priekalnėse esančią gyvenvietę
Ustę. Čia buvo statoma naftos bazė. Geležinkelis ėjo toliau į kalnus – į atrastus
naujus rūdynus.
Netoli bėgių buldozeris išrausė kanalą, į kurį sutempė mūsų vagonus ir
užstumdė žemėmis iš šiaurinės pusės iki stogo, kad būtų šilčiau. Kaime radome
kelias ištremtų lietuvių šeimas, taip pat anksčiau atitremtų Pavolgio vokiečių. Žiemą šaltis spaudžia iki 40 laipsnių ir daugiau, sniego nėra, viską nupučia nuolatos
siaučiantis vėjas. Montavimo specialistų nebuvo, niekas nedirbo, žadėto uždarbio
negausime. Nusprendėme iš čia sprukti.
Grįžome į lagerių ir šachtų miestą Černogorską. Įsidarbinome 14-oje šachtoje. Apgyvendino bendrabutyje, dvi savaites mokė, supažindino su kirtaviečių
išdėstymu, atsarginiais išėjimais (šurfais), kaip elgtis avarijos atveju. Šachta buvo
pavojinga, nes gali užsidegti anglies dulkės. Po mokymų paskyrė į kirtavietę,
anglies klodai negiliai – apie 70 metrų gylyje, klodų storis – 1,4–1,5 metro. Visą
pamainą negalėjome ištiesti nugaros – skaudėjo, dulkės, sprogdinimo dūmai – visa
tai labai vargino. Senieji angliakasiai sakė, kad priprasime. Uždirbome gerai, bet
ilgai neištvėrėme. Metėme šachtininko darbą ir patraukėme į Krasnojarską. Kalbėjo,
kad prie miško plukdymo darbų galima gerai uždirbti ir darbas įdomus. Tačiau
ten tokių specialistų nelaukė. Nutarėme grįžti atgal į Lietuvą.
Iš Krasnojarsko – atgal į Lietuvą. Taupydami pinigus, važiavome be bilieto, „zuikiais“, pasinaudojome vietinių patirtimi važiuoti ant traukinio stogo. Jau
buvo šilta gegužės mėnesio pradžia. Naktis praleisdavome stotyse, o ryte – vėl į
kelionę kitu traukiniu. Kelionė užtruko ilgokai – apie mėnesį. Normaliai galima
parvažiuoti per savaitę.
Iš Medingėnų į Krasnojarską – Smilgevičių ir Drobavičių tėvelių parvežti.
Aš ir vėl Medingėnuose. 1957-ųjų vasarai įpusėjus gaunu pasiūlymą iš tremties
pavogti globėjos tėvukus.
Jie buvo nutremti į Chakasijos autonominę sritį, Užuro rajoną, Vasilevkos
sovchozą, pro ten man teko pravažiuoti. Tėvukai buvo senyvo amžiaus, ištremti
kartu su trimis suaugusiais vaikais.
Sėdau į traukinį ir po savaitės – 1957-ųjų liepą aš jau Vasilevkoje. Pirmo
sutiktojo paklausiau, kur gyvena Drobavičiai? Parodė apvalių rąstų namuką.
Prisistačiau, bet jie jau laukė manęs. Jų šeimą pažinojau iš anksčiau. Vasilevkos
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kaimelyje buvo dar viena tremtinių šeima – Smilgevičiai, 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo signataro Smilgevičiaus giminės. Užuro mieste taip pat
buvo kelios tremtinių šeimos, pas kurias retkarčiais užeidavome. Pailsėjau, po kiek
laiko pradėjome ruoštis kelionei į Lietuvą. Reikėjo užsakyti konteinerį grūdams,
nupirkti bilietus. Laukiau ilgiau nei savaitę, o bilietų vis nebuvo. Vietiniame traukinuke tik vienas vagonas važiuodavo iki Maskvos, jį Ačinske prikabindavo prie
sąstato, vežančio į Maskvą. Tuo metu Maskvoje vyko pasaulio jaunimo festivalis.
Į Maskvą važiuojančiųjų buvo daug. Pagaliau gavau konteinerį, į jį pakrovėme
kviečius. Nors draudė dėti mėsos gaminius, vis tiek į vidurį prikišome rūkytų
kumpių, užrašėme adresą ir – į Lietuvą. Paskutiniais metais sovchoze uždarbis
buvo geras, gaudavo daug grūdų. Pylė namo pastogėje, baimindamiesi, kad lubos
neįlūžtų. Dvi dukros dirbo melžėjomis, jos Krasnojarsko krašte pagal primilžius
buvo pirmūnės. Viena už tai gavo Lenino ordiną, kita, užėmusi antrą vietą, –
rankinę siuvamąją mašiną.
Traukinio bilietų vis nebuvo. Vasilevka nuo rajono centro Užuro buvo už
5–6 km, susisiekimas blogas, autobusai nekursavo. Kelias per stepę – tik pravažinėtos vėžės. Kai palyja, per purvyną neįmanoma nei važiuoti, nei eiti. Kiekvieną
dieną važiuodavau į Užuro geležinkelio stotį laukti bilietų. Tekdavo važiuoti
pakeleivingais sunkvežimiais, jie ne visada imdavo. Vietiniai pamokė, kad reikia
sunkvežimio laukti prie duobėto kelio ruožo, kai jis sulėtina greitį, ir vikriai įšokti
į kėbulą. Šituo patarimu dažnai naudodavausi. Atvažiavęs iki miesto, iš kėbulo
iššokdavau. Pagaliau vieną dieną gavau bilietus į Kauną.
Naktį, kad niekas nepamatytų, sėdome į arklio kinkinį ir šiaip taip nusigavome į geležinkelio stotį. Smilgevičius turėjo arkliuką, todėl niekieno neįtariami
ir nepastebėti galėjome išvažiuoti iš Vasilevkos.
Pravažiavus Maskvą, Smolenske, iššokęs iš traukinio, telegrafavau į Kauną
ir pranešiau, kuriuo metu ir kokiame vagone būsime. Štai ir Kaunas – pasitinka
artimieji. Kaune gyveno senolių sūnus, ten jie ir pasiliko.
Iš Medingėnų – į Vilnių. Atlikęs misiją, 1957 m. grįžau į Medingėnus.
Rudeniop pradėjau dairytis darbo. Tekintojo darbas neviliojo, visą dieną išstovėti
prie staklių sunku. Labiau traukė mechanizmai, technika, bet tam reikėjo tinkamos
kvalifikacijos. Tuo metu į rankas pakliuvo „Tiesos“ laikraštis, kuriame radau skelbimą, kad miško technikos mokykla Vilniuje renka grupę į traktorininkų kursus
darbui Karelijos miškuose, stipendija nebloga – 400 rublių per mėnesį. Nuėjęs į
paštą pasiskambinau, sužinojau sąlygas, kada atvykti į priėmimo komisiją.
Vykstu į Vilnių pirmą kartą, 1957 m. gruodžio viduryje. Išvažiavau ryte,
o vakare jau buvau Vilniuje. Naktį praleidau autobusų stotyje. Ryte susirandau
mokylą, gerai, kad netoli buvo, ilgai klaidžioti nereikėjo. Mokykla buvo šalia
Šv. Kazimiero bažnyčios, tuometėje Gorkio gatvėje (dabar – Didžioji). Jau buvo
susirinkęs nemažas būrys pretendentų. Netrukus pradėjo darbą priėmimo komisija.
Pasikvietę paklausinėjo, kažką žymėjosi, visus išklausę, perskaitė priimtųjų sąrašą, jame buvo ir mano pavardė. Po savaitės liepė atvykti. Mokykla bendrabučio
neturėjo, gyvenome privačiai. Dalį pamokų vesdavo mechanizacijos technikume
Olandų gatvėje. Ten buvo pigi studentų valgykla, kurioje pietaudavome. Praktinio mokymo bazė buvo įsikūrusi prie Šeškinės kalvų. Balandžio pradžioje įteikė
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mokyklos baigimo pažymėjimus, suteikiančius teisę vairuoti traktorių. Vilniuje
dvelkė pavasariu – sniegas nutirpęs, šilta.
Iš Vilniaus – į Karelijos miškus. Po diplomų įteikimo prisistatė atstovas iš
Karelijos Kliušinogorsko miškų pramonės ūkio, kuris turėjo mus nuvežti į paskirties
vietą. Sudarėme kontraktus dvejiems metams, išmokėjo gerą atlygį – pusę dabar,
kitą – kai nuvyksime. Tuo metu Karelijoje Lietuva turėjo miškų pramonės ūkį,
kuris ruošė medieną Lietuvai. Aprūpinimas technika, specialistais, darbininkais ir
viskuo buvo organizuojama iš Lietuvos. Dar savaitėlę pagyvenome Vilniuje, kol
išrūpino leidimus įvažiuoti į pasienio zoną. Miškų pramonės ūkis buvo įsikūręs
Suomijos pasienyje, todėl be leidimo neįleisdavo. Nupirko bilietus į miegamąjį
vagoną – sudiev, Vilniau.
Leningrade (dabar – Sankt Peterburgas) persėdome į vietinį, daug blogesnį
traukinį ir pajudėjome toliau. Šiek tiek pavažiavus, prasidėjo pasieniečių kontrolė.
Tikrino, ar visi keleiviai turi leidimus – ir taip kievienoje stotyje įlipdavo vis
nauji kontrolieriai-pasieniečiai. Čia dar viešpatavo žiema – prisnigti miškai, užšalę ežerai. Ryte privažiavome galutinę stotį Paresožero, išlipome ir patraukėme
dar apie penkis kilometrus per pusnis, miškus ir užšalusius ežerus į paskirties
vietą Kliušinogorską. Normaliai iš Kliušinogorsko susisiekti su išoriniu pasauliu
galima tik žiemą – ledu, vasarą ežerais – kateriu, bet pavasarį ir rudenį – jokio
susisiekimo. Tuo metu ledas silpnas, nei kateriu, nei mašina neišvažiuosi, kitaip
važiuojant – reikia daryti didelį lanką.
Pamatėme miške gyvenvietę prie didelio ežero, kurio pakrantėje jau laukė
pasieniečiai. Patikrinę dokumentus ir leidimus, įleido į gyvenvietę. Apgyvendino
suomiško tipo mediniame namelyje. Kitą dieną mūsų grupės didžiąją dalį išvežė
toliau, į kitą gyvenvietę. Penkiese likome centrinėje gyvenvietėje. Pasininkė surinko
pasus priregistravimui: reikėjo važiuoti į Paresožero rajono centrą, o jis – ne taip
greitai pasiekiamas. Todėl pasus užlaikė ilgai. Mums išdavė pažymas, kad pasai
paimti priregistravimui. Be dokumentų – nė žingsnio, išvažiuojant ar įvažiuojant
į gyvenvietę, visada tikrinami dokumentai.
Pasininkės pradėjau dažnokai kaulyti, kad grąžintų pasą. Ji neapsikentusi
numetė man pasą sakydama, kad prisiregistruočiau pats. Priregistravus nebuvo
galima išvykti kitur gyventi ir gauti darbą. Reikėdavo pasą išregistruoti, o tam
reikėjo įvairių pažymų iš darbovietės. Taigi mano kišenėje – pasas ir pažyma.
Čia naudojausi tik pažyma.
Mus perkėlė į kitą namelį netoli ežero, šalia mechaninių dirbtuvių. Vėliau
pajutome, ką tai reiškia. Miegant per lubas ir stogą matėsi žvaigždės, bet šalta
nebuvo – gal jaunas karštas kraujas, o gal karštai prikūrenta krosnis šildė.
Paskyrė vienam mėnesiui stažuotojais prie patyrusių traktorininkų. Rytais
išveždavo į kirtavietę, vakarais parveždavo. Kirtavietėje mišką traukė du traktoriai.
Kirtavietė buvo šalia ežero, ten traktorininkai eidavo žvejoti. O mes stažavomės,
traukdami nupjautas pušis. Kirtavietėje eglių beveik nebuvo, tik pušys. Miške
sniego virš juosmens. Pjovėjai turėdavo sniegą apie medį atkasti ir tik tada galėdavo jį nupjauti. Jiems ir prikabinėtojams daugiausiai tekdavo braidyti po sniegą.
Mums sėdėti traktoriuje nebuvo bėdos.
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Netrukus oras atšilo, sniegas ėmė sparčiai tirpti, ir greitai jo nebeliko.
Ežeruose ištirpo ledas, pradėjo neršti žuvys, vanduo pakrantėse kunkuliavo nuo
neršiančių žuvų. Jas gaudėme, kepėme, virėme ir valgėme. Dabar pajutome mechaninių dirbtuvių kaimynystę. Geriamąjį vandenį visi ėmė iš šaltinio, tryškusio
netoli dirbtuvių. Polaidžio vanduo jį užteršė naftos produktais, vanduo, net indai,
atsiduodavo žibalu, jo nebuvo įmanoma gerti. Reikėjo rasti išeitį. Miško tyre susiradome aukštesnę vietą, išsikasėme gilią duobę, kuri greitai prisipildė skaidraus
vandens. Jo skonis buvo nelabai geras, bet svarbiausia – be žibalo prieskonio.
Greitai prabėgo mėnuo, baigėsi stažuotė. Mus išvežė į kitą gyvenvietę,
nutolusią nuo pagrindinės 15 km, esančią ežero saloje, vadinamoje Mosty (Tiltai).
Čia, kaip ir pagrindinėje gyvenvietėje Kliušinogorske, gyveno vien atvykėliai
„zimagorai“ miškakirčiai, kartais užsukdavo būrys plukdytojų. Vietinių karelų
nebelikę. Namukai mediniai, suomiško tipo, standartiniai po du butus – virtuvėlė
ir miegamasis kambarys keturioms lovoms, kuriose pilna blakių. Jas naikinome
įvairiais būdais, bet nepadėdavo. Įėjimai – iš namuko galų. Viduryje gyvenvietės
veikė valgyklėlė, kurioje maitinomės. Vasarą naktų nebūna – saulė tik pusvalandžiui vos pasislepia už medžių viršūnių ir vėl kyla.
Aplinkui daug ežerų. Kai išplaukdavome į ežerus meškerioti, jau ir vidurnaktis, o miego nesinorėdavo. Dienos karštos, spigina saulė. Aplinkui daug
plikai iškirstų plotų, stūkso smėlėtos ir uolėtos kalvos, tarp jų tyrai, kuriuose
daug pernykščių spanguolių. Dar daug kur matėsi suomių–rusų karo pėdsakai.
Šalia kelių, uolėtose kalvose tebestovėjo ilgos virtinės įtvirtinimų. Įrengti įvairūs
bunkeriai, dzotai.
Pasiilgau žalių Lietuvos pievų ir lankų. Karelijos miškuose žolės nėra – plika
žemė, smėlis ir kerpėti akmenys. Tik sename karelų kaimelyje kai kur buvo galima
pamatyti žalumos, tai nuteikdavo maloniai – pasidarydavo lengviau širdyje, lyg
būtumei atsidūręs Lietuvoje. Tą jausmą pajutau įvažiavęs į karelų kaimą.
Miške dirbome naktimis – vėsiau. Iškirstą medieną plukdydavo ežerais,
upėmis iki geležinkelio, paskui – į Lietuvą.
Algų dieną atvažiuodavo bufetas, atveždavo degtinės, alaus statinių, šiaip
tų dalykų kasdien nebūdavo. Prasidėdavo šventė. Alų pirkdavo kibirais, net statinėmis. Kai alaus nebelikdavo, eidavo pas tuos, kurie turėjo nusipirkę statinę,
nešdavosi pusę litro degtinės ir toliau uliavodavo, kol baigdavosi degtinė ir alus.
Tai tęsdavosi beveik savaitę. Tuomet pradėdavo galvoti apie darbą.
Paskyrė mums pusę namuko, apsigyvenome ir laukiame, kada duos traktorius.
Pasirodo, kad traktorių nėra, tik senas laužas. Visi veikiantys dirba miške. Vietinis
mechanikas iš mūsų subūrė remontininkų grupę. Remontavome senus traktorius,
kad galėtume nuvažiuoti iki centrinės gyvenvietės, ten medieną pakrauti į baržą ir
siųsti į Lietuvą. Sugrįžę imamės kito traktoriaus kapitalinio remonto. Taip garaže
ir trynėmės. Matydamas, kad nieko gero nebus, nutariau grįžti į Lietuvą. Pasas
neregistruotas kišenėje, jokių kliūčių.
Kai važiavo sunkvežimis į Sojervės geležinkelio stotį parsivežti traktoriams
atsarginių dalių, sėdau į mašiną – sudiev Karelijos miškams. Dokumentų tikrinimo
metu rodydavau pažymą, kad pasas paimtas priregistravimui – leisdavo toliau
važiuoti. Sojervės stotyje nusipirkau bilietą į traukinį iki Leningrado, kelyje dar
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kelis kartus tikrino dokumentus, viskas buvo gerai.
Leningrade praleidau kelias dienas ir išvažiavau į
Lietuvą.
Iš Medingėnų – į Rietavą. Aš – vėl Medingėnuose. Įsidarbinu Rietavo miškų pramonės ūkyje
traktorininku. Apgyvendino ūkio bendrabutyje. Laisvalaikiu sportavau, dalyvavau saviveikloje, šokau tautinius šokius, vaidinau spektakliuose. Po metų pasiūlė
dirbti centrinio sandėlio vedėju. Sutikau. Man priklausė
atsarginės mašinų dalys, statybinės medžiagos, degalai,
tepalai. Atsirado daugiau laisvo laiko.
Nutariau baigti vidurinę. Įstoju į Rietavo vakarinės vidurinės mokyklos aštuntąją klasę. Čia susipažinau su būsima žmona, kurią, baigęs vidurinę, Algimantas Juozaitis.
vedžiau. Tuo metu Rietavo žemės ūkio technikume 1978 m.
atidarė dieninį ir neakivaizdinį mechanizacijos skyrius.
Įstojau į neakivaizdinį skyrių. Netrukus perėjau dirbti į technikumą instruktoriumi,
mokiau studentus vairuoti traktorių. Jau buvau antrame kurse, kai mokymo dalies
vedėjas prikalbino mane pereiti į laborantus, sutikau.
Baigiant Rietavo žemės ūkio technikumą, mane perkėlė į dėstytojus ir pavedė
agronomams vesti praktinius užsiėmimus apie traktorių konstrukciją, o mecha
nikams – tekinimo darbus. Labai pravertė amatų mokykloje įgytos žinios.
Dirbant Rietavo žemės ūkio technikume, sovietų saugumas atkapstė mano
tikrąją pavardę. Matyt, užpelengavo, kai lankydavausi pas senelę Telšiuose. Susirado
Plungės bažnyčios knygose įrašą apie mano krikštą, išsikvietė ir liepė pagal tuos
duomenis išsiimti naują pasą tikrąja pavarde. Taip iš Stasio Mockaus, ilgą laiką
tokiu buvęs, virtau tikruoju Algimantu Juozaičiu. Tai rimtų pasekmių nesukėlė,
represijų laikai buvo praėję, išskyrus kelis atvejus. Vienas jų – skirstant neseniai
pastatytame name butus, paskyrė ir man, bet greitai sprendimą pakeitė ir paskyrė
man butą sename name, o man skirtąjį atidavė ką tik iškeptam partinukui.
Baigęs Rietavo žemės ūkio technikumą, iš Plungės žemės ūkio gamybinės
valdybos gavau pasiūlymą dirbti vyriausiuoju inžinieriumi Medingėnų tarybiniame
ūkyje, bet pasiūlymo atsisakiau, nes kartą ištrūkęs iš kolchozo, vėl grįžti nebenorėjau. Nusprendžiau tęsti pedagoginę karjerą ir graužti inžinerinius mokslus.
Įstojau Kaune į Lietuvos žemės ūkio akademijos Mechanizacijos fakulteto
neakivaizdinį skyrių – siekti inžinieriaus mechaniko specialybės. Mokslas sekėsi
gerai, baigiau be semestro ar kurso praleidimo. Tokių iš keturiasdešimt įstojusiųjų
buvom tik keturi. Keliaujant iš kurso į kursą, nubyrėjusiųjų vietas papildydavo
atsilikėliai iš ankstesnių priėmimų.
Baigus antrą kursą, pakvietė Rietavo technikumo direktoriaus pavaduotojas
ir pasiūlė perimti techninės mechanikos kabinetą, dėstyti techninę mechaniką. Ką
darysi – sutikau. Šis mokslas susideda iš dviejų dalykų: teorinės mechanikos ir
medžiagų atsparumo. Tas disciplinas akademijoje jau buvau išėjęs. Dėstyti keb
lumų nekilo.
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Baigęs LŽŪ akademiją įgijau inžinieriaus mecha- Platelių dainų šventėje.
niko kvalifikaciją. Techninės mechanikos dėstymas buvo Kairėje stovi pirmi
nusibodęs. Pasitaikius progai, pakeičiau dėstomą dalyką į Algimantas Juozaitis
mielesnį – metalų technologiją ir konstrukcines medžiagas. su žmona Rūta. 1980 m.
Vėliau kėliau kvalifikaciją įvairiuose kursuose bei akademijos Pedagogikos fakultete gavau vyresniojo dėstytojo kvalifikaciją.
Rietavo žemės ūkio technikumas kelis kartus keitė pavadinimą: iš žemės
ūkio technikumo į tarybinį ūkį-technikumą, paskui – į aukštesniąją žemės ūkio
mokyklą ir galiausiai į dabartinę Žemaitijos kolegiją.
Tuometė technikumo administracija spaudė dėstytojus užsiimti vienokia ar
kitokia visuomenine veikla. Pasirinkau senjorų tautinių šokių ratelį, buvau ir
anksčiau šokęs. Su šokiais dalyvavome įvairiuose renginiuose, šventėse. Jurbarke, Mituvõs sūkurių konkurse savo grupėje laimėjome pirmąją vietą. Šiauliuose
respublikiniame konkurse savo grupėje – irgi pirmąją vietą. Du kartus dalyvavome Vilniuje dainų šventėse; pritraukė Rietavo liaudies teatras, kur vaidinau
kelis vaidmenis.
Sąjūdis įsteigė Rietavo savivaldybę. Prasidėjus Lietuvos Persitvarkymo Są
jūdžio veiklai, įsijungiau į ją. Rietave įsteigėme Persitvarkymo Sąjūdžio rėmimo
grupę, rinkome parašus Vilniaus sąjūdžiui, kaupėme pinigus, organizavome mitingus, eitynes, statėme genocido aukoms paminklus, atkasinėjome partizanų palaikus, tremtinių atminimui pastatėme ąžuolinę skulptūrą ir pasodinome ąžuolyną.
Mes priklausėme Plungės rajono Persitvarkymo Sąjūdžio skyriui. Važinėjome į
pasitarimus, konferencijas Vilniuje, 1990–1991 m. budėjome prie Seimo, radijo ir
televizijos bokšto.
Kartą, grįžtant iš konferencijos Vilniuje, kur buvo nuspręsta einant į rinkimus sąjūdžio pagrindu kurti partiją, Plungės rajono sąjūdžio skyriaus pirmininkas
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Antanas Lapukas pasakė: „Aš steigsiu partiją Plungėje, o tu – Rietave.“ Tada ir prasidėjo Konservatorių-Tėvynės sąjungos partijos steigimas Plungės rajone. Netrukus
Plungėje buvo įsteigtas Plungės rajono Tėvynės sąjungos skyrius, jo pirmininku
išrinktas Antanas Lapukas.
Rietave į partiją suagitavau apie šimtą narių. Įsteigėme Tėvynės sąjungos
grupę. Mane išrinko grupės seniūnu. Plungės rajono Tėvynės sąjungos partijos
skyrių sudarė rajone įsisteigusios grupės. Išsirinkome partijos skyriaus tarybą, į
ją buvau išrinktas ir aš kaip grupės seniūnas. Savivaldybių rinkimuose partija
pasirodė sėkmingai, nuo Rietavo į tarybos narius patekome dviese. Dar vienas nuo
Krikščionių demokratų partijos. Plungės meru išsirinkome Antaną Lapuką. Prasidėjo darbas taryboje, išsirinkome komitetų pirmininkus, man teko Ūkio komitetas.
Atkurta Medingėnų seniūnija. Seniūnijose reikėjo tvirtinti seniūnus. Kilo
mintis Medingėnuose atkurti seniūniją. Medingėnų miestelis, buvęs tarybinio ūkio
centras, sovietų laikais buvo nugyventas, po ūkio likvidacijos pastatai apleisti,
dalis gyventojų prasigėrę, jokio šeimininko, jokios valdžios. Seniūnijos kontora
Kanta÷čiuose, apie 5–6 km nuo Medingėnų, gerai, jei seniūnas kartą per savaitę
atvažiuoja. Gyventojams buvo labai nepatogu dėl menkiausio popierėlio važiuoti
į Kantaučiùs. Tą mintį pasakiau Plungės merui. Jis pritarė, pradėjo ruošti nutarimą tarybos posėdžiui. Nuvažiavau į Medingėnus, pasikalbėjau su gyventojais,
dalis buvo prieš seniūnijos įsteigimą, sakė: kam jos reikia, ir taip gerai – kai nėra
valdžios, mums ramiau.
Eiliniame tarybos posėdyje nusprendėme – Medingėnuose įsteigti seniūniją.
Kolegos juokavo, kad tai pirmas žingsnis Rietavui atsiskirti nuo Plungės rajono.
Vėlesni įvykiai tai patvirtino. Tarybos nariu buvau išrinktas ir kitai kadencijai.
Tuo metu Seime prasidėjo kalbos, svarstymai, ar nereikėtų buvusiems rajonams
suteikti savivaldybių statusą. Mes, rietaviškiai tarybos nariai, pasigavę tą mintį,
pradėjome ta linkme veikti per savąjį Seimo narį L. Sabutį.
Rietave iš įvairių partijų subūrėme iniciatyvinę grupę, kad kiekviena partija
dar atskirai veiktų Rietavo savivaldybės steigimą. Ne visos seniūnijos ir gyvenvietės, esančios Rietavo zonoje, norėjo likti Rietavo savivaldoje. Tuo remdamiesi
plungiškiai stengėsi mus atkalbėti nuo Rietavo savivaldos idėjos, kad nesumažėtų
Plungės rajonas. Pavyzdžiui, Daugėdų gyvenvietės žmonės nė kalbėt nenorėjo
apie prisijungimą prie Rietavo savivaldos. Tik kai pažadėjome įsteigti Daugėdų
seniūniją, sutiko, ir pažadas buvo ištesėtas.
Seime pradžioje buvo numatyta steigti per 20 naujų savivaldybių, vėliau
jų sumažino iki 15, galiausiai sustota prie 5 savivaldybių, tarp jų buvo ir Rietavas. Tačiau Seimas apsispręsti šiuo klausimu vis delsė. Jau baigėsi metai, artėjo
paskutinis posėdis.
Atvykus į Plungės rajono valdybos posėdį, vicemeras man parodė popieriaus
lapą, kuriame surašytos Plungės rajono tarybos narių pavardės, jog jie neprieštarauja, kad būtų steigiama Rietavo savivaldybė, bet prie jų buvo tiktai keli parašai.
Sako, daviau sąrašą savo vairuotojui, kad surinktų parašus, niekas nesirašo. O
Plungės rajono tarybos posėdis artimiausiu metu nebenumatomas. Kaip surinkti
tarybos narius? Rytoj Seimo tarybos posėdyje bus svarstomas klausimas dėl naujų
savivaldybių steigimo. Dėl to Seimo narys L. Sabutis ir paprašė tam posėdžiui jam
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atsiųsti raštą su Plungės rajono tarybos narių parašais,
jog jie sutinka, kad Rietavas atsiskirtų nuo Plungės. Ką
daryti? Sakau, duok man tą lapą ir mašiną, važiuosiu pats rinkti parašų. Dar pasikviečiau tarybos narį
krikdemą V. Rutkauską ir išvažiavome. Apvažiavome
arčiau gyvenančius Plungės rajono tarybos narius,
surinkome daugiau kaip pusės tarybos narių parašus,
toliau važiuoti nebebuvo tikslo. Iš aplankytų tarybos
narių tik vienas tarybos narys – liberalas A. Klišonis atsisakė pasirašyti. Raštas buvo laiku nufaksuotas
L. Sabučiui į Vilnių. Seime priimtas nutarimas steigti
penkias naujas savivaldybes, tarp jų ir Rietavo. Mūsų
pastangos nenuėjo veltui.
Pasisekė išsirinkti iniciatyvų, rūpestingą Rietavo
merą. Miestas suklestėjo. Iš buvusio aptriušusio Rietavo Rietavo šaulių kuopos vadas
miestuko pasidarė pavyzdinis. Pravažiuojantys žmonės Algimantas Juozaitis. 2008 m.
ir svečiai stebėjosi, kaip jūs taip greitai sugebėjote
susitvarkyti. Neatsiliko ir seniūnijų centrai bei didesnės gyvenvietės. Dabar ir buvę
skeptikai dėl savivaldybės steigimo, manau, nebenorėtų grįžti į praeitį.
Aktyvia veikla užsiėmiau ir Lietuvos šaulių sąjungoje. Kaune, pradėjus
atkurti šaulių sąjungą, netrukus sujudome ir mes. 1991-ųjų pradžioje Rietave,
plungiškių paskatinti, subūrėme šaulių grupelę, pavaldžią Plungės kuopai. Vėliau ji darėsi gausesnė. Vykdant Šaulių sąjungos struktūrinę reformą, kiekvienoje
apskrityje buvo įsteigtos Šaulių sąjungos rinktinės, tada mus priskyrė Telšiams.
Iki tol priklausėme Kretingos rinktinei. Naujasis Telšių rinktinės vadas Rietavui
suteikė kuopos statusą, mane paskyrė kuopos vadu.
Man vadovaujant, Rietavo šaulių kuopa išaugo iki 130 narių. Vykdėme
plačią veiklą. Mokėme šaulius karybos pagrindų, ugdėme patriotiškumą, meilę
Tėvynei. Rengėme stovyklas, žygius, organizavome pratybas, dalyvavome šventėse,
minėjimuose, partizanų palaikų laidotuvėse. Ruošėme jaunimą karinei tarnybai. Tai
buvo graži, įdomi ir kupina įvairių įspūdžių veikla. Dabar jau išėjau į atsargą.
„Šatrijos“ rinktinė Telšių miškuose. Mano tėčio Kazio Juozaičio partizanų
būrys veikė Plungės, Als¸džių, vėliau Telšių miškuose, ten išaugo į „Šatrijos“
rinktinę, kuriai jis vadovavo. Rinktinė veikė Telšių apskrityje ir priklausė Žemaičių apygardai.
1947 m. balandžio 9 d. Plungės valsčiuje buvo visiškai sunaikintas Žemaičių apygardos štabas. „Šatrijos“ rinktinės vadas Kazys Juozaitis-Meteoras pradėjo
kurti Žemaičių apygardos štabą ir vadovavo Žemaičių apygardai nuo 1947 m.
balandžio iki 1947 m. spalio. Jam nepaklusęs Juozas Ivanauskas-Vygantas ėmė
steigti savąjį štabą.
J. Ivanauską per agentūrą kontroliavo sovietų saugumas – MGB, išprovokavo
tarp jų konfliktą ir jo metu mano tėvai Janina Regina Juozaitienė (Gimbutaitė) ir
Kazys Juozaitis žuvo.
1947 m. spalio mėn. Juozą Ivanauską iškvietė į Vilnių (KGB iniciatyva) į
BDPS (Bendras Demokratinis Pasipriešinimo Sąjūdis) komitetą, sudarytą saugu433
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Algimanto tėvelių
Reginos ir Kazio
Juozaičių žūties
vietoje pastatytas
paminklas

Rūta Juozaitienė su
sūnumis Robertu ir
Šarūnu. 2007 m.
Nuotraukos iš Juozo
Girdvainio asmeninio
rankraščių ir fonotekos
archyvo (ARFA)

miečių, kuris jį veikė per aplinką. 1947 m. spalio pabaigoje J. Ivanauskas ir jo
štabo nariai buvo areštuoti.
Pagrindinės KGB operatyvinės grupės tikslas buvo perimti vadovavimą
Lietuvos partizaniniam pasipriešinimui panaudojant agentą Juozą Markulį. Paskutiniu momentu Daumantui pavyko šią operaciją išaiškinti ir sužlugdyti. Vis dėlto
dalis partizanų vadų buvo pakliuvę į Markulio pinkles, tarp jų ir J. Ivanauskas.
Po mirties mano tėvai pripažinti kariais savanoriais, tėtis Kazys Juozaitis
pakeltas į majorus. Žūties vietoje pastatytas atminimo ženklas.
Ne veltui buvo kovota ir siekta geresnio gyvenimo, kad kaimo žmogus ne
priklausomoje Lietuvoje gyventų laisvas ir kurtų šviesesnę ir turiningesnę ateitį.
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Vlado Gečo būrio partizanų likimas
Juozas Girdvainis

Pokario metais Žar¸nų valsčiaus žmonės, praradę viltį ramiai ūkininkauti ir
tvarkyti savo gyvenimo reikalus, būriais patraukė į miškus ir priešinosi neteisėtai
siautėjantiems sovietų valdžios partiniams, aktyvistams ir ginkluotų stribų gaujoms.
Su tokiais miško broliais – kovotojais už kitokią ir geresnę Lietuvos ateitį sovietų
okupantų valdžia žiauriai susidorodavo. Juos pagaudavo, tardydavo ir be jokio
teismo nužudydavo. Koks likimas ištiko Vlado Gečo būrio partizanus?
1. Vladas Gečas, gim. 1918 m. Stulgÿ kaime, Plùngės valsčiuje, nušautas
1950 m. birželio 4 d.
2. Antanas Markauskas (sūnus), gim. 1931 m. Pivorių kaime, Rietåvo valsčiuje.
3. Antanas Markauskas (tėvas), gim. 1900 m., nušautas 1949 m.
4. Albinas Kelpša, Stasio, gim. 1921 m., nušautas 1950 m. birželio 4 d.
5. Kostas Kelpša, gim. 1918 m. Pivorių kaime, Rietavo valsčiuje, nušautas
1950 m. gegužės 8 d.
6. Kazys Songaila, Juozo, gim. 1921 m. Laužÿ kaime, Rietavo valsčiuje,
nušautas 1950 m. birželio 4 d.
7. Vladas Songaila, Juozo, gim. 1923 m. Stulgų kaime, Plungės valsčiuje,
nušautas 1949 m. gruodžio 17 d.
8. Zosė Vendikienė, gim. 1913 m. Daugėdÿ kaime, Rietavo valsčiuje.
9. Cezaris Armalis, Petro, gim. 1927 m. Laukÿ kaime, Rietavo valsčiuje.
10. Bronė Armalytė, Kazio, gim. 1919 m. Kungiÿ kaime, Rietavo valsčiuje,
nušauta 1949 m. gruodžio 3 d.
11. Augustas Gentvilas, Felikso, gim. 1922 m. Bugìnių kaime, Rietavo
valsčiuje.
12. Vladas Gira, Kazio, gim. 1911 m. Rietave.
13. Pranas Jokubaitis, gim. 1897 m. Gudìlių kaime, Rietavo valsčiuje,
areštuotas 1950 m.
14. Genutė Vaičekauskaitė, Juozo, gim. 1925 m. Stulgų kaime, Plungės
valsčiuje.
15. Antanas Šateikis, Liudo, gim. 1925 m. Pivorių kaime, Rietavo valsčiuje.
16. Alfonsas Griguola, Juozo, gim. 1911 m. Kungių kaime, Rietavo valsčiuje,
areštuotas 1950 m. sausio 23 d.
17. Veronika Vytautienė, Liudo, gim. 1918 m. Lelÿ kaime, Rietavo valsčiuje,
nušauta 1950 m. birželio 4 d.1
Telšių rajkomui 1949 m. pranešama, jog Luõkės valsčiuje buhalteriu dirba Stasys Gečas
(partizano Vlado Gečo brolis), gyvenantis
Juciÿ kaime. Jis yra partizanų talkininkas,
o jo tėvas neseniai grįžo iš lagerio2.

1

2

LYA, f. V-5, ap. 1, b. 20514 (visiškai slapta byla),
l. 12, 13, 1950 m. liepos 17 d.
LCVA, f. R-754, ap. 4, b. 1244, l. 157.
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Visada šventai tikėjau, kad atgausime
Lietuvos Nepriklausomybę
Aldona Vareikienė

„Kaip šiandien menu 1940-ųjų Kūčias Upônoje, kur
gyvenome, kai sovietams užėjus atleido tėvą iš policijos
nuovados viršininko pareigų. Sėdime visa šeima prie stalo,
bet kažkaip liūdna. Tebegirdžiu tėvo žodžius: „Mes jums
iškovojome nepriklausomą Lietuvą, o jūs, vaikai, ar apginsite ją?“ Jis žinojo, ko tikėtis iš sovietų okupanto. Kadaise
pašauktas į carinę rusų kariuomenę, dalyvavo Pirmajame
pasauliniame kare: savo akimis regėjo revoliuciją. Parbėgęs į
Lietuvą, stojo savanoriu į besikuriančios Lietuvos valstybės
kariuomenę, kovėsi su bolševikais ir bermontininkais. Tai
buvo paskutinės Kūčios mūsų šeimai Lietuvoje“, – prisimena Janina Elijošienė (Atkočiūnaitė).
Janinos Elijošienės (Atkočiūnaitės) gyvenimas –
ištisa mūsų tautos, kentėjusios nuo sovietų okupantų,
tragiška istorija. Toks likimas ištiko tūkstančius ano
meto Lietuvos jaunų ir senų žmonių. Dar prieš karą
Janina baigė Plùngės gimnaziją.
1941 m. birželio 14-ąją Atkočiūnų šeima buvo Sibiro tremtinė mokytoja
ištremta į Rusijos šiaurę. Karo metais sunkiai dirbo Janina Elijošienė (Atkočiūnaitė)
miškuose. Tėvas Kazys, atskirtas nuo šeimos ir nu- (1922–2000). 1998 m.
teistas 25 metus kalėti, atsidūrė Krasnojarsko srities
Kansko kalėjime, kur 1949 m. mirė.
Po karo Janina 1947 m. sausį ryžosi bėgti į Lietuvą – taip kamavo Lietuvos
ilgesys. Dvidešimtmetė mergina pasiėmė keletą būtiniausių daiktų ir kiek turėjo
pinigų. Kelionėje kelis kartus apiplėšta, visko netekusi, šiaip taip pasiekė Šiauliùs.
Išlipusi iš traukinio, užėjo į Šv. Jurgio bažnyčią pasimelsti ir pasiguosti. Klebonas
davė penkiasdešimt rublių nuvažiuoti į Žar¸nus.
Nedidelis Žemaitíjos miestelis Žarėnai iki gyvenimo pabaigos liko brangus
Janinos širdžiai. Čia gyveno, mokėsi, čia sutikti geri žmonės padėjo išgyventi
tremtyje. Čia apverkė penkis savo klasės draugus, nukankintus Rainiÿ miškelyje.
Ir dar...
Po karo Žarėnų progimnazijos direktoriumi dirbo jos vaikystės ir mokyklos
dienų draugas Zigmas Juozas Elijošius. Jau nuo moksleiviškų laikų gražuolė ilgakasė Janina traukė Zigmo širdį. Kai kaimynų prikalbinta ir Zigmo 1947 m. vasario
mėn. buvo įdarbinta Žarėnų progimnazijoje, jai gyvenimas pasisuko kita vaga.
Per Šv. Petro ir Povilo atlaidus Rietåvo bažnyčioje 1947 m. birželio 29 d. juos
sutuokė buvęs Zigmo klasės draugas kunigas Liudas Serapinas, vėliau Prîekulės
Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas. Nuotaka buvo pasipuošusi tautiniais
drabužiais. Po metų gimė dukrelė Audrutė. Tais pat metais į Lietuvą parbėgo
mama. Atrodė, kad jau visa šeima galės apsigyventi gimtinėje.
436

ISTORIJA. KOVOS UŽ LAISVĘ. TREMTYS

Vieną 1949 m. balandžio naktį staigiai pažadino sovietų milicijos pareigūnai.
Įsakė tuoj pat apsirengti ir eiti kartu.
„Pasilenkiau prie vaiko lopšelio, apkabinau, pabučiavau ir daugiau jos gyvenime
nebemačiau... Dukrelei Audrutei buvo suėję metukai“, – prisimena J. Elijošienė.
J. Elijošienę nuvarė kartu su motina Juzefa į Žarėnų milicijos būstinę, paskui išvežė į Telšiÿ kalėjimą, iš ten – į Kla¤pėdą. Čia kamerose sutiko ir daugiau
ištekėjusių jaunų moterų. Visos buvo kaltinamos pabėgimu iš Sibiro tremties.
„Negalėdavau naktimis sumerkti akių, ausyse skambėjo vaiko verksmas, pašokusi
vidurnaktyje atsitrenkdavau į užrakintas kameros duris... Kartais užsnūdusi mintimis
liūliuodavau dukrelę... Rytinių patikrinimų metu nukrisdavau be sąmonės. Dievuliau
brangus! – po krūtine nauja gyvybė spurdėjo... Ne aš viena laukiausi. Ruošėsi gimdyti
Vanda Vaitkevičiūtė-Brikienė iš Palangõs, Adelė Rekašiūtė-Tautavičienė, Šešplaukienė.
1949 m. lapkričio pabaigoje pagimdžiau dvynukus – sūnų Arūną ir dukrą Dalią. Vargeli
mano! Žinome, kaip sunku dvynius auginti normaliomis sąlygomis, o čia – kalėjimas.
Dar nepraėjus nė valandai po gimdymo, prižiūrėtojas atnešė man sovietų teismo nuo
sprendį – treji metai kalėjimo ir atgal į Kòmiją.“
Sunku ir šiandien, po tiek metų, Elijošiams prisiminti anas dienas. Ko
tik vyras Zigmas nedarė, kur nesikreipė, prašydamas paleisti žmoną, – niekas
nepasigailėjo nei moterų, nei kalinių vaikų. Nuteistųjų vyrai net pas J. Paleckį
buvo nuvykę. O kai vaikučiams sukako mėnuo, J. Elijošienė kartu su motina ir
vaikais ant rankų bei kitomis tokio pat likimo jaunomis mamomis buvo nuvarytos į Klaipėdos geležinkelio stotį. Moterims liepta susėsti ant sniego. Laukė iki
vakaro – vagonų nebuvo. Parvarė atgal į kamerą. Kitą rytą vėl tas pats etapas
ir vėl iki kelių į sniegą. Iš Klaipėdos traukiniu išvežė tik sutemus. Nuo Šilùtės
stoties į Macikÿ lagerį kelis kilometrus varė pėsčiomis. Ėjo glausdamos prie savęs
sušalusius, permirkusius kūdikius.
Macikų lageryje jos motiną Juzefą atskyrė ir nuvedė į kitą kalinių zoną.
J. Elijošienė liko viena. Dar ir šiandien be siaubo akyse negali pasakoti apie
Macikuosê praleistus metus. Nei dieną, nei naktį nesumerkdavo akių, klykė alkani,
sušlapę, sušalę vaikai. Šilto vandens nebuvo, vystyklus džiovindavo apsijuosusi
liemenį. Paskui visai nebeleido maitinti – išvarydavo dirbti. Tik nakties dvyliktą
valandą motinoms leisdavo pamatyti vaikus. Tų kelių minučių sušalusios motinos
laukdavo valandas, stovėdamos prie vartų. Vaikai apsikrėtė niežais, sirgo, buvo
sunykę. Daugelis mirė.
1951 m. kalinės, turinčios vaikų iki dvylikos metų, buvo amnestuojamos,
bet J. Elijošienės laukė tremtis, taigi – atgal į Komiją. Berniuką leido pasiimti
tėvui, o ji pati su silpnute Dalyte ėjo golgotas per Vilniaus Lùkiškių kalėjimą,
Gorkio, Kirovo, Knešpogosto lagerius, Leningrado kalėjimą. Pagaliau po ilgos kelionės pasiekė Vilgorto miestelį. Mergytė nuolat sirgo. Dalytė šiek tiek sustiprėjo
tik paguldyta į ligoninę. Čia iš kalėjimo buvo perkelta ir Janinos motina Juzefa.
1953 m., po tautų budelio Stalino mirties, palaidojęs pasiligojusią pirmagimę
Audrutę, su sūneliu Arūnu iš Lietuvos atvyko vyras Z. Elijošius. Trejus metus
kalėjo visa Elijošių šeima, abu sunkiai dirbo, o 1956 m. pradėjo ruoštis, kaip ir
kiti lietuviai, į tėvynę Lietuvą. Vaikams jau reikėjo eiti į mokyklą, tad skubėjo
kuo greičiau sugrįžti. Važiavo į Lietuvą, bet kamavo nežinia, kur apsigyventi.
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Zigmas Juozas Elijošius gali papasakoti dešimtis istorijų, kaip buvo sunku
grįžus į Lietuvą gauti darbo žmonai ir jam, tremtinės ir politinės kalinės vyrui.
Prisiregistruoti to meto sovietų valdžia neleido. Bet, sako jis, šventa teisybė, jog
visais laikais yra gerų žmonių. Ir tąkart, sunkiausiais 1956 m., daugelis gerų
žmonių nepabijojo rizikuoti savo gyvenimu ar karjera.
...Jau keturiasdešimtąją žiemą Elijošiai leidžia La¹kupiuose. Tiek metų Zig
mas
čia mokė kaimo vaikus. J. Elijošienė kurį laiką dirbo bibliotekoje, vėliau mokytoja.
Čia užaugo, išsimokslino kalėjime gimę dvynukai Arūnas ir Dalia, dabar jau vedę
ir auginantys po sūnų ir dukrelę. Beje, Arūno žmona Dalia gimė tame pačiame
Klaipėdos kalėjime keliais mėnesiais vėliau.
Taip lėmė likimas, kad buvę klasės draugai Plungės gimnazijoje Liudas Serapinas ir Zigmas Elijošius vėl netoli vienas kito. Anuomet jie pasirinko skirtingus
gyvenimo kelius – vienas išvyko į Telšių kunigų seminariją, kitas – į Tauragºs
mokytojų seminariją. Sunkiausiais momentais nebūdavo nutolę, susitikdavo, pasiguosdavo. 1997 m., kunigo, savo vaikų ir anūkų paskatinti, Elijošiai šventė auksines
vestuves. Jų santuoką vėl palaimino dvasios ganytojas L. Serapinas. Nuotaka buvo
pasipuošusi tautiniais drabužiais kaip tada, prieš pusę amžiaus.
Matau jos akyse jaudulį, prisiminus savo ir visos Lietuvos kančių kelius
bei didelį tikėjimą ateitimi:
„Gal kai kam ir keista, kai sakau, jog visada savyje jaučiau, kad Lietuva taps nepriklausoma. Tą jausmą sunku paaiškinti. Skaudžiai išgyvenau tremties baisenybes, mačiau
išsigimusių žmonių – kitaip negalėčiau pavadinti tų sovietų Stalino kalėjimų prižiūrėtojų,
prievartautojų – ciniškumą, jų mėgavimąsi kitų kančiomis. Labiausiai kentėjo gyvenime
nesusivokiantys, niekuo dėti kūdikiai. Kiek tūkstančių jų nekaltų mirė! Kaip skaudžiai
kentėjo visai nekaltos motinos. Pagaliau žinoma istorijos tiesa: nė viena imperija nebuvo
amžina. Kaip ir Sovietų Sąjunga, sutverta ir vadovaujama komunistų. Skaudžiausia, kad
Sovietų Sąjungos skeveldros iki šiolei tebedaužo mūsų širdis, mūsų visų gyvenimus.“
Z. Elijošius dar didesnis optimistas. Tuo bemat užkrečia kitus.
Iš kur tokia jų dvasios stiprybė, ištvermė? Sunku pasakyti. Gal todėl, kad
ištikimi savo kraštui žemaičiai...
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Vyskupo Pranciškaus Karevičiaus vizitacijos
Žarėnuose, Lauko Sodoje ir Medingėnuose
Parengė Kazys Misius

1913 m. rugsėjo 4 (17) d. mirė Žemaičių vyskupas Gasparas Cirtautas.
1914 m. gegužės 4 (17) d. Peterburgo Šv. Kotrynos bažnyčioje Žemaičių vyskupu konsekruotas Rusijos vyriausybei priimtinas Mogiliavo kapitulos kanauninkas
Pranciškus Karevičius. Gegužės 17 (30) d. Žemaičių vyskupijos katedroje Kaune
įvyko vyskupo P. Karevičius iškilmingas ingresas. Tuoj po ingreso buvo įvesta
lietuvių kalba Žemaičių katedroje, vyskupo rūmuose, kunigų susirinkimuose. Tam
pritarė didžioji dauguma vyskupijos kunigų. Gegužės 30 (birželio 12) d. vyskupas
P. Karevičius aplankė švietimo draugijos „Saulės“ mokytojų paruošiamuosius kursus. Lenkų spauda už parodytą lietuviškumą tuoj ėmė pulti vyskupą P. Karevičių.
Pavyzdžiui, 1914 m. laikraštis „Kurjer Warszawski“ („Varšuvos kurjeris“) Nr. 185
paskelbė vyskupą P. Karevičių šmeižiantį straipsnį pavadinimu „Biskup-litwoman“
(„Vyskupas-litvomanas“).
Vykstant Pirmajam pasauliniam karui, Žemaičių vyskupijos kurija buvo
kelta į Smolenską, o kunigų seminarija – į Panevėžį. Vyskupas apsigyveno
per
Panevėžyje, ėmė lankyti parapijas. Aplankė Anykščius, Panevėžį, Ramygalą, Šeduvą, Šiaulius, Zarasus. Pablogėjus sveikatai, išvyko į Kislovodską gydytis. Užėmus
vokiečiams Lietuvą, grįžimui į Kauną reikėjo gauti vokiečių valdžios leidimą,
kas buvo ne taip paprasta. Kurį laiką vyskupas gyveno Smolenske. 1915–1916 m.
Žemaičių vyskupiją laikinai administravo kun. Juozapas Stakauskas. Į Kauną
P. Karevičius grįžo 1916 m. rugpjūtį.
Gavęs vokiečių valdžios leidimą, vyskupas 1918 m. liepos mėn. pradėjo
vizituoti bažnyčias. Tais metais per du kartus aplankė 68 bažnyčias. Tada ganytojas aplankė ir Lauko Sodą, Žarėnus, Medingėnus. Ta proga parapijų klebonai
ar filijų kuratai vyskupui perskaitydavo pranešimus apie bažnyčių ir parapijų
būklę. Tie pranešimai saugomi Lietuvos valstybės istorijos archyve. Juos tyrinėjęs
istorikas Algimantas Katilius pastebėjo, kad pranešimai, išskyrus kelis atvejus,
rašyti lietuviškai ir nėra nė vieno lenkiško pranešimo ar inventoriaus1.
Vizitacijos metu Žarėnų klebonu buvo Juozapas Lomanas, Krizostomo sūnus.
Jis gimė 1857 m. Gulbinų valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Privačiai pasiruošęs
Vilniaus gimnazijoje, eksternu išlaikė 4 klasių baigimo egzaminus ir 1877 m.
įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1881 m. lapkričio 22 d. ir
netrukus paskirtas vikaru į Gargždus, 1881 m. toms pat pareigoms perkeltas į
Raseinius, o 1888 m. – į Kurklius. 1889–1894 m. buvo Vajasiškio filijos kuratu.
1894 m. paskirtas Palekų (dabar Baltarusija), o 1897 m. sausį – Žarėnų klebonu.
1924 m. paskirtas Tverų altaristu, kur 1 Katilius A. Vyskupo Pranciškaus Karevičiaus
1918 m. vizitacija Varniuose, Varniai. Žemaičių
mirė 1932 m. birželio 2 d. Palaidotas
praeitis, t. 4, Vilnius, 1996, p. 210–211.
Žarėnų bažnyčios šventoriuje2. Tuometi- 2 Directorium horarum canonicarum et Missarum
pro dioecesi Telsensi in annum Domini 1883–1926;
niai Lauko Sodos ir Medingėnų kuratai
Žemaičių prietelius, 1932, birž. 10, nr. 24, p. 5
verti platesnio paminėjimo.
(žinutė).
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Skelbiami Žarėnų klebono, taip Vyskupo Pranciškaus Karevičiaus vizitacija.
pat Lauko Sodos ir Medingėnų kuratų 1920 m. birželio 30 d., www.epaveldas.lt
pranešimai vyskupui yra reikšmingi
to laiko bažnyčių istorijos šaltiniai. Pridedami ir paties vyskupo užrašai apie tų
parapijų lankymą, saugomi Kauno arkivyskupijos kurijos archyve.

Dokumentas Nr. 1
Lauko Sodos bažnyčios kurato pranešimas
Šviesiausiasis Žemaičių vyskupe!
Apie Lauko Sodos filijos praeitį ir dabartinį stovį aš, dabartinis jos valdytojas, galiu pranešti Jūsų Ekscelencijai štai ką.
Lauko Sodos filija priguli prie Žarėnų parapijos ir yra Varnių dekanijoje,
Telšių apskrityje. Mūsų miestelis XVIII metašimtyje dar buvo vadinamas Klimaičiais.
Jame pirmoji bažnyčia buvo pastatyta iš medžio Varnių kapitulos 1787 metais
Šv. Joakimo Išp[ažintojo], Švč. Mergelės Marijos Gimdytojos vardu. Nuo to laiko
visados prie jos yra gyvenęs kunigas, kuris pradžioje buvo vadinamas altaristu, nes
kun. Klimavičius, nuo kurio turbūt ir miestelis buvo gavęs vardą, buvo įsteigęs
čia pirmąją altariją 1789 metais. Ir lig šiol seni bažnytiniai nameliai yra vadinami
altarija. Bet nuo 1799–1811 metų čia yra gyvenę net du kunigai, iš kurių vienas
save vadino altaristu, antrasis gi – mansionarijumi. Gi nuo 1826–1831 metų Lauko
Sodos altarista yra turėjęs net vikarą. Tik nuo 1848 metų mūsų bažnyčia gavo
filijos vardą.
Pasenus per 100 metų pirmajai Lauko Sodos bažnyčiai, prireikė statyti naują,
bet rusų valdžia to neleido. 1889 m., tai yra pačiame buv[usios] Rusijos valdžios
žiaurume, kasmet kunigai buvo labiau persekiojami negu arkliavagiai ir bažny440
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čios – [labiau] negu žydų maldyklos, a. a. kun. [Ignotas] Čepavičius vietiniųjų
parapijiečių lėšomis skubiai pastatė dabartiniąją bažnyčią, taip pat iš medžio. Ir
tai slaptai, išvedus naująsias sienas ant senųjų pamatų ir po senuoju stogu, nes
leidimas buvo gautas tik taisyti bažnyčią. Žinoma, tik [už] gausius kyšius policija
paliuosavo kleboną [kuratą] nuo bausmės už tokį neva prasižengimą. Dabar mūsų
bažnyčia turi 8 sieksnius [sieksnis – 1,95 m] ilgio ir 3⅔ pločio.
Lauko Sodos apylinkė yra maža ir neseniai sutvėrus naują Viešvėnų parapiją,
jos sodžių skaičius nesiekia nė 10-ies, neskaičiuojant viensėdžių ir poros dvarų,
esančių svetimtaučių rankose. Dėl žemės nederlingumo žmonės čia neturtingi, tad
ir jų bažnyčia nėra turtinga bažnytiniais rūbais nė indais. Tik žeme geradariai
bažnyčią yra gausiai aprūpinę, kuriame skaičiuje yra ir ežeras.
Jūsų Ekscelencijai įsakius, aš apsigyvenau čia nuo praeitų metų gruodžio
21 d. Todėl dar nesuskubau gerai pažinti šių vietų žmonių doros ir jų reikalų.
Bet kiek aš esu pastebėjęs, žmonės čia nieku ypatingu neatsižymi: ir gerosios ir
blogosios jų pusės tokios, kaip ir kitur Žemaitijoje. Lietuvių inteligentų čia nėra
nė vieno, nes nė rusų laikais čia nėra buvę mokyklos, nesant miestelyje tinkamo
buto. Tik vokiečiams čia užėjus, kun. Juozas Šnapštys [slapyvardis Margalis]
buvo įsteigęs čia privatinę mokyklą, bet netrukus ji tapo panaikinta. Dabar mano
yra sumanyta steigti mokyklą Lelų dvare, kuriame p[onas] Volcas ketina duoti
butą, tik mokytojas dar nesurastas. Žinoma, reikia, kad ir gyventojai paremtų
šį sumanymą. Taip pat šį rudenį mano buvo sumanyta aptverti akmenine tvora
senuosius kapelius, bet karo varginami žmonės nesutiko.
Draugijų čia jokių nėra buvę ir nėra, tik susitvarkius Blaivybės draugijos
centro valdybai, ketinama čia įkurti josios skyrių, nes ir čia nestinga degtinės
varytojų ir suvartotojų. Lošimas kortomis iš pinigų čia yra žinomas, kaip ir kitur
miestelyje nestinga žydų.
I. Bažnyčia ir josios turtas
Lauko Sodos bažnyčia, Žarėnų filija, stovinti Varnių dekanate ir Telšių ap
skrityje, yra pastatyta iš medžių Varnių kapitulos 1787 m. Šv. Joakimo Išp[ažintojo]
vardu. 1889 m. ji tapo perstatyta ant senųjų pamatų, vietinių gyventojų lėšomis ir
turi 8 sieksnius ilgio ir 3⅔ pločio. Jos sienos iš lauko apmuštos stačiomis lentomis, viduje gi su lubomis nudažyta vieną kartą aliejiniais dažais su papuošalais.
Bažnyčios stogas dengtas skindelais [malksnomis]. Priešakinėje jo dalyje stovi
nedidelis bokštas su varpeliu, nebaigtu geležiniu kryžiumi; antrajame gi stogo
gale irgi yra panašus kryžius. Langų didesniųjų iš viso yra 10 ir trejetas durų, iš
kurių didžiosios užstumiamos geležine velke [skląsčiu]. Dvi zakristijos yra atskirai
pristatytos prie bažnyčios šonų. Prie antrosios zakristijos yra pakabintas varpelis.
Viduje yra trys altoriai, pastatyti presbiterijoje iš medžių. Didžiajame altoriuje,
žemai yra šv. Joakimo, bažnyčios užtarytojo paveikslas, aukštai gi – šv. Vincento
Išp[ažintojo]; dešiniajame altoriuje, žemai yra Prikryžiuotojo figūra, aukštai gi
Kristaus-Vaikelio su kryžiumi rankoje; pagaliau kairiajame, priešais stovinčiame
altoriuje yra Švč. Mergelės Marijos širdies paveikslas, aukštai gi – Šv. Antano
Išp[ažintojo] paveikslas. Altorių šonuose stovi dvi naujos sėdynės kunigams.
Vargonai tapo čia pastatyti seni, 12 balsų.
441

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

Sena medinė varpinė stovi ant keturių šulų, apmuštų lentomis, dengta gi
skindeliais. Ji turi ilgio ir pločio po 2 sieksnius ir padalinta į dvi dalis su dvejomis durimis, iš kurių vienos užrakinamos. Varpinėje buvo pakabinti du dideli
ir du maži varpai, bet atėmus juos vokiečiams karo reikalams, liko tik didysis,
nulietas 1903 metais ir sveriąs 16 pūdų [pūdas – 16,38 kg] ir 7 svarus [svaras –
409,512 gr]. Varinių būgnų yra du, bet pagadinti.
[Čia praleidžiami surašyti liturginiai reikmenys rūbai, jų kiekis ir kita. Tai
apima daugiau negu du puslapius, prirašytus lotynų kalba].
Atlaidai Lauko Sodos bažnyčioje. Lauko Sodos bažnyčioje iš senovės yra
įvesti šie atlaidai: 1) Šv. Joakimo Išp[ažintojo] – artimiausiąjį sekmadienį į paskutiniąją rugpjūčio arba pirmąją rugsėjo mėn. dieną; 2) Švenčiausiojo Jėzaus vardo –
sekmadienį po Trijų Karalių ir 3) Stacijų įvedimo paminėjimas – sekmadienį po
Dievo Kūno šventės. Tą dieną yra vaikščiojamos stacijos iškilmingai su kunigu.
II. Klebonija ir josios pastatai
1. Klebonija, turinti 8 sieks[nius] ilgio ir 4 s[ieksnius] pločio yra pastatyta
kun. [Juozo] Šnapščio. Jos vidurinės sienos nėra sunertos su laukinėmis, bet sujungtos tik lištvomis [siauromis lentelėmis]. 8 josios kambarius apšviečia 8 dideli
langai. Iš 13 josios durų 7-iose nėra raktų. Po skiedriniu stogu su pusapvaliu
langu pietų pusėje yra dvi neužbaigtos salkos [kambariai po stogu]. Priešakiniame
šone yra naujasis gonkas [priebutis], dešiniajame gi gale – senasis; abudu stikliniai.
Klebonijos viduje 4 klebono kambarius šildo viena kvadratinė koklinė [krosnis] su
šiltąja siena; virtuvėje gi ir kitur kambarius šildo tik viena šiltoji siena, nes duonkepė kakalys [krosnis] su dūmtraukiu mėsai rūkyti yra pirtyje. Virtuvėje špižiniai
ritinėliai yra nebe visi ir sudužę. Abu klebonijos kakaliai suvesti į vieną dūmtraukį.
2. Prie klebonijos stovi jau sena klėtis, medinė ir šiaudiniu stogu. Iš ketverių
jos durų trejos yra užrakinamos raktais, iš viso trys langai.
3. Medinė pirtis (perenė) skiedrų stogu, jau supuvusiu, ta didumo 4x2,5 sieksnio. Langai joje trys, bet vienas be jokių stiklų, durys gi ketverios, visos be raktų.
Čia yra duonkepės kakalys su dideliu dūmtraukiu ir didelis katilas.
4. Kiaulidė, pastatyta iš senų rąstų, yra perdalinta į tris skyrius su trejomis
durimis, be užraktų.
5. Daržinė, arklidė, raguočių tvartas ir ratinė medinės, jos po vienu skiedriniu stogu. Tasai trobesys turi apie 20 sieksnių ilgio, bet stogas ir sienos reikalingi
taisymo. Durys ketverios, dar geros, bet be spynų, tik arklidė yra užrakinama
geležine štanga.
6. Klojimas (jauja) medinis, senas, turi 8x4 sieksnių didumo. Šiaudų stogas
šiemet pataisytas. Dešiniajame gale išimta pusė sienos. Durys trejos, be spynų.
Viduje yra jauja su moliniu kakaliu.
7. Nemažame klebonijos sode yra apgriuvusi ledaunė, statyta iš akmenų su
moliu, bet šiaudinis josios stogas supuvęs.
III. Bažnyčios tarnų trobos
Bažnyčios tarnams yra du namai iš medžio šiaudiniais stogais. Pirmasis,
didesnysis (8x3,5 sieksnio) turi 8 kambarius, du kakalius ir keturias virtuvėles. Bet
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visų kakalių dūmai susieina į vieną didelį dūmtraukį. Durų yra 10 ir langų 13.
Prie tų namų dar yra trobesys (5x2 sieksnių), kur po vienu šiaudų stogu telpa
tarnų tvartai ir daržinės, stogas jau labai senas.
Antrasis, mažesnis namas stovi kitoje kelio pusėje, ties varpine. Jis taip pat
yra medinis, bet labai senas, kiauru šiaudiniu stogu; jis padalintas į du kambarius
su atskira įeiga. Durų čia yra 7.
Prie abiejų šių namų yra po gabalą žemės.
IV. Klebonijos žemė
Žemės prie Lauko Sodos klebonijos yra 33 dešimtinės dirbamosios ir apie
12 dešimtinių nedirbamosios. Tai yra parodyta plano kopijoje iš 1853 metų, išduotoje Palyginamosios braižymo komisijos ir patvirtintoje Valstybės turtų Kauno
palatos matininko Rekašio. Tarp nedirbamos žemės yra tvenkinys 0,21 dešimtinės
didumo ir Užrio ežeras – 6,72 dešimtinės.
Bet galima pagirti laukosodiečius už tai, kad šventadieniais prisirenka artipilnė žmonių bažnytėlė, kurie klauso šv. Mišių ir nors ilgiausio pamokslo; kai
kurie seneliai tebepasninkauja senoviškai ir yra keletas tretininkų. Nors dabar
sunki gadynė visiems, bet laukosodiečiai maitina čia atvežtuosius nuo fronto
4 tremtinius ir, kiek galėdami, šelpia.
Lauko Soda,
		
1918 rugsėjo 23 d.

Lauko Sodos filialistas kun. Antanas Ragažinskas
[LVIA, f. 1671, ap. 5, b. 408, l. 125–130]

Dokumentas Nr. 2
Žarėnų klebono pranešimas
Jo Mylistai Žemaičių vyskupui Pranciškui Karevičiui
Jeronimas Valavičius, Žarėnų seniūnijos seniūnas pastatė pirmutinę bažnyčią
Žarėnuose Šv. Stanislovo v[yskupo] k[ankinio]. 1626 m. Žygimantas III, lenkų
karalius, Lietuvos Didysis kunigaikštis paskyrė 29 valakus žemės iš Žarėnų seniūnijos, įpareigojęs klebonams išlaikyti bažnyčios tarnus ir mokyklą dėl parapijiečių
vaikų be užmokesčio. Rusų valdžia žemę atėmė.
Žarėnų klebonas kun. Motiejus Mileika 1750 m. tą bažnyčią perstatė, katra
stovėjo ligi 1911 m.
Dvasinė valdžia pavedė man valdyti Žarėnų parapiją 1897 m. Lankydamas
parapijas, tais pačiais metais birželio 10 d. Jo Mylista Žemaičių pavyskupis [Antanas] Baranauskas aplankė ir Žarėnų parapiją. Vizitacijos protokole užrašė, kad
Žarėnų bažnyčia neturtinga (pauper ecclesia), neturi užtektinai lenkų, nemokančių
lietuviškai. Vienok dvarininkai rūpinasi ne apšvietimo savo ordinarininkų vaikų,
o lenkinimu. Viešai parodė 1916 m., kai dėl lenkiškos mokyklos nesigailėjo aukų,
o prie lietuviškos mokyklos nei vienas dvarininkas neprisidėjo.
Žarėnai, 1918 m. rugsėjo 13 d.

Žarėnų klebonas kun. Juozapas Lomanas
[LVIA, f. 1671, ap. 5, b. 408, l. 123]

443

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

Dokumentas Nr. 3
Medingėnų bažnyčios kurato
pranešimas
Jo Ekscelencijai Pranciškui Karevičiui Žemaičių vyskupui
Medingėnų filiją paskutinį kartą
ganytojišku aplankymu vizitavo Jo Ekscelencija Antanas Baranauskas, Žemaičių
vyskupystės sufraganas 1897 metais birželio 12 d.
Medingėnuose pirmąją bažnyčią
Švč. Trejybės vardu įkūrė kun. Gečas
1671 metais. Ji buvo medinė. 1902 metais
kun. [Kazimieras] Malinauskas su vietiniais gyventojais pastatė naują dabartinę
medinę bažnyčią, o 1912 metais galutinai
užbaigėme [jos tvarkymą], apdengdami
geru cinkuotos skardos stogu. Bažnyčioje
yra nauji 9 balsų p[ono] Martino, Rygos
meistro geri vargonai. Prieš karą užsakyti
ir dirbami du nauji altoriai, vieną iš jų Kun. J. Žiogo 1918 m. rugsėjo 25 d.
viliamės tuojau karui pasibaigus gauti. pranešimo vyskupui fragmentas. LVIA,
Pažymėtina, jog toje bažnyčioje turime f. 1671, ap. 5, b. 408, l. 131
puikaus darbo skulptoriaus Boleslovo Balzukevičiaus iš Vilniaus didelį, išskaptuotą iš medžio nukryžiuotą Jėzaus Kristaus
skulptūrą šoniniame altoriuje.
1913 m. rugpjūčio 26 d. Medingėnų filija įgijo parapines teises, padarytas
cirkulas, duodami šliūbai [bažnytinės sutuoktuvės]. Pagal 1916 m. padarytą sąrašą
prie tos bažnyčios priklauso 1600 dūšių; vyriškos lyties 685, moteriškos 915. Seniau Medingėnų bažnyčios apylinkė buvo tankiau apgyventa, nes prieš 50 metų
krikštų būdavo apie 100, dabar tesiekia vos 50. Tai padarė emigracija Amerikon.
Prie Medingėnų bažnyčios mano triūsu 1916 m. testamentu įgyta 9 dešimtinės
žemės: 6 dešimtinės jau valdomos, 3 dar ne. Ta žemė 2 varstų [varstas – 1,067 km]
atstumu nuo Gedikėnų sodžiaus.
Iš atžvilgio į dorą medingėniškiuose ji vidutinė. Girtuoklystė ir prieš karą
nebuvo per daug prasiplatinusi: girtuokliaudavo vos keleta ypatų. Suskydusių
[iširusių] moterysčių skaičius pirmiau [buvo] žymesnis, pastaruoju laiku pradėjo
žymiai mažėti.
Iš atžvilgio į apšvietimą, analfabetų yra apie 35 %. Laikraščių skaitymas ir
prieš karą buvo nedidelis: į Medingėnus pareidavo vos 10 numerių „Vienybės“.
Dabar žmonės skaito atskirais numeriais pirkdami po 20 egzempliorių „Tėvynės
sargo“, Šv. Kazimiero [draugijos] narių su amžinais vos 8. Draugijų ir mokyklos
Medingėnuose nėra. Rusų laikais medingėniškių vaikai mokydavosi visų abelnoje
[bendroje] valsčiaus mokykloje Žarėnuose.
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Įgyti mokyklai tinkamą sklypą Medingėnuose yra sunku, taipogi nėra dėl
nusamdymo (išnuomavimo) patogių namų. Pastaruoju laiku vienok tarp žmonių
pakilo tikras noras įkurti mokyklą. Tiktai lauksime geresnių aplinkybių, sąlygų
karui pasibaigus.
Medingėnai, 1918 rugsėjo 25 diena

Medingėnų filialistas kun. [Juozas] Žiogas
[LVIA, f. 1671, ap. 5, b. 408, l. 131–132]

Dokumentas Nr. 4
Iš Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus
vizitavimų užrašų
Lauko Soda. Šv. Joakimo med[inė] bažn[yčia] pastat[yta] 1787 m. Žem[aičių]
vysk[upijos] kapit[ulos].
Aplankiau 1918 m. rugsėjo 23. Sutvirtinau 48 [asmenis]. Filija be cirkulo.
Žemės 40 deš[imtinių]. Kuratas Antanas Ragažinskas, nervingas karštuolis, geras
pamokslininkas liturgistas. Dvarin[inkė] Jonauskienė arši lenkė, bet gyvo tikėjimo
katalikė.
Aplankiau 1922 m. gegužės 28. Sutvirtinau 6 [asmenis]. Kuratas Lionginas
Inčiūra, nenusistovėjusios energijos, nesugyvena su kaimyn[ais] kunigais. „Turbūt
pilvu klauseisi, kad negirdėjai“ – man girdint drožė Inčiūra vienam kunigui.
Veikia mokykla.
Žarėnai. Šv. Stanislovo vysk[upo] medinę bažnyčią pastatė 1626 m. karalius
Zigmantas III. Perstatė ją klebonas Matas Mileika. Dabartinė graži gotiško stiliaus
pastatyta 1911 m. Klebonas Juozapas Lomanas savo lėšomis įrengė didįjį altorių.
Aplankiau 1918 rugsėjo 23–24. Sutvirtinau 720 asm[enų]. Parap[ijiečių] 2 600.
Klebonas Lomanas uolus, tiesiakalbis, karštuolis, mėgsta lenkuojan[tiems] bajorams įgelti, per tai erzina juos. Vyskupui pranešimą skaitė nuo altoriaus: „Vietos
dvarininkai rūpinosi lenkinimu; lenkų mokyklai aukų negailėjo, lietuviškajai gi
nė vienas neprisidėjo“.
Aplankiau 1922 m. gegužės 28–29. Sutvirtinau 44 [asmenis]. Įkurta brolija
Švč. Sakramento; Moterų dr[augijos] 90 n[arių]; Ūkio ratelis; Vartotojų bendrovė;
Pavasario dr[augijos skyrius] iširęs. Klebonija viduje dar neištaisyta. Kapai apmūryti. Žemės 33 deš[imtinės]. Silpnas giedorių choras; už tai gražiai groja orkestras.
Žarėnų altarija greta klebonijos sodo, turi 1,5 dešimtines. Švelnus, darbštus, tik
silpnos sveikatos dabartinis altaristas Klemensas Kekys.
Medingėnai. Pirma bažnyčia įste[igta] 1671 m. kunigo [Gečo]. Dabartinę
me[dinę] Švč. Trejybės baž[nyčią] pastatė 1902 m. kurat[as] Kazimieras Malinauskas. 1913 m. suteiktos par[apijos] cirkulo teisės, parap[ijiečių] 1 636.
Aplankiau 1918 m. rugsėjo 25–26 d. Sutvirtinau 580 [asmenų]. Kuratas Juo
zas Žiogas archeologas, silpnas pamokslininkas, silpnas kateketas. Vaikai prie Sutvirtinimo neapruošti, išpažinties neatlikę, nežinoję, kad tai reikia. Nei mokyklos,
nei draugijos neįkurta.
Aplankiau 1922 m. Sutvirtinau 40 [asmenų]. Kuratas Juozas Bakučionis pro
tingas, tik balso sugedusio. Įkūrė Pavasario dr[augijos skyrių], narių 92. Apklojo
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šventoriaus zomato [tvoros] stogą, sutvarkė kleboniją ir kitus Akmeninis kryžius
trobesius. Iš balsavusių seimo [rinkimuose] 946 [asmenų] Žarėnuose statytas
už katalikus davė balsus 816 (85,2 %). Kapai už kilometro, Žarėnų parapijos
aptverti akmenų tvora. Žemės 32 dešimtinės. Graži Ne- tretininkų. 2021 m.
kalto Prasidėjimo stovyla. Didžiajame altoriuje nepaprastas K. Driskiaus nuotr.
Švč. Mergelės dangun ėmimo paveikslas. Aukštos vertės
paveikslas Viešpaties Jėzaus ant kryžiaus. Dvarininkė Jucevičienė lenkė lietuv[ių]
katal[ikų] reikal[uose] nepadeda.
[Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas, Nr. 143, p. 429, 431, 432]
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Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčios istorija
Mindaugas Paknys

Meding¸nų vietovė Žemaitijos aprašymuose minima jau 1253 m. Tačiau
bažnyčia čia buvo pastatyta gerokai vėliau. Kai kada neteisingai teigiama, esą
bažnyčia Medingėnuose stovėjusi dar XVII a.1
Iš tikrųjų jokių žinių ar užuominų, kad Medingėnuose iki XVIII a. vidurio
būtų pastatyta bažnyčia ar koplyčia, nėra.
Dabartinė bažnyčia statyta XX a. pradžioje, tuo metu naujai dekoruota,
tačiau buvo palikti kai kurie senesni paveikslai, baldai, liturginiai daiktai. Dabar
stovinti Medingėnų bažnyčia iš tikrųjų liudija savo trečią šimtmetį besitęsiančią
istoriją. Parapija Medingėnuose įkurta prieš šimtmetį – 1913 m.
Pirmąją bažnyčią Medingėnuose XVIII a. 7-ajame dešimtmetyje pastatė Žemaičių kanauninkas, buvęs Als¸džių ir Šiauliÿ klebonas Kazimieras Giecas2.
Įvairūs šaltiniai mini skirtingas 1763, 1767 ar 1769 m. datas3.
Jau po kanauninko mirties fundaciją bažnyčiai 1770 m. balandžio 6 d. užrašė
iš brolio žemes paveldėjusi Kazimiero Gieco sesuo Rozalija Rimgailienė (Giecaitė)
su vyru Benediktu Rimgaila. Dvasininko išlaikymui prie bažnyčios buvo skirta
3 000 timpų ir dovanota kiek daugiau nei šeši valakai žemės su Pažėrÿ, Juškiškių,
Tarvydÿ ir Pelÿ kaimais4.
Bažnyčia iš pradžių priskirta kaip Kanta÷čių filija. Fundacijoje buvo minima,
kad liūčių ir pavasarinių potvynių metu gyventojai negali pasiekti kitų atokiau
stovinčių bažnyčių, todėl reikalingas vietoje reziduojantis dvasininkas.
Pirmosios bažnyčios pastatas buvęs visai nedidelis ir labiau priminė koplyčią nei kaimo bažnyčią. Jis buvo apie 14 metrų ilgio ir 8 metrų pločio. Jau
XVIII a. pabaigoje Smolensko kanauninkas Survíliškio klebonas Juozapas Žybertas
suremontavo bažnyčią, pakeitė stogo dangą, pristatė zakristiją.
Bažnyčia buvo aštuonkampė, matyt, ovalo formos, su nedideliu prieangiu.
Viduje iš pradžių įrengtas tik vienas altorius, kuriame kabojo Švč. Trejybės paveikslas, šonuose viršuje buvo angeliukų skulptūrėlės, apačioje stovėjo šv. Jono
Nepomuko ir šv. Kazimiero skulptūros. Bažnyčioje iki šių dienų nestokoja šv. Kazimierą vaizduojančių paveikslų ar skulptūrų, o tai greičiausiai pirmojo bažnyčios statytojo Žemaičių kanauninko Kazimiero Gieco palikimas norint pagerbti
savo dangiškąjį globėją. Pirmojoje bažnyčioje ant sienų dar kabojo 5 paveikslai,
buvo vienas nešiojamas altorėlis su Antåkalnio Jėzaus Nazariečio ir šv. Barboros
atvaizdais. Nedideliame chore virš prieangio įrengti 7 balsų vargonėliai. Atskira
varpinė nepastatyta, varpai įkelti į virš
šventoriaus vartų pastatytą bokštelį.
Bažnyčia paties K. Gieco buvo paPagal Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė, II knyga. Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė,
šventinta Švč. Trejybės titulu. Švč. TreMedingėnai, Žlibinai, Vilnius, 2005.
jybės gerbimas bažnytėlėje buvo skatina- 1 LNMB RS, f. 130, b. 272, l. 195, 336, 352.
mas ir kitais būdais – XVIII a. pabaigoje 2 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios.
Žinynas, Vilnius, 1993, p. 385.
čia įsteigta Švč. Trejybės brolija su 3 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 202, l. 223–225.
ketvirčių šventėmis. Taip pat iškilmin- 4 LVIA, f. 1671, ap. b. 4, 394, l. 11.
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gai bažnyčioje buvo minimos šv. Kryžiaus išaukštinimo ir Medingėnų
Švč. Trejybės
šv. Kazimiero šventės.
XIX a. pradžioje bažnyčioje įrengti du nedideli šoniniai bažnyčia ir varpinė.
altoriai – su šv. Bibianos paveikslu ir ant medinės sienos 2018 m. Juozo
iliuziškai tapytas su Nukryžiuotojo skulptūra. Tiesa, pirmojo Girdvainio nuotr.
altoriaus rečiau aptinkamos Lietuvoje šventosios paveikslą
greitai pakeitė Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo paveikslas. 1819 m. perstatytas prieangis, virš kurio netrukus buvo iškeltas bokštas. Taip bebokštė bažnyčia
tapo vienbokšte. Tais pačiais metais užsakytas ir naujas nedidelis pozityvas.
Bažnyčią XIX a. viduryje suremontavo filialistas kun. Pranciškus Arlauskis
(Orłowski). 1858–1859 m. jis paremontavo ir naujai išdažė bažnyčią, nulakavo ir
paauksavo altorius.
Dar XIX a. pradžioje šalia Medingėnų miestelio įrengtose kapinėse Teodora
Vitkevičiūtė apie 1860 m. pastatė koplyčią. XIX a. jau buvo pastatyta nedidelė
atskirai stovinti varpinė, kuriai 1862 m. už 500 sidabrinių rublių kun. Pranciškus
Arlauskis užsakė nulieti naują varpą (išlikęs iki šiol).
Naują akmens mūro varpinę jau 1891 m. pabaigoje pagal architekto Ustino Golinevičiaus projektą pastatė filialistas kun. Sireika (Syrejko), kuris 1894 m.
šventorių apjuosė panašaus mūro tvora.
Nors ir paremontuojama, XVIII a. II pusėje statyta nedidelė medinė bažnyčia po šimtmečio jau atrodė prastai, joje sunkiai galėjo tilpti tikintieji. 1881 m.
dar bandyta ją remontuoti, ji pailginta 6 metrais. Tačiau netrukus imta rūpintis
naujos bažnyčios statyba.
Dabartinė Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčia statyta 1901–1902 m. pagal
inžinieriaus Nikolajaus Andrejevo projektą. Bažnyčia kartoja tuo metu krašte
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populiaraus neogotikinio stiliaus formas. Ji stačiakampio plano, su trimis navomis, fasade kyla du bokštai. Bokštai šiek tiek išsišovę į priekį, todėl formuoja
sudėtingesnę laužytą fasado plokštumą. Fasadas apskritai puoštas smulkiomis
architektūrinėmis detalėmis, laužytais karnizais, dekoratyviniais bokšteliais, bokštai
užbaigti aukštomis smailėmis. Neogotikinį stilių bažnyčios architektūroje išryškina
smailiaarkiai langai.
XX a. pradžioje naujai įrengtas bažnyčios vidus iš dalies panaudojant ir
senesnėje bažnyčioje buvusius paminklus. Pažiūrėkim, kaip buvo įrengta bažnyčia.
Naujas didysis altorius pradėtas statyti dar senajai bažnyčiai 1882 m., tačiau
iš dalies jis perkeltas ir į naująją bažnyčią. Čia panaudota apatinė jo dalis – pirmasis tarpsnis, du viršutiniai tarpsniai sukurti XX a. pradžioje. Altorius pritaikytas
prie naujos bažnyčios architektūros, jame ryškūs neogotikiniai bruožai. Pirmajame
tarpsnyje stovi Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo skulptūra5.
Antrajame tarpsnyje įkeltas Nukryžiavimo sceną vaizduojantis paveikslas.
Paveikslas tapytas XIX a. pradžioje ar net XVIII a. pabaigoje. Tikriausiai jis kabojo
ir ankstesnėje bažnyčioje buvusiame didžiajame altoriuje. Tuo metu pirmajame
tarpsnyje buvo Švč. Mergelės Marijos skulptūra, kurią uždengdavo nuleidžiamas
Nukryžiuotojo paveikslas. Trečiajame tarpsnyje įtaisytas nedidelis šv. Kazimiero
paveikslas, tapytas tikriausiai XIX a. pradžioje.
Kairysis šoninis altorius seniausias bažnyčioje, įrengtas XIX a. pradžioje. Jis
irgi trijų tarpsnių, neobarokinių formų, pakankamai darnus ir tvarkingas. Jame
išlikęs XIX a. pradžioje tapytas Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų paveikslas.
Šonuose stovi dvi XIX a. pradžioje sukurtos šv. Kazimiero ir šv. Stanislovo skulptūros. Antrajame tarpsnyje vietoj anksčiau buvusio Šventosios Šeimos paveikslo
XX a. pabaigoje įkelta Pažãislio Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopija. Altorius
viršuje užbaigiamas elegantišku stilizuotu baldakimo stogeliu, virš kurio drožinėtų
debesų fone įtaisyta šv. Barboros skulptūrėlė.
Kairysis šoninis Nukryžiuotojo altorius įrengtas jau XX a. pradžioje. Senesnėje bažnyčioje Nukryžiuotojo altorius buvo įrengtas su iliuziškai tapytu retabulu,
tačiau naujojoje bažnyčioje pastatytas naujas, jam užsakyta ir nauja Nukryžiuotojo
skulptūra. Altorius irgi neogotikinių formų, tačiau jos, skirtingai nuo didžiojo
altoriaus, čia dar išraiškingesnės. Altoriuje dominuoja smailiaarkė niša, kurioje
sukomponuota Nukryžiavimo scena, lieknos kolonėlės, bokšteliai. Nukryžiuotojo
skulptūra gipsinė, ją XX a. pradžioje sukūrė vilnietis skulptorius Vincentas Balzukevičius (1835–1907).
Naujai bažnyčiai įsigytas ir kitas inventorius.
XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje tapytas šv. Kazimiero paveikslas, kabantis ant sienos presbiterijoje. Paveikslas vėliau nevykusiai restauruotas, pertapytas.
Panašiu laikotarpiu buvo sukurtas ir kitas paveikslas presbiterijoje „Švč. Dievo
Motinos širdis“. Čia vaizduojama ant pakylos įtaisytame soste sėdinti Švč. Mergelė
Marija su Vaikeliu Kristumi, kuris švelniai laiko Dievo Motinos širdį. Liepsnojančios širdies motyvą sustiprina nutapytos širdys prie sosto ir Vaikelio Kristaus
krūtinėje. Tvarkinga tapyba pasižymi
vargonų tribūnoje ant sienos kabantis
XVIII a. II pusėje tapytas Švč. Mergelės 5 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 202, l. 224, 228, 230.
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Marijos su Vaikeliu Kristumi paveikslas. Jis kelis kartus valytas ir restauruotas,
tačiau dabar prastos būklės, patamsėjęs lakas.
Bažnyčioje saugomi vertingi drožybos kūriniai. Išsiskiria kelios XVIII–XIX a.
sukurtos Nukryžiuotojo skulptūros. Išlikusios dvi pirmojoje bažnyčioje didžiajame
altoriuje stovėjusios XVIII a. II pusėje sukurtos šv. Jono Nepomuko ir šv. Kazimiero skulptūros. XIX a. I puse datuojamos didžiulės (beveik 2 metrų) šv. Petro
ir šv. Pauliaus skulptūros. Bažnyčioje taip pat stovi liaudiška tapyba dekoruota
kraičio skrynia su 1883 m. data. Bažnyčios prieangyje stovi 1919 m. neogotikinių
formų suolas, skirtas bažnyčios geradariams Gorskiams, tą liudija suolo atramos
centre išdrožtas jų giminės herbas.
1907 m. įsigyti nauji Rygos meistro Emilio Martino sukurti devynių balsų
vargonai. Pastarasis meistras buvo plačiai žinomas, jo didžiausi sukurti vargonai
1913 m. sumontuoti Rygos šv. Jokūbo katedroje. Galbūt senuosius vargonus puošė
bažnyčioje saugomos ir XVIII a. pabaiga–XIX a. pradžia datuojamos Medingėnų
dvi trimituojančių angelų drožybinės skulptūros.
Taigi šiandieninė bažnyčia ir joje saugomi kūriniai liudija pustrečio šimt
mečio Medingėnų bažnyčių istoriją. Naujos bažnyčios statybas 1913 m. vainikavo
Medingėnuose įkurta parapija.
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Žarėnų parapijos bažnyčių varpinės ir varpai
Povilas Šverebas

Straipsnyje apžvelgiama buvusios Žar¸nų parapijos, į kurios sudėtį įėjo
Meding¸nų ir La÷ko Sodõs bažnyčios, varpinės ir varpai, aprašomos dabartinės
varpinės ir instrumentai, jų meninė raiška. Remiantis istoriniais šaltiniais, tiriami
varpinių perstatymai, naujų instrumentų įsigijimas, jų praradimas. Trumpai pristatomi meistrai, gaminę šioms bažnyčioms varpus, lyginamas produkcijos paplitimas
regione ir Lietuvojê.
Pagrindiniai raktiniai žodžiai: varpinės, varpai, Usačiovai, A. Bogdanova-Finlianska, P. Kaniauskis.
Tyrimų tikslas: Ištirti buvusios Žarėnų parapijos varpinių ir juose kabėjusių
varpų istoriją, įvertinti dabartinę jų situaciją.
Uždaviniai: Atlikti buvusios Žarėnų parapijos bažnyčių varpinių ir varpų
istorinius ir natūrinius tyrimus; nustatyti skambinimo instrumentais būdus; įvertinti
varpinių ir varpų išskirtinumą regiono ir Lietuvõs aspektu.
Naudoti tyrimų metodai: Aprašomasis, sintezės, analizės, chronologinis ir
lyginamasis.
Problemos išskirtinumas: Apie buvusios Žarėnų parapijos bažnyčių varpus yra
pateikti tik kataloginiai duomenys1. Atskirai yra tyrinėta Medingėnų bažnyčios
varpinės ir varpų istorija2. Žarėnų varpas yra nulietas 1885 m. Pelagijos Ivanovnos
Usačiovos fabrike, Valdajuje, Medingėnų – 1862 m. Bogdanovos-Finlianskos gamykloje, Maskvojê, o La÷ko Sodõs – 1903 m. Brolių Usačiovų liejykloje. Vertingos
informacijos apie šiuos Rùsijos varpų fabrikus yra pateikęs Andriejus Antonovičius Glušeckis3. Nadežda Petrovna Jakovleva nagrinėjo Usačiovų varpų liejyklos
savininkų Usačiovų biografijas4. Gintautas Žalėnas pagal Žaµpių varpo įrašą ir jo
ornamentų matricas yra nustatęs, kad varpai su akantų lapų galų puošyba yra
pagaminti Va»nių varpų liejykloje5. Šių tyrimų medžiaga bus panaudota atskleidžiant
temą. Straipsnyje pirmą kartą bus atliekami Žarėnų ir Lauko Sodos natūriniai ir
istoriniai varpinių ir varpų tyrimai, nurodomos priežastys, lėmusios jų pokyčius.
Medingėnų varpinės ir varpų tyrimas
Straipsnis aprobuotas serijos „Lietuvos valsčiai“
bus papildomas naujais faktais, bus
Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos.
įvertinti per du dešimtmečius įvykę 1 Šverebas P. Telšių vyskupijos bažnyčių varpai, Vil
nius, 2014, p. 374–376, 415–416, 429–431.
pokyčiai.
2
Šverebas P. Bažnyčios varpinė ir varpai, Plungės
dekanato sakralinė architektūra ir dailė, sud. A. But
Žarėnų bažnyčia yra viena iš
rim as, Vilnius, 2005, p. 465–468.
senesnių Žemaitíjoje. Ji, kaip Varnių 3 Глушецкий
A. A. Колокольное дело в России во
parapijos filija, minima 1579 m. Tarkviвторой половине XVIII–начале XX века. Энцикло
nijaus Pekulo vizitacijos akte6. 1626 m. 4 педия литейщиков, Москва, 2010, p. 245–248, 346–351.
Яковлева Н. П. Фамилия, Наше наследие, 1997,
Žarėnų bažnyčia gavo parapijos staNr. 42, p. 38.
tusą7. Jos teritorijoje buvo pastatytos 5 Žalėnas G. Varnių varpų liejykla, Menotyra, 2011,
t. 18, Nr. 1, p. 67–81.
dvi analogiškos bažnyčios – 1671 m. 6 Žemaičių vyskupijos vizitacija, par. L. Jovaiša, Vil
nius, 1998, p. 439.
Meding¸nuose, kuriems 1913 m. buvo
7
Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios
8
suteiktos parapijos teisės , ir 1787 m.
/žinynas/, Vilnius, p. 439.
La÷ko Sodojê. Ji savarankiška tapo 8 Ten pat, l. 385.
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tik 1936 m.9 Varpas anksčiau žmones kviesdavo maldai, jo garsas apibrėždavo ir
parapijos ribas, todėl svarbu išsiaiškinti, ar buvusių Žarėnų šventovių pasikeitęs
statusas darė įtaką šių liturginių reikmenų istorijai. Gilindamiesi į praeities peripetijas, apžvelgsime ir dabartinę padėtį. Tai gal bus ryšys su ateitimi, nes daiktai
turi ypatingą savybę – perduoti informaciją būsimoms kartoms.

Žarėnų Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčia
Iš 1579 m. T. Pekulo Žema¤čių vyskupijos vizitacijos akto matyti, kad Žarėnų
bažnyčią vikaro teisėmis aptarnavo Varnių klebonas Martynas Goslickis. Jis vieną
savaitę pamaldas laikydavo Va»niuose, o kitą – Žar¸nuose. Vizitacijos akte nerašoma
nei apie bažnyčios varpinę, nei apie varpus. Vizitatorius tik įsako, kad Varniuose
reikia „bent sekmadieniais po pietų skambinti varpu ir bažnyčioje“10. Kadangi Žar¸nus
aptarnavo tas pats kunigas, todėl tikėtina, kad jeigu bažnyčia ir turėjo kokį varpą,
tai juo taip pat nebuvo skambinama. Bažnyčia, gavusi pastovų išlaikymą ir tapusi
parapijine, galėjo daugiau lėšų skirti naujo inventoriaus įsigijimui. Gaila, bet 1639 m.
Žarėnų bažnyčią vizitavęs Rietavo dekanas jokių duomenų nei apie varpinę, nei
varpus nepateikė11. 1644 m. vėl buvo vykdoma dekano vizitacija. Ją atliko Plungės
klebonas. Buvo surašyti visi pokyčiai, įvykę tarp dviejų vizitacijų. Tačiau jokių įdomių
duomenų neužfiksuota12. 1675 m. šventovę vizitavo Žemaičių vyskupas Kazimieras
Pacas. Jo pateiktos žinios lakoniškos, bet informatyvios: „Du varpeliai [yra] prie zakristijos, signalinis vienas – bažnyčioje sudužęs, varpinėje – du dideli, trečias – mažas, sudužęs
[padėtas] zakristijoje“13. 1768–1769 m. Varnių dekanato vizitacijos akte apie varpus
ir varpinę vėl neužsimenama14. 1791 m. Žarėnų bažnyčios turto surašymo varinių
daiktų skyriuje nurodyta, kad „varpinėje kabo trys varpai. Dar yra vienas signalinis
varpas ir kitas – pritvirtintas prie zakristijos“15. Dažniausiai signaliniai varpai būdavo
kabinami ne atskirai pastatytose varpinėse, o bažnyčios bokšteliuose. Iš dokumento galima suprasti, kad Žarėnų bažnyčios stogas juo ir užsibaigė. Akte minima,
kad pastato viduryje yra bokštelis. Jį ir stogą, kuris yra senas, reikia remontuoti16.
Labai informatyvus yra 1798 m. bažnyčios inventorius. Viename skyriuje aprašyti
mažieji varpeliai, o kitame varpinė ir joje kaboję varpai. Prie altorinių varpelių
buvo priskirti du didesni su medinėmis rankenomis, buvo įsigyti iš aukų dėžutėse
surinktų lėšų. Trys buvo mažesni, su auselėmis. Jie buvo pirkti iš tų pačių pinigų.
Mažas varpelis, tokios pat formos, buvo
9
paaukotas Jo prakilnybės Antano Pik- 10 Ten pat, l. 432.
Žemaičių vyskupijos vizitacija, par. L . J o v a i š a ,
turnos. Dar vieną varpelį buvo legavęs
Vilnius, 1998, p. 283.
Rokas Šliožys. Signalinis buvo paimtas 11 Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai, par. L. Jovaiša,
Vilnius, 2011, p. 383–385.
ir, matyt, padėtas prie zakristijos įėjimo 12 1644 m. Žarėnų bažnyčios vizitacijos aktas, Lietuvos
valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), f. 1671,
[slenksčio]. Trys maži varpeliai buvo
senų laikų. Vienas signalinis varpelis ka- 13 ap. 4, b. 293, l. 1–2.
Žemaičių vyskupijos vizitacija 1675–1677 m., par.
bojo bažnyčios bokšte, o prie zakristijos
M. Paknys, Vilnius, 2011, p. 51.
14
1768–1769 m. Varnių dekanato bažnyčių dekano
buvo pritvirtintas naujas. Jis kainavo 4
vizitacijos aktas, LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 462, l. 3.
muštus talerius ir 3 ortus. Prie jo paga- 15 1791 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, LVIA, f. 669,
ap. 2, b. 342, l. 34.
minimo septyniais ketvirčiais prisidėjo
16
Ten pat, l. 33.
17
šv. Barboros [brolijos] kasos . Detaliai 17 1798 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, LVIA, f. 1671,
ap. 4, b. 501, l. 36.
aprašyta ir varpinė. Ji buvo pastatyta
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už parapijiečių lėšas iš sukryžiuotų rąstų, sutvirtintų geležimi. Pastatas buvo apkaltas lentomis. Stogas – dvigubo kalimo lentų. Virš jo buvo bokštelis, užbaigtas
geležiniu kryžiumi. Pamatai – aplink apvesti. Pažymėta, kad stogą ir pirmo aukšto
užlaužimą reikia remontuoti. Varpinėje kabojo du dideli ir vienas mažas varpai. Jie
buvo seniai įsigyti18. 1805 m. buvo pateikta minimali informacija. Iš jos aišku, kad
varpinė seniai pastatyta, ją reikia remontuoti. Joje kabo trys varpai19.
1819 m. buvo paruoštas naujas vyskupo vizitacijos akto pavyzdys. Pagal jį
atskirame skyriuje reikėjo aprašyti varpinę ir varpus, todėl apie šiuos liturginius
reikmenis vėlesniuose vizitacijos aktuose buvo pateikiama daugiau tikslesnių žinių.
1821 m. Žarėnų bažnyčią aplankęs vyskupas pažymėjo, kad varpinė stovi
šventoriuje. Ji [karkasas] iš rąstų, nauja, lentomis apkalta, malksna (skiedromis)
dengta. Joje įtvirtinti trys varpai. Didysis sveria 320 svarų, vidurinis – 236 svarus,
mažasis – 124 svarus20. Vienas signalinis varpas kabo bažnyčios bokštelyje, o kitas pritvirtintas prie zakristijos. Įvairių mažų varpelių yra aštuoni21. Iš bažnyčios
pastato aprašo suprantame, kad jos galuose buvo kupolėliai. [Tai netuščiaviduriai
bokšteliai – P. Š.]. Šventovės stogo centre puikavosi bokštelis22. Visi bokšteliai
užbaigti geležiniais kryžiais. Aišku, signalinis varpas galėjo kaboti tik centriniame
bokštelyje. Analogiškus įrašus randame 1826 m.23 ir 1828 m.24 vizitacijos aktuose.
Labai informatyvūs ir tiksliai apibūdinantys esamą padėtį būna bažnyčios
inventoriaus surašymai, kai parapiją iš vieno kunigo perimdavo kitas. Naujai paskirtasis atidžiai stebėdavo, kad neprisiimtų turto, kurio nėra. Be to, ir jo būklę
stengdavosi įvertinti kuo tiksliau. Perdavimo proceso metu dažnai dalyvaudavo ir
trečias asmuo, vyskupo ar dekano paskirtas atstovas. Dėl šių priežasčių tikėtasi
naujos informacijos iš 1827 m. sausio 29 d. Žarėnų bažnyčios inventoriaus, kai iš
buvusio klebono Juškevičiaus parapiją perėmė Zigmantas Izdebskis. Matyt, kad
buvęs klebonas procese nedalyvavo, nes dokumente neįrašytas jo vardas ir nėra
jo parašo. Žarėnų bažnyčios turto apraše buvo akcentuota, kad šventovės stogas
ir bokšteliai seni. Juos reikia remontuoti. Įvairių mažų varpelių buvo 825. Kadangi
varpinė buvo pastatyta neseniai, tai tik pažymėta, kad ji yra šalia bažnyčios. Joje
pakabinti trys varpai26. Vienas – signalinis – buvo įkeltas bažnyčios bokštelyje, o
kitas varpelis pritvirtintas prie zakris18
Ten pat, l. 43.
tijos. Mažųjų iš viso – 827.
19
1805 m. Varnių dekanato vizitacijos aktas, LVIA,
Įžymus varpų tyrinėtojas Myf. 669, ap. 2, b. 221, l. 17.
20
1821 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA,
kolas Brenšteinas yra iškėlęs teiginį,
f. 669, ap. 2, b. 227, l. 422.
kad per 1831 m. sukilimą prieš carinės 21 Ten pat, l. 424.
Rusijos okupaciją daugiausiai varpų 22 Ten pat, l. 419.
23
1826 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA,
patrankų gamybai buvo paimta iš nef. 669, ap. 2, b. 230, l. 332.
toli Varnių, kur varpų liejykloje buvo 24 1828 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA,
iš jų gaminami šie ginklai, parapijų28. 25 f. 669, ap. 235, l. 360.
1827 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, Žarėnų
Atlikti kitų bažnyčių varpų tyrimai
bažnyčios archyvas (toliau – ŽBA), l. 1.
26
šią versiją paneigė. Surinkti duomenys 27 Ten pat, l. 2
Ten pat, l. 1.
parodė, kad tai daugiau priklausė nuo 28 B r e n s z t e j n M . Zarys dziejów ludwisarstwa na
ziemiach b. Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wilno,
tuomečio klebono požiūrio į sukilimą,
1924, s. 107.
o ne nuo bažnyčios atstumo nuo Var- 29 Š v e r e b a s P . Telšių vyskupijos bažnyčių varpai,
29
nių . Žarėnų parapija nuo Varnių yra
Vilnius, 2014, p. 56.
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nutolusi 16 kilometrų, bet ji Tėvynės išlaisvinimui nėra paaukojusi nė vieno varpo.
Tai rodo 1831 m. vizitacijos aktas, kiti vėlesni dokumentai. Minėtame vizitacijos
akte rašoma, kad virš bažnyčios stogo yra trys bokšteliai, iš kurių centrinis didžiausias30. Varpinė yra naujai pastatyta. Ji karkasinė, lentomis apkalta, malksna
dengta. Varpų nei kiekis, nei svoris nepasikeitę31. Signalinis kabo bokštelyje, kitas
varpelis pritvirtintas prie zakristijos, mažųjų buvo aštuoni. Su varpais skambindavo
Vincentas Rekašius, Povilas Ribinskis ir Jurgis Rekašius32.
1839 m. vizitacijos aktas rašytas juodu rašalu, vėliau ši data buvo nubraukta
ir įrašyta kita – 1841 m. Vietomis tekstas išbraukytas, virš jo pieštuku parašyti
taisymai. Tai rodytų, kad pagal 1839 m. aktą bažnyčios turtas buvo patikrintas
ir įvertintas po dvejų metų. Apie varpinę, varpus ir varpelius pataisymų nebuvo
daryta. Jau 1839 m. buvo nurodyta, kad varpinę reikia remontuoti33. Varpininkai
buvo Stanislovas Žebrauskis ir Adomas Lubinskis34. 1840 m. pabaigoje keitėsi Žarėnų
parapijos klebonai. Z. Izdebskį pakeitė Juozapas Sonulevičius. Sudarytame turto
apraše nurodyta, kad bažnyčios stogas naujai perdengtas, o bokštelį reikia remontuoti35. Varpinė įvertinta kaip sena36. 1841 m. vėl pažymima, kad varpinę būtina
remontuoti37. 1842 m. varpininkais dirbo Juozapas Rekašius, Motiejus Stimbrys ir
Antanas Mockus38. 1844 m. vizitacijos akte rašoma, kad 1843 m. bažnyčios bokštelis
buvo naujai perstatytas ir žaliai nudažytas39. Varpinė buvo ant stulpų pastatyta.
Karkasas buvo lentomis apkaltas, stogas malksna dengtas, visiškai supuvęs ir
sukežęs. Duomenys apie visus instrumentus ir jų pakabinimo vietas nepasikeitę40.
Po pusantrų metų apsilankę vizitatoriai pažodžiui pakartojo ankstesnį tekstą41.
1850 m. vizitacijos akte pirmą kartą buvo nurodytas aštuonių mažųjų varpelių
svoris. Jie visi svėrė 13 svarų42. Keista, bet abiejų signalinių, kabojusio bažnyčios
bokštelyje ar buvusio prie zakristijos, svoriai nenurodyti. Varpinei reikėjo rimto
remonto, bet darbai jau buvo pradėti, nes pastatas jau buvo pakeltas ant mūrinių
pamatų43. Po vizitacijos darytuose papildymuose nurodyta, kad 1853 m. tuomečio
klebono rūpesčiu ir lėšomis parapijiečių buvo pastatyta nauja, puikios struktūros
varpinė. Dvejos durys buvo pritvirtintos
30
1831 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, ŽBA,
geležiniais vyriais. Pro vienerias duris,
l. 1.
uždaromas metaliniu skląsčiu [klemka], 31 Ten pat, l. 2.
32
buvo patenkama prie varpų. Antrosios 33 Ten pat, l. 5.
1839 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, ŽBA,
buvo užrakinamos vidine spyna. Pro
l. 2.
34
šias duris buvo patenkama į koply- 35 Ten pat, l. 5.
1840 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, ŽBA, l. 1.
čią, kur laikydavo mirusiuosius iki jų 36 Ten pat, l. 2.
laidojimo44. Klebonas tuo metu buvo 37 1841 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 230, l. 320.
Steponas Staškovskis45.
38
1842 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA,
Yra išlikę ir Varnių dekano vif. 249, ap. 2, l. 366.
39
1844 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA,
zitacijų aktai. Jie apima laikotarpį nuo
f. 1671, ap. 4, b. 44, l. 139.
1850 m. iki 1862 m. Juose surašyti 40 Ten pat, l. 140.
41
1846 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, ŽBA,
tais metais atlikti darbai, naujai įsil. 1, 2.
gyti reikmenys. 1853 m. spalio 21 d. 42 1850 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, ŽBA,
l. 1.
Žar¸nuose apsilankęs Varnių dekanato
43
Ten pat, l. 3.
dekanas, Tvìrų klebonas. Džiaugiama- 44 Ten pat, l. 7.
si, kad priešais pagrindinį bažnyčios 45 Ten pat, l. 4.
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fasadą tvarkingai pastatyta nauja varpinė. Ji padalyta į dvi dalis. Viena bus
naudojama kaip bažnyčios turto sandėlis, o kita – kaip koplyčia. Ji tuo metu
dar nebuvo baigta statyti46. 1856 m. vėl keitėsi klebonai. Vietoj S. Staškovskio į
Žarėnus buvo paskirtas Izidorius Každailevičius. Iš turto perėmimo akto galima
suprasti, kad bažnyčios stogas buvo nudažytas raudonai, o centrinis bokštelis, kur
kabojo signalinis varpas, liko žalias47. Varpų ir varpelių duomenys kartojami48.
Varpinės apraše patikslintas pastato vaizdas: stovi šventoriuje, netoli bažnyčios,
yra trijų aukštų ir puikios struktūros, pamatai akmens mūro, sienos naujai lentomis apkaltos, stogas malksna dengtas. Po vienu stogu su varpine yra koplyčia.
Apie anksčiau aprašytą sandėlį neužsimenama, tik nurodoma, kad viršutiniame
aukšte yra pakabinti trys varpai49. 1865 m. vietoj I. Každailevičiaus klebonu
buvo paskirtas Baltramiejus Lorentas. Parapiją perimant naujam klebonui, buvo
surašytas naujas inventoriaus perdavimo aktas. Jame pažodžiui buvo perrašyti
1856 m. duomenys50. Keista, kad ir sienų lentos įvardijamos kaip naujos. O gal
sienos buvo perkaltos? 1871 m.51, 1872 m.52 ir 1873 m.53 dekano parapijos vizitacijos aktuose jokie darbai, susiję su varpine ir varpais, neminimi. 1876 m. Žarėnų
bažnyčios inventoriuje nurodyta, kad centrinis bokštelis naujai perdirbtas, apkaltas
cinkuota skarda54. 1891 m. dekano vizitacijoje jokių užuominų apie varpinę ir
varpus nėra55. 1897 m. birželio 23 d. Žarėnų parapiją vizitavo vyskupas sufraganas
Antanas Baranauskas. Buvo surašytas patikrinimo aktas56. Tų pačių metų rugsėjo
13 d. keitėsi klebonai. Klebonas B. Lorentas perdavė bažnyčios turtą kunigui
Juozapui Lomanui. Kaip nešališkas asmuo dalyvavo Varnių dekanato dekanas,
Tverų klebonas [Juozapas] Nonevičius57.
Abu dokumentai patvirtina, kad centre esantis didysis bokštelis buvo apkaltas
cinkuota skarda. Varpinė buvo dviejų aukštų, pastatyta ant neaukšto akmeninio
pamato, naujom lentom apkalta, stogas naujas, malksna dengtas. Po vienu stogu
su varpine buvo įrengta ir koplyčia. Ji buvo skirta mirusiesiems šarvoti. Nuo
vyskupo vizitacijos ir klebonų keitimosi praėjo nedaug laiko. Įdomu, kad vizitacijos akte varpų svoriai buvo surašyti
pūdais, o turto inventoriuje – svarais. 46 1850–1862 m. Žarėnų bažnyčios Varnių dekano
vizitacijų aktai, ŽBA, l. 1.
Jame buvo akcentuota, kad varpinė47
1856 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, ŽBA, l. 1.
je kabo trys variniai varpai. Didysis 48 Ten pat, l. 2.
svėrė 1 208 svarus, vidutinis – 600 49 Ten pat, l. 3.
50
svarų, mažasis – 320 svarų. Mažųjų 51 1865 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, ŽBA, l. 2.
1871 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai,
varpelių buvo keturiolika58. Vyskupo
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 1353, l. 76.
surašytame dokumente buvo nurodyta, 52 1872 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai,
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 1353, l. 76.
kad didysis varpas sveria 30 pūdų ir 53 1873 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai,
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 1410, l. 71.
5 svarus, vidutinis – 15 pūdų, maža54
1876 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, ŽBA, l. 1.
sis – 8 pūdus. Mažųjų varpelių buvo 55 1891 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai,
penkiolika59. Dar yra vienas Žarėnų
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 2336, l. 324.
56
bažnyčios inventoriaus aprašas, kuris 57 1897 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, ŽBA, l. 1.
1897 m. Žarėnų bažnyčios inventorius-perdavimo
nedatuotas60, bet jo duomenys atitinka
aktas, ŽBA, l. 1.
pateiktiems vyskupo vizitacijos akte. 5958 Ten pat, l. 2.
1897 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, ŽBA, l. 2.
Todėl šį dokumentą reikėtų datuoti 60 Nedatuotas Žarėnų bažnyčios inventorius, ŽBA,
l. 2.
taip pat XIX a. pabaiga. Suprantama,
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kodėl buvo pabrėžta medžiaga, iš kurios buvo pagaminti instrumentai. Tuo laiku
jau vyskupijoje buvo pradėti pirkti ir plieniniai varpai.
Dar vienas svarus šio laikmečio šaltinis yra kanauninko Vincento Juzumo
„Žemaičių vyskupijos aprašymas“. Jame rašoma: „Varpinė medinė, nauja, trijų aukštų,
gana nebloga, statyta 1853 m. Joje varpai maži, o nauji, didesni įsigyti 1891 m. parapijos
lėšomis“61. Knygos rengėjas Mindaugas Paknys atkreipė dėmesį, kad šis sakinys
knygoje įrašytas kita ranka. V. Juzumas rankraštį užbaigė 1899 m., todėl keistai
skamba, kad varpinė nauja, nors pastatymo metai yra nurodyti 1853-ieji. Mūsų
surinkti duomenys rodo, kad ji tik buvo naujai suremontuota – t. y. perkaltos
sienos, perdengtas stogas Aišku, kad du didesni varpai yra nauji. Jų įsigijimas
rodo pagerėjusią ekonominę žmonių padėtį ir klebono iniciatyvumą.
Palyginus 1897 m. aprašą su 1876 m., matyti pokyčiai. Vietoj trijų aukštų
atsiranda du. Neaišku, kurių metų duomenis pateikė V. Juzumas, bet šis liudijimas
yra svarbus. Jis rodo, kad varpinė tikriausiai išlaikė senąją struktūrą – t. y. tris
aukštus. Per tą laiką pasikeitęs varpelių skaičius. Jis nuo 8 padidėjo iki 15. Matyt,
prie jų buvo priskirti ir abu signaliniai varpeliai. Net pridėjus juos, aišku, kad
buvo įsigyti penki nauji varpeliai. Vėliau vienas iš jų buvo prarastas. Varpinėje
kabojusių varpų svorių pateikimas skirtingais matavimo vienetais įneša sumaištį.
Juos perskaičiavus kilogramais, paaiškėja, kad kalbama apie tuos pačius
instrumentus. Pūdas yra lygus apie 16 kg, o rusiškas svaras vertinamas 400 gramų
svoriu. Todėl, kad didysis varpas svėrė 482 kg, vidutinis – 240 kg, mažasis –
122 kg. Svarais pateiktas svoris būtų toks: didžiojo – 483,2 kg, vidutiniojo – 240 kg,
mažojo – 128 kg. Išryškėjo tik nedideli skirtumai. Jie gali atsirasti ir dėl skirtingų
svarų svorio sampratos atskirose valstybėse. Lenkijos svaras lyginamas 0,4055 kg,
Rusijos – 0,4095 kg, Vokietijos – 0,4677 kg. Nekyla abejonių, kad rašoma apie
tuos pačius Žarėnų bažnyčios instrumentus. Net neatlikus skaičiavimų, matyti, kad
varpai XIX a. pabaigoje labai „pasunkėję“, palyginti su XIX a. pirmąja puse. To
laikotarpio varpai svėrė tiek: didysis 128 kg, vidutinis – 94,4 kg, mažasis – 49,6 kg.
Išlikęs yra tik didysis iš senųjų varpų. Bet reikia apžvelgti likusius dokumentus.
1918 m. rugsėjo 23–24 d. parapiją vizitavo vyskupas Pranciškus Karevičius.
Turto apraše nurodoma, kad bažnyčia yra su dviem bokštais62. Mažųjų varpelių – 14. „Varpničia ant šventoriaus medinė, stogas skindelių, apmušta išora lentomis,
yra parengta vieta dėl užlaikymo nabašnįka lig palaidojant. Varpiničioje vienas varpas“63.
Kyla klausimas, kur dingo du varpai? Telšių vyskupijos bažnyčioms vokiečių per
Pirmąjį pasaulinį karą padarytų nuostolių sąrašas lyg ir atsakytų į šį klausimą.
Jame nurodyta, kad iš Žarėnų bažnyčios karo reikmėms buvo paimti du varpai,
kurie abu svėrė 79 kg. Nuostolis įvertintas 1 185 litais64. Pagal įvardytą svorį tokių
instrumentų parapijoje nebuvo užfik61
Juzumas V. Žemaičių vyskupijos aprašymas, Varniai,
suota. Atrodo, kad paprasčiausiai ne2013, p. 423.
žinota, kiek varpai realiai galėjo sverti. 62 [1918] Aprašymas Žarėnų bažnyčios inventoriaus,
1938 m. Žarėnų parapiją vizita- 63 ŽBA, l. 1.
Ten pat, l. 2.
vęs dekanas pažymi, kad varpinė yra 64 Telšių vyskupija. Vokiečių okupacinės valdžios
padatytų bažnyčioms nuostolių sąrašas, LVIA,
sena, todėl reikalinga statyti naują65.
f. 669, ap. 48, b. 91, l. 3.
Atrodo, kad iki Antrojo pasaulinio karo 65 Dekanų vizitacijų raportai, LVIA, f. 669, ap. 48,
b. 8, l. 33.
senoji varpinė buvo tik suremontuota.
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1942 m. Paminklų apsaugos įstaigos Dailės skyrius siuntė klebonams, kraštotyrininkams, mokytojams anketas „Lietuvos bažnyčių varpų žinios“. Taip stengėsi
surinkti duomenis apie instrumentus ir stengtasi, kad vokiečiai karo reikmėms
nepaimtų nors istorinių ir vertingiausių varpų. Telšių rajono varpų byloje anketų
apie Žarėnų varpus nėra. Joje yra saugoma Žarėnų–Latvìlių bažnyčios varpo anketa. Joje nurodyta, kad bažnyčia turi vieną plieninį varpą, pagamintą 1939 m. Jis
nulietas Žarėnų–Latvelių parapijiečių lėšomis ir kunigo E. Einorio rūpesčiu. Varpas
buvo paskirtas šv. Juozapo garbei66. Nors dažnai bažnytkaimis įvardijamas tik
Žarėnų pavadinimu, bet aišku, kad kalbama apie vietovę, esančią Šiauliÿ rajone.
Tikintis, kad Telšių rajono Žarėnų anketa galėjo pakliūti į Šiaulių rajono bažnyčių
bylą, peržiūrėti ir šie dokumentai. Tarp jų Žarėnų varpų anketų nepavyko rasti67.
2001 m. gruodžio 16 d. buvo apžiūrėta ir matuota Žarėnų varpinė. Duomenys patikslinti 2021 m. balandžio 20 d.
Varpinė yra priskiriama retai Lietuvoje pasitaikančiam tipui, kai jungiamos
dvi skirtingos formos ir paskirties patalpos – varpinės bokštas ir sandėlis arba
lavoninė. Įėjimas į patalpas jose dažniausiai būna arba iš siaurojo galo, arba iš
šono. Žar¸nuose į pastatą patenkama per pagrindiniame fasade esančias dvejas
duris. Tokios varpinės dar žinomos Ùžventyje ir Rozalimê68. Pastato planas yra
taisyklingo kvadrato (6,40 x 6,40 m) formos. Pamatai yra akmens mūro. Skiedinys yra kalkinis. Jis tvirtintas naudojant cementą. Karkasas apkaltas plačiomis
vertikaliomis lentomis. Pirmame aukšte, pietinėje pusėje, buvusioje koplyčioje, yra
keturių padalų langas (75 x 73 cm). Pagrindinis fasadas yra su frontonu. Pirmasis
aukštas yra 4,30 m aukščio. Dalis lentų iki 2,55 m nuo apačios pakeistos, o perėjimas tarp jų, apsaugant nuo lietaus, pridengtas karnizu. Frontoną (h – 2,80 m)
puošia pusapvalis, dviejų padalijimų langas (75 x 73 cm). Pirmo aukšto galas
yra ne dvišlaitis, o nuleistas. Todėl tarp pirmo ir antro aukšto trijose kraštinėse,
išskyrus pagrindinį fasadą, susidaro stoginukas. Virš šio statinio iškyla netaisyklingo kvadrato (4,15 x 4,25 m) varpinės bokštas. Priekiniame fasade jo aukštis
dėl frontono sumažėja iki 1,25 m, o kitos sienos yra 3,05 m aukščio, matuojant
nuo stogo. Bokšto kiekvienoje sienoje yra po langą. Frontone, išlaikant proporcijas,
jis yra mažesnis (60 x 85 cm), o likę trys – didesni (62 x 80 cm). Mažesnis yra
dviejų, o didesni – keturių padalijimų. Bokštas baigiasi keturšlaičiu 3 m aukščio
stogu. Virš jo iškyla mažas kryžius. Stogas ir stoginukai anksčiau buvo dengti
skiedromis, o vėliau ant jų užkaltas šiferis. Kadangi pastatas buvo pritaikytas
dviem funkcijoms, tai į skirtingas patalpas buvo įeinama per dvejas duris. Vienerios
vedė į koplyčią, o kitos – į varpinę. Jos gan masyvios (2,25 x 1,35 m), lankstai
kalvio darbo. Viduje pastatas perdangomis padalytas į keturis aukštus. Į varpinę
veda mediniai laiptai, einantys pagal pastato sienas. Keičiant karkaso apatinius
balkius, buvo iš trijų pusių, išskyrus fasadą, nupjauti lentų galai. Susidaręs tarpas
naujai užkaltas trimis horizontaliomis lentomis. Anksčiau durų (2,25 x 1,10 m)
būta ir galinėje sienoje. Jos dabar užkaltos. Kitos durys su grandiniu pjūklu 66 Telšių rajono varpai, Kultūros paveldo centro archyvas
(toliau – KPCA), f. 17, ap. 1, b. 35, l. 35 a.
buvo pradėtos pjauti šiaurinėje sienoje,
67
Šiaulių rajono varpai, KPCA, f. 17, ap. 1, b. 37.
bet, jau vykdant darbus, buvo persi- 68 Jankevičienė A. Lietuvos medinės bažnyčios, kop
lyčios ir varpinės, Vilnius, 2007, p. 308.
galvota, jos neįrengtos. Varpinė, kaip
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ir bažnyčia, yra nudažytos geltonai.
Po nusilupusiais dažais matoma, kad
anksčiau varpinė buvo pilka. Dabar
pirmame aukšte, vietoj buvusios koplyčios-šarvojimo patalpų, yra bažnytinių
reikmenų sandėlis. Varpinėje yra medinė tarškynė. Ja į pamaldas kviesdavo, kai varpai būdavo užgavėti, kai
jais neskambindavo. Tai buvo daroma
nuo Didžiojo Ketvirtadienio iki Kristaus
Prisikėlimo – t. y. sekmadienio ryto.
Kai palygini dokumentuose minimus varpinės aprašus su dabartiniu
pastatu, galima daryti prielaidą, kad tai
yra 1853 m. statytas pastatas. Varpinė
ne kartą buvo remontuota. Abejones
kelia tik varpinės aukštų skaičius, kuris
vizitacijos aktuose nurodomas skirtingai. Atrodo, kad vieni pastatą vertino,
žvelgdami į jo išorę, o kiti skaičiavo Žarėnų bažnyčios varpinė. 2021 m.
pagal vidaus erdvės padalijimus. Pa- P. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo asm. archyvo
naikinus koplyčią, atrodo, kad buvo
padaryta dar viena perdanga. Norint nustatyti, ar Žarėnų varpinė išlaikė 1853 m.
pirminį vaizdą, buvo pasitelkti analogai. Ùžvenčio koplyčios-varpinės bokštas yra
vieno tarpsnio, kaip ir Žarėnų, o 1858 m. statytos Rozalímo – dviejų. Labiau tikėtina, kad Žarėnų varpinė išlaikė pirminį vaizdą. Jos architektūra yra išskirtinė,
todėl ji neatsitiktinai yra įtraukta į Kultūros vertybių registrą (Unikalus kodas 1687).
Varpinėje yra pakabintas vienas varpas. Jis bronzinis, aukštis pagal liestinę,
be karūnos, – 78 cm, o skersmuo – 95 cm. Vertinant jo dydį Lietuvos masteliu,
tai vidutinio dydžio instrumentas. Jame išlieti įrašai, medžiaga rodo, kad tai tikrai
yra šios bažnyčios instrumentas. Varpo viršutinėje liemens dalyje esančiame frize
išlieta: „ANNUS 1885.“ (1885 metai), o apatinėje – „ЛИТЪ ПО ЗАКАЗУ ЖОРАNСКОГО
NАСТОЯТЕЛЯ КС. В. ЛОРЕNТА.“ (Išlietas Žarėnų klebono kunigo [Baltramiejaus]
Lorento užsakymu). Antrojo įrašo pradžią žymi sparnuota angelo galvutė. Raidžių
aukštis – 4 cm. Graiže įkomponuotas signatūrinis įrašas ir varpo svoris: „ЛИТЪ
ВЪ ГОРОДѢ ВАЛДАѢ ВЪ ЗАВОДѢ КУПЧИХИ ПЕЛАГЕИ ИВАNОВNѢ УСАЧЕВОИ 1895
ГОДА ВЕСУ ... ПУД. 3 ФУN.“ (Išlietas pirklės Pelagijos Ivanovnos Usačiovos fabrike,

Valdajaus mieste, 1895 metais, svoris ... pūdų 3 svarai). Raidžių aukštis – 3,5 cm.
Įdomu, kad varpo įrašai lieti kirilica, nors kitos parapijos ir, esant uždraustai
lietuvių rašybai lotyniškais rašmenimis, tame pačiame fabrike gamino instrumentus su lietuviškais tekstais. Instrumento puošyba taip pat būdinga carinės Rusijos
cerkvių instrumentams. Keista, kad N raidės lietos ne kirilica, o lotyniškos.
Svorio skaičiai įrėžti į patį instrumentą. Pūdų įrašo vieta yra išdaužta. Pagal
įrėžimo likučius atrodo, kad pirmas skaičius gali būti 7 arba 3, o antras 0 ar 2.
Remiantis analogais galima išsiaiškinti, kiek pūdų sveria Žarėnų varpas.
458

ISTORIJA. BAŽNYČIŲ ISTORIJA

Kiekvienas gamintojas stengėsi
išgauti tokią varpo formą, kuri suteiktų
kuo švaresnį ir didingesnį skambesį
instrumentui. Suprantama, kad įtaką
turėjo ir lydinio sudėtis, bet formos,
sienelių ir rumbų skaičiaus ir storio
parinkimas taip pat buvo labai reikšmingi. Aišku, kad reikėjo atsižvelgti ir
į pageidaujamą užsakovo toną. Gavę
norimą rezultatą, tuos dalykus naudojo
ir kituose gaminiuose, o paslaptis saugodavo ir perduodavo iš kartos į kartą.
Mūsų šalyje įdomūs P. I. Usačiovos
varpų fabriko ir vėliau jį perėmusių
jos sūnų gaminiai.
Panašiausias pagal pagaminimo
metus yra Gegr¸nų bažnyčios varpas.
Jis buvo išlietas 1884 m. P. I. Usačiovos
fabrike. Varpo aukštis pagal liestinę be
karūnos yra 70 cm, o skersmuo – 82 cm.
Jo svoris yra 22 pūdai ir 15 svarų69. 1885 m. pagamintas Žarėnų bažnyčios varpas.
Kanta÷čių varpas yra išlietas 1878 m. 2013 m. P. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo
Jo aukštis pagal liestinę be karūnos asm. archyvo
yra 87 cm, skersmuo – 96 cm70. Beveik
identiškas yra 1913 m. Luõkės varpas,
pagamintas jau P. I. Usačiovos sūnų.
Jo aukštis pagal liestinę – 79 cm, skersmuo – 96 cm. Jis svėrė 32,3 pūdo71.
Kitas jų Luõkei pagamintas varpas
buvo 97 cm aukščio pagal liestinę
be karūnos, 118 cm skersmens, svėrė
54,25 pūdo72. Galima daryti prielaidą,
kad Žarėnų varpas galėjo sverti 30,3
arba 32,3 pūdo. Labiau tikėtinas antras
variantas. Suprantama, kad jis tikrai 1885 m. Žarėnų bažnyčios varpo fragmentas.
nesvėrė 70 pūdų. Žinoma, kad Val- 2013 m. P. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo
dajaus liejikai už varpo pūdą imdavo asm. archyvo
19 rublių, išeitų, kad žarėniškiams jis
galėjo kainuoti 613,7 carinio rublio. Tiesa, reikia priminti, kad Valdajaus meistrai
už tuos pinigus varpą patys atgabendavo ir jį padėdavo pakabinti.
Žarėnų varpo puošyba yra deta- 69
Šverebas P. Telšių vyskupijos bažnyčių varpai, Vil
liai aprašyta73, tačiau įdomūs svarbiausi
nius, 2014, p. 422.
elementai. Varpą juosia platus trijų dalių 70 Ten pat, l. 426.
71
Ten pat, l. 381.
frizas, nuo pečių apimantis didžiąją ins- 72 Ten pat, l. 378.
trumento liemens dalį. Vidurinė juosta 73 Ten pat, p. 416.
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lygi, poliruota (12,5 cm pločio). Joje tarp
dviejų pusapvalių rumbų išlieta data.
Viršutinė dekoro juosta (8 cm) siekia
instrumento pečius. Apatinė dekoro
juosta – 14,5 cm. Abi juostos užpildytos augaliniu ornamentu. Liemenį nuo
graižo skiria trys vienodi pusapvaliai
rumbai. Graižą juosia vienas analogiškas rumbas, o prieš tekstą išlietas
apdovanojimas – dvipusis Baranovičių
žemės ūkio bendrovės parodos sidabro
medalis (1884). Suprantama, kad tekstas
kirilica kainavo pigiau nei lotyniškais Žarėnų varpelis, kabantis virš zakristijos durų.
rašmenimis. Be to, buvo garantija, kad 2014 m. P. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo
su valdžia neturėsi jokių problemų. asm. archyvo
Gaila, kad instrumentas yra išdaužtas,
todėl jo skambumas prarastas. Graiže yra išdaužti du didžiuliai gabalai
(vienas 8 x 62 cm, kitas 5 x 30 cm).
Jie yra priešingose instrumento pusėse.
Varpas yra pritvirtintas stacionariai, o skambinama pagal rytietišką
tradiciją, kai išlinguojamas ne varpas,
o jo šerdis. Ja mušama į graižo šonus.
Tai daroma rankomis, kad lengviau
būtų skambinti, virvė būna permesta
per skriemulį. Neaišku, ar instrumentas
buvo išmuštas, kai atsipalaidavo šerdies
pririšimas ar nuo apšaudymo. Teko
girdėti abi šias versijas.
Virš zakristijos yra pritvirtintas
20 cm skersmens varpelis, ant kurio
medinės pakabos įrėžtas užrašas: „A¹o
D¹i. / 1797. / Die 2. X bris.“ (Viešpaties
metais 1797 spalio 2 diena.). Tai rodo
varpo pakabos garbų amžių. Prie altorių
buvo padėtos dvi harmoninių varpe- Lauko Sodos tarškynė. 2021 m. P. Šverebo nuotr.
lių poros, sujungiančios po 4 mažus Iš P. Šverebo asm. archyvo
varpelius. Rankenos kojelės papuoštos
angeliukų galvutėmis. Ant kiekvienos poros yra po 8 angeliukų galveles.
Didžiojo varpo tekstas primena, kad jis buvo pagamintas P. I. Usačiovos
varpų fabrike, todėl yra tikslinga pateikti glaustus duomenis apie šią liejyklą.
P. I. Usačiovos varpų liejimo fabrikas veikė Rusijoje nuo 1876 iki 1896 m.
Jo istorija siekia XIX a., kai Valdajuje gyvenę broliai pirkliai Nikolajus ir Vasilijus
Vasiljevičiai Rožkovai turėjo ne tik metalo parduotuvių, bet ir dirbtuvių, kur ga460
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mindavo prekes. Iš Stukolkino, kai jis persikėlė dirbti į Sankt Peterburgą, 1850 m.
Vasilijus Rožkovas išsinuomojo, o vėliau ir nusipirko liejyklą. Joje pradėjo gaminti
varpus, daugiausia mažus, skirtus kinkiniams. Nikolajaus Rožkovo nulieti varpai
nebuvo tokie paklausūs kaip brolio, todėl jis labiau koncentravosi į prekybą. Vasilijus pagal tėvo, auginusio didelius, vešlius ūsus ir vadinto Ūsuočiumi, pravardę
ant varpų pradėjo rašyti – Usačiovas-Rožkovas, o vėliau – vien tik pravardę74. Jį
išgarsino varpas, nulietas 1861 m. baudžiavos panaikinimui paminėti75. Meistras
mirė 1876 m. birželio 30 d., būdamas 45 metų amžiaus, palikdamas liejyklą ir
žmoną Pelagiją su šešiais mažamečiais vaikais76. Iš pirklių šeimos kilusi Pelagija
Ivanovna Usačiova greitai suvokė, kad naudingiau lieti varpus geležinkelio stotims
ir bažnyčioms. Reklamuodama savo produkciją, ji dalyvavo parodose. P. I. Usačiova mirė 1896 m. sausio 11 d., būdama 59 metų amžiaus. Po motinos mirties
fabriką paveldėjo sūnūs Vasilijus, Nikolajus, Aleksejus ir Jakovas. Fabrikas pavadintas Brolių Usačiovų vardu. Jam vadovavo Vasilijus Vasiljevičius Usačiovas77.
Lietuvoje yra žinoma 23 šio fabriko gaminiai. Dabartinėje Telšių vyskupijoje yra
10 išlikusių P. I. Usačiovos vardu pažymėtų varpų78. Žarėnų klebono apsisprendimui pirkti šio fabriko instrumentą galėjo daryti įtaką kaimyninės Kantaučių
parapijos pavyzdys. Jie 1878 m. buvo įsigiję šio gamintojo varpą. Be to, Usačiovų
instrumentai išsiskyrė skambumu.

Lauko Sodos Šv. Joakimo bažnyčia
Pirma šventovė buvo pastatyta 1787 m.79 Kituose šaltiniuose nurodoma, kad
ji buvo pastatyta 1788 m.80 Pirmąsias žinias apie varpinę ir varpus pavyko aptikti
1805 m. dekano vizitacijos akte. Jame nurodyta: „Varpinė prie jos [bažnyčios] maža,
lentomis apkalta, turinti 2 varpelius“81. 1821 m. bažnyčią vizitavo vyskupas. Jo akte
įrašyta, kad varpinė stovi prieš pagrin74
Яковлева Н. П. Фамилия, Наше наследие, 1997,
dinį bažnyčios fasadą. Tai paprasčiauNr. 42, p. 38.
si varteliai ant dviejų medinių stulpų, 75 Глушецкий A. A. Колокольное дело в России во
второй половине XVIII–начале XX века. Энцикло
uždengti lentų stogeliu. Joje kabojo du
педия литейщиков, Москва, 2010, p. 345.
varpai – didysis, svėręs 100 svarų, ir 76 Яковлева Н. П. Фамилия, Наше наследие, 1997,
mažesnis – 40 svarų. Signalinis varpelis,
Nr. 42, p. 38.
77
Глушецкий A. A. Колокольное дело в России во
pritvirtintas virš bažnyčios – 30 svaвторой половине XVIII–начале XX века. Энцикло
rų. Varpelių prie altorių buvo 3. Jie
педия литейщиков, Москва, 2010, p. 346.
78
Š v e r e b a s P . Telšių vyskupijos bažnyčių varpai,
visi svėrė 3 svarus82. Varpininku tuo
Vilnius, 2014, p. 135.
83
metu dirbo Baltramiejus Bomblauskis . 79 Misius K., Šinkūnas R. Žarėnai, Lietuvos katalikų
bažnyčios /žinynas/, Vilnius, p. 32.
1826 m.84 varpai yra sukelti į bažnyčios
80
1821 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA,
bokštelį ir patikslinti jų svoriai. Didysis
f. 669, ap. 2, b. 227, l. 435.
svėrė 100 svarų ir 20 lotų, mažesnis – 81 1805 m. Varnių dekanato vizitacijos aktas, LVIA,
40 svarų ir 15 lotų, signalinis – 30 svarų 82 f. 669, ap. 2, b. 221, l. 17.
1821 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA,
ir 10 lotų, o trys, skirti mišioms prie
f. 669, ap. 2, b. 227, l. 436.
83
altorių, – 5 svarus ir 20 lotų85. 1839 m. 84 Ten pat, l. 438.
Autorius dėkingas istorikui Kaziui Misiui už suteik
didieji varpai įrašyti be lotų. Be to,
tas 1826 m., 1839 m. ir 1844 m. vizitacijų aktų kopijas.
prisidėjo dar vienas varpelis, kuris ka- 85 1826 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 230, l. 343.
bojęs prie zakristijos. Jo svoris buvo 86 1839 m. Žarėnų bažnyčios vizitacijos aktas, LVIA,
86
10 svarų . 1844 m. vizitatorius vėl įrašė
f. 669, ap. 2, b. 249, l. 338.
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tuos pačius skaičius. Skirtumas yra tik vertinant varpelio, kabančio prie zakristijos,
svorį. Šis instrumentas palengvėjo iki 2 svarų. Varpininkas tuo metu buvo Antanas
Gumaliauskis87. Tie patys duomenys pakartoti ir 1850 m.88
Faktografinę medžiagą bandyta išplėsti, peržiūrint dekanų vizitacijos aktus. Deja, nei 1871 m.89, nei 1872 m.90, nei 1873 m.91, nei 1881 m.92 ir 1891 m.93
dokumentai nieko apie varpus ir varpinę nerašo. Tai rodo, kad tuo laikotarpiu
šiais klausimais jokių pokyčių ar problemų neiškilo. 1918 m. parapiją vizitavo
vyskupas Pranciškus Karevičius. Iš bažnyčios aprašo suprantame, kad bažnyčios
pagrindiniame fasade, virš stogo, yra bokštelis su varpeliu, užsibaigiąs geležiniu
kryžiumi. Gan detaliai apibūdinta varpinė ir varpai. „Sena medinė varpinė stovi
ant 4 šulų, apmušta lentomis, dengta skindeliais. Ji turi ilgio ir pločio po 2 sieksnius ir
padalyta į dvi dalis, su dvejomis durimis, vienų užrakinamų. Varpinėje buvo pakabinti
du dideliu, du maži varpu, bet atėmus vokiečiams juos karo reikmėms, beliko tik didasai,
nulietas 1903 metais ir sveriąs 16 pūdų ir 7 svarus“94. Varpinė buvo taisyklingo kvadrato formos. Tik neaišku, kuriais sieksniais matuota – mažaisiais ar didžiausiais.
Pirmų ilgis yra 1,83 cm, o antrų – 2,84 cm. Pastatas statytas ne ant pamatų, o
įkasant į žemę stulpus. Vyskupijos sudarytame per Pirmąjį pasaulinį karą bažnyčioms padarytų nuostolių sąraše randamas patvirtinimas, kad okupantai paėmė
iš Lauko Sodõs šventovės tris varpus, svėrusius 293 kg. Praradimas įvertintas
7 000 litų ar auksinų95.
2001 m. gruodžio 16 d., apžiūrėjus Lauko Sodos bažnyčią, buvo nustatyta,
kad šventoriaus-kapinių šiaurės vakariniame kampe stovi medinė, dviejų tarpsnių,
netaisyklingo kvadrato (5,55 x 5 m) plano, sudėtinio tūrio varpinė. Pirmas tarpsnis
yra 5,50 m aukščio. Antras aukštas siauresnis (3,15 x 2,80) ir žemesnis – 3,15 m.
Jame įrengta varpinė. Skirtumas tarp aukštų uždengtas stoginuku. Stogas keturšlaitis,
1,25 m aukščio. Virš jo iškyla smailė, ant kurios pritvirtintas metalinis kryžius.
Sienos apkaltos horizontaliai, lentos profiliuotos, nudažytos tamsiai mėlynai, turi
net žalsvumo. Varpinės spalva sutampa su bažnyčios. Viršuje yra 1 m aukščio
galerija, kurią dengia plačios medinės žaliuzės. Įdomu, kad pagrindiniame jų fasade ir galinėje sienoje yra įterpta po langelį (90 x 65 cm). Stogas ir stoginukas
dengti rudu šiferiu. Pamatai – akmens mūro, žemi. Pastatas padalytas į dvi patalpas. Į kiekvieną patalpą yra atskiros 87
1844 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA,
durys. Jos vienodos (2 x 1 m), kaltos
f. 669, ap. 2, b. 230, l. 45.
88
1850 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA,
eglute. Virš jų yra prikaltas kryžius
f. 669, ap. 2, b. 280, l. 46.
su Nukryžiuotojo Kristaus skulptūra. 89 1871 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai,
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 1353, l. 76.
Grindys medinės. Kairėje pagrindinio
90
1872 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai,
fasado pusėje esančios patalpos anksLVIA, f. 669, ap. 3, b. 1410, l. 71.
čiau galėjo būti naudotos mirusiųjų 91 1873 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai,
šarvojimui. Dabar tai liturginių rei- 92 LVIA, f. 669, ap. 3, b. 1465, l. 35.
1881 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai,
kmenų sandėlis. Įdomu, kad jame yra
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 1918, l. 30.
93
1891 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai,
tvarkingai padėta tarškynė. Ši patalpa
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 2336, l. 324.
padalyta į du aukštus. Kita pastato pusė 94 Klebonų raportai apie bažnyčių stovį 1918 m.
LVIA, f. 1671, ap. 5, b. 408, l. 126.
yra skirta varpininkui. Jam įrengtas ir
95
Telšių vyskupija. Vokiečių okupacinės valdžios
mažas langelis (65 x 45 cm), kad mapadarytų bažnyčioms nuostolių sąrašas, LVIA,
tytų atvykstančią laidotuvių procesiją ir
f. 669, ap. 48, b. 91, l. 3.
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nepavėluotų ją pasitikti varpų dūžiais.
1964 m. Mečislovo Sakalausko darytoje
nuotraukoje galima matyti, kad pirmiau stogas ir stoginukas buvo dengti
skiedromis, o pastato apkalimas buvo
vertikalių lentų96. Tai būdinga Žemaitijai, kuri priskiriama jūrinio klimato
zonai. Nuo vertikalaus kalimo lentų
geriau nuvarva vanduo.
Varpinėje kabo du varpai. Abu
jie yra bronziniai. Didysis pagamintas
Brolių Usačiovų varpų liejimo fabrike,
Valdajuje, Rusijoje. Jo aukštis pagal
liestinę be karūnos yra 62 cm, o skersmuo – 74,5 cm. Viršutinėje liemens
dalyje esančiame frize išlietas aukojimo
įrašas: „Fundatorei Benediks ir Kotrİna
MoŽejka ir parakwi jonai Ławkosodos Bažnycžios 1903 m.“, o graiže gamintojo signatūra – „IZDELIE ZAVODA BR. UCATCNOVIX V VALDAIE НOVGORODSKOI
GUBERНII.“ Toliau įrėžtas instrumento

svoris: „16 П. 7“ (16 pūdų 7 [svarai])“.
Raidės lietos ant atskirų plokštelių.
Frizo raidžių aukštis skirtingas. Varpas
puošnus. Liemens viršų juosia platus
trijų dalių frizas. Viršutinė dalis puošta
neobizantinio ornamento jungtų apskritimų, kur įkomponuotos trejopos
rozetės. Jos gan geometrizuotos. Skirtingi žiedai ritmiškai kartojami. Apatinis juostos pakraštys apvestas perliukų
eile ir rumbeliu. Vidurinėje frizo dalyje,
po pusapvaliu rumbu, išlietas aukojimo
įrašas. Apatinė dalis taip pat puošta
neobizantiniu ornamentu. Jis formuotas
iš apskritimų su keturiomis kilpelėmis
ir rozete viduryje. Abipus jo – treliažu
susipynusios liaunos augalo šakelės,
išorinėje pusėje susisukusios spiralėmis. Ornamentas apvestas rumbeliais
išskirtomis juostelėmis, užpildytomis
kryžiukų eilėmis. Graižą puošia dar
viena neobizantinio ornamento juosta.
Žemiau graižą juosia pusapvalis rum-

Lauko Sodos varpinė. 2021 m. P. Šverebo nuotr.
Iš P. Šverebo asm. archyvo

Lauko Sodos varpinė. 1964 m. M. Sakalausko
nuotr. Paimta iš A. Jankevičienės knygos
„Lietuvos medinės bažnyčios, koplyčios ir
varpinės“

96

Jankevičienė A. Lietuvos medinės bažnyčios, kop
lyčios ir varpinės, Vilnius, 2007, p. 295.
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bas. Tarp jo ir ornamentinės juostos
išlietas signatūrinis įrašas. Ąsos profiliuotos. Varpu skambinama pagal rytietišką tradiciją. Nors virvės permestos
net per du skriemulius, yra pritvirtinta
ir dviejų pečių svirtis pačiam instrumentui įsiūbuoti.
Antrasis varpas yra dar mažesnis.
Jo aukštis pagal liestinę be karūnos
yra 26 cm, o skersmuo – 32,7 cm.
Jis yra įtrauktas į Kultūros vertybių
registrą: 10138 (DR 1046). Viršutinėje
liemens dalyje esančiame frize pagal perimetrą išlieta: „ANNO DOMINI 1796“
(1796 Viešpaties metais). Tarpai tarp
žodžių dideli. Raidžių aukštis – 1 cm,
jos lietos ant atskirų plokštelių. Inst
rumentas gan puošnus. Liemens viršų juosia trijų dalių frizas. Vidurinėje,
išskirtoje dviem poromis pusapvalių
1903 m. nulietas Lauko Sodos varpas. 2013 m.
rumbų, išlietas įrašas. Rumbų reljeP. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo asm. archyvo
fai skirtingi: vidiniai aukštesni, išoriniai – žemesni. Abipus įrašo esančios
ornamentinės juostos (2,5 cm pločio)
vienodos, užpildytos grafiško piešinio
akanto lapų galų eilėmis. Viršutinės
nukreipti į kepurę, o apatinės – į graižą.
Tarpuose tarp akantų įkomponuotos
vynuogių kekės. Viršutinė juosta siekia
pečius. Išoriniai ornamentinių juostų
pakraščiai švelniai banguojantys. Liemenį nuo graižo skiria trys pusapvaliai rumbai, vidurinis platesnis. Graižo
pakraštys storesnis. Gintautas Žalėnas
yra nustatęs, kad šią puošybą naudojo 1903 m. nulieto Lauko Sodos varpo fragmentas.
Varnių liejikai. Šiuo instrumentu dabar 2013 m. P. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo
neskambinama. Buvo pritaikytas vaka- asm. archyvo
rietiškas skambinimo būdas, rankinis.
Instrumentą išlinguodavo vieno peties svirtimi.
Dar vienas varpas yra pakabintas bažnyčios bokštelyje. Jis pagamintas iš
bronzos, aukštis pagal liestinę be karūnos – 22 cm, skersmuo – 26 cm. Liemens
viršuje frize išlieta: „ROKU 1785“ (1785 metais). Tekstas išdėstytas pagal visą
perimetrą, todėl tarpai tarp atskirų raidžių ir skaičių dideli. Raidžių aukštis –
1 cm, jos lietos ant atskirų plokštelių. Įrašo pradžią žymi vynuogių kekė. Puošyba
yra analogiška antrajam varpui, tik frize tekstas išskirtas ne dviem poromis, o
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pavieniais rumbais. Suprantama, kad ir
jis buvo pagamintas Varnių liejykloje.
Juo skambinama vakarietišku būdu.
Instrumentas išlinguojamas rankomis
vieno peties svirtimi.
Didžiojo varpo tekstas kelia klausimą. Koks yra ryšys tarp P. I. Usačiovos ir Brolių Usačiovų varpų liejimo
fabrikų?
Brolių Usačiovų varpų liejimo
fabriku liejykla vadinosi nuo 1896 m. iki
1930 m. Taip jį pervardijo po mamos,
P. I. Usačiovos, mirties fabriką paveldė- Lauko Sodos harmoniniai varpeliai. 2013 m.
ję sūnūs Vasilijus, Nikolajus, Aleksejus P. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo asm. archyvo
ir Jakovas. Jam vadovavo vyriausiasis
sūnus Vasilijus Vasiljevičius97. 1907 m., po Vasilijaus mirties ir šeimos turto dalybų, fabrikas atiteko Nikolajui ir Jakovui, o Aleksiejus atidarė savo atskirą varpų
liejyklą. Senasis fabrikas išlaikė buvusį pavadinimą. Jame dirbo meistrai: Ivanas
Artamonovas, Ivanas Čistoserdovas ir Tichonas Karpovas. 1918 m. Valdajuje įvyko
maištas prieš sovietų valdžią. Jakovas Vasiljevičius Usačiovas buvo areštuotas, o
paleistas Valdajuje nepasiliko ir išvyko į Aukštutinį Voločeką. Fabrikui vadovauti
liko Nikolajus Vasiljevičius Usačiovas. Jis fabriko nepervardijo ir tęsė varpų gamybą. 1927 m. į ją įsitraukė ir jo sūnus Nikolajus. 1930 m. sausio mėnesį fabrikas
buvo nacionalizuotas98. Vaikai pratęsė tėvo ir mamos puoselėtas liejyklos tradicijas
ir sėkmingai konkuravo su kitais carinės Rusijos varpų gamintojais. Lietuvoje yra
išlikę trylika jų išlietų varpų, iš jų Telšių vyskupijoje – 7 instrumentai99.
Mažieji varpai buvo pagaminti Va»nių liejykloje, veikusioje 1783–1831 m.
Kadangi per 1831 m. sukilimą joje buvo liejamos patrankos maištininkams, tai
po sukilimo numalšinimo liejykla buvo uždaryta. Liejykloje dirbo meistrai: Patricijus Kaniauskis (1791–1815), Jonas Hartmanas (1815–1816) ir Juozapas Racevičius
(1816–1831). Šiuo metu žinoma daugiau nei 40 šioje liejykloje pagamintų varpų100.
Seniausias jų gaminys kabo Ylakiÿ bažnyčioje. Varpas buvo pagamintas 1873 m.
Atrodo, kad Lauko Sodos varpus pagamino meistras P. Kaniauskis.
Mažųjų varpelių, skirtų šv. Mišioms, yra dvi poros harmoninių. Kiekvienoje poroje rankena yra sujungti trys varpeliai. Vienoje poroje trūksta varpelio.
Dar vienas instrumentas yra pavienis su medine rankena. Prie zakristijos durų
pritvirtintas varpas, kuriuo duodamas
ženklas pradėti šv. Mišias. Jis jokių 97 Глушецкий A. A. Колокольное дело в России во
второй половине XVIII–начале XX века. Энцикло
įrašų neturi.

Medingėnų
Švč. Trejybės bažnyčia
Apie šventovės varpinę ir varpus yra publikuotas straipsnis101. Šį
tyrimą, peržiūrėjus dekanų vizitacijų

педия литейщиков, Москва, 2010, p. 346.
Ten pat, p. 347, 349.
99
Š v e r e b a s P . Telšių vyskupijos bažnyčių varpai,
Vilnius, 2014, p. 135.
100
Žalėnas G. Varnių varpų liejykla, Menotyra, 2011,
t. 18, Nr. 1, p. 77–79.
101
Šverebas P. Bažnyčios varpinė ir varpai, Plungės
dekanato sakralinė architektūra ir dailė, sud. A. But
rimas, Vilnius, 2005, p. 465–468.
98
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raportus, pavyko papildyti reikšmingais naujais faktais. Be to, padėtis pasikeitė
ir restauravus varpinę.
Pirmas žinias apie varpinę aptinkame 1779 m. bažnyčios inventoriuje. Jame
nurodyta, kad ji yra vartuose. Varpinėje buvo pakabinti du dideli varpai. Du
maži varpeliai buvo padėti prie altorių. Vienas buvo pritvirtintas prie zakristijos,
o kitas, mažas, prie kunigo Žyberto altarijos102. 1805 m. nei apie varpinę, nei
varpus neužsimenama103. 1814 m. jau rašoma, kad varpinė yra uždaro tipo. Ji
buvo dviejų aukštų, sienos lentomis apkaltos, stogas malksna dengtas, reikalaująs
remonto, virš jo buvo geležinis kryžius. Joje kabojo du varpai104. 1821 m. bažnyčios inventoriuje akcentuojama, kad bažnyčios stogas 1814 m. naujai perdengtas.
Virš jo yra „gražus kryžius, o po juo yra pritvirtintas signalinis varpas“105. Tikriausiai
kryžius puošė bažnyčios bokštelį, kuriame ir buvo pakabintas šis instrumentas.
Varpinės stogą vizitatorius siūlė apkalti dvigubai. Joje buvo du varpai. Didysis
svėrė 80 svarų, mažasis – 25 svarus, o įvairaus dydžio mažieji buvo 6. Visi svėrę
6 svarus106. 1826 m. vizitacijos akte nurodyta, kad varpinė pastatyta kapinėsešventoriuje107. Po dvejų metų didžiųjų varpų svoris rašomas kartu. Abu jie svėrė
125 svarus. Mažųjų varpelių duomenys nepasikeitę108. Sudėjus anksčiau nurodytus
varpų svorius, jų suma turėjo būti 105 svarai. Kyla klausimas, ar buvo įsigytas
naujas instrumentas, ar padaryta paprasčiausia klaida? Žinant, kad kunigai ar
vizitatoriai svorį rašydavo, jį nustatydami iš akies, tai nieko stebėtina. Iš 1831 m.
vizitacijos akto galima suprasti, kad medingėniškiai atskirai pastatytos varpinės
neturi. Dokumente nurodyta, kad priešnavis (bobinčius) yra su bokštu. Jame kabo
signalinis varpas. Apie varpinę taip pat rašoma, kad ji yra virš priešnavio. Joje
kabo du varpai, sverią abu 125 svarus. Įvairūs 6 mažieji, esantys prie altorių, per
visus svėrė 6 svarus109. Varpininkas tuo metu buvo Jonas Šateikis110. Padėtis nepasikeitusi nei 1841 m.111, nei 1844 m.112
1850 m. varpininkais dirbo Mykolas 102
1779 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA,
Tolis ir Tadeušas Platukis. Bažnyčios
f. 1671, ap. 4, b. 394, l. 13.
bokšte, be signalinio instrumento, dar 103 1805 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 221.
kabojo trys varpai. Didysis svėrė 80 104 1814 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 342, l. 40.
svarų, mažesnis – 42 svarus113. Vėl yra
105
1821 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA,
varijavimas varpų svoriu, o atskiros
f. 669, ap. 2, b. 227, l. 429.
varpinės nebuvo pastatytos. 1875 m. 106 Ten pat, l. 430.
107
1826 m. Medingėnų bažnyčios vizitacijos aktas,
padėtis pasikeitė. Trys varpai buvo suLVIA, f. 669, ap. 2, b. 230, l. 338.
kelti ir pritvirtinti varpinėje, pastatytoje 108 1828 m. Medingėnų bažnyčios vizitacijos aktas,
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 235, l. 363.
ant keturių stulpų, apkaltoje lentomis,
109
1831 m. Medingėnų bažnyčios vizitacijos aktas,
dengtoje malksna. Dar atskirai minimas
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 246, l. 337.
signalinis varpas. Mažųjų varpelių skai- 110 Ten pat, l. 338.
111
1841 m. Medingėnų bažnyčios vizitacijos aktas,
čius padidėja iki aštuonių114. 1882 m.
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 230, l. 300.
mažaisiais įvardijami 6 instrumentai. 112 1844 m. Medingėnų bažnyčios vizitacijos aktas,
Suprantama, kodėl taip atsitiko. Atski- 113LVIA, f. 669, ap. 2, b. 230, l. 305.
1850 m. Medingėnų bažnyčios vizitacijos aktas,
rai buvo išskirtas varpelis, kabantis prie
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 281, l. 48.
zakristijos durų. Aštuntuoju tikriau- 114 1875 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 202, l. 217.
siai buvo įrašyta harmoninių varpelių 115 1882 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 887, l. 1.
pora115. Taip galvoti leidžia analogiškas
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instrumentų surašymas 1893 m.116 ir 1897 m.117 Po ketverių metų visai neminimas
signalinis bokšto varpas. Juo įvardijamas prie zakristijos durų esantis. Varpinėje
instrumentų skaičius nepasikeitęs118. Iš vokiečių okupacinės valdžios Telšiÿ vyskupijos bažnyčioms nuostolių sąrašo galima pastebėti, kad parapija nukentėjo
per Pirmąjį pasaulinį karą. Iš Medingėnų bažnyčios buvo paimti du varpai, abu
svėrę 205 kg. Nuostolis įvertintas 3 000 litų ar auksinų119. 1942 m. rugpjūčio 9 d.
kunigas Tadas Liūlis smulkiai aprašė 1862 m. A. Finliandskos liejykloje pagamintą varpą120. Jo įsigijimas padidino varpų skaičių 1875 m. bažnyčios inventoriaus
surašymo akte.
XIX a. paskutinio dešimtmečio dekano vizitacijos aktai pateikia vertingos
informacijos apie naujos varpinės Meding¸nuose statybą. 1890 m. jau džiaugiamasi,
kad akmeninei varpinei statyti yra suruošta visa medžiaga, gautas civilinės valdžios leidimas121. Jis išduotas 1890 m. birželio 9 d. Statinio sąmatoje numatomos
313 rublių išlaidos. Lėšas statybai prižadėjo duoti dvarininkė Gorskienė. Projekto
autorius [Ustinas] Golinevičius122. 1891 m. rugsėjo 15 d. dekanas raportuoja, kad
kunigo [Felikso] Sireikos darbu jau pastatyta akmeninė varpinė. Jos stogas dengtas malksna. Varpinei išleista 600 rublių123. Šiuos faktus papildo V. Juzumas. Jis
pažymi: „Varpinė pakankamai gera, mūrinė, statyta to paties kun. Sireikos rūpesčiu,
nauji varpai gauti 1861 m. to paties kun. Sireikos rūpesčiu bei sudėtinėmis parapijiečių
lėšomis, kainavo 500 rublių“124.
2002 m. liepos 5 d. varpinę teko apžiūrėti ir išmatuoti. Jos duomenys dar
buvo patikslinti 2021 m. balandžio 9 d.
Varpinė yra pastatyta bažnyčios šventoriuje, šiek tiek patraukta į šiaurės
vakarus nuo bažnyčios centrinių durų, dešinėje pagrindinių vartų pusėje, žiūrint
į šventovę. Viena varpinės pamato siena atstoja šventoriaus tvoros mūrą. Pastatas
yra taisyklingo kvadrato formos (6,15 x 6,15 m). Pamatai – akmens mūro, 45 cm
aukščio. Pirmas aukštas mūrytas, atitraukus apie 8 cm nuo pamato krašto, todėl
susidaro menka atbraila. Jo sienos stambių skaldytų akmenų, tarpai užpildyti
skiediniu ir skalda. Kampai (plačiausiai – po 52 cm), durų ir trijų langų imitacijų
angokraščiai mūryti raudonomis plytomis. Durys arkinės, vienvėrės (3,05 x 1,55 m).
Varčia stačiakampė, lentos kaltos horizontaliai. Arkinė dalis paprasčiausiai 116
1893 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA,
užkalta. Lankstai tiesūs, kalvio darbo,
f. 669, ap. 2, b. 202, l. 224.
117
1897 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA,
durys uždaromos skląsčiu. Likusias tris
f. 669, ap. 2, b. 202, l. 228.
sienas, kad išlaikytų ritmiką, puošia 118 1901 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 202, l. 228.
dekoratyvinės langų nišos. Jos nuo
119
Telšių vyskupija. Vokiečių okupacinės valdžios
pamato pakeltos pusmetrį, tinkuotos
padarytų bažnyčioms nuostolių sąrašas, LVIA,
f. 669, ap. 48, b. 91, l. 3.
ir įgilintos 13 cm. Pirmą aukštą nuo
120
Plungės rajono varpai, KPCA, f. 17, ap. 1, b. 27,
antro skiria plytinis karnizas. Jo apa
l. 13.
tinė eilė išmūryta dantukais, kurių da- 121 1890 m. Varnių dekano vizitacijos raportas, LVIA,
lis ištrupėjusių. Antras aukštas plytų, 122f. 669, ap. 3, b. 2336, l. 179.
Medingėnų varpinės statybos leidimas, LVIA,
tik tarpai nuo karnizo iki garsalangių
f. 378, s. 1890, b. 367, l. 63–65.
apačios – akmenų. Kiekvienoje sienoje 123 1891 m. Varnių dekano vizitacijos raportas, LVIA,
f. 669, ap. 3, b. 2336, l. 324.
simetriškai išdėstyta po du garsalangius 124 Juzumas V. Žemaičių vyskupijos aprašymas, par.
M. Paknys, Varniai, 2013, p. 425.
(1,80 x 1,45 m). Jie uždaromi dvivė467
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rėmis langinėmis. Antras aukštas nuo
karnizo šiek tiek susiaurėja. Jis yra
2,45 m aukščio – t. y. perpus žemesnis
už pirmą. Stogas keturšlaitis, 3,30 m
aukščio, dengtas šiferiu. Palėpės apatinė
lenta išpjaustyta dantukais. Virš stogo iškyla smailė, kurią puošia kaltinis
geležinis kryžius su Paskutinį teismą
skelbiančio Angelo skardine figūra. Ji
peršauta trijų kulkų. Perdanga ir laiptai, vedantys į antrąjį aukštą, mediniai.
Grindys – raudonų plytų.
2012 m. „XXI amžius“ savo skaitytojus informavo, kad Medingėnų parapiją pradėjus aptarnauti darbščiam
ir iniciatyviam Rietavo klebonui Antanui Gutkauskui, sutelktomis vietos
bendruomenės, Rietavo savivaldybės
pastangomis per kaimo plėtros programą „Leader“ buvo atlikta daug gražių Medingėnų varpinė. 2021 m. P. Šverebo nuotr.
darbų, o, kalbant apie ateities užmojus, Iš P. Šverebo asm. archyvo
užsiminta: „Seimo nario Jurgio Razmos
pagalba bus renovuota <...> bažnyčios varpinė“125. 2015 m. buvo atlikti varpinės
tvarkymo darbai, pakeistos ištrupėjusios plytos, skarda apdengtas varpinės stogas, padarytos naujos langinės garsialangiams, arkinės durys. Jos dvigubų lentų,
išorinės pusės lentos sukaltos eglute. Langinėms ir durims padaryti ir pritvirtinti
nauji lankstai. Darbai buvo finansuojami Rietavo savivaldybės per Kaimo plėtros
fondą, o asmeninėmis lėšomis prisidėjo J. Razma. Darbus atliko UAB „Sauslaukio
statyba“.
Varpinėje kabo du bronziniai varpai. Didžiojo aukštis pagal liestinę – 61 cm,
skersmuo – 73,5 cm. Jis įtrauktas į kultūros vertybių registrą: 13193 (DV 2044).
Viršutinėje jo liemens dalyje esančiame frize išlieta: „ЛИТЬ ВЬ МОСКВѢ НА ЗАВОДѢ
А. П. ФИNЛ. УРОЖД. БОГДАНОВОЙ ВЕСУ 15 П 23 (Lietas Maskvoje Aleksandros Pavlovnos
Finliandskajos, gimusios Bogdanova, fabrike. Svoris 15 pūdų 23 svarai)“. Varpo svoris
ir jo mato vienetai įrėžti į patį instrumentą, kaip ir įrašas po frizu: „1862 R.[oku]
X.[iędz] F.[rańciszek] O.[rłowski] MEDYNGIANY“ (1862 metais kunigas Pranciškus
Arlauskis Medingėnai)“. Raidės dvigubai apvedžiotos. Lietų, įrėžtų raidžių aukštis
vienodas – 3 cm. Varpas puošnus. Liemens viršų juosia trijų dalių frizas (22 cm
pločio). Vidurinė (5 cm pločio) išskirta dviem poromis pusapvalių rumbų, tarp
jų išlieta gamintojo nuoroda. Abipus esančios dekoro juostos vienodos (5,5 cm
pločio). Jų ornamento raportą sudaro nuo stilizuoto žiedo į abi puses simetriškai
spiralėmis išsiraitę liauni vynuogienojai. Liemenį nuo graižo skiria keturi stataus kampo rumbai. Išoriniai aukštesni
ir platesni. Dar vienu rumbu apjuos- 125 Žukauskas P. Kai viskas daroma parapijiečių
labui, XXI amžius, 2012 11 23, Nr. 44.
tas graižas. Ąsos profiliuotos. Graižo
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briaunelė vienoje vietoje nutrupėjusi.
Skambinama rytietiškai, kai įsiūbuojama instrumento šerdis. Kad palengvėtų
varpininko darbas, virvė permesta per
du skriemulius.
Įrašai rodo, kad V. Juzumas neteisingai varpinės pastatymą ir naujų
varpų įsigijimą priskyrė F. Sireikai. Jis
tik pastatė varpinę, o varpų pirkimu
rūpinosi kunigas P. Arlauskis. Be to, ir
pirkimo data skiriasi vieneriais metais.
Taigi, išlaidos varpinei padidėjo beveik dvigubai, palyginti jas su sąmatoje
numatyta suma. Neaišku, ar lėšomis
prisidėjo vietinė dvarininkė Gorskienė, bet be jos laidavimo tikrai nebūtų
gautas leidimas.
Antrasis varpas mažas. Jo aukštis
pagal liestinę – 25 cm, skersmuo –
28 cm. Ant instrumento jokių įrašų 1862 m. nulietas Medingėnų varpas. 2013 m.
nėra. Bronzinio varpo puošyba kukli. P. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo asm. archyvo
Viršutinę liemens dalį juosia trijų dalių frizas. Vidurinė (2 cm pločio) lygi, viršuje atskirta vienu pusapvaliu rumbu.
Abipus esančios dekoro juostos vienodos (2 cm), užpildytos keturlapių gėlių
žiedų eilėmis. Liemenį nuo graižo skiria du rumbai. Graižo pakraštys storesnis.
Instrumentas nenaudojamas.
Didysis Medingėnų varpas buvo pagamintas Maskvoje Bogdanovų-Finlianskių
varpų fabrike, kuris yra priskiriamas prie daugiausia apdovanojimų pelniusių ir
seniausių carinės Rusijos liejyklų. Tyrėjai nesutaria,
kada liejykla buvo įkurta. Vyrauja dvi versijos. Vieni,
remdamiesi įrašu ant produkcijos, mano, kad 1774 m.
Kiti, vertindami dokumentus, kad 1779 m. Michailas
Gaurilovičius Bogdanovas liejyklą įsigijo 1813 m. iš
Nikiforo Kalinino, kuris ją buvo pirkęs iš K. Slizovo.
Prieš jį liejykla priklausė Motorinui, pagaminusiam
garsųjį varpą „Caras“. Pavardės rodo, kad joje dirbo
garsūs meistrai, perdavę vieni kitiems sukauptą patirtį.
M. G. Bogdanovo fabrikas išgarsėjo, kai 1817–1818 m.
jame buvo nulietas garsusis Maskvos Kremliaus varpas,
svėręs 4 000 pūdų (65 320 kg). Jis yra didžiausias iš
veikiančių senųjų Rusijos varpų. Nesigilinant į kitą
jų produkciją, galima pažymėti, kad vienas iš varpų
buvo apdovanotas aukso medaliu. M. G. Bogdanovas Medingėnų mažasis varpas.
turėjo penkis vaikus. Sūnus Pavlas Michailovičius 2013 m. P. Šverebo nuotr.
turėjo dukrą Aleksandrą, kuri ištekėjo už Nikolajaus Iš P. Šverebo asm. archyvo
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Dimitrijievičiaus Finliandskio. 1859 m. mirus uošviui, žentas pradėjo vadovauti
liejyklai126. Medingėnų varpas liudytų, kad 1862 m. fabrike svarbesnė buvo žmona,
nes gaminys yra žymimas jos vardu. Kunigas P. Orlauskis puikiai pasirinko liejyklą ir pirko neatsitiktinį varpą. N. P. Jakovleva yra nustačiusi, kad maskviškiai
meistrai už varpo pūdą imdavo 17 rublių – t. y. 2 rubliais mažiau nei Valdajaus
meistrai. Išeitų, kad Medingėnų varpas kainavo 258,91 rublio127. V. Juzumas mini,
kad buvo pirkti du varpai, už juos sumokėta 500 rublių. Tai rodo, kad panašaus
dydžio turėjo būti ir antrasis varpas. Mus pasiekė tik vienas iš jų.
Virš zakristijos durų yra pritvirtintas signalinis varpelis, kuriuo pranešama
apie šv. Mišių pradžią. Prie altoriaus yra padėti harmoniniai, jungią 4 mažus
varpelius.
Apibendrinant surinktą buvusios Žarėnų parapijos bažnyčių varpų medžiagą,
galima teigti, kad jie paneigia M. Brenšteino teiginį, jog 1831 m. sukilėliai spėjo
nukabinti ir atvežti į Varniùs, kur buvo liejamos patrankos, tik artimiausių šventovių instrumentus. Lauko Sodos, Medingėnų ir Žarėnų bažnyčių atvejai rodo,
kad ne atstumas, o tikriausiai kunigų požiūris į sukilimą lėmė, ar varpai buvo
paaukoti patrankų gamybai. Iš šių Va»niams artimų šventovių nė vienas varpas
nebuvo perduotas sukilėliams. Dokumentai rodo, kad minėtų bažnyčių varpai buvo
prarasti per Pirmąjį pasaulinį karą. Vokiečiai iš La÷ko Sodõs išgabeno 3 varpus, iš
Medingėnų ir Žarėnų po 2. Dabar du senuosius savo šventovių varpus yra išlaikę
tik lauksodiškiai. Jie yra pagaminti Va»nių liejykloje. Vienas išlietas 1796 m. Jis
yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Antrasis pagamintas 1785 m. savo verte
nenusileidžia pirmajam. Trečiasis varpas buvo paaukotas Benedikto ir Kotrynos
Mažeikų 1903 m. Jis buvo išlietas Brolių Usačiovų fabrike, Valdajuje, Rusijoje.
Medingėnų didysis varpas taip pat yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Jis
buvo pagamintas 1862 m. Aleksandros Bogdanovos-Finliandskos fabrike, Maskvojê,
Rùsijoje. Atrodo, kad tuo metu medingėniškiai buvo užsisakę pagaminti du varpus.
Jie buvo įsigyti kunigo Pranciškaus Arlauskio rūpesčiu ir parapijiečių lėšomis.
Žar¸nuose yra vienas varpas, pagamintas 1885 m. Pelagijos Usačiovos fabrike,
Valdajuje, Rusijoje. Jis buvo išskirtinis, nes Baranovičių parodoje buvo apdovanotas
sidabro medaliu. Instrumentas įsigytas klebono Baltramiejaus Lorento rūpesčiu ir
parapijiečių lėšomis. Tuo metu buvo nupirkti du varpai. Išlikęs instrumentas yra
sužalotas, išmušti du gabalai graižinės dalies. Visų parapijų nauji varpai buvo
pirkti carinėje Rusijoje, į kurios sudėtį įėjo Lietuva. Siekiant parapijos statuso,
matyt, pagal senas tradicijas svarbu buvo turėti ir skambesnius varpus.
Šių bažnyčių varpinių istorija yra būdinga Lîetuvai, kai pradžioje buvo
statomos atviros varpinės-vartai. Vėliau pereita prie karkasinių, kai rąstai įkasami
į žemę, o pastatas apkalamas lentomis. Paskui šio uždaro tipo varpinės pradėtos kelti ant akmens mūro pamatų. Žar¸nai, kaip parapijinė bažnyčia, pradžioje
turėjo modernesnes varpines už savo filijas. Juos 1890 m. aplenkė Meding¸nai.
Kai prie bažnyčių nebūdavo atskiro 126
Глушецкий A. A. Колокольное дело в России во
varpinės pastato, instrumentus sukabinвторой половине XVIII–начале XX века. Энцикло
педия литейщиков, Москва, 2010, p. 242–245.
davo bažnyčios bokšte. Dabartinė Žarė127
Šverebas P. Bažnyčios varpinė ir varpai, Plungės
nų varpinė priskiriama retai Lietuvojê
dekanato sakralinė architektūra ir dailė, sud. A. But
pasitaikančiam tipui, kai jungiamos dvi
rimas, Vilnius, 2005, p. 466.
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skirtingos formos ir paskirties patalpos – varpinės bokštas ir sandėlis arba lavoninė.
Ji pastatyta 1853 m. Varpinė buvo trijų aukštų. Ji ne kartą remontuota. 1891 m.
kunigo F. Sireikos rūpesčiu Meding¸nuose pagal Ustino Golinevičiaus projektą
buvo pastatyta mūrinė dviejų aukštų varpinė. Dabartinė Lauko Sodos varpinė
yra medinė, sudėtinio tūrio, dviejų tarpsnių. Jos vertikalus apkalimas pakeistas
horizontaliu, lentos profiliuotos.

Išvados
Buvusios Žarėnų parapijos bažnyčios per 1831 m. sukilimą varpų patrankų
gamybai neatidavė, tai paneigia M. Brenšteino teiginį, kad instrumentai buvo
atgabenti į Varnių liejyklą tik iš artimiausių šventovių. Varpai buvo prarasti per
Pirmąjį pasaulinį karą, kai iš minėtų bažnyčių buvo paimti 7 instrumentai.
Didysis Medingėnų, pagamintas 1862 m. A. Bogdanovos-Finliandskos fabrike,
ir 1796 m. Varniuose išlietas Lauko Sodos varpai yra įtraukti į Kultūros vertybių
registrą. Šio statuso nusipelno ir antras Varnių liejyklos gaminys – 1785 m. išlietas
instrumentas. Abu jie yra pagaminti meistro P. Kaniauskio. Didysis varpas yra
išlietas Brolių Usačiovų varpų fabrike 1903 m. Jis paaukotas K. ir B. Mažeikų.
1885 m. Žarėnų bažnyčios instrumentas yra išlietas P. Usačiovos varpų fabrike.
Jis sužalotas, todėl kaip instrumentas savo vertę yra praradęs.
Visos trys dabartinės parapijos turi atskirai pastatytas varpines. Medingėnuose yra mūro varpinė, o Žarėnuose ir Lauko Sodoje medinės. Jos uždaro tipo,
sudėtinio tūrio. Ypač reto tipo yra Žarėnų varpinė, kai pastate jungiamos dvi
skirtingos formos ir paskirties patalpos – varpinės bokštas ir sandėlis arba lavoninė. Keičiant Lauko Sodos varpinės apkalimą, reikėtų atkurti buvusį vertikalų
lentų kalimą, koks buvo anksčiau ir kuris yra būdingas šiam regionui.
Dabartiniai mažieji varpeliai, naudojami šv. Mišioms, neturi istorinės ar
meninės vertės. Žarėnų varpas, kabantis prie zakristijos durų, yra su medinėje
pakaboje išraižyta pagaminimo data, todėl turi istorinę vertę.
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Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčia,
vargonai ir vargonininkai
Vytautas Rutkauskas, Milda Višteinaitė, Donata Vitkienė

Pirmoji baþnyèia Medingënuose kunigo Kazimiero Geèo Medingėnų
rûpesèiu pastatyta 1671 metais. Vëliau, 1767-aisiais, ji, matyt, Švč. Trejybės
buvo perstatyta ar atstatyta. Baþnyèios apraðymà randame bažnyčios centrinis ir
1789 m. vyskupijos suraðymo dokumentuose. Iðlikæ dokumen- šoninis Nukryžiuotojo
tai rodo, kad 1819–1827 m. vyko dideli baþnyèios remonto altoriai. 2016 m.
ir perstatymo darbai. 1891 m. pagal Ustino Golinevièiaus
projektà pastatyta nauja, iki ðiol stovinti mûrinë varpinë, o 1901–1902 m. pagal
inþinieriaus Nikolajaus Andrejevo projektà – nauja medinë, mûsø laikus pasiekusi
Medingënø Ðvè. Trejybës baþnyèia. Ðis statinys – ryðkus profesionalaus mûrinës
neogotikos atkartojimo medinëje architektûroje pavyzdys, ið kitø medinës neogotikos
pastatø iðsiskiriantis sudëtinga kompozicija. Pastatas dvibokðtis, pseudobazilikinio
tûrio, trinavis.
Puoðnûs ir turtingi baþnyèios altoriai. Ypaè iðraiðkingas ir stilistiðkai darnus neogotikiniø formø ðoninis Nukryþiuotojo altorius. Jo forma beveik identiðka
Gudeliø bei Druskininkø baþnyèiø altoriams. Jo retabulas yra baldakimo formos,
turi aukðtà cokolá. Ðonuose lieknos kolonëlës remia stogelá su koplytële. Tiek
aukðtesniø centriniø, tiek þemesniø ðoniniø daliø kilimà á virðø pratæsia krabais
ir kryþiaþiedëmis puoðti pinakliai.
Baþnyèioje þvilgsná patraukia savo forma ir dekoru iðsiskiriantis iðtaigingas
klauptas. Puoðybos elementais, tamsiu koloritu jis panaðus á Nukryþiuotojo altoriø.
Penkiavietis klauptas pasiþymi darniomis proporcijomis, ritmiðku vertikaliø ir horizontaliø pasikartojimu, simetriðka kompozicija bei saikinga puoðyba. Puoðnumu
dëmesá patraukia klauptø atramos, kuriø arkiniuose laukeliuose ákomponuoti
dekoratyvûs droþiniai. Ðie liaudiðki augaliniai ornamentai iðdëstyti simetriðkai
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Šventos mišios
Medingėnų
Švč. Trejybės
bažnyčioje. 2003 m.
Juozo Girdvainio
nuotr.

abipus reljefinio Gorskiø giminës Nalenèo herbo, kurá sudaro skydas su virvës
kilpa ir karûna, elnio ragai (tarp jø – moters figûrëlë) bei vainikuoti riterio ðarvai.
Klaupto vidinëje pusëje yra lotyniðkas uþraðas aliejiniais daþais, liudijantis, kad
tai Marijos Benislavski Gorskos nuosavybë.
Þiniø apie pirmuosius Medingënø baþnyèios
vargonus iðlikæ nedaug. 1882 m. baþnyèios turto
inventoriuje minima, kad chore stovi „nauji 8 balsø
vargonai“. 1907 m. buvo árengti nauji ji Rygos vargonø meistro Emilio Martino pagaminti vargonai.
Senieji vargonai 1919 m. buvo padovanoti naujai
pastatytai Stalgënø baþnyèiai, taèiau tuo metu inst
rumentas jau nebetiko naudoti, todėl sumontuotas
nebuvo. Dabartiniø Medingënø baþnyèios vargonø
metaliniai vamzdžiai yra pagaminti specializuotose
Vakarø Europos firmose, o mediniai ir kitos instru- Didikų Gorskių dvaro klauptas
mento dalys – E. Martino firmoje Rygoje. Vargonø Medingėnų bažnyčioje. 2008 m.
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Medingėnų bažnyčios
vargonai, 1907 m.
pagaminti Rygoje
Emilio Martino
dirbtuvėse. 2003 m.
Juozo Girdvainio
nuotr.

1990 m. prie
Medingėnų
Švč. Trejybės
bažnyčios atstatytas
kryžius, skirtas
Vytauto Didžiojo
atminimui. Juozo
Girdvainio nuotr.
2014 m.

viduje yra árengtos dviejø lygiagreèiø klosèiø dumplës orui pûsti. Anksèiau jos
buvo dumiamos kojiniais pedalais. Ðiuo metu, kaip ir daugelyje kitø vargonø,
oras puèiamas elektriniais pûstuvais. Á Medingënø baþnyèios vargonus yra panaðûs
Kuliø ir Birðtono baþnyèiø vargonø prospektai.
Þiniø apie pirmuosius Medingënø baþnyèios vargonininkus nëra iðlikæ.
Kai kuriø duomenø apie juos pateikë Elena Venskienë ir kiti vyresnio amþiaus
Medingënø gyventojai. Anot dabar jau garbaus amþiaus buvusios Klaipëdos muzikinio teatro solistës Vlados Kubilienës (Griguolaitës), ilgiausiai Medingënuose
yra vargonavæs jos tëvelis Benjaminas Griguola. Jis, bûdamas vos penkeriø metø,
jau „sëdo“ á vargonus. Benjamino tëvai buvo stambûs ûkininkai, tad sûnø leido á mokslus. Studijuodamas Klaipëdos konservatorijoje, jis jau atvaþiuodavo á
Medingënø baþnyèià groti vargonais. Po studijø èia dirbo nuolat iki pat savo
mirties – 1937-øjø metø.
Vëliau, pasak Vlados Kubilienës, baþnyèioje vargonininku dirbo Bruþinskas.
Jis nebuvo vietinis, Medingënuose nuolat negyvendavo, atvaþiuodavo èia tik groti
vargonais.
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Benjamino Griguolos dukra,
ilgametė Klaipėdos muzikinio
teatro ir Medingėnų bažnyčios
choro solistė Vlada Kubilienė
(Griguolaitė). 1970 m.

Ilgiausiai vargonavęs Klaipėdos
konservatorijos diplomantas,
Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčios
vargonininkas Benjaminas Griguola
(mirė 1937 m.), solistės Vlados
Kubilienės (Griguolaitės) tėvelis.
1930 m.

Po Antrojo pasaulinio karo Medingënø
baþnyèioje vargonininkai keitësi daþnai. Specialistø trûko, todël prie vargonø daþniausiai
sësdavo savamoksliai vargonininkai. Kurá laikà
Medingënuose vargonavo muzikos instrumentø
derintojas Kazimieras Varpiotas ið Plungës.
Vëliau – vietinis savamokslis vargonininkas Juozas Knystautas ið Gedikënø kaimo. Já pakeitë
sûnus Vaclovas Knystautas, taip pat savamokslis. Net aðtuonerius metus Medingënuose vargonininku dirbo Klaipëdos universiteto Menø
fakulteto absolventas Tomas Kubilius, kuris mirë
2006 metais. Tai buvo gabus vargonininkas,
solistës Vlados Kubilienës (Griguolaitës) sûnus.

Solistė Vlada Kubilienė (Griguolaitė) Dž. Verdžio operoje „Traviata“
(centre), kurioje ji daugelį kartų yra atlikusi pagrindinį Violetos
vaidmenį
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Klaipėdos universiteto
diplomantas,
ilgametis Medingėnų
Švč. Trejybės
bažnyčios
vargonininkas
Tomas Kubilius,
solistės Vlados
Kubilienės sūnus.
2002 m.

Po jo mirties groti vargonais á Medingënus atvaþiuodavo Rietavo Šv. arkangelo
Mykolo baþnyèios vargonininkas, muzikas profesionalas, Rietavo meno mokyklos
mokytojas Juozas Barsteiga. 2008 m. vasarà vargonininku pradëjo dirbti rietaviðkis
muzikas, ilgametis Plungës muzikos mokyklos direktorius Aloyzas Meðkauskas. Jis
ypaè daug pastangø ádëjo, kad á baþnytiná chorà ásijungtø Medingënø ðviesuomenë,
Medingënø pagrindinës mokyklos moksleiviai.

Literatūra
1. Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė, Vilnius, 2005.
2. Rietavo apylinkės, Vilnius, 1992.
3. Vitkienė D. Rietavo vargonininkai, Žemaitis, 1994, bal. 9–
rugs. 28.
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Žarėnų ir Medingėnų bažnyčių kultūros
paveldas 1948 metais
Juozas Girdvainis

Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia. Žarėnų parapija. 1948 m. vasarą
kilo didelis sąmyšis, jog sovietų okupacinė valdžia neteisėtai gali atimti iš religinių bendruomenių kultūros paveldą, nes 1940 m. prievarta Lietuvoje iš ūkininkų
dvarų buvo išvežti paveikslai, baldai, skulptūros, kiti vertingi meno kūriniai.
1944–1948 m. sovietų okupantai, pasitelkę ginkluotus kariškius, iš ūkininkų
atėmė žemės ūkio produktus, ūkio padargus ir kitą turtą. Žar¸nų ir Meding¸nų
parapijų žmonės bei jų bažnyčių kunigai, kaip ir visoje Lietuvoje, 1948 m. ėmė
labiau telktis į religines bendruomenes ir jas oficialiai registruoti su visu bažnyčios turtu.
Žarėnų ir Medingėnų bažnyčios iki šių dienų išsaugojo labai vertingų meniniu ir istoriniu požiūriu dailės kūrinių, kurie yra svarbūs šių vietovių istorijos,
maldingumo apraiškų bei gabių dailės meistrų veiklos liudijimai.
Žarėnų ir Medingėnų bažnyčių religinių bendruomenių išsaugotos skulptūros,
drožiniai, paveikslai ir meninė tekstilė atspindi XVII–XX a. pradžioje Žemaitijoje
plitusias menines madas ir skonius, todėl šių vertybių tolesnė sauga kartu yra ir
kultūrinės Žemaitijos krašto atminties saugojimo tąsa ateities kartoms.
Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios parapijos komitetas sovietų valdžiai,
Religinių kultų reikalų tarybos įgaliotiniui Vilniuje 1948 m. rugpjūčio 15 d. rašė:
„Prašom įregistruoti Žarėnų religinę bendruomenę: 1) Žarėnų katalikų bažnyčios
parapiją, įsteigtą 1629 m., 2) jai priklausančią bažnyčią (557,19 kv. m, 1911 m. statytą
Žarėnų klebono kunigo Juozapo Lomano), 3) Žarėnų katalikų bažnyčios vykdomąjį komitetą
ir 4) Žarėnų parapijos revizijos komisiją.
Žarėnų klebonas Stanislovas Pupaleigis, Justinas Katauskas (Gedikėnų k.), Kazys
Stonkus (Užminijų k.), Povilas Burgis (Žarėnų m.). Iš viso 21 parašas.
Bažnyčią lanko 1200 žmonių.“1
Žarėnų religinė bendruomenė oficialiai įregistravo Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios turtą: 36 bažnytinius suolus (26 pusiau ąžuolinius, 2 ąžuolinius,
8 eglinius), didįjį altorių ir 3 mažus altorius (visi ąžuoliniai), kabantį liustrą,
4 eglines klausyklas, bažnyčios archyvo knygą, 57 baltus uždangalus ant altorių,
30 spalvotų uždangalų ant altorių, 3 kilimus, paauksuotą kieliką (kupką), paauksuotą monstranciją, 6 eglinius suolus, 5 bažnytinius stalus, 57 kamžas (didesnes
ir mažesnes), 18 ilgų kamžų kunigui, 5 bažnytines kapas, 20 metalinių didelių
liktorių žvakėms2.
Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčia. Medingėnų parapija. 1902 m. Medingė
nuose klebono kunigo Kazimiero Malinausko rūpesčiu pastatyta neogotikinio stiliaus
medinė dvibokštė Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia. Ją suprojektavo Nikolajus
Andrejevas.
1907 m. įsigyti nauji vargonai.
1913 m. įkurta Medingėnų kata- 1 LCVA, f. R-181, ap. 2, b. 165, l. 30.
2
likų bažnyčios parapija.
Ten pat.
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Švč. Trejybės bažnyčia
Medingėnuose.
2012 m. Juozo
Girdvainio nuotr.

Anksčiau kunigo Kazimiero Gečo pastangomis 1763 m. Medingėnuose pastatyta medinė bažnyčia priklausė Žarėnų parapijai.
1890 m. Medingėnų bažnyčia apjuosta masyvių akmenų ir mūro tvora.
1891 m. iš akmenų ir mūro šventoriuje pastatyta aukštabokštė varpinė.
1913 m. įkurtoje Medingėnų parapijoje iki 2012 m. klebonavo daugiau kaip
dešimt kunigų, atvykusių iš kitų parapijų: Kazimieras Malinauskas (1900–1908 m.),
Juozapas Žiogas (1908–1922 m.), Juozas Bakučionis (1922–1935 m.), Jonas Rugys
(1948 m.), Jonas Paliūkas (1956–1962 m.), Boleslovas Lašas.
Medingėnų religinė bendruomenė Religinių kultų reikalų tarybos įgaliotiniui
Vilniuje 1948 m. rugpjūčio 20 d. rašė:
„Komisija, susidedanti iš Medingėnų klebono kunigo Jono Rugio, zakristijono Vinco
Žutauto ir vargonininko Juozo Jucio, prašo užregistruoti Medingėnų katalikų bažnyčios
(statytos 1902 m.) parapijos turtą: didysis eglinis altorius, 2 maži altoriai, 1 kabantis
su stiklais liustras, 25 egliniai suolai, 1 ąžuolinė sakykla, 1 eglinė klaupykla, 25 pūdų
didelis bažnytinis varpas, pneumatiniai vargonai, 8 bažnytinės liktarnos, 1 baldakimas,
12 pasidabruotų liktorių, 8 bronziniai ir 8 mediniai liktoriai žvakėms, 2 kunigui ilgos
kamžos, 15 kamžų (mažesnių ir didesnių), 15 bažnytinių štulų, 3 spalvoti ir 6 balti
uždangalai altoriui, 3 spalvoti kilimai, 9 didelės vėliavos, 2 pasidabruoti kėlikai su patenomis ir 1 be patenų, 1 paauksuotas kėlikas.
Medingėnų parapijos turtas 3 172,30 rb, 0,5 gyvenamo namo (36,4 kv. m), medinė
bažnyčia, akmenų bei plytų varpinė ir akmeninė tvora, išmūrytos 1890–1891 metais.
Bažnyčią lanko 1 200 tikinčiųjų.
Medingėnų katalikų bažnyčios parapija registruota Telšių r. Žarėnų valsčiuje.
Medingėnų katalikų bažnyčios parapijos komitetas:
1. Jonas Rugys, gim. 1901 m. sausio 28 d. – Medingėnų klebonas.
2. Jonas Griguola, gim. 1894 m. balandžio 8 d. – Sendvarių ūkininkas.
3. Antanas Bitaris, gim. 1900 m. rugsėjo 14 d. – Kungių ūkininkas.
4. Vladas Miliauskas, gim. 1906 m. rugsėjo 9 d. – Užduobulių ūkininkas.
5. Pranas Jucys, gim. 1894 m. balandžio 8 d. – Užpelių ūkininkas.
6. Aleksas Jucys, gim. 1906 m. balandžio 1 d. – Užpelių ūkininkas.
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7. Pranas Siaurys, gim. 1907 m. spalio 9 d. – Užpelių ūkininkas.
8. Alfonsas Bertauskas, gim. 1906 m. birželio 6 d. – Gedikėnų ūkininkas.
9. Julius Geringsonas, gim. 1899 m. spalio 1 d. – Medingėnų ūkininkas.
10. Stasė Drobavičienė, gim. 1891 m. spalio 1 d. – Gudaičių ūkininkė.
11. Petras Drungilas, gim. 1918 m. rugsėjo 16 d. – Paminijų eigulys.
12. Pranas Kybartas, gim. 1904 m. birželio 2 d. – Gedikėnų ūkininkas.
13. Ipolitas Jonavičius, gim. 1906 m. spalio 18 d. – Keturakių ūkininkas.
14. Stasė Igarienė, gim. 1921 m. spalio 16 d. – Medingėnų ūkininkė.
15. Justas Brukauskas, gim. 1901 m. vasario 22 d. – Gedikėnų ūkininkas.
16. Antanas Rudė, gim. 1891 m. vasario 22 d. – Paminijų ūkininkas.
17. Justina Girdvainienė, gim. 1911 m. lapkričio 4 d. – Gedikėnų ūkininkė.
18. Ona Žutautienė, gim. 1891 m vasario 22 d. – Medingėnų ūkininkė.
19. Vladas Gintalas, gim. 1900 m. lapkričio 10 d. – Laurynaičių ūkininkas.
20. Stasys Klišauskas, gim. 1907 m. lapkričio 18 d. – Gedikėnų ūkininkas.
Medingėnų bažnyčios klebonas kunigas Jonas Rugys, zakristijonas Vincentas Žutautas ir vargonininkas Juozas Jucys.“3
Po šių oficialių Žarėnų ir Medingėnų katalikų bažnyčių parapijų komitetų
raštų sovietinei Lietuvos valdžiai bažnyčių turtas buvo paliktas komitetų likimo
valiai.
Ir XXI a. pradžioje šių bažnyčių kultūros ir meno vertybių paveldas kruopščiai saugomas.
Žarėnų bažnyčia suremontuota 2003 m., Medingėnų – 2012-aisiais.

3

LCVA, f. R-181, ap. 2, b. 133, l. 190.
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Žarėnų valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijų
trobesių architektūra
Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika

Šio straipsnio tyrimų tikslas ir uždaviniai – ištirti visų Žar¸nų apylinkių
(tarpukariu buvusio valsčiaus) sakralinių pastatų, parapijos trobesių bei smulkiųjų
sakralinių statinių architektūrą, nustatyti jų urbanistinius ryšius. Remiantis archyviniais šaltiniais ir istoriniais duomenimis, ikonografine medžiaga bei natūros
tyrimais, atlikti objektų formų analizę, nustatyti jų vertę bei atskleisti savitus
bruožus; nustatyti išnykusių pastatų stovėjimo vietas.
Tyrimų metodai: istorinis ikonografinis, aprašomasis analitinis, lyginamasis,
rekonstrukcinis (atkuriamasis). Papildomi specifiniai tyrimo metodai: pastatų dokumentavimas ir fotofiksacija.
Esminiai žodžiai: bažnyčia, koplyčia, varpinė, šventorius, kapinės, parapijos
trobesiai, sinagoga.
Žarėnų valsčius šiaurėje ribojasi su Telšiÿ, rytuose su Va»nių, vakaruose
su Plùngės, o pietuose su Tvìrų ir Rietåvo valsčiais. Sakraliniai pastatai stovi
Žar¸nuose, La÷ko Sodojê ir Meding¸nuose. Žar¸nai yra vidurinėje buvusio valsčiaus
dalyje, La÷ko Sodâ šiaurrytinėje pusėje, o Meding¸nai – pietvakariuose (1 pav.).
Žarėnai ir Lauko Soda yra Telšių rajone, o Medingėnai – dabartinėje Rietavo
savivaldybės teritorijoje.
Žarėnų valsčiaus sakraliniai pastatai kompleksiškai netyrinėti. Pagrindiniai
leidiniai, kuriuose pateiktos trumpos istorinės žinios apie Žarėnų apylinkių bažnyčias,
yra B. Kviklio knygos1 ir Lietuvos kataStraipsnis aprobuotas serijos „Lietuvos valsčiai“
likų bažnyčių žinynas2. Žarėnų bažnyLietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos.
1
Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Chicago, 1980, t. 1;
čia minima leidinyje „Telšių kraštas“3.
Kviklys B. Mūsų Lietuva, 2-oji (fotografuotinė)
Žarėnų, Lauko Sodos ir Medingėnų
laida, Vilnius: Mintis, 1991, t. 4.
katalikų bažnyčios bei medinės Žarėnų 2 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios
Vilnius: Pradai, 1993.
ir Lauko Sodos varpinės yra paminėtos 3 (žinynas),
Butrimas A. Telšių kraštas. Istorija, kultūra, meno
A. Jankevičienės monografijoje4. Apie
paminklai, Vilnius: VDA leidykla, 2005, p. 452, 454.
4
Jankevičienė A. Lietuvos medinės bažnyčios, koMedingėnų bažnyčią ir varpinę rašyta
plyčios ir varpinės, Vilnius: VDA leidykla, 2007.
leidinyje „Plungės dekanato sakralinė 5 B u t v i l a i t ė R . Bažnyčios architektūra, Plungės
dekanato sakralinė architektūra ir dailė, VDA leidykla,
architektūra ir dailė“5. Rašydama apie
2005, p. 421–422; 217–218; Šverebas P. Bažnyčios
bažnyčios architektūrą, straipsnio auvarpinė ir varpai, ten pat, p. 465–467; 261–263.
torė R. Butvilaitė pirmiausia pasitelkė 6 Tai, kad remtasi A. Jankevičienės žiniomis, nurodyta
tik po pirmosios R. Butvilaitės straipsnio pastraikompiliacijos metodą, t. y. pasinaudojo
pos. Tolesnis tekstas pateiktas kaip autentiškas,
A. Jankevičienės tekstu ir jos darytotačiau jame aiškiai išsiskiria teksto dalys, paimtos
iš A. Jankevičienės straipsnių (Jankevičienė A.
mis įžvalgomis6. Pasitelkti bandymai
Lietuvos medinė sakralinė architektūra, Vilnius, 1998,
detaliau apibūdinti pastato architektūrą
p. 209; Lietuvos architektūros istorija. Nuo XIX a.
II dešimtmečio iki 1918 m., Vilnius: Savastis, 2000,
liudija autorės kompetencijos ir šios
p. 270–271.)
srities žinių stoką7.
7
Klaidingai apibūdintas bokštų tarpsnių skaičius ir
Žarėnai – miestelis, įsikūręs prie
stogo pradžia, teigiama, kad centrinė nava turi
langus, klaidinga ir apsidės fasado orientacijos
Mínijos aukštupio, nutolęs 16 km į pie
kryptis, neteisingas bažnyčios plano ir interjero
tus nuo Telšių. Miestelio plano strukstilistikos apibūdinimas ir pan.
480

ISTORIJA. ARCHITEKTŪRA

1 pav. Žarėnų
valsčiaus plano
schema su tyrinėtomis
vietovėmis. Sudarė
Antanas Rupeika

tūra radialinė, su keturiomis (Plungės–Kegų ir Telšių–Varnių) susikertančiomis
gatvėmis – keliais, vedančiais į Plùngę–La÷ko Sõdą ir Lîeplaukę (Télšius)–Varniùs.
Šių pagrindinių gatvių sankirtoje suformuota netaisyklinga keturkampė aikštė; miestelio šiaurės vakarų pakraščiu teka Mínija, vakaruose – Žarnâ, o pietuose – Butkÿ
upelis. Žarėnų urbanistinė raida netyrinėta. 1941 m. matininkas A. Ramanauskas
sudarė miestelio tikrosios būklės planą, o 1945 m. architektas S. Stulginskis parengė planavimo ir užstatymo projektą8. Projekte numatytas taisyklingas esančių
keturių (Telšių–Varnių ir Plungės–Luokės) susikertančių gatvių apstatymas, o
vakarinėje miestelio dalyje suprojektuota nauja lenkto kontūro gatvė (be pavadinimo), jungianti dvi susikertančias Telšių ir Plungės gatves. Lyginant projektą
su dabartiniu miestelio planu, matyti, kad suprojektuota lenkto kontūro gatvė
(jungianti du pagrindinius kelius) nebuvo nutiesta, o naujų gatvelių projektavimas
ir miestelio apstatymas vyko gana laisvai. Pakoreguota lenktos gatvės idėja buvo
pritaikyta miestelio šiaurės vakarų pusėje, ties Minijos ir Žarnos santaka, tiesiant
Lakštingalų gatvę.
Dabar Žarėnuose yra katalikų bažnyčia, varpinė, smulkiųjų sakralinių statinių,
dvejos kapinės, kapinių koplyčia ir keli parapijos trobesiai. Sakralinių statinių kompleksas,
apsuptas šventoriaus, yra miestelio centrinėje dalyje, pagrindinės gatvės – kelio
(Plungė–Lauko Soda) kairėje pusėje; vienos kapinės, kuriose stovi koplyčia, įkurtos
pietinėje miestelio dalyje, prie upės, o antrosios kapinės yra netoli nuo bažnyčios,
į rytus nuo šventoriaus, dviejų gatvių – kelių (vedančių į Varnius–Lieplaukę ir
Plungę–Lauko Sodą) sankirtoje. Kvartale tarp šių kapinių ir šventoriaus stovėjo
medinė sinagoga (2 pav.). Teigiama, kad sinagoga buvo panaši į daržinę: suręsta iš
rąstų, dengta skiedromis, su mažais langais – ir vadinama šule. Ji sudegė Antrojo
pasaulinio karo pradžioje9.
Bažnyčia, varpinė ir smulkieji
sakraliniai objektai stovi netaisyklingo 8 Miškinis A. Vakarų Lietuvos miestai ir miesteliai,
Vilnius: Savastis, 2007, kn. 2, p. 674.
šešiakampio formos šventoriuje, vaka- 9 Informacija gauta 2001 m. iš gyventojos Onos
Rubavičienės, gim. 1925 m.
rinėje Plungės gatvės pusėje; du sakra481
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liniai statiniai: stogastulpis ir koplytė- 2 pav. Žarėnų miestelio plano schema su
lė – pastatyti už šventoriaus, abipus pažymėtais sakraliniais objektais. Sudarė
Plungės gatvės. Parapijai priklausantys A. Rupeika
trobesiai išsidėstę aplink šventorių. Klebonijos sodyba – senoji klebonija su dviem ūkiniais trobesiais įsikūrusi už pietinės
šventoriaus tvoros, šalia bevardės gatvelės, jungiančios Plungės ir Alytaus gatves.
Antroji klebonija stovi netoli klebonijos sodybos, į šiaurės vakarus nuo jos. Dar
viena klebonija pastatyta į rytus nuo šventoriaus, kitoje Plungės gatvės pusėje.
Parapijos namai (buvusi špitolė) stovi už šiaurinės šventoriaus tvoros, priešais
šoninį bažnyčios fasadą (3 pav.).
Literatūroje minima, kad Žarėnuose iš senų laikų buvusi koplyčia, statyta
greičiausiai XVI a. pabaigoje. Karalius Žygimantas IV Vaza 1626 m. įkūrė parapiją,
užrašydamas 30 valakų žemės. 1629 m. pastatyta medinė bažnyčia (spėjama, kad
XVIII a. antrojoje pusėje ji buvo atstatyta). Bažnyčiai sunykus, Jonas Pilsudskis
įsteigė altariją. 1911 m. pastatyta nauja bažnyčia. Žarėnų parapijai kurį laiką priklausė Lauko Sodos ir Medingėnų filijos10. Kitų šaltinių teigimu, Žarėnų bažnyčia
minima 1579 m., o XVI a. pabaigoje neturėjo kunigo ir buvo apleista. 1629 m.
pastatyta medinė bažnyčia, kuri 1750 m. buvo atstatyta, o iki 1820 m. jai pakeisti
sienojai. Teigiama, kad dabartinė medinė bažnyčia kunigo Juozapo Lomano 10 Kviklys B. Mūsų Lietuva, 2-oji (fotografuotinė)
laida, Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 120–121; Kvik
rūpesčiu pastatyta 1911 ar 1912 m.11
lys B. Lietuvos bažnyčios, t. 1, p. 362.
1798 m. bažnyčios inventoriuje ra- 11 Misius K., Šinkūnas R. Ten pat, p. 439; Jankevičienė A. Ten pat, p. 212.
šoma, kad ji stovi kapinėse, ant mūro
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pamatų. Bažnyčia pastatyta 1759 m. 3 pav. Žarėnų bažnyčios statinių ir klebonijos
kaip kvadratinio plano koplyčia ir buvo trobesių situacijos plano schema. Sudarė
konsekruota tų metų liepos 22 d. Žemai- A. Rupeika
čių vyskupo Domininko Tiškevičiaus.
Bažnyčios altorius atgręžtas į rytus, o durys – į vakarus. Jos sienos apmuštos
naujai, o didžioji stogo dalis – supuvusi ir remontuotina. Durys į prienavį yra
staliaus darbo, su geležiniais vyriais ir kabliais; panašios durys ir iš prienavio
veda į bažnyčią. Durys į zakristiją ąžuolinės, o iš zakristijos vedančios į kapines (šventorių) – staliaus darbo, su gera spyna ir geležiniais kabliais. Bažnyčioje
minimi septyni dideli langai, du langeliai virš choro ir du apskriti langeliai virš
didžiojo altoriaus; dvigubas langas yra zakristijoje ir langelis virš jos durų. Minimi septyni altoriai12.
1830 m. bažnyčios vizitacijoje minima medinė bažnyčia su mūro pamatais,
neseniai apmušta lentelėmis; jos stogas dengtas lentelėmis, su kupolu viduryje ir
dviem mažais kupoliukais stogo galuose. Rašoma, kad bažnyčia statyta 1750 m.,
konsekruota 1759 07 2213. 1831 m. bažnyčios vizitacijoje kartojami 1830 m. pateikti
duomenys14.
1873 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad ji buvo medinė, statyta 1526 m.,
14x7 sieksnių15 dydžio. Minima, kad neseniai po bažnyčios sienomis taisyti pamatai. Išorės sienos yra apmuštos lentomis, malksnų stogas dažytas raudonai. Stogo
vidurinėje dalyje kyla didelis kupolas
su geležiniu kryžiumi, o galuose yra
du maži žaliai dažyti kupoliukai, taip 12 LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 501, l. 31–32.
13
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 239, l. 329.
pat su geležiniais kryžiais. Bažnyčioje 14 Ten pat, b. 246, l. 331.
yra aštuoni dideli langai ir du maži 15 1 sieksnis atitinka 1,83 m.
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apskriti langeliai. Lubos naujos, dvigubos, o grindys senos, 4 pav. Žarėnų
vietomis supuvusios. Chore stovi aštuonių balsų vargonai16. bažnyčios planas.
Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia stovi vidurinėje aukš- Sudarė A. Rupeika
čiausioje šventoriaus dalyje, pagrindiniu rytų fasadu atgręžta
į Plungės gatvę. Ji dvibokštė, trinavė, pseudobazilikinės erdvės. Pamatai akmens
mūro, sienos suręstos iš sienojų ir apkaltos įvairių krypčių lentomis, stogai dengti
skarda. Planas lotyniško kryžiaus formos, simetriškas, su nežymiai išsikišusiomis
koplyčiomis, užbaigtas trisiene apside. Vidurinė nava vienodo pločio su presbiterija, o šoninės navos tokio pat pločio kaip bokštai ir zakristijos. Bokštuose
simetriškai įrengti laiptai, o vargonų choras kiek išsikiša į centrinę navą. Abipus
presbiterijos įrengtose zakristijose, kaip ir bokštuose, simetriškai įrengti laipteliai
(4 pav.). Pagrindinis fasadas simetriškas, su trijų tarpsnių, grakščių proporcijų
bokštais šonuose, vainikuotais aukštomis originaliomis keturkampėmis smailėmis,
užbaigtomis rutuliais su metalo kryžiais, o apačioje paremtomis kampiniais trikampiais frontonėliais. Fasado vidurinė dalis yra vienoje linijoje su bokštais, kyla
iki trečiųjų jų tarpsnių ir užsibaigia stačiašlaičiu skydu. Bokštų ir vidurinės dalies
stilistika skirtinga – disonuojanti. Vidurinės dalies akcentas – du aukšti smailiaarkiai choro langai, įkomponuoti į smailėjančios arkos įdubą ir atremti į portalą
juosiantį stačiakampį rėmą. Langus skiria siaura lentjuostė, užsibaigianti apskrita
dekoratyvia rozete (lango – rožės užuomina), kurios plokštumoje išdėstyti iškilūs
skirtingo skersmens skrituliai. Dvivėrės stačiakampės įsprūdinės durys įkomponuotos į aukštesnį už jas stačiakampį rėmą. Vidurinė pagrindinio fasado dalis apkalta
trijų krypčių lentelėmis: plokštuma virš durų – vertikaliai, įduba tarp langų –
horizontaliai, o šonai – įstrižai „eglute“ ir pagyvinti siauromis baltai dažytomis
lentjuostėmis. Bokštų apkala paprastesnė: apatinis ir viršutinis tarpsniai apkalti
horizontaliai, o vidurinis – vertikaliomis
lentelėmis su lentjuostėmis, sujungto- 16 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 356.
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mis dekoratyviomis arkutėmis. Skiriasi
ir angų forma: apatinių tarpsnių viršuje
įkomponuota po du nedidelius, smulkiai sudalytus langus, o viršutiniame –
po dvi aukštas stačiakampes akustines
angas, pridengtas horizontaliomis medinėmis grotelėmis. Bokštų tarpsnius
skiria išsikišusios horizontalios traukos;
viršutinį tarpsnį dar skaido cokolio ir
frizo papildomos traukos. Suformuotoje
bokštus juosiančioje frizo plokštumoje
išdėstyti maži stačiakampiai rėmeliai,
teikiantys iliuzinių langelių ar metopų
įvaizdį. Šoninių fasadų vidurinę dalį
skaido vertikalios sąvaržos – piliastrų
imitacija, tarp kurių išdėstyti aukšti
poriniai smailėjančių arkų smulkiai
sudalyti langai. Plokštumos tarp jų
apkaltos dviejų krypčių lentelėmis: iki
langų arkinės dalies – horizontaliai,
aukščiau – vertikaliai, su lentjuostėmis
ir jas jungiančiomis dekoratyviomis arkutėmis. Priekin išsikišę koplyčių tūriai Žarėnų bažnyčios pagrindinis fasadas. 2011 m.
užbaigti stačiašlaičiais skydais, o jų Antano Rupeikos nuotr.
fasadų stilistika panaši į pagrindinio
fasado vidurinės dalies; skiriasi tik kai kurios detalės: koplyčių kampus rėmina
piliastrai, tarp langų nėra vertikalios skiriamosios lentjuostės, o fasado plokštuma
nuo langų apačios iki cokolio pagyvinta įstriža lentelių apkala su lentjuostėmis.
Apsidės fasadas su simetriškais žemais vienšlaičiais zakristijų priestatais, apkaltais
horizontaliomis lentelėmis. Priestatų šoniniuose fasaduose yra poriniai stačiakamŽarėnų bažnyčios
apsidės ir šoninis
fasadai. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.
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piai langeliai, o galinių fasadų viršuje įkomponuota po mažą Žarėnų bažnyčios
kvadratinį langelį. Priekin išsikišusi trisienė apsidė dengta interjeras. 2011 m.
žemesniu nei navos penkiašlaičiu stogu; jos sienos apkaltos A. Rupeikos nuotr.
vertikaliai, su lentjuostėmis, sujungtomis arkutėmis. Vidurinė apsidės plokštuma aklina, o šoninėse įkomponuoti aukšti smailėjančių arkų
smulkiai sudalyti langai. Presbiterijos šoninių fasadų sienose, virš žemų zakristijų
priestatų, išdėstyta po keturis stačiakampius langelius.
Interjere bažnyčios erdvę skaido trys poros medinių kvadratinio skerspjūvio
stulpų, kurie remiasi į navą juosiantį profiliuotą karnizą. Šoninių navų sienas
dalija vertikalios sąvaržos, imituojančios piliastrus. Centrinė nava ir koplyčios
vienodo aukščio, su originaliai nusklembtomis lubomis, sudarančiomis trapecijos
formos skliautą; šoninės navos žemesnės, lygiomis lubomis. Vargonų choras kiek
išsikiša į priekį – į centrinės navos erdvę; jis aptvertas medine, santūriai dekoruota
tvorele, skaidoma siauromis vertikaliomis išėmomis, teikiančiomis ažūro įspūdį.
Tokios tvorelės pridengia ir virš prienavio esančias patalpas. Presbiterija aptverta
baliustrų tvorele. Yra keturi neogotikinių formų altoriai ir altorėlis, pastatytas
kairiojoje koplyčioje tarp langų; vargonų prospektas taip pat neogotikinių formų.
Prie dešiniojo presbiterijos kampo, gana aukštai, šalia durų pritvirtinta neogotikinių
formų sakykla, į kurią patenkama iš dešiniosios zakristijos. Sakyklą dengiantis
baldakimas tęsiasi iki presbiteriją juosiančio profiliuoto karnizo; viršuje pastatyta
trimituojančio angelo skulptūra. Interjeras gana santūriai dekoruotas; dominuoja
geometriniai ir stilizuoti augaliniai motyvai, sukoncentruoti viršutinėje erdvės dalyje ir po arkiniais šoninių navų ir apsidės langais; dekoro elementai derinti prie
neogotikinių altorių formų ir prie bendros erdvės stilistikos. Žarėnų bažnyčios
architektūra nevientisa. Eksterjere originaliai susipina modernizuotos neogotiki-
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nės formos su santūriomis modernizuoto orderio detalėmis Žarėnų bažnyčios
ir įvairia dekoratyvia lentelių apkala. Interjere dominuoja interjeras. 2011 m.
moderni stilizuota trinavė erdvė su neogotikiniais įrangos A. Rupeikos nuotr.
elementais ir prie jų derančiais sienų ir lubų dekoratyvios
tapybos fragmentais.
Varpinė pastatyta vakariniame šventoriaus gale, priešais bažnyčios apsidę,
atokiau nuo tvoros. 1798 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad ji stovi kapinėse,
priešais bažnyčios duris, ant akmens pamatų, apmušta lentomis, dengta lentelių
stogu, su kupolu virš jo ir geležiniu kryžiumi. Varpinėje kabo du dideli varpai
ir trys mažesni varpeliai17. 1798 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad kapinės (t. y.
šventorius) senos, su ketveriais varteliais ir broma. Minimos ir už miestelio esančios
kapinės18. 1831 m. bažnyčios vizitacijoje minima kapinėse stovinti medinė, apmušta
lentomis varpinė19. 1873 m. bažnyčios inventoriuje taip pat rašoma, kad Žarėnuose
yra dvejos kapinės: vienos aptvertos akmenų tvora, o antrosios – be aptvaro20.
Tame bažnyčios inventoriuje minima netoli bažnyčios, kapinėse (šventoriuje), nauja,
ant akmens pamatų pastatyta trijų tarpsnių varpinė, apmušta lentomis ir dengta
malksnomis; viršuje kabo trys varpai. Prie varpinės (po vienu stogu) minima
koplyčia, kurioje laikinai guldomi mirusieji21.
Dabartinė varpinė sudaryta iš dviejų skirtingos paskirties ir nevienodo
dydžio stačių tūrių: varpinės ir sandėlio (lavoninės). Ji statyta XIX a., 1980 m.
remontuota. Pastatas su akmens mūro
cokoliu, aukštėjančiu tvoros kryptimis, 17 LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 501, l. 43.
karkasinės konstrukcijos: sienos suda- 18 Ten pat.
19
f. 669, ap. 2, b. 246, l. 337v.
rytos iš tašytų sienojų ir lentų, išorė- 20 LVIA,
Ten pat, b. 356.
je apkaltos vertikaliomis lentomis su 21 Ten pat.
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5 pav. Žarėnų varpinės planas.
Sudarė A. Rupeika

lent
juostėmis, perdanga – sijų ir lentų;
stogai gegninės konstrukcijos, dengti
šiferiu (anksčiau stogai buvo dengti Žarėnų varpinė. 2011 m. A. Rupeikos nuotr.
skiedromis)22. Apatinė varpinės dalis
platesnė, dengta dvišlaičiu stogu. Viršutinis tūris žemesnis ir siauresnis, uždėtas
ant apatinio tūrio stogo šlaitų ir dengtas piramidiniu stogeliu su metalo kryžiumi – saulute. Apatinės dalies planas artimas kvadratui (šoninės sienos tik 3 cm
ilgesnės už skersines), išilgine pertvara dalijamas į dvi nevienodas dalis: kairioji
patalpa, skirta sandėliui (lavoninei), – platesnė; dešinėje patalpoje įrengti mediniai
laipteliai į varpinės viršų (5 pav.). Viršutinė varpinės dalis kvadratinio plano; jos
pastogėje kabo varpas. Pagrindinio rytų fasado simetriją ardo dvejos skirtingo
pločio durys: kairiosios, platesnės, veda į sandėlį, o siauresnės – į varpinės apatinį
tarpsnį; duris atskirianti siaura horizontali trauka dalija aukštą sienos plokštumą į
du tarpsnius. Apatinio tūrio pagrindinį fasadą užbaigia siauru stoginuku atskirtas
trikampis frontonas, kurio viršuje įkomponuotas pusapskritis langelis. Virš frontono
iškilusiame varpinės fasade yra nedidelė horizontali stačiakampė akustinė anga.
Šoniniame pietų fasade abiejuose tarpsniuose yra po nedidelį stačiakampį langelį.
Kiti du apatinio tarpsnio fasadai aklini, be langų, o viršutinio varpinės tarpsnio
fasaduose yra po nedidelį langelį. Varpinės pastogę juosia platus, keturių traukų
laiptuotas karnizas. Varpinė nesudėtingų etninės architektūros formų, priklauso
retesniam varpinių tipui – joje yra dviejų paskirčių patalpos; nebūdinga ir varpinės
statybos vieta – už bažnyčios apsidės.
Šventorius yra netaisyklingo še22
Žarėnų varpinės, dengtos skiedromis, nuotrauka
šiakampio plano, nelygaus reljefo, žeįdėta knygoje: K v i k l y s B . Lietuvos bažnyčios,
mėjančio tvoros kryptimis. Jis aptvertas
Chicago, 1980, t. 1, p. 363.
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Žarėnų šventoriaus
tvora su didžiaisiais
vartais. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.

Žarėnų šventoriaus
varteliai. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.

lauko akmenų tvora, sutvirtinta kalkių skiediniu ir pridengta dvišlaičiais lentų
stogeliais; tvoroje įrengti vieni didieji vartai ir ketveri siauri varteliai. Didieji
(pagrindiniai) vartai įrengti netradiciškai – patraukti nuo bažnyčios vertikaliosios
ašies ir įkomponuoti tvoros linijų sankirtoje: plačioji anga ir kairieji varteliai yra
vienoje tvoros linijoje, o dešinieji varteliai įrengti kitoje. Jie uždari – su antstatais,
trijų angų, asimetriniai. Angas rėmina akmens mūro ir raudonų plytų (kampuose)
stulpai, dengti piramidiniais skardos stogeliais ir sujungti segmentinėmis raudonų
plytų arkomis. Virš plačiosios segmentinės arkos iškeltas raudonų plytų, įlenktais šonais bokštelis – koplytėlės užuomina – su skulptūrėle po stiklu, dengtas
keturšlaičiu stogeliu su metalo kryžiumi – saulute; iš šventoriaus pusės bokštelio
plokštuma yra aklina. Viduriniai vartų stulpai aukštesni; tvoros atkarpų sankirtoje stovintis stulpas plačiausias, netaisyklingo penkiakampio skerspjūvio, kiti
kvadratiniai. Antrieji, siauri, varteliai įrengti pietvakarinėje tvoros linijoje ir veda
į senosios klebonijos sodybą. Varteliai atviri, su ažūrine metalo varčia, rėminami
akmens mūro ir raudonų plytų stulpų, dengtų keturšlaičiais lentelių stogeliais;
dėl staigaus šventoriaus reljefo nuolydžio vartų link ir į klebonijos sodybą veda
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akmeniniai laipteliai. Pietvakarių tvoroje Žarėnų šventoriaus kryžius. 2011 m.
įrengtos dar dvi papildomos angos: viena A. Rupeikos nuotr.
vidurinėje jos dalyje ir veda į senąją
klebonijos sodybą (už šventoriaus tvoros Žarėnų stogastulpis už šventoriaus tvoros.
nuolydis mažesnis), o antroji – vakari- 2011 m. A. Rupeikos nuotr.
niame kampe – į buvusią špitolę (arba
antrąją kleboniją) ir bevardę gatvelę. Platesnė anga, uždaroma dvivėrėmis metalo
varčiomis, įrengta šiaurinėje tvoros dalyje – priešais parapijos namus. Šventoriuje,
bažnyčios pagrindinio fasado dešinėje pusėje, atokiau nuo tvoros, stovi medinis,
puoštas drožiniais kryžius, o vakarinėje pusėje, prie pietinės tvoros linijos, yra kapas.
Už rytinės šventoriaus tvoros pastatytas ąžuolinis stogastulpis bažnyčios
100 metų sukakčiai atminti. Jame pavaizduotas Rūpintojėlis; stulpo viršus dengtas plokščiu apskritu metalo stogeliu su kryžiumi – saulute, o apačioje išdrožtas
įrašas: „BAŽNYČIAI 100.“
Miestelio pietinėje dalyje esančiose katalikų kapinėse stovi koplyčia. Kapinės
įkurtos tarp Plungės ir Minijos gatvių, šalia upės. Jų teritorija netaisyklingo daugiakampio plano, aptverta žema akmenų mūro tvora, pridengta dvišlaičiais stogeliais.
Priekinė tvoros linijų kampinė sankirta paryškinta tinkuotomis plokštumomis, kuriose
iškiliomis vertikaliomis ir horizontaliomis susikertančiomis traukomis originaliai
sukomponuotas geometrinis dekoras, imituojantis Gediminaičių stulpus; apatinėje
stačiakampėje įduboje įrėžti metai: „1931.“ Tvora dengta dvišlaičiais stogeliais;
joje įrengti dveji vartai. Pagrindiniai didieji vartai yra prie Plungės gatvės ir veda
link koplyčios, o antrieji į kapines veda iš Minijos gatvelės (6 pav.). Didieji vartai
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6 pav. Žarėnų kapinių koplyčios situacijos plano schema. Sudarė A. Rupeika

Žarėnų kapinių tvoros kampas. 2011 m.

Žarėnų kapinių pagrindiniai vartai. 2011 m.

A. Rupeikos nuotr.

A. Rupeikos nuotr.
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Žarėnų kapinių
antrieji vartai.
2011 m. A. Rupeikos
nuotr.

platūs, uždari. Jų šonus rėmina aukšti stulpai, užbaigti keturšlaičiais skardos stogeliais su metalo kryžiais. Stulpai keturių siaurėjančių į viršų tarpsnių, sumūryti
iš raudonų plytų, tik dviejų apatinių tarpsnių vidurinė dalis pagyvinta akmenų
mūru; apatinis – cokolinis stulpų tarpsnių aukštis sutampa su tvora, o antrajame
tarpsnyje (nuo gatvės pusės) yra stačiakampės įdubos, kuriose įmūrytos akmens
plokštės; dešiniojoje matyti iškalti neryškūs įrašai. Vartus rėminančius stulpus
jungia raudonų plytų smailėjanti arka, gaubianti dvivėres ažūrines metalo varčias.
Antrieji vartai panašūs, gal kiek siauresni. Juos rėmina dviejų siaurėjančių tarpsnių
raudonų plytų stulpai, užbaigti laiptuotais
trijų traukų karnizais. Nuo Minijos gatvelės
pusės stulpų apatiniuose tarpsniuose paliktos stačiakampės nišelės, kuriose įterpti
iš plytų sumūryti kryžiai. Stulpus jungia
aukšta smailėjanti arka (su iškeltu kryžiumi),
gaubianti dvivėres metalo varčias. Nuo didžiųjų vartų tiesus takas veda prie koplyčios,
pagrindiniu šiaurės vakarų fasadu atgręžtos į juos. Koplyčia vientiso tūrio, dengta
dvišlaičiu šiferio stogu, kurio galuose kyla
nedideli metalo kryžiai. Ji sumūryta iš akmenų ir raudonų plytų, netinkuota, su žemu
akmens mūro cokoliu. Planas stačiakampis,
vienos patalpos, dengtas cilindriniu skliautu
(7 pav.). Pagrindinis fasadas simetriškas,
užbaigtas plokščiu trikampiu raudonų plytų
skydu, susijungiančiu su fasado kampus
rėminančiomis plytomis. Vidurinėje fasado dalyje yra portalas, aprėmintas plytų
apvadais ir užbaigtas pusapskrite sąrama; 7 pav. Žarėnų kapinių koplyčios planas.
durys dvivėrės, medinės, apkaltos „eglute“; Sudarė A. Rupeika
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Žarėnų kapinių
koplyčia. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.

Žarėnų kapinių
koplyčios vidus.
2011 m. A. Rupeikos
nuotr.

virš portalo, ant akmens mūro sienos, įkomponuotas nedidelis kryžius, sudarytas
iš siaurų plytų. Abu šoniniai fasadai vienodi, sumūryti iš akmenų, su raudonų
plytų intarpais kampuose. Fasadai simetriški, su dviem aukštais pusapskričių arkų
langais, apjuostais raudonų plytų apvadais. Galinis pietryčių fasadas aklinas, užbaigtas raudonų plytų skydu. Vidaus erdvė vientisa, dengta mediniu cilindriniu
skliautu; grindys – lentų. Ant galinės koplyčios sienos pritvirtintas medinis kryžius
su Nukryžiuotoju. Koplyčia lakoniškų architektūros formų. Jos sienų akmenų ir
raudonų plytų mūras atnaujintas ir skiriasi nuo senojo.
Parapijai priklausantys trobesiai. 1798 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad
klebonija stovi toliau nuo bažnyčios. Jos vienas kambarys yra su dviem langais
ir žalių koklių krosnimi, antras kambarys – miegamasis su dviem langais, viena
patalpa su langu skirta maisto atsargoms laikyti; galiniame kambarėlyje su langu
įrengta kamara. Dar minimas komendantui skirtas kambarys su dviem dideliais
langais ir kampine kamarėle. Minimas tarnų pensionas su priemene, kurios dešinėje pusėje yra kambarys su dviem dideliais ir vienu mažu langu ir kampinis
kambarys su langu, o gale – maisto atsargų sandėliukas; abu kambarius šildo
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bendra krosnis, o viename pastatytas židinys. Kairėje priemenės pusėje yra svetainė
su dviem dideliais langais ir mažu langeliu, kamarėlė ir kepimo krosnis. Toliau
išvardyti parapijai priklausantys keli ūkiniai trobesiai: kepykla, dengta šiaudais, su
kambariu ir prieangiu, svirnas, statytas ant ąžuolinių stulpų, su dvejomis durimis,
nauju šiaudų stogu, rūsys, dengtas šiaudais, sena spirito varykla (bravoras), sulindęs
iki langų į žemę, jame minima patalpa su durimis ir dviem langais, ir dar keli
seni apgriuvę ūkiniai trobesiai23.
1830 m. bažnyčios vizitacijoje minima arti bažnyčios stovinti nauja medinė
klebonija ir šalia – naujas rąstinis namas, dengtas šiaudais. Dar yra dvi daržinės,
trys tvartai, dengti vienu šiaudų stogu, akmens mūro rūsys24. 1831 m. bažnyčios
vizitacijoje kartojami 1830 m. duomenys ir pateikiama detalesnių duomenų. Rašoma,
kad klebonija apkalta dvigubomis lentomis, joje yra 10 langų, devynerios durys,
plytų krosnis, virš stogo kyla plytų kaminas. Netoli jos – namas iš naujų rąstų,
su penkiais langais, pagrindiniu fasadu atgręžtas į bažnyčią. Name yra plytų
krosnis, miegamasis su dviem langais, o prie jo – sandėliukas su mažu langu.
Šalia prieangio – kamara su sandėliuku, apšviestu mažo langelio. Namo stogas
naujas, dengtas šiaudais, lubos ir grindys lentų. Minimos dvi daržinės, trys nedideli tvarteliai, dengti vienu šiaudų stogu, akmens mūro rūsys, dengtas šiaudais.
Netoli bažnyčios stovi parapijos špitolė (statyta be fundacijos) su 10 durų, šešiais
dideliais ir dviem mažais langais, dengta šiaudais. Joje yra keturi kambariai – du
dideli ir du maži, dvi krosnys, keturi maži sandėliukai25.
1873 m. bažnyčios inventoriuje minimas netoli bažnyčios stovintis klebono
namas. Jis 7,5x4 sieksnių dydžio, senas, medinis, su akmens mūro pamatais, dengtas senu šiaudų stogu ir yra labai blogos būklės – reikalingas remonto. Namas
dviejų galų, su vienomis durimis. Kairėje namo pusėje yra du klebono kambariai
su sena koklių krosnele; patalpas apšviečia penki langai, yra trejos senos durys
su spynomis. Dešinėje namo pusėje įrengtas vienas kambarys su nedegtų plytų
krosnele ir sandėliukas (minimos dvejos durys su spynomis), skirti vikarui. Vidurinėje namo dalyje pastatytas kaminas (matyt, minima virenė), kylantis virš stogo,
ir minima kepykla su mažu sandėliuku, esantys šalia vikaro kambario. Parapinė
špitolė statyta parapijiečių pastangomis 1840 m. iš apvalių rąstų ant mažų akmens
mūro pamatų. Ji 9 sieksnių pločio, 4,5 aršino ilgio ir 4 sieksnių aukščio, dengta
šiaudais; lubos – lentų. Trobesyje įrengti penki kambariai ir keturi alkieriai, yra
11 durų, devyni langai ir penkios krosnys. Špitolėje gyvena bažnyčios tarnautojai;
vakarinę jos pusę reikia remontuoti. Namas tarnautojams pastatytas 1847 m. su
mažu akmens mūro pamatu, iš senų rąstų, reikalingas remonto. Jis 8x4 sieksnių
dydžio, su septyneriomis durimis ir šešiais langais. Trobesys dviejų galų, su
akmens mūro kaminu viduryje, kylančiu virš stogo, dengtas šiaudais. Trobesyje
įrengti keturi kambariai; viena namo pusė visai supuvusi. Minimi ir keli ūkiniai
trobesiai. Svirnas suręstas iš plonų rąstų ant akmens mūro pamatų, 5x2,5 sieksnių
dydžio; stogas geras, dengtas šiaudais. Svirnas keturių dalių, su vienu dideliu ir
dviem mažais langais; ketverios jo durys yra su geležiniais bėgūnais, užrakinamos
spynomis su raktais. Patalpų grindys 23
LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 501, l. 44–45.
medinės, tik sandėlio molinės. Už kle- 24 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 239, l. 329v–330.
bono namo stovi keli ūkiniai trobesiai: 25 Ten pat, b. 246, l. 331v–332.
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Žarėnų klebonijos
sodybos trobesiai.
2011 m. A. Rupeikos
nuotr.
Žarėnų senoji
klebonija. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.

sandėlis, tvartai, arklidė, vežiminė ir rūsys, dengti vienu stogu. Rūsys (esantis po
žeme) sumūrytas iš akmenų, o virš jo – nedidelis svirnas. Galvijų tvartas visai senas, paremtas stulpais; prie jo glaudžiasi sandėlis, gerai pastatytas su trimis rąstų
sienomis. Dar minimas visai senas bravoras ir didelis ūkinis trobesys – kluonas su
sandėliu ir džiovykla, dengti vienu šiaudų stogu, 12x5 sieksnių dydžio. Viena šio
trobesio pusė (ir džiovykla) – labai sena26.
Dabar senojoje klebonijos sodyboje stovi klebonija ir du ūkiniai trobesiai, sudarantys pusiau uždarą kiemą. Klebonija stovi atokiau nuo Plungės gatvės, atgręžta
į ją galiniu pietryčių fasadu, į šventorių – pagrindiniu šoniniu šiaurės rytų fasadu. Ji monumentalaus sudėtinio tūrio,
su paaukštintu akmens mūro cokoliu, 26 Ten pat, b. 356.
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dengta labai aukštu pusvalminiu stogu. Sienos suręstos iš Žarėnų klebonijos
sienojų ir apkaltos vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis. ūkinis trobesys.
Galiniai fasadai užbaigti trapeciniais frontonais. Šiaurvakarių 2011 m. A. Rupeikos
fasado vidurinėje dalyje yra platus trieilis langas, o šonuose nuotr.
pristatyti uždari prieangiai, dengti vienšlaičiais stogais; jų
langai nedideli, stačiakampiai, o galuose yra durys. Antrasis galinis (pietryčių)
fasadas su keturiais stačiakampiais dvieiliais langais ir dviem langais trapecijos
formos frontone. Šoninis šiaurės rytų fasadas su uždaru dvišlaičiu prieangiu kairėje
fasado pusėje ir dviem stačiakampiais langais (plastikiniais) dešinėje. Antrasis šoninis
(pietvakarių) fasadas su trimis plačiais trieiliais langais. Klebonijos pastogę juosia
smarkiai išsikišęs karnizas. Klebonijos tūris išliko, tačiau dauguma langų pakitę.
Ūkiniai trobesiai mediniai, labai nugyventi. Pirmasis sudarytas iš dviejų trobesių,
yra monumentalaus tūrio, ištęsto stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu.
Dešinėje pagrindinio fasado pusėje yra svirnas su dvejomis vienvėrėmis durimis ir
mažu rombo formos langeliu. Kairėje pagrindinio fasado pusėje yra ketveri vartai – matyt, čia buvo įrengti tvarteliai ir daržinė. Ši ūkinio trobesio pusė blogesnės
būklės, su įkritusiu stogu. Antrasis ūkinis trobesys siauresnis, ištęsto stačiakampio
plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu; pagrindiniame fasade įrengti treji vartai ir
yra stačiakampių langų. Naujoji klebonija pastatyta priešais didžiuosius šventoriaus
vartus, rytinėje Plungės gatvės pusėje Ji nedidelio kompaktiško tūrio, vienaukštė,
su pusrūsiu, įrengtu paaukštintame cokolyje; sienos geltonų plytų, keturšlaitis
stogas dengtas šiferiu. Namo langai stačiakampiai, dviejų dydžių: siauri ir trieiliai. Pastato architektūra nesudėtinga, būdinga nedidelių sodybų gyvenamiesiems
namams. Tarp klebonijos ir Plungės gatvės pastatytas koplytstulpis su koplytėle. Ji
iškelta ant kvadratinio skerspjūvio keturių pakopų stulpo. Koplytėlė kvadratinio
plano, platesnė už stulpą, stačiomis sienelėmis, uždara; įstiklintose nišelėse patal-
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Žarėnų klebonijos
antrasis ūkinis
trobesys. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.

pintos skulptūrėlės. Sienelių kampus Žarėnų naujoji klebonija. 2011 m.
rėmina drožinėtos 3/4 kolonėlės, jų A. Rupeikos nuotr.
viršų vainikuoja trikampiai, išsikišantys
priekin frontonėliai, puošti nesudėtingu Žarėnų koplytstulpis su koplytėle. 2011 m.
ažūriniu dekoru ir dengti dvišlaičiais, A. Rupeikos nuotr.
kryžmai susikertančiais stogeliais; cent
re kyla kaltinis kryžius – saulutė.
Parapijos namai (dar buvo vadinami špitole) monumentalaus sudėtinio tūrio, vienaukščiai, su vienšlaičiu mezoninu ir rūsiu, dengti aukštu pusvalminiu
stogu. Pastato cokolis akmens mūro, aukštėja šiaurės kryptimi, sienos sienojų,
apkaltos dviejų krypčių lentomis: iki langų vertikaliai, aukščiau – horizontaliai, o
frontonai – vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis. Pagrindinis (šoninis – pietų)
fasadas su dviem šoniniais vienšlaičiais prieangiais; kairysis siauresnis – aklinas
(tik su durimis), o antrasis įstiklintas. Vidurinės fasado dalies langai stačiakampiai
dvieiliai (plastikiniai); viršuje kyla žemas vienšlaitis mezoninas. Antrasis šoninis
(šiaurės) fasadas su uždaru prieangiu, dengtu vienšlaičiu stogu ir paaukštintu
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Žarėnų parapijos
namai. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.

Žarėnų špitolė.
2011 m. A. Rupeikos
nuotr.

vidurinės dalies cokoliu, kuriame yra durys į rūsį, ir nedideliais stačiakampiais
langais. Galinis rytų fasadas simetriškas, su dviem stačiakampiais langais ir vienu
stačiakampiu bei trimis trikampio formos langeliais trapecijos formos frontono
kampuose. Panašus ir antrasis galinis (vakarų) fasadas, tik jame atsiranda aukštėjantis cokolis. Pastatas būdingo šios paskirties trobesiams (seniesiems įvairios
paskirties parapijų namams: klebonijoms, špitolėms ir kt.) tūrio.
Špitolė (arba buvusi klebonija) pastatyta į vakarus nuo šventoriaus, galiniu
rytų fasadu atgręžta į bevardę gatvelę. Ji ištęsto stačiakampio plano, dengta aukštu
dvišlaičiu šiferio stogu. Dabar trobesys nugyventas, apstatytas įvairiais priestatais,
dauguma jo angų pakeistos. Išliko tik keli seni mediniai langai su plačiomis
profiliuotomis viršutinėmis prikaltėmis.
Lauko Soda – kaimas tarp Telšių ir Žarėnų, sujungtas su jais keliais, 10 km
nutolęs į pietus nuo Telšių. Kaimą iš šiaurės ir rytų juosia Léndrupis, o piet
ryčiuose yra Ūžrio ežeras. Lauko Sodą šiaurės–pietų kryptimi kerta Lendrupio
gatvė, kurios vakarų pusėje išsidėstę svarbiausi sakraliniai objektai. Dabar Lauko
Sodoje yra katalikų bažnyčia, varpinė, smulkiųjų sakralinių statinių, dvejos kapi498
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8 pav. Lauko Sodos
bažnyčios statinių ir
klebonijos trobesių
situacijos plano
schema. Sudarė
A. Rupeika

nės ir parapijai priklausantys trobesiai. Sakralinių statinių kompleksas su senosiomis
kapinėmis, apsuptas šventoriaus, yra kaimo centrinėje dalyje, Lendrupio gatvės
ir skersgatvio, vedančio į Sodų gatvę, sankirtoje; senoji (išnykusi) klebonija stovėjo
už pietinės šventoriaus tvoros, priešais pagalbinius vartelius. Antrosios kapinės ir
klebonijos trobesiai išsidėstę netoliese, į šiaurę nuo šventoriaus, Lendrupio ir Irtogano gatvių sankirtoje (8 pav.).
Literatūroje minima, kad Varnių kanauninkai Lauko Sodoje 1785 m. pastatė
medinę Šv. Joakimo bažnyčią, kuri iki 1936 m. buvo Žarėnų parapijos filija27. Kitais
duomenimis, pirmoji medinė bažnyčia pastatyta 1787 m., o dabartinė – 1889 m.28
1821 m. bažnyčios inventoriuje minima sena medinė ištęsto tūrio bažnyčia,
statyta 1788 m.; ji dengta malksnomis ir reikalinga remonto. Bažnyčioje septyni
langai, virš stogo kyla geležinis kryžius. Prienavio durys dvigubos, ant geležinių
vyrių, per vidurį užremiamos mediniu
27
Kviklys B. Mūsų Lietuva, 2-oji (fotografuotinė)
basliu. Dešinėje prienavio pusėje stovi
laida, Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 127.
medinis kryžius, o prie jo – prata- 28 Misius K., Šinkūnas R. Ten pat, p. 432.
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šytas akmuo su šventintu vandeniu. Virš prienavio įrengtas choras, aptvertas
baliustromis; chore stovi kelių balsų pozityvas. Bažnyčios lubos ir grindys lentų,
apsidė aptverta medine tvorele; yra trys altoriai. Kairėje didžiojo altoriaus pusėje
stovi pakelta ant stulpo sakykla; ji raižyta ir dažyta. Bažnyčios šonuose yra dvi
zakristijos. Pirmoji – su vienu mažu langu ir dvigubomis durimis su geležiniais
vyriais; lubos ir grindys lentų. Kita zakristija su vienomis durimis ir langu, dengtu
geležinėmis grotomis; jos lubos ir grindys lentų29. 1830 m. bažnyčios inventoriuje
minima 1788 m. statyta medinė 10x4 sieksnių dydžio bažnyčia. Ji gera, 1824 m.
remontuota, su mūro pamatais, nauju malksnų stogu, virš kurio kyla kupolas su
geležiniu kryžiumi. Yra trys altoriai, o virš prienavio – choras, kuriame 1829 m.
pastatytas pozityvas. Sakykla įrengta kairėje pusėje30. Panašus ir 1831 m. bažnyčios
inventorius. Jame taip pat minima geros būklės bažnyčia, 1824 m. remontuota ir
apmušta lentomis, dengta nauju malksnų stogu. Chore 1829 m. pastatytas kelių
balsų pozityvas. 1825 m. priešais didįjį altorių įrengtas aptvaras31.
1849 m. bažnyčios inventoriuje minima medinė, dengta malksnomis bažnyčia,
statyta 1788 m. Tos pačios žinios kartotos ir 1864, 1866 m. bažnyčios inventoriuose.
1867 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad bažnyčia medinė, statyta 1788 m.,
10x4 sieksnių dydžio, apkalta lentomis, dengta malksnų stogu, virš kurio kyla
bokštas su geležiniu kryžiumi. Langai septyni, dažyti aliejiniais dažais, durys dvigubos, taip pat dažytos aliejiniais dažais. Lubos ir grindys senos (grindys vietomis
supuvusios). Chore stovi nedideli septynių balsų vargonėliai. Yra trys altoriai su
stalių darbo mensomis; didysis altorius iliuzinis, su šv. Joachimo paveikslu, tapytu
ant drobės. Sakykla staliaus darbo, pritvirtinta prie stulpo, reikalinga remonto.
Bažnyčios šonuose yra dvi zakristijos; į vieną patenkama iš šventoriaus32.
1873 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad bažnyčia medinė, išorėje apkalta,
dengta malksnomis. Ji statyta 1788 m. (tie metai nurodyti ir daugelyje kitų inventorių), 10x4 sieksnių dydžio, su septyniais langais, virš stogo kyla bokštas su
geležiniu kryžiumi; grindys ir lubos lentų, yra trys altoriai, chore stovi nedideli
septynių balsų vargonėliai33.
1897 m. inventoriuje minima medinė bažnyčia, kuri 1889 m. gyventojų pastangomis perstatyta (dėl senumo) ant senų pamatų. Ji 8x3 ir 2/3 sieksnio dydžio,
dengta malksnomis; išorės sienos apmuštos lentomis, o vidaus sienos ir lubos
dažytos aliejiniais dažais. Bažnyčia su ketveriomis durimis ir 10 langų; stogo
galuose – bokšteliai su geležiniais kryžiais34.
1906 m. bažnyčios inventoriuje minima 1787 m. statyta ir 1889 m. (ant senų
pamatų) perstatyta bažnyčia su 10 langų ir trejomis durimis35.
Dabartinė bažnyčia ir varpinė stovi rytinėje šventoriaus dalyje, priešais Lendrupio gatvę; vakarinę šventoriaus pusę ir pakraščius užima kapinės. Šv. Joakimo
bažnyčia pagrindiniu rytų fasadu atgręžta į gatvę ir į didžiuosius šventoriaus
vartus. Ji medinė, su vienu bokštu,
29
kryžminio plano, salinė (vienos na- 30 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 227, l. 435, 436v.
Ten pat, b. 239, l. 337–337v.
vos). Bažnyčia su akmens mūro cokoliu, 31 Ten pat, b. 246, l. 339.
sienos suręstos iš sienojų, skaidomos 32 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 159, l. 24–24v.
33
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 356.
vertikaliomis sąvaržomis ir apkaltos 34 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 159, l. 34.
horizontaliomis lentomis; stogai dengti 35 Ten pat, l. 38.
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9 pav. Lauko Sodos
bažnyčios planas.
Sudarė A. Rupeika

šiferiu. Pagrindinio tūrio planas – ištęstas stačiakampis, užbaigtas gilia trisiene
apside; priekyje dviem stulpeliais atskirtas priesienis su dešinėje pusėje įrengtais
laiptais į vargonų chorą (9 pav.). Presbiterijos šonuose pristatyti skirtingų dydžių
priestatai (zakristija ir prieangis). Pagrindinis fasadas simetriškas, sąvaržomis skaidomas į tris plokštumas ir
vainikuotas aukštu trikampiu frontonu,
kurio vidurinėje dalyje pritvirtintas kryžius su Nukryžiuotoju. Vertikalioje ašyje yra dvivėrės durys, apkaltos rombų
raštu ir pridengtos siauru vienšlaičiu
skardos stogeliu. Fasadas be langų,
tik virš durų įkomponuotas vargonų
choro langelis, užbaigtas pusapskrite
sąrama. Virš frontono kyla nedidelis
dviejų tarpsnių bokštelis; apatinis jo
tarpsnis kvadrato formos, o antrasis –
siauresnis, aštuonkampis, vainikuotas
smaile su metalo kryžiumi. Šoniniuose fasaduose išsikiša žemi zakristijos
ir prieangio tūriai, dengti dvišlaičiais
stogais, kurių šlaitus pagyvina dantukų
dekoras. Priestatų vertikalioje ašyje yra
nedideli stačiakampiai langai, o trikampiuose skyduose – po mažą kvadrato
formos langelį. Tarp šoninius fasadus
skaidančių vertikalių sąvaržų, imituo- Lauko Sodos bažnyčios pietų ir rytų fasadai.
jančių piliastrus, įkomponuoti aukšti 2011 m. A. Rupeikos nuotr.
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Lauko Sodos
bažnyčios apsidės
fasadas. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.

smulkiai sudalyti langai, užbaigti pusapskritėmis sąramomis ir apjuosti tiesiais
lentų apvadais. Apsidės fasadas penkiasienis, simetriškas; vidurinės plokštumos
vertikalioje ašyje įkomponuotas krucifiksas, o apačioje – mažas rombo formos
langelis. Šonines apsidės plokštumas skaido aukšti siauri stačiakampiai langai su
siaurais lentų apvadais. Prie pietinės nuožulnios apsidės fasado sienos, apačioje,
pritvirtinta lentelė su įrašu lenkų kalba: „FELIX GADON URODZIL SIE DNIA
29 LIPCA 1820 R UMARL DNIA 26 STYCZNA 1831 R.“
Interjere dominuoja vientisa vidaus erdvė (atskirta tik dviem priesienio stulpais), dengta lygia perdanga, kuri kiek paaukštinta tik virš vargonų. Sienas skaido
sąvaržos, imituojančios piliastrus, užbaigtos laiptuotais kapiteliais su dantukais,
viršų juosia karnizas, dekoruotas dantukais. Presbiterijoje stovi trys orderinių formų
trijų tarpsnių altoriai, puošti kolonomis, drožiniais ir trimituojančių angelų bei
šventųjų skulptūromis. Vargonų choro erdvę nuo navos skiria aukšta sija, kurią
laiko du stulpai su nusklembtais kampais – kolonų imitacija, užbaigti stilizuotais
kapiteliais. Į siją remiasi vargonų prospekto apatinė dalis, kurios pabrėžtame
centre ir šonuose, ornamentais dekoruotose iškiliose plokštumose, lotynų kalba
pateikti įrašai: „ANNO DOMINI 1895 MENSIS MAJI 15d“ (vidurinis), „LAUDATE DOMINUM CHORDIS ET ORGANO“ (kairysis), „SOLI DEO HONOR LAUS
ET GLORIA“ (dešinysis). Vargonų chorą juosianti tvorelė ažūrinė, sudaryta iš
tekintų baliustrų. Penkiakampė sakykla pritvirtinta ant pakylos, kuri (kartu su
laiptais) glaudžiasi prie sienos šalia dešiniosios zakristijos durų. Ji nesudėtingų
formų, be baldakimo; sieneles pagyvina karpyto kontūro įdubos, o apačią puošia
drožiniai su dantukais. Virš zakristijos durų ant sienos užrašyta: „AŠ KELIAS,
TIESA IR GYVENIMAS.“ Virš kairiųjų durų yra užrašas: „AŠ VYNMEDIS, JŪS
VYNMEDŽIO ŠAKELĖS.“ Bažnyčia nesudėtingų formų, kuriose susipina etninės
ir profesionaliosios (romantizmo ir neoklasicizmo) architektūros elementai; interjere
ryškūs stilizuoti neobaroko ir neoklasicizmo bruožai.
Varpinė stovi šiaurrytiniame šventoriaus kampe, atitraukta nuo tvoros. 1821 m.
bažnyčios inventoriuje rašoma, kad varpinė stovi priešais bažnyčios duris ant dviejų
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Lauko Sodos bažnyčios interjeras. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.
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10 pav. Lauko Sodos varpinės planas.
Sudarė A. Rupeika
Lauko Sodos varpinė. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.

medinių stulpų, su varpais viršuje ir dengta lentelėmis. Minimi dengti vartai (broma)36. 1897 m. bažnyčios inventoriuje minima šventoriuje stovinti medinė, 2x2 sieksnių
dydžio, dviejų patalpų varpinė; ji pastatyta ant keturių stulpų, apkalta lentomis ir
dengta malksnomis37. Tokios žinios pateiktos ir 1906 m. inventoriuje38. Vėlesniame
1907 m. bažnyčios inventoriuje minima arti bažnyčios stovinti naujai statyta ir apmušta lentomis varpinė, dengta malksnų stogu; joje kabo du varpai. Prie varpinės,
dengta tuo pačiu stogu, pristatyta koplyčia, kurioje laikinai guldomi mirusieji39.
Dabartinė varpinė medinė, stulpinė, dviejų tarpsnių, sudaryta iš dviejų vienodų, stačiomis sienomis, bet skirtingo dydžio tūrių. Sienos karkasinės konstrukcijos, apkaltos horizontaliomis lentomis, keturšlaitis stogas dengtas šiferiu; planas
stačiakampis, artimas kvadratui, dviejų patalpų (10 pav.). Fasaduose dominuoja
monumentalus ir aukštas apatinis tarpsnis; nuo siauresnio antrojo tarpsnio jį
skiria vienšlaičiai šiferio stogeliai. Pagrindiniame pietų fasade yra dvejos viena
šalia kitos įrengtos ir „eglute“ apkaltos durys, pridengtos viena siaura prikalte;
virš durų, tarpsnio viršuje, pritvirtintas krucifiksas. Kiti apatinio tarpsnio fasadai
aklini, tik šoniniame rytų fasade (atgręžtame į tvorą) yra nedidelis stačiakampio
formos langelis. Antrasis varpinės tarpsnis siauras ir žemas, su aklinomis apatinėmis sienų plokštumomis ir viršutinėmis akustinėmis angomis, pridengtomis
pasviromis lentelėmis; stogo centre kyla ažūrinis metalo kryžius. Varpinė etninės
architektūros, nesudėtingų formų; gyvumo jai teikia netradicinis antrojo tarpsnio
sprendimas.
36
Šventorius netaisyklingo ketur- 37 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 227, l. 436v.
LVIA, f. 696, ap. 2, b. 159, l. 34.
kampio plano, aptvertas akmens mūro 38 Ten pat, l. 38.
tvora, su vienšlaičiu nuolydžiu į išorę. 39 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 202, l. 221.
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Lauko Sodos šventoriaus vartai. 2011 m. A. Rupeikos nuotr.

Didieji šventoriaus vartai įrengti rytinėje,
atgręžtoje į Lendrupio gatvę, tvoros
linijoje. Jie vienos plačios angos, uždari,
sumūryti iš plytų, baltai tinkuoti. Angą
rėmina aukšti kvadratinio skerspjūvio
stulpai, priglausti prie šventoriaus tvoros ir vainikuoti keturšlaičiais stogeliais,
virš kurių iškelti ažūriniai metalo kryžiai. Stulpus jungia segmento formos
arka, virš kurios iškilęs stačiakampio
plano antstatas, užbaigtas segmentine
arka, dengtas dvišlaičiu stogeliu su ažūriniu metalo kryžiumi. Išorinėje vartų
pusėje įrengtos nišelės; antstato nišoje po stiklu patalpinta Švč. Mergelės
Marijos skulptūrėlė, o stulpų viršuje
esančios nišelės tuščios. Vidinės vartų
stulpų ir antstato plokštumos lygios.
Antrieji vartai siauri, vienos angos, įrengti pietinėje šventoriaus tvoros linijoje.
Jie vedė į senąją kleboniją, kuri stovėjo
už šventoriaus tvoros, lygiagrečiai su ja.
Už rytinės šventoriaus tvoros,
vartų šonuose, atgręžti į Lendrupio gat
vę, stovi du mažieji sakraliniai objektai:

Lauko Sodos koplytstulpis su koplytėle. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.
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kryžius ir koplytstulpis su koplytėle, pritvirtinta prie stulpo. Koplytėlė iškelta ant
apskrito skerspjūvio medinio stulpo. Ji kvadratinio plano, gana aukštomis stačiomis sienelėmis, uždara, dengta keturšlaičiu skardos stogeliu. Koplytėlės sienelės
iš stiklo, kampuose įtvirtintos tarp siaurų lentelių; viduje stovi šv. Florijono,
ugniagesių globėjo, skulptūrėlė.
Altarijai priklausantys trobesiai. 1821 m. bažnyčios inventoriuje minimas altaristo
namas, statytas kapitulos lėšomis. Jis medinis, geros būklės, pastatytas iš ąžuolo
rąstų. Name 10 langų ir 10 durų, virš stogo kyla kaminas. Viename kambaryje
stovi angliška krosnis, o tarnų kambaryje – paprasta krosnis su židiniu. Vienos
namo pusės stogas naujas, o kitos – senas, šiaudų. Svirnas pastatytas 1802 m. Jis
tvirtas, medinis, su kamaromis ir dviem langais. Priesvirnyje yra trejos durys su
geležiniais vyriais ir paprastomis spynomis. Svirno sienos naujai apmuštos lentomis, stogas naujas, šiaudų. Tvartas su daržinėle prie jo – geromis rąstų sienomis ir
nauju stogu. Iš kitos pusės stovi trys tvartai, perstatyti iš senų rąstų, dengti nauju
stogu. Iš senų rąstų 1816 m. pastatytas dar vienas ūkinis trobesys, dengtas nauju
stogu. Minima sena daržinė, reikalinga remonto, bet dengta nauju stogu. Rašoma,
kad špitolės nėra40. 1830 m. bažnyčios inventoriuje minimas medinis altaristo namas
su 10 durų, dalis šiaudų stogo dangos nauja; yra paprasta ir angliška krosnys.
Svirnas geras, dviejų kamarų, dengtas šiaudais; lubos ir grindys lentų, priesvirnyje yra trejos durys. Ledainė sumūryta iš akmenų. Bravoras statytas 1829 m. iš
senų ir naujų rąstų, nauju stogu. Minimas naujas didelis tvartas su daržinėle, trys
tvarteliai, suręsti iš senų rąstų, ir dar vienas ūkinis trobesys, statytas 1816 m. iš
senų rąstų. Špitolės nėra41. Panašiai altarijos trobesiai apibūdinti ir 1831 m. bažnyčios inventoriuje. Minima, kad mediniam, statytam iš ąžuolo rąstų altaristo namui
reikia remonto; jo viena stogo pusė sena, o kita – nauja. Svirnas geras. Ledainės
ir bravoro stogai dengti šiaudais. Didžiajam tvartui reikia remonto; prie jo esanti
daržinėlė suręsta iš pjautų rąstų ir dengta senu šiaudų stogu. 1816 m. perstatyto
ūkinio trobesio būklė gera. Dar minima sena, šiaudais dengta daržinė42.
1849 m. bažnyčios inventoriuje minimas altaristo namas, statytas 1836 m.,
25x12 uolekčių dydžio, su 10 langų, 12 durų. Jis medinis, neapkaltomis sienomis,
su akmens mūro ir plytų kaminu virš stogo; lubos ir grindys lentų, o šeimynos
patalpos grindys plūkto molio. Svirnas senas, medinis, dviejų kamarų, priesvirnis
su trejomis durimis. Ledainė sumūryta iš akmenų, dengta šiaudais. Tvartas senas,
sukritęs, prie jo – daržinėlė, dengta šiaudais. Bravoras senas, šiaudų stogu. Špitolės
nėra. Yra senas namas ir namelis prie bažnyčios, altarijos žemėje43. Tie patys trobesiai (išskyrus neseniai pastatytą paukštidę) minimi ir 1851 metais44.
1861 m. bažnyčios inventoriuje jau minima špitolė, stovinti funduotoje žemėje.
Rašoma, kad sename name, dengtame šiaudais, yra trys kambariai, kuriuose gyvena
bažnyčios tarnautojai. Prie namo yra trys maži tvarteliai ir daržas, priklausantys
špitolei, ir senas namelis (su nedideliu darželiu), kuriame gyvena bažnyčios skalbėja45.
1864 m. inventoriuje minimas altaristo 40
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 227, l. 435v–436.
namas, statytas 1836 m., 25x12 uolekčių 41 Ten pat, b. 239, l. 338.
dydžio, dengtas šiaudais, bet jau apkal- 42 Ten pat, b. 246, l. 339–340.
43
LVIA, f. 696, ap. 2, b. 159, l. 8.
tas lentomis; jame 12 durų ir 10 langų. 44 Ten pat, l. 10–11.
Svirnas dengtas šiaudais, neapkaltomis 45 Ten pat, l. 13, 14v.
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sienomis, dviejų kamarų; priesvirnyje yra dvejos durys ant geležinių vyrių. Ledainė,
arba rūselis, sumūrytas iš akmenų, dengtas šiaudais, tvartai su daržine, paukštidė –
visi dengti šiaudais. Minima špitolė, stovinti funduotoje žemėje, jai priklausantis
senas, šiaudų stogu namas, kuriame trys kambariai, ir daržas šalia. Yra senas
namelis (su darželiu), kuriame gyvena skalbėja46.
1866 m. bažnyčios inventoriuje minimi keli funduoti trobesiai. Supuvęs kunigo
namas, kurį reikėtų skubiai perstatyti, dengtas šiaudais, su aštuoneriomis durimis
ir septyniais langais. Namas bažnyčios tarnams, suręstas iš rąstų, su trejomis durimis; vienas jo galas suremontuotas, o kita pusė – visai sena: be stogo, įkritusiomis lubomis. Dvi perstatytos arklidės, sandėlis šienui, du svirnai be lubų. Tvartas
su daržine, kiauru stogu47. 1867 m. bažnyčios inventoriuje minimas namas, statytas
1836 m., 25x12 aršinų dydžio, dengtas senu šiaudų stogu, su 10 langų, 12 durų;
viename jo gale – ūkinės patalpos plūkto molio grindimis. Svirnas dviejų skyrių,
su trejomis durimis priesvirnyje, dengtas senu šiaudų stogu. Rūsys sumūrytas iš
akmenų, dengtas šiaudais. Sena arklidė kiauru stogu, su sandėliuku. Du tvartai,
vienas jų griūvantis, beveik be stogo, o antrasis geras, bet senu stogu. Sena avidė
ir sandėlis be stogo. Minima, jog visų trobesių stogai seni (išskyrus svirno ir gyvenamojo namo), nebuvo taisomi, todėl, kai lyja, pro juos kiaurai bėga vanduo.
Rašoma, kad špitolė sena, dengta šiaudais, pastatyta bažnyčios žemėje. Joje trys
kambariai, kuriuose gyvena bažnyčios tarnai. Prie jos yra maži tvarteliai ir daržas48.
1873 m. bažnyčios inventoriuje minimas klebono namas, statytas 1836 m. Jis
25x12 aršinų dydžio, dengtas šiaudais, su 12 durų ir 10 langų; virš stogo kyla
akmens mūro kaminas. Minimas svirnas, akmens mūro ledainė, du tvartai (vienas
jų senas, šiaudų stogu), kluonas su sandėliu, sena jauja. Minima bažnyčios žemėje
stovinti sena, dengta šiaudais špitolė. Joje yra trys kambariai, kuriuose gyvena
bažnyčios tarnautojai. Prie špitolės yra trys tvarteliai ir daržas. Dar minimas mažas
senas namelis, esantis bažnyčios žemėje, kuriame gyvena skalbėja49. 1897 m. bažnyčios inventoriuje minimas geras klebono namas su 10 durų ir septyniais langais.
Jame penki kambariai, dvi priemenės ir tarnų kambarys; yra dvi krosnys ir du
kaminai. Minimas naujas svirnas, suręstas iš senų medžiagų, dengtas šiaudais; jis
su ketveriomis durimis ir trimis langais. Ūkiniai trobesiai: arklidė, vežiminė, galvijų ir kiaulių tvartai, daržinė – visi mediniai, dengti senais šiaudų stogais ir supa
kvadrato formos kiemą (diendaržį). Tarp arklidės ir vežiminės pastatytas sandėlis. Visi trobesiai seni, reikalingi remonto. Ledainė sumūryta iš akmenų ir molio,
1,5x1,5 sieksnių dydžio, dengta malksnomis. Klebono sode stovi medinė pirtis,
3,5x1,5 sieksnių dydžio, dengta malksnomis, su ketveriomis durimis ir akmenų
krosnimi. Špitolei priklauso du mediniai, dengti šiaudais namai. Vienas namas senas, 6x3 sieksnių dydžio, su penkeriomis durimis ir šešiais langais. Antras namelis
nedidelis: jame dvi patalpos ir du sandėliukai50.
Vėlesniame 1906 m. inventoriuje minima nauja altarija ir klebono namas
su 10 durų ir 8 langais; jame šeši
kambariai, dvi priemenės, virtuvė (ne- 46 Ten pat, l. 19v–20.
tinkama naudoti), dvi krosnys ir du 4748 Ten pat, l. 22.
Ten pat, l. 25v–26.
kaminai. Svirnas senas, dengtas šiau- 49 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 356, l.
dais, su ketveriomis durimis ir trimis 50 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 159, l. 35v–36.
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langais, reikalingas remonto. Yra arklidė, vežiminė, tvartai raguočiams ir kiaulėms,
daržinė. Visi trobesiai mediniai, seni, dengti šiaudais ir pastatyti apie kvadrato
formos kiemą; tarp arklidės ir vežiminės įterptas sandėlis malkoms. Klebono sode
stovi akmens mūro ledainė, kvadratinio plano, 1,5x1,5 sieksnių dydžio, dengta
šiaudais, ir medinė pirtis, dengta malksnomis, 3,5x1,5 sieksnių dydžio. Bažnyčios
tarnautojams skirti du mediniai, dengti šiaudais namai. Pirmas namas naujas,
8x3,5 sieksnių dydžio, su 10 durų ir 14 langų; jame aštuoni kambariai, keturios
krosnys, kurios išvestos tik iki lubų. Prie namo pastatytas tvartas su sandėliu, 8x2
sieksnių dydžio, dengti vienu šiaudų stogu. Antras namelis – senas, nedidelis, su
septyneriomis durimis; jame dvi patalpos, sandėlis ir du sandėliukai51. 1907 m.
inventoriuje minimas parapijos namas, statytas 1836 m., 25x12 aršinų dydžio, apmuštas lentomis, dengtas šiaudais; jame – dvylika durų ir dešimt langų; viename
namo gale – ūkinės patalpos su plūkto molio grindimis. Svirnas dviejų skyrių,
dengtas šiaudais, neapmuštas lentomis, su trejomis durimis. Rūsys sumūrytas iš
akmenų, dengtas šiaudais. Arklidė šiaudų stogu, su sandėliuku. Du tvartai, dengti
šiaudais, ir avidė su sandėliu. Bažnyčios žemėje minima sena špitolė, dengta šiaudų
stogu; joje trys kambariai, kuriuose gyvena bažnyčios tarnai. Stovi ir senas mažas
namelis, kuriame gyvena skalbėja; prie jo yra darželis52.
Dabartinė klebonija stovi Lendrupio ir Irtogano gatvių sankirtoje, šonu atgręžta į Lendrupio gatvę. Ji nedidelio
sudėtinio tūrio, vienaukštė, su pastoge
ir dviem uždarais prieangiais, dengta
aukštu dvišlaičiu šiferio stogu. Sienos
suręstos iš sienojų ir apkaltos horizontaliomis lentomis. Plane patalpos
išdėstytos dviem eilėmis, pereinamos
(11 pav.). Pagrindinio fasado vidurinėje
dalyje yra uždaras įstiklintas prieangis,
dengtas dvišlaičiu stogeliu; langai platūs, trijų eilių, su siaurais tiesiais lentų
apvadais. Galiniai fasadai su dviem
stačiakampiais plačiais langais ir tokiu
pat langu trikampiuose frontonuose.
Klebonijos architektūra nesudėtinga,
būdinga provincijos miestelių gyvenamiesiems namams.
Klebonijos sodyboje stovi du ūkiniai trobesiai, pastatyti lygiagrečiai, į
šiaurės vakarus nuo klebonijos, šalia
kapinių, už rytinės jų tvoros. Rūsys
nedidelio tūrio, mišrių konstrukcijų 11 pav. Lauko Sodos klebonijos planas.
(medinių ir akmens mūro), ištęsto sta- Sudarė A. Rupeika
čiakampio plano, dengtas dvišlaičiu
šiferio stogu. Pagrindinis fasadas su 51 Ten pat, l. 38–38v.
vienvėrėmis durimis, užbaigtas aukštu 52 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 202, l. 221.
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Lauko Sodos klebonija.
2011 m. A. Rupeikos
nuotr.

Lauko Sodos
klebonijos rūsys.
2011 m. A. Rupeikos
nuotr.

Lauko Sodos
klebonijos ūkinis
trobesys. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.
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trikampiu skydu, apkaltu vertikaliomis lentomis. Šoniniai fasadai užversti žemėmis.
Rūsys – būdingas klebonijų sodybų trobesys. Antrasis ūkinis trobesys medinis, platesnis, apgriuvęs, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu. Abu trobesiai labai nugyventi.
Medingėnai – kaimas Rietavo seniūnijos teritorijoje (anksčiau priklausė
Plungės rajonui), 13 km į šiaurės rytus nuo Rietavo, išsidėstęs tarp Minijos ir
Gedikos upių, prie Žarėnų–Rietavo ir Plungės–Medingėnų kelių sankirtos; šiaurėje jį juosia vingiuojanti Minija, o pietuose – Gedikos upė. Bažnyčios statinių
kompleksas yra šiaurinėje kaimo dalyje, šalia Vytauto Didžiojo aikštės, tarp Šatrijos Raganos, Mokyklos ir Liepų gatvių; iš buvusių senųjų parapijos trobesių
liko tik rūsys (dvi klebonijos neišliko). Dabartinė klebonijos sodyba nutolusi į
pietvakarius nuo bažnyčios ir įsikūrusi šalia Rietavo ir Liepų gatvių sankirtos,
vakarinėje jos pusėje.
Bažnyčios statinių kompleksą sudaro katalikų bažnyčia, varpinė, šventoriaus
tvora su vartais ir du šventoriuje stovintys paminklai. Kompleksas įsikūręs pietinėje
12 pav. Medingėnų
bažnyčios statinių
komplekso situacijos
plano schema. Sudarė
A. Rupeika
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centrinės aikštės pusėje, tarp Šatrijos Raganos ir Mokyklos gatvių. Į pietvakarius
nuo šventoriaus, tarp Mokyklos ir Liepų gatvių, stovėjo senoji klebonija (neišliko).
Antroji klebonija (taip pat neišlikusi) buvo pastatyta į vakarus nuo šventoriaus,
sklype tarp Liepų ir Plungės gatvių. Rūsys stovi tarp abiejų išnykusių klebonijų:
į vakarus nuo senosios klebonijos, kitoje Liepų gatvės pusėje, ir į pietvakarius
nuo antrosios klebonijos (12 pav.).
Literatūroje minima, kad pirmoji bažnyčia Medingėnuose pastatyta 1671 m.
(vyskupas Motiejus Valančius mini, kad bažnyčia pastatyta 1746 m.), o 1902 m.
klebono Malinausko ir parapijiečių rūpesčiu pastatyta nauja medinė Švč. Trejybės
bažnyčia53. Kitais duomenimis, bažnyčia pastatyta 1671 m. ir buvo Žarėnų parapijos filija; 1769 m. pastatyta nauja, kuri 1881 m. pailginta. Dabartinė medinė
bažnyčia pastatyta 1901–1902 m. pagal Nikolajaus Andrejevo projektą; 1913 m.
įkurta parapija54.
1821 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad bažnyčia medinė, su mūro pamatais,
1814 m. altaristo rūpesčiu dengta malksnomis; virš stogo kyla bokštelis su dideliu
geležiniu „gražaus darbo“ kryžiumi. Bažnyčios priekyje pristatytas prienavis, kurio
vidurinėje dalyje įrengtos dvigubos durys su vyriais ir geležiniais kabliais, be
užrakto, bet iš vidaus užremiamos kartimis. Iš prienavio į bažnyčią veda dvivėrės
durys su geležiniais vyriais, kabliais ir didele gera spyna. Viduje yra trys altoriai,
chore 1814 m. pastatytas nedidelis pozityvas55. 1830 m. vizitacijoje minima medinė
bažnyčia su mūro pamatais, 7x4 sieksnių dydžio, dengta malksnomis; joje trys
altoriai, o virš prienavio įrengta varpinė56. 1831 m. vizitacijos duomenys panašūs,
minima bažnyčios statybos data – 1769 m., o virš choro – varpinės bokštas57. Tie
patys bažnyčios statybos metai nurodyti ir 1855 m. bažnyčios inventoriuje. Rašoma,
kad dalis grindų iš molio plytų ir lentų, lubos lentų, o stogas – malksnų, senas.
Virš prienavio kyla bokštelis su varpeliu ir geležiniu kryžiumi, o kitame stogo
gale – geležinis kryžius. Minimi trys altoriai, drožinėta ir dažyta sakykla; zakristija
su vienu langu, dengtu geležinėmis grotomis58.
1873 m. inventoriuje rašoma, kad bažnyčia statyta 1769 m., yra 7x4 sieksnių
dydžio, su trejomis durimis ir devyniais langais; grindys vietomis molio ir plytų,
kitur – medinės, o stogas senas, dengtas malksnomis, su kupolu ir geležiniu kryžiumi. Viduje yra trys altoriai, raižyta ir dažyta sakykla, stovi nauji vargonai59.
1875 m. inventoriuje minima medinė bažnyčia su akmens mūro pamatais, apmušta
lentomis, dengta malksnomis. Pastatas 8x6 sieksnių dydžio; jame dvylika langų ir
ketverios durys su geležiniais vyriais; viduje – grindys ir lubos lentų, stovi trys
altoriai. Zakristijos langas pridengtas geležinėmis grotomis. Virš stogo ant keturių
stulpų kyla bokštas su signoriumi, dengtas malksnomis60. 1882 m. inventoriuje
minimi nauji aštuonių balsų vargonai61.
53
Kviklys B. Mūsų Lietuva, 2-oji (fotografuotinė)
Vėlesniame XIX a. pabaigos bažnylaida, Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 124.
čios inventoriuje rašoma, kad 1881 m. 54 Misius K., Šinkūnas R. Ten pat, p. 385.
55
bažnyčia padidinta ir yra 10x4 sieksnių, 56 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 227, l. 421.
Ten pat, b. 239, l. 335.
geros būklės, dengta malksnomis, su 57 Ten pat, b. 246, l. 337.
trimis altoriais, ketveriomis durimis ir 58 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 202, l. 214.
59
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 356.
13 langų. Jos lubos ir grindys (pusė 60 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 202, l. 217.
grindų – geros būklės) medinės, virš 61 Ten pat, b. 887, l. 1.
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13 pav. Medingėnų bažnyčios planas. Sudarė A. Rupeika

prienavio – bokštelis su kupoliuku ir
geležiniu kryžiumi; kitame stogo gale
taip pat kyla kryžius62.
1901 m. bažnyčios inventoriuje dar
rašoma, kad bažnyčia statyta 1767 m.;
joje 13 langų, virš prienavio – vidutinės
būklės vargonai63.
Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta
vidurinėje šventoriaus dalyje, pagrindiniu šiaurės fasadu atgręžta į Vytauto Didžiojo aikštę, o apsidės (pietų)
fasadu – į Mokyklos gatvę. Dabartinė
bažnyčia pastatyta 1902 m. pagal inžinieriaus Nikolajaus Andrejevo 1901 m.
parengtą projektą64. Bažnyčia dvibokštė,
trinavė, pseudobazilikinės erdvės. Jos
cokolis akmens mūro, sienos suręstos
iš sienojų ir apkaltos dviejų krypčių
lentomis, stogai dengti skarda; viduje
grindys ir lubos lentų. Planas daugiakampis, simetriškas, su išsikišusiais
kampiniais bokštais (dešiniajame įrengti
laiptai) ir zakristijomis; zakristijų kampuose įrengti laiptai į emporas. Vidurinė nava vienodo pločio su prienaviu
ir su presbiterija, kuri užbaigta gilia
trisiene apside. Navas skaido trys poros

Medingėnų bažnyčios pagrindinis fasadas.
2011 m. A. Rupeikos nuotr.
Ten pat, l. 224.
Ten pat, l. 231.
64
Jankevičienė A. Ten pat, p. 212. Projektas saugomas Kauno arkivyskupijos kurijos archyve.
62
63
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Medingėnų bažnyčios
apsidės ir šoninis
fasadai. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.

stulpų: prie pirmojo kairėje pusėje pritvirtinta sakykla. Vargonų choras įrengtas
virš prienavio ir kiek išsikiša į centrinę navą. Iš abiejų navos pusių simetriškai,
po choru, įrengtos ložės; į viršutines veda laipteliai (13 pav.).
Pagrindinis fasadas su kiek išsikišusiais priekin bokštais ir už juos platesne
įgilinta vidurine plokštuma, apkalta vertikaliomis lentomis ir užbaigta stačiašlaičiu
skydu; už skydo ant stogo kraigo iškeltas bokštelis su kryžiumi. Fasado simetrijos
ašyje yra portalas su dvivėrėmis įsprūdinėmis durimis, paaukštintas smailėjančios
arkos langu, taip sulyginant portalo aukštį su jo šonuose įkomponuotais siaurais
smailiaarkiais langais, kurie apjuosti plačiais apvadais su drožinėtomis apatinėmis
prikaltėmis. Vargonų chorą apšviečia trys suglausti smailėjančių arkų langai (vidurinis kiek aukštesnis), išdėstyti ant bendros horizontalios profiliuotos traukos.
Bokštai dviejų tarpsnių, atskirtų profiliuotomis traukomis (tęsiančiomis šoninių
fasadų karnizus), vainikuoti aukštomis aštuoniakampėmis smailėmis su kryžiais.
Viršutinį bokštų tarpsnį užbaigia jo fasadų vertikaliąsias ašis pabrėžiantys ir stogo
šlaitų apačią pridengiantys iškilūs frontonėliai, vainikuoti smailiais trikampiais
skydeliais; frontonėlius pagyvina apskritos ir smailiaarkės iliuzinės nišelės. Bokštų
pirmajame tarpsnyje yra po vieną aukštą langą, užbaigtą smailėjančia sąrama, o
antrajame tarpsnyje ant bendros horizontalios traukos įkomponuotos dvi akustinės angos, užbaigtos smailėjančiomis sąramomis ir pridengtos horizontaliomis
medinėmis grotelėmis. Bokštų kampus rėmina siauri piliastrai, o sienų plokštumos
apkaltos dviejų krypčių lentomis. Pirmojo bokštų tarpsnio vertikali apkala tęsiasi
nuo cokolio iki horizontalios traukos, į kurią remiasi langai, toliau esantis horizontalus apkalimas atsiremia į trauką, skiriančią viršutinę (arkinę) lango dalį;
nuo čia prasideda vertikali dekoratyvinė apkala su kiek išsikišusiomis lentelėmis
nusmailintais galais. Antrieji bokštų tarpsniai apkalti horizontaliomis lentelėmis ir
rėminami dviejų tarpsnių piliastrais. Šoniniai fasadai panašūs, skaidomi piliastrais,
tarp kurių išdėstyti aukšti smailėjančių arkų langai su drožinėtomis apatinėmis
prikaltėmis. Fasadų priekyje išsikiša bokštai, o galuose – zakristijų tūriai, vainikuoti trikampiais frontonais, kuriuose įkomponuoti apskriti langai. Šoninio vakarų fasado galuose yra portalai; virš bokšto durų įkomponuotas platus apskritas
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langas, o šalia zakristijos portalo yra aukštas arkinis langas. Medingėnų bažnyčios
Rytiniame šoniniame fasade portalas įrengtas tik bokšto apa interjeras. 2011 m.
tiniame tarpsnyje (virš jo taip pat yra apskritas langas), o A. Rupeikos nuotr.
zakristijos šoninį fasadą skaido du aukšti smailėjančių arkų
langai. Apsidės fasadas aklinas, tik nuožulniose jos sienose yra aukšti langai;
prie vidurinės apsidės sienos pritvirtintas medinis kryžius su Nukryžiuotuoju.
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Šoninius ir apsidės fasadus juosia profiliuotas karnizas, sutampantis su bokštų
tarpsnius skiriančia trauka; jų sienų plokštumos apkaltos dviejų krypčių lentomis,
kartojančiomis pagrindinio fasado bokštų apatinio tarpsnio dekoratyvų apkalimą.
Lyginant N. Andrejevo projektą su pastatytos bažnyčios formomis, matyti, kad
esama pakeitimų. Projekte naudota daugiau smulkių ir sudėtingesnių detalių bei
iškilių elementų, pabrėžiančių bokštų tarpsnių kampus; ypač skiriasi pagrindinio
fasado vidurinės plokštumos skydo kompozicija, kurios simetrijos ašis buvo akcentuota iškiliu bokšteliu. Pastatyta bažnyčia kiek nutolo nuo projekte pateiktos
griežtos stilistikos, labiau būdingos mūriniams sakraliniams pastatams.
Interjere dominuoja centrinės navos erdvė, vainikuota paaukštintomis lubomis, užbaigtomis smailėjančiu skliautu; nuo šoninių navų ją skiria kvadratinio
skerspjūvio stulpai, pagyvinti stačiakampėmis įdubomis ir užbaigti stilizuotais kapiteliais. Šoninių navų lubos žemesnės, lygios, o jų sienos skaidomos vertikaliomis
sąvaržomis, imituojančiomis piliastrus. Yra trys altoriai. Centrinės ir dešiniosios
šoninės navos altoriai yra neogotikinių formų, o stovintis kairėje šoninėje navoje
pasižymi modifikuotomis orderinėmis formomis. Vargonų choras aptvertas ažūrine
neogotikai būdingos stilistikos tvorele; vargonų prospektas taip pat neogotikinių
formų. Panašia ažūrine tvorele aptvertos virš zakristijų įrengtos emporos. Sakykla
aštuonkampio plano, pakelta nuo grindų ir pritvirtinta prie stulpo; jos sieneles
skaido nišelės ir rėmina 3/4 kolonėlės. Bažnyčios eksterjere dominuoja modifikuotos neogotikinės formos, esama stilizuotų orderio elementų, o langų apatinės
prikaltės dekoruotos riestiniais apvadais, būdingais etninei architektūrai. Interjere
taip pat pastebima neogotikinių ir modifikuotų orderinių formų stilistinė jungtis.
Varpinė stovi šiaurinėje šventoriaus tvoros linijos dalyje, šalia pagrindinių
vartų. 1821 m. bažnyčios inventoriuje minima kapinėse stovinti dviejų tarpsnių
varpinė, dengta malksnomis65. 1830 m. vizitacijoje minima virš prienavio įrengta
varpinė (tokios žinios ir 1831 m.)66. 1855 m. bažnyčios inventoriuose minima ta pati
virš prienavio esanti varpinė67. 1873 m. inventoriuje aprašyta šventoriuje ant keturių
stulpų stovinti medinė dviejų aukštų varpinė. Ji apkalta lentomis ir dengta malksnomis; viršuje kabo trys varpai68. 1875 m. inventoriuje pateikti tie patys varpinės
duomenys69. 1882 m. inventoriuje dar minima medinė varpinė70. Vėlesniuose XIX a.
pab.–XX a. pr. bažnyčios inventoriuose minima mūrinė, 1891 m. iš riedulių statyta
varpinė su vienomis durimis, dengta raudonai dažytu malksnų stogu, virš kurio
kyla geležinis kryžius71. Literatūroje esama teiginių, kad mūrinė varpinė statyta
pagal Ustino Golinevičiaus projektą72.
Dabartinė varpinė stovi dešinėje pagrindinių vartų pusėje, tvoros linijoje,
pagrindiniu pietų fasadu atgręžta į bažnyčią. Ji sumūryta iš akmenų ir raudonų
plytų, dengta keturšlaičiu šiferio stogu,
virš kurio kyla smailė su ažūriniu 65 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 227, l. 421v.
metalo kryžiumi. Varpinės planas kva- 66 Ten pat, b. 239, l. 335.
67
drato formos; viduje viena patalpa su 68 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 202, l. 214.
Ten pat, l. 217.
laiptais, įrengtais šalia dešiniosios sie- 69 Ten pat.
nos (14 pav.). Varpinė stulpinė, dviejų 70 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 887, l. 2.
71
Ten pat, b. 202, l. 225, 229.
tarpsnių; apatinis tarpsnis, aukštesnis, 72 Misius K., Šinkūnas R. Ten pat, p. 385; Šverebas P. Ten pat, p. 465; 261.
akmenų mūro, rėminamas kampiniais
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14 pav. Medingėnų varpinės planas.
Sudarė A. Rupeika
Medingėnų varpinė. 2011 m. A. Rupeikos
nuotr.

perstumtais raudonų plytų rustais. Visi fasadai simetriški. Pagrindinio fasado
apatiniame tarpsnyje yra dvivėrės medinės durys, apjuostos raudonų plytų apvadais su pusapskrite sąrama. Kiti šio tarpsnio fasadai aklini, skaidomi aukštomis
nišomis, užbaigtomis pusapskritėmis arkomis; nišų aukštis ir apvadai tokie kaip
pagrindinio fasado durų. Apatinį tarpsnį juosia raudonų plytų trauka, dekoruota
dantukais. Antrasis varpinės tarpsnis žemas ir kiek siauresnis už apatinį. Visi jo
fasadai vienodi, suskaidyti trimis plačiomis raudonų plytų mentėmis, tarp kurių
įkomponuotos dvi stačiakampės akustinės angos; jų apačia remiasi į akmens
mūro cokolius, o viršus tęsiasi iki plataus profiliuoto varpinę juosiančio dantukais
puošto medinio karnizo. Varpinė istorizmo laikotarpio, lakoniškos architektūros,
su stilizuotais orderio elementais.
Kapinės (šventorius) buvo aptvertos medine statinių tvora su dvivėriais var
tais73. 1830 m. vizitacijoje minimos kapinės, aptvertos medine tvora. Antrosios ka
pinės nutolusios varstą nuo bažnyčios74. 1875 m. inventoriuje dar minima medinė
šventoriaus tvora su penkeriais vartais, kurie yra su geležiniais vyriais; dveji vartai su
rankenomis, tvirtai uždaromi. Netoli bažnyčios yra parapijos kapinės, aptvertos laisvai
sudėtais akmenimis. Kapinėse stovi medinė koplyčia (ji minima ir 1873 m. inventoriuje) su dviem langais, dengta malksnomis; viduje yra altorius. Koplyčios durys ant
geležinių vyrių, su spyna75. 1882 m. inventoriuje šventoriaus tvora medinė, su vienais
dideliais ir ketveriais mažais varteliais.
Kapinių tvora sukrauta iš riedulių ir 73 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 227, l. 421v.
74
Ten pat, b. 239, l. 335.
nesutvirtinta skiediniu. Kapinėse stovi 75 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 202, l. 217–217v.
gera medinė koplyčia su altoriumi76. 76 Ten pat, b. 887, l. 2.
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Medingėnų šventoriaus
vartai. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.

Medingėnų
šventoriaus varteliai.
2011 m. A. Rupeikos
nuotr.

1890 m. šventorius aptvertas akmens mūro tvora, kurioje įrengti penkeri mediniai
vartai77. Vėlesniuose (XIX a. pabaigos–XX a. pradžios bažnyčios inventoriuose) minima
kapinėse stovinti sena medinė koplyčia su altoriumi ir maža fisharmonija78.
Šventorius netaisyklingo aštuonkampio plano, lygaus reljefo, aptvertas akmens
mūro tvora, dengta dvišlaičiais skardos lakštų stogeliais. Dabar šventoriaus tvoroje
yra platūs pagrindiniai (didieji) vartai ir treji pagalbiniai vienos angos varteliai.
Didieji vartai įrengti šiaurinėje šventoriaus tvoros linijoje, priešais pagrindinį bažnyčios fasadą. Jie yra trijų atvirų angų, su ažūrinėmis metalo varčiomis. Angas
rėmina kvadratinio skerspjūvio stulpai, kurių vidurinė dalis sumūryta iš akmenų,
o kampai – raudonų plytų. Viršuje stulpus užbaigia trys laiptuotos, plokščios, siaurėjančios tinkuotos plokštumos su centre iškeltais metalo kryžiais; viduriniai stulpai
aukštesni, kraštiniai – beveik tvoros aukščio. Dveji pagalbiniai varteliai yra laužytoje
vakarinėje šventoriaus tvoros linijoje ir veda į Mokyklos ir Liepų gatves, prie buvusių klebonijų. Treti pagalbiniai varteliai
77
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 202, l. 225; Misius K.,
įrengti priešais bažnyčios šoninį rytų
Šinkūnas R. Ten pat.
fasadą – į Šatrijos Raganos gatvę. Visus 78 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 202, l. 225v.
517

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

vienos angos vartelius rėmina kvadratinio skerspjūvio raudonų Medingėnų šventoriaus
plytų tinkuoti stulpai (kiek aukštesni už tvorą), užbaigti siau- paminklas. 2011 m.
rėjančiomis į viršų trimis pakopomis. Šventoriaus pakraščiai A. Rupeikos nuotr.
apsodinti medžiais; šiaurinėje jo pusėje stovi du paminklai.
Pirmasis paminklas stovi pagrindinio fasado kairiajame šone, Medingėnų šventoriaus
netoli tvoros. Ant aukšto akmens postamento pastatyta balta paminklas Lietuvos
Švč. Mergelės Marijos statula. Kitas paminklas stovi priešais krikštui. 2011 m.
bažnyčios šoninį vakarų fasadą, atokiau nuo tvoros, ir skirtas A. Rupeikos nuotr.
600 m. Lietuvos krikšto jubiliejui. Ant plataus akmeninio pagrindo pastatyta marmurinė stela, sudaryta iš trijų siaurėjančių į viršų pakopų. Ant
akmeninio pagrindo iškaltas tekstas: „1387–1987 LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUS.“
Į vakarus nuo šventoriaus, tarp Plungės ir Liepų gatvių, priešais bažnyčią
buvo klebonijos sodyba. Iš buvusių trobesių liko tik rūsys. Jis nedidelis, sumūrytas ir raudonų plytų, su medinėmis durimis rytų fasade. Antroji sena klebonija (o
gal špitolė) stovėjo į pietvakarius nuo šventoriaus, kitoje Mokyklos gatvės pusėje.
Parapijai priklausantys trobesiai. 1821 m. bažnyčios inventoriuje minimas
altaristo namas, statytas 1820 m. Jis medinis, apmuštas lentomis, su mūro pamatais, dengtas šiaudų stogu. Namas bažnyčios tarnams, jame trys kambariai; 1820 m.
dengtas naujas stogas. Minimi seni apgriuvę tvartai. Špitolės nėra79. 1830 m. bažnyčios vizitacijoje minimas altaristo medinis namas su dviem kambariais ir šešiais
langais. Stovėjo tvartai, daržinė, arklidė; visi trobesiai buvo dengti šiaudais. Špitolės
nebuvo80. 1831 m. vizitacijos duomenys panašūs, altaristo name minimi šeši 79 Ten pat, b. 227, l. 430–430v.
langai, septynerios durys, dvi krosnys. 80 Ten pat, b. 239, l. 335.
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Ūkiniai trobesiai tie patys (kaip ir 1830 m. vizitacijoje), visi dengti šiaudais, špitolės
nėra81. 1855 m. bažnyčios inventoriuje minima nauja medinė špitolė (statyta 1854 m.)
su mūro pamatais, 7x4 sieksnių dydžio, dengta šiaudais, su 10 durų ir septyniais
langais, dviem krosnimis ir plytų kaminu virš stogo. 1858 m. inventoriuje minima
1854 m. statyta medinė, su mūro pamatais, dengta šiaudais špitolė. Jos apibūdinimas kiek skiriasi nuo duomenų, pateiktų 1855 m. inventoriuje. Ji apibūdinta
kaip 8x4 sieksnių dydžio, su septyniais langais ir aštuoneriomis durimis. Dar
minimas medinis gyvenamasis namas, 7x5 sieksnių dydžio, su dviem krosnimis ir
molio kaminu virš stogo82.
1873 m. inventoriuje minima 1854 m. parapijiečių statyta 5x3 sieksnių dydžio
medinė špitolė su 10 durų ir septyniais langais, dengta šiaudais (joje gyvena bažnyčios tarnautojai). Joje yra keturi kambariai, dvi krosnys; grindys molio, lubos
lentų. Klebonija 8x5 sieksnių dydžio, medinė, apmušta lentomis, dengta šiaudais,
grindys ir lubos – lentų; joje 10 langų ir tiek pat durų, yra dvi krosnys, viename
kambaryje įrengtas židinys. Sodyboje stovi du tvartai ir sandėlis šienui, 9x4,5 sieksnių dydžio, dengti vienu šiaudų stogu. Minima 1842 m. statyta arklidė su sandėliu,
9x3 sieksnių dydžio, dengti vienu šiaudų stogu, ir naujas 8x4 sieksnių dydžio,
dengtas šiaudais sandėlis83. 1875 m. inventoriuje aprašyta medinė klebonija. Ji dviejų
galų, apmušta lentomis, su prieangiu, dengta šiaudais. Viename gale įrengti trys
kambariai ir sandėliukas, o kitame – keturi kambariai. Klebonijoje 10 langų ir
14 durų su geležiniais vyriais, virtuvė su kaminu ir dvi krosnelės, turinčios vieną
kaminą. Taip pat minimas medinis dviejų skyrių, dengtas šiaudais svirnas, kurio
durys su raktais, ir medinis, dengtas šiaudais kluonas su džiovykla (jauja), tvartai
gyvuliams ir trobesys šienui, dengti vienu stogu84. 1882 m. inventoriuje minimas
medinis dviejų galų klebono namas, 7x5 sieksnių dydžio, su 14 durų ir 11 langų;
vienas jo galas naujas, o antrasis senas. Name penki kambariai, dvi priemenės,
virtuvė ir trys sandėliukai; yra dvi
krosnys ir kaminas. Minima medinė 81 Ten pat, b. 246, l. 337.		
82
f. 696, ap. 2, b. 202, l. 215.
džiovykla šiaudų stogu. Arklidė su sandė- 83 LVIA,
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 356.
liu, dengti vienu šiaudų stogu (trobesio 84 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 202, l. 217.
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didelė dalis – nauja). Rūsys – naujas, statytas 1881 m., dengtas šiaudais. Svirnas
taip pat naujas, statytas 1882 m., dengtas malksnomis. Minima sena medinė, šiaudų
stogu špitolė su septyniais langais, devyneriomis durimis, šešiais kambariais, dviem
priemenėmis ir kaminu. Prie špitolės stovi dvi arklidės, dengtos vienu stogu85.
Vėlesniame XIX a. bažnyčios inventoriuje minimas medinis dviejų galų klebono
namas, 8x4,5 sieksnių dydžio, statytas 1892 m., dengtas lentelėmis. Namas su
dviem prieangiais (vienas įstiklintas), dviem priemenėmis, šešiais kambariais ir
virtuve. Jame yra trylika durų, 17 langų, trys krosnys ir vienas kaminas; pastogėje įrengtas kambarys su vienomis durimis ir langu. Sodyboje minimi keli geros
būklės trobesiai: medinė, dengta šiaudais džiovykla su trejomis durimis, dvi arklidės
ir sandėlis, dengti vienu šiaudų stogu, su septyneriomis durimis ir nauja medinė,
dengta lentomis pirtis, 5x4 sieksnių, su penkeriomis durimis (jos su vyriais ir
kabliais, o vienos su užraktu) ir keturiais langais. Joje yra keturi kambariai, kaminas ir plytų krosnelė. Minimi trys seni trobesiai: svirnas, dengtas malksnomis,
rūsys, dengtas šiaudais, ir sena apgriuvusi špitolė su dviem priemenėmis, šešiais
kambariais, trimis krosnimis, devyneriomis durimis ir septyniais langais. Prie
špitolės pastatytos dvi arklidės su dviem sandėliais (šių trobesių būklė vidutinė)86.
XIX a. pabaigos bažnyčios inventoriuje rašoma, kad klebono namas statytas
1892–1893 m., 8x4,5 sieksnių dydžio, su pastoge, dengtas lentelėmis; jis apibūdintas
panašiai kaip ir ankstesniame inventoriuje. Jau minima nauja medinė 6x4 sieksnių
dydžio špitolė, statyta 1895 m. ir dengta malksnomis, su 9 durimis ir 12 langų.
Joje yra dvi priemenės, šeši kambariai, penkios krosnys; lubos medinės. Prie špitolės stovi dvi arklidės su dviem sandėliukais, dengtos vienu stogu; vienas stogas
dengia ir tris tvartus su mediniu sandėliu. Minimas akmens mūro rūsys su dvejomis
durimis, dengtas šiaudais, svirnas su dvejomis durimis, dengtas malksnomis, pirtis
su priemene, trimis kambariais, penkeriomis durimis ir keturiais langais, dengta
lentelėmis, džiovykla su trejomis durimis, krosnimi ir šiaudų stogu, du ūkiniai
trobesiai, dengti vienu šiaudų stogu. Rašoma, kad visi trobesiai geros būklės87.
1901 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad gyvenamasis namas statytas 1892–
1893 m., 8x4,5 sieksnių, su pastoge, išorėje apmuštas lentomis, viduje tinkuotas,
stogas dengtas lentelėmis; yra 17 langų, 13 durų, trys krosnelės. Name septyni
kambariai, virtuvė ir dvi priemenės: viena pusiau įstiklinta, o antra – iš lentų.
Duomenys panašūs kaip XIX a. pabaigos inventoriuose. Grindys ir lubos medinės,
dažytos aliejiniais dažais. Minimi ūkiniai trobesiai: trys tvartai ir sandėlis, dengti
vienu šiaudų stogu, su aštuoneriomis durimis; rūsys, sumūrytas iš riedulių ir kalkių
skiedinio, dengtas šiaudais, su dvejomis durimis; svirnas su dvejomis durimis, dengtas
malksnomis; du tvartai su dvejomis durimis, dengti vienu šiaudų stogu; džiovykla
su trejomis durimis ir krosnimi, dengta šiaudais. Minima pirtis su penkeriomis
durimis ir keturiais langais, dengta lentelėmis; joje yra priemenė, krosnis ir trys
patalpos. Rašoma, kad špitolė medinė, 8x4 sieksnių dydžio, dengta malksnomis, su
devyneriomis durimis ir 12 langų. Joje šeši kambariai, dvi priemenės ir kaminas.
Prie špitolės stovi dvi arklidės su dviem sandėliukais, dengti vienu šiaudų stogu.
Rašoma, kad visų trobesių būklė gera.
85
Ten pat, b. 887, l. 2.
Dabartinė klebonijos sodyba yra 86 Ten pat, l. 225–225 v.
atokiau nuo bažnyčios, vakarinėje Rie- 87 Ten pat, l. 229.
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nuotr.

tavo ir Liepų gatvių sankirtos pusėje. Ją sudaro namas su šuliniu, ūkinis trobesys
ir tvenkinys; nuo Rietavo gatvės prie sodybos veda takas, kurio dešinioji pusė
apsodinta medžiais (15 pav.). Namas medinis, sudėtinio tūrio, sudarytas iš dviejų
viengalių trobesių, su vienšlaičiu uždaru prieangiu; dvišlaičiai stogai dengti šiferiu.
Sienos apkaltos lentomis horizontaliai, langai skirtingo dydžio: dvieiliai ir trieiliai.
Klebonijos architektūra būdinga kaimo trobai. Priešais pagrindinį namo fasadą
įrengtas šulinys. Ūkinis trobesys stovi atokiau nuo namo, į šiaurės vakarus nuo jo.
Jis medinis, vientiso tūrio, ištęsto stačiakampio plano, dengtas aukštu šiferio stogu.
Sienos apkaltos vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis. Pagrindiniame fasade yra
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Medingėnų klebonijos
ūkinis trobesys.
2011 m. A. Rupeikos
nuotr.

platūs dvivėriai vartai. Tarp namo ir ūkinio trobesio, už taką žyminčios medžių
juostos, yra ištęsto plano tvenkinys, uždarantis sodybą iš rytų pusės.
Apibendrinant tyrinėtų pagrindinių sakralinių pastatų (bažnyčių ir varpinių)
architektūrą, galima teigti, kad dvibokštės medinės Žarėnų ir Medingėnų bažnyčios
nors turi bendrų bruožų, tačiau jų interpretacija skirtinga. Abi jos dvibokštės,
daugiakampio plano, pseudobazilikinės erdvės. Žarėnų bažnyčios plane nežymiai
išsiskiria lotyniško kryžiaus forma, o tūryje ryškūs lieknesnių proporcijų bokštai.
Medingėnų bažnyčios daugiakampio plano formoje akcentuotas simetrijos motyvas –
vienodai ištrauktos priekin bokštų ir zakristijų sienos; bokštai žemesni, sunkesnių
proporcijų nei Žarėnų bažnyčios. Abiejų bažnyčių architektūroje derinamos neogotikinės formos su stilizuotais orderio elementais, tačiau jų interpretacija skirtinga.
Žarėnų bažnyčios eksterjere esama nemažai stačiakampių langų ir durų, sienų
apdailoje dominuoja dekoratyvi lentelių apkala ir griežtos geometrinės formos, o
neogotikinių elementų yra mažiau (svarbiausi – aukšti smailėjančių arkų langai);
interjere – priešingai: visi liturgijos objektai ir dekoro elementai yra neogotikinių
formų, o stilizuotos orderio detalės pastebimos tik piliastrų ir navas skiriančių
stulpų apdailoje. Medingėnų bažnyčios eksterjere dominuoja neogotikai būdingos
formos, smailėjančios arkų angos ir smulkūs bokštus rėminantys elementai; stilizuotos orderio formos naudotos fasadams skaidyti ir paryškinti atskirų tūrių (bokštų,
zakristijų, apsidės) kampus. Interjere pastebima abiejų stilistinių formų jungtis.
Etninės architektūros apraiškos ryškesnės Medingėnų bažnyčios eksterjere: langų
riestiniai apvadai, sienų apkala su nusmailintomis lentelėmis; Žarėnų bažnyčioje
tradicinės „liaudiškos“ architektūros elementai ryškiausi sienų apkalimo fragmentuose, naudojant vertikalias lenteles, sujungtas „arkutėmis“. Medinės vienbokštės
Lauko Sodos bažnyčios išorės architektūroje dominuoja etninės architektūros formos
(profesionaliosios architektūros apraiškos nežymios), o interjero įrangoje ryškūs
neobaroko ir neoklasicizmo stilistikos elementai. Visos trys varpinės skirtingos;
bendras jų bruožas – dviejų tarpsnių tūris. Žarėnų medinė varpinė turi dviejų
paskirčių patalpas ir priklauso retesniam varpinių tipui; ji etninės architektūros
formų. Lauko Sodos medinė varpinė stulpinė, sudaryta iš dviejų vienodų tūrių
(viršutinis siauresnis); ji tradicinių etninės architektūros formų. Medingėnų varpinė
mūrinė, stulpinė, istorizmo laikotarpio, su stilizuotais orderio elementais.
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Draudžiamos lietuvių spaudos bylos
buvusiame Žarėnų valsčiuje
Kazys Misius

Apie lietuviškos spaudos draudimą
Nors Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikais lietuvių kalba nebuvo valstybinė, tačiau XVIII a. antroje pusėje pradėti leisti ir lietuviški pradinio
skaitymo ir rašymo vadovėliai – elementoriai. LDK pirmasis išlikęs elementorius
„Mokslas skaitymo rašto lenkiško dėl mažų vaikelių“ išspausdintas 1763 m. Jame
buvo lygiagrečiai pateikti lenkiški ir lietuviški tekstai. Nuo 1781 m. tie elementoriai
ėjo pavadinimu „Mokslas skaitymo rašto lietuviško dėl mažų vaikų“ ir lenkiško
teksto nebeturėjo. 1790 m. to elementoriaus išleista 2 350 vienetų1.
Po 1831 m. sukilimo ir ypač nuo XIX a. vidurio prijungtoje prie Rusijos
Didžiojoje Lietuvoje daugėjo išleidžiamų lietuviškų knygų, didėjo jų tiražai. Plito
ir pasaulietinė literatūra. Populiariuose Lauryno Ivinskio kalendoriuose būdavo
įvairių mokslo žinių, skelbiama prozos, poezijos kūrinių, tautosakos. L. Ivinskio
kalendoriai buvo spausdinami 3 000–8 000 egzempliorių tiražais.
Nuo 1841 m. Žemaičių vyskupijos parapinėse mokyklose buvo leidžiama
mokyti ir lietuviškai skaityti. Tokių parapinių mokyklų tinklas ypač išsiplėtė
Žemaičių vyskupu tapus Motiejui Valančiui. Todėl nemažai valstiečių mokėjo
paskaityti gimtąja kalba ir meldėsi iš lietuviškų maldaknygių. 1861 m. panaikinus baudžiavą, lietuvių kalba tebebuvo laikoma žemesnio luomo kalba. Bajorai,
miestiečiai ir valdininkai lietuviškai nekalbėjo. Laikyta gėda inteligentams viešoje
vietoje prabilti lietuviškai. Turtingesni Suvalkų gubernijos valstiečiai skaitė lenkišką
spaudą ir buvo lenkų įtakoje.
Dar 1863 m. kovo 23 d. (balandžio 4 d.) caras patvirtino „Laikinąsias taisykles“ Šiaurės vakarų krašto pradžios mokykloms. Tos taisyklės nenumatė, kad
pradinėse mokyklose galima būtų mokyti kitomis kalbomis, išskyrus rusų.
1863 m. gegužės 13 (25) d. Vilniaus generalgubernatoriumi paskirtas Michailas Muravjovas (Korikas). Jis dar 1863 m. galutinai uždraudė parapines mokyklas.
Filologas slavofilas Aleksandras Hilferdingas slavofilų laikraštyje 1863 m. paskelbė
straipsnį „Keletas pastabų apie lietuvių ir žemaičių gentį“. Lietuvius jis laikė artimiausia slavams gentimi, kurią reiktų grąžinti į rusų tautą ir stačiatikybę. Tuo
metu buvo pakeista ir Vilniaus švietimo apygardos vadovybė, kurioje nemažą įtaką
gavo slavofilai. Tos apygardos inspektorius Vasilijus Kulinas ir globėjas Ivanas
Kornilovas pakišo M. Muravjovui mintį lietuvių lotynišką raidyną pakeisti rusišku.
Valdžios lėšomis 1864 m. buvo parengtas ir išspausdintas pirmasis lietuviškas elementorius rusiškomis raidėmis. Tų pačių metų birželio 5 (17) d. Vilniaus
generalgubernatorius Michailas Muravjovas nurodė Vilniaus cenzūros komitetui
ateityje lietuviškus elementorius leisti spausdinti tiktai rusiškomis raidėmis. Pradėtą lietuvių spaudos draudimą toliau tęsė M. Muravjovą pakeitęs Konstantinas
Kaufmanas. 1865 m. rugsėjo 6 (18) d.
aplinkraščiu sau pavaldžiose guberni- 1 L u k š i e n ė M . Lietuvos švietimo istorijos bruožai
XIX a. pirmojoje pusėje, Kaunas, 1970, p. 94.
jose jis uždraudė spausdinti bet kokius
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lietuviško
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priešlapiai

lietuviškus leidinius „lotyniškai-lenkiškomis raidėmis“. Taip pat uždrausta lietuviškus leidinius tradiciniu raidynu įvežti iš užsienio ir juos platinti.
1865 m. rugsėjo 23 d. (spalio 5 d.) buvo išleistas panašus Vidaus reikalų
ministro Piotro Valujevo aplinkraštis. Dėl lietuvių spaudos draudimo 1866 m. sausio
30 d. (vasario 11 d.) išgautas žodinis caro įsakas. 1872 m. spalio 31 d. (lapkričio
12 d.) uždraudžiami lietuviški leidiniai ir gotiškomis raidėmis. Caro valdžiai beliko
tiktai neįleisti įgabenti ir platinti užsienyje spausdinamų lietuviškų leidinių. Minėti
įsakai dėl lietuvių spaudos draudimo
nebuvo paskelbti, todėl, vadovaujantis
pačios Rusijos įstatymais, jie neturėjo
teisinės galios. Deja, tai nebuvo kliūtis
lietuviškos spaudos nerusiškomis raidėmis persekiojimui.
Paraginti kunigų žmonės valdžios leidžiamas lietuviškas knygas
rusiškomis raidėmis atmetė. Jaunimui
per valdines mokyklas brukamas knygas tėvai drausdavo imti į rankas, o
parneštas namo dažnai sudegindavo.
Dėl lietuviškos spaudos draudimo Vilniaus vyskupijoje plito baltarusių ir lenkų kalbos, nes lenkiškos maldaknygės
nebuvo draudžiamos. Tos vyskupijos
vyskupai, kapitula ir didžioji dauguma
kunigų buvo prolenkiški, nepripažino 1864 06 05 (17) M. Muravjovo raštas,
uždraudžiantis spausdinti lietuviškus
lietuvių kalbos teisių bažnyčiose.
1867 m. kovo 11 (23) d. Žemaičių elementorius lotyniškomis raidėmis. LVIA,
vyskupas Motiejus Valančius kreipėsi į f. 1240, ap. 1, b. 205, l. 36
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Rusiškas–lietuviškas
elementorius išleistas
1865 m.
Rusiško–lietuviško
kalendoriaus rusų
raidėmis viršelis

Vilniaus generalgubernatorių E. Baranovą. Caro vietininkui jis be kitko rašė: „Mano
vyskupijos lietuviai gyventojai moka skaityti ir jiems labai reikalingos dvasinio turinio
knygos, ypač maldaknygės. Bet nuo 1865 m. lietuviškos maldaknygės jau spausdinamos
rusiškomis raidėmis, tuo tarpu tik vieni vaikai, besimokantys naujai atidarytose liaudies
mokyklose, gali tokias maldaknyges skaityti. Suaugę, o ir senesni skaito knygas tiktai
spausdintas lotynišku raidynu. Todėl jie ir negali naudotis tokiomis naujomis knygomis.
Kadangi senosios jau sunaudojamos, tai liaudis, susidurdama su sunkumais tenkinant
pačius būtiniausius savo dvasinius poreikius, atsiduria neviltyje ir ima niurzgėti. Todėl
vyskupas prašė leidimo atspausdinti anksčiau cenzūros leistą vieną iš labiausiai
vartojamų maldaknygių „Senas auksa altorius“ arba „Naujas auksa altorius“. Dėl
šio vyskupo prašymo buvo atsiklausta Kauno gubernatoriaus. Kauno gubernatorius
Aleksiejus Kaznačiovas savo atsakyme rašė:
„Galima patikimai pasakyti, kad skaityti moka tiktai namų savininkai ir tai ne visi.
Dėl tos nereikšmingos mažumos, mokančios skaityti anksčiau leidžiamų ir dosnia ranka
dovanojamų maldaknygių [yra] daugiau negu reikalinga. Sprendžiant iš vietinių kaimo
mokyklų pasiekimų praeis dar keletas metų ir dauguma kaimo gyventojų laisvai pažins
ne tik rusiškas raides, bet ir skaitys rusiškas knygas...“ Kauno gubernatorius siūlė
atmesti Žemaičių vyskupo prašymą. Taip esą vyriausybė pripažintų reikalingumą
senos tvarkos, kurios panaikinimas tris metus laikytas būtinu2.
Negavęs leidimo perspausdinti lotyniškomis raidėmis anksčiau cenzūros
aprobuotą maldaknygę Žemaičių vyskupas M. Valančius ėmėsi nelegalios veiklos.
Per Tilžės dekaną katalikų kunigą Joną Zabermaną jis suorganizavo lietuviškų
maldaknygių spausdinimą užsienyje, jų gabenimą per sieną ir platinimą Didžiojoje
Lietuvoje. Maža to, M. Valančius ėmėsi ir nelegalios veiklos. Jis parašė 8 politines
knygeles, kurios 1868–1869 m. buvo atspausdintos Tilžėje. Jis pirmasis pasmerkė
lietuvių spaudos draudimą, patarė slapta mokyti savo vaikus, smerkė vietinių valdžios pareigūnų netinkamus veiksmus,
stačiatikybės brukimą ir kita. 1870 m. 2 Byla dėl 1867 03 11 vyskupo M. Valančiaus prašymo leisti perspausdinti maldaknygę, Lietuvos
Prūsijos valdžia suėmė ir išdavė rusams
valstybės istorijos archyvas (LVIA), f. 378, BS, 1867,
b. 1332, l. 1–4.
3 lietuvių spaudos gabenimo per sie-
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ną organizatorius, tarp jų ir Ropkojų kunigą Antaną
Brundzą. Pirmoji M. Valančiaus knygnešių organizacija buvo likviduota. Byloje nukentėjo 17 asmenų.
Vilniaus generalgubernatoriaus įsakymu į Sibirą buvo
ištremti 6 kunigai ir du pasauliečiai. Kitiems skirtos
švelnesnės bausmės. Ypač tarp lietuvių populiaraus
vyskupo M. Valančiaus nebaudė. Likvidavus vyskupo M. Valančiaus knygnešių organizaciją, lietuviškos
spaudos leidimas užsienyje ir jos gabenimas į Didžiąją
Lietuvą nenutrūko iki lietuviškos spaudos draudimo
panaikinimo.
Spaudos draudimą buvo mėginta pralaužti įvai- Vyskupas Motiejus Valančius,
riomis priemonėmis. 1876–1878 m. Peterburge lietuvių suorganizavęs lietuvių spaudos
studentų pastangomis pavyko gauti cenzūros leidimus leidimą Tilžėje ir jos gabenimą
ir legaliai atspausdinti 5 lietuviškas knygeles. Per ne- per sieną
apsižiūrėjimą 1879 m. buvo gautas cenzūros leidimas
ir Vilniuje perspausdintos dvi lietuviškos maldaknygės. Nuo 1882 m. įsigalėjo
reakcija, lietuviški leidiniai pradėti griežčiau persekioti. Prašymai leisti spausdinti
lietuvišką leidinį nerusiškomis raidėmis būdavo atmetami. Rusų valdžia nesiskaitė
su lietuvių tauta, buvo kurčia ir akla kolektyviniams ir įvairių asmenų prašymams
panaikinti lietuvių spaudos draudimą3.
Pirmoji M. Valančiaus knygnešių byla, pradėta dar tebesant karo stoviui,
buvo išspręsta administracine tvarka. Panaikinus karo stovį, dėl lietuviškos spaudos
laikymo ar platinimo asmenų bylos būdavo sprendžiamos administracine tvarka
arba perduodamos įvairiems teismams. Dalis jų iki 1883 m. Kauno gubernijoje
būdavo perduodamas Kauno jungtiniams civilinio ir baudžiamojo teismo rūmams,
nuo 1876 m. – taikos teisėjams (apylinkių teismams), o nuo 1883 m. – Kauno
apygardos teismui. Teismai dažniausiai taikydavo bausmių statuto 1022 straipsnį,
kuriuo už kiekvieną užsienyje leistą ir cenzūrai nepristatytą leidinį numatyta
7,5 rublių bauda. Buvo taikomas ir 119 straipsnis, kuriuo už prekybą knygomis
be valdžios leidimo numatyta iki 250 rb bauda. Teismai už lietuviškos spaudos
platinimą ir laikymą dažnai skirdavo nedideles bausmes arba visai išteisindavo.
1894 m. nurodyta bylų dėl atimtos lietuviškos spaudos teismams nebeperduoti.
Už nepriešvyriausybinės spaudos laikymą bei platinimą administracine tvarka
bausmes gubernatorių teikimu skirdavo generalgubernatorius. Didžiausia bausmė
būdavo 250 rb bauda, o negalint jos sumokėti – 3 mėnesiai arešto.
Už antivyriausybinių leidinių laikymą bei platinimą bausdavo sunkiau. Tokias bylas tirdavo žandarmerija, o jos eigą kontroliuodavo Vilniaus teismo rūmų
prokuroras. Jos irgi būdavo sprendžiamos administracine tvarka. Baigtą bylą
žandarmerija siųsdavo Vilniaus teismo rūmų prokurorui. Pastarasis parengdavo
bylos apžvalgą, pasiūlydavo bausmę
ir bylą siųsdavo teisingumo ministrui. 3 Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias
1864–1904 (toliau – Merkys V. Draudžiamosios...),
Šis teikdavo carui siūlymą dėl bausmės
Vilnius, 1994, p. 5–14; Merkys V. Knygnešių laikai
1864–1904, Vilnius, 1994, p. 30–47.
skyrimo. Caro paliepimu skirta bausmė
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būdavo neskundžiama. Už antivyriausybinių straipsnių rašymą ar tokios rūšies
spaudos platinimą grėsė iki 6 metų tremties, o už valdžiai nepalankios literatūros laikymą skirdavo iki 8 mėn. kalėti ir 1–3 metus gyventi policijos priežiūroje,
dažniausiai tremtyje.
Rusų valdžiai nepavyko represinėmis priemonėmis sustabdyti užsienyje
spausdinamų lietuviškų leidinių plitimo Didžiojoje Lietuvoje. Necenzūruojama ir
valdžios nekontroliuojama spauda, ypač socialdemokratinės pakraipos literatūra,
žadino liaudies nepasitenkinimą caro valdžios politika.
Pagaliau 1896 m. prasidėjo byla dėl lietuvių spaudos nerusiškomis raidėmis draudimo tikslingumo. Vykstant Rusijos–Japonijos karui ir kylant liaudies
nepasitenkinimui valdžia, 1904 m. balandžio 24 d. (gegužės 7 d.) caras patvirtino
Ministrų komiteto nutarimą, kuriuo nebedraudžiama lietuviškus leidinius spausdinti lotynišku ar kitokiu raidynu4.
Per 40 lietuvių spaudos draudimo metų rusų valdžia išleido tik 66 lietuviškus spaudinius rusiškomis raidėmis (45 knygas, 14 kalendorių, 7 smulkius
spaudinius)5. Lietuviai tokių leidinių net dovanai neėmė, o vaikų parsineštas tėvai
dažnai sudegindavo.
Iš bibliografinių lentelių Vytautas Merkys nustatė, kad 1865–1904 m. buvo
išleisti 3 953 lietuviški neperiodiniai leidiniai. Iš jų Mažajai Lietuvai skirta
1 680 leidinių, spausdintų gotiškomis raidėmis. Iš bendro skaičiaus 1874–1904 m.
JAV pasirodė 176 lietuviškos knygos. Vaclovo Biržiškos skaičiavimu lietuvių
spaudos draudimo laikotarpiu Didžiajai Lietuvai skirtų knygų buvo išleista apie
5 543 600 vienetų.
Sudėtingiau suskaičiuoti, kiek Rusijos pareigūnai 1864–1904 m. konfiskavo
lietuviškų leidinių. V. Merkys rašo: „Spaudos draudimo metais pasienyje ir krašto
viduje lietuviškos spaudos buvo sulaikoma gana daug, gal net apie 6% viso tiražo.
Vien 1889–1904 m. buvo paimta 234,3 tūkst. lietuviškų leidinių.“ Į tą skaičių neįėjo
pasienyje konfiskuota lietuviška spauda. Skaičiuoti konfiskuotą spaudą bandė ir
istorikas Rimantas Vėbra. Jis priėjo išvados, kad 1865–1904 m. buvo konfiskuota
ne daugiau negu 500 tūkst. egz. lietuviškų leidinių, kas sudarytų apie 8–10 procentų visų lietuviškų spaudinių6.
V. Merkys pateikė žinių apie valdžios sulaikytus 2 475 asmenis su draudžiama
lietuviška spauda. Į šį skaičių patenka lietuvių spaudos platintojai ir skaitytojai,
o taip pat slapti mokytojai (daraktoriai). Sulaikytų su lietuviška spauda buvo
daugiau, nes tuo reikalu ne visi dokumentai yra išlikę arba sunkiau randami. Be
to, dalis sulaikytų asmenų iš žemesnio rango pareigūnų išsipirkdavo. Neįmanoma
nustatyti, koks nuošimtis lietuviškos spaudos platintojų persekiotojams neįkliuvo.
Lietuvių spaudos draudimo metais kilo lietuvių tautinis atgimimas, nusistovėjo beveik dabartinė lietuvių literatūrinė kalba.
4
5

6

Ten pat.
Lietuvos TSR bibliografija, Vilnius, t. 2, kn. 1, 1985,
p. 13.
Merkys V. Knygnešių laikai, p. 185–186; Merkys V. Draudžiamosios..., p. 13; Vėbra R. Lietuviškos
spaudos draudimas, Vilnius, 1995, p. 210–221.
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Draudžiamos lietuviškos spaudos
platintojai paupariai
Lietuviškos spaudos platinimas nebūtų turėjęs prasmės, jeigu nemažai valstiečių nebūtų mokėję bent skaityti gimtąja kalba. Nuo XIX a. pradžios Žemaitijos
parapinėse mokyklose būdavo pamokoma ir lietuviškai skaityti. 1841 m. Žarėnų
parapinėje mokykloje buvo mokoma žemaitiškai skaityti ir rašyti7. Nuo seno
Žemaičių vyskupijos bažnyčiose žmonės melsdavosi iš lietuviškų maldaknygių.
Žarėnų parapinėje mokykloje 1857 m. mokėsi 18, 1858 m. – 9, 1859 m. –
13, 1860 m. – 11, 1861 m. – 10, 1863 m. – 31 mokinys. Medingėnų parapinėje
mokykloje 1859 m. mokėsi 32, 1860 m. – 25, 1861 m. – 8, 1862 m. – 4, 1863 m. –
6 mokiniai8. Žarėnų parapijoje buvo net 8 bajorkaimiai. Daugybė šaltinių liudija,
kad smulkieji Žemaitijos bajorai gerai mokėjo lietuviškai ir šios kalbos nesigėdijo.
Žarėnų apylinkės buvo toli nuo sienos su Mažąja Lietuva. Žmonės draudžiamos lietuviškos spaudos įsigydavo iš įvairių keliaujančių knygnešių, iš asmenų,
prekiaujančių religiniais reikmenimis, o slapta – ir lietuviška religine spauda,
kalendoriais. Spaudos persekiojimas priklausė ir nuo vietinės rusų administracijos
uolumo.
Nuo seno Žemaitijoje per šventes prie bažnyčių buvo prekiaujama rožiniais,
medalikėliais, kryželiais, maldaknygėmis ir kitais religiniais reikmenimis. Tie prekiautojai buvo vadinami bagamazninkais, karabelnikais, škaplierininkais. V. Merkys tokius
prekiautojus vadino pauperiais. Lietuvių kalbos žodyne pateiktas terminas pauparis.
Viena žymesnių lietuviškos spaudos platintojų buvo Telšiuose gyvenusi
Barbora Posmuvienė. Jau 1869 m. kaltinta platinusi draudžiamą spaudą. 1869 m.
kovą Telšių turguje žandaras sulaikė nepilnametį berniuką Antaną Posmų ir iš
jo atėmė 4 religines knygeles „Kalvaria“. Nors jose nurodyta, kad spausdintos
Vilniuje 1860 m., bet buvo išleistos Tilžėje 1867 metais. Kvočiamas berniukas
sakė, kad knygeles jo motinai Barborai Posmuvienei parduoti davė Juozapota
Gauduševičienė. Motina tai padaryti liepusi jam, todėl nuėjęs į turgų. Per kvotą
J. Gauduševičienė prisipažino pirkusi knygas iš nepažįstamo asmens ir davusi
B. Posmuvienei. Per kratas nei J. Gauduševičienės, nei B. Posmuvienės namuose
lietuviškų knygų nerado9. Tikėtina, kad abi liko nebaustos.
1882 m. gruodį Telšiuose iš prekiaujančio Stanislovo Vito ir Barboros Posmuvienės atimtos 8 lietuviškos ir viena lenkiška knyga. Tarp atimtųjų buvo 5 kalendoriai 1882-iems metams ir dvi lietuviškos religinės knygos. Sulaikytieji teigė
knygas pirkę iš nepažįstamų asmenų ne pardavimui, bet padovanoti savo vaikams
ir giminėms10. Apie bausmes žinių nerasta, tačiau 1883 m. kovą B. Posmuvienei
vėl įkliuvus, Telšių apskrities ispravnikas rašė, kad sulaikytoji jau anksčiau buvusi
teisiama.
7
Lukšienė M. Lietuvos švietimo..., p. 258.
Netrukus B. Posmuvienė vėl 8 Žemaitijos parapinių mokyklų mokinių statistika
1857–1863 m. Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
įkliuvo. 1883 m. kovo 3 (15) d. Telšių
(MAVB), f. 12, b. 3072, l. 3, 4.
policijos prižiūrėtojas su žandarmerijos 9 1869 m. Telšių karinio viršininko byla dėl sulaikytos lietuviškos spaudos, LVIA, f. 1251, ap. 1,
puskarininkiu Telšiuose sulaikė vienb. 149, l. 19–22.
kinkį vežimą, kuriame važiavo B. Pos- 10 1892 m. Kauno gubernijos įvykių suvestinė, LVIA,
muvienė ir jos sūnus Jonas. Apžiūrėjus
f. 378, BS, 1882, b. 104, l. 16.
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vežimą rasti 263 vienetai knygų, 29 pakeliai paveiksliukų, daugiau negu 7 svarai
kryželių ir medalikėlių, 1 svaras smilkalų maišelių, 4 fajanso gaminiai su šventųjų
atvaizdais ir šiek tiek galanterijos prekių (skarelių). Padarius kratą B. Posmuvienės
namuose, lietuviškos spaudos nerasta. Taip pat nerasta jokio tinkamo aprašyti ir
paimti parduoti turto už galimą paskirti baudą. Ji su vežimu nuvaryta į Kretingos
muitinę. Ten surašytas aktas. Kvočiama B. Posmuvienė teigė, kad vežime krovinys
buvo paruoštas nugabenti į Papilę, nes verčiasi smulkia prekyba. Iš 246 knygų
dvi buvo lenkiškos, o 244 – trylikos pavadinimų lietuviški leidiniai. Vienuolikos
pavadinimų knygos buvo religinio turinio, dar buvo M. Valančiaus „Palangos
Juzė“ ir 200 kun. M. Brundzos elementorių „Lamentorius lietuviškas“.
Knygos ir kiti religiniai dalykai pasiųsti Vilniaus atskirajam cenzoriui.
1883 m. birželį cenzorius Kauno gubernatoriui rašė, kad iš 246 iš B. Posmuvienės
atimtų knygų 44 lietuviškos uždraustos. 200 knygų, cenzūros leistų Varšuvoje,
dabar esančios uždraustos. 130 medalikėlių ir 104 paveiksliukai uždrausti, nes
išleisti užsienyje su lietuviškais tekstais. Pareikalavo pradėti teisminį persekiojimą11. Teismo bylos nepavyko aptikti. Nežinia ir kokiam teismui ji buvo perduota.
Susirašinėjime asmens duomenų apie B. Posmuvienę nėra.
1883 m. rudenį žandarmerijos puskarininkis iš B. Posmuvienės vėl atėmė
knygą (2 egzempliorius) „Garbie Dieva“. 1889 m. iš jos vėl buvo atimta keletas
lietuviškų knygų12. Apie bausmes žinių nerasta.
Jau šeštą kartą B. Posmuvienė įkliuvo 1895 m. Tų metų rugsėjį Kauno
gubernatorius pranešė Vilniaus generalgubernatoriui iš Telšių apskrities ispravniko gavęs nepriešvyriausybinio turinio 16 lietuviškų knygų, atimtų iš Telšių
miestietės Barboros Posmuvienės. B. Posmuvienė teigusi, kad atimtos knygos yra
jos mirusių tėvų palikimas, ji pati knygų iš niekur neįsigijusi. Jos veikloje nieko
peiktino policija nepastebėjusi, neteista ir netardyta. Išimtinai verčiasi iš škaplierių,
rožinių (rašo – karolių) ir kryželių pardavinėjimo. Taigi Telšių ispravniko įstaigos
darbuotojai nebežinojo apie B. Posmuvienės ankstesnius įkliuvimus. Gubernatorius
nurodęs Telšių ispravnikui uždrausti B. Posmuvienei pardavinėti bet kokią spaudą,
o taip pat ir religinius reikmenis.
Už uždraustų lietuviškų leidinių laikymą Vilniaus generalgubernatorius
Piotras Orževskis nubaudė B. Posmuvienę savaite arešto policijos areštinėje13.
Gaila, bet nepavyko rasti B. Posmuvienės biografinių duomenų. Apie ją
nerasta žinių ir lietuvių periodinėje ar kitokioje spaudoje.

Bylos dėl priešvyriausybinės spaudos
Kazio Rekašiaus byla. Sulaikius spaudą, kurioje būdavo rusų valdžią peikiančių sakinių, jų bylas perduodavo
žandarmerijai. Tokiai kategorijai buvo 11 1883 03 05 Telšių ispravniko raštas Kauno gub.
priskirta periodinė spauda („Varpas“,
Kauno regioninis valstybės archyvas (KRVA), f. I–50,
ap. 2, b. 86, l. 1–8; 1883 06 25 Vilniaus atskirojo
„Ūkininkas“, „Žemaičių ir Lietuvos
cenzoriaus atsakymas Kauno gub. LVIA, f. 1242,
apžvalga“, „Tėvynės sargas“ ir kita),
ap. 1, b. 50, l. 170.
o taip pat dauguma kalendorių, nema- 1213 Merkys V. Draudžiamosios..., p. 311.
1895 09 07 Kauno gub. raštas Vilniaus generalgužai pažintinės, publicistinės ir grožinės
bernatoriui ir šio 10 10 atsakymas, LVIA, f. 378,
PS, 1895, b. 7, l. 130–132.
literatūros.
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Lietuvišką periodinę spaudą
mėgindavo siųsti ir paštu. Kadangi
laiškanešių nebūdavo, laiškų reikėdavo
pasiteirauti pašte, arba jie būdavo paimami į valsčių valdybas, iš kurių adresatams įteikdavo kaimų seniūnai. Valdžios pareigūnai buvo nurodę tikrinti
įtartinus laiškus, smulkias siuntas, ypač
iš užsienio tiek paštuose, tiek valsčių
valdybose. 1893 m. lapkričio 13 (25) d.
į Žarėnų valsčiaus valdybą pateko iš
Tilžės Kaziui Rekašiui, gimusiam apie
1867 m., gyvenusiam Girkantiškės kaime, siųstas laiškas. Valsčiaus valdybos
raštininkas Petras Racinis praplėšė voką
ir pamatė spausdintą tekstą. Kartu su
padėjėju rusu raštininkas atplėšė voką
ir jame rado laikraštį. Apie tai pranešė policijai, o voką vėl užklijavo. Kai
lapkričio 18 d. į valsčiaus valdybą
atsiimti laiško atėjo K. Rekašius, jo jau
laukė ir policininkas. Šis pareikalavo 1893 m. laikraščio, tais metais siuntinėto
atplėšti voką. Viduje buvo „Žemaičių K. Rekašiui į Žarėnų paštą, vienas numerių
ir Lietuvos apžvalgos“ 1893 m. 22 numeris. K. Rekašius ėmė plėšyti voką, matyt, kad neliktų adreso su jo pavarde.
Policininkas plėšymą sustabdė ir voko skutelius susirinko. Tą pačią dieną punkto
policininkas (uriadnikas) K. Rekašiaus namuose padarė kratą. K. Rekašius gyveno
su tėvu, kuris buvo išsinuomavęs Girkantiškės palivarką. Krepšyje rasti dar 9 to
laikraščio numeriai (1893 m. nr. 10–20). Viename numeryje buvo prierašas, kad
redakcija gavo K. Rekašiaus laišką. Kratoje dalyvavęs ir valsčiaus raštininko padėjėjas teigė, kad K. Rekašius per valsčiaus valdybą iš Tilžės gaudavęs laiškų ir
anksčiau. Tiek tėvas, tiek sūnus teigė laikraščius radę pakelėje. Policijos surašytą
protokolą Rekašiai pasirašyti atsisakė.
1894 m. sausio 10 d. jau pats policijos nuovados viršininkas (pristavas)
Žarėnų valsčiaus valdyboje patikrino K. Rekašiui siųstą laišką. Rado „Žemaičių
ir Lietuvos apžvalgos“ 1893 m. 24 numerį. Perdavus bylą žandarmerijai, jos pareigūnai K. Rekašiaus Girkantiškėje neberado. Pajutęs pavojų, 1894 m. sausį jis
atvyko į Plungę, kur dirbo M. Oginskio arklininku. Buvo paskelbta jo paieška.
Žandarai nusamdė šnipą pranešti, jeigu K. Rekašius pasirodytų pas tėvą Girkantiškėje. Pagaliau 1895 m. balandžio 14 (26) d. Varnių žandarų punkto puskarininkis
gavo žinią, kad K. Rekašius yra pas tėvą Girkantiškėje. Žandaras su policininku
K. Rekašių suėmė ir uždarė į Šiaulių kalėjimą.
Nors K. Rekašius kaltu neprisipažino, caro 1895 m. spalio 4 (16) d. paliepimu jis nubaustas 3 mėnesius kalėti, o atlikus šią bausmę, paskirti trims metams
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viešą policijos priežiūrą tremtyje už Pavyslio ir Vakarų kraštų. Atlikęs kalėjimo
bausmę, tremties vietą pasirinko Rygą14.
Nors K. Rekašius lietuviškos spaudos platinimu nekaltintas, tačiau paskirta
palyginti sunki bausmė. Tikėtina, kad spaudą buvo užsiprenumeravęs iš leidėjų
Tilžėje.
Keista Joanos Penkauskaitės byla ir Leonas Navickas. J. Penkauskaitė buvo
gimusi apie 1867 m. Janapolėje. Gyveno Pluotinės kaime, tuomet Varnių valsčiuje.
1892 m. policija iš Pluotinės kaimo gyventojo Leono Navicko atėmė 4 lietuviškas
knygas, o iš J. Penkauskaitės buvo atimti 6 lietuviški kalendoriai. Šiaulių apskrities ispravnikas teigė, kad minėti asmenys pardavinėjantys knygas ir religinius
reikmenis Šiaulių ir Telšių apskrityse. Leidiniai atimti per kratas, padarytas jų
butuose. Kauno gubernatorius siūlė kiekvieną kaltinamąjį bausti didžiausia administracine bausme po tris mėnesius arešto policijos areštinėje. Caro vietininkas
skyrė kiekvienam po du mėnesius arešto policijos areštinėje15.
V. Merkys nurodo, kad Luokės policijos punkto uriadnikas 1895 m. gegužę
krėtė jos namus, rado „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgos“ 1895 m. Nr. 1–7, 9, 10 po
2 egzempliorius ir liepė pačiai nunešti savo Varnių policijos punkto uriadnikui.
Ji taip ir padariusi. Be to, Varnių uriadnikui prisipažinusi dar turėjusi lietuviško
kalendoriaus 1896-iems metams 4 egzempliorius, kuriuos pardavusi. Taip pat ji
prisipažinusi, kad prieš 3 metus už atimtus kalendorius atlikusi 2 mėnesių arešto
bausmę16.
Iš jos baudžiamosios bylos galima įsitikinti, kad Luokės uriadnikas policijos
nuovados pristavui pareiškė J. Penkauskaitės niekada nematęs ir kratos pas ją
nedaręs. Iš painaus aiškinimosi susidaro įspūdis, kad pas Varnių uriadniką J. Penkauskaitę nuvedė Barvydžių kaimo policijos dešimtininkas Kazys Jakubauskas,
įkalbėjęs, kad nebus bausta. Ji uriadnikui atidavusi turėtus 18 minėto laikraščio
vienetų.
Vėliau kvočiama J. Penkauskaitė teigė jokių laikraščių Varnių uriadnikui
nenešusi ir pati jų neturėjusi. Deja, ji buvo apkaltinta draudžiamos antivyriausybinės spaudos platinimu. Caro 1897 m. rugpjūčio 23 d. (rugsėjo 4 d.) paliepimu
J. Penkauskaitė nubausta 1 mėnesį kalėti ir metus gyventi policijos priežiūroje už
Pavyslio ir Vakarų kraštų. Atlikusi kalėjimo bausmę Kaune, tremties vietą pasirinko
Rygą. J. Penkauskaitė artimų giminių neturėjo, tėvai buvo mirę17.
1895 m. rugsėjo 21 d. (spalio 3 d.) anksčiau minėto L. Navicko namuose
policija vėl padarė kratą. Rado 1837 m. išleistą Simono Daukanto lotynų kalbos
gramatiką „Prasmą lotinų kalbos“ ir 1776 m. išspausdintą J. Lechavičiaus knygą
„Pravadnikas ing tieviški dangaus...“, o taip pat du sąsiuvinius lietuviškų rankraščių.
L. Navickas teigė tas knygas ir rankraščius prieš 30 metų gavęs iš vieno Varnių
kunigų seminarijos klieriko. 1895 m. spalio 10 d. Vilniaus generalgubernatorius
L. Navicką nubaudė 1 savaite arešto
14
policijos areštinėje. Norisi paminėti ir 15 LVIA, f. 446, ap. 2, b. 212 (K. Rekašiaus byla).
1892 12 18 Kauno gub. raštas generalgubernatoriui
rastų leidinių likimą. 1895 m. spalio
ir jo atsakymas, MAVB, mf, 703, 3, d. 2, l. 347.
(Tai neišlikusios bylos nuorašo mikrofilmas).
7 d. Kauno gubernijos žandarmerijos
16
Merkys V. Draudžiamosios..., p. 299.
valdybos viršininkas pranešė, kad at- 17 LVIA, f. 446, ap. 2, b. 377, l. 1–68 (J. Penkauskaitės
imti iš L. Navicko du leidiniai ir ranbyla).
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kraščiai sunaikinti18. Minėto 1776 m. leidinio neišliko nė vieno egzemplioriaus.
Taip vandališkai buvo naikinamos Lietuvos kultūros vertybės.
Klementas Gudas ir jo bibliotekėlė. Kun. P. Žadeikis apie Klementą Gudą
yra paskelbęs šias žinias:
„Gimęs, rodosi, Antkantų kaime, Žarėnų parapijoje, Telšių apskrityje. Būdamas labai
vargingų tėvų jis nuo mažens tarnavo piemeniu pas ūkininkus. Kuomet ir kaip jis buvo
pramokytas skaityti ir tapo uoliu knygų gabentoju, nėra žinių. Bet suaugęs į vyrą jis
patsai eidavo į Prūsus ir nešdavo knygas. Kelis sykius buvo prie sienos apšaudytas, kelis
sykius buvo priverstas mesti šalin savo naštą, kad būtų galima lengviau leistis į kojas.
Pasenėjęs tarnavo daržininku Tarvydų dvare pas poną Igną Kryževičių. Nebegalėdamas
pats eiti į Prūsus, jis laikė visuose dvaro užkampiuose daugybę knygų ir laikraščių. Toks
jo veikimas, savaime suprantama, negalėjo praeiti nepastebėtas žandarų, tačiau būdamas
pono globoje, jis ilgą laiką buvo nekliudomas. Galų gale vis tik atsibaldė žandarai daryti
kratos. Ponas Kryževičius ir čia atėjo jam pagalbon, įkalbėdamas žandarus, kad jie krėstų vien tik jo, Gudavičiaus, kambarius. Bet ir tuose kambariuose buvo daug laikraščių.
K. Gudavičius pamatęs žandarus įeinant į jo butą, suskubo laikraščius sukimšti sau į
kišenes ir į užantį. Kratai einant jam pasisekė tuos raštus paslėpti jau iškratytoje lovoje,
taip žandarai nieko nerado. Klemensas Gudavičius platino knygas, vadovaudamasis ne
tautybe ir ne kita kokia mintimi, o tik norėdamas pakelti žmonėse dorą. Dievotesnį ir
doresnį už jį žmogų sunku įsivaizduoti. Tame pačiame Tarvydų dvare buvo kažkokia
ar virėja, ar šiaip kokia kambarinė, moteriškė ne visai doro gyvenimo. Ji, kartkartėmis
Klemenso pašiepiama, vėl K. Gudavičių įskundė žandarams. Tą sykį atvykę žandarai rado
pas jį daugybę knygų ir raštų. Jis liko trims metams ištremtas į Dvinską [Daugpilį,
Latvija], paskui leista jam apsigyventi Rygoje. Iš čia sugrįžęs į savo Žemaičius mirė
apie 1891–1895 metus19.“
Kun. P. Žadeikis, neturėdamas dokumentų, paankstino K. Gudo mirtį. Iš
sklandančių kalbų nurodė netikrą skundiką. Tikėtina, kad tokius gandus tarp
žmonių paskleidė, matyt, nekentęs lietuvių atgimimo dvarininkas, pas kurį sodininku dirbo K. Gudas (Gudavičius). Vilniaus teismo rūmų prokuroro teikime
Teisingumo ministrui jau pirmame sakinyje rašoma: „Telšių apskrities Tarvydų dvaro savininkas Ignas Kryževičius Kauno gubernatoriui asmeniškai pareiškė, kad jis matė
pas savo sodininką Klementą Gudą ant stalo vieną priešvalstybinio lietuviško laikraščio
„Apžvalga“ numerį.“20
1895 m. rugsėjo 21 d. (spalio 3 d.) tuo pat metu buvo padarytos kratos ir
Pluotinės kaime L. Navicko bute, apie ką rašoma anksčiau ir vienkiemyje gyvenusio Urbono namuose, tačiau pas jį lietuviškos spaudos nerasta.
K. Gudo krėsti atvyko žandarmerijos puskarininkis, du policininkai ir dar
vienas pareigūnas, liudininkais paimti ir du vietiniai valstiečiai. Klėtyje, kur
K. Gudas gyveno, rasta 15 lietuviškų
leidinių. Skundikas I. Kryževičius atli- 18 Merkys V. Draudžiamosios..., p. 280; KRVA, f. I–50,
ap. 1, b. 2337, l. 1–10 (L. Navicko ir K. Gudo
ko ir žandaro vaidmenį. Jis krėtikams
byla).
pranešė matęs, kad kažkas iš sodo per 19 Kun. Žadeikis P. Lietuvių spaudos skleidėjai
Žemaičių krašte 1864–1904 m., Rytas, 1924, rugpj. 9,
tvorą išmetė maišą. Tame maiše rasta 41
nr. 179, p. 2.
lietuviška knygelė. Visų leidinių rasta 20 1895 11 06 Vilniaus teismo rūmų raštas Teisingumo
ministrui, LVIA, f. 446, ap. 2, b. 262, l. 7.
tik po vieną vienetą. Taigi K. Gudas
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buvo sukaupęs lietuviškų knygų bibliotekėlę. Be knygų, rastas vienas atvirukas
ir du rankraščių sąsiuviniai. Visi atimtų leidinių pavadinimai yra paskelbti. Net
skundikas I. Kryževičius liudijo, kad K. Gudas yra ligotas, sunkiai valdo vieną
koją, labai religingas ir lietuviškos spaudos neplatino. Priešvyriausybinėmis buvo
pripažintos 7 knygelės ir 18 numerių „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgos“.
Nors Vilniaus teismo rūmų prokuroras Teisingumo ministrui siūlė skirti
1 mėnesį kalėti ir metus laikyti policijos priežiūroje tremtyje, tačiau gavo trigubai
didesnę bausmę. Caro 1896 m. gegužės 1 (13) d. paliepimu jis nubaustas tris
mėnesius kalėti ir 3 metus tremties policijos priežiūroje už Vakarų ir Pavyslio
kraštų21.
Pranciškos Liaugminienės ir Juozo Štropo (Štropaus) byla. 1894 m. sausio
24 d. (vasario 5 d.) Žarėnuose valstietė Pranciška Liaugminienė užėjo pas Juozą
Štropą, kuris tuo metu skaitė laikraštį „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“. J. Štropas vieną to laikraščio numerį davė Liaugminienei. Ji ėmė skaityti apie Kražių
bažnyčios uždarymą. Tuo metu į kambarį įėjo policijos šimtininkas Petrauskas.
J. Štropus abu laikraščius bandė slėpti, bet nespėjo. Šimtininkas pasiteiravo dėl
anksčiau jų kalbėto reikalo. Išgirdęs atsakymą, ruošėsi išeiti. Nors J. Štropas
laikraščius bandė slėpti už nugaros, tačiau šimtininkas juos pastebėjo. Minėtas
šimtininkas apie matytus du laikraščio numerius tuoj pranešė Žarėnų valsčiaus
raštininkui. Po dviejų valandų pas J. Štropą daryti kratos atvyko žandarų puskarininkis ir policijos uriadnikas. Jie nuomininkės Karolinos Račkauskaitės kambaryje
rado J. Štropą, skaitantį M. Jankaus knygelę gotiškomis raidėmis „Žiemos vakaro
adynėlė“. Matyt, tikrintojai nesugebėjo perskaityti lietuviško teksto gotiškomis raidėmis. Jo byla perduota žandarmerijai. Nuomininkė teigė, kad knygelė ne jos. Per
kratą P. Liaugminienės bute buvo rastos 7 religinio turinio knygelės. P. Liaugminienė teigė, kad knygos yra prieš 5 metus mirusio jos tėvo palikimas. Skundiko
nurodytos „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgos“ per kratą nei P. Liaugminienės, nei
J. Štropo butuose nerado. Dešimtininkas liudijo, kad J. Štropą pažįsta jau ketverius metus. Jis artimai bendraudavęs su Žarėnų vargonininku Juozu Mačiulsku ir
prieglaudoje gyvenusiomis moterimis. Anksčiau pas J. Štropą lietuviškos spaudos
nematęs. Luokės uriadnikas teigė girdėjęs kalbas, kad J. Štropas gabena iš užsienio lietuvišką spaudą. Vėliau buvo pripažinta, kad nieko smerktino rusų valdžios
atžvilgiu toje M. Jankaus knygelėje nėra, tiktai reiškiamas nerimas dėl Mažosios
Lietuvos lietuvių vokietinimo.
Teisingumo ministerija, susitarusi su Vidaus reikalų ministerija, J. Štropui
bylą nutraukė. Jam panaikinta ir ypatinga policijos priežiūra. J. Štropas gimė
apie 1864 m., gyveno Žarėnuose, buvo mūrininkas. Rodos, kad tuo metu dirbo
zakristijonu22.
Nors V. Merkys rašo, kad P. Liaugminienei byla nutraukta, tačiau buvo
truputį kitaip. Kadangi iš jos atimtos religinio turinio nepriešvyriausybinės knygos,
tokia byla žandarmerijai nepriklausė. Ją
spręsti administracine tvarka perduota 21 Žr. 18 nuorodą; LVIA, f. 446, ap. 2, b. 262, l. 1–38
(K. Gudo byla).
Kauno gubernatoriui. 1894 m. balan22
LVIA, f. 446, ap. 2, b. 214 (J. Štropo byla); Didžiosios
džio 6 (18) d. Kauno gubernatorius
knygnešių bylos, sud. A. Katilius, Vilnius, 2006,
p. 249, 259.
už rastas 7 religinio turinio lietuviškas
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knygas siūlė P. Liaugminienę nubausti savaite arešto policijos areštinėje. Vilniaus
generalgubernatorius siūlomą bausmę skyrė23.
Apie 1894 m. kratas rašyta ir lietuvių spaudoje. Beje, tai vienintelė spaudos
draudimo laikų žinutė iš Žarėnų valsčiaus iki 1904 m. Minėtoje žinutėje rašoma,
kad 1894 m. vasarį policijos nuovados pristavas (asesorius) darė kratą Žarėnų
vargonininko J. Mačiulsko namuose, tačiau lietuviškos spaudos nerado. Po dviejų dienų asesorius su žandarų puskarininkiu krėtė Žarėnų zakristijono J. Štropo
namus. Rado vieną knygelę „Žiemos vakaro adynėlė“. Vienos mergaitės namuose
išplėšė skrynelę, kurioje rado seną laikraščio „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“
numerį. Paėmę tą laikraštį, krėtikai nuskubėjo į namus, kuriuose gyveno vargdienė
našlė P. Liaugminienė (pavardė nenurodyta, bet paminėta vėliau). Ten darydami
kratą net trobos grindis išplėšė, krosnis išgriovė. Atrado visokių nekaltų knygučių
„Gyvenimai šventųjų“, „Nekaltibė ir Dangiškas paraminimas“ ir kitų. Rašoma,
kad 1894 m. kovo 13 (25) d. „vėl atsibastė asesorius į tuos pačius namus krėsti, bet
ir šį kartą pasiliko, kaip musę perkandęs“. Nurodyta, kad Žarėnuose yra judošius
„policeiskis“ P[etrauskas]. Žinutė baigiama įspėjimu žarėniškiams būti atsargiems
su knygomis ir visais išganingais darbais24.
Kajetono Norvilos byla. 1895 m. spalio 5 (17) d. uriadnikas mokesčių reikalu atvyko pas tuometinio Žarėnų valsčiaus, Tauravo dvaro nuomininką Kajetoną
Norvilą. Policininkas už paveikslo pastebėjo kyšančią knygelę ir ją čiupo. Tai buvo
kalendorius 1895-iems metams, laikytas priešvyriausybiniu. Bajoras K. Norvila sakė
tą kalendorių pirkęs Varniuose iš nepažįstamo asmens.
Jo turinys nedominęs, buvusi reikalinga tik kalendorinė dalis, kur būna nurodyti turgai, prekymečiai.
K. Norvila gimė apie 1841 m. Kaltinėnų parapijoje.
Vilniaus teismo rūmų prokuroras siūlė K. Norvilai skirti vieną mėnesį kalėti. Teisingumo ministerija
bylą nutraukė dėl caro 1896 m. gegužės 14 (26) d.
manifesto25.
Lietuviškos spaudos platintojo Stasio Dunausko byla. 1896 m. sausio 14 (28) d. per mugę Lauko
Sodoje žandarų puskarininkis su uriadniku krėtė
prekiautojų palapines. Stasio Dunausko, atvykusio
iš Telšių, palapinėje šieno maišelyje po staliuku tikrintojai rado 12 lietuviškų knygų, tarp kurių buvo
8 kalendoriai 1896-iems metams. Žandaras jau žinojo,
kad tie kalendoriai priešvyriausybiniai. Be to, lietu- Iš S. Dunausko atimto
viškos spaudos persekiotojai sniege prie miestelio kalendoriaus viršelis, jo byloje
rado dar 10 tokių pat kalendorių ir
4 elementorius. Tikėtina, kad prasidė- 23 Merkys V. Draudžiamosios..., p. 230; 1894 04 06
Kauno gub. raštas generalgubernatoriui ir šio
jus kratoms, juos išmetė kiti asmenys.
04 12 atsakymas, MAVB, mf, 703, 3, d. 3, l. 411
S. Dunauskas teigė leidinius pirkęs iš
(Neišlikusios bylos nuorašo mikrofilmas).
nepažįstamos moters. Kadangi nemo- 24 Lapė iš kadugynų, Žarėnai, Žemaičių ir Lietuvos
1894, nr. 7, p. 56.
kantis skaityti, nežinojęs, kad knygos 25 apžvalga,
LVIA, f. 446, ap. 2, b. 260, l. 1–73 (K. Norvilos
buvo priešvyriausybinės.
byla).
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1896 m. balandžio 11 (23) d.
S. Dunauskas uždarytas į Telšių kalėjimą. 1896 m. birželio 26 d. (liepos 8 d.)
caro paliepimu jam į bausmę įskaitytas
kardomasis kalinimas ir trims metams
skirta vieša policijos priežiūra tremtyje
už Pavyslio, Šiaurės ir Pietų–Vakarų
kraštų. Kur buvo ištremtas, byloje žinių nėra.
S. Dunauskas buvo gimęs apie
1844 m. Užgirių kaime, Sedos valsčiuje,
stalius, pauparis, gyveno Telšiuose26.
Prano Dobševičiaus, Aleksandro S. Dunausko leidimas prekiauti smulkiais
Jenkaus ir Domininko Berenio byla. dirbiniais, jo byloje
1896 m. sausio 21 d. (vasario 2 d.,
sekmadienį) Žarėnų uriadnikas įpareigojo dešimtininko dvarininko sūnų Simoną
Jankauską pašnipinėti, ar kas pardavinės lietuvišką spaudą. Kiek atokiau nuo šnipo
slampinėjo ir pats uriadnikas, o taip pat šimtininkas Sirputas ir dešimtininkas
Stasys Ruikys. Užėjęs į miestelio duonos parduotuvę S. Jankauskas pamatė, kaip
vienas asmuo perdavė kitam tris lietuviškus kalendorius ir dar vieną knygą. Šnipas
nuskubėjo pas gatvėje laukusį uriadniką su šimtininku ir dešimtininku. Visi keturi
nubėgo į duonos parduotuvę. Įpuolęs į parduotuvę, uriadnikas tarpduryje sulaikė
bajorą Pranciškų Dobševičių, o dešimtininkas pristojo prie išeinančio valstiečio
Aleksandro Jenkaus. P. Dobševičius kalendorius išmetė ant grindų, o maldaknygė
liko kišenėje. Uriadnikas įstūmė P. Dobševičių į atskirą parduotuvės kambarį,
užrėmė duris ir puolė krėsti valstietį A. Jenkų. Šis specialiose kišenėse turėjo
7 kalendorius 1896-iems metams, elementorių ir maldaknygę. P. Dobševičius teigė
iš A. Jenkaus pirkęs tik maldaknygę, o ant grindų numesti kalendoriai yra ne jo
ir nežinantis, kieno jie. A. Jenkus teigė P. Dobševičiui pardavęs tik maldaknygę,
o kalendorius pirkęs iš nepažįstamo asmens.
Uriadnikas kartu su savo talkininkais tą pačią dieną nuvyko į A. Jenkaus
namus Gaubelių kaime. Išnaršė visą sodybą, tačiau lietuviškos spaudos nerado.
Kitą kartą kvočiamas A. Jenkus pasakė, kad lietuviškus leidinius gavęs iš Lauko
Sodos gyventojo, turinčio smulkių prekių parduotuvę Domininko Berenio, kuris
jam buvęs skolingas. 1896 m. sausio 22 d. (vasario 3 d.) D. Berenio namuose
Lauko Sodoje buvo padaryta išsami krata, tačiau lietuviškos spaudos nerado.
Pats uriadnikas vėliau liudijo anksčiau turėjęs žinių, kad D. Berenis platina
(pardavinėja) lietuvišką spaudą. Ne kartą D. Berenio namuose daręs kratas, bet
lietuviškos spaudos neradęs. D. Bereniui paskirta griežta policijos priežiūra jo
gyvenamoje vietoje. 1896 m. balandžio 2 (14) d. A. Jenkus uždarytas į Telšių
kalėjimą.
Vilniaus teismo rūmų prokuroras Teisingumo ministrui teikė A. Jenkui skirti
metus kalėti, atlikus bausmę, skirti metams viešą policijos priežiūrą tremtyje, 26 LVIA, f. 446, ap. 2, b. 340, l. 1–35 (S. Dunausko
byla).
o P. Dobševičiui skirti 6 mėnesius kalėti
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ir metus tremties. D. Bereniui siūlė bylą nutraukti ir panaikinti griežtą policijos
priežiūrą.
Caro 1896 m. rugpjūčio 25 d. (rugsėjo 6 d.) paliepimu A. Jenkus nubaustas
6 mėn., o P. Dobševičius 3 mėn. kalėti. Atlikus kalėjimo bausmes, abu ištremti
metams už Pavyslio, Šiaurės ir Pietų–Vakarų kraštų. D. Bereniui bylą nutraukti.
Abu kalėjo Telšiuose. Apie tremties vietą žinių byloje nėra27.
Benedikto Dagio byla. 1896 m. vasario 12 (24) d. Telšių apskrities 4 nuovados
4 punkto uriadnikas su dešimtininku tarnybos reikalais užėjo į tuometinio Žarėnų
valsčiaus Sakalų kaimo Benedikto Dagio namus. Dešimtininkas Antanas Sirputas
pamatė ant palangės knygelę ir pasakė policininkui. Šis pačiupęs leidinuką pamatė,
kad tai kalendorius 1896-iems metams. Gelbėdama tėvą, dukra Grasilda Dagytė
pareiškė, kad kalendorių parnešė ji iš Viešvėnuose gyvenančios draugės Kotrynos
Tirkšlytės, kuri knygelę rado pakelėje. Kadangi kalendoriuje buvo valdžią peikiančių
sakinių, byla perduota žandarmerijai. Po kratos buvo pranešta K. Tirkšlytei, kaip
buvo pasakyta policijai. Bijodama būti apkaltinta dėl lietuviškos spaudos platinimo,
K. Tirkšlytė uriadnikui išsigynė turėjusi kalendorių. Kaltu pripažintas tik B. Dagys.
Vilniaus teismo rūmų prokuroras Teisingumo ministrui siūlė B. Dagiui skirti du
mėnesius arešto valsčiaus valdybos daboklėje. Valstietis B. Dagys gimė apie 1864 m.
Teisingumo ministerija bylą nutraukė dėl caro 1896 m. gegužės 14 (26) d.
manifesto28.
Prano Poškaus byla. 1896 m. liepos 17 (29) d. Telšių apskrities 4-os nuovados ir 4-to punkto uriadnikas, gavęs iš valstietės Petronelės Rapalytės įskundimą,
kad Rešketėnų dvare gyvenantis valstietis Pranas Poškus turi lietuviškų knygelių, jo bute padarė kratą. Skrynelėje rado tris lietuviškus kalendorius, 1888-iems,
1890-iems ir 1893-iems metams. P. Rapalytė buvo P. Poškaus tarnaitė. P. Poškus
teigė, kad jam kalendorius prieš trejis metus padovanojo nepažįstamas valstietis,
kai jie abu dirbo Barstėgų (Varnių vls.) dvare. Tas valstietis iš Barstėgų išvykęs
nežinia kur. Teisinosi dovanotų knygų neskaitęs, nes tam neturėjęs laiko. Tų kalendorių niekam nedavęs ir nerodęs. P. Rapalytė susipykusi su kaltinamuoju dėl
jos išsinuomoto žemės sklypelio, atsitiktinai pamatė lietuvišką knygelę ir įskundė
uriadnikui. Tarp rastų trijų lietuviškų kalendorių tik vienas 1893-iems metams
pripažintas priešvyriausybiniu.
Vilniaus teismo rūmų prokuroras siūlė Teisingumo ministrui skirti 1 mėnesį arešto valsčiaus valdybos daboklėje, o atlikus šią bausmę metus laiko laikyti
viešoje policijos priežiūroje. Caro 1897 m. balandžio 9 (21) d. paliepimu siūloma
bausmė skirta. P. Poškus gimė apie 1851 m. Buožėnuose (Nevarėnų vls.)29.
Knygnešio Prano Knoro (Kniūrio) ir kitų byla. Telšių apskrities 4 nuovados
3 punkto uriadnikas, sužinojęs, kad Žarėnų valsčiaus, Tarvydų dvaro darbininkai
turi lietuviškų leidinių, 1900 m. gruodžio 2 d. padarė to dvaro darbininkų butuose
kelias kratas. Darbininko Juozo Siriutavičiaus bute lovoje rado į skudurą suvyniotą lietuvišką kalendorių 1901-iems
metams. Nesuprasdamas, kad įkliuvus 27 LVIA, f. 446, ap. 2, b. 365, l. 1–60 (P. Dobševičiaus,
A. Jenkaus ir D. Berenio byla).
reikia stengtis neįklampinti kitų žmonių,
28
LVIA, f. 446, ap. 2, b. 326, l. 1–29 (B. Dagio byla).
susijusių su lietuviška spauda, J. Si- 29 LVIA, f. 446, ap. 2, b. 360, l. 1–35 (P. Poškaus
riutavičius pareiškė, kad kalendorių
byla).
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pirkęs prieš dvi savaites iš nepažįstamo žmogaus, atvykusio į dvarą su lietuviška
spauda. Dar pasakė, kad tas žmogus iki alkūnės neturėjo kairės rankos. Negana
to, J. Siriutavičius policininkui pasakė, kad tada iš to paties asmens kalendorius
pirko Tarvydų dvaro darbininkas Antanas Gustis ir dvare dirbęs padienis darbininkas Pranas Šaulys.
Uriadnikas tuoj nuvyko ir į Antano Gusčio butą. Jis pareikalavo atiduoti
prieš dvi savaites pirktą kalendorių. J. Gustis prisipažino kalendorių pirkęs, tačiau
sužinojęs, kad toks kalendorius uždraustas, jį sudeginęs. Policininkas A. Gusčio
bute padarė kratą ir kamaraitėje kabojusio palto kišenėje rado dvi naujas lietuviškas maldaknyges: „Balsas balandėlės“ ir „Mažas naujas aukso altorius“. Jose
nurodyta, kad spausdintos 1863 m. Vilniuje. Tie kontrafakciniai leidiniai buvo
spausdinti prieš 1 ar 2 metus Tilžėje. Aišku, maldaknygės buvo ne nusikalstamo
turinio. A. Gustis teigė tas maldaknyges pirkęs prieš dvi savaites iš jau minėto
nepažįstamo asmens, o priedo gavęs kalendorių. Apie asmenį, pardavusį maldaknyges, teigė nieko nežinantis.
Uriadnikas apklausė ir daugiau žmonių. Paaiškėjo, kad tą pačią dieną
lietuvišką kalendorių iš atvykusio asmens buvo nusipirkusi ir Tarvydų dvaro
savininko Igno Kryževičiaus tarnaitė Elena Laurinavičiūtė. Ji uriadnikui aiškino,
tą elementorių kažkur paslėpusi šiauduose ir neberandanti. Teigė dar pirkusi ir
maldaknygę, kurią palikusi Varniuose pas Išlinskį, jo vardo nežinanti.
Iš visų minėtų asmenų atimtuose leidiniuose nebuvo valdžią peikiančių
rašinių. Už jų laikymą bausmes turėjo skirti Vilniaus generalgubernatorius. Deja,
tų metų bylos apie generalgubernatoriaus skirtas bausmes už ne nusikalstamo
turinio lietuviškų knygų platinimą ar laikymą Lietuvos istorijos archyve nėra.
Gal jos ir nebuvo. Vilniaus generalgubernatorius Vitalijus Trockis mirė 1901 m.
gegužės 9 (22) d., iki 1902 m. rugsėjo 17 (30) d. Vilniaus generalgubernatorius
nebuvo paskirtas.
Iš nedorų žmonių sužinojęs, kad Varnių valsčiaus Simutiškės kaime gyvenantis Pranas Knoras (Kniurys) platina lietuvišką spaudą, 1900 m. gruodžio 27 d.
(1902 m. sausio 9 d.) į jo namus daryti kratos atvyko uriadnikas su liudininkais.
Įėjus į kambarį „svečiams“, Knoro žmona čiupo po stalu buvusį maišą ir ėmė
bėgti miško link. Uriadnikas moterį pavijo. Maiše buvo lietuviški leidiniai. Atimta
11-os pavadinimų 20 lietuviškų knygų. Iš jų priešvyriausybiniais pripažinti šie:
„Paskutinis pamokslas viena žemajčiu kuniga prieš smerti“ (2 egz.), Maironio
„Terp skausmu į garbę“ (2 egz.), M. Valančiaus „Keletas žodžių apie Rymo popiežiaus ne klaidingumą“ ir „Perspėjimas apie šventą tikėjimą“ (2 egz.). P. Knoras
prisipažino leidinius įsigijęs pardavimui iš nepažįstamo asmens, pasivadinusio
Žitkumi. Ilgai aiškintasi, ar P. Knoras neplatino knygų Tarvydų dvare, ar iš jo
knygų neįsigijo J. Siriutavičius ir A. Gustis. Pats P. Knoras teigė Tarvydų dvare
niekada nebuvęs. Sakė pardavinėjantis smulkius religinius reikmenis.
Vilniaus teismo rūmų prokuroras Teisingumo ministrui siūlė P. Knorui skirti
1 mėnesį kalėti, o atlikus bausmę, metus laikyti viešoje policijos priežiūroje. Caro
1901 m. lapkričio 7 (20) d. paliepimu nubaustas 4 mėnesius kalėti. Kalintas Telšiuose. P. Knoras gimė 1865 m. Turėjo
30
LVIA, f. 446, ap. 2, b. 698, l. 1–51 (P. Knoro byla).
2 dešimtines žemės30.
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Turėjusio lietuviškų kalendorių Jono Cipario Iš Antano Knoro (Kniurio)
byla. Tikėtina, kad susipykus artimiems giminaičiams, atimtų knygelių viršeliai
Fortunatas Ciparis pranešė policijos uriadnikui, kad jo byloje
jo brolis Jonas Ciparis, gyvenantis tuometinio Žarėnų
valsčiaus Gomantlaukio kaime, turi medžioklinį šautuvą be valdžios leidimo. Todėl
1903 m. rugpjūčio 5 (18) d. uriadnikas su liudininkais atvyko į Jono Cipario namus
daryti kratos. Nežinia, kaip ten buvo su šautuvu, tačiau policininkas kambarėlyje
prie klėties rado 7 lietuviškus kalendorius ir dar du kalendorius su nuplėštomis
pradžiomis. Kalendoriuose 1893-iems, 1894-iems, 1896-iems ir 1900-iems metams
buvo kurstančių nepasitikėjimą rusų vyriausybe straipsnių. J. Ciparis pareiškė,
kad kalendoriai jam nepriklauso. Kambarėlyje, kur rasti kalendoriai, gyveno jo
sūnus Kazimieras, kuris prieš dvejus metus išvyko į Ameriką. Kaltu pripažintas
Jonas Ciparis. Caro 1904 m. vasario 18 d. paliepimu jis nubaustas 14 dienų arešto
policijos areštinėje. Bausmę atliko Telšiuose31.

Dar keli lietuviškos spaudos sulaikymai
1891 m. rugsėjo 21 d. (spalio 3 d.) pasienio sargybiniai ties Gargždų postu
sulaikė einančius iš Mažosios Lietuvos valstiečius, tuometinio Žarėnų valsčiaus
Panavadžio kaimo gyventoją Antaną Butkų, gimusį apie 1854 m., ir jo brolį Praną.
Iš jų atimta viena sena maldaknygė „Auksa altorius“. Abu perduoti policijai. Maldaknygę turėjo Pranas Butkus, kuris grįžo iš Amerikos. Neaišku, ar sena maldaknygė buvo išleista dar iki spaudos draudimo panaikinimo, ar vėliau perspausdinta
Tilžėje. Jeigu buvo, kontrafakcinis leidinys, Vilniaus užsienio cenzūros atskirasis
cenzorius to nenustatė. Jis teigė, kad maldaknygė buvusi cenzūros leista, o dabar
uždrausta. Todėl jų teisti nereikia. Maldaknygę cenzorius sulaikė sunaikinimui32.
1903 m. balandžio 1 (14) d. policijos uriadnikas tarnybos reikalais užėjo į
tuometinio Žarėnų valsčiaus gyventojo
Julijono Pupšio namus. Policininkas pa- 31 LVIA, f. 446, ap. 2, b. 854, l. 1–39 (J. Cipario
byla).
stebėjo už veidrodžio užkištą knygą ir ją
32
1891 09 23 Gargždų muitinės raštas Vilniaus užpaėmė. Tai buvo lietuviškas kalendorius
sienio cenzūros atskirajam cenzoriui ir šio 10 21
1903-iems metams. Tame kalendoriuje
atsakymas, LVIA, f. 1242, ap. 1, b. 88, l. 271–274.
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nepalankių rusų valdžiai rašinių tikrintojai nerado. Kvočiamas J. Pupšys teigė,
kad kalendorius ne jo, bet pas jį gyvenančio svainio Jono Spaginsko. Šis aiškino
kalendorių gavęs iš Juozo Kasperavičiaus, pas kurį dar likęs toks pat kalendorius.
Padarius J. Kasperavičiaus namuose Lauko Sodoje kratą, rastos dvi lietuviškos
maldaknygės be priešlapių, bet kalendoriaus nerado. J. Kasperavičius teigė, kad
maldaknygės jo mirusio tėvo palikimas, sakė, kalendoriaus neturėjęs ir niekam
nedavęs. J. Pupšys, gimęs apie 1855 m., policijos žiniomis kurstantis valstiečius
prieš valdžią. J. Spaginskas buvo gimęs apie 1870 m., o J. Kasperavičius – apie
1871 m.
1903 m. liepos 22 d. (rugpjūčio 4 d.) Kauno gubernatorius siūlė generalgubernatoriui J. Spaginskui ir J. Kasperavičiui skirti po 3 rublius baudos, o negalint
sumokėti – po 3 paras arešto valsčiaus daboklėje. J. Pupšį siūlė bausti 10 parų
arešto policijos areštinėje be teisės areštą pakeisti pinigine bauda. Vilniaus generalgubernatorius 1904 m. gegužės 16 (29) d. bylą nutraukė33.
1903 m. rugsėjo 10 (23) d. uriadnikas užėjo į tada Žarėnų valsčiui priklausiusio Liūnų kaimo gyventojo Vinco Rubino klėtį ir pamatė lietuvišką kalendorių
1903-iems metams. V. Rubinas sakė, kad eidama iš Viešvėnų, tą kalendorių pakelėje
rado jo sesuo Liucija Rubinaitė. Sesuo patvirtino brolio teiginį apie rastą kalendorių.
V. Rubinas, gimęs apie 1868 m., anksčiau su lietuviška spauda nebuvęs įkliuvęs.
1903 m. lapkričio 27 d. (gruodžio 10 d.) Kauno gubernatorius siūlė V. Rubinui
skirti 3 rublių baudą, o negalint sumokėti – dvi dienas arešto valsčiaus daboklėje.
1904 m. gegužės 16 (29) d. byla jam nutraukta34.

Kiti knygnešiai
Užuominų apie draudžiamos lietuviškos spaudos platinimą pasitaiko ir
paskelbtuose knygnešių atsiminimuose. Antai docento Igno Končiaus užrašytame
knygnešio, gimusio 1859 m. Rietavo parapijos Kungių kaime, pasakojime skaitome:
„Iš pat jaunų dienų turėjau didelį norą knygas skaityti. Pirmąjį lietuvišką laikraštį
„Apžvalgą“ gavau iš Medingėnų vargonininko. Tą laikraštį vargonininkui buvo davęs
Medingėnų klebonas [Feliksas] Sereika.“35
Tada Medingėnai buvo Žarėnų filija, o jos kuratu 1888 m. vasarį–1892 m.
rugpjūtį buvo kun. Feliksas Sereika. Jis gimė apie 1845 m. Dičiūnuose (Pušaloto
parapija). 1860–1864 m. mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1879 m. sausio 29 d. (vasario 10 d.). Paskirtas vikaru
į Kaltinėnus, o 1881 m. – į Dotnuvą. Ten pamatęs, kad lietuviai kalba poterius
lenkiškai, ėmė juos mokyti melstis gimtąja kalba. Dėl prolenkiškų asmenų skundų
1883 m. pabaigoje toms pat pareigoms paskirtas į Dusetas. Čia organizavo slaptą
vaikų mokymą. Slaptoje Dusetų mokykloje vaikus mokė Jonas Grigėnas, o tikybą
dėstė kun. F. Sereika. Ta mokykla valdžios pareigūnų buvo susekta. Kun. J. Grigėnui paskirta 300 rublių bauda, o kun. F. Sereika 1885 m. pabaigoje perkeltas
vikaru į Šiaulėnus, iš kur 1888 m. pa- 33
1903 07 22 Kauno gub. raštas Vilniaus generalguskirtas Medingėnų kuratu. Kaip jau
bernatoriui, LVIA, f. 378, BS, 1903, b. 536, l. 21.
34
1903 09 10 Kauno gub. raštas Vilniaus generalminėta, kun. F. Sereika ir Medingėnuogubernatoriui, ten pat, l. 42.
se gaudavo lietuviškos spaudos, kurią 35 Končius I. Prašymų ir peticijų laikai, Knygnešys,
t. 1, antra laida, Kaunas, 1938, p. 68.
per patikimus žmones platino, tačiau
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Medingėnuose valdžiai neįkliuvo. 1892 m. paskirtas
Laukžemės, o 1894 m. – Tytuvėnų klebonu. Kai 1868 m.
buvo uždaryta Tytuvėnų bažnyčia, senosios katalikų
kapinės buvo priskirtos vėliau pastatytai stačiatikių
cerkvei. Kun. F. Sereika gynė senųjų kapinių priklausomybę katalikams. Už tai valdžia jį dviem metams
uždarė į Kretingos vienuolyną. Kai kun. F. Sereika
buvo Tytuvėnų klebonu, pas jį atvyko žymus knyg
nešys Jurgis Bielinis ir prašė, kad vikaras pamokytų
jo sūnų Kiprą. Nors kun. F. Sereika tokiam prašymui neprieštaravo, vikaras nesutiko mokyti. J. Bielinis prisiminė kun. Sereiką, nes jie abu buvo mokęsi
toje pačioje Panevėžio mokykloje. Atlikus uždarymo
vienuolyne bausmę, valdžia uždraudė kun. F. Sereiką
skirti klebonu. Išėjęs iš vienuolyno, pusantrų metų Kun. F. Sereikos elementoriaus
netvirtintas jokiose pareigose. 1901 m. paskirtas Sta- viršelis
kių kuratu. Pablogėjus sveikatai, 1905 m. paskirtas
altaristu į Lenkimus, o 1906 m. į Radviliškį, kur mirė 1913 m. birželio 14 (27) d.
Dar reikia paminėti, kad kun. F. Sereika 1896 m. savo lėšomis Tilžėje išleido
sutrumpintą ir parengtą iš Antano Baranausko paskaitų gramatiką „Kalbamokslis
lietuviškos kalbos“. Tais pat metais savo lėšomis išleido elementorių „Lietuviškas
pradžiomokslis mažiems vaikams aukštaičių ir žemaičių lietuvių“36.

Slaptas mokymas lietuviškai
Kadangi nuo 1864 m. iki 1905 m. valdinėse mokyklose buvo mokoma tiktai
rusiškai, tėvams buvo rūpestis savo atžalas pramokyti bent lietuviškai skaityti
ir rašyti. Per visą lietuvių spaudos draudimo laikotarpį valdinėse pradinėse mokyklose net tikybą antrame ir trečiame skyriuose reikalauta dėstyti rusų kalba.
Mokyklos teritorijoje mokiniams tarpusavyje kalbėtis lietuviškai buvo draudžiama.
Slaptų mokyklų ištakos – tai 1863 m. galutinai uždraustos parapinės mokyklos. Vyskupas M. Valančius jaunus kunigus dar 1867 m. ragino organizuoti
slaptą vaikų mokymą. Pavyzdžiui, tais metais jis diakoną Vitalį Dembskį paskyrė
Tryškių valdinės mokyklos tikybos mokytoju. V. Dembskiui išvykstant iš Kauno,
vyskupas M. Valančius jam įteikė 18 elementorių ir pasakė: „Tu paskirtas į mokyklą,
kurioje moko žemaitiško rašto rusiškomis raidėmis, štai tau duodu elementorius žemaitiškomis raidėmis, išdalink ir išparduok vaikams, kad jie nepamirštų tų raidžių, kuriomis
buvo spausdintos jų tėvų knygos“37. Patarimų dėl slapto mokymo yra 1872 m. parašytame Valančiaus darbe „Pasakojimas Antano tretininko“, tačiau tas rankraštis
atspausdintas tik 1891 m.
Iki 1892 m. susekus slaptą mokyklą, bylas perduodavo taikos (apylinkių)
arba apygardų teismams. Taikos teismų bylos nėra išlikusios, tiktai kartais 36 A. J. [Adomas Jakštas], Kun. Peliksas Sereika,
Draugija, 1913, nr. 81, p. 107–113; Bielinis K.
pasitaiko jų sprendimų nuorašų. KauDienojant, Niujorkas, 1958, p. 94.
no apygardos teismai bausdavo tiktai 37 Merkys V. Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo
namo savininką ir mokytoją (daraktouniversalizmo ir tautiškumo, Vilnius, 1999, p. 736.
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rių). Dėl rastų mokymo reikalams lietuviškų leidinių nebausdavo. Už nelegalų
mokymą skirdavo nuo vieno iki kelių rublių baudas arba nuo vienos iki kelių
dienų arešto. Tai netenkino aukštų Rusijos valdžios pareigūnų. 1892 m. caras
patvirtino „Laikinąsias taisykles“ dėl bausmių už slaptą mokymą. Bausmės numatytos namo, kuriame veikė mokykla, savininkui, mokytojui ir besimokančių vaikų
tėvams. Vadovaujantis tomis taisyklėmis buvo galima administracine tvarka skirti
iki 300 rublių baudos arba iki 3 mėnesių arešto. Tokios bylos teismams nebebuvo
perduodamos. Bausmes skirdavo generalgubernatorius.
Persekiojant lietuviškas mokyklas, tėvai savo vaikus pamokydavo ir namuose, kaip pavaizduota Petro Rimšos skulptūroje. Žarėnų valsčiuje veikė ir slaptos
mokyklos. 1866 m. Žarėnuose atidaryta rusiška, taip vadinama liaudies mokykla
žemaičiams buvo svetima.
1885 m. vasario 14 (26) d. Žarėnų vargonininko Juozo Mačiulsko, gimusio
apie 1847 m., bute policijos užklupti besimokant 7 berniukai. Atimtos 6 rusiškos
knygos ir lietuviška maldaknygė. Gal tie rusiški vadovėliai „Русская грамота
для литовцев“ (Rusiškas raštas lietuviams) buvo labiau priedanga, nes rasta ir
lietuviška maldaknygė. Byla perduota Kauno apygardos teismui. Teismas nubaudė J. Mačiulską sumokėti 2 rublių baudą arba 1 diena arešto38. Jau minėta, kad
1894 m. Žarėnų vargonininko bute buvo krata, tačiau lietuviškos spaudos nerasta. Slapta mokykla vargonininko bute negalėjo veikti be Žarėnų klebono žinios.
Tuo metu Žarėnų klebonu buvo Baltramiejus Lorentas ir vikaru Laurynas Kocas.
B. Lorentas klebono pareigas Žarėnuose ėjo 1865–1897 m., o L. Kocas vikaru dirbo
1878–1889 m. Kunigai, dėstantys tikybą rusiškose mokyklose, dažnai patekdavo
į valdžios nemalonę už tikėjimo aiškinimą mokiniams lietuviškai. Dėl minėtų
aplinkybių nukentėjusių tarp Žarėnų kunigų nepasitaikė aptikti.
Galima paminėti dar vieną valdžios pareigūnų susektą mokyklą netoli tuometinio Žarėnų valsčiaus. 1886 m. vasario 12 (24) d. gavęs pranešimą uriadnikas
užklupo nelegalią mokyklėlę Judrėnuose (tada Gadūnavo vls.). Judrėnų gyventojo
valstiečio Juozo Beržio namuose bajoras iš Rubežaičių bajorkaimio Laurynas Godliauskas mokė 4 vaikus. Surašytame akte teigiama, kad buvo mokoma lietuviškai
ir lenkiškai. Visi keturi vaikai, tarp jų dvi mergaitės, buvo J. Beržio. Rasti turbūt
kun. Motiejaus Brundzos 1862 m. Varšuvoje spausdinti du lietuviški elementoriai, 1864 m. Vilniuje išleistas kun. Vincento Juzumo elementorius (pavadinimas
nenurodytas) ir keli 1876 m. lenkiško kalendoriaus lapeliai. Byla perduota Kauno
apygardos teismui. 1886 m. spalio 13 (26) d. Kauno apygardos teismas J. Beržį
ir L. Godliauską nubaudė sumokėti kiekvienam po 1 rublį baudos, o negalint
sumokėti, skirti po 1 dieną arešto, L. Godliauską – kalėjime, o J. Beržį – policijos
areštinėje. Teismas nutarė daiktinius įrodymus – knygas – grąžinti savininkui
J. Beržiui39.
Anksčiau minėto platinusio ir lietuvišką spaudą, paskirto į Medingėnus
kurato kun. F. Sereikos šeimininke buvo priimta Ona Jurgauskaitė. O. Jurgauskaitė gimė 1861 m. balandžio 12 (24) d.
Kudinų kaime, Šiaulėnų valsčiuje. Ji 38 KRVA, f. I–79, ap. 4, b. 15, l. 1–15 (J. Mačiulsko
byla).
apie 1870 m. pradėjo lankyti Šiaulėnų 39 KRVA, f. I–79, ap. 2, b. 401, l. 1–27 (L. Godliausko
ir J. Beržio byla).
rusišką mokyklą, tačiau mokėsi tik dvi
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žiemas. Kun. F. Sereika ją pamokė geriau lietuviškai skaityti
ir rašyti, aritmetikos. Be to, kun. F. Sereika pasiūlė jai mokyti
lietuviškai vaikus. Ji penkias žiemas Medingėnuose mokė vaikus savo bute. Rinkdavosi po 10–12 vaikučių. Pati mokytoja,
pralavinta kun. F. Sereikos, vaikus mokė poterių, skaityti,
rašyti ir skaičiuoti. Mokiniai rinkdavosi lapkričio mėnesį, o
baigdavo mokslo metus balandį. Pritaikytų mokymui baldų
neturėjo. Už mokymą nieko neimdavo. Kun. F. Sereika lietuvybės reikalams išleido daugiau negu 3 tūkst. rublių. Moki- Daraktorė ir knygnešė
niai naudodavosi grifelinėmis lentelėmis. Valdžios pareigūnai Ona Jurgauskaitė.
lietuviškos O. Jurgauskaitės mokyklėlės Medingėnuose neuž- B. Kaluškevičius,
klupo. Be to, O. Jurgauskaitė platino ir draudžiamą lietuvišką K. Misius „Lietuvos
spaudą. Iškėlus kun. F. Sereiką iš Medingėnų, su juo išvyko knygnešiai ir
ir O. Jurgauskaitė. Dirbdama kun. F. Sereikos šeimininke, ji daraktoriai“, Vilnius,
vėliau vaikus mokė Laukžemėje, Tytuvėnuose ir Stakiuose40. 2004, p. 195
Iš įkliuvusių su lietuviška spauda asmenų matome, kad
lietuviška draudžiama spauda plito ir buvusiame Žarėnų valsčiuje, kuriame, be
kunigų ir vargonininkų, kitų inteligentų beveik nebuvo. Pirmiausia žmonėms buvo
reikalingos lietuviškos maldaknygės, kalendoriai ir periodinė katalikiška spauda, o
jų įsigyti nebuvo sudėtinga. Daug spaudos iš Mažosios Lietuvos į Telšių apskritį
ėjo pro Palangos, Kretingos ir Gargždų apylinkes. Į Telšių apylinkes spaudos
atgabendavo Domininkas Bubėnas, Feliksas Petravičius, Jurgis Gudas, Viktoras
Norkus ir kiti. Lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byloje buvo pripažinta,
kad rusų valdžia per 40 lietuvių spaudos draudimo metų nepajėgė sustabdyti
lietuviškos spaudos iš užsienio plitimo. Tai knygnešių nuopelnas.

40

1936 m. daraktorės O. Jurgauskaitės anketa ir
liudijimas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus Šiaulių
apskrities daraktorių anketos (lapai nenumeruoti).
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Pradinių mokyklų plėtotė mieste ir kaime
Juozas Girdvainis

1919 m. Telšių apskrityje įsteigti 9 valsčiai. Gegužės 24 d. įvyko pirmasis
jungtinis Telšių apskrities komiteto ir valsčių posėdis. Vietoj buvusių 17 parapinių
komitetų įsteigtos 9 valsčių savivaldybių valdybos: Alsėdžių, Luokės, Nevarėnų,
Plungės, Rietavo, Telšių, Tverų, Varnių ir Žarėnų. Apskrities viršininku išrinktas
Č. Milvydas1.
Visi valsčiai buvo įpareigoti rūpintis mokyklų steigimo ir jų plėtotės reikalais.
Švietimo būklė Lietuvoje. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, Respublikos vyriausybė ėmė tvarkyti visuomenės švietimo reikalus.
Tai buvo viena iš svarbiausių Lietuvos valstybingumo atkūrimo sąlygų.
Pirmojo pasaulinio karo metu daugelis veikusių mokyklų buvo nuniokotos,
mokytojai išblaškyti, trūko lėšų. 1918–1920 m. tebevyko kovos su bolševikais,
bermontininkais ir lenkais.
Per kelerius metus Lietuvoje buvo suorganizuota demokratinė švietimo
sistema nuo vaikų darželio iki aukštosios mokyklos. Organizuojamas privalomas
nemokamas pradinis mokymas visoje Lietuvoje. 1922 m. spalio 6 d. Steigiamasis Seimas priėmė Pradžios mokyklų įstatymą, kuriuo patvirtinta ketverių metų
pradžios mokykla, o jos administracinė ir pedagoginė priežiūra pavesta Švietimo
ministerijai, kuri buvo įsteigta kartu su pirmąja Lietuvos vyriausybe 1918 m.
lapkričio 11 d. Vidurinių mokyklų įstatymas buvo priimtas 1925 m. vasario 27 d.
Jau nuo seno Lietuvoje veikė pradinės mokyklos, bet 1918–1927 m. jų ap
skrityse kasmet daugėjo, vis daugiau atsirado kvalifikuotų mokytojų, gausėjo ir
mokinių.
1 lentelė. Pradinės mokyklos Nepriklausomoje Lietuvoje 1919–1927 metais
Eil.
Nr.

Metai

Pradinės mokyklos

Mokytojai

1.

1919

1 036

1 232

45 540

2.

1920

1 173

1 483

71 648

3.

1921

1 321

1 696

93 788

4.

1922

1 656

2 183

120 028

5.

1923

1 849

2 451

117 466

6.

1924

2 002

2 690

118 596

7.

1925

2 064

2 875

123 721

8.

1926

2 108

2 962

118 603

9.

1927

2 367

3 366

103 782

Mokiniai

Pastaba. 1913 m. Lietuvoje veikė 875 pradinės mokyklos. Jose 1 022 mokytojai
mokė 51 221 mokinį.

1921–1922 mokslo metais Lietuvoje jau veikė 1656 mokyklos, kuriose 120 028
vaikus mokė 2183 mokytojai2.
1927 m. sausio 1 d. pradžios 1 LCVA, f. 391, ap. 2, b. 50, l. 9.
mokyklos buvo tokios tautinės sudė- 2 Ten pat, f. 391, ap. 3, b. 5, l. 1.
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ties: lietuvių – 1997, žydų – 136, lenkų – 91, vokiečių – 22, Žarėnų valsčiaus
latvių – 10, rusų – 16, gudų – 1, mišrių – 29. Iš viso 2301 pradinių mokyklų
mokykla3.
žemėlapis. Sudarė
Kaip rūpinosi mokyklomis Telšių apskrities savi- UAB „Žemėlapių
valdybė? 1919 m. Telšių apskrities komiteto turtą sudarė artelė“ kartografė
raštinės inventorius – 6 682 Lt ir automobilis „Chevrolet“ – Aira Dubikaltienė
9 tūkst. litų4.
Apskrities savivaldybė neturėjo jokių pramonės įmonių.
1920 m. kovo 17–19 d. savivaldybių atstovų suvažiavimo Kaune nutarimu
valsčiai privalėjo remontuoti mokyklas, jų stambesnį remontą turėjo atlikti iš
apskrities lėšų.
1923 m. Telšių apskrityje suremontuotos Tverų, Mardosų, Virmėnų, Pasvaigės, Nevarėnų, Barzdžių ir Žarėnų pradinės mokyklos.
1924 m. apskrities lėšomis pradėta statyti 2 aukštų Ubiškės pradžios mokykla.
1924 m. suremontuotos 6, 1925 m. – 9 pradinės mokyklos už 7 082 rb,
parūpinta 200 mokyklinių suolų ir 24 taburetės. Skirtos pašalpos neturtingiems
mokiniams vadovėliams įsigyti Kungių, Lieplaukės ir Plungės mokykloms.
1926 m. apskrities lėšomis suremontuotos 9 mokyklos už 3 900 litų, 3
Ten pat, f. 391, ap. 3, b. 9, l. 21, 22.
baigtos statyti Feliksavo ir Kaunatavo 4 Ten pat, f. 379, ap. 2, b. 1777, l. 2.
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pradinės mokyklos. Įsigyta 240 mokyklinių suolų, 50 stalų, 70 taburečių, 36 rašomosios lentos ir 20 spjaudyklių.
1927 m. pastatyta Kungių pradinė, suremontuotos Žarėnų ir Ubiškės pradinės
mokyklos. Remontui išleista 34 tūkst. litų5.
1928 m. apskrities savivaldybė baigė statyti 2 aukštų Ubiškės ir vieno aukšto
Sendvario pradines mokyklas6.
1928 m. sausio 19 d. Telšių apskrities valdyba protokolu Nr. 2 leido Telšių
vyskupijos kurijai statyti diecezijos seminarijai trijų aukštų mūrinius rūmus7.
1928 m. rugsėjo 10 d. apskrities valdyba protokolu Nr. 14 leido Telšių
vyskupijai statyti Telšių vyskupo rūmus Kalno gatvėje8.
Telšių apskrities savivaldybės viršininkas J. Šurna paragino sudaryti sąmatas
Liolių, Tverų, Rietavo ir Luokės pradinėms mokykloms remontuoti, statyti keliuose
gelžbetoninius tiltus9.
1929 m. Telšių apskrities savivaldybė, rūpindamasi kartu ir keliais į mokyk
las, numatė suremontuoti 3 tiltus, pastatyti 5 geležinkelius ir 6 medinius tiltus.
Sąmata – 138 655 Lt. Apskritis skyrė 53 440 Lt. Iš Susisiekimo ministerijos gauta
85 215 Lt10.
1929 m. Telšių apskrityje veikė 97 pradinės mokyklos. Apskrities savivaldybė numatė, jog planingai pradinių mokyklų plėtotei valsčiuose reikia pastatyti
21 mokyklinį pastatą. Prireiks 1 688 772 Lt lėšų. Mokyklų remontui ir kitoms
smulkesnėms išlaidoms reikės dar 174 398 Lt. Iš viso 1 863 170 Lt. Apskrities
savivaldybė skirs 141 736 Lt. Iš valdžios reikės gauti 1 721 434 Lt11.
Pradinės mokyklos kurui prašė malkų iš stačio miško, o ne išlaužų. Ten, kur nebuvo
arti miško, mokyklų krosnių kurui teko naudoti sausuolius, išvirtėlius ir vėjo nulaužtus
medžius.
1923 m. Telšių apskritis rūpinosi 9 valsčių pradinių mokyklų veikla: Alsėdžių, Luokės, Nevarėnų, Plungės, Rietavo, Tverų, Telšių, Varnių ir Žarėnų.
Pradinės mokyklos Telšių krašte. 1920 m. gegužės 8 d. Telšių apskrities
Tarybos posėdžio, dalyvaujant savivaldybių atstovams, nutarimu kiekvienas
valsčius privalėjo rūpintis savo mokyklų steigimu ir jų užlaikymu, skirti lėšų
sargui, šviesai, smulkioms mokyklos išlaidoms, samdomų butų nuomai, mokyk
los ūkio inventoriui, kurui, remontui ir bent vieną stipendiją mokytis mokytojų
seminarijoje12.
1918–1919 mokslo metais Telšių apskrities valsčiuose vaikams duris atvėrė
73 pradinės mokyklos. Jose dirbo 121 (94 pagrindiniai ir 27 dalykų) mokytojai.
1919–1923 m. apskrities pradinėse mokyklose 37 kunigai vaikus mokė tikybos, Dievo žodžio ir doros pažinimo13.
1918–1919 mokslo metais apskri5
Ten pat, b. 1779, l. 26.
ties pradines mokyklas lankė 6–15 metų 6 Ten pat, b. 1777, l. 2.
amžiaus 3279 mokiniai. Dėl vietų stokos 7 Ten pat, b. 1746, l. 1.
8
Ten pat, l. 31.
į mokyklas nepriimti 368 vaikai.
9
Ten pat, l. 23.
Tikybos atžvilgiu mokėsi 2 905 ka 10 Ten pat, b. 1777, l. 2.
11
talikai, 14 evangelikų, 51 stačiatikis, 12 Ten pat, l. 76.
Ten pat, f. 379, ap. 2, b. 151, l. 22.
301 judėjas ir 8 kitataučiai.
13
Ten pat, ap. 3, b. 181, l. 239–244.
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Tautybės atžvilgiu mokslo sėmėsi 2 905 lietuviai, 301 žydas, 12 vokiečių, 2 lat
viai, 56 gudai ir 3 rusai.
Tais mokslo metais mirė 13 mokinių, 41 sirgo trachoma, 90 dantų, 227 kitomis limpamomis ligomis.
Nepatenkinamai maitinamų buvo 255 mokiniai.
Iš kokių knygų mokėsi vaikai? Pradinėse mokyklose vaikai mokėsi iš knygų:
pirmajame skyriuje – iš Esmaičio (Stasio Matjošaičio) „Sakalėlio“, antrame – iš
Mečislovo Vasiliausko-Geručio knygos „Mūsų dirva“, P. Mašioto „Aritmetikos
uždavinyno“, trečiame – iš „Skaitymo knygos“, J. Damijonaičio „Lietuvių kalbos
gramatikos“, Pelikso Šinkūno „Geografijos“ vadovėlio, P. Mašioto „Aritmetikos
uždavinyno“, III d., ketvirtame – iš Esmaičio (Stasio Matjošaičio) „Sakalėlio“, IV d.,
J. Damijonaičio „Lietuvių kalbos gramatikos“, II d., „Tikybos pradžiamokslio“.
Pirmoje klasėje (skyriuje) mokiniai skaitė atskirus žodžius ir sakinius, skaičiavo iki 10, antroje – skaitydavo ir atpasakodavo tekstus, rašė, mokėsi pagrindinių rašybos taisyklių, skaičiavo iki 100, atlikinėjo rankų darbus, trečioje – patys
skaitydavo ir atpasakodavo tekstus, išmokdavo rašyti be didelių klaidų, mokėsi
spręsti 5–6 veiksmų uždavinius, skaičiavo iki 1000, išmokdavo visus veiksmus.
Mokėsi piešti, gilinosi į krašto istorijos mokslus. Ketvirtoje – sprendė įvardintus
sudėtiniais skaičiais uždavinius.
Trečioje ir ketvirtoje klasėse mokėsi istorijos, geografijos, gamtos, piešimo,
dailyraščio, daiktavardžio, įvardžio, veiksmažodžio, dainavimo, rankų darbų14.
Pradinių mokyklų pirmuose skyriuose mokėsi 191 dieną, antruose – 188,
trečiuose – 187, ketvirtuose – 182. Per mokslo metus mokiniai ir mokytojai atosto
gaudavo 16 Kalėdų dienų, 15 Velykų, 32 sekmadieninių ir kitokių dienų. Tai
sudarydavo 63 poilsio ir laisvalaikio dienas15.
Dalis mokyklinio amžiaus vaikų pradėdavo vėliau negu rugsėjo 1-ąją lankyti
mokyklą, nes reikėjo padėti tėvams ūkyje atlikti lauko ir namų darbus. Nemaža
dalis mokinių anksčiau nustodavo eiti į mokyklą – balandžio ar gegužės mėnesiais
išeidavo ganyti gyvulių.
Mokslo troško ir neraštingi suaugusieji. 1921–1922 mokslo metais Telšių
apskrities pradinėse mokyklose mokytojai organizavo vakarinius kursus suaugusiesiems 28 mokyklose. Juos 1921 m. vakarais rugsėjo mėn. lankė 66, spalio – 246,
lapkričio – 384, gruodžio – 523, 1922 m. sausio – 583, vasario – 477, kovo – 272,
balandžio – 168, gegužės – 98 žmonės.
Suaugusiųjų kursuose moterys ir vyrai mokėsi lietuvių kalbos, aritmetikos,
gimtinės, krašto ir gamtos mokslų, istorijos, geografijos, dailyraščio ir dainavimo16.
Ar buvo pakankamai mokytojų ir vaikų, norinčių mokytis? 1919–1920 mokslo
metais Žarėnų pradinėje mokykloje mokėsi 75 mokiniai, Medingėnų – 52, Nevarėnų – 103, Alsėdžių – 151, Eigirdžių – 37, Kantaučių – 34, Lieplaukės – 46,
Žlibinų – 48.
Tveruose mokėsi 57 (dviejų komp
lektų mokyklose, tai yra dviejuose pa
14
statuose) ir 79 (trijų komplektų), Telšiuo- 15 Ten pat, b. 1359, l. 212.
Ten pat, b. 6, l. 64.
se – 33 (keturių komplektų), 26 (trijų 16 Ten pat, b. 6, l. 65.
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komplektų), 57 (keturių komplektų), žydų – 32 (vieno komplekto), 29 (dviejų
komplektų) mokiniai.
Žarėnų valsčiaus pradinėse mokyklose vaikus mokė palyginti jauni mokytojai. Žarėnų pradinėje mokytojavo Petronėlė Budrytė nuo 1918 m. lapkričio 1 d.,
Medingėnų – mokytojas Bronislovas Šapas nuo 1919 m. lapkričio 20 d., vėliau –
mokytoja Adolfina Raibužaitė nuo 1920 m. rugsėjo 1 d. ir mokytojas Ilarijus
Tamošauskis nuo 1921 m. rugsėjo 1 d., Smilgų – mokytoja Juzė Kiauleikytė nuo
1920 m. spalio 1 d., Lauko Sodos – mokytoja Adolfina Raibužaitė nuo 1919 m.
rugsėjo 15 d.
1921–1922 mokslo metais gretimuose valsčiuose mokytojavo: Lieplaukėje –
mokytojai Anzelmas Kybartas ir Silverija Kybartaitė, Eigirdžiuose – mokytojai
Adolfina Vitkaitė ir Bronislovas Šapas, Gadūnave – mokytojai Justas Stupelis ir
Bronė Beniušaitė, Viešvėnuose – mokytoja Elena Butkevičaitė, Nevarėnuose – mokytoja Bronė Rumšienė ir Nadežda Trofimova, Pamarkijoje – mokytoja Adolfina
Reimontaitė, Alsėdžiuose – mokytojai Stepas Ereminas ir Eugenija Ereminienė,
Žlibinuose – mokytojas Zigmas Juodka, Kantaučiuose – mokytojas Pranas Opulskis,
Kivaičiuose – mokytoja Adolfina Eidimtaitė (Gedvilienė), Tveruose – mokytojas
Stasys Poškus, Pupžiubiuose – mokytoja Regina Einikaitė17.
Daug, labai daug pradinių mokyklų jauniems mokytojams vaikų mokymo
ir auklėjimo darbe pagelbėdavo parapijos kunigai.
Žarėnuose pirmus metus mokytojaujanti Petronėlė Budrytė (Šimkevičienė),
baigusi Telšių 7 gimnazijos klases, Kijevo universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą bei mokytojų kursus Kaune, ir tikybos mokytojas, Žarėnų klebonas kunigas
Jeronimas Budrys 1918 m. lapkričio 1 d. mokė 45 berniukus ir 30 mergaičių18.
1920 m. Žarėnų pradinėje mokykloje vaikus tikybos mokė kunigas Klemensas
Kekys, 1921–1923 m. – kunigas Juozapas Lomanas.
Pradinėse mokyklose vaikus mokyti, kultūrinėje ir šviečiamojoje veikloje mo
kytojams labai daug padėdavo parapijų kunigai.
Medingėnuose 1919–1922 m. tikybos mokytoju dirbo kunigas Juozapas
Žiogas, 1923–1935 m. – kunigas Juozas Bakučionis, Eigirdžiuose – 1920, 1921 m.
tikybos mokė kunigas Aleksandras Žebrauskas, Žlibinuose – 1919 m. kunigas
Jonas Umbaras, 1923 m. kunigas Kazys Krapauskas, Gadūnave – 1921 m. kunigas Juozas Balčiūnas, Kantaučiuose – 1920–1921 m. kunigas Vederauskas, Lieplaukėje – 1921–1923 m. kunigas Jonas Strykas, Alsėdžiuose – 1920 m. kunigas
Edvardas Semenavičius, 1933 m. – kunigas Kazimieras Mockus, 1921 m. kunigas
Antanas Urbanavičius, Nevarėnuose – 1920–1923 m. kunigas Aleksandras Kemešius, Luokėje – 1919–1923 m. kunigas Tadas Liulis, Stalgėnuose – 1921 m. kunigas
Povilas Pukys, Lauko Sodoje – 1921 m. kunigas Lionginas Inčiūra, Smilgiuose –
1921–1923 m. kunigas Kazys Krapauskas, Kivaičiuose – 1920–1921 m. kunigas
Augustinas Mažeika19.
Kada Nepriklausomybės metais įsteigtos pradžios mokyklos Telšių krašte?
1918 m. vasario 16 d. atkūrus Nepriklausomą Lietuvos respubliką, Telšių ap 17
Ten pat, b. 204, l. 25.
skrities pradinės mokyklos, pradėjusios 18 Ten pat, b. 1359, l. 231–236.
mokyti vaikus, atidarytos nevienodu 19 Ten pat, b. 181, l. 239–244.
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laiku. 1918–1919 mokslo metais jau sėkmingai vaikus mokė dauguma pradinių
mokyklų apskrities valsčiuose.
Telšiuose pradinė mokykla įsteigta 1919 m. rugsėjo 20 d. Mokyklą išlaikė
miesto komitetas. Ankstesnės – lietuvių ir žydų pradinės mokyklos veikė nuo
1915 m. spalio 1 d.
„Mokytojai Filomena Žilytė (Kupčiūnienė), Antanina Eirošiūtė ir Anzelmas Kybartas
moko 177 vaikus – 94 berniukus ir 83 mergaites.“20
„Žarėnų keturklasė pradinė, valdinė mokykla įsteigta 1916 m. sausio 7 d., vėliau –
jau 1850 m. veikė parapinė mokykla. Dabar nuo 1918 m. lapkričio 1 d. yra privačiame
name, 2 kambariuose išdėliota 40 suolų. Mokytojos Petronėlės Budrytės butas iš trijų
kambarių ir virtuvės. Yra tvartukas karvei ir sandėliukas produktams laikyti. Prieš (Pirmąjį pasaulinį) karą buvo 80 suolų, teliko – 40. Per karą žuvo mokyklos knygynas.
Žarėnų pradinėje mokykloje mokslo metai prasidėjo 1918 m. lapkričio 1 d. Jauna
mokytoja Petronėlė Budrytė, 19 m. amžiaus, netekėjusi, baigusi Telšiuose 7 gimnazijos
klases, Kijevo universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą, grįžusi į Žarėnus, vasarą
lankė mokytojų kursus Kaune. Vaikus moko gerai. Moko 20 bernaičių ir 10 mergikių.
Bendrame sąraše – 35 mokiniai. Kasdien vyksta po 5 pamokas. Mokyklą išlaiko Žarėnų
valsčiaus valdžia.“21
Medingėnų pradinė mokykla įsikūrė 1919 m. lapkričio 20 d., buvusiuose
Medingėnų valsčiaus ūkininkų sueigos namuose.
„1919–1920 mokslo metai Medingėnų pradinėje mokykloje prasidėjo 1919 m. lapkričio
20 d. 8 val. ryto. Kasdien po 1 valandą pravedamos penkios pamokos. Mokoma trijuose
skyriuose. Mokytojas Bronislovas Šapas moko 52 ūkininkų, valstiečių ir beturčių vaikus.“22
Tverų pradinė mokykla, įsteigta 1902 m. spalio 1 d. 1918–1919 mokslo
metus pradėjo lapkričio 11 d. privačiame name 2 kambariuose. Mokytojui Antanui Gedmantui skirtas 3 kambarių butas, virtuvė ir yra kambarys sargui arba
antrajam mokytojui.
„Mokyklos vedėjas mokytojas Antanas Gedmontas, 19 m. amžiaus, nevedęs, 1915 m.
baigęs Telšių miesto keturklasę mokyklą, 1916 m. Kaune pedagogikos kursus, vėliau privačiai
vokiečių pedagoginius kursus, mokytojauja trečius metus. Gauna 85 rub. algos, butą, kurą.
Mokytoja Adolfina Eidimtaitė, 18 m. amžiaus, netekėjusi, Tveruose baigusi ketur
metę liaudies mokyklą, 1918 m. Telšiuose 6 savaičių vokiečių pedagoginius kursus. Gauna
60 rub. algos, kurą ir gali nusipirkti grūdų, bulvių iš sanpilio. Ji turi tėvus, brolį ir sesutę.
Mokslo metai prasidėjo 1918 m. spalio 1 d.
Abu mokytojai moko 88 (I klasėje – 30, II – 58) vaikus. Kasdien vyksta po 5 pa
mokas. Mokyklą išlaiko komitetas.
Mokykloje veikia šventadieniai kursai suaugusiems, kuriuose mokoma skaityti, rašyti
ir aritmetikos. Yra ir vakariniai kursai su 2 klasių programa. Juos lanko 16 mokinių.“23
Varnių pradinė mokykla įsteigta 1910 m. lapkričio 10 d.
„Mokyklos vedėjas mokytojas Pranas
Serva, 23 m. amžiaus, nevedęs, 1914 m. 20
Ten pat, b. 2268, l. 12.
baigęs Telšių gimnazijos keturklasę ir 21 Ten pat, b. 1355, l. 61; b. 2268, l. 12; f. 391, ap. 3,
1915 m. Žemaičių dvasinės seminarijos 1 22 b. 1287, l. 88.
Ten pat, b. 1359, l. 211.
kursą, moko 30 berniukų ir 10 mergikių. 23 Ten pat, b. 2268, l. 14.
24
Ten pat, l. 4.
Gauna 30 rb algos, butą, kurą.“24
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Kaupų pradinė mokykla Tverų valsčiuje įsteigta 1918 m. lapkričio 1 d.
„Mokyklos vedėjas mokytojas Stasys Poškus, 25 m. amžiaus, nevedęs, baigęs Tverų
pradinę ir privačiai keturis gimnazijos kursus. Moko 26 vaikus.“25
Kantaučių pradinė mokykla įsteigta 1918 m. spalio 1 d.
„Mokyklos vedėjas mokytojas Steponas Ereminas, 20 m. amžiaus, nevedęs, baigęs
Telšių miesto dviklasę mokyklą, 1915 ir 1917 m. – Marijampolės pedagogikos kursus,
moko 34 vaikus.
Mokytojas S. Ereminas gauna butą ir kurą. Mokyklą išlaiko komitetas.“26
Lieplaukės pradinė mokykla įsteigta 1918 m. spalio 1 d. Anksčiau nuo
1880 m. veikė parapinė pradžios mokykla.
„Mokyklos vedėjas mokytojas Boleslovas Choromanskis, 25 m. amžiaus, vedęs, 3 ypa
tos (asmenys), 1917 m. baigęs Telšių miesto mokyklą, 1918 m. – Telšių pedagoginius
kursus. Mokytojauja nuo mokyklos įsteigimo pradžios. Moko 40 berniukų ir 6 mergikes.
Mokytojas gauna algą, butą, kurą. Mokyklą išlaiko komitetas.“27
Pavandenės pradinė mokykla Varnių valsčiuje įsteigta 1865 m. spalio 1 d.
„1918 m. rugsėjo 1 d. mokyklos vedėjas mokytojas L. Simanauskis, baigęs Telšių
gimnazijos 5 klases ir Telšių mokytojų kursus, moko 49 vaikus – 7 mergikes ir 42 ber
niukus.
Mokytojas gauna butą ir kurą.“28
Stulpinų pradinė mokykla įsteigta 1918 m. lapkričio 1 d.
„Mokytoja Marija Miceikaitė (Šukštienė), 21 m. amžiaus, baigusi Telšių miesto
mokyklos 4 klases, moko 9 mergikes ir 13 berniukų. Mokytoja negauna nieko.“29
Eigirdžių pradinė mokykla įsteigta 1919 m. kovo 1 d. privačiuose namuose.
„Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą veikė mokykla.“30
„Mokytoja Emilija Juodeikytė, 18 m. amžiaus, baigusi progimnazijos 2 klases ir
1 metus mokėsi privačiai, moko 26 berniukus ir 11 mergikių.
Mokytoja E. Juodeikytė gauna 150 rb algos. Mokyklą išlaiko Eigirdžių valsčiaus
valdžia.“31
Alsėdžių pradinė mokykla įsteigta 1907 m. dviejuose namuose, vieni – baž
nyčios namai.
Anksčiau, 1864 m. rugsėjo 1 d., vyskupas Merkelis Giedraitis buvo įsteigęs
Alsėdžių parapinę mokyklą, kurioje ruošdavo mokinius į kunigų seminariją. Alsėdžiuose ilgą laiką veikė mergaičių mokykla.
Mokslo metai prasidėjo 1918 m. lapkričio 5 d. Kasdien vyksta po 5–6 pamokas.
„Pirmame komplekte vaikus moko mokytoja Liudvika Beniušaitė, 18 m. amžiaus,
1918 m. baigusi gimnaziją. Antrame komplekte – trys skyriai, vaikus moko mokytoja
Antanina Zagorskaitė, 28 m. amžiaus, šeštus metus mokytojaujanti Alsėdžiuose, baigusi
Kaune mokytojų kursus, gauna algos, butą
ir kurą. Abi mokytojos moko 87 berniukus 25 Ten pat, l. 5.
26
Ten pat, l. 6.
ir 64 mergikes.“32
27
Plungės pradinė mokykla įsteigta 28 Ten pat, l. 8.
Ten pat.
29
1919 m. vasario 1 d.
Ten pat, l. 10.
30
„Anksčiau nuo 1917 m. rugsėjo 31 Ten pat, l. 3.
Ten pat, l. 4.
1 d. veikė pradinė.
32
Ten pat, l. 2.
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Mokytojos Eugenija Biknevičiūtė, 21 m. amžiaus, Paulina Uznevičiūtė, 19 m.
amžiaus ir Bronislava Paltarokaitė, 22 m. amžiaus moko 66 mergikes ir 57 berniukus.
Dviklasė pradinė mokykla įsikūrusi valdiškuose namuose.“33
Vilkaičių pradinė mokykla naujai įsteigta 1926 m. rugsėjo 1 d. ūkininko
Juozo Vagnoriaus ir Emilijos Vagnorienės iniciatyva naujame erdviame pastate.
Anksčiau, jau 1924–1926 m., mokykla veikė senajame name. Vaikus mokė mokytojas Adomas Makarevičius, vėliau Domicelė Kontrimienė.
„Mokyklos pastatas, statytas 1918 m., yra prie vieškelio Lieplaukė–Žarėnai, atrodo
gražiai. Klasės kambarys šviesus, sienos ištapetuotos ramiomis spalvomis, langai, grindys
ir baldai – šviesūs. Mokiniai pasitempę, švarūs ir mandagūs, bet šiek tiek nedrąsūs ir
mažai kalbūs.
Vilkaičių pradinei mokyklai 1927–1928 mokslo metais vadovauja mokytoja Elena
Kriaučiūnaitė, baigusi Naumiesčio mokytojų kursus, klasėje rasta 15 (11 bernaičių ir 4 mer
gikės) vaikų. Užsirašiusių – 32 (I skyriuje – 17, II – 10, III – 5) vaikai. Klasėje yra tik
trys dvisėdžiai suolai, kiti įsitaisę už paprastų stalų. Mokslo metai prasidėjo spalio 11 d.“
1928–1929 mokslo metais mokytoja E. Kriaučiūnaitė jau mokė 54 I–IV skyrių
vaikus34.
„Anksčiau (1924–1926 m.) mokykloje vaikus mokė jaunas mokytojas Adomas Ma
karevičius ir Domicelė Kontrimienė.“35
Luokės pradinė mokykla įsteigta 1919 m. rugsėjo 20 d. „Mokytojos Sofija
Eidimtaitė ir Elena Gintilaitė moko 140 vaikų – 103 berniukus ir 37 mergaites.“36
Nevarėnų triklasė pradinė mokykla įsteigta 1919 m. lapkričio 5 d. Joje „moky
tojos Elena Mikuckaitė ir Bronė Baraitė moko 103 vaikus – 64 berniukus ir 39 mergaites“37.
Rietavo pradinė mokykla įsteigta 1918 m. gruodžio 1 d. Buvo du komplektai.
Pirmoji parapinė mokykla veikė jau nuo 1836 m.
„Vaikus moko mokytojai Jonas Šarka, Bronė Misevičaitė, Barbora Gaidukytė, Marė
Kontrimaitė. Moko 201 vaiką – 109 berniukus ir 92 mergaites.“38
„1922–1923 mokslo metais Rietavo valsčiuje veikė 13 pradinių mokyklų: Rietave –
3 lietuvių ir 1 žydų, Vatužių, Alko, Labardžių, Liolių, Stumbrių, Vedegėnų, Budrikių,
Žadvainių ir Selvestrų.“39
Gadūnavo pradinė mokykla įsteigta 1919 m. sausio 1 d. „Mokytoja Adolfina
Raibužaitė moko 59 vaikus – 32 berniukus ir 27 mergaites.“40
Žlibinų pradinė mokykla įsteigta 1918 m. spalio 21 d.
„Mokytoja Gabrielė Šukštaitė (Kasiliauskienė) moko 48 vaikus – 37 berniukus
ir 11 mergaičių.“ 1929 m. mokytoja Valentina Tamolytė mokė 30 (I – 19, II – 8,
III – 3) vaikų. Žurnale užsirašę 48. 1939 m. mokytojai Juzefa Januševičienė ir
Albinas Januševičius mokė 91 vaiką41.
Žemaičių Kalvarijos dviejų komplektų pradinė mokykla įsteigta dar 33
Ten pat, l. 9.
34
1917 m. lapkričio 1 d.
Ten pat, ap. 3, b. 1458, l. 265; b. 1469, l. 73.
35
„Atkūrus Nepriklausomą Lietuvą 36 Ten pat, b. 1447, l. 346.
Ten pat, b. 2268, l. 140.
Žemaičių Kalvarijos pradinės mokyklos 37 Ten pat, l. 6.
I komplektas vaikams duris atvėrė 1919 m. 38 Ten pat, l. 7.
39
Ten pat, ap. 6, b. 89, l. 7–12.
rugsėjo 25 d., II komplektas – 1919 m. 40 Ten pat, l. 13.
41
lapkričio 19 d.
Ten pat, ap. 3, b. 1469, l. 152; b. 1734, l. 128.
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Mokytojai Alfonsas Volodkevičius, Anicetas Kerpauskas moko 90 vaikų – 47 ber
niukus ir 43 mergaites.“42
Kaunatavo pradinėje mokykloje, įsteigtoje 1918 m., mokėsi 44 vaikai, Virmėnų – 1918 m. mokėsi 30, Vigautiškės – 1918 m. į klases susirinko tiktai 24,
Ubiškės – 1919 m. mokėsi 45, Janapolės – įsteigtos dar 1910 m., 1918 m. mokėsi
40 vaikų43.
Prielaida ir išvados. Apibendrinant mokslo pradžią mieste ir kaime verta
pabrėžti, jog tiktai 1918 m. vasario 16 d. atkūrus Nepriklausomą Lietuvos Respubliką, pasidarė įmanoma pradėti planingai ir nuosekliai šviesti bei kultūrinti
Lietuvos visuomenę, sukurti tikslingas mokymo, vaikų ugdymo programas, pradėti
mokyti vaikus ir suaugusiuosius.
Archyvų dokumentas byloja, jog Nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje jau
pirmaisiais 1918–1919 metais Lietuvoje įsteigiamos pradinės mokyklos, mokytojai
vaikščiojo į kiekvieną kaimo gryčią ir miestelio trobą, kalbino ir ragino tėvus leisti
vaikus į mokyklą ir pačius ateiti į suaugusiųjų mokymo kursus.
Čia surinkti archyvų duomenys atskleidžia tiesą apie mokyklos steigimo
pradžią ir paneigia įsisenėjusią nerealią tiesą ankstesnėse, vėliau – sovietinėse
ir dabartinėse Atgimimo laikų išleistose enciklopedijose, knygose, bukletuose ir
apskritai spaudoje skelbtuose straipsniuose, jog mokslo metai Telšių apskrityje,
Žarėnų krašte, neva prasidėjo tiktai 1926 metais, o ne 1918–1919 metais atkūrus
Nepriklausomą Lietuvos Respubliką. Pateikta visa tirada mokinių skaičių pradinėse ir netgi atskirai klasėse parodo nepaneigiamai sėkmingą mokyklų plėtotę
jau nuo 1918 metų.
Jau 1922–1923 mokslo metais Telšių apskrityje veikė 83 pradinės mokyklos.
Jose 101 (iš jų – 33 vyrai) mokytojas įsteigtose mokyklose mokė 767 (261 berniuką
ir 506 mergaites) vaikus44.
1926–1927 mokslo metais Telšių apskrityje veikė 92 pradinės mokyklos45.
Nuo 1926 m. pagal LR švietimo ministerijos patvirtintas taisykles mokytoju
galėjo dirbti asmuo, baigęs seminarijos du kursus arba gimnaziją ir mokytojų
vasaros kursus46.
1932 m. sausio 1 d. Telšių apskrities pradinėse mokyklose vaikus mokė 114
(55 vyrai ir 59 moterys) mokytojų, iš jų – 26 tikybos mokytojai.
Apskrities pradinėse mokyklose mokėsi 4 971 vaikas.
1932 m. Žarėnų valsčiaus pradinėse mokyklose mokėsi:
1. Žarėnų (3 kompl.) – 156,
2. Medingėnų – 125,
3. Pluotinės – 57,
4. Plauskinių – 24,
5. Smilgių – 32,
6. Feliksavo – 29,
42
Ten pat, l. 11.
43
7. Lauko Sodos – 49,
Ten pat, b. 2249, l. 20.
44
Ten pat, b. 2331, l. 22.
8. Sendvarių – 33,
45
Ten pat, b. 1458, l. 123.
9. Šašaičių – 44 vaikai.
46
Ten pat, ap. 6, b. 111, l. 92.
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Dalis vaikų nelankė mokyklos dėl drabužių ir avalynės stygiaus, stipresnių
šalčių, ligos bei kitų priežasčių47.
1934–1935 mokslo metais Žarėnų valsčiaus pradinėse mokyklose mokėsi 768
(379 mergaitės ir 389 berniukai)48.
2 lentelė. 1935 m. Telšių apskrities valsčių šešiaklasėse
pradinėse mokyklose mokėsi 7690 vaikų49
Eil. Nr.

Valsčius

Mokinių

1.

Alsėdžių

816

390

426

2.

Luokės

1 201

524

677

3.

Nevarėnų

454

198

259

4.

Plungės

1 283

621

662

5.

Rietavo

805

420

385

6.

Tverų

401

193

208

7.

Telšių

1 166

443

523

8.

Varnių

993

410

583

9.

Žarėnų

768

379

389

7 690

3 578

4 112

Iš viso

Mergaičių

Berniukų

1936 m. Pradžios mokyklų įstatymas Lietuvoje įtvirtino šešių klasių (skyrių)
pradžios mokyklą.
Nuo 1936 m. moksleiviai, baigę šešiaklasę pradinę mokyklą, galėjo tęsti
mokslą progimnazijoje arba įstoti į gimnaziją. Trys aukštesni šešiametės pradinės
mokyklos skyriai atitiko gimnazijos I, II ir III klases.
1938 m. Lietuvoje veikė 2 599 pradžios mokyklos ir jose mokėsi 301 200 mokinių.
Pradinės mokyklos buvo išlaikomos Švietimo ministerijos ir valsčių savivaldybių lėšomis.
Valstybinėse pradinėse mokyklose vaikų mokymas buvo nemokamas.
1939 m. gegužės 2 d. Žarėnuose vykusioje Žarėnų valsčiaus mokyklų mokytojų konferencijoje aptartos mokinių mokymo, pilietiškumo ugdymo, darbinio
auklėjimo, sveikatingumo problemos. Buvo pageidaujama, kad mokinių sveikata
būtų nuolatos tikrinama ir gydoma nemokamai. Buvo išsakyta daug patriotiškų
minčių.
„Žarėnų valsčiaus mokyklų mokiniai gauna pakankamai mokslo žinių, ne blogiau
už Vakarų Europos mokyklas, bet jie auklėjami daugiau teoriškai, o praktinių žinių
teikiama mažai.
Europos politinė ideologija remiasi tautybės principais. Karo aplinkybės sudarė ge
resnes sąlygas Lietuvai atgauti valstybingumą ir tapti Nepriklausoma valstybe. Tautinis
auklėjimas turi būti labiau siejamas su valstybiniu auklėjimu. Valstybinis apima daugiau
politinę pusę, tautinis – dvasinę, kultūrinę.
Auklėjimas – kultūrinių vertybių
perteikimas priaugančiai kartai. Sąmoningo
47
Ten pat, f. 391, ap. 3, b. 34, l. 261.
tautos piliečio išauklėjimas yra tautinio 48 Ten pat, f. 379, ap. 2, b. 2861, l. 129.
49
auklėjimo uždavinys.
Ten pat.
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Tautiniam – valstybiniam auklėjimui pradžios mokykloje atskiro dalyko nėra. Tad
istorijos pamokos metu kiekvienas punktas turi būti taip sudėliotas, kad žodžiai būtų
persmelkti tautiniu – valstybiniu auklėjimu.
Auklėjimas negali būti izoliuotas nuo mokymo.
Dėstant piešimą – duoti piešti tai, iš ko ryškėtų tautinė dvasia.
Kaip nėra žmogaus be šeimos, taip nėra ir valstybės be tautos. Tautinio auklėjimo
idealas – vieninga tauta. Nuo tautos meilės eikime prie krašto meilės.
Visas estetinis auklėjimas remiasi girdėjimo ir regėjimo jutimais. Mokyklose vis
dar mažai tenka girdėti muzikos. Čia turėtų per pertraukas padėti radijas.
Pratinti vaikus pajusti gamtos grožį, nurodant jų nepastebėtas grožybes. Tai padeda
ir tautiniam auklėjimui – pamilti savo krašto gamtą.
Fiziniam auklėjimui svarbiausia žaidimai. Kaip sveikas žmogus turi dirbti, taip
vaikas turi žaisti. Krepšinyje atsispindi solidarumas. Vaiką moko, kaip elgtis kolektyve.
Per žaidimą vaikas suartėja su išoriniu pasauliu.
Solidarumas, ryžtingumas, socialinės dorybės spindėjimas yra krepšinio žaidėjuose.
Vaizduojamos skaičiavimo priemonės plėtojamos III skyriuje. Mokinys turi mokėti
naudotis skaitytuvais. Juos galima ir iš kaštonų pasidaryti greitesniam skaičiavimui.
Kryžius turi būti kiekvienoje mokykloje. Su pirmamečiais vaikais reikia prieš pamokas
ir po jų kalbėti maldelę, kad jie tuo pačiu įprastų teisingai tarti žodžius.
Reikia su vaikais puošti, tvarkyti kapines, kryžius, koplytėles. Doroviniam auklėjimui
reikėtų, kad mokytojai daugiau skaitytų paskaitų ir vaikų tėvams.
Nuo seno krikščioniškoji religija plėtojo kultūrą, pradinį mokslą. Religija buvo
didžiulis faktorius lietuvio tautinei sąmonei palaikyti. Kėdainių–Panevėžio kelyje buvo
daug dvarų, o tie lenkai ir nulenkino per tuos dvarus dalį Lietuvos. Į miestą iš kaimo
atėję darbininkai lietuviai nutautėjo.“50
Valstybė taip pat rūpinosi ir steigė švietimo kursus suaugusiems žmonėms.
Jau 1921 m. Lietuvoje veikė 364 švietimo kursai, kuriuose mokėsi daugiau kaip
10 tūkstančių suaugusiųjų. Taip pat švietimo kursus suaugusiesiems steigė „Pavasario“, Lietuvos jaunimo sąjungos, „Jaunosios Lietuvos“, Šaulių sąjungos organizacijos, Žemės ūkio rūmai, Darbo rūmai, Lietuvos kariuomenė. Veikė liaudies
universitetai, buvo įsteigta daug bibliotekų.
1918–1940 m. Lietuvoje žmonių neraštingumas buvo likviduotas. Liko tik apie
2 proc. vyresnių kaip 10 metų neraštingų žmonių, o 1923 m. jų buvo 32,6 proc.
Nepriklausomoje Lietuvoje sukurta plati ir prieinama visiems žmonėms
švietimo sistema prilygo Vakarų Europos šalių švietimo būklei.
1940 m. okupantų bolševikų valdžia sudarkė Lietuvos visuomenės švietimą.
1940 m. gruodžio 23 d. bolševikų valdžia net uždraudė Lietuvos mokyklose mokyti
vaikus iš populiarių vadovėlių: St. Matulaičio Lietuvių tautos istorija ir J. Norkaus
Istorijos vadovėlis V ir VI skyriams bei dar keletas lietuvio širdžiai brangių knygų
buvo pavadintos antimarksistinėmis51.

50
51

LCVA, f. 391, ap. 3, b. 2707, l. 50.
Ten pat, f. R-629, ap. 1, b. 101, l. 9.
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Švietimo raida Žarėnų krašte
Nepriklausomybės metais
Juozas Girdvainis

Pirmojo rašytinio dokumento, užfiksuoto
archyvų dokumentuose, priminimas
Žarėnai, Medingėnai – 1253 m. balandžio 5 d., Telšiai – 1450 m.
Lietuvos istoriografijoje vyrauja svarbus 1253 m. balandžio 5 d. Kuršo žemių Pietinių ir Šiaurinių (Žieminių) sričių dalybos tarp Kuršo vyskupo Henriko
ir Teutonų ordino dokumentas. Jame („1253 m. Kuršo žemės Pietinių sričių dalybos“) sakoma:
„Visus krikščionis, kuriuos šis raštas bus pasiekęs, brolis Henrikas, iš mažesniųjų
brolių ordino, Dievo malone Kuršo vyskupas, sveikina gyvojo Dievo sūnaus vardu.
Tebūnie jums žinoma, kad mūsų negyvenamas – dar nepadalintas Kuršo žemes, o
būtent: Ceclis (Ceklis), Dovzare (Duvzarė), Megowe (Mėguva), Pilsaten (Pilsotas – pilis
prie Danės upės Klaipėdoje), ir žemes tarp Scrunden, (Skrunda) ir Semigallia (Žiemgala),
mes, Kristų mylintys – magistras ir Teutonų ordino broliai, pasidalijame į tris dalis
šiuo būdu.
Štai yra pirma dalis iš Ceclis (Ceklis): Garde (Žemaičių Kalvarija), Embare (Imbarė
prie Salantų), Pomenie (Paminijis – vietovės prie Minijos upės), Zegere (Gegrėnai prie
Žemaičių Kalvarijos), Grumste (Grūstė prie Sedos), Newarie (Nevarėnai prie Telšių),
Vitwizen (Vieštovėnai prie Plungės), Duzone (Gadūnavas prie Telšių), Alyseyde (Alsėdžiai
prie Telšių), Leypiasseme (Lieplaukė), Pretzitwe (Pažvelsis prie Plungės), Eycayswe (?),
Cartine (Kartena), Sare (Žarėnai), Garisda (Gargždai), Pregetwe (?).
Iš Dovzare (Duvzarė): Birstele (Biržtvininkai prie Darbėnų), Patteycias (?),
Peinis (?), Trecne (?).
Iš Megowe (Mėguva): Palange (Palanga), Maytinele (?), Kaukis (?), Dwiris
tis (?), Dupie (?).
Iš Pilsaten (Pilsotas – pilis prie Danės upės Klaipėdoje), Mutene (pilis prie
Danės upės), Akitte (Eketės upė prie Klaipėdos).
Iš žemių tarp Scrunden (Skrunda) ir Semigallia (Žiemgala): Weybene (Viržuvėnai
(?), Janapolė), Wanderen (Varniai – iškraipytas pavadinimas), Newaren (Nevardėnai prie
Varnių), Labbar (Labardžiai prie Tverų), su viskuo joms priklausančiu.
Iš Poys (?) tvirtovės žemės: žemė Twartikini (?). Šitai yra pirma dalis.
Gandingen (Gandinga prie Plungės), Appule (Apuolė prie Skuodo), Schoden
(Skuodas), Sansugale (Žąsūgala prie Janapolės), Vieswe (Viešvėnai prie Telšių), Pytwe
(Pietvės upė prie Plungės), Nedinge (Nederinge) Medingėnai), Letzime (Lekemės dvaras
prie Plungės), Retowe (Rietavas), Amelinge (?).
Iš DOVZARE (Duvzarė): Empliten (Įpilties piliakalnis prie Darbėnų), Rutzowe
(Rucavos gyvenvietė Latvijoje), Popissen (Papės gyvenvietė ant Dvižarės (Papes) ežero),
Warze (?), Virga (Latvijoje).
Iš MEGOWE (Mėguva): Nebarge (?), Lasdine (Lazdininkai prie Darbėnų), Agge
mine (Akmenos upė pro Kretingą).
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Žarėnai, 1922 m.

Iš PILSATEN (Pilis prie Danės upės Klaipėdoje): Calaten (Kalotė).
Iš žemių tarp Scrunden (Skrunda) ir Semigallia (Žiemgala): Salden (Šaltuonos
upė prie Raseinių), Ulliwa (Alėjos upė ir kaimas prie Raseinių), Anzina (Ančios upė pro
Skaudvilę), Celme (Kelmė) su viskuo joms priklausančiu. […] Iki besiartinančios Mykolo
šventės pasirinksime vieną dalį […]
Aktai sudaryti netoli Rygos – Kuldygoje 1253 Viešpaties metais balandžio 5 dieną.“1
Tai svarbiausi du Kuršo žemių dalybos aktai: „1253 m. Kuršo žemės Pietinių
sričių dalybos“ ir „1253 m. Kuršo žemės Žieminių (Šiaurinių) sričių dalybos“,
sudaryti netoli Rygos (Kuldygoje) ir Kuršo žemės padalintos tarp Kuršo vyskupo
Henriko ir vokiečių Livonijos ordino brolių. Šie dokumentai yra labai reikšmingi
Žemaitijos, visos Lietuvos ir Latvijos vietovardžių bei vandenvardžių nustatymui.
Jie išliko XIV a. nuorašuose, rasti ir dabar saugomi archyvuose Berlyne.
Šiandien iš šių Kuršo žemių dalybos aktų mes žinome 70 Lietuvos vietovių
pavadinimų, iš kurių 38 vietoves istorikai su archeologais jau iššifravo, kitos dar
laukia nuoseklaus tyrinėjimo.
Vietovardžių tikslią ar apytikslę vietą nusako atlikti archeologiniai kapinynų
tyrinėjimai ir istorikų išaiškinimai.

Pirmieji mokslo metai Žarėnų pradinėje mokykloje
Žarėnų pradinė mokykla įsteigta 1918 m. lapkričio 1 d. privačiame name.
Tuo metu 35 vaikus mokė jauna mokytoja Petronėlė Budrytė, grįžusi po Pirmojo
pasaulinio karo iš Kijevo universiteto studijų į savo gimtąjį Žarėnų kraštą. Jai
talkino – dėstė tikybą Žarėnų klebonas Jeronimas Budrys.
„Žarėnų dvikomplektė keturklasė pradžios mokykla įsteigta 1916 m. sausio 7 d.,
o parapinė veikė nuo 1850 m., jau 1853 m. dviklasę parapinę baigė 27 mokiniai. Nuo
1918 m. lapkričio 1 d. mokykla įsikūrusi nuosavuose namuose, kuriuose Telšių apskri
ties komiteto valdyba žada kitąmet daryti
1
Liv. Urkundenbuch, 1853, bd. 1, p. 327–329
remontą“, – rašė 1926 m. inspektorius
(Nr. 248). Vertė Violeta Steponaitytė. Būga K.
J. Domeika.
Rinktiniai raštai, Vilnius, 1961, t. 3, P. 159–162.
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1926–1927 mokslo metai prasidėjo 1926 m. rugsėjo 1 d., tačiau daug vaikų visai nelanko mokyklos.
„1926 m. rugsėjo 28 d. mokykloje radau tik 10 (4 ber
niukus ir 6 mergaites) vaikų. Sąraše pažymėta 14 mokinių.
Vedėja mokytoja Petronėlė Budrytė-Šimkevičienė ir
mokytoja Apolonija Juškevičiūtė ėmėsi visų įstatymais leidžia
mų priemonių, kad kuo daugiau vaikų nustatytu mokyklos
laiku eitų į pamokas. Bet, esant geram orui, vaikai ir jų
tėvai tebėra užsiėmę laukų darbais.“2
Tiktai mokytojų pastangomis Žarėnuose intensyviau ėmė gausėti vaikų klasėse.
„Žarėnų mokyklą aplankiau 1927 m. balandžio 9 d.
Vedėja. P. Šimkevičienė moko antro ir ketvirto skyrių
vaikus. Mokytoja A. Juškevičiūtė – pirmo ir trečio.
Žarėnų klebonas Juozapas
Aplankymo dieną dviejų komplektų klasėse radau: Lomanas. 1918 m.
pirmame skyriuje – 17 (7 berniukai ir 10 mergaičių),
antrame – 22 (14 ir 8), trečiame – 11 (6 ir 5), ketvir
tame – 13 (12 ir 1). Bendrame sąraše yra 101 mokinys,
lankančių 69. Dalis serga arba užimti ūkio darbais.“3
1927–1928 mokslo metais „Žarėnų pradžios mokyk
los vedėja Petronėlė Budrytė-Šimkevičienė, našlė, cenzuota
mokytoja, antro ir ketvirto skyrių vaikus moko uoliai ir
sąžiningai. Ją mokiniai gerbia ir atidžiai klausosi jos ve
damų pamokų. Sąsiuviniai tikrinami ir pakankamai švarūs.
Mokytoja Apolonija Juškevičiūtė, cenzuota mokytoja,
moko pirmo ir trečio skyrių vaikus. Jos vedami mokiniai
aiškiai ir drąsiai taria žodžius ir gražiai atsakinėja į jiems
Pirmoji Žarėnų pradinės
užduotus klausimus.
mokyklos mokytoja Petronėlė
Patarta klasėse įsigyti po Lietuvos Vyčio ženklą.
4
Šimkevičienė (Budrytė). 1918 m.
Telšių apskrities inspektorius I. Domeika“ .
1928–1929 mokslo metais Žarėnų pradžios mokykloje jau mokėsi 119 mokinių. Mokslas pradėtas 1928 m. rugsėjo 1 d. Vaikus
moko vedėja Petronėlė Šimkevičienė (Budrytė) ir mokytoja Ona Eidenienė, baigusi
Kretingos dviejų metų mokytojų kursus, šioje mokykloje – pirmus, apskritai mokytojauja devintus metus. Mokiniai auklėjami gražiai.
„Nustatytos programos kursas bus išeitas. Ketvirto skyriaus mokiniai iš visų daly
kų, išskyrus gimtąją kalbą, gamtos ir krašto mokslus, paruošti gerai. Pamokos prasideda
9 val., baigiasi – 14 val. Per dieną būna 5 pamokos. Dienyne pažymėta: pirmame sky
riuje – 56 (29 bernaičiai ir 27 mergikės), antrame – 38 (15 ir 23), trečiame – 14 (5 ir
9) ir ketvirtame – 11 (6 ir 5) vaikų.“5
Mokytoja Petronėlė Budrytė po
10 sunkių moksleivių pedagoginio 2 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1447, l. 332.
3
ugdymo metų, 1930 m., išvyko moky- 4 Ten pat, ap. 3, b. 1447, l. 186.
Ten pat, f. 391, ap. 3, b. 1458, l. 263.
5
tojauti kitur.
Ten pat, f. 391, ap. 3, b. 1469, l. 1.
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Žarėnų dvikomplektėje pradžios mokykloje
1930–1931 mokslo metais dirbo Ona Eidenienė, 34 m.
našlė, baigusi 2 metų mokytojų kursus, mokanti lenkų ir
rusų kalbas, kasmet lankanti mokytojų vasaros kursus.
Ona Žadeikytė (Tautvydienė), 25 m. amžiaus,
baigusi Telšių mokytojų seminariją, mokytojavo trečius metus.
Abi mokytojos mokė 146 vaikus – 77 berniukus ir 69 mergaites. Žarėnų pradinę 1928 m. baigė
4 berniukai ir 5 mergaitės, 1929 m. ir 1930 m. – po
Ona Eidenienė (Žimkaitė).
2 berniukus ir 3 mergaites6.
1930 m. vasario 3 d. Telšių apskrities Pradžios 1928 m.
mokyklų inspektorius A. Čėsna rašė: „Žarėnų pradžios
mokyklos vedėjas mokytojas Sikstas Varnelis, 23 m., baigęs Telšių mokytojų seminariją,
moka vokiečių kalbą, mokytojauja pirmus metus. Moko II skyriuje 42 (19 bernaičių ir
23 mergikes) ir IV skyriuje – 9 (4 bernaičius ir 5 mergikes) vaikus. Anksčiau IV skyrių
mokė Juozas Liutkus.
Antrame komplekte – mokytoja Ona Eidenienė, cenzuota mokytoja, moko I skyriuje –
71 (37 bernaičius ir 34 mergikes) ir III skyriuje – 17 (8 bernaičius ir 9 mergikes) vaikų.“7
„Mokykloje Sikstas Varnelis veda chorą ir žemės ūkio klasę.“8

Mokslai Žarėnų krašte 1932–1943 mokslo metais
1932–1933 mokslo metais jauna mokytoja Zita Valintėlytė, gim. 1908 m.
gegužės 1 d. Rygoje, baigusi Linkuvos gimnazijos IV klases ir 1931 m. Tauragės
mokytojų seminariją, nuo 1932 m. vasario 1 d. mokė 55 (24 berniukus ir 31 mergaitę) vaikus, 9–13 metų amžiaus.
„Mokyklos pastatas statytas 1912 m. Klasės dydis – 36,5 kv. m. Kitos klasės erd
vios. Mokytoja kartu su kunigu A. Karveliu padėjo ir Lauko Sodos pradinei, susirgus
mokytojai Leokadijai Baranauskienei. Žarėnų mokyklos bibliotekoje yra sukaupta 45 mokinių,
150 mokyklos, 31 beturčių vadovėlių knygos ir 16 mokslo priemonių.“9
LR Švietimo ministerijai pateiktoje pažymoje nurodoma, jog visame Žarėnų valsčiuje 1932–1933 mokslo metais keturklasėse pradinėse mokyklose mokėsi:
Žarėnuose (šešių klasių, 3 komplektų) – 166 vaikai, Medingėnuose (dviejų komplektų Medingėnuose ir Gedikėnuose) – 124, Lauko Sodoje – 58, Feliksave – 32,
Plauskiniuose – 28, Sendvariuose – 47, Smilgiuose – 35, Pluotinėje – 52 ir Šašaičiuose – 4410.
1932 m. lapkričio 28 d. inspektorius A. Simutis rašė: „Žarėnų pradžios mo
kykloje 133 vaikus moko mokytojos Ona Eidenienė, Ona Žadeikytė (Tautvydienė) ir Zita
Valintėlytė. Žurnale – 226 (106 bernaičiai ir 120 mergikių). Dalis nelanko dėl ūkio
darbų. Yra sergančių difteritu.
Žarėnų pradinę baigė 1930 m. –
5 (2 bernaičiai ir 3 mergikės), 1931 m. – 6 Ten pat, f. 391, ap. 3, b. 1497, l. 275.
5 (3 bernaičiai ir 2 mergikės), 1932 m. – 86 Ten pat, l. 372.
Ten pat, l. 182.
9 (3 bernaičiai ir 6 mergikės) mokiniai. 9 Ten pat, ap. 6, b. 182, l. 93.
10
Ten pat, ap. 3, b. 37, l. 224.
Mokyklos kronika vedama nuo 1931 m.
557

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

Knygos skolinamos iš mokyklos fondo mokiniams skaityti. Mokslo priemonės laikomos
mokytojų kambariuose ir su mokytojų priežiūra naudojamos mokykloje.
Pasirūpinta beturčių mokinių šelpimu. 1932 m. spalio 30 d. surengta Vilniaus
vadavimo ir Lietuvos valstybės kūrimosi šventės. Beturčiams iš apskrities gauta 89,50 Lt.
Valsčius skyrė 30 Lt mokyklos inventoriui, 73 Lt – šviesai.
Mokyklai priklauso 3 ha žemės, 2 ha nuomoja vedėja O. Eidenienė. Malkos –
eglinės, pušinės.
Mokykloje yra drabužinė, 1 boselis vandeniui ir 6 išeinamos vietos.
Mokykloje vaikai mokomi:
I skyriuje – iš Esmaičio (Stasio Matjošaičio) „Sakalėlio“, I d.
II skyriuje – iš Esmaičio „Sakalėlio“, II d. ir P. Mašioto „Aritmetikos uždaviny
no“, I d.
III skyriuje – iš Esmaičio „Sakalėlio“, II d., P. Mašioto „Aritmetikos uždavinyno“,
III d., J. Damijonaičio „Lietuvių kalbos gramatikos“, tikybos – iš D. Bončkovskio „Trumpa
šventoji istorija naujo įstatymo“.
IV skyriuje – iš Esmaičio „Sakalėlio“, IV d., J. Damijonaičio „Lietuvių kalbos
gramatikos“ ir P. Mašioto „Aritmetikos uždavinyno“, III d.
Vaikai švarūs, mandagūs ir tvarkingi.“11
1934–1935 mokslo metais Žarėnuose trečiame komplekte įsteigiami V ir
VI skyriai. Žarėnų pradinė tampa šešiaklase mokykla.
Penktame skyriuje vaikai mokomi iš Antano Busilo „Žemės ūkio vadovėlio“,
I ir II d., „Uždavinyno vidurinėms mokykloms“, P. Šinkūno „Lietuvos geografijos“,
Klimo „Europos geografijos“ vadovėlio.
Šeštame skyriuje – iš A. Busilo „Žemės ūkio vadovėlio“, III d., V. Aleknos
„Lietuvos istorijos“, J. Norkaus „Literatūros teorijos“, „Uždavinyno vidurinėms
mokykloms“, „Literatūros istorijos“.
„Vaikus moko: 1) vedėjas mokytojas Julius Mikalauskas, 38 m. amžiaus, baigęs
Telšių mokytojų seminarijos 2 kursus, apskritai mokytojauja 10 metų, moka vokiečių ir
rusų kalbas. 2) Mokytoja Elena Mikalauskienė, 34 m. amžiaus, baigusi Telšių mokytojų
seminariją ir pedagoginius kursus, apskritai mokytojauja 9 metus. 3) Mokytoja Ona
Žadeikytė-Tautvydienė, baigusi Telšių mokytojų seminariją.
Moko 165 (I – 64, II – 39, III – 38, IV – 15, V – 4, VI – 5). Bendrame sąra
še – 259. Pavasario–rudens semestre – 32 berniukai ir 40 mergaičių, žiemos semestre –
97 berniukai ir 90 mergaičių. Iš viso – 129 berniukai ir 130 mergaičių.
1934 m. rugsėjo 10 d. vyko Prezidento A. Smetonos 60-mečio minėjimas, kuriame
dalyvavo visa mokykla ir Feliksavo mokyklos atstovai.
Surengtos pažintinės ekskursijos į mišką, prie ežero, į kaimyninę Medingėnų pradinę
mokyklą, prie Lenkaičių senolio ąžuolo, į Paplienijos piliakalnį.“12
1936–1937 mokslo metais mokytojai Julius Mikalauskas (vedėjas), Elena
Mikalauskienė ir Paulina Rubackienė mokė 165 vaikus, klasėse rasta – tik 119.
Bendrame sąraše – 231 (119 berniukų
ir 112 mergaičių) vaikas. Dalis nelankė
dėl ligos, kita dalis eidavo į mokyklą
11
Ten pat, b. 1534, l. 7.
žiemą ar kai tėvų ūkyje būdavo ma- 12 Ten pat, ap. 3, b. 1654, l. 124, 125.
13
Ten pat, ap. 3, b. 1701, l. 53.
žiau darbo13.
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1938–1939 mokslo metais Žarėnuose 174 vaikus
mokė keli mokytojai.
Julius Mikalauskas (vedėjas) mokė VI skyriaus
30 vaikų. Dirbo Elena Mikalauskienė, Paulina Rubackienė, Juzefa Dauginienė14.
Mokytojas Edmundas Vėgneris, 27 m. amžiaus,
nevedęs, baigęs mokytojų seminariją, mokėjo vokiečių
kalbą, 1939–1940 mokslo metais mokė penktą klasę.
1940–1941 mokslo metais Žarėnuose trijuose
kambariuose – I–IV skyrių, dviejuose – V–VI skyrių
vaikus mokė vedėjas Viktoras Binkis (nuo liepos
mėn.) ir mokytojai Elena Binkienė, Paulina Rubac- Julius Mikalauskas. 1941 m.
kienė, Edmundas Vėgneris, Zuzana Holšanskienė,
baigusi Kretingos dvejų metų pedagogikos kursus,
nuo 1941 m. kovo 1 d. atvykusi iš Laukuvos pradinės mokyklos, ten dirbusi nuo 1925 m. rugsėjo 1 d.,
Ona Baltrimienė14.
1941 m. birželio 14 d. mokytoją Zuzaną Golšanskienę (Stropaitę-Holšanskienę) su vyru Kazimieru ir
dukra Aldona bolševikų valdžia išvežė gyvuliniuose
vagonuose kartu su kitais nekaltais švietimo, kultūros ir meno darbuotojais į Vorkutą (Komijos ASSR),
be teisės grįžti į Lietuvą. Šeima buvo realibituota ir
1958 m. liepos 5 d. grįžo pas gimines į Telšius.
1941–1942 mokslo metai Žarėnuose pradėti rugsėjo 15 d. privačiame name, nes mokykla 1941 m. Elena Mikalauskienė. 1941 m.
birželio 24 d. sudegė. Žarėnuose keičiasi mokytojai.
Trumpai – iki 1941 m. gruodžio 10 d. dirbo mokytojas Vytautas Norkus, 28 m. amžiaus, baigęs Vilniaus
pedagoginį institutą.
Nuo 1941 m. rugsėjo 1 d. vedėju buvo paskirtas mokytojas Juozas Liutkus, 1929 m. baigęs Telšių
mokytojų seminariją, anksčiau vienerius mokslo metus
dirbęs Varnių mokykloje vedėju.
Taip pat nuo 1941 m. rugsėjo 1 d. į Žarėnus
atvyko mokytoja Elvyra Stasiulienė iš Kantaučių pradžios mokyklos, ten dirbusi nuo 1940 m. gruodžio
16 d. iki 1941 m. liepos 1 d.16
Nuo 1942 m. rugsėjo 1 d. mokytoja E. Stasiulienė
jau dirbo vedėja Keturakių pradinėje mokykloje. Iki Paulina Rubackienė. 1936 m.
tol Keturakiuose vedėjavo mokytoja Irena Girdvainienė
(Rudzinskaitė), gim. 1906 m. gruodžio
18 d. Žarėnų valsčiaus Dirgėliškės kai- 14 Ten pat, b. 1734, l. 102.
15
Ten pat, ap. 6, b. 109, l. 20; b. 502, l. 117, 1940 m.
me, gyvenusi Grąžčių (Gronščių) kaime,
liepos mėn.
malūnininko Zigmo Girdvainio žmona. 16 Ten pat, b. 402, l. 6.
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Elena Binkienė (Jakutytė).
1940 m.

Zuzana Holšanskienė (Stropaitė).

Elvyra Stasiulienė. 1941 m.

Juozas Liutkus. 1941 m.

1941 m.

I. Girdvainienė dirbo iki 1942 m. liepos 1 d., paskui paskirta Smilgių pradžios
mokyklos vedėja17.
Mokytojos E. Stasiulienės vietoje Žarėnuose dirbo mokytojas Vincas Šukaitis,
baigęs S. Daukanto mokytojų seminariją18.
Žarėnuose nuo 1942 m. gegužės 21 d. dirbo mokytojas Juozas Tšecikas.
Žarėnuose 1941–1942 mokslo metais 180 vaikų mokė: I skyrių – mokytoja
Elena Žadeikytė, II – mokytoja Elvyra Stasiulienė, III – mokytojas Vytautas Norkus,
IV – mokytoja Ona Baltrimienė, V ir VI – vedėjas mokytojas Juozas Liutkus19.
Žarėnų šešiaklasę pradinę mokyklą 1942 m. balandžio 15 d. inspektavo
B. Daukantas. Jis rašė: „Žarėnų mokykla, nusiaubus gaisrui (mokykla sudegė 1941 m.
birželio 24 d.), dabar yra įsikūrusi 5 komplektuose. Veikia 4 (70, 66, 32 ir 36 kv. m)
klasės.
Mokyklos bendrame sąraše 173 (I –
30, II – 38, III – 36, IV – 38, V – 22, 17
Ten pat, f. R-629, ap. 1, b. 26, l. 73.
VI – 9) vaikai. Lanko tik 131 mokinys. 18 Ten pat, b. 79, l. 115.
19

Ten pat, b. 24, l. 5; b. 12, l. 4.
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Dalis vaikų nelanko mokyklos dėl ligos, šalčių, vaikai neturi kuo apsirengti. Kiti – dėl
patvinusios Minijos upės – negali pereiti“20.
1943 m. rugsėjo 16 d. Žarėnų šešiaklasėje pradinėje mokykloje, prasidėjus
mokslo metams, į klases susirinko 119 (55 berniukai ir 64 mergaitės) vaikų. Pagal
sąrašą – 160 (73 berniukai ir 87 mergaitės). Kiti nelanko, nes neturi kuo apsirengti,
4 – serga, 8 – toli gyvena21.

Išvados
Per visą Nepriklausomos Lietuvos laikotarpį (1918–1940) Žarėnų pradinė
mokykla, kruopščiai triūsiant mokytojams ir parapijos kunigams, jau nuo 1918 metų
kasmet vis daugiau sutelkė vaikų bei suaugusiųjų, juos mokė, ugdė ir skatino
toliau siekti mokslo aukštumų. Čia skelbiami archyvų duomenys visiškai paneigia
anksčiau ir vėliau – sovietmečiu bei Atgimimo metais išleistų enciklopedijų, knygų, bukletų, spaudos straipsnių teiginius, jog Žarėnų krašte vaikų ir suaugusiųjų
mokymas Nepriklausomoje Lietuvoje prasidėjo 1926 metais, o ne nuo 1918 metų.
Tiktai sovietų okupacija ir prasidėjęs Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos karas sudarkė bei sujaukė visą Lietuvos žmonių švietimo sistemą – padarė
didžiulius dvasinius ir fizinius nuostolius gyventojams.

20
21

Ten pat, b. 26, l. 110.
Ten pat, b. 797, l. 20.
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Pavasarininkų kuopų veikla
Juozas Girdvainis

Lietuvai 1918 m. atkūrus valsty- Lieplaukės katalikų bažnyčios pavasarininkai.
bingumą, miesto ir kaimo jaunimas po Viduryje (sėdi trečia iš dešinės) – Vilkaičių
rusų ir vokiečių okupacijos legaliai ėmė- ūkininkė Justina Vagnoriūtė. 1936 m.
si naujų darbų visuomeninei veiklai.
Vaikinai ir merginos pakiliai telkėsi į grupes, būrelius ir, padedami vietos kunigų,
tikybos mokytojų mokyklose, po pamokų ir laisvalaikiu rengdavo užsiėmimus.
Vyresni tikintieji diegė jaunimui tvirtą katalikišką tikėjimą, dorus papročius,
blaivumą, meilę tėvynei.
Katalikiška jaunimo organizacija, veikusi 1907–1940 m., vadinta pavasarininkais, Lietuvos katalikų jaunimo sąjunga (nuo 1932 m. – federacija) sujungė visų
miestų ir kaimų jaunimą.
1919 m. rugsėjo 12 d. Kaune įvyko pavasarininkų suvažiavimas. Organizacijos tikslas – katalikiškas, dorovinis ir tautinis jaunimo auklėjimas.
Katalikų jaunimo organizacijos įkūrimu rūpinosi kanauninkas Povilas Dogelis. 1912 m. įkurtas laikraštis „Pavasaris“ tapo veikiančių kuopelių jungtimi ir
suteikė šiai organizacijai pavasarininkų vardą. Organizacijos veiklos plėtotę skatino
jos vadovas – 1922–1928 m. Juozas Eretas, vėliau – Juozas Leimonas. Pažangias
idėjas skleidė periodiniai leidiniai: žurnalai „Pavasaris“ (1912–1940 m.), „Jaunimo
vadas“ (1923–1925 m.), „Vyrų žygiai“ (1936–1937 m.), „Liepsnos“ (1937–1940 m.),
savaitraštis „Mūsų laikraštis“, žurnalai „Mūsų Vilnius“ ir „Žvaigždutė“.
1932 m. Kaune įvyko pavasarininkų kongresas, suvienijęs daugumą tikinčiųjų
ir paskatinęs juos įsitraukti į naudingą veiklą. Jų visuomeninė veikla buvo labai
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Vaidina Lieplaukės
pavasarininkai.
Viršuje – Vilkaičių
ūkininkė Justina
Vagnoriūtė. 1932 m.

vertinama. Telšių krašto pavasarininkai organizuotai dalyvaudavo religinėse ir
valstybinėse šventėse, laisvalaikiu veikė sporto, rankdarbių, dainų, šokių sekcijose.
Veikli buvo Lietuvos katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Lîeplaukės kuopa.
1926 m. joje buvo 30 žmonių, 1930 m. – 43, 1931 m. – 51, 1939 m. – 36 nariai.
Savo tiesiogine veikla pasižymėjo kunigas L. Inčiūra, Agnė Kontrimaitė (nuo
1930 m.), Julija Vagnoriūtė, Justina Vagnoriūtė (nuo 1931 m.), Juzefa Žebrauskaitė, Stasys Lukošius, Juozas Vagnorius, Antanas Vagnorius (nuo 1930 m.), Kazys
Žebrauskas, Emilija Kontrimaitė, Povilas Vagnorius1.
Tryškių „Pavasario“ kuopai vadovavo kunigas Juozas Pragulbickas, jos nariai:
Ona Radvilaitė, Petras Klišys, Vincas Zableckis ir Jadvyga Jašelskytė2.
Intensyvia veikla pasižymėjo Kantaučių mergaičių „Pavasario“ kuopa: aktyviai dalyvaudavo būreliuose, kartu su vaikinais rengė vaidinimus (pjesė „Teta
iš Amerikos“ – 1938 m. rugsėjo 19 d.), eidavo į visas katalikiškas šventes, turėjo
savo vėliavą. Kuopos vadovė – K. Čiuželytė, vyrų kuopos – S. Tamošauskas,
nariai: J. Zasas, J. Varkalis, V. Kungys, J. Jankauskas, A. Senkutė. Merginos ir
vaikinai buvo baigę Kantaučių pradinę mokyklą. Būreliuose dirbo siuvėjos Adelė
Šiliauskaitė ir Kazė Jasaitė, žemdirbės Ancė Jasaitė ir Stasė Bružaitė3.
Žarėnų ir Medingėnų parapijose veikė stambios „Pavasario“ kuopos. Jose
gausiai dalyvavo vaikinai ir merginos sporto, šokių ir dainų būreliuose.
Vaikinai privalėjo mokėti dainuoti: „Augo girioj ąžuolėlis“, „Ant kalno mūrai“, „Čiulba ulba paukštužėliai“, „Augo sode klevelis“, „Kur lygūs laukai“, „Oi,
žirge, žirge“, „Sutems tamsi naktužėlė“, „Šėriau žirgelį per savaitėlę“.
Merginos dainavo: „Pasėjau linelį ant pylimo“, „Gieda gaideliai ankstų rytelį“,
„Siuntė mane motinėlė“, „Už jūrelių, už marelių“, „Augo girioj ąžuolėlis“, „Šalia
kelio vieškelėlio gyveno šaltyšius“, „Du
1
LCVA, f. 572, ap. 6, b. 207.
broliukai kunigai“, „Saulelė raudona, 2 LCVA, f. 572, ap. 6, b. 234.
3
vakaras netoli“.
LCVA, f. 572, ap. 1, b. 326.
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Lauko Sodos
pavasarininkai.
1938 m.

Kartu traukė giesmes „Pulkim ant kelių“, „Prieš Tavo altorių“, „Marija,
Marija“, „Garbinkime švenčiausiąjį sakramentą“, „Tantum ergo“, „O saliutaris“.
Visi mokėjo Tautos ir Pavasarininkų himnus.
Pavasarininkų himnas
Nauji laikai mums spindi – žiba!
Laisva, galinga Lietuva! –
Už bočių žemę ir tikybą
Štai plevėsuoja vėliava.
Petys petin, jaunime,
Dvasią atgaivinę,
Drąsiai pirmyn:
Mus šaukia Dievas ir Tėvynė!
Gražiai jaunystė mūsų žydi,
Nebijo vėtrų, nė audros:
Mus idealai nuolat lydi
Blaivumo, mokslo ir doros.
Petys petyn, jaunime, (ir t. t.)
Nors griaus įniršusiai ne vienas
Ir mūsų darbus, ir mintis, –
Tvirti mes liksime, kaip plienas,
Ir bus tik mūsų ateitis.
Petys petin, jaunime, (ir t. t.)4

4

Žurnalas Pavasaris, 1922, nr. 5, p. 4.
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Švietimo raida Medingėnuose 1919–1940 metais
Juozas Girdvainis

Pirmieji mokslo metai Meding¸nų pradžios mokykloje. 1919 m. lapkričio
20 d. Telšiÿ rajone, Žar¸nų valsčiuje, duris atvėrė Medingėnų pradinė mokykla,
kurioje mokytojas Bronius Šapas ėmė mokyti rašyti, skaityti ir skaičiuoti 52 miestelio bei aplinkinių kaimų vaikus.
Mokyklos steigimu Medingėnuose ūkininkai ir Medingėnų parapijos bendruomenė susirūpino dar 1880 m. Iki tol dvaruose po kelis savo vaikus privačiai
mokė daraktoriai, ūkininkų pasamdyti iš svetur. Medingėnų parapijos klebonijoje
žiemą dviklasėje mokykloje vaikai bei ūgtelėjęs jaunimo būrys mokėsi rašyti,
skaityti ir giedoti iš maldaknygių.
Brendo metas, kai tokie privatūs mokslai nebetenkino nei ūkininkų, nei
kunigų. Vaikai, šiek tiek pramokę rašyti, skaityti, skaičiuoti, pažinę krašto ir
Europos geografiją, veržėsi iš namų tolėliau – norėjo mokytis mieste, kur veikė
gimnazija. Ir išvažiuodavo. Išvažiavę – dažnai nebegrįždavo. Išsimokslinę atvykdavo į Šukštÿ, Lenkaičių, Medingėnų, Sakelių dvarus pas tėvus tik pasisvečiuoti su
mokslo draugais ir draugėmis. Viena kita atvykusioji prieš Velykas ar po Kalėdų
neretai užtrukdavo ir kuriam laikui pasilikdavo, gražiai sutardavo. Pamėgdavo
vaizdingus aukštus Mínijos upės slėnius, įspūdingą vandens malūno užtvankos
šniokštimą, vešliai žydinčias margaspalves pievas ir lankas, Medingėnų sodybas
su aptvertomis tvoromis (parakanais), rūtų darželius ir sodybose tėvų lepinamus
vaikelius. Tos moterys, kai kada ir vaikinai, dvaruose ir miestelio privačiuose
namuose mokydavo vaikus tikybos, skaitymo ir giedojimo, maldos, skambinti
pianinu, rašymo ir skaičiavimo, piešimo ir dailiojo rašto.
1880 m. ankstyvą pavasarį, kai nuo gryčių stogų įkyriai lašėjo ledo varvek
liai, į Medingėnų kleboniją sugužėjo ūkininkai, bendruomenės nariai – visi tarėsi,
ginčijosi ir netgi pareikalavo pagaliau rasti patalpą vaikams mokyti. Siūlyta Lenkaičių dvaro svirne, bet tenai rudeniop bus beriami grūdai ir kraunami dulkėti
maišai su miltais. Vaikams toloka – trys kilometrai nuo Medingėnų. Siūlyta prie
bažnyčios, kairėje pusėje, ūkininko jaujoje arba daržinėje, bet jos tamsokos ir be
langų. Klebonija nuo kalbų, sakė, taip įkaito ir tiek jos užtruko, kad žvakės ėmė
gesti ir ūkininko liktarnų prireikė.
Senoliai pasakojo, kad tikrai 1880 m. buvo pribrendusi mintis, jog reikia
statyti atskirą erdvų namą, kūrenamą pečiais, su dideliais langais, kiemu vaikams
palakstyti – kur kitur, jei ne Medingėnuose.
Buvo rasta vieta ganykloje, apie 300 metrų nuo Medingėnų bažnyčios, ant
negyvenamos kalvos išstypusiame ir ranka nepasiekiamame usnyne, karklų ir kiečių šabakštyne, kur aplink ratilais žaliavo notrėlių (dilgėlių) krūmai. Toje vietoje
ūkininkai Klara ir Povilas Vitkevičiai, Juzefa Bumblauskaitė ir Leonas Girdvainiai,
Zofija ir Liudvikas Šukštos, Julius ir Kazys Danupai Medingėnų parapijos ūkininkų
sueigoje nutarė ir paliepė bernams išmūryti akmeninius 12 metrų ilgio ir tiek pat
pločio pastatui pamatus. Ūkininkai savo vaikus tebemokė Medingėnų bažnyčios
parapinėje mokykloje, klebonijoje.
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Per Benedikto Vytarto žalių lentučių tvorą stiebėsi Stefanijos darželio
gėlių kepurėlės, balti jazmino krūmo
žiedai nešė aitrų medaus kvapą per
vieškelį iki pat liaunų, ką tik pasodintų
klevų ir uosių jaunėlių, už kurių ūkininkas stovėjo ir apžiūrinėjo, šnekučiavosi
ir pirštais rodė į dažais tebegaruojantį
penkių metrų aukščio pastatą su dideliu kaminu, nuleistais stogo kampais,
dideliais langais iš abiejų pastato pusių
ir baltomis tautiniais ornamentais išgražintomis langinėmis. Tai buvo gražiausia žemaitiška troba – ūkininkų sueigos
namai, vėliau tapę Medingėnų pradine
mokykla. Troba suręsta iš ąžuolinių
rąstų, apkalta plonomis ąžuolinėmis
lentukėmis. Stogas dengtas plačiomis 1919 m. Medingėnų pradinės mokyklos pirmasis
beržo lentelėmis. Viduje – du erdvūs dokumentas. LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1359,
kambariai su kamaraite ir prieškamba- l. 211, 1920 m.
riu namo galuose, dvi kokliais dengtos
krosnys, 108 kvadratai gyvenamojo ploto.
1882 m. vasarą toje žemaitiškoje troboje – Medingėnų ūkininkų sueigos
namuose – kiekvieną mėnesį vykdavo Medingėnų valsčiaus ūkininkų posėdžiai.
Buvo sunkus metas visiems. Trūko ne tik pinigų, drabužių, apavo, bet ir
maisto produktų. O aplink valsčiuose vis garsiau buvo svarstoma apie mokyklų
steigimą valdžios lėšomis.
Tiktai po Pirmojo pasaulinio karo, kai 1918 m. vasario 16 d. Lietuva atkūrė
nepriklausomą respubliką, Steigiamasis Seimas iš esmės ėmė rūpintis visuomenės
švietimo reikalais. Jau 1919 m. buvo priimtas Pradžios mokyklų įstatymas, kuris
įsigaliojo nuo 1922 m. spalio 6 d. Mokytoju galėjo dirbti asmuo, baigęs mokytojų
seminarijos du kursus arba gimnaziją ir mokytojų vasaros kursus. 1919 m. Lietuvoje veikė 1 036 pradinės mokyklos, jose 1 232 mokytojai mokė 45 540 vaikų.
Kaip prasidėjo pirmieji mokslo metai Medingėnuose? 1919 m. vasarą
pradėta rimtai ruošti vaikus mokyklai. Ieškota kvalifikuotų mokytojų. Žarėnų
valsčiaus valdyba, kuriai priklausė ir Medingėnų parapijos komitetas, paragino
rasti patalpas, pasirūpinti inventoriumi ir įsteigti Medingėnuose pradinę mokyklą.
Vis dar gyvuojanti Medingėnų valsčiaus ūkininkų sueiga ir parapijos komitetas
ilgai svarstė, posėdžiavo ir ginčijosi. Galiausiai pareikalauta, kad ūkininkai Leonas
Girdvainis, Kazys Danupas, Pranas Lukošius susitartų su dvarininkais Bogumilu
Jacevičiumi, Kristina Šukštaite ir Vaclovu Šukšta. Dar kartą rinkosi Medingėnų
parapijos klebono kunigo Juozapo Žiogo komitetas ir ūkininkų sueiga, kurioje
pritarta ūkininkams leisti įsteigti mokyklą prie Medingėnų–Žar¸nų vieškelio esančioje pakelės troboje – Medingėnų ūkininkų sueigos namuose.
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Atėjo rugsėjo pirmoji, bet būsimos Medingėnų pradinės Medingėnai 1919 m.
mokyklos durys buvo uždarytos. Krito rausvai geltoni klevo
lapai po mokyklos baltutėlių ornamentų langais, pažliugo Medingėnų–Žarėnų
vieškelis, baigė išskristi paskutinės žąsys į šiltuosius kraštus ir Medingėnuose padvelkė šaltu rudenėliu. Lapkričio viduryje į Medingėnus atvažiavo 26 m. jaunuolis
Bronius Šapas. Pasitaręs su Medingėnų valdžia, bažnyčios klebonu Juozapu Žiogu,
ūkininkais, ėmėsi neregėtos pedagoginės veiklos. B. Šapas, gimęs 1893 m. spalio
28 d. Telšių valsčiaus Vîešvėnų seniūnijos Nekrušiškių kaime, 1918 m. baigęs
Telšių lietuvių gimnazijos III klasę, IV klasę lankęs privačiai ir greičiau išėjęs
visą gimnazijos kursą, trejus metus lankęs pedagogikos kursus, Telšių apskrities
švietimo komisijos pasiprašė mokytojauti1.
Nykią lapkričio 13-ąją B. Šapas vaikščiojo po Medingėnus. Per savaitę jis
aplėkė visas medingėniškių sodybas, ūkininkų dvarus ir beturčių vienkiemius.
Lapkričio 19 dieną sukvietęs vaikus ir jų tėvelius į pirmąjį susirinkimą būsimoje
mokykloje, garsiai ir išdidžiai paskelbė, kad norinčių lankyti mokyklą užsirašė
daugiau kaip 50 vaikų. Vaikų tėvai greitai padarė ir atgabeno suolus, stalus ir
kėdes, paskolino žibalinių lempų, nupirko knygų ir sąsiuvinių, pieštukų ir kreidos.
Pirmoji mokslo metų diena Medingėnuose. 1919 m. lapkričio 20 d. Medingėnų pradinėje mokykloje įsivyravo mokslo dvasia. Spengiančioje tyloje girdėjosi
vaikų pasakojimai ir mokytojo kalba. Per pertraukas po vieną ir būreliais aplink
mokyklą, ant Žarėnų vieškelio ir pakalnėje žaidė, lakstė ir krykštavo berniukai
ir mergaitės. Prasidėjo mokslo metai. Ši diena tapo laimingiausia Medingėnų
žmonių padangėje. Sukluso net paukščiai. Žvirbliai ir varnos – ir tie, sutūpę ant
šakų medžiuose palei mokyklą, rodės, suglaudę sparnelius klausėsi sklindančių
pro langus mokytojo žodžių.
„1919 m. lapkričio 13 d. Telšių apskrities švietimo komisijos inspektoriaus Kazio
Kupčiūno buvau paskirtas į Medingėnų pradinę mokyklą, – vėliau rašė mokytojas
B. Šapas. – Teko daug paplušėti ir sėkmingai įveikti pirmuosius mokslo metus… Paskui Eigirdžiuose viską organizuoti… Medingėnų pradžios mokykloje dirbau iki 1920 m.
gegužės 31 d.“2
„1920 m. kovo 6 d. aplankiau Me
dingėnų pradžios mokyklą. Aplankymo die 1 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 2019, l. 90.
ną mokykloje buvo 21 vaikas. Mokytojo 2 Ten pat, ap. 3, b. 1287, l. 84.
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B. Šapo sąraše yra 52 vaikai (38 berniukai ir 14 mergaičių). Apylinkėje siaučia karščiai
(Lietuvoje plito šiltinė – aut.) ir dėl tos priežasties tiek mažai mokinių lanko mokyklą.“
<...> „Lėšų gauta iš Žarėnų valsčiaus 1919 m. lapkričio 20 d.–1920 m. sausio 1 d.
83 auksinai (ostmarkės). Mokytojo alga – 00 auksinų, patarnavimui – 50, ūkio reika
lams – 12, mokslo priemonėms – 20. Liko – 1 auksinas.“3
Toliau rašė: „1919–1920 mokslo metai Medingėnuose prasidėjo 1919 m. lapkričio
20 d. 8 val. ryto. Kasdien po 1 valandą pravedamos penkios pamokos. Mokoma trijuose
skyriuose.
Pirmame skyriuje lietuvių kalbos mokoma iš A. Jakučionio elementoriaus „Kelias
į šviesą“. Vaikai skaito ir rašo. Iš P. Mašioto „Aritmetikos uždavinyno“ I d. pereinami
visi veiksmai ligi 20.
Antrame skyriuje skaitoma iš J. Palukaičio knygos „Žiburėlis“. Vaikai skaitė
straipsnelį „Trejetas vaikų“. Iš P. Mašioto „Aritmetikos uždavinyno“ II d. pereinami
visi veiksmai ligi 100.
Trečiame skyriuje lietuvių kalbos mokoma iš J. Murkos vadovėlio „Vaikų darby
mečiui“. Gramatikos mokoma iš J. Damijonaičio „Lietuvių kalbos gramatikos“ vadovėlio.
Aritmetikos – iš P. Mašioto „Aritmetikos uždavinyno“ II d., pereinami visi veiksmai ligi
1000. Geografijos mokoma iš S. Tarvydo vadovėlio „Geografijos pradžia“ ir istorijos iš
J. Norkaus vadovėlio „Lietuvos istorija“.
Be to, visuose skyriuose mokoma piešimo, dailyraščio ir dainavimo.
Mokytojas Bronius Šapas mokytojauja pirmus metus“, – rašė Telšių apskrities
pradžios mokyklų inspektorius Kazys Kupčiūnas4.
Tikybos dalykų Medingėnų pradinėje mokykloje 1919–1922 m. mokė Medingėnų parapijos klebonas kunigas Juozapas Žiogas, nuo 1923 m. – kunigas
Juozapas Bakučionis. Kunigai mokiniams skiepijo Dievo žodį, rodė doros kelią,
ragino tikėti ateities gyvenimu, būti darbščiais, sąžiningais, teisingais ir drausmingais savo Tėvynės piliečiais.
Mokytojo B. Šapo mokytojavimą lengvino tai, kad dalis mokinių iki tol
buvo mokęsi privačiai pas ūkininkų samdytus mokytojus ir dviklasėje Medingėnų parapinėje mokykloje. Jam pradėjus mokytojauti Medingėnuose, iškart reikėjo
mokinius suskirstyti pagal dalykų žinojimą, skaitymą ir rašymą į tris atskirus
skyrius ir kiekvienam per pamokas skirti atskiras užduotis.
Neatlyžo ūkininkai, valdininkai, dvarų tarnaitės ir vienkiemių jaunuoliai,
panorę išmokti skaitymo ir rašymo meno.
„Mokytojas Bronius Šapas Medingėnų pradinėje mokykloje 1920 m. sausio–kovo
mėn. 34 pamokų suaugusių kursuose 15 medingėniškių (5 vyrus ir 10 moterų) išmokė
skaityti, rašyti ir skaičiuoti per 68 val. vakarais.“5 Mokslo paragavę jaunuoliai suskato
toliau mokytis.
Vėliau mokytojas B. Šapas „Statistikos žinių“ lape rašė: „Medingėnų triklasė
pradinė mokykla 1919–1920 mokslo metus pradėjo 1919 m. lapkričio 20 d.
Pirmąją mokslo metų dieną – lapkričio 20-ąją susirinko 52 ūkininkų ir beturčių
vaikai – 38 berniukai ir 14 mergaičių.
Vaikus mokau: pirmame skyriuje –
3
Ten pat, ap. 3, b. 2291, l. 38.
iš A. Jakučionio elementoriaus „Kelias į 4 Ten pat, ap. 3, b. 1359, l. 211.
šviesą“, antrame skyriuje – iš J. Murkos 5 Ten pat, ap. 3, b. 181, l. 247.
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„Lietuvių kalbos vadovėlio“ I d. ir J. Pa
lukaičio „Žiburėlio“, trečiame skyriuje – iš
J. Murkos „Vaikų darbymečiui“ II d.
Mokyklos namas samdomas iš ūki
ninkų Bogumilo Jacevičiaus ir Leono Gir
dvainio. Kol kas veikia tik viena erdvi klasė.
Yra 12 suolų, vienas stalas, suoliukai ir
kėdės. Viena rašomoji lenta. Prieškambary
je – drabužinė. Už klasės sienos – mokytojo
kambarys ir jo butas su virtuve.
Yra tik trys Lietuvos ir vienas Eu
ropos žemėlapiai.“6
„1920 m. rugsėjo 1 d., man prašant,
buvau perkeltas į Eigirdžių pradinę mokyk
lą“7, – rašė mokytojas Bronius Šapas. Pirmasis Medingėnų mokytojas Bronius Šapas.
Dirbo kartu su vedėja Adolfina Vitkaite. 1919 m.
Tiktai vienerius metus Medingėnuose mokytojavęs B. Šapas pasiprašė 1920 m. rugsėjo 1 d. vykti organizuoti
jaunimo mokymą Eigirdžiuose, 1920–1924 m. kasmet vasaros mėnesiais lankydamas
Telšiuose pedagogikos kursus8.
Mokytojas B. Šapas nuo 1925 m. rugsėjo 1 d. dirbo Luõkės pradinėje mokyk
loje, nuo 1926 m. rugsėjo 1 d. – Viešvėnų pradinėje; nuo 1927 m. rugpjūčio 1 d.
nebemokytojavo, organizavo švietėjų veiklą ir triūsė visuomeninėse organizacijose9.
1920 m. rugsėjo 1 d. mokytoją B. Šapą Medingėnuose pakeitė jauna mokytoja Adolfina Raibužaitė, atvykusi iš Gadūnåvo pradinės mokyklos. Tenai ją
pakeitė Justinas Stupelis10.
1921–1922 m. mokslo metais Medingėnų pradinės mokyklos vaikus ėmė
mokyti antras mokytojas Ilarijus Tamošauskis, gim. 1871 m., baigęs privačią mokyklą ir gimnazijos 4 klases, mokytojavo dvejus metus.
1923 m. kovo 17 d. mokyklą tikrinęs inspektorius Liudas Vasiliauskas rašė:
„Medingėnų pradinės mokyklos vedėjas Ilarijus Tamošauskis mokytojauja trečius metus.
Lankymo dieną mokė 10 berniukų ir 4 mergaites. Bendrame sąraše – tik 19 mokinių
(kiti – jau baigę tris skyrius išvykę į miestus toliau mokytis, didžioji dalis jų dėl neati
dėliotinų ūkio darbų išvis nelanko mokyklos). Mokslo metai pradėti tik 1922 m. rugsėjo
15 d. ir einama trim skyriais.
Pirmame – mokoma iš J. Murkos vadovėlio „Vaikų darbymečiui“ I d. Skaitomi
straipsneliai, rašomos raidės ir žodžiai. Iš P. Mašioto „Aritmetikos uždavinyno“ II d.
einami veiksmai iki 100, antrame – iš J. Murkos vadovėlio „Vaikų darbymečiui“ II d.,
trečiame – iš J. Murkos vadovėlio „Vaikų darbymečiui“, III d. ir P. Mašioto „Aritmetikos
uždavinyno“ I ir II d. Vaikai gerai skaito
ir atpasakoja, rašo ir skaičiuoja. Iš J. Da 6
Ten pat, ap. 3, b. 2291, l. 38.
mijonaičio „Lietuvių kalbos gramatikos“ 7 Ten pat, ap. 3, b. 1287, l. 84.
vadovėlio einama įvardis. Iš P. Mašioto 8 Ten pat, ap. 3, b. 181, l. 143; ap. 7, b. 5364, l. 1–10.
9
Telšių apskrities 112 mokytojų anketos, 1925,
„Aritmetikos uždavinyno“ II d. vaikai
LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1287, l. 84.
10
Ten pat, ap. 3, b. 181, l. 164.
sprendžia uždavinius iki 1 000.
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Visi vaikai mokomi lietuvių kalbos, aritmetikos, tikybos, gimtinės, krašto ir gamtos
mokslų, geografijos, dainavimo ir dailyraščio.
Pamokos pradedamos 8.50 val., baigiamos 14 val. Kasdien vyksta po penkias pamokas.
Mokyklos turtas: 14 suolų, 1 lenta, 1 spinta, 1 stalas, 3 kėdės, 3 žemėlapiai ir
kompasas, 80 knygų.
Mokykloje rudenį noriai lankomi vakariniai kursai suaugusiems. Pernai juos lankė
17 žmonių.“11
„1923 m. sausio–kovo mėn. Medingėnų pradinėje mokykloje suaugusių kursus vakarais
lanko 38 žmonės. Juos moko skaityti, rašyti ir skaičiuoti mokytojas Ilarijus Tamošauskis.“12
Nuo 1923 m. rugsėjo 1 d. Medingėnuose mokytojavo jaunas mokytojas
Bronius Palekas, pakeitęs mokytoją I. Tamošauskį, išvykusį dirbti į Nevar¸nų
valsčiaus Pamarkíjos pradinę mokyklą.
Naujai ir gana šventiškai 1924–1925 mokslo metus Medingėnų pradinė mokykla pradėjo su dar balandžio 1 d. paskirta vedėja mokytoja Adolfina Eidimtaite,
baigusia Tvìruose keturmetę liaudies mokyklą, 1917 m. Telšiuose 6 savaičių vokiečių pedagoginius kursus, anksčiau mokytojavusią Tverų valsčiuje – Kãupų ir
Kivãičių pradžios mokyklose, 1922–1924 m. baigusią Telšių mokytojų seminariją
ir atvykusia su tėvais gyventi į Medingėnus13.
Mokykloje prie įėjimo ir patalpose draikstėsi margaspalvės girliandos, ant
sienos švytėjo Lietuvos Vytis, prie lango ant sienos kabojo kryžius su Kančia.
Vaikai prinešė skintų baltų rožių, darželių ir pievų gėlių, ant palangių vazonuose
žaliavo ir žydėjo visokiausių gėlių14.
„Mokytoja Adolfina Eidimtaitė 1924 m. iš Tverų persikėlė gyventi į Medingėnus
su tėvais ir nuo balandžio 1 d. dirbo Medingėnų pradinės mokyklos vedėja.“15
1924 m. lapkričio 13 d. Telšių apskrities švietimo inspektorius rašė: „Ins
pektavimo dieną Medingėnų pradinėje mokykloje mokėsi: I skyriuje – 17, II – 12, III –
11 mokinių. Viso tik 40. Mokytojos dienyne užrašyti 62 mokiniai. Dalis mokinių nelanko
dėl nesibaigiančių darbų ūkiuose.
Savivaldybė sudarė sutartį nupirkti mokyklos namą, bet dar pinigų nesumokėjo,
todėl niekas neparemontuoja pastato sienų.“16
1924–1925 mokslo metais Medingėnų pradinėje mokykloje mokytoja A. Eidimtaitė atgaivino dainavimo, piešimo, žaidimų, gimnastikos pamokas, organizavo
gamtos pažinimo ekskursijų prie Minijos upės, Irenos Sakelienės vandens malūno.
Šukštos dvare, prie Lenkaičių tūkstantmečio ąžuolo ir dvaro soduose glaudžiai
bendravo su mokinių tėvais.
Mokymo priemonės – gaublys, žemėlapis, paveikslai, metras, termometras,
kilnojamoji abėcėlė, lazdelės ir kubeliai.
„Vaikai linkę mokytis mintinai. Šiaip mokytoja A. Eidimtaitė dirba gerai, vaikai
uoliai mokosi visko.
Mokytoja A. Eidimtaitė ką tik baigusi Telšių mokytojų seminariją. Yra gavusi
lietuvių kalbos, gamtos, pedagoginės psicho 11
Ten pat, b. 1359, l. 240.
logijos, dainavimo ir aritmetikos metodikos 12 Ten pat, ap. 3, b. 257, l. 59.
13
Ten pat, ap. 6, b. 112, l. 30.
pažymius.
14
Ten pat, ap. 3, b. 1287, l. 24.
Medingėnų vaikų lūpomis dar tebe 15 Ten pat, ap. 6, b. 112, l. 30.
16
Ten pat, ap. 3, b. 1418, l. 51.
vartojami rusų laikų saikai ir matai.
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Mokytoja A. Eidimtaitė ir sargas negauna algos.“17
1926–1927 mokslo metais – Medingėnų pradinė keturmetė mokykla. Mokytojas kaimo mokykloje visais laikais yra svarbiausias Lietuvos Respublikos žmogus,
plėtojantis ir puoselėjantis tautos dvasines vertybes. Jis kuria, puoselėja, organizuoja
būrelius, palengva įtraukia ir lėtus, ir agresyvius, dažnai neveiklius mokinius, konsoliduoja vyresnius bei visą mokyklos jaunimą bendrai kūrybinei veiklai.
Mokytojas – moksleivio kūrybos įkvėpėjas. Mokytojo pakylėtas dažnas ima
rašyti eiles, epigramas, apsakymus.
Mokytojas – moksleivio pasaulėžiūros formuotojas. Vieni mokiniai labiau
susidomi menu, kiti – sausai kala mokslus, treti – linkę siekti gerų sporto rezultatų.
Medingėnų pradinė triklasė mokykla veikė nuo 1919 m. lapkričio 20 d.
„1926 m. kovo 27 d. Medingėnų pradinę mokyklą lankė 48 mokiniai. Mokyk
los vedėja Adolfina Eidimtaitė dirba su vaikais sumaniai, daug dėmesio kreipia į vaikų
sąmonės ugdymą.
Apskritai Medingėnų pradinėje mokykloje mokymo ir auklėjimo reikalai yra geri.
1923 m. mokyklos pastatą nupirko iš ūkininkų Bogumilo Vitkevičiaus ir Leono
Girdvainio Žarėnų valsčiaus savivaldybė, bet dar galutinai neatlyginta, todėl Telšių aps
krities valdyba dar jo neremontuoja.
Prastas mokytojos A. Eidimtaitės butas. Nėra jokių patogumų.“18
1928–1929 mokslo metais – Medingėnų pradinė keturklasė mokykla.
„Įėjęs klasėn pastebėjau, kad klasės kambarys ganėtinai erdvus, šviesus ir gerai
užlaikomas: grindys plaunamos, taipogi ir langai, suolai švarūs“, – rašė 1926 m. lapkričio 3 d. Telšių apskrities pradžios mokyklų inspektorius Justinas Domeika.
„Mokiniai mandagūs, drąsūs ir švarūs. Aplankymo (lapkričio 3 d.) dieną radau:
pirmame skyriuje – 13 mokinių (9 berniukai ir 4 mergaitės), antrame – 7 (5 ir 2), tre
čiame – 4 (2 ir 2), ketvirtame – 5 (2 ir 3). Sąraše įrašyta 34 mokiniai. Mokslo metai
pradėti 1926 m. rugsėjo 10 d., bet ne visi ją lanko, nes užimti ūkio darbų.
Iš pasikalbėjimo su mokytoja patyriau, kad panelė Adolfina Eidimtaitė uoliai ir
sumaniai moko vaikus. Imant domėn šaltą laikmetį, vaikai jau įgavę žinių, į užduotus
jiems klausimus atsakinėja garsiai ir sąmoningai. Sąsiuviniai švarūs.
Apskritai mokyklos būklė gera. Raštinės bylos ir inventorius sutvarkytas. Namas,
kuriame įsikūrusi mokykla, yra nuosavas, pirktas 1923 m. iš ūkininkų Bogumilo Vitkevičiaus
ir Leono Girdvainio Žarėnų valsčiaus valdybos lėšomis, netikęs mokytojos gyvenamas butas.“19
„1927 m. balandžio 5 d. Medingėnų keturklasėje bendrame sąraše užrašyta 70 mo
kinių, radau lankančių – tik 39.
Pasikalbėjus su ketvirto skyriaus mokiniais, pastebėjau, kad jame mokslas einamas
prisilaikant nustatytos programos ir yra vilties, jei bus kreipiama daugiau domės (dėme
sio) į lietuvių kalbą ir krašto mokslą, jiems pavyks sėkmingai užbaigti pradžios mokyklos
nustatytą programą.
Patariau vedėjai mokytojai Adolfinai Eidimtaitei daugiau domės (dėmesio) skirti
į dėstomus antrame skyriuje dalykus ir ketvirtame – į lietuvių kalbą bei krašto mokslą,
taipogi į mankštos pamokas.
17
Medingėnų keturklasės mokyklos būk 18 Ten pat.
Ten pat, ap. 3, b. 1935, l. 23.
19
lė gera.
Ten pat, ap. 3, b. 1447, l. 295.
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Justinas Domeika, Telšių apskrities pradžios mokyklų inspektorius.“20
1928 m. vasario 29 d. Medingėnų keturklasėje mokykloje vedėja mokytoja A. Eidimtaitė mokė 37 vaikus. Bendrame sąraše – 58. Patarta dėmesio skirti
dainavimo, mankštos pamokoms, daugiau kalbėtis su mokiniais apie drausmę21.
Mokyklą baigė 11 vaikų – 7 berniukai ir 4 mergaitės.
1928 m. gegužės 18 d. VII kategorijos mokytoja A. Eidimtaitė – Medingėnų
pradinės mokyklos vedėja už nepriekaištingą mokytojos darbą, gerą mokytojavimą
Lietuvos Respublikos Prezidento A. Smetonos apdovanota Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubiliejiniu medaliu22.
1928–1929 mokslo metais Medingėnų keturmetėje pradinėje mokykloje mokėsi 118 mokinių. Juos mokė tiktai viena mokytoja Adolfina Eidimtaitė. Tikybos
pamokas vedė Medingėnų parapijos klebonas kunigas Juozapas Bakučionis, dėjęs
daug pastangų ugdyti vaikų sąmonę.
Medingėnų keturklasėje „mokslo metai prasidėjo 1928 m. rugsėjo 1 d. Pamokos
vyksta nuo 9 val. ryto, baigiasi – 14 val. Pamoka tęsiasi 50 min. Kasdien – 5 pamokos.
– Sunku pasiekti didelį darbo produktyvumą, – aiškino mokytoja A. Eidimtaitė, –
kai mokyklą lanko labai didelis skaičius mokinių, kurių pagal sąrašą yra 86, o aplankymo
(1929 m. sausio 23) dieną rasta 54. Kita dalis iš tolimesnių vietų negali ateiti dėl ūkiuose
siaučiančių pusnynų ir užpustytų kelių.
Medingėnų keturių skyrių mokyklą lanko vidutiniškai 84 mokiniai. A. Čėsna, Telšių
apskrities pradžios mokyklos inspektorius“23
1929 m. balandžio 23 d. inspektorius A. Čėsna rašė: „Medingėnų keturių
skyrių pradinėje mokykloje vedėja mokytoja Adolfina Eidimtaitė viena moko 92 vaikus…
Mokyklą lankyti užsirašę – 110. Daug vaikų nelanko dėl ligos, šalčių ir labiausiai dėl
to, kad neturi šiltų drabužių ir kuo apsiauti.
Vaikai, pradėdami ir baigdami pamokas, kartu su mokytoja kalba maldelę.“24
Keturmetė mokykla Medingėnuose ir Gedikėnuose 1929 m. 1929–1930 mokslo metais Medingėnuose ir Gìdikėnuose 97 vaikus mokė dvi mokytojos.
Telšių apskrities pirmo rajono pradžios mokyklų inspektorius A. Čėsna
1930 m. pažymėjo, jog „Medingėnų dvikomplektėje keturių skyrių pradžios mokykloje
1930 m. sausio 4 d. vedėja mokytoja Adolfina Eidimtaitė, cenzuota mokytoja, pirmame
komplekte moko 67 vaikus: I skyriuje – 21 (12 bernaičių ir 9 mergikes), II – 24 (17 ir
7), III – 15 (9 ir 6), IV – 7 (4 ir 3).
Antrame komplekte, esančiame Gedikėnų kaime, keturi kilometrai nuo Medingėnų –
ūkininko Juozo Girdvainio ūkio 1928 m. statytame svirne su erdviais langais, vaikus
moko jauna mokytoja Ona Straukytė, 1929 m. baigusi Tauragės mokytojų seminariją.
Gedikėnų kaimo komplekte O. Straukytė 1929–1930 mokslo metais moko 30 vaikų.
Pirmame skyriuje – 13 bernaičių ir 8 mergikės, antrame – 3 bernaičiai ir 3 mergikės,
trečiame – 2 bernaičiai ir 1 mergikė.
Mokytoja O. Straukytė – rūpestinga
ir kruopšti. Mokiniai auklėjami gerai“25.
20
Ten pat, ap. 3, b. 1447, l. 205.
1930–1931 mokslo metai Medin- 21 Ten pat, ap. 3, b. 1458, l. 174.
22
gėnų pradinėje buvo sudėtingi. Abi 23 Ten pat, ap. 6, b. 151, l. 46.
Ten pat, ap. 3, b. 1469, l. 91.
mokytojos dviejų komplektų klasėse 24 Ten pat, ap. 3, b. 1469, l. 45.
25
Ten pat, ap. 3, b. 1497, l. 344.
mokė 107 vaikus.
572

I S T O R I J A . K U LT Ū R A . Š V I E T I M A S

Pradžios mokslas – privalomas. 1930 m. gruodžio 2 d. inspektorius A. Simutis rašė: „Medingėnų keturklasė – dviejų komplektų. Antras komplektas yra Gedikėnų
kaime, už 4 km nuo Medingėnų, ūkininko J. Girdvainio name.
Dabar – pradžios mokslas visiems vaikams privalomas, todėl surandamos patalpos
ir vaikas noriai rašo, skaito ir atsakinėja.
1. Medingėnuose vaikus moko cenzuota mokytoja Adolfina Eidimtaitė. Mokykloje –
keturi skyriai. Lankymo metu – gruodžio 2 d. vyko skaitymo pamoka. Klasėje gera tvarka.
Mokytoja A. Eidimtaitė pedagoginį darbą atlieka gerai ir su pasišventimu.
2. Gedikėnų kaime J. Girdvainio ūkyje su vaikais dirba pirmus metus mokytojau
janti Ona Straukytė, 26 m. amžiaus, moka rusų ir vokiečių kalbas. Lankymo metu rasta
paskutinė dainavimo pamoka.
Kasdien dirbama su trimis skyriais. Mokiniai atsakinėja sąmoningai. Reikalinga
geresnė sąsiuvinių priežiūra.
Rudenį surengtos 4 ekskursijos: į Šatrijos Raganos gimtinę – Šukštų dvarą, prie
Lenkaičių tūkstantmečio ąžuolo, į Medingėnų I. Sakelienės vandens malūną, po ūkininko
J. Girdvainio sodną.“26
1931–1932 mokslo metais Medingėnų pradinėje mokykloje (Medingėnuose ir Gedikė
nuose) pavasario ir rudens metu mokyklą lankė 54 vaikai – 30 berniukų ir 24 mergaitės,
žiemos metu 91 vaikas – 55 berniukai ir 36 mergaitės.“27
1930 m. lapkričio 2 d. išrinktas naujas tėvų komitetas pažadėjo pagal išgales
šelpti beturčius vaikus.
1930 m. Medingėnų keturmetę pradinę mokyklą baigė Pranas Stasiulis,
Antanina Varpiotienė, Stasys Dambrauskas ir kiti.
1931 m. Medingėnų pradinės mokyklos baigimo pažymėjimus gavo 6 moksleiviai – Jonas Budrys, Bronė Pociūtė, Vincas Žutautas, Adelė Mertinkaitė ir kiti.
1932 m. mokyklą baigė 8 (6 berniukai ir 2 mergaitės) moksleiviai.
1930 m. Lietuvoje įvedus privalomą keturių skyrių pradinį mokslą, ėmė
gausiau lankyti mokyklas ne tik miesto, bet ir kaimo vaikai. Mokiniai išeidavo
mokymo kursą patenkinamai, buvo auklėjami tautiška dvasia. Visuomet buvo
svarbi apskrities savivaldybės švietimo inspektorių nuomonė apie pradinių mokyk
lų mokslo eigą, mokinių auklėjimą, mokytojų pedagoginius gabumus ir mokinių
ugdymo veiklą. Inspektorių pažymas svarstydavo LR švietimo ministerijoje.
Adolfina Gedvilienė (Eidimtaitė)– Medingėnų vaikų švyturys. Ji iš esmės
pertvarkė moksleivių mokymąsi ir jų laisvalaikį. Kiekvieną mokinį pratino dėmesingai sveikintis: atėjus į mokyklą ir iš jos išeinant palenkti galvą. 1932 m.
sausio mėn. Medingėnų keturmetę pradinę mokyklą dviejuose komplektuose lankė
125 mokiniai28.
„1931–1932 mokslo metais Medingėnų pradinėje mokykloje antrame komplekte –
Gedikėnų kaime mokytoją O. Straukytę pakeitė mokytoja Zofija Juškevičiūtė, 24 m. am
žiaus, baigusi Plungės mokytojų seminarijos keturis kursus, pirmus metus mokytojaujanti
Medingėnuose.
1932 m. vasario 25 dieną atsilan
26
Ten pat, ap. 3, b. 1497, l. 255.
kymo metu klasėse Medingėnuose mokėsi 27 Ten pat, ap. 3, b. 1497, l. 254.
86 (48 bernaičiai ir 38 mergikės), Gedikė 28 Ten pat, ap. 3, b. 34, l. 261.
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nuose – 39 (22 bernaičiai ir 17 mergikių), rasta 7–13 metų amžiaus 125 vaikai. Žurnale
užsirašiusių – 140.
Mokslo metai prasidėjo 1931 m. rugsėjo 1 d. abiejuose Medingėnų ir Gedikėnų
komplektuose. Tvarka – pavyzdinė.
Mokyklos bibliotekoje – 228 mokinių, 101 mokyklos, 77 beturčių vaikų vadovėlių
knygos ir 64 mokslo priemonės.
Mokslas palydimas rankų darbais – siuvinėjimo, karpymo, lipdymo, drožinėjimo
pamokomis. Jas veda mokytoja A. Eidimtaitė.
Vedėja A. Eidimtaitė rūpestingai renka ir tvarko mokyklos kroniką nuo 1931 m.
gegužės mėnesio. Mokyklos tėvų komitetas renkamas kiekvienais mokslo metais. 1931 m.
lapkričio 29 d. išrinktas naujas tėvų komitetas surengė tris posėdžius. Tėvų komiteto
pastangomis suremontuotas mokyklos pastato stogas.“29
Mokytojos A. Eidimtaitės iniciatyva gretimai esančios mokyklos ėmė bendrauti,
rengti vakarones. Medingėnuose surengta Nepriklausomos Lietuvos gimtadienio –
Vasario 16-osios šventė, kurioje dalyvavo Feliksåvo pradinės mokyklos vedėjas
Pranas Krivickas, Séndvarių pradinės mokyklos vedėjas Juozas Vaičiulis, Medingėnų
klebonas kunigas Juozapas Bakučionis ir Medingėnų pradinės mokyklos vedėja
Adolfina Eidimtaitė. Mokytojai skaitė pranešimus: „Kęstutis ir Jogaila“, „Daktaras
Jonas Basanavičius ir laikraštis „Aušra“, „Kova už Lietuvos nepriklausomybę“.
Vakaronėje dalyvavo apie 120 žmonių.
Surengtoje švaros savaitėje skaityti pranešimai: „Švaros reikšmė gyvenime“,
„Švara mokykloje“ ir „Švara gilioje senovėje“. Vakaronėse dalyvavo iki 80 žmonių.
Surengtose vakaronėse surinkti 35 litai panaudoti beturčių mokinių šelpimui.
Telšių apskrities komitetas beturčiams skyrė 59,15 Lt. 1930 m. Medingėnų pradinė
mokykla turėjo apvalų antspaudą su Vyčiu parašui tvirtinti ir keturkampį – firminiam blankui.
Tėvų komiteto pastangomis padarytas mokyklos pastato remontas.
Surengtos dvi ekskursijos po Medingėnų apylinkes30.
1932–1933 mokslo metais Medingėnuose (dviejuose komplektuose – Medingėnuose ir Gedikėnuose) mokėsi 124 vaikai31.
1935 m. birželio 19 d. Telšių apskrities pradžios mokyklų inspektorius V. Gvalda, tikrinęs mokyklos padėtį, mokymo ir auklėjimo, užklasinę veiklą, rašė: „Medin
gėnų pradinė mokykla, įsteigta 1919 m. lapkričio 20 d., išlaikoma valsčiaus savivaldybės.
Mokykla medinė, 1882 m. pastatyta Medingėnų ūkininkų iš ąžuolinių rąstų. Mo
kyklos klasių dydis 5 ir 11 metrų bei 5 ir 8 metrų. Mokykla turi 1 ha žemės. Nėra
boselio vandeniui laikyti. Yra tik spjaudyklės ir išeinamos vietos.
Mokykla įsikūrusi dviejuose komplektuose: pirmas – privatus, II – nuomojamas
Gedikėnų kaime, ūkininko Juozo Girdvainio gyvenamame name.
Mokyklos vedėja Adolfina Eidimtaitė, 36 m. amžiaus, šeimos padėtis – mergelė,
1918–1922 m. lankiusi penketą metų kasmetinius mokytojų vasaros kursus, 1924 m. baigusi
Telšių mokytojų seminarijos du kursus. Kartu su panele A. Eidimtaite dirbo mokytoja
Sofija Juškevičiūtė, 29 m. amžiaus, baigusi Plungės mokytojų seminarijos keturis kursus.
Medingėnų pradinėje mokykloje 29
Ten pat, ap. 3, b. 34, l. 260.
(1935 m.) mokosi 136 mokiniai. Klasėse 30 Ten pat, ap. 3, b. 1534, l. 124, 125, 216–218.
rasta tik 90 (I – 30, II – 23, III – 28, 31 Ten pat, ap. 3, b. 37, l. 224.
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IV – 9) mokinių. Bendrame sąraše užrašyta: pavasario semestre – 22 berniukai ir 24 mer
gaitės, žiemos – 51 berniukas ir 39 mergaitės. Iš viso 136 – 73 berniukai ir 63 mergaitės.
Mokyklos nelanko dėl svarbių priežasčių. Dalis mokinių pradeda lankyti mokyklą
tik spalio ar lapkričio mėnesiais ir į ją nustoja eiti jau nuo kovo ar balandžio mėnesio,
nes padeda tėvams ūkiuose, išeina gyvulių ganyti.
Medingėnų pradžios mokykloje mokoma iš knygų: Esmaičio (Stasio Matjošaičio)
„Sakalėlis“, I–II d., P. Mašioto „Aritmetikos uždavinynas“, I, II d., J. Damijonaičio
„Lietuvių kalbos gramatika“, I, II d., iš vyskupo K. Paltaroko knygų „Šventoji istorija“
ir „Tikybos pradžiamokslis“.
Mokyklos turtas ir visos mokslo priemonės laikomos bei naudojamos tvarkingai.
Pirmame komplekte I ir III skyrių vaikus moko mokytoja A. Eidimtaitė, antrame –
II ir IV skyrius – S. Juškevičiūtė.
Pirmo laipsnio vyresnioji mokytoja A. Eidimtaitė ir mokytoja S. Juškevičiūtė sugeba
gerai atlikti vaikų mokymo ir auklėjimo darbą.
Naujas Medingėnų pradinės mokyklos tėvų komitetas išrinktas 1934 m. rugsėjo
18 d. Tėvų komiteto pastangomis prie mokyklos iškastas šulinys, sutvarkyta ir apsodinta
aplinka.
Surengtos trys paskaitos: „Vaikų auklėjimas namie“, „Vaikų švara ir tvarkingumas“,
„Vaikų mirtingumo priežastys“.
Paskaitų klausėsi po 40–60 žmonių. Surinktos lėšos 20 litų skirtos beturčiams
mokiniams šelpti.“32
1936 m. sausio 4 d. mokytoja A. Eidimtaitė ištekėjo už ūkininko Igno Ged
vilo iš Tverų valsčiaus33.
1937 m. rugsėjo 1 d. mokytoja A. Gedvilienė (Eidimtaitė) paskirta į Tauragºs
apskrities Šilålės rajono Vaitkãičių pradinę mokyklą vedėja, kurioje mokytojavo
iki 1941 m. spalio 1 d.34
1936 m. gruodžio 1 d.–1938 m. liepos 1 d. Medingėnų pradinėje mokykloje
vaikus mokė laisvai samdoma ir jaunesniosios mokytojos teisėmis paskirta su sąlyga
įsigyti mokslo cenzą VI kategorijos mokytoja Elena Benediktavičienė (Mackevičiūtė) 35.
Medingėnų pradinei mokyklai Lietuvos valdžia, Telšių apskritis visada skyrė
labai daug dėmesio ir dažnai kontroliavo.
1937 m. vasario 25 d. (lankėsi ir anksčiau – 1936 m. spalio 9 d.) inspektorius V. Gvalda rašė: „Lankymo dieną Medingėnų pradinėje mokykloje buvo 90 mokinių
(I skyriuje – 24, II – 30, III – 14, IV – 16), 6 sirgo. Bendrame sąraše yra 70 berniukų
ir 62 mergaitės. Iš 132 mokinių dalis dirba ūkiuose, kiti – serga. Pavasario–rudens semest
re lankė 18 berniukų ir 24 mergaitės, žiemos semestre – 52 berniukai ir 38 mergaitės.
Mokykla dviejų komplektų. Pirmame II ir IV skyrių vaikus moko vedėja Adolfina
Eidimtaitė-Gedvilienė. Dirba gerai, pagal programą. Antrame komplekte mokytoja Elena
Benediktavičienė dirba taip pat gerai.“36
Medingėnų pradinės dviklasės Petravičių ir Sakelių ūkiuose. 1937 m. va
sarą, išvykus mokytojai A. Gedvilienei
(Eidimtaitei), Medingėnuose prasidėjo 32 Ten pat, ap. 3, b. 1654, l. 1–3 ir 75.
didelė mokytojų kaita. Gal dėl mo- 33 Ten pat, ap. 6, b. 208, l. 97.
34
Ten pat, ap. 3, b. 1733, l. 295; b. 1752, l. 183.
kymo krūvio, mažo atlygio ir prastų 35 Ten pat, ap. 6, b. 223, l. 47.
36
Ten pat, ap. 3, b. 1701, l. 52.
gyvenimo sąlygų?
575

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

Nuo 1937 m. gruodžio 1 d. iki 1939 m. gegužės 31 d. Medingėnuose mokytojavo Stefanija Masalskienė37.
1938 m. rugsėjo 1 d. jaunesnioji mokytoja Uršulė Brazauskienė mokytojavo
vienerius metus ir iš Medingėnų pradinės mokyklos iškelta į Vilkavíškio apskrities
Ančlaukio pradinę mokyklą vedėja38.
1938 m. gruodžio 1 d. iš Medingėnų, mokiusi vaikus II komplekte – Gedikėnų skyriuje, išvyko mokytoja Vladislava Gaigalaitė vedėjauti į Kíršių pradinę
mokyklą Ùbiškės valsčiuje39.
Į jos vietą 1938 m. gruodžio 1 d. iš Nevarėnų valsčiaus Niurkų pradinės į
Medingėnų pradinę mokyklą atvyksta dirbti VII kategorijos mokytoja Emerencija
Tuminaitė, gim. 1904 m., baigusi Telšių mokytojų seminarijos keturis kursus. Ji
mokytojavo nuo 1925 m. lapkričio 1 d. Jõniškio valsčiaus Viekšnių pradinėje mokykloje, vėliau – 1937–1938 m. Nevarėnų pradinėje, 1938 m. – Niurkų pradinėje
mokykloje40.
Telšių apskrities pradžios mokyklų inspektorius A. Venclauskas 1939 m.
balandžio 26 d. rašė: „1938–1939 mokslo metus Medingėnų pradinėje mokykloje
(I komplektas – Medingėnuose, II – J. Girdvainio sodyboje) vaikus antrus metus moko
vedėja mokytoja Stefanija Masalskienė, 39 m. amžiaus, baigusi gimnazijos 8 klases ir
parengiamuosius kursus.
Mokytoja Emerencija Tuminaitė Medingėnuose mokytojauja nuo 1938 m. gruodžio
1 d. Vaikus moko antrame komplekte Gedikėnų skyriuje – Juozo Girdvainio sodyboje.
Abi mokytojos moko 88 vaikus. Bendrame sąraše – 107 vaikai (53 berniukai ir
54 mergaitės). Dalis vaikų nelanko mokyklos dėl ūkio darbų.“41
Mokytoja E. Tuminaitė rašė: „Su vaikais dirbu Medingėnų pradinėje mokykloje
Gedikėnų skyriuje – ūkininko Juozo Girdvainio sodyboje.“42
1939 m. spalio 1 d. Medingėnų pradinės mokyklos vedėju paskirtas jaunesnysis VI kategorijos mokytojas Vilius Bertulaitis, nuo 1933 m. mokytojavęs
Klaipėdos krašto direktorijos pradinėse mokyklose43.
Į Medingėnų pradinę mokyklą 1939 m. spalio 1 d. atvyko mokytojas Vilius
Bertulaitis, 1933 m. kovo 17 d. baigęs Telšių mokytojų seminariją, iš Klaipėdos
krašto, mokytojavęs Klaipėdos krašto direktorijos autonominėse lietuvių mokyklose.
V. Bertulaitis 1933 m. balandžio 1 d.–1933 m. rugsėjo 15 d. mokytojavo
Kanteriškių pradinėje mokykloje.
Nuo 1933 m. rugsėjo 16 d. tarnavo Lietuvos kariuomenėje – karo mokyklos
kariūnas aspirantas.
1934 m. spalio 1 d. V. Bertulaitis paskirtas Klaipėdos direktorijos La¹kupių
pradinės mokyklos mokytoju.
1935 m. gegužės 15 d. Klaipėdos
krašto direktorija V. Bertulaitį perkėlė 37 Ten pat, ap. 6, b. 402, l. 4.
mokytojauti į Rimkÿ pradinę mokyklą. 38 Ten pat, ap. 6, b. 272, l. 91.
39
Ten pat, ap. 6, b. 272, l. 21.
1936 m. sausio 7 d.–1939 m. lie- 40 Ten pat, ap. 6, b. 272, l. 21; f. R-762, ap. 4, b. 151,
pos 31 d. V. Bertulaitis mokytojavo
l. 123.
41
Ten pat, ap. 3, b. 1734, l. 76.
Šaínių pradinėje mokykloje.
42
43

Ten pat, b. 2719, l. 63.
Ten pat, ap. 6, b. 491, l. 22.
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1939 m. spalio 1 d. jaunesnysis mokytojas V. Bertulaitis paskirtas Telšių
apskrities Žarėnų valsčiaus Medingėnų keturklasės pradinės mokyklos vedėju. Nuo
1940 m. sausio 1 d. V. Bertulaitis pakeltas II laipsnio mokytoju44.
V. Bertulaitis gaudavo mokytojo algą – 240 Lt pagrindinės algos, trimečio
priedą – 28 Lt, vaikų priedą – 80 Lt, už atskiras pareigas – 18,80 Lt. Iš viso –
404,80 Lt. Dar iš kitų įstaigų – 41 Lt. Iš viso turėtų gauti 445,80 Lt. Bet buhalterija
labai daug atskaitydavo: biudžetui – 66,45 Lt, pensijų ir pašalpų fondui – 18,45 Lt,
Švietimo ministerijos taupomajai kasai – 35 Lt. Iš viso – 119,93 Lt. Mokytojas
V. Bertulaitis į rankas gaudavo tik 284,87 Lt.
1940 m. Medingėnų pradinė mokykla tapo pavyzdine Žarėnų krašte. Pasižymėjusi geru vaikų mokymu ir jų ugdymu, tėvų ir paauglių švietimu vakariniuose suaugusiųjų kursuose, pažintinėmis ekskursijomis po Medingėnų apylinkes,
Medingėnų pradinė dažnai minima Telšių rajono švietimo skyriaus ataskaitose,
Telšiuose ir Žarėnuose vykstančiose mokytojų konferencijose, pasitarimuose ir
šventinėse sueigose.

44

LCVA, f. R-762, ap. 4, b. 151, l. 122.
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Lankomiausios vietos Telšių krašte 1937 metais
Juozas Girdvainis

Vasarą vaizdingose Telšių apskrities vietovėse prie ežerų ir upių pakrantėse
rinkdavosi daug jaunimo, orams atšalus – mėgaudavosi kelionėmis pagyvenę
žmonės. Vasarą apsistodavo poilsiauti, rudenėjant – keliaudavo per miestelius
ir kaimus.
Telšiÿ kraštas driekiasi Lietuvos šiaurės vakaruose Vídurio Žemaitíjos aukštuma. Čia visus traukia ne tik reto grožio kalvotieji gamtovaizdžiai, architektūros
ir kultūros paminklai.
Telšia¤ istoriniuose šaltiniuose paminėti 1450 m. Pastatyti ant septynių kalvų, šalimais tyvuliuoja Måsčio ežeras. Miesto centre stovi Šv. Antano Paduviečio
katedra su dviem centriniais altoriais, stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė.
1937 m. Telšiuosê veikė 5 viešbučiai: Etos Šosinienės, Chaimo Geršono
„Kęstutis“, Markuso Joselovičiaus, Leono Gapanavičiaus „Klara“ ir Emuelio Sifo.
Juose vienu metu galėjo apsistoti 44 atvykėliai. Viena para viešbutyje kainavo
2–2,5 lito.
Žemaitijos sostinėje buvo du restoranai: Jakobo Fišerio, Turgaus gatvėje 37,
ir Onos Minginienės, Turgaus aikštėje 36. Veikė trys klubai: ūkininkų, šaulių ir
visuomenės. Jie rekomenduodavo ir turistams pavalgyti.
Teatrų Telšiuose dar nebuvo, tačiau kvietė du kino teatrai: „Džiugas“ ir
„Šatrija“.
Telšiškiai švęsdavo šiuos atlaidus: Šv. Justino – balandžio 14 d., Šv. Antano – birželio 13 d. ir „Parcinkulį“ rugpjūčio 2 d.
Turgadieniai vykdavo antradieniais ir penktadieniais, prekymečiai – kiekvieno
mėnesio pirmą antradienį, metinė mugė – penktadienį prieš Užgavėnes.
Telšių miesto savivaldybė buvo įrengusi vyrų ir moterų paplūdimius prie
Masčio ežero – nuo Luõkės ir Ežero gatvių pusės. Buvo griežtai draudžiama
maudytis ir degintis be maudymosi kostiumų.
Ratuotus klientus aptarnavo dvi autoremonto dirbtuvės.
Jaunimas sportuodavo šaulių sporto klube „Džiugas“, futbolo komanda –
JSO „Kanklių“ salėje, Plùngės gatvėje.
Telšiuose ypač populiarūs buvo futbolas, krepšinis (krepšiasvydis), tinklinis
(orasvydis) ir tenisas.
Meškeriotojus traukdavo Masčio ir Ge»manto ežerai.
Telšiuose veikė „Alkos“ muziejus, įkurtas 1932 m.
Iš įdomesnių vietovių ir paminklų Telšiuose paminėtini: Telšių vyskupijos
katedra, statyta 1624 m. Lietuvos kunigaikščio Karolio Sapiegos, populiari Lietuvoje
ir tarp užsienio žydų aukštesnioji talmudo mokykla ješiva, kuri pripažinta viena
didžiausių žydų tikybos mokslo įstaigų pasaulyje.
1937 m. Telšiuose gyveno 10 tūkst. žmonių: lietuvių – 60 proc., žydų –
39 proc., kitų tautybių – 0,5 proc. (Palyginkime: 2012 m. – per 30 000 gyventojų.)
Miestas užima 1 637 ha teritoriją.

578

I S T O R I J A . K U LT Ū R A . Š V I E T I M A S

Žemaičių sostinėje veikė savivaldybei priklausiusi Telšių elektros stotis, linų
verpimo ir audimo fabrikas „Mastis“ (savininkas M. Augustinavičius), kojinių
fabrikas „Telko“ (savininkas S. Kaganas) ir Telšių valstybės degtinės monopolio
sandėlis1.
Telšių valsčiuje 1937 m. savo grožybe kiekvieną patraukdavo vaizdingos
apylinkės: Džiùgo kalnas, Germanto ežeras, Džiùginėnų, Sirãičių ir Senÿjų Vîešvėnų
dvarai, Lîeplaukės ir Viešvėnų miesteliai. Vietovių istorijos valsčiaus savivaldybei
nežinomos2.
Plungės valsčiuje 1937 m. lankomiausia vieta tapo Plungė, kurią nuo 1936 m.
vasaros buvo galima pasiekti autobusais Ka÷nas–Plungė–Palangâ. Plungėje veikė
Esteros Restienės ir Minos Neimanienės viešbučiai, Antano Urniežiaus ir Rochės
Dimantaitės viešbutėliai, po du litus už parą vienam asmeniui.
Veikė restoranas, geležinkelio stoties bufetas ir šaulių klubo kavinė. Noriai
lankomas kino teatras, įsikūręs Laisvės al. 9.
Švenčiamos vietos šventės – vasario 2 d. ir šv. Jono – birželio 24 d. Plungė
garsėjo savo prekymečiais (mugėmis): po Trijų Karalių vadinamieji „Kirvelnikai“ – tris kartus pirmadieniais, Verbų ir Atvelykio – pirmadieniais ir kiekvieno
mėnesio pirmadienį.
Poilsiautojai maudėsi Babrùngo upėje.
Plungėje veikė viena remonto dirbtuvė ir trys degalinės.
Šaulių klubas propagavo futbolą.
Meškeriotojai būriavosi prie Babrungo upės, Re§čio ir Videikių ežeruose
su valtelėmis, Salantÿ ežero link.
1937 m. Plungėje gyveno per 6 tūkst. žmonių: 4 500 lietuvių, 1 500 žydų.
Elektrą gyventojams tiekė Zakso elektros stotis Dariaus ir Girėno gatvėje3.
Luõkės valsčiuje 1937 m. labiausiai lankytinas Luokės miestelis. Atvykti į jį
buvo galima traukiniu iki Trôškių. Iš ten – dar 14 km iki Luokės, bet autobusai
nekursavo.
Luokėje veikė trys restoranai.
1937 m. prekymečiai (jomarkai) Luokėje vyko kiekvieną mėnesio pirmą
ketvirtadienį, šv. Jurgio – balandžio 23 d., per Šeštines, Dievo Kūno šventes ir
rugsėjo 21 d. Metiniai prekymečiai – gausesni.
Labiausiai lankytina vieta – Šatrijos kalnas, 3 km nuo Luokės4.
Nevar¸nų valsčiuje 1937 m. žmonės iš Telšių į Nevarėnus patekdavo autobusu, sukorę 16 km kelio.
Vietos šventės: šv. Jurgio – balandžio 23 d., Atsimainymo atlaidai – rugpjūčio 6 d., šv. Teklės – rugsėjo 23 d., Simono ir Judo – spalio 28 d. Iškilmės –
vasario 16 d.
1937 m. Nevarėnuose gyveno apie 800 žmonių, iš jų 52 žydai5.
Als¸džių valsčiuje 1937 m. kursavo autobusas Telšia¤–Als¸džiai–Maže¤kiai.
Alsėdžiuose veikė ūkininkų restoranas.
Vietos šventės: atlaidai – kovo 1 LCVA, f. 379, ap. 3, b. 28a, l. 77.
4 d., Sekminės – liepos 26 d. ir rug- 2 Ten pat, l. 78.
3
Ten pat, l. 79.
pjūčio 24 d. Didžiausi atlaidai vykdavo 4 Ten pat, l. 83.
Žema¤čių Kalvaríjoje, 9 km nuo Alsė- 5 Ten pat, l. 84.
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džių, – liepos 2 d. Liepos pirmąjį pirmadienį vykdavo arklių jomarkas. Prekymečiai – kovo 5 d., Sekminių ketvirtą dieną, liepos 27 d. ir rugpjūčio 25 d. Jei
tomis dienomis pasitaikydavo sekmadienis, – rytojaus dieną.
Poilsiautojai maudėsi per Alsėdžius tekančioje Srúojos upėje, Alsėdžių ežere,
5 km nuo miestelio link Lieplaukės. Meškeriotojai būriavosi prie Alsėdžių ežero,
Paburgės ir Skirpsčiÿ kaimuose prie lydekinių ežerėlių.
Turistai lankė Alsėdžių bažnyčią, kurioje iškabinti senoviniai paveikslai, išdėlioti raštai ir bažnytinės relikvijos. Alsėdžių bažnyčia statyta 1793 m. vyskupo
M. Giedraičio, kuris čia ir rezidavo. Archyve buvo senų dokumentų, metrikų,
1643 m. knygų, carinės Rùsijos Jekaterinos II įsakymų rinkinys, generalinio gubernatoriaus įsakymai, senovinės bažnyčių relikvijos.
Kęstãičiai – Rokitų vienuolyno buveinė prie vieškelio Telšiai–Alsėdžiai,
9 km nuo Telšių. Kęstaičių bažnyčia ir vienuolynas įsteigti 1713 m. Vienuolyne
buvo globojami beturčiai kunigai. Bažnyčią ir vienuolyną 1886 m. sugriovė carinės
Rùsijos kareiviai, likę tik pamatai, senkapiai ir senovinis svirnas6.
Žema¤čių Kalvarijâ – 9 km nuo Alsėdžių. Čia itin dailiai išpuošta bažnyčia,
vyskupo Motiejaus Valančiaus originalūs paveikslai, Kryžiaus kelių stacijos.
Žemaičių Kalvarija įsikūrusi Gardÿ sodžiuje, 1639 m. įsteigus jame Kryžiaus
kelius. Pradžią miesteliui davė žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius.
Žemaičių Kalvarija religiniu požiūriu laikoma viena žymiausių vietų Lietuvoje. Nuo seno čia per didžiuosius Kalvarijos atlaidus liepos pradžioje suplūsdavo
po kelias dešimtis tūkstančių maldininkų iš Lietuvos. Bažnyčioje yra stebuklingu
laikomas Švč. Dievo Motinos paveikslas, Žemaičių Kalvarijos dominikonų vienuolyno vienuolio Petro Pagačevskio parvežtas iš Ròmos.
Žemaičių Kalvarijos bažnyčia didžiulė, graži, mūrinė, statyta 1823 m. dominikonų, iki Antrojo pasaulinio karo ją valdė kunigai marijonai.
1937 m. Žemaičių Kalvarijoje gyveno apie 1 000 žmonių, iš jų 150 žydų.
Šoniÿ kaime, 2 km nuo Alsėdžių, veikė Šonių kurpalių ir štiftų dirbtuvė,
o Gadeikių kaime, 3 km nuo Alsėdžių – Gadeikių vilnų verpykla ir Gadeikių
krakmolo dirbtuvė7.
Rietåvo valsčiuje 1937 m. kasdien kursavo autobusai: Kaunas–Raséiniai–Rietavas–Plungė–Kretingâ–Palanga, Telšiai–Va»niai–Tvìrai–Rietavas–Kla¤pėda.
Turistai noriai lankydavosi Rietave ir jo apylinkėse. Rietave veikė du restoranai-traktieriai, žemės ūkio mergaičių mokyklos kavinė, kelios arbatinės.
Vietos šventės: šv. Juozapo – kovo 19 d., Sekminės – liepos 26 d., šv. Mykolo – rugsėjo 29 d.
Prekymečiai vykdavo kiekvieno mėnesio pirmąjį ir paskutinįjį trečiadienį
prieš Užgavėnes bei pirmąjį trečiadienį po Mykolinių. Paprasti turgūs – kiekvieną
trečiadienį. Rietavo apylinkėse poilsiautojai rinkdavosi prie J¿ros upės.
Rietave buvo dvi sporto aikštės, bet jose sportuojančių beveik nesimatė.
Plačios ir tiesios gatvės kryžiavosi per visą Rietåvą.
Rietavo Oginskio parke puikavosi išlikusi 300 metų senumo palmė, bet po ja
ir visame parke ganėsi gyvuliai. Rietavo
apylinkėse veikė Viržintų (Drupstų k.) 6 Ten pat, l. 85.
ir Rozenheimo (Vatušių k.) lentpjūvės. 7 Ten pat.
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1936 m. Rietave gyveno apie 2 tūkst. žmonių, iš jų 870 žydų8.
Tvìrų valsčiuje 1937 m. kursavo autobusas Varniai–Tvìrai–Rietavas–Gargžda¤–Klaipėda. Tveriškiai iškilmingai šventė Švč. Panelės Marijos aplankymo šventę – liepos 2 d.
Poilsiautojai glaudėsi prie Rùškio ežero, 4 km nuo Tverų. Vaizdingomis
apylinkėmis grožėjosi keleiviai autobusais važiuodami iš Tverų į Žarėnus ir į
Varnius. Lankydavosi Lópaičių kalne, 3,5 km nuo Tverų, Žarėnų link.
1937 m. Tvìruose gyveno 506 lietuviai ir 58 žydai9.
Varnių valsčiuje 1937 m. kursavo autobusai į Télšius, Šiauliùs ir Klaipėdą.
Veikė Beino Levino, M. Nejermano, O. Venckienės ir I. Kučinsko restoranėliai su
viešbučiais, miestelio centre – apie 10 arbatinių.
Buvo kino teatras.
Švęsdavo šventes: šv. Juozapo – kovo 19 d., šv. Petro ir Povilo – birželio
29 d. ir rugsėjo 8 d. Antrą Sekminių dieną – ant Girgždùtės kalno 9 km nuo
Varnių vykdavo tradicinė gegužinė.
Prekymečiai (jomarkai) vykdavo: Naujųjų metų – sausio 2 d., šv. Juozapo –
kovo 19 d., šv. Morkaus – balandžio 25 d., Sekminių trečią dieną, šv. Petro –
birželio 30 d., šv. Roko – rugpjūčio 16 d. ir šv. Povilo – rugsėjo 9 d.
Poilsiautojai leisdavo laisvalaikį prie Varnìlės, Nakačiõs upių, Lúksto ežero.
Meškeriodavo žuvingesniuose Lúksto, Biržùlio ežeruose ir Varnelės upėje.
Varnių katedros bažnyčios požemiuose palaidoti du vyskupai.
1937 m. Varniuose gyveno apie 2500 žmonių: 1700 lietuvių ir 800 žydų10.
Žarėnų valsčiuje 1937 m. kursavo autobusas Telšiai–Žarėnai–Varniai. Apsistoti
nakvynėn priimdavo Augustinas Šaulys, Stasė Lapinskienė ir Viktoras Rubackis.
Nakvynė už parą kainuodavo du litus. Nuovados viršininkas turistus galėjo informuoti rusiškai, valsčiaus viršaitis – angliškai, sekretorius – latviškai. Žarėniškiai
vietos šventes šventė: Šeštines – gegužės mėn., Sekmines, Dievo kūno, Škaplierinę – liepos 16 d., Žolines – rugsėjo 8 d. Kitą švenčių dieną vykdavo prekymetis.
Poilsiautojai ir meškeriotojai rinkosi Kliókio, Karštenių, Salóto, Pluotinålio ir
Ílgio ežerus, kai kurie važiuodavo į Medingėnus prie Mínijos upės žvejoti stačiose
bei vingiuotose pakrantėse ir prie Irenos Sakelienės vandens malūno užtvankos.
Paplienijos piliakalnis, 1 km nuo Žarėnų, buvo lankomiausia vieta.
Legenda pasakoja, kad Plinijos kalną 1710 m. supylė švedų kareiviai ir čia
buvo jų tvirtovė. Lietuviai, negalėdami niekaip išvaryti barbarų švedų ir atsikovoti
kalną, ėmėsi visokių gudrybių. Lietuvos raiteliai, apkaustę savo eržilus plieniniais
šarvais, gerai juos išilsinę, laukė, kol švedai paleis savo arklius ganytis.
Kai Paplienijos lankoje pasirodę švedų arkliai, lietuvių raiteliai paleidę savo
eržilus ir šie ėmę draskyti švedų arklių šonus bei sprandus. Tai pamatę, švedai
pasileidę gelbėti savo arklių. Tada ginkluoti lietuvių raiteliai puolę ir sutriuškinę
švedus. Paėmę kalną, lietuviai jį pavadinę Plinijos kalnu.
1937 m. Žarėnuose gyveno 300 lietuvių, 85 žydai, 2 vokiečiai, 3 rusai ir
2 lenkai11.
Ten
Ten
10
Ten
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Ten
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„Telšių Pliumpio“ byla
Juozas Girdvainis

Daugelį metų dar nuo carinės Rusijos okupacijos laikų Telšių krašto valdiškose įstaigose, privačiose kontorose, viešose susibūrimo vietose – visur vyravo
nelietuviška, nežemaitiška šneka, dokumentų tvarkymas rusiškai, lenkiškai, retai
kur – lietuviškai.
Kraštą mylintys ir save gerbiantys Telšių inteligentai ryžosi įsigalėjusį ne
lietuviškumą iškelti viešumon per laikraštį „Telšių žinios“, įsteigtą 1923 m. ir
1924 m. pradėjusį leisti satyrinį žinių priedą „Telšių Pliumpis“.
Drąsiausias „Telšių žinių“ savaitraštis rėžė iš peties negailestingai visiems,
kurie nepripažino valstybinės lietuvių kalbos valdiškose ir privačiose įstaigose –
savivaldybėse, mokyklose, bibliotekose, teismuose, bankuose, ligoninėse, ambulatorijose, restoranuose ir kavinėse, vakaronėse ir vakarėliuose.
Šaulių sąjungos Telšių kuopos įsteigtame „Telšių žinių“ laikraštyje, jo
vedamajame „Laikykimės teisybės...“ Telšių mokytojų seminarijos direktorius
J. Gedminas rašė, jog „norėdami patarnauti tautai ir naujos atgimstančios Lietuvos
valstybei visur ir visuomet laikykimės teisybės. Tegul ir naujai užgimusiame žemaičių
laikraštyje „Telšių žinios“ vien teisybė klesti! Tegul jų obalsiu bus: teisybė, dora, blai
vybė ir Tėvynės meilė“1.
Juokų priede „Telšių Pliumpis“, be kita ko, rašoma: gimnazijos pedagogai
ir zbrotagogai posėdžiauja ir kitaip nesusikalba, kaip vien tik lenkiškai plius
rusiškai, bet už tai necenzuotiems, nieko nežinantiems ir vietų netekusiems „už
poterių kalbėjimą ir „mūsų“ palaikymą siūlo – „milosti prosim“2.
1924 m. sausio 2 d. „Telšių Pliumpio“ rašinių reikalu posėdžiavo Telšių
valdžios įstaigų viršininkai, savivaldybių ir visuomenės atstovai Telšių visuomenės
klube. Atvyko 28 ypatos. Neatvyko – 19. Nekviestieji pašalinti iš salės. Prezidiumo
pirmininku išrinktas Telšių apylinkės teisėjas Česlovas Milvydas.
Svarstė „Telšių žinių“ laikraščio su juokų priedu „Telšių Pliumpis“ redakcijos
veiklą. Telšių apylinkės teisėjas Č. Milvydas smerkė laikraščio reiškiamą kritiką
kitataučiams ir nurodė, jog laikraštis neva apvylė telšiečius turėti teisingą ir autoritetingą viešą laikraštį, kurį visi skaitytų ir gerbtų kaip gyvenimo tobulinimo
ir praktinių idėjų skleidėją.
„Kaipo Šaulių sąjungos laikraštis turėtų skleisti jaunuomenėje dorą ir tautinį su
sipratimą, tačiau jų širdyse daigina pamfletinio tipo, nerimto kriticizmo ir neapykantos
(kitaip kalbančiam) jausmą.“
Anot Č. Milvydo, tai yra nerimtas laikraščio leidimas, prisidengiant aukšto
patriotizmo obalsiais, neva šmeižiąs piliečius (kitaip kalbančius) neturint pagrindo,
o apeliuojant tik spėjimais.
Priešingos nuomonės buvo Telšių inteligentijos atstovai. Kalbėję A. Tornau,
J. Mikulskis, J. Gedminas, P. Vaitkūnas, F. Mitkevičius iš esmės ir principingai
palaikė laikraštį bei gyrė leidimą. Para1
Telšių žinios, žemaičių savaitraštis, Telšiai, nr. 7(20),
gino visas atgimusios Lietuvos miestų ir
1924, vasario 24, p. 1.
valsčių įstaigas bei organizacijas kalbėti 2 Ten pat, Telšių Pliumpis, p. 1.
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ir rašyti valstybine lietuvių kalba. Gerbti lietuvių kalbą, raštą ir Lietuvos valstybę.
Pažymėjo, jog Telšiai turi pradėti kalbėti ir rašyti lietuvių kalba. Valdžios posėdžio
prezidiumas priėmė nutarimą:
„Susirinkimas nutarė pranešti Šaulių sąjungai Kaune ir Telšių prokuratūrai, kad
laikraštis „Telšių žinios“ per aštriai pabrėžia tautinius nesusipratimus, savaitraštis ne
visuomet išlaiko korektišką toną piliečių atžvilgiu, knaisiojasi gyvenimo smulkmenose“3.
Atsakymą Telšių valdžiai pateikė laikraščio savininkai. Šaulių Telšių skyriaus
valdyba konstatuoja, jog daugelį metų Telšiuose užėmęs netautiškai nusistatęs
nelietuviškas elementas taip įsigalėjo, kad uzurpavo beveik visas žymesnes valdininkų vietas.
Valdyba su džiaugsmu konstatuoja, jog „Telšių Pliumpio“ sukeltas triukšmas
bus naudingas tautiniams reikalams nors tuomi, kad bus atkreiptas dėmesys į susidariusią Telšiuose padėtį ir pagaliau bus imtąsi priemonių bent dalinai praretinti
ir prašalinti negailestingąjį (nelietuvišką) elementą, įsišaknijusį nuo carinės Rusijos
okupacijos laikų visame Telšių krašte – aukščiausiose valdžios ir teismo vietose.
Šaulių Telšių skyriaus valdyba, matydama laikraščio puolimą ir kad dabartinė valdžia norėtų užgniaužti vienintelį tautinės pakraipos laikraštį „Telšių
žinios“ – spausdintą žodį Žemaitijoje, mano, kad jai norėtųsi mus užtildyti ir rašyti
susitaikėliška tvarka, o tie nepageidaujami valdžios nelietuviški elementai nebūtų
keliami aikštėn, nes pati Telšių valdžia yra netautiškai nusistačiusi (nepripažįsta
lietuvių kalbos mokyklose, teismuose, savivaldybės posėdžiuose ir kitur).
Buvo pasiūlyta perrinkti „Telšių žinių“ redakcinę komisiją.
Laikraščio redakcinė komisija buvo išrinkta slaptu balsavimu: J. Gedminas,
Dirkis, Genys, Šaikūnas, Dagilis, P. Vaitkūnas ir J. Mikulskis4. Tačiau faktiškai
redakcinėje komisijoje liko tie patys lietuviško žodžio puoselėjimo patriotai.
Ir toliau laikraštis Telšiams ir visam kraštui skleidė lietuvišką žodį – „Telšių
žinios“ nuolat pašaipiai rašydavo, visuomet reaguodamas ir cituodamas Telšių
bendruomenėje pastebėtus reiškinius.
Valdžia manė, kad tokiais rašiniais laikraštis kursto nesantaiką, žemina valdininkų autoritetą, leidžia moksleiviams per „Telšių Pliumpį“ išjuokti nemokančius
lietuviškai mokytojus, užgaudami jų ambicijas.
Anot valdininkų, tai mažino pasitikėjimą valdžios įstaigų vadovais bei visuomenės atstovais, tačiau sudarė palankias sąlygas lenkų ir rusų valdininkams
pradėti kalbėti valstybine lietuvių kalba, visus dokumentus rašyti bei tvarkyti
lietuviškai ne tik Žemaitijos sostinėje Telšiuose.
1924 m. balandžio 7 d. Telšių apskrities taikos teisėjas vis dėlto nubaudė
„Telšių žinių“ laikraščio redaktorių Simą Radišauską 200 Lt bauda, neatlyginus –
10 parų arešto5.
„Telšių Pliumpis“ – apsišvietusių, inteligentiškų Telšių krašto jaunuolių
minčių reiškėjas.
„Telšių Pliumpis“ išliko visam laikui tylus, bet drąsus, lėtas, bet kandus,
šmaikštus, bet teisingas – skvarbus ir
doras Telšių inteligentų minties reiškė3
LCVA, f. 561, ap. 2, b. 4311, l. 1.
jas, lietuviško žodžio puoselėtojas visa- 4 Ten pat, f. 561, ap. 2, b. 4311, l. 2.
me Telšių krašte. Todėl 1923–1926 m. 5 Ten pat, f. 561, ap. 2, b. 4311, l. 54.
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populiariausias Telšių krašte buvo savaitraštis „Telšių žinios“ ir jo satyrinis priedas
„Telšių Pliumpis“.
Į Žemaitiją spauda iš Kauno per Šiaulius–Telšius traukiniu atkeliaudavo per
puspenktos valandos. Vakarop Kauno spauda pasiekdavo traukiniu ir Klaipėdą.
Iš tenai grįždamas per Žemaitiją traukinys surinkdavo ne tik laiškus, visą korespondenciją, bet ir išėjusius regioninius laikraščius6.
Žarėnų valsčiaus revizorius Vincas Gibėža „Telšių žinių“ redakcijai rašė,
jog atėjo laikai, kai privalome kalbėti ir tvarkyti dokumentus ne tik valdiškose,
bet ir privačiose įstaigose taisyklinga lietuvių kalba, mokyti savo vaikus lietuviškai skaityti ir rašyti... Šiandien tikrai „Telšių Pliumpis“ ragina Žemaitijos sostinę
kalbėti ir rašyti lietuvių kalba... Bet greit ateis metas, kai visi susikibę imsime
reikalauti didelio lietuviškumo teismų, bankų, mokyklų, ligonių, savivaldybės
kontorose ir visose privačiose įstaigose. Juk tai – tikrosios demokratinės Lietuvos
valstybės siekis: prigimtinė teisė kalbėti, tvarkyti visus dokumentus lietuvių kalba
ir sąžiningais darbais mylėti savo kraštą7.
Telšių pliumpis – tas, kuris nemoka taisyklingai kalbėti lietuviškai žemaičių
sostinėje, ir tas, kuris savo darbe – valdiškoje ar privačioje įstaigoje nesugeba
rašyti ir tvarkyti dokumentų lietuvių kalba.
Inteligentiškasis „Telšių Pliumpio“ patarėjas sakė: jei gyveni Telšiuose ir
dar nemoki susikalbėti (rokouteis) lietuviškai, pradėk mąstyti (mįslyti) žemaitiškai.

6
7

Ten pat, f. 379, ap. 2, b. 1532, l. 16.
Ten pat, f. 561, ap. 2, b. 4311, l. 30–40.
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Mokyklų sovietinimas ir mokytojų
trėmimai 1941 metais
Juozas Girdvainis

1940 m. sovietų okupacinė valdžia pradėjo naikinti
Lietuvos valstybę, jos žmones.

Miesto ir kaimo mokyklų sovietinimas 1940 metais
1940 m. birželio 15–17 d. išleistais raštais pradedama sovietiškai pertvarkyti
visą Lietuvos švietimo sistemą.
1940 m. birželio 19 d. švietimo ministru paskirtasis Antanas Venclova –
Lietuvos SSR švietimo liaudies komisaras išleidžia visoms mokykloms privalomus
vykdyti raštus.
Didžiausią sovietinės pertvarkos mastą mokytojai patyrė jau rugpjūtį. Iš
mokyklų buvo pašalinti tautiniai ir religiniai simboliai – Lietuvos Vytis, Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių ir atgimimo bei 1918–1940 m. Lietuvos nepriklausomybės
laikotarpio valstybės veikėjų portretai. Vietoj jų mokyklų klasėse ant sienų buvo
kabinami Markso, Lenino, Stalino, kitų bolševikų veikėjų portretai.
Uždrausta malda prieš pamokas ir po jų1.
Meding¸nuose, kaip ir daugelyje Žar¸nų valsčiaus mokyklų, kasmet gausėjo
norinčių mokytis vaikų.
„1939–1940 mokslo metais Medingėnų pradinėje mokykloje vedėjas mokytojas Vilius
Bertulaitis ir mokytoja Emerencija Tuminaitė mokė 96 vaikus. Tėvų komitetas išrinktas
1939 m. gruodžio 10 d.“, – 1940 m. vasario 28 d. rašė inspektorius A. Venclauskas2.
1940 m., užsidarius triklasei Gedikėnuose, Medingėnų pradinės mokyklos
papildomos dviklasės buvo atidarytos Juozo Petravičiaus ūkyje ir Henriko Sakelio
dvare (keliu iš Medingėnų link kapinių, kairėje). Jose pirmame ir antrame skyriuose mokėsi po 15–20 vaikų.
„1940 m. ėjau į Medingėnų pradinės mokyklos antrą skyrių. Papildoma Medingėnų
pradinės mokyklos klasė buvo atidaryta Henriko Sakelio dvare. Mokyklos du skyriai buvo
įsikūrę H. Sakelio dvaro gyvenamajame name. Didžiulė klasė, aukštos lubos, dideli langai
su baltomis langinyčiomis. Klasėje ant sienos – kryželis, paveikslai. Mokytoja mokė apie
40 vaikų.
Anksčiau veikė du skyriai Juozo Petravičiaus ūkyje (keliu iš Medingėnų link
Rietavo, kairėje). Man tie mokslai antrame skyriuje Sakelių dvare žadino gražius, šiltus
prisiminimus“3, – 1957 m. pasakojo aplankytas Klaipėdoje garsus muzikantas, Medingėnų pradinės mokyklos moksleivis Steponas Kundrotas.
1940 m. lapkričio 7 d. Medingėnų pradinė mokykla privalėjo švęsti Rusijos
spalio 23-iąsias metines ir pateikti raštiškai ataskaitą Telšių apskrities pradžios
mokyklų skyriui.
1
1940 m. lapkričio 10 d. Medin- 2 LCVA, f. R-762, ap. 6, b. 502, l. 109.
Ten pat, ap. 3, b. 1753, l. 71.
gėnų pradinės mokyklos vedėjas Vi- 3 G i r d v a i n i s J . Medingėnai–Žarėnai, Kelionių
užrašai. 1947–1957 m., ARFA.
lius Bertulaitis rašė: „Sukaktuvių iškilmės
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buvo pravestos lapkričio 8 d. Medingėnų pradinės mokyklos patalpose, pirmininkaujant
mokyklos vedėjui. Šventė prasidėjo 13 val. Buvo sudarytas garbės prezidiumas iš Žarėnų
valsčiaus atstovo, Raudonosios armijos politruko, zampolito, komunistų partijos ir kom
jaunimo atstovų, Žarėnų, Sendvarių, Medingėnų mokyklų mokytojų. Penki prezidiumo
atstovai pasakė kalbas. Meninę dalį atliko Raudonosios armijos kariai, Žarėnų komjaunimo
choras ir Medingėnų pradinės mokyklos mokiniai. Pasibaigus meninei daliai, prasidėjo
linksmoji dalis, kuri užsitęsė iki 24 valandos“4.

Karas sugriovė taikų žmonių gyvenimą
1941 m. birželio 22 d. fašistinė Vokietija okupavo Lietuvą, visą rusų kariauną
nustumdama į Sovietų Sąjungos gilumą, už Lietuvos ribų.
1941 m. rugsėjo 21 d. Vilius Bertulaitis iš Medingėnų išvyko į Kretingõs
apskrities Gribž¸nų pradinę mokyklą vedėjauti. Vietoj jo vedėju paskirtas jaunesnysis mokytojas Antanas Chlebinskas.
„1941 m. rugsėjo 1 d. Vilius Bertulaitis, paties prašymu, paskirtas Kretingos ap
skrities Gribžėnų pradinės mokyklos vedėju.“5
1942 m. sausio 22 d. Telšių inspektorius, anksčiau buvo atvykęs 1940 m.
vasario 28 d., vizitavęs Medingėnų pradinę mokyklą, rašė: „Medingėnų pradinės
mokyklos vedėjas Antanas Chlebinskas, gimęs 1920 m., 1941 m. baigęs Šiaulių vyrų
gimnaziją ir vasaros mokytojų paruošiamuosius kursus. Moka vokiečių ir rusų kalbas,
mokytojauja pirmus metus (beje, 1951 m. A. Chlebinskas tapo Švietimo ministerijos
Mokyklų valdybos inspektoriumi. 1962 m. Antanas Chlebinskas parengė ir išleido
vadovėlį „Gimtasis žodis“ II klasei – aut. pastaba).
Mokytoja Emerencija Tuminaitė, Igno duktė, gimusi 1904 m. liepos 26 d., bai
gusi Telšių mokytojų seminariją, moka vokiečių ir rusų kalbas, dirba 9 metus mokytoja
įvairiose mokyklose.
Medingėnų pradinėje mokykloje buvo 92 mokiniai (I – 17, II – 20, III – 39, IV –
16). Dėl ligų ir didelių žiemos šalčių mokyklos nelankė 28 vaikai.
Mokiniai visi lietuviai. 1941–1942 mokslo metai pradėti rugsėjo 1 d. Medingėnų
mokyklos kronika vedama nuo 1931 m., bet karo veiksmų metu sunaikinta. Mokyklos tėvų
komitetas išrinktas 1941 m. spalio 12 d. Mokykla sanitariniu atžvilgiu pakenčiama. Gerai
tvarkomi mokyklos raštinės reikalai. Tvarkingai užlaikomos ir rūpestingai naudojamos
mokyklos mokslo priemonės. Visas mokyklos turtas laikomas tvarkingai.
Medingėnų pradinė mokykla dviejų komplektų: vienas savuose, kitas samdomuose
namuose. Abu miestelyje. Sakelių mokyklos komplektas po vokiečių ir rusų kariškių bir
želio 24 d. (antradienis) sukelto gaisro Medingėnuose, Sakelių dvare ir visame Gedikėnų
kaime 1941 m. rugsėjo 1 d. perkeltas prie Medingėnų – į ūkininko Juozo Petravičiaus
(prie Rietavo vieškelio) gyvenamą namą.
Mokyklos vedėjas Antanas Chlebinskas dirba pirmame komplekte (senajame moky
klos pastate) su I ir III skyrių mokiniais. Vaikai rašo ir skaito, patenkinamai atsakinėja.
Mokytojas stengiasi daug dirbti. Mokytojo veikla vertinama gerai.
Antrame komplekte – Petravičių ūkyje mokytoja Emerencija Tuminaitė dirba su II
ir IV skyrių mokiniais. Programa praeita,
bet mokymo darbas šiek tiek nukentėjęs. 4 Ten pat, f. R-762, ap. 1, b. 255, l. 41.
5

Ten pat, f. R-629, ap. 1, b. 78, l. 312.
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Pedagogai – sovietinės okupacinės valdžios tremtiniai. Iš kairės: Aleksandra Juškevičienė
(Gaidamavičiūtė), 1941 m. Laukuvos pradinės mok. mokytoja; Aleksandras Pocius, 1941, m.
Žemaičių Kalvarijos pradinės mok. vedėjas; Andrius Burzdžius, 1941 m. Plungės I pradinės
mok. vedėjas; Bronė Bundzienė (Skeivytė), 1941 m. Nevarėnų pradinės mok. mokytoja; Domicelė
Kontrimienė (Armalytė), 1941 m. Vilkaičių pradinės mok. vedėja.

Iš kairės: Elena Mikalauskienė, 1941 m. Luokės I pradinės mok. mokytoja; Feliksas Juškevičius,
Žarėnų valščiaus viršaitis, 1941 m. ištremtas į Sibirą ir nukankintas; Jadvyga Rekašienė
(Algminavičiūtė), 1941 m. Varnių I pradinės mok. mokytoja; Jonas Šerėnas, 1941 m. Liolių
pradinės mok. vedėjas; Julius Mikalauskas, 1941 m. Luokės I pradinės mok. vedėjas

Iš kairės: Julius Mikniūnas, 1941 m. Alsėdžių pradinės mok. vedėjas; Justinas Stupelis, 1941 m.
Stalgėnų pradinės mok. mokytojas; Kazė Pocienė (Baipšytė), 1941 m. Žemaičių Kalvarijos
pradinės mok. mokytoja; Kazimieras Kuzminskis, 1941 m. Tverų pradinės mok. mokytojas; Kostas
Šidlauskas, 1941 m. Eigirdžių pradinės mok. vedėjas. Nuotraukos iš asm. J. Girdvainio archyvo

Iki šiol antrame komplekte neturėta rašomosios lentos. Pasidaryta iš paprastų neobliuotų
lentų, kur ją ir nutrinti neina.
Vedėjui reikėtų tuo susirūpinti. Mokytoja E. Tuminaitė dirba gerai.
P. S. Sužinojus, kad kitos mokyklos turi po dvi rašomąsias lentas, antrajam komp
lektui pasiskolinta rašomoji lenta iš Šašaičių pradinės mokyklos. Inspektorius.“6
Mokytojas A. Chlebinskas vedėjavo iki 1942 m. spalio 21 d., vėliau perkeltas į Plùngės valsčiaus Bir¸nų pradinę 6
Ten pat, f. R-629, ap. 1, b. 26, l. 44.
7
mokyklą7.
Ten pat, ap. 1, b. 79, l. 53.
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Iš kairės: Marcelė Mikniūnienė (Paltinavičiūtė), 1941 m. Alsėdžių pradinės mok. mokytoja;
Marija Rudžiūnienė (Dirginčaitė), 1941 m. Vembutų pradinės mok. mokytoja; Marija
Rekašienė (Maslauskaitė), 1941 m. Pluotinės pradinės mok. vedėja; Ona Eidenienė (Žimkaitė),
1941 m. Ubiškės pradinės mok. vedėja; Sofija Jakševičienė (Sudimtaitė), 1941 m. Janapolės
pradinės mok. mokytoja. Nuotraukos iš asm. J. Girdvainio archyvo

1943 m. rugsėjo 16 d. prasidėjus mokslo
metams į Medingėnų pradinės dviejų komplektų
klases tesusirinko 37 (19 berniukų ir 18 mergaičių)
vaikai. Kiti nelankė dėl neturto ir tolimo kelio8.
1944 m. Medingėnų pradinę mokyklą lankė
tik 30 (I – 9, II – 3, III – 11, IV – 7) vaikų –
20 mergaičių ir 10 berniukų9.

Mokytojai bolševikų
gniaužtuose 1940–1941 metais

Stasys Būdavas, 1941 m. Pavandenės
pradinės mok. vedėjas; Zuzana

1940 m. bolševikų okupuotoje Lietuvoje šei- Holšanskienė, 1941 m. Žarėnų
mininkavo 14–15 bolševikų Raudonosios armijos pradinės mok. mokytoja
divizijų – apie 150 tūkst. kariškių.
1941 m. bolševikai paslapčiomis gaudė, areštavo ir prievarta ištrėmė į Rusijos
šalčiausius rajonus daugiau nei 23 tūkstančius šviesiausių nepriklausomos Lietuvos
mokytojų, karininkų, policininkų, dvarininkų, fabrikantų, valstybės įstaigų tarnautojų. Juos apšaukė ir vadino sovietų valdžios „liaudies priešais“, „buržuaziniais
nacionalistais“. Pradėtas planingai naikinti Lietuvos valstybingumas.
Dar 1940 m. liepą, likus porai dienų iki bolševikų surengtų rinkimų, liepos 11–12 d. sovietų valdžia iš Lietuvos gyventojų atėmė mašinas ir areštavo
200 veikusių partijų narių.
1941 m. birželio 14 d. visoje Lietuvoje paryčiais suiminėjo namuose arba
klasėse per pamokas geriausius šalies mokytojus, ištrėmė be teisės grįžti į Lietuvą.
Daugelis mokytojų tremtyje mirė iš bado, susirgo džiova, nebegrįžo į Lietuvą. Archyvuose surasta tik dalelė mokytojų – tremtinių, bet archyvai kasmet
pasipildo nauja rasta medžiaga.
Nuo 1941 m. rugsėjo 1 d. Telšių apskrities pradinėse mokyklose nebedirbo
daug mokytojų.
Prisiminkime ir pagerbkime Telšių krašto mokytojus bei jų šeimas.
8
9

Ten pat, ap. 1, b. 79, l. 15.
Ten pat, f. R-762, ap. 6, b. 29, l. 14.
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Telšių apskrities valsčių pradinių mokyklų mokytojai, okupantų bolševikų valdžios
1941 m. birželio 14 d. išvežti gyvuliniuose vagonuose iš Lietuvos į Rusijos šalčiausius
rajonus: Komiją, Krasnojarsko kraštą, Tomsko, Gorkio ir Archangelsko sritis10
Eil. Bylos
Nr. Nr.

Pavardė, vardas,
tėvavardis

Gimimo Mokykla,
metai
pareigos

Ištrėmimo data

Tremties vieta

Grįžimo
metai

1.

Ambraziejienė
Adelė, Juozo

1908

Plungės I
mokytoja

1941,
birželis

Komijos ASSR,
Syktyvkaro r.

1956,
birželis

Ambraziejus
Bronius, Aloyzo

1907

Baranauskienė
Leokadija, Juozo

1902

Lauko
Sodos pr.
mokytoja

1941,
birželis

Komijos ASSR,
Sysolskio r., ten
ir mirė 1943 12

4.

Baranauskas Jonas,
Anupro

1897

5.

Baranauskaitė
Danguolė, Jono

1930

ten ir mirė
1944

6.

Baranauskaitė
Leokadija, Jono

1934

ten ir mirė
1943 12

7.

Baranauskaitė
Janina, Jono

1927

1946,
rugsėjis

8.

Baranauskaitė
Zosė, Jono

1928

1946,
rugsėjis

Brundza Juozas,
Juozo

1887

1329

2.
3.

9.

43739

36166

1942,
spalis

Telšių III
mokytojas

1941,
birželis

Krasnojarsko kr.,
Rešotų r.

1941,
rugpjūtis

Komijos ASSR,
Koigorodsko r.

1958, liepa

10.

Brundzienė Stefanija, 1887
Antano

11.

Brundza Adomas,
Juozo

1927

12.

Burzdžius Andrius,
Antano

1899

13.

Burzdžienė Julija,
Jono

1913

14.

Burzdžiūtė Aldona,
Andriaus

1937

ten ir mirė
1943

15.

Burzdžiūtė Irena,
Andriaus

1941

ten mirė

16. 39369

Bundza Kazys,
Antano

1907

Nevarėnų
pr. vedėjas

17.

Bundzienė Bronė,
Alekso

1906

Nevarėnų
pr. mokytoja

18.

Bundza Romanas,
Kazio

1932

1947,
rugsėjis

19.

Bundza Edmundas,
Kazio

1934

1947,
rugsėjis

20.

Bundza Viktoras,
Kazio

1939

1947,
rugsėjis

1958, liepa
Plungės pr.
vedėjas

1941,
birželis

Komijos ASSR,
Ust Kulomo r.

1958,
lapkritis
1958,
lapkritis

10

1941,
birželis

Komijos ASSR,
Ust Kulomo r.

1959,
gegužė
1958,
birželis

Lietuvos archyvai, 2-as str. rink., Vilnius, 1990, p. 75,
76; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 1, 1939–1941 m.,
Vilnius, 1999; LTSR švietimo ministerijos Pradžios
mokslo departamento vyr. sekretoriaus J. Šiaučiūno
1941 m. rugsėjo 19 d. raštas Nr. 22646, įsakymo
A/Nr. 33 ištrauka, LCVA, f. R-629/242, ap. 1,
b. 78, l. 276, 277.
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(tęsinys)
Eil. Bylos
Nr. Nr.

Pavardė, vardas,
tėvavardis

Gimimo Mokykla,
metai
pareigos

Ištrėmimo data

Tremties vieta

Grįžimo
metai

21. 1239

Būdavas Stasys,
Vinco

1903

Pavandenės
pr. vedėjas

1941,
birželis

Komijos ASSR,
Vorkuta

1957,
rugsėjis

22.

Eidenienė Ona,
Antano

1893

Ubiškės pr.
vedėja

1941,
birželis

Komijos ASSR,
Ust Kulomo r.

1947,
pabėgo
į Lietuvą,
1966 mirė

23. 37354

Gintilienė Bronė,
Tamošiaus

1906

Rietavo I
mokytoja

1941,
birželis

Tomsko sr.,
Bakčiaro r.

1958,
rugpjūtis

24.

Gintilas Jurgis,
Jurgio

1941

25. 38512

Gintalas Juozas,
Juozo

1899

Vilkelių pr.
vedėjas

1941,
birželis

Krasnojarsko kr.,
Rešotai, mirė
lageryje
1943 10 27

26.

Gintalienė Emilija,
Antano

1903

27. 37700

Glibauskas Antanas,
Petro

1902

Telšių III
vedėjas

28.

Glibauskienė
Stanislava, Stasio

1907

Telšių III
mokytoja

29.

Glibauskas Algis,
Antano

1935

30.

Glibauskaitė Ramutė, 1931
Antano

31. 41072

Golšanskienė
(Stropaitė-Holšans
kienė) Zuzana,
Antano

1906

32.

Golšanskis
(Holšanskis)
Kazimieras, Albino

1908

33.

Golšanskytė
(Holšanskytė)
Aldona, Kazimiero

1939

34. 74S1

Koretkienė Zinaida,
Maksimo

1899

35.

Koretka Vladas,
Juozo

1931

1945, liepa

36.

Koretkaitė Eugenija,
Juozo

1932

1945, liepa

37.

Koretkaitė Liucija,
Juozo

38. 37444

Kunca Pranas,
Juozo

1906

Nevarėnų
pr. mokytojas

39. 42000

Kuncienė Adelė,
Antano

1915

Nevarėnų
pr. mokytoja

Komijos ASSR,
Ust Kulomo r.,
ten ir mirė
1944 10 25
1941,
birželis

Krasnojarsko kr.,
Rešotai

1956,
balandis

Komijos ASSR,
Syktyvkaro r.

1956,
gegužė
1956,
gegužė

1941,
birželis

Komijos ASSR

1946,
pabėgo
į Lietuvą

Žarėnų pr.
mokytoja

1941,
birželis

Komijos ASSR,
Vorkuta

1958, liepa

Gadūnavo
pr. vedėja

1941,
birželis

Komijos ASSR,
Syktyvkaro r., ten
ir mirė 1944 01

ten ir mirė 1943
1941,
birželis

Komijos ASSR

1943

Krasnojarsko kr.,
Beriozovkos r.

1956,
rugsėjis
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(tęsinys)
Eil. Bylos
Nr. Nr.

Pavardė, vardas,
tėvavardis

Gimimo Mokykla,
metai
pareigos

Ištrėmimo data

Tremties vieta

Grįžimo
metai

40. 38786

Kuzminskis Kazys,
Petro

1904

Tverų pr.
mokytojas

1941,
birželis

Krasnojarsko kr.,
Rešotai

1958,
spalis

41.

Kuzminskienė Ona,
Juozo

1905

Tverų pr.
mokytoja

1941,
birželis

Komijos ASSR,
Ust Kulomo r.

1958,
birželis

42.

Kuzminskaitė
Birutė, Kazio

1940

43.

Kuzminskas
Vytautas, Kazio

1926

44.

LeonauskaitėŽilevičiūtė Jadvyga,
Ipolito

1916

Gadūnavo
1941, liepa Gorkio sr.,
pr. mokytoja
Semionovo r.,
Suchobezvodnaja,
ten ir mirė
1943 03

45. 37466

Mažutis Juozas,
Juozo

1924

Nerimdaičių 1941,
pr. vedėjas birželis

Komijos ASSR,
Vorkuta

46.

Mažutis Juozas,
Vinco

1891

Nerimdaičių 1941,
pr. mokybirželis
tojas

Krasnojarsko kr.,
Rešotai, ten ir
mirė 1943 10 05

47.

Mažutienė Vanda,
Marcijono

1894

Nerimdaičių
pr. mokytoja

1958

48.

Mažutis Antanas,
Juozo

1930

Nerimdaičių
pr. moksleivis

1958

49.

Mažutis Vytautas,
Juozo

1932

Nerimdaičių
pr. moksleivis

1958

50. 38866

Mikalauskas Julius

1896

Luokės I
vedėjas

51.

Mikalauskienė
Elena, Jono

1898

Luokės I
mokytoja

52.

Mikalauskaitė
Gražina, Juliaus

1929

1947,
liepa

53.

Mikalauskas
Tomas, Juliaus

1928

1958,
birželis

mirė pakeliui
1941,
birželis

1941,
birželis

Komijos ASSR,
Ust Kulomo r.

Komijos ASSR,
Syktyvkaras

1958,
balandis

1957,
gegužė

1958,
birželis
1958,
birželis

54. 397788 Maidzinskaitė
Vanda, Prano

1905

Feliksavo pr. 1941,
vedėja
birželis

Komijos ASSR,
Syktyvkaro r.

55.

Maidzinskas
Pranas, Jono

1865

Feliksavo k., 1941,
ūkininkas
birželis

Komijos ASSR,
Syktyvkaro r.,
ten ir mirė 1943

56.

Maidzinskienė
Klementina,
Leonardo

1881

57.

Mikniūnas Julius,
Juozo

1906

58.

Mikniūnienė Marcelė, 1911
Antano

59.

Mikniūnaitė Danutė,
Juliaus

1957,
rugpjūtis

ten ir mirė 1942

Alsėdžių pr. 1941,
vedėjas
birželis

Krasnojarsko kr.,
Rešotai, ten ir
mirė 1942

Alsėdžių pr.
mokytoja

Komijos ASSR,
Ust Kulomo r.

1947, liepa,
pabėgo į
Lietuvą

1938
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(tęsinys)
Eil. Bylos
Nr. Nr.

Pavardė, vardas,
tėvavardis

Gimimo Mokykla,
metai
pareigos

Ištrėmimo data

60. 15788

Pocius Aleksandras,
Kazio

1907

Žemaičių
Kalvarijos
pr. vedėjas

1941,
birželis

61.

Pocienė Kazimiera,
Povilo

1911

Žemaičių
1941,
Kalvarijos
birželis
pr. mokytoja

62.

Pociūtė Nijolė,
Aleksandro

1937

63.

Pocius Steponas,
Jurgio

1898

64.

Pocienė Emilija,
Pranciškaus

1897

1954,
birželis

65.

Pocius Karolis,
Stepono

1927

1954,
birželis

66.

Pociūtė Felicija,
Stepono

1933

67.

Pociūtė Vanda,
Stepono

1931

68.

Pociūtė Zita, Stepono 1929

69.

Pauliukas Jonas,
Jurgio

1919

Žemaičių
Kalvarijos
pr. mokytojas

1946,
lapkritis

Archangelsko sr.,
Kargopollagas,
mirė 1948 07 14
lageryje

70. 37698

Pilkauskas Juozas,
Juozo

1898

Telšių pr.
mokytojas

1941,
birželis

Krasnojarsko kr.,
Rešotai, mirė
1944 05 23 lageryje

71.

Pilkauskienė Marija

1903

Degaičių pr. Tik
mokytoja
nutarimas
ištremti

72.

Pilkauskas Edvardas, 1925
Juozo

73.

Pilkauskaitė Aldona,
Juozo

1924

74.

Pilkauskaitė Milda,
Juozo

1935

75. 27454

Rekašienė Marija,
Juozo

1897

76.

Rekašienė Teklė

Tarvydų pr.
mokytoja

mirusi

77. 36785

Rekašienė Vilhelmina, 1902
Prano

Tarvydų pr.
mokytoja

1958, sausis

78.

Rekašius Jonas, Alek- 1938
sandro

Tarvydų pr.
mokytojas

79. 1372

Rekašienė Jadvyga,
Juozo

1907

Varnių I
mokytoja

80.

Rekašiūtė Gražina,
Liudviko

1939

Tremties vieta

Grįžimo
metai

Krasnojarsko kr.,
Rešotai, ten ir
mirė 1942 07 03
Komijos ASSR,
Kortkeroso r.

1957,
lapkritis
1948
parvežė
į Lietuvą

Gedrimų pr. 1941,
vedėjas
birželis

Pluotinės pr. 1941,
vedėja
birželis

Komijos ASSR,
Sysolskio r.

Komijos ASSR,
Syktyvkaro r.

1956,
vasaris

Ten ir mirė
1941,
birželis

Komijos ASSR,
Syktyvkaro r.

1947,
liepa
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(tęsinys)
Eil. Bylos
Nr. Nr.

Pavardė, vardas,
tėvavardis

Gimimo Mokykla,
metai
pareigos

81.

Rekašius Edvardas,
Liudviko

1934

82. 3462

Rudžiūnienė Marija,
Fadejaus

1907

83.

Rudžiūnas Antanas,
Kazimiero

1906

84.

Sasnauskas Hiliaras,
Petro

85.

Ištrėmimo data

Tremties vieta

Grįžimo
metai

Vembutų pr. 1941,
mokytoja
birželis

Tomsko sr.,
Bakčiaro r.

1960,
vasaris

1906

Telšių pr.
vedėjas

Krasnojarsko kr.,
Rešotai

1957,
lapkritis

Sasnauskienė Stasė,
Mato

1913

Telšių pr.
mokytoja

Komijos ASSR,
Syktyvkaro r.

1957,
lapkritis

86. 39097

Serafinienė Stefanija,
Valerijono

1903

Telšių
1941,
amatų mok. birželis
mokytoja

Tomsko sr.,
Tugano r.

1957,
gruodis

87.

Serafinas
Aleksandras, Stasio

1899

Tomsko sr.,
Bakčiaro r.,
ten ir mirė

88.

Serafinaitė Danutė,
Aleksandro

1929

Tomsko sr.,
Bakčiaro r.

89.

Serafinaitė Vitalija,
Aleksandro

1931

90. 37644

Stupelienė Aldona,
Juozo

1907

Stalgėnų pr. 1941,
vedėja
birželis

Komijos ASSR,
Ust Kulomo r.,
mirė 1943 06 08

91.

Stupelis Justinas,
Kazio

1903

Stalgėnų pr. 1941,
mokytojas
birželis

Krasnojarsko kr.,
Rešotai, mirė
1943 01 13
lageryje

92.

Stupelis Kęstutis,
Justino

1931

93.

Stupelytė Aldona,
Justino

1927

94.

Šerėnas Jonas, Kazio 1902

Liolių pr.
vedėjas

1941,
birželis

Krasnojarsko kr.,
Rešotai, mirė
1943 02 07
lageryje

95.

Šerėnienė Eleonora,
Mikalojaus

1904

Rietavo pr.
mokytoja

1941,
birželis

Komijos ASSR,
Ust Kulomo r.

1957
paleista,
į Lietuvą
negrįžo,
mirė 1983

96.

Šerėnas Algirdas,
Jono

1930

Rietavas,
1941,
moksleivis, birželis
Komijos
lagerių
archyvų
tyrinėtojas,
kelių knygų
autorius

Komijos ASSR,
Ust Kulomo r.

1957 paleistas,
į Lietuvą
negrįžo, mirė
1998, trumpam atvykęs
į Lietuvą

97.

Šerėnaitė Gražina,
Jono

1927

Rietavas,
moksleivė

Komijos ASSR,
Ust Kulomo r.

1957 paleista,
į Lietuvą
negrįžo, mirė
1964

1941,
birželis

1957
1957

1946
1943 07 08 mirė
lageryje

1941,
birželis
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(tęsinys)
Eil. Bylos
Nr. Nr.

Pavardė, vardas,
tėvavardis

Gimimo Mokykla,
metai
pareigos

Ištrėmimo data

98. 37704

Šidlauskas Kostas,
Jurgio

1902

99.

Šidlauskienė
Sofija, Kazimiero

1904

1957,
rugsėjis

100.

Šidlauskas
Algimantas,
Kosto

1933

1947,
birželis,
pabėgo
į Lietuvą

101. 40353

Vilimavičienė
Stasė, Juozo

1908

Telšių pr.
mokytoja

102.

Vilimavičius
Adolfas, Antano

1909

Telšių
inžinierius

103.

Vilimavičius
Rimantas, Adolfo

1939

1956 paleistas, į Lietuvą
negrįžo

104.

Vilimavičiūtė Dalia,
Adolfo

1935

1956
paleista,
1965 grįžo į
Lietuvą

105.

Žvirzdinas
Hermenegildas,
Jono

1920

Eigirdžių pr. 1941,
vedėjas
birželis

Telšių
klimatologijos inst.,
stebėtojas

1941,
birželis

Tremties vieta

Grįžimo
metai

Komijos ASSR,
Syktyvkaro r.,
ten ir mirė
1942 06 16

Komijos ASSR,
Syktyvkaro r.

1956,
birželis
1963 grįžo į
Lietuvą

1941,
birželis

Telšių r.,
Rainių miške
nukankintas
1941 06 24

Mokytojai Antrojo pasaulinio karo metais
Mokyklų durų nebeatvėrė mokytojai Pranas Daukša iš Janåpolės, vedėjas,
bolševikų nukankintas, Sofija Jakševičienė iš Janapolės, mokytoja, nušauta, Kostas
Ramonas iš Tverų, areštuotas, Jurgis Pažėra iš Rietåvo I, vedėjas, areštuotas, Jonas
Paliūnas iš Daugėdų, vedėjas, areštuotas.
Jų vieton paskirti sovietų valdžiai palankūs mokytojai.
1941 m. birželio mėn. dėl sovietų okupacinės valdžios iškiliausių žmonių
trėmimų į Sibirą daugelis Žemaitijos mokyklų, kaip ir visoje Lietuvoje, neteko
daug gerų, atsidavusių savo pedagoginiam darbui mokytojų. Mokyklose atsirado
daug laisvų vietų.
1940–1941 m. bolševikų okupacinė valdžia sujaukė Lietuvos mokyklų mokymo
ir auklėjimo procesą, bandyta mokytojus ir moksleivius auklėti pagal bolševikų
dogmas. Autoritetingus mokytojus kilnojo į kitas mokyklas, kitiems sudarydavo
nepalankias darbo sąlygas, darydavo buitinį ir ideologinį spaudimą, dėl to kai
kurie mokytojai persikeldavo į kitas mokyklas arba palikdavo darbą.
1941 m. birželio 22 d. prasidėjus fašistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos
karo veiksmams, Lietuvos teritorija virto karo padarinių auka. Fašistiniai vokiečių
okupantai bombardavo, degino, sprogdino Lietuvos miestų ir kaimų svarbiausius
gyvybinius objektus. Vokiečių nacių ir sovietų okupantų kariškiai 1941 m. birželio 24 d. vien tik Žarėnų krašte sudegino per 10 gyvenamųjų ir ūkinių pastatų,
daug žmonių suluošino Medingėnų ir Gedikėnų kaimų ūkiuose ir visame Žarėnų
valsčiuje.
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1941–1942 mokslo metais Telšių apskrities pradinėse mokyklose mokėsi 6 707
(3 436 berniukai ir 3 271 mergaitė) vaikai11.
1941 m. pabaigoje Lietuvos mokyklose pritrūko mokytojų. Vokiečių naciams
labai nenoriai dar taikstantis su Lietuvos laikinosios vyriausybės egzistavimu – iki
1941 m. rugpjūčio pradžios, galiausiai paaiškėjo, kad valsčių mokykloms reikės
daug daugiau mokytojų, negu jų buvo likę. Dalis mokytojų, vokiečių naciams pradėjus normuoti maisto produktus (įvesti leidimai ir talonai maisto ir pramoninėms
prekėms), pasiprašė, kad juos perkeltų į mokyklas arčiau jų gimtinių ir giminaičių ūkių, iš kurių galėjo gauti paramos maisto produktais. Likę dirbti mokytojai
jautė, kad artimiausiu metu jiems bus labai sunku išgyventi iš mažo atlyginimo.
Mokyklose trūko vadovėlių, mokslo priemonių, sąsiuvinių, rašymo reikmenų.
1941 m. vokiečių valdžios buvo nustatytos vadovėlių ir rašomųjų priemonių
normos semestrui: vienam mokiniui 2 mėn. sąsiuvinių (12 lapų): I skyrius – 4,
II, III, IV – 6, po 2 piešimo sąsiuvinius visiems skyriams, trintukų – tik III ir
IV skyriui – po 1, pieštukų – po 1, plunksnų – po 5, rašalo – po 1 buteliuką,
sugeriamojo popieriaus (trauktuko) – po 0,5 lapo.
1942–1944 m. pradinių mokyklų vedėjai gaudavo algos 105–150 RM (reichsmarkių), dar išskaičiuodavo mokesčius. Parduotuvėse trūko net ir tų maisto
produktų, kurie buvo išduodami normuotai pagal korteles – talonus (taškus).
1942–1943 mokslo metais Telšių apskrityje veikė tiktai 83 pradinės mokyklos12.
Lietuvos mokytojų materialinė būklė nacių okupacijos metu nepagerėjo, net
1943 m. 50–60 reichsmarkių padidinus mokytojų atlyginimus. Tada, atskaičius iš
mokytojo algos profsąjungos nario, draudimo nuo ligų, draudimo nuo nelaimingų
atsitikimų ir būsimos pensijos mokesčius, didesnį pedagoginį stažą ir pakankamą išsilavinimo cenzą turintis pradinės mokyklos vedėjas į rankas gaudavo tik
200 RM, pradėjusieji mokytojauti – 110–130 RM.
Dažnas mokytojas būdavo priverstas parduoti vieną kitą drabužį, daiktų
arba juos mainyti į maisto produktus. Mokytojas, ypač vasarą stokojant avalynės,
avėdavo medpadžius.
Vokiečių okupacijos metais Lietuvoje buvo draudžiama atkurti organizacijas
bei draugijas, kurias buvo likvidavę ar uždarę ankstesni okupantai – bolševikai.
Tuo metu pradinės mokyklos buvo vieninteliai kultūros židiniai valsčiuose.
Mokytojai organizuodavo įvairius renginius, atlikdavo vokiečių nacių reikalaujamus
gyventojų, ūkininkų, gyvulių, pasėlių surašymus.
Nuo 1943 m. vasaros mokytojai su kunigais, dėsčiusiais pradinėse mokyklose
tikybą, organizavo blaivybės sąjūdžius.
Pradinių mokyklų mokytojai mokė vaikus dažniausiai kaimo trobos klasėje.
Buvo galimybė mokyti vaikus pagal senąsias nepriklausomos Lietuvos mokymo
programas, auklėti jaunimą pagal krikščioniškos moralės normas.
Mokytojai visuomet padėdavo moksleivių tėveliams ir kitiems vargstantiems
ūkininkams tvirtai laikytis ir nepalūžti ištiktiems sunkumų bei nelaimių.
Mokytojai tikėjo ir kitus tikino,
jog po fašistų ir bolševikų karo vėl
atgims ir gyvuos nepriklausoma Lie- 11 LCVA, f. R-629, ap. 2, b. 1036, l. 17.
tuva, mokytojai laisvai mokys vaikus, 12 Ten pat, b. 1034, l. 15.
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ūkininkai, kaip ir anksčiau, ūkininkaus ir vėl Lietuvoje įsigalės padori tvarka,
žmonės gyvens laisvai ir pasiturinčiai.
1941 m. pabaigoje ir 1942 m. pradžioje gretimoje Telšių apskrities teritorijoje – Tauragėjê, E»žvilke, Ga÷rėje, Kv¸darnoje, Skaudvílėje, Batakiuosê siautėjo
dėmėtosios šiltinės epidemija. Įsibauginę žmonės vėl užsisklendė ūkiuose.
Taigi, Telšių apskrities valsčių pradinių mokyklų veikimas 1942–1944 m.
ypatingas tuo, kad nors ir ankštose klasėse, perpildytose vaikų, dirbant su trijų
ar keturių skyrių mokiniais mokymas vyko intensyviai ir gana sėkmingai. Mokyta
iš nepriklausomos Lietuvos laikais išleistų elementorių, vadovėlių, knygų.
Klasėse buvo šalta, trūko kuro; dažnai buvo nesandarūs langai ir durys,
todėl per didžiausius šalčius keletą savaičių nebūdavo pamokų. Dalis vaikų, neturėdami kuo apsiauti, šiltų drabužių, nelankydavo mokyklos ne tik per speigus,
bet ir per pavasario polaidį ar lietingą rudenį.
1943–1944 mokslo metais Telšių apskrities 83 pradinėse mokyklose dirbo
186 mokytojai13.
Medingėnų pradinėje mokykloje vaikus mokė vedėja mokytoja Emerencija
Tuminaitė, gimusi 1904 m. liepos 26 d.
Keturakių pradinėje mokykloje vedėja dirbo mokytoja Elvyra Stasiulienė,
gimusi 1904 m. rugpjūčio 15 d.
Plauskinių pradinėje mokykloje vedėjavo mokytoja Julija Každailevičiūtė,
gimusi 1924 m. lapkričio 27 d.
Vilkaičių pradinėje mokykloje vaikus mokė vedėja mokytoja Domicelė
Kontrimienė, gimusi 1904 m. liepos 16 d. (1949 m. su šeima ištremta į Irkutsko
srities Bodaibo rajoną, rašytojos Marytės Kontrimaitės motina).
Paukštakių pradinėje mokykloje vedėja dirbo mokytoja Valerija Norvaišienė,
gimusi 1910 m. vasario 22 d.
Žarėnų mokyklose mokytojavo:
1. Juozas Liutkus (vedėjas), gimęs 1905 m. lapkričio 19 d.
2. Stasė Domeikaitė, gimusi 1921 m. birželio 27 d.
3. Elena Rekašienė, Kazio, gimusi 1920 m. rugpjūčio 8 d.
4. Alfonsas Inčiūra.
5. Ona Inčiūrienė.
Rietavo mokyklose:
1. Jonas Abukevičius (vedėjas), gimęs 1914 m. gruodžio 3 d.
2. Marija Medzikauskienė, gimusi 1919 m. gegužės 11 d.
3. Elena Pronckienė, gimusi 1903 m. rugsėjo 24 d.
4. Barbora Rešauskienė, gimusi 1899 m. lapkričio 25 d.
5. Stasė Špederienė, gimusi 1907 m. spalio 28 d.
Tverų mokyklose:
1. Antanas Mingėla (vedėjas), gimęs 1919 m. vasario 2 d.
2. Ona Grigalienė, gimusi 1914 m. sausio 8 d.
3. Viktorija Kesminienė, gimusi 1916 m. spalio 17 d.
4. Monika Sirutienė, gimusi
13
1916 m. kovo 12 d.
Ten pat, b. 163, l. 100.
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Eigirdžių pradinėje mokykloje:
1. Adolfina Beresnevičienė (vedėja), gimusi 1895 m. spalio 14 d.
2. Leonas Simanauskas, gimęs 1897 m. sausio 6 d.
Lieplaukės pradinėje mokykloje:
1. Antanina Liudžienė (vedėja), gimusi 1908 m. kovo 31 d.
2. Regina Plauskienė, gimusi 1898 m. sausio 25 d.
Alsėdžių mokyklose:
1. Viktoras Binkis (vedėjas), gimęs 1911 m. gegužės 20 d.
2. Elena Binkienė, gimusi 1912 m. balandžio 1 d.
3. Elena Brožienė, gimusi 1901 m. lapkričio 25 d.
4. Alfredas Vėlius, gimęs 1918 m. kovo 28 d.
5. Stasė Gailienė.
6. Emilija Korzijienė, gimusi 1903 m. gruodžio 28 d.
Žlibinų pradinėje mokykloje:
1. Juzė Janušaitienė (vedėja), gimusi 1908 m. spalio 5 d.
2. Albinas Janušaitis, gimęs 1906 m. kovo 20 d.
Lauko Sodos pradinėje mokykloje:
1. Liudas Šipavičius (vedėjas), gimęs 1916 m. gruodžio 26 d.
2. Marija Žimkienė, gimusi 1903 m. liepos 26 d.
3. Stefanija Švambarytė, gimusi 1922 m. birželio 22 d.
Kantaučių pradinėje:
1. Cezaris Norvilas (vedėjas), gimęs 1911 m. balandžio 23 d.
2. Marija Norvilienė, gimusi 1909 m. balandžio 23 d.14
Telšių apskrities mokyklos, mokytojai ir mokiniai 1940–1948 metais
Eil.
Mokyklos
Nr.
1.

Pradinės mokyklos

1940 m. 1944 m.
84

84

86

86

55

190

220

227

227

143

6 059

6
570

6 649

9
264

6
515

173

200

205

221

137

3

3

4

4

3

Mokinių

702

964

1 224

1
153

779

Mokytojų

54

54

75

68

44

Mokytojų

4.

5.

1948 m.

87

Mokinių

3.

1947 m.

230

Komplektų

2.

1945 m. 1946 m.

Gimnazijos (vidurinės)

Progimnazijos (nepilnos vidurinės)

2

5

6

5

7

5

Mokinių

427

516

539

649

378

Mokytojų

35

41

28

48

29

Suaugusiųjų gimnazijos

1

2

2

2

1

Mokinių

320

303

261

131

Mokytojų

21

20

23

14

Rusų progimnazijos (nuo 1944 m.
atskirai nenurodomos)

1

2

14

Ten pat, b. 163, l. 100–102.
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Paminklas žuvusiems
už Lietuvos laisvę
Žarėnų apylinkėse
1944–1954 m.
2021 m. K. Driskiaus
nuotr.

1940 m. sovietų okupacinė valdžia Telšiuose ir Plungėje atidarė dvi
progimnazijas rusų dėstomąja kalba.
Tikslūs 1940–1943 m. mokinių,
mokytojų ir mokyklų skaičiai nežinomi,
nes nerasta daugelio tų metų bylų.
Manoma, kad kai kurios karo metais
dingusios15.
Pokario mokyklos sujungtos kartu su rusų mokyklomis Telšiuose ir
Plungėje, kur taip pat veikė suaugusiųjų
gimnazijos.
1948 m. Plungės, Alsėdžių ir Rietavo valsčiai priskirti įkurtai Plungės
apskričiai.

15

LCVA, f. R-754, ap. 4, b. 1244, l. 79, 80.
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Mokslai Žarėnuose 1941–1972 metais
Juozas Girdvainis

Mokslai Žarėnų šešiaklasėje pradinėje karo ir pokario metais. Šešiaklasė
pradinė mokykla 1941–1942 mokslo metais veikė Underavičių dvare ir privačiose
patalpose kitame gyvenamajame name.
1946–1949 mokslo metais šešiaklasė mokykla vadinta Žar¸nų progimnazija.
Progimnazijos direktoriumi paskirtas mokytojas Zigmas Juozas Elijošius.
1949–1953 mokslo metais progimnazija vadinta Žarėnų septynmete mokykla.
Direktoriaus pareigas ėjo Juozas Aliukas.
1953–1956 mokslo metais septynmetė tapo priaugančia vidurine mokykla.
Mokyklos direktoriumi paskirtas mokytojas Pranas Stasiulis, pavaduotoja dirbo
mokytoja O. Mikutytė.
1956–1957 mokslo metais Žarėnų priauganti vidurinė mokykla išleido pirmąją
vienuoliktokų abiturientų laidą.
1957–1958 mokslo metais Žarėnų vidurinę mokyklą baigė antroji vienuoliktokų abiturientų laida. Klasės vadovas – rusų kalbos mokytojas Bronius Riška.
1958–1959 mokslo metais mokyklai vadovavo direktorius rusų kalbos mokytojas Jonas Rūkas. Išleista trečioji abiturientų laida. Vienuoliktokų klasės vadovas – rusų kalbos mokytojas Bronius Riška.
1959–1960 mokslo metais Žarėnų vidurinę mokyklą baigė ketvirtoji vienuoliktokų abiturientų laida. Klasės vadovė – matematikos mokytoja Natalija Mažeikaitė.
Direktorius – Jonas Rūkas, pavaduotojas – Antanas Urbonas.
Nuo 1960–1961 mokslo metų Žarėnų vidurinei mokyklai vadovauti paskirta
matematikė Natalija Mažeikaitė, kuri direktoriavo iki 1972 metų.
Žarėnų vidurinės mokyklos penktoji abiturientų laida išleista 1960–1961 mokslo metais. Klasės vadovė – chemijos mokytoja Elena Bucevičiūtė.
1961–1962 mokslo metais Žarėnų vidurinę baigė šeštoji vienuoliktokų absolventų laida. Klasės vadovė – istorijos mokytoja Albina Plepaitė. Direktorės N. Mažeikaitės pavaduotoja dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Stasė Vingytė.
Ši laida buvo paskutinė Underavičių dvare. 1961–1962 mokslo metų užbaigimo iškilmėse dalyvavo Telšių rajono švietimo skyriaus vedėjas Vincas Kryževičius,
inspektorius Adolfas Grajauskas, metodininkė Elvyra Šapokienė.
1962–1963 mokslo metais Žarėnų vidurinė mokykla įsikūrė naujuose rūmuose. Septintoji absolventų laida išleista 1963 m. birželį. Klasės vadovė – Stefa
Jarienė.
1962 m. rugsėjo pirmoji buvo ypatinga ir džiugi mokyklos šventė. Iškilmėse
dalyvavo mokinių tėvai, Telšių rajono švietimo skyriaus atstovai, Ariškės tarybinio
ūkio vadovai, statybininkai, gausus būrys Žarėnų miestelio ir apylinkių gyventojų.
Mokykla parengė turiningą programą, vėliau sporto salėje vyko šokių popietė.
Po poros savaičių vyko antrasis mokyklos atidarymas, į kurį atvyko svečių
ir iš Vilniaus – švietimo ministras Mečislovas Gedvilas su ūkio vadovu Vytautu
Kiškiu ir Telšių rajono švietimo skyriaus vedėjas Vincas Kryževičius.
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Naujoji mokykla – daug erdvės, atskiri jaukūs kabinetai. Tačiau dar reikėjo
baigti įrengti stadioną, sutvarkyti aplinką. Darbus užbaiginėjo ūkvedys Vytautas
Viliušis, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai.
Naująją Žarėnų vidurinę mokyklą pamėgo miestelio ir aplinkinių kaimų
gyventojai, mokinių tėvai.
Čia kasmet vyko Rugsėjo pirmosios, Naujųjų metų šventės, minėjimai, mokslo
metų užbaigimai, įvairūs koncertai.
1 lentelė. Žarėnų vidurinės mokyklos mokytojai 1960–1961 mokslo metais
Eil.
Nr.

Mokytojai

Gimimo metai

Specialybė

Baigė

1.

Jonas Rūkas

1929 06 17

Rusų kalba

2.

Natalija Mažeikaitė

1927 09 13

Matematika

VVPI

3

Bronislovas Riška

1926 01 25

Rusų kalba

ŠPI

4.

Zita Riškienė (Stasiulytė)

1936 03 01

5.

Paulina Jankauskienė (Jurkūnaitė) 1938 04 06

Pedagogo
stažas
11
7
10

Lietuvių kalba

ŠPI

5

Matematika

ŠPI

1

6.

Bronė Bezaraitė

1937 09 01

Braižyba

1

7.

Stasė Vingytė

1937 05 08

Lietuvių kalba

1

8.

Birutė Viršilienė (Skučaitė)

1929 02 14

Lietuvių kalba

10

9.

Albina Plepaitė

1928 05 28

Istorija

10.

Stefa Virmauskytė

1927 01 23

Vokiečių kalba

7
11

11.

Elena Bucevičiūtė

1935 01 17

Chemija

1

12.

Veronika Rumbutienė

1929 08 11

Biologija

9

13.

Algirdas Smilgevičius

1937 08 15

Rusų kalba

14.

Ona Rūkienė

1929 04 26

Vokiečių kalba

2
11

15.

Danguolė Norvilaitė

1936 08 31

Darbai

1

16.

Bronius Nekiūnas

1936 04 27

Fizika

1

17.

Leonas Krapavickas

1931 02 02

Darbai

1

18.

Vaclovas Viršilas

1929 01 30

Darbai

7

19.

Julija Bartkuvienė

1928 08 23

Lietuvių kalba

VVPI

20.

Irena Valauskienė

1936 11 23

Pradinės klasės

Pedagoginė
mokykla

11
3

21.

Valerija Enkienė

1931 03 07

Pradinės klasės

Pedagoginė
mokykla

10

22.

Laima Miškinytė

1939 02 02

Pradinės klasės

1

23.

Benediktas Ruzgus

1907 01 04

Pradinės klasės

27

24.

Aldona Leonienė

1931 03 26

Matematika

7

25.

Aldona Petreikienė

1936 01 10

Muzika

7

26.

Greta Stanaitienė

1912 12 12

Vokiečių kalba

VVPI

19

Aštuntoji abiturientų laida 1963–1964 mokslo metus baigė 1964 m. birželį.
Vienuoliktokų klasės vadovė – lietuvių kalbos mokytoja Stasė Vingytė.
Su devintąja abiturientų laida 1965 m. birželio mėnesį atsisveikino klasės
vadovė lietuvių kalbos mokytoja Zita Riškienė (Stasiulytė).
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1965 m. dešimtosios ir 1966 m. vienuoliktosios abiturientų laidos klasės
vadovė – matematikos mokytoja Paulina Jankauskienė (Jurkūnaitė).
1967 m. Žarėnų vidurinėje mokykloje baigė mokymą Suaugusiųjų vakarinė
vidurinė mokykla.
1967–1968 mokslo metus baigė dvyliktoji abiturientų laida. Klasės vadovė –
Jadvyga Radzevičienė.
1968–1969 mokslo metais į Žarėnų vidurinės mokyklos kolektyvą atėjo
naujų mokytojų: istorijos – Irena Banaitienė, geografijos – Zita Radzevičienė, fizikos – Jadvyga Rudavičienė, biologijos – Aleksandra Jacevičienė, chemijos – Elena
Tamašauskienė, lietuvių kalbos – Irena Ramanauskienė, fizinio lavinimo – Domas
Rimkus, piešimo – Jonas Jankauskas, pradinių klasių mokytojai – Ona Žydelienė
ir Benediktas Ruzgus, muzikos – Pranas Valatka, laborantės – Silva Žibaitytė,
Liuda Abukaitytė, pionierių vadovė – Adelė Mitkevičiūtė.
Tryliktoji abiturientų laida 1968–1969 mokslo metus baigė 1969 m. birželį.
Klasės vadovė – chemijos mokytoja Elena Tamašauskienė.
Keturioliktoji abiturientų laida su mokykla atsisveikino 1970 m. birželį.
Klasės vadovas – fizinio lavinimo mokytojas Domas Rimkus.
Penkioliktosios abiturientų laidos klasės vadovas – rusų kalbos mokytojas
Bronislovas Riška. Išleistuvės vyko 1971 m. birželį.
Šešioliktoji abiturientų laida 1971–1972 mokslo metus baigė 1972 m. birželį.
Klasės vadovė – vokiečių kalbos mokytoja Greta Stanaitienė.
2 lentelė. Žarėnų vidurinės mokyklos mokytojai 1971–1972 mokslo metais
Eil.
Nr.

Mokytojas

Specialybė

Baigė

Pedagogo stažas

1.

Natalija Mažeikaitė

Matematika

VVPI

19

2.

Paulina Jankauskienė

Matematika

ŠPI

12

3.

Bronius Riška

Rusų kalba

ŠPI

22

4.

Zita Riškienė

Lietuvių kalba

ŠPI

18

5.

Zita Radzevičienė

Geografija

ŠPI

21
23

6.

Julija Bartkuvienė

Lietuvių kalba

VVPI

7.

Irena Ramanauskienė

Lietuvių kalba

Neakivaizdžiai

3

8.

Regina Gasiūnienė

ŠPI

8

9.

Marina Lukošaitė

10.

Aleksandra Jucevičienė

Biologija

Neakivaizdžiai

3

Neakivaizdžiai

22
11

11.

Jadvyga Rudavičienė

Fizika

ŠPI

12.

Elena Tamašauskienė

Chemija

Neakivaizdžiai

7

13.

Greta Stanaitienė

Vokiečių kalba

VVPI

29

14.

Domas Rimkus

Fizinis lavinimas

KKI

22

15.

Jonas Jankauskas

Piešimas

16.

Gabrielė Vilkauskaitė

Neakivaizdžiai

7

VVU

1
Antraeilininkė

17.

Irena Šileikienė (Pukinskaitė)

VVPI

18.

Algirdas Mitkus

Neakivaizdžiai

19.

Pranas Valatka

Muzika

TDM

14

20.

Valerija Enkienė

Pradinės klasės

Ped. mokykla

22

1
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Mokytojas

Specialybė
Pradinės klasės

Baigė

21.

Irena Valauskienė

22.

Ona Vainutienė

Ped. mokykla

6

23.

Genovaitė Žardeckytė

Ped. mokykla

1

24.

Stasė Bartulytė

25.

Ona Žydelienė

Pradinės klasės

Ped. mokykla

Pedagogo stažas
15

Ped. mokykla

1

Ped. mokykla

7

Žarėnų mokyklos vadovai
1. Petronėlė Šimkevičienė (Budrytė) (1918–1929)
2. Sikstas Varnelis (1929–1931)
3. Zita Valintelytė (1931–1934)
4. Julius Mikalauskas (1934–1941)
5. Juozas Liutkus (1941–1946)
6. Juozas Pauliukonis (1946–1947)
7. Zigmas Elijošius (1947–1949)
8. Danielius Štaras (1949–1951)
9. Pranas Dzvonkus (1951–1952)
10. Juozas Maliukas (1952–1954)
11. Pranas Stasiulis (1954–1959)
12. Jonas Rūkas (1959–1961)
13. Natalija Mažeikaitė (1961–1972)
14. Paulina Jankauskienė (1972–1993)
15. Saulius Žukauskas (1993–1997)
16. Stasė Mitkuvienė (1997)
17. Vidmantas Švažas (1997–2001)
18. Saulius Damanskis (2001–2007)
19. Romualdas Sipavičius (2007–2016)
20. Tomas Ubartas (nuo 2017)
Pastaba. Žarėnuose nuo 1805 m. veikė parapinės, nuo 1865 m. – valdinė
pradžios mokykla, nuo 1885 m. – slapta lietuviška mokykla.
Atkūrus Lietuvos valstybę, Žarėnuose 1918 m. lapkričio 1 d. įsteigta pradinė
mokykla, veikusi iki 1946 m., 1946–1949 mokslo metais – progimnazija Underavičių dvare, nuo 1949 iki 1953 m. – septynmetė, nuo 1953 m. – vidurinė. 1962 m.
atidaryta naujoji Žarėnų vidurinė mokykla.
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Pokario mokslo metai Žarėnų valsčiaus mokyklose
Juozas Girdvainis

1944–1945 mokslo metai Žarėnų pradžios mokykloje prasidėjo 1945 m. sausio 2 d. Karo metu Žarėnų mokykla sudegė, mokyklos dienynai ir bylos dingo.
1945 m. 5 komplektuose pradėjo veikti 4 klasės. Mokslo siekti norėjo 63 (I –
24, II – 7, III – 18, IV – 14) vaikai. Vaikus mokė:
1. Pranas Stasiulis, gim. 1916 m. sausio 1 d., baigęs prekybos mokyklą.
2. Danielius Žilevičius, gim. 1927 m. rugpjūčio 4 d., baigęs Vilniaus III gimnazijos 5 klases.
3. Irena Simaitytė, gim. 1925 m. rugpjūčio 15 d., baigusi Telšių gimnaziją.
4. Bronė Mičiuvienė, gim. 1901 m. lapkričio 5 d., baigusi Kerčės gimnaziją
Ukrainoje.
5. Viktoras Vasiliauskas, gim. 1922 m. liepos 29 d., baigęs Vilniaus suaugusiųjų gimnaziją1.
Kitąmet, 1945 m. spalio 1 d. prasidėjus mokslo metams, mokslo žinių sėmėsi
124 (pareng. – 9, I – 48, II – 30, III – 22, IV – 15) vaikai. Mokytojų gretas papildė
Zigmas Elijošius, Stefa Norvydienė, Agnė Pečkauskaitė ir Aldona Nosariovienė2.
1947 m. rugsėjo 1 d. Žarėnų progimnazijoje pagausėjo vyresnių klasių moksleivių. Vyresnėse klasėse mokėsi 83 (V – 31, VI – 19, VII – 18, VIII – 15) mokiniai.
1948 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje 7 mokytojai mokė 225 vaikus.
1949 m. rugsėjo 1 d. (kartu su parengiamosiomis klasėmis), septynmetę
lankė 231 vaikas.
„Žarėnų mokytojai įpareigoti studijuoti ir įsisavinti VKP (bolševikų) istorijos trum
pą kursą, marksizmą-leninizmą, kaip visų mokslų pagrindą… Mokinių diktantuose reta
tarybinių sakinių“, – rašė 1950 m. lapkričio 24 d. inspektorius Algirdas Taurinskas3.
1952–1953 mokslo metais Telšių rajono Žarėnų septynmetė mokykla 5 komplektuose mokė 217 vaikų. Pradinėse klasėse mokėsi 148 (I – 34, II – 34, III – 37,
IV – 43) ir vyresnėse – 69 (V – 28, VI – 25, VII – 16) vaikai.
1953 m. rugsėjo 1 d. Žarėnų septynmetė tapo vidurine mokykla ir joje mokėsi 223 vaikai. Pradinėse klasėse mokėsi 126 (I – 25, II – 30, III – 33, IV – 38),
vyresnėse 97 (V – 51, VI – 24, VII – 22) ir 20 (VIII – 20) mokinių4.
1954 m. rugsėjo 1 d. Žarėnų vidurinėje mokykloje į klases sugužėjo 277 vaikai. Pradinėse klasėse mokėsi 122 ir vyresnėse – 88 (V – 34, VI – 30, VII – 24)
bei 67 (VIII – 55, IX – 12) vaikai.
1956–1957 mokslo metais Žarėnų vidurinę mokyklą lankė 281 mokinys.
Pradinėse klasėse mokėsi 126 (I – 32, II – 26, III – 31, IV – 27) ir vyresnėse –
92 (V – 53, VI –19, VII – 20) bei 63 (VIII – 23, IX – 16, X – 13, XI – 11) mokiniai.
1957 m. birželio mėn. Žarėnų vidurinės mokyklos mokytojai garbingai
išleido pirmąją vienuoliktokų laidą – 1 LCVA, f. R-762, ap. 6, b. 29, l. 16.
2
Ten pat, b. 279, l. 260.
11 abiturientų5.
3
1957 m. rugsėjo 5 d. Žarėnų 4 Ten pat, ap. 6, b. 623, l. 379.
Ten pat, b. 911, l. 213.
vidurinės mokyklos 296 mokiniai vos 5 Ten pat, b. 1317, l. 6 ir b. 1297, l. 94.
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tilpo į 12 kambarių. Juos mokė net 19 mokytojų. Mokyklos bibliotekoje buvo
2996 knygos.
Pradinėse klasėse mokėsi 156 (I – 55, II – 25, III – 37, IV – 39) bei vyresnėse – 78 (V – 26, VI – 35, VII – 17) ir 62 (VIII – 20, IX – 17, X – 12, XI – 13)
mokiniai.
1958 m. birželio 1 d. Žarėnų vidurinėje mokslo metus baigė 297 mokiniai.
Pradinėse klasėse mokėsi 156 (I – 55, II – 25, III – 37, IV – 39) ir vyresnėse –
78 (V – 26, VI – 35, VII – 17) bei 63 (VIII – 20, IX – 17, X – 12, XI – 14) mokiniai.
1958 m. rugsėjo 1 d. siekti mokslo žinių į klases susirinko net 335 mokiniai.
Pradinėse klasėse mokėsi 144 (I – 39, II – 41, III – 27, IV – 37), vyresnėse –
124 (V – 71, VI – 24, VII – 29) ir 67 (VIII – 28, IX – 10, X – 17, XI – 12) mokiniai.
1959–1960 mokslo metais Žarėnų vidurinėje mokėsi 289 vaikai. Pradinėse
klasėse mokėsi 111 (I – 25, II – 32, III – 30, IV – 24) ir vyresnėse 114 (V – 53,
VI – 41, VII – 20) bei 64 (VIII – 19, IX – 22, X – 8, XI – 15) vaikai.
1962–1963 mokslo metais Žarėnų vidurinėje mokykloje su gamybiniu mokymu mokėsi 287 mokiniai.
1945 m. balandžio 18 d. prasidėjus mokslo metams, Medingėnų pradinėje
mokykloje susirinkusių tik 30 (I – 9, II – 3, III – 11, IV – 7) vaikų (20 mergaičių
ir 10 berniukų) mokė vedėja mokytoja Emerencija Tuminaitė. Mat 1945 m. sausio–
kovo mėn. Medingėnų pradinėje (kaip ir Zdoniškių, Pasvaigės) veikė privalomi
rusų kalbos kursai suaugusiesiems6.
1946 m. rugsėjo 1 d. jau mokėsi 60 (I – 20, II – 15, III – 15, IV – 10) vaikų.
1947 m. rugsėjo 4 d. dviejuose komplektuose (II komplektas – Vinco Gird
vainio gyvenamajame name) susirinko 70 (45 mergaitės ir 25 berniukai) vaikų.
Mokytojai E. Tuminaitei talkino mokytojas Antanas Palšys, gim. 1905 m., baigęs
Telšių gimnazijos 6 klases, 7 m. darbo stažas.
1948 m. rugsėjo 1 d. dviejų komplektų pradinėje mokėsi 75 (35 mergaitės
ir 40 berniukų) vaikai.
Į Medingėnų pradinę mokyklą sugrįžo visų mylima mokytoja A. Gedvilienė
(Eidimtaitė). Ji atvyko iš Varnių valsčiaus Drobūkščių pradinės mokyklos, kur
drauge su mokytoja Emilija Montvilaite mokė 76 vaikus7.
1949 m. rugsėjo 1 d. Medingėnų septynmetėje mokykloje dviejuose komplektuose (II komplektas – Vinco Girdvainio erdviame gyvenamajame name,
II aukšte – 6 kambariai mokytojų butams) mokėsi 118 (I – 30, II – 30, III – 17,
IV – 14, V – 27) vaikų.
Medingėnų septynmetės mokyklos direktorė Adolfina Gedvilienė ėmėsi
ryžtingos veiklos. Pertvarkė klases, sudarė konkrečią programą mokinių ugdymui
ir užklasinei veiklai. Mokykloje dirbo trys mokytojai.
1950 m. rugsėjo 1 d. Medingėnų septynmetėje mokykloje mokėsi 120 (I –
29, II – 30, III – 19, IV – 15, V – 27) vaikų.
1958 m. rugsėjo 12 d. Medingėnų septynmetėje mokykloje mokėsi 104
(50 berniukų ir 54 mergaitės) vaikai.
Pradinėse klasėse mokėsi 46 (I – 6, II –
11, III – 16, IV – 13) ir vyresnėse – 58 6 Ten pat, b. 29, l. 14.
7
Ten pat, b. 279, l. 328.
(V – 32, VI – 16, VII – 10) vaikai.
604

I S T O R I J A . K U LT Ū R A . Š V I E T I M A S

Mokykla veikė 2 komplektų penkiuose kambariuose. Vaikus mokė 9 mokytojai.
Mokyklos valdose – 2 ha žemės.
1959 m. birželio 17 d. Medingėnų septynmetėje mokslo metus baigė 113 mokinių. Pradinėse klasėse mokėsi 47 (I – 6, II – 12, III – 15, IV – 14) ir vyresnėse – 66 (V – 41, VI – 15, VII – 10) vaikai.
1960–1961 mokslo metais Rietavo rajono Medingėnų septynmetėje mokyk
loje mokėsi 154 mokiniai, 22 gyveno bendrabutyje, įrengtame Vinco Girdvainio
gyvenamajame name. Mokyklos vaikai abiejuose komplektuose vos galėjo sutilpti
į 8 kambarius. Du kambariai buvo skirti V klasės mokiniams. Direktorius – Juozas Vilutis.
1961–1962 mokslo metais Rietavo rajono Medingėnų aštuonmetėje mokykloje
mokėsi 175 vaikai.
Pluotinės pradžios mokykloje dviejuose komplektuose po karo 1945 m. į
klases susirinko 56 (I – 11, II – 22, III – 14, IV – 9) vaikai. Juos mokė:
1. Julija Každailevičiūtė, gim. 1924 m., baigusi Telšių gimnaziją.
2. Juzefa Dauginienė, gim. 1903 m., baigusi Kretingos dvimečius mokytojų
kursus.
1946 m. rugsėjo 1 d. jau mokėsi 95 vaikai, 1947 m. – 116 (I – 42, II – 28,
III – 27, IV – 19) vaikų. Juos mokė mokytojai Jurgis Žukauskas ir Jadvyga Suokaitė.
Plauskinių pradžios mokykloje mokslo metai prasidėjo 1944 m. lapkričio
11 d. Susirinko tik 28 (I – 16, II – 8, III – 4) vaikai.
1945 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 39, 1946 m. – 46, o 1947 m. – 88 (paruoš. –
13, I – 25, II – 19, III – 19, IV – 12) vaikai. 1946 m. 46 vaikus mokė mokytoja
Nelė Kniūkštaitė.
1947 m. 87 vaikus mokė mokytoja Elena Bareišaitė.
1949 m. 80 vaikų mokė du mokytojai.
Rietavo rajono Plauskinių pradinėje 1961 m. birželio 16 d. mokslo metus
baigė 37 vaikai. Vedėjas – Julius Mikalauskas.
Keturakių pradinėje mokykloje 34 (I – 20, II – 8, III – 6) vaikus nuo 1944 m.
lapkričio 3 d. mokė vedėjas mokytojas Mečys Vasiliauskas, gim. 1877 m. lapkričio
20 d., baigęs Veiverių mokytojų seminariją ir Maskvos universiteto pedagogikos
skyrių.
1945 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 55, 1946 m. – 83 vaikai.
1947 m. mokytoja Felicija Andriuškaitė mokė 59 vaikus.
1949 m. kartu su atvykusia mokytoja D. Aukštikalnyte F. Andriuškaitė
mokė 68 vaikus.
1952 m. dviejuose komplektuose mokėsi 59 vaikai, 1953 m. – 56, 1954 m. – 49,
1956 m. – 42, 1957 m. – 45, 1958 m. – 55.
1960 m. birželio 17 d. mokslo metus baigė 60 vaikų8.
1961 m. mokėsi 57, 1962 m. – 51 vaikas.
Feliksavo pradžios mokykloje mokslo metai prasidėjo 1944 m. spalio 20 d.
Susirinkusius 46 (I – 14, II – 12, III – 11, IV – 9) vaikus mokė vedėjas mokytojas
Kostas Lukoševičius, gim. 1907 m. gegužės 22 d., baigęs kunigų seminarijos
8
Ten pat, b. 1725, l. 80.
du kursus.
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1945 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 22, 1946 m. – 37, 1947 m. – 70 vaikų. Pradinukus mokė du mokytojai.
1954 m. dviejuose komplektuose mokėsi 50 vaikų, 1956 m. – 23, 1958 m. –
25, 1960 m. – 26, 1961 m. – 34 vaikai9.
Lauko Sodos pradžios mokykloje 1944 m. spalio 1 d. gausiai susirinkusius
97 (I – 54, II – 27, III – 12, IV – 4) vaikus mokė trys mokytojai:
1. Regina Plauskienė, 36 m. amžiaus, baigusi Telšių mokytojų seminariją.
2. Matilda Žilevičiūtė, 25 m. amžiaus, baigusi Telšių mokytojų seminariją.
3. Janina Bielskytė, 36 m. amžiaus, baigusi Telšių gimnaziją. Kitąmet mokytojų gretas papildė Rūta Klebavičiūtė, Alfonsas Pumputis ir Irena Kleibytė.
1952 m. Lauko Sodos septynmetėje mokykloje trijuose komplektuose mokėsi
156 vaikai. Pradinėse klasėse mokėsi 114 (I – 40, II – 31, III – 24, IV – 19) ir
vyresnėse – 42 (V – 13, VI – 19, VII – 10) mokiniai. 1953 m. mokėsi net 174 vaikai, 1954 m. – 171, 1956 m. – 152, 1957 m. – 142, 1958 m. birželio 1 d. mokslo
metus baigė 145 mokiniai10.
1960–1961 mokslo metais Lauko Sodos septynmetėje mokėsi 102 vaikai.
1962–1963 mokslo metais Lauko Sodos aštuonmetėje mokykloje jau mokėsi
111 vaikų11.
Sendvarių pradžios mokykloje mokslo metai prasidėjo 1944 m. spalio 24 d.
Mokytojas Juozas Gailius, 37 m. amžiaus, baigęs gimnazijos 6 klases, mokė 30
(II – 16, III – 8, IV – 6) vaikų.
1945 m. spalio 1 d. prasidėjus mokslo metams į klases susirinko 44 (I – 12,
II – 17, III – 8, IV – 7) vaikai. 1946 m. mokytoja R. Plauskienė mokė 58 vaikus.
1947 m. 57 vaikus mokė mokytoja Elena Rudavičiūtė.
Rietavo rajono Sendvarių pradinę 1958 m. lankė 25, 1959 m. – 20 vaikų.
1961 m. birželio 15 d. mokslo metus baigė 22 (11 mergaičių) vaikai12.
Šašaičių pradinėje mokslo metai prasidėjo tik 1945 m. sausio 15 d. Susirinko
24 (I –12, II – 7, III – 5) vaikai13.
1953 m. Šašaičių septynmetėje mokėsi 70 (V – 17) vaikų, 1954 m. – 90,
1956 m. – 89 (V – 12, VI – 13, VII – 13) mokiniai.
1957 m. rugsėjo 7 d. Šašaičių septynmetėje 2 komplektų mokykloje 8 mokytojai mokė 81 vaiką14.
Rietavo nepilnoje vidurinėje mokykloje 1944–1945 mokslo metais vaikus
mokė 11 mokytojų: Antanas Kiesylis, Valė Navardauskienė, Ona Saudargienė,
Elena Barkauskienė, Pranas Mačiulis, Vladė Kiesylienė, Stepas Ereminas, Liudas
Gedgaudas, Bronė Kalnikaitė ir Juozas Vilimas. Į klases susirinko 104 (I – 27,
II – 22, III – 32, IV – 23) vaikai (65 mergaitės ir 39 berniukai). Mokyklos direktorius – Ignas Saudargas.
1945 m. sausio 8 d. prasidėję mokslo metai į klases sukvietė 213 vaikų (I –
72, II – 39, III – 65, IV – 37).
9
Ten pat, b. 1836, l. 20.
1946 m. mokėsi 286 vaikai15.
10
Ten pat, b. 1584, l. 14.
Kaip ir Žarėnų valsčiuje, 1947– 11 Ten pat, b. 2101, l. 7.
1948 mokslo metais Rietavo vals- 12 Ten pat, b. 1832, l. 94
13
Ten pat, b. 29, l. 93). 1952 m. mokėsi 51 vaikas.
čiuje veikė 9 pradinės – Daugėlų 14 Ten pat, b. 1442, l. 112.
(3 kompl.), Girdvainių (2 kompl.), 15 Ten pat, b. 170, l. 359.
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Girėnų, Liolių (2 kompl.), Piaulų (3 kompl.), Rietavo (7 kompl.), Stirbiškės,
Stumbrių (2 kompl.) ir Žadvainių (2 kompl.) pradžios mokyklos16.
1947 m. rugsėjo 4 d. Rietavo pradinėje mokykloje mokėsi 253 (iš jų 115 mergaičių) vaikai (I – 82, II – 66, III – 68, IV – 37). Juos mokė 7 mokytojai: Zuzana
Kuzmickienė, Jonas Kuzmickas, Antanas Liutkevičius, Aniceta Racevičiūtė, Zuzana
Venckutė, Stasė Vitkaitė ir Sofija Saudargytė. Netoli Rietavo – Girdvainių pradinėje
mokykloje 95 (I – 43, II – 23, III – 14, IV – 15) vaikus mokė tik viena mokytoja
Elena Puplešienė.
Rietave pagausėjus gyventojų, mokyklose atsirado daug vaikų, norinčių
mokytis. Vien 1958 m. rugsėjo 10 d. Rietave veikė 24 komplektų Rietavo vidurinės
mokyklos klasės. Jose mokslo žinių siekė net 646 vaikai. Pradinėse klasėse 11 komp
lektų mokėsi 322 (I – 107, II – 70, III – 73, IV – 72) vaikai. Vyresnėse klasėse
mokėsi 188 (V – 78, VI – 53, VII – 57) ir 136 (VIII – 44, IX – 44, X – 28, XI –
20) vaikai. 1959 m. Rietavo vidurinėje mokykloje (Parko g. 5) mokėsi 628 vaikai.
Tverų vidurinėje – 222, Endriejavo vidurinėje – 232, Laukuvos vidurinėje – 416 vaikų17.
1959 m. Rietavo rajono Kentrakalnio pradinėje mokėsi 24, Laurynaičių pradinėje – 28, Girdvainių septynmetėje – 81 (V – 10, VI – 11, VII – 7) mokinys18.
1961 m. Akmenskinės pradinėje mokėsi 20, Kentrakalnio pradinėje – 16, Pelaičių pradinėje – 21, Sendvarių pradinėje – 20, Plauskinių pradinėje – 35 vaikai19.
1947 m. rugsėjo 1 d. Telšių apskrityje veikė 55 pradžios mokyk
los, Žarėnų
valsčiuje – 9. Apskrities pradžios mokyklų nelankė 1 277 vaikai, nes neturėjo
kuo apsiauti ir apsirengti. Į Telšius buvo atvežtos 125 poros avalynės, bet visi
batukai atiteko miesto vaikams20.
Telšių apskrities mokinių lankomumas pradinėse mokyklose
1947–1948 mokslo metais21
Eil.
Nr.

Valsčius

1.

Telšių miestas

980

27

2.

Telšių valsčius

893

18

3.

Varnių valsčius

744

21

4.

Ubiškės valsčius

492

32

5.

Janapolės valsčius

652

45

6.

Luokės valsčius

983

41

7.

Nevarėnų valsčius

673

55

8.

Tverų valsčius

546

15

9.

Žarėnų valsčius

878

72

6841

326

Iš viso

Lankė

Telšių apskrities DŽDT VK Liaudies švietimo skyriaus vedėjas Jenčius
1948 m. kovo 17 d. rašė:
„1947 m. Telšių apskrityje nebuvo
suremontuotos Žarėnų ir Tverų valsčių

Nelankė

Ten pat, b. 290, l. 193.
Ten pat, b. 1597, l. 4.
18
Ten pat, b. 1597, l. 11.
19
Ten pat, b. 1973, l. 7.
20
Ten pat, b. 328, l. 283.
21
LCVA, f. R-754, ap. 4a, b. 517, l. 58.
16

17
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pradinės mokyklos, tačiau 1947–1948 mokslo metais tos mokyklos mokinių tėvų pagalba
buvo pakankamai aprūpintos kuru.
1947 m. Telšių apskrities mokyklų remontui skirta 200 000 rub.
1948 m. pagaminta apie 1 000 mokyklinių suolų, 40 rašomųjų lentų, 50 stalų,
po 60 spintų ir kėdžių.
1947–1948 mokslo metais Telšių apskrityje pravestos dvi mokytojų konferencijos,
vienas valsčių liaudies švietimo skyrių vedėjų seminaras. Mokytojai valsčiuose surašyti į
politinio lavinimo ir metodinius ratelius, kuriuose jie kėlė politinį-idėjinį ir kvalifikacinį lygį.
Trūko vadovėlių, programų.“22
Nuo 1949 m. – septynmetės mokyklos. 1949–1950 m. Lietuvoje įvedamas
visuotinis septynmečių mokyklų tinklas. Progimnazijos vadinamos septynmetėmis.
Telšių apskrities DŽDT VK 1949 m. birželio 11 d. posėdžio protokolu Nr. 15
apskrityje atidaromos septynmetės mokyklos: Telšių valsčiuje – Viešvėnų, Gadūnavo ir Lieplaukės, Žarėnų – Lauko Sodos ir Medingėnų, Nevarėnų – Nerimdaičių,
Mitkaičių, Janapolės – Pavandenės ir Janapolės, Ubiškės – Eigirdžių ir Kaunatavo23.
Telšių apskrities mokyklos 1947–1950 metais
1947–1948 mokslo metai

1949–1950 mokslo metai

Veikė 55 pradžios mokyklos
Mokė 137 mokytojai
Mokėsi 6515 mokinių

Veikė 64 pradžios mokyklos
Mokė 162 mokytojai
Mokėsi 6578 mokiniai

Veikė 5 progimnazijos
Mokė 32 mokytojai
Mokėsi 378 mokiniai

Veikė 6 progimnazijos
Mokė 73 mokytojai
Mokėsi 385 mokiniai

Veikė 3 gimnazijos
Mokė 47 mokytojai
Mokėsi 779 mokiniai

Veikė 3 gimnazijos
Mokė 49 mokytojai
Mokėsi 845 mokiniai

Vasaros atostogų metu cenzuotiems mokytojams suruošti kvalifikacijos
kėlimo kursai, kuriuos baigė trečdalis pradžios mokyklų mokytojų.

„Mokyklose jau yra nemažas skaičius komjaunuolių ir pionierių, bet tai ne mokytojų
ir švietimo skyriaus nuopelnas, o partinio aktyvo.
Mokytojai, jų yra daugiau nei 200, turi pagalvoti, kad jie toliau negali gyventi
taip užsidarę, kaip kažkokioje citadelėje, o turi eiti kartu su tarybine liaudimi.“24
Ne tik politrukai, bet ir švietimo inspektoriai stengėsi įsiteikti sovietinei
valdžiai. 1948 m. vasario 20 d. inspektorius K. Gerulaitis, tikrinęs Telšių, Varnių
ir Žarėnų progimnazijas, rašė:
„Mokytojai jau įvertino tarybinės mokyklos auklėjamąją reikšmę, išstudijavę drau
go Ždanovo pranešimą apie žurnalus „Zvezda“ ir „Leningrad“, kino filmus ir teatro
repertuarus. Mokytojai pasidarė sau rimtų išvadų ir žymiai pagerino darbą su mokiniais
mokyklose.“25
„Mokytojai privalo auklėti jaunąją kartą tarybinio patriotizmo, Lenino–Stalino
partijai atsidavimo dvasia, išsivaduoti iš
vergiškos buržuazinės-nacionalistinės ideo
22
Ten pat, b. 517, l. 59.
logijos, katališkosios dvasininkijos įtakos.
23
Ten pat, b. 518, l. 7.
Nušviesti rašiniuose tarybinės san 24 Ten pat, b. 326, l. 53, 54.
tvarkos galingumą, socialistinės statybos 25 Ten pat, b. 326, l. 89.
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pranašumą prieš kapitalistinę, plačiai pasakoti apie sėkmingą komunistinės visuomenės
kūrimą.
Aiškinti marksistinį-lenininį mokslą apie tarybinės santvarkos išvystymą.
Išsiaiškinti, kodėl IV klasėje niekinami tarybiniai Lenino, Stalino portretai.
Įpareigoti visus mokyklų direktorius pasiekti, kad visi moksleiviai priklausytų
pionierių organizacijoms.“26
„Žarėnų progimnazijoje nepadarytas remontas. Klasės nepaprastai šaltos, higienos
atžvilgiu visai netinkamos ne tik Žarėnuose, bet ir Tveruose, Varniuose.“27
1949 m. rugsėjo 1 d. Žarėnų septynmetėje mokykloje 12 mokytojų mokė 231
(I – 74, II – 46, III – 40, IV – 20, V – 22, VI – 11, VII – 18) vaiką.
1947 m. sausio 3–5 d. vykusioje Telšių apskrities mokytojų konferencijoje
Žarėnų progimnazijos direktorius skundėsi, jog mokykloje trūksta mokytojų, ir
tie patys dirbantys sovietų valdžios dažnai išvaromi pašaliniams ūkių darbams
į kaimus.
Mokytojų konferencijoje dalyvavo 170 iš 282 mokytojų Telšių apskrityje.
Apie 60 mokytojų pasiųsti į kaimus gyvulių surašinėti.
1948 m. vasario 1 d. Telšių apskrities mokyklų mokiniai28
Eil.
Nr.

Mokykla

Mokiniai

1.

Telšių mergaičių gimnazija

311

2.

Telšių berniukų gimnazija

238

3.

Varnių gimnazija

224

Iš viso

773

4.

Telšių rusų progimnazija

5.

Luokės progimnazija

143

6.

Žarėnų progimnazija

70

7.

Nevarėnų progimnazija

71

8.

Tverų progimnazija

58

45

Iš viso

387

9.

Telšių miestas

963

10.

Telšių valsčius

856

11.

Ubiškės valsčius

466

12.

Varnių valsčius

641

13.

Janapolės valsčius

595

14.

Luokės valsčius

945

15.

Nevarėnų valsčius

628

16.

Tverų valsčius

531

17.

Žarėnų valsčius

809

Iš viso

6 434

Pradėta tarpusavyje atviriau bendrauti. Pokario metais Žemaitijos kaimuose
ir miesteliuose palengva įsivyrauja kū26
rybinė darbo atmosfera. Rizikingas ben- 27 Ten pat, b. 328, l. 115.
Ten pat, b. 326, l. 189.
dravimas tarpusavio darosi atviresnis. 28 LCVA, f. R-754, ap. 4, b. 1244, l. 57.
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Susirinkimai griežtai kontroliuojami, stebimos nuotaikos. Vis dar dvelkė praėjusiu
Rusijos imperijos laikmečiu: jokių mokinių susibūrimų, jokių švenčių, šimtadienių.
Sovietų okupantų saugumiečiai pralįsdavo visur – į valsčių, mokyklas, paštą.
Tuščia ir buka kontrolė.
Mokytojas ir mokinys negalėjo atvirai sakyti, ką galvoja. Reikėjo žinoti, „ką
sakyti“.
1953 m. politinė situacija po Stalino mirties (1953 m. kovas) palengva keitėsi. Mokyklose nedrąsiai pradėta atviriau kalbėti, nebijant, kad už nekaltą žodelį,
mintį ar išsakytą tezę bus tardomas, baudžiamas, tremiamas į Sibirą.
Medingėnai nuo 1962 m. – nebe Žarėnų valsčiaus pavaldumo. 1950 m.
birželio 20 d. sovietų valdžia panaikino Lietuvos administracinį susiskirstymą
apskritimis ir valsčiais. Lietuva buvo padalyta į sritis ir rajonus su apylinkėmis.
Lietuvoje buvo įkurti 87 rajonai su sustambintomis apylinkėmis. Taip nustojo
gyvuoti beveik 160 metų istoriją turinti Telšių apskritis ir jai priklausę Medingėnai.
1962 m. gruodžio 8 d. Lietuvoje panaikinama 16 rajonų (iš buvusių 87),
tarp jų Rietavo ir Varnių. Rietavo rajonas sujungtas su Plungės rajonu.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, nuo 2000 m. Rietavas paskelbtas Rietavo
savivaldybe, o Varnių rajonas sujungtas su Telšių rajonu. Rietavo ir Varnių rajonams priklausiusios Laukuvos ir jos apylinkių mokyklos perduotos Šilalės rajonui29.
1962–1963 mokslo metais Telšių rajonui priklausančiose mokyklose – Gadūnavo
aštuonmetėje mokėsi 113, Kaunatavo aštuonmetėje – 175, Lieplaukės aštuonmetėje – 194, Lauko Sodos aštuonmetėje – 111, Feliksavo pradinėje – 22, Kereliškės
pradinėje – 23, Keturakių pradinėje – 57, Šašaičių pradinėje – 34 vaikai30.

LTSR AT Prezidiumo žinios, Vilnius, 1962, nr. 34,
p. 834.
30
LCVA, f. R-754, ap. 4, b. 2101, l. 17.
29
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1946–1949 metai Žarėnų progimnazijoje
Pranas Rumbutis

Tai buvo siaubingi sovietų okupacijos pokario metai.
Susirinkæ 1946 m. á Þolinës atlaidus, Þar¸nuose þmonës patyliukais kalbëjo
apie nesibaigianèias sovietų okupacinės valdžios kratas, pyliavas, žmonių areðtus
ir tremtis.
Susëdæ prie tradiciniø ðventiniø pietø stalo, nuostolius skaièiavo mûsø
giminës. Ðeimininko Stanislovo Rumbučio jau nebuvo, já, kaip „liaudies prieðà”,
dar 1945 m. pradþioje iðveþë á Petrozavodsko lagerá Karelijoje, mat turëjo 8 ha
þemës, degtinës ir maisto prekiø parduotuvæ, buvo smulkaus kredito draugijos,
„bankeliu“ vadintos, kasininku. Jo brolis Aleksandras Rumbutis, ûkininkas ið Sa÷ðilio
kaimo, taip pat suimtas 1945 m. vasario 24 d., kartu iðveþtas á lagerá. Broliai
atrodė pavojingi naujiems sovietų okupantams, nes jø tëvas Pranciðkus – „amerikonas”, kasë anglá JAV ir ten 1929 m. þuvo. Per kitus tremtinius atëjo þinia, kad
abu broliai 1945 m. balandþio mënesá, kilus dizenterijos protrûkiui, mirë lageryje.
Á lagerá Karelijoje iðveþtas tetos Juzefos Rumbutytës vyras Liudvikas Viskantas, Lietuvos kariuomenës savanoris, nepriklausomybës kovø dalyvis. Tik
prieð savaitæ suimta Stanislovo sesuo Marijona Jonauskienë, ûkininkë ið Ðaðãièiø
kaimo; prieð du su pusæ mënesio nuðautas partizanas Juozas Rumbutis, Stanislovo
ir Aleksandro pusbrolio Juozo sûnus. Laimė, dėl sovietų stribiteliø þioplumo ar
liudininkø apsukrumo pavadintas Jonu Rumbieèiu, tad kitø Rumbuèiø, gyvenusiø
Þarënø valsèiuje, nepersekiojo. Tokios ar panaðios problemos jau buvo uþgriuvusios
nemaþai ðeimø, neþinia ir Damoklo kardas virð galvø kabojo daugeliui. Baigiantis
pietums, teta Kotryna sako mano mamai: „Þarënus atëdara progemnazeje, atveðk
sava Pranoka, èe mokinses er mona Danioks“, – antrà kartà kartoti nereikëjo, seserys
sutarë greitai, pusbrolis Danielius ir að buvome patenkinti, kad bûsime drauge.
Nors jis ketveriais metais vyresnis, mudu gerai sutarëme.
Atsiëmiau pirmos klasës baigimo paþymëjimà Plùngëje ir rugpjûèio gale
buvau Þarënuose.
1946 m. rugsëjo pirmàją susirinkome á Þarënø Underavičių dvarà, èia mediniame rûme progimnazijai skirti keturi kambariai, atidarytos trys klasës: pirmoje –
per dvideðimt moksleiviø, vieni tais paèiais metais, kiti prieð 4–5 baigæ pradinæ;
antroje – trylika; treèioje – devyni, dauguma karo metais nesimokæ, jauniausi
Jadvyga Burgytë, Bronius Dobrovolskis (būsimas kalbininkas, kelių lietuvių kalbos
vadovėlių mokykloms autorius) ir Danielius Rumbutis – ðeðiolikmeèiai; kiti – sesuo su broliu Irena ir Benas Barsteigos, Jonas Butkevièius, Raimundas Simaitis,
Pranas Vladièka ir pusbrolis Juozas Viskantas – septyniolikmečiai-devyniolikmeèiai.
Mûsø antrokø klasë dar nelygesnë, buvau jauniausias, dvylikametis, nes
lankiau mokyklà be pertraukos; metais vyresni buvo Elena Kiaurakytë, Joana
Vaitkevièiûtë ir Feliksas Zakas; dvejais – Stanislovas Rumbutis, Zenonas Rum
ðevièius ir Vacys Vaiðys; trejais – Stanislava Andriuðkaitë, Aldona Rociûtë;
penkeriais – Pranas Gaubys, Ona Petreikytë; septyneriais – Stanislovas Ruikys;
aðtuoneriais – Bronë Petreikytë.
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Prieškario Žarėnai.
Prie Marko
krautuvės. 1938 m.

Þarënuose gyvenome Aldona, Zenonas ir að, kiti – artimiausiuose Butkø,
Girkantiðkës, Medsodþio, Karðtìniø, Vismaldÿ, Ùþminijø, Rupðiÿ, Sauðilio kaimuose. Klasës seniûnu paskirtas Stanislovas Ruikys, tuo vardu ir vadinome, o
mano antros kartos pusbrolá Rumbutá Stasiu ðaukëme. Buvome du Pranai, mane,
maþiausią, Prunce pakrikðtijo, taip visus trejus metus tevadino, o ilgasis Gaubys
liko Pranu kvieèiamas. Kiaurakiø Elenà vadinome Elyte, kai á treèià klasæ atëjo
Elena Burgytë, jai tas vardas ir liko. Stanislavà – Stase, Feliksà – Feliu ir Zenonà –
Zeniu kvietëme. Greitai visi susipaþinome, trejus metus gyvenome draugiðkai.
Klasëje tik valsèiaus partorgo sûnus Zenonas komjaunuolis, apie trëmimus ir
partizanus garsiai nekalbëjome.
Underavičių dvare įsikūrusios progimnazijos klasëse stovëjo tik mokykliniai suolai, kabëjo raðymo lentos. Vienoje klasëje stovëjo dvare buvæs ar ið kitur
atgabentas juodas fortepijonas, uþëmæs net ketvirtá maþos patalpos; mokytojø
kambaryje – nedidelis stalas, penkios këdës, medinë rûbø kabykla, keli þemëlapiai
ir popierinë dëþutë su kreida. Prieðkambaryje, po mediniais laiptais prie sienos
prikaltos kabyklos mûsø rûbams, èia pat skardinis bakelis su čiaupu, pripiltas
vandens, ant jo pastatytas ið aliuminio lietas puodelis atsigerti.
Antrais mokslo metais, kai jau buvo keturios klasës, antrame aukðte árengta
patalpa ketvirtokams ir prieðais – mokytojø kambarys. Gausëjo mokymo priemoniø, kiekviena klasë leido sienlaikraðtá, graþø rëmelá pagamino mûsø seniûnas,
staliaus sûnus Stanislovas.
Kai 1946 m. prasidëjo pirmieji mokslo metai, apsiþiûrëta, kad artëjanèiai
þiemai nëra kuro, nebus kuo kûrenti baltø kokliø krosniø, suðalsime. Mokykla
gavo girininkijoje paskyrà, su tarybinio ûkio varganais arkliais vaþiavome á miðkà,
veþëme, pjaustëme, skaldëme, krovëme á stirtas ðakalius. Atëjus þiemai, mokyk
los sargas vargais negalais ákurdavo ðlapias malkas. Kad bent kiek pradþiûtø,
sukraudavo krûvas pliauskø prie krosniø, klasëse kvepëjo egliø sakais ir miðko
tankme. Kitoms þiemoms laiku paruoðtos malkos per vasarà iðdþiûdavo, klasëse
buvo ðilèiau ir jaukiau.
Stigo vadovëliø, knygø, pagrindinis þiniø ðaltinis buvo per pamokas iðgirsta
informacija ið mokytojø lûpø, vieni nuo kitø mokslingumu nedaug skyrëmës.
Gráþus ið mokyklos reikëjo ir ûkiðkus darbus dirbti.
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Išsiskyrë antrais metais á mûsø klasæ atëjusi Elena Burgytë – nedidukë,
papûstais þandeliais, labai stropi, greit tapusi klasës pirmûne. Vacys su Stasiu
geriausiai sprendë matematikos uþdavinius, Felio lietuviø kalbos raðinius mokytoja
liepdavo garsiai perskaityti. Su Feliu, kaip þemiausi, sëdëjome pirmame suole, o
að ir dël to, kad nelabai ramus buvau.
Mano suolo draugas þiemà ið Rupðiø kaimo ateidavo apsiavæs naginëmis,
vienintelis klasëje raðë raðikliu. Jo raðiklis paties padarytas – á þàsies plunksnà
ápildavo raðalo, ástatydavo savadarbæ plunksnà, tà „uþtaisà“ ákiðdavo á medinį
iðskobtà vamzdelá, uþmaudavo toká pat antgalá. Þiemà, kol ateidavo tris kilomet
rus á mokyklà, neretai raðalas uþðaldavo, atðildþius – per daug tekëdavo, pirðtai
raðaluoti, nuo tabako gerokai pageltæ, mat Felis rûkë namuose augintà tabakà.
Progimnazijoje rûkyti nedraudë, kaip ten uþdrausi aðtuoniolikmeèiams
dvideðimtmeèiams ir kaip atskirsi jaunesnius. Man rûkyti neleido pusbrolis Danielius, nors pats traukë dûmà.
Mokykloje tuos trejus metus nedraudë lankyti baþnyèios, sekmadienio miðiose
galëjai matyti visus moksleivius, nevertë nei á komjaunuoliðkà kompanijà, visi mûsø
mokytojai auklëti prieðkario mokyklose, sunkiausiais pokario metais sugebëjo perduoti mums savo ðirdþiø ðilumà jei ne þodþiais, tai þvilgsniu, elgesiu, nuoðirdþiu
rûpesèiu auklëjo mus.
Pirmaisiais mokslo metais mus pasitiko progimnazijos direktorius Juozas
Pauliukonis, jis mokė vokieèiø kalbos, istorijos, dëstë matematikà, pats jà prastai
iðmanydamas. Vyresni mûsø ir ketvirtos klasës mokiniai skundësi jo prastu dëstymu.
Tas skundas per mokytojus pasiekë Telðiø liaudies ðvietimo skyriø. Atvykæs inspektorius tikrino kelias pamokas, direktoriui rekomendavo mokyti tik pradinukus.
Ðis nenorëjo paþeminimo, atsisakë direktoriaus pareigø ir antrø mokslo metø
pradþioje, 1947 m., buvo „paaukðtintas“ – paskirtas Þarënø valsèiaus pirmininku.
Èia jis buvo aktyvus, vaþinëjo kaimuose su stribais, spaudë ûkininkus atiduoti grûdø, pieno, mësos prievoles. Miðko vyrai nusprendë aktyvø pirmininkà
nubausti. 1947 m. pavakaræ patykojo gráþtanèio rogëmis ið pasitarimo Plungëje.
Ties Gaiþupiø ir Smilgiø kaimais, tada buvusia Plungës ir Þarënø valsèiø riba,
netoli Antano Dambrausko sodybos vieðkeliui kylant á kalvelæ, partizanai palaukë,
paleido kelias salves. Iððokæs ið rogiø J. Pauliukonis, iððovæs dar kelis ðûvius ið
pistoleto, krito nelygioje kovoje.
Antras bendrakeleivis, iðvirtæs ið rogiø, kairëje kelio pusëje esanèia loma
pabëgæs, Smilgiø ir Ðaðaièiø kaimø laukais pasiekæs Kantauèiø–Þarënø vieðkelá ir
sutemus pësèias parkeliavæs á Þarënus. Ryte nuëjæs pasakyti stribiteliams, buvæs
iðbartas, dël ko nepraneðë tik parbëgæs, ðis pasiteisinæs, kad dël iðgàsèio kelnës
buvusios „pilnos“, skalbti reikëjæ.
Buvusá direktoriø J. Pauliukonį laidojo Þarėnų kapinëse, dalyvavome visi
mokyklos mokiniai ir mokytojai.
Klasës auklëtoja Petrutë Barasaitë, baigusi Telðiø mokytojø seminarijà, neaukðta,
apvalaveidë, ne kiek vyresnë uþ klasës „senolius“, ðiltu akiø þvilgsniu glostë mus,
kai neklausydavome – pabardavo. Dëstë lietuviø kalbà, pirmà pusmetá, kol buvo
tik trys mokytojai, auklëtoja dar mokė rusø kalbos, biologijos, namø ruoðos, po
pamokø vadovavo tautiniø ðokiø rateliui, mokė deklamuoti eilëraðèius. Per lietuviø
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kalbos pamokas, atsistojusi prie stalelio Žarėnų progimnazijos mokytojai ir mokiniai.
kampo, jautriai perteikdavo raðytojø Viduryje (sėdi) – mokytojai Zigmas Juozas
biografijas, cituodavo veikalø iðtraukas, Elijošius, Janina Elijošienė (Atkočiūnaitė),
deklamuodavo poetø eiles, o mes tylut Petrutė Šniaukienė (Barasaitė) ir direktorius
tylutëliai klausëmës. Neiðpaikintiems Juozas Pauliukonis. 1947 m. gegužės 31 d.
kaimo paaugliams tos pamokos buvo
ypač reikðmingos ir ðiltos. Pamokose buvo reikli, grieþtoka.
Visai kitokià mokytojà atsimenu 1948 m. geguþës 22 d., kai rinkomës laikyti
lietuviø kalbos egzamino, turëjome raðyti raðiná. Atëjæ ir vienas, ir kitas sako –
tremia þmones! Aldona Rociûtë pasakë prie Burgiø namo maèiusi sunkveþimá ir
ginkluotus trëmëjus. Mokytojai vaikðto akmeniniais veidais, susirinkome klasëje,
Elenos Burgytës nëra; direktorius ir auklëtoja dar laukë pusvalandá.
Sëdome raðyti drebanèiom rankom ir ðirdim, ar ateis sovietų trëmëjai,
neþinia, kurio namuose jau ðeimininkauja baudëjai. Raðome. Mokytoja vaikðto
nuo vieno mokinio prie kito ir pirmà kartà taip – be þodþiø, pirðtu parodo, kur
stinga kablelio, nosinës ar kito þenklo. Mûsø raðiniai ávertinti geriau nei bet kada.
Tà 1948 m. gegužės 22 d. sovietų okupantų baudëjai iðtrëmë 105 tûkstanèius
Lietuvos gyventojø.
Treèias mokytojas, pasitikæs mus progimnazijoje ir visus trejus metus þavëjæs
tvirtu charakteriu, jautria ðirdim, gimæs bûti mokytoju – Zigmas Juozas Elijoðius,
baigęs Plungës gimnaziją ir Tauragºs mokytojø seminariją, 1946 m. dëstë chemijà,
geografijà, kûno kultûrà, muzikà. Atleidus direktoriø J. Pauliukoná, 1947 m. perëmë
vairà á savo rankas, paskirtas progimnazijos direktoriumi.
Labiausiai ásiminë Z. Elijošiaus uþklasinë veikla. Muzikos pamokose patyræs,
kurie mokiniai turi klausà, beveik visus pakvietë á choro repeticijas. Dainavome
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su dideliu entuziazmu ir per Naujø metø ðventę pirmà kartà pasirodëme Þarënø
visuomenei. Dþiaugëmës, kad mûsø klausosi ir mums ploja. Tais metais Þarënuose
didesnës salës nebuvo, visi renginiai vyko mokyklos didþiojoje klasëje, þiûrovø ir
klausytojø bûdavo sausakimða.
Antrøjų 1947–1948 mokslo metø þiemos pabaigoje sužinojome, kad pavasará
bus apskrities mokyklø chorø apþiûra Telðiuose, pradėjome intensyviai ruoðtis,
repetavome vos ne kasdien. Á apþiûrà iðvaþiavome tarybinio ûkio dviem poriniais
veþimais, arkliai liesi, ratai braðkantys, o iki Telðiø – 17 kilometrø. Per pavasario
purvynus mûsø arkliukai visai pavargo ir á Þemaièiø sostinæ paskutinius 2–3 kilometrus ëjome pësti.
Apþiûra vyko teatro salëje, kai atëjo mûsø eilë, sustojome scenos viduryje,
30 dainininkø uþpildëme tik treèdalá sustatytø paaukðtinimø. Atsiskleidus uþdangai,
prieð akis atsivërë didþiulë salë, pilna þmoniø, tokioje tilptø visi þarëniðkiai,
þiûrëjome akis iðpûtæ, rodës, burnos negalësime atverti. Kai praneðëja pristatë
Žarėnų progimnazijos chorà, pasigirdo reti aplodismentai, o kai vadovas atsisuko,
nusiðypsojo, pakëlë rankas pirmam mostui, nebematëme tos didelës salës, pajutome
esà lyg savo klasëje.
Po pirmos dainos sulaukëme gausiø aplodismentø, toliau dar daugiau, o
padainavus „Pempel, pempel“ ir „Miðkø gëlę“, aplodismentai netilo, turëjome
kartoti. Dirigento ðypsena sakë – gerai!
Laukëme þiuri sprendimo, mums skyrë antrà vietà, apgailestaudami ir
pasiteisindami skelbë, kad kolektyvas negausus, o mus ðildë tie nesibaigiantys
aplodismentai, tokio uragano dar nebuvome girdëjæ.
Arkliukai pailsëjo, veþikai sakësi turëjæ aviþø, jau visai sutemus, pavargæ,
laimingi gráþome á Þarënus.
Paskutinæ mokslo metø dienà, direktoriaus Z. Elijošiaus vedami, visi mokytojai ir mokiniai þengdavome á þygá – vienais metais iðkylavome prie Karštìnių
Didóvo eþero, ið kurio iðteka Þemaitijos graþuolë Mínija, kitais – ant istorijomis
ir padavimais apipinto Påplienijos piliakalnio – skambëdavo dainos, þaisdavome
tinkliná, kvadratà, sukdavosi poros ant þalios vejos ðokiø sûkuryje.
Atmintyje liko 1948 m. birþelio 12 d. kelionë á pajûrá. Kooperatyvo sunkveþimiu
37 keleiviai, kas atsisëdæ, kas stati, atvaþiavome á Kla¤pëdà, matëme karo sugriautà
miestà, direktoriui gavus leidimà, patekome á uostà, akis iðpûtæ þiûrëjome á jûros
platybæ, nes daugelis jà matëme pirmà kartà; stebëjomës laivø didumu. Vieno
laivo kapitonas leido aplankyti jo vadovaujamà krovininá laivà, viskas nematyta,
be galo ádomu.
Nakvojome Klaipëdos gimnazijoje, o kità rytà iðvaþiavome á Pålangà. Ir
ðiandien matau: einame Tiðkevièiaus parko taku, priekyje mûsø direktorius pilku lietpalèiu ir tokios pat spalvos skrybële, iðvydome didingus rûmus, prie
neveikianèio fontano Kristaus statulà. Toliau – Birutës kalnas, smëlis, smëlis, tiltas
á jûrà, maudynës. Gráþome ádegæ ir nusvilæ, pamatëme daugybæ neregëto, ilgai
dalijomës áspûdþiais.
Pirmøjų 1946–1947 mokslo metø vasario mënesá á mokyklà atëjo nauja mokytoja – tamsiaplaukë, stora ilga kasa, þvitriø akiø, mielo veido ir malonaus balso – Janina Atkoèiûnaitë. Buvo baigusi prieðkario metais Plungës gimnazijà. Dëstë
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Mūsų klasė. Žarėnų progimnazijos 1949 m. laidos gimnazistai.
Pirmoje eilėje – Feliksas Zakas, Stanislovas Ruikys ir Stanislovas
Rumbutis, antroje – Pranas Gaubys, Zenonas Rumševičius,
trečioje – Elena Kiaurakytė (Imelienė), Aldona Rociūtė (Juškienė),
Ona Petreikytė, Pranas Rumbutis, Joana Vaitkevičiūtė (Ginkienė),
Bronė Petreikytė, Stanislava Andriuškaitė (Činskienė) ir Vacys Vaišys.
1949 m. gegužės 15 d.

mums vokieèiø, rusø kalbas, ëmësi vadovauti dramos rateliui ir skaitovams. Jos
pamokos prabëgdavo taip greitai, net nepajusdavome. Mokytis kalbø buvo lengva
ir ádomu, o jos reþisuoti vaidinimai, renginiai turëjo didelá pasisekimà. Mûsø mielà
mokytojà galëjome þarëniðke vadinti, ji èia buvo gyvenusi, tëvelis Kazys, dalyvavæs
Pirmajame pasauliniame kare, po revoliucijos Rusijoje gráþo á tëvynæ, savanoriu
kovësi uþ Lietuvos nepriklausomybæ, tarnavo policijoje, iki 1938 m. buvo policijos
nuovados virðininkas Þarënuose. Ðeima kurá laikà gyveno Rumbuèiø name. Vëliau
tas pareigas ėjo Upônoje. Ið ten 1941 m. birþelio 15 d. okupantai Atkoèiûnø ðeimà
iðtrëmë: Kazá – á Reðiotø lagerá, paskui á Kansko kalëjimà Krasnojarsko kraðte, kur
jis 1949 m. balandžio 6 d. mirë. Juzefa Atkoèiûnienë su dukra Janina ir sûnumi
Algirdu iðtremta á Komijà, Uljanovo gyvenvietæ Ust Kulomo rajone. Sunkiais karo
metais pusbadþiaudami kirto miðkà, vilko tremties jungà. Vos pasibaigus karui,
Janina dalyvavo saviveiklininkø varþytuvëse ir, tarp skaitovø laimëjusi pirmà vietà,
buvo pakviesta dirbti á Syktyvkaro teatrà. Nors mokëjo varganus rublius, miðko
kirsti nebereikëjo, pasikeitė aplinka.
Su bûsima mokytoja Janina Atkočiūnaite susipaþinau 1946 m., vos tik
atvaþiavæs mokytis á Þarënus. Teta Kotryna Rumbutienė siøsdavo Atkoèiûnø ðeimai
siuntinius, kadangi buvo neraðtinga, papasakodavo, kà nori pasakyti tremtinëms,
o að raðydavau laiðkà. Janinos laiðkai bûdavo ádomûs, ilgesingi, raðë tai, kas
cenzûrai nekeltø átarimo.
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Prisimenu, 1946 m. gruodþio pradþioje gavome laiðkà, kuriame raðë apie
ðiaurës gamtos groþá, jai viena mergina pasakojusi, kad miðke sniego iki juosmens, ten auga tokios galingos eglës graþuolës, dvi merginos, pasiëmusios pjûklà,
verkianèios ið gailesèio, bet pjauti reikia, planas. Ta mergina pasakojusi, nors ðiaurës
gamta nuostabi, nesuprantama jëga traukianti á tëvynæ, tik čia nesà kur gyventi,
neþinia, kà galësi dirbti. Praëjo pora dienø, vakare, kai samdiniai nuëjo miegoti,
teta sako: „Pranok, raðykem laiðkà.“ Atsisëdome prie stalo, iðplëðiau sàsiuvinio lapà,
teta pradëjo pasakoti savo apmàstymus: Janina pati nori gráþti á Lietuvà, Upynoje
neilgai gyveno, ten nëra kur prisiglausti, tegu atvaþiuoja á Þarënus, tik reikia
paraðyti taip, kad laiðkø tikrintojai tos minties nesuprastø. Visi trys, teta, Danielius
ir að, sutarëme, kad laiðke, kuriame sveikinsime šv. Kalëdø proga, raðykime apie
þiemos pradþià Lietuvoje, áraðykime toká sakiná: „Tai mergelei èia uþteks duonos ir
pastogës“, ji supras mûsø mintá.
Kità dienà teta suruoðë siuntiná, ádëjo laðiniø, deðrø, vilnoniø siûlø, laikraðèiø,
maiðiukà aguonø Kûèioms, kalëdaièiø. Gráþæs ið mokyklos, rusiðkai uþraðiau adresus, uþpildþiau siuntinio lydraðtá, Povilas nuneðë á paðtà.
Jau buvo ápusëjæs 1947 m. sausis, vienà pavakaræ á kambará áëjo iðvargusi,
simpatiðka, graþaus veido keleivë. Teta ir atvykëlë apsikabinusios ilgai negalëjo
sulaikyti aðarø. Supratau, kad tai ta Janina, kuriai raðiau laiðkus. Þiemos vakarais
klausëmës jos pasakojimø apie tragiðkus išgyvenimus ilgais Sibiro tremties metais. Po mënesio kartu þengdavome á mokyklà. Mokytojo Z. Elijoðiaus rûpesèiu
J. Atkočiūnaitę priëmë mokytojauti, prieðkario metais jiedu kartu mokësi Plungës
gimnazijoje, jau tais laikais jautë simpatijà vienas kitam, tad pasibaigus mokslo
metams, 1947 m. birþelio 29 d. susituokë. Nuo to laiko gyveno vyro nuomojamame
bute, po metø susilaukë dukrelës Audrutës, 1948 m. ið tremties pabëgo mama
Juzefa Atkoèiûnienë, gyveno laiminga ðeima.
Antraisiais 1947–1948 mokslo metais, kai jau buvo keturios klasës, sulaukëme
trijø naujø mokytojø: J. Simanauskaitë dëstë geografijà ir pieðimà, Aleksandras
Gabrys – chemijà, fizikà ir gamtos mokslà, jis ëjo ir inspektoriaus pareigas, dabar bûtø vadinamas direktoriaus pavaduotoju, o Jonas Juðkevièius dëstë algebrà,
geometrijà ir fiziná lavinimà.
Atmintyje iðliko J. Juðkevièiaus (tikroji jo pavardė – Vladas Kalėda) tiesus
stotas, ramus, bet grieþtokas tonas, matematikà dëstë aiðkiai, suprantamai, logiðkai.
Kaip prisimena Elena Kiaurakytë: „...ðviesiausias þmogus liko mokytojas Juðkevièius.
Jo gerø akiø þvilgsnyje, man atrodë, buvo daug tëviðkos ðilumos.“ Prie mokyklos nebuvo sporto aikðtelës, mokytojas uþsakë ûkio staliams pagaminti krepðinio stovus, kasëme þemes, lyginome buvusiame dvaro parke ðalia liepø alëjos aikðtelæ
ir pradëjome þaisti krepðiná. Ketvirtokai R. Simaitis, D. Rumbutis, J. Butkevièius
buvo þaidæ Telðiø gimnazijoje, bendraklasis Z. Rumðevièius – Ðiauliø gimnazijoje,
pats J. Juðkevièius krepðiná þaidë puikiai.
Pavasará, baigiantis mokslo metams, pakvietëme rungtyniauti Telðiø gimnazijos
komandà, kurioje þaidë bûsima krepðinio garsenybë Stasys Stonkus. Rungtynës
pralaimëtos skaudþiai. Nuo S. Stonkaus metimø mûsø krepðio neapsaugojo nė
aukðtasis J. Butkevièius. Tai buvo pirmos oficialios krepðinio rungtynës mokykloje,
davusios pradþià patraukliam sportui Þarënuose.
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1948 m. pavasará nedidelis darnus mokytojø bûrelis iðleido á gyvenimo kelià
pirmàją progimnazijos ketvirtokø laidà, devynis „maþuosius“ abiturientus. Rudená
sugráþæ á mokyklà, laiptais lipome á antrà aukðtà, nedidelëje klasëje buvo jauku,
jautëmës mokyklos ðeimininkais. Jaunesnieji gerokai ûgtelëjome, o klasës senjorai
jau ir dvideðimtmetá atðventæ. Mokëmës, stengëmës – greitai baigiamieji egzaminai. Pramogø nedaug, retkarèiais rengdavome koncertus, vakarėlius mokykloje,
dalyvaudavo ir miestelio gyventojai, þiemà vaþiuodavome koncertuoti á kaimus.
Ûkininkai atsiøsdavo kelis veþimus, valsèiaus propagandistas, sovietų stribiteliø
saugomas, skaitydavo paskaità apie tarybinæ laimæ, po to – mûsø programa.
Pagrindinë jëga – trisdeðimties balsø choras. Ið tø paèiø dainininkø mûsø
klasës merginos – Elytë, Aldona, Joana ir Onutë, turëjusios savo tautinius rûbus,
ðokdavo pasveikinimo ðoká „Kepurinæ“, man tekdavo ðias graþuoles iðvesti ðokti
„Lenciûgëlá“, paskaityti eilëraðtá ar feljetonà.
Kaimo gryèioje vietos nedaug, bet þiûrovø, daþniausiai stovinèiø, tilpdavo
daugiau nei choristø.
Koncertavome Girkantiðkës kaime. Kaip prisimena Joana Vaitkevièiûtë, ji taip
sielojosi visà vakarà, kad drebulio nugalëti negalëjusi, o prieþastis tokia: ðeimoje
suþinojæ, kad miðko vyrai ruoðiasi valsèiaus agitatorius pagàsdinti. Pasakyti, kad
nevaþiuotumëm, Joana negalëjo, tardys, ið kur suþinojai, tuo labiau kad jos tëvas
jau buvo lageryje, o brolis iðtremtas ið tëviðkës Judr¸nø kaime prie Telðiø. Ji su
mama atbëgusios pas vyresnæ seserá Radavièienæ, gyvenusià Girkantiðkës kaime.
Bet, laimė, partizanai planà pakeitë, nenorëjæ traumuoti progimnazijos mokiniø,
o Joana sako, kad ir dabar prisiminus tà vakarà ðirdis ima drebëti. Po koncerto
Joana iðskubëjo á netoliese buvusius namus, dainininkus iðveþë á Þarënus, dalis
ketvirtokø likome ðokiuose, nakvojome pas klasës draugà P. Gaubá, sekmadienio
rytą þygiavome á namus.
Tø renginiø mums buvo maža, todėl neretai susibûręs aðtuonetas, minëtos
keturios ðokëjos dainininkës ir keturi vaikinai – Stanislovas, Pranas, Zenis ir
Pruncë, surengdavome vakarėlius tai pas Elytæ, Joanà ar kitur, skambëdavo mûsø
dainos, Þadeikiø Jonukas grodavo akordeonu, ðokdavome iki devinto prakaito.
1949 m. kovo 22 d. sovietų okupantų valdžios masinis gyventojø trëmimas
ir balandþio gale mûsø mylimos mokytojos Janinos Elijoðienës areðtas pribloðkë
visus – ji kartu su mama Juzefa Atkoèiûniene iðveþtos á Telðiø kalëjimà, prasidëjo
ið tremties pabëgusiøjų gaudynës, o tokiø buvo daug. Direktorius Z. Elijošius liko
su vieneriø metø serganèia dukrele Audrute.
Paskutinës dienos mokykloje, egzaminai, 1949 m. birþelio 20 d. gauti mokslo
baigimo paþymëjimai laukto dþiaugsmo neteikë, tvyrojusi átampa per daug gniuþdë.
Atsisveikindami linkëjome vieni kitiems geros kloties, þadëjome susitikti, deja,
paþado netesëjome. Iðsipildë Felikso Zako sentencija, áraðyta á Elenos Kiaurakytës
albumëlá:
Rudens migla ir vëjai mums nutiesë takelá,
Kuriuo kartu vis þengëm iki puikaus birþelio.
Birþeliui ápusëjus, kiekvienas sau iðskrisim
Ir á pramintà takà daugiau nebesugráðim.
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1949 m. sovietų okupuotoje Lietuvoje buvo reformuota ðvietimo sistema:
progimnazijos pavadintos septynmetëmis, gimnazijos – vidurinëmis mokyklomis.
Mûsø antroji laida atsisveikino su trejus metus gyvavusia Þarënø progimnazija,
davusia pradþià septynmetei ir 1953 m. – vidurinei mokyklai.

Mokytojų likimai
Per atostogas 1957 m. vasarà aplankiau tetà Kotrynà Þarënuose, prisimenu,
kaip ji sakë: „Popelº, kad þënotume, kon iðkentëje tava mokytoje Elijoðe.“ Ir papasakojo,
kà buvo girdëjusi ið jà aplankiusios Janinos Elijošienės, gráþusios ið antros tremties.
Kai perskaièiau Aldonos Vareikienës straipsná, atspausdintà 1998 m. vasario 14 d.
laikraðtyje „Banga“, kuriame cituojami Janinos Elijoðienës prisiminimai apie tremtá,
beveik þodis þodin atgijo tetos pasakojimas. Janinà su mama ið Telðiø sovietų
okupantai iðveþë á Klaipëdos kalëjimà. Ten Janina pajuto besilaukianti, lapkrièio
mënesá pagimdë dvynukus – dukrà Dalią ir sûnø Arūną. Kità dienà J. Elijošienė
suþinojo sovietų valdžios teisėjų nuosprendá – uþ pabëgimà ið tremties nuteista
trejiems metams kalëti, po to – vël tremtis á Komijà.
Praėjus vos mėnesiui, kai J. Elijošienė pagimdë dvynukus, ją ið Klaipëdos
kalëjimo iðvarë á Macikÿ lagerá Ðilùtës rajone. Gyveno neþmoniðkomis sàlygomis,
be ðilto vandens, vystyklus dþiovino savo kûno ðiluma, ėjo į priverstinius darbus.
Kaliniø vaikai irgi kentëjo, motinos juos aplankyti galėjo trumpai tik dvyliktà
nakties. Iðkentëjusi Macikø koncentracijos lagerio kanèias, J. Elijošienė veþiojama
ið kalëjimo á kalëjimà, pagaliau su dukrele Dalia 1951 m. atgabenta tremtin á
Vilgorto miestelá netoli Syktyvkaro Komijoje, ten atveþta ir Janinos motina Juzefa.
Iðveþant į Komiją ið Macikø, sûnø Arūną leido pasiimti tëvui.
Žarėnų progimnazijos direktorius Z. Elijoðius, kaip „nusikaltëlës“ vyras netekæs darbo Þarënuose, ásikûrë Klaipëdos kraðte, arèiau kalinèios þmonos, kad bent
kiek palengvintø jos dalià. Jam ne kartà teko keisti darbà, gelbëjo choro dirigento
sugebëjimai ir akordeonas. Prie visų vargų prisidėjo dar viena nelaimė – nuolat
sirgusi pirmagimë dukrelë Audrutë mirë. Z. Elijošius su sûneliu Arûnu 1953 m.
iðvyko pas þmonà á Komijà, kur su ðeima ten vargo dar trejus metus.
1956 m. gráþæ á Lietuvà Janina ir Zigmas Elijošiai su sūnumi Arūnu nesutikti iðskëstomis rankomis, sovietų valdžia tremtiniø nenorëjo registruoti, nedavë
darbo. Bet pagelbėjo žmonės, padoriø þmoniø visada buvo ir bus.
Elijoðiai ásikûrë Minijos þemupyje – La¹kupiuose, Prîekulës (dabar Klaipëdos)
rajone, mokytojavo Lankupių pradinëje mokykloje, užaugino ir iðmokslino kalëjime
gimusius savo vaikus, sulaukë anûkø, keturiasdeðimt ketverius metus dosniai
dalijo savo þinias ir ðirdþiø ðilumà Lankupiø gyventojams.
Abu mokytojai Elijošiai gimæ tais pačiais 1922 m., mirë irgi tais pačiais
2000 m., Zigmas vasario 8 d., Janina – kovo 26 d., vienas be kito gyventi nebegalëjo.
J. Elijoðienë, 1998 m. kalbinta A. Vareikienës, sakë: „Gal kam ir keista, kai
sakau, jog visada savyje kaþkaip jauèiau, kad Lietuva taps nepriklausoma. Tà jausmà
sunku paaiðkinti.“
Kalbantis su pirmos laidos abiturientu pusbroliu Juozu Viskantu, jis papasakojo apie klasës draugø ir mokytojø susitikimà 1999 m. minint Žarėnų pro-
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Žarėnų progimnazijos mokytojai po 50 metų prie progimnazijos
(Underavičių dvaro) pastato: Vladas Kalėda (slap. Jonas Juškevičius),
Petrutė Šniaukienė (Barasaitė), Janina Elijošienė (Atkočiūnaitė),
Zigmas Juozas Elijošius ir Aleksandras Gabrys. 1998 m.

gimnazijos baigimo penkiasdeðimtmetá ir paklausë: „Ar þinai, kad mûsø mokytojas
Jonas Juðkevièius visai ne Jonas ir ne Juðkevièius, o Vladas Kalëda?“ Ir papasakojo
mokytojo „iðpaþintá“.
Dalá tiesos þinojau dar progimnazijoje, teta Kotryna sakë, kad mokytojas
Vladas Kalėda ið Sibiro parsiveþë mamà Uršulę, iðrûpino jai dokumentus kita pavarde ir vadina ne mama, o ðeimininke arba tarnaite, bet ir tà paslaptá Þarënuose
þinojo tik keli þmonës, ið tikrøjø pavardë buvo pakeista ne mamai, o sûnui.
Marijãmpolës rajono Liudvinåvo seniûnijos Pasûdonës kaime 56 ha ûká
valdþiusiø Leono ir Urðulës Kalëdø namus negandos uþgriuvo vos rusams okupavus Lietuvà. Ðeimos tragedija papasakota Lietuvos gyventojø genocido ir rezistencijos tyrimo centro iðleistoje kaliniø ir tremtiniø knygoje. Ðeimos galva Leonas
Kalëda suimtas 1944 m. spalio 21 d., kalintas Marijampolëje, po metø nuteistas
dešimčiai metø lagerio ir penkeriems metams tremties. Sûnus Antanas, studentas,
suimtas 1944 m. spalio 29 d., kalintas Marijampolëje, iðveþtas á lagerá, mama
Urðulë Kalëdienë 1945 m. rugpjūčio 30 d. iðtremta á Permës sritá.
Jaunëlis sûnus Vladas, bûsimas mûsø mokytojas, baigæs Marijampolës gimna
zijà, nuo tremties pasislëpë, iðsirûpinęs dokumentus Jono Juðkevièiaus pavarde,
atvyko á Þemaitijà. Kelis kartus keitë darbovietes, ásikûrë Vilniuje, dirbo Sporto
komitete, vedë televizijos laidà „Dràsûs, stiprûs, vikrûs“. Pradėjęs rodytis laidose,
neiðvengë saugumo „rankos“, neprisistatæs vyrukas pasakæs: „...Ar ne laikas, Vladai,
susigràþinti tikrà pavardæ?“ Jonas Vladas, supratæs saugumo uþuominà, pats kreipësi
á teismà dël pavardës ir vardo grąžinimo, 1976 m. gavo pusantrø metø kalëjimo
lygtinai ir tikràjà savo pavardæ – Vladas Kalėda. Á Sibirà tada jau nebetrëmë.
Pasikeitë vardas ir pavardë, o mūsų, mokinių, atmintyje iðliko tiesus, reik
lus, papurusiais plaukais su sklastymu kairëje galvos pusëje, tëviðkai rûpestingas
mokytojas Jonas Juškevičius – Vladas Kalėda.
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Kiti mokytojai tremèiø krumpliaračių išvengė. Auklëtoja Petrutë Barasaitë
iðtekëjo ir, tapusi Ðniaukiene, ilgai mokytojavo Kãlnënø pradinëje mokykloje,
pelniusi mokiniø ir gyventojø pagarbà, gyveno Gaudikaièiø kaime netoli Telðiø.
Aleksandras Gabrys mokytojaudamas studijavo, gavo aukðtojo mokslo
diplomà, mokytojavo Vilniaus mokyklose, dirbo Specializuotos mokyklos direktoriumi Vilniuje.

Mokinių keliai
Stanislava Èinskienë (Andriuðkaitë), gim. 1931 m. Įstojo á Telšių mokytojø
seminarijà, baigusi pirmà kursà, dël lëðø stygiaus pradëjo dirbti Telšių konservø
gamykloje, po ketveriø metø perëjo á „Masèio“ fabrikà, ten per 20 metø dirbo
mezgëja. 1957 m. sukûrë ðeimà, užaugino dvi dukras: Elytæ – medicinos seserá ir
Onutæ Valickienę – tautodailininkæ, garsià lëliø kûrëjà. Ilgai gyvenusi Telðiuose,
persikëlë á vyro tëviðkæ Kalnënø kaime.
Elena Rimkuvienë (Burgytë), gim. 1932 m. Patyrė tremtinës dalià. Sibire
baigë vidurinæ mokyklà, gráþusi á Lietuvà, ágijo pediatrës specialybæ, dirbo Plùn
gëje. Ne vienos kartos vaikai jautë Elenos rûpestá, yra dëkingi gydytojai uþ mielà
þvilgsná, ðiltas rankas, daug kas – uþ gràþintà sveikatà, ne vienas ir uþ gyvenimà.
Palaidojusi vyrà, gyveno Plungëje.
Pranas Gaubys, gim. 1929 m. Ástojo á Telðiø mokytojø seminarijà, ið antro
kurso paëmë á karinæ tarnybà, gráþæs dar dvejus metus mokësi statybos technikume. 1955 m. susituokë su Stase Kerbedyte, po metø susilaukë dukros Ritos, dirbo
statybose Telðiuose. Po keturiolikos bendro gyvenimo metø iðsiskyrë, gyveno su
drauge Ðiauliuose. Mirus draugei Nadiai, jo sveikata smarkiai suðlubavo, gyveno
Ðiauliø rajono Ãukðtelkës pensionate.
Elena Imelienë (Kiaurakytë), gim. 1933 m. Ástojo á Telðiø mokytojø seminarijà,
1953 m. ágijo pradiniø klasiø mokytojo specialybæ. Tø paèiø metø rudená iðtekëjo
uþ bendrakursio Alekso Imelio, abu mokytojavo Eigi»dþiø septynmetëje, vëliau
Telðiø „Atþalyno“ vidurinëje mokykloje. Visa ðirdim atsidavusi vaikams ir mokyklai,
sumani renginiø organizatorë, malonaus balso dainininkë. Po 23 mokytojavimo
metø dėl pablogëjusos sveikatos turėjo palikti mokyklà, gyveno Telðiuose. Su vyru
Aleksu užaugino dukrà Vidà, pasukusià tëvø pëdomis – tapo vokieèiø kalbos
mokytoja. Dukra su savo vyru seneliams padovanojo tris vaikaièius.
Elena Imelienė (Kiaurakytė) savo nostalgijà mokyklai iðsako neskelbtuose
eilëraðèiuose, viename jø raðo:
Pasiilgau Tavo juoko,
Miela klase,
Ten mano jaunystë slëpës
Geltonkasë.
Pasiilgau to gerumo,
Kurá sëjau
Su kiekvienu vis atskridusiu
Rugsëju...
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Bronë Petreikytë, gim. 1926 m. Baigusi progimnazijà, dirbo buhaltere Þarënø
kooperatyve. Já panaikinus, visà laikà dirbo buhalteriná darbà Telðiø rajkoopsàjungoje.
Labai stropi, pareiginga, tokiam darbui gimusi. Netekëjusi, ðirdies atgaivà rasdavusi
baþnyèioje ir knygose. Mirë 2001 m., palaidota Þarënø Þarnos kapinëse.
Ona Radavièienë (Petreikytë), gim. 1929 m. Dirbo Þarënø paðte telefoniste,
iðtekëjo uþ Igno Radavièiaus, gyveno Viekðniuosê, vëliau Telðiuose, dirbo ligoninës
buhalterijoje. Užaugino sûnø ir dukrà, turi tris anûkus. Insultas buvo prikaustæs
prie lovos, bet pakako jëgø ir valios vël atsistoti.
Aldona Juðkienë (Rociûtë), gim. 1931 m. Baigusi progimnazijà, ið bendraklasiø pirmoji iðtekëjo, kurį laiką gyvenusi Þarënuose, iðvyko á Klaipëdà. Vyras
buvæs priklausomas nuo stikliuko, jau miræs, jai teko sunkø gyvenimo kryþiø
neðti. Gyveno Klaipëdoje.
Stanislovas Ruikys, gim. 1927 m. Neilgai dirbæs Þarënø vartotojø kooperatyve, paðauktas á karinæ tarnybà, tankistø dalinyje tarnavo trejus su puse metø.
Gráþæs mokësi agronomo-ûkio vadovo specialybës Ðilùtës þemës ûkio mokykloje,
agronomavo, dëstë Šilutės vidurinëje mokykloje, vël dirbo ûkiuose. Bûdamas pensininkas, dar ilgai dirbo lengvesnį sandëlininko darbą. Labai kruopðtus, skrupulingai
tikslus. Po ilgø kelioniø po Lietuvą S. Ruikys vienintelis ið mûsø klasës gráþo
tëviðkën. Þarënuose pasistatë sodybà, su þmona gyveno auksinio rudens dienas.
Stanislovas Rumbutis, gim. 1932 m. Tarnaudamas kariuomenëje, mokësi
vakarinëje vidurinëje mokykloje, gráþæs ágijo buhalterio-finansininko specialybæ,
dirbo inspektoriumi Telðiø finansø skyriuje, atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ –
Valstybinës mokesèiø inspekcijos Telðiø skyriaus virðininko pavaduotoju. Grieþtas
kontrolierius, finansø þinovas, geras specialistas.
Su þmona mokytoja Veronika Rumbutiene užaugino ir iðmokslino du sûnus:
Pauliø – gydytojà ir Remigijø – zootechnikà, dukrà Margarità – veterinarijos
gydytojà. Mirë 2004 m.
Pranas Rumbutis, gim. 1934 m. Ið Þarënø, baigęs progimnaziją, vël gráþo á
Plungæ. 1953 m. baigė vidurinæ mokyklà, 1958 m. Þemës ûkio akademijoje ágijo
mokslinio agronomo-ekonomisto specialybæ, dirbo Ðilutëje plano komisijos pirmininku, Þemës ûkio inspekcijos Planavimo skyriaus virðininku. Ið ten iðvyko á
Dótnuvà, Þemdirbystës institute parengė moksliná darbà, 1974 m. apgynė ekonomikos mokslø kandidato disertacijà, iki pensijos dirbo Dotnuvõs eksperimentinio
ûkio direktoriaus pavaduotoju. Su þmona Judita Rumbutiene užaugino du sûnus:
Giedriø – juristà, Sauliø – biologà ornitologà. Gyvena Akadêmijos gyvenvietëje,
Këdãiniø rajone.
Zenonas Rumðevièius, gim. 1932 m. Ástojo á karininkø mokyklà, gavo leitenanto laipsná, tikriausiai KGB kariuomenës. Kaip yra pasakojusi Janina Elijoðienë,
sutikusi savo mokiná, bûdama antroje tremtyje Komijoje, ið trumpo pokalbio supratusi, kad Zenonas nepageidauja daugiau susitikti. Dël stikliuko pomëgio neteko
tarnybos, gyveno Ðiauliuose, ten ir mirė.
Vacys Vaiðys, gim. 1932 m. Ástojo á Telðiø mokytojø seminarijà, mokantis
antrame kurse, paëmë á karinæ tarnybà. Aviacijos dalinyje aerodromo prieþiûros
bûryje tarnavo iki 1956 m., ten baigë vakarinæ vidurinæ mokyklà. Gráþæs studijavo
Ðiauliø pedagoginiame institute fiziką, 1960 m. pradëjo mokytojauti Plikiuosê.
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Nuo 1968 iki 1999 m. – Plikiÿ vidurinës mokyklos direktorius. Palikæs vadovo postà, dëstë fizikà iki 2004 m. Ûkininko prigimtis neleido bûti be darbo, ið
tëviðkës atsikëlæs 6 ha tëvø þemës, ûkininkavo. Su þmona Danute užaugino sûnø
Dainiø ir dukrà Irmą, seneliai dþiaugiasi dviem anûkëmis.
Joana Ginkienë (Vaitkevièiûtë), gim. 1933 m. Vengdama galimos tremties,
iðvyko á Prîekulæ, dirbo paruoðø ágaliotinio ástaigoje apskaitininke. Po trejø metø
ástojo á Klaipëdos buhalterinës apskaitos technikumà, baigusi paskirta á Paeþeriÿ
tarybiná ûká Kurð¸nø rajone, ten iðtekëjo. Su vyru inþinierium iðvyko á Mechanizacijos institutà Raudóndvaryje, konstravimo biure dirbo braiþytoja. Dar kartà
buvo iðvykæ dirbti á ûká Jõniðkio rajone ir, 1971 m. gráþæ á Raudondvará, visà
laikà dirbo Instituto eksperimentiniø dirbtuviø buhalterijoje. Raudondvaryje pasistatydino erdvø namà, graþiai tvarkė sodybà. Su vyru užaugino dukrà Auðrà,
sûnø Graþvydà, ðie padovanojo po porà vaikaièiø.
Feliksas Zakas, gim. 1933 m. Baigæs Va»niø vidurinæ mokyklà, Kaune ástojo
á Kauno veterinarijos akademijà, 1958 m. ágijo veterinarijos gydytojo kvalifikacijà.
Kaip prisimena bendrakursis Anicetas Stonkus, pasismailinæs raðiklio plunksnà,
Feliksas paskaitø konspektus raðë á kiekvienà skaièiavimo sàsiuvinio eilutæ smulkiomis raidelëmis, suspëdavo dëstytojø paskaitas uþraðyti þodis þodin. Pradëjæs
dirbti Gyvulininkystës institute Baisógaloje, studijavo aspirantûroje, 1966 m. apgynë
disertacijà, jam suteiktas veterinarijos mokslø kandidato laipsnis. Dirbo moksliniu
bendradarbiu, skyriaus vedëju, paskelbë daug straipsniø mokslinëje ir periodinëje
spaudoje. Buvęs Gyvulininkystës instituto direktorius prof. A. Kairys džiaugësi
turëjæs toká sumanø, kruopðtø, turinti tvirtą nuomonę darbuotojà.
Jau vaikystëje buvo išsiugdęs sugebëjimus konstruoti, jam tiko posakis „ga
lėjo ir blusà pakaustyti“. Dr. Feliksas Zakas gyveno Baisogaloje su žmona, taip pat
mokslo darbuotoja, užaugino ir iðmokslino du sûnus.
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Žarėnų progimnazijos pirmoji laida
Bronius Dobrovolskis

Baigiantis 1946-ųjų vasarai, džiugi žinia – Žarėnuose
steigiama progimnazija! Pradinę mokyklą baigiau 1943 m.
1946 m. Telšių dailiųjų amatų mokykloje baigiau pirmą kursą,
kurio bendrojo lavinimo turinys buvo maždaug gimnazijos
I klasės lygio. Tad pagal išeitą mokslą tinku į antrą. O gal
bandyti į trečią? Juk reikia kaip nors vytis prabėgusį laiką...
Pabandžiau. Laikiau kažkokius egzaminus. Išlaikiau juos ir į
siekiamą klasę buvau priimtas.
1946–1947 mokslo metus progimnazija pradėjo turėdama tris klases – I, II ir III. Norinčių mokytis IV klasėje
neatsirado. Tad mano klasei atiteko pirmosios laidos dalia ir Pedagogas,
garbė. Trečiojoje klasėje, be manęs, dar mokėsi Raimundas kalbininkas, lietuvių
Simaitis, Danielius Rumbutis, Benas Barsteiga, Irena Barstei- kalbos vadovėlių
gaitė, Jonas Butkevičius, Steponas Bladžius, Jadvyga Burgytė, autorius
Pranas Vladička, Juozas Viskantas. Daugumas buvome šiek doc. dr. Bronius
tiek „peraugę“, o P. Vladička jau gerokai įžengęs net į trečią Dobrovolskis.
dešimtį. Į III klasę dar buvo įstojęs Simonavičius (vardo jau 1990 m.
neprisimenu), bet netrukus iš mokyklos pasitraukė. Kurį laiką
su mumis mokėsi Joana Vaitkevičiūtė, bet progimnaziją ji baigė 1949 m. IV klasės
baigiamųjų egzaminų nelaikė S. Bladžius. Tad progimnazijos baigimo pažymėjimus
1948 m. gavome devyni.
Pirmuoju progimnazijos direktoriumi buvo paskirtas Zigmas Bilevičius,
tačiau šias pareigas jis ėjo labai trumpai – apie mėnesį. Po jo progimnazijos
direktoriaus pareigos atiteko iš Seinų krašto kilusiam Juozui Pauliukoniui. Tačiau
ir jis direktoriavo neilgai – po 10 mėnesių savo prašymu buvo atleistas iš tų
pareigų. Tą prašymą, rašytą 1947 m. rugpjūčio 20 d., J. Pauliukonis motyvavo
tuo, jog norįs dirbti pagal turimą buhalterio specialybę ir kad praėję mokslo
metai parodę, kad mokytojo darbui ne visai tinkąs ir negalįs reikiamai jam pavestų pareigų atlikti. Ar tos priežastys tikros, sunku pasakyti. Bent negalėčiau jų
nei patvirtinti, nei paneigti – buvo mokytojas kaip mokytojas, direktorius kaip
direktorius. Juo labiau kad Telšių rajono švietimo skyriaus vedėjo išduotoje charakteristikoje apibūdinamas kaip gerai einantis progimnazijos direktoriaus pareigas,
autoritetingas, bendradarbių gerbiamas ir nuoširdus žmogus, kupinas gerų norų
ir mokiniams, ir mokytojams. Galimas daiktas, jog tą mūsų direktoriaus žingsnį
lėmė tai, kad jis negalėjo pateikti mokslo cenzą įrodančių dokumentų. 1947 m.
sausio 24 d. J. Pauliukonis Švietimo skyriui rašo pareiškimą, kuriame nurodo,
kad Lenkijoje 1937 m. išduotas gimnazijos baigimo pažymėjimas sudegęs vokiečių
susprogdintame Vilniaus centriniame pašte, kur dirbęs tarnautoju. Pažymėjimo
nuorašų neturįs, neturįs čionai ir liudininkų, galinčių paliudyti įgytą mokslo
cenzą. Paaiškinimą baigia išties dzūkišku tonu: jei nepatikėsite mano teiginiais,
tai tada prašau iš einamų pareigų atleisti. Bet buvo atleistas ne pagal šį pareiš624
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kimą – po jo direktoriumi dar dirbo Žarėnų progimnazijos I laida. Antroje eilėje
septynis mėnesius. Iš J. Pauliukonio iš kairės – I. Barsteigaitė, P. Vladička,
progimnazijos direktoriaus pareigas J. Burgytė ir R. Simaitis; trečioje eilėje –
D. Rumbutis, J. Viskantas, B. Dobrovolskis,
perėmė Zigmas Elijošius.
Mokė mus iš esmės šeši moky- J. Butkevičius ir B. Barsteiga. Priekyje – mūsų
tojai: Petronėlė Barasaitė (pagrindinis mokytojai. Iš kairės – V. Kalėda, J. Elijošienė,
dėstomasis dalykas – lietuvių kalba), progimnazijos direktorius Z. Elijošius ir
Janina Elijošienė (Atkočiūnaitė) (rusų A. Gabrys. 1948 m. birželio 20 d.
ir vokiečių kalbos), Juozas Pauliukonis
(matematika, vokiečių kalba), Zigmas Elijošius (muzika), Jonas Juškevičius-Vladas
Kalėda (matematika ir fizika) bei Aleksas Gabrys (istorija). Pastarieji du mokytojai
progimnazijoje pradėjo dirbti 1947 m. rugsėjo mėnesį. Be to, 1946–1947 m. m.
keletą mėnesių rusų kalbą dėstė Adelė Naidzinskaitė, vos mėnesį progimnazijoje
tedirbo Ona Bilevičienė ir, kaip jau minėjau, Zigmas Bilevičius.
Mokytojų darbo krūviai buvo gana dideli. Antai P. Barasaitė, A. Gabrys,
V. Kalėda per savaitę turėdavo po 25–32 pamokas. Ir dėstė mūsų mokytojai ne
po vieną dalyką – beveik visi po 4–5. Pavyzdžiui, Z. Elijošius iki pradėdamas eiti
direktoriaus pareigas mokė ne tik muzikos, bet ir matematikos, fizikos, chemijos,
geografijos, A. Gabrys, be istorijos, dėstė dar gamtos mokslus, piešimą, braižybą,
fizinį lavinimą, J. Pauliukonis, be savo pagrindinių dėstomųjų dalykų, dar turėjo
istorijos, geografijos, fizinio lavinimo pamokų.
Visi mūsų mokytojai buvo jauni (nors mums tada taip neatrodė) – dviem
vyriausiems buvo suėję 29-eri, keturi buvo ką tik peržengę 20, likusieji 24–27 metų.
Vieni buvo baigę mokytojų seminariją arba mokęsi joje, kiti – gimnaziją. Studijavusio aukštojoje mokykloje neturėjome nė vieno. Kone visi jie Žarėnų progimnazijoje žengė pirmuosius savo pedagoginės veiklos žingsnius. Nors per Lietuvą
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Žarėnų progimnazijos I laidos susitikimas po 20 metų. Antroje eilėje iš kairės – I. Rekašienė
(Barsteigaitė), J. Krasinskienė (Burgytė) ir R. Simaitis; trečioje eilėje – D. Rumbutis,
J. Viskantas, B. Dobrovolskis, J. Butkevičius ir B. Barsteiga. Priekyje – mūsų mokytojai.
Iš kairės – V. Kalėda, J. Elijošienė, progimnazijos direktorius Z. Elijošius ir P. Šniaukienė
(Barasaitė). 1968 m.

dukart persiritę Antrojo pasaulinio karo frontai, okupantų siautėjimai ir pokario
brolžudiškos žudynės, tremtys ir pasitraukimas į Vakarus labai išretino tuomečius
20–30-mečius vyrus, net penki iš devynių (tiksliau, keturi iš šešių) mūsų mokytojų
buvo vyrai. (Šiandien ir su žiburiu šalyje nerasi mokyklos, kurioje vyrai sudarytų
bent pusę mokytojų.)
Mums, kaimo vaikams, tie dveji progimnazijos metai buvo gražūs, turiningi.
Mokykloje vykdavo mokinių vaidinimai (aš juose beveik nedalyvavau – menkas
tebuvau artistas), turėjome puikų mokinių chorą, kurio vadovas buvo progimnazijos direktorius Z. Elijošius. Žaisdavome kvadratą, tinklinį, krepšinį. Mokytis
sekėsi visai gerai. Tik ilgą laiką III klasėje neperpratau geometrijos esmės – nors
persiplėšk. Tačiau vieną kartą, baigiantis mokslo metams, atsivėrė akys – viskas
pasidarė aišku, ir nebeliko dėl jos kokių nors problemų.
Baigę progimnaziją, daugumas mokėmės toliau. J. Burgytė, J. Butkevičius,
D. Rumbutis ir S. Bladžius (nors ir nelaikė pavasarį kartu su mumis baigiamųjų
egzaminų) išvažiavo mokytis į Klaipėdos žemės ūkio technikumą, R. Simaitis
įstojo į Kauno politechnikumą, J. Viskantas – į ryšininkų mokyklą Kaune. Aš
pasirinkau Telšių mokytojų seminariją, nors buvo minčių stoti į Gruzdžių veterinarijos technikumą (karo metais pas mus kurį laiką gyveno veterinaras Česlovas
Stonkus, ir jo pavyzdys kreipė mane tos profesijos link). Paskui buvau pradėjęs
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Žarėnų progimnazijos I laidos susitikimas po 50 metų. Antroje eilėje – J. Krasinskienė (Burgytė),
trečioje iš kairės – J. Viskantas, I. Rekašienė (Barsteigaitė), B. Dobrovolskis, J. Butkevičius ir
R. Simaitis. Priekyje – mūsų mokytojai. Iš kairės – V. Kalėda, P. Šniaukienė (Barasaitė),
J. Elijošienė, progimnazijos direktorius Z. Elijošius ir A. Gabrys. 1998 m. rugsėjo 25 d.

tartis su R. Simaičiu važiuoti mokytis į Kauno politechnikumą, bet kažkaip iki
galo nesusitarėm, ir jis išvyko vienas. B. Barsteiga, I. Barsteigaitė ir P. Vladička
tais metais toliau, atrodo, nesimokė. Jei neklystu, aukštąjį mokslą baigėme tik
mudu su R. Simaičiu. Jis Kauno politechnikos institute įgijo inžinieriaus statybininko specialybę. Vėliau Kauno statybos organizacijose ėjo aukštas ir atsakingas
pareigas. O aš baigiau dvimetį Klaipėdos mokytojų institutą ir Vilniaus pedagoginį
institutą, kur įgijau lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę.
1968-aisiais, praėjus 20 metų, visa klasė (nebuvo tik anksti mirusio P. Vladičkos) ir keturi mokytojai (trūko A. Gabrio) susitikome Žarėnuose Ereminų name.
Pasikalbėjome, pasidalijome prisiminimais, pasivaišinome, nusifotografavome prie
buvusios mokyklos. Fotografuotis mes sustojome, o mokytojai susėdo pagal
1948 m. nuotrauką toje pačioje vietoje, tokia pat poza. Skirtumas tik tas, kad
tai darėme praėjus dviem dešimtmečiams.
Paskutinis mūsų klasės susitikimas įvyko 1998 m. rugsėjo 25 d. Dalyvavo
visi penki mokytojai ir visi šeši I laidos mokiniai. Deja, mūsų gretose nebebuvo jau senokai mirusių D. Rumbučio ir B. Barsteigos. Susitikę turėjome apie
ką pakalbėti, ką apie save papasakoti, ką prisiminti. Iš užmaršties pajudinome
progimnazijos laikų įvykius ir nutikimus, patirtus išgyvenimus. Ir, žinoma, nusifotografavome toje pačioje vietoje kaip ir prieš 50 metų.
Beje, šias tris nuotraukas panaudojau rašydamas lietuvių kalbos vadovėlį
X klasei. Mokiniams pasiūliau papasakoti, kokių minčių jiems sukelia tos nuotraukos, ir pakviečiau pafantazuoti – parašyti rašinį tema „Mūsų klasės susitikimas
po 20 (30 ar daugiau) metų“.
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* * *
2018 m. sukako 70 metų, kai baigėme Žarėnų progimnaziją. Deja, tos sukakties proga susitikti faktiškai jau nebėra kam. Netrukus po 1998 m. susitikimo ir
mus, ir mūsų mokytojus užklupo skaudžios netektys. 2000 m. vasario 8 d. mirė
buvęs direktorius Zigmas Elijošius. Po pusantro mėnesio amžino poilsio atgulė ir
jo žmona, mūsų klasės auklėtoja Janina Elijošienė. 2002 m. liepos 29 d. Petrašiūnų
kapinėse tariau atsisveikinimo žodį prie savo suolo draugo Raimundo Simaičio
kapo. Po kurio laiko pasiekė žinios apie Petronėlės Šniaukienės (Barasaitės) ir
Alekso Gabrio netektį, Irenos Rekašienės (Barsteigaitės) ir Juozo Viskanto mirtį.
Ne per seniausiai netekome legendinio Jono Juškevičiaus-Vlado Kalėdos. Beje,
su juo ir jo vairuojamu automobiliu 2005 m. spalio mėnesį buvome nukakę į
Varnius ir Žarėnus aplankyti ten gyvenančių buvusių progimnazijos pirmos laidos
mokinių. Varniuose susitikome su J. Viskantu, Žarėnuose – su J. Krasinskiene
(Burgyte) ir J. Butkevičiumi, parymojome prie buvusio progimnazijos pastato.
Pastaraisiais metais kol kas palyginti dar tvirtai laikėsi du belikę klasės draugai
J. Krasnickienė (Burgytė) ir J. Butkevičius, pas kuriuos, lankydamasis Žarėnuose,
visada užsukdavau. Deja, neseniai iš žarėniškių sužinojau, kad Jadvygos jau
nebėra... Apie Joną tikslesnių žinių neturiu. Girdėjau, kad jį pas save pasiėmęs
ar ne Kaune gyvenantis sūnus.
Ketvirtos mūsų nuotraukos prie buvusios Žarėnų progimnazijos pastato
jau nebebus...
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Žarėnų mokykla 1950–1960 metais
Birutė Viršilienė (Skučaitė)

1950 m. baigiau Kauno mokytojų seminariją ir buvau paskirta dirbti į Telšių
rajono Žarėnų priaugančią vidurinę mokyklą. Tuo metu joje veikė tik aštuonios
klasės. Vėliau kasmet po vieną klasę prisidėdavo. Dirbau su pirmąja klase, į kurią tėvai atvedė net 53 mokinius. Žinoma, vėlyvą rudenį – kai prasidėjo rudenio
purvai. Vėliau tų mano mokinių liko apie 20. Žarėnų priaugančioje vidurinėje
mokykloje dirbo 8 mokytojai: direktorius Danielius Štaras, jo žmona – Felicija Štarienė, pavaduotoja – Jadvyga Simanauskaitė, mokytojai: Petrutė Barasaitė, Adolfina
Montvydaitė, Pranas Dzvonkus su žmona. Kartu su manimi dirbo baigusi Telšių
mokytojų seminariją mokytoja Julija Astrauskaitė.
Nors keista, beveik visi mokytojai buvo žemaičiai. Nė vienas iš mokytojų
nebuvo nei komjaunuolis, nei komunistas. Visi šnekėjo žemaitiškai, žinoma, pamokose kalbėjo literatūrine kalba. Aš – suvalkietė, kilusi iš Garliavos, kalbėjau
literatūrine kalba, kitaip ir nemokėjau.

Žarėnų vidurinės vakarinės mokyklos septintokai ir mokytojai. Pirmoje eilėje (iš kairės) –
mokytoja Paulina Jankauskienė, mokinė Rūta Danikauskaitė, mokytoja Natalija Mažeikaitė
(direktorė), neatpžinta, lietuvių kalbos mokytoja Zita Stasiulytė (Riškienė), mokinė Zofija
Žemaitienė, mokinė Ona Stankutė, mokinė Ona Pociūtė (Rubavičienė) ir mokinė Roma
Račkauskaitė. Antroje – neatpžintas, mokinys Algis Majauskas, mokinys Pranas Riškus,
mokinys Juozas Adamanskis, rusų kalbos mokytojas Bronius Riška, mokinys Juozas Jurkus,
mokinys Stasys Juška ir ūkio inžinierius Česlovas Dambrauskas. 1964 m.
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Vėliau atvažiavo daugiau mokytojų, kurie buvo iš Žarėnų vidurinės
įvairių Lietuvos vietovių ir kalbėjo jau ne tarmiškai, o lite- vakarinės suaugusiųjų
ratūrine kalba.
mokyklos septintos
Dvejus metus dirbau su pradinėmis klasėmis.
klasės mokytojai ir
Mokykla veikė dviem pamainomis: ligi pietų mokėsi mokiniai. 1964 m.
pradinės klasės, po pietų – vyresni, kuriems aš dėsčiau istoriją
ir kūno kultūrą. Sekėsi gerai. Spartakiadoje rajone esame užėmę ir pirmą vietą.
Geras ilgų nuotolių bėgikas buvo A. Černiauskas, ieties metikė Zita Linkutė, buvo
ir gerų krepšininkų. Šie mokiniai, baigę Žarėnų vidurinę mokyklą, toliau sportavo. Kai kurie, tęsdami mokslus, net atstovavo Lietuvai. Z. Linkutė profsąjungos
pirmenybėse yra iškovojusi ir pirmąją vietą. Tada ji mokėsi Telšiuose.
Po dvejų metų įstojau į Vilniaus pedagoginį institutą, kuriame mokiausi
neakivaizdžiai ir įgijau lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Tada Žarėnuose
dėsčiau ir lietuvių kalbą. Sekėsi neblogai.
Su mokytojais sugyvenome gerai. Buvome lyg vienas kumštis. Visi daug
dirbome, buvo didelis visuomeninis krūvis. Kolūkio „K. Marksas“ pirmininkė
Elena Monkienė, visų vadinama Lena, buvo mažaraštė, todėl daug jai padėdavo
mokytojai. Bet greit ją pakeitė visiškas beraštis buvęs kolūkietis Vičius. Tai daug
prakaito žmogelis išliejo, kol išmoko pasirašyti savo pavardę. Žarėnų apylinkės
pirmininku dirbo J. Lukošius. Šitas jau ne tik mokėjo skaityti, bet ir rašyti. Tačiau
prieš rinkimus rinkėjų sąrašus keliais egzemplioriais reikėdavo rašyti mokytojams.
Dažnai prie žibalinės lempos, nes elektra būdavo tik ligi 24 valandos.
Rinkimų išvakarėse vėl pamainomis per naktis budėdavo mokytojai. Tada
jau turėjome teniso „stalą“ iš sugriuvusių kolūkio daržinės durų. Mokiniai prigamino rakečių, aš turėjau 5 teniso kamuoliukus, mat dar anksčiau buvau gavusi
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Žarėnų kultūros
namų tautinių šokių
ir dainų ansamblis.
1961 m.

teniso trečią atskyrį, tai ir visą teniso atributiką turėjau. Visi Žarėnų vidurinės
mokiniai mus mylėjo ir gerbė, o mes juos. Mokiniai tada mokyklos mokinių
jau buvo vyresnio amžiaus, norėjo rimtai mokytis. Baigę šokių ansamblis.
vidurinę, siekė studijuoti toliau. Vyresnėse klasėse jų buvo Vadovė – mokytoja
nedaug – 10 ar 15. Pirmoji abiturientų laida – 11 mokinių. Visi Birutė Viršilienė
jie įstojo į aukštąsias ir sėkmingai jas baigė. J. Janušauskaitė (Skučaitė). 1975 m.
tapo gydytoja, o D. Kiršis, A. Zabielskis, A. Viršilas įgijo
žemės ūkio akademijoje veterinarijos ar zootechniko specialybes. Z. Rumbutytė
tapo bibliotekininke. I. Lukošius – pedagogu, E. Simanaitytė tapo mokslininke.
Buvo įdomu kurti naujas tradicijas, nes po karo jų nebuvo. Mokiniai darėsi
labai aktyvūs.
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Augo Žarėnų mokykla, daugėjo Žarėnų (Ariškės) tarybinio ūkio kontoros
mokytojų. Vieni jų tapdavo senųjų kri- darbuotojai. Stefanija Jurkienė, Elena Norkienė,
tikais, kiti – nuoširdžiais draugais. Ypač Birutė Druktenienė, Dalia Venslavičienė, Zita
išskirtinai su mokytojais ir mokiniais Kaminskienė, Stasė Paulauskienė, Virginija
bendravo Ona Mikutytė, Bronius Riška. Lukošienė, Danutė Laurinavičienė ir Salomėja
Jis turėjo armoniką ir ją dažnai pravirk- Zarankienė. 1996 m. Nuotraukos iš Juozo
dindavo mokinių suėjimuose, šventėse. Girdvainio archyvo
Mokytoją Oną Mikutytę mokiniai labai
pamilo už jos gerumą, nuoširdumą, pagalbą jiems. Tradicijos buvo gražios, ypač
kai visi abitūros išleistuvių vakaro svečiai, tėvai ir mokytojai palydėdavo abiturientus sutikti aušros. Ją sutikdavo įkopę į Plinijos kalną. Tačiau ten būdavo jau
tik mokiniai, o visi kiti atsisveikindavo su jais dar Paplienijos piliakalnio papėdėje.
Tada ne vienam ir ašarėlė nuriedėdavo veidelio skruostais.
Ligi Telšių mums buvo 17 km. Mašinų pradžioje nebuvo, tad kulniuodavome pėstute iš Žarėnų į Telšius. Lyg ir vargas, bet kartu ir pramoga. Visi per
mišką, kartais ir lietui lyjant eidavome. Visi atrodėme jauni ir linksmi. Vėliau jau
ir autobusas vienas kitas ėmė kursuoti.
Žarėnų mokytojai tada buvo entuziastai. Ruošdavo vakarus, įvairius vaidinimus, statydavo veikalus. Pvz., N. Ostrovskio „Kalti be kaltės“, „Tadą Blindą“,
K. Sajos „Klumpes“, Žemaitės pjeses. Su šiais spektakliais aplankėme Telšius,
Varnius, Tverus, Rietavą, rodydavome per vakarones tėvams. Atsiliepimai spaudoje buvo palankūs. Net norėjome liaudies teatrą įkurti, bet nepavyko, pritrūko
nuolatiniam darbui žmonių.
Labai geri vaidintojai pagal ano meto meninį lygį buvo Z. Astrauskaitė,
O. Mikutytė, V. Viršilas. Daug pagyrimų sulaukė 5 klasės mokytojas V. Viršilas,
vaidinęs piemenuką.
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Mokytojai bendravo ir su Telšių rajono mokytojais. Taip kartu apvažiavome
Lietuvą, siekėme Latviją ir Baltarusiją. Keliaudavome nedengtu sunkvežimiu, vietoj
suolų – lentos, ant jų uždėti čiužiniai. Taip keliavome 12 dienų.
V. Viršilas dėstė muziką, vadovavo chorui. Ypač rajone nuskambėjo jo paruoštas duetas su gruzinų liaudies daina „Žiburėlis“, kurią atliko Stasė Stašelytė ir
Rima Girdenytė. Jas dažnai kviesdavo į didesnius Telšių rajono renginius. Žarėnų
liaudies dainų choras dalyvavo net Dainų šventėje Vilniuje.
Su kaimynais sugyvenome gerai. Mūsų namo, kur gyvenome, šeimininkės – dvi senos panelės Zuzana ir Teodora Butkevičiūtės buvo nuostabios ne tik
mums, bet ir kitiems. Jos buvo puikios audėjos. Šalia gyveno Ariškės tarybinio
ūkio direktorius Kazys Bujavičius. Jo žmona – Lietuvos totorė Tamara buvo
draugiška, darbšti, bėdoje pagelbėdavo, šiaip labai įdomi ir gera humoristė. Visų
gerbiama ir mylima senutė, buvusio Žarėnų gydytojo žmona E. Ereminienė. Tai
širdies žmogus. Jos namas ir didelis sodas buvo atviras visiems. Pas ją gyveno
net 5 mokytojai. Gavėnios metu visus pavaišindavo ruginių miltų koše, tai buvo
tada didelis delikatesas. Dauguma žmonių jos buvo niekada nevalgę. Senutė buvo
gerumo ir meilės įsikūnijimas.
Man teko ilgą laiką vadovauti kolūkio ir mokyklos tautinių šokių rateliams,
dramos kolektyvams, sporto kolektyvui. Ūkio sportininkė Gražina Kviklytė buvo
labai gera slidininkė, dalyvaudavo ir respublikinėse varžybose. Man gerai sekėsi
šaudyti, visada atstovavau Telšių rajone Žarėnams.
Naujus metus visada sutikdavome kartu su mokiniais ir tėvais Žarėnų
vidurinėje mokykloje.
1962 m. baigė statyti naują mokyklos pastatą.
Po kelerių metų išaugo ir 6 butų namas mokytojams.
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Mokytojavau Žarėnų vidurinėje
devyniolika metų
Bronius Riška

Nuostabaus grožio Žarėnų apylinkės, ir žmonės geri.
1954 m., baigęs Šiauliÿ mokytojų institutą, iš Valstybinės komisijos pasiūlymų dirbti pagal paskyrimą Ukmergºs rajone ar
Žar¸nuose pasirinkau Žarėnus. Žarėnų priaugančioje vidurinėje
mokykloje vaikus mokiau rusiškai kalbėti, skaityti ir rašyti.
Jau kitą dieną išvykau pagal paskyrimą į Žarėnus.
Pamenu, Žarėnuose prie parduotuvės užkalbinau moterį.
Klausiau, kaip nueiti iki mokyklos. Varge tu mano! Aš gi
aukštaitis – žemaitiškai nesupratau. Gerai dar, kad netrukus
susikalbėjau su tokiu vyruku, kuris išsamiai paaiškino, kaip
1954–1972 m.
mokyklą surasti.
Mediniuose buvusių dvarininkų Underavičių rūmuose Žarėnų mokytojas
ir glaudėsi Žarėnų priauganti vidurinė mokykla. Dalį pirmo Bronius Riška
aukšto patalpų užėmė Ariškės tarybinio ūkio kontora. Čia
man patarė grįžti į Žarėnus ir susirasti jauną mokytojų Viršilų
šeimą. Suradau, pasikalbėjom. Iki šiol direktoriavęs Juozas
Aliukas keliamas į Lîeplaukę, tad naujaisiais 1954–1955 mokslo metais bus jau kitas – Pranas Stasiulis. Atsisveikinu su
mokytojais Birute ir Vaclovu Viršilais, nes man reikia grįžti
į Šiaulius kiek po studijų pailsėti – paatostogauti.
Tokie tad Žarėnai pasirodė iš pirmo žvilgsnio, į kuriuos
kadaise „...miškais nuo Šiaulių pro Luokę...“ patarė keliauti
mūsų tautos dainius Maironis. Čia man buvo lemta užsibūti
iki 1972 m. rudens.
Pirmoji mokytojų konferencija rugpjūčio mėnesį Telšių 1958–1972 m. Žarėnų
Žemaitės vidurinėje mokykloje.
mokytoja Zita Riškienė
Visiems susėdus į vietas, pirmininkas suteikė žodį (1936–2006)
vienam iš sėdinčiųjų, kad šis pradėtų ritualą – pasiūlytų
išrinkti garbės prezidiumą. Į jį urmu buvo pasiūlytas visas Maskvos politbiuras
su generaliniu sekretoriumi priekyje. Po tos audringais plojimais palydėtos ceremonijos – žodis pranešėjui. Prasidėjo ilgas ir nuobodus skaitymas. Po pertraukos
išrinko grupę sekretorių. Diskusijos. Kalbos buvo iš anksto paruoštos, į popierėlius
surašytos. Pabaigoje – koncertėlis.
Kitądien vyko darbas metodiniuose rateliuose.
Naujaisiais 1954–1955 mokslo metais Žarėnų mokyklai vadovaus naujas
direktorius. Pranas Stasiulis – pirmasis su aukštojo mokslo diplomu. Tiesa, ne
pedagogo, o ekonomisto. Kilęs iš Meding¸nų, kaip ir Telšių švietimo skyriaus
ins
pektorius Stanislovas Dambrauskas. Abu kaimynai, bendramoksliai... iš lūpų
į lūpas perduodamas gandas, kad naujasis direktorius mokytojauti į Žarėnus iš
Vilniaus nuosavu „Moskvičiumi“ atvažiavo.
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Jam padės pavaduotoja mokytoja Jadvyga Simanauskytė, lituanistė su nebaigtu aukštuoju.
1954–1955 mokslo metų rugsėjo pirmoji – didžiulė šventė. Tokiems kaip
aš – pirmoji pažintis su mokiniais, auklėtiniais, jų tėvais.
Išaušus rytui, prasidėjo pamokos. Tikras darbas. Praėjo savaitė, kita, pirmasis mėnuo.
Po to talkos kaimyniniame kolūkyje ir čia pat, Ariškės tarybiniame ūkyje.
Čia klasių vadovai gavo progą gerai pažinti kiekvieną auklėtinį.
Talkos baigėsi, kai laukuose nebeliko darbų. Prasidėjo tikrieji mokslo metai.
Kur kas lėčiau mezgasi pažintys su vietiniais gyventojais.
Viena iš pirmųjų – su vietos valdžia. Kas ji?
Žarėnų apylinkės tarybos pirmininkas – aukštas plačiapetis, ne pagal metus
pražilęs Adomas Daukintis. Nepartinis.
Apylinkės sekretorė – Elzė Rytėnaitė. Taip pat nepartinė. Ji kartu su tėvais
apsigyveno Žarėnuose anais prieškariniais laikais, kai Klaipėdos kraštą pasiglemžė
hitlerinė Vokietija.
Štai ir visa tarybų valdžia ano meto Žarėnuose.
Kur kas konkretesnę valdžią turėjo Ariškės tarybinio ūkio direktorius. Pats
būdamas partinis, turėjo šalia savęs iš Telšių rajono paskirtą politinį vadovą.
Prie negausaus partiečių būrio glaudėsi Žarėnų bibliotekos vedėja Elena Monkienė. Čia ji visiems ne Elena ir ne Monkienė, o tik paprasčiausia Lena. Ji dar
ir kilnojamojo kino mechaniko padėjėja, prieš seansus pardavinėjanti bilietus.
Vietiniai pasakodavo, kad prieš keletą metų Lena buvo išrinkta čia susikūrusio
„Karlo Markso“ kolūkio pirmininke. Kai šis žlugo, jo valdas prijungė prie Ariškės tarybinio ūkio.
Po metų pasikeitė ir Ariškės tarybinio ūkio direktorius. Kazimieras Bujavičius,
naujasis direktorius, buvo ką tik baigęs Šilùtės tarybinių ūkių kadrų tobulinimosi
mokyklą. Naujasis tarybinio ūkio direktorius išsinuomojo butą Barboros Ereminienės name. B. Ereminienė buvo felčerio našlė. Žmonės prisimindavo Ereminą
ir kaip buvusį Žarėnų valsčiaus viršaitį.
Gyvenimas po truputį gerėjo. Direktorius pradėjo važinėti jam skirtu visureigiu.
Po kelerių metų Bujavičių šeima persikėlė į nuosavą namelį kitoje gatvės pusėje.
Tarybinio ūkio mechaninės dirbtuvės nuo ankstyvo ryto iki vidurnakčio
Žarėnų miestelio gyventojus aprūpindavo elektros energija. Valstybinių švenčių
proga – ir po vidurnakčio. Taip tęsėsi, kol per Žarėnus buvo nutiestos valstybinės
elektros perdavimo linijos.
Žarėnuose veikė ambulatorija, dirbo savas daktaras. Tie daktarai kelis kartus keitėsi. Buvo ir sava akušerė. Ilgus metus vaistinei vadovavo Antanas Dacys.
Vėliau ir ligoninė buvo atsiradusi.
Veikė pašto skyrius, kuriam ilgus metus vadovavo A. Paleckis. Buvo komutatorius, prie kurio dažniausiai sėdėdavo ponia Pileckienė. Skambinantis, tarkim,
paprašo sujungti su abonentu Šiauliuose. Ragelyje girdėti telefonininkių pokalbis:
„Telšiukai, duokite mums Šiauliukus...“
Žarėnai iki tol neturėjo pirties. Aplinkiniai žmonės ir be jos buvo įpratę
visas kūno švaros problemas spręsti kaip kas išmanė.
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Ūkis turėjo kelis skyrius. Kai Kìgų skyriui ėmė vadovauti J. Kviklys, kilęs
nuo Utenõs, jis savo iniciatyva pastatė pirtelę. Visi iš karto pajuto, kad turėti
pirtį – didelis patogumas. Skyriaus valdytojui buvo atleista už savivalę, nes pirtelė
ūkio ponams labai patiko.
Po kelerių metų J. Kviklį perkėlė toms pačioms pareigoms į Girkantiškės
skyrių, jis ir čia pastatė pirtį.
Mokyklos direktorius P. Stasiulis Žarėnuose užsibuvo, rodos, tik iki 1959-ųjų.
Mat sugrįžo jo žmona Bronė, kuri čia, Žarėnuose, kaip ir ten, Vilniuje, susirado
vietą už prekystalio. Laisvu nuo darbo metu kontroliavo savo vyrą, patarinėdavo,
kaip jis turėtų tvarkytis mokykloje. Esant tokiai padėčiai, visada reikia tikėtis,
kad atsiras kas nors iš tokių, kurie visokius pašlijusius reikalus bando sutvarkyti
skundais. Vienas iš tokių skundų pasiekė Švietimo ministeriją. Ministerija reikalą
tirti patikėjo inspektoriui Jonui Mikelinskui. Tas atvyko, apsigyveno Žarėnuose
ir kelias dienas vaikščiojo į mokytojų pamokas, bandė visais įmanomais būdais
išsiaiškinti, kas čia tuose Žarėnuose, kur vietos tokios gražios ir žmonės geri,
vyksta.
Sklido gandai, kad tą vakarą, kai mokytojų kambaryje buvo aptarinėjami
mokyklos tikrinimo rezultatai, kažkas matė, kad už durų stovėjo Bronislava.
Klausėsi, kas ką kalba. Neįvardytas liudininkas dievažijosi, kad tai buvo tikrai ji.
Kiek dar kartų į visas puses buvo siuntinėjami skundai su autentiškais
parašais ir kiek visokių tikrintojų vaikščiojo į niekuo dėtų mokytojų pamokas,
rausėsi po popierius ir kalbėjosi su mokytojais, dabar niekas tiksliai neprisimena.
P. Stasiuliui direktoriaujant, brandos atestatus gavo pirmos ir antros laidos
abiturientai.
P. Stasiulis grįžo į Vilnių ir ilgą laiką dirbo Kuro aparatūros gamykloje
vyriausiuoju buhalteriu.
1958 m. rudenį Žarėnų vidurinė mokykla gavo naują direktorių. Šį kartą
rusų kalbos mokytoją Joną Rūką (1929–1979). Jis ką tik neakivaizdžiai buvo baigęs
Šiaulių pedagoginį institutą, todėl pelnytai gavo aukštesnes pareigas.
Tuo metu tarybinio ūkio kontora jau dirbo naujose patalpose, mokykla
plėtėsi, Jonas ir Ona Rūkai gavo butą netoli mokyklos.
J. Rūkas buvo partietis. Kadangi mokykloje tuomet tokių nebuvo, ūkio
komunistai jį mielai priėmė į pirminę partinę organizaciją.
Naujojo direktoriaus siekiai buvo platūs. Jis, subūręs dramos mėgėjus, režisavo „Tadą Blindą“, kuriame pats vaidino svieto lygintoją. Vadovavo sklandytojų
būreliui. Pasiekė, kad visos klasės turėtų skelbimų lentas. Jose turėjo būti iškabintas klasės pamokų tvarkaraštis, pionierių būrio darbo planas ir kiti mažiau
svarbūs skelbimai.
Po plataus atgarsio susilaukusio spektaklio apie Tadą Blindą Jonas pradėjo
repetuoti Kazio Sajos „Lažybas“.
Po to užgriuvo nauji rūpesčiai. Senieji Underavičių rūmai pasidarė ankšti
augančiai Žarėnų vidurinei mokyklai. Dar prie P. Stasiulio atvažiavusi komisija
pripažino, kad reikia statyti naują mokyklą.
Kitoje Žarnelės pusėje netrukus iškilo statybininkų bokštinis kranas, sparčiai
augo naujosios 520 vietų vidurinės mokyklos sienos.
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Veiklų ir energingą direktorių iš karto pastebėjo Telšių rajono vadovai. Čia
baigta statyti internatinė mokykla. Prieš akis – aibės rūpesčių. Reikėjo sukomplektuoti kadrus, supirkti naujai mokyklai visą inventorių. J. Rūkas skiriamas
internatinės mokyklos direktoriumi. Pavaduotoju ūkio reikalams pasiėmė tuometės
Žarėnų apylinkės ligoninės ūkvedį Adolfą Mitkų. Tą patį, kuris spektaklyje apie
svieto lygintoją puikiai suvaidino čigoną, o „Lažybose“ – Martinjoną Širdvaldį.
Pradėjęs vadovauti mokyklai 1958 metų rudenį, jau 1961 metais direktoriaus parei
gas palieka pavaduotojai Natalijai Mažeikaitei.
Naujoji direktorė – matematikė. Dėl savo darbštumo ir pareigingumo per
trumpą laiką iš mokytojos tapusi pavaduotoja, direktorės pareigas ėjo iki 1972 metų.
Tais metais ji persikėlė į Telšius, kur buvo paskirta Telšių rajono liaudies švietimo skyriaus inspektore. Sutapo, kad tais pačiais metais ir mes, Riškų šeima,
atsisveikinę su Žarėnais, persikėlėme į Šateikiùs Plungės rajone.
Daug vandens nutekėjo per tuos mano mokytojavimo Žarėnuose devyniolika metų. Išasfaltavo miestelio gatves, į naują pastatą persikėlė apylinkės taryba,
paštas ir biblioteka. Buvęs apylinkės pirmininkas Adomas Daukintis, pasistatęs
namą, vedė savo sekretorę Elzę Rytėnaitę. Ši, mokėdama spausdinti mašinėle,
dirbo Žarėnų vidurinės mokyklos raštvede.
Apylinkės pirmininku kelioms kadencijoms buvo renkamas Stonkus.
Kazimieras Bujavičius už sėkmingą ūkinę veiklą buvo pristatytas ordinui.
Tikrinant būsimo ordino kavalieriaus biografiją, paaiškėjo, kad jis nepasisakė, jog
Lietuvos nepriklausomybės laikais tarnavo pasienio policijoje. Vien dėl tokios
smulkmenos buvo pašalintas iš partijos, atleistas iš pareigų. Kas tokiais atvejais
daroma? Dingt iš akių, kurti gyvenimą iš naujo. Namą, kuriame gyveno jų šeima,
nusipirko kino mechaniko Stankaus šeima.
Ariškės tarybiniam ūkiui vadovauti buvo atsiųstas Albinas Žydelis, kuris
turėjo agronomo diplomą. Po kelerių metų ir jis Žarėnuose susimūrijo namuką.
Vienu metu Žarėnų vidurinėje mokykloje veikė suaugusiųjų neakivaizdinio
mokymo skyrius. Daug suaugusiųjų čia gavo brandos atestatus. Du iš jų vėliau
baigė aukštąsias mokyklas, o Žarėnų milicijos inspektorius ta proga gavo jaunesniojo leitenanto antpečius.
Abiturientai – Žarėnų mokyklos garbė. Mes, Žarėnų vidurinės mokyklos
mokytojai, niekuomet neturėjome tiek laiko, kad nors retkarčiais stabtelėtumėm
apsidairyti, ką gero, praėjus daugeliui metų, pasiekė mūsų auklėti mokiniai.
Atrodytų, jog labai sunku įvertinti, kiek prie jų pasiekimų prisidėjo kuklios
mokytojų pastangos ir kiek jų pačių gabumai, darbštumas, noras išnaudoti savo
galimybes.
Iškilmingų susibūrimų ataskaitose kartais pagauname pasididžiavimo gaidelę, kad, va, koks ilgas tas mūsų buvusių mokinių, vienur kitur išgarsėjusių,
tuo ar anuo pasižymėjusių, sąrašas. Tiesą sakant, viskas atrodytų paprasčiau, jei
mažiau džiaugtumėmės, kad buvome geri mokytojai, o daugiau – kad turėjome
tiek daug gerų mokinių.
Iš negausios pirmosios laidos abiturientų įsimintina Janina Jonušauskaitė, pirmoji medalininkė, pirmoji pasirinkusi studijuoti mediciną. Po studijų gavo gydytojos
pediatrės diplomą. Jos bendraklasis Danielius Kiršis, baigęs žemės ūkio mokslus,
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per trumpą laiką, kopdamas karjeros laiptais, greitai iškilo kaip sumanus tarybinio
ūkio direktorius. Kiti šios laidos abiturientai liko įsimintini kaip geri žmonės.
Antroji abiturientų laida – mano vadovaujama klasė. Jau mokykloje, aštuntoje
klasėje, Stasys Viskantas ir jo suolo draugas Stasys Dobrovolskis užsidegė aistra
radiotechnikai. Vadovaujami fizikos ir matematikos mokytojo Petro Vainoros,
sukonstravo radijo stiprintuvą.
Po brandos egzaminų abiejų Stasių keliai išsiskyrė. Dobrovolskis įstojo į
Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos ir matematikos fakultetą. Sėkmingai jį baigęs,
liko dirbti Vilniuje. Viskantas iki kariuomenės dirbo Ariškės tarybiniame ūkyje.
Pašauktas į kariuomenę, rekomendavus ūkio direktoriui K. Bujavičiui, pateko į
karinį dalinį, kuriame buvo išmokytas dirbti prie radiolokatorių. Po kariuomenės įsidarbino Kauno radijo gamykloje, kur dirbo aparatūros derintoju. Įstojo į
vakarinį Kauno politechnikos institutą. Vėliau iškilo iki gamybai vadovaujančių
inžinierių. Dirbo, kol gamykla, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, užsidarė.
Net dvi tos laidos abiturientės – Aldona Druktenytė ir Nijolė Jokubauskaitė
tapo farmacininkėmis.
Alfonsas Alčauskis, baigęs Kauno žemės ūkio akademiją, gavo veterinarijos
gydytojo diplomą.
Algis Jurgis Bumblauskas įgyvendino savo svajonę tapti žurnalistu. Išleido
kelis apybraižų rinkinius, knygą „Žurnalistų bloknotas“ (2013).
Visi kiti taip pat rado vietą gyvenime. Rado ir visą gyvenimą liko tiesiog
gerais žmonėmis.
Žymiausi mokyklos auklėtiniai dabar įrašyti į Žarėnų „Minijos“ vidurinės
mokyklos istoriją. Pasigedau šiame sąraše Rimos Kviklytės, Vilniaus pedagoginiame
institute apgynusios biologijos mokslų kandidatės disertaciją.
Žarėnų vidurinėje mokykloje išleidau tris abiturientų laidas, bet nepamenu iš jų nė vieno, kuris būtų kuo nors labai išgarsėjęs. Paminėčiau nebent Vitą
Klimą, kuris Plungėje buvo pirmasis Žemės ūkio ir verslo mokyklos direktorius,
politikas, nesėkmingai bandęs iškovoti Seimo nario mandatą.
Pamokos mokiniams – mūsų duona kasdieninė. Anais istoriniais XX amžiaus antrosios pusės laikais mes, mokytojai, ir be nurodymų iš aukščiau patys puikiai žinojome, kad pamoka – svarbiausia moksleivių ugdymo priemonė.
Svarbiausia, bet ne visada tobula. Jau ir tais laikais žinojome banalią tiesą, kad
tobulybė neturi ribų.
Kad mokytojai nuolat tobulėtų, auktesni ir aukščiausi liaudies švietimo
valdininkai sugalvodavo galybes visokiausių priemonių, kad mūsų darbo kokybė
šiandien būtų geresnė nei vakar, o rytoj – tobulesnė nei šiandien.
Veikė visokių metodinių ratelių. Pačioje veiklos pradžioje būdavo organizuojamos parodomosios pamokos. Mokytojas, kuriam teks vesti tokią parodomąją
pamoką, iš anksto apgalvodavo, kaip realizuos pasirinktos pamokos temą. Iš
mokytojo būdavo reikalaujama, kad jis turėtų juodu ant balto parašytą pamokos
konspektą, visas įmanomas vaizdines priemones, apmąstytų visą jos eigą ir kad
ji savo grožiu prilygtų mažam spektakliui.
Į tokią parodomąją pamoką sueidavo visas būrys stebėtojų. Ne tik savi
kolegos, bet ir svečiai iš kaimyninių mokyklų, kas nors iš direkcijos. Jei šitokią
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pamoką savo apsilankymu dar pagerbdavo koks Telšių švietimo skyriaus inspektorius, tokį renginį reikėdavo pripažinti vykusiu.
Po pamokos vykdavo aptarimas. Čia skambėdavo ir pagiriamieji žodžiai,
buvo ir kritikos strėlės laidomos. Pasibaigus aptarimui – arbatėlė ar kokia nors
kitaip pavadinta baigiamoji renginio dalis.
Kokius du kartus per mokslo metus vykdavo darbas Telšių rajono metodinių
ratelių sekcijose. Referatų klausymas, keitimasis nuomonėmis.
Dar vienas tobulėjimo būdas – kursai, kuriuos rengdavo Mokytojų tobulinimosi institutas Vilniuje.
Pamenu, vienu metu buvo plačiai propaguojamas vadinamasis Lipecko
metodas, kurio esmė – šimtaprocentinis pamokos efektyvumas, pašėlęs tempas,
mokinių aktyvumo skatinimas. Po kelerių metų kalbos apie Lipecko metodą subliuško. Pagaliau atsirado suprantančių, kad ne kiekvienas gali būti toks beprotiškai
temperamentingas, kaip išgarsėjusi mokytoja iš Lipecko.
Lygiai taip pat vienu metu madinga tapo metodinė priemonė, pavadinta
pedagoginiais skaitymais. Tam renginiui ruoštis buvo skatinami mokytojai, turintys
daugiau patirties ir gebantys ją aprašyti.
Laimė, Žarėnų vidurinę mokyklą šefavo Telšių rajono švietimo skyriaus inspektorius Adolfas Grajauskas, inteligentiškas ir labai tolerantiškas žmogus. Beveik
kasmet pavasarį jis atvykdavo pas mus į abiturientų lietuvių kalbos rašinio egzaminą. Ne kontroliuoti, o pabendrauti su lituanistais, egzaminų komisijos nariais.
Moksleivių ugdymas per užklasinę veiklą. Moksleiviai, turintys gabumų
ir gerų norų, anuometėje Žarėnų vidurinėje mokykloje galėdavo lankyti būrelius.
Veikė tautinių šokių būrelis. Pradžioje jam vadovavo lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja Birutė Viršilienė (Skučaitė), vėliau – istorikė Janina Sabeckytė.
Turistų būreliui vadovavo fizinio lavinimo mokytojas Domas Rimkus (1931–
2002). Jis kasmet organizuodavo rudens ir pavasario spartakiadas. Teisėjauti įvairioms lengvosios atletikos rungtims pasitelkdavo kolegas mokytojus. Moksleiviai,
pasiekę geriausių rezultatų, dalyvaudavo rajono tarpmokyklinėse varžybose.
Vėliau kartu su naujuoju piešimo ir braižybos mokytoju Jonu Jankausku
atsirado dailės būrelis.
Užklasinei skardžiabalsių veiklai vadovavo muzikos mokytojas Pranas Valatka.
Jaunųjų literatų būreliui daug metų vadovavo Zita Riškienė (Stasiulytė).
Būrelio nariai dalyvaudavo montažuose, surengė vieną kitą literatūrinį teismą,
dalyvaudavo rajone rengiamuose konkursuose.
Šių eilučių autorius 1972 metais vadovavo jaunųjų esperantininkų būreliui.
Buvome pakviesti į pirmąjį (ir, atrodo, paskutinį) Lietuvos moksleivių esperantininkų sąskrydį. Kvietimą priėmėme ir dvi dienas praleidome svetingame
Panevėžyje.
1962 m. Žarėnų vidurinė – naujuose rūmuose. Klasių skaičius augo. Augo
mokykla kaip pasakos pupa. Atėjo laikas imtis kokių nors priemonių. Išleidome
šešias abiturientų laidas. Pradėjome skambinti visais varpais: ne, toliau taip
nebeįmanoma! Reikia ką nors daryti! Ar pavyks įtikinti rajono valdžią, kad ne
priestatą prie mokyklos reikia subudavoti, o pasirūpinti, kad būtų statoma nauja
mokykla?
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Vieną dieną iš rajono atvažiavo atsakingų draugų komisija. Su jais ir Švietimo
ministerijos inspektorius J. Mikelinskas. Išlandžiojo visą mokyklą. J. Mikelinskas,
rizikuodamas visais įmanomais pavojais, buvo į pačią aukščiausią Underavičių
dvaro palėpę užlipęs. Išvažiavo nei taip, nei ne nepasakę. Po kurio laiko sužinojome, kad jau atmatuotas sklypas naujajai Žarėnų vidurinei mokyklai statyti.
Įvykiai klostėsi neįtikėtinai sparčiai. Atvažiavo traktoriai, mašinos, iškasė
pamatų duobę, netrukus ir pamatus paklojo. Prasidėjo intensyvus statybų darbas.
Vietiniai gyventojai kalbėjo, kad Žarėnų mokyklos statyba tęsis kokį dešimt
metį. Bet buvo laikomasi darbų grafiko.
1962 metų rugsėjo pirmąją vaikų mokymą Žarėnų vidurinėje mokykloje
pradėjome naujuose mokslo rūmuose.
Persikėlus į naująją Žarėnų vidurinę mokyklą, įvyko daug džiugių pokyčių.
Didžiulė sporto salė. To nebuvo Underavičių dvare. Antrame aukšte – valgykla.
Moderni virtuvė. Pirmame aukšte medžio darbų gamybinio mokymo klasės,
aprūpintos reikiama įranga. Fizikos ir chemijos kabinetai. Erdvus mokytojų
kambarys. Čia pat kabinetas pavaduotojai. Naujoje Žarėnų vidurinėje atsirado
vietos pianinui. Požemyje – erdvi katilinė patalpų šildymui. Štai ko nebuvo
Underavičių rūmuose.
Iškart padaugėjo mokytojų su aukštuoju pedagoginiu išsilavinimu.
Pradėtas statyti keturių butų namas mokytojams. Geros permainos, geri
pokyčiai. Tą namą netrukus pastatė. Keturios nuomininkų šeimos apsigyveno
žinybiniuose butuose.
Žarėniškių svajonės sulaukti asfaltuotų miestelio gatvių išsipildė.
1958–1972 m. Zita Riškienė (Stasiulytė)– Žarėnų literatų būrelio vadovė.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Z. Riškienė (Stasiulytė) atsirado Žarėnuose
1958 metų rudenį. Mokyklai reikėjo pionierių vadovės, o ne dar vienos lituanistės.
Jau tada, neakivaizdžiai mokydamasi Šiaulių pedagoginiame institute, Zita buvo
baigusi trečią lietuvių kalbos ir literatūros fakulteto kursą.
Susipažinau su Zita, kai ji savo pionierius mokė šokti „Subatėlę“. Atsargiai
paklausė, ar galėčiau armonika pagroti to šokio melodiją. Sutikau. Pabandžiau.
Išėjo. Susidraugavome. Kitų metų balandžio 29 dieną sukūrėme šeimą.
Laikui bėgant, atsirado ir pasirinktos specialybės pamokų. Pionierių vadovės
pareigas atidavė panelei iš Telšių.
Be lietuvių kalbos pamokų, Z. Riškienei paskyrė ir jaunųjų literatų būrelį.
Čia ji po pamokų sugaišdavo daug laiko. Išliko atmintyje su literatais surengti
du literatūriniai teismai. Vienas – Beno Žutauto – pagal Jono Avyžiaus romaną
„Į stiklo kalną“, kitas – Liudo Vasario – pagal Vinco Mykolaičio-Putino romaną
„Altorių šešėlyje“. Įvairioms mokyklos šventėms sukurti scenarijai. Dalyvavimai
skaitovų, jaunųjų literatų konkursuose. Pelnyti apdovanojimai.
Lituanistės diplomą, išlaikiusi valstybinius egzaminus, Z. Riškienė gavo
1963 metų vasarą. Iki diplomo dar spėjo išlaikyti ir du motinystės egzaminus.
Šeima per tą laiką pagausėjo, gimė Aurimas ir kiek vėliau – jo sesutė Dalytė.
Išvykome iš Žarėnų į Šateikius baigiantis 1972 metų vasarai.
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Tuo metu į Telšius dirbti persikėlė ilgiausiai direktoriavu- Buvusi Žarėnų
si (1960–1972 m.) Natalija Mažeikaitė. Mokykloje persistumdė mokykla, vėliau –
vadovų kėdės. 1972 metų rudenį pavaduotoja Paulina Jan- Telšių „Atžalyno“
kauskienė (Jurkūnaitė) užėmė direktorės kėdę, jos pavaduotoja progimnazijos Žarėnų
paskirta Jadvyga Radzevičienė, buvusi atsakinga už gamybinį skyrius. 2021 m.
mokymą ir profesinį orientavimą.
K. Driskiaus nuotr.
Na, o aš rusų kalbos ir literatūros vaikus mokiau pagal sudarytą programą. Kiekvienas mokytojas vadovavosi Švietimo ministerijos
patvirtinta vaikų mokymo programa.
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Gyvenimas Onos ir Jono Underavičių
dvare Žarėnuose
Antanas Kalvaitis

Visa mano vaikystė ir didelė dalis jaunystės prabėgo
Žar¸nų miestelyje prie Mínijos ištakų, Paplienijos piliakalnio.
Gimiau 1956 m. sausio 3 d. Telšiÿ rajone, Pabiržulio
kaime. Pirmą ir antrą klases baigiau Nevard¸nų aštuonmetėje
mokykloje, į kurią kiekvieną rytą pėstute tekdavo kulniuoti
apie 3–4 km.
1965 m. tėveliai persikėlė gyventi į Žarėnus. Apsigyvenome Underavičių dvare, kur buvo mūsų pusantro kambario
butukas. Tėvukas greitai pradėjo dirbti Žarėnų girininkijoje
girininko pavaduotoju, mama daugiausia šeimininkavo namuo- Antanas Kalvaitis –
se, kurį laiką dirbo valytoja kultūros namuose, įsikūrusiuose Alytaus ir Prienų
tame pačiame dvare. Tėvukas dažnai mane su jaunesniu broliu rajonų policijos
pasiimdavo į mišką (dažniausiai per mokinių atostogas), todėl komisariato ilgametis
meilė miškui, gamtai išliko visam gyvenimui.
vadovas
1965 m. pradėjau lankyti Žarėnų vidurinę mokyklą.
Mano sielos atgaiva buvo šviesaus atminimo mokytojas Benediktas Ruzgus. Jis
jau tada buvo gana garbaus amžiaus, nes tarpukariu Žarėnų pradžios mokykloje
mokė mano mamą tas pats B. Ruzgus. Jis buvo griežtas, bet puikus mokytojas.
Mano tėvelis šiek tiek muzikuodavo, dažniausiai grodavo smuiku, norėjo, kad ir
aš išmokčiau. Mokytojas B. Ruzgus mokė mane groti, deja, mano mokslai tuo ir
baigėsi, nes labiau norėjau lakstyti po Paplienijos piliakalnį, maudytis Mínijoje.
Kiek prisimenu, jis turėjo du sūnus, kurių vienas buvo gana žymus boksininkas,
Lietuvos čempionatų prizininkas. Dar būdamas vaikas daug gerų atsiliepimų
apie mokytoją girdėdavau iš mamos. Jis tarpukariu mokytojavo Va»nių valsčiaus
Daukantÿ pradinėje mokykloje. Daukantų kaime gyveno mano mamos tėvai, vidutiniai ūkininkai, pas kuriuos mokytojas gana dažnai lankydavosi.
Gyvenimą ir mokslus Žarėnuose prisimenu labai šiltai. Nuostabus Paplienijos piliakalnis, kurio kiekvieną kampelį aplandžiodavome, kasmet čia vykdavo
didelės Joninių šventės. Suvažiuodavo, sueidavo žmonės ne tik iš Žarėnų, bet ir iš
Telšių, Plùngės rajonų aplinkinių miestelių bei kaimų. Iki ryto liepsnodavo laužai,
vykdavo įvairios atrakcijos, žmonės atsinešdavo užkandžių, gėrimų, susėsdavo
piliakalnio šlaituose, jaunimas šokdavo, vaikai, taip pat turėdavome kuo užsiimti.
Nors Minija dar tik keletą kilometrų atitekėjusi nuo Karštìnių, iš Didóvo ežero,
nebuvo gili, bet mums, vaikams, užtekdavo maudyklių, užutėkiuose traukdavome
šapalus ir lydekaites.
1974 m. baigiau Žarėnų vidurinę, kurios niekad neužmiršiu. Mokykloje
dirbo daug puikių mokytojų. Pirmiausia – klasės auklėtoja Elena Tamašauskienė,
kuri mus mokė chemijos.
Fizinio lavinimo mokytojas Domas Rimkus įdiegė meilę, net poreikį fizinei
kultūrai, ugdė mūsų fizinius sugebėjimus. Žiemą, beveik kas vakarą, jis su mumis
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užsiiminėdavo mokyklos sporto salėje. Žarėnų vidurinės mokyklos 1966–1967 mokslo
Iki devinto prakaito žaisdavome krep- metų pabaigą šventė 366 moksleiviai. Direktorė –
šinį, tinklinį. Vasarą iki sutemų pliek- Natalija Mažeikaitė (pirma kairėje). 1967 m.
davome futbolą. Kartais net kamuolį
jau būdavo sunku įžiūrėti, nuvargusius mamos varydavo namo, o mes, pagauti
azarto, vis dar gainiodavome kamuolį. Suprantama, tai būdavo tarp didžiųjų vasaros darbų: šienapjūtės, daržų ravėjimo, javapjūtės, vėliau ir bulviakasio. Tačiau ir
po darbų, nors atrodydavome pavargę, bet pavakaryje dar lėkdavome į miestelio
stadioną, kuris dabar užstatytas gyvenamaisiais namais.
Nuostabi buvo geografijos mokytoja Zita Radzevičienė.
Puikiai pamenu talentingą rusų kalbos mokytoją Nadeždą Divisenko –
jaunutę, ką tik baigusią universitetą. Ji ne tik puikiai išmokė šnekamosios rusų
kalbos, bet įdiegė meilę literatūrai, klasikai. Niekad per jos pamokas nekildavo
noras paišdykauti, paplepėti. Ji taip nuostabiai mokėdavo įtraukti į rašytojo kūrybos atmosferą, kad nesinorėdavo kuo nors kitu užsiimti.
1974 m. vienuolika klasių baigėme 27 mokiniai. Niekada nepamiršome Žarėnų. Mūsų klasė susirenka į Žarėnų mokyklą kas penkeri metai, bet atvyksta tik
apie 14–15 baigusiųjų. Gediminas Simonavičius gyvena Telšiuosê, dirba jaunimo
mokyklos direktoriumi, Algis Bumblauskas dirba Šv¸kšnos ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoju ekonomikai, jo žmona, bendraklasė Albina Bumb
lauskienė
(Radavičiūtė) dirba farmacininke, kurį laiką buvo Šilùtės rajono mero pavaduotoja. Algis Adomavičius gyvena Telšiuose, turi savo verslą, Violeta Radzevičiūtė
gyvena Jõniškyje, dirba „Sodroje“. Regina Gadeikytė ir Gražina Bumblauskaitė
gyvena Telšiuose, Zita Jančiauskytė – Kretingojê. Tiktai Birutė Danupaitė liko
dirbti Žarėnuose. Antanas Medeikis, atrodo, gyvena ir dirba Škòtijoje. Deja, ne
ką žinau apie kitus.
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Žarėnų vidurinės
mokyklos direktorė
Natalija Mažeikaitė
teikia dovanas
geriausiems
moksleiviams.
1967 m.

1974 m. baigęs vidurinę, stojau į Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakultetą, deja, nesėkmingai. Vienerius metus mokiausi Šiauliÿ profesinėje mokykloje
radijo aparatūros montuotojo amato ir tuo pat metu dirbau televizorių gamykloje.
1975 m. buvau paimtas į kariuomenę. Trejus metus tarnavau Ramiojo vandenyno kariniame jūrų laivyne. Pamačiau Ramųjį vandenyną, daugelį pasaulio
jūrų, Tolimųjų Rytų gamtą.
Grįžęs 1978 m. rudenį vėl įsidarbinau Šiaulių televizorių gamykloje ir
ruošiausi egzaminams į Vilniaus pedagoginį institutą. 1979-ųjų rudenį įstojau į
Istorijos fakultetą ir istorijos mokslus baigiau 1984 m.
1984 m. čia susipažinau su savo būsima žmona Virginija, taip pat istorike,
vėliau dar baigusią ir Teisės fakultetą, dirbusią advokate.
Istorija buvo mano pašaukimas, hobis ir dar, matyt, kai kas daugiau. Norėjau būti mokytoju, mokyti žmonijos istorijos. Deja, gana anksti supratau, kad
nebūsiu objektyvus, nes rašant kursinius ir diplominį darbą tekdavo lankytis ir
specialiuose fonduose, kur susipažinau ir su kitaip interpretuojamais istorijos faktais.
Supratau, kad žinodamas tikrąją istorinę tiesą aš vaikams sovietinėje mokykloje
turėsiu pasakoti visai kitokius dalykus.
Baigdamas Pedagoginį institutą, priėmiau Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymą dirbti su nepilnamečiais, linkusiais į teisės pažeidimus. Taip aš, žemaitis, patekau į Dzūkíjos sostinę Alýtų, kur buvau paskirtas nepilnamečių reikalų
inspektoriumi. Porą metų dirbau inspektoriumi, vėliau buvau paskirtas Alyta÷s
milicijos skyriaus Nepilnamečių reikalų inspekcijos viršininku, kuriuo dirbau iki
1991 m. Mano karjera ir toliau tęsėsi policijos struktūroje. Keletą metų buvau
Organizacinių reikalų štabo viršininkas.
Nuo 1994 m. ėjau Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viršininko
pavaduotojo pareigas. 1999 m. buvau paskirtas Alytaus miesto ir rajono policijos
komisariato viršininku, kuriuo dirbau iki 2006 m., paskui, įgyvendinant policijos
įstaigų vadovų rotacijos principą, buvau perkeltas į Prîenų rajono policijos komisariato viršininko pareigas.
Bet Žarėnai man įsiminė visam gyvenimui.
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Medingėnų mokykla sovietmečiu (1950–1990)
Bronė Lakačauskienė
Medingėnų septynmetė
mokykla. 1954 m.

Kai bolševikai 1940 m. birželio 15-ąją okupavo Lietuvą ir sudarė marionetinę vyriausybę, sovietų valdžia tuoj ėmėsi Lietuvos mokyklų sovietinės reformos.
Švietimo ministras A. Venclova pareiškė: „Pirmoji svetimoji kalba – rusų kalba.“
Nuo to laiko Lietuvoje kiekviename mieste ir miestelyje atsirado du vienas kitam
priešingi ideologinės kovos centrai: bažnyčia, ypač katalikų, skelbianti krikščioniškąją pasaulėžiūrą ir ugdanti savo tautos meilę, ir sovietinė mokykla – pagrindinė
Lietuvos sovietizacijos įstaiga, marksistinės ideologijos tvirtovė.
Mokytojai tapo partijos ir sovietinės administracijos įrankiais. „Sovietinis
pedagogas pirmoje eilėje yra partijos idėjų propagandistas, komunistinis ideologas, kuris
subtiliais pedagoginiais metodais į jaunimo ir kitų sielas diegia naujojo sovietinio žmogaus bruožus.“1
Okupuotoje Lietuvoje mokytojas pasidarė iš tiesų pastumdėlis. Kas norėjo,
tas jam įsakinėjo. Susidarius tokiai padėčiai, mokytojo darbas tapo nepakenčiamas.
Dalis mokytojų kovojo, kiti metė mokytojo darbą, treti – palūžo.
Vėliau pradėta reikalauti, kad visi baigusieji mokyklą mokiniai būtų komjaunuoliai, kad būtų kuo daugiau pionierių, ateistinių būrelių.
Mokytoja Irena Petkutė, 1952 m. pavasarį išlaikiusi abitūros egzaminus,
atvyko mokytojauti į Meding¸nų septynmetę mokyklą. Dėstė lietuvių kalbą ir
literatūrą. Jaunąją poetę čia jau sekė saugumiečiai. Netrukus ją areštavo. Patardę
paleido, tikėdamiesi jos pėdomis susekti Žemaičių apygardos partizanų vadavietę. Mokytojai Irenai Petkutei teko pasitraukti į mišką. Išėjo liūdnai žvelgdama į
pasiliekančią Medingėnų mokyklą. Ji tapo partizane Neringa.
Medingėnų septynmetėje mokykloje 1952 m. dirbo mokytojai: direktorė Adolfina
Gedvilienė (Eidimtaitė), Stasė Antanavičienė (Lingytė), Monika Gabienė (Vainaitė),
Julija Saukienė (Adomaitytė), Leonardas
Sauka. Šie mokytojai mokė Medingėnų 1 Radaitienė N. ir Radaitis V. Tarybinis mokyvaikus, vedė juos šviesos keliu.
tojas, 1963, lapkr. 31.
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Medingėnų
septynmetės mokyklos
mokytojai ir mokiniai.
1954 m.

A. Gedvilienė nuo 1947 m. buvo pirmoji Medingėnų septynmetės mokyklos
direktorė.
1950–1951 mokslo metais priaugo jau ir VI klasė. Didesnis buvo ir mokytojų būrys. Rusų kalbą dėstė Z. Ramonienė, vokiečių kalbą ir matematiką – Stasė
Antanavičienė (Lingytė), iš Žarėnų mokyklos atvykę mokytojai: muziką – Angėlė
Balčiūnienė, geografiją – Jonas Balčiūnas. Mokyklai vadovavo Adolfina Gedvilienė.
Po 1952 m. rudenį direktorės Adolfinos Gedvilienės mirties Medingėnų
septynmetei mokyklai vadovavo mokytoja Anelė Vitkauskaitė.
1951–1952 mokslo metais jau buvo pilna septynmetė mokykla, kurioje
mokėsi 140 mokinių. Mokyklą baigė pirmoji septintokų laida – 29 mokiniai. Tik
labai gerais pažymiais mokyklą baigė Antanas Janušauskas, gerai mokėsi Adolfina
Surblytė (Liaudanskienė), Danguolė Balčiūnaitė, Vytautas Lukauskas, Algis Lukauskas, Vincas Drobavičius, Vaclovas
Knystautas.
1956–1957 mokslo metais mokyklai vadovavo Paulina Krėpštienė.
Mokyklą baigė 18 mokinių.
1957–1958 mokslo metais Medingėnų septynmetę mokyklą baigė tik
8 mokiniai. Mokyklai vadovavo Petras
Globys.
1958–1959 mokslo metais mokyk
loje išaugo mokinių skaičius. Buvo atidarytos dvi paralelinės V klasės. Medin- Medingėnų mokytoja Stasė Semėnaitė su klasės
gėnų septynmetėje mokykloje mokėsi pirmūnėmis Onute Surblyte ir Maryte Igaryte.
138 mokiniai.
1959 m. liepos 10 d.
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Medingėnų
septynmetės mokyklos
šeštokai. 1955 m.
birželio 10 d.

1959–1960 mokslo metais atidaroma VIII klasė. Ją baigė
14 mokinių. Mokyk
los direktorių Petrą Globį pakeitė Ona
Pajarskienė.
1960–1961 mokslo metais – vėl septynmetė mokykla.
VII klasę baigė 15 mokinių. Mokyklai vadovavo Juozas Vilutis.
Dirbo mokytojai Leonardas ir Julija Saukos, Justinas ir Paulina Krėpštos, Pajarskai, Stefa Liaudanskienė, Elena Vilutienė.

Medingėnų
septynmetės mokyklos
mokytojai ir mokiniai.
1957 m.
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Mokytoja Stasė
Semėnaitė su trečios
klasės mergaitėmis.
1959 m. gegužės
16 d.

Lietuvių kalbos
mokytoja Aldona
Montvydienė
(Ablačinskytė) su
auklėtiniais. 1959 m.
birželio 2 d.

Nuo 1961–1962 mokslo metų – Medingėnų aštuonmetė mokykla. Mokyklai
vadovavo Juozas Aliukas. VIII klasę baigė 14 mokinių. Pirmosios aštuntokų laidos
auklėtoja – mokytoja Stefa Liaudanskienė.
Vėliau atsikėlė dirbti mokytoja Stasė Semėnaitė.
1964 m. Medingėnų aštuonmetę lankė 170 mokinių, juos mokė 11 mokytojų.
Iki tol mokykla buvo įsikūrusi trijuose pastatuose.
1966 m. Medingėnų mokykla persikėlė į naujus rūmus. Mokyklą baigė 18 aštuntokų. Pusmetį mokyklai vadovavo Romas Laurinavičius, vėliau – Bronislava
Dambrauskienė. Mokykloje dirbo Julija ir Leonardas Saukos, Paulina ir Justinas
Krėpštos, Adolfina Liaudanskienė, Gramauskytė, Zita Vaičiulienė, Janina Kinderienė
(Januškaitė), Zenaida Jasiukėnienė (Urbonaitė), Aldona Galdikaitė.
Medingėnų apylinkėje iki 1967 m. buvo penkios pradinės mokyklos: Séndvarių, Laurynaičių, Plauskínių, Akmenskínės ir Kentråkalnio.
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Medingėnų
aštuonmetės mokyklos
mokiniai ir mokytojai
prie naujųjų mokyklos
rūmų. Direktorius –
R. Laurinavičius.
1966 m.

1996 m. prie Medingėnų pagrindinės mokyklos susirinko ir
sovietiniais metais dirbę mokytojai. 1996 m. lapkričio 9 d.

Vėliau, sumažėjus mokinių, Laurynaičių ir Kentrakalnio mokyklas uždarė.
1970–1972 mokslo metais mokyklai vadovavo Petras Kundrotas. Dirbo mokytojai D. Buginienė (Jocytė), Bronė ir Mečislovas Lakačauskai, Morkūnienė, Stasys
Baužys ir seniau dirbę mokytojai.
Nuo 1974 m. mokyklai ėmė vadovauti Mečislovas Lakačauskas. Pavaduotojais
buvo Puškorienė, vėliau – V. Majauskienė, nuo 1983 m. – pavaduotoja mokytoja
Irena Valančienė. Vyko matematikos mokytojų kaita, kurią užbaigė mokytoja Dalija
Rudienė, išleidusi nemažą būrį mokinių.
Mokytoja Janė Mašickienė, čia sukūrusi šeimą, užbaigė rusų kalbos ir istorijos mokytojų kaitą.
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Nuo 1975 m. lietuvių kalbos mokinius mokė Bronė Lakačauskienė.
I–IV klasių mokinius mokė Julija Saukienė, Adolfina Liaudanskienė, D. Buginienė, Irena Lygnugarienė.
Prancūzų kalbos mokytojai keitėsi kasmet, nes jauni specialistai nenorėjo
susieti ateities su kaimu. Įvairiais laikotarpiais dirbo Stasys Baužys, L. Krugliakova,
Paleckienė, R. Uogienė, V. Misiūnaitė, D. Tamošiūnaitė, J. Jaudzemaitė, D. Varkalytė.
Sovietinės mokyklos programos reikalavimai bolševikinės okupacijos laikotarpiu Lietuvai ir jos jaunimui padarė labai daug žalos. Tačiau Medingėnų
mokykloje sumanių pedagogų dėka mokinių dvasinis žalojimas nebuvo toks
pražūtingas. Mokiniai lankė bažnyčią, patarnavo mišioms, o mokytojai (ne visi)
stengėsi to nematyti.
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Medingėnai mano, kaip mokytojos,
gyvenime
Zenaida Jasiukėnienė (Urbonaitė)

Esu žemaitė, kilusi nuo Ka»tenos,
iš Budriÿ kaimo. Į Meding¸nus atvykome su vyru Laimučiu Jasiukėnu 1959 m. rugpjūčio mėnesį, baigę
Kla¤pėdos žemės ūkio technikumą, abu
įgiję veterinarijos felčerio specialybę ir
paėmę paskyrimą dirbti Medingėnų
tarybiniame ūkyje. Kai mūsų bendrakursiai stengėsi likti Klaipėdoje, mes,
nors vyro tėvai gyveno Klaipėdoje, Medingėnų mokytoja Zenaida Urbonaitė ir
patriotiškai išvykome, atrodė, į tolimą Medingėnų veterinarijos gydytojas Laimutis
Žemaitijos užkampį.
Jasiukėnai. 1959 m.
Bet Medingėnuose prabėgo mū
sų, Jasiukėnų šeimos, patys gražiausi ir laimingiausi 15 gyvenimo metų. Gimė
keturi vaikai: Gintaras, Rimantas, Mindaugas ir Snieguolė. Vyras dirbo ūkio vy
riausiuoju veterinarijos gydytoju, o man teko keisti specialybę. Kadangi mano
mama norėjo mane matyti mokytoja, o aš mylėjau vaikus, nusprendžiau mokytis
Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto neakivaizdiniame skyriuje. Į institutą
įstojau 1964 m., 1970 m. baigiau įgydama biologijos mokytojo specialybę.
Nuo 1964 m. prasidėjo mano, kaip mokytojos, gyvenimas ir veikla Medingėnuose, kuri truko dešimt metų. 1974 m. su šeima išsikėlėme į Rietåvą, kur dar
35 metus dirbau pedagoginį darbą.
Medingėnų vidurinėje vaikus mokiau biologijos, chemijos dalykų ir darbų
pagalbiniame mokyklos sklype. Turėjau ir valstybinę programą, tačiau norint, kad
kiekvienas vaikas išmoktų, reikėjo įvairinti pamokų vedimo metodiką. Pavyzdžiui,
biologijos pamokas dažnai vesdavau gamtoje.
1966 m. Medingėnuose pastatyta ir atidaryta nauja, erdvi mokykla. Prieš tai
dirbome net trijuose senuose pastatuose. Buvo labai sunku. Nauja mokykla atnešė ir naujų rūpesčių bei darbų, kartu su mokiniais tvarkėme aplinką, sodinome
gėles, įsiruošėme keliolikos arų bandymų sklypą, įveisėme sodą, kurio vaisius ir
dabar dar valgo vaikai.
Mokyklos bandymų sklype auginome daržoves, vaistažoles, prieskoninius
augalus, kuriuos rudenį sunaudodavo mokyklos valgykla bendrabučio vaikų maitinimui. Sklypo laukeliuose atlikdavome įvairius bandymus su augalais, pavyzdžiui,
stebėjome trąšų poveikį derliui, sėjomainos efektą ir kt. Per vasaros atostogas
sudarydavau 4–7 klasių vaikų darbo sklype 1–2 kartus per savaitę grafikus. Vaikai
noriai atei
davo prie mokyklos padirbėti. Žinoma, save įdarbindavau visai vasarai,
padėdavo ir budintys mokytojai.
Kaip ir kiekvienas mokytojas, buvau klasių vadovė ir popamokinio bei
užklasinio darbo organizatorė. Įvairiomis temomis vedžiau klasių valandėles,
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Medingėnų aštuonmetės mokyklos šokių ansamblis rajoninėje Dainų šventėje,
Plungėje. Vadovė – mokytoja Stasė Semėnaitė. 1964 m.

1966 m. rugsėjo pirmoji. Atidaryta nauja Medingėnų vidurinė mokykla.
Mokytojai Justinas ir Paulina Krėpštos, Julija ir Leonas Saukos, Zenaida Jasiukėnienė,
mokyklos direktorė Bronislava Dambrauskienė, pavaduotoja Zita Vaičiulienė,
mokytojai Aldona Galdikaitė, Janina Kinderienė, Adelė Liaudanskienė ir
Romas Laurinavičius
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Medingėnų
aštuonmetės mokyklos
mokytojai. 1971 m.
rugsėjo 1 d.

Medingėnų
aštuonmetės mokyklos
šeštokai su klasės
auklėtoja Zenaida
Jasiukėniene. 1971 m.
rugsėjo 1 d.

pvz., „Ką žinai apie savo gimtinę?“, tėvų susirinkimus, lankiau šeimas namuose.
Dalyvaudavome bendruose mokyklos renginiuose. Vyko Naujųjų metų eglutės –
karnavalai (atsižvelgiant į mokinių amžių). Mokiniai gaminosi įvairias kaukes,
ruošė pasakų inscenizacijas, vakarones. Graži būdavo Kovo 8-osios šventė. Tai
būdavo mamyčių šventė su koncertais, gėlėmis, dovanėlėmis (dažniausiai pieštais
sveikinimo atvirukais). Ateidavo ne tik mamos, bet ir tėčiai.
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Medingėnų aštuonmetės mokyklos baigiamosios 8 klasės mokiniai
ir auklėtoja Zenaida Jasiukėnienė. 1974 m. gegužės 25 d.

Pavasarį organizuodavome turistines dienas: su išvykomis pėstute, su sporto
varžybomis, su turistinės, dažniausiai rūgštynių, sriubos virimu, stovyklavietės
įrengimo ir sutvarkymo konkursais.
Birželį vykdavo dainų šventės, kuriose su mokiniais reikėdavo dalyvauti:
dainuoti, deklamuoti, šokti, inscenizuoti.
Su 5–6 klasių auklėtiniais organizuodavome ekskursijas pėstute po Medingėnų kraštą. Eidavome prie Mínijos upės, Lenkaičių ąžuolo galiūno, seno Grąžčių
malūno. Su septintokais keliaudavome prie Šatrijos Raganos senojo Šukštų dvaro
kitapus Minijos upės, o paskolintais dviračiais nulėkdavome ir į Tverùs ar prie
Ruškio ežero.
Gavę iš ūkio mašiną, su Medingėnų mokyklos auklėtiniais pabuvojome
Plùngės linų audinių fabrike ir prie Babrùngo hidroelektrinės (nebeveikia). Kartą
keliavome tris paras Lietuvos keliais. Vežė mus dengtu sunkvežimiu: susidėjome
suolus, pasiėmėme po antklodę ir, vairuotojo Adomo Girčio vežami, su mokiniais
iškeliavome. Pabuvojome Anykščiuosê: kraštotyros muziejuje, prie J. Biliūno kapo,
ant Šventósios upės kranto deklamavome eiles „Kai numirsiu, man’ pakaskit“,
aplankėme Puntùko akmenį. Patraukėme tolyn, pro Uteną. Pakelėje buvome
sustoję kažkokioje mokykloje, pavadinimo nepamenu. Ten mums klasėje leido
pernakvoti. Ryte vykome tolyn link Zarasÿ, prie Stelmùžės ąžuolo. Aplankėme šį
galiūną, mažytę koplytėlę šalia ir pro Mol¸tus dardėjome Vilniaus link. Čia Gedimino kalnas ir Aušros Vartai. Tada Kauno link. Elektr¸nuose vidurinės mokyklos
direktorius leido permiegoti mokyklos sporto salėje. Ryte apžiūrėjome Elektrėnus
ir pro Kauną, aplankę fortą, grįžome namo. Tai buvo 1973 m. Kažin, ar kas
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dabar tam ryžtųsi?.. Gaila, kad tada Paskutinis skambutis Medingėnų aštuonmetėje
mokykloje. Auklėtoja – Zenaida Jasiukėnienė.
nebuvo fotografo.
Nuo 1966 m. Medingėnų vidu- 1974 m. gegužės 25 d.
rinėje mokykloje aktyviai veikė ir Jaunųjų gamtininkų būrelis. Kartu su mokiniais išbraidytos pievos ir miškai, Minijos
pakrantės ir Palikímo kalnas, Lenkaičių ąžuolo lanka renkant herbarus, susipažįstant
su augalų įvairove, ruošiantis tradicinėms šventėms: pavasarį – Paukščių dienai,
rudenį – Derliaus šventei.
Paukščių diena buvo lyg ir neoficialus šv. Velykų paminėjimas. Į mokyklą
vaikai atsinešdavo margučių, rinkome iš jų gražiausius. Vykdavo žaidimai, gražiausių ir įdomiausių inkilėlių konkursai; juos keldavome į medžius ne tik prie
mokyklos, bet ir Minijos pakrantėse, kitus vaikai nešdavosi namo ir kabindavo
prie namų soduose.
Rudenį per Derliaus šventę būdavo ne tik vaisių, daržovių ir gėlių puokščių parodos, bet ir grybų. Šventės vykdavo sekmadieniais, kad ir tėvai galėtų
apsilankyti.
Medingėnų vidurinė draugavo su Rietavo vidurinės mokyklos gamtininkais,
vadovaujamais mokytojos Aldonos Tolienės. 1969 m. buvome pakviesti į svečius.
Nuvykome su lauktuvėmis – dideliu maišu obuolių ir labai gražiai praleidome
popietę. Ten buvo ne tik derliaus paroda, bet ir visa, ką galima naudoti maistui.
Skanavome patiekalus ne tik iš įprastų daržovių, bet ir iš tais laikais gana egzotiškų, pavyzdžiui, dumplainių.
Kiekvieną rudenį vykdavo rajoninės derliaus parodos, kuriose dalyvaudavo
ir Medingėnų mokykla. Geriausiai pasirodžiusias mokyklas atrinkdavo į Respub
likines parodas. Vienoje parodoje teko dalyvauti ir Medingėnų mokyklai. Kartu
su Rietavo, Plungės ir Stalg¸nų mokyklomis laimėjome trečią vietą. Mokykla
buvo apdovanota garbės raštu, o viena mano sukomponuota puokštė „Žuvusiems
už laisvę“ buvo parodyta per Respublikinę televiziją. Gaila, nebepamenu tikslių
datų, nebuvo fotografijų, o mokytojos Ancilija Mikalauskienė ir Aldona Tolienė
jau mirusios, nebepaklausi.
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Medingėnų vyrų
tinklinio komanda,
laimėjusi Žemės ūkio
vasaros sporto
žaidynėse trečią vietą
(iš kairės): Juozas
Jarumbauskas, Stasys
Igaris, Laimutis
Jasiukėnas, Leonas
Sauka, Vincas
Liaudanskas ir Juozas
Kruša.
1974 m.

Per 10 darbo metų Medingėnų vidurinėje mokykloje teko dirbti ne tik bio
logijos mokytoja, bet dėstyti ir geografiją, o vienus mokslo metus net lietuvių
kalbą šeštokams. Trūko mokytojų, o vaikai laukė, todėl stengėmės visi. Kaip sakė
buvusi Medingėnų aštuonmetės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Zita Vaičiulienė,
buvome „kaimo liktarnos“, švietėme ne tik vaikams, bet ir tėvams Medingėnų
krašte. Malonu buvo dirbti su tokiais specialybės žinovais: Julija ir Leonardas
Saukos, Paulina ir Justinas Krėpštos, Zita Vaičiulienė, Adelė Liaudanskienė, Albina
Samoškaitė, Bronislava Dambrauskienė ir daugelis kitų.
Šviesus prisiminimas liko ir apie Medingėnų žmonių šeimas, kuriose augo
ir mokėsi vaikai: Liaudanskų, Pocių, Girčių, Motiekų, Nesteckių, Budrių, Gečų,
Žutautų ir daugelio kitų.
Dar ir dabar bendrauju su buvusiais Medingėnų auklėtiniais: Birute Skulskyte, Vytautu Baubkumi, Nijole Nesteckyte, Laima Jocyte, Irena Žutautaite ir kitais.
Medingėnuose gyvenimas mūsų kartos nelepino: reikėjo dirbti, patiems
mokslo siekti ir kitus mokyti, net vaikų darželio Medingėnuose nebuvo.
Buvome jauni ir nedejavome...
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Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos
veikla 1990–2013 metais
Alma Čirvinskienė

Apžvelgsime svarbiausius Žar¸nų
„Minijos“ vidurinės mokyklos įvykius,
tikslus, siekius ir pasiekimus nuo 1989–
1990 mokslo metų iki šių dienų.
Lietuvos valstybės atgimimo iš
vakarėse, 1989–1990 mokslo metais. Žarėnų vidurinėje mokykloje daugiausia
dėmesio buvo skiriama mokinių dorovinėms, fizinėms savybėms tobulinti,
sveikos gyvensenos mokymams ir tautinės savimonės žadinimui. Pedagogų
tarybos posėdžiuose dalyvaudavo ne
tik mokytojai, į juos būdavo kviečiami
ir vyresniųjų klasių geriausiai besimokantys ir pavyzdingiausi mokiniai.
Posėdžiuose buvo nagrinėjami aktualūs Mokytoja Alma Čirvinskienė
to meto ugdymo klausimai: „Kvalifikacijos kėlimas kursuose, įgytų žinių taikymas praktikoje“, „Mokinių pažangumas,
lankomumas ir elgesys“, „Egzaminų rezultatai“, mokinių kalbinė ir rašto kultūra ir
kt. Nutarta atkreipti dalykų mokytojų dėmesį į nepažangius mokinius, skirti jiems
diferencijuotų užduočių, iš esmės pagerinti mokytojų budėjimą per pertraukas,
mokyti mokinius kultūringo elgesio, gražaus tarpusavio bendravimo (pedagogų
tarybos 1989 m. gruodžio 7 d. protokolas Nr. 2).
Lietuvių kalbos mokytojos Sigita Naglienė ir Aldona Norkienė skundėsi
prasta mokinių kalbos kultūra, o bibliotekos vedėjos Nijolės Enkienės nuomone,
labai mažai mokinių skaitė knygų iš mokyklos bibliotekos. Mokytojai pastebėjo,
kad nedailus mokinių raštas. Direktorės pavaduotoja Marijona Petkevičienė pritarė ir parėmė lietuvių kalbos mokytojų iniciatyvą mokyti moksleivius papildomai rašybos ir skyrybos. Jos nuomone, tik mokinių diferencijavimas, papildomas
mokytojų darbas ir mokinių noras gali pagerinti mokinių kalbos kultūrą. Todėl
pedagogų tarybos 1990 m. kovo 5 d. posėdyje (protokolas Nr. 4) nuspręsta viso
pedagogų kolektyvo pastangas skirti mokinių gimtosios kalbos mokymui: gerinti
moksleivių šnekamosios kalbos kultūrą, ugdyti jų žodyną, reikalauti taisyklingos
lietuvių rašomosios kalbos ir rašybos.
Be to, diegiant mokykloje vieningą kalbos režimą, lituanistų darbas buvo
laikomas dideliu visuomeninio darbo krūviu, todėl jiems nebuvo skiriama kitų
darbų, nesusijusių su kalbos ugdymu, jos prestižo stiprinimu. Mokyklos direktorė
Paulina Jankauskienė ir direktorės pavaduotoja M. Petkevičienė sustiprino gimtosios kalbos pamokų kontrolę, patikrino mokinių šnekamosios kalbos įgūdžius
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Žarėnų „Minijos“
vidurinė mokykla

kitų mokomųjų dalykų pamokose. Bibliotekos vedėjai buvo pavesta kontroliuoti
mokinių skaitomumą ne tik mokyklos, bet ir miestelio bibliotekoje.
Istorijos mokytojas Juozas Miškinis konstatavo, kad dėl vadovėlių trūkumo
abiturientai silpnai įsisavino Lietuvos istorijos kursą.
1989–1990 mokslo metų pabaigoje buvo organizuotas ketvirtokų žinių patikrinimas. Paaiškėjo, kad pasiekta neblogų rezultatų: rašto kultūra labai gera,
klaidų mokiniai darė nedaug, skaitymo įgūdžiai taip pat geri. Taigi, mokytojų
pastangos puoselėjant gimtąją kalbą nenuėjo vėjais.
Visi mokytojai aktyviai dalyvavo rajoniniuose pasitarimuose, metodiniuose
renginiuose. Grįžę iš pasitarimų ir kvalifikacijos tobulinimo kursų, pasidalydavo
naujovėmis su kitais mokytojais.
1990–1991 mokslo metais mokykloje skirta daug dėmesio mokinių dorovinių
savybių ugdymui, individualumo skatinimui, vaiko sveikatos tausojimui, tautos
kultūrinių vertybių suvokimo ugdymui. Mokyklos direktorės P. Jankauskienės ir
direktorės pavaduotojos M. Petkevičienės dėka sustiprinta mokyklos vidaus darbo
kontrolė. Mokiniams per vasaros atostogas buvo paskirti mokyklos aplinkos plotai,
kuriuos klasės vadovai su savo auklėtiniais privalėjo prižiūrėti. Per pedagogų
tarybos 1990 m. rugpjūčio 30 d. posėdį (protokolas Nr. 1) išsikelti uždaviniai:
- Saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, tenkinti pagrindinius
jo poreikius – fizinio ir psichinio saugumo, aktyvumo, saviraiškos.
- Sudaryti vaikui kuo palankesnes sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus.
- Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti
įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę.
Per mokslo metus pedagogų tarybos posėdžiuose buvo nagrinėjami įvairūs
ugdymo klausimai: „Moksleivio asmenybės formavimo psichologiniai aspektai“,
„Mokinių elgesio svarstymas“, „Nauji reikalavimai mokytojams“, „Pedagoginės
naujovės“, „Bibliotekos vaidmuo tautinėje mokykloje“, „Mokytojų atestacija“, „Klasės
vadovo darbas, mokant moksleivius tautinės kultūros ir dvasios vertybių pažinimo
bei suvokimo“. Dauguma mokytojų sąžiningai ruošėsi pamokoms, kantriai siekė
išmokyti kiekvieną mokinį, ypač daug darbo įdėjo pradinių klasių mokytojos ir
klasių vadovai. Pavyzdžiui, 5 klasės vadovė Aldona Kleivienė pažymėjo, kad mokydama mokinius tautinės kultūros ugdė mokinių meilę Lietuvos grožiui, supa658

I S T O R I J A . K U LT Ū R A . Š V I E T I M A S

žindino mokinius su savo rajonu, žemaičių kultūra, o 1991 m. pavasarį mokiniai
dalyvavo talkoje, rinko akmenis. Šitaip mokiniai užsidirbo pinigų ir autobusu važiavo į spektaklį Šiauliuose, po spektaklio bendravo su aktoriais. Aplankė Šiaulių
dviračių gamyklą, Kryžių kalną (ištrauka iš pedagogų tarybos 1991 m. gegužės
29 d. posėdžio protokolo Nr. 6).
Direktorės pavaduotoja M. Petkevičienė pažymėjo, kad neramų ir sudėtingą
gyvenimą gyvena mūsų tauta, neramu ir mokytojams, galvojant apie rytdieną,
apie tautinės mokyklos kūrimą ant plikų pamatų: be tobulų programų, vadovėlių,
reikalingų mokymo priemonių. Tačiau laikas nelaukė.
Mokyklos bibliotekoje 1990–1991 mokslo metais sukaupta 12 818 knygų (grožinė literatūra). Biblioteka turėjo 172 skaitytojus (mokiniai ir mokytojai, techninio
personalo darbuotojai). Žemesniųjų klasių mokiniai daugiau skaitė spalvingas,
gražiai iliustruotas knygas. Mėgstamiausios vaikų knygos buvo „Batuotas katinas“ ir Kosto Kubilinsko kūriniai. Vyresniųjų klasių mokiniai daugiausia skaitė
tik privalomąją literatūrą. Jų mėgstamiausios buvo Bernardo Brazdžionio, Vytauto
Mačernio, Algimanto Pociaus, Kazio Bradūno knygos, kurių bibliotekoje trūko.
Mokiniai vengė skaityti didelės apimties kūrinius, dažniausiai tenkinosi apsakymais,
apysakomis, apybraižomis, novelėmis. Labai išpopuliarėjo užsienio šalių nuotykinė,
lengvo turinio literatūra. Gal todėl, kad mokiniai pavargo nuo įtemptos padėties respublikoje, nuo nepriteklių, tad knygose ieškojo nusiraminimo. Mokyklos
biblioteka tuo metu turėjo tik 50 proc. užklasiniam skaitymui reikalingų knygų,
miestelio bibliotekoje jų buvo dar mažiau. Ir vis dėlto mokyklos biblioteka po
truputį pasipildydavo naujų knygų. (ištraukos iš pedagogų tarybos 1991 m. kovo
4 d. posėdžio protokolo Nr. 3).
1991–1992 mokslo metais mokyklos vadovybė ir pedagogai kėlė ambicingus
uždavinius: pasitelkiant tautos dorovinę patirtį, dorovines orientacijas, sudaryti
optimalias sąlygas mokiniams pasireikšti kaip asmenybėms; visame ugdymo procese
užtikrinti glaudžią šeimos ir mokyklos sąveiką; puoselėti humaniškus mokytojų
ir mokinių santykius, gerbti kiekvieno žmogaus asmenybę, išguiti iš mokyklos
dvasinį šiurkštumą.
Daug dėmesio atkreipta į dvasiškumo ugdymą, todėl nuo 1991 mokslo
metų kaip pasirenkamąjį dalyką visose klasėse pradėta dėstyti tikybą: pradinėse
klasėse tikybą dėstė mokytoja Stefa Rekašienė, 5–12 klasėse – Žarėnų šv. Stanislovo parapijos kunigas A. Leščiauskas (pedagogų tarybos 1991 m. rugpjūčio 29 d.
protokolas Nr. 1).
Pedagogų tarybos posėdžiuose buvo nagrinėjami įvairūs ugdymo klausimai,
skaityti pranešimai: „Mokytojo ir mokinio sąveika – ugdymo pagrindas“, „Mokytojo ir mokinių veikla pamokoje“, „Moksleivių darbštumo, pareigos ir atsakomybės
ugdymas pamokose ir popamokinėje veikloje“, „Mokinių žinių vertinimas 10 balų
sistema“, „Rašto kultūros gerinimas“, „Mokytojų ir mokinių budėjimo gerinimas“.
Nors svarstytas klausimas dėl mokinių žinių vertinimo 10 balų sistema, pedagogų
taryba nusprendė mokinių žinias vertinti 5 balų sistema.
Buvo pratęsti mokslo metai, tačiau geresnių pažangumo ir lankomumo
rezultatų pasiekti nepavyko, lankomumas net pablogėjo. Todėl mokyklos admi659
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nistracija nurodė klasių vadovams stiprinti ryšį su mokinių 36-oji abiturientų
šeimomis, siekiant pagerinti pamokų lankomumą, ir nuolat laida su mokytojais.
kontroliuoti lankomumą.
Mokyklą baigė
Pradėjo mažėti mokinių skaičius, kadangi mokiniai, 5 abiturientai. 1992 m.
sulaukę 16 metų, galėjo daugiau nebelankyti mokyklos. Todėl
nuo kitų mokslo metų buvo planuojami mažesni mokytojų darbo krūviai.
1992 m. vasarą dar nebuvo žinoma, ar į 10 klasę ateis nors vienas mokinys.
Mažėjo skiriamų valandų skaičius ir nepamokinei veiklai (būreliams), kai kuriuos
dalykus teko sujungti.
Tiesos, gėrio, grožio ir šviesos siekimas. 1992–1993 mokslo metais pedagogų
taryba, galėdama pasirinkti, nusprendė, kad mokykloje bus dirbama penkių dienų
darbo savaitę. Iškelti pagrindiniai uždaviniai:
- Padėti tvirtus žmogaus dorovės pagrindus ugdant sąžiningumą, savigarbą,
kūrybiškumą, kultūringą elgesį, gailestingumą, skatinti moksleivius siekti
tiesos, gėrio, grožio, šviesos.
- Puoselėti humaniškus mokytojų ir mokinių tarpusavio santykius, gerbti
kiekvieno žmogaus asmenybę.
- Gerinti šeimos ir mokyklos sąveiką ugdant moksleivio dorovines savybes.
Daugiau dėmesio skyrus mokinių ugdymo tobulinimui, gerėjo ir mokinių
pažangumas bei elgesys. Abiturientei Ingridai Mitkutei išduotas brandos atestatas
su sidabro medaliu.
Mokykloje veikė papildomo ugdymo būreliai. Mokiniai gausiausiai lankė
literatų būrelį, kuriam vadovavo lietuvių kalbos mokytoja Stefa Rekašienė, dalyvavo muzikiniuose kolektyvuose, kuriems vadovavo mokytojas Vidas Petrauskas.
1993–1994 mokslo metais ilgametė mokyklos direktorė P. Jankauskienė savo
pareigas perleido naujam mokyklos direktoriui Sauliui Žukauskui, kuris kartu
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su pedagogais nutarė labiau rūpintis 38-oji abiturientų laida po Paskutinio skambučio
mokinių papildomu ugdymu, nes iki šventės. Klasės vadovė Jadvyga Rudavičienė
šiol ši sritis buvo lyg ir apleista. Be (centre), mokyklos direktorius Saulius Žukauskas.
to, mokymo plane atsirado galimybių Mokyklą baigė 4 abiturientai. 1994 m.
skirti daugiau valandų papildomam
ugdymui. Tačiau dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus teko sujungti 10 ir 11 klases,
mažėjo darbo krūvis mokytojams, kai kuriems mokytojams nebesiekė 18 pamokų.
Vyresniojo mokytojo vardą apgynė biologijos ir chemijos mokytoja Elena Tamašauskienė. 1993–1994 mokslo metais mokykloje nutarta, kad veiks šie nepamokinio
ugdymo būreliai: dramos, sporto, kalbos mylėtojų, šokių, poezijos teatro ir etnografinis ansamblis (pedagogų tarybos 1993 m. rugsėjo 1 d. posėdžio protokolas
Nr. 2). 1993 m. lapkričio 8 d. į mokyklą buvo atvykęs Šiaulių dramos teatras,
kuris mokiniams parodė spektaklį. Mokiniai, lankantys dramos būrelį, po spektaklio
įgavo daugiau pasitikėjimo savo gebėjimais.
Per mokslo metus pedagogų tarybos posėdžiuose nagrinėti aktualūs ugdymo
klausimai: „Ugdymo rezultatai“, „Penktos klasės mokinių adaptacija dalykinėje
sistemoje“, „Nemokamo maitinimo mokiniams skyrimas“, „Mokyklos vaidmuo
visuomenės gyvenime“, „Užklasinė veikla mokykloje“. Akcentuojamas žinių vertinimas pagal 10 balų sistemą, 10–12 klasėse – mokymo lygiai.
1994–1995 mokslo metais mokyklos direktorius S. Žukauskas pasiūlė mokyklos pedagogų tarybos 1994 m. lapkričio 10 d. posėdyje (protokolas Nr. 1)
svarstyti mokyklos tarybos sudarymą. Posėdyje išsiaiškinta, kokie reikalavimai
keliami mokyklos tarybai, kokius klausimus turės spręsti. Išrinkta mokyklos taryba
iš 14 mokytojų, 12 moksleivių tėvų ir 7 mokinių. Mokyklos tarybos pirmininku išrinktas Kazimieras Šiliauskas. Numatytos mokyklos tarybos veiklos gairės:
spręsti mokykloje lankomumo, pažangumo klausimus, glaudžiai bendradarbiauti
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su mokytojais, tėvais ir mokiniais. Nuspręsta kas ketvirtį rengti mokyklos tarybos
posėdžius ir užtikrinti tėvų budėjimą poilsio vakarų metu.
Mokyklos direktorius S. Žukauskas paragino mokytojus aktyviai ruoštis visuotinei mokytojų atestacijai. Per posėdžius akcentuodavo, kad vienas pagrindinių
mokytojo vertinimo kriterijų bus mokytojų nepamokinė veikla, vaiko gabumų ir
saviraiškos plėtojimas. Todėl, paragintas Kauno technologijos universiteto, atliko
ugdymo proceso analizę matematiniais metodais. Tyrime dalyvavo visi mokytojai
ir mokiniai; anketiniu būdu apklausti ne tik mokytojai, bet ir 9, 10, 11, 12 klasių mokiniai (iš viso – 95 mokiniai). Tyrimo tikslas – ištirti potencialias mokinių
galimybes mokytis geriau. Nustatyta, kad labai gabių bei gabių ir labai darbščių
bei darbščių mokinių mokykloje yra daugiau nei negabių ir nedarbščių, todėl
mokytojams buvo nemažai galimybių ugdyti papildomai gabesniuosius mokinius.
Nutarta daugiau dėmesio atkreipti į mokinių žinių vertinimo objektyvumą; lietuvių kalbos, istorijos ir biologijos mokytojams organizuoti konkrečią savo dalykų
popamokinę veiklą.
1995 m. birželio 25 d. įvyko visuotinis darbuotojų susirinkimas, kurio metu
pasirašyta kolektyvinė sutartis ir slaptu balsavimu išrinkti kolektyvo atstovai: Paulina Jankauskienė, Marina Kybartienė, Stanislava Damanskienė ir Pranas Petkevičius.
1995–1996 mokslo metais dėmesio skiriama užduočių diferencijavimui ir
mokinių motyvacijos stiprinimui. Pedagogų tarybos posėdžiuose buvo svarstomi
ugdymo klausimai: „Ugdymo tęstinumas 4–5 klasėse“, „Mokinių vertinimo efektyvumas“, „9–12 klasių mokinių raštingumo ir iškalbingumo ugdymas“. Susirūpinta,
kad mokiniai praktiškai neskaito mokslinės literatūros.
1995–1996 mokslo metais švietimo reforma užbaigė pirmąjį etapą, kai
1–4 klasėse buvo mokoma pagal naujas mokymo programas ir naujus vadovėlius.
Vyresniojo mokytojo vardą apgynė pradinių klasių mokytoja Loreta Bugvilienė.
Naujos mokymo programos ir vadovėliai. 1996–1997 mokslo metais mokyklos direktoriai buvo Vidmantas Švažas ir Stasė Mitkuvienė. Pradedama mokyti
pagal naujas mokymo programas ir naujus vadovėlius. 5 klasės mokiniams įvedamas vieno mėnesio adaptacijos laikotarpis. Adaptacijos laikotarpiu mokinių žinios
pažymiais nevertinamos. Numatyti uždaviniai: atkreipti klasės vadovų dėmesį į
klasės kolektyvui keliamus uždavinius ir sudaryti konkrečias, kryptingas veiklos
programas, kad pagerėtų mokinių pažangumas ir lankomumas.
Išskirtas pagrindinis 1996–1997 mokslo metų uždavinys: kelti moksleivių
ugdymo lygį bendromis mokyklos bendruomenės, visuomenės ir tėvų pastangomis
(pedagogų tarybos 1996 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio protokolas Nr. l). Vienas
pagrindinių pedagogų tarybos posėdžiuose nagrinėjamų klausimų buvo klasės
vadovų vaidmuo mokinių ugdymo procese. Išsikelti klasių vadovai tikslai: ugdyti teigiamą požiūrį į mokslą, individualius kūrybinius gebėjimus, meilę tėvynei,
darbštumą, tvarkingumą, meilę knygai. Klasių vadovai lankė mokinius namuose,
kad įvertintų mokymosi sąlygas namie.
Mokykloje vyko metodinis darbas. Visi mokytojai aktyviai dalyvavo rajoniniuose pasitarimuose, metodiniuose renginiuose. Vyresniojo mokytojo vardą apgynė pradinių klasių mokytoja Stasė Mitkuvienė ir matematikos mokytoja Marina
Kybartienė.
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Užklasinio darbo organizatorė Danutė Ložienė rūpinosi mokinių savivaldos
veikla. Pagrindinis mokinių tarybos tikslas buvo rūpintis, kad mokyklos gyvenimas taptų įdomesnis, linksmesnis. Aktyvūs, visada kupini idėjų, sumanymų,
pasiūlymų buvo Lidija Pilypaitė (6 klasės mokinė), Vaidotas Mitkus (11 klasės
mokinys), Mindaugas Šopa (12 klasės mokinys). Mokinių tarybos pagrindinės
veiklos kryptys: mokinių poilsis, sportinė veikla, visuomenei naudingas darbas,
gamtos priežiūra.
Mokykloje vyko ir popamokinė veikla. Buvo organizuojami įvairūs renginiai, viktorinos, parodos, konkursai. Daugiausia mokyklos bendruomenės narių
dalyvavo šiuose renginiuose: Mokytojų dienos minėjime, „Rudens puokščių“ pa
rodoje, kalbos viktorinoje, „Dainų dainelės“ konkurse, „Mūsų talentai“, kalėdinėse
eglutėse, meninio skaitymo konkursuose, Užgavėnių, pavasario sporto šventėse,
Motinos dienos minėjime, konkurse „Šviesoforas“ ir kt. Labai gerai organizuoti
renginiai, kuriems vadovavo Elena Tamašauskienė, Jūratė Šliažienė. Vadovaujami
Dalios Petrauskienės ir Vido Petrausko, mokiniai dalyvavo ir rajoniniame meninio
skaitymo, „Dainų dainelės“ konkursuose bei dramos kolektyvų apžiūroje. Mokyklos
administracija labai didžiavosi, kad pradinių klasių ir vyresniųjų klasių mokytojai
mokslo metų pabaigoje suorganizavo moksleiviams ekskursijas į Trakùs, Ka÷ną,
Nídą, Žema¤čių Kalvaríją, Krìtingą.
Mokykloje veikė net 13 įvairių būrelių. Pagrindiniai – dramos, etnografinis
(vadovė D. Petrauskienė), vokalinis ansamblis (vadovas V. Petrauskas), pramoginių
šokių būrelis (vadovė L. Kušleikaitė), literatų ir dailės būreliai (vadovė Paulina
Jankauskienė). Veikė įvairūs būreliai ir pradinėse klasėse, tačiau uždarai, t. y.
nepristatydami savo veiklos visai mokyklai.
Materialinė bazė dėl pinigų stygiaus nepagerėjo. Mokykla negalėjo įsigyti
nieko naujo – nei techninių, nei vaizdinių priemonių.
Mokykloje 201 mokinys. Ugdymas ir būrelių veikla. 1997–1998 mokslo
metais mokyklos direktoriumi paskirtas Vidmantas Švažas. Visi mokytojai dalyvavo rajoniniuose ir respublikiniuose seminaruose, pasitarimuose, metodiniuose
užsiėmimuose. Vyresniojo mokytojo vardą apgynė rusų kalbos mokytoja Marijona
Petkevičienė. Pedagogų tarybos posėdžiuose buvo nagrinėjami aktualūs ugdymo
klausimai: aktyvių mokymo metodų taikymas lietuvių, rusų, vokiečių kalbų ir
chemijos, geografijos pamokose; mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių formavimas
bei kontrolė vykdant švietimo reformą; dorovinių vertybių supratimo ugdymas;
darbas su socialiai remtinomis šeimomis.
1997–1998 mokslo metais mokiniai pagal pomėgius galėjo lankyti 15 nepamokinės veiklos būrelių. Papildomam ugdymui mokymo plane skirtos net 57 savaitinės valandos. Juose dalyvavo 178 mokiniai iš 201. Veikė literatų, kraštotyros,
dramos, šokių, vokalinio ansamblio, folkloro, tautodailės bei dailiųjų darbų būreliai.
Mokykloje trūko sporto inventoriaus, todėl buvo mažai galimybių popamokinei
sportinei veiklai. Dramos būrelio nariai dalyvavo rajoninėje peržiūroje, šokių
būrelis – rajoninėje dainų šventėje. Tautodailės būrelio nariai kartu su mokytoja
P. Jankauskiene dalyvavo savivaldybės surengtoje darbelių parodoje, kur buvo
apdovanoti. Dailės būrelio vaikai, talkinę respublikiniame konkurse, buvo gerai
įvertinti ir apdovanoti diplomais. Jų darbelius siuntė į Japoniją. Folkloro būrelis
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koncertavo vaikų globos namuose. Mokykloje atsirado nauja Santarvės medelių
tradicinė šventė – penktokų krikštynos.
sodinimo šventė. Kalba
1997–1998 mokslo metais mokykloje atliktas remontas. mokyklos direktorius
Suremontuota sporto salė, 5 mokomieji kabinetai, išdažyti Vidmantas Švažas.
koridoriai. Mokykla įsigijo kopijavimo aparatą, kuris padėjo 1998 m. balandžio
mokytojams geriau ruoštis pamokoms. Gautas antras kom- 22 d.
piuteris, todėl pagerėjo informatikos mokymas. Pradėjo veikti
kompiuterinės raštvedybos būrelis.
1998–1999 mokslo metais pedagogų tarybos posėdžiuose buvo nagrinėjami
svarbūs ugdymo klausimai: „Dėl mokytojų vaidmens vadovaujant ugdymo procesui“, „Dėl matematikos ir informatikos dalykų ugdymo lygio“, „Pilietiškumo
ugdymas“, „Mokytojo vaidmuo vadovaujant ugdymo procesui“ ir kt. Be bendrųjų
privalomų dalykų, buvo dėstomi ir pasirenkamieji dalykai: etninė kultūra, braižyba,
sveika gyvensena. Mokyklos direktorius V. Švažas per pedagogų tarybos 1999 m.
birželio 22 d. posėdį (protokolas Nr. 9) informavo, kad nuo kitų mokslų metų
prasideda profiliuotas mokymas. Be to, būtina surinkti reikiamą mokinių skaičių –
11–12 klasėse iki 30 mokinių. Mokytojai ruošėsi mokymo profiliavimo įvedimui.
Įsteigta priešmokyklinė klasė šešiamečiams padėjo aiškiai nustatyti vaikų
pasiruošimą mokytis pirmojoje klasėje. Per metus šešiamečiai daug išmoko, sužinojo, apsiprato su mokykla ir keliamais reikalavimais. Kai kuriems vaikams
dėl sunkios materialinės būklės, blogų socialinių sąlygų tėvai neišgalėjo nupirkti
reikalingų mokymo priemonių, pratybų sąsiuvinių.
Mokykloje aktyviai veikė pradinių klasių mokytojų, klasių vadovų ir tiksliųjų mokslų metodiniai rateliai. Užsiėmimuose nagrinėjamos ugdymo gerinimo
ir geresnio mokymosi organizavimo problemos. Buvo organizuojamas atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas. Iniciatyvios mokytojos Loreta Bugvilienė ir Paulina
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Jankauskienė rengė moksleivius respublikiniams ir tarptautiniams konkursams,
organizavo savo ir mokinių darbų parodas. Biologijos ir chemijos mokytoja Elena
Tamašauskienė kartu su 30 mokinių rengė projektą „Žarėnų seniūnijos gyventojų
aprūpinimas geriamu vandeniu. Šulinių ekologinė būklė“, kurį koordinavo Telšių
rajono visuomenės sveikatos centras.
1998–1999 mokslo metais vyresniojo mokytojo vardą apgynė 3 mokytojai:
matematikos mokytoja Birutė Žvirzdinienė, istorijos mokytojas Romualdas Sipavičius ir istorijos mokytojas Vidmantas Švažas. Mokytojo kvalifikacinė kategorija
suteikta istorijos ir sveikos gyvensenos mokytojai Stanislavai Damanskienei,
pradinių klasių mokytojai Birutei Meškauskienei, pradinių klasių mokytojai Onai
Žydelienei.
Mokytojai su mokiniais dalyvavo rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose. Daug dėmesio skiriama valstybinių švenčių
organizavimui ir paminėjimui. Pedagogų 1999 m. kovo 6 d. posėdyje (protokolas Nr. 5) nutarta atkreipti visų mokytojų dėmesį į nepakankamą demokratijos
įgyvendinimą mokykloje. Mokykloje suaktyvėjo mokinių savivalda, kuri padėjo
organizuoti nepamokinę veiklą.
1998–1999 mokslo metais mokiniai pagal pomėgius galėjo lankyti 15 nepamokinės veiklos būrelių. Papildomam ugdymui mokymo plane buvo skirtos
57 savaitinės valandos. Mokykloje veikė: du šokių būreliai, mokinių folkloro ansamblis, pučiamųjų orkestras, kraštotyros, dailės, sporto, kompiuterinės raštvedybos, matematikos, literatų ir tautodailės būreliai. Gerai dirbo ritminių ir liaudies
šokių kolektyvai, aktyviai dalyvavę rajoninėse apžiūrose ir pakviesti dalyvauti
rajoninėje dainų šventėje (vadovės Jūratė Valatkienė ir Birutė Meškauskienė).
Gerų rezultatų pasiekė dailės būrelio nariai (vadovė Paulina Jankauskienė). Jie
aktyviai dalyvavo rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.
Tarptautiniame pašto ženklų konkurse net 20 mokinių gavo apdovanojimus ir
paskatinimus. Geriausiais buvo pripažinti 5 klasės mokinės Gintarės Jankauskaitės
ir 10 klasės mokinės A. Šiliauskaitės darbai. Be to, dalyvavo konkursuose „Europa
mokykloje“, „Saugokime miškus“ ir kt. Konkurse „Būk stipresnis“ mūsų mokinių
Ugniaus Budos, Viktorijos Dargužytės, Mindaugo Pociaus, Akvilės Šiliauskaitės,
Neringos Rapalytės darbai gerai įvertinti rajone ir išsiųsti į respublikinį konkursą.
Dramos kolektyvas dalyvavo apskrities surengtoje mokyklinių teatrų apžiūroje,
kurioje buvo gerai įvertintas.
Be to, mokykloje per mokslo metus vyko tradiciniai renginiai: Mokytojų
dienos šventė, Mirusiųjų pagerbimo diena, Kalėdų šventė, Užgavėnės, Velykinių
margučių šventė, Motinos dienos minėjimas ir visų valstybinių švenčių bei datų
paminėjimas. Mokslo metų pabaigoje – 1999 m. birželio 21–25 d. kiekvienos klasės
auklėtojas su savo mokiniais dvi dienas tvarkė kabinetus ir mokyklos aplinką, dvi
dienas vyko ekskursijos bei turistiniai žygiai, o birželio 25 d. parengtas bendras
visų moksleivių susirinkimas ir mokslų metų užbaigimo šventė.
Nors 1998–1999 mokslo metais įsigytas dar vienas naujas kompiuteris (trečias mokykloje), televizorius, videomagnetofonas, įvestas interneto ryšys, tačiau
trūko lėšų įsigyti inventoriaus, aprangos, transporto išlaidoms apmokėti, naujoms
mokymo priemonėms, vadovėliams ir vaizdinei medžiagai įsigyti.
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1999–2000 mokslo metais daug dėmesio skirta mokyklos ugdymo tobulinimui ir švietimo kaitai, siekiant geresnių mokinių ugdymo rezultatų ir stipresnių
gebėjimų valdyti švietimo kaitą mokykloje. Pedagogų tarybos posėdžiuose nagrinėti klausimai, padedantys siekti tikslų: „5–9 klasių vadovų darbas organizuojant
sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą bei ryšių su tėvais plėtotę“, „Moksleivių
nepamokinės veiklos ir savivaldos įtaka doros ir intelektualios asmenybės ugdymui“, „Mokyklos uždaviniai ir priemonės įgyvendinant profilinį ugdymą“. Nutarta
vidaus tvarkos taisykles peržiūrėti ir pakeisti pagal sveikos gyvensenos reikalavimus, visiems mokytojams atkreipti dėmesį į moksleivių sėdėseną pamokų metu
ir sveikos gyvensenos propagavimą. Be to, surengtas visuotinis tėvų susirinkimas
sveikos gyvensenos klausimais (pedagogų tarybos 1999 m. gruodžio 8 d. posėdžio
protokolas Nr. 4).
Mokyklos direktorius V. Švažas ir direktoriaus pavaduotojas Romualdas
Sipavičius, mokytojai tobulino kvalifikaciją respublikiniuose ir rajoniniuose seminaruose, pasitarimuose. Mokyklos direktorius ir pavaduotojas atestavosi I vadybos
kvalifikacinei kategorijai gauti. Mokytojų atestacija ėjo į pabaigą ir besiatestuojantys
mokytojai pagilino dalykines bei pedagogines žinias. Vyko aktyvus paruošiamasis
darbas profilinio mokymo įgyvendinimui. Pradėta įgyvendinti lytinio švietimo ir
rengimosi šeimai programa.
1999–2000 mokslo metais mokykloje veikė tiksliųjų mokslų, kalbų, pradinių
klasių vadovų metodiniai rateliai. Mokytojai palaikė ryšius su Telšiÿ rajono ir
Plùngės rajono mokyklomis. Mokytojai lankėsi Plungės rajono Tvìrų mokykloje
ir Meding¸nų pagrindinėje mokykloje. Buvo organizuojami metodiniai pasitarimai, pasidalyta gerąja darbo patirtimi. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
J. Šliažienė ir Virginija Masiliauskienė apgynė vyresniojo mokytojo kvalifikacinę
kategoriją. Geografijos mokytoja Elena Pocienė apgynė mokytojo kvalifikacinę
kategoriją.
Kadangi mokyklos materialinė bazė silpna, nepakako mokyklinių baldų,
trūko vadovėlių, grožinės literatūros, mokomųjų priemonių, mokyklos tėvų komiteto iniciatyva įkurtas mokyklos rėmimo fondas tėvų ir kitų rėmėjų lėšomis.
Surinktos lėšos skirtos knygoms, vadovėliams įsigyti. Sutvarkytos ir padidintos
patalpos priešmokyklinei klasei, bibliotekai.
Biologijos ir chemijos mokytoja E. Tamašauskienė kartu su 30 mokinių
atliko tyrimus „Žinduolių, roplių ir varliagyvių paplitimas Žarėnų apylinkėse“ ir
„Skruzdėlynų ekologinė būklė Žarėnų seniūnijos teritorijoje“. Tyrimų koordinatoriai
buvo Telšių rajono urėdija ir Žarėnų girininkija.
Iniciatyvi dailės mokytoja Paulina Jankauskienė su mokiniais dalyvavo tarptautiniame moksleivių meninės kūrybos projekte „Gamtos pasaka 2000“, kuriame
laimėjo vieną medalį ir 17 diplomų. Taip pat dalyvavo respublikiniuose konkursuose „Mano gyvūnai“, „Mes – lapteviečiai“, „Juodai baltas šachmatų pasaulis“
ir kt. Organizavo konkursus ir parodas ne tik Žarėnuose, bet ir Telšių rajone.
1999–2000 mokslo metais papildomojo ugdymo veikloje dalyvavo apie 180 mokinių, kurie pagal pomėgius lankė 15 nepamokinės veiklos būrelių. Papildomajam
ugdymui mokymo plane buvo skirtos 57 savaitinės valandos. Gausiausiai buvo
lankomi šokių, dailės, kopiuterinės raštvedybos, pradinių klasių saviraiškos būreliai.
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Gerų rezultatų pasiekė dailės būrelis (vadovė P. Jankauskienė). Moksleivių kūrybiniai darbai buvo eksponuojami tarptautiniuose, respublikiniuose ir rajoniniuose
konkursuose. Laureatais tapo mokiniai Ugnius Buda, Žilvinas Bugvilas, Valdas
Bladžinauskas, I. Urbonaitė, Akvilė Šiliauskaitė, Julija Bagdonaitė ir kiti. Šokių
kolektyvas (vadovė Jūratė Valatkienė) koncertavo ne tik Žarėnuose, bet dalyvavo
ir rajoniniuose šokių konkursuose. Gerai veikė kraštotyros, kompiuterinės raštvedybos, folkloro, dramos, vokalinio ansamblio būreliai. Tačiau mokslo metų antrame
pusmetyje sumažintas valandų skaičius papildomajam ugdymui iki 49 valandų,
todėl sumažėjo užsiėmimų.
1999 m. mokykloje įsikūrė maironiečių draugija. Jos veikloje dalyvavo 34 mokiniai. Vadovė Virginija Masiliauskienė. Maironiečiai dalyvavo respublikiniame
sąskrydyje prie Šatrijõs kalno. Palaikė ryšius su Raséinių maironiečių draugija,
dalyvavo visuose jų renginiuose.
Mokinių ugdymas ir švietimas. 2000–2001 mokslo metais daug dėmesio buvo
skiriama mokyklos ugdymo tobulinimui ir švietimo kaitai, siekiant geresnių mo
kinių ugdymo rezultatų ir stipresnių gebėjimų valdyti švietimo kaitą mokykloje.
Pedagogų tarybos posėdžiuose nagrinėti klausimai, padedantys siekti tikslų: „Mokyklos bendruomenės ir moksleivių tėvų ryšių stiprinimas, sprendžiant mokinių
užimtumo ir lankomumo problemas“, „Pedagogų ir tėvų efektyvesnio bendradarbiavimo siekis“, „Papildomojo mokinių ugdymo, sveikos gyvensenos, profilinio
mokymo įgyvendinimas“.
Kadangi mokinių sveikatingumo būklė prastėjo, pedagogų tarybos 2001 m.
kovo 14 d. posėdyje (protokolas Nr. 5) nuspręsta vienu pagrindinių uždavinių
laikyti sveikatos stiprinimą ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, sveikatos
ugdymo programą įtraukti į visų dalykų ir papildomojo ugdymo programas.
2000–2001 mokslo metais papildomajam ugdymui skirtos 48 valandos. Veikė
18 įvairių papildomojo ugdymo būrelių. Juose dalyvavo apie 272 mokinius. Kai
kurie lankė po kelis būrelius. Gausiausiai lankė šokių būrelius, net 54 mokiniai.
Veikė du ritminių šokių būreliai ir vienas pradinių klasių tautinių šokių būrelis.
Moksleiviai dalyvavo rajono „Valso ir polkos“ konkurse, dainų ir šokių šventėje
„Ryškiausia vaivorykštė“. Dailės būrelį lankė 39 mokiniai. Būreliuose buvo ugdomas gėrio ir grožio pajautimas, kūrybiškumas. Supažindinama su įvairia dailės
technika, jos praktiniu taikymu. 10 mokinių darbai atrinkti į kalėdinių piešinių
konkursą, 14 mokinių darbai išsiųsti į tarptautinį moksleivių meninės kūrybos
konkursą „Gamtos pasaka 2001“. Lietuvos šachmatų federacija apdovanojo padėkos
raštais dailės mokytoją P. Jankauskienę ir mokinę Juliją Bagdonaitę už dalyvavimą
tarptautiniame konkurse „Juodai baltas šachmatų pasaulis“.
Kraštotyros būrelis papildė mokyklos muziejų įvairiais eksponatais. Dailiųjų
darbų būrelį lankė 19 mokinių. Šiame būrelyje daug dėmesio buvo skiriama mažajai
skulptūrai, suvenyrų gaminimui bei pasiruošimui mokinių darbų parodai. Sportinės pakraipos būreliuose dalyvavo 29 mokiniai. Buvo organizuotos rudens kroso,
kvadrato, krepšinio tarpklasiniai tritaškių metimo turnyrai. Surengtos draugiškos
krepšinio varžybos su Va»nių, Tverų, Medingėnų ir Janåpolės mokyklų mokiniais.
Gerai dirbo 3 klasės rankų darbų būrelis, kurį lankė 12 mokinių. Organizavo
savo darbų parodėles. Tačiau organizuojant papildomąjį ugdymą susidurta ir su
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problemomis: lėšų stygiumi, papildomojo ugdymo valandų skaičiaus mažinimu,
profesionalių specialistų stoka.
Per pedagogų tarybos 2001 m. balandžio 10 d. posėdį (protokolas Nr. 6)
mokyklos direktorius V. Švažas aptarė Telšių apskrities švietimo inspektorių pa
žymą, gautą po mokyklos patikrinimo dėl profiliuoto mokymo. Joje akcentuo
jama,
kad mokykla nuveikė daug, kad taptų profiliuota: sustiprėjo mokymo bazė, surinktas reikiamas mokinių skaičius, daug kalbėta su moksleiviais apie profiliuotą
mokymą, pagerėjo mokytojų kvalifikacija. Pažymoje siūloma mokykloje tęsti profiliuotą mokymą.
2000–2001 mokslo metais atestuoti trys mokytojai. Muzikos mokytoja Diana
Lakačauskienė, buities darbų mokytoja Danutė Ložienė ir dailės mokytoja Paulina
Jankauskienė apgynė mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
2001–2002 mokslo metais laikinai mokyklos direktoriaus pareigas ėjo direktoriaus pavaduotojas Romualdas Sipavičius, vėliau konkursą laimėjo ir mokyklos
direktoriumi paskirtas Saulius Damanskis. Pedagogų tarybos posėdžiuose nagrinėti
klausimai: „Moksleivių savivaldos įtakos moksleivių pažangumui ir lankomumui“,
„Moksleivių mokymosi motyvacija ir tėvų įtaka jai“, ugdymo rezultatai. Pedagogų tarybos 2002 m. kovo 7 d. posėdyje nutarta: įpareigoti klasių vadovus atlikti
moksleivių mokymosi motyvacijos ir tėvų įtakos jai tyrimus, aplankyti auklėtinius
namuose, susipažinti su jų mokymosi ir gyvenimo sąlygomis. Nutarimų vykdymą
kontroliuoti paskirtas direktoriaus pavaduotojas R. Sipavičius.
Pastebėtas mokinių pasyvumas papildomoje veikloje, nenoras dalyvauti
mokyklos savivaldoje, skautų organizacijoje, maironiečių draugijoje. Mokytoja
P. Jankauskienė teigė, kad pastarąjį dešimtmetį visi renginiai vyko kultūros namuose, mokykla tapo tik mokymosi vieta. Ji siūlė mokykloje vėl organizuoti ne tik
„rimtus“ renginius, bet ir poilsio vakarus, diskotekas (pedagogų tarybos 2001 m.
gruodžio 6 d. posėdžio protokolas Nr. 4). Buvo nuspręsta padrąsinti mokinius
dalyvauti visuomeninėje veikloje, organizuoti klasėje demokratinius aktyvo rinkimus, užtikrinti klasės savivaldą, o mokyklos renginius organizuoti tik mokykloje.
Šaulių sąjungai pasiūlius, atsirado galimybė mokykloje įkurti šaulių būrelį. Šaulių
būreliui vadovauti ėmėsi technologijų mokytojas Vilmantas Jankauskas.
Pareikšta padėka lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Jūratei Šliažienei
už gerus darbo rezultatus: 11 klasės mokinė Lidija Pilypaitė rajono jaunųjų filologų konkurse užėmė 2 vietą, 8a klasės mokinys Valdas Bladžinauskas rajono
meninio skaitymo konkurse užėmė 3 vietą, 7 klasės mokinė Živilė Kasiliauskaitė
tapo rašinių konkurso apie rašytoją Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą laureate.
Pareikšta padėka dailės mokytojai Paulinai Jankauskienei už aktyvų jos mokinių
dalyvavimą įvairiuose konkursuose ir pradinių klasių mokytojoms – už parodą
darbelių, sukurtų iš buitinių atliekų.
2001–2002 mokslo metais vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją įgijo tikybos mokytoja Sonata Adomavičiūtė ir kūno kultūros mokytojas Algimantas Mitkus.
2002 m. birželio mėnesį organizuota ekskursija gerai besimokantiems ir
lankiusiems mokyklą mokiniams. Socialiai remtiniems moksleiviams organizuota
vasaros poilsio stovykla nuo birželio 24 iki 29 d. Atsakingas už stovyklos organizavimą buvo direktoriaus pavaduotojas R. Sipavičius.
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Anglų kalbos ir ekonomikos dėstymas. 2002–2003 mokslo metais mokykloje
įsteigtas socialinio pedagogo etatas. Klasių vadovams atsirado tvirtas pagalbininkas.
Be to, mokykloje buvo įvestas anglų kalbos dėstymas. To pageidavo mokiniai ir
jų tėvai. 9 klasės ugdymo programoje atsirado naujas dalykas – ekonomika. Tam
skirta viena savaitinė pamoka. Prioritetinė švietimo kryptis – šešiamečių ugdymas priešmokyklinėje grupėje. Pedagogų tarybos posėdžiuose buvo nagrinėjami
klausimai: „Moksleivių ugdymosi motyvacijos, darbo su specialių poreikių vaikais,
moksleivių dorovinės nuostatos ir žinios“, „Papildomo ugdymo veikla“. Tėvų
susirinkimuose, pedagogų taryboje buvo nagrinėjamos sveikatingumo problemos
bei sveikos gyvensenos ugdymas mokykloje ir šeimoje.
Mokytojai sėkmingai tobulino kvalifikaciją respublikiniuose, rajoniniuose kursuose, seminaruose. Pradinių klasių mokytoja Loreta Bugvilienė apgynė metodininkės
kvalifikacinę kategoriją. Technologijų mokytojas V. Jankauskas, fizikos ir biologijos
mokytojas Egidijus Stonys ir priešmokyklinės grupės auklėtoja Jovita Leinartaitė
apgynė vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Mokytoja L. Bugvilienė paruošė ir išleido leidinėlį „Mokausi karpyti“, skirtą pradinių klasių mokytojams.
Mokykloje daug dėmesio skirta popamokiniam darbui, papildomam ugdymui, todėl papildomoje ugdymo veikloje dalyvavo apie 90 proc. moksleivių.
Veikė 22 įvairūs papildomojo ugdymo būreliai. Sėkmingai dirbo dailės būrelio
vadovė P. Jankauskienė. Būrelio nariai aktyviai dalyvavo moksleivių kūrybinių
darbų parodose, konkursuose. Tarptautiniame konkurse „Gamtos pasaka 2002“
dalyvavo 16 mokinių, keturi iš jų apdovanoti diplomais. Diplomu apdovanota
Gintarė Jankauskaitė už dalyvavimą rajoninėje jaunųjų talentų parodoje-konkurse.
Dešimties mokinių darbai buvo eksponuojami Telšių miškų urėdijoje. Mokykloje
tapo tradicija pavasarį Motinos dienai organizuoti mokinių dailės ir darbų būrelių
parodas. Vadovai – P. Jankauskienė, D. Ložienė, V. Jankauskas. Mokslo metų
pabaigoje organizuotos mokinių būrelių dienos (koncertai, parodos, susitikimai).
Renginiuose dalyvavo šokių, folkloro, vokalinio ansamblio ir kitų būrelių nariai.
Gerai dirbo rankdarbių mėgėjų klubas (vadovė D. Ložienė), šokių būrelis (vadovė Diana Dainauskienė), jaunųjų miško bičiulių būrelis „Oazė“ (vadovė Teresė
Bagdonienė). Įdomią veiklą plėtojo gamtininkai, mokslo metų pabaigoje dalyvavę
išvykoje pėsčiomis prie Šatrijos kalno su mokytoju E. Stoniu. Mokiniai turiningai
praleido laiką ir gėrėjosi nuostabiais Žemaitijos gamtovaizdžiais.
Buvo paruošti projektai programoms „Švietimas informacinei visuomenei“.
Projektą „Kompiuterizavimas – kaimo mokyklos sėkmės paslaptis“ ruošė direktorius S. Damanskis, mokytojai Birutė Žvirzdinienė ir Egidijus Stonys. Šis projektas
laimėjo ir Žarėnų mokykla gavo 7 naujus kompiuterius. Įvestas internetinis ryšys.
Paruoštos dvi programos vaikų vasaros poilsiui organizuoti. Programos „Geri
darbai – geri vaikai“ užsiėmimai vyko sveikos gyvensenos klausimais. Projektas
finansuotas 1 950 litų. Vadovas V. Jankauskas. Be to, programos „Vaikų ir paauglių
nusikalstamumo prevencija“ konkursui pateiktas projektas „Mes jauni – norime būti
dori“. Projektas laimėjo, – skirta 1 300 Lt. Projekto vadovas Romualdas Sipavičius.
Žarėnų mokykla įsigijo fotoaparatą ir filmavimo kamerą.
2003–2004 mokslo metais vykdoma mokykloje patvirtinta nusikalstamumo
prevencijos programa. Organizuoti susitikimai su policijos, vaikų teisių apsaugos
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tarnybos darbuotojais. Įvestas pasirenkamasis sveikos gyvensenos kursas 5, 6,
7 klasių moksleiviams. Paruoštas ir pateiktas projektas „Mes atsakingi už tai,
ką darome ir ko nedarome“. Mokykloje paruoštas ir sėkmingai įgyvendintas
ekologinis projektas „Mes kviečiame gyventi gražiau“. Dalyvavo 36 moksleiviai,
10 mokyklos darbuotojų.
Mokyklos iniciatyva organizuojami bendri renginiai su tėvais, remontuojamos mokyklos patalpos. Suburta mokyklos bendruomenės tinklinio komanda,
kuri dalyvavo įvairiuose turnyruose. Miestelio bendruomenė naudojosi mokyklos
sporto sale, įrenginiais.
Pilietinis patriotinis ugdymas įtrauktas į bendrojo lavinimo pamokas, organizuojami tarpmokykliniai, mokykliniai renginiai, susitikimai su KAM, kariuomenės,
laivyno atstovais. Veiklą išvystė jaunųjų šaulių būrelis (vadovas S. Damanskis).
Organizuotos išvykos į LR Seimą, Telšių 8 AŽŠR suvažiavimą. Sėkmingai dalyvauta šaudymo varžybose, medelių sodinimo akcijoje, Telšių apskrities ekstremalių
situacijų centro pratybose.
Žarėnų mokyklos bendruomenė nemažai padarė, kad būtų įgyvendinti iškelti
tikslai ir uždaviniai. Mokytojų tarybos posėdžiuose buvo nagrinėjami aktualūs
ugdymo klausimai, problemos: „Dėl mokyklos ugdymo proceso organizavimo
vykdant LR švietimo ir mokslo ministro įsakymą“, „Dėl mokinių mokymosi krūvių“, „Dėl Europos Bendrijos švietimo programos“, „Dėl moksleivių pažangumo
ir lankomumo rezultatų“.
Tėvų, mokytojų ir moksleivių susirinkimuose nagrinėtos sveikatingumo
programos, sveikos gyvensenos ugdymas mokykloje, šeimoje.
Buvo analizuojamas mokytojų ir klasių vadovų darbas, išklausomos ataskaitos
apie atliktą darbą. Mokytojai metodiniuose rateliuose, rajoniniuose seminaruose
nagrinėjo naująsias bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus. Pagal juos
sudaryti teminiai planai.
Dauguma mokytojų buvo apgynę vyresniojo mokytojo vardą. Vyresniojo
mokytojo kvalifikacinę kategoriją apgynė rusų kalbos mokytoja Irena Jonkienė,
pradinių klasių mokytoja Birutė Meškauskienė. Mokytojai kėlė dalykinę kvalifikaciją kursuose, seminaruose. Aukštąjį mokslą įgijo muzikos mokytoja Diana Lakačauskienė. Sėkmingai persikvalifikavo anglų kalbos mokytoja Rimantė Sutkienė,
vokiečių kalbos mokytoja Rita Gaurylienė. Mokslus tęsė tikybos mokytoja Sandra
Norvilienė. Priešmokyklinės grupės auklėtoja Jovita Leinartaitė ir pradinių klasių
mokytoja Loreta Bugvilienė dalyvavo integruoto išplėstinio plano-konspekto konkurse. Buvo apdovanotos padėkos raštais.
Mokyklos veiklos rezultatai patenkinami. Aktyviai ruošė programas ir projektus, dalyvavo projektiniame darbe mokytojai Birutė Žvirzdinienė, Egidijus Stonys,
Danutė Ložienė, Saulius Damanskis, Vilmantas Jankauskas, Teresė Bagdonienė,
Loreta Bugvilienė, Jovita Leinartaitė, Rita Galkontienė.
Mokytojai ir moksleiviai aktyviai dalyvavo šalies ir rajono organizuojamose
programose ir projektuose. Mokytojai Egidijus Stonys, Birutė Žvirzdinienė, Genovaitė
Mažrimienė, Saulius Damanskis paruošė projektą programai „Viešasis internetinis
prieigos taškas“. Projektas laimėjo 5 kompiuterius, kopijavimo aparatą, baldus.
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Šiais kompiuteriais galėjo naudotis mokytojai, moksleiviai, 48-oji abiturientų laida
su tėvais, mokytojais
tėvai, kiti bendruomenės nariai.
Mokytojas E. Stonys parengė projektą „Mokykla – verslo ir kolegomis. 2004 m.
laboratorija“. Laimėta 700 litų, už kuriuos Žarėnų mokykla
įsigijo skaitmeninį fotoaparatą. Šiame projekte dalyvavo mokytojai, tėvai ir moksleiviai.
Buvo paruoštas projektas vasaros vaikų poilsiui organizuoti „Keliauk, sportuok, pažink“ – dalyvavo jungtinė Žarėnų vidurinės mokyklos jaunųjų šaulių ir
Rôškėnų pagrindinės mokyklos jaunųjų šaulių stovykla. Kitą 1–4 klasių moksleiviams projektą paruošė mokytojos L. Bugvilienė ir J. Leinartaitė, vyresniųjų
klasių moksleiviams – direktorius S. Damanskis. Projektai laimėjo po 1 300 litų.
Stovyklose dalyvavo daugiau kaip 60 moksleivių.
Mokyklos kolektyvas palaikė ryšius su Plungės rajono Tverų vidurinės
mokyklos mokytojais, Medingėnų, Ryškėnų pagrindinės mokyklos mokytojais, su
Varnių žemės ūkio verslo ir paslaugų mokyklos mokytojais, Varnių M. Valančiaus
vidurine mokykla, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Telšių šaulių rinktine, pedagogine psichologine tarnyba, Žarėnų seniūnija. Organizuojami susitikimai, seminarai,
metodinės dienos. Dalijamasi darbo patirtimi.
Mokykloje veikė 19 papildomojo ugdymo būrelių, kuriuose dalyvavo
309 moksleiviai. Kai kurie moksleiviai dalyvavo kelių būrelių užsiėmimuose.
Kaip ir ankstesniais metais, sėkmingai dirbo dailės būrelis (vadovė P. Jankauskienė). Būrelio nariai aktyviai dalyvavo kūrybinių darbų parodose, konkursuose.
Žemaitijos zonos jaunųjų talentų piešinių parodoje-konkurse „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“ dalyvavo 13 moksleivių. Eksponuoti 52 darbai. Dalis
moksleivių apdovanota. Geriausiomis grafikėmis pripažinta Simona Čekinskytė,
Gitana Baliutavičiūtė, jos apdovanotos menotyrininko T. Sakalausko asmeniniu
prizu. Respublikinio moksleivių piešinių konkurso „Mažesni už mus nykstantys
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gyvūnai“ laureate tapo Rasita Norkutė. 10 moksleivių dalyvavo konkurse „Europa
mokykloje“, parodoje „Gyvenimo spalvos“.
Rankdarbių būrelio „Forma“ ir dailiųjų darbų būrelio nariai, vadovaujami
D. Ložienės, V. Jankausko, surengė darbų parodą, skirtą Motinos dienai.
Respublikinių „Trumposios recenzijos“ ir „Laiško rašytojui“ konkursų nugalėtoja tapo Julija Bagdonaitė. Ji rajono „Trumposios recenzijos“ konkurse laimėjo
trečią vietą ir tapo jaunųjų filologų konkurso rajoninio turo laureate. Mokslo
metų pabaigoje organizuotos moksleivių būrelių dienos-ataskaitos. Jų metu rengti
koncertai, parodos, susitikimai.
50-oji abiturientų laida. 2004–2005 mokslo metais prioritetais laikyta: pilietiškumo ugdymas, veiklos lankstumas, mokyklos bendruomenės iniciatyvumas,
informacinių technologijų plėtra, klasių vadovų veiklos tobulinimas. Mokyklos
direktoriaus S. Damanskio ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui R. Sipavičiaus
nurodymu visi klasės vadovai privalėjo aplankyti visus klasės mokinius namuose,
kad pagerintų ryšius su tėvais, geriau pažintų savo mokinį. Pirmokams įteikti
pirmoko pasai, kuriais ugdytas pilietiškumas, atsakingumas. Dėstomo dalyko
„Pilietinės visuomenės pagrindai“ keičiami į „Pilietiškumo pagrindus“, nes parengta nauja pilietinio ugdymo programa. Į klasės auklėtojų veiklos programas
įtrauktas moksleivių profesinis švietimas, bendravimas ir bendradarbiavimas su
tėvais, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos priemonės. Vyko seminaro „Klasės mokinių savivalda – demokratiškumo ir
pilietiškumo ugdymo mokykla“ platus aptarimas.
Visi mokytojai dalyvavo seminaruose, kursuose. 2005 m. sausio 4–6 d.
14 mokyklos mokytojų dalyvavo 3 dienų seminare „Baltijos regiono valstybių
(Lietuvos, Latvijos, Estijos) švietimo kaita, šių valstybių kultūra ir tradicijos“.
Mokytojai lankė minėtų valstybių mokyklas, domėjosi švietimo naujovėmis ir
aktualijomis, kartu tobulino bendrą kultūrinę kompetenciją. Vestos netradicinės
pamokos: etninės kultūros buities muziejuje, integruota biologijos pamoka prie
valymo įrenginių, pleneras. Organizuoti tradiciniai renginiai, kuriuose dalyvavo
visa mokyklos bendruomenė – turistinė diena prie Paplienijos piliakalnio, sveikatingumo diena, rudeninis ir pavasarinis mokyklos aplinkos tvarkymas, Mokytojų
dienos minėjimas, Motinos dienos minėjimas.
50-oji abiturientų
laida. 2005 m.
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Mokyklai – Žarėnų „Minijos“ vidurinės vardas. 2005–2006 mokslo metais
pakeistas mokyklos pavadinimas, Žarėnų vidurinė mokykla tapo Žarėnų „Minijos“
vidurine mokykla. Šie metai buvo paskelbti Draugiškos mokyklos metais.
Prasidėjus mokslo metams, mūsų mokyklos moksleiviai, mokytojai ir tėvai
kartu kūrė draugišką mokyklą. „Kokioje mokykloje man patinka būti?“ – pirmąjį
renginį, skirtą Draugiškos mokyklos metams, rugsėjo mėnesį surengė moksleivių
taryba. Jo metu visą savaitę mokiniai ir mokytojai pildė apklausos anketas, kitą
savaitę moksleivių tarybos nariai aptarė gautus anketų duomenis ir apie juos
informavo mokyklos bendruomenę.
Spalio 4 d. vyko mokinių savivaldos diena „Ant Minijos kranto“, kurios
metu mokiniai nuoširdžiai sveikino mokytojus, jiems dovanojo sukurtas rudenines
puokšteles ir išleido šventinį laikraštuką „Ant Minijos kranto“. Šia akcija buvo
siekiama mokinių, mokytojų ir mokyklos administracijos atstovų glaudesnio
bendradarbiavimo.
Rugsėjo ir spalio mėnesiais mokiniai klasių valandėlių metu („Būkim draugiški“, „Mokykla – mano draugas“, „Draugiškoje mokykloje – draugiški žmonės“,
„Mano ir tavo – pareigos ir teisės“) diskutavo apie mokyklą, kurioje gera kiek
vienam bendruomenės nariui, apie mokinių, mokytojų ir tėvų teises ir pareigas;
vyko pokalbiai apie senolius „Šeimoje senolis – brangenybė“.
Spalio 6 d. vyko kaimo mokyklų futbolo turnyras „Minijos“ taurei laimėti,
skirtas Draugiškos mokyklos projektui. Turnyru buvo siekiama padėti susidraugauti ne tik mūsų mokyklos mokiniams, bet ir užmegzti draugiškus santykius
su kitomis kaimo mokyklomis (Nevarėnų vidurine, Upynos pagrindine, Varnių
M. Valančiaus vidurine mokykla).
„Žaliojo obuolio kąsnis“ – didžiausias renginys, skirtas Draugiškos mokyklos
metams, vykęs nuo spalio mėnesio iki mokslo metų pabaigos. Reikšmingiausias
renginio akcentas – padovanoti išaugtus rūbelius, batelius ar nebereikalingus žaislus mažesniems ir vargingesniems draugams. Mokslo metų pabaigoje apdovanoti
aktyviausiai akcijoje dalyvavę mokiniai.
Lapkričio mėnesį, kaip ir kasmet, vyko penktokų atėjimo šventė „Ar penktoku būti sunku?“ Penktų klasių moksleiviai, baigę pradinių klasių kursą, atėjo į
pagrindinę mokyklą. Šešta klasė ruošė trumpą prisistatymo bei įspūdžių programėlę,
po kurios penktokus pakvietė parungtyniauti intelekto, piešinių, išradingumo bei
kituose konkursuose.
Gruodžio ir vasario mėnesiais rengti debatai ir diskusijos įvairiomis temomis,
pavyzdžiui, „Kaip kovoti su psichologiniu smurtu?“, „Moksleiviai – prieš AIDS
ir narkomaniją“, „Kas jaudina mokytojus ir mokinius?“
Sportas – būdas, padedantis susidraugauti mokyklos bendruomenei. Todėl
gruodžio–sausio mėnesį surengta draugiška kaimo mokyklų žiemos sporto šakų
šventė, pavasarį organizuotos draugiškos krepšinio varžybos tarp mokytojų, mokinių ir jų tėvelių.
Vasario mėnesį moksleivių taryba ir dvyliktokai organizavo „Širdelių dieną“ –
mylimiausio mokytojo rinkimus, kurių tikslas parodyti, kad mokytojai svarbūs
mokiniams ir kaip juos myli.
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Kaip ir kasmet vasario–kovo mėnesiais visų klasių atstovai dalyvavo šokių
konkurse „Sutrenkim smagią polką“, į kurį atvyko beveik visa Žarėnų miestelio
bendruomenė. Tai padėjo kurti draugiškus santykius ne tik mokykloje, bet ir už
jos ribų.
Kaip ir kiekvienais metais, balandžio mėnesį suorganizuotas renginys „Mama,
kiekviena diena – Tavo meilės diena“, skirtas Motinos dienai. Šiuo renginiu skatintas
draugiškas ryšys tarp mokinių ir jų tėvelių, mokytojų. Įvairių klasių moksleiviai
paruošė įdomias programėles su eilėmis, dainomis ir šokiais. Visą savaitę veikė
moksleivių darbų paroda.
Birželio mėnesį tradiciškai organizuota naminių gyvūnėlių paroda, kurios
metu mokiniai pristatė mokyklos bendruomenei savo augintinius, dalijosi jų auginimo įspūdžiais, sunkumais ir džiaugsmais.
Beveik kiekvieną mėnesį organizuotos popietės, žiburėliai ir diskotekos, tad
mokiniai turėjo galimybę geriau pažinti vienas kitą, suprasti vienas kito nelaimes.
Vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją apgynė muzikos mokytoja Diana
Lakačauskienė. Mokinių rudens atostogų metu 14 mokytojų dalyvavo kvalifikacinėje kelionėje po Lenkiją ir Vengriją. Lankydami žymias Lenkijos ir Vengrijos
vietas, mokytojai ne tik gėrėjosi vaizdais, bet ir daug sužinojo apie šių valstybių
švietimo sistemą. Mokinių žiemos atostogų metu mokytojai bendradarbiavo su kitų
mokyklų mokytojais, dalijosi gerąja patirtimi. Žarėnų mokytojai vyko į Vîešvėnų
pagrindinę mokyklą.
Mokyklos jaunieji dailininkai, vadovaujami mokytojos P. Jankauskienės, garsino mokyklos vardą, dalyvavo įvairiose parodose. Ilgametė mokyklos mokytoja
mokė vaikus pažinti grožio pasaulį, jos dailės būrelį lankė daug mokinių. Mokinė
Gintarė Milašiūtė pripažinta geriausia tapytoja.
Mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiose olimpiadose ir konkursuose. Pavyzdžiui,
4 klasės mokinys Justas Baltrukonis (mokinį parengė L. Bugvilienė) dalyvavo
rajoninėje matematikos olimpiadoje „Žiniukas“, kur užėmė 2-ąją vietą ir vyko į
Šiaulių respublikinę matematikų olimpiadą.
2005 m. rudenį organizuotas kaimo mokyklų futbolo turnyras „Minijos“
taurei laimėti, žiemą – kaimo mokyklų žiemos sporto šakų šventė. Šaulių būrelis
organizavo Kariuomenės ir visuomenės vienybės ir partizanų pagerbimo dienos
minėjimą.
Mokslo metams pasibaigus mokiniams sudengta darbo ir poilsio stovykla
„Mes maži, norime būti dori“ (1–4 klasės) ir „Pažink, puošk ir mylėk savo gimtąjį
kraštą“ (vyresniosios klasės). Mokiniai dalyvavo išvykose, ekskursijose.
Kasmet būrys dvyliktokų atsisveikina su mokykla. Jiems skirta graži paskutinio
skambučio šventė. 2006 m. mokyklą baigė penkiasdešimtoji laida. 21 abiturientas:
Gitana Baliutavičiūtė, Viktoras Baltrušis, Valdas Bladžinauskas, Dovilė Gimbutaitė,
Giedrius Gintvainis, Asta Jakomaitė, Simona Jančauskytė, Gintarė Jankauskaitė,
Ingrida Jurkutė, Aušra Kalnikaitė, Monika Knašaitė, Dovilė Lisovaitė, Virginijus
Martinkus, Martynas Monkus, Irmantas Mašickas, Vytautas Petreikis, Valdemaras
Songaila, Gitana Stipinaitė, Sigita Šaulytė, Aurelija Šmukštaitė, Vaida Zabulėnaitė.
Žarėnų mokyklos pastatas ne tik pagražėjo, bet ir tapo šiltesnis, nes pakeisti
seni langai.
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Sukurta mokyklos vėliava, himnas ir herbas. 2006–2007 mokslo metais
mokykla rūpinosi ugdymo procesui reikalingomis priemonėmis – atnaujino vadovėlių fondą, įrengė naują socialinio pedagogo kabinetą, kompiuterizavo jį. Atliktas
smulkus mokyklos remontas. Buvo įsigyta DVD vaizdo kamera, mokinių drabužių
kabyklos drabužinėje, langų žaliuzės informatikos kabinetui ir bibliotekai, atnaujinti
persirengimo kambariai.
Mokytojų tarybos posėdžiuose aptarti ir vertinti įvairūs klausimai, susiję
su ugdymu, pavyzdžiui, „Darbo ir ryšių su moksleivių tėvais, tėvų informavimo
sistema“, „Mokinių sveikatos būklė“, „Nauja mokytojų atestacijos tvarka“, „Mokinių pažangumas ir lankomumas“.
Mokytojai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Trys pedagogai apgynė vyresniojo mokytojo kvalifikacines kategorijas: pradinių klasių mokytoja
Teresė Bagdonienė įgijo vyresniojo pradinių klasių mokytojo, anglų kalbos mokytoja
Rimantė Sutkienė – vyresniojo anglų kalbos mokytojo, socialinė pedagogė Lilija
Jankauskienė – vyresniojo socialinio pedagogo kvalifikacinę kategoriją. Parengti du
moksleivių socializacijos ir prevencijos projektai, laimėta 3 700 litų. Projektuose
dalyvavo 67 moksleiviai ir mokytojai.
Visi mokyklos abiturientai (21) gavo brandos atestatus, 66,7 proc. įstojo į
aukštąsias mokyklas.
Tarptautiniame matematikų konkurse „Kengūra“ dalyvavo 57 mokiniai.
Rajoninėje olimpiadoje „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“ laimėta antra vieta,
rajoninėje biologijos olimpiadoje – trečia vieta. 2007 m. sausio 31 d. Telšių kultūros centre vyko pradinių klasių etnografinė šventė-konkursas „Močiutės dainuota
daina ir sekta pasaka“. Laureatais tapo: Dainora Petrauskaitė – už geriausiai
padainuotą lietuvių liaudies dainą ir Irmina Meškauskaitė – už pasektą pasaką.
2007 m. vasario 21 d. rajoniniame lietuvių liaudies atlikėjų konkurse „Tramtatulis“
Irmina Meškauskaitė pripažinta viena geriausių už pasakoto kūrinio autentiškumą,
laisvumą, sceninę kultūrą. 2007 m. kovo 23 d. rajoninėje pradinukų „Mūzos“
šventėje I. Meškauskaitė tapo geriausia skaitove (eiliuota pasaka), Gabrielė Rekašiūtė – geriausia šokėja (šokio improvizacija).
2006–2007 mokslo metais dailės būrelis dalyvavo Žemaitijos krašto jaunųjų
talentų kūrybos parodoje-konkurse S. Riaubos vardo prizui laimėti. Dalyvavo
8 mokiniai (32 darbai). Mokinės Lauros Igarytės vienas darbas, Ramūnės Šapaitės
du darbai atrinkti ir parduoti Švedijoje. Rajoniniame piešinių konkurse žmogaus
saugos tema Gretos Lauktytės (9 kl.) darbas pelnė paskatinamąjį prizą. Moksleivių
kūrybinių darbų paroda organizuota Žarėnų bibliotekoje. Moksleivių kūrybiniai
darbai panaudoti pakvietimams.
Sukurta ir pašventinta mokyklos vėliava. Sukurtas mokyklos himnas ir herbas. Išleistas reikšmingiausių mokyklos įvykių kalendorius, papuoštas moksleivių
dailės darbais. Sukurtas dokumentinis filmas apie Žarėnų „Minijos“ vidurinę
mokyklą. Padarytas visų 50 abiturientų laidų nuotraukų stendas (kabo mokyklos
pirmame aukšte, fojė).
2007 m. balandžio 28 d. surengtas Žarėnų vidurinės mokyklos 50-mečio
minėjimas, moksleivių ir mokytojų koncertas buvusiems bei esamiems mokytojams,
mokiniams, Žarėnų bendruomenei.
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Aktyvi šaulių ir sporto būrelių veikla: 7 šaulių būrelio nariai dalyvavo mo
bilioje šaulių vasaros stovykloje Telšių rajono Pagudonės šaudymo poligone.
Surengtose rajono moksleivių lengvosios atletikos varžybose Remigijus Urbšas
1 500 m ir Mangirdas Zabulėnas 1 500 m bėgimo rungtyse užėmė 3-ias vietas.
Rajono moksleivių kroso varžybose Remigijus Urbšas 5–12 klasių grupėje laimėjo
3-ią vietą.
2007 m. sausio 10 d. rajono kaimo mokyklų krepšinio varžybose berniukų
komanda iškovojo 2-ą vietą.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir matematika. 2007–2008 mokslo metais mokykla rūpinosi ugdymo procesui reikalingomis priemonėmis – atnaujino
vadovėlių fondą, įrengė naują technologijų kabinetą. Mokykloje pradėjo veikti
profesinio informavimo taškas (PIT), kuriame kaupiama profesinio informavimo
medžiaga kompiuterinėse laikmenose, vaizdajuostėse, spaudiniuose. Atsakinga už
PIT paskirta socialinė pedagogė L. Jankauskienė.
Pedagogų tarybos posėdžiuose aptarti aktualūs klausimai, susiję su ugdymo
procesu: „Mokinių elgesio taisyklės“, „Penktokų adaptacija dalykinėje sistemoje“,
„Mokinių sveikatos būklė“, „Klasių vadovų darbas įtraukiant tėvus į moksleivių
motyvacijos skatinimą bei informacinės ir bendradarbiavimo sistemos kūrimas“,
„Patyčių prevencija“.
Mokytojai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Du pedagogai
apgynė vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją: technologijų mokytoja Danutė
Ložienė ir lietuvių kalbos mokytoja Rita Galkontienė. Parengti du moksleivių
socializacijos ir prevencijos projektai, laimėta 3 000 litų. Projektuose dalyvavo
60 moksleivių ir mokytojai.
Biologijos ir geografijos mokytoja Alma Čirvinskienė gegužės mėnesį organizavo Žaliąją pamoką ir su savo pamokos scenarijumi dalyvavo respublikiniame
konkurse „Žalioji pamoka: mokau pažinti gamtą“. Rudenį konkurso laimėtojus
rinko Aplinkos, Švietimo ir mokslo ministerijų, Chemijos pramonės įmonių asociacijos, koncerno „Achemos grupė“ ir Jaunimo neformalaus ugdymo asociacijos
atstovų sudaryta vertinimo komisija. Tråkuose buvo apdovanotos šio konkurso
mokytojos nugalėtojos. Mokytoja A. Čirvinskienė pelnė pirmąją vietą. Mokytojai
įteiktas padėkos raštas ir piniginė premija.
Visi mokyklos abiturientai (17) gavo brandos atestatus, 6 mokiniai įstojo
į universitetus, 8 – į kolegijas. Mokykloje veikė 20 įvairių papildomojo ugdymo
būrelių, jiems skirtos 39 savaitinės valandos. 47 mokiniai dalyvavo tarptautiniame
matematikų konkurse „Kengūra“. Martina Rapalytė apdovanota diplomu ir medaliu
už geriausią rezultatą tarp rajono 9 klasių mokinių (mokytoja Birutė Žvirzdinienė).
Simonas Žvirzdinas dalyvavo respublikiniame matematikų konkurse „Matmintinis“
ir užėmė 16-ąją vietą respublikoje (mokytoja Birutė Žvirzdinienė).
Ona Adomavičiūtė dalyvavo kalbų olimpiadoje „Kengūra“. Užėmė prizinę
vietą ir gavo oranžinį diplomą (mokytoja Rimantė Sutkienė).
Simonas Žvirzdinas (11 kl.) kraštotyros konkurse „Europa, bendras paveldas“, „Kultūros keliai Žemaitijoje“ laimėjo 1-ąją vietą (mokytoja A. Čirvinskienė).
Gintarė Petkevičiūtė (10 kl.) dalyvavo konkurse „Rašyk laišką europarlamentarui“,
apdovanota papildomu prizu. Vyko į susitikimą Seime su europarlamentarais
(mokytoja A. Čirvinskienė).
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Rajono moksleivių meninio skaitymo konkurse 12 klasės mokinė Simona
Čekinskytė laimėjo 3-ią vietą (parengė mokytoja Genovaitė Mažrimienė). Rajoninėje
technologijų olimpiadoje Jovita Liškutė laimėjo 2-ą vietą (mokytoja Danutė Ložienė).
2007–2008 mokslo metais dailės būrelis dalyvavo Žemaitijos krašto jaunųjų
talentų kūrybos parodoje-konkurse S. Riaubos prizui laimėti. Dalyvavo 8 mokiniai (32 darbai). Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais. Moksleiviai dalyvavo
tarptautiniame vaikų ir jaunimo piešinių konkurse „Gyvūnų portretai“ bei „Penkios laisvės“. Moksleivės Akvilė Petreikytė ir Agnė Mačiulytė tapo prizininkėmis,
apdovanotos diplomais.
2008 m. penki šaulių būrelio nariai dalyvavo mobilioje šaulių vasaros stovykloje Telšių rajono Pagudonės šaudymo poligone.
Įsteigta sunkumų kilnojimo sporto sekcija, įrengta sunkumų kilnojimo sporto
salė. Vadovas Zigmas Šimkus. Mokykloje surengtos tarptautinės sunkiosios atletikos varžybos. Dalyvavo Estijos, Latvijos, Lietuvos komandos. Laurynas Lapžintis
tarptautinėse sunkiosios atletikos varžybose Estijoje iškovojo 3-ią vietą.
2007 m. mokykloje įsikūrė Raudonojo kryžiaus būrelis. Vadovė Sigita Jokubauskienė. Nariai dalyvavo akcijose „Padėkime alkstantiems“, surengta Gerumo
diena, priimti Raudonojo Kryžiaus atstovai iš Švedijos, dalyvauta rajoninėse pirmosios pagalbos varžybose.
2008–2009 mokslo metais suaktyvėjo Metodinės tarybos veikla, kuriai vadovavo
direktoriaus pavaduotoja A. Čirvinskienė. Įgyvendinta dauguma suplanuotų darbų.
Sėkmingai pasiruošta atnaujintų pradinio ir pagrindinio bendrųjų programų
įgyvendinimui 1–2, 3, 5, 7 ir 9 klasėse. Visi mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ir kursuose. Geografijos mokytoja A. Čirvinskienė apgynė
vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
Mokytojai stengėsi dalytis gerąja patirtimi ne tik su savo mokyklos mokytojais. Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė buvo pasikvietusi Skuõdo rajono
Aleksãndrijos pagrindinės mokyklos mokytojų.
Buvo suorganizuotos keturios bendros mokinių darbų parodos, mokyklos
koridoriuose kas trimestrą organizuojamos atskiros mokinių darbelių parodėlės.
Mokytojai gerai ruošė mokinius olimpiadoms, mokiniai dalyvavo matematikos,
geografijos, fizikos, dailės, technologijų, biologijos, istorijos, rusų kalbos olimpiadose,
kuriose pavyko pagerinti mokyklos rezultatus, viena mokinė atstovavo mokyklai
respublikinėje matematikos olimpiadoje. Ketvirtos klasės mokiniai dalyvavo matematikos olimpiadoje „Žiniukas“. 5–8 klasių rajoninėje matematikos olimpiadoje
laimėta 2-a vieta 6 klasės mokinių grupėje.
Mokyklos bendruomenė aktyviai organizavo ir dalyvavo įvairiuose konkursuose ir akcijose. Pradinių klasių mokytojos vykdė du bendrus priešmokyklinio
ugdymo grupės ir pradinių klasių projektus („Rudenėlio turtai“ ir kalėdinį renginį „Išvyka pas Kalėdų senelį); rengė įvairius konkursus ir varžybas, estafetes
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, kvadrato, „Šviesoforo“ varžybas, Pavasario spartakiadą.
Telšių rajono moksleivių šokių šventėje – varžytuvėse „Sukim, trypkim šokimėlį–2009“ dvi poros laimėjo prizines vietas. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo
Telšių rajono jaunųjų talentų šventėje ir vyko į Telšių „Žemaitės“ teatre vykusį
spektaklį „Pelytė Zita“.
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Matematikos mokytojos Birutė Žvirzdinienė ir Marina Kybartienė ruošė
mokinius dalyvauti tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2009“ (21 mokinys) ir pirmajame internetiniame matematikos konkurse online režimu „Eruditus
2008–2009“. Gegužės 4–8 d. mokykloje surengė tiksliųjų mokslų savaitę (įvairių
užduočių sprendimas, matematiniai piešiniai, žaidimai, apdovanojimai) ir kartu
su 5–10 klasių mokiniais išleido matematikos ir informacinių technologijų laikraštį
„Žiniukas“. 9–12 ir 5–8 klasių matematikos olimpiadoje dalyvavo po tris mokinius.
6 klasės mokinė Deimantė Rimgailaitė Telšių rajone užėmė 2-ą vietą ir dalyvavo
Šiauliuose vykusioje respublikinėje matematikų olimpiadoje, apdovanota Švietimo
skyriaus padėkos raštu.
Mokiniai gausiai dalyvavo geografijos mokytojos A. Čirvinskienės organizuotuose renginiuose. Geografijos mokytoja kartu su 8–9 klasių mokiniais
dalyvavo Telšių apskrities organizuotame konkurse „Nebūk abejingas. Rūšiuok
teisingai“, laimėjo 1-ą vietą Telšių rajono savivaldybėje, mokykla gavo dvi ver
tingas knygas. 8 klasės mokiniai dalyvavo rajoniniame geografijos konkurse
„Europa ir mes“, kur užėmė 3-ią vieta, mokiniai buvo apdovanoti asmeniniais
prizais. 7–9 klasių mokiniams organizuota ekologijos viktorina „Nebūk abejingas.
Rūšiuok teisingai“. Visa mokyklos bendruomenė dalyvavo pilietinėje ekologinėje
akcijoje „Darom 2009“.
Lietuvių kalbos mokytojos Genovaitė Mažrimienė ir Rita Galkontienė puikiai
suorganizavo zoninį Meninio skaitymo konkursą, kuriame dalyvavo mokiniai iš
4 mokyklų, o Žarėnų mokyklos mokinių kompozicija buvo atrinkta dalyvauti rajoniniame ture. Lietuvių kalbos ir anglų kalbos mokytojos su mokiniais dalyvavo
respublikiniame konkurse „Kalbų Kengūra 2009“. Anglų kalbos mokytoja Rimantė
Sutkienė 9–12 klasių mokiniams organizavo anglų kalbos viktoriną. Lietuvių kalbos
mokytoja Genovaitė Mažrimienė kartu su jaunaisiais žurnalistais išleido mokyklos
laikraštį „Žara“. Rusų kalbos mokytoja Irena Jonkienė organizavo mokykloje rusų
liaudies dainų inscenizavimą.
Metodinė taryba kartu su mokyklos administracija atliko kelis tyrimus:
„Tėvų informavimo efektyvumas apie signalinius trimestrus pasiekimų knygelėse“, „Kalbų mokymas (-is)“, „Neformaliojo užimtumo poreikiai 2009–2010 m. m.“,
„Klasės vadovo veikla“, su jų rezultatais mokyklos bendruomenė supažindinta
per posėdžius ir pasitarimus.
2008–2009 mokslo metais socialinė pedagogė Lilija Jankauskienė organizavo
susitikimus su Žemaitijos kolegijos, Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos,
Telšių profesinio rengimo centro atstovais. Organizuotas susitikimas su Šiaulių
miesto Didždvario gimnazijos PIT atstovu. Buvo išklausyta paskaita „Mokykla ir
studijų reforma abiturientams“. Be to, surengtos išvykos ir ekskursijos į Šiaulių
miesto kolegijų studijų mugę, policijos, jūrininkų mokyklas Klaipėdoje. Jose dalyvavo vyresniųjų klasių moksleiviai. Tačiau mokykloje sukurta profesinio švietimo
sistema neaprėpė visų mokinių, nes buvo labiau orientuota į vyresniųjų klasių
mokinius. PIT buvo perkeltas į suremontuotas patalpas.
Pakeisti ir suremontuoti technologijų bei užsienio kalbų kabinetai.
Mokykloje veikė 18 papildomojo ugdymo būrelių. Jiems skirtos 39 savaitinės
valandos.
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Jaunųjų miško bičiulių būrelio „Oazė“ nariai dalyvavo Jaunimo turizmo
centro konkurse „Susipažink – mūsų gamtinė aplinka“. Greta Karaliūtė parengė
darbą „Kelionė iš Žarėnų į Medingėnus“, tapo respublikinio konkurso 1-os vietos
laimėtoja, apdovanota diplomu.
Dailės būrelio nariai sėkmingai dalyvavo piešinių konkursuose, parodose:
2008 m. rugpjūčio mėn. respublikiniame moksleivių piešinių konkurse „Mano
šeima gražiausia“ 11 klasės mokinė Greta Rauktytė laimėjo 2-ą vietą.
2008 m. spalio mėn. tarptautiniame konkurse „Gyvūnų portretai. Penkios
gyvūnų laisvės“ prizines vietas laimėjo 7 klasės mokinės Agnė Mačiulytė ir Akvilė
Petreikytė. 2009 m. birželio mėn. Žemaitijos krašto jaunųjų menininkų kūrybos
parodoje-konkurse „S. Riauba – Žemaitijos Andersenas“ 11 klasės mokinė Greta
Rauktytė apdovanota prizu, įsteigtu Plungės fotomenininkų draugijos. 2009 m.
birželio mėn. Telšių rajono moksleivių kūrybinių darbų parodoje „Tūkstantis
žvilgsnių į Lietuvą“ laureate pripažinta 9 klasės mokinė Viktorija Mikalauskaitė.
Raudonojo kryžiaus būrelis 2008 m. lapkričio 29 d. kartu su savanoriais
dalyvavo akcijose „Maisto bankas“. Surinkta maisto produktų už 760 litų.
Sporto būrelio nariai sėkmingai dalyvavo rajono kaimo mokyklų krepšinio
varžybose 3 x 3, kur pogrupio varžybose iškovojo 3-ią vietą, rudens bėgimo
varžybose, kuriose 10 klasės mokinė Martyna Arlickaitė 1 000 m bėgimo rungtyje iškovojo 1-ą vietą, 7 klasės mokinys Giedrius Bubelė 800 m bėgimo rungtyje
iškovojo 2-ą vietą respublikinėse „Ežiogolo“ varžybose.
Mokykla dalyvavo Tarptautinės nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimo komisijos organizuotose akcijose ir renginiuose: pilietinėje
akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ Laisvės gynėjų dienai Sausio 13-ajai atminti;
renginyje „Tolerancijos lapas“, skirtame Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti;
Lietuvos moksleivių sąjungos organizuotoje akcijoje „Korupcijai netiesim rankos“.
Naujos pradinio ir pagrindinio mokymo programos. 2009–2010 mokslo
metais įvedamos atnaujintos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos 1, 3,
5, 7, 9 klasėse, ugdymo turinys orientuotas į esminių ir bendrųjų kompetencijų
ugdymą: dalyko žinios + gebėjimai + nuostatos. Kaip ir ankstesniais metais, į
bendrųjų ugdomųjų dalykų ir klasių vadovų veiklos programas įtrauktos pilietinio
ir tautinio, antikorupcinio, vartojimo kultūros ir verslumo ugdymo programų atskiros temos. Mokslo metų pabaigoje klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė
Teresė Bagdonienė inicijavo pasiekimų knygelės projektą pagal klasių vadovų
pageidavimus, su mokyklos nuotrauka ant viršelio.
2009–2010 mokslo metais nustatyti prioritetai: ugdymo proceso kokybė
įgyvendinant atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas,
formaliojo ir neformaliojo ugdymo sąsajos ugdant kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi ir asmenybės ugdymui(si); gerinti profesinio orientavimo ir
informavimo sistemą; spręsti pamokų nelankomumo problemą didinant mokinių
motyvaciją ir skatinant sistemingą pamokų lankymą.
2010 m. pavasarį mokykloje visiems pedagogams buvo vedamas seminaras
„Psichodramos metodo panaudojimas mokytojo darbe“.
Dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus sumažėjo ir neformaliajam ugdymui
skiriamų valandų (nuo 39 iki 25 savaitinių valandų). Tačiau buvo stengiamasi
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išlaikyti kuo įvairesnį būrelių pasirinkimą mokiniams, todėl mokykloje veikė 19
neformaliojo ugdymo būrelių.
Jaunųjų miško bičiulių būrelio „Oazė“ nariai, vadovaujami mokytojos Teresės Bagdonienės, dalyvavo respublikiniuose konkursuose „Papuošk Kalėdų eglutę
miške“, „Mums rūpi Lietuvos miškai“. Šio konkurso laureate tapo 5 klasės mokinė
Greta Karaliūtė. Ji apdovanota diplomu ir asmeninėmis dovanomis. Be to, moksleiviai dalyvavo Lietuvos jaunimo turizmo centro skelbtuose konkursuose „Būk
pasveikinta žeme – žalioji mūsų planeta“, akcijoje „Atmink, darom“, fotokonkurse.
Mokinė Jovita Liškutė apdovanota padėkos raštu už puikias nuotraukas fotografijų
konkursui „Miško sakmės“ ir „Besikeičiančio vandens paveikslas“.
Mokiniai dalyvavo rajoniniame valso ir polkos konkurse, pradinių klasių
grupėje laimėtos prizinės vietos (vadovė mokytoja Diana Beržienė). Sporto būrelio
nariai, vadovaujami mokytojo Arvydo Štramaičio, dalyvavo kaimo mokyklų 3 x 3
krepšinio varžybose, laimėta 3-ia vieta. „Ežiogolo“ varžybose mokiniai užėmė 2-ą
ir 4-ą vietas. Be to, dalyvavo lengvosios atletikos, šaškių rajoninėse varžybose.
Dailės būrelio nariai, vadovaujami mokytojos Ligitos Kumžienės, sėkmingai
dalyvavo piešinių konkursuose, parodose: Lietuvos jaunimo turizmo centro organizuotame istoriniame projekte „Mūsų protėvių takais“, plakatų konkurse „Žalgirio
mūšiui – 600“. Apdovanojimus pelnė mokinės Donata Pociūtė, Laima Berenytė ir
Ligita Jankauskaitė. Mokykla dalyvavo Telšių rajono šventinės aplinkos kūrimo
konkurse „Jaukiausios Kalėdos“, mokyklos bendruomenei buvo skirtas padėkos
raštas už grožio puoselėjimą ir jaukios šventinės aplinkos sukūrimą įstaigoje. Mokiniai dalyvavo rajoninėje dailės olimpiadoje „Kauno meno mokykla: asmenybės,
erdvės, simboliai, įvykiai“. 12 klasės mokinys Andrius Igaris laimėjo olimpiadoje
1-ą vietą ir dalyvavo respublikinėje dailės olimpiadoje, kurioje gavo Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto pažymėjimą.
Mokyklos mokiniai dalyvavo rajono mokinių meninio skaitymo konkurse.
5 klasės mokiniai Roberta Pociūtė ir Vilius Viskontas laimėjo 3-ią vietą. Konkursui
mokinius ruošė mokytoja Laimutė Pocevičienė.
Matematikos konkurse „Kengūra“ dalyvavo 21 mokinys, trys pakliuvo į
Telšių rajono geriausiųjų dešimtuką. Konkurso organizavimu rūpinosi matematikos
mokytoja B. Žvirzdinienė.
Rajoninėje technologijų olimpiadoje Dovilė Bielskytė užėmė prizinę vietą.
Mokinę ruošė technologijų mokytoja D. Ložienė.
Sėkmingai veikė šaulių būrelis „Jaunasis karys“, vadovaujamas mokytojo
Algirdo Bugvilo. Dalyvavo jaunųjų šaulių sukarintose varžybose Varnių RPMC.
Organizuota mokomoji-pažintinė ekskursija į Klaipėdą, kur moksleiviai susipažino
su Lietuvos karinio jūrų laivyno ginkluote, karių paruošimu, buitimi, surengtos
sukarintos sportinės varžybos.
Mokykla dalyvavo Tarptautinės nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimo komisijos organizuotose akcijose ir renginiuose.
Mokykla apdovanota padėkos raštu už pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtą Laisvės gynėjų dienai, Sausio 13-ajai atminti, už renginio „Tolerancija
pasauliui“ organizavimą, skirtą Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. Birželio
8-ąją paminėta birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. Surengta pilietinė akcija
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„Tremties takais“, kurioje dalyvavo buvusi tremtinė Marijona Petkevičienė. Stilizuotame žemėlapyje sužymėtos pagrindinės tremties vietos, parodytas moksleiviams
vykusių trėmimų mastas.
2010–2011 mokslo metais mokykloje ir visame Telšių rajone buvo iškelti
prioritetai: saugios, sveikos, atsakingos mokyklų bendruomenės kūrimas; mokinio
ir mokytojo kūrybiškumo sąsajos bei išsaugoto etninio paveldo puoselėjimas. Svarbiausia sėkmingo darbo sąlyga – mokyklos bendruomenės narių pagarba vienas
kitam, atvirumas, suvokimas, kad esame partneriai, ieškantys kelių į bendrą tikslą.
Įvedamos atnaujintos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos 2, 4, 6,
8, 10 klasėse. Ugdymas orientuotas į esminių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą.
Pradinėse klasėse sveikatos priežiūros specialistė Sigita Jokubauskienė, pastebėjusi daugelio mokinių netaisyklingą laikyseną, suorganizavo akciją „Žingsniuok
su kuprine saugiai“. Buvo sveriami mokiniai ir jų kuprinės, įvertintas kuprinės
ir vaiko svorio santykis, kuprinės svoris neturi viršyti 10 proc. mokinio svorio.
Mokiniams buvo priminta, kad kuprinės turinį būtina peržiūrėti kasdien ir į mokyklą neštis priemones, kurios reikalingos tą dieną, o ne visą savaitę.
Mokykloje veikė 19 neformaliojo ugdymo būrelių, jiems skirtos 24 savaitinės
valandos. Jaunųjų miško bičiulių būrelio „Oazė“ nariai dalyvavo respublikiniuose
projektuose: Lietuvos jaunimo turizmo centro akcijoje „Mes – Lietuvos turistinis
taškas“, Lietuvos jaunųjų miško bičiulių sambūrio piešinių konkurse „Saugokime
miškus“, Telšių miškų urėdijos inicijuotuose renginiuose: Kalėdinių ir naujametinių
puokščių ir kompozicijų parodoje, inkilų kėlimo šventėje Žvėrinčiuje.
Mokyklos moksleiviai dalyvavo rajoniniame valso ir polkos konkurse, pradinių klasių grupėje laimėtos prizinės vietos. Sporto būrelio nariai dalyvavo kaimo
mokyklų 3 x 3 krepšinio varžybose. Respublikinėse seniūnijų futbolo „Ežiogolas“
varžybose mokiniai užėmė dvi 3-iąsias vietas dviejose amžiaus grupėse.
2010–2011 mokslo metais dailės būrelio nariai dalyvavo piešinių konkursuose, parodose. Mokykloje organizuotos teminės parodos „Mokytojo autoportretas“, „Mano kūryba“, mokinės Jovitos Liškutės personalinė kūrybinių darbų
paroda, fotografijos darbų paroda „Mano žvilgsnis į pasaulį“. Moksleiviai Goda
Rapalytė, Jokūbas Juškevičius, Greta Karaliūtė dalyvavo rajoniniame atviruko
konkurse „Žarėnų ir Telšių apylinkės“. Greta Karaliūtė tapo laureate. Moksleivės
Jovita Liškutė ir Ligita Jankauskaitė dalyvavo internetiniame piešinių korekcijos
ir improvizacijos konkurse „Taika ir kultūra“. Mokinės Irmina Meškauskaitė,
Rasa Lukauskaitė ir Greta Karaliūtė dalyvavo akcijoje „Būk matomas – prisisek
atšvaitą“. Už sukurtą vaizdo klipą šia tematika apdovanotos padėkos raštais ir
atminimo dovanomis.
Moksleiviai dalyvavo rajoniniame meninio skaitymo konkurse. 12 klasės
mokiniai Martina Rapalytė, Eivydas Meškauskas, Gražina Daukšaitė ir Donata
Pociūtė užėmė rajone 2-ą vietą.
Sėkmingai veikė šaulių būrelis „Jaunasis karys“, vadovaujamas Algirdo Bug
vilo. Dalyvavo jaunųjų šaulių sukarintose varžybose Varnių RPMC. Mokykloje
surengtos sukarintos sportinės varžybos. Jaunieji šauliai dalyvavo mokomojojepažintinėje ekskursijoje į Kauno karo muziejų. Penki šauliai dalyvavo jaunųjų
šaulių vasaros stovykloje.
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Mokiniai dalyvavo rajono techno- Chemijos mokytojas Algirdas Bugvilas,
logijų, rusų kalbos, geografijos, matema- 8-os klasės mokinės: Silvija Norkutė, Agnė
tikos, dailės, informacinių technologijų, Mačiulytė ir Greta Monstavičiūtė tvarko
lietuvių kalbos, chemijos, biologijos ir Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos aplinką.
anglų kalbos olimpiadose. Vienuoliktos 2010 m. balandis
klasės mokinys Artūras Palekis informacinių technologijų olimpiadoje rajone užėmė antrąją vietą.
Mokykla dalyvavo Tarptautinės nacių ir sovietinio okupacinių režimų
nusikaltimų Lietuvoje įvertinimo komisijos organizuotose akcijose ir renginiuose.
Mokykla apdovanota padėkos raštu už pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtą Laisvės gynėjų dienai Sausio 13-ajai atminti, taip pat už renginio
„Tolerancija pasauliui“ organizavimą, skirtą Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. Birželio 10-ąją buvo paminėta birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena.
Surengta pilietinė akcija „Žinia Tėvynei“, kurioje dalyvavo buvę tremtiniai.
Mokiniai gamino paukščius, simbolizuojančius Žinios perdavimą iš tremties,
lagerio vietų į Lietuvą.
Sudarant mokyklos veiklos planą, be mokyklos vadovų, mokytojų tarybos,
dalyvavo ir mokyklos taryba, į kurią ėjo mokiniai ir jų tėvai. Prasidedant mokslo
metams arba norint gauti reikiamą informaciją, atliekami anketiniai tyrimai: tiriamos žmogaus galimybės, pageidavimai, pasiūlymai, kad bendruomenės tikslai
būtų vieningi.
Mokykloje paruoštas ir įgyvendintas ne vienas bendras mokinių, mokytojų,
tėvų projektas, kurių metu organizuojama veikla skatino sveikos gyvensenos,
turizmo ir poilsio, kraštotyros, meninio ugdymo vystymą.
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Gerėjo mokytojų dalykinė kva- Penktokai poilsio akimirką po Paplienijos
lifikacija ir pasirengimas. Mokytojų ir piliakalnio tvarkymo. Monika Berenytė,
kitų mokyklos darbuotojų, mokinių Gintarė Laivytė, Gabrielė Viskontaitė, Donata
tėvų kompiuterinis raštingumas tobu- Mikalauskaitė, Roberta Pociūtė, Roberta
lintas sudarant sąlygas dalyvauti mo- Povilaitytė, Aivaras Arlickas, Modestas
kykloje organizuotuose IKT tobulinimo Steponavičius, Giedrius Urbšas, Greta Karaliūtė,
kursuose „Kompiuterinio raštingumo Ernestas Meškauskas, Vilius Viskontas,
įgūdžių, reikalingų darbe ir kasdienėje Romualdas Steponavičius. 2010 m. balandis
veikloje, ugdymo kursai: informacinės
ir ryšių technologijos kasdieniniame gyvenime“ (80 val.). Kursus vedė informatikos
ir matematikos mokytoja Birutė Žvirzdinienė. Šiuose kursuose dalyvavo 9 mokyk
los bendruomenės nariai.
2011–2012 mokslo metais patvirtinti nauji mokyklos nuostatai. Įvedama
atnaujinta vidurinio ugdymo programa 11–12 klasėse. Užsienio kalbų programa
pateikiama kursais, orientuotais į Europos Tarybos siūlomus A1, A2, B1, B2 kalbos mokėjimo lygius.
PIT organizavo susitikimus su Kauno ir Žemaitijos kolegijų, Šiaulių universiteto Edukologijos, socialinės gerovės, negalės fakulteto, Telšių regioninio profesinio centro atstovais. Mokykloje organizuotos parodos „Universitetai, kolegijos,
profesinės mokyklos“, piešinių paroda „Mokykloje dirba įvairių profesijų žmonės“,
„Įdomiausios profesijos“ 9–12 kl. ir t. t. Vyko susirinkimai, konsultacijos mokiniams
ir jų tėvams vidurinio mokymo kaitos klausimais. Mokykloje sukurta profesinio
orientavimo sistema aprėpė visus mokinių koncentrus, nors buvo labiau orientuota
į vyresniųjų klasių mokinius. Tačiau pamokose ne visiškai panaudotos galimybės
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stiprinti praktinių įgūdžių įtvirtinimą, 10 klasės mokinės Dovilė Bielskytė ir Viktorija
sieti ugdymo turinį su praktika.
Mikalauskaitė tvarko Žarėnų miestelio naująsias
Mokykla laimėjo nemokamus kapines. 2010 m. balandis
mini mokymus mokytojams „Dalykų
ryšiai ir integracija“, todėl pavyko patobulinti beveik visų mokytojų kvalifikaciją
šioje srityje, mokytojai išmoko geriau individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo
turinį. Analizuotas mokytojų darbas organizuojant ugdymo turinio individualizavimą ir diferencijavimą. Išvados panaudotos formuojant mokytojų darbą. Siekta
atsižvelgti į skirtingus mokinių poreikius, gebėjimus bei atnaujinto ugdymo turinio Bendrųjų programų bei bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo
integruojamųjų programų reikalavimus.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Čirvinskienė 2011 m. rudenį dalyvavo Mokymosi visą gyvenimą programos „Grundtvig“ penkių dienų seminare
„Sėkmingas startas į vaikų darželį ir mokyklą“ Štutgarte, Vokietijoje. Seminaro
metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas aptarti ir palyginti skirtingų Europos
šalių atstovų patirtį, susijusią su vaikų perėjimu iš šeimos į darželį (mokyklą), iš
darželio į mokyklą. Intensyvios seminaro programos metu pasidalyta ne tik patirtimi, naujomis žiniomis, bet ir sudarytos sąlygos susipažinti su Štutgarto miestu.
Mokykla stengėsi daugiau tėvų įtraukti į vaiko pažangos vertinimo procesą –
tėvai per visuotinius ir klasių tėvų susirinkimus buvo supažindinti su atnaujintų
bendrųjų programų pasikeitimais. Tėvų pageidavimu buvo pakviesta psichologė
iš PPT, kuri skaitė tėvams pranešimus „Vaiko asmeninės sėkmės planavimas“,
„Tėvų elgesys su paaugliais“, „Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas“.
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Atlikti ir išanalizuoti 4, 10 klasių Džiugi akimirka sutvarkius Žarėnų Šv. vyskupo
mokinių lietuvių kalbos ir matemati- Stanislovo parapijos bažnyčią. Klebonas
kos pasiekimų patikrinimo rezultatai, Kęstutis Balčiūnas ir 12 klasės mokiniai:
numatytos ugdymo proceso tobulinimo Simonas Žutautas, Marius Šmukšta, Živilė
kryptys. Nustatyti 10 klasės mokinių Druktenytė, klasės vadovė Sigita Jokubauskienė
anglų kalbos ir rusų kalbos mokymosi ir Valda Labžintytė, Greta Rauktytė, Inesa
lygiai pagal Bendruosius Europos kalbų Budaitė, Gintarė Petkevičiūtė, Gintarė Pociūtė,
metmenis. Atlikti tyrimai: pakartotinis Gintarė Milašiūtė. 2010 m. balandis
tyrimas „Bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas Žarėnų „Minijos“ vidurinėje mokykloje“,
„11 klasės mokinių darbo krūvis“, „Tėvų pedagoginis švietimas“, „Tėvų informavimo efektyvumas apie signalinius trimestrus pasiekimų knygelėse“, „Gabių vaikų
atpažinimas ir ugdymo metodai per įvairių dalykų pamokas“, „Sveikatingumo
būklė mokykloje“, „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, poreikių
tenkinimas“, „Penktokų adaptacija dalykinėje sistemoje“, stebėta apie šešiasdešimt
5–12 klasių įvairių dalykų pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų. Visiškai
įgyvendinta pedagoginės konsultacinės priežiūros programa. Mokytojų tarybos
posėdžiuose analizuota 1–4, 5–10 ir 11–12 klasių, SUP mokinių lankomumas,
pažanga ir pasiekimai. Vadovaujantis metinių mokinių pasiekimų ataskaitų duomenimis, galima teigti, kad mokiniams teiktas kokybiškas pradinis, pagrindinis
ir vidurinis ugdymas.
Mokykla panaudojo 23 neformaliojo ugdymo valandas, skirtas 1–12 klasėms. Neformaliojo ugdymo rezultatai geri, organizuota 10 mokinių darbų parodų
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(daugiausia dailės ir fotografijos būrelių), 18 mokyklos švenčių, kuriose gebėjimus
demonstravo mokiniai. Neformaliojo ugdymo veikloje noriai dalyvavo 102 mokiniai
iš 139 1–12 klasių mokinių (t. y. apie 73,4 proc.). Iš jų bent vieną būrelį mokykloje lankė 40, du būrelius – 43, tris būrelius – 19 mokinių. Daugiausia mokinių
(41 proc.) rinkosi meninės veiklos būrelius (lietuviškų tradicijų ir papročių, saviraiškos, folkloro ansamblį, vokalinį ansamblį, dailės studiją „Aš – čia“, kūrybinių
slėpinių klubą, fotografijos būrelį „Gyvenu fotografijoje“). 28 proc. neformaliojo
ugdymo veikloje dalyvaujančių mokinių rinkosi sportinės veiklos būrelius (sporto,
merginų šokių ir ritminių šokių), 31 proc. mokinių lankė kitos veiklos būrelius
(jaunųjų šaulių, jaunųjų miško bičiulių, žurnalistų, rašinių rašymo ypatumų angliškai). Mokiniai dalyvavo mokyklos, rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose,
viktorinose ir olimpiadose. Dalis mokinių tapo laureatais bei prizininkais.
Siekiant saugios fizinės ir socialinės ugdymosi aplinkos tobulinimo, mokykla dalyvavo Mokyklų tobulinimo programos plius projekte „Bendrojo lavinimo
mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Atsirado galimybė mokyklai įsigyti, baldų,
atnaujinti biblioteką-skaityklą, panaudojant gautas 2 proc. paramos lėšas remontuoti
mokyklą. Nuo 2012 m. sausio 2 d. įsteigta mišri (2–5 metų) ikimokyklinio ugdymo grupė, kuri patenkino mažamečių tėvų poreikį ugdyti vaikus, be to, atsirado
galimybė tėvams ieškotis darbo. Atnaujintas mokyklos aplinkos apželdinimas.
Mokykla dalyvavo mokyklos aplinkos tvarkymo konkurse ir rajone užėmė 2-ą
vietą. Atnaujinti mokyklos informaciniai stendai, sutvarkytos mokyklos muziejaus
patalpos. Miškininkų būrelio nariai surinko papildomos medžiagos apie Žarėnų
miestelį. Sutvarkytas stadionas, tačiau dėl lėšų stokos neįrengta lauko krepšinio
aikštelė.
Gerintas mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų, mokinių tėvų kompiuterinis
raštingumas sudarant sąlygas dalyvauti mokykloje organizuotuose IKT tobulinimo kursuose „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių, reikalingų darbe ir kasdienėje
veikloje, ugdymas: informacinės ir ryšių technologijos kasdieniniame gyvenime“
(80 val.). Kursus vedė informatikos ir matematikos mokytoja B. Žvirzdinienė.
Kursuose įgūdžius tobulino 7 mokyklos bendruomenės nariai.
2012–2013 mokslo metais mokykla pradėjo dalyvauti projekte „Ugdymo
karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, mokykloje pradėjo teikti paslaugas karjeros ugdymo koordinatorė B. Žvirzdinienė. Mokiniams buvo teikiamos sistemingos, geros kokybės ir
inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos per integruotas dalyko ir ugdymo karjerai
pamokas bei kitus užsiėmimus. Vyresniųjų klasių mokiniai galėjo rinktis pasirenkamąjį ugdymo karjerai dalyką. Tai skatino mokinių mokymosi motyvaciją,
kryptingą profesijos pasirinkimą.
Mokykloje veikė 16 mokinių raiškos būrelių (20 neformaliojo ugdymo valandų), skirtų 1–12 klasėms. Neformaliojo ugdymo rezultatai geri, buvo organizuotos 7 mokinių darbų parodos (daugiausia dailės ir fotografijos būrelių darbų),
22 mokyklos šventės, kuriose savo gebėjimus demonstravo mokiniai. Mokiniai
noriai dalyvavo neformaliojo ugdymo veikloje. Daugiausia mokinių, kaip ir pernai,
rinkosi meninės ir sportinės veiklos būrelius. Be to, mokinių savivaldos iniciatyva
antrą kartą vyko renginys „Mokinių diena“. Neformaliojo ugdymo veikloje daly686
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vavo apie 70 proc. mokinių. Iš jų daugiausia mokinių (45 proc.) rinkosi meninės,
42 proc. sportinės, 13 proc. kitokios veiklos būrelius.
Suaktyvėjo mokinių savivalda, įsitraukta į pamokų praleidimo prevencijos
veiklą.
2012–2013 mokslo metais per mažai mokinių pageidavo mokytis 11 klasėje,
tad ši nesuformuota.
Kaip ir ankstesniais metais, išliko problema – pamokų lankomumas. Direktorius R. Sipavičius pastebėjo, kad mokinių sveikata prastėja, vis daugiau mokinių
nebenori užsiimti sportine veikla ir stengiasi išvengti kūno kultūros pamokų.
Todėl klasių vadovams rekomendavo per klasės tėvų susirinkimus informuoti ir
priminti tėvams, kad vaikų sveikatos būklė prastėja dėl judėjimo ir fizinio krūvio
trūkumo, nes vaikai mažai laiko praleidžia gryname ore. Be to, dauguma vaikų
laisvalaikį leidžia prie kompiuterių ir televizorių. Per visuotinį tėvų susirinkimą
Telšių psichologinės pedagoginės tarnybos vyr. specialistė V. Bidvienė skaitė tėvams paskaitą „Mokymosi sunkumai“.
Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla stengiasi ugdyti ne tik reprodukuojantį,
bet ir interpretuojantį žmogų, gebantį žinias panaudoti kūrybiniam procesui ir
taikyti praktiškai. To pasiekti padeda aktyvaus mokymosi bei netradiciniai darbo
metodai, nes tai, ką mokiniai atranda patys, turi prasmę, išlieka ilgam. Aktyvaus
mokymosi ir netradiciniais darbo metodais (pvz., klasės diskusija, debatai, argumentų „už“ ir „prieš“ analizė, tikros istorijos, savarankiškas mokymasis, individualūs ar grupiniai tyrimų projektai, anketos ir testai) siekiama ugdyti moksleivių
kritinį mąstymą, mokyti spręsti iškylančias problemas, atrasti žinių. Taip mokymas
keičiamas į mokymąsi. Moksleiviai pastebi, kad įvairūs savarankiški informacijos
paieškos būdai geriau padeda pritaikyti žinias gyvenime. Jie noriai dalyvauja
ruošiant mini projektus, piešinius, aktyviai dalyvauja turistiniuose žygiuose, sveikatingumo dienose bei kituose renginiuose.
Mokykla ir toliau propaguoja sveiką gyvenseną, nes kasmet ateina nauja
karta vaikų, kuriems pedagogų žinios ir pagalba labai reikalinga. Suformuoti
sveikatingumo įgūdžių neįmanoma per vienerius ar dvejus metus, tam įtakos
turi ir mokinius supanti visuomenė bei šeima. Tačiau mūsų mokyklos mokytojų
tikslas – kad sveika gyvensena taptų visuomenine vertybe.
Ekologinis mokinių ugdymas mokykloje. Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla
nuo 2004 m. prisijungė prie ekologinio projekto „Mes kviečiame gyventi gražiau“
įgyvendinimo, kurio tikslas – ugdyti jaunosios kartos sąmoningumą ir atsakomybę
už mus supančią aplinką. Nuo 2009 m. mokykla dalyvauja ekologinėje akcijoje
„Darom“, kurios pagrindinis tikslas – skatinti mokyklos ir Žarėnų bendruomenės
narių ekologinį mąstymą, išvalyti iš mokyklos, miestelio, kapinių ir Paplienijos
piliakalnio šiukšles, ugdyti vienybę siekiant visuomenei svarbių tikslų. Atsakingas asmuo už šių projektų įgyvendinimą – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
geografijos mokytoja A. Čirvinskienė.
Akcijose dalyvauja beveik visi mokyklos moksleiviai ir mokytojai. Po įžanginės
dalies moksleiviai, susipažinę su saugaus elgesio taisyklėmis ir apsirūpinę darbo
priemonėmis (šiukšlių maišais, grėbliais, pirštinėmis), kartu su mokytojais kimba
tvarkyti aplinkos. Akcijų metu kasmet sutvarkoma mokyklos aplinka, Paplienijos
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piliakalnis ir pakelės link Žarėnų, žydų sušaudymo vieta ir kapai, miestelio kapinės, autobusų stotelė ir teritorija aplink ją, miestelio bažnyčios teritorija.

Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos
kraštotyros muziejus
Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos kraštotyros muziejus įkurtas 1995 m.
rugsėjo 1 d. dviejuose kambarėliuose mokyklos trečiajame aukšte. Muziejaus įkūrėja – kraštotyros būrelio vadovė mokytoja Marijona Petkevičienė, kuri daugelį
eksponatų kartu su mokiniais surado ir atnešė į muziejų iš namų, surinko iš
kaimynų, aplinkinių Žarėnų seniūnijos kaimų gyventojų.
Muziejuje kaupiami, saugomi ir populiarinami etnografijos, mokinių dailės
ir technologijų kūriniai, istorijos rinkiniai – nuotraukos, dokumentai, kartografiniai
leidiniai, knygos, laikraščiai, žurnalai, lankstinukai apie Žarėnų vidurinę mokyklą ir
Žarėnų apylinkes. Muziejuje saugomi prisiminimai, Žarėnų mokyklos ir apylinkių
aprašymai. Muziejaus vadovė M. Petkevičienė tyrinėjo kartu su kraštotyrininkų
būreliu rinkiniuose sukauptus eksponatus, nuolat iškabindavo naujausią informaciją
mokyklos kraštotyros stenduose, rinko medžiagą apie Žarėnų apylinkėse esančias
koplytėles ir koplytstulpius.
Muziejuje yra daugiau kaip 200 įvairių eksponatų. Daugiausia surinkta ir
sukaupta knygų, laikraščių, brošiūrų, nuotraukų, senovinių buities prietaisų. Nemažą dalį tarp muziejaus eksponatų užima daiktai, susiję su mokykla ir jos istorija,
mokslu ir gyvenimu joje. Muziejuje daug dėmesio skiriama buvusiems mokyklos
mokytojams ir mokiniams, ypač tiems, kurie garsina Žarėnų kraštą Lietuvoje ir

Kraštotyros muziejaus eksponatai: 50 laidos šimtadienio plakatas, abiturientų testamentai,
metraščiai
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Pirmasis mokyklinis
suolas Žarėnų
vidurinėje mokykloje

Sveikinimai
mokytojams, albumai,
nuotraukos

Patefonas, laikrodžiai,
padėkos raštai
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Įžymesnių mokinių
biografijos

užsienyje; kaupiami ir saugomi, nuolat atnaujinami mokyklos Žarėnų vidurinė
metraščiai.
mokykla ir jos
Mokyklos metraščiuose užrašomas kiekvienų mokslo vadovai nuotraukose
metų mokinių ir mokytojų skaičius, įklijuojamos nuotraukos iš
tradicinių ir netradicinių renginių, nuotrauka su abiturientų atvaizdais, pateikiamas
abiturientų sąrašas. Metraščio tikslas – išsaugoti žinias apie mokyklos gyvenimą
ateinančioms kartoms, kurios mokysis Žarėnų „Minijos“ vidurinėje mokykloje.
Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. kraštotyros būreliui vadovauja technologijų mokytoja Danutė Ložienė, kuriai pavesta prižiūrėti mokyklos kraštotyros muziejų, jį
nuolat atnaujinti. Muziejaus vadovė domisi ir renka medžiagą, susijusią su mo690
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Mokytojo Jono
Jankausko mokinių
darbai iš metalo
ir medžio

kykloje organizuojamais renginiais. Nuotraukomis fiksuoja mokykloje vykstančius
renginius ir įdomesnius įvykius, renka įvarius spaudos leidinius, kur minima
Žarėnų mokykla arba Žarėnų apylinkės ir jų žmonės. Nuo 2014 m. sausio 1 d.
mokyklos kraštotyros muziejui vadovauja technologijų mokytoja Danutė Ložienė
ir pradinių klasių mokytoja Teresė Bagdonienė.
Muziejaus vadovė D. Ložienė ir mokyklos administracija rūpinasi, kad at
nešti daiktai turėtų savo vietą ir muziejuje būtų tvarkinga. Todėl tikrai labai ma
lonu apsilankyti mokyklos muziejuje, pasinerti į mokyklos praeitį bei gyvenimą.
Mokiniams taip pat įdomu jame lankytis, pažiūrėti į senovinius daiktus, senovinį
mokyklinį suolą, kuprinę, knygas, nuotraukas ir kitus eksponatus. Kadangi mokyklos muziejus įsikūręs nedidelėse patalpose, sunku visus eksponatus išdėlioti
tvarkingai, nes jų kasmet daugėja. Nuo 2014 m. sausio 1 d. mokyklos kraštotyros
muziejus perkeltas į didesnę, šiltesnę ir jaukesnę patalpą mokyklos antrajame
aukšte šalia bibliotekos-skaityklos.
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Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos
veikla 2014–2018 metais
Alma Čirvinskienė

2013–2014 m. m. Siekiant tęsti ugdymo(si) proceso
kokybės, mokymo metodų įvairovės ir mokinių mokymosi
rezultatų augimo, mokyklos vadovų ir mokytojų profesinių
kompetencijų tobulėjimo, lyderystės skatinimo, kuriant patrauklią aplinką mokinių ugdymui, racionaliau naudojant išteklius,
bei formuoti patrauklios ir veiklios mokyklos įvaizdį – buvo
sutelkta visa mokyklos bendruomenė – vadovų, mokytojų,
kitų mokyklos darbuotojų, tėvų ir mokinių bei socialinių
partnerių pastangos.
Siekiant kiekvieno vaiko sėkmės buvo skiriamas dėmesys ugdymo(si) kokybei. Pavaduotoja ugdymui A. Čirvinskienė stebėjo šiuolaikinės pamokos reikalavimų atitiktį,
atkreipdama dėmesį į pasiekimų vertinimą pamokoje, ir Direktoriaus
kartu su pedagogais aptarė stebėjimo rezultatus, pokyčius pavaduotoja ugdymui
pamokoje, analizavo pirmų ir penktų klasių mokinių adap- Alma Čirvinskienė.
taciją. Mokytojų tarybos posėdžiuose analizuota 1–4, 5–10 2018 m.
ir 11 klasės mokinių, tame tarpe ir turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, ugdymas, lankomumas, pažanga ir pasiekimai, pailgintos
dienos grupės veiklos efektyvumas, standartizuoti testai ir jų analizė, klasės vadovų veiklos stebėjimo aptarimas. Stengtasi mokinių tėvams suteikti informacijos
kaip padėti savo vaikams mokytis ir pasirinkti profesiją: paruoštas lankstinukas
„Tėvų pagalba vaikui ruošiant namų darbus“, skaitytas pranešimas „Nelengvas
paauglystės laikotarpis“ ir kt.
Atlikti ir išanalizuoti 4 ir 8 klasių standartizuotų testų, 10 klasių mokinių
lietuvių kalbos ir matematikos pagrindinio pasiekimų patikrinimo rezultatai,
numatytos ugdymo proceso tobulinimo kryptys. Nustatyti 10 klasės mokinių
anglų kalbos ir rusų kalbos mokymosi lygiai pagal Bendruosius Europos kalbų
metmenis. Atlikti tyrimai: „Apklausa apie patyčias“, „Pamokų lankomumas“,
„Veiksniai, įtakojantys mokyklos kultūrą“, „Gabiųjų mokinių poreikių tenkinimas“, „Tėvų informavimo efektyvumas apie ugdymo(si) rezultatus pasiekimų
knygelėse“, „Neformaliojo švietimo poreikių tyrimas“, „Tėvų apklausa – Pagalba
mokiniui“, „10-os klasės mokinių metinių pažymių ir PUPP vertinimų atitiktis“,
„Ugdymas ir mokymasis“, „Sveikatingumo būklė mokykloje“, „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, poreikių tenkinimas“, „Pirmokų ir penktokų
adaptacija dalykinėje sistemoje“, taip pat stebėta įvairių dalykų pamokų bei
neformaliojo ugdymo užsiėmimų. Visiškai įgyvendinta pedagoginės-konsultacinės
priežiūros programa.
Vadovaujantis metinių mokinių pasiekimų ataskaitų duomenimis, galima teigti,
kad mokiniams teiktas kokybiškas pradinis, pakankamai kokybiškas pagrindinis
ir vidurinis ugdymas. Anot tėvų atsiliepimų, gerai organizuotas buvo ir ikimo692

I S T O R I J A . K U LT Ū R A . Š V I E T I M A S

kyklinis ugdymas. Mokyklos pažangumas – 99,3 %, ugdymo kokybė – 52,9 %.
Ugdymo kokybė kasmet po truputį gerėja, pavyzdžiui, lyginant su praėjusiais
mokslo metais ugdymo kokybė pagerėjo 1,2 %. Gerėja ir pažangumo rodiklis.
Ugdymo kokybės gerėjimo vis sunkiau pasiekti dėl atsirandančių jungtinių klasių
komplektų pagrindiniame ugdyme ir nebeplanuojamos komplektuoti vidurinio
ugdymo pakopos, kadangi gabesni mokiniai išvyksta į Telšių miesto gimnazijas.
Dėl mažėjančio mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas, skaičiaus vis sunkiau palaikyti stabilų mokytojų darbo krūvį
(2013–2014 m. m. atsirado naujas 5–6 klasių jungtinis komplektas).
Vadovaujantis metinių mokinių pasiekimų ataskaitų duomenimis, 1–11 klasių
mokinių grupėje 11,2 % mokinių mokėsi puikiai ir labai gerai (aukštesnysis pasiekimų lygis), 31,5 % mokinių mokėsi gerai (pagrindinis pasiekimų lygis), 56,2 %
mokinių mokėsi patenkinamai (patenkinamas pasiekimų lygis), ir tik 1,1 % mokinių
mokėsi nepatenkinamai ir buvo palikti kartoti kurso antrus metus. Lyginant su
praėjusiais mokslo metais atsirado daugiau mokinių, besimokančių puikiai ir gerai.
Mokiniams, turintiems kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius
rezultatus, Mokytojų taryba, išnagrinėjusi mokinio nesėkmingo mokymosi priežastis ir įvertinusi mokytojo(-ų), klasės vadovo darbą su juo, skyrė dviejų savaičių
trukmės papildomus darbus (užduotis, suteikiančias mokiniui galimybę parodyti
žinias, gebėjimus ir galimybę gauti patenkinamą dalyko metinį įvertinimą) bei
dalykų mokytojų individualias konsultacijas.
Mokykla panaudojo 20 neformaliojo švietimo valandų, skirtų 1–11 klasėms.
Veikė 16 sportinės, meninės, socialinės, technologinės pakraipos būrelių. Neformaliojo
ugdymo rezultatai geri, buvo organizuota 15 mokinių darbų parodų (daugiausia
dailės ir fotografijos, saviraiškos, medžio dailiųjų darbų, jaunųjų miškininkų būrelių ir kūrybinių slėpinių klubo darbų), 20 mokyklos švenčių-renginių, kuriuose
savo gebėjimus demonstravo mokiniai ir mokytojai. Mokinių savivaldos iniciatyva
jau treti metai iš eilės vyko renginys „Mokinių diena“, kuriame padėkos raštais
apdovanoti 14 gabiausių ir talentingiausių mokinių. Daugėja mokinių, pasirenkančių lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus, bent vieną neformaliojo švietimo
užsiėmimą lankė 63 mokiniai iš 89 mokinių (t. y. 71 %). Iš būrelius lankančių
mokinių pavežami buvo 32 mokiniai (t. y. 51 %). Pagal atliktą mokinių anketinę
apklausą, 64 % apklaustų mokinių teigia, kad mokykloje veikiantys būreliai atitinka jų pageidavimus ir žinias, tačiau net 83 % mokinių pageidautų ir kitokių
būrelių (maisto gaminimo, šaulių, bokso).
2013–2014 m. m. 5–8 klasių mokiniams kaip pasirenkamasis dalykas buvo
dėstyta etninė kultūra, kuri padėjo mokiniams ugdytis kultūrinio sąmoningumo
kompetencijas. Mokiniai dalyvavo mokykloje organizuojamose valstybinėse šventėse-minėjimuose. 10 klasės mokiniai buvo pasirinkę braižybos dalyką, kuris padėjo
mokiniams lavinti erdvinį mąstymą, įgyti braižomosios geometrijos pradmenis.
2013–2014 m. m. kaip ir ankstesniais metais buvo sudaromas kontrolinių
darbų grafikas mėnesiui, siekiant mažinti mokinių mokymosi krūvį, neskiriant
per dieną daugiau kaip vieno kontrolinio darbo tai pačiai klasei. Šiais metais
visų dalykų mokytojai laikėsi sudaromo kontrolinio darbo grafiko, todėl pagerėjo
mokinių mokymosi motyvacija ir pasitikėjimas mokytojais.
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Mokykla antri metai iš eilės dalyvavo projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“,
todėl mokykloje paslaugas teikė ne tik PIT koordinatorė Lilija Jankauskienė, bet
ir karjeros ugdymo koordinatorė Birutė Žvirzdinienė. Jų dėka mokiniams buvo
teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos.
Vyresniųjų klasių mokiniai galėjo rinktis pasirenkamąjį ugdymo karjerai dalyką.
Ugdymo karjerai paslaugos taip pat pasiekė mokinius per integruotas dalyko ir
ugdymo karjerai pamokas bei kitus užsiėmimus. Organizuota profesinio informavimo diena 9–11 klasių mokiniams, kurioje savo profesijas pristatė buvę mokyklos
mokiniai, mokinių tėvai, Žar¸nų seniūnijos darbuotojai, kariuomenės atstovai ir kiti
kviestiniai asmenys. Tai skatino mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą. Vykdant mokinių profesinę veiklą, mokiniai vyko į UAB „Terekas“, Kretingõs botanikos sodą, Va»nių regioninį parką, Lietuvos kariuomenės
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės Telšiÿ
karo prievolės ir komplektavimo skyriaus 604 Pėstininkų kuopą, Telšių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Telšių rajono Vîešvėnų pagrindinę mokyklą,
Telšių „Džiugo“ gimnaziją, žirgyną-sporto klubą „Topolis“, Kredito uniją „Germanto lobis“, Telšių „Kranto“ pagrindinę mokyklą, VšĮ Regioninę Telšių ligoninę,
Plùngės rajono Als¸džių gimnaziją, UAB Stepono baldai, ūkininko A. Viskonto
ūkį. 2013 m. mokinė Deimantė Rimgailaitė dalyvavo šalies projekte „Moksleivių
praktikos savaitė“ pagal Sėkmės mokyklos programą, suteikiančią galimybę aktyviems ir motyvuotiems 9–12 klasių moksleiviams išbandyti įvairias profesijas, ir
atliko praktiką odontologijos klinikoje „Privati klinika“ Vilniuje. 2013 m. Deimantė
Rimgailaitė ir Vaidas Jokubauskis dalyvavo tarptautinės organizacijos „FOX Universitetai“ profesinio orientavimo projekte ir laimėjo savaitės trukmės kelionę į
Vokietijos ir Olandijos aukštąsias mokyklas.
Ugdomos mokinių tautinė, pilietinė ir kultūrinė kompetencijos dalyvaujant
įvairiose akcijose: „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti; „Lagaminas“, „Vilties medis“, skirtas Birželio 14-ajai – Gedulo ir Vilties
dienai paminėti; „Mes prieš korupciją“, skirtą antikorupcijos dienai paminėti;
„Atminties kelias“, „Lietuvos žydų gyvenimas ir tragedija“, skirtas žydų genocido
aukoms atminti; „Lietuvai ir man“, skirtą Lietuvos laisvės 25-mečiui; Vasario 16-oji,
Kovo 11-oji; „Konstitucija gyvai“, Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas;
„Darom“. Mokiniai aktyviai dalyvavo rajoninėse olimpiadose: biologijos, chemijos,
fizikos, geografijos, matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, rusų kalbos ir
dailės; rajoniniuose, tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose: rašinių, meninio skaitymo, skaitovų anglų kalba, rusų kalbos poezijos, etnopopietėje „Skrynios
paslaptys“, „Europa ir ES“, „Finansinio raštingumo“, piešinių, fotografijos darbų,
rusų kalbos popietėje ir kituose mokykliniuose renginiuose. Viena mokinė rajoniniame anglų kalbos skaitovų konkurse užėmė II vietą, kiti mokiniai nors netapo
rajoninių olimpiadų laureatais, tačiau net 14 mokinių (t. y. 22 %) iš 5–11 klasių
užėmė prizines vietas rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.
Gerėja mokytojų dalykinė kvalifikacija ir pasirengimas, nes nuolat tobulinama kvalifikacija seminaruose, mokymuose, edukacinėse išvykose, metodiniuose
užsiėmimuose, neformaliosiose studijose. Mokytojai daugiau dalyvavo kvalifikacijos
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tobulinimo renginiuose, kurie buvo organizuojami Telšių rajone, dėl lėšų trūkumo
labai retai vykdavo į kituose Lietuvos regionuose organizuojamus kvalifikacijos
renginius. Vadovai taip pat tobulino savo kvalifikaciją ir dalyvavo kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose: „Išorės vertinimas – ugdymo proceso, orientuoto į mokinio
poreikius, mokyklos tobulinimą, vertinimas“, „Švietimas – nuolatinis bendrosios
kultūros perdavimo ir ugdymo procesas valstybėje“, „Ugdymo veiklos stebėsenos
organizavimas mokykloje“, „Mokyklos veiklos ir pamokos kokybės tobulinimas
panaudojant IQES online. Mokymasis bendradarbiaujant“, „Nacionalinis švietimo
lyderystės forumas 2014. Lietuvos kryptis – sėkmingas mokymasis“, „Ugdymo(si)
kokybės užtikrinimas ir asmeninė vaiko pažanga“, „Standartizuotų testų panaudojimo mokykloje ir savivaldybėje galimybės“, „Mokymosi pagalbos mokiniui
teikimas. Mokyklos ugdymo pagalbos organizavimas“ ir kiti. Patobulino tiriamosios veiklos, ugdymo proceso ir organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo,
vertinimo, komandinio darbo organizavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo
kompetenciją. Mokytojai dalyvavo šiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose:
„Aktyvių mokymo metodų taikymas karjeros ugdyme“, „Matematinių kompetencijų ugdymas pamokoje“, „Kaip sudominti mokinį matematika ir stiprinti jo
mokymosi motyvaciją“, „Judrieji žaidimai formaliajame ir neformaliajame pradinių
klasių mokinių ugdyme“, „Kūrybiško ugdymo proceso organizavimas“, „Mąstymo
kultūrą ugdanti mokykla“, „Kaip tobulinti rašinį“, „Gamtos mokslų (biologijos,
fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant
žaliąsias mokymosi aplinkas“ ir kituose.
Mokyklos antrajame aukšte įrengtas stendas apie mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimą mokiniams. Mokymosi mokytis integruojamoji programa buvo
taikoma visiems 1–11 klasių dalykams. Organizuotos lietuvių kalbos konsultacijos
mokiniams. Beveik pusė mokinių mano, kad jų mokėjimo mokytis kompetencija
patobulėjo. Beveik pusė mokinių teigia, kad pagerėjo jų kalbos vartosena, gebėjimas atsispirti neigiamam aplinkos spaudimui, įgijo sveikatingumo ir sveikos
gyvensenos nuostatas, tobulėjo jų kultūrinio sąmoningumo bei darnaus vystymosi
žinios, gebėjimai ir nuostatos. Sumažėjo nepažangių mokinių skaičius, mokiniai
labiau lankėsi ir dalyvavo popamokiniuose renginiuose.
Daug dėmesio buvo skiriama mokinių lankomumo problemai: sugriežtinta
lankomumo apskaita, toliau pildomi kasdienio žymėjimo lapai pagal klases, rašomi
informaciniai pranešimai tėvams į namus, organizuojami reidai, patikrinimai. Buvo
vertinami klasių lankomumo rezultatai, skiriamos nuobaudos ir apdovanojimai,
rūpinamasi mokinių saviraiška ir užimtumu, socializacija. Atlikus tyrimą „Patyčios“, nustatytos labiausiai nesaugios mokykloje vietos, sugriežtintas mokytojų ir
mokinių budėjimas per pertraukas, kad mokiniai galėtų saugiai jaustis, fiksuotas
pašalinių asmenų lankymasis mokykloje. Bendradarbiauta su Vaiko teisių apsaugos tarnybos ir policijos Nepilnamečių reikalų skyriaus specialistais. Organizuoti
smurto ir patyčių, kvaišalų vartojimo, narkomanijos prevenciniai renginiai, sveikatingumo ir sporto renginiai. Suaktyvėjo mokinių savivalda, todėl prie renginių
organizavimo daug prisidėjo mokiniai, o mokyklos erdves papuošė jų darbai.
Sutvarkyta mokyklos lauko aplinka padeda ilgiau išlaikyti vaikus po pamokų,
todėl mokiniai labiau lankė būrelius.
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Buvo siekiama pagerinti mokinių pamokų lankomumą. Per 2013–2014 m.
m. 1–11 klasių mokiniai praleido 7 478 pamokas, iš jų 50 % dėl ligos, 36 % dėl
kitų pateisinamų priežasčių ir 14 % dėl nepateisintų priežasčių. Vienam mokiniui
tenka po 84 pamokas (nepateisintų pamokų vienam mokiniui tenka po 11,6 pamokos). Lyginant su praėjusiais mokslo metais, sumažėjo praleistų pamokų skaičius
ne tik dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus, bet ir dėl griežtesnės Vaiko gerovės
komisijos kontrolės ir lankomumo prevencijos. Lyginant su praėjusiais mokslo
metais, praleistų pamokų skaičius sumažėjo 2 572 pamokomis, sumažėjo ir vienam
mokiniui tenkantis praleistų pamokų skaičius 9 pamokomis (t. y. 10 %), nepateisintų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, sumažėjo 10 pamokų (t. y. 46 %).
Taigi mokiniai vis mažiau praleidžia pamokų be priežasties, didėja motyvacija
lankyti mokyklą, atsirado ir didesnė tėvų įtaka užtikrinant pamokų lankomumą.
Socialinės pedagogės Lilijos Jankauskienės iniciatyva surengti pokalbių paskaitų ciklai temomis: „Įveikiame kartu“, „Sugriauk mitus. Alkoholis“, „Alkoholio
žala“, „Saugus internetas“, „Ką daryti, kad būtum sveikas“, „Kas kenkia sveikatai“,
„Mitai ir tiesa apie rūkymą“, „Fizinė, emocinė ir seksualinė prievarta“, „Prekyba
žmonėmis, pavojai ir prevencinė veikla mokykloje“, „Priekabiavimo reiškinys, jo
paplitimas ir pasekmės“, „Emocinis smurtas, fizinis smurtas, seksualinė prievarta“,
„Jei aš būčiau“, „Socialinių įgūdžių ugdymasis“. Buvo stengiamasi potencialiai
delinkventinius mokinius integruoti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, organizuojant rudens ir pavasario tvarkymosi talkas, projektus, akcijas, konkursus, varžybas.
Mokiniai ir jų tėvai per individualius pokalbius, klasių valandėles, visuotinius tėvų susirinkimus bei įvairias akcijas buvo supažindinti su teisės aktais,
reglamentuojančiais vaiko teises, pareigas bei atsakomybę už teisės pažeidimus,
mokyklos nelankymą. Į mokyklą buvo pakviesti nepilnamečių reikalų inspektoriai,
kurie bendravo su mokiniais, mokytojais bei mokinių tėvais, pravedė prevencijai
skirtas paskaitas bei dalyvavo diskusijose. Taip pat mokykla bendradarbiavo ir
su Žar¸nų miestelio seniūnijos socialiniu darbuotoju, policijos inspektoriumi, PPT,
Socialinės paramos tarnyba, kitomis mokyklomis. Organizuoti susitikimai su Telšių 6-osios rinktinės kariškiais, Telšių darbo biržos darbuotojais, skirtingų kartų
atstovais, su žmonėmis, dirbančiais pagal įgytą specialybę (išsilavinimą).
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Sigita Jokubauskienė vedė mokomąsias pamokėles mokiniams įvairiomis temomis (asmens higiena, bendros pirmosios pagalbos taisyklės, saugokimės peršalimo ligų, stiprinkime imunitetą, noriu
užaugti sveikas ir t. t.), rodė filmus (daktaro triušio kelionė, saugus elgesys prie
vandens telkinių, civilinė sauga, kaip susergama plaučių vėžiu) bei parengė mokiniams lankstinukų (pirmoji pagalba susižalojus, lūžus kaulams; mobiliųjų telefonų
saugaus naudojimo rekomendacijos vaikams; salmoneliozė, spalinės ir askaridės;
metu rūkyti, stiprinkime imunitetą ir nesirkime). Surengė akcijas: pasaulinė širdies
diena; kuprinių svėrimo akcija; atšvaitų tikrinimo diena; pasaulinė sveikatos diena; pasaulinė vandens diena, pravedė renginius mokyklos bendruomenei: arbatos
puodelis – gurkšnis malonumo ir sveikatos; proto mūšis – tarptautinei nerūkymo
dienai paminėti; pirmosios pagalbos varžybos „Ištiesk pagalbos ranką“.
Mokyklos bibliotekoje ir koridoriuose nuolat buvo atnaujinami „Sveiko
žmogaus kodas“, „Energiniams gėrimams Ne“, „Mes prieš internetines patyčias“,
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„Bendrųjų kompetencijų ugdymasis“, „Nusikalstamumo prevencija“, „Pagalbos
mokiniui“ stendai, skyrelis su specialia literatūra apie narkotikus ir psichotropines medžiagas. Bibliotekoje buvo platinama informacija ir apie „Jaunimo linijos“,
„Paguodos linijos“, „Vaikų linijos“, anoniminės psichologinės pagalbos telefonu
vaikams, jaunimui ir tėvams teikiamas galimybe. Išleisti du nauji laikini stendai:
„Arbatos puodelis – gurkšnis malonumo ir sveikatos“, „Tarptautinė nerūkymo
diena“.
Mokinių užimtumui didinti per jų atostogas mokiniai galėjo naudotis sporto
sale, stadionu, biblioteka, profesinio informavimo taško (PIT), Viešosios internetinės
prieigos taško (VIP) teikiamomis galimybėmis. Birželio mėnesį ir mokinių vasaros
atostogų metu nebuvo organizuojamos vasaros stovyklos dėl lėšų trūkumo.
Patobulintos bendradarbiavimo su tėvais formos. Organizuoti susitikimai
su naujų mokinių tėvais, siekiant tenkinti tėvų interesus. Tėvų atstovai aktyviai
dalyvavo mokyklos tarybos veikloje, pateikė pasiūlymų mokyklos ugdymo proceso organizavimo pokyčiams. Didesnis dėmesys buvo skirtas tėvų pedagoginiam
švietimui. 75 % mokinių tėvų (1–11 klasių) dalyvavo apklausoje „Pagalba mokiniui“, kurios metu nustatyta, kad tik 36 proc. apklausoje dalyvavusių tėvų turi
aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, 44 proc. turi įgiję vidurinį išsilavinimą ir
20 proc. – tik pagrindinį. Net 26 proc. respondentų neturi sutuoktinio (partnerio) ir vaikus auklėja vieni. Tik pusė tėvų dirba, kiti yra bedarbiai arba namų
šeimininkės (-ai). Siekiant tobulinti bendradarbiavimą su tėvais, buvo skaitomi
pranešimai „Nelengvas paauglystės laikotarpis“, „Patyčios. Ką gali padaryti tėvai?“,
„10 vaikų psichiatro patarimų tėvams“, „Tėvų pagalba mokiniui ruošiant namų
darbus“, „Vaiko sėkmingas mokymasis“, tėvai supažindinti su mokykloje atliktų
tyrimų rezultatais, atnaujintais dokumentais, reglamentuojančiais mokinių ugdymą
ir mokyklos veiklą, standartizuotų testų organizavimu ir vykdymu 4 ir 8 klasėse.
90 proc. tėvų yra patenkinti mokykla, kurioje jų vaikas mokosi, ir teigia,
kad vaiko mokytojai yra geri pedagogai. Nors didžioji dalis tėvų (86 proc.) tvirtina, kad reguliariai kontroliuoja, ar vaikas paruošė namų darbus, ir sudaro geras
sąlygas mokytis namuose, tačiau dalies tėvų atsakomybės stoka savo vaikų mokymosi kokybei, silpna pagalba mokantis namuose, nesutarimai šeimoje, neskatina
mokinių motyvacijos. Keletas tėvų prisidėjo prie mokinių profesinio informavimo
ir užsiėmimų metu pristatė savo profesijas.
Didelis dėmesys buvo kreipiamas į klasės vadovo veiklą, formuojant saugią
ugdymosi aplinką klasėje, todėl klasių vadovams primintos bendros gairės, padedančios siekti šio tikslo: pažinti mokinį, šeimą, kurioje jis gyvena; tirti mokinio
gebėjimus, interesus ir polinkius; numatyti mokinio asmenybės ugdymo(-si) tikslus.
Sugriežtintas mokinių ir mokytojų budėjimas per pertraukas padėjo išvengti nelaimingų atsitikimų ir greičiau pakoreguoti mokinių tarpusavio netinkamą elgesį.
Atnaujintas mokyklos aplinkos apželdinimas, įrengta naujų edukacinių erd
vių ir žaidimų aikštelių. Parengtos ilgalaikės pastato, stogo ir langų remonto
programos bei sudarytas mokyklos aplinkos (edukacinių erdvių) tvarkymo planas.
Atnaujinti mokyklos informaciniai stendai. Sutvarkytas stadionas, tačiau dėl lėšų
stygiaus neįrengta lauko krepšinio aikštelė, nepakeisti mokyklos nefasadinėje pusėje
esantys langai, nesutvarkytas mokyklos stogas.
697

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

Mokykla aprūpina visus mokinius vadovėliais, daugėja mokymo ir mokymosi šaltinių, gerėja aprūpinimas informacinėmis technologijomis ir gebėjimai jomis
naudotis. Daugėja mokinių, turinčių namuose asmeninius kompiuterius ir prieigą
prie interneto. Suburtas jaunųjų žurnalistų būrelis užtikrina informacijos pateikimą
žiniasklaidos atstovams. Propaguojama etnokultūrinė ir ekologinė veiklos kryptis
mokyklos ir miestelio bendruomenėje. Dalyvaujama viename pilietinio tautinio
ugdymo projekte per metus. Skatinama mokinių ir mokytojų atsakomybė už esamų
išteklių tausojimą ir racionalų išteklių panaudojimą.
Panaudojant gautas 2 proc. paramos lėšas atkliktas kosmetinis mokyklos
vidaus remontas, taip pat įsigyti 2 naujesni kompiuteriai, o mokyklos rėmėjai
(privačios įmonės) mokyklai atidavė dar 4 geros būklės kompiuterių procesorius
ir 2 monitorius. Todėl buvo truputį atnaujinta informacinių technologijų kabineto
įranga. Mokykla neturi interneto svetainės prižiūrėtojo etato, tačiau atnaujinti
mokyklos svetainę neatlygintinai padeda buvęs mokyklos mokinys Simonas Žvirzdinas. Geografijos mokytoja Alma Čirvinskienė savo lėšomis atnaujino geografijos
kabineto metodinę medžiagą, todėl pagerėjo mokinių mokymosi motyvacija geografijos pamokose. Į naujas patalpas perkeltas ir pritaikytas edukacinėms veikloms
mokyklos muziejus, kuriame eksponuojami mokyklos ir miestelio istoriniai faktai,
mokyklos metraščiai, vyksta istorijos ir etninės kultūros pamokos. Muziejaus
medžiagą tvarkė ir ruošė ekspozicijas mokytojos Teresė Bagdonienė ir Danutė
Ložienė. Nuo 2013 m. mokyklos bendruomenė dalyvauja šalies ekologiniame
projekte „Mes rūšiuojam!“, skirtame aplinkos saugojimui, taršos mažinimui ir
visuomenės ugdymui. Iš projekto „Mes rūšiuojame“ pavyko laimėti 105 litus, už
kuriuos įsigyta grožinės literatūros pradinių klasių mokiniams.
Mokykla iš Portalo „KurGyvenu.lt“ gavo sertifikatą „Saugiausia mokykla“,
kuriame teigiama, kad aplink mokyklą 500 m spinduliu nebuvo užregistruota
arba užregistruota mažiausiai fizinio smurto ir plėšimų atvejų, lyginant su kitomis 992 Lietuvos mokyklomis. Taip pat mokyklai įteiktas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro V. Mazuronio padėkos raštas už atsakingą požiūrį į aplinką ir
aplinkosauginių idėjų propagavimą bendruomenėje.
2014–2015 m. m. 2014 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, mokykloje mokosi
79 moksleiviai (1–12 klasėse), 9 vaikai lanko priešmokyklinio ugdymo grupę, 14 –
ikimokyklinio ugdymo grupę. Suformuoti 9 komplektai: ikimokyklinio ugdymo
grupė – 1; priešmokyklinio ugdymo grupė – 1; 1–4 klasėse – 2; 5–8 klasėse – 2;
9–10 klasėse – 2; 11–12 klasėse – 1 komplektas. Pradinio ir pagrindinio (I dalis)
ugdymo pakopose visi komplektai yra jungtiniai – suformuoti iš dviejų klasių.
Dėl per mažo mokinių skaičiaus nesuformuotas 11 klasės komplektas. Mokykloje
dirba 26 pedagoginiai darbuotojai. Mokykla įgyvendino ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio (iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.) ugdymo
programas. 2014–2015 m. m. mokyklą baigė 105 vaikai (mokiniai). Dvyliktą klasę
baigė ir įgijo vidurinį išsilavinimą 11 mokinių (t. y. 100 %). Iš 11 paskutinių
abiturientų 4 įstojo į aukštąsias mokyklas, 1 – į profesinę mokyklą. Iš viso toliau
mokėsi 46 % mokinių. Pasiekti geri brandos egzaminų rezultatai – visi išlaikė savo
pasirinktus mokyklinius ir valstybinius egzaminus. 3 abiturientai gavo daugiau
kaip 80 balų įvertinimus: 2 iš valstybinio anglų kalbos egzamino, 1 – iš biologijos.
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Mokykloje nuo 2015 m. rugsėjo nebesuformuotos 11–12 klasės, todėl mokykla tapo
pagrindine mokykla.
Visa ugdomoji veikla buvo organizuota tikslingai. Ugdytiniams nuolatos teikta
reikalinga pedagoginė, socialinė, informacinė pagalba. Organizuota metodinė mokytojų veikla, vykdomas tėvų švietimas. Veiklos rezultatai tirti ir analizuoti, atliktas
mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, išskirtos tobulintinos sritys. Mokiniams
buvo sudarytos sąlygos saviraiškai. Jų poreikiai tenkinti įvairiuose meniniuose,
techniniuose, sportiniuose, aplinkosauginiuose, pilietiškumo ugdymo būreliuose.
Buvo vykdoma kultūrinė-pažintinė, socialinė, prevencinė, etnokultūrinė, meninė
veikla. Mokykla įsijungė į nacionalinių, regioninių projektų ir programų „Žemės
mėnuo“, „Ekomokykla“, „Darni mokykla“, „Sveikatą stiprinanti mokykla“, „Mes
rūšiuojam“, „Etninė kultūros savaitė 2015“, „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, AKIM
projektus. Siekiant operatyviau informuoti tėvus apie vaiko mokymosi pasiekimus, daromą pažangą ir lankomumą, atnaujintas mokinių pažangos ir mokymosi
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas bei atlikta tėvų nuomonės apklausa dėl
elektroninio dienyno įdiegimo mokykloje. Siekiant užtikrinti mokinių saugumą,
mokykloje registruoti pašaliniai asmenys, įgyvendinamos prevencinės programos,
organizuoti prevenciniai renginiai.
Siekiant teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje mokymosi aplinkoje,
mokytojai tobulino pamokos organizavimą, mokymo diferencijavimą ir individualizavimą, taikydami kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias. Mokytojai
dalijosi gerąja darbo patirtimi, vedė integruotas ir atviras pamokas. Organizuotos
integruotos užsienio kalbų (anglų ir rusų) – lietuvių kalbos, matematikos – informacinių technologijų, biologijos – informacinių technologijų – matematikos,
geografijos – informacinių technologijų, istorijos – informacinių technologijų, chemijos – informacinių technologijų, fizikos – informacinių technologijų, žmogaus
saugos – informacinių technologijų, etninės kultūros – lietuvių kalbos, pasaulio
pažinimo – lietuvių kalbos – matematikos pamokos. Mokslo metų pradžioje
kiekvienas mokytojas aptarė savo vertinimo tvarką pamokose per savo dalyko
pamoką, todėl mokiniams tapo aiškesni vertinimo kriterijai, sumažėjo nepažangių
mokinių skaičius, pagerėjo lankomumas. Mokinių pažangumas siekia 99,2 %, o
kokybė kasmet gerėja ir siekia 57,2 % (tai didžiausia vertė per 10 metų).
Mokytojų tarybos posėdyje išanalizuoti nauji ugdymo metodai ir praktinis
jų pritaikymas. 50 % mokytojų intensyviai per pamokas naudoja IKT ir virtualias
edukacines erdves dalykams mokyti, taip skatindami ir mokinių savarankišką
mokymąsi. Dalis renginių ir pamokų persikėlė į atnaujintą biblioteką-skaityklą,
informacinių technologijų kabinetą, mokyklos parkelį, todėl pagerėjo dalies mokinių mokymosi motyvacija. Dauguma mokinių teigia, jog džiaugiasi matydami
savo darbų ekspozicijas mokyklos koridoriuose, nes tokiu būdu gali prisidėti ne
tik prie mokyklos aplinkos jaukumo kūrimo, bet ir mokytis vieni iš kitų.
Atliktas PUPP rezultatų ir metinių įvertinimų atitikties tyrimas, standartizuotų
testų 4 ir 8 klasės mokiniams analizė, aptarta nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso ataskaita, skaityti pranešimai mokytojų taryboje
„Kaip vertinti ugdymo procese“ ir „Mokinio individualios pažangos ir lankomumo
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stebėjimas ir analizė“, po kurių parengta mokinio individualios pažangos ir lankomumo stebėjimo forma. Mokytojų diskusijos metu pateikti pasiūlymai dėl mokyklos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo atnaujinimo, direktoriaus
2015 04 16 įsakymu Nr. V1-43 patvirtintas naujas mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo tvarkos aprašas, su kuriuo supažindinti visi mokytojai, mokiniai ir tėvai.
81 % tėvų teigia, kad mokykloje yra skatinamas mokytojų, mokinių ir tėvų
dalyvavimas mokyklos bendruomenės gyvenime ir veikloje, yra suteikta galimybė
pareikšti savo atsiliepimus apie mokyklos veiklą, o tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir pasiūlymai aptariami ir įgyvendinami. Net 88 % tėvų teigia, kad mokytojai
ir tėvai bendradarbiauja vaiko ugdymo klausimais ir mokyklos administracijos
yra supažindinami su mokyklos ugdymo proceso planais (ko, kaip ir kiek vaikas
mokysis, kokia bus popamokinė veikla). Beveik visi tėvai teigia, kad jiems rūpi
mokyklos gyvenimas, todėl domisi mokykloje organizuojama veikla.
Per mokslo metus organizuotuose tėvų susirinkimuose dalyvaudavo apie
48 % mokinių tėvų, tai yra apie 8 % daugiau nei 2013–2014 m. m. Aktyviai
vaiko klasės gyvenime dalyvauja 70 % apklaustų tėvų. Didesnis tėvų aktyvumas
būna atskirų klasių tėvų susirinkimuose, todėl šiais mokslo metais dažniau buvo
organizuojami teminiai atskirų klasių tėvų susirinkimai, į kuriuos susirinkdavo
75–100 % tėvų. Atsižvelgiant į vietos socialinę aplinką, vykdomas tėvų (globėjų,
rūpintojų) informavimas ir švietimas pedagoginėmis, ugdymo ir kitomis temomis.
Mokykloje dėl lėšų trūkumo buvo organizuotas tik vienas seminaras tema
„Higienos įgūdžių kursai“ visiems mokyklos darbuotojams. Tačiau pedagogai
turėjo galimybę tobulinti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose ir kursuose, organizuojamuose Telšių švietimo centre arba kitose įstaigose, todėl gerėja mokytojų ir
vadovų dalykinė kvalifikacija ir pasirengimas, nes nuolat tobulinama kvalifikacija
seminaruose, mokymuose, edukacinėse išvykose, metodiniuose užsiėmimuose,
neformaliosiose studijose (pagal ikimokyklinio ugdymo programą 45 kreditai),
magistro studijose (taikomoji fizika 60 kreditų). Mokytojai noriai dalijosi gerąja
patirtimi, įgyta kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, per mokytojų tarybos posėdžius.
Beveik visi (90 %) kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavę mokytojai ir
100 % vadovų skaitė pranešimus mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinės tarybos
posėdžiuose, metodinėse grupėse, mokytojų pasitarimuose. Mokytojai noriai konsultavo individualiai vienas kitą su ugdymo organizavimu ir tobulinimu susijusiais
klausimais, tačiau vengė vesti atviras pamokas didesnei mokytojų grupei. 95 %
mokytojų teigia, kad mokyklos vadovai reguliariai lankosi pamokose ir pateikia
kvalifikuotus ir dalykiškus atsiliepus, skatina ir remia mokytojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimuose, laiku ir pakankamai informuoja, o mokytojų
klaidas vertina kaip galimybes ir paragina mokytis iš jų.
92 % pedagogų įgijo gebėjimą dirbti su IKT, iš kurių 83 % yra įgiję kompiuterinį raštingumą pagal kompiuterinio raštingumo programos technologinę dalį,
o 92 % pedagogų – pagal edukacinę dalį. 60 % mokytojų savo dalyko pamokose
nuolat naudoja IKT. Beveik visuose kabinetuose yra kompiuteriai (kai kuriuose
ir su interneto ryšiu), mokykloje yra atskira kompiuterių klasė ir kompiuterizuota biblioteka-skaitykla, todėl kiekvienas mokytojas turi galimybę savo dalyko
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mokymui naudoti informacines technologijas, o mokiniai turi galimybę tobulinti
IKT valdymo kompetenciją.
Mokykla sėkmingai panaudojo 20 neformaliojo ugdymo valandų, skirtų
1–12 klasėms. Atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų pageidavimus, skirtos papildomai 3 valandos neformaliajam ugdymui iš vadovo įsakymu skiriamų papildomų
valandų. 2014–2015 m. m. itin daug mokinių dalyvavo būrelių užsiėmimuose: iš
82 mokinių nors vieną būrelį lankė net 70 mokinių (t. y. 86,4 %), ankstesniais
mokslo metais pavykdavo į būrelius pritraukti daugiausiai tik apie 70 % mokinių.
Atsirado didesnė būrelių pasiūla ir mokiniai bei jų tėvai atkreipė į tai dėmesį.
Pradinių klasių tėvai buvo išreiškę poreikį berniukams organizuoti futbolo ir krepšinio užsiėmimus. Šis poreikis patenkintas – įkurtas būrelis – pradinukų sportinis
lavinimas, kurį lanko visi pradinių klasių berniukai. Iš 1–6 klasių ir 12 klasės
mokiniai visi lanko bent po vieną būrelį, yra mokinių, lankančių ir 2, 3 ar net
5 būrelius. Veikė 16 sportinės, meninės, socialinės, technologinės pakraipos būrelių.
Neformaliojo ugdymo rezultatai geri, buvo organizuotos 12 mokinių darbų parodų
(daugiausiai dailės ir fotografijos, medžio dailiųjų darbų būrelių ir kūrybinių slėpinių klubo darbų, jaunųjų miško bičiulių būrelio „Oazė“, žurnalistų, saviraiškos),
18 mokyklos švenčių-renginių, kuriuose savo gebėjimus demonstravo mokiniai
ir mokytojai. Mokinių savivaldos iniciatyva ketveri metai iš eilės vyko renginys
„Mokinių diena“, kuriame savo žiniomis, gebėjimais varžėsi patys mokiniai.
Pagerėjo mokinių lankomumas: vienam mokiniui tenkantis bendras praleistų
pamokų skaičius 77,1 (lyginant su 2013–2014 m. m. sumažėjo 2,6 pamokomis (t. y.
3,3 %), vienam mokiniui tenkantis nepateisintų pamokų skaičius – 9,7 pamokos
(lyginant su 2013–2014 m. m. sumažėjo 1,1 pamoka (t. y. 10 %), dėl kitų priežasčių pamokų skaičius vienam mokiniui – 25 pamokos (lyginant su 2013–2014 m.
m. sumažėjo 4 pamokomis (t. y. 15 %).
Daugiau kaip pusė mokinių išreiškė nuomonę, kad turi vidinę mokymosi
motyvaciją ir labiau išmoko mokytis patys, jaučia didesnį poreikį mokytis ir tobulėti,
didesnę atsakomybę už savo mokymosi veiklą ir rezultatus. Dalyvauta pilietinio
tautinio ugdymo projekte „Lietuvai ir man“, kurio metu mokiniai, mokytojai ir
keli tėvai rišo trispalves vėliavas. 8–10 klasių mokiniai ir geografijos mokytoja
dalyvavo konkurse „Europos egzaminas“. 8-os klasės mokinys Justinas Alšauskas
pateko į konkurso „Europos egzaminas“ II-ąjį etapą, o geografijos mokytoja Alma
Čirvinskienė pateko į konkurso „Europos egzaminas“ finalinį etapą.
Mokiniai aktyviai dalyvavo rajoninėse olimpiadose: biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, rusų kalbos ir dailės;
rajoniniuose, tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose: rašinių, meninio
skaitymo, skaitovų anglų kalba, rusų kalbos poezijos, „Europa ir ES“, „Finansinio
raštingumo“, „Žemės mėnuo“, „Ekomokykla“, „Olympis“, „Kengūra“, piešinių,
fotografijos darbų, rusų kalbos popietėje ir kituose mokykliniuose renginiuose. Bent
viename konkurse, olimpiadoje arba varžybose dalyvavo 37 mokiniai (1–12 klasių,
(t. y. 47,4 %) arba 3–12 kl. (t. y. 58 proc.):
2014 m. Mykolas Popovas (1 klasė) respublikiniame matematikos
konkurse „Kengūra 2014 m.“ pateko į 10 geriausiųjų Telšių rajono
savivaldybėje sąrašą ir užėmė III-ią vietą.
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Aistė Panovaitė (2 klasė) respublikiniame matematikos konkurse
„Kengūra 2014 m.“ pateko į 10 geriausiųjų Telšių rajono savivaldybėje sąrašą ir užėmė I-ą vietą.
Dominykas Čirvinskas (2 klasė) respublikiniame matematikos konkurse „Kengūra 2014 m.“ pateko į 10 geriausiųjų Telšių rajono
savivaldybėje sąrašą ir užėmė III-ią vietą.
Karolina Vičiūtė (6 klasė) apdovanota padėkos raštu už dalyvavimą
rajoniniame mokinių piešinių konkurse „Mano svajonių profesija“.
Gražvydas Baltrimas (7 klasė) respublikiniame matematikos konkurse
„Olympis 2014“ apdovanotas III laipsnio diplomu.
Viktorija Jaudžemytė (7 klasė) rajoninio ir respublikinio fotografijos
darbų ciklo „Vanduo ir jo panaudojimas – 2014“ žemesniųjų
klasių grupėje nugalėtoja, užėmė I-ą vietą respublikoje.
Jurgita Liškutė (7 klasė) rajoniniame mokinių piešinių konkurse
„Mano svajonių profesija“ užėmė III-ią vietą.
Gerda Jančauskaitė (7 klasė) apdovanota padėkos raštu už dalyvavimą
rajoniniame mokinių piešinių konkurse „Mano svajonių profesija“.
Gustas Ložys (8 klasė) apdovanotas padėkos raštu už dalyvavimą
respublikiniame rašinių konkurse (Vilniuje, Lietuvos Respublikos
seime); respublikiniame matematikos konkurse „Olympis 2014“
apdovanotas III laipsnio diplomu; rajoniniame mokinių piešinių
konkurse „Mano svajonių profesija“ užėmė III-ią vietą.
Laimonas Pabijonavičius (8 klasė) respublikiniame matematikos konkurse „Olympis 2014“ apdovanotas III laipsnio diplomu.
Donata Mikalauskaitė (9 klasė) apdovanota padėkos raštu ir atminimo dovanėlėmis už dalyvavimą Generalinės miškų urėdijos
organizuotame fotokonkurse „Paukščiai grįžta namo“ (Vilniuje).
Irmina Meškauskaitė (11 klasė) Telšių rajono 9–12 klasių skaitovų
anglų kalba konkurse užėmė III-ią vietą.
Deimantė Rimgailaitė (11 klasė) rajoninėje fotografijos parodoje „Mano
svajonių profesija“ užėmė II-ą vietą.
Rita Šmukštaitė (12 kl.) pelnė žiūrovų simpatijų prizą rajoninėje
kalėdinių puokščių parodoje- –konkurse. Puokštės pavadinimas „Gigantiška nykštuko kepurė rogėse“.
2015 m. Dainora Petrauskaitė (12 kl.) užėmė III-ią vietą Lietuvos
mokinių dailės Telšių rajono olimpiadoje „Lietuvos dvarai“ (suorganizuota personalinė paroda Telšių švietimo centre „Spalvinės fantazijos su emale“ nuo 2015 m. gegužės 18 d.), taip pat III-ią vietą
Respublikiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse
„Olympis 2015“.
Petkevičiūtė Ligita (6 kl.) užėmė II-ą vietą Telšių rajono geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“, III-ią vietą Respublikiniame
edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2015“ ir III-ią vietą
Respublikiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2015“.
Čirvinskas Dominykas (3 kl.) užėmė II-ą vietą Respublikiniame
edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2015“, II-ą vietą

702

I S T O R I J A . K U LT Ū R A . Š V I E T I M A S

Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis
2015“ ir III-ią vietą Telšių rajone Tarptautiniame matematikos
konkurse „Kengūra 2015“.
Jančauskis Emilis (6 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2015“.
Viskontas Vilius (10 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2015“.
Rimgailaitė Deimantė (12 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame
edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2015“ ir III-ią
vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse
„Olympis 2015“.
Panovaitė Aistė ir Mykolas Popovas (3 kl.) laimėjo kelionę į Vilniuje
vykusį respublikinį renginį „Paukščiai grįžta namo“ ir ekskursiją
po Vilniaus senamiestį už sukurtą videofilmuką respublikiniam
videofilmo konkursui „Paukščiai grįžta namo“. Kelionę finansavo
VĮ Telšių miškų urėdija.
Panovaitė Samanta (4 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2015“.
Palekas Vilius (5 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame
matematikos konkurse „Olympis 2015“.
Baltrimaitė Monika (6 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2015“.
Alšauskas Justinas (8 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2015“.
Bagočiūtė Rita (9 kl.) užėmė V-ą vietą Telšių rajone Tarptautiniame
matematikos konkurse „Kengūra 2015“.

95 % apklaustų tėvų teigia, kad mokytojai iš jų vaikų tikisi pagal jų gebėjimus ir nėra samdę korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi, 84 % jų mano,
kad mokinių pasiekimai yra pastebimi ir įvertinami (paskatinimais, pagyrimais ir
kt.). Net 88 % tėvų teigia, kad mokytojai aptaria su jais vaiko mokymosi pažangą
bei pasiekimus, mokymosi spragas.
80 % mokinių teigia, kad mokytojai juos dažnai pagiria, o 85 % mokinių
mano, kad mokytojai tiki, kad kiekvienas iš jų gali padaryti pažangą, mokantis
jo dalyko.
Taip pat mokykloje buvo vykdomos šios prevencinės priemonės: mokyklos
teritorijos stebėjimas ir mokyklos administracijos informavimas apie įtariamus
smurto, prievartos, rūkymo atvejus. Mokykla periodiškai informavo policiją apie
viešuosius tvarkos pažeidimus. Organizuotas mokytojų ir mokinių budėjimas. Ištirta
ir apibendrinta neformaliojo ugdymo veikla. Socialinės pedagogės Lilijos Jankauskienės dėka pravesti pokalbių paskaitų ciklai temomis: „Įveikiame kartu“ 1 kl.,
„Saugus internetas“ 5–10 kl., „Fizinė, emocinė ir seksualinė prievarta“, „Prekyba
žmonėmis, pavojai ir prevencinė veikla mokykloje“, „Priekabiavimo reiškinys, jo
paplitimas ir pasekmės“, „Emocinis smurtas, fizinis smurtas, seksualinė prievarta“,
„Jei aš būčiau“, „Socialinių įgūdžių ugdymasis“, „Elektroninės patyčios“.
Mokiniai ir jų tėvai buvo supažindinti su teisės aktais, reglamentuojančiais
vaiko teises, pareigas ir atsakomybę už teisės pažeidimus, mokyklos nelankymą
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individualių pokalbių metu, per klasių valandėles, visuotinius tėvų susirinkimus
bei įvairių akcijų metu. Į mokyklą buvo pakviesti nepilnamečių reikalų inspektoriai,
kurie susitiko su mokiniais, mokytojais bei mokinių tėvais, surengė prevencijai
skirtas paskaitas ir dalyvavo diskusijose. Mokinių tėvams skaityti pranešimai
„Telšių rajono nepilnamečių nusikalstama veika bei gresiančios nuobaudos tėvams ir nepilnamečiams asmenims dėl nusikalstamų veikų“, „Patarimai tėvams,
kaip taikyti prevencines priemones auklėjant vaikus“, „Bendravimo svarba vaiko
gyvenime“ ir kt.
Mokyklos bibliotekoje ir koridoriuose bibliotekininkė Sigita Jokubauskienė
nuolat atnaujindavo stendus „Mes prieš internetines patyčias“, „Nusikalstamumo
prevencija“, „Pagalba mokiniui“. Bibliotekoje buvo platinama informacija apie
„Jaunimo linijos“, „Paguodos linijos“, „Vaikų linijos“, anoniminės psichologinės
pagalbos telefonu vaikams, jaunimui ir tėvams teikiamas galimybe.
Vykdant mokinių profesinį veiklumą, ugdymo karjerai koordinatorės Birutės
Žvirzdinienės iniciatyva mokiniai vyko į UAB „Terekas“, Kretingos botanikos sodą,
Varnių regioninį parką, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų
Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės Telšių karo prievolės ir komplektavimo
skyriaus 604 Pėstininkų kuopą, Telšių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą,
Telšių „Džiugo“ gimnaziją, žirgyną-sporto klubą „Topolis“, Kredito uniją „Germanto lobis“, Telšių „Kranto“ pagrindinę mokyklą, VšĮ Regioninę Telšių ligoninę,
Plungės rajono Alsėdžių gimnaziją.
Vienas iš mokyklos strateginių ir mokyklos veiklos programos tikslų buvo
mokyklos pažangumas savitumo link. Mokykla pasirinko dvi kryptis – aplinkosauginę ir etnokultūrinę. Parengta ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės
draugai – metų laikai“, kurios ugdymo prioritetas – etnokultūros ugdymas. 2015 m.
lapkričio 23–27 d. mokykloje organizuota Etnokultūrinė savaitė, skirta apibend
rinti
mokyklos etnokultūrinę veiklą ir įprasminti Etnografinius metus. Pradinių klasių
mokiniai lanko naujai įsteigtą etninės kultūros būrelį, o 5–8 klasių mokiniai lanko
etninės kultūros pamokas, mokykloje veikia folkloro ansamblis ir kasmet minimos
tradicinės etninės šventės. Ketvirtadalis vaikų dalyvauja miestelio kultūros centro
organizuojamoje veikloje ir kaimo kapeloje. Kartu su miestelio bendruomene švenčiamos kalendorinės šventės – Užgavėnės, Šv. Kazimiero diena (Kaziuko mugė).
Didelis dėmesys skiriamas ir aplinkosaugai: pradinių klasių mokiniai noriai lanko
jaunųjų miško bičiulių būrelį „Oazė“, mokykla bendradarbiaudama su miestelio
seniūnija ir bažnyčia kasmet du kratus per metus organizuoja mokyklos ir miestelio
aplinkos, bažnyčios teritorijos tvarkymo akcijas, kuriose dalyvauja visi mokiniai
ir mokyklos darbuotojai. Kasmet minima „Pasaulinė Žemės diena“, kurios metu
mokiniams primenama apie atliekų rūšiavimo svarbą, aplinkos apsaugą ir pan.
Labai gerai sutvarkyta mokyklos teritorija padeda ugdyti vaikų meilę gamtai.
Mokyklos aplinkoje sukurtos edukacinės erdvės: kompostavimo aikštelė, mokytojų
(biologijos – Audronės Ganienės, technologijų – Vilmanto Jankausko ir dailės –
Ligitos Kaziukonės), mokinių ir Žarėnų girininkijos girininko Vido Bagdono,
ūkvedžio Algirdo Lukausko pastangomis baigiamas įgyvendinti mokyklos parkelio
pritaikymas edukacinei erdvei – atpažinti parkelyje augantys augalai, pagamintos
informacinės lentelės su augalų pavadinimais, sudarytas parkelio augalų planas,
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kad mokiniai galėtų mokytis ne tik klasėje, bet ir už klasės ribų. Liko sudaryti
planą ir iškabinti lenteles.
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Almos Čirvinskienės iniciatyva mokykla
tapo nacionalinių, regioninių projektų ir programų „Žemės mėnuo“, „Ekomokykla“,
„Darni mokykla“, „Sveikatą stiprinanti mokykla“, „Mes rūšiuojam“, „Etninė kultūros savaitė 2015“, „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra
bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, AKIM, „Darom“ dalyve. Tradicinėse
mokyklos ir miestelio aplinkos tvarkymosi akcijose dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. Diegiamos ekologinio pobūdžio vertybės, vykdant ekologinius projektus
„Žemės diena“, „Nebūk abejingas. Rūšiuok teisingai“, „Mes kviečiame gyventi
gražiau“, „Darom 2015“, „Ekomokykla“, organizuojant rudenines ir pavasarines
mokyklos ir miestelio aplinkos tvarkymo talkas, bendradarbiaujant su miestelio
seniūnija, parapijos bažnyčia, skaitant pranešimus apie gamtos tausojimą ir atliekų
rūšiavimą. 6–7 klasių mokiniai mokyklos II aukšte įrengė laikiną atliekų rūšiavimo punktą, kurio paskirtis – šviesti mokyklos bendruomenę ir svečius atliekų
rūšiavimo klausimais ir praktiškai rūšiuoti atliekas.
Leidžiamas mokyklos laikraštis „Žara“. Laikraščiui straipsnius rašo žurnalistų
būrelis, redaguoja lietuvių kalbos mokytoja Ginta Šapalienė. Mokyklos veikla pri705
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statoma visuomenei spaudoje ir virtualioje erdvėje: rajoniniame laikraštyje „Telšių
žinios“, „Kalvotoji Žemaitija“, interneto svetainėje.
Mokykla nuolat bendradarbiauja su Žarėnų kultūros centru (organizuojami
bendri renginiai), Žarėnų seniūnija ir Žarėnų šv. Stanislovo parapijos bažnyčia
(dalyvaujama socialinėje veikloje), Žarėnų girininkija (edukacinės išvykos, dalyvaujama aplinkosauginėje veikloje) su kitomis ugdymo įstaigomis (sportinių varžybų
organizavimas, dalyvavimas jų organizuojamose ekskursijose, kituose renginiuose),
miestelio ir miesto viešąja biblioteka, ugniagesių gelbėjimo stotimi (edukacinės
išvykos), Telšių PPT (konsultuojamasi dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių), VšĮ Telšių regioniniu profesinio mokymo centru (jų atstovai kasmet
į mokyklą atvyksta informuoti 9–10 klasių mokinius apie tolimesnio mokymosi
galimybes), Vaiko teisių apsaugos tarnyba (iškilus problemoms, konsultacijų poreikiui), policijos komisariato Nepilnamečių reikalų skyriaus specialistais (į mokyklą atvyksta kartą per savaitę, susitinka su mokiniais, linkusiais į nusikalstamą
veiklą, organizuojami bendri prevenciniai renginiai, teminės paskaitos 5–10 klasių
mokiniams, pasitelkiami į pagalbą, sprendžiant lankomumo, rūkymo problemas).
Suaktyvėjo mokyklos bendruomenės komandinis darbas. Dažniau organizuojami
pasitarimai įvairiais klausimais. Mokykloje veikia mokinių, tėvų ir mokytojų savivalda.
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Skatinama mokinių ir mokytojų atsakomybė už esamų išteklių tausojimą ir
racionalų išteklių panaudojimą. Mokinių taryba organizuoja taupumo akcijas „Išjunk“, „Tausok“, „Užsuk“. Mokykla planuoja pasirašyti „Ekomokyklos“ deklaraciją.
Panaudojant gautas 2 proc. paramos lėšas ir papildomai savivaldybės skirtas lėšas, atliktas kosmetinis mokyklos vidaus remontas (nudažytos sporto salės
grindys, III aukšto koridoriaus sienos, dailės kabineto grindys, chemijos kabineto
grindys), taip pat įsigyti 2 naujesni kompiuteriai, o mokyklos rėmėjai (sporto entuziastai) mokyklai nupirko dalį dažų sporto salės grindims perdažyti. Mokykla
neturi interneto svetainės prižiūrėtojo etato, tačiau atnaujinti mokyklos svetainę
neatlygintinai padeda buvęs mokyklos mokinys Simonas Žvirzdinas.
2015 m. pakeisti mokyklos I aukšto koridoriaus langai (iš viso 9 langai). Liko
nepakeisti II ir III aukšto koridoriaus langai ir mokyklos stogas. Ypač trūksta
lėšų mokyklinio autobuso išlaikymui, mokyklos pastato išorės ir vidaus patalpų
remontui (stogo ir langų pakeitimui, sporto salės remontui, apšvietimo sistemai,
grindų pakeitimui ir t. t.), prekėms, reikalingoms ūkio reikmėms, įsigyti.
Mokyklai įteikti padėkos raštai:
- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro D. Pavalkio padėka už
aktyvų įsitraukimą į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimui skirtą
pilietinę iniciatyvą „Lietuvai ir man“.
- Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro padėkos už dalyvavimą protmūšiuose
„AIDS – geriau žinoti“.
- Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti padėkos raštai už pilietinių akcijų „Atmintis gyva, nes
liudija“ organizavimą.
- Telšių regiono atliekų tvarkymo centro padėka už dalyvavimą ekologinėje
akcijoje „Žemės mėnuo“.
- Socialinių mokslų kolegijos padėka už dalyvavimą nacionaliniame moksleivių konkurse „Ekomokykla“ ir darnios aplinkos puoselėjimą.
2015–2016 m. m. mokykla teikia bendrąjį pradinį (26 mokinių, t. y. 28 %),
pagrindinį (34 mokiniai, t. y. 37 %) išsilavinimą ir ikimokyklinį (19 vaikų, t. y.
20 %) bei priešmokyklinį ugdymą (14 mokinių, t. y. 15 %). Suformuoti 9 komp
lektai: ikimokyklinio ugdymo grupė – 1; priešmokyklinio ugdymo grupė – 1;
1–4 klasėse – 3; 5–8 klasėse – 2; 9–10 klasėse – 2. Pradinio ir pagrindinio (I dalis)
ugdymo pakopoje yra jungtinių – suformuotų iš dviejų klasių.
Mokyklai teko taikytis prie švietimo sistemos pertvarkos. 2015 04 30 Telšių
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-38 „Dėl Telšių rajono Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo“ nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.
pertvarkyta mokyklos vidaus struktūra: nutrauktas vidurinio ugdymo programos
vykdymas bei pakeistas mokyklos tipas iš vidurinės į pagrindinės mokyklos tipą.
Mokykla pavadinta Telšių r. „Minijos“ pagrindine mokykla. Šiuo pagrindu nuo
2015 m. rugsėjo 1 d. nutrauktas vidurinio ugdymo programos vykdymas (neformuojamos 11 ir 12 klasės). 2015–2016 m. m. mokyklą baigė 88 vaikai (mokiniai),
dirbo 24 pedagogai.
Mokykla toliau tęsė ir naujai įsitraukė į nacionalinių, regioninių projektų ir
programų „Žemės diena“, „Ekomokykla“, „Darni mokykla“, „Savaitė be patyčių“,
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„Atverk duris vasarai“, „Sveikatą stiprinanti mokykla“, „Mes rūšiuojam“, „Darom
2016“, „Mobili inovatyvių technologijų laboratorija jaunimui“, „Etninė kultūros
diena 2016“, „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, AKIM projektus.
Siekiant operatyviau informuoti tėvus apie vaiko mokymosi pasiekimus, daromą pažangą ir lankomumą, atnaujintas mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų
vertinimo tvarkos aprašas bei atlikta tėvų nuomonės apklausa dėl elektroninio
dienyno įdiegimo mokykloje. Mokykla per 2015–2016 m. m. III-ią trimestrą išbandė
elektroninį dienyną ir bendruomenės pritarimu bei Mokyklos tarybos sprendimu
nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mokykloje įdiegtas elektroninis dienynas, atsisakyta
popierinių dienynų ir mokinių pasiekimų knygelių pildymo.
Ir toliau vienas pagrindinių tikslų buvo tobulinti mokymosi kokybę. Todėl
didėjo mokinių mokymosi motyvacija ir mokėjimo mokytis kompetencijos įgūdžiai
lyginant su ankstesniais metais.
Mokinių pasiekimai iš diagnostinių ir standartizuotų testų yra aukštesni
nei šalies vidurkis arba lygus jam. Per paskutinius penkerius metus dešimtokų
PUPP lietuvių kalbos ir matematikos rezultatai geriausi. Mokiniai buvo motyvuoti. Visi mokiniai pasiekė bent patenkinamą pasiekimų lygį. Penkiolikmečių
PISA tyrimuose geriausiai mūsų mokiniams, lyginant su dalyvavusių mokyklų
rezultatais, sekėsi finansinio raštingumo ir skaitymo gebėjimų tyrimuose. Sumažėjo
nepažangių mokinių skaičius, pagerėjo lankomumas. 1–4 klasių pažangumas 100 %
(lyginant su 2014–2015 m. m. padidėjo 4,3 %), 5–10 klasių vidurkis 8,1 (lyginant
su 2014–2015 m. m. padidėjo 0,4 balo); pažangumas 100 %, kokybė 46 %. Visi
dešimtokai sėkmingai dalyvavo PUPP ir įgijo pagrindinį išsilavinimą. Visi dešimtokai toliau mokosi: 56 % – Telšių „Džiugo“ gimnazijoje, 46 % – kitų rajonų
profesinėse mokyklose. Bendras mokinių pažangumas siekia 100 %, o kokybė
kasmet gerėja ir siekia 55,7 %. Prie to, žinoma, prisidėjo tai, kad didžioji dalis
mokytojų nuolat primindavo mokymosi strategijas, klasių vadovai diskutuodavo
apie mokymosi stilius, o mokyklos administracija skatino kuo gausiau dalyvauti
konkursuose, olimpiadose. Mokiniams buvo sudarytos galimybės 2015–2016 m.
m. lankyti matematikos, lietuvių kalbos, fizikos, chemijos ir istorijos konsultacijas. Ugdymo procesas labiau orientuotas į mokinių savarankišką mokymąsi,
ugdomosios veiklos siejimą su praktika. Ugdymo turinys buvo diferencijuojamas
daugumai mokinių.
Dauguma apklausoje dalyvavusių 5–10 klasių mokinių teigia, kad jiems svarbu
mokytis gerai, turi sau svarbius mokymosi tikslus, mokydamiesi su kitais išmoksta
naudingų dalykų. Dauguma mokinių pasisako, kad išmoko labiau derinti savo
mokymąsi ir poilsio laiką, nes išbandė naujus mokymosi būdus ir juos atsirinko,
be to, pradėjo skirti laiko apmąstymui, kaip galėtų pagerinti savo mokymąsi. 94 %
apklaustų mokinių ir 89 % tėvų teigia, kad mokykloje jaučiasi saugūs.
Šiais mokslo metais dar daugiau mokinių dalyvavo būrelių užsiėmimuose:
iš 64 mokinių bent vieną būrelį lankė net 63 mokiniai (t. y. 98,4 %, pernai –
96,7 %, užpernai – 86,4 %), dar ankstesniais mokslo metais pavykdavo į būrelius
pritraukti daugiausia tik apie 70 % mokinių. Pavyko padidinti mokinių, lankančių pilietiškumo ir etnokultūrinės krypties būrelius, skaičių. Dauguma mokinių,
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lankančių būrelius, teigia, kad patinka lankyti būrelius ir jaučiasi juose laukiami.
Mokinių mokymosi motyvaciją mokytojai dažniausiai skatina šiais būdais: pagyrimai,
padėkos, įrašai pažymių knygelėse, o mokyklos administracija skatina dalyvauti
įvairiuose konkursuose, olimpiadose, už dalyvavimą ir laimėtas prizines vietas
apdovanoja rėmėjų (direktoriaus pavaduotojos ugdymui Almos Čirvinskienės ir
matematikos mokytojos Birutės Žvirzdinienės) nupirktomis knygomis. Šiais mokslo
metais birželio mėnesį mokiniai, užėmę prizines vietas konkursuose, olimpiadose,
buvo paskatinti nemokama edukacine kelione į Varnių regioninį parką.
Pagerėjo mokinių lankomumas, nes sumažėjo be priežasties praleistų pamokų skaičius: vienam mokiniui tenkantis bendras praleistų pamokų skaičius – 86,3
(lyginant su 2014–2015 m. m. padaugėjo 9,2 pamokomis, t. y. 10,7 %), vienam
mokiniui tenkantis nepateisintų praleistų pamokų skaičius – 2,9 pamokos (lyginant su 2014–2015 mokslo metais sumažėjo 6,8 pamokos, t. y. 30 %), dėl kitų
priežasčių praleistų pamokų skaičius vienam mokiniui – 19 pamokų (lyginant su
2014–2015 mokslo metais sumažėjo 6 pamokomis, t. y. 24 %).
Mokiniai aktyviai dalyvavo rajoninėse olimpiadose: biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, rusų kalbos ir dailės;
rajoniniuose, tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose: etnopopietėje „Skrynios paslaptys“ rašinių, meninio skaitymo, skaitovų anglų kalba, rusų kalba poezijos,
viktorina „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“, „Ekomokykla“, projekte „Laimingas
vanduo – laimingas žmogus“, „Darni mokykla“, „Mobili inovatyvių technologijų
laboratorija jaunimui“, „Olympis“, „Kengūra“, piešinių, fotografijos darbų, rusų
kalbos popietėje ir kituose bei mokykliniuose renginiuose. 2015–2016 m. m. bent
viename konkurse, olimpiadoje arba varžybose dalyvavo 55 mokiniai (1–10 klasių, t. y. 90,2 %), t. y. 43 % daugiau nei 2014–2015 m. m.). Kai kurie mokiniai
dalyvavo keliuose konkursuose, olimpiadose ar varžybose. Beveik visų klasių visi
mokiniai dalyvavo bent viename išvardytame konkurse. Prie dalyvavimo konkursuose prisijungė ir 2 priešmokyklinės grupės mergaitės. Šiais metais mokytojai
įdėjo nemažai pastangų, kad sudomintų mokinius dalyvauti įvairiuose konkursuose,
olimpiadose, varžybose, kuriuose dalyviai užėmė 54 prizines vietas, t. y. 3,4 karto
daugiau nei 2014–2015 m. m.
Ligita Petkevičiūtė (7 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Alma
Čirvinskienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Ginta Šapalienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Audronė Ganienė;
užėmė IV-ą vietą Telšių rajone Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2016“. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė.
Bagočiūtė Rita (10 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Alma
Čirvinskienė;
užėmė VI-ą vietą Telšių rajone Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2016“. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė.
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Telšių dekanato mokinių konferencijoje „Dievo Gailestingumas
mano gyvenimo kelyje“ apdovanota padėkos raštu ir prizu. Mokytoja Lijana Norvaišienė.
Liškutė Monika (10 kl.) Telšių dekanato mokinių konferencijoje „Dievo Gailestingumas mano gyvenimo kelyje“ apdovanota padėkos
raštu ir prizu. Mokytoja Lijana Norvaišienė.
Dominykas Čirvinskas (4 kl.) užėmė II-ą vietą Respublikiniame
edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja
Rita Gaurylienė;
užėmė II-ą ir III-ią vietas Respublikiniame edukaciniame lietuvių
kalbos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Loreta Bugvilienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame matematikos
konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Loreta Bugvilienė;.
užėmė X-ą vietą Telšių rajone Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2016“. Mokytoja Loreta Bugvilienė.
Baltrimaitė Monika (7 kl.) rajoniniame rusų kalbos dailyraščio konkurse „Rašau: raidė, skiemuo, žodis“ 2016 m. užėmė III-ią vietą.
Mokytoja Irena Jonkienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Ginta Šapalienė.
Radavičiūtė Gabija (6 kl.) užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Aušra
Grajauskaitė.
Radavičiūtė Aistė (9 kl.) užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2016“.
Mokytoja Birutė Žvirzdinienė.
Panovaitė Aistė (4 kl.) rajoniniame pradinių klasių konkurse „Išmaniosios laboratorijos – matematika“ užėmė III-ią vietą. Mokytoja
Loreta Bugvilienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos
konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Rita Gaurylienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Loreta Bugvilienė;
užėmė II-ą ir III-ią vietas Respublikiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Loreta Bugvilienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame pasaulio pažinimo
konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Loreta Bugvilienė.
Panovaitė Samanta (5 kl.) užėmė II-ą ir III-ią vietą Respublikiniame
edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2016“.
Mokytoja Birutė Žvirzdinienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Audronė Ganienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos
konkurse „Olympis 2015“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė;
užėmė I-ą vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Rita Galkontienė.
Mykolas Popovas (4 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Loreta
Bugvilienė.
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Palekas Vilius (6 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja
Birutė Žvirzdinienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Audronė Ganienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame matematikos
konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Alma Čirvinskienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Rita Galkontienė.
Palekas Kernius (2 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Loreta
Bugvilienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Loreta Bugvilienė.
Baltrimas Gražvydas (9 kl.) užėmė VII-ą vietą Telšių rajone Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2016“. Mokytoja Birutė
Žvirzdinienė.
Mikuckytė Darija (5 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2015“. Mokytoja Aušra
Grajauskaitė;
užėmė I ir III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių
kalbos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Rita Galkontienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame informacinių
technologijų konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Audronė Ganienė.
Ubartas Paulius (2 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Loreta
Bugvilienė.
Čiuta Mantvydas (5 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2016“.
Mokytoja Birutė Žvirzdinienė.
Jančauskas Deimantas (10 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame
edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja
Birutė Žvirzdinienė.
Hubertas Puzeris (3 kl.) Telšių dekanato mokinių piešinių konkurse
„Dievo Gailestingumas – tavo rankose“ pelnė nugalėtojo vardą.
Mokytojos Lijana Norvaišienė ir Teresė Bagdonienė.
Laivytė Lina (3 kl.) Telšių dekanato mokinių piešinių konkurse
„Dievo Gailestingumas – tavo rankose“ pelnė nugalėtojo vardą.
Mokytojos Lijana Norvaišienė ir Teresė Bagdonienė.
Zubavičiūtė Emilija (10 kl.) užėmė IX-ą vietą Telšių rajone Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2016“. Mokytoja Birutė
Žvirzdinienė.
Lapžintis Egidijus (10 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2016“.
Mokytoja Birutė Žvirzdinienė.
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Mokiniams padėkoti už aktyvų dalyvavimą ir mokyklos vardo garsinimą
organizuota Mokinių pagerbimo popietė. Surengtos nuolatinės mokinių darbų
ekspozicijos mokyklos koridoriuose.
Mokytojai tobulino kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, seminaruose, mokymuose, edukacinėse išvykose, metodiniuose užsiėmimuose,
neformaliosiose studijose, tarp kurių labiausiai vyravo kvalifikacijos tobulinimo
forma – seminaras. Vienas pedagogas – fizikos mokytojas Vilmantas Jankauskas
studijavo KTU taikomosios fizikos magistro studijas ir sėkmingai įgijo magistro
laipsnį. Mokytojai noriai dalijosi gerąja patirtimi, įgyta kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose per mokytojų tarybos posėdžius ir penktadieninius pasitarimus. Tačiau
dalis pedagogų savo laimėjimus ir nesėkmes labiau linkę aptarti grupelėse. 40 %
mokytojų (lyginant su 2014–2015 m. m. 50 % daugiau) vedė atviras savo dalykų
pamokas (matematika, informacinės technologijos, technologijos, kūno kultūra,
anglų kalbos, geografijos, klasės valandėlės, neformaliojo švietimo užsiėmimai).
Didelis dėmesys atkreiptas į mokinių pasiekimų (įsi)vertinimo sistemą ir
siekta kiekvieno mokinio mokymosi pažangos. Direktoriaus 2016 08 31 įsakymu
Nr. V1-99 patvirtintas naujas mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos
aprašas, o 2016 11 15 įsakymu Nr. V1-166 patvirtintas švietimo pagalbos mokiniui
teikimo aprašas.
Siekiant tobulinti bendradarbiavimą su tėvais buvo skaitomi pranešimai
„Mokinių sveikatos būklė ir sveikas gyvenimo būdas“, „Diagnostinių testų ir Standartizuotų testų galimybės ir nauda“, „Užsienio kalbų mokėjimo lygiai ir PUPP
naujovės“, „Kaip padėti dešimtokui pasirinkti tolesnę mokymosi formą“, „Informacija penktokų/pirmokų/priešmokyklinukų/ikimokyklinukų tėvams“, „Pasiekimų
vertinimas“, „Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikams?“, „Ką daryti, kad vaikas
užkibtų ant knygos kabliuko“, „Mokinių dalyvavimas ir jų pasiekimai olimpiadose,
konkursuose“, „Ugdymo rezultatai (pažangumas, lankomumas)“, „Tėvų pagalba
mokiniui ruošiant namų darbus“. Visi tėvai teigia, kad tėvų susirinkimai yra
naudingi. Organizuotuose tėvų susirinkimuose dalyvaudavo apie 60 % mokinių
tėvų, t. y. apie 12 % daugiau nei 2014–2015 mokslo metais ir 20 % daugiau nei
2013–2014 m. m.
Klasių vadovai stebėjo kiekvieno mokinio asmeninę mokymosi pažangą – ją
fiksuodami mokinio pažangos stebėjimo lape, pasiekimų knygelėje (elektroniniame dienyne) ir aptardami individualiai su mokiniu ir jo tėvais. Ugdymo karjerai
koordinatorė mokė vaikus įsivertinti užsipildant įsivertinimo lapus ir diagramas.
Atliktas PUPP rezultatų ir metinių įvertinimų atitikties tyrimas, diagnostinių testų
2 klasės ir standartizuotų testų 4, 6 ir 8 klasių mokiniams analizė, aptarta nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso ataskaita, penkiolikmečių
OECD PISA tyrimo dalinės ataskaitos apžvalga, PUPP lyginamoji ataskaita, užsienio
kalbų mokėjimo lygio nustatymo testo rezultatais ir lyginamoji ataskaita. Užsakyta
iš NEC 2015–2016 m. m. PUPP lyginamoji ataskaita ir parengtos rekomendacijos
mokinių pasiekimams gerinti ir mokėjimui mokyti ugdymui, skaityti pranešimai
mokytojų taryboje „Kiekvieno mokinio asmeninės mokymosi pažangos stebėjimas,
mokymosi pasiekimų gerinimas ir mokymosi pagalbos teikimas“ ir „Mokinių
mokymosi stilių tyrimo rezultatų apibendrinimas”, „Priemonių mokymosi pasieki712
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mams gerinti aptarimas“, „Naujos pradinio ir pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos
programos“, „Rekomendacijos mokinių mokymosi pasiekimams ir lankomumui
gerinti bei ugdymo kokybei tobulinti“, „Susitarimai dėl sąvokų individualizavimas, diferencijavimas ir personalizavimas“, „Atnaujintas pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų aprašas“. Atsižvelgiant į esamus mokinių pasiekimus,
nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, standartizuotų testų, PUPP
duomenis, rekomenduota administracijai sudaryti galimybę 1–10 klasių mokiniams
ir kitais mokslo metais lankyti lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijas.
Nuo 2016 m. kovo 1 d. mokykloje išbandytas elektroninis dienynas, už kurio
įdiegimą mokykloje nuo rugsėjo 1 d. pasisakė 100 % mokytojų, 71 % mokinių
tėvų ir beveik visi mokiniai. Todėl 2016–2017 m. m. pildomas tik elektroninis
dienynas.
Propaguota etnokultūrinė ir ekologinė-aplinkosauginė veiklos kryptis mokyklos ir miestelio bendruomenėje. Rengtos kalendorinės šventės (Užgavėnės,
Tarptautinė Žemės diena, Paukščiai grįžta namo, Kaziuko mugė, Moliūgų šventė,
Advento popietė) mokyklos ir miestelio bendruomenių nariams. Diegtos ekologinio pobūdžio vertybės, vykdant ekologinius projektus „Nebūk abejingas. Rūšiuok
teisingai“, „Mes kviečiame gyventi gražiau“, „Darom 2016“, „Ekomokykla“, „Darni
mokykla“, „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“, organizuojant rudenines ir
pavasarines mokyklos ir miestelio aplinkos tvarkymo talkas, bendradarbiaujant
su miestelio seniūnija, parapijos bažnyčia, skaitant pranešimus apie gamtos tausojimą ir atliekų rūšiavimą. 7–8 klasių mokiniai mokyklos bendruomenei skaitė
pranešimus, susijusius su aplinkosauga. 2015–2016 m. m. mokyklos II aukšte
buvo įrengtas laikinas atliekų rūšiavimo punktas (pačių mokinių pagaminti atliekų rūšiavimo konteineriai), o 2016–2017 m. m. mokyklos I aukšte (gauti atliekų
rūšiavimo konteineriai), jo paskirtis – šviesti mokyklos bendruomenę ir svečius
atliekų rūšiavimo klausimais ir praktiškai rūšiuoti atliekas. Mokykloje atlikti du
mokyklos ekologinio pėdsako tyrimai (apskaičiuotas mokyklos bendruomenės ekologinis pėdsakas, susidedantis iš elektros energijos, vandens sunaudojimo, mokinių
ir mokytojų mobilumo, atliekų išvežimo rodiklių) ir nusimatytos veiklos elektros
tausojimui ir atliekų vartojimo mažinimui. Efektyviausiai mokyklai pavykdavo
sumažinti elektros energijos suvartojimą mėnesiais po įvairių renginių ir akcijų bei
nuolat primenant energijos šaltinių tausojimo svarbą. Surinkta 350 kg elektroninių
atliekų, tarp jų buvo ir pavojingų aplinkai atliekų (163 kg). Atlikus pakartotinį
ekologinio pėdsako tyrimą – bendras mokyklos pėdsakas sumažėjo nuo 4,787 m2/m
iki 4,406 m2/m, o ekologinis pėdsakas vienam žmogui – nuo 37,994 m2/m iki
36,122 m2/m. Suvartotos elektros energijos pėdsakas sumažėjo 1,9 %.
Vyko etnokultūrinės (etninės kultūros, folkloro ir vokaliniai ansambliai) ir
ekologinės pakraipos (jaunųjų miško bičiulių „Oazė“) būrelių veikla. Puoselėjant
etnokultūrinę kryptį mūsų mokyklos darželio grupė turi pasirinkusi etnokultūrinę
kryptį, pradinių klasių mokiniai lankė naujai įsteigtą etninės kultūros būrelį, o
5–8 klasių mokiniai – etninės kultūros pamokas. Mokykloje organizuota etnokultūrinė diena, skirta mokyklos bendruomeniškumui stiprinti.
Etnokultūros savaitė 2015 Žarėnų „Minijos“ pagrindinėje mokykloje.
2015 lapkričio 23–27 d. mokykloje sklandė etnokultūrinė dvasia. Pirmadienį žiū713
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Pradinių klasių
mokinių šokis

Mokinės Rita
Bagočiūtė ir
Inga Urbšaitė mokosi
verpti

rėdami muzikinį filmą „Vakar ir visados“ mokiniai kartu su mokytojais pasinėrė
į lietuvišką kaimą, kur vykdavo visas metinis ciklas darbų, papročių, apeigų,
švenčių. Įkvėpti M. Martinaičio eilių pradėjo gvildenti identiteto klausimus: kur
mūsų šaknys? Kas yra mūsų tautinė savastis? Ėmė nešti iš savo aplinkos senovės
įrankius, rankdarbius ir surengė parodą „Seną skrynią pravėrus“, per pertraukas
klausėsi folklorinės muzikos, smalsumo vedami dar ir dar kartą apžiūrinėjo mokyklos muziejaus eksponatus, vyko į Žemaičių muziejų „Alka“ išklausyti edukacinės programos „Kaip gyveno mūsų senoliai“. Pradinių klasių mokytoja Loreta
Bugvilienė su mokiniais pynė juostą, Teresė Bagdonienė mokė verpti aukštaitišku
ir žemaitišku rateliu (žinoma, mums geriau siūlai vijosi su žemaitiška technika).
Gimtosios kalbos ištakų ieškojo istorijos mokytojo Donato Barsio pagalba integruotose
istorijos, lietuvių kalbos ir etninės kultūros pamokose „Baltų kalbos“. Į šurmulį
įsijungė ir patys mažieji ikimokyklinės grupės „Kiškučiai“ vaikučiai: smagiai žaidė
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žemaitiškus žaidimus, mėgavosi muzikos vadovės vadinami Tautodailės paroda
„vaka mona“ (mano vaikai), prieš miegą klausydavo auklėtojų sekamų žemaitiškų, aukštaitiškų, dzūkų ir suvalkiečių pasakų, savo darbeliais
iliustravo sakmę „Saulė, mėnulis ir žemė“, o penktadienį etnopopietės metu patys
bandė marginti tautodailės ornamentus. Visą savaitę trukusias atsakymų į identiteto klausimus paieškas vainikavo etnokultūrinė popietė, kurioje kalbėjo, dainavo
tarmiškai „Graži pone palieda“, „Kelaliu ejau“, šoko liaudies šokius „Ceceliukė
Marceliukė“, „Kleckai“, „Malūnėlis“, dalyvavo viktorinoje „Lietuvių tarmės. A moki
žemaitiškaa“, išklausė dešimtokės Monikos Liškutės pranešimą žemaičių tarme.
Aktyviausi etnokultūrinės savaitės renginių dalyviai buvo apdovanoti padėkos
raštais ir saldumynais. Susumavę savaitės nuveiktus darbus, suvokėme, kad mūsų
šaknys, mūsų tautinė savastis – tai metų laikų ir darbų kaitos ciklas.
Mokykla už dalyvavimą projekte „Etnokultūros savaitė“ laimėjo galimybę
vienam mokytojui vykti į Punską (Lenkija). Mokyklos komanda už mokyklos
ekologinio pėdsako tyrimus, organizuotus įvairius renginius, mokymus mokyklos
bendruomenei (informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje) turėjo galimybę dalyvauti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuotame padėkos koncerte
Vilniuje. Mūsų mokyklos atstovai, dalyvavę iniciatyvoje „Atverkime duris vasarai“,
pateko tarp aktyviausių dalyvių ir turėjo galimybę apsilankyti Koperniko mokslo
centre Lenkijoje.
Adventinis renginys mokykloje. 2015 m. gruodžio 2 d. mokykloje prasidėjo
neįprastai. Visi mokiniai, mokytojai, mokyklos bendruomenės nariai, svečias Žarėnų
šv. Stanislovo parapijos klebonas Kęstutis Balčiūnas susirinkome mokyklos fojė.
Ugdymas prasidėjo adventiniu rytmečiu „Advento vainiko šviesos lydimi“. Mokyklos fojė pasipuošė didžiuliu ir gražiausiu mokyklos darbuotojų ir technologijų
mokytojos Danutė Ložienės padarytu vainiku. Tikybos mokytoja Lijana Norvaišienė
ir mokyklos vyriausieji – dešimtokai priminė, kas yra adventas, kokia jo prasmė,
kaip turime laukti ir ruoštis ateinančioms šventėms. Kalbėjo apie advento vainiko simboliką, spalvų reikšmę. Muzikos mokytojos Dianos Lakačauskienės ruošti
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Kasmet mokykloje
švenčiama Vasario
16-oji

mokiniai papuošė renginį daina. Visos klasės atsinešė savo nupintus advento
vainikus, kuriuos pašventino klebonas Kęstutis Balčiūnas, primindamas, kaip visi
turim elgtis, kokie mūsų darbai patinka Dievui ir kaip keliauti advento keliu.
Pasiėmę advento vainikus mokiniai sugrįžo į savo klases padaryti pirmos savaitės
adventinės užduoties: parašyti po tris pasiryžimus, ko atsisakysime blogo ir ką
padarysime gero sau, draugams, šeimai ir Dievui.
Šventiškas Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – minėji
mas mokykloje. Ikimokyklinės grupės auklėtojai Stasei Mitkuvienei kilo mintis šią
dieną paminėti neįprastai – su tautiniais rūbais, kad visi mokiniai juos pamatytų
iš arti. Trys mamos Ginta Šapalienė, Simona Laurinavičiūtė ir Alma Čirvinskienė
kartu su darželinukais pasipuošę tautiniais rūbais, visi buvo pakiliai nusiteikę ir
nekantriai laukė savo pasirodymų.
Skatinama mokinių ir mokytojų atsakomybė už esamų išteklių tausojimą
ir racionalų išteklių panaudojimą. Mokinių taryba organizuoja taupumo akcijas
„Išjunk“, „Tausok“, „Užsuk“.
Mokykloje atnaujintas visuomenės sveikatos priežiūros kabinetas (atliktas
kosmetinis remontas, pastatyti nauji baldai, aprūpintas mokomąja metodine medžiaga, kompiuterine įranga). Šis kabinetas buvo sutvarkytas pagal 2009–2014 m.
Norvegijos finansinių mechanizmų programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai
skirtos iniciatyvos“ finansuojamą projektą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės
sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam
sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“.
Mokinių tarybos susirinkimo centras dėl lėšų trūkumo įrengtas tik iš dalies,
todėl šaltuoju metų laiku mokinių taryba renkasi bibliotekoje. Vis dėlto mintis
įrengti mokiniams atskirą patalpą susirinkimams juos suaktyvino ir mokinių taryba
prisijungė prie Lietuvos mokinių parlamento veiklos.
Baigtas įgyvendinti mokyklos parkelio pritaikymas edukacinei erdvei – atpažinti parkelyje augantys augalai, pagamintos informacinės lentelės su augalų
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pavadinimais ir sudarytas parkelio augalų planas, kad mokiniai galėtų mokytis
ne tik klasėje, bet ir už klasės ribų.
Padidintos ikimokyklinės grupės patalpos, iš savivaldybės biudžeto gautų
papildomų lėšų (1 000 Eur) atliktas patalpos remontas (nudažytos sienos, lubos,
paklota kiliminė grindų danga, įstatytos durys, vertikalios langų žaliuzės, uždengti
radiatoriai). Įrengtas atskiras logopedės kabinetas, todėl vaikai gali netrukdomi
atlikti logopedines pratybas. Tai užtikrino kokybiškesnį vaikų ugdymo procesą.
2016–2017 m. m. Mokykla teikia bendrąjį pradinį (34 mokiniai, t. y. 41 %),
pagrindinį (30 mokiniai, t. y. 36%) išsilavinimą ir ikimokyklinį (14 vaikų, t. y.
17 %) bei priešmokyklinį ugdymą (5 mokiniai, t. y. 6 %). Suformuoti 8 komplektai: ikimokyklinio ugdymo grupė – 1; priešmokyklinio ugdymo grupė – 1;
1–4 klasėse – 2; 5–8 klasėse – 2; 9–10 klasėse – 2. Pradinio ir pagrindinio (I dalis)
ugdymo pakopoje yra jungtinių – suformuotų iš dviejų klasių. 2016–2017 m. m.
baigė 80 vaikų (mokinių). Mokykloje dirbo 24 pedagoginiai darbuotojai.
Mokyklos direktoriui Romualdui Sipavičiui, vadovavusiam mokyklai 10 metų
(2007–2016 m.), išėjus į pensiją, nuo 2016 m. rudens iki 2017 m. pavasario laikinai
direktoriaus pareigas ėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Čirvinskienė. Nuo
2017 m. balandžio 3 d. mokyklai vadovauti pradėjo direktorius Tomas Ubartas.
Pagrindinis šių mokslo metų tikslas – tobulinti ugdymo(si) kokybę, stiprinti
mokinių mokymosi motyvaciją, identifikuoti ir analizuoti kiekvieno mokinio mokymosi pažangą, siekti geresnių mokymosi pasiekimų. Todėl buvo sutelktos visa
mokyklos bendruomenė – vadovų, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų, tėvų ir
mokinių bei socialinių partnerių pastangos.
Mokyklos tarybos sprendimu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mokykloje įdiegtas
elektroninis dienynas (Mano dienynas), atsisakyta popierinių dienynų ir mokinių
pasiekimų knygelių pildymo. Elektroninis dienynas palengvino mokymosi krūvio
optimizavimą, nes mokytojams buvo patogiau informuoti mokinius ir jų tėvus
apie kontrolinius ir savarankiškus darbus. Dažniausias tėvų informavimo būdas –
įrašai elektroniniame dienyne, pranešimai per elektroninį dienyną arba elektroniniu
paštu; dažni individualūs pokalbiai mokykloje, telefonu.
Siekiant tobulinti bendradarbiavimą su tėvais buvo skaitomi pranešimai
„Kas yra pedikuliozė“, „Vaikų miegas ir vaikų higienos įpročiai ir nešvarių rankų
ligos“, „Vaikų sveikatai palankus maistas“, „Sloga ir alergija“, „Patarimai tėvams,
kaip padėti vaikui mokytis“, „Socialinių emocinių ir sveikatos kompetencijų ugdymas“, „Smurtas artimoje aplinkoje. Kaip jo išvengti“, „Ugdymo proceso trukmė
ir jos įtaka mokinių pasiekimams“, „Priėmimas į profesines mokyklas“, „Vaikų
savarankiškumo ugdymo svarba“, „Mokinių sveikatos būklė ir sveikos gyvensenos
ugdymo svarba“, „Mokinių socialinių įgūdžių ugdymas ir patyčių prevencija“,
„Mokymosi pagalbos teikimas mokykloje“, „Būkime saugūs kelyje“, „Socialinė
veikla – savanorystė ar prievolė“, „Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo
galimybės ir nauda“, „Užsienio kalbų mokėjimo lygiai ir PUPP naujovės“, „Kaip
padėti dešimtokui pasirinkti tolesnę mokymosi formą“, „Informacija penktokų/
pirmokų/priešmokyklinukų/ikimokyklinukų tėvams“, „Elektroninio dienyno teikiamos galimybės tėvams ir vaikams“, „Mokinių dalyvavimas ir jų pasiekimai
olimpiadose, konkursuose“, „Ugdymo rezultatai (pažangumas, lankomumas)“.
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Siekiant užtikrinti mokinių saugumą, įgyvendinamos prevencinės programos – socialinio emocinio ugdymo programos (alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo; „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“; „Įveikiame kartu“;
„Tiltai“; Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo; Sveikatos ugdymo; Etninės kultūros; Socialinių įgūdžių vadovas; Ugdymo karjerai; Pilietinio tautinio ugdymo;
Antikorupcinio ugdymo; Vartojimo kultūros ir verslumo ugdymo; „Kalbėkimės“),
organizuoti prevenciniai renginiai.
Visoje mokykloje išsikeltas prioritetas – siekti kiekvieno mokinio mokymosi pažangos. Klasių vadovai stebėjo kiekvieno mokinio asmeninę mokymosi
pažangą – ją fiksavo mokinio pažangos stebėjimo lape, elektroniniame dienyne ir
aptarė individualiai su mokiniu ir jo tėvais. Ugdymo karjerai koordinatorė mokė
5–10 klasių mokinius įsivertinti užsipildant įsivertinimo lapus ir diagramas. Atliktas PUPP rezultatų ir metinių įvertinimų atitikties tyrimas, nacionalinių mokinių
pasiekimų patikrinimo 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams analizė, aptarta nacionalinio
matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso ataskaita, PUPP ataskaita,
užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testo rezultatai ir lyginamoji ataskaita.
Mokytojų taryba parengė rekomendacijas mokinių pasiekimams gerinti ir mokėjimui mokyti ugdymui, skaityti pranešimai mokytojų taryboje „Kiekvieno mokinio
asmeninės mokymosi pažangos stebėjimas, mokymosi pasiekimų gerinimas ir
mokymosi pagalbos teikimas“ ir „Priemonių mokymosi pasiekimams gerinti aptarimas“, „Rekomendacijos mokinių mokymosi pasiekimams ir lankomumui gerinti
bei ugdymo kokybei tobulinti“, „Dėl mokyklos dalyvavimo akredituotose ilgalaikėse
socialinio emocinio ugdymo programose“, „Mokinių pasiekimai“, „Naujas Eduka
dienynas ir skaitmeninė mokymosi aplinka „Eduka klasė“, „Skaitymo, rašymo ir
matematinių gebėjimų ugdymas per visų dalykų pamokas ir konsultacijų efektyvumas“. Metodinės tarybos posėdyje aptarti būdai mokymosi pasiekimų gerinimui
ir mokymosi pagalbai teikti, jie įtraukti į mokyklos ugdymo planą.
2016–2017 m. m. bendras mokyklos mokinių pažangumas 100 %, mokymosi
kokybė 63,2 % (lyginant su 2015–2016 m. m. padidėjo 7,5 %). Mokinių pasiekimai
iš nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo yra aukštesni nei šalies vidurkis
arba lygus jam. Visi dešimtokai sėkmingai dalyvavo PUPP ir įgijo pagrindinį išsilavinimą. Mokinių PUPP pasiekimai yra aukštesni nei šalies vidurkis arba lygus
jam. Per paskutinius penkerius metus šių dešimtokų PUPP rezultatai geriausi ir
antri metai iš eilės rezultatai gerėja: 22 % mokinių pasiekė patenkinamą pasiekimų lygį; 56 % mokinių pasiekė pagrindinį pasiekimų lygį ir 22% – aukštesnįjį
pasiekimų lygį. Mokiniai buvo motyvuoti. Visi dešimtokai toliau mokosi: 11 %
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje, 44 % – Telšių „Džiugo“ gimnazijoje,
45 % – kitų rajonų profesinėse mokyklose.
Šiais mokslo metais dar daugiau mokinių dalyvavo būrelių užsiėmimuose: iš
49 mokinių bent vieną būrelį lankė visi 49 mokiniai (t. y. 100 %, pernai – 98 %,
užpernai – 90 %), dar ankstesniais mokslo metais pavykdavo į būrelius pritraukti
daugiausia tik apie 80 % mokinių. Mokiniai buvo išreiškę poreikį organizuoti
šaudymo būrelio užsiėmimus. Šis poreikis patenkintas – įkurtas būrelis. Pavyko
padidinti mokinių, lankančių technologinės ir etnokultūrinės krypties būrelius,
skaičių. Pradinių klasių mokiniams įkurtas etninės kultūros būrelis, jį lankė
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19 mokinių. Užsiėmimus vedė etninės kultūros-muzikos mokytoja Diana Lakačauskienė. Dauguma mokinių, lankančių būrelius, teigia, kad patinka lankyti būrelius
ir jaučiasi juose laukiami. Dažniausi mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo
būdai, kuriuos taiko mokytojai: pagyrimai, padėkos, įrašai pažymių knygelėse, o
mokyklos administracija skatina dalyvauti įvairiuose konkursuose, olimpiadose, už
dalyvavimą ir laimėtas prizines vietas apdovanoja rėmėjų (direktoriaus pavaduotojos
ugdymui ir matematikos mokytojos) nupirktomis knygomis. Šiais mokslo metais
birželio mėnesį mokiniai, užėmę prizines vietas konkursuose, olimpiadose, buvo
paskatinti ir nemokama edukacine kelione į Palangą. Dauguma mokinių teigia,
kad jiems padeda būreliuose vykdoma veikla. Nebeliko nepažangių mokinių.
Pagerėjo mokinių lankomumas.
Per 2016–2017 m. m. 1–10 klasių mokiniai praleido 4 447 pamokas, iš jų dėl
ligos – 3 540 pamokų (t. y. 79,6 %.), dėl kitų pateisinamų priežasčių – 730 pamokų
(t. y. 16,4 %), nepateisintos – 177 pamokos (t. y. 4 %). Vienam mokiniui tenkantis
bendras praleistų pamokų skaičius – 78 pamokos (lyginant su 2015–2016 m. m.
sumažėjo 8,3 pamokos, t. y. 9,6 %), vienam mokiniui tenkantis nepateisintų praleistų pamokų skaičius – 3,1 pamokos (lyginant su 2015–2016 m. m. padaugėjo
0,2 pamokos, t. y. 6,8 %), dėl kitų priežasčių praleistų pamokų skaičius vienam
mokiniui – 13 pamokų (lyginant su 2015–2016 m. m. sumažėjo 6 pamokomis,
t. y. 31,5 %).
Mokiniai aktyviai dalyvavo rajoninėse olimpiadose: biologijos, chemijos,
fizikos, geografijos, matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, rusų kalbos ir
dailės; rajoniniuose, tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose: rašinių, meninio skaitymo, skaitovų anglų kalba, rusų kalba poezijos, viktorinoje „Mokesčiai
sugrįžta kiekvienam“, „Ekomokykla“, projekte „Laimingas vanduo – laimingas
žmogus“, „Darni mokykla“, „Olympis“, „Kengūra“, piešinių, fotografijos darbų,
rusų kalbos popietėje ir kituose bei mokykliniuose renginiuose. Bent viename
konkurse, olimpiadoje arba varžybose dalyvavo 86 % 1–10 klasių mokinių (t. y.
4 % mažiau nei 2015–2016 m. m.), kur užėmė 92 prizines vietas, t. y. 1,7 karto
daugiau nei 2015–2016 m. m. Iš jų du mokiniai užėmė prizines vietas biologijos
ir matematikos rajoninėse olimpiadose.
Didžiuojamės mokiniais, užėmusiais prizines vietas:
Ligita Petkevičiūtė (8 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“.
Mokytoja Alma Čirvinskienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytoja Ginta
Šapalienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame fizikos konkurse
„Olympis 2017“. Mokytojas Vilmantas Jankauskas;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Audronė Ganienė.
Švietimo ir mokslo ministro diplomas už dalyvavimą ir gerą
užduočių atlikimą nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio
raštingumo konkurse. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė.
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Darija Mikuckytė (6 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Alma
Čirvinskienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos
konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Audronė Ganienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Rita Galkontienė.
Baltrimas Gražvydas (10 kl.) Telšių rajono biologijos olimpiadoje
užėmė III-ią vietą. Mokytoja Audronė Ganienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame matematikos
konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame fizikos konkurse
„Olympis 2017“. Mokytojas Vilmantas Jankauskas;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2016“ . Mokytoja Alma Čirvinskienė.
Dalyvavaudamas Europos egzamine ir pateko į II-ąjį turą. Mokytoja
Alma Čirvinskienė.
Švietimo ir mokslo ministro diplomas už dalyvavimą ir gerą
užduočių atlikimą nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio
raštingumo konkurse. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė.
Meškauskaitė Rytė (2 kl.) užėmė I-ą vietą rajoniniame kūrybinių
darbų konkurse „Kalėdinis eglutės žaisliukas“. Mokytoja Teresė
Bagdonienė. (Žaisliuką padėjo sukurti ir mama);
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos (pasaulio pažinimo) konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Teresė Bagdonienė.
Popova Anastasija (2 kl.) dalyvaudama Telšių rajono projekte-konkurse „Antrą klasę baigi, plaukti moki“ pateko į finalinį plaukimą;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame matematikos
konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Teresė Bagdonienė.
Rimgaila Feliksas (4 kl.) Pasaulinės žemės dienos minėjimo renginyje,
kurį organizavo Telšių miškų urėdija kartu su Plungės ir Telšių
rajonų miškininkų būreliais, apdovanotas už gražiausią inkilą.
Mokytoja Bagdonienė Teresė. (Inkilą padėjo gaminti tėvelis);
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2016“ Mokytoja Bagdonienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos (pasaulio pažinimo) konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Teresė Bagdonienė.
Radavičiūtė Gabija (7 kl.) užėmė III-ią ir II-ą vietas Respublikiniame
edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis
2017“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Rita Galkontienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame matematikos
konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė.
Rudzianskaitė Rita ( 4 kl.) užėmė II-ą ir III-ią vietas Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2016“ ir
„Olympis 2017“. Mokytoja Teresė Bagdonienė.
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Labžintis Eventas (2 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja
Teresė Bagdonienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos (pasaulio
pažinimo) konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Teresė Bagdonienė.
Dominykas Čirvinskas (5 kl.) užėmė II-ą ir I-ą vietas Respublikiniame
edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis
2017“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Ginta Šapalienė;
užėmė III-ią ir I-ą vietas Respublikiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytoja
Birutė Žvirzdinienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame informacinių
technologijų konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytoja
Birutė Žvirzdinienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Audronė Ganienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytojas Artūras
Gintautas.
Liškutė Gabrielė (9 kl.) apdovanota švietimo ir mokslo ministro diplomu už dalyvavimą ir gerą užduočių atlikimą Nacionaliniame
matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse. Mokytoja
Birutė Žvirzdinienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame matematikos
konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė.
Liškutė Jurgita (10 kl.) užėmė IV-ą vietą Telšių rajone Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2017“. Mokytoja Birutė
Žvirzdinienė.
Panovaitė Samanta (6 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Alma
Čirvinskienė;
užėmė III-ią ir II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame anglų
kalbos konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytoja
Aušra Grajauskaitė;
užėmė III-ią ir II-ą vietas Respublikiniame edukaciniame lietuvių
kalbos konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytoja
Rita Galkontienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame matematikos
konkurse „Olypis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame informacinių
technologijų konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytoja Audronė Ganienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame istorijos konkurse
„Olympis 2017“. Mokytojas Artūras Gintautas.
Bumblauskytė Samanta (2 kl.) užėmė IV-ą vietą Telšių rajone Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2017“. Mokytoja Teresė
Bagdonienė;
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užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2016“ Mokytoja Teresė Bagdonienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame matematikos
konkurse „Olypis 2016“. Mokytoja Teresė Bagdonienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos (pasaulio pažinimo) konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Teresė Bagdonienė.
Panovaitė Aistė (5 kl.) užėmė II-ą vietą Telšių rajono matematikos
olimpiadoje. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė;
užėmė V-ą vietą Telšių rajone Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2017“. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė;
užėmė II-ą ir III-ią vietas Respublikiniame edukaciniame anglų
kalbos konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytoja
Aušra Grajauskaitė;
užėmė II-ą ir III-ią vietas Respublikiniame edukaciniame lietuvių
kalbos konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytoja
Ginta Šapalienė;
užėmė III-ią ir II-ą vietas Respublikiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytoja
Birutė Žvirzdinienė;
užėmė II-ą ir III-ią vietas Respublikiniame edukaciniame biologijos
konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytoja Audronė
Ganienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame informacinių
technologijų konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytoja
Birutė Žvirzdinienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame istorijos konkurse
„Olympis 2016“. Mokytojas Artūras Gintautas.
Čiutaitė Orinta (2 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2016“ Mokytoja Teresė
Bagdonienė;
Sarafinavičiūtė Urtė (1 kl.) užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja
Loreta Bugvilienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos (pasaulio pažinimo) konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Loreta Bugvilienė.
Baltrimaitė Monika (8 kl.) užėmė III-ią ir I-ą vietas Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2016“ ir
„Olympis 2017“. Mokytoja Ginta Šapalienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame fizikos konkurse
„Olympis 2017“. Mokytojas Vilmantas Jankauskas;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse
„Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytoja Audronė Ganienė.
Jančauskis Emilis (8 kl.) užėmė I-ą vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Aušra
Grajauskaitė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Ginta Šapalienė.
Mykolas Popovas (5 kl.) užėmė II-ą vietą Telšių rajone Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2017“. Mokytoja Birutė
Žvirzdinienė;
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užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Ginta Šapalienė;
užėmė III-ią ir II-ą vietas Respublikiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytoja Birutė
Žvirzdinienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame informacinių
technologijų konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame istorijos konkurse
„Olympis 2016“ ir „Olympis 2017“. Mokytojas Artūras Gintautas.
Ragauskas Radvydas (3 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame
edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2016“. Mokytoja
Loreta Bugvilienė.
Valančiūtė Justė (7 kl.) užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame
lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Rita Galkontienė.
Štulpinaitė Gabija (6 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame matematikos konkurse ir „Olympis 2017“. Mokytoja
Birutė Žvirzdinienė.
Jogminaitė Danielė (9 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja
Rita Galkontienė.

Mokiniams padėkoti už aktyvų dalyvavimą ir mokyklos vardo garsinimą
organizuota Mokinių pagerbimo popietė.
Mokykloje tęsiamas Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programos projektas „Darni mokykla“. Projekto veiklas organizavo mokiniai Emilis Jančauskis,
Ligita Petkevičiūtė, Monika Baltrimaitė, Gabrielė Liškutė ir Karolina Vičiutė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Čirvinskienė, fizikos mokytojas Vilmantas
Jankauskas, ūkvedys Algirdas Lukauskas. Projektą koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Čirvinskienė. Komanda atliko tyrimą „Elektros duomenų
stebėjimas ir fiksavimas mokykloje“, bei kartu su fizikos – technologijų mokytoju
Vilmantu Jankausku bei ūkvedžiu Algirdu Lukausku įvertino patalpų apšvietimo
lygį. Pateikė mokyklos vadovui ir mokyklos tarybai pasiūlymą mokomuosiuose
kabinetuose palaipsniui kaitrines lempas pakeisti taupiosiomis lempomis. Kaitrinės
lempos buvo pakeistos pradinių klasių ir priešmokyklinės grupės kabinetuose.
„Moliūgų šventė“. Ikimokyklinės grupės „Kiškučiai“ auklėtojos Stasė Mitkuvienė ir Jovita Lokomskienė bei vaikų tėveliai sugalvojo pirmą kartą organizuoti
renginį „Moliūgų šventė“. Idėja susidomėjo ir mokiniai. Mokykloje visą savaitę
vyravo linksma, šilta nuotaika. Visą savaitę vyresnieji mokiniai kartu su technologijų mokytojais Danute Ložiene ir Vilmantu Jankausku skaptavo moliūgus. Na, o
spalio 21 dienos vakarą renginio organizatoriai kvietė visus į mokyklą pasiklausyti
Žarėnų kultūros centro atlikėjų ir atkeliavusio dėdės Rudenėlio su savo palyda,
kuris ne tik linksmino, bet pateikė susirinkusiems vaikučiams bei svečiams ir
užduotėlių. Po koncerto svečiai buvo vaišinami moliūgų blynais ir karšta arbata.
Vėliau renginio organizatoriai pakvietė susirinkusius mokyklos bendruomenės
narius ir svečius pasigrožėti bei pasivaikščioti po mokyklos liepų alėją nušviestą
moliūgų žibintais. Labai džiaugėmės, kad prie šventės prisidėjo ir daugelis Žarėnų
miestelio gyventojų, kurių vieni dovanojo moliūgus, kiti papildė liepų alėja savo
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išskaptuotais puošniais moliūgais, padėjo įžiebti žibintus ar sukurti šventinę nuotaiką. Vertinimo komisija dėkojo visiems už dalyvavimą Moliūgų šventėje ir įteikė
padėkos raštus: už storiausią ir didžiausią moliūgą Astai Griguolienei, Genovaitei
ir Jonui Apūkams, už meniškiausią ir įdomiausią moliūgą Gerdai Jančauskaitei ir
Gražvydui Baltrimui, už aktyvų dalyvavimą Moliūgų šventėje dovanojant moliūgus Birutei Meškauskienei, Laimai Jurkuvienei ir Julijai Kneitienei. Šis renginys
ne tik suvienijo mokinius, pedagogus, tėvelius bendrai veiklai, bet ir paskatino
susiburti Žarėnų miestelio gyventojus. Į renginį susirinko tiek žmonių, kad vos
sutilpo mažojoje salėje.
Kalbos diena Žarėnų „Minijos“ pagrindinėje mokykloje. Lietuvių kalbos
mokytojos Gintos Šapalienės iniciatyva jau antrus metus mokykloje Kovo 11-oji
švenčiama minint Kalbos dieną. Renginio metu pasidžiaugta, kad dešimtokai
ruošdamiesi viešojo kalbėjimo įskaitai renkasi „Kalbos“ temą, jie pasidalino įžvalgomis apie tai, kad jaunimo žodyne vis dažniau pasikartojantys slengai skurdina
ir teršia gimtąją kalbą, ir apie tai, kad mūsų miestelis turi bendravardį Šiaulių
rajone. Po rimtų pranešimų Kalbai buvo skirti poetiniai pamąstymai, kuriuos
lydėjo penktoko Dominyko Čirvinsko klarneto akordai. Į Kalbos dienos ir Kovo
11-osios minėjimo renginius įsijungė visa mokykla. Kaip svečiai mokykloje lankėsi
Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos
6-osios rinktinės štabo regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus kariai
savanoriai. Šį susitikimą organizavo istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas
Artūras Gintautas. Mokiniai susidomėję klausėsi pasakojimo apie Lietuvos šaulių
sąjungos ir kariuomenės veiklą. Kariai supažindino su Krašto apsaugos savanorių
pajėgų struktūra. Taip pat pristatė ir papasakojo mokiniams apie kario profesiją
bei pademonstravo kariuomenėje naudojamus ginklus. Ginklai mokiniams padarė
didžiulį įspūdį. Kiekvienas norintis – nuo pradinuko iki dešimtoko galėjo paimti
ginklą į rankas, apžiūrėti, pamėginti nusitaikyti. Savanoriai kantriai atsakinėjo
į mokinių pateikiamus klausimus, mokė ir aiškino, kaip ginklą reikia laikyti,
pasakojo apie jų technines galimybes, parametrus. Pristatydami kario profesiją,
savanoriai pademonstravo filmą apie Krašto apsaugą, pasidalijo savo tarnybos
patirtimi, atsakė į mokinių klausimus apie savanorių pajėgas. Paskaitoje mokiniai,
turėjo puikią galimybę iš arčiau susipažinti su Lietuvos kariuomene ir jos reikšme
mūsų šaliai. Savanoriai akcentavo, kad labai svarbu saugoti savo kalbą, tradicijas
ir iškovotą Laisvę. Na, o mūsų priešmokyklinukai ir pradinukai vietoje pamokų
turėti netradicines ugdomąsias veiklas „Lietuva šalis gimtoji“. Jos metu buvo integruotos veiklos, susijusios su lietuvių kalba, Lietuvos istorija. Prie jų prisijungė
ir mūsų mažieji – ikimokyklinės grupės vaikai. Mokiniai aktyviai gamino knygų
skirtukus, skaitė pasakas tarmiškai, deklamavo eilėraščius, žaidė įvairius žaidimus,
piešė Lietuvą, domėjosi žymiais Lietuvos žmonėmis, lankytinomis vietomis. Ir
visą dieną vaikai bandė atsakyti į klausimus: kas yra laisvė, nepriklausomybė...
Netradicinę ugdomąją veiklą užbaigėme dienos refleksija bei padėkos raštais už
dalyvavimą Nacionaliniame diktante.
Pasaulinė Žemės ir Vandens diena mokykloje. Kaip ir kasmet mokykloje
minimos Pasaulinė Žemės diena ir Pasaulinė vandens diena. Šiomis dienomis
mokykloje vyko įvairūs renginiai. Etninės kultūros mokytoja Diana Lakačauskienė
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Etnokultūros būrelis
dainuoja dainą kartu
su etninės kultūros
mokytoja Diana
Lakačauskiene

kartu su pradinių klasių mokiniais pristatė meninę kompoziciją, skirtą pavasario
lygiadieniui paminėti. Kai kurie jaunųjų miško bičiulių būrelio „Oazė“ nariai
kartu su savo tėveliais buvo sukalę inkilų paukšteliams, todėl bendradarbiaudami
su Žarėnų girininkijos girininku Vidu Bagdonu sudalyvavo Telšių miškų urėdijos
inkilų kėlimo šventėje Žvėrinčiuje. Buvo pasveikinti ir apdovanoti įdomiausių bei
originaliausių darbų autoriai. 4 klasės mokinys Feliksas Rimgailė davė interviu
Lietuvos ryto televizijai. Kitą dieną visas jaunųjų miško bičiulių būrelis dalį inkilų
nuvežė į Dievo krėslo mišką ir ten juos išklėlė. Žemės dienos minėjimui neliko
abejingi ir vyresnių klasių mokiniai. Geografijos mokytoja Alma Čirvinskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Sigita Jokubauskienė ir 9 klasės mokinė
Gabrielė Liškutė trumpai pristatė Pasaulinės Žemės ir Vandens dienos minėjimo
svarbą, pateikė įdomių faktų, mįslių. Mokiniai dalyvavo diskusijoje apie švaraus
geriamojo vandens svarbą žmogaus sveikatai, žiūrėjo mokomuosius filmukus „Vandens tarša“, „Vanduo“. Visi dalyviai galėjo atsigerti tikro šaltinio vandens. Po to
vyko protmūšis , kurio metu mokiniai ir mokytojai aktyviai atsakinėjo į linksmus ir
rimtus klausimus. Teisingai atsakę į protmūšio klausimus dalyviai buvo apdovanoti
saldžiais prizais. Tai pagilino mokinių žinias apie aplinkosaugą, vandens svarbą,
atliekų rūšiavimą. Tokie renginiai suvienija mokinius, mokytojus bendrai veiklai.
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mokykla gavo naują mokyklinį autobusą, kuriuo
nuo gruodžio 1 d. vežioja visus maršrutus. Savivaldybė skyrė 1000 eurų kompiuterizuotoms mokytojų darbo vietoms įkurti dėl elektroninio dienyno įdiegimo
mokykloje. Nupirkti 4 kompiuterių komplektai ir spausdintuvas. Įdiegtas Wi-Fi
ryšys ir papildomai įrengtos interneto stotelės kabinetuose, yra elektroninis paštas,
interneto svetainė (www.zarenai.lt). Pakeistas interneto paslaugų teikėjas į pigesnį,
tačiau interneto paslaugų kokybė išliko aukšta, tai leido įsitekti į mokyklai skiriamas lėšas. Tačiau ne visuose kabinetuose yra IKT priemonės.
Atnaujintas mokyklos aplinkos apželdinimas, iš dalies atnaujinta edukacinių
erdvių ir žaidimų aikštelių. Parengtos ilgalaikės pastato, stogo ir langų remonto
programos bei sudarytas mokyklos aplinkos (edukacinių erdvių) tvarkymo planas.
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Atnaujinti mokyklos informaciniai stendai. Mokyklos bendruomenė kartu su svečiais
džiaugėsi mokyklos renovuota sporto sale: atliktas sporto salės ir persirengimo
kambarių remontas: pakeisti langai, grindys (įrengta sportinė danga), apšvietimo
sistema, sutvarkytos ir perdažytos sienos ir lubos, įrengtos naujos krepšinio lentos.
Iš mokinio krepšelio lėšų nupirkti nešiojami futbolo vartai sporto salei, o kūno
kultūros mokytojas Arvydas Štramaitis dalyvavo projekte „Užauginkime Lietuvai
Ronaldą“ ir mokyklai gavo 10 futbolo kamuolių.
2017–2018 m. m. Mokykla įgyvendino ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas (I dalis). 2017–2018 m. m. rugsėjo 1 d.
duomenimis mokyklą lankė 78 vaikai/mokiniai, dirbo 20 pedagogų.
Mokykla mini atkurtos Lietuvos šimtmetį. Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečio minėjimas mokykloje suplanuotas visiems 2018 metams. Nuo sausio
pradžios visi mokyklos vaikai ir jų tėveliai įsijungė į bendrą architektūrinį projektą
„Namai – grįžtantiems į Lietuvą”, kurio metu kūrė svajonių namų maketus grįžtantiems emigrantams. Dauguma tėvelių buvo dėkingi už visa šeimą suburiančią
veiklą. Daug dalyvių pritraukė ir kitas projektas „Trys spalvos”: ikimokyklinukai
ir priešmokyklinukai kartu su savo šeimos nariais piešė sveikinimą Lietuvai ir
surengė bendrą piešinių parodą, stengėsi savo aplinkoje pastebėti tris spalvas –
geltoną, žalią ir raudoną, o vyresnieji mokinukai kartu su mokytojomis savo
darbeliais papuošė mokyklos erdves. Daug džiugių emocijų 1–8 klasių mokiniai
patyrė rinkdami 100 posmų Lietuvai, dalyvaudami dailyraščio konkurse, akcijoje
„Šimtas sekundžių – šimtas kamuolio dūžių“ ir „Širdelė Lietuvai“. Vasario 15 d.
buvo suorganizuotas bendras mokinių, mokytojų ir Žarėnų kultūros centro koncertas Žarėnų bendruomenei. Na, o kaip sako mūsų darželinukai; „koks gimtadienis
be torto“, todėl koncertą vainikavo mamos Dovilės Palekienės iškeptas tortas
Lietuvos šimtmečiui. Mokykloje iki gruodžio 31 d. vykdoma akcija „100 knygų
dovanų mokyklos bibliotekai“. Esami, buvę mokyklos mokiniai ir kiti prijaučiantys Žarėnų mokyklai kviečiami padovanoti po lietuvišką knygą bibliotekai, kurią
galėtų skaityti darželinukai ir mokiniai. Tuo pačiu visi kviečiami tapti nuolatiniais
bibliotekos skaitytojais. Pradinių klasių mokytoja Teresė Bagdonienė iniciavo visus
metus truksiantį projektą „100 svarbių Žarėnams įvykių per 100 metų”. Svarbūs
Žarėnų įvykiai ir faktai įvykę per 100 metų bus ištraukti iš užmaršties ir pristatyti
Žarėnų bendruomenei leidinio forma.
Mokykla toliau vykdė nacionalinių, regioninių projektų ir programų „Žemės
diena“, „Ekomokykla“, „Darni mokykla“, „Savaitė be patyčių“, „Mes rūšiuojam“,
„Darom 2017“, „Etninė kultūros diena 2017“ projektus. Programos „Darni mokykla“
komandos ir mokyklos administracijos iniciatyva bei gavus papildomą finansavimą
iš savivaldybės, pakeistos visos kaitrinės lempos mokomuosiuose kabinetuose taupiosiomis lemputėmis. Pakeitus kaitrines lemputes į taupiąsias, mokykla pagerino
apšvietimo sąlygas mokomuosiuose kabinetuose, todėl atitiko higienos normas ir
galėjo įgyti Higienos pasą. Liko nepakeistos kaitriosios lemputės tik mokyklos koridoriuose. Atliktas tyrimas „Elektros duomenų stebėjimas ir fiksavimas mokykloje.
Atlikta elektros energijos suvartojimo analizė. Nustatyta, kad per 2016 m. kovo
mėn. – 2017 m. vasario mėn. mokykla už elektros energiją sumokėjo 2112,69 Eur,
o per 2017 m. kovo mėn. – 2018 m. vasario mėn. už elektros energija sumokėjo
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2012,25 Eur, t.y. 100,44 Eur mažiau. Bendradarbiaujant su Lietuvos automobilių
kelių direkcija, buvo suorganizuota akcija „Einu pėsčiomis, važiuoju dviračiu,
nes noriu būti sveikas“. 2018 m. pavasarį mokyklai įteiktas „Darnios mokyklos“
sertifikatas ir lentelė, liudijantys mokyklos indėlį siekiant darnos.
Siekiant operatyviau informuoti tėvus apie vaiko mokymosi pasiekimus,
daromą pažangą ir lankomumą, atnaujintas mokinių pažangos ir mokymosi
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas bei atlikta tėvų nuomonės apklausa dėl
kito elektroninio dienyno („Eduka dienynas“) įdiegimo mokykloje. Mokykla per
2017 m. m. birželio mėnesį išbandė elektroninį dienyną ir bendruomenės pritarimu
bei Mokyklos tarybos sprendimu nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykloje pradėtas
naudoti kitas elektroninis dienynas – „Eduka dienynas“, atsisakyta elektroninio
dienyno – Mano dienynas. Mokykla tapo išmaniojo elektroninio dienyno „Eduka
dienynas“ ambasadore, todėl gavo galimybę nemokamai 3 metus naudotis naujos
kartos mokymo aplinka „Eduka klasė“ su skaitmeniniais vadovėliais ir interaktyviu užduočių banku bei išmaniuoju elektroniniu dienynu „Eduka dienynas“ –
tai mokymo(si) ir vertinimo platforma internete, skirta mokytojams, norintiems
kokybiškai ugdyti skaitmeninės kartos mokinius.
Siekiant užtikrinti mokinių saugumą mokykloje, įgyvendinamos prevencinės
programos – socialinio emocinio ugdymo programos (Alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo; „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“; Zipio
draugai“, „Obuolio draugai“; „Tiltai“; sveikatos ugdymo ir rengimo šeimai bei
lytiškumo ugdymo; Etninės kultūros; Ugdymo karjerai; Pilietinio tautinio ugdymo;
Antikorupcinio ugdymo; Vartojimo kultūros ir verslumo ugdymo; „Kalbėkimės“),
organizuoti prevenciniai renginiai.
Mokinių taryba prisijungė prie Lietuvos mokinių parlamento veiklos.
Buvo siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje mokymosi aplinkoje, todėl Mokytojai tobulino pamokos organizavimą, mokymo diferencijavimą
ir individualizavimą, skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių
gebėjimų ugdymą per visų dalykų pamokas, tobulino mokinių įsivertinimo gebėjimus taikydami kvalifikacijos kėlimo renginiuose įgytas žinias. Mokytojai dalinosi
gerąja darbo patirtimi, vedė integruotas ir atviras pamokas.
2017–2018 m. m. didesnis dėmesys buvo skirtas kiekvieno mokinio individualios pažangos augimui, todėl mokykloje intensyviai ieškota veiksmingų ir
informatyvių pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo formų, leidžiančių pamatyti ir pamatuoti kiekvieno mokinio daromą individualią pažangą. Seminarų
(Mokinių pažangos stebėjimas. Įsivertinimas; Ugdymo turinio diferencijavimas,
individualizavimas ir mokinių veiklos personalizavimas; Efektyvaus mokymosi
metodai motyvacijai skatinti; Kaip pažinti šiuolaikinį mokinį; Naujos tendencijos
kaip vystyti ir tobulinti pradinio ugdymo procesą; Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymo metodai jungtinėse klasėse ir kt.) metu mokytojai ugdė mokinio
pažinimo ir jo pažangos pripažinimo, mokymo/si proceso valdymo ir socialines
kompetencijas; ugdė dalykines: dalykų turinio planavimo, mokinių pasiekimų
ir pažangos vertinimo kompetencijas, gilinosi į pamokos tobulinimo aspektus.
Mokytojai turėjo galimybę stebėti ir aptarti kolegų pamokas, pasidalinti gerąją
patirtimi. Didesnis dėmesys skirtas mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui
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pradinėse klasėse. Mokytojai Metodinėse grupėse, Metodinėje taryboje diskutavo
dėl asmeninės pažangos stebėjimo įrankių kūrimo (sukurta pradinukų pažangos
stebėjimo forma). Klasės vadovai kartu su mokiniais, tėvais analizavo ugdymo/si,
popamokinės veiklos pasiekimus.
Atsižvelgiant į mokinių poreikius buvo sudarytas dalykų konsultacijų grafikas,
pagal kurį mokytojai teikė papildomas matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijas
pageidaujantiems mokiniams. 90 proc. mokinių teigia, kad mokykloje vedamos
lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijos yra jiems naudingos ir padeda mokytis geriau. 85 proc. mokinių teigia, kad jaučiasi atsakingi už savo mokymąsi
ir galėtų pasakyti, ką sugeba atlikti pats savarankiškai. 72 proc. mokinių teigia,
kad mokosi noriai.
Metodinėse grupėse, Metodinėje taryboje, mokytojų taryboje, susitikimuose su
tėvais buvo pristatyti diagnostinių ir nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo
rezultatai. Buvo nutarta visose pamokose daugiau dėmesio skirti skaitymui ir
teksto ar uždavinio suvokimui, kalbos kultūrai, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų,
problemų sprendimo gebėjimų ugdymui, patirtiniam mokymui.
Mokyklos administracija sistemingai vykdė ugdomosios veiklos stebėseną,
organizavo ugdomojo konsultavimo pokalbius, kurių metu su kiekvienu mokytoju
aptarė veiklos tobulinimo galimybes. Stebėsenos rezultatai buvo aptarti ir pristatyti Mokytojų Tarybos posėdyje. Stipriosios mokytojų veiklos sritys: mokymas;
santykiai, tvarka, klasės valdymas; mokymosi aplinka; pagalba mokiniui. Tobulintinos mokytojų veiklos sritys: pamokos planavimas ir organizavimas; mokymasis;
vertinimas/įsivertinimas.
80 proc. mokinių teigia, kad mokykloje vedamos „Zipio draugai“, „Obuolio
draugai“ ir socialinių įgūdžių vadovo 5–8 kl. pamokos apie patyčias yra labai
naudingos. Beveik visi mokiniai (92 proc.) kaip teigiamą pokytį įvardino, kad
tėvai skatina daugiau skaityti ir ruoštis pamokoms ir su tėvais dažniau švenčia
šeimos šventes kartu, kad mūsų mokykloje dedama daug pastangų, kad patyčių
tarp mokinių būtų kuo mažiau.
Skatinant mokinių mokymosi motyvaciją vestos netradicinės, integruotos
pamokos. Dauguma mokytojų organizavo ugdymo procesą išorinėse edukacinėse
erdvėse. Buvo organizuoti mokymai apie skaitmeninių vadovėlių ir užduočių iš
„Eduka klasė“ naudojimą ugdymo procese.
Kaip ir kasmet mokykloje minimos Pasaulinė Žemės diena ir Pasaulinė
vandens diena. Ugdymo karjerai diena. Tai pažintinė, kūrybinė, prevencinė – aplinkosauginė, vertybinių nuostatų ugdymo veikla 5–8 klasių mokiniams, skatinanti
atsakingiau vartoti, rūšiuoti atliekas ir tausoti gamtinius išteklius. Pirmosios pamokos metu 6–7 klasių mokiniai Dominykas Čirvinskas, Aistė Panovaitė, Samanta
Panovaitė, Gabija Štulpinaitė, Darija Mikuckytė ir Mantvydas Čiuta, paskatinti
geografijos mokytojos Almos Čirvinskienės bandė užkrėsti visus energijos taupymo
virusu, skaitydami pranešimus apie Žemės planetą bei aplinkosaugą, o sveikatos
priežiūros specialistė Sigita Jokubauskienė priminė geriamojo vandens paslaptis
ir naudą žmogaus organizmui. Antrosios pamokos metu mokiniai persikėlė į
cheminių eksperimentų laboratoriją, kur mokymus vedė chemijos mokytoja Rima
Morkūnienė. Vėliau mokiniai kartu su matematikos mokytoja Birute Žvirzdiniene
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ir geografijos mokytoja Alma Čirvinskiene išvyko į virtualią matematinę ekskursiją
po Kuršių neriją ir Baltijos šalis“. Įgytas žinias ir gebėjimus mokiniai bandė pritaikyti linksmojoje viktorinoje „Kieti riešutėliai gudrioms galvelėms“ (tema – Žemė,
vanduo, žmogus)“. Visos trys komandos buvo apdovanotos saldžiaisiais prizais.
Tai pagilino mokinių geografines, chemijos ir matematines žinias bei gebėjimus.
O nuošalyje neliko ir pradinukai – jie savo darbeliais papuošė mokyklos erdves.
Buvo atlikta mokytojų ir mokinių apklausa dėl mokinių poilsio erdvių
įrengimo ir aprūpinimo. Visuose mokomuosiuose kabinetuose įrengtos kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos. Įgyvendinti Mokinių tarybos pateikti pasiūlymai
dėl mokinių poilsio pertraukų metu sąlygų tobulinimo: mokyklos I-ajame aukšte
įrengta poilsio edukacinė erdvė su stalo tenisu ir sėdmaišiais, o bibliotekoje –
skaitymo zona ant kilimo su sėdmaišiais, nupirktas sportinis inventorius. Dalis
mokytojų tobulino savo kvalifikaciją tokiuose seminaruose kaip „Edukacinių aplinkų
kūrimas ir jų svarba technologinių gebėjimų ugdymui”, „Kūrybiškumo ugdymas
šiuolaikinėje pamokoje”, „IKT panaudojimo galimybės pamokose”, „Naujos eros
pradžia: kuriame ateities mokyklą”. 96 proc. apklaustų mokinių mokykloje jaučiasi
saugūs, bet 55 proc. mokinių nepatinka mokytis jungtinėse klasėse.
Elektroninis dienynas palengvino klasės vadovams ir mokyklos administracijai
mokinių lankomumo kontrolę. Vyko mokyklos nelankančių mokinių stebėjimas, jų
šeimų lankymas, susitikimai su tėvais. Vadovaujantis metinių mokinių lankomumo ataskaitų duomenimis, per 2017–2018 m. m. 1–8 klasių mokiniai per mokslo
metus praleido 3756 pamokas, iš kurių dėl ligos – 3180 pamokos (t. y. 84,7 %.),
dėl kitų pateisinamų priežasčių – 458 pamokos (t. y. 12,2 %), nepateisintos –
118 pamokos (t. y. 3,1 %). Vienam mokiniui tenkantis bendras praleistų pamokų
skaičius 76,6; lyginant su 2016–2017 m. m. sumažėjo 1,4 pamokomis (t. y. 10 %),
vienam mokiniui tenkantis nepateisintų pamokų skaičius 2,4 pamokos; lyginant
su 2016–2017 m. m. sumažėjo 0,7 pamokos (t. y. 22,5 %), dėl kitų priežasčių
pamokų skaičius vienam mokiniui 9,3 pamokų; lyginant su 2016–2017 m. m.
sumažėjo 3,7 pamokos (t. y. 28,5%). Galime pasidžiaugti, kad bendros mokytojų,
klasių vadovų ir vaiko gerovės komisijos pastangos padeda siekti užsibrėžto tikslo – mažinti praleidžiamų pamokų skaičių dėl kitų pateisinamų priežasčių. Prie
mokinių lankomumo gerinimo ir netinkamo elgesio koregavimo daug prisidėjo
Žarėnų seniūnijos socialinės darbuotojos. Sveikatos priežiūros specialistė Sigita
Jokubauskienė ir klasių vadovai pastebėjo, kad būtina stiprinti mokinių sveikatą
ir atsparumą užkrečiamoms ligoms, bendradarbiaujant su mokinių tėvais. Klasių
vadovai dalyvavo seminare „Moksleivių sveikatos stiprinimo programos integravimo galimybės ugdymo procese“.
Stiprinta mokinių motyvacija, skatinant aktyviau dalyvauti konkursuose,
olimpiadose, varžybose, patiriant mokymosi sėkmę. Bent viename konkurse, olimpiadoje arba varžybose dalyvavo 42 mokiniai (iš 1–8 klasių, t. y. 86 %), t. y. tiek
pat kiek ir 2016–2017 m. m.). Kai kurie mokiniai dalyvavo keliuose konkursuose,
olimpiadose. Šiais metais mokiniai užėmė 124 prizines vietas (t. y. 35 % daugiau
nei 2016–2017 m. m. Iš jų viena mokinė užėmė prizinę vietą biologijos rajoninėje
olimpiadoje, o 4 mokiniai pateko į tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra
2018“ rajono dešimtuką.
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Didžiuojamės mokiniais, užėmusiais prizines vietas:
Darija Mikuckytė (7 kl.) užėmė II-ą ir III-ią vietas Respublikiniame
edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Alma Čirvinskienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos
konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Audronė Ganienė;
užėmė I-ą ir II-ą vietas Respublikiniame edukaciniame lietuvių
kalbos konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Galkontienė
Rita;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame informacinių
technologijų konkurse „Olympis 2018“. Mokytoja Audronė Ganienė.
Padėkos raštas už dalyvavimą Telšių rajono bendrojo ugdymo
mokyklų mokinių šaudymo iš pneumatinio šautuvo varžybos,
skirtos Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. Mokytojas Artūras
Gintautas.
Padėkos raštas už dalyvavimą Telšių rajono anglų kalbos viktorinoje „Protų kovos“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė.
Gotautas Matas (2 kl.) dalyvaudamas Telšių rajono projekte-konkurse
„Antrą klasę baigi, plaukti moki“ pateko į finalinį plaukimą.
Savickis Ernestas (2 kl.) dalyvaudamas Telšių rajono projekte-konkurse „Antrą klasę baigi, plaukti moki“ pateko į finalinį plaukimą.
Samanta Bumblauskytė (3 kl.) užėmė I-ą ir II-ą vietas Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2018“.
Mokytoja Teresė Bagdonienė.
Meškauskaitė Rytė (3 kl.) apdovanota padėkos raštu rajoniniame
kūrybinių darbų konkurse „Kalėdinis eglutės žaisliukas“. Mokytoja
Bagdonienė Teresė. (Žaisliuką padėjo sukurti ir mama);
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos
konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos (pasaulio
pažinimo) konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Bagdonienė Teresė.
Karolis Berenis (2 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Loreta
Bugvilienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos (pasaulio
pažinimo) konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Loreta Bugvilienė.
Pijus Čirvinskas (1 kl.) užėmė I-ą vietą Telšių rajone Tarptautiniame
matematikos konkurse „Kengūra 2018“. Mokytoja Teresė Bagdonienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Teresė Bagdonienė;
užėmė II ir III-ią vietas Respublikiniame edukaciniame matematikos
konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Bagdonienė Teresė;
užėmė I-ą ir III-ią vietas Respublikiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja
Teresė Bagdonienė;
užėmė I-ą vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos (pasaulio
pažinimo) konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Bagdonienė
Teresė.
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Rimgaila Feliksas (5 kl.) Telšių rajono meninio skaitymo zonos
konkurse apdovanotas padėkos raštu. Mokytoja Ginta Šapalienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos
konkurse „Olympis 2018“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė.
Apdovanotas padėkos raštu už dalyvavimą Telšių rajono anglų
kalbos viktorinoje „Protų kovos“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė.
Radavičiūtė Gabija (8 kl.) užėmė I-ą ir II-ą vietas Respublikiniame
edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2017 ir 2018“.
Mokytoja Aušra Grajauskaitė;
užėmė II-ą ir III-ią vietas Respublikiniame edukaciniame lietuvių
kalbos konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Galkontienė
Rita;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame fizikos konkurse
„Olympis 2017“. Mokytoja Rima Morkūnienė.
Padėkos raštas už dalyvavimą Telšių rajono anglų kalbos viktorinoje „Protų kovos“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė.
Rudzianskaitė Rita (5 kl.) Telšių rajono mokinių gamtos mokslų-biologijos olimpiadoje užėmė III-ią vietą. Mokytoja Audronė Ganienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos
konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Ginta Šapalienė.
Dominykas Čirvinskas (6 kl.) užėmė II-ą ir III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2017 ir 2018“.
Mokytoja Alma Čirvinskienė.
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos
konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Ginta Šapalienė;
užėmė III-ią ir II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Žvirzdinienė
Birutė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Audronė Ganienė.
Telšių rajono meninio skaitymo zonos konkurse apdovanotas
padėkos raštu. Mokytoja Ginta Šapalienė;
Čiuta Bernardas (3 kl.) apdovanotas padėkos raštu rajoniniame kūrybinių darbų konkurse „Kalėdinis eglutės žaisliukas“. Mokytoja
Bagdonienė Teresė. (Žaisliuką padėjo sukurti ir mama.);
užėmė II-ą ir III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos
(pasaulio pažinimo) konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja
Bagdonienė Teresė.
Čiuta Mantvydas (7 kl.) Padėkos raštas už dalyvavimą Telšių rajono
bendrojo ugdymo mokyklų mokinių šaudymo iš pneumatinio
šautuvo varžybose, skirtose Lietuvos kariuomenės dienai paminėti.
Mokytojas Artūras Gintautas;
užėmė I-ą vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Galkontienė Rita.
Panovaitė Samanta (7 kl.) užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Alma
Čirvinskienė.
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Telšių rajono meninio skaitymo zonos konkurse apdovanota
padėkos raštu. Mokytoja Rita Galkontienė.
Padėkos raštas už III-ią vietą ir dalyvavimą Telšių rajono bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių šaudymo iš pneumatinio šautuvo varžybose, skirtose Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. Mokytojas
Artūras Gintautas.
užėmė VI-ą vietą Telšių rajone Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2018“. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė;
užėmė II-ą ir I-ą vietas Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos
konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė;
užėmė I-ią ir II-ą vietas Respublikiniame edukaciniame lietuvių
kalbos konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Galkontienė
Rita;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame matematikos
konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Žvirzdinienė Birutė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame fizikos konkurse
„Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Rima Morkūnienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame informacinių
technologijų konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Žvirzdinienė Birutė;
užėmė II-ą ir III-ią vietas Respublikiniame edukaciniame biologijos
konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Audronė Ganienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame istorijos konkurse
„Olympis 2018“. Mokytojas Artūras Gintautas.
Padėkos raštas už dalyvavimą Telšių rajono anglų kalbos viktorinoje „Protų kovos“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė.
Panovaitė Aistė (6 kl.) užėmė I-ą vietą Respublikiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja
Alma Čirvinskienė.
Telšių rajono meninio skaitymo zonos konkurse apdovanota
padėkos raštu. Mokytoja Ginta Šapalienė.
Tarptautiniame matematikos konkurse PANGEA apdovanota
diplomu ir patekusi į II-ą turą užėmė 22 vietą iš 172 dalyvių.
Mokytoja Birutė Žvirzdinienė;
užėmė IX-ą vietą Telšių rajone Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2018“. Mokytoja Birutė Žvirzdinienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos
konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Šapalienė Ginta.
užėmė II-ą vietas Respublikiniame edukaciniame matematikos
konkurse „Olympis 2018“. Mokytoja Žvirzdinienė Birutė.
užėmė I-ą ir II-ą vietas Respublikiniame edukaciniame biologijos
konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Ganienė Audronė;
užėmė III-ią ir II-ą vietas Respublikiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja
Žvirzdinienė Birutė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame istorijos konkurse
„Olympis 2016“. Mokytoja s Artūras Gintautas.
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Padėkos raštas už dalyvavimą Telšių rajono anglų kalbos viktorinoje „Protų kovos“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė.
Mykolas Popovas (6 kl.) užėmė I-ą vietą Respublikiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja
Alma Čirvinskienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos
konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė;
užėmė I-ą ir III-ią vietas Respublikiniame edukaciniame lietuvių
kalbos konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Šapalienė Ginta;.
užėmė III-ią ir I-ą vietas Respublikiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Žvirzdinienė
Birutė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame informacinių
technologijų konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Žvirzdinienė Birutė;
užėmė I-ą vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse
„Olympis 2017“. Mokytoja Ganienė Audronė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame istorijos konkurse
„Olympis 2017“. Mokytojas Artūras Gintautas.
Valančiūtė Justė (8 kl.) užėmė II-ą ir III-ią vietas Respublikiniame
edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2017 ir 2018“.
Mokytoja Aušra Grajauskaitė;
užėmė I-ą vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Galkontienė Rita.
Padėkos raštas už dalyvavimą Telšių rajono anglų kalbos viktorinoje „Protų kovos“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė.
Čiutaitė Orinta (3 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos (pasaulio pažinimo) konkurse „Olympis 2017 “.
Mokytoja Bagdonienė Teresė.
Inesa Danupaitė (1 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2017 ir
2018“. Mokytoja Teresė Bagdonienė.
Ernestas Volka (5 kl.) apdovanotas padėkos raštu už dalyvavimą
Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių šaudymo iš
pneumatinio šautuvo varžybose, skirtose Lietuvos kariuomenės
dienai paminėti. Mokytojas Artūras Gintautas.
Mačiulytė Augustė (2 kl.) užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja
Loreta Bugvilienė;
užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame biologijos (pasaulio
pažinimo) konkurse „Olympis 2017 “. Mokytoja Bugvilienė Loreta.
Rimkutė Justė (2 kl.) užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame
lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Loreta Bugvilienė.
Rūdytė Mėlita (8 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame
anglų kalbos konkurse „Olympis 2018“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2018“. Mokytoja Galkontienė Rita.
Gabija Štulpinaitė (7 kl.) užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2017 “. Mokytoja Alma
Čirvinskienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame anglų kalbos
konkurse „Olympis 2017“. Mokytoja Aušra Grajauskaitė;
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užėmė II-ą vietą Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos
konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Galkontienė Rita.
Labžintis Eventas (3 kl.) užėmė II-ą ir III-ią vietas Respublikiniame
edukaciniame lietuvių kalbos konkurse „Olympis 2017 ir 2018“.
Mokytoja Bagdonienė Teresė;
užėmė II-ą ir III-ią vietas Respublikiniame edukaciniame biologijos
(pasaulio pažinimo) konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja
Bagdonienė Teresė.
Popova Anastasija (3 kl.) užėmė VI-ą vietą Telšių rajone Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2018“. Mokytoja Teresė
Bagdonienė;
užėmė III-ią vietą Respublikiniame edukaciniame matematikos
konkurse „Olympis 2017 ir 2018“. Mokytoja Bagdonienė Teresė.
Respublikinėje programoje „Darni mokykla“ dalyvavo: Samanta
Panovaitė, Aistė Panovaitė, Darija Mikuckytė, Mantvydas Čiuta,
Dominykas Čirvinskas, Gabija Štulpinaitė. Mokytoja Alma Čirvinskienė.

Mokiniams padėkoti už aktyvų dalyvavimą ir mokyklos vardo garsinimą
organizuojama Mokinių pagerbimo popietė, kurios metu matematikos mokytoja
Birutė Žvirzdinienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Čirvinskienė įteikė
mokiniams jų įsteigtus prizus – knygas, o mokyklos direktorius Tomas Ubartas
ir matematikos mokytoja Birutė Žvirzdinienė suorganizavo ekskursiją į Žemaitijos
nacionalinį parką.
Nors IT yra viena iš sparčiausiai tobulėjančių mokslo šakų, daugelyje mokyklų
naudojami ganėtinai seni kompiuteriai. Mūsų mokykla nėra išimtis. „Todėl labai
apsidžiaugėme, kai sausio pradžioje mūsų mokyklą pasiekė mikrokompiuteriai“, –
pasakojo informacinių technologijų ir matematikos mokytoja Birutė Žvirzdinienė.
Savaime aišku, naujuosius „Micro:bit“ reikėjo perprasti ir jai: „Reikėjo pačiai
pasidomėti, kaip veikia šis miniatiūrinis kompiuteriukas, kaip juo programuoti.
Pirmųjų informacinių technologijų pamokos metu kartu su penktokais juos iš
karto išbandėme.“
Mokytoja itin džiaugiasi, kad mokiniai gali prisiliesti prie programavimo
pagrindų kitaip nei įprasta: „Penktokams labai patiko, nes galėjo savo darbą parodyti
draugams koridoriuje, kitiems juos mokantiems mokytojams bei tėveliams. Kitą dieną jie
jau atbėgdavo su naujomis mintimis. Prie jų tuoj prisijungė ir šeštokai.“
Mokykla yra bendruomeniška, todėl kompiuteriukais vaikai pasidalijo: „Prašėme penktokų, kad šeštokams paskolintų „Micro:bitus“. Man buvo labai malonu, nes
vaikams tai labai patiko ir patys ėmė domėtis jau sukurtais projektais internete.“
B. Žvirzdinienė paskatino „Micro:bit“ kompiuteriukus naudoti ir per kitas
pamokas: „Per lietuvių pamoką vaikai programavo eilėraščius, per matematikos pamokas – uždavinių atsakymus.“
Na, o mokslo metų pabaigoje penktokai po vieną savo įdomiausią kūrinį
su „Micro:bit“, pristatė visos mokyklos mokiniams ir mokytojams. Virusu „Kompiuteriukai vaikams“ užsikrėtė visi: „Man atrodo, kad šis projektas tikrai naudingas
ir ateityje duos rezultatų, jeigu bus dirbama su vaikais ir toliau. Nes kartu tai yra
iššūkis ir mokytojui.“
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Atlikta ir aptarta nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo 2, 4, 6 ir
8 klasėse analizė. Mokinių pasiekimai iš nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo yra aukštesni nei šalies vidurkis arba lygus jam.
Vadovaujantis metinių mokinių pasiekimų ataskaitų duomenimis, ugdymo
kokybė lyginant su 2016–2017 m. m. 1–4 klasėse pakilo 7,9 %, 5–8 klasėse sumažėjo
9,3 %. 1–4 klasių mokinių grupėje 24 % mokinių pasiekimai buvo įvertinti labai
gerai (aukštesniuoju lygiu), 45 % įvertinti gerai (pagrindiniu lygiu), 31 % – patenkinamai (patenkinamu lygiu), 0 % – nepatenkinamai (nepasiektu patenkinamu
lygiu). Klasių pažangumas 100 %, kokybė 70 %. 5–8 klasių mokinių grupėje 10 %
mokinių pasiekimai buvo įvertinti labai gerai (aukštesniuoju lygiu: 9–10 balų, įskaityta), 45 % – įvertinti gerai (pagrindiniu lygiu: 6–10 balai), 45 % – patenkinamai
(patenkinamu lygiu: 4–10 balai), 0 % – nepatenkinamai (nepasiektu patenkinamu
lygiu: 1–3 balai, neįskaityta). Klasių vidurkis 8,3 (lyginant su 2016–2017 m. m.
sumažėjo 0,2 balo), pažangumas 100 %, kokybė 55 %. Visi aštuntokai sėkmingai
baigė pagrindinio ugdymo I-ąją dalį ir planuoja toliau mokytis: 100 % Telšių
„Džiugo“ gimnazijoje.
Metodinės tarybos posėdyje aptarti būdai mokymosi pasiekimų gerinimui
ir mokymosi pagalbai teikti. Visi mokiniai teigia, kad mokytojai ir mokiniai vieni
kitus gerbia. Daugumai mokinių pamokos atrodo įdomios ir įvairios. Beveik visi
mokiniai teigia, kad mokytojai jiems kelia aukštus lūkesčius. Pradinių klasių mokytojos tobulino kvalifikaciją seminare „Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymo
metodai jungtinėse klasėse“.
Mokykla efektyviai panaudojo 12 neformaliojo ugdymo valandų (iš 12 galimų), skirtų 1–8 klasėms. Šiais mokslo metais visi mokiniai dalyvavo būrelių
užsiėmimuose, dar ankstesniais mokslo metais pavykdavo į būrelius pritraukti
daugiausiai tik apie 90 proc. mokinių. Šiais mokslo metais atsirado didesnė būrelių
pasiūla ir mokiniai bei jų tėvai atkreipė į tai dėmesį. Galima teigti, kad visų vaikų poreikiai, susiję su neformaliuoju švietimu, yra patenkinti. Dauguma mokinių,
lankančių būrelius, teigia, kad patinka lankyti būrelius, jaučiasi juose laukiami,
o būrelių pasiūla yra gera. Dauguma mokinių (92 proc.) teigia, kad būreliuose
vykdoma veikla jiems padeda siekti aukštesnių pasiekimų akademinėje srityje.
5–8 klasių mokiniams kaip pasirenkamasis dalykas buvo dėstyta etninė
kultūra, kuri padėjo mokiniams ugdytis kultūrinio sąmoningumo kompetencijas.
Mokiniai dalyvavo mokykloje organizuojamuose valstybinėse šventėse-minėjimuose.
Gerėja darbo ir mokymosi sąlygos mokytojams ir mokiniams. Savivaldybė skyrė 2800 Eur kompiuterizuotoms mokytojų darbo vietoms įkurti. Nupirkti
4 kompiuterių komplektai ir Multimedia. Įdiegtas visoje mokykloje Wi-Fi ryšys
ir papildomai įrengtos interneto stotelės kabinetuose, sukurta nauja interneto svetainė. Uždarius mokyklos trečiąjį aukštą ir sukėlus visas klases į I–II-ą aukštus,
visi mokomieji kabinetai aprūpinti IKT priemonėmis.
Atnaujintas mokyklos aplinkos apželdinimas, iš dalies atnaujinta edukacinių
erdvių ir lauko vaikų žaidimų aikštelė (sertifikuota). Parengtos ilgalaikės pastato,
stogo ir langų remonto programos bei sudarytas mokyklos aplinkos (edukacinių
erdvių) tvarkymo planas. Atnaujinti mokyklos informaciniai stendai. Mokykla iš
ITC papildomai gavo 4 naujus kompiuterius kompiuterizuotoms mokytojų darbo
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vietoms įkurti. Pakeisti visi mokyklos langai ir durys, sutvarkytos koridorių ir
mokomųjų kabinetų grindys, visuose būtinuose kabinetuose pagal higienos normas įvestas šiltas vanduo, įrengtas naujas mergaičių tualetas su šiuolaikiniais
klozetais. Mokyklos patalpos suremontuotos taip, kad atitiktų higienos normas,
2018 metais gautas Higienos pasas. Iš 2 proc. paramos lėšų nupirktas sportinis
inventorius, sėdmaišiai. Kūno kultūros mokytojas Arvydas Štramaitis dalyvavo
projekte „Užauginkime Lietuvai Ronaldą“ ir mokyklai gavo 10 futbolo kamuolių
bei lauko futbolo vartus.
Įsteigus antrą ikimokyklinę grupę, padidintos ikimokyklinės grupės patalpos, iš savivaldybės biudžeto gautų papildomų lėšų (6 800 Eur) atliktas patalpos
remontas (nudažytos sienos, lubos, paklota grindų danga, įstatytos durys, įrengtas
tualetas, nupirkti reikalingi baldai, patalynė ir kitas inventorius).
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Žarėnų mokyklos muziejus
Marijona Petkevičienė

1995 m. rugsėjo 1 d. – Žarėnų „Minijos“ vidurinės
mokyklos muziejaus gimtadienis. Pradžia buvo labai sunki,
nes reikėjo galvoti, kaip ir ką rinkti, kas vertinga ateičiai.
1956 m. liepos mėn. pradžioje mūsų šeima grįžo iš
Síbiro. Tremtyje išbuvome 8 metus – ištrėmė 1949 m. kovo
29 d. Grįžome į gimtąjį Karštìnių kaimą, apsigyvenome pas
dėdę, mamos brolį Praną Grikšą. Už 300 metrų buvo mūsų
namai, kuriuose jau gyveno kiti. Mūsų namai buvo nacionalizuoti ir atimti.
Grįžus į Lietuvą, savo namus reikėjo iš naujo nusipirkti.
1956 m. rugsėjo 1 d. pradėjau lankyti Žar¸nų viduri- Žarėnų „Minijos“
nės mokyklos šeštą klasę. Skaityti lietuviškai mokėjau gerai, vidurinės mokyklos
nes tėvai išmokė iš maldaknygės, o rašydama dariau daug rusų kalbos mokytoja
klaidų, nes visų dalykų mokiausi rusiškai. Didžiulis noras Marijona Petkevičienė.
mokytis man suteikė jėgų. Mokyklos neapleidau, nors tais 1994 m.
laikais galėjai ir nesimokyti.
Išmokau rašyti, 1962 m. baigiau Žarėnų vidurinę, tačiau nuoskaudų dėl
tremties teko nemažai patirti.
Žarėnų vidurinėje mokykloje dirbau nuo 1974 m. ir čia 34 metus mokiau
rusų kalbos dalykų Žarėnų vaikus.
Greitai prabėgę metai buvo įdomūs ir prasmingi: išleidau tris abiturientų
laidas, trejetą metų teko dirbti direktorės pavaduotoja, nors šis darbas man buvo
nemielas. Man geriau dirbti savarankiškai, negu kitiems vadovauti.
1980 m. baigiau aukštąją mokyklą, Žarėnų vidurinę mokyklą baigė du
mano sūnūs.
Taigi, paskutinį prasmingą darbą padariau 1995 m. įkurdama mokyklos
muziejų.
Tempiau į muziejų visas senienas. Kas ką davė, ką radau mokykloje. Ant
rais kūrimosi metais buvo labai stropūs kraštotyros būrelio nariai. Jie surado ir
atnešė į muziejų labai daug eksponatų. Rašėme mokyklos metraštį. Atkūrėme
Žarėnų mokyklos gyvenimą nuo pat pirmosios abiturientų laidos, surinkome daugybę senų nuotraukų apie tarpukario pradinę mokyklą Žarėnuose, 1946–1949 m.
progimnaziją, o nuo 1956 m. (aš pati jau buvau šios mokyklos mokinė) – apie
vidurinę mokyklą, nes 1957 m. išleidome pirmąją abiturientų laidą.
Padarėme daug stendų, surinkome duomenų ne tik apie švietimo plėtojimą
Žarėnuose, bet ir apie žmonių kultūrinį gyvenimą, Žarėnų apylinkėse veikusias
mokyklas, Žarėnų vaistinės istoriją, lankytinas vietas, bažnyčios istoriją, sukaupėme
daug senų knygų, žurnalų, laikraščių, senovinių pinigų, buityje naudotų daiktų,
mokinių darbų. Rinkome medžiagą apie buvusius savo abiturientus, užimančius
atsakingas pareigas, žinomus Lietuvoje žmones.
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Žarėnų „Minijos“
vidurinė mokykla

Mūsų veiklos tikslas – išsaugoti Žarėnų vidurinės mokyklos 22-oji abiturientų
visa tai ateinančioms kartoms. Moky- laida. Klasės vadovė – mokytoja Marijona
klos metraštis padės mūsų buvusiems Petkevičienė. 1978 m.
mokinukams ir mokytojams prisiminti,
kad jie čia mokėsi arba dirbo. Išsaugotos nuotraukos apie Žarėnų vidurinėje mokykloje praleistą laiką sužadins prisiminimus, sugrąžins į jaunystės metus.
Esu pensininkė. Laikas pasireikšti jaunimui.
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Medingėnų mokyklos veikla 2012–2016 metais
Irena Valančienė

2000 m. gegužės 20 d. Meding¸nų pagrindinė mokykla buvo atskirta nuo
Plùngės savivaldybės ir Rietåvo savivaldybė tapo mokyklos steigėja. Mokykla
gauna finansavimą ir gali planuoti, kam panaudoti lėšas. Mokykla pradėjo plėsti
ir atnaujinti savo materialinę bazę.
1999 m. mokykla turėjo tik 2 kompiuterius, 2000 m. įsigijo dar 3 naujus
kompiuterius; 2001 m. Dr. Juozo P. Kazicko labdaros ir paramos fondas mokyklai
dovanojo 5 kompiuterius, lazerinį spausdintuvą, skenerį. Taigi Medingėnų mokykla
dirba su naujomis, laikmetį atitinkančiomis technologijomis.
2012 m. rugpjūčio 31 d. Medingėnų pagrindinė mokykla neteko juridinio
statuso, nes sumažėjo mokinių, ir tapo Tvìrų vidurinės mokyklos Medingėnų
skyriumi. Direktorė – Aldona Sūdžiuvienė, Medingėnų mokyklos skyriaus vedėja
paskirta Irena Valančienė.
Kiekvienas mokinys jaučiasi laimingas ir saugus, sukurta aplinka, padedanti
ir skatinanti mokytis, sudarytos geros darbo sąlygos mokytojams ir vaikams, vyrauja darna, draugiškumas, kiekvienas jaučiasi svarbus ir reikšmingas.
Tokia liko Medingėnų mokykla.
2014–2015 mokslo metais Medingėnų mokykloje mokėsi 72 mokiniai. Mokyk
loje mažėja mokinių, nes šeimos augina tik po vieną du vaikus. Kita priežastis –
jaunos šeimos darbo ieško užsienyje, kaimas sensta.
Medingėnų mokykloje vaikams patinka mokytis – vyksta daug renginių,
mokiniai aktyvūs visose olimpiadose, iškovoja daug prizinių vietų, nė kiek neatsilieka nuo kitų mokyklų. Dalyvaujame projektuose, veikia vasaros stovyklos,
visa informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje.
Mokykloje vykdomos priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo
programos. Įgyvendinama 14 neformaliojo ugdymo programų (sportinė, etninė
kultūra, muzikavimo ir kt. veikla). Organizuojant darbą su gabiais mokiniais bei
mokymosi spragų turinčiais mokiniais diferencijuotam mokymui 5–10 klasėse
sudaromos mobilios grupės.
2014–2015 mokslo metais mokykloje mokyti 6 specialių poreikių mokiniai,
iš jų 5 pagal individualizuotą programą, vienas pagal pritaikytą programą. Mokytojai mokinių mokymui parengė individualias ir specialiąsias ugdymo programas.
Mokykloje organizuotos tradicinės šventės: Rugsėjo 1-osios diena, Europos
kalbų diena, Rudeninio derliaus šventė, Mykolinės Rietavo savivaldybėje, Mokytojų
dienos paminėjimas, Adventinė popietė, Kalėdinės eglutės šventė, Sausio 13-osios
paminėjimas, Vasario 16-ajai skirtas renginys-viktorina „Aš pažįstu savo kraštą“,
Šv. Valentino diena, Šimtadienis, Kaziuko mugė, Žemės diena, Mamyčių šventė,
Paskutinė ketvirtokų pamoka „Dar pabūkime kartu“ ir netradicinės (rinkimai į
Lietuvos moksleivių parlamentą, metodinė diena „Kūrybiškumo ugdymas pradinėse
klasėse“, ekskursijos) šventės, kiti renginiai.
Moksleivių ugdymo procese panaudojama daugiau ir įvairesnių darbo
metodų. Darnūs santykiai grindžiami mokytojų bendravimu su mokiniais profesi739
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Medingėnų mokyklos mokytojai. Lietuvių k. mokytoja Kristina Kleinienė (Untulytė),
pradinio ugdymo mokytoja Inga Gramauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta
Sabaliauskienė, anglų k. mokytojas Edgaras Untulis, pradinio ugdymo mokytoja Danutė
Buginienė, chemijos ir geografijos mokytoja Aldona Ona Kalnikienė, tikybos mokytoja Angelė
Venckienė, mokyklos vedėja Irena Valančienė, istorijos ir rusų k. mokytoja Jania Mašickienė,
matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Dalija Rudienė. 2016 m.

niais klausimais, tolerancija, bendro tikslo siekimu, kolegialumu. Kuriama atvira,
kūrybiška, bendradarbiaujanti mokytojų bendruomenė, suprantanti, kad švietimo
raida mokykloje priklauso nuo veiklios ir darnios mokytojų komandos.
Jauki mokyklos aplinka ugdo savarankišką asmenybę, padeda susikurti nestandartinę aplinką, kur mokinys jaučiasi šeimininkas. Kiekviena klasė mokykloje
turi savo erdvę, rūpinasi jos tvarka ir estetika.
Mokiniai ruošiami olimpiadoms. Mokiniai ir tėvai supažindinami per tėvų
susirinkimus su pasiekimais, daroma analizė.
Sporto būreliuose mokiniai žaidžia tenisą, krepšinį, futbolą, šaškėmis, užsiima lengvąja atletika, ruošiasi Rietavo savivaldybės sporto varžyboms, mokykloje
organizuoja sveikatingumo dienas.
Technologijų būrelio užsiėmimuose mokiniai mokomi harmoningos visumos:
grožio – darbo – naudos dermės. Kai kuriems tai padės motyvuotai rinktis ateityje būsimą veiklos sritį. Savo darbus mokiniai eksponuoja mokykloje, Rietavo
savivaldybės Mykolinių šventėje ir kitose parodose.
Mokyklos mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje. Buvo
vykdomi projektai: vaikų socializacijos programa „Medingėnų krašto atspindžiai
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Medingėnų moksleiviai
talkoje „Darom“.
2018 m. balandžio
20 d.

fotografijoje“, tarptautinis projektas „Vaikai vaikams“, pradinių klasių stovykla
„Aukime sveiki“.
Vadovo indėlis, formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, yra siekimas bendradarbiauti su socialiniais partneriais, suartėti su vietos bendruomene. Bendraujame
su Vokietijos Biozingfeldo pagrindine mokykla, Rietavo savivaldybės mokyklomis,
kitomis visuomeninėmis organizacijomis.
Mokykloje nuolat tiriami ir analizuojami veiklos rezultatai: stebimos ir aptariamos pamokos, kultūriniai ir sportiniai renginiai, atliekamas vidaus auditas,
tyrimai. Skyriuje veikia Mokytojų taryba, Mokinių parlamentas, paskirta Vaiko
gerovės komisija.
Kad tėvų (globėjų) ir mokyklos bendradarbiavimas būtų glaudesnis, mokykloje
organizuojami susirinkimai, atvirų durų dienos tėvams, klasės tėvų susirinkimai,
individualūs pokalbiai, tėvų apklausos. Tėvai ir globėjai dalyvauja įvairiuose renginiuose: mokslo metų pradžios ir pabaigos šventėse, minėjimuose, konferencijose,
teminiuose, dalykiniuose vakaruose.
Medingėnų mokyklos skyriuje dirba 17 pedagogų, iš jų 15 turi aukštąjį ir
pedagoginį išsilavinimą, 9 mokytojai yra įgiję vyresniojo mokytojo kvalifikacinę
kategoriją, 2 mokytojai – mokytojo metodininko. Pedagogai nuolat dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose, konferencijose.
Vaikų skaičiaus pokyčiai Medingėnų mokykloje
Metai

PUG

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

2006

8

4

10

12

9

6

6 kl.

7 kl.

12

9

8 kl.

9 kl.

10

9

10 kl.
10

Iš viso
99

2007

5

7

4

10

12

9

6

12

9

10

9

93

2008

6

5

7

4

10

12

9

6

12

9

10

90

2009

4

6

5

5

4

10

12

9

6

12

9

82

2010

4

4

6

8

5

4

10

12

9

6

12

80

2011

1

4

4

6

8

5

4

10

12

9

6

69

2012

2

1

4

4

6

8

5

4

10

12

9

65

Medingėnų mokykloje nuo 2006 iki 2016 m. mokinių klasėse sumažėjo nuo
99 iki 72. Yra jungtinių klasių.
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Medingėnų mokyklos vadovai
Parengė Juozas Girdvainis

1. Bronius Šapas (1919–1920 mokslo metais).
2. Adolfina Raibužaitė (1920–1921 mokslo metais).
3. Ilarijus Tamošauskis (1921–1923 mokslo metais).
4. Adolfina Gedvilienė (Eidimtaitė) (1924–1937 mokslo metais).
5. Stefanija Masalskienė (1937–1939 mokslo metais).
6. Vilius Bertulaitis (1939–1941 mokslo metais).
7. Antanas Chlebinskas (1941–1942 mokslo metais).
8. Emerencija Tuminaitė (1942–1947 mokslo metais).

Medingėnų herbas

9. Adolfina Gedvilienė (Eidimtaitė) (1947–1952 mokslo metais).
10. Anelė Vitkauskaitė (1952–1955 mokslo metais).
11. Paulina Krėpštienė (1956–1957 mokslo metais).
12. Petras Globys (1957–1960 mokslo metais).
13. Ona Pajarskienė (1960–1961 mokslo metais).
14. Juozas Vėlutis (1961–1962 mokslo metais).
15. Juozas Aliukas (1962–1966 mokslo metais).
16. Romas Laurinavičius (1966–1967 mokslo metais).
17. Bronislava Dambrauskienė (1967–1970 mokslo metais)
18. Petras Kundrotas (1970–1972 mokslo metais).
19. Pranas Meškauskas (1972–1974 mokslo metais).
20. Mečislovas Lakačauskas (1974–2012 mokslo metais).
21. Irena Valančienė (2012–2018 mokslo metais).
22. Janė Mašickienė (nuo 2018–2019 mokslo metų).
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Medingėnų mokyklą baigė arba mokėsi
Parengė Juozas Girdvainis

Moksleiviai, kurie mokėsi Medingėnų mokykloje, yra tapę valstybės pareigūnais, pedagogais, istorikais, žurnalistais, mokslo, medicinos, gamtosaugos,
energetikos, muzikos įstaigų darbuotojais ar vadovais, ūkininkais, verslininkais,
mokslininkais, teisininkais, teikia visuomenei visokeriopą pagalbą.
1. Antanas Baubkus – Lenkaičių ūkininkas.
2. Genutė Bertauskienė – Medingėnų pagrindinės
mokyklos sekretorė.
3. Justinas Brukauskas – Medingėnų bendruomenės ilgametis
fotografas.
4. Algirdas Budrys – Medingėnų ūkininkas.
5. Antanas Burgis – Akmenskinės ūkininkas.
6. Janina Gečienė (Butkutė) – Gedikėnų ūkininkė.
7. Kazys Danupas – Medingėnų ūkininkas.
8. Liudas Gibėža – Žarėnų valsčiaus valdybos narys.
9. Vincas Gibėža – Žarėnų valsčiaus valdybos narys.
10. Juozas Girdvainis – žurnalistas, istorikas.
11. Stanislovas Girdvainis – prekybininkas Telšiuose.
12. Stasys Girdvainis – Gedikėnų ūkininkas.
13. Vincas Girdvainis – Medingėnų mokyklos patalpų savi
ninkas (1947–1966 m.).
14. Zigmas Girdvainis – Grąžčių malūno savininkas.
15. Antanas Janušauskas – VPU docentas.
16. Algimantas Juozaitis (Stasys Mockus) – Rietavo žemės
ūkio mokyklos dėstytojas.
17. Konstantinas Kalnikas – Medingėnų ūkininkas.
18. Ignas Kazragis – Paežerių siuvėjas.
19. Justina Kirnienė – ilgametė Lietuvos Respublikos Seimo
Švietimo ir mokslo komiteto nario patarėja.
20. Vladas Klišauskas – Gedikėnų auksarankis kalvis.
21. Stasys Knystautas – verslininkas, UAB „Aluonos grūdai“
vadovas Kėdainių rajone.
22. Algimantas Krėpšta – Rietavo muzikos mokyklos dėstytojas.
23. Justinas Krėpšta – Kauno filharmonijos direktorius.
24. Vlada Kubilienė – Klaipėdos muzikinio teatro ilgametė
operos solistė.

743

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

25. Tomas Kubilius – vargonininkas.
26. Steponas Kundrotas – vakaronių muzikantas.
27. Kęstutis Kuzminskis – Medingėnų ūkininkas.
28. Zita Lapinskaitė – Gedikėnų ūkininkė.
29. Stanislovas Leščiauskas – Medingėnų ūkininkas.
30. Vincas Liaudanskas – Medingėnų kultūros namų
direktorius.
31. Stasys Lukas – Medingėnų ūkininkas.
32. Vladas Lukošius – Gedikėnų ūkininkas.
33. Adelė Lukošiūtė – Gedikėnų ūkininkė.
34. Arvydas Majauskas – Medingėnų ūkininkas.
35. Marytė Matelienė – tautodailininkė, Klaipėdos prekybos
mokyklos dėstytoja.
36. Alfonsas Mitkevičius – Medingėnų ūkininkas.
37. Aleksas Montrimas – Medingėnų, Žarėnų ūkininkas.
38. Salomėja Čiesnienė (Motiekaitė) – Medingėnų seniūnijos
ilgametė seniūnė.
39. Juozas Petravičius – Medingėnų ūkininkas, mokyklos
klasių patalpų savininkas (1942 m.).
40. Jadvyga Mickevičienė (Pleškytė) – Medingėnų kultūros
renginių organizatorė.
41. Alfonsas Sabaliauskas – Medingėnų ūkininkas.
42. Stasys Songaila – Medingėnų ūkininkas.
43. Ieva Stankutė – Gedikėnų ūkininkė.
44. Jonas Šapas – Akmenskinės ūkininkas.
45. Algimantas Trakumas – Medingėnų ūkininkas.
46. Ignas Venckus – Akmenskinės klumpdirbys.
47. Kazys Vytartas – Medingėnų kryžių kalvis.
48. Karolis Žilinskas – Keturakių ūkininkas, gyveno Australijoje.
49. Pranas Žukauskas – žurnalistas.
50. Žutautienė – audėja.
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Lauko Sodos miestelio gyvenimas
Juozas Girdvainis
Lauko Sodos
Šv. Joakimo bažnyčia.
Juozo Girdvainio
nuotr. 2012 m.

Telšių rajono savivaldybėje, prie kelio Telšiai–Žarėnai, 10 km į pietus nuo
Telšių, apie 10 km į šiaurės rytus nuo Žarėnų, įsikūręs La÷ko Sodõs (Lauksodos)
miestelis. Miestelio pavadinimą sudarantis žodis soda žemaitiškai reiškia kaimą.
Netoliese tyvuliuoja mažas ®žrio ežerėlis, plyti pelkė, įsteigtas Lauko Sodos botaninis-zoologinis draustinis.
2011 m. La÷ko Sodojê gyveno 134 žmonės.
Lauko Sodos raida neatsiejamai susijusi su miestelio bažnyčios atsiradimu.
1889 m. pastatyta nauja medinė Šv. Joakimo bažnyčia, kuri iki 1936 m. buvo
Žarėnų parapijos filija.
Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu (1918–1940 m.) Lauko Sodâ
priklausė Žarėnų valsčiui. 1923 m. čia buvo 29 sodybos, kuriose gyveno 156 gyventojai. Miestelyje veikė pašto agentūra, krautuvė, grietinės nugriebimo punktas.
1934 m. 4 kilometrai į pietryčius nuo Lauko Sodos esančiame Dargiškės kaime
rastas Romos monetų (apie 2 kg) ir papuošalų lobis. Deja, lobis buvo išgrobstytas,
išliko tik maža jo dalis.
Po Antrojo pasaulinio karo Lauko Sodos apylinkėse veikė Šatrijõs rinktinės
Žarėnų kuopos partizanai. Miestelio gyventojai neišvengė sovietinių trėmimų.
Sovietmečiu čia buvo įkurtas „Pažangos“ kolūkio centras, mokykla, biblioteka,
medicinos punktas. 1950–1963 m. miestelis buvo apylinkės centras.
Miestelio dominantė – Lauko Sodos Šv. Joakimo bažnyčia. Ji – stačiakampio
plano, su bokšteliu, dviem pristatytomis zakristijomis. Šalia stovi medinė dviaukštė varpinė. Šventovę juosia akmens mūro šventoriaus tvora. Pasukus į vakarus,
stūkso medžiais apaugęs Lauko Sodos piliakalnis, datuojamas I tūkstantmečiu.
Nuo 2005 m. susibūrusi Lauko Sodos miestelio bendruomenė. Rengiamos
kraštiečių šventės, kurių atidarymo metu uždegamas aukuras, giedamas miestelio
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Lauko Sodos žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
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himnas. Kasmet rengiami tradiciniai Šv. Joakimo atlaidai. Miestelyje veikia bend
ruomenės namai, biblioteka, pradinė mokykla, bendruomenės medicinos punktas.

Lauko Sodos septynmetės ir aštuonmetės
mokyklos mokiniai 1958–1988 metais
Lauko Sodos pradinėje mokykloje pirmieji mokslo metai prasidėjo 1919 m.
rugsėjo 15 d. Vaikus mokė jaunos mokytojos Adolfina Raibužaitė ir Juzefa Kiauleikytė (Dauginienė).
1958–1988 m. La÷ko Sodõs mokyklą baigė 419 mokinių (214 merginų ir
205 vaikinai).
Iki 1963 m. mokykla buvo septynmetė – 1963 m. pavasarį išleista pirmoji
aštuntokų laida. Tuo laikotarpiu, kaip ir ankstesniais metais, vertinant mokinius
taikyta penkiabalė sistema. Gerais ir labai gerais pažymiais Lauko Sodos mokyklą
baigė 55 mokiniai (45 merginos ir 10 vaikinų).
Genovaitė Vagnoriūtė (1961) ir Reda Augutytė (1986) mokyklą baigė penketais. Mažuoju „sidabro“ medaliu aštuonias klases baigė Augustas Dapkus (1986)
ir Viktorija Valiūtė (1970).
Negausiame ketvertais ir penketais baigusių moksleivių būryje buvo Danielius
Žutautas (1967), Petras Taujanskis (1969), Romualdas Vasiukas (1969), Remigijus
Jonkus (1971), Vincas Taujanskis (1972), Vytautas Taujanskis (1975), Arūnas Skersonas (1983), Vytautas Urvakis (1969), Rimantas Pronskus (1986).
Lauko Sodos mokykloje mokėsi ne viena šeimų karta. Iš daugiavaikių šeimų
paminėtinos Genovaitės ir Juozapo Urvakių, Eugenijos ir Valentino Pakalniškių,
Kristinos Mikienės, Aleksandros ir Petro Valių, daug kitų šeimų.
Kasmet per Šv. Joakimo atlaidus rugpjūčio mėnesį į Lauko Sodos mokyklėlę susirinkdavo gausus būrys kraštiečių, buvusių mokinių. Viena aktyviausių –
1968 m. aštuntokų laida (baigė 18 mokinių), klasės draugų gretose turinti poetą
Joną Baranauską (poeto Antano Baranausko brolio anūkas), išleidusį poezijos knygą
„Ilgesys“. Klasės susitikimų organizatoriai buvo Ieva Jonikienė (Valiūtė), buvusi
lengvaatletė, Jadvyga Simutienė (Čepulytė) ir kiti.
Lauko Sodos kraštą garsino muzikantai Justinas Dapkus ir Vytautas Česnauskis (1976 m. laida).
J. Dapkus – Lauko Sodos himno autorius, Vytautas per Šv. Joakimo atlaidus,
atvykęs iš Alyta÷s, kraštiečiams surengdavo koncertą – skirdavo savo dainas ir
muziką bendruomenei.
Bendruomenės renginius rėmė verslininkas Danielius Valius – 1972 m. laidos moksleivis.
Aktyviai Rôškėnų seniūnijos sportiniame gyvenime dalyvavo Rimantas Pronskus (stalo tenisas), Arūnas Skersonas ir Ieva Jonikienė (šachmatai).
Gausiausiai Lauko Sodos septynmetę mokyklą lankė 1958 m. – tada išleista
18 septintokų.
1964, 1968 ir 1969 m. Lauko Sodos aštuonmetę mokyklą baigė 18 mokinių,
1979 m. – 19 mokinių, 1976–1977 m. m. – 21 aštuntokas.
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Lauko Sodos pradinė mokykla 1994–2014 mokslo metais
Vykdant švietimo sistemos reorganizaciją 1994 m., Lauko Sodoje liko tik
4 pradinės mokyklos klasės.
Dauguma pedagogų ir moksleivių atėjo į Ryškėnų pradinę mokyklą (10 km
nuo Lauko Sodos). Čia pradėta kurti pagrindinę mokyklą.
Nuo 1994 m. rugsėjo 1 d. iki 2001 m. pabaigos Laukos Sodos pradinės
mokyklos vedėja dirbo mokytoja Irena Jonkienė. Iki tol nuo 1978 m. dėstė rusų
kalbą. Mokytoja I. Jonkienė daug dėmesio skyrė mokinių ir tėvų bendravimui,
mokymo priemonių panaudojimui pamokose, vaikų socialinei ir sportinei veiklai.
Pradinėse klasėse dėstė Edita Paulauskienė (1994–2005), Airida Andriuškaitė
(2005–2006).
Nuo 2002 m. sausio 10 d. iki 2003 m. rugsėjo 1 d. mokyklos vedėja dirbo
Sonata Miknevičienė.
Nuo 2005 m. sausio 1 d. Lauko Sodos pradinė mokykla, mažėjant vaikų,
reorganizuota į Ryškėnų pagrindinės mokyklos Lauko Sodos skyrių. Šiam Lauko
Sodos skyriui nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. vadovavo pradinių klasių mokytoja Erika
Šilinskienė. Mokytoja puikiai sutarė su tėvais, kolegomis, stengėsi išklausyti visų
nuomones, atsižvelgti į pasiūlymus.
Ryškėnų pradinės
mokyklos direktorius
Jonas Gaurylius,
Ryškėnų seniūnas
Benediktas Šniauka
ir žurnalistas
Juozas Girdvainis
(pirmas iš dešinės)
aptaria Lauko Sodos
ir Ryškėnų pradinių
mokyklų veiklą.
2015 m.
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Lauksodiškiai didžiuojasi Mindaugo ir Daivos Pašilskių šeima. Lauko
Sodos pradinę mokyklą baigė dukros
Raminta, Inesa, Silvija, Deimantė, visur
aktyviai dalyvaujantis jauniausias sūnus Erlandas. Tėvai – aktyvūs Lauko
Sodos bendruomenės nariai ir rėmėjai.
Mokytoja Erika Šilinskienė turi
kuo pasidžiaugti. Baigusi 1999 m.
Šiaulių universitetą ir įgijusi pradinių
klasių mokytojos specialybę, 2010 m.
Šiaulių universitete baigė edukologijos Lauko Sodos bibliotekos vedėja Onutė Lileikienė
magistro studijas. Su vyru Ričardu au- ir Ryškėnų seniūnas Benediktas Šniauka tariasi
gina sūnų Rytį ir dukrą Radvilę. Eri- aplinkos tvarkymo reikalais. Juozo Girdvainio
kos tėtis Antanas Kontrimas – žinomas nuotr. 2012 m.
„barzdočius“ ne tik Lietuvoje – Gineso
rekordininkas, stipriausios barzdos pasaulyje savininkas.
Mokinių įvairiais mokslo metais buvo nedaug: 5–12 vaikų. Bendromis
seniūnijos, kaimo bendruomenės, mokyklos pastangomis, remiant Telšių rajono
savivaldybei, Lauko Sodos pradinė mokykla išliko ir kritiniu laikotarpiu.
Mažieji lauksodiškiai ir jų tėveliai džiaugiasi gražiai tvarkoma Lauko Sodos
aplinka, atnaujintu sporto aikštynu, kaimo bibliotekos paslaugomis: knygomis,
kompiuteriais.
Lauko Sodos bibliotekos vedėja
Onutė Lileikienė šią mokyklą baigė
1967 metais. Ji – Lauko Sodos kaimo
švyturys, bendruomenės kultūrinių renginių ir projektų organizatorė ir įkvėpėja. O. Lileikienė – Ryškėnų seniūnijos
Lauko Sodos miestelio seniūnaitė.
Lauko Sodos pradinės mokyklos
patalpose buvo VšĮ Telšių pirminės
sveikatos priežiūros centras. Čia buvo
įsikūręs ir Lauko Sodos kaimo bendruomenės centras, su kurios pirmininku
Jonu Bereniu glaudžiai bendradarbiavo
pedagogų kolektyvas. Mokykloje buvo
vedamas ankstyvasis anglų kalbos mokymas (mokytoja Romualda Pilipuitienė), vaikai buvo mokomi tikybos
pagrindų (mokytoja Kristina Benevičiūtė). Dažnai mokykloje svečiuodavosi
kunigas Kęstutis Balčiūnas, Ryškėnų Gedimino pilis Ryškėnų mokyklos kieme.
seniūnas B. Šniauka, O. Lileikienė.
Juozo Girdvainio nuotr. 2018 m.
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Mokytoja Erika Šilinskienė su mokiniais sutvarkė gėlyną Lauko Sodos
pradinės mokyklos kieme. Juozo Girdvainio nuotr. 2012 m.

Priešmokyklinę ugdymo grupę lauksodiškiai lankė Ryškėnuose, tačiau mokytis pirmoje klasėje sugrįždavo į Lauko Sodą.
Lauko Sodos pradinėje mokykloje vykdavo daug įsimintinų renginių kartu
su Ryškėnų pradinės mokyklos mokinukais ir jų mokytojomis Maryte Varkaliene,
Rimute Gorniene ir Joana Gauryliene: ekskursijos prie jūros, po Žemaitiją ir Telšių
rajono lankytinas vietas, sporto šventės ir varžybos, prevenciniai saugaus eismo
ir priešgaisrinės saugos užsiėmimai.
Mokytojos M. Varkalienė ir R. Gornienė iki 1994 m. taip pat dirbo Lauko
Sodos aštuonmetėje mokykloje, Joana Gaurylienė (Valaitė) 1967 m. Lauko Sodoje
baigė 8 klases.
Nuo 2010–2011 mokslo metų lauksodiškiai antrokai kartu su Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos ir Ryškėnų pradinės mokyklos antrokais vienu autobusu
vykdavo į Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos baseiną, kur dalyvaudavo akcijoje „Antrą klasę baigi, plaukti – moki!“ Akcijos organizatoriai – AB „Žemaitijos
pienas“ ir Telšių rajono savivaldybė.
Lauko Sodos pradinė mokykla nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. uždaryta.
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Tarvydų pradinė mokykla 1940–1969 metais
Juozas Girdvainis

1940 m. Tarvydÿ pradinė mokykla įsteigta Ankantÿ Kelias iš Žarėnų į
(Ukontų) kaime, ūkininko A. Berniko gyvenamajame name, Varnius. 2021 m.
šalia Tarvydų dvaro.
K. Driskiaus nuotr.
Pirmoji mokytoja Marija Rekašienė, gyvenusi netoli Salóto ežero, mokė keturias mokinių klases viename kambaryje. Kasdien į mokyklą
susirinkdavo 20–25 mokiniai.
1941 m. birželio 14 d. mokytoja Marija Rekašienė su šeima sovietų okupantų
ištremta į Sibirą.
Tarvydų pradinės mokyklos vaikus mokė iš Žar¸nų atvykęs mokytojas
Juškevičius. 1942 mokslo metais vaikus mokė kas rytą iš Feliksåvo kaimo atvažiuodavęs mokytojas Lukoševičius.
Tarvydų pradinė mokykla pas ūkininką A. Berniką veikė iki 1958 m., o mo
kytojai vis keitėsi. 1955 m. vaikus mokė mokytoja O. Griguolienė.
Nuo 1969 m. Tarvydų pradinę mokyklą uždarė, nes vaikai pradėjo lankyti
Žarėnų vidurinę mokyklą.
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Mokykla – šviesiausias gyvenimo prisiminimas
Parengė Juozas Girdvainis

Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos istorijos etapai
Nuo 1805 m. minima parapinė mokykla.
1865 m. įsteigta valdinė mokykla.
1885 m. veikė slapta lietuviška mokykla.
Iki 1946 m. veikė pradinė mokykla.
1946–1949 m. buvo progimnazija.
1949–1953 m. veikė septynmetė mokykla.
Nuo 1953 m. – vidurinė mokykla.
2005 m. mokykla pavadinta Žar¸nų „Minijos“ vidurine mokykla.
Mokykloje įgyjamas pradinis, pagrindinis I pakopos, pagrindinis II pakopos
vidurinis išsilavinimas.
2015 m. mokykloje dirbo 26 pedagogai, mokėsi 254 moksleiviai.
Mokykloje veikia būreliai: kraštotyros, kompiuterinės raštvedybos, jaunųjų
šaulių, sporto, dramos, lietuviškų papročių ir tradicijų, rankdarbių, meno pažinimo, grafikos, anglų kalbos, dailiųjų darbų būrelis „Meistrelis“, sveikos gyvensenos, folkloro, jaunųjų žurnalistų būreliai, jaunųjų miško bičiulių būrelis „Oazė“,
vokalinis ansamblis, mergaičių šokių grupė „Spragtukas“, merginų šokių grupė,
jaunučių šokių grupė „Vyturėlis“.
Mokinių pasiekimai. Julija Bagdonaitė – 2003 m. respublikinio „Trumposios
recenzijos“ konkurso II etapo nugalėtoja, 2004 m. respublikinio konkurso „Laiškas
rašytojui“ nugalėtoja kartu su Kęstučiu Bagdonu, 2004 m. rajoninio „Trumposios
recenzijos“ konkurso III vietos laimėtoja, 2004 m. Jaunųjų filologų konkurso rajoninio turo nugalėtoja.
Mokykloje leidžiamas laikraštis „Žara“.
Mokykla nuo seno puoselėja geras dailės ugdymo tradicijas. 1972 m. moksleivių darbai eksponuoti Vilniuje, Švietimo ministerijoje, ir Maskvoje.
Nuo 1998 iki 2003 m. mokykla dalyvavo tarptautiniame moksleivių meninės
kūrybos projekte „Gamtos pasaka“ – pelnė medalį ir 17 diplomų.
Nuo 2001 m. mokykla kasmet dalyvauja Plùngėje vykstančiuose Žemaitijos
jaunųjų talentų kūrybos parodose-konkursuose „Riauba – Žemaitijos Andersenas“.
Respublikinio moksleivių piešinių konkurso „Mažesni už mus nykstantys gyvūnai“ laureate tapo Rasita Norkutė; konkurso „10-mečio Lietuva“ dalyvės mokinės
Darijos Jankauskaitės darbas puošia 2003 m. išleistą sieninį kalendorių „10 metų
Lietuvos narystei Europos Taryboje“.
Moksleivių kūrybiniai darbai buvo eksponuojami Vilniaus mokytojų namų
parodų galerijoje.
2004 m. organizuota Žarėnų vidurinės mokyklos kūrybinių darbų paroda
Telšių parodų salėje.
2005 m. 17 darbų išsiųsta į parodą Švedijoje.
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Gera grįžti į savo pirmąją mokyklą
Alma Čirvinskienė

Su nerimu žvelgiame į jaunimą, kuris laimės ieško užjūriuose ir bando ją pamatuoti pinigais, neretai net gyvenimo tikslą sutapatina su šių gausa. Užtat smagu pasidžiaugti, kai jaunas žmogus savo gyvenimą ir pragyvenimą visų pirma sieja su gimtine,
tėvų namais. Tokia yra Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos geografijos mokytoja Alma
Čirvinskienė – jauniausia mokyklos pedagogė.
Dešimt metu dirbu Žarėnų mokykloje. Kas nulėmė apsisprendimą grįžti
čia, kur kažkada leidau nerūpestingas mokinės dienas? Ką man reiškia Žarėnai?
Žarėnų mokykloje mokiausi nuo pirmos iki septintos klasės. Vėliau persikėliau gyventi į Maže¤kių rajoną. Prisipažinsiu, kad metai, praleisti Žarėnų mokyk
loje, man išskirtiniai. Juk tai buvo mano pirmoji mokykla, pirmieji mokytojai,
draugai ir priešai.
Likimas lėmė, kad baigusi mokslus įsidarbinau kaip tik čia. Čia, kur dirba
mano buvę mokytojai, visada skubantys padėti ir patarti vienu ar kitu klausimu.
Gal todėl ir pavyko taip sėkmingai pradėti mokytojo karjerą. Gyvenime vadovaujuosi šūkiu: „Jeigu tai padaryti gali kiti, galiu ir aš.“
Dirbdama šioje mokykloje jaučiuosi puikiai. Kitaip ir būti negali, juk mane
kasdien supa nuoširdus ir draugiškas bendradarbių kolektyvas, linksmi ir išradingi mokiniai...
Šiandien jau galiu pasakyti: Žarėnai man ir vėl tapo mano namais – čia
kasdienybė, dabartis ir ateitis...
Kuo mane traukia pedagoginis darbas?
Dirbdama mokytoja į gyvenimą vėl galiu pažvelgti vaikų akimis. Jie visi
skirtingi, tad ir mano gyvenimas tampa įvairiaspalvis. Kiekvienam mokytojui didžiausias darbo įvertinimas – būti reikalingam, naudingam ir sugebančiam duoti
vaikui tai, ko paprastai gyvenime jis nesužinotų ar neišmoktų.
Žaviuosi mokytojo darbu. Vaikų nuoširdumas, nuoširdi jų padėka atperka
visas padarytas išdaigas.

Kas man yra Žarėnai
Rita Galkontienė

Į Žarėnų „Minijos“ vidurinę mokyklą gyvenimo kelias mane atvedė 2001 m.
po sunkių asmeninių išgyvenimų, kai siela buvo sutrupėjusi į mažas šukeles.
Atsitiesti padėjo nuostabus mokytojų ir šaunus mokinių kolektyvas.
„Kas man yra Žarėnai?“ – ne kartą klausiau savęs. Tai nuoširdumas. Ta
atmosfera, kurios jau galbūt nėra kitur. Tai sveikinimas visų, kuriuos pažįsti ir
kurie yra svetimi. Tai jaudinantis paprastumas, kai gali paplepėti autobuso stotelėje
su bet kuo, ką tik sutinki, tai šaltą žiemos pavakarę laukiant autobuso išgirstas
kvietimas užeiti išgerti karštos arbatos puodelio. Tai bendras skausmas palydint
į amžinybę išeinančiuosius...
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Mokykloje šaunus pedagogų kolektyvas, kuris išmokė dirbti kantriai ir
tyliai, nelaukiant, kad kas pagirtų. Rodos, čia nesipuikuojama atliktais darbais ir
džiaugiamasi tuo, kas padaryta. Nėra besididžiuojančiųjų savimi. Tačiau žinoma,
kas ko vertas ir kas ką gali, kas kuo stiprus, o kas kuo silpnas.
Santykiai su mokiniais nuoširdūs. Rūpinamės kiekvienu: ir tuo, kuriam viskas
labai gerai sekasi, ir tuo, kuriam labai reikia pagalbos. Kur, jeigu ne mokykloje,
žmogui užauga sparnai, kad jis galėtų įveikti gyvenimo audras. Mokykla, kaip
atlaidi motina, bando prisiliesti prie augančios asmenybės, ją motyvuotai nukreipti
sėkmingu keliu ateitin. Todėl mūsų mokyklos mokiniai gyvenime randa tinkamą
vietą. Ir nesvarbu: aukštuosius jie baigę ar gyvenimo universitetus išėję.

Mokykliniai metai, arba abiturientės pamąstymai
Laima Katutytė

Mokykliniai metai. Kuo jie ypatingi? Ar mokykla yra vien pastatas, į kurį
ėjome mokytis taisyklių, apibrėžimų, teoremų...
Rugsėjo pirmąją pirmąkart nedrąsiai su gėlėmis rankelėse į mokyklą įžengė
mažiukai pirmokėliai. Tuoj pat baigiamuosius egzaminus laikysime mes, dvyliktokai. Atsisveikinsime su mokykla ir bandysime ieškoti savo kelio. Kaip greitai
bėga laikas, vis sukdamas mokyklos ratą: pirmokai, dvyliktokai, pirmokai...
Kas primins mokyklą? Kuo tie dvylika metų bus įsimintini? Daug žinių,
daug darbo, daug džiaugsmo, nusivylimų. Pirmasis skambutis, pirmoji mokytoja,
parašyta raidė, pirmasis žodis, pirmieji nedrąsūs žingsniai mokyklos koridoriais.
Kas akimirką, kas minutę įvyksta kas nors svarbaus, nepakartojamo, įvyksta
pirmąjį kartą. Prisiminus mokyklinius metus, visa tai taps ypatinga, nepaprasta.
Daugelis mokinių dabar skęsta kasdienybėje, rutinoje, buityje. Vis dejuojame:
kiek daug namų darbų, trūksta laiko, nusibodo ir neįdomu. Kažką kaltiname, ant
kažko pykstame, nervinamės... Ar tai būtina? Juk tie visi darbai, užduotys ugdo
valią, darbštumą, pareigingumą, atsakomybės jausmą.
Daug išminties yra vadovėliuose, bet ne vien iš jų mokomės. Bendraudami
pažįstame kitus asmenis, jų charakterius, priimame sprendimus, ieškome kompromisų.
Jau dabar, galvodami apie mokyklą, jaučiame pagarbą ir dėkingumą. Ne,
ne pastatui, kuris kiekvieną rytą pasitinka, o mokytojams, kurie stengiasi, kad
mokykla taptų jauki, įdomi, graži. Kiek čia būta puikių stendų, gražių piešinių,
koks įspūdingas mažiukų pradinukų koridorius. Jaukioje aplinkoje tobulėjame,
tampame dvasiškai turtingesni.
Esame įsitikinę, kad ateityje labiau suvoksime, kokia svarbi mums buvo
mokykla. Ji, mokykla, primins mums šviesiausius vaikystės metus, klausimų pilną
paauglystę ir atsisveikinimo jaudulį.
Kas mes būtume be mokyklos – dienų dienas leisdami prie televizoriaus,
žiūrėdami „muilo operas“, netobulėdami, nepažindami nei savęs, nei kitų?! Kur
mokytumėmės bendrauti?
Mokykliniai metai – šviesiausias gyvenimo tarpsnis.
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Esu laiminga, kad mokiausi Medingėnų mokykloje
Aistė Gintalaitė

Ganėtinai sunku į vieną popieriaus lapą sutalpinti ir perteikti savo jausmus
bei mintis apie Medingėnų mokyklą, kurioje mokiausi dešimt metų, kuri yra man
tokia brangi.
Dar ir dabar atsimenu kaip mama mane atvedė Rugsėjo pirmąją. Aš buvau
tokia išsigandusi. Bijojau eiti į mokyklą, bet paskui į ją keliavau tarsi į savo
antrus namus.
Buvo labai smagu susipažinti ir bendrauti su klasiokais ir mokytojais. Visi
buvo tokie mieli ir paslaugūs!
Pamenu, kad labai nerimavau, kai reikėjo pradėti mokytis penktoje klasėje.
Aš jaučiausi tokia mažytė, o kiti atrodė tokie dideli. Tačiau turėjome nuostabią
auklėtoją Bronislavą Lakačauskienę, su kuria viskas tapo paprasta ir nebaisu. Ji
visada padėdavo, suprasdavo. Ji mane išmokė tiek daug! Didžiuojuosi, kad turėjau
galimybę bendrauti ir mokytis su tokiu puikiu žmogumi kaip Ji.
Labai šaunu, kad dabar turiu progą pasidžiaugti visais mokytojais. Nė su
vienu neturėjau problemų ir su visais puikiai sutariau. Galiu drąsiai teigti, kad
šioje Medingėnų mokykloje dirba labai geri, rūpestingi ir supratingi pedagogai,
kurie niekada nuo manęs nenusigręždavo ir visada padėdavo.
Matematikos mokytoją Daliją Rudienę visada prisiminsiu, kaip labai nuoširdžią, suprantančią ir linksmą moterį. Ji visada negailėdavo gerų žodžių, bet kuriuo
metu rasdavo laiko su manimi pasiklabėti apie ateities planus ir man patarti.
Mokytoją Janią Mašickienę visada jaučiau kaip inteligentišką, linksmą ir
bendraujančią su mokiniais.
Mokytoją Aldona Kalnikienė išliks visam laikui širdyje kaip labai miela,
rūpestinga moteris, kuri visiems padėdavo.
Anglų kalbos mokytojas Edgaras Untulis – visada linksmas ir komunikabilus,
daug reikalaujantis žmogus.
Mūsų mokyklos vedėją Ireną Valančienę prisiminsiu, kaip labai šiltą, be
galo rūpestingą ir gerą mokytoją, kuriai pastoviai rūpėdavo mūsų visų problemos
ir rūpesčiai.
Šiame rašinyje norėjau išdėstyti visus teigiamus ir neigiamus prisiminimus,
tačiau neigiamų nesurandu, nebent aš pati buvau pašiauštukė, norinti daug visko
sužinoti.
Dažnai savęs klausiu, ką aš nuveikiau Medingėnų mokykloje?
Mano atmintyje Medingėnų mokykla išliks visam gyvenimui, atsiminimai
apie ją bus patys šilčiausi ir geriausi. Esu labai laiminga, kad galėjau mokytis su
mylimais ir draugiškais klasiokais, kad galėjau semtis patirties iš tokių nuostabių
pedagogų.
Tikrai visuomet liksiu Jiems dėkinga už tuos metus, kai Jie stengėsi man
duoti ir suteikti tai, kas geriausia. Tariu visiems didžiausią ir nuoširdžiausią AČIŪ!
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Ilgametis direktorius atsisveikino su mokykla
Rita Stančiukienė

2012 m. rugsėjo 3-iąją Medingėnuose klasių duris pravėrė per vasarą pailsėję, pasipuošę mokiniai ir mokytojai. Į Mokslo metų pradžios šventę atskubėjo
ir Meding¸nų mokyklos direktorius Mečislovas Lakačauskas. Atskubėjo, kad atsisveikintų su mokiniais ir kolegomis, nes šis mokyklinis skambutis direktoriui yra
paskutinis, skelbiantis jo ilgo pedagoginio kelio pabaigą.
Po vaikų apsuptyje praleistų 44 metų, iš kurių 38-erius vadovavo Medingėnų mokyklai, M. Lakačauskas išeina į užtarnautą poilsį. Vieno etapo pabaiga,
kito – pradžia, tinkamiausias metas įvertinti nueitą kelią.
Dirbti Medingėnų aštuonmetėje mokykloje M. Lakačauskas pradėjo 1968 m.,
studijuodamas neakivaizdžiai Valstybiniame kūno kultūros institute. Siekti kūno
kultūros pedagogo specialybės nusprendė dar mokydamasis Sedõs vidurinėje
mokykloje. Pasirinkimą lėmė meilė sportui ir žavėjimasis savo fizinio lavinimo
mokytoju, dabar jau amžiną atilsį išėjusiu Jonu Marcinkumi.
1970 m. jaunas pedagogas vedė kolegę, lietuvių kalbos mokytoją iš Žema¤čių
Kalvaríjos ir parsivežė ją į Medingėnus. Neilgai trukus, ieškodami geresnių gyvenimo
sąlygų, su žmona Bronislava apsigyveno Kuliuosê. Po trejų metų M. Lakačauskas
sulaukė pasiūlymo tapti savo pirmosios darbovietės vadovu. Sutuoktiniai grįžo į
Medingėnus, ir miestelis tapo jų gyvenimo užutėkiu.
„Pastatas buvo neseniai pastatytas. Turėjome sporto salę. Per pertraukas koridoriai
prisipildydavo šurmulio – 185 vaikai tada mokėsi mokykloje“, – prisimena senus laikus
direktorius.
Pamoka po pamokos, diena po dienos, rugsėjis po rugsėjo – skaičiavo laiką
skambučiai. Laida po laidos, karta – po kartos... Stebisi direktorius: jo pirmieji
mokiniai jau anūkus mokyklon atvedė. Paprašytas palyginti pirmuosius savo
mokinius su dabartiniais, susimąstė: „Anksčiau vaikai klausydavo. Tėvus, mokytojus
labiau gerbė. Dabartiniai – imlesni, smalsesni, motyvuotesni, drąsiai bendrauja, bet mažiau
drausmingi. Dabar mokytojas su mokiniais turi bendrauti kaip lygus su lygiu. Negalima
jų net žodžiu griežčiau sudrausti. Nors kartais reikėtų.“
M. Lakačauskas sakė esąs tikras, kad jaunystėje pasirinko teisingai. Nė dienos nesigailėjo tapęs mokytoju, bendravęs su mokiniais, iš jų sėmęsis gyvenimo
pažinimo ir patirties. „Tik dirbdamas su vaikais, prisiliesdamas prie jų asmenybės formavimosi, gali suprasti, koks įdomus ir margas gyvenimas, koks skirtingas ir individualus
yra kiekvienas žmogus. Čia jautiesi reikalingas“, – kalbėjo pedagogas.
...Paskutinė M. Lakačausko darbo diena Medingėnų mokykloje. Direktorius
neslėpė, jog dėl vykstančios reorganizacijos buvo lengviau nuspręsti, kad jau atėjo
laikas trauktis ir užleisti vietą energingesniam kolegai.
Pradėjęs kitą gyvenimo etapą, pedagogas žada labiau rūpintis šlubuojančia
sveikata, daugiau dėmesio skirti namų aplinkos puoselėjimui ir... mokslams. Neslepia seniai svajojantis gilinti vokiečių kalbos žinias, kad geriau susikalbėtų su
draugais iš Ekstertalio katalikiškos bendruomenės (Vokietija).
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Tai netolimos ateities planai. Medingėnų mokyklos direktorius Mečislovas
M. Lakačauskas dirba paskutiniąją savo Lakačauskas su mokytojais ir moksleiviais.
darbo savaitę – rūpinasi, kad būtų 2012 m. rugpjūčio 24 d.
tinkamai pasiruošta naujiems mokslo
metams. Pirmadienį direktorius atskubės į mokyklą, kad dar kartą pajustų mokslo metų pradžios šurmulį ir nuotaiką, kad gražiai atsisveikintų su mokiniais ir
kolegomis. Palinkės jiems sėkmės ir energijos, nenusiminti dėl mokyklos reorganizacijos, o svarbiausia, kad Medingėnuose niekada nenutiltų mokyklinis skambutis.
M. Lakačauskas neslepia, jog šiek tiek liūdna, kad su šiuo rudeniu baigiasi
jo profesinė karjera. Tačiau Rugsėjo 1-oji pedagogui ir liks ypatinga diena – būtent
tądien jis švenčia savo gimtadienį.
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„Aš vėl menu savo Žarėnus...“
Kazys Sivickis

Žar¸nai visad išliks svarbi vieta mano gyvenime, nes
čia išvydau pasaulį. Žarėnuose, tiksliau, Žarėnų klebonijoje,
gyveno mano tėvai – Kazys ir Bronė Sivickiai, kurie susituokė 1949 m., o aš atsiradau šaltą, pūguotą 1951 m. sausio
23-iosios naktį.
Tiesa, įsitvirtinau Žarėnuose neilgam. Jau po metų,
1952 m., tėvai iš Žarėnų išvyko gyventi į Plùngės rajono
Pùpžiubių kaimą – mamos tėviškę, kur šalia buvo ir tėvo
Kazio Sivickio tėviškė. Todėl mano ryšiai su Žarėnais kurį
laiką nutrūko. Augau Pupžiubių kaime, apie 8 km nuo Žarėnų.
1962 m. baigiau Plauskinių (dabar – Plungės rajonas) pradinę
mokyklą, į kurią kasdien reikėjo kulniuoti apie 4 km. Baigęs Žarėnų vidurinės
Plauskinių pradinę mokyklą, pagal galiojusią tvarką turėjau mokyklos abiturientas
pradėti lankyti Tvìrų septynmetę mokyklą. Bet Tverai manęs Kazys Sivickis.
netraukė dėl dviejų priežasčių. Pirmoji – Tverų mokykloje 1969 m.
privaloma užsienio kalba buvo prancūzų, apie kurią neturėjau
jokio supratimo ir nemaniau, kad jos kada nors man prireiks, nes įsivaizdavau,
kad Prancūzija yra labai toli. Man rūpėjo vokiečių, nes ją mokėjo mano senelis.
Jis jos išmoko būdamas vokiečių nelaisvėje. Kita svarbi priežastis – Tveruose mokiniams leido auginti ilgus plaukus tik nuo septintos klasės, o Žarėnuose – nuo
penktos klasės. Tai buvo labai svarbus veiksnys, nes norėjosi atrodyti vyriškiau.
Todėl, pamelavęs Plauskinių pradinės mokyklos mokytojai ir ją įtikinęs, kad mano
tėvai vėl išvyksta gyventi į Žarėnus, iškaulijau keturių klasių baigimo pažymėjimą ir dviračiu nuvažiavau tiesiai pas Žarėnų vidurinės mokyklos direktorę. Jai
Žarėnų vidurinės
mokyklos
abiturientas Kazys
Sivickis (viduryje)
su pusbroliais Vaciu
Šiliausku ir Antanu
Sivickiu. 1969 m.
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Žarėnų vidurinės mokyklos abiturientai. 1969 m.

Žarėnų Underavičių dvarą, kuriame 1946–1949 m.
veikė Žarėnų progimnazija, aplankė jame gyvenę tarnautojai.
Pirmas iš dešinės – K. Sivickio tėvas Kazys Sivickis. 1961 m.
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Žarėnų talkininkai,
baigę kulti javus.
Trečioje eilėje penktas
iš kairės – K. Sivickio
dėdė Adomas Sivickis.
1959 m.

Pupžiubių, Kiliūnėnų,
Avižaičių kaimų
šienpjoviai ir grėbėjos.
Pirmoje eilėje ketvirta
iš kairės – K. Sivickio
teta Elena. 1959 m.
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Kazio senelis Juozas Sivickis (antroje
eilėje trečias iš kairės, be kepurės)
vokiečių nelaisvėje
Mažasis Kaziukas Sivickis su tėveliais
ir teta Elena Žarėnuose. 1952 m.

atvirai pasakiau, kad noriu mokytis
Žarėnuose. Parodžiau pažymėjimą, o
jame – visi penketai (pagal tuometę
vertinimo sistemą). Gavau sutikimą ir
laimingas parmyniau namo. Ir tik tada
pasakiau tėvams. Žarėnai nuo Pupžiubių buvo 3 km toliau negu Tverai, bet
tėvams įrodžiau, kad tai menkniekis.
Taip mano gyvenimas nuo 1951 m. vėl
tęsėsi Žarėnuose.
Į Žarėnų mokyklą važinėjau dviračiu, žiemą eidavau pėsčias, o grįždavau vakare autobusu. Kai 1966 m. baigiau
aštuonias klases, tėvai mane per žiemą apgyvendino Žarėnuose pas žinomą miestelio
muzikantą, smuikininką A. Bumblauską. Tada jau grįždavau namo penktadieniais
ir išvykdavau sekmadieniais. Vakarais Žarėnuose galėdavau eiti į kiną, prakaituoti
mokyklos sporto salėje, užsiimti visokiais kitais reikalais.
Tačiau šiltuoju metų laiku vėl važinėjau į Žarėnų mokyklą ir namo dviračiu, o šeštadienio vakarais dažnai grodavau armonika Plauskinių vakarėliuose.
Žarėnų vidurinė mokykla buvo erdvi, nauja, su jaukia valgykla ir sporto
sale. Mokytis sąlygos buvo geros, nekildavo jokių nesusipratimų su mokytojais.
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Visus gerbėme – vienus daugiau, kitus
mažiau, pagal savo vaikišką supratimą.
Įsimintini liko mokytojai Natalija Mažeikaitė, Paulina Jankauskienė (Jurkūnaitė),
Jonas Jankauskas, Greta Stanaitienė, Domas Rimkus, Elena Tamašauskienė (klasės
vadovė), Bronislovas Riška, Zita Riškienė
(Stasiulytė) ir kiti. Klasėje sutardavome
gerai. Vienoje klasėje mokėmės ir baigėme
Žarėnų vidurinę mokyklą trys pusbroliai:
Vacys Šiliauskas, aš ir Antanas Sivickis iš
Klaišių kaimo. Viename suole nuo penktos
klasės iki vidurinės baigimo sėdėjau su
Antanu Griciumi (mirė 2011 m.). Geriausiai
matematiką klasėje mokėjo J. Kukulskis.
Šventes dažniausiai švęsdavome vaikinų kompanijoje, ypač būdavo smagu
švęsti Jonines ant Paplienijos piliakalnio
ir ieškoti paparčio žiedo iki paryčių. Per
Jonines daug dėmesio sulaukdavo žirgų
lenktynės. Įdomu būdavo važiuoti dvi- Kazio Sivickio šeima. 1958 m.
račiu siauru lieptu (tiksliau – lenta) per
Mínijos upę, nes dauguma varžybų dalyvių atsidurdavo upėje kartu su dviračiu.
Prie Minijos upės praleisdavome ne tik daug laisvalaikio besimaudydami (kartais
net gegužės pradžioje), bet ir slėpdamiesi nuo pamokų, ypač vyresnėse klasėse.
Smagios buvo mūsų Žarėnų vidurinės mokyklos 1969 m. baigimo išleistuvės, kurias mokykloje šventėme kartu su tėvais ir mokytojais. Vėliau visa mūsų
XIII laida išsisklaidė gana plačiai. Kai kurie siekė aukštojo mokslo universitetuose,
institutuose, akademijose, dalis abiturientų mokėsi kitose mokyklose ar įsidarbino
pagal pašaukimą ir sugebėjimus. Ir taip jau prabėgo daugiau kaip 40 metų, o aš
vis menu savo Žarėnus, ir mes vis dar jauni – tik žili, žili, žili...

762

I S T O R I J A . K U LT Ū R A . Š V I E T I M A S

Miško bičiulių „Oazė“ Žarėnuose
Teresė Bagdonienė
Žarėnų „Minijos“
pagrindinės
mokyklos mokytoja
Teresė Bagdonienė.
Juozo Girdvainio
nuotr. 2018 m.

Prieš gerą dešimtmetį Žarėnų vidurinėje mokykloje virte virė popamokinė
veikla ir papildomas ugdymas. Veikė daugybė įvairiausių būrelių, ypač meninės
ir sportinės krypties. Gamtininkų, turistų tais metais mokykloje nebuvo.
Steigti jaunųjų miško bičiulių būrelį paskatino tuometis mokyklos direktorius
Saulius Damanskis, kuris turėjo darbo patirties su jaunaisiais miško bičiuliais.
Ši veikla gana įvairiapusiška, apimanti miškininkystę, krašto istoriją, gamtos
mokslus, ekologiją, turizmą.
Tuo metu pradėjau dirbti mokykloje, studijavau Klaipėdos universitete edukologiją, turėjau daug idėjų ir direktoriaus palaikymą.
Būrelį įkūrėme 2002 m. Spalio mėnesį jis buvo įregistruotas Jaunųjų miško
bičiulių sambūrio rėmimo taryboje. Būrelio nariai išsirinko „Oazės“ pavadinimą,
taip iki šiol ir vadinamės: Žar¸nų „Minijos“ vidurinės mokyklos jaunųjų miško
bičiulių būrelis „Oazė“ (JMBB „Oazė“).
Jaunųjų miško bičiulių būrelius globoja artimiausios girininkijos darbuotojai. Mūsų būrelį visus veiklos metus – nuo 2002 m. – globoja Žarėnų girininkas
Vidas Bagdonas. Telšiÿ miškų urėdijos inžinierius Justinas Norvilas koordinuoja
visų Telšių urėdijos teritorijoje veikiančių būrelių veiklą.
Lietuvos jaunųjų miško bičiulių būreliai, mokyklinės girininkijos 1998 m.
susivienijo į Jaunųjų miško bičiulių sambūrį. Sambūrio rėmimo taryba būreliams
teikia metodinę paramą. Sambūris turi savo įstatus, himną, vėliavą, narių atributiką. Taigi – mokyklų jaunieji miško bičiuliai yra draugų apsuptyje.
Žarėnų vidurinėje mokykloje, paskelbus apie jaunųjų miško bičiulių būrelio
steigimą, susidomėjo nemažas būrys moksleivių. 2002–2003 mokslo metais JMB būrelį „Oazė“ lankė 35 moksleiviai. Buvo sudarytos 1–4 ir 5–8 klasių grupės. Tais
metais Žarėnų vidurinėje mokykloje mokėsi apie 240 mokinių.
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Girininko Vido ir
mokytojos Teresės
Bagdonų sodyba
Žarėnų miško
pakraštyje. 2018 m.

Miško bičiuliai
ruošiasi lesinti
paukštelius. 2018 m.

Naujojo būrelio nariai buvo nusiteikę entuziastingai, pasiryžę imtis naujos,
įdomios ir nepatirtos veiklos. Pradžioje sodinome medelius, važiavome į Žvėri¹čių,
dalyvavome kalėdinių puokščių parodoje Telšių miškų urėdijoje, gaminome ir
kėlėme inkilus, rengėme Påplienijos piliakalnio švarinimo talką, kūrėme būrelio
nario priesaiką, ją davėme Plinijos kalno papėdėje globėjų – miškų urėdijos ir
girininkijos atstovų akivaizdoje. Nusprendėme dirbti ilgalaikį tiriamąjį darbą – stebėti ir aprašyti pasirinkto medžio gyvenimą, rinkti medžius keistuolius, apylinkėse
ieškoti didelių medžių. Ilgainiui tapome bendraminčių grupe. Būrelio užsiėmimai
labai greitai tapo pamokomis gamtoje.
Gražiausia, mieliausia, patraukliausia Žarėnų apylinkių vieta yra Paplienijos
piliakalnis, iš trijų pusių juosiamas Mínijos. Upė visada gyva, bėga, skuba, neša,
sukuria puikias sąlygas augalams ir gyvūnams tarpti. Einame prie piliakalnio
žiemą – stebėti pėdsakų sniege, medžių rimties, žiemojančių paukščių, pavasa764
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Donata Mikalauskaitė,
Monika Berenytė ir
Inga Urbšaitė
mokyklos stadione
matuoja sniego
dangos storį. 2017 m.

riop – stebėti fonologinio pavasario ženklų, mokytis pažinti pavasarį pražystančius
augalus, pasveikinti sugrįžusius paukščius, einame šiugždant po kojomis lapams ir
skambant išskrendančių paukščių balsams. Visada aplankome ir šaltinį, apžiūrime
naujai susiformavusias Minijos šlaitų nuošliaužas, vagos pokyčius.
Miško bičiulių veikloje svarbiausias renginys yra Žemės dienos minėjimas.
Esame inicijavę įvairių akcijų, į kurias įtraukiame mokyklos bendruomenę, mokinius, tėvus ir miestelio bendruomenę. 2005 m. surengėme mokyklos puošimo savo
padarytais darbeliais akciją. Darbelius kūrėme iš įvairiausios gamtinės medžiagos,
antrinių žaliavų, netikėčiausių nebenaudojamų daiktų, jie buvo eksponuojami irgi
netikėčiausiose vietose. Dalyvavo ir moksleiviai, ir mokytojai. Kitąmet organizavome Lietuvos upių, ežerų, kalvų pavadinimų ir žmonių vardų iliustravimo akciją.
2008 m. surengėme ekologinę akciją „Pasisiūk drobinį maišelį“ – siuvome ir
dalinome pirkinių maišelius siekdami atkreipti dėmesį, kad polietileno maišeliai –
ilgaamžės atliekos, nesuyrančios šimtus metų.
Vyko Žemės dienai skirtos poezijos pavasarinis vajus, inkilų kėlimo šventės,
socialinė akcija „Pabūk žvėrelio kailyje“.
Daug keliavome. Mokykla buvo gavusi naują mokyklinį autobusiuką, direktorius mūsų keliones „laimino“, tėvai įdėdavo kelis litus, vairuotojas Antanas
Pocius veždavo.
Aplankėme rašytojos Žemaitės tėviškę Buka¹tėje, kunigaikščių Oginskių
parką Plùngėje, Šatrijos Raganos gimtinę Ketùrakių kaime šalia Meding¸nų, mitologinį Dievo Stalo akmenį Šašãičių miške, Montrimų ąžuolą, Bíržuvėnų dvarą,
apylinkių ežerus.
Žinome, kur teka geležiniai šaltiniai, kur pražysta pirmieji pavasario augalai,
esam išvaikščioję Jomantÿ pažintinį miško taką, išbraidžioję apylinkių pievas, rinkę
šakas, šaknis, giles, akmenis, daug kartų lankėmės istorinėje Lópaičių šventvietėje, fotografavome pakelių koplytėles, buvome pas stručių augintojus šalia Tvìrų,
Kauno zoologijos sode ir muziejuje, Telšių „Alkos“ muziejuje, Jūrų muziejuje ir
delfinariume, Ve¹tės paukščių žiedavimo stotyje, partizanų žeminėse Sa÷šilyje,
pynėme virves ekotroboje, audėme pas Virginiją Dirvonskienę, bičiuliavomės su
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Žarėnų girininkas Vidas Bagdonas pagamino dideliam paukščiui inkilą,
kurį su miško bičiuliais iškėlė prie Žarnos upelio. Jame apsigyveno
dančiasnapis. 2018 m.

Žarėnai. Liepų alėja pavasarį. 2018 m.
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Vîešvėnų pagrindinės mokyklos miško
bičiuliais, sodinome medelius Žarėnų
girininkijoje ir Telšių miškų urėdijos
rengiamose talkose, gaminome ir kėlėme inkilus.
Esame pėsčiomis ėję iš Lîeplaukės,
Kegÿ, Medingėnų – į namus, Žarėnus,
dviračiais važiavę į Varnius, Šašãičių
mišką. Visose išvykose patyrėme daug
jausmų, pažinimo džiaugsmo, dalijimosi ir tarpusavio bendrystės, įgijome
keliavimo patirties.
Žemaitija – turtingas kraštas tiek
gamtos, tiek istorinių vertybių, o svar- Gandrų šeima Žarėnuose ant stogo saugi.
biausia – čia daug gražių žmonių, my- 2018 m.
linčių savo kalbą, kraštą, puoselėjančių
protėvių atminimą.
2013 m. paminėjome 90 metų
suk aktį, kai Lietuvoje pirmą kartą
prof. Tado Ivanausko iniciatyva organizuota inkilų paukščiams kėlimo šventė.
Ta proga Žarėnų girininkija ir Žarėnų
„Minijos“ vidurinės mokyklos JMB būrelis „Oazė“ pagamino ir iškėlė 9 inkilus stambiesiems uoksiniams paukščiams – pelėdoms ir dančiasnapiams.
Vienkiemių ir želdinių aplink juos nykimas, įvairiais pretekstais suintensyvėjęs
senų medžių naikinimas gyvenvietėse
skurdina šių paukščių gyvenimo sąlygas. Ypač naminių pelėdų, kurios yra
artimos žmogaus kaimynės. Didžiųjų
dančiasnapių išradingumas pasirenkant
perėjimo vietas (parkas prie Prezidentūros, atviras lizdas po pirtimi prie ežero
Aukštaitijoje) nereiškia nieko gero. Tik
tai, kad katastrofiškai trūksta normalių, jų biologiją ir etologiją atitinkančių Keliaudami po apylinkes randame štai taip nuo
kiaunių apsaugotų inkilų. Tai Žarėnų gyventojo
veisimosi sąlygų.
Savo kuklia akcija norime atkreip- Romo Labžindžio išradimas. 2016 m.
ti dėmesį, kad nuo mūsų geros valios
priklauso, ar gyvensime darnoje su gamta; jaunimo dalyvavimas teikia vilties, kad
tai pasiekiama.
Globalizacija išretino kaimus, pakeitė ir mūsų tikrovę. Žarėniškiai persikėlė
gyventi į miestus, į norvegijas, anglijas... nėra tėvų – nėra ir vaikų. 2015–2016 me767
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Lesykla paruošta.
2018 m.

tais Žarėnų „Minijos“ vidurinėje mokykloje mokėsi tik 90 mokinių, po metų bus
dar mažiau, ir dar...
Yra 9 pradinukai miško bičiuliukai – smalsūs, linksmi, entuziastingi...
Vartau jaunųjų miško bičiulių būrelio „Oazė“ metraštį, prisimenu mūsų
10 metų veiklos istoriją. Matau būrelio vaikų gražų ėjimą gyvenimo keliu – vieni
dar mokosi mokykloje, kiti jau studentai, kai kas dirba, ir atžalų jau yra. Tikiu,
kad visi jie ras vietą pasaulyje, gerbs Žemę, bus puikūs tėvai ir dori žmonės.
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Žarėnų bibliotekos veikla
Danutė Statkienė

1997 m. gegužės 22 d. suorganizavau pirmąjį renginį – poezijos vakarą
„Eilėrašti, būk mano tiltu“. Vakaro svečiai – „Kalvotosios Žemaitijos“ laikraščio
redaktorius poetas Algirdas Dačkevičius ir poetė V. Gedrimaitė. Susirinkusieji
klausėsi ir armonikos garsų (grojo A. Dačkevičius), ir dainuojamosios poezijos
(gitara grojo ir dainavo Dalia Petrauskienė).
1997 m. gruodžio 22 d. į „Susitikimą su Kalėdų Seneliu“ – Naujametę
šventę atėjo didelis būrys dainorėlių, deklamuotojų, šokėjų. Kalėdų Senelis atrišo
savo maišą, kuris nebuvo skurdus. Švente rūpinosi ir Žar¸nų seniūnijos seniūnas
Pranas Lukošius, S. N. Norvaišų ir R. Arlauskienės įmonė. Todėl atsirado dovanėlių ir kuklus šventinis stalas. Vaikai noriai čia kasdien lankosi ne tik knygelių
paskaityti, bet ir pažaisti, pabendrauti.
1998 m. Žarėnų bibliotekos aptarnaujamoje zonoje gyveno 1 117 žmonių.
Daugiausia skaitančiųjų buvo Žarėnų miestelyje. Senyvo amžiaus skaitytojus, savo
tėvelius, knygomis aprūpino jų vaikai ir anūkai. Bibliotekoje rengiamos literatūrinės, publicistinės, informacinės parodos, ruošiami renginiai, kad skaitytojai į tai
atkreiptų dėmesį ir dažniau apsilankytų bibliotekoje.
Vyko „Poezijos popietė“ – susitikimas su poete E. Šidlauskiene ir vietos
poetais. Žarėnų seniūnas Pranas Lukošius skaitė savo poeziją. Bibliotekoje suorganizuota mamyčių šventė. Paruoštos literatūrinės parodos: „130 metų filosofui
ir dramaturgui Vydūnui“, „Violetai Palčinskaitei – 50 metų“, „Vincui Kudirkai –
140 metų“.
70-osioms Janinos Degutytės gimimo metinėms paminėti surengta poezijos
paroda. Su vaikais skaityta jos poezija, analizuota kūryba.
1999 m. liepos mėn. surengtoje „Poezijos popietėje“ dalyvavo poetė Birutė Lengvinienė, atvykusi iš Rietåvo. Vasaros popietę suorganizuota išvyka prie
gražaus Plinijos kalno, kurį juosia Mínijos upė. Pasigrožėję gamta, susirinkusieji
dalyvavo viktorinoje „Šimtas gamtos mįslių“. Įvyko Adventinė popietė. Jos metu
su 4–6 klasių mokiniais aptarti švenčių papročiai, apeigos, švenčių kilmė, jų ryšys
su gamta, žemės darbais.
2000 m. – Šv. Valentino diena. Bibliotekoje vaikai dabinosi raudonomis
širdelėmis ir leido sau truputį pakvailioti.
Birželio mėnesį įvyko „Poezijos aukuras–2000“ Žarėnuose. Šventėje dalyvavo
kelių rajonų poetai. Šventės rengėjai – Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios
bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė, kultūros namų direktorė Dalia Pet
rauskienė, vyr. bibliotekininkė Danutė
Statkienė.
Danutė Statkienė gimė Žar¸nų valsčiuje, Ariškės
kaime. Būdama 2 metų, su tėvais persikėlė į Ža2001 m. surengta M. Valančiui atrėnus. Vaikystę ir jaunystę praleido Žarėnuose.
minti literatūrinė, publicistinė, vaizdinė
Ištekėjusi išvyko gyventi kitur, bet gyvenimas taip
susiklostė, kad vėl sugrįžo į savo tėviškę – Žarėnus.
paroda „200 metų, kai gimė rašytojas
1997 m. kovo mėnesį pradėjo dirbti Žarėnuose
M. Valančius“. Įžymaus vyskupo, rabibliotekoje. Pirmiausia sutvarkė knygų fondą
šytojo, istoriko ir apskritai kultūrininko
(J. Girdvainis).
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bei lietuvių tautos ugdytojo jubiliejus skatino visus susimąstyti. „Valančius stūkso
lyg rūkuose skęstanti didžiulė figūra, kurios neįžiūrima nei veido bruožų, nei apsiausto
spalvos. Galime atidžiai įsižiūrėti į M. Valančių, kaip savo epochos žmogų, katalikų
bažnyčios, savo visuomenės ir tautos narį.“
Balandžio 2-oji – Tarptautinė vaikų knygos diena. Sukako 95 metai, kai
grafikė Liudvika Repaitė į lietuvių kalbą išvertė brolių Grimų pasakas. Tada jai
tebuvo 19 metų, ji gyveno Antåzavės dvarelyje Zarasÿ rajone. Bibliotekoje vyko
popietė „Brolių Grimų pasakų pasaulyje“.
Motinos diena – motinų pagerbimo, džiaugsmo ir apmąstymų diena. Tai
šeimos židinio saugotojos, vaikų auklėtojos, gerumo mokytojos bei kūrėjos diena.
„Juk nuo motinos ir vaikų ryšio priklauso žmogaus ir visuomenės, tautos socialinis
brandumas, dažnai ir ateitis. Tikrai prasminga bus, kai motinai pagarbą jausime ne vieną
dieną, o visas dienas, visą gyvenimą. Šiltų žodžių ir gėlių netrūko nė vienai mamai.“
Literatūrinė parodėlė „80 metų, kai gimė poetas ir prozininkas Vytautas
Mačernis“. Ilsis poetas V. Mačernis netoli savo gimtosios sodybos po Ša»nelės
kalnelio medžiais ir poezijos nemirtingumo dangumi, po Žemaitijos ir visos Lietuvos dangumi.
Surengtos literatūrinės parodos: „80 metų, kai gimė Vacys Reimeris“,
„160 metų Antanui Vienažindžiui“, „70 metų, kai gimė Ramutė Skučaitė“.
2002 m. sutvarkytas bibliotekos fondas, nuolat papildomas sisteminis ir
abėcėlinis katalogai. Skaitytojai informuojami apie gautą literatūrą ir spaudinius, rengiamos naujų knygų parodos. Bibliotekoje – 13 pavadinimų spaudiniai:
8 laikraščių ir 5 pavadinimų žurnalai. Spaudiniai komplektuojami. Bibliotekos
aptarnaujamoje zonoje gyveno 1 089 gyventojai. Skaitė 404 skaitytojai, iš jų –
176 vaikai. Apsilankymų skaičius – 5 773, iš jų lankytojų vaikų – 3 140. Išduota
literatūros 5 109 egz., iš jų vaikams – 2 612 egz. Bibliotekoje susibūrė vaikų būrelis
„Smalsutis“. Vaikai renkasi po pamokų kasdien, todėl organizuojamos viktorinos,
žaidžiama, aptariamos knygos.
Viduržiemį knygų bičiuliai nepamiršo aplankyti miško gyventojų. Žinoma,
aplankė juos ne su knygomis. Paruošė žvėreliams vaišių stalą, ant jo puikavosi
morkos, kopūstai, burokai. Grožėjosi nuostabia miško gamta. Kaip skardžiai genys
taukši speiguotą dieną, kaip klykia šarka, kaip cypsi zylės.
„125 metai rašytojai Šatrijos Raganai“ skirta parodėlė. Būna žmonių, kuriuos
mini kartų kartos už gerumą, pasiaukojimą, už sąžiningai nugyventus metus.
Šitokia yra rašytoja, pedagogė, švietėja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana iš
Medingėnų Šukštų dvaro.
„Žinau tik, jog kol bus pasaulyje nors viena tamsi galva, kol plauks nors viena
ašara, tol kiekvieno žmogaus priedermė bus tą galvą apšviesti ir tą ašarą nubraukti“
(Šatrijos Ragana).
Tarptautinę vaikų knygos dieną į biblioteką vaikus sukvietė Zuikis Puikis
paroda „Knygele, vesk mane į pasakų šalį“. Perskaitę E. Mieželaičio knygelę
„Zuikis Puikis“, knygų bičiuliai susitiko su jos herojais. Vaikai smagiai bendravo
su zuikiu, vaidino pasaką „Ropė“, minė mįsles, vaišinosi zuikio pyragais.
Parodėlė „120 metų rašytojui Antanui Vienuoliui“.
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„Man jau gyvenimo ruduo. Jums šaukia malonūs dar pavasariai. Bet argi rudeniop viskam ateina galas? Argi rudenį nebėra gražių saulėtų dienų ir žavingų naktų?
Argi saulė, kai leidžias į horizontą – ne gražesnė, o jos poveikiai mūsų širdžiai – ar ne
malonesni. Man mano ruduo gražesnis net už praėjusį pavasarį“ (A. Vienuolis).
Svečiavosi rašytojas Vytautas Račickas. Gausu buvo jaunųjų skaitytojų. Jis
papasakojo apie save, kūrybą, ateities planus. Vaikai klausė rašytojo įvairiausių
klausimų. Rašytojas pasakojo, kaip buvo kuriami personažai, skaitė ištraukas.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Šiaurės šalių kalbėjimas į pasaulį“. Žarėnų
miestelio bendruomenė susipažino su Šiaurės šalių kultūra, literatūra, tradicijomis. Vyko paroda „Pakeliaukime po Šiaurės šalis“. Popietė „Pakalbėkime apie...
moterį ir gyvenimą“. M. Wassmo „Dinos knygos“ aptarimas. Viktorina vaikams
„Pažinkime Šiaurės šalis ir vaikų mėgstamus herojus“. Piešė mylimiausius herojus,
vyko viktorinos, šventinė diskoteka.
2002 m. bibliotekos fonde buvo sukaupta 5 333 egz. knygų. Per metus
gautos 108 knygos. 2002 m. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Žarėnų
filialo bibliotekininkė Danutė Statkienė tapo konkurso „Jaukiausia kultūros įstaiga“
nugalėtoja. Įteiktas padėkos raštas ir dovana – magnetola.
2003 m. – Draugystės dienos. Žarėnų ir Kìgų filialų jaunieji skaitytojai dalyvavo
renginyje prie gražaus Ílgio ežero. Bibliotekos paruošė savo koncertinę programą.
Vyko kvadrato varžybos, įvairūs žaidimai, diskoteka. Kitą dieną susitiko prie kito
ežero su meškerėmis. Vyko renginys „Vienam gale kablys“. Laimikis buvo nedidelis,
bet džiaugsmo daug. Renginio dalyviai apdovanoti padėkos raštais. Vėliau kūrė
laužą, virė žuvienę, kepė bulves, žaidė. Šis renginys tapo tradicinis, kasmetinis.
Artėjant Tarptautinei vaikų knygos dienai, vaikai rinko populiariausią knygą. Į populiariausių knygų penketuką pateko: A. Lindgren „Pepė ilgakojinė“,
M. Tveno „Tomo Sojerio nuotykiai“, V. Račicko „Šlepetė“, K. Anderseno pasakos,
P. Travers „Merė Popins“. Vaikai atsakė į kelis klausimus. Kodėl patinka skaityti?
Kas skatina skaityti? Iš kur gauna knygų? Motyvai labai įvairūs, tačiau daugumą
vaikų skatina skaityti noras pažinti pasaulį, įgyti daugiau žinių, kurios pravers
gyvenime. Iš pilkos kasdienybės nukeliauja į nuotykių ir pilną išgyvenimų pasaulį.
Knygas daugiausia ima iš bibliotekos. Kiti minėjo, kad turi namuose asmenines
bibliotekėles. Tėvai ir seneliai yra išsaugoję savo vaikystės knygų. Malonu, kad
vaikai geru žodžiu mini bibliotekas.
2003 m. gautas pagarbos raštas iš Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios
bibliotekos. Telšių rajoninio konkurso nugalėtojai Žarėnų vyr. bibliotekininkei
Danutei Statkienei įteiktas pagarbos raštas „Jaukiausias kaimo kultūros židinys
2003 m.“
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

Gerb. Danutei
Kaimo ar miestelio biblioteka lieka svarbiausiu židiniu,
kuris skleidžia šviesą ir turtina mūsų dvasią. Didžiai vertinu Jūsų
pastangas, pasiaukojimą ir atsidavimą šiam kilniam darbui ir
džiaugiuosi Jūsų pasiekimais.
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Nuoširdžiai sveikinu Jūsų vadovaujamą kolektyvą ir Jus
asmeniškai tapus konkurso „Jaukiausias kaimo kultūros židinys
2003“ nugalėtoja.
Seimo narys Gediminas Vagnorius

2004 m. – pusiaužiemis. Kvietimas „Padėkime žvėreliams ir paukšteliams“
tapo tradiciniu renginiu. Vaikai aplankė ne tik miško gyventojus, bet ir pamiškėje
gyvenančią močiutę Valeriją Rėkašiūtę. Ji papasakojo, kad iš miško į jos sodybą
užklysta išalkę žvėreliai, kaip gelbėjo nuo vilkų stirnaites.
Paminėta Lietuviškos spaudos atgavimo ir knygos diena. Literatūrinėje
programoje dalyvavo Žarėnų vidurinės mokyklos mokytojai, muzikinę programą
atliko Marius ir Vidas Petrauskai, meninę literatūrinę programą „Gyva ir laisva“
vedė aktorė Virginija Kochanskytė.
Literatūrinė poezijos popietė „Lietui lyjant“. Poezijos šventę organizavo
Žarėnų ir Kegų bibliotekų filialai. Šventėje dalyvavo „Šatrijos“ klubas, vietiniai
poetai. Dainuojamąją poeziją atliko Dalia Petrauskienė.
Šiaurės šalių savaitės renginiai „Seku, seku pasaką“. Renginys prasidėjo
K. Anderseno pasaka „Bjaurusis ančiukas“. Vaikai skaitė pasakas, piešė, ruošė
literatūrines parodėles. Projekto tikslas – populiarinti biblioteką ir knygų skaitymą,
rodyti vaikų kūrybinius sugebėjimus, juos įtraukti į kultūrinę veiklą. Rėmėjai –
Šiaurės šalių asociacija ir S. Gusčio įmonė.
Bibliotekoje renkama medžiaga apie Žarėnų apylinkę, rajoną, žuvusius
partizanus, kultūrinį gyvenimą. Per metus gauta 190 egz. knygų, 14 pavadinimų
spaudinių: 7 laikraščių ir 7 pavadinimų žurnalai.
Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Žarėnų filialo
vyr. bibliotekininkei Danutei Statkienei – konkurso „Jaukiausios kaimo kultūros
židinys 2004“ III vietos laimėtojai įteiktas padėkos raštas.
2005 m. paminėtos Žemaitės 160-osios gimimo metinės. Projekto „Galinga
uola tautos atmintyje – neįveikiama laiko“ renginys vyko Keguose prie Ilgio
ežero. Žarėnų seniūnijos bendruomenei pristatytas Žemaitės gyvenimo ir kūrybos
kelias. Šventėje dalyvavo Telšių kultūros centro Žarėnų filialo „Žara“ muzikantai,
Nerímdaičių humoro grupė „Barboros“ ir Ka¤riškių kultūros namų muzikantai.
Poezijos šventė „S. Nėries 101-osioms gimimo metinėms“ prasidėjo muzikineliteratūrine kompozicija „Mūsų dvasios poetė“, kurią atliko Žarėnų kultūros namų
skaitovės. Savo kūrybą skaitė Lietuvos rašytojų sąjungos narys Vytautas Stulpinas,
pedagogė Elena Šidlauskienė (Borusevičiūtė), „Kalvotosios Žemaitijos“ laikraščio
redaktorius Algirdas Dačkevičius, gydytojas Antanas Gudauskas, žarėniškė Regina
Gasiūnienė. Renginyje dalyvavo Duse¤kių pensionato ansamblis. Surengta:
- literatūrinė paroda „Kaziui Borutai – 100 metų“
- literatūrinė paroda „Algimantui Baltakiui – 75 metai“
- literatūrinė paroda „Justinui Marcinkevičiui – 75 metai“
Paminėta Knygnešio diena. Surengta publicistinė paroda apie knygnešius,
parodėlė „K. Andersenui – 200 metų“, piešinių paroda, pasakų skaitymai, viktorina
„Jaunieji lietuvaičiai Europos mozaikoje“.
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2006 m. vaikų skaitytojų suma- Žarėnų bibliotekos atidarymas. Tarybos narys
žėjo 36, nes pradinėse klasėse vaikų D. Rupšys, bibliotekos direktorė Virginija
mažėjo, o vyresni, baigę vidurinę ar Černiauskienė, pavaduotoja Vida Urnikienė,
10 klasę, išvyksta kitur mokytis arba Žarėnų bibliotekininkė Danutė Statkienė,
dirbti. Apsilankymų – 8 077, iš jų Kegų bibliotekininkė Kristina Vaitiekaitienė,
vaikų – 4 301. Išduotos 9 177 knygos, mokytojos Birutė Meškauskienė, Teresė
iš jų – 4 298 vaikams. Suorganizuota Bagdonienė. 2006 m. Nuotraukos iš Juozo
16 renginių.
Girdvainio archyvo
Žarėnų bendruomenės klubas įsikūrė 2002 m. lapkričio 27 d., jam vadovauti ėmėsi Rūta Knašienė. Bendruomenės
tikslas – vienyti Žarėnų seniūnijos gyventojus, gerais darbais sušildyti žmonių
širdis. Bendruomenės uždavinys – jungti visų seniūnijos kaimų, kaimelių, vienkiemių žmones, pagal išgales padėti spręsti problemas, plėtoti kultūrinį ir sportinį
gyvenimą, puoselėti tradicijas, skatinti domėtis savo krašto istorija, geriau pažinti
vieniems kitus.
2006 m. lapkričio mėnesį Žarėnuose atvertos durys į naujas bibliotekos
patalpas. Didėjo rajono valdžios dėmesys kultūrai. Tokią išvadą padarė ne tik į
Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Žarėnų filialo naujų patalpų atidarymą atėję vietos bendruomenės nariai, bet ir šventėje dalyvavę svečiai.
Didėjantį valdžios dėmesį kultūrai pastebėjo ir Žarėnų seniūnas Pranas Lukošius. Jis džiaugėsi entuziastingos Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos
Žarėnų filialo vyr. bibliotekininkės, taip pat Žarėnų bendruomenei vadovaujančios
Danutės Statkienės darbu.
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Žarėnų ir Kegų bibliotekų konkurso „Močiutės
dainuota daina, sekta pasaka“ renginys. 2006 m.
Renginio konkurso nugalėtojai. 2006 m.
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Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios klebonas Virgilijus Pocius, tądien
pašventinęs naująsias patalpas, juokaudamas kreipėsi į susirinkusį nemažą būrį
valdžios atstovų, kad bibliotekoje – dar mažoka knygų ir trūksta kelių kompiuterių.
Naujų bibliotekos patalpų atidarymo šventė sutapo ir su Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Žarėnų filialo pradinių klasių mokiniams organizuojama
etnografine švente „Močiutės dainuota daina, sekta pasaka“. Todėl vietos bend
ruomenės nariai ir svečiai klausėsi jaunųjų žarėniškių atliekamų liaudies dainų,
pasakų. Dažnai visą gyvenimą žmogų lydi vaikystėje perskaityta knyga, pasekta
pasaka, girdėta daina. Todėl labai svarbu nuo mažens ugdyti grožio jausmą.
Žarėnų bibliotekos filialas dalyvavo projekte „Nedelsk“. Rožinio kaspino
mėnesiui paminėti – tūkstančiai gervelių. Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos
moksleiviai sulankstė 300 gervelių. 200 gervelių pristatė į Telšius, likusiomis
papuošė savo biblioteką. Rožinio kaspino šventėje Žemaitės dramos teatro studijos „Savi“ jaunųjų aktorių lūpomis nuskambėjo ir ne viena moters istorija apie
akistatą su krūties vėžiu, skaudi ligos statistika ir vis didėjantis mirštančiųjų nuo
šios ligos skaičius. Projektas „Nedelsk“ prasidėjo prieš ketverius metus. Jo metu
„Rožinis autobusiukas“ aplankė daug Lietuvos miestų ir miestelių. Apsilankė jis
ir Žarėnų miestelyje.
2007 m. bibliotekoje skaitė 232 moterys ir 172 vyrai. Skaitytojų poreikis
labai įvairus. Moterys daugiausia skaitė meilės romanus, vyrai – detektyvus, istorinius romanus. Apsilankymų skaičius – 8 430. Išduota literatūros – 9 546 egz.,
suorganizuota 18 renginių.
Vytauto Stulpino poezijos knygos pristatymas. Telšiškiui poetui, Lietuvos
rašytojų sąjungos nariui V. Stulpinui visada malonu lankytis Žarėnų krašte. Juk čia
jaunystėje dirbo šio krašto miškuose, gėrėjosi nuostabia Minijos pakrančių gamta –
tai poetas prisiminė susitikęs su žarėniškiais. V. Stulpinas pristatė naujausią – jau
ketvirtą poezijos rinkinį „Pavėsiai“. Apie poeto kūrybą kalbėjo Telšių laikraščio
„Kalvotoji Žemaitija“ redaktorius Algirdas Dačkevičius, kūrybinės sėkmės palinkėjo rajono vicemeras Vytautas Kleiva ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios
bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė. Renginyje skambėjo poeto posmai,
kuriuos skaitė Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos skaitovės, dainavo Žarėnų
kultūros namų meno vadovė Aušrinė Križinauskaitė.
Danieliaus Mušinsko knygos „Kalno saugotojas“ pristatymas. Į susitikimą
su rašytoju rinkosi moksleiviai, mokytojai, bendruomenė. Kiekvienam skaitančiam
žinoma, kad pabendravęs su kūrėju iš naujo atrandi skaitymo džiaugsmą. Rašytojas
papasakojo apie savo darbą, žodžio, kalbos ir knygos svarbą.
Literatūrinė popietė „Poezija ir melodija“. Eiles skaitė vietiniai poezijos mylėtojai Regina Gasiūnienė, Kęstutis Ratkevičius, Sigita Jokubauskienė. Dainuojamąją
poeziją dainavo ir gitara grojo Dalia Petrauskienė.
Bibliotekoje surengtas Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos 1–4 ir 11–12 kl.
dailininkų pleneras „Piešiame rudenį“. Paroda grožėjosi miestelio bendruomenė
ir bibliotekos skaitytojai.
2008 m., siekiant bibliotekos strateginių tikslų, daug dėmesio skiriama skaitytojų aptarnavimui, informacinei kraštotyros veiklai, Skaitymo metų renginiams,
atsakymams į užklausas, dokumentų tvarkymui.
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Tradicinė poezijos popietė „Lietui lyjant“ organizuojama Pasitarimas Žarėnų
jau penkeri metai. Seniūnas Pranas Lukošius įžiebė ugnelę, bibliotekoje
kuri sušildė visus poezijos mylėtojus, pasveikino poetus ir jų
paklausyti susirinkusius žarėniškius bei svečius. Seniūnas savo eilėmis ir pradėjo
poezijos skaitymus. Eiles skaitė žarėniškė Regina Gasiūnienė, Va»nių literatų būrelio „Lyra“ poetai. Dainavo Žarėnų kultūros namų meno vadovė Aušrinė Križinauskaitė ir Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos moksleivė Roberta Pociūtė, VšĮ
Telšių regiono profesinio mokymo centro merginos. Telšių Karolinos Praniauskaitės
viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė palinkėjo poetams gūdžiais
rudens vakarais neprarasti kūrybinio įkvėpimo.
Tarptautinis senų žmonių paminėjimas. Pagyvenę žmonės pavakarojo prie
kavos puodelio, prisiminė senas dainas, anuometinį gyvenimą. Surengta rankdarbių
paroda, mokinių dailės darbų paroda.
Surengta literatūrinė paroda „Vidmantei Jasiukaitytei – 60“.
„Bibliotekoje skaitytojų skaičius nesumažėjo, bet yra per maža naujų knygų pasiūla.
Šiandien į biblioteką ateina kiek kitokie skaitytojai. Laiko skaityti lieka vis mažiau, nes
didėja pamokų krūvis ir informacijos kiekis. Bibliotekoje jie nori rasti viską: informaciją,
paslaugą, bibliotekininko supratimą.“
2009 m. daugiau dėmesio buvo skiriamas kompiuteriniam raštingumui,
skaitytojų aptarnavimui, Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio renginiams.
Trūksta naujesnių leidinių – medicinos, psichologijos, filosofijos, etikos, taip
pat ir grožinės literatūros.
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„Kūrybingos šeimos – dovana žarėniškiams ir tautai“. Renginys prasidėjo
šv. Mišiomis. Žarėniškiai susirinko pasidžiaugti kūrybingomis šeimomis. Daug
plojimų sulaukė drąsi ir kūrybinga Stalmokų šeima iš Kegų ir Čekinskų šeima
iš Žarėnų. Žarėnų seniūnijos bendruomenę pasveikino savo dainomis Marius Pet
rauskas ir Mindaugas Japštas. Renginys buvo skirtas Valstybės dienai paminėti.
Popietė – bendravimas internetu „Nupiešk atviruką ir pasveikink draugą“.
Po pamokų nemažas būrys šurmuliavo bibliotekoje, tik kompiuterių visiems nepakako. Vaikai mokėsi bendrauti elektroniniu paštu, piešė atvirukus ir sveikino
draugus. Vaikai turi galimybę pasinaudoti kompiuteriais ir kitur, vis dėlto renkasi biblioteką. Galima sakyti, kad viešai prieinami kompiuteriai ir internetas turi
teigiamą poveikį vaikų integravimuisi į visuomenę.
2010 m. siekiant bibliotekos strateginių tikslų, daug dėmesio buvo skiriama kompiuteriniam raštingumui, skaitytojų aptarnavimui, „Bibliotekos pažangai“
renginiams.
Bibliotekos mikrorajone 2010 m. gyventojų buvo 990. Skaitytojų – 386, iš
jų vaikų – 131. Suaugusiųjų skaitytojų grupės: bedarbiai – 39, pensininkai – 54,
namų šeimininkių – 60, tarnautojai – 46, ūkininkų – 12, darbininkų – 30. Jaunuolių – 145 (vidurinių mokyklų moksleivių – 131, kitų mokyklų – 8, aukštųjų – 6).
Bibliotekoje skaitė 223 moterys ir 163 vyrai. Apsilankymų skaičius – 9 413.
Suorganizuota 18 renginių.
Sausio 13-oji. „Perdavė vienas kitam tikėjimą ir viltį.“ Žarėniškiai Laisvės
gynėjų dienos minėjimą pradėjo malda Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčioje. Rinkosi
Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Žarėnų filiale pasidalyti prisiminimais
apie Sausio 13-osios įvykius. Žarėnų seniūnas Pranas Lukošius papasakojo apie
istorija tapusius įvykius. Jis tomis dienomis buvo Vilniuje ir gyvais faktais liudijo
susirinkusiesiems. Žarėnų parapijos klebonas Kęstutis Balčiūnas 1991 metų sausį
buvo paauglys, tačiau suprato, kas vyksta, ir neliko abejingas, bet drąsiai užsiėmė
informacijos sklaida Tauragºs televizijoje. Labai maloniai žarėniškius nuteikė tarybos narys Juozas Butkevičius. Šventę vainikavo Rôškėnų kultūros centro Žarėnų
filialo saviveiklininkai, paruošę literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Visad žalias
Sausio 13-osios sodas“. Skambant Eduardo Kaniavos ir Deivio dainos „Malda“
įrašui, susirinkusieji susikibo rankomis ir vieningai, kaip tą šaltą 1991 metų sausį,
perdavė vienas kitam savo šilumą, pasitikėjimą, vienybę ir viltį.
Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Žarėnų filialas kiekvieną
rudenį organizuoja literatūrinę popietę „Lietui lyjant“. Apsilankė Telšių Žemaitės
dramos teatras su M. Vučečič monospektakliu „Liubica – pirmasis daugiskaitos
asmuo“, režisierius – Kastytis Brazauskas, aktorė – Liuda Lėverienė.
Ir jaunus, ir senus pribloškė režisieriaus ir aktorės drąsa. Tai sudėtingas
spektaklis, o aktorė tiesiog prikaustė publikos dėmesį. Salėje mirtina tyla. Kai
kas ir ašarą braukė. Kaimo žmonės, kurie atsistoję plojo šiai spektaklio kūrybinei
komandai, parodė, kad kūrinys ypač artimas kiekvienam iš jų.
2011 m. „Poezijos popietė“ skirta poetui Justinui Marcinkevičiui. Tai buvo
puiki proga dar kartą prisiminti dvasiniu tautos vadu laikyto poeto kūrybą ir
asmenybę. Renginio metu buvo skaitoma poema „Motina“. Eiles skaitė Žarėnų
„Minijos“ vidurinės mokyklos moksleivės Dainora Petrauskaitė ir Domantė Ston777
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Kas skaito, kas rašo
ir duonos neprašo...

kutė. Skaitymus palydėjo gitara Dalia Petrauskienė, skambėjo melodijos ir Justino
Marcinkevičiaus eilės.
Susirinkusieji šildėsi prie „Naktigonės“ ugniakuro. Vyko Marijaus Budraičio
poezijos popietė. Teatralizuotą poetinę kompoziciją pagal Marijaus eiles prie laužo
skaitė Žarėnų jaunimo dramos kolektyvo skaitovės Domantė Stonkutė, Deimantė
Rimgailaitė, Sonata Petkevičiūtė, Irmina Meškauskaitė. Vidas Petrauskas ir Dainora Petrauskaitė dainavo pagal M. Budraičio eiles dainą „Keturi“ ir žemaitišką
dainą „Ožuolą rauda“. Marijus išleido savo sielos balsą – eiles pasivaikščioti po
žarėniškių širdis. Poezijos popietėje dalyvavo Žarėnų seniūnas Pranas Lukošius,
parapijos klebonas Kęstutis Balčiūnas, bendruomenės pirmininkė Asta Griguolienė.
Svečią lydėjo Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė,
Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė, Telšių laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ redaktorius Algirdas Dačkevičius.
Bibliotekoje lankėsi Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos 4 klasės mokiniai
ir mokytoja Birutė Meškauskienė. Buvo surengta informacinė pamokėlė, ekskursija
po biblioteką. Vyko vaikiškų knygelių skaitymai, pokalbiai apie knygą ir biblioteką. Vaikai supažindinti, kaip reikia atsargiai elgtis internete. Aptarėme projekto
„Bibliotekos pažangai“ akciją „Gustavo žygis per Lietuvą“. Pasidžiaugėme „Protų
kovų“ komandos „Smalsutis“ laimėjimu paskutiniame etape. Komanda iškovojo
9-ąją vietą ir pelnė saldųjį prizą.
Organizuojami mokymai pagyvenusiems žmonėms „Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms – geresnės gyvenimo kokybės garantas“. Kursus baigė
20 senjorų. Konsultuota apie 240 žmonių.
Knyga įkvepia ir išgelbsti, ji turi tą magiškąją galią, kuri sustiprina dvasią. Ji turės tokią galią amžiais. Knygų skaitymas bet kuriuo atveju gerai, verčia
mąstyti. Knyga – kelias į didesnį ir šviesesnį pasaulį, kupiną ryškių spalvų, tai
kelionė į svajonių pasaulį, kurį susikuri kaip pats nori.
Knygos yra mūsų draugai, jos mus moko, džiugina, guodžia. Knyga – didžiulis lobis, turtas. Skaitydami knygą visad sužinome ką nors naujo, negirdėto.
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Žarėnų bibliotekoje
didis džiaugsmas:
pagaliau kiekvienam
padeda kompiuteris

Knyga buvo, yra ir bus geriausias žmogaus draugas. Jos neišstums nei televizorius,
nei kompiuteris, nei internetas. Knyga privalo būti gyva per amžius.
2012 m. „Savivaldos savaitė bibliotekose“.
2012 m. vasario 9 d. gyventojai susitiko bibliotekoje su seniūnijos atstovais:
Žarėnų seniūnu Pranu Lukošiumi ir žemės ūkio specialiste Regina Šiauliene.
Gyventojai pareiškė savo nuomonę apie savivaldos institucijų darbą specialioje
anketoje. Renginio metu gyventojams rūpėjo išgirsti asbestinių stogų dangos keitimo aktualijas, informaciją komunalinio ūkio, žemės ūkio klausimais.
2013 m. surengtos kelios kalbos parodos, suorganizuota įvairių renginių.
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Medingėnų bibliotekos įsteigimas 1919 metais
Juozas Girdvainis

Pirmoji mokyklinė biblioteka Meding¸nuose įsteigta 1919 m., kai pirmasis
Medingėnų pradinės mokyklos mokytojas Bronislovas Šapas iš Eigi»džių atsivežė ryšulį knygų ir jas ėmė dalyti vaikams, pradėjusiems lankyti mokyklą, kad
pasiskaitytų. Kita dalis knygų buvo perduota kunigo Juozapo Žiogo iš dviklasės
parapinės mokyklos. Jos buvo surašytos į bendrą sąrašą, iš viso 46 knygos, ir
dalijamos pirmokėliams, taip pat antrokams ir trečiokams.
Į mokyklos biblioteką atvežė 20 knygų iš Medingėnų Šukštų dvaro prakutęs
mokinys Vaclovas Šukšta, Liudo Šukštos sūnus, 30 knygų dovanojo bajorė Julija
Jucevičiūtė-Dambrauskienė – Lenkaičių dvaro šeimininkė, dar keliasdešimt knygų
iš Šukštų dvaro parinko dvarininkė mokytoja Kristina Šukštaitė.
1922 m. Medingėnų pradžios mokyklos bibliotekoje buvo registruota 80 knygų1.
Knygų mokyklos bibliotekoje kasmet gausėjo.
1931 m. Medingėnų keturklasės pradžios mokyklos bibliotekoje užregistruota
406 (228 mokinių, 101 – mokyklos, 77 – beturčių vaikų) knygos.
Knygos buvo išduodamos pagal parašą mokiniams ir suaugusiesiems neštis
į namus paskaityti.
Knygų išdavimu ir vaikų mokymu rūpinosi Medingėnų pradžios mokyklos
mokytojai: Bronislovas Šapas, Ilarijus Tamošauskis, Bronius Palekas, Adolfina
Eidimtaitė-Gedvilienė, Juozapas Bakučionis, Ona Straukytė, Sofija Juškevičiūtė,
Elena Mackevičiūtė-Benediktavičienė, Stefanija Masalskienė, Uršulė Brazauskienė,
Vladislava Grigalaitė, Emerencija Tuminaitė, Vilius Bertulaitis.
1952 m. Medingėnų bibliotekoje, įsteigtoje Surblių gyvenamajame name, dirbo vedėjas Vladas Siaurys, baigęs Medingėnų septynmetę mokyklą (pirma laida).
Vėliau biblioteką tvarkė Vytautas Čiuželis, Jadvyga Pleškytė-Mickevičienė.
J. Pleškytė 1953 m. gegužės 29 d. baigė Medingėnų septynmetę mokyklą
ir 1953–1957 m. dirbo bibliotekininke Medingėnuose, neakivaizdžiai studijavo
bibliotekininkystę Vilniuje.
Medingėnų bibliotekos veikla vis aktyvėjo, ji darėsi populiaria švietimo
įstaiga šeimai. Jos knygomis aktyviai naudojasi Medingėnų krašto gyventojai.

1

LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1359, l. 240.
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Medingėnų bibliotekos veikla 1954–2013 metais
Virginija Žadeikienė

Vakaras Medingėnuose
Medinės tvoros, miškas... Medingėnai...
Tuoj sutemos visas duris užvers
Ir tirštą rūką, tarsi šiltą pieną,
Nurimę ajerai per naktį gers.
Nusekus Minija į tolį raitos
Lyg Medingėnų žvilganti ašis.
O kibirus skalaujanti mergaitė
Kažkuo į Pečkauskaitę panaši...
Po to, kada per visą mielą dieną
Ir darbas sekės, ir triūsei gerai,
Smagu išgert puodelį šilto pieno,
Kaip geria baltą rūką ajerai.
Trumpa naktis – mažytis žiogo šuolis...
Rytoj ir vėl: javai, daržai, linai,
Nes žemdirbys ir Medingėnų molis
Nuo amžių atsiteisdavo grynais.
B. Lengvenienė

„Nors Medingėnai yra toliau nuo rajono centro, tačiau jie seniai žinomi ir minimi
rašytiniuose šaltiniuose. Vietovės vardas kilęs nuo žodžio „medės“ (taip žemaičiai seniau
girias vadino). Anksčiau dar vadino Medinga.
Medingėnai – girioje įsikūrusi gyvenvietė. Iš tikrųjų senovėje ši vieta buvo apsupta
didžiulių miškų, ir dabar ją juosia Medingėnų, Patyrio, Keturakių ir kiti miškai. Kartais
abejojama, ar senieji Medingėnai buvo toje pačioje vietoje, kur dabar. Spėjama, kad už
2,5 km nuo dabartinio miestelio į vakarus, kairiajame Minijos krante, prie Palikimo kalno
stovėjęs Medingėnų miestelis, per karus sudegęs.
Medingėnai priskiriami prie seniausių Žemaitijos vietų. Pirmą kartą šis vietovardis
minimas 1253 m. Livonijos ordino ir Kuršo vyskupo žemių dalybų akte. Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės laikais buvo dvaras ir valsčius, kurį nuo 1527 m. valdė Žemaičių
seniūnas Kęsgaila. Vėliau dvaras priklausė įvairiems didikams.
Spaudos draudimo laikais Medingėnų apylinkės garsėjo knygnešiais.“1
1954 m. lapkričio 1 d. įkurtoje Meding¸nų bibliotekoje po keletą metų
dirbo bibliotekininkai: Augustina Čeledinienė, Vladas Siaurys, Vytautas Čiuželis,
Stanislava Mickevičienė, Ona Gricienė, Valentina Padlabienė, Irena Norkienė, Dalija Bagdonienė, Rima Kuzminskienė, Roma Šukienė, Virginija Liutikaitė, Virgina
Žadeikienė – nuo 1991 m.
Vienas Medingėnų bibliotekos
1
padalinys veikė Plauskíniuose.
Kondratas B. Minijos vingiais, Vilnius, 1976.
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Plauskinių bibliotekoje nuo 1958 m. po keletą metų dirbo Nastė Norkutė,
Irena Baubkienė, Regina Venckutė-Užgalienė.
Nuo 1951 m. Medingėnuose buvo tik skaitykla.
1951 m. Medingėnų skaitykloje pradėjo dirbti Augustina Čeledinienė. Ją
1952 m. pakeitė Vladas Siaurys, vėliau – Vytautas Čiuželis.
1954 m. rugsėjo 1 d. Medingėnų skaitykloje tvarkėsi Stanislava Mickevičienė.
Ji nuo 1954 m. lapkričio 1 d. paskirta Medingėnų bibliotekos vedėja ir dirbo iki
1967 m.
1973–1976 m. Plauskinių bibliotekoje dirbo Irena Baubkienė. 1976–1977 m. –
Regina Užgalienė. Biblioteka uždaryta 1977 m.
2002 m., kai Rietåvas šventė telefonizacijos 120 metines, Medingėnų bibliotekai atiteko kompiuteris (iš labdaros fondo). 2003 m. spalio mėn. biblioteka rašė
projektą „Viešosios interneto prieigos taškai kaime“ (VIPT) ir laimėjo konkursą;
2005 m. gavo tris naujus kompiuterius su daugiafunkciu įrenginiu.
2008 m. bibliotekai skiriamas dar vienas kompiuteris. Tęsiant VIPT projektą,
2010 m. biblioteką papildė dar du nauji kompiuteriai ir daugiafunkcis įrenginys.
2003 m. buvo gausūs jubiliejų. 750 metų šventė Rietavas, rugpjūčio mėn. –
Medingėnai. Į šią šventę suvažiavo daug buvusių medingėniškių.
Medingėnus garsino ir rašytoja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, nuo
1997 m. mokykla kartu su kultūros namais organizuoja respublikinės reikšmės
renginius. „Šatrijos Raganos kelias“ kas 5 metai pažymi rašytojos gimimo datą.
Minimos visos valstybinės šventės, rengiami konkursai vaikams. Labai pamėgtas vaikų konkursas „Menu mįslę keturgyslę“. 2011 m. spalio mėn. kartu su
kultūros namų vadove biblioteka suorganizavo susitikimą su Rietavo literatais.
Jau tradicinė tapo graži ir spalvinga kasmetinė „Vaikystės šventė“ birželio 1 d.
Įgyvendinant projektą, 2010 m. bibliotekoje vyko kursai tema „Išmokime
dirbti kompiuteriu“, „Mano interneto kelrodis“ (mokėsi 6 žmonės), 2011 m. kursuose „Saugus internetas pradedantiems“ mokėsi 17 žmonių.
Vykdant projektą „Bibliotekos pažangai“ pasisemta daug žinių, išklausytos
9 kursų temos bibliotekininkams, gautas ECDL pažymėjimas (Europos kompiuterio
vartotojo pažymėjimas). Biblioteka skaitytojus aprūpina periodiniais leidiniais „Respublika“, „Vakaro žinios“, „Žemaitis“, „Plungės žinios“, žurnalais „Šeimininkė“,
„Sodo kraitė“, „Naminukas“, „Žmonės“, „Edita“.
Mažėjant gyventojų kaime (senieji miršta, o jaunos šeimos keliasi į miestą),
mažėja skaitančiųjų ir bibliotekos lankomumas. Tačiau visi žino ir supranta, kad
biblioteka kaime labai reikalinga. Biblioteka – ne tik knygų išdavimas, bet ir
informacijos teikimas kaimo žmogui.
Bibliotekos fondą sudaro 5 000 dokumentų. Medingėnų biblioteka turi knygų,
kurių miesto bibliotekoje neįmanoma rasti.
Bibliotekos vedėja Virginija Žadeikienė dirba nuo 1991 m. Ji Medingėnų
pagrindinėje mokykloje nuo 1986 m. dirba ir muzikos mokytoja. Čia kasmet švenčiamos visos valstybinės šventės, Mokytojo diena, Advento popietė, Paskutinis
skambutis, Šimtadienis, Mamos diena. Šių švenčių metu vaikai atlieka meninę
programėlę, per Mamyčių šventę dainuoja visa mokykla.
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Knyga mokinių ugdymo procese
Virginija Lukošienė

Žar¸nų vidurinės mokyklos biblioteką nuo 1959 m. tvarkė Aldona Petreikienė, Danutė Mačiulskytė, Marytė Gaubytė, Genutė Meižienė, Ieva Naglienė, Nijolė
Enkienė, Lilija Jankauskienė, Ona Žydelienė. Nuo 2006 m. kovo 15 d. bibliotekai
vadovauja Virginija Lukošienė.
Žarėnų mokyklos bibliotekos patalpos ne kartą buvo keičiamos ieškant geresnio
varianto bibliotekos knygų fondams, kad būtų laisviau ir moksleiviams patogiau.
2003 m. bibliotekos patalpos buvo perkeltos į 51 m2 kabinetą. Daugiau vietos
atsirado knygų fondams, 8 vietos skaitytojams.
2004 m. laimėtas projektas „Viešosios interneto prieigos taškas kaimo bend
ruomenėse“. Gauti 5 kompiuteriai. Bibliotekoje lankytojų labai pagausėjo. Per
dieną po internetą naršydavo nuo 15 iki 25 vartotojų. Bibliotekoje apsilankydavo
ir miestelio gyventojai.
2009 m. laimėtas projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Jo koordinatore tapo bibliotekos vedėja Virginija Lukošienė. Prie
bibliotekos buvo prijungtas dar vienas 27 m2 ploto kabinetas. Įrengta erdvi bib
liotekos skaitykla su pagal projektą gautais naujais baldais ir nauja aparatūra.
Pirmasis mokyklą pasiekė daugiafunkcis kopijavimo aparatas „Konika Minolta
Bizhub 163“ su priedais. Jis tapo geru pagalbininku mokytojams ir mokiniams
ruoštis pamokoms.
Greitai mokyklos biblioteką pasiekė baldai – vienpusės lentynos knygoms,
skaitytojų stalai ir kėdės prie jų, kompiuteriniai stalai ir kėdės, muzikinis centras.
Po kelių mėnesių į mokyklą atkeliavo 8 stacionarūs kompiuteriai ir vienas nešiojamasis. Skaitykla buvo visiškai kompiuterizuota. Bibliotekoje mokytojai Teresė
Bagdonienė, Vilmantas Jankauskas, Birutė Žvirzdinienė, Alma Čirvinskienė ir kiti
dažnai veda pamokas mokiniams.
Kad ir kaip būtų gaila, skaitytojų kasmet mažėja. Viena iš priežasčių – mokykloje kiekvienais metais mažėja moksleivių. Čia kaltas nedarbas ir emigracija.
Be to, jauni žmonės išvažiuoja į didesnius miestus. Pavyzdžiui, 2012 m. buvo 132,
su mokytojais ir miestelio gyventojais – 163 skaitytojai. Apsilankė bibliotekoje ir
skaitykloje 6 736 skaitytojai. Jiems išduota 6 203 vnt. spaudinių. Dauguma šių
lankytojų naudojosi kompiuteriais. Knygų ir spaudinių fondą sudarė 7 938 vnt.
Kiekvienais metais naujas fondas mažėja, nes naujų knygų biblioteka gauna labai
mažai. Pavyzdžiui, 1979 m. knygų fondą mokykloje sudarė 12 217 vnt., moksleivių
skaičius siekė 266, iš jų 247 skaitytojai. Tada biblioteka glaudėsi 15 m2 kabinete.
1988 m. mokyklos bibliotekos knygų ir spaudinių fondą sudarė 17 535 vnt.
Vėlesniais metais nurašyta 5 000 knygų, kuriose liaupsinta sovietinė santvarka.
Bibliotekoje gyvenimas verda. Kiekvieną dieną joje pilna vaikų ir mokytojų.
Dauguma ieško informacijos kompiuteriuose, kiti skaito laikraščius ar žurnalus,
pradinukai mėgsta paskaityti knygutes. Ne vienas moksleivis ateina į biblioteką,
kad galėtų ramioje aplinkoje pasikartoti pamokas. Aktyviausi skaitytojai – Ligita
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Poeto Justino
Marcinkevičiaus
80-ųjų gimimo metinių
paminėjimas Žarėnų
„Minijos“ vidurinės
mokyklos bibliotekoje.
2010 m.

Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos bibliotekos skaitykloje.
Vedėja – Virginija Lukošienė. 2014 m.
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Petkevičiūtė, Monika Baltrimaitė, Gabrielė Liškutė, Karolina Moksleivės renkasi
Vičiūtė, Rita Bagočiūtė, Jokūbas Juškevičius ir daugelis kitų. knygas Žarėnų
Kiekvienais mokslo metais sudaromas bibliotekos darbo „Minijos“ vidurinės
planas. Jį rugsėjo pradžioje patvirtina mokyklos direktorius. mokyklos bibliotekoje.
Jame siejasi mokyklos bibliotekos uždaviniai ir priemonių 2014 m.
turinys. Priemonių turinį, pavyzdžiui, 2012–2013 m., sudarė 10 punktų. Svarbesni – literatūrinės popietės ir renginiai, teminės parodėlės,
stendų paruošimas. Kiekvienais metais bibliotekoje švenčiamos rašytojų ir kitų
iškilių žmonių sukakčių metinės. Su moksleiviais organizuojami įvairūs renginiai,
literatūrinės popietės. Pavyzdžiui, 2012–2013 m. bibliotekos aktyvas paminėjo
Ramutės Girkontaitės 70-ąsias gimimo metines, Jono Mačiulio-Maironio 150-ąsias
gimimo metines, Marcelijaus Vainilaičio 80-ąsias gimimo metines. Paminėtos Simono Daukanto, Violetos Palčinskaitės, Vinco Kudirkos, Kristijono Donelaičio,
Vytauto Misevičiaus, Jono Biliūno gimimo sukaktys. Kiekvieną mėnesį atnaujinami
bibliotekos stendai.
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Kultūrinis gyvenimas Medingėnuose
1956–1966 metais
Jadvyga Mickevičienė (Pleškytė)

Tais neramiais ir bauginančiais sovietiniais laikais žmonės Meding¸nuose
gyveno skurdžiai, jautėsi nuskriausti ir pažeminti, atplėšti nuo savos žemės ir
suvaryti į kolūkį. Tik vaikai buvo linksmesni, kalbesni ir geranoriškesni.
1951 m. Medingėnuose atidaryta biblioteka, kuri įsikūrė mažame kambarėlyje Leono Surblio name. Medingėnų bibliotekos vedėju iki 1952 m. dirbo Vladas
Siaurys, vėliau – iki 1953 m. – Vytautas Čiuželis.
Nuo 1953 m. spalio, V. Čiuželiui išėjus į pensiją, sovietinė valdžia vedėjauti
paskyrė mane, bibliotekoje dirbau iki 1967 m. Teko organizuoti Medingėnų kultūrinę veiklą padedant Medingėnų septynmetės, vėliau – aštuonmetės mokyklos
mokytojams. Bibliotekoje veikė klubas-skaitykla. Su jos vedėja Adele Miliauskaite
iš pradžių rengdavome šokių vakarus.
Pradėjo veikti dramos būrelis. Rinkome jaunimą, mokėme juos vaidinti ir
šokti lietuvių tautinius šokius. Įvairių kultūros ir meno būrelių veikė ir Medingėnų septynmetėje mokykloje.

Pirmoji Dainų šventė Medingėnuose Dainų slėnyje prie Lenkaičių ąžuolo.
1954 m. birželio 6 d.
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Medingėnų jaunimas
prie Minijos. 1954 m.

Medingėnų
septynmetės mokyklos
šokių ansamblis.
Vadovė – mokytoja
Paulina Krėpštienė.
1954 m.

Tautinius šokius pradėjome šokti 1953 m. žiemą. Buvau moksleivė, kai mokytoja Paulina Krėpštienė pakvietė į nedidelį keturių porų tautinių šokių ratelį.
Šokti man sekėsi.
Baigusi Medingėnų septynmetę mokyklą ir 1953 m. pradėjusi dirbti bibliotekoje, ėmiau mokyti šokti kitus. Jaunimo susirinkdavo daug. Atrinkome aštuonias
poras ir repetavome, šokome įvairius lietuvių liaudies šokius.
Tuo metu vyko ir lietuvių liaudies dainų repeticijos. Liaudies dainų chorui vadovavo muzikos mokytojas Justinas Krėpšta. Buvo ruošiamasi ūkio Dainų
šventei. Pirmoji Dainų šventė Medingėnuose įvyko 1954 m., antroji – 1955 m.
birželio 19 d., trečioji – 1956 m., truko kelias dienas.
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Medingėnų tautinių šokių ansamblis. 1954 m

Medingėnų dainų ir šokių ansamblis antrojoje Dainų šventėje. Šokių vadovė –
Jadvyga Pleškytė, choro vadovas – Juozas Jucys. 1955 m.
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Medingėnų tautinių šokių ansamblis Telšių rajono dainų šventėje. 1957 m.

Derliaus šventė Medingėnuose prie Lenkaičių ąžuolo. Dalyvauja mokytojo Justino
Krėpštos vadovaujamas Medingėnų choras. 1959 m. rugsėjo 13 d.
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Vėliau dalyvavome rajoninėje
Dainų šventėje Rietavê.
1957 m. jau rengiau du šokių ra
telius, kuriuose dalyvavo merginos ir
vaikinai iš Plauskínių ir Medingėnų ūkių.
Vyko jungtinė Dainų šventė Medingėnuose prie Lenkaičių ąžuolo.
1958 m. Dainų ir šokių šventė
aidėjo prie Mínijos upės palei Medingėnus, kur dalyvavo ir Ùžpelių šokių
ratelis.
1959 m. vyko kolūkinė ir rajoninė
Dainų ir šokių šventė. Dalyvavome
Rietåvo ir Plùngės rajoninėje Joninių
šventėje Stalg¸nuose prie Minijos upės.
1960, 1961 ir 1963 m. Dainų ir
šokių šventės vyko kartu su Derliaus
švente, jose Medingėnų dainų ir šokių
ansamblis atliko plačią programą.
Ypač aktyviai veikė Medingėnų Iš Medingėnų septynmetės mokyklos „braukiam“
kaimo kapela, vadovaujama muzikos į Dainų slėnį prie Minijos. 1958 m.
mokytojo Justino Krėpštos.
1956 m. Medingėnuose duris atvėrė kultūros namai. Jie buvo įsikūrę mediniame pastate su viena didele sale ir scena. Jau pakako vietos repeticijoms – šokti,
dainuoti ir vaidinti. Kultūros namams vadovavo Vacys Paulauskas, vėliau – Vincas
Liaudanskas. Meno vadovu dirbo mokytojas Justinas Krėpšta, vėliau – Adolfas
Kundrotas.
Sovietiniai laikai buvo vargani, trūko duonos, neturėjome pinigų. Mokėjo
labai mažas algas. Bet buvome jauni – visi triūsėme su ugnele.
Medingėnų jaunimas
išvyksta į Rietavą –
rajoninę Dainų šventę.
1959 m.
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Dainų šventėje prie
Lenkaičių ąžuolo.
1959 m.
Dainuoja Medingėnų
kultūros namų choras.
Meno vadovas –
muzikos mokytojas
Justinas Krėpšta.
1960 m.

Oi, kokie būdavo smagūs vakarai Medingėnuose. Jaunimas virsdavo į šokių
salę. Tada Medingėnuose nebuvo elektros. Uždegdavome dvi žibalines lempas
ir šokdavome, dirbdavome, kol jos šviesdavo. Kai užgesdavo, eidavome namo –
daugiau žibalo neturėjome.
1959 m. rudenį atsirado elektros varikliukas, kuris tiekdavo Medingėnams
elektrą iki 24 val. Buvo labai gera, viską spėdavome nuveikti.
Medingėnų jaunimas į politiką nesikišdavo. Gyvenome šokdami, dainuodami,
vaidindami. Na, ir savo gyvenimo meilę susirasdavome.
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Groja Medingėnų septynmetės mokyklos mokytojų meno saviveiklos ansamblis, šokęs, dainavęs
ir vaidinęs Medingėnuose, Žarėnuose, Telšiuose. Pirmoje eilėje – Justinas Krėpšta (vadovas),
Paulina Krėpštienė, Vacys Knystautas, Anelė Vitkauskaitė (mokyklos direktorė), Pranas Jocys
(su armonika), juokdarys Vytautas Čiuželis. Stovi – Irena Kontautaitė ir Zita Katinaitė.
Antroje eilėje – Ona Lapinskaitė (vaistininkė), Ona Vitkauskaitė (direktorės sesuo),
Janina Kontautaitė, Jadvyga Pleškytė, Vytautas Skrabys, Ž. Bielskytė. Trečioje eilėje –
Adelė Šernauskaitė, Vladas Siaurys ir Česlovas Serapinas

Šokių ir dainų repertuarą, aišku, nurodydavo Rietavo rajono kultūros ir
švietimo komitetas.
Pagaliau buvo išjudinti visi.
Šoko ir dainavo jauni ir pagyvenę žmonės. Į repeticijas atbildėdavo labai
daug žmonių iš Medingėnų krašto.
Kai sovietų valdžia sujungė Medingėnų ir Gedikėnų kolūkius į Medingėnų
tarybinį ūkį, ūkių valdytojai rūpindavosi atvežti žmones į repeticijas ir vėliau namo.
Buvo smagu, ir niekas neklausė, kiek ir už ką gal kada nors sumokės.
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Pirmoji Joninių šventė Žarėnuose
1959 metais prie Paplienijos piliakalnio
Vaclovas Viršilas

Ėjo 1959 m. Tuo laiku Lietuvo- Pirmosios Joninių šventės karnavalas. Vėliavą
je – Rambyno kalne jau buvo švenčia- neša šventės sumanytojas ir organizatorius
mos Joninės. Nors nedrąsiai, bet vis mokytojas Vaclovas Viršilas, už jo – mokytoja
pasigirsdavo radijuje ar pasirodydavo Birutė Viršilienė. Kairėje – kolūkio pirmininkė
informacijos spaudoje apie atgimstan- Elena Monkienė. 1959 m.
čias senąsias lietuvių tautos tradicijas.
Tada Birutė Viršilienė, dirbdama Žarėnų vidurinėje mokykloje kūno kultūros ir istorijos mokytoja, parašė diskusinio pobūdžio straipsnį į Telšių rajoninį
laikraštį „Komunizmo aušra“ apie lietuviškų tradicijų atgaivinimą. Ji rašė, kad
reikėtų pradėti švęsti šventes ne nuo viršūnių, o nuo apačios: kaimuose, mažuose
miesteliuose – nuo ten, kur tos tradicijos gimusios ir dar kai kur gyvos. Tačiau
jos straipsnis liko be atgarsio. Niekas neatsiliepė.
Tada aš su žmona Birute Viršiliene pasitarėme pas Žarėnų (Ariškės) tarybinio ūkui direktorių Kazimierą Bujavičių. Išdėstėme jam savo planą, kurį buvome iš anksto paruošę. Jam toks pasiūlymas patiko ir jis pritarė. Po kelių dienų
jis sukvietė ūkio padalinių vadovus: Ariškės, Kereliškės, Karštenių, Girkantiškės
ūkvedžius, ūkio specialistus ir mus. Visi mielai pritarė tokiam renginiui, patiko
Joninių šventės planas visi nutarė ruoštis. Netgi birželio 23-iąją dieną numatė
dirbti tik ligi pietų, o 24-ąją švęsti Jonines.
Kad ūkiui nebūtų per didelių išlaidų, direktorius K. Bujavičius pasikvietė
ir aplinkinių kolūkių pirmininkus: „Liepsnos“, „Baltijos“, Rimučių ir kitų. Jie
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Į pirmąją Joninių šventę Telšių rajone susirinko
keli tūkstančiai žmonių iš viso Telšių krašto
Lietuviškas dainas traukia Telšių rajono mišrūs
dainų chorai. Griežia Tverų dūdų orkestras.
1959 m.

794

I S T O R I J A . K U LT Ū R A . Š V I E T I M A S

sutarė, kiek skirs Joninėms lėšų, sukirto rankomis ir ėmė ruoštis šventei. Telšių
spaustuvėje užsakėme didelius skelbimus ir išplatinome Telšių rajone.
Žmonės ruošėsi, nes kiekvienas padalinys ir ūkis turėjo parengti po vieną
žirgą lenktynėms, bent po vieną karnavalo grupę, nupinti po 30 metrų ąžuolų
vainikų. Visa Paplienijos piliakalnio šventės aplinka buvo vainikuota kaip senovėje.
Šalia Žarėnų stūkso Plinijos kalnas. Jį iš trijų pusių supa gražioji Minijos
upė, o pats Plinijus panašus į namo šlaitinį stogą. Viršuje pereiti per Plinijos kalną galima tik siauru takeliu, nes jo krantai labai statūs, apaugę senais medžiais.
Paplienijos piliakalnio papėdėje auga išsikerojęs senelis ąžuolas ir puiki lygi, be
medžių, aikštelė, į kurią įeiti buvo padarytas gražus tiltelis su atramomis, puoštomis ąžuolų vainikais. Per jį galėjo patekti tik pėstieji. Arklius, jais atjoję, turėjo
palikti kitoje Minijos upės pusėje įrengtoje aikštelėje.
Nors šventės pradžia buvo skelbiama 1959 m. birželio 24 d. 18 val., bet
žmonės su arkliukais, prisisodinę į vežimus senų ir jaunų žmonių, per Žarėnus
į Paplienijos piliakalnio aikštelę važiavo jau 14 val. kaip į didžiausius bažnyčios
atlaidus. Taip buvo ir vėliau – kasmet Joninių išvakarėse – birželio 23 d.
Reikėjo sutikti žmones – savus ir svečius, reikėjo ir pasipuošti. Birželio pradžioje iš Kauno dailės kombinato parsivežėme 19 komplektų vyriškų ir moteriškų
tautinių rūbų, juos vilkėjome Joninių šventės metu.
Šventė prasidėjo dalyvių paradu per vainikuotą tiltelį į Paplienijos piliakalnio aikštelę po ąžuolu.
Šventę vedė šių eilučių autorius. Aš ir paskelbiau Joninių šventės pradžią.
Uždainavo Žarėnų vidurinės mokyklos ir kultūros namų mišrūs chorai. Man teko
ir chorams diriguoti. Paskui išbėgo į aikštę šokėjai, paruošti Birutės Viršilienės,
jie visus pasveikino tautiniu šokiu „Kepurine“. Paskui šoko senovinius lietuvių
liaudies šokius: „Aleksandruška“, „Du broliukai“, „Ant kalno karklai“, labai plojo
„Kalveliui“, „Žilvyčiui“, „Jievaro tiltui“ ir linksmajai „Sutartinei“.
Po meninės šventės dalies susirinkusieji kalno viršūnės takeliu atsargiai
skubėjo į antrą kalno pusę, kur laukė žirgų lenktynės. Dalyvavo 16 raitelių su
žirgais. Iš starto juos išleisdavo veterinarijos gydytojas J. Kasnauskas, jis raitelius
sutikdavo ir finišo vietoje, nes raiteliai, už kilometro gavę dokumentą, grįždavo
atgal. Paruoštą žirgams trasą supo šimtai žmonių. Buvo daug džiaugsmo ir juoko.
Kai susirinkusieji visi grįžo į aikštelę, jų laukė įvairūs atrakcionai: sliuogimas
7 metrus slidžiu nužievintu rąstu į viršų, kur stovėjo dovana. Reikėjo ją paimti.
Bandyti laimę buvo daug norinčių, bet retai kuriam pavyko. Kitas plonesnis rąstelis buvo įkastas įstrižai – 8 metrus į viršūnę ir vis plonėjantis, todėl juo lipant
labai linguodavo kamienas ir ne vienas nukrisdavo. Bet drąsuolių netrūko, keli
laimėjo prizus. Dar kitiems teko ir išsimaudyti, kur per Minijos upę buvo įtaisytas
puslankis tiltelis. Per jį reikėjo pervažiuoti dviračiu, o jis – ganėtinai siauras. Buvo
tokių, kurie drąsiai važiavo ir išsimaudė su rūbais, kiti, sportiškai nusiteikę – iš
anksto buvo nusirengę. Maudyklės kėlė didelį juoką.
Pradėjo temti, artėjo vidurnaktis. Nors šventė atrodė prie pabaigos, bet čia
atsivėrė nuostabiausias grožis, įsiplieskė du didžiuliai laužai: vienas – papėdėje,
šalia aikštelės, kitas – kalno viršūnėje. Tuo metu pro tribūną judėjo karnavalo
eisena. Ir ko tik čia nebuvo: ir baisios raganos, ir pilnas miškas nykštukų. Pra795
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Pirmąją Joninių šventę Žarėnuose paįvairino
važiavimas dviračiais per lieptą Minijos upe.
1959 m.
Į Joninių šventę žygiuoja dainų ir tautinių
šokių ansambliai. 1959 m.
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važiuoja Pirčiupio „Motina“ ir „Aleksandras Morozovas“, krūtine uždengęs
tankų ambrazūrą prie aukuro.
Vaidilutės saugojo šventąją ugnį,
bet karaliaus Mindaugo raiteliai „pavagia“ Birutę, čia pat praplasnoja 12 brolių juodvarnių, pravažiuoja pirmoji „Lietuviška vaiko mokykla prie ratelio“, iš
ąžuolo nusileidžia „Pauersas“.
Kitąmet Joninių šventėje visus
be galo sudomino gyvieji šachmatai.
Jų sumanytojai – Žarėnų vidurinės mokyklos direktorius Pranas Stasiulis ir
pavaduotojas Petras Valužis.
Pirmajai Joninių šventei daug
pagelbėjo mokyklos sekretorė Angelė
Riškaitė. Apskritai dirbome visi: mokytojai, mokiniai, ūkio darbuotojai ir
specialistai.
Liepsnojant laužams ir labai lėtai
slenkant karnavalo eisenai, kad viską
žmonės spėtų pamatyti, dangų nušviesdavo įvairiaspalvės raketos. Jomis buvo
šaudoma iš centro ir iš keturių kampų Joninių šventę Žarėnuose veda mokytojas
į vidurį. Tai buvo nepaprastas reginys. Vaclovas Viršilas. 1959 m. birželio 24 d.
Raketų gavome iš Telšių karinio
dalinio, kurio vadams nuvežėme alaus statinaitę. Ir taip būdavo kas metai.
Joninių šventė baigdavosi apie 1 val. nakties. Tačiau šokiai ir dainos nenutildavo iki išauštant. Už šventės organizavimą Telšių rajono valdžia apdovanojo
bibliotekos vedėją Eleną Monkienę ir skaityklos vedėją panelę Ievą (pavardės
neatsimenu). Mes su žmona nebuvome nei komjaunuoliai, nei komunistai, tad
valdžia tokiems nieko neduodavo.
Per antrąją, 1960-jų Joninių šventę, buvo atvažiavusi ir visa Telšių rajono
valdžia. Jai labai patiko ir kitąmet Telšių rajono valdžia išleido įsaką, kad tokias
Jonines kaip Žarėnuose verta ir reikia organizuoti visame Telšių rajone. Tik toji
Joninių šventė buvo pavadinta ne Joninėmis, bet Jaunimo švente. Rajono valdžia
net skyrė autobusą kursuoti maršrutu Telšiai–Žarėnai–Paplienijos piliakalnis.
1959 m. pirmąją Joninių šventę Telšių krašte išgarsino ir už Lietuvos ribų.
JAV lietuvių Čikagos laikraštis „Vilnis“, per du laikraščio puslapius su nuotraukomis viską aprašė.
Tokia buvo pirmoji Joninių šventė Žarėnuose ir ji prigijo visam laikui.
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Kultūra ir pramogos Žarėnuose sovietmečiu
Laima Jurkuvienė

Žarėnų miestelis prie gražuolės Minijos ir vaizdingo Paplienijos piliakalnio
visada buvo garsus savo meniniais kolektyvais ir jų veikla. Čia visais laikotarpiais
skambėjo dainos, sukosi poros šokių sūkuryje, griežė kapelos.
Pokario laikotarpiu kultūros židinys buvo klubas-skaitykla. Dirbo po vieną
darbuotoją, kuris buvo išlaikomas iš ūkio biudžeto. Buvo demonstruojami kino
filmai, kurios rodė „užkietėjęs“ kino asas Bronius Stonkus. Jis buvo ne tik kino
demonstravimo, bet ir tradicinių masinių renginių įgarsinimo pradininkas. Jis įdiegė daug naujovių į pokario žarėniškių kultūrinį gyvenimą. Klube buvo susikūręs
šokių kolektyvas, kuriam vadovavo Stefanija Jurkienė. Kolektyvas, pasipuošęs
naujais tautiniais rūbais, atstovavo Žarėnams, dalyvavo aplinkiniuose rajonuose
rengiamose šventėse, apžiūrose.
Apie 1958–1960 metus buvo sukurtas mišrus choras, kuriam vadovavo
A. Bendžius ir Danutė Norvilaitė. Choras buvo tikrai profesionalus ir daug koncertuodavo. 1960 m. dalyvavo Vilniuje vykusioje Dainų šventėje.
Dramos kolektyvas nuolat sukviesdavo sodiečius smagiai praleisti laiko ir
paviešinti kaimo ir to laikotarpio aktualijų. Šiam kolektyvui vadovavo Ieva Jankauskienė.
Apie 1946 m. Stanislovas Jurkus su savo sūnumis Stasiu ir Juozapu, pakviesdami prisijungti S. Dargį, susibūrė į kapelą, kuri grojo ne tik sodiečių gegužinėse,

Žarėnų kultūros namų atidarymo iškilmės. Kalba ūkio direktorius Algirdas Bladžinauskas.
1990 m. vasario 1 d.
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Vakaronė Žarėnų vidurinėje mokykloje. Direktorė Natalija Mažeikaitė (šešta iš kairės). 1960 m.

apsilankydavo ir partizanai, jie linksmino per krikštynas Žarėnų moksleiviai
ar kitomis progomis. Vėliau kapela vis tobulėjo, prie jos dviratininkų varžybose.
jungėsi vyrai, kurie mokėjo valdyti muzikos instrumentus. 1981 m.
Populiariausi muzikantai buvo S. Bumblauskas, A. Labžindis,
S. Petreikis, K. Rupšys.
Rengiant tradicinius renginius, ūkio darbų pradžios ar pabaigos šventes, Jonines, daug savo darbu ir idėjomis prisidėjo bibliotekininkė L. Monkienė. Kultūros
židinys kaime buvo biblioteka. Tačiau žmonės patys noriai jungėsi į kolektyvus,
be jokio atlygio linksminosi patys ir malonių akimirkų suteikdavo kitiems.
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Groja Žarėnų
kultūros namų kaimo
kapelos muzikantai
Pranas Valatka
(kapelos 1969 m.
įsteigėjas), Petras
Jurgutis, Adomas
Labžindis, Edvardas
Jankauskas, Antanas
Čekinskas ir Gintaras
Vainutis. 1982 m.

Prie Underavičių
dvaro koncertuoja
Žarėnų kultūros
namų kaimo kapelos
muzikantai: Vidas
Petrauskas, Adomas
Labžindis, Petras
Jurgutis, Vaidotas
Pocius, Edvardas
Jankauskas ir
Virginijus Jurkus.
1989 m.

Žarėnų kultūros
namų direktorius
Justinas Žukauskas
kviečia visus įsijungti
į visuomeninę veiklą.
Šalia – profsąjungos
komiteto pirmininkė
Stefanija Jurkienė.
1990 m.
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Apie 1962 m. klubo veikla persikėlė į buvusios mokyklos patalpas Underavičių dvare, ir klubas buvo pervadintas kultūros namais. Jiems vadovavo
I. Raišelienė, vėliau A. Puplauskas. Čia
vieni kolektyvai keitė kitus. Nuolat
buvo siekiama profesionalumo, meninė
raiška vis populiarėjo. Atsirado vadovų,
kurie noriai atvykdavo iš Telšių, kad
savo turimas meno žinias perteiktų
kolektyvų nariams.
Nuo 1984 m. kultūros namų di- Laimos Jurkuvienės šeima pusryčiauja. 2012 m.
rektoriumi buvo paskirtas J. Žukauskas.
Dar labiau pagyvėjo meninė veikla. Jis
į darbuotojus įtraukė jaunų specialistų, kurie subūrė po kelis kolektyvus,
jiems vadovavo, dalyvavo apžiūrose,
konkursuose bei dainų šventėse.
1991 m. Žarėnų kultūros namai
vėl persikėlė į naujas patalpas, kuriose
gyvuoja iki dabar. Čia viskas nauja ir
erdvu. Yra žiūrovų salė, kurioje telpa
320 žiūrovų, dar dvi salės pritaikytos
gyventojų poreikiams, erdvūs darbo
kabinetai. Darbuotojai puoselėja etninę
kultūrą, groja kaimo kapela, dainuoja
vokaliniai ansambliai (moterų ir mišrus), vaikų bei jaunimo ansambliai,
veikia dramos kolektyvas.
Nuolat vyksta tradiciniai rengi
niai: Užgavėnės, Joninės, kraštiečių šventė „Į Tėviškę sugrįžus“, lauko dar
bų
pabaigtuvės „Derlius“, liaudies mu- Stefanija Jurkienė su anūkėle Margarita.
zikos, šokių ir dainų šventė „Bočių 2012 m. Juozo Girdvainio nuotr.
melodijos“. Kultūros darbuotojai rengia
valstybinių švenčių minėjimus, kitus pramoginius renginius, kuriuose dalyvauja
ne tik žarėniškių meno kolektyvai, bet ir aplinkinių rajonų bei miestelių saviveik
lininkai.
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Antano Baranausko paveikslas Lauko Sodoje
Juozas Girdvainis

Lauko Sodos ūkininkė Stanislava
Urvakienė (Baranauskaitė) ir Steponas
Urvakas pagarbiai laiko vyskupo Antano Baranausko 1884 m. dovanotą šventą paveikslą „Švč. Mergelė Marija su
kūdikiu“ savo giminaičiams. Paveikslo
kitoje pusėje užrašyta (lenkiškai):
„Wdzięczne zgromadzenie księży Paulinos
w dniu jubileuszu 25 lat biskupsīwa
J. W. (Jaśnie Wielmożnemu) biskupowi
Beresniewicz dnia 25 lutego 1884 r.
W upominku składa.“
Išorinėje paveikslo pusėje užrašyta: „Pod tvoję Obronę uciekamy się.
S. B. A.“
Užrašas lietuviškai (vertimas):
„Dėkinga Pauliečių ordino kunigų bend
ruomenė 25 metų vyskupystės jubiliejaus
proga dovanoja atminimui jo ekscelencijai
vyskupui Beresniewicz. 1884 m. vasario
25 d.“

XIX amžiaus paveikslas „Švč. Mergelė
Marija su kūdikiu“. Kitoje paveikslo pusėje
užrašas „Wdzięczne zgromadzenie księży
Paulinos w dniu jubileuszu 25 lat biskupsīwa
J. W. (Jaśnie Wielmożnemu) biskupowi

Anykščių krašto rašytojo vysku- Beresniewicz dnia 25 lutego 1884 r.
po Antano Baranausko atminimas Lau- W upominku składa“. Juozo Girdvainio nuotr.
ko Sodoje gyvas. Čia gyvena ir triūsia
A. Baranausko giminaitė Stanislava Urvakienė (Baranauskaitė). Jos seserys – Zofija
Stankevičienė (Baranauskaitė), Janina Virbalienė (Baranauskaitė) gyvena Vilniuje,
Jonas Baranauskas ir Antanas Baranauskas.
Kai vyskupas Antanas Baranauskas mirė, jo brolis Anupras Baranauskas su
žmona Bronislava Baranauskiene (Krasauskaite), tada gyvenę Viešvėnuose, paveldėjo
iš vyskupo Antano Baranausko daug vertingų relikvijų, kartu ir Švč. Mergelės
Marijos su kūdikiu paveikslą.
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Paveikslas „Švč. Mergelė Marija su kūdikiu“ saugomas Lauko Sodoje
nuo 1910 m. Viktorijos Bendaravičiūtės nuotr. 2013 m.

Lauko Sodos ūkininkės Stasės Baranauskaitės-Urvakienės šeima
švento paveikslo ir kitas Baranauskų giminės relikvijų nesiruošia
atiduoti nei restauracijai, nei į muziejų, nors atvykstantieji ir
pageidauja. 2013 m. Juozo Girdvainio nuotr.
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Kai daug armonikų prabyla...
Damijonas Šniukas

Iki šiol Medingėnai niekuo ypatingu nepasižymėjo, niekas jų nelinksniavo. O dabar? Dabar – 1957 metais
visai kitas dalykas. Medingėniškiai –
smarkūs muzikantai. Tai jums pasakys
Rietave, tai jums prasitars ir pagirs
lankantis aplinkiniuose kaimuose, kad
Medingėnuose tikrai skamba muzika.
Tiesa, muzikantų, kurie tikrai
grodavo vakaruškose, gegužinėse, būda
vo daug ir anksčiau. Bet jie beveik
visi paseno. Štai senasis Majauskas.
Ieškodamas darbo ir duonos, jis buvo
išvykęs į Ameriką. Ten grojo darbininkų dūdų orkestre. Grįžęs į tėviškę,
Medingėnuose jis subūrė aplink save
muzikantus, pats pūtė dūdą, kol galėjo. Medingėnų muzikantas Stepas Kundrotas.
Bet juk Majauskui – 70 metų. Tiek pat 1951 m. Nuotraukos iš Juozo Girdvainio archyvo
turi ir Juozas Petravičius, ne ką jaunesni
ir kiti. Kaip aiškėja, muzikantų problema Medingėnuose buvo pasidariusi rimta
ir nežinia, ar būtų išsisprendusi, jei ne festivaliniai vėjai.
Medingėnų septynmetės mokyklos mokytojas Justinas Krėpšta pastebėjo,
kad kai kurie moksleiviai yra gana gabūs muzikai. Stasys Bumblys, Domas
Puidokas, Vacys Žilinskas, Adelis Kundrotas turėjo net savo armonikas ir gana
šauniai sugrodavo. Mokytojui J. Krėpštai kilo mintis juos suburti į armonikierių
ansamblį. Repeticijas pradėjo su septyniais muzikantais. Ypač svarbus vaidmuo
atiteko mokyklos saviveiklos vakarams, kuriuose moksleiviai ne tik dainavo,
šoko, bet ir grojo.
Medingėnų
septynmetės mokyklos
armonikierių
ansamblis.
Vadovas – muzikos
mokytojas Justinas
Krėpšta. 1956 m.
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Medingėnų
septynmetės
armonikieriai.
1957 m.

Mokyklos armonikierių ansamb
lis ėmė augti kaip ant mielių. Ir kai reikėjo
ruoštis Rietavo rajono festivalinei apžiūrai, mokytojas J. Krėpšta net neabejojo,
kad mokyklos garbė bus apginta.
„Pasirodys Medingėnų septynmetės mokyklos šešiolikos armonikierių ansamb
lis“, –
buvo pranešta per rajoninę apžiūrą Rietave. Ir ne vienas žiūrovas salėje buvo
netikėtai nustebintas. Sklido liaudies dainų, polkų, valsų melodijos. Iš peties rėžė
septintokai – S. Bumblys, D. Puidokas, V. Žilinskas, S. Stankus, S. Vaikus, T. Grinius,
V. Gudas, penktokas S. Abromavičius,
šeštokai – P. Grigalius, J. Rimkus, antrokas E. Gricius, ketvirtokas B. Kazragis, trečiokas J. Griguola. Kairiajame krašte sėdėjusio Adelio Kundroto
pirštai vikriai lakstė klavišais, kitame
ansamblio kampe būgną mušė jo brolis
Albertas. O eigulio Grigaliaus sūnus
Petras griežė naujausia armonika, kurią
už tėvuko pinigus mokytojas parvežė
iš Klaipėdos.
Paskatinti garbės raštais, moksleiviai dar kruopščiau ruošiasi, kiekvieną
repertuarą papildydami naujais muzikos kūriniais: „Ar aš tau, sese, nesakiau“, „Po aukštus kalnus vaikščiojau“,
polka, valsu, maršu. Pardavęs turguje
paršiukus, Plauskinių kaimo Marčius
sūnui Stasiukui nupirko armoniką, kaimynas Aleksis irgi savo sūnui Vaciukui
nupirko armoniką.
Į vaikinus nusižiūrėjusios, mu- Mokytoja Stasė Semėnaitė eina kankliuoti su
ziką pamėgo ir mergaitės. Kuriamas Medingėnų mokyklos mokiniais. 1960 m.
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merginų muzikos ansamblis, kuriame gitaromis ir kanklėmis groja D. Lukošiūtė,
S. Zupkutė, P. Šimkutė, Gražina ir Vanda Gedvilaitės ir dar kelios. Medingėnų
moksleiviai sako, kad baigti septynmetę ir nemokėti groti, dainuoti ar šokti –
gėda. Gėda sau ir kiekvienam!
„Jei septynmetę su vienu ar kitu trejetu baigi – nieko baisaus, bet jei nemoki groti
ar šokti, tai koks tu vyras“, – atsisveikindamas pareiškė kažkuris ir nieko nelaukęs
armonika užtraukė maršą, kiti, pritardami jam, taip pat ištempė savąsias dvieiles.
Važiuodamas į Vilnių, galvojau: „Geri Medingėnų muzikantai ir jie dabar auga,
lavinasi. Ir už visa tai turi būti dėkingi muzikos mokytojui Justinui Krėpštai.“ Medingėnuose geru ir teisingu keliu einama.
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Žarėnų liaudies muzikos kapela „Žara“
pasitiko trisdešimtmetį
Parengė Juozas Girdvainis
Žarėnų liaudies
muzikos kapela
„Žara“. 2016 m.

2016 m. lapkričio 26 d. Žarėnų kultūros centre vyko Žemaitijos regiono
liaudiškos muzikos šventė „Melodijų kermošius“, kurioje daugiausia dėmesio skirta
Žarėnų kaimiškai kapelai „Žara“. Kapela minėjo kūrybinės veiklos trisdešimtmetį.
Visus tuos metus „Žarai“ vadovauja Vidas Petrauskas. Keitėsi kapelos muzikantai, solistai, o Vido jaunatviškumo ir energijos gali pavydėti dažnas scenos
žmogus. „Žara“ – Žarėnų kultūros centro veidas, vizitinė kortelė. Kapelos pasveikinti jubiliejaus proga atvyko meno kolektyvai iš Akmenės, Mažeikių, Plungės,
Telšių rajonų.
Sveikinimo žodį tarė Žarėnų parapijos klebonas Kęstutis Balčiūnas, Žarėnų
seniūnijos seniūnas Pranas Lukošius, Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja Alma Čirvinskienė, visų rajono kultūros centrų vardu –
Ryškėnų kultūros centro direktorė Roma Virketienė. Nostalgiją žiūrovams kėlė
filmuota medžiaga apie „Žaros“ gyvenimą – įdomų, turtingą koncertų, susitikimų, renginių, repeticijų. Kolektyvo branduolys, kurį sudarė keli savamoksliai
muzikantai – Adomas Lapžentis, Petras Jurgutis, Edvardas Jankauskas, Antanas
Čekinskis – susibūrė daugiau kaip prieš 30 metų. Jiems vadovavo buvęs muzikos
mokytojas Pranas Valatka. Vėliau muzikantams apie metus vadovavo birbynininkas Gintaras Vainutis.
Nuo 1986 m. kapelai pradėjo vadovauti Vidas Petrauskas. Į veiklą įsijungė
profesionalūs muzikantai – birbyne grojantis Svajūnas Šlajus, klarnetu – Mindaugas
Songaila. Kapela pradėjo groti įvairių kompozitorių kūrinius, dalyvauti apžiūrose,
vykti į Lietuvos dainų šventę ir taip tapo stilizuota kaimo kapela. Metams bėgant, kapela jaunėjo: papildė Telšių muzikos mokykloje besimokantys žarėniškiai
Marius Petrauskas, Jaunutis Petrauskas, Giedrius Gintvainis, Julija Meškauskaitė
(vėliau – Taujanskienė), kuri savo dainavimu visus džiugina nuo 7 metukų iki šiol.
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Amžinybėn išėjus aktyviam kultūros puoselėtojui ir kapelos sielai būgnininkui
Edvardui Jankauskui, jį keitė Arvydas Karalius, Valdas Bladžinauskas, Vaidotas
Norkus, Rimantas Lapžentis. Daugiau kaip 25 metus kapeloje groja Adomas Lapžentis (A. Lapženčio sūnus).
Kontrabosą jau beveik 20 metų valdo jaunesnysis Antanas Čekinskis. Kapeloje smuiku grojo Alfonsas Kungys. Dešimtmetį smuikuoja Živilė Godeliauskytė.
Dainavimu džiugino Simona Meškauskaitė, Rosita Norkutė, Erika Girdvainytė,
Rima Gintvainienė. Kapelos vadovas džiaugiasi, kad į koncertinę veiklą įsijungė
talentingas dainininkas Jokūbas Juškevičius bei akordeonininkas Egidijus Lapžentis,
Steponas Lapžentis, Virginijus Jurkus. Kapelos nepamiršta ir dabar jau studentės
Dainora Petrauskaitė ir Irmina Meškauskaitė. Visada kapelą lydi ir koncertinę
programą veda Žarėnų kultūros centro direktorė Dalia Petrauskienė. V. Petrauskas
turi viltį, kad į „Žarą“ vėl sugrįš buvusios kapelos dalyvės: Eglė, Donata, Monika,
Edmonda bei kt. Kapela nuolat dalyvauja Pasaulio lietuvių, Lietuvos dainų šventėse. Yra nuolatinė apskrities ir rajono dainų švenčių, respublikinių ir Žemaitijos
regiono kaimo kapelų varžytuvių, rajono renginių dalyvė. Noriai bendradarbiauja
su aplinkinių rajonų kultūros įstaigomis, dalyvauja mainų programoje su Telšių
rajono kolektyvais.
Žarėnų kultūros centro liaudies muzikos kapelai „Žara“ suteikta II kategorija.
2002 m. žarėniškiai tapo ,,Duokim garo“ laidos vasaros čempionato nugalėtojais.
2005 m. dalyvavo kaimo kapelų varžytuvėse Varėnoje.
2006 m. kaimo kapelų festivalyje ,,Ant rubežiaus“ Šiauliuose iškovojo šauniausios kapelos vardą.
2008 m. ,,Žara“ koncertavo Žemaičių festivalyje Telšiuose, tarptautinėje
kalvystės šventėje Mažeikiuose.
2015 m. Raseiniuose ,,Žara“ tapo Žemaitijos kaimo kapelų varžytuvių „Grok,
Jurgeli“ laureate.
Žarėnų kapelai teko išbandyti ir užsienio scenas – koncertavo Austrijoje,
Dagestane, Kaliningrado srityje, Latvijoje. Tačiau, anot kapelos vadovo V. Pet
rausko, mieliausia įvairių švenčių proga koncertuoti saviškiams – Telšių rajono
gyventojams.
V. Petrauskas nuoširdžiai dėkoja visiems už sveikinimus, kapelos dalyviams –
už nuoširdų darbą ir yra pasiruošęs darbus tęsti dar ne vieną dešimtmetį.
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Liaudies muzikos ansambliui „Medinga“ –
15 metų
Rita Stančiukienė

„Medinga“ jau penkiolika metų Medingėnuose skleidžia liaudišką muziką
visiems – tai liaudiškos muzikos ansamblis.
Rietavo kultūros centro Medingėnų filialo liaudiškos muzikos ansamblio
„Medinga“ veikloje dalyvauja dvylika žmonių. Moterys dainuoja, vyrai groja:
Algis Budrys armoniką virkdo, Artūras Šerlinskas akordeoną kalbina, Adomas
Songaila būgnus muša, Algis Kiaurakis gitaros stygas virpina. Kai reikia, muzikantai tvirtais balsais ir dainuojančioms moterims pritaria. Ir skamba „Medingos“
dainos plačiai – per visą Žemaitiją. Ansambliečiai dalyvauja Mykolinių šventėse,
koncertuoja tradicinėse seniūnijų dienose, mielai dalyvauja Rietavo kultūros centro
organizuojamuose „Subatvakariuose“, dažnai koncertuoja aplinkinių kaimų ir miestelių šventėse. „Medingos“ dainų klausėsi Tverų, Pelaičių, Labardžių, Giliogirio,
Daugėdų gyventojai. Ansambliečiai koncertavo Plungėje, Žarėnuose, Raseiniuose
ir… Švedijoje.
„Dainuojame ir saviems, tačiau kažkodėl namuose pasirodyti – sunkiausia. Myli
mus medingėniškiai, paploja, bet jaudulį jaučiame didžiulį“, – kalbėjo ansamblio nariai,
kai, pakviesta „Medingos“ vadovės Virginos Budrienės, vėjuotą spalio vakarą
atvažiavau į saviveiklininkų repeticiją. Pavadinusi „Medingą“ kapela, tuoj buvau
pataisyta: „Mes nesame tikra kapela. Neturime nei smuiko, nei kontraboso, bet ansamb
lyje gitaristas groja. Mėgstame linksmesnes, skambesnes melodijas, todėl repertuare daug
Remigijaus Poderio dainų. Jos patinka ir mums, ir mūsų klausytojams.“
„Medinga“ turi savo istoriją. Ansambliečiai pakvietė visus į savo veiklos
penkiolikos metų jubiliejų. Nėra abejonių, kad tokį ilgą kelią nuėjęs ansamblis jau
spėjo susidainuoti – tapti viena didele muziką mylinčia šeima. Ir iš tiesų, kaip
pasakojo V. Budrienė, „Medinga“ – ne tik ansamblis, tai – bendruomenės aktyvo
branduolys, žmonės, be kurių neapsieina nė vienas kaime vykstantis renginys.
Prie kolektyvo vairo per gyvavimo metus stovėjo dvi medingėniškės – įkūrėja
Irena Bagdonienė ir dabartinė vadovė V. Budrienė. Kiekviena jų įnešė savo indėlį
į sėkmingą „Medingos“ veiklą, abi gali daug papasakoti apie čia dainavusius
žmones, koncertines išvykas, įdomesnes repeticijų akimirkas.
Irena Bagdonienė prisiminė, kaip 2000-aisiais, kilus idėjai suburti folkloro
ansamblį, ėjo iš kiemo į kiemą ragindama dainuojančius medingėniškius ateiti į
repeticijas: „Pirmiausia aplankiau ir prikalbinau repetuoti tuos, kurie giedojo bažnyčios
chore. Pradžia nebuvo lengva: kultūros namai seni, per kiaurą stogą varvantis vanduo
sušaldavo į ledą. Tad pirmiesiems kolektyvo nariams – tėvui ir dukrai Adomui ir Danutei Songailoms, Konstantinui Mickevičiui, Domininkui Igariui, Adelei Liaudanskienei,
Janinai Pocienei, Staselei Girčienei – repetuoti teko ne tik šaltoje, bet ir slidžioje salėje.
Turėjome vienintelį muzikantą – akordeonu grojančią A. Liaudanskienę, o po pusmečio,
matyt, patikėję ansamblio veikla, į jį įsiliejo bandonininkas Vaclovas Knystautas, Tomas
Kubilius, Virgina Žadeikienė, Dalija Rudienė. Pirmasis mūsų koncertas – pasirodymas
2001-ųjų Mykolinių šventėje, Rietave (šią datą medingėniškiai laiko savo ansamblio
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įkūrimo diena – aut. past.). Koncertinių drabužių neturėjome, Medingėnų liaudies
skolindavomės iš bažnyčios. Pamenu, kaip pykdavo „pročkelė“: muzikos ansamblis
„Medinga“. 2016 m.
„Dulkina šventus sijonus bet kur išsivežę.“
Kolektyvas stiprėjo, sąlygos repetuoti gerėjo. Savivaldybė
pasirūpino kultūros namų remontu, per projektą gavome pinigų armonikai, akordeonui,
būgnams įsigyti, o pasinaudoję rinkimų vajumi iš anuometinio Seimo nario Jono Jagmino
išprašėme pinigų medžiagai ir iš jos savo lėšomis pasisiuvome aprangą. Iki šiol juokaujame, kad „užsidainavome“ gražius kultūros namus, koncertinius drabužius ir… asfaltą
į Medingėnus. Pamenu, kaip „spaudėme“ minėtąjį politiką tesėti pažadą dėl žvyrkelio
asfaltavimo. Koncertavome tada Giliogiryje, o J. Jagminas, kaip kaimo šventės svečias,
pirmoje eilėje sėdėjo. Repertuare buvo daina apie dulkantį kelią. Prieš ją atliekant pasakiau moterims, kad jos visos dainuodamos į politiką žiūrėtų. Suveikė! Dainai pasibaigus,
Seimo narys, pašokęs nuo kėdės, prisipažino, kad užuominą suprato, ir dar kartą pažadėjo
daryti viską, kad kelias būtų rekonstruotas“, – linksmai pasakojo ansamblio įkūrėja.
„Medingoje“ atsirado ir šokančių porų – Ingrida ir Romas Zdanavičiai, Nijolė ir Robertas Katauskai, Lina ir Stasys Songailos, Irma Salienė, Stasys Mačaitis.
Į ansamblio gretas įsiliejo mama ir sūnus Dalė ir Marius Petrauskai, Janina Gintalienė. Kolektyvas lyg gyvas organizmas nuolat atsinaujindavo – vadovėms net
sunku prisiminti visus ilgesnį ar trumpesnį laikotarpį dainavusius „Medingoje“.
2006-aisiais sulaukta pastiprinimo – ansamblyje groti pradėjo A. Budrys ir
A. Šerlinskas. Kartu su jais į repeticijas kurį laiką vaikščiojo V. Budrienė, tačiau,
mamai mirus, moteris iš kolektyvo pasitraukė.
2008-aisiais „Medinga“ pradėjo skirstytis. Iš darbo kultūros namuose išėjus
I. Bagdonienei, paskui ją pasitraukė nemažai dainininkių. „Reanimuoti“ irstantį
kolektyvą teko filialo vedėjo pareigas pradėjusiai eiti V. Budrienei. D. Songailaitė,
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A. Songaila, S. Girčienė, J. Pocienė, J. Gintalienė, L. Songailienė, Aldona Griželienė,
Albinas Vaiša, Lina Jakunskienė ir jos dukra Nijolė buvo pirmieji atsinaujinusios
„Medingos“ nariai. Vadovę palaikė ir savi muzikantai – vyras Algis ir jo sūnėnas
A. Šerlinskas. Vėliau prisijungė Adelė Songailienė, Arminas Vaiša. Medingėniškiams
muzikantams padėjo ir rietaviškis Vincas Varpiotas. Sužinojusi, kad nuošaliame
vienkiemyje, esančiame kažkur miškuose, gyvena „tropnas“ muzikantas A. Kiaurakis, V. Budrienė pradėjo jo ieškoti.
„Savaitę laiko aplink žmogaus namus sukinėjausi, kol vieną vakarą pavyko užtikti.
Paprašytas groti ansamblyje, kuklinosi, sakė daug metų jokio muzikos instrumento rankose
nelaikęs. Sunku buvo prikalbinti, bet sutarėme: ateis į repeticiją ir pamėgins. Algio rankos
greitai prisiminė, ką mokėjusios, o mokėjo jos daug – jaunystėje gitara, smuiku, akordeonu,
armonika grojo. Nuo tada ir susigyvenome: „Medinga“ surado puikų muzikantą, Algis –
muziką. Nors jam nuo namų iki Medingėnų keletas kilometrų, nesiskųsdamas dviračiu į
repeticijas atmina, o žiemą ir pėsčiomis ateina. Nebaisios nei liūtys, nei pūgos. Kartais
mane sąžinė graužia: sakau, kur tu, Algi, tokioje tamsoje su dviračiu, sėsk į mašiną,
parvešiu, o jis, numojęs ranka, suka savo keliu. Ir taip jau septyneri metai“, – pasakojo
„Medingos“ vadovė V. Budrienė.
Į kolektyvą sugrįžo ir I. Bagdonienė, dalis kitų išėjusių narių. „Medinga“
aktyviai repetuoja ir koncertuoja. Kasmet sulaukiama vis daugiau kvietimų, tad
atsikvėpti ansamblio nariams nėra kada.
Moterys nebūtų moterys, jei nenorėtų pasipuošti – vasarą pasisiuvo naujus
drabužius. Lyg rugiagėlės mėlynai žydėjo „Medingos“ dainininkės D. Songailaitė,
I. Bagdonienė, V. Budrienė, I. Lygnugarienė, I. Zdanavičienė, N. Katauskienė,
V. Žadeikienė Rešketėnų pievose, kai koncertavo kaimo gyventojų sueigoje. Nespėjo
šiais apdarais pasidžiaugti, kai iš Rietavo kultūros centro dovanų gavo Žemaitijos
regiono tautinius kostiumus. „Penkiolika metų dainavome, kol aprangą „užsidainavome“, – repeticijai pasibaigus juokavo medingėniškiai.
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Įsteikime Medingėnų pažangios minties
muziejų „Žemaitiška troba“ istorinėje
mokslo šventovėje
Juozas Girdvainis
Medingėnų pradinės
mokyklos pastatas.
2016 m. Juozo
Girdvainio nuotr.

2018 metais sukako 100 metų, kai atkurta Lietuvos Respublika. Pažymėkime
šią sukaktį gerais istorijai darbais.
Nuo seno Telšių krašto Žarėnų valsčiaus Medingėnų ūkininkų sueigos rūmuose, vėliau ilgalaikėje mokinių mokslo šventovėje – Medingėnų pradinės mokyklos
pastate reikia įsteigti Medingėnų pažangios minties muziejų „Žemaitiška troba“.
Buvusio Telšių krašto Žarėnų valsčiaus teritorijoje siūlau sukurti Medingėnų pažangios minties muziejų „Žemaitiška troba“. Jį galima būtų įsteigti ilgą
laiką intensyviai veikusioje Medingėnų pradinėje mokykloje, kurioje kvalifikuoti
mokytojai per 40 metų – nuo 1919 iki 1959 m. – mokė beraščius žemaičių sūnus
ir dukras skaityti, rašyti ir skaičiuoti; iš viso 564 Žemaitijos krašto vaikus ir dalį
suaugusiųjų vakarais.
Iki tol daugiau kaip 50 metų – 1862–1919 m. tame pastate veikė Medingėnų
krašto ūkininkų sueigos namai, kuriuose rinkdavosi ir aptardavo ūkio reikalus
Medingėnų, Žarėnų, Lauko Sodos, aplinkinių kraštų ūkininkai; savaitgaliais susieidavo aplinkinių kraštų medžiotojai.
Dar neseniai mokykloje buvo įrengta parduotuvė, vėliau – laidojimo namai.
Dabar ji uždaryta ir nenaudojama, priklauso Medingėnų bendruomenės pirmininkei Irenai Bagdonienei. Giliau pamąstykime – juk tai mūsų kelias iš praeities į
dabartį ateities kartoms.
Atverkime duris Medingėnų Pažangios minties muziejui „Žemaitiška troba“,
kurioje būtų nuolatos eksponuojama:
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1. Medingėnų Šatrijos Raganos gimtinės muziejaus ekspozicija – 130 nuotraukų.
2. Žemaitijos ūkininkai 1863–1963 m. – 160 nuotraukų.
3. Žemaičių tautinės tradicijos – 200 nuotraukų, paveikslų ir raštų.
4. Medingėnų krašto, Telšių, Rietavo, Plungės, Žarėnų valsčių, Lauko Sodos,
Vilkaičių, Tverų ūkininkai, mokytojai ir mokiniai – 350 nuotraukų.
5. Iš Lietuvos kovų už laisvę istorijos: tragiški Sausio įvykiai 1991 m. –
100 nuotraukų.
6. Žemaitiški buities rakandai, meno kūriniai: kalvaratai, prosai, drobės,
rankšluosčiai, staltiesės, kraičių skrynios, žemės ūkio padargai ir auksarankių
autorių nuotraukos.
7. Patalpoje siūlau įrengti didelį ekraną filmams demonstruoti. Esu parengęs
kelis filmukus su Žemaitijos ūkininkų atvaizdais ir istoriniais siužetais.
Šių Žemaitijos krašto vertybių beveik nėra jokiame Lietuvos muziejuje, jų
niekada ir nebus, jei nebus įsteigta „Žemaitiška troba“.
Tai mano 50–60 metų fotografavimo, rinkimo, garso įrašymo, filmavimo ir
kaupimo laikotarpio istoriniai dokumentai, kurių jau pageidauja užsienyje atsidūrę
Medingėnų krašto lietuviai.
Buvusią Medingėnų pradinę mokyklą reikia suremontuoti, išvalyti pelėsius,
sutvirtinti sienas ir lubas, uždengti stogą, suremontuoti krosnį, uždėti ant langų
grotas, visą teritoriją (mokyklai priklausė 2 ha) aptverti metaline ornamentuota
tvora, prisodinti dekoratyvinių medžių, užveisti mokinių prižiūrimus darželius,
trigubai išplėsti tvenkinį muziejaus pakalnėje, kaip buvo padaryta prie Medingėnų malūno 1927 m., kur galėtų medingėniškiai poilsiauti su vaikais, maudytis
ir pramogauti.
Muziejuje reikia paskirti kambariuką istorijos ar lietuvių kalbos mokytojai,
kuri palaikytų tvarką, skirti malkų patalpų šildymui. Mokytoja priimtų į „Žemaitišką trobą“, esančią Rietavo, Plungės, Žarėnų kryžkelėje, ekskursijas iš Rietavo,
Telšių, Plungės, Varnių – pagal maršrutus, nurodytus turizmo centrų ekskursijų
žemėlapiuose.
Išsaugokime, atstatykime brangiausią Žemaitijos protėvių mokslo ir kūrybinės dvasios buveinę.
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Kūrybos puslapiai
Irenos Petkutės-Vilnelės kūryba

Vėl žygiuos

Prie Vilniaus radijo ir televizijos bokšto

Vėjy plaikstėsi trispalvė,
Gaudė Nemuno krantai.
– Vyrai, salvę, smarkią salvę
Už Tėvynę, už trispalvę!
Aidas skrisdavo laukais.

žuvusiesiems atminti. Juozo Girdvainio nuotr.

Ir žygiavo tvirtos gretos,
Gretos plieno, geležies,
Spaudė rankomis granatą
Stipriai stipriai prie širdies.

Balsas Gedimino gyvas,
Vytauto širdis gyva.
Kaip pavasaris ankstyvas
Prisikelsi, Lietuva!

Tad netiesa, kad išplėšė
Valią, drąsą Lietuvos.
Iš kapų ir iš griuvėsių
Šauksis keršto ir kovos!

Vėl žygiuos plieninės gretos
Prie senos, žilos pilies,
Prie krūtinės automatas,
Rankoj suspaustoj granatos.
Gint ir saugoti šalies1.

Staugs dar vilkas geležinis
Kaip prieš šimtmečius senus,
Stos krūtinė prie krūtinės
Narsūs vyrai ir dainuos.

1

Partizanų mėnesinis laikraštis Malda girioje, 1952,
sausis, p. 3.
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Tik dėl jos
Ji su saule nubudusi kėlės,
Ji žygiavo su žiedu obels,
O šiandien slenka kančios kaip vėlės,
Virš Tavęs ir virš pilko rudens.
Tik dėl jos, kad vėl kiltų žydėti,
Ėjo, vargo ir mirė kančioj.
Liko kryžiai krauju pažymėti
Brolių, kritusių laisvės kovoj...
Tik dėl jos kenčia Sibiro taigos
Ir kovoja širdis, kol gyva.
Tavo naktys ir sielvartas baigias:
Kilk gyvent ir klestėt, Lietuva!2

Kalėdos miške
Tyliai plazda sidabro sniegulės,
Pučia vėjas maloniai ramus.
Ką parneši, užgimęs Dievuli,
Į paminėtus tėvų namelius?
Rymo tėvas šį rytmetį žilas
Ir vis laukia, vis laukia kažko...
O už lango dejuojantis šilas
Jam atsako: „Nelauk, neieškok...“
Menas naktys Kalėdų auksinės,
Baltas rūkas dirvonų baltų.
O šiandien dėl brangiosios Tėvynės
Mes kovojam ir vargstam kartu.
Liki, tėvo pirkele, parimus
Ir prislėgta prie žemės vargų...
Aš išlaistytą kraują arimuos
Lyg brangiausią sidabrą renku.
Šiltas kraujas toks karštas, toks mielas,
Plazda tartum ugnelė gyva.
Toj ugnelėj ir kūnas, ir siela,
Toj ugnelėj visa Lietuva.

Ir kai naktį Kalėdų plevena
Mūs žeminėj ugnelė blyški,
Tu kerštu, lyg skaidriausiu balzamu,
Savo širdį skausme gaivini.
Te užgimusiam Kristui Betliejuj
Į padanges plačias iš širdies,
Prie pušelės žalios prisilietęs,
Partizanas maldelę išlies.
Tegu ginklą suspaudusios rankos
Nedrebės niekados, niekada!
Ir sugaudusios laisvės patrankos
Jį sargyboje stovint atras.
Tad plazdėkit, sidabro sniegulės,
Pūski, vėjau, maloniai ramus.
Tu atneši, užgimęs Dievuli,
Brangią laisvę į mūsų namus3.

Partizanų sveikinimas
Kai miške nuaidėjo ir tilo
Eglių maldos akordais tyliais,
Partizanas iš sniego pakilo
Jus pasveikint su Metais Naujais.
Liejos kraujas, kai žengė senieji,
Draskė kūnus negyvus krankliai,
Bet vis tiek mes sugrįšim laimėję,
Kai Naujieji į žemę ateis.
Siaučia vėjas laukuos Kazachstano, –
Ten dejuoja kančioj tremtiniai...
Kam tos raudos? Jūs grįšit į žemę,
Į gimtinę, kai laisvė ateis.
Ji ateis! Ją mums neša ant rankų
Atkeliavę šie Metai Nauji.
Ir gaudimą galingų patrankų
Jų alsavime aiškiai jauti.
2

3

Partizanų štabo
nr. 7(157), 1952,
Partizanų štabo
nr. 8(158), 1952,

laikraštis
lapkričio
laikraštis
gruodžio

Laisvės balsas,
14.
Laisvės balsas,
22.
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Tenelaukia gauja azijatų, –
Laisvėj gimęs niekad nevergaus!
Mes nelauktą pasveikinsim svečią
Vien kerštu laisvo krašto žmogaus.

Lietuva... mm ... Lietuva – rimas šuvai.
Būk sveika, didžiarusių tauta!
Kas taip gieda, tas Kremliuj nežūva,
Tam tarybų pastogė šilta...

Iš miškų ir iš bunkerių kylam
Sveikint Metų Naujųjų dainos,
Tegul vėjas ir gaudžiantis šilas
Mūsų balsą laukais išnešios.

Savo rankoj jis nieko nelaiko,
Jis neturi net savo minties.
Ką pasakė Maskva – tai kaip aidas
Pakartoja, tarsi iš širdies.

Tegul skris jis, tas balsas, iš girių,
Tegul plauks tartum vėjas gaivus,
Kur prie vartų berželiai pasvirę;
Teaplanko gimtuosius namus.

O Maskva apie laisvę vis vapa.
Ir jis manosi laisvas esąs.
Ech, kvailelis! Nejaučia, nemato,
Kad surišo abi jo rankas.

Tegul neša jis laimę Tėvynei,
Tegul aidi trimito garsais.
Ir kiekvieno lietuvio krūtinę
Teužlieja džiaugsmų spinduliais!4

Surakino grandinėmis kojas,
Užkamšė akis ir ausis.
Tik liežuvį paliko – lai loja:
„Tegyvuoja tarybų šalis!“

Paskui Kremlių lapnoja
žmogus

Ne, ne baltas kaip vyšnios viršūnė
Ir ne žydras, kaip žydras dangus,
Kaip šuva, kaip šuva pataikūnas
Laižo Kremliaus „padelkas“ žmogus5.

E. Mieželaičiui, parašiusiam eilėraštį „Per
pasaulį keliauja šuva“ (E. Mieželaitis šį eilėraštį
parašė parodijuodamas B. Brazdžionio eilėraštį
„Per pasaulį keliauja žmogus“.)

_ _ _
O žydraake Lietuva,
Tu prisikelsi tartum saulė.
Žydėsi žiede obelies,
Tavęs jokia ranka nelies.
Tu man nemirštanti, gyva,
Šviesesnė ir už šviesią saulę6.

Ne, ne baltas kaip vyšnios viršūnė
Ir ne žydras, kaip žydras dangus,
O visai panašus jau į šunį
Paskui Kremlių lapnoja žmogus.
Naktimis – prie elektros, už stalo,
Ar kelionėj – kamputy kupė,
Kaip įsakė jam partija, kala,
Kursą trumpąjį „VKP(b)“.
„Tėve mūsų“ mama taip nemoka,
Kaip tą partijos šventraštį jis.
Tai – kūrybai idėjinis topas,
Rublis – tai jo gyvybės ugnis.

4

5

6

Partizanų štabo laikraštis Laisvės balsas, nr. 1(159),
1952, sausis.
Partizanų štabo laikraštis Laisvės balsas, nr. 5(163),
1953, gegužės 20.
Vilnelė. Lietuvai, Kovos keliu žengiant, Vilnius,
1991, p. 22–23.
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Prano Lukošiaus eilėraščiai
Moteris
Moteris – visata.
Šiluma
Ir beribė erdvė.
Spinduliuos atnešta,
dovanota dangaus,
lietumi nuprausta
ir pražydusi
žemiškais rojaus žiedais...
Moteris – žaluma
Ir nepaprasto grožio
Kalnai.
Moteris – lyguma.
Ir įkaitusių kopų dvelkimas...
Nepraeik.
Pasilenk.
Pabučiuok –
Siaučiant jūrą išgirsi...
Tau gyvenimas duotas.
Ir su juo susitarti turi
Atsakingai,
Tvirtai,
Nes šalia ir
Audra, ir gėlė –
Moteris...

Išlikimas
Dangoraižiu
Aš niekada nebūsiu –
Aš – kaimas.
Ir nežėrėsiu saulėj
Tūkstančiais langų –
Aš – kaimas.
Šaligatvių
Aš niekad neturėsiu –
Aš – kaimas.
Ankstyvo ryto
Perlu žėrinčios rasos
Tu niekad nematysi –
Tu – miestas.
Ir nebraidysi basas

Pranas Lukošius. 2018 m.

Po pievas žydinčių gėlių –
Tu – miestas.
Nuo smogo niekur
Tu nepasislėpsi.
Tu – miestas.
Gyvenk mieste
Ir žalumos,
Ir oro gaivumos
Kas dieną dovanosiu,
Kol gyvas aš,
Kol kaimas – aš.

Monitorių klastos
Išeiname.
Pamirštame.
Sugrįžti laiko nebelieka.
Beprotiškas judėjimas
Lyg pasiklydę paukščiai
mintyse
blaškosi vien telefoniniai
skambučiai.
Monitoriuos
bedugnėn krentantys
suplėšyti
ir apvogti gyvenimai.
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Savęs nematom...
...šiandiena už ekrano
akimirka
dar tavo tikrojo gyvenimo,
brangaus ir
žėrinčio,
ne deimantais ar auksu –
laukų gėlynais,
medumi
ir obelų žiedais...
Sustok,
su Saule savo Meilę susitik
ir uždaryk monitorių
lyg šulinio
medinį dangtį.

Laiškas iš anapus
Per gyvenimą vieno laiško
per maža.
Kiek laiškų parašyti
galėtum – nežinai...
Mylimų artimų
netektis
gal aplankė tave.
Ir atleisk,
o jei dar aplankys...
Vieno laiško
tikrai
man gyvenime būtų
gana,
jei jame iš tenai,
iš anapus ribos
mylimi artimi:
„Mes laimingi labai“ –
aš skaityčiau laiške
ir lyg aidas
kartočiau, kartočiau –
mes laimingi labai...
...o ant voko kampe
pakabinta spyna
su nežemiška savo tiesa –
Mirties šešėlių lyguma.

Lietuvos valsčiai

Mes iš Žarėnų herbo
Mes iš ten,
Kur žara vakarinė
Ryškiai žėri ir leidžias
Už Plinijos kalno,
Ir nudažo raudonai
Namus ant Žarnelės
Krantų –
O Žarėnus, lyg slibinas,
Minija saugo,
Pasislėpus giliai tarp
Aukštųjų šlaitų...
Mes iš ten,
Kur pavasariais
Minijos slėniuos
Skamba giesmės
Iš lakštingalų
Meilės laiškų,
O artoją
Vėl kviečia
Žemei širdį atverti –
Grūdą įberti
Ir šukuoti akėčiom,
Šukuoti,
Išsiilgtus tėvynės laukus.
Mes iš ten,
Kur žvaigždė
Nusileido ant herbo,
Jos šviesa niekada neužges,
Jei mylėsim,
Tikėsim
Ir grįšim
Į Žarėnus, į savo
Namus...
2013 m. pavasaris

Žiema
Pūga už lango,
Prabėga šuo, šerkšnu
Pasidabinęs kailį.
Pakibęs ant šakos sušalęs
Obuolys
Pasivaišinti šarką kviečia.
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Rimkų kryžius. Pluotinės k. 2021 m. K. Driskiaus nuotr.

Pupžibių aukuras. Aplinkui – trys keturi ratai akmenų. 2021 m. K. Driskiaus nuotr.
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Šaltoj eilėj pietų
Prie stalo žvirblis laukia
Sniegas...
Praskrieja pusnimis
Pamėgęs greitį baltas vėjas...
Paskambink savo mobiliu
02 šarka,
03 žvirblis.
Ir paaukok,
kad išgyventume,
Kad šilumos –
pavasario
sulauktume.
Saušilė, 2011 m.

Žuvusiems už Lietuvos laisvę
Skirtas paminklo atidengimo progai
Žarėnuose 1997 m. vasarą

Į laisvę
Kelias
Akmenim randuotas,
Aplaistytas krauju,
Mirtim nuklotas...
Širdy paslėpę
Kerštą ir abejones,
Krikščioniškos maldos

Lietuvos valsčiai

Išklausę,
Pabūkim geresni,
Pabūkim geresni
Žvakelių virpesy...
Savų minčių kely.
Išeikim į laukus
Į pievas,
Į takus,
Kur žuvusieji partizanai
Tyliai vaikšto
Ir kenčia lietų, speigą
Ir pusnis,
Bet širdyse Laisvos Tėvynės
Šauksmas...
Ir nepamirškime –
Jie buvo drąsesni už tuos,
Kas pasiliko pirkioj.
Nelengva arklą
Į naganą išmainyti
Ir bendražygį
Žūstantį matyti.
...Pabūkim geresni
Ir šitiek metų
Užmarščiai
Daugiau Jų nepalikim.
Žarėnai, 1997 m.
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Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos
50-osios abiturientų laidos moksleivių dailės
meno kūriniai 2004–2005 mokslo metais
Vadovė mokytoja Paulina Jankauskienė

Vytautas Petreikis. 2005 m.

Gitana Stipinaitė. 2005 m.

Aurelija Šmukštaitė. 2005 m.

Ingrida Jurkutė. 2005 m.
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Dovilė Gimbutaitė. 2005 m.

Gintarė Jankauskaitė. 2005 m.

Lietuvos valsčiai

Monika Knašaitė. 2005 m.

Simona Jančiauskytė. 2005 m.
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Asta Jakomaitė. 2005 m.

Dovilė Lisovaitė (I ir II). 2005 m.

Gitana Baliutavičiūtė. 2005 m.

Sigita Šaulytė. 2005 m.
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Medicininis aptarnavimas Žarėnų krašte
Marijona Petkevičienė

Žar¸nų medicininio aptarnavimo istorija prasideda nuo 1930 m., kai Žarėnų
gydytoju ėmė dirbti Julijonas Ereminas. Į Žarėnus jis atvyko apie 1930 m. ir čia
dirbo iki pat mirties (1946 m.).
Pagal marčios pasakojimą, tai buvo geros sielos žmogus, labai išsilavinęs,
puikiai žinantis, ką daro, nuolat tobulinantis kvalifikaciją ne tik Lietuvoje, bet ir
užsienyje, mokėjęs kelias užsienio kalbas.
Tą patį apie gydytoją J. Ereminą pasakoja ir jį pažinoję žarėniškiai.
Ligonius jis priimdavo savo namuose. Antrame namo aukšte buvo įrengta
palata silpniesiems ligoniams. Juos gydytojas pasilikdavo nakčiai ir stebėdavo
jų sveikatą. Jam nuolat padėjo jo žmona, nors medicininio išsilavinimo neturėjo,
tačiau medicina domėjosi ir viskuo galėjo padėti vyrui.
Pokario laikotarpiu, mirus Julijonui Ereminui, gydytojai keitėsi. Dažniausiai
tai buvo atvažiuojantys gydytojai iš Telšiÿ arba Va»nių ligoninių.
Labai didelę medicininę pagalbą ligoniams teikė Žarėnuose gyvenę ir dirbę
vaistininkai Pranas Juškevičius, Jokubauskienė, Antanas Dacys.
Vėliau Žarėnuose dirbo gydytojas Malerskas.
Iš tremties grįžus medicinos felčeriui Jonui Mockui, Žarėnuose prasidėjo
nauja medicininio aptarnavimo era.
1959 m. Žarėnuose įsteigta ligoninė. Žarėnų ligoninėje kartu su medicinos
felčeriu Jonu Mockumi dirbo gydytoja Dobilevičiūtė, atvykdavo gydytojų iš Telšių.
Ligonius aptarnavo nemažas personalas. Medicinos seserimis dirbo Staselė Jazdauskienė, sesutė Birutė (pavardės nepamena), Aldona Griciūtė, Staselė Mačiulskytė,
Irena Miepovilaitė ir kt. Akušere ėmė dirbti Janina Vytartienė. Stomatologėmis
dirbo Stikliūnienė, Daukintienė, slaugėmis – O. Kaulaitė, E. Bagdonaitė, I. Jankauskienė, S. Gramalaitė.
Žarėnų ligoninė buvo uždaryta. Personalo labai sumažėjo. Liko dirbti gydytojas Jonas Mockus, medicinos sesuo Adelė Bumblienė (Kulevičiūtė), akušerė
J. Vytartienė. Konsultuoti ligonių atvykdavo gydytojai iš Telšių. Keitėsi medicinos
seserys, keitėsi ir stomatologai. Stomatologei Daukintienei išvykus dirbti į Telšius,
jos vietoje ilgą laiką darbavosi buvusi žarėniškė gydytoja stomatologė Marytė
Lapinskienė. Jai išvykus, stomatologu dirbo Pranckevičius su medicinos seserimi
S. Vasiliauskiene (ji dirbo ir mokykloje). Ambulatorijoje triūsė medicinos felčerė
Rūta Knašienė.
Po gydytojo Jono Mockaus mirties Žarėnuose dirbo M. Šilgalienė. Ambulatorijoje tebedirbo akušerė J. Vytartienė, medicinos felčerė R. Knašienė, medicinos
sesuo V. Budrienė (ji dirbo ir mokyklos medicinos kabinete). Konsultuoti ligonių
atvykdavo gydytojų iš Telšių. Neretai ir patys ligoniai važiuodavo pas gydytojus
į Telšius arba Varnius.
Apie 1986 m. ambulatorija perkelta iš seno pastato į miestelio centrą (kur
dabar gyvena gydytojų šeima). Pirmame aukšte įsikūrė ir „Šeimos vaistinė“. Sto-
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matologijos kabinete čia dirbo gydytoja Jonušienė, vėliau keletą metų darbavosi
stomatologė B. Vasiukonienė.
Žarėnų ambulatorijoje žarėniškių sveikata rūpinosi gydytojai Nastopkienė,
Jokubaitis, Ramašauskas, medicinos felčerė R. Knašienė, akušerė J. Vytartienė, me
dicinos seserys V. Budrienė ir V. Gimbutienė.
Pastačius naują Žarėnų administracinį pastatą ir kultūros namus, suirus
Ãriškės tarybiniam ūkiui, čia buvo įrengtas stomatologinis kabinetas.
Dirbti Žarėnų stomatologijos kabinete buvo pakviesta į pensiją išėjusi ir
grįžusi gyventi į Žarėnus stomatologė Marytė Lapinskienė. Savo namuose ji atidarė
stomatologijos kabinetą. Vėliau buvo naujai suremontuota ir ambulatorijai pritaikyta
dešinioji pastato dalis. Joje įsikūrė Žarėnų ambulatorija. Senajame ambulatorijos
pastate po remonto apsigyveno gydytojo A. Maželio šeima.
Pagerėjo darbo sąlygos. Ambulatorijoje buvo gydytojo kabinetas, stomatologijos kabinetas, procedūrų kabinetas, vaikų, sesutės, masažo ir kitų paslaugų
kabinetai. Ambulatorijoje dirbo gydytojas A. Maželis, stomatologė A. Maželienė,
medicinos felčerė R. Knašienė, medicinos seserys V. Gimbutienė ir V. Budrienė.
V. Budrienė dirbo ir masažuotoja, mokyklos medicinos seserimi dirbo D. Palekienė.
Po medicinos reformos Žarėnų ambulatorija tapo Telšių pirminės sveikatos
priežiūros įstaiga.
Mokyklos medicinos sesute dirbo S. Jokubauskienė. 2007 m. ambulatorijoje
atliktas remontas. Įsigyta naujos aparatūros, įrengta patalpa registratūrai, pagerėjo
darbo sąlygos.
Didelį vaidmenį gerinant Žarėnų krašto gyventojų sveikatingumą atlieka
vaistinė. Joje dirba farmacininkė Jadvyga Pocienė. 2007 m. ji dalyvavo „Metų vaistininko 2007 m.“ rinkimuose ir pelnė trečią vietą respublikoje. J. Pocienei įteiktas
diplomas bei nuotaikingiausio ir rūpestingiausio vaistininko nominacija – paauksuota bronzos skulptūra, vaizduojanti farmacijos ženklą – gyvatę, apsivijusią taurę.
J. Pocienė sako, jog jos beveik visas gyvenimas yra vaistinėje: „Čia dirbdama
jaučiuosi geriau negu namuose. Ir taip jau dvidešimt aštuoneri metai...“
Žarėnuose gimusi ir augusi, sidabro medaliu baigusi Žarėnų vidurinę mokyklą, Jadvyga atsakingai pasirinko farmakologijos techniko specialybės studijas.
Baigusi mokslus, nepasiliko didmiestyje, grįžo gimtinėn. Kurį laiką dirbo Žarėnų
mokykloje laborante, tačiau tikrąjį pašaukimą rado čia – Žarėnų vaistinėje.

825

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

Sveikatos būklė Telšių krašte pokario metais
Juozas Girdvainis

1947 m. Telšiÿ krašte ligoniai buvo gydomi dviejose ligoninėse: 200 vietų ligoninėje Telšiuosê ir 27 vietų – Plùngėje. Kaimo vietovėse ligoniai buvo
gydomi Rietåvo ir Va»nių ligoninėse, kuriose buvo skirta po 10 vietų. Luõkėje
veikė 6 vietų gimdymo namai. Kiekviename valsčiuje ligonių sveikata rūpinosi
ambulatorijos.
Žar¸nų ambulatorijoje kasmet apsilankydavo po 1 200–1 400 ligonių.
Telšiuose veikė tik viena sanitarijos ir epidemiologijos stotis.
1947 m. gydytojai suteikė medicininę pagalbą 94 386 žmonėms, iš jų
29 004 – Plungėje.
1947 m. Telšių ligoninėje gydėsi 2 892 pacientai.
1947 m. Telšių krašte dar nebuvo organizuotas greitosios medicinos pagalbos iškvietimas. Po pietų, užsidarius poliklinikai, vakare arba naktį ir nedarbo
dienomis ligoniams galėjo pagelbėti tiktai praktikuojantys gydytojai.
Telšių apskrityje žmonių sveikata imta rūpintis nuo 1944 m. spalio 9 d.
1945 ir 1946 m. pavasarį Telšių krašte aptikta vidurių šiltinės židinių, 1945
ir 1947 m. – dėmėtosios šiltinės, gripo.
Trūko medikamentų: valerijono tinktūros, sulfidino, sulfatiosolio, fenacetino,
papaverino, natrio preparatų, beladonos (belladonnae). 1948 m. naujai sudarytuose
Janåpolės ir Ùbiškės valsčiuose (susikūrus Plungės apskričiai) vis dar nebuvo
ambulatorijos.
1 lentelė. 1945–1947 m. Telšių apskrities gydymo įstaigų personalas
Eil. Nr.

Medicinos personalas

1945 m.

1946 m.

1947 m.

1.

Gydytojai

23

25

2.

Felčeriai

7

6

7

3.

Akušerės

18

13

15

4.

Medicinos seserys

20

27

30

28

2 lentelė. Telšių apskrities ligoninės veikla 1945–1947 metais
Eil. Nr.

Ligoninė

1945 m.

1946 m.

1947 m.

lovų

ligonių

lovų

ligonių

lovų

ligonių

1.

Vidaus skyrius

28

1 345

33

1361

33

1 000

2.

Chirurginis

40

800

45

568

45

1024

3.

Moterų

20

288

25

657

25

804

4.

Infekcinis

30

480

40

280

40

400

5.

Akių

20

228

26

203

26

281

6.

Ausų, nosies, gerklės

16

387

15

370

16

775

7.

Venerinis

11

180

15

200

15

160

8.

Trachomos

15

0

0

0

0

0

LCVA, f. R-754, ap. 4, b. 1244, l. 70–74.
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3 lentelė. Telšių apskrities ligonių gydymas nuo infekcinių ligų 1945–1947 metais
Eil. Nr.

Ligos

1.

Vidurių šiltinė

2.
3.

1945 m.

1946 m.

1947 m.

134

102

85

Paratifas

23

20

21

Dizenterija

51

2

2

4.

Dėmėtoji šiltinė

26

–

35

5.

Tymai

7

2

298

6.

Skarlatina

8

1

12

7.

Difterija

61

24

30

8.

Kokliušas

30

1

11

9.

Cerebrospinalinis meningitas

32

9

8

10.

Epideminis encefalitas

2

–

2

11.

Poliomielitas

–

–

2

12

Tuberkuliozė

210

206

32

13.

Maliarija

1

21

3

14.

Gripas

1011

444

522

15.

Aštrus gastroenterokolitas

144

42

42

16.

Skorbutas

5

–

–

4 lentelė. Sergančiųjų gydymas ligoninėse ir gimdymo namuose 1945–1947 metais
Eil. Nr.

Gydymo įstaiga

1945 m.

1.

Telšių ligoninė

3 708

3 639

4 444

2.

Plungės ligoninė

686

680

720

3.

Rietavo ligoninė

48

72

98

4.

Varnių ligoninė

34

58

30

5.

Luokės gimdymo namai

5

66

103

4 481

4 415

5 395

Iš viso

1946 m.

1947 m.

5 lentelė. Sergančiųjų gydymas kitose gydymo įstaigose 1945–1947 metais
Eil. Nr.

Gydymo įstaiga

1945 m.

1946 m.

1947 m.

1.

Telšių poliklinika

17 267

21 157

26 295

2.

Telšių konsultacija

2 398

2 675

5 198

3.

Telšių trachomos dispanseris

1 303

1 383

1 409

4.

Telšių venerinis dispanseris

9 735

9 600

10 427

5.

Telšių TBC dispanseris

1 958

1 411

2 139

6.

Plungės konsultacija

1 160

1 871

4 508

7.

Plungės ambulatorija

6 690

9 366

8 735

8.

Nevarėnų ambulatorija

1 841

3 428

5 161

9.

Luokės ambulatorija

2 669

2 815

5 216

10.

Rietavo ambulatorija

5 874

6 318

5 833

11.

Alsėdžių ambulatorija

2 037

2 854

3 660

12.

Žarėnų ambulatorija

1 214

1 379

1 209

13.

Tverų ambulatorija

1 184

2 048

2 866

14.

Varnių ambulatorija

7 409

9 502

4 740

15.

Varnių konsultacija

1 115

1 518

1 913

64 440

77 857

89 399

Iš viso
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Žarėnų krašto žolininkas ir daktaras
Povilas Girdvainis
Juozas Girdvainis

Povilas Girdvainis nuo pat jaunumo buvo laikomas geru žolininku ir neblogu kaimo daktaru.
Jei tik kas nutinka vaikui ar suaugusiam, tuoj bėgdavo pasitarti pas kaimyną žolininką Povilą.
Povilas Girdvainis gimė 1875 m. Pamarkijos kaime, netoli Gadūnavo, ir augo
šešių brolių šeimoje. Tėveliai Jonas Girdvainis (1841–1899) ir Barbora Girdvainienė
(Laucevičiūtė) (1835–1899) buvo darbštūs ūkininkai ir gyveno pasiturinčiai. Jų šeimoje augo šeši vaikai: Juozas (1880–1942), Leonas (1863–1952), Antanas (1871–1933),
Adomas (1874–1953), Petras (1889–1923) ir jauniausias Povilas (1875–1950). Visi
broliai gerai sutarė, nuo pat vaikystės dienų kartu su tėvais triūsė ūkio darbuose.
1906 m. Jono ir Barboros Girdvainių šeima persikėlė į įsigytą Užminijų
dvarą, netoli Žarėnų, Telšių rajone.
1906 m. spalio 3 d. Užminijų dvarą iš varžytinių jaunieji ūkininkai Girdvainiai
nusipirko iš našlės Vincentos Ukrinienės-Gekendorfienės (Sosunovos; jos pirmas
vyras Josifas buvo miręs, antrasis jos vyras Dmitrijus prasigėrė ir anksti mirė).
Dvarą nusipirko su visais pastatais ir 142 dešimtinių žemės sklypu (1 deš. –
1,09 ha): sodybos – 3 deš., ariamos – 71, pievų – 35, ganyklų – 14 ir dirvonų –
19 deš. Užminijų kaime įsigijo 6 pastatus: gyvenamąjį namą su pirtimi, medinį
ambarą, daržinę šienui, svirną, arklidę, karvidę su daržine ir dideliu aptvaru
gyvuliams1.
Jauniausiam broliui Povilui atiteko 22 dešimtinės žemės su durpynu. Povilas
Girdvainis mėgo ūkio darbus ir vertėsi žemdirbyste, kaip ir kiti jo broliai.
Bet kartą vieno daktaro pamokytas, ėmė ir atskleidė medicinos paslaptis
žolininkystėje.
Povilas Girdvainis ilgą laiką rinko visokiausias žoleles. Jas džiovino, darydavo
arbatas, vaišindavo kaimynus ir svečius. Dažnai pas juos rinkdavosi ir visa giminė, o per šventes – pirtis, mankšta, pasiplaukiojimas buvo įprastas ir mėgstamas
visų laisvalaikis. Joninių dieną pagal tradiciją buvo einama kupoliauti. Žarėnų,
Medingėnų apylinkių jaunimui buvo savotiška pramoga. Povilui – vaistažolių
rinkimo metas. Ir dabar net vidutinio amžiaus žmonės gerai pažįsta vaistažoles
ir dažnai jomis gydosi. Jie tą patirtį yra perėmę iš senesniosios kartos žmonių,
tėvų arba senelių.
Vienu metu Povilo Girdvainio duotos vaistažolių mikstūros sunkiai sergančiam ligoniui padėjo greit pasveikti. Kitam ligoniui išgydė sunkiai gyjančias
žaizdas, dar kitą – sėkmingai išgydė nuo rožės ligos.
Pamiškėse, palei durpyną, miško tankmėse, pievose Povilas su šeima rinkdavo
visokias, tik jam žinomas, žoleles ir vaistines uogas, lapus ir visa tai džiovindavo.
Renkant vaistažoles Povilas su žmona ir jų vaikais: Sofija, Vladu ir Aloyzu –
žinojo, kad tinkamiausias paros laikas
yra vidurdienio ir popiečio valandos, 1 LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 2396.
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Kai žinai, ko ieškoti
miške... 2018 m.
Juozo Girdvainio
nuotraukos

kai sausas ir giedras oras. Augalų žiedai skinami žydėjimo pradžioje, uogos –
tik pradėjusios sirpti, sausi vaisiai ir sėklos – prinokę, lapai ir žolės – augalo
žydėjimo metu, pumpurai – žiemą, šaknys bei šakniastiebiai kasami bet kuriuo
augalo augimo periodu.
Povilas Girdvainis turėjo sukaupęs daug ir įvairių vaistažolių, surūšiuotų ir
sudėtų su užrašais ant lentynų induose. Vienos buvo laikomos spintelėse, kitos
sandėliuke, kamaroje ar rūsyje (sklepe). Žmonės pasakojo, kad jis mintinai žinojo,
ką turi, kas ir kur padėta. Atėjęs ligonis visada sulaukdavo patarimų, gaudavo
Povilo pagamintų vaistų.
Vis dažniau į Povilą Girdvainį ėmė kreiptis Užminijų apylinkių sergantieji.
Gal ir dėl to, kad Telšiuose, patekus pas gydytoją, reikėjo brangiai mokėti –
3–5 litus, Žarėnuose gydytojas reikalaudavo 2–3 litų, vaistai kainuodavo 3–5 litus.
Povilas dažnai patardavo, bet ir veltui duodavo vaistažolių.
Visų gerbiamas ir mylimas Užminijų dvaro daktaras Povilas Girdvainis
atliekamu nuo ūkio darbų laiku skubėdavo pas sergančius kaimynus, apsilankęs
duodavo visokių mikstūrų ir tepaliukų.
Daktaras Povilas Girdvainis man pasakojo: „Ignas Burgis ir Juozas Savickis
buvo mano kaimynai ir mes neretai ginčijomės dėl žemės ir miško plotų, kurie ribojosi
su mano žemės sklypu... Kartu jie apskundė mane Telšių valdžiai.
1933 m. liepos 1 d. Telšiuose vyko net teismas. Kaimynas Juozas Savickis bandė
įrodinėti, kad aš gydžiau jo žmoną, daviau jai vaistų, liepiau gerti su arbata, įlašinus
po 12 lašų, ryte ir vakare ir paėmiau iš jos 2 litus užmokesčio.
Juozas Burgis Telšių teisme sakė, kad daug kartų pirkęs už pinigus iš manęs
vaistų nuo galvos skausmo, viduriavimo, įvairių skaudulių gydymui ir už juos brangiai
mokėjęs – nuo 2 iki 5 litų.
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Kaimynas Ignas Burgis sakė, kad aš visada ligoniui nustatinėdavau ligą ir duodavau vaistų.
Aš teisme atsikirtau, jog vaistus laikau savo reikmėms.
Teisėjas sakė, kad „Povilas Girdvainis laiko per didelį kiekį vaistų. Vaistai yra
nesmarkiai veikiantys.
1933 m. birželio 27 d. kratos metu buvo rasta: 10 įvairaus dydžio su vaistais
dėžučių, „Togal“ tablečių, 21 maišiukas su džiovintomis vaistažolėmis, 30 g Burovo skiedinio, 50 g Acetum aromatic, 30 g Chinino, 8 g Bismut Fribome, 10 g petruškų, 20 g
ramunėlių, 20 g Kalium nitricum, 5 vienetai imbiero šaknelių, 50 g Specis Diuretica,
6 g gvazdikėlių.“ Žarėnų valsčiaus policininkas Mykolas Karanauskas paėmė iš Povilo
Girdvainio pirkinius bei namie darytus vaistus ir pristatė per gydytojus teismui Telšiuose“2.
Povilas teisme aiškinosi, jog Užminijų dvaro apylinkių kaimų žmonės dažnai kreipiasi į jį, prašydami patarimo ir pagalbos vaistais. Tiktai suprasdamas
žmogaus ligą, pataria, kokių nusipirkti. Kai labai reikia padėti žmogui, sakėsi
duodąs savo gamybos vaistų.
Kaimo daktaras Povilas Girdvainis Telšių teisme 1933 m. liepos 1 d. nubaustas pagal Baudžiamojo kodekso 1 str. 195 punktą 300 Lt bauda „už ligonių
gydymą nelegaliai, neturint jokio medicinos įstaigos baigimo pažymėjimo. Areštuotus
vaistus konfiskuoti“.
Vėliau, 1934 m. kovo 13 d., Šiaulių apygardos teismas bausmę sumažino
iki 50 litų, nesumokėjus – 7 paros arešto. Kaimo daktaras P. Girdvainis atsisakė
mokėti uždėtą baudą, todėl 1934 m. balandžio 26–gegužės 3 d. buvo 7 paroms
uždarytas į Žarėnų valsčiaus areštinę. Atsėdėjęs grįžo į Užminijus.
„Vis tiek nesilioviau užsiiminėjęs gydytojo praktika, žmonės ateidavo, prašydavo ir
aš kiek išmanydamas visada jiems padėdavau“, – baigė savo pašnekesį kaimo daktaras
Povilas Girdvainis3.
Užminijuose Povilo Girdvainio ūkyje dar ir šiandien ūkininkauja jų dukros
Sofijos Girdvainytės vaikai – Danutė Rudzinkienė su vyru ir vaikais.
Po daugelio metų dar ir dabar Užminijų apylinkių žmonės gerai prisimena,
kaip jis gydydavo, ką duodavo sergančiam.
Per kelias mokslines ekspedicijas 2012–2016 m. po Žarėnų–Medingėnų–Gedikėnų
apylinkes bandėme išsiaiškinti liaudies medicinos paslaptis, giliai įaugusias į žmonių
sąmonę, sužinojome daug visokių „receptų“ bei gydymo priemonių, plačiausiai
paplitusių ir dažniausiai vartotų vaistažolių tarpukario metais šiuose kraštuose.
Kai ligoniui pakyla temperatūra, jam duodavo gerti šaltmėtės (pipirmėtės)
arba šalavijėlių arbatos. Iš sudžiovintų aviečių šakelių su lapais ir uogomis paruošta arbata gydydavo gripu sergančius. Taip pat dažnai vartodavo ir gervuoges.
Sunkiai sloguojantiems duodavo išgerti jonažolių arbatos arba suvalgyti keletą
nasturtos sėklų.
Užkimusiems duodavo gerti karštą virintą pieną su medumi. Smarkiai kosintiems duodavo vosilkų arbatos su medumi arba džiovintos gervuogių arbatos.
Darydavo ir duodavo gerti arbatos iš alyvų lapų, gysločio, liepžiedžių, raktažolių, čiobrelių, ramunėlių, šalpusnio.
2
LCVA, f. 1662, ap. 2, b. 637.
Kokliušą gydydavo alijošiaus lapais su 3 Girdvainis J. Kelionių užrašai. Medingėnai–Žarėnai, 1947–1957 m.), ARFA
tarkuotais krienais, morkomis ir liepų
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medumi. Skarlatiną – virtos rupūžės
nuoviru.
Sergantiems plaučių uždegimu
duodavo svogūnų lukštų nuoviro arba
vosilkų, čiobrelių, liepžiedžių ar ramunėlių arbatos. Plaučių uždegimą
gydydavo karštomis voniomis iš pušų
pumpurų. Nuo dusulio gydydavo arbatomis iš pušų skujų nuovirų, kraujažolių. Valgydavo bičių duoną ir medų,
sutrintą lygiomis dalimis su alijošiumi
arba kartą per dieną gerdavo bičių Kartais gali padėti našlaitės. 2018 m.
pikio antpilą.
Kai kamuodavo galvos skausmai, kaktą aptepdavo nesūdytais kiaulės taukais, klodavo pasūdyto vandens
kompresus, o prieš miegą išgerdavo
liepžiedžių, vosilkų, asiūklių arbatos.
Jei skaudėdavo dantį, ligonis
grauždavo svogūno galvutę, jo sultimis ištrindavo dantenas. Ant skaudamo
danties dėdavo sutrintą juodosios drignės lapų arba išilgai perpjautų alijošiaus lapų. Jei ligonio dantis būdavo
patinęs, tai dantį šutindavo ramunėlių Pražydo kaštonai. 2018 m.
nuovirų garais. Hemorojų ir sklerozę
gydė sudžiovintų arba šviežių šermukšnių uogų arbata.
Gelta sergantiems duodavo gerti epušės žievių ir morkų lapų nuovirą arba
žalių alyvų lapų arbatos, gudobelės žievės nuovirų. Sergantiems drugiu virdavo
arbatą iš žalių alyvų lapų.
Apetitui pataisyti vartodavo juodųjų serbentų, erškėtrožių vaisių arbatos,
apynių spurgų nuovirą.
Nuo senų laikų žmonės žinojo augalų maistingumą – visų be išimties
gamtos gėrybių.
Noriai valgė lazdynų riešutus, įvairias miško uogas, kiškio kopūstus, laukinių
obelų vaisius, šermukšnių uogas, nes žinojo, kad juose yra daug organizmui reikalingų medžiagų, gėrė beržų, labiau klevų sulą. Sutrikus skrandžiui, gėrė arbatas
iš sudžiovintų gysločių, kraujažolių, jonažolės, apynių spurgų ar linų nuoviras.
Skrandžio sulčių rūgštingumui didinti gėrė arbatą iš sudžiovintų gysločio
lapų arba valgė medų, sutrintą su alijošiaus lapo minkštąją dalimi. Skrandžio
rūgštingumą reguliuodavo medų vartodami su šalta ar karšta arbata, pienu.
Kasos ligas gydė džiovintų rūtų arbata.
Vaikams nuo viduriavimo liepdavo valgyti kiškio kopūstus, duodavo arbatos
iš ramunėlių, prisirpusių ievos uogų, nuovirų iš ąžuolo, juodalksnio pumpurų.
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Vaikai nuo kirmėlių viduriuose turėdavo gerti kmynų arbatą, pridėjus keletą
lašų žibalo.
Sergantiems reumatu sąnarius try
nė kaulažolės, paparčių šaknų spiri
tuotais antpilais. Vanodavosi pirtyje
vantomis iš džiovintų dilgėlių, miegodavo ant čiužinio, prikimšto paparčio
lapų. Sutrenktas ar sutinusias vietas gy
dydavo užkloję drėgnu gysločio lapu,
skaudančius raumenis apdėdavo parafino kompresais arba patrindavo bičių
pikio antpilu.
Vaikus nuo rachito gydė kaulažolės šaknų nuoviru, nasturtų arbata,
darydavo vonias iš pušų pumpurų.
Inkstų ir šlapimo pūslės ligas
gydė arbatomis iš kadagių šakelių kartu
su asiūkliais, iš žalių nasturtų žiedų,
džiovintų rūtos šakelių.
Kraujospūdžiu sergantys gėrė jo
nažolių, raskilų, juodųjų serbentų, krapų arbatas, avižų grūdų nuovirą arba Vaistažolės auga ir prie vandens telkinių.
valgė spanguolių uogas. Jei kraujuoda- 2018 m.
vo iš nosies, į nosį įkišdavo nuskintą
kraujažolės žiedą. Vyresnieji, saugodamiesi kraujagyslių kalkėjimo, gėrė mėlynių
arbatą, valgė nuluptus ir išvirtus kaštonų vaisius, o pirtyje vanodavosi dilgėlių
vantomis.
Žaizdas plovė ramunėlių arbata, odos nudegimus tepė kiaušinio baltymu,
riebia grietine ar uždėdavo gabaliuką nesūdytų lašinių.
Piemenims nuo vaikščiojimo po šlapią žolę iššutusias kojų tarpupirštes barstė
sutrintais paparčio lapo milteliais. Nuo vaikščiojimo basomis suskilusius užkulnius
tepė avies taukais (lajumi), parafinu ar grietine. Ant nuospaudos uždėdavo žalią
notrėlės (gailiosios dilgėlės) lapą, sutrintą su druska. Jei batai, klumpės nutrindavo
kojas, tai žaizdą klojo žaliu nasturtos lapu. Niežams gydyti virė tirpalą iš lašinių,
sieros, mėlynojo akmenėlio, tepdavo medumi. Šunvotes gydė svogūnu, sutrintu
su muilu, arba tepalu iš pavirinto vaško, eglių sakų ir sviesto. Strazdanotą veidą
prausė pasūdytu vandeniu.
Kad plaukai būtų gražūs, gerai augtų, juos skalaudavo ajerų šaknų, varnalėšų nuoviromis, beržų, topolių pumpurų, liepžiedžių arbatomis, perplaudami
vandeniu su įlašintu žibalu arba taboka, sumaišyta su pieno išrūgomis, kad nebūtų
pleiskanų, plaukus trinkė pelenų šarmu.
Jei troboje atsirasdavo blakių, tai prie lovos pakabindavo ką nors iš prakaituotų arklio pakinktų.
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Musėms naikinti ant palangės dėdavo lėkštę su mus- Žarėnų apylinkės.
mire, užpilta pienu ir apibarstyta cukrumi.
2021 m. K. Driskiaus
Nėščioms moterims senolis patardavo nevaikščioti po nuotr.
degėsius, kur buvo svilinta kiaulė, nes gali gimti šeriuotas
kūdikis, neprisiliesti ranka prie savo odos pamačius gaisrą, nes toje prisiliestoje
vietoje kūdikiui liks raudona dėmė visam gyvenimui. Po gimdymo moterys gėrė
kmynų arbatą, nes žinojo, kad nuo jos pasipildo daugiau pieno. Kad mėnesinės
nebūtų labai skausmingos, merginos gėrė arbatas iš jonažolių, medetkų, asiūklių,
valgė išvirtus rugių grūdus, stipriai išsivanodavo pirtyje.
Bitės įgeltą vietą patrindavo svogūnu ar jo sultimis su druska. Karpas
gydydavo patepdami kraujažolių sultimis, plaudami pušų kankorėžių nuoviru.
Povilas visų ligų gydymą žinojo mintinai ir jo kalboje galėjai girdėti vien
tik kaimo daktaro žodžius.
Povilas Girdvainis mirė 1950 m. Palaidotas Žarėnų kapinėse.
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Žarėnų vaistininkai
Juozas Girdvainis

Žar¸nų vaistinė įsteigta 1922 m.
provizorių Kazimiero Stankūno ir Prano
Juškevičiaus rūpesčiu. Jie Žarėnų krašto
žmonėms visada parūpindavo reikiamų vaistų, susirgusiems pagal išgales
teikdavo medicininę pagalbą. Žarėnų
vaistinės provizorius Pranas Juškevičius (1887–1972) triūsė net 24 metus –
iki 1946-ųjų pavasario.
Vaistininkas P. Juškevičius, Juzefos Butkevičiūtės ir Kazimiero Juškevičiaus sūnus, gimė 1887 m. rugsėjo 18 d.
Luõkės valsčiuje (dab. Telšiÿ rajone),
Påšatrijos kaime. Jo tėvams priklausė
Šatrijõs kalnas. Pranas, vos sulaukęs
dviejų mėnesių, neteko motinos ir at
sidūrė pamotės Emilijos Juškevičienės (Danisevičiūtės) globoje. Paūgėjęs
P. Juškevičius 1903 m. vasarą baigė
Luokės pradinę mokyklą.
1907 m. Pranas, norėdamas išvengti tarnystės Rusijos caro kariuome
nėje, su tėvais išvyko į Ameriką. Ten Žarėnų vaistininko Prano Juškevičiaus šeima:
Lavrenco mieste įsidarbino – audė dro žmona Kotryna, Raimondas (10 m.) ir Pranas.
bes „Washington Mills“ kompanijos 1933 m.
tekstilės fabrike.
Lavrence Pranas draugavo su Jadvyga Čiurlionyte, M. K. Čiurlionio seserimi,
tačiau vesti nesiryžo – labiau rūpėjo siekti mokslo. Gal ir todėl, kad abu daug
dirbo, bet gyveno vargingai ir neturėjo pakankamai lėšų pragyvenimui.
P. Juškevičius, galutinai nutaręs studijuoti, dirbdamas audėju per penkerius
metus susitaupė 1 500 dolerių ir dėl brangaus pragyvenimo ryžosi palikti Ameriką.
1912 m. Pranas Juškevičius grįžo į Lietuvą – apsistojo Luokėje.
P. Juškevičius dvejus metus mokėsi Šiauliuosê privačiai, o 1914 m. gruodį
eksternu išlaikė keturių gimnazijos klasių programos kurso egzaminus iš rusų,
lotynų, istorijos, geografijos ir matematikos Maskvoje, – jis už keturias progimnazijos klases gavo teisę – pažymėjimą dirbti vaistinės mokiniu.
1912 m. P. Juškevičius grįžo į Lietuvą. Metus dirbo Luokės vaistininko
mokiniu, nuo 1914 m. vėl dirbo Maskvoje – privačioje Rubanovskio vaistinėje.
1917 m. gegužę stojo į Kazanės universitetą – Medicinos fakultete išlaikė
privalomus stojamuosius egzaminus ir jam buvo suteiktas provizoriaus padėjėjo
vardas.
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1918 m. D. Šveido
gyvenamajame name
atidaryta Žarėnų
vaistinė

Šiame name 1922 m.
provizorius Pranas
Juškevičius įsteigė
Žarėnų vaistinę

1917–1918 m. balandį P. Juškevičius dirbo vaistininku Piatigorske, Šiaurės
Kaukaze, Stavropolio krašte, 1918 m. gegužę–1919 m. gegužę – Kislovodske, 1919 m.
birželį–1920 m. gruodį – kaimo vaistininku Tereko kazokų stanicoje, 1921 m. kelis
mėnesius darbavosi raštininku Maskvoje – Lietuvos atstovybėje, galiausiai 1921 m.
pavasarį grįžo į Lietuvą, apsistojo Kaune.
Nuo 1921 m. liepos P. Juškevičius dirbo Kaune, Raudonojo kryžiaus vaistinėje.
1921–1922 mokslo metais P. Juškevičius Kaune studijavo mediciną – baigė
Lietuvos universiteto (Aukštieji kursai) Medicinos fakulteto Farmacijos skyriaus
pirmą kursą.
1922 m. iš Amerikos grįžo Prano tėvas Kazimieras Juškevičius. Jis sūnui
atseikėjo 1 000 dolerių vaistinės verslui kurti.
Iki tol Žarėnų gyventojas žydas Dovydas Šveidas dar 1918 m., anot Žarėnų
senojo gyventojo Felikso Krolio, savo name buvo atidaręs privačią vaistinę Žarė835
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1943 m. Burgių
gyventame name veikė
Žarėnų vaistinė

Žarėnų vaistinės
1953 m. senasis
pastatas Augustino
Šiaulio gyvenamajame
name, kartu gyveno ir
Jablonskių šeima

nų centre, netoli kelio Va»niai–Žar¸nai–Telšia¤ sankryžos (1941 m. birželio 21 d.,
karo pradžioje, D. Šveido namas sudegė, toje vietoje dabar – medžiais apsodintas
miestelio skveras).
1924 m. Žarėnų vaistinę Pranas Juškevičius, susitaręs su ūkininku Antanu
Žilevičiumi, perkėlė į jo gyvenamąjį namą.
Provizorius P. Juškevičius Žarėnų krašte buvo vaistininkas ir gydytojas, –
vadinamas daktaru, gelbėjusiu kiekvieną susirgusį dieną ir naktį patarimais ir
vaistais. Daktarą P. Juškevičių žmonės mylėjo už jo tolerantiškumą, atsidavimą,
paslaugumą – buvo populiarus ir visų mylimas žmogus.
1937 m. Žarėnuose kartu pradėjo dirbti medicinos felčeris Julijonas Ereminas
ir gydytojas Jonas Parnarauskas.
Felčeris J. Ereminas buvo išsilavinęs gydytojas, geros sielos žmogus, puikiai
išmanantis savo darbą, nuolat keliantis kvalifikaciją kursuose Lietuvoje ir užsienyje.
J. Ereminas ligonius priimdavo namie – savo gyvenamajame name buvo įkūręs
savotišką ligoninę-palatą. Jam padėdavo žmona Barbora Ereminienė.
Po Julijono Eremino mirties 1946 m., be to, vaistininkui P. Juškevičiui išvykus
į Papílę (Akmìnės r.), Žarėnuose gydytojais dirbo Malerskas, iš Sibiro tremties
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Žarėnų vaistinės
farmacininkė Janina
Jablonskienė su šeima.
1950 m.

Žarėnuose būtiniausią
vaistą paruošdavo
vaistinės vedėjas
Antanas Dacys.
1960 m.

grįžęs medicinos felčeris Jonas Mockus, kuris pradėjo naują medicinos paslaugų
pagalbos žmonėms erą.
1941 m. karo pradžioje Žarėnų vaistinės pastatas sudegė. Karo metais vaistinė atidaryta kitame Juozo Žilevičiaus gyvenamajame name.
1943 m. Žarėnų vaistinę provizorius P. Juškevičius perkėlė į savo neseniai
pastatytą namą už kapinių, Burgių gyventame name. Sovietų okupantai 1941 m.
kaimynų Burgių šeimą ištrėmė į Sibirą.
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Vaistininkas P. Juškevičius provizoriumi dirbo iki 1946 m. pavasario.
Dėl sovietų valdžios grasinimų, jog jis
buvęs Amerikoje, buvo priverstas palikti
Žarėnų vaistinę.
1946 m. gegužę P. Juškevičius
persikėlė gyventi į Akmenės rajoną ir
iki 1956-ųjų dirbo provizoriumi Papilės
vaistinėje.
Nuo 1956 m. P. Juškevičius, būdaŽarėnų vaistinės
mas pensininkas, 16 metų gyveno Kaune. Žarėnų gydytojas
vedėjas Antanas
Mirė Pranas Juškevičius 1972 m. Jonas Mockus.
Dacys. 1950 m.
birželio 18 d. palaidotas Kulãutuvos ka- 1937 m.
pinėse.
1946 m. Žarėnų vaistinės veiklą
perėmė farmacininkė Janina Jablonskienė. Žarėnų vaistinė buvo perkelta į Butkevičių namą (čia gyveno seserys Zuzana ir Teodora Butkevičiūtės).
1953 m. Žarėnų vaistinės vedėju paskirtas farmacininkas Antanas Dacys
(1920–1979).
Antanas Dacys gimė 1920 m. birželio 13 d. Telšiuosê.
Mokėsi Telšiÿ gimnazijoje, vėliau baigė farmacijos kursus
Kaunê. Žar¸nų vaistinėje provizoriumi pradėjo dirbti 1953 m.,
atvykęs iš Nevar¸nų.
A. Dacys Žarėnuose susirgusiems žmonėms daug pagelbėdavo, buvo labai gerbiamas vaistinės provizorius. Visuomet
pareigingas, su visais nuoširdus, mandagus, taktiškas. Daugelį
metų rinktas mokyklos tėvų komiteto pirmininku. A. Dacys –
didis gamtos mylėtojas, aplinkos grožio puoselėtojas.
1953 m. vaistinė buvo įsikūrusi žarėniškio Šiaulio name, Žarėnų vaistinės
kuriame gyveno ir A. Dacys su šeima.
farmacininkė Jadvyga
1970 m. A. Dacys apdovanotas medaliu „Už šaunų Pocienė. 1979 m.
darbą“.
Antanas Dacys mirė anksti – 1979 m. sausio 20 d. Palaidotas Telšių miesto kapinėse. Šviesus jo atminimas gyvas
daugelio žarėniškių atmintyje.
Po Antano Dacio mirties Žarėnų vaistinės vedėja paskirta farmacininkė Jadvyga Pocienė.
J. Pocienė gimė 1950 m. rugsėjo 24 d. Telšių rajone,
Žarėnų valsčiuje, Karštìnių kaime.
1968 m. J. Pocienė sidabro medaliu baigė Žarėnų vidurinę mokyklą.
1971 m. J. Pocienė, baigusi Kauno Prano Mažylio me- Žarėnų vaistinės
dicinos mokyklą, gavo farmacininkės diplomą. Tais metais sanitarė Elena
sukūrė šeimą, todėl dirbti pagal privalomą paskyrimą ne- Laurinavičienė.
išvyko – širdis liepė grįžti į gimtinę. Pradėjo dirbti Žarėnų 1982 m.
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vidurinėje mokykloje medicinos seserimi, nes kito darbo nebuvo.
1979 m. kovo 26 d. farmacininkė
J. Pocienė paskirta Žarėnų vaistinės
vedėja.
Vaistininkė J. Pocienė užsirekomendavo kaip atsidavusi Žarėnų vaistinės farmacininkė – teikia žmonėms
paslaugas, pataria, kokius vaistus pirkti.
Vaistinėje sanitarėmis dirbo Adelė Paulauskienė, Ona Bagočaitė, Agnieška Jančauskaitė, Elena Laurinavičienė
ir Valerija Liutkienė.
1986 m. rugsėjo 20 d. Žarėnų
vaistinė perkelta į Žarėnų miestelio
centrą – naujas patalpas, nes, išaugus
žmonių poreikiams, senoji vaistinė nebeatitiko keliamų reikalavimų, be to,
buvo tolokai nuo miestelio centro.
Žarėnų vaistinė aptarnavo Žarėnų ambulatoriją, „Minijos“ vidurinę
mokyklą, Kegÿ aštuonmetę, Žarėnų Žarėnų vaistinės vedėja Jadvyga Pocienė prie
vaikų darželį.
senosios vaistinės. 1983 m.
Dabar Žarėnų vaistinė aptarnauja
visus Žarėnų krašto žmones, nors kai kurie kaimai yra gerokai nutolę.
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Vaistininkas Pranciškus Juškevičius
Regina Žukienė

Žar¸nų vaistininkas Pranciškus Juškevičius
gimė 1887 m. rugsėjo 17 d. Telšių apskrityje,
Luõkėje. Jo senelis Juozapatas Juškevičius buvo
baigęs Kråžių kolegiją ir atvažiavęs į Luokę dirbo
valsčiaus raštininku. Vedė Påšatrijoje gyvenusio
bajoro Medzijausko dukterį Elžbietą. Medzijauskams
priklausė ir Šatrijõs kalnas. Pasogos gavo žemės
prie Luokės ir sodybą Varnių gatvėje. Jo žmona
mirė jauna ir paliko vienam auginti tris mažus
vaikus: sūnus Joną ir Kazimierą, dukrą Petronėlę.
Po 1863 metų sukilimo iš J. Juškevičiaus, kaip sukilėliams prijautusio bajoro, carinė Rusijos valdžia
atėmė žemę, palikdama tik sklypą prie sodybos.
Labai susikrimtęs dėl ūkio konfiskavimo J. Juške- Pranas Juškevičius Amerikoje.
vičius mirė palikdamas savo vaikus vargo vargti. 1910 m.
Kazimieras Juškevičius, baigęs carinę mokyk
lą, išmoko amato – išdirbti kailius. Bijodamas pakliūti į rekrūtus, žydų padedamas
slapta išvažiavo į JAV. Ten dirbo įvairius darbus, susitaupė pinigų. Sugrįžęs į
gimtinę atpirko dalį (8 ha) tėvų žemės ir įsigijo Luokės centre namą-karčemą.
Atidarė krautuvę. Vedė, susilaukė sūnaus Pranciškaus, tačiau žmona greitai mirė
ir vėliau sūnų augino pamotė.
Sūnus Pranciškus Juškevičius baigė rusišką mokyklą Luokėje, gražiai rašė
ir, būdamas 17 metų, gavo laiškininko darbą pašte. Dar po kelias kapeikas užsidirbdavo rašydamas laiškus į Ameriką išvykusių uždarbiauti moterų vyrams.
Labai norėjo toliau mokytis, bet nebuvo iš ko. Tėvui verslas nesisekė, jis nesugebėjo konkuruoti su žydų prekybininkais. Pranas, šiek tiek susitaupęs pinigų,
1907 m. išvažiavo į Ameriką tikėdamasis užsidirbti, kad galėtų mokytis. Norėjo
būti kunigu. Amerikoje penkerius metus dirbo audėju tekstilės fabrike, išmoko
angliškai, dalyvaudavo darbininkų mitinguose, bet susigadino klausą ir kunigu
būti nebegalėjo. 1912 m. sugrįžo į Lietuvą. Mokėsi privačiai Šiauliuose – norėjo
išlaikyti 4-ių gimnazijos klasių egzaminus ir lotynų kalbos egzaminą, nes nusprendė
būti farmacininku. Jam jau buvo 25 metai. 1914 m. Maskvos mokslų apygardos
egzaminų komitete išlaikė egzaminus ir pradėjo dirbti vaistinės mokiniu Breste,
vėliau – Maskvoje, didžiausioje miesto vaistinėje, priklausiusioje vokiečiui Karlui
Fereinui. K. Fereinas mielai priimdavo į darbą lietuvius, nes jie buvo darbštūs,
pareigingi ir negirtuokliaudavo. Šioje vaistinėje dirbo daug lietuvių, tarp jų ir
būsimieji Lietuvos farmacijos fakulteto profesoriai F. Raudonikis, K. Grybauskas,
B. Šiaulys, docentas M. Žvirėnas, provizorius rašytojas A. Vienuolis-Žukauskas ir
kiti. Baigęs vaistinės mokinio praktiką, P. Juškevičius 1917 m. mokėsi prie Kazanės universiteto įsteigtuose vaistininkų padėjėjų kursuose. 1917 m. gegužės 1 d.,
išlaikęs egzaminus, gavo vaistininko padėjėjo pažymėjimą – tapo farmacininku. Po
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dešimties dienų įsidarbino farmacininku Piatigorske, provizoriaus M. Franskevičiaus vaistinėje. Vedė akušerę Kotryną Bogdanovą. 1918 m. balandžio
25 d. pradėjo dirbti 2-ojoje Kislovodsko
vaistinėje, o po kiek laiko čia įsigijo
savo vaistinę. Tačiau Rusijoje prasidėjęs
pilietinis karas pasiekė ir Kislovodską.
Bolševikai sušaudė žmonos brolį karininką. 1920 m. pradžioje Juškevičiams
šiaip taip pasisekė iš Kislovodsko ištrūkti į Maskvą. P. Juškevičius kelis
mėnesius dirbo lietuvių atstovybėje
raštininku. 1921 m. šeima sugrįžo į
Lietuvą, parvažiavo pas tėvą į Luokę,
parsivežė ir sūnelį Jurgį. Tačiau Jurgis
sunkiai susirgo smegenų uždegimu ir
Luokėje mirė.
P. Juškevičius gavo darbą Kaune,
Raudonojo kryžiaus vaistinėje. Norėdamas įgyti provizoriaus diplomą, įstojo
į Kaune įsteigtus Aukštuosius kursus Pranas ir Kotryna Juškevičiai prie Žarėnų
(taip vadinosi 1920 m. įsteigtas uni- vaistinės. 1930 m.
versitetas, kuriame buvo ir farmacijos
skyrius). 1921 m. rugsėjo 28 d. P. Juškevičius gavo leidimą verstis farmacijos
praktika Lietuvoje ir paprašė Sveikatos departamento leisti įsteigti vaistinę.
1922 m. pradžioje gavo leidimą įsteigti vaistinę Vãiguvoje, Šiaulių apskrityje, tačiau neradęs vaistinei tinkamų patalpų, šio leidimo atsisakė ir kartu su
Kazimieru Stankūnu įkūrė vaistinę Žarėnuose. 1923 m. gimė sūnus Raimundas.
P. Juškevičius buvo labai religingas. Kai vaistinėje nebūdavo žmonių ar
po darbo mėgdavo vaikščiodamas lotyniškai giedoti mišparų psalmes, visada
sekmadieniais lankė bažnyčią, gerai sugyveno su kunigais, sūnų leido mokytis į
jėzuitų gimnaziją Kaune.
1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, prasidėjo Juškevičių šeimos
nelaimės. Rugpjūčio pabaigoje nuo širdies smūgio staiga mirė žmona Kotryna,
spalį nacionalizavo vaistinę, o 1941 m. prasidėjus karui, fronto mūšių metu sudegė
namai ir visas turtas. Sūnus Raimundas, metus studijavęs mechaniką Kauno Vytauto Didžiojo universitete, grįžo namo, nes pristigo lėšų studijoms. Buvo paimtas
į darbo tarnybą Vokietijoje.
1944 m. praėjus frontui, Raimundas pradėjo mokytojauti Žarėnų valsčiaus
Kegÿ kaimo mokykloje. Enkavėdistai norėjo jį suimti, bet nerado. Sužinojęs
apie okupantų apsilankymą, R. Juškevičius namo nebegrįžo, išvažiavo į Klaipėdos kraštą, kur susirado darbą. Bijodamas represijų, P. Juškevičius 1946 m.
gydėsi Bírštone, vėliau Kaune, nuo 1947 m. pradėjo dirbti receptaru Papílės
vaistinėje.
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Papilėje dirbo apie 10 metų. Sulaukęs 70 metų, išėjo į pensiją. Apsigyveno Kaune pas sūnų, labai džiaugėsi vaikaičiu Klaudijumi, padėjo jį
auginti – buvo jo aukle. Raimundas
dirbo durpių pramonėje, neakivaizdiniu būdu Kalinine įgijo durpininkystės
inžinieriaus specialybę. Vedė studentę
stomatologę Johaną Dulevičiūtę. Jos
tėvas, darbštus Aukštaitijos ūkininkas,
palikęs savo namus, dirbo Kulãutuvos
sanatorijoje ūkvedžiu.
P. Juškevičius labai susidraugavo su marčios tėvais, gerbė ir mylėjo
darbščią marčią. Kartu su jos tėvu
Jonu Dulevičiumi Kulautuvoje pasistatė
bendrą namą ir kurį laiką čia gyveno.
Vėliau savo dalį pardavė, padėjo sūnui
įsigyti erdvesnį butą Kaune, Višinskio
gatvėje, ir pas jį apsigyveno.
P. Juškevičius mirė 1972 m. birže- Juškevičiai Luokėje. Pirmoje eilėje – Celina
lio 18 d. būdamas 84 metų. Palaidotas Stonkienė (Juškevičiūtė), Kazimieras Juškevičius,
Kulautuvoje. Į Kulautuvos kapines po Pranas Juškevičius. Stovi – Juozas Stonkus,
poros metų R. Juškevičius perkėlė ir Emilija Juškevičienė ir Kotryna Juškevičienė.
motinos Kotrynos Juškevičienės palai- Priekyje (sėdi) Regina Stonkutė ir Raimundas
kus.
Juškevičius. 1933 m.
P. Juškevičiaus sūnus Raimundas
su šeima laimingai gyveno Kaune, jo sūnus Klaudijus taip pat tapo inžinieriumi.
Drauge su žmona Jolanta Juškevičiene (Baušyte) užaugino dukrą Dainą. Daina
2008 m. baigė Kauno medicinos universitetą, tapo gydytoja ir vertėja iš anglų
kalbos. Tačiau įvyko baisi tragedija. Jauną gydytoją, išvažiavusią į Klaipėdos
miesto ligoninę atlikti praktikos, žiauriai nužudė piktadario ranka. Jos senelis
Raimundas šios tragedijos nebepamatė, po sunkios ligos jis mirė 2008 m. spalio
2 d. ir amžino poilsio atgulė šalia savo tėvų Kulautuvos kapinėse.
Žuvus Dainai Juškevičiūtei, Klaudijaus ir Jolantos Juškevičių šeimoje palikuonių neliko.
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Smilgių kaimo ūkininkai
Pranas Rumbutis

Mano tėviškė
Atsimenu tave, sodyba mano,
Atsimenu tavo laukus ir pievas.
Širdyje meilė žydi ir spindi talismanas,
Motinos širdis, kvapnus pušynas, ant kryžiaus Dievas.
Atsimenu dainas piemens, rudens žvarbųjį vėją
Ir tėvo žodį – neužmirštamai šventą.
O vis dėlto į Lietuvą išklydome, išėjom…
Klemensas Dulkė

Turtingas buvo Smiµgių kaimas, išauginęs Lietuvai daug šviesių žmonių,
patriotų, tačiau okupacijų, karų, tremčių, emigracijos, partizanų kovų verpetuose
neteko daugumos savo gyventojų. Išgyvenusi vyresnioji karta labai išretėjo, o
jaunoji nebeturi kieno paklausti – kas čia gyveno, kas kaimynai, kaip susiklostė
jų likimai?
Smilgiùs mačiau nuo vaikystės, kiek atmintis siekia, kai važiuodavome iš
gimtojo Gaižupiÿ kaimo į Žar¸nus, čia sodybos atrodė gražesnės, pasėliai vešlesni
nei Gaižupiuosê. Mačiau nykstančius Smilgius ir nuoširdžiai džiaugiaus pamatęs
Danutės Monikos Baltutienės (Butkevičiūtės) 1996 m. pastatytą vienintelę naują
sodybą.
Kas ūkininkavo Smiµgiuose iki 1940 m. okupacijos, kaip atrodė ūkiai, kur
tuos žmones išblaškė žiaurūs XX a. įvykiai?

Smilgių kaimo istorija
Nuo senų laikų Smiµgiai priklausė Žarėnų valsčiui, nuo 1950 m. – Telšiÿ
rajono Meding¸nų apylinkei1, tik 1974 m. „padovanoti“ Plùngės rajono Žlibinÿ
apylinkei.
Smilgių kaimo vardas kildinamas nuo žolės smilgos pavadinimo. Tikėtina,
kad prieš keletą šimtmečių šios vietovės kalvos nebuvo derlingos, augo reti miškeliai, laukymėse – smilgų kuokštai. Nuo kaimo vidurio aukštumos – kalvyno
lietaus vandenį surenka 8,1 km ilgio Viešdaubos upelis2, savo vardą gavęs iš
daubos vardo „viešdaubė“3. Surinkęs vandenį Smilgiuose, neša jį per Gaižupių
kaimą, paima Gaižupio upelio vandenį ir įteka į Míniją, tik abiejuose kaimuose
Viešdauba nebeturi pirmykščio grožio, uždaryta į melioracijos griovį.
Daug senojo kaimo amžininkų sunykę – šiauriniame pakraštyje Jacinavičių
žemėje buvo seni maro kapeliai, likusi tik poros arų kalvelė, auga eglės, keli
beržai ir ąžuolas, ant žemės nuvirtęs 1
Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo
trūnijo medinis kryžius. Kitas senolių
žinynas, Vilnius, 1976, d. 2.
ženklas, kaip rašo Vykintas Vaitkevi- 2 L a s i n s k a s M . Lietuvos upių kadastras, Vilnius,
1959, d. 1.
čius, – „Akmuo su velnio pėdomis, Vel- 3 Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas,
Vilnius, 1981.
niakmenis pūpsojo Butkevičiaus ganykloje.
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Akmuo buvo raudonas granitas, apvalus, paviršiaus plotas apie 1 m2 ir apie 50 cm
aukščio. Akmuo turėjo batuko formos pėdą, iš šono pusės antroji pėda buvo naginės ar
vyžos pavidalo, trečioji pėda – gyvulio – liūto ar meškos. Dar buvo kažkokie 2 ženklai,
panašūs į paukščių pėdas“4. Šis akmuo nedorų rankų sunaikintas apie 1952 m.
Antri maro kapeliai pažymėti – atgaivinti Stanislovo Drobavičiaus miškelyje,
šalia dujotiekio trasos, už 25 m dešinėje Plungės–Žarėnų vieškelio pusėje. Seniau
ten buvo žemės plotelis, aptvertas tvorele, stovėjo trys mediniai ir vienas geležinis
kryžiai, prie medžių prikaltos dvi koplytėlės, vienoje Marijos, kitoje šv. Jurgio
statulėlės. Pokario metais piktos rankos buvo viską sunaikinusios. Drobavičiai vėl
pastatė metalinį kryžių ir aptvėrė metaline tvorele, prie eglės pritvirtino koplytėlę.
Būta senų kapelių ir Eidimtų žemėje, Boleslovas buvo pastatęs medinį kryžių
ir tvorelę aptvėręs, šiandien nelikę nė ženklo.
Iki praėjusio amžiaus septinto dešimtmečio kelias per Smilgių kaimą nebuvo ištiesintas, ties Juozapo Drobavičiaus sodyba suko į dešinę, išvažiavus per
miškelį, pakilus ant kalvos – suko į kairę link Žarėnų, o tiesiai – prastesnis
keliukas vedė į Medingėnus. Prie tų trijų kelių sankryžos, Butkevičių ir Norvilų
žemių sandūroje, stovėjo keturkampė koplytėlė metro pločio sienomis. Iš trijų
pusių – nukreiptų į Plungės, Žarėnų ir Ketùrakių kelius, buvo įdėti langai, stovėjo šventųjų skulptūrėlės ir paveikslai, iš ketvirtos pusės – durelės. Prisimenu,
važiuojant pro šalį, nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens koplytėlėje būdavo
pamerkta gėlių, o žiemą stovėdavo sudžiovintų gėlių puokštės, praeiviai visada
nukeldavo kepurę. Kaip mena Marijona Kristina Osipova (Kondrotaitė), kaimynai
čia rinkdavosi gegužinių maldų melsti.
Prie koplytėlės, krūmų giraitėje, stovėjo trys mediniai ir vienas metalinis
kryžiai. Vienas buvo pastatytas 1918 m. šios apylinkės Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanorių garbei. Piktos rankos sunaikino ir šį memorialą, išliko tik
jaunas ąžuolas, šalia jo artimieji ir draugai 2003 m. pastatė kryžių Smilgių kaimo
partizanams Raimondui Bijeikai ir Juozui Greiviui atminti.
Smilgių kaimo ūkininkai 1939 metais
Eil.
nr.

Ūkininko pavardė, vardas

Žemės plotas
(ha)

1.

Dambrauskas Antanas

27,25

2.

Žiauga Pranciškus

60,39

3.

Bijeikienė Antanina

36,52

4.

Jacinavičienė Ieva

82,49

5.

Mažonavičiai Pranciškus ir Juozas

33,00

6.

Garbenčius Kazys

33,00

7.

Eidintas Stanislovas

77,00

8.

Gintalas Adolfas

34,50

9.

Rubaževičius Konstantinas

81,45

10.

Eidimtas Aleksandras

40,00

11.

Rubaževičius Ignacas

68,54
4

V a i t k e v i č i u s V . Senosios Lietuvos šventvietės.
Žemaitija, Vilnius, 1998.
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Eil.
nr.

Ūkininko pavardė, vardas

12.

Kinys Ignas

13.

Žutautas Stasys

17,39

14.

Stupelis Kazimieras

24,75

15.

Jankauskas Klemensas

15,25

16.

Grabauskas Stanislovas

18,50

17.

Drobavičius Juozapas

30,00

18.

Drobavičius Stanislovas

40,66

19.

Butkevičius Vaclovas

54,62

20.

Norvilas Vladislovas

114,50

21.

Buivydas Juozapas

32,00

22.

Kondrotas Leonas

20,50

23.

Vitkienė Vaclava
Iš viso

Žemės plotas
(ha)
9,32

9,99
961,62

Smilgiai, atrodo, užkampis – iki Telšių 25, iki Plungės 12–15 kilometrų,
tačiau pagal ūkių intensyvumą, čia užaugusių žmonių kultūrinį lygį ir jų pat
riotiškumą atsilikėliais nepavadinsi. Priešingai, Smilgių kaimas užaugino daug
garbingų Lietuvos sūnų ir dukrų.
Prieškario Smilgių kaimo planas neišlikęs, gal jo nebuvo, čia teikiu inžinieriaus Jono Budriaus sudarytą planą, tik nesmulkinu Konstantino Rubaževičiaus ir
Mažonavičių valdų. Prieš pirmą Lietuvos okupaciją 1939 m. Smilgių kaime buvo
24 ūkiai (Mažonavičiai savo 30 ha ūkį buvo pasidaliję ir pasistatę antrą naują
sodybą), jie valdė 962 ha žemės. Visai mažažemių nebuvo, po 9 ha valdė du
ūkininkai, nuo 10 iki 20 ha – 3; nuo 20 iki 30 – 4; nuo 30 iki 40 – 6 ūkininkai;
8 ūkininkai valdė nuo 40 iki 114 ha ūkius. Pirmais Lietuvos nepriklausomybės
metais būta dar stambesnių ūkių, bet vykdant žemės reformą Ieva Jacinavičienė
pardavė dalį žemės Bijeikoms, pasilikdama leidžiamus 82 hektarus. Rubaževičiai
savo 200 ha ūkį taip pat smulkino, o Konstantinas Rubaževičius 1939 m. priešmirtiniu testamentu 81 ha ūkį padalijo į šešias dalis – po 13,50 ha šešiems broliams
ir seserims, bet tose žemėse, išskyrus vieną trobą, niekas nesistatė.
Suskaičiavau, kad 1939 m. Smilgių kaime, be samdinių, gyveno 133 ūkininkai, jų vaikai ir seneliai, augo 41 sūnus ir 36 dukros. Sodybose buvo 24 trobos,
18 svirnų, 23 tvartai galvijams ir arkliams, 14 kiaulidžių, 20 jaujų, 24 daržinės,
6 vežiminės, 14 kitos paskirties pastatų – kumetynai, pirtys, rūsiai, 13-oje sodybų
perėjo gandrai.
Smilgiškius siejo giminystės ryšiai – giminiavosi Rubaževičiai su Butkevičiais, Drobavičiais, Jacinavičiais, Eidimtais; Norvilai su Jacinavičiais; Kondrotai su
Buivydais; Drobavičiai su Vitkais ir Kiniais; Stupeliai su Eidimtais; Eidintai su
Garbenčiais; Jankauskai su Dambrauskais.
Kaime buvo keli traukos centrai – Butkevičių, Rubaževičių, Kondrotų, Eidimtų
namuose, kur jaunimas rinkdavosi šokti, dainuoti, linksmintis, pagyvenusieji –
pasidalyti ūkininkavimo rūpesčiais, sulošti kortomis buvusį madingą proferansą.
Neilgai veikusi (nuo 1924 m.) Smilgių pradinė mokykla Butkevičių troboje
kaimo pradinukus traukė kur arčiau – į Žlibinÿ, Kantaučiÿ, Šašãičių, Ketùrakių
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pradines mokyklas, ten rinkdavosi jaunimas ir pagyvenę į šventinius renginius,
gegužines, o baigę didesnius darbus, po talkų, savo ūkiuose rengdavo patalkius.
Siekti aukštesnio mokslo į Plungę, Télšius, Ka÷ną jaunimas ėjo iš Butkevičių,
Rubaževičių, Eidimtų, Norvilų, Drobavičių, Bijeikų šeimų. Daugelis ūkininkų buvo
raštingi, prenumeravo laikraščius, skaitė knygeles, kuriose agronomai propagavo
pažangius ūkininkavimo metodus, jaunimas lankė jaunųjų ūkininkų ratelius (JŪR),
priklausė pavasarininkų organizacijai, tarnavusieji kariuomenėje priklausė šaulių
organizacijai.
Pirmosios Lietuvos nepriklausomybės antrame dešimtmetyje Smilgiuose
buvo tvirtų, pažangių, sumanių ūkininkų, tik prasidėjusi sovietų okupacija sustabdė jų veiklą, o 1941 m. represijos neaplenkė smilgiškių. Į Síbirą ištremta
Kaune gyvenusi Eugenija Opulskienė (Butkevičiūtė) su šeima, gegužės mėnesį
į kalėjimą uždarytas karininkas Adolfas Eidimtas, jo seserys Barbora ir Marija;
Adolfas iš kalėjimo pabėgo, seserys iš Kauno kalėjimo išlaisvintos vokiečiams
peržengus Lietuvos sieną. Trėmimo į Sibirą Eidimtų šeima Smilgiuose 1941 m.
išvengė slapstydamasi.
Antrasis pasaulinis karas nualino ūkininkus. Artėjant frontui, 1944 m. spalį,
vengdami galimų represijų, į Vakarus pasitraukė Antano Dambrausko, Jono Jacinavičiaus, Ignaco Rubaževičiaus, Vaclovo Stupelio ir Vaclovo Butkevičiaus šeimos – 17 žmonių; iš Eidimtų giminės – Boleslovas Eidimtas, Barbora Taujenienė
(Eidimtaitė) su šeima ir Adolfo Eidimto žmona Gabrielė su dukrele, iš Jacinavičių
šeimos – dukra Filomena, iš Butkevičių giminės – Napoleonas Butkevičius-Butkūnas, Vaclovo Rubaževičiaus sūnus Jurgis, Bijeikų sūnus Vytautas.
Frontui praėjus, Lietuvos patriotai Adolfas ir Stanislovas Eidimtai, Raimundas
Bijeika, kiek vėliau Juozas Greivys stojo į žūtbūtinę nelygią partizaninę kovą ir
visi žuvo didvyrių mirtimi.
Pokario sovietų represijos, trėmimai, kaip ir kituose kaimuose, persekiojo
smilgiškius, tuštėjo ūkiai. Į Sibiro tremtį išvežtos: Ievos Jacinavičienės, Juozapo
Drobavičiaus, Kazio Garbenčiaus, Leono Kondroto šeimos; į Sibiro lagerius išvežti
Stanislovas Eidintas, Aleksandras Eidimtas, Vladas Žiauga, Konstantinas Jacinavičius,
Vincentas Bijeika, Konstantinas Stupelis – žiaurioji lemtis teko dešimčiai šeimų.
Kentėjo ir daugiau smilgiškių, jau sukūrusių šeimas ir gyvenusių kitose vietovėse.
Ištremtos į Sibirą buvo Vaclovo Eidimto, Antaninos Paškevičienės (Eidimtaitės),
Leokadijos Jazdauskienės (Rubaževičiūtės), Zofijos Guščiuvienės (Butkevičiūtės) ir
kitos šeimos.
Nuo galimos sovietų okupantų tremties iš namų pabėgo Antanina Bijeikienė
su sūnum Algirdu, Aleksandro Eidimto žmona Stanislava su penkiais vaikais,
Vladislovas Norvilas, Kazimiero Stupelio šeima.
Kai 1949 m. sovietų valdžia prievarta Smilgiuose steigė kolūkį, iš 24 buvo
likę tik 9 ūkininkai – Pranciškus ir Juozas Mažonavičiai, Stanislovas Žutautas,
Stanislovas Drobavičius, Kazimiera Jankauskienė, Zofija Kinienė, Feliksas Vitkus,
Stanislovas Grabauskas ir Juozapas Buivydas.
„Liepsnos“ kolūkio centras buvo įkurtas Ignaco Rubaževičiaus ūkyje, likę
vieniši benamiai jau anksčiau buvo apgyvendinti Butkevičių, Rubaževičių, Drobavičių, Eidimtų ir kitose tuščiose sodybose. Po poros metų smilgiškis kolūkis
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sujungtas su tokiais pat Keturakių, Lieknių kaimų vargetomis, turėjo „Liepsnos“
vardą, Smilgiuose liko brigada, centras buvo Keturakiuose.
Dar viena reorganizacija vyko 1974 m., tada „Liepsna“ prijungta prie Žlibinų kolūkio, iki prijungimo ilgus metus pirmininkavo padorus vadovas Jonas
Macijauskas. Per visą kolūkio gyvenimą Smilgiuose buvo pastatyta Rubaževičių
sodyboje tik tvartas ir daržinė, čia laikė brigados arklius ir veršius5.
1969–1971 m. melioruojant Smilgių žemes, nedrenuotos liko kairėje vieškelio
Plungė–Žarėnai pusėje kalvotos Rubaževičių, Stupelių, Žutautų, Kinienės, Eidimtų,
Gintalo, dalis Eidintų, Bijeikų, Jacinavičienės žemės. Daug kur užaugo krūmynai
ir miškai.
1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, susigrąžinti žemę ir išlikusius
pastatus iš visų buvusių savininkų nesikreipė tik du – Antanas Dambrauskas
ir Adolfas Gintalas, tikėtina, kad paveldėtojų neliko. Visi kiti savininkai ar paveldėtojai žemę susigrąžino, kai kurie savo nuosavybę perkėlė ten, kur gyvena,
dalis išnuomojo, tik trys čia ūkininkauja patys ir visi skirtingai: Danutė Monika
Baltutienė (Butkevičiūtė), Adolfas Kondrotas ir Antanas Dambrauskas.
Kai 2006 m. lankiausi Smilgių kaime, kairėje vieškelio pusėje iš 1939 m.
buvusių trylikos sodybų radau dvi: gailiai atrodančią Ignaco Rubaževičiaus, nors
čia gyvena Jolantos Kazlauskienės, Arūno Čiužo šeimos, Adolfas Kondrotas ir
Alfonsas Viršilas, bei visai sunykusius Žutautų namelius, ten niekas nebegyvena.
Dešinėje vieškelio pusėje iš vienuolikos buvusių sodybų radau septynias:
geriausiai išlikusią Antano Dambrausko sodybą, čia gyvena Alfonso ir Editos
Giedraičių šeima; nykstančią, buvusią jaukią Klemenso Jankausko sodybą, joje
gyvena vienišas anūkas Antanas Dambrauskas; buvusią vieną iš gražiausių, nugyventą Juozapo Drobavičiaus sodybą, čia gyvena Edmundo ir Eugenijos Norkų
šeima; sumažėjusią, bet nesunykusią Stanislovo Drobavičiaus sodybą, daugiau kaip
30 metų čia gyvena Regina Ramonienė; tuščią, nebegyvenamą Juozapo Buivydo
sodybą. Radau vienintelę kolūkio metais ant Rubaževičiaus ir Drobavičiaus žemių
ribos statytą Vaclovo ir Adelės Čiužų sodybą, ir dabar jie čia gyvena.
Radau vienintelę naują Danutės Baltutienės sodybą, išaugusią atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Ant kalvos du gyvenamieji namai, tvartai su daržine,
hektaro ploto serbentynas, sodas – parkas su pavėsinėmis, baseinėliais, takeliais;
keliai pažvyruoti, sulapoję medeliai, krūmai, gyvatvorės.
Vaikščiojau po Smilgių kaimą 2006 m. vasarą, gėrėjausi šeimininkės Danutės
kūryba, žvelgiau į sodybą iš slėnio pusės – vaizdas priminė vaikystės pasakose
„matytas“ lietuvių pilaites…
Čia plyname lauke, kur nelikę jokio buvusios Butkevičių sodybos ženklo,
parvažiavusi iš Austrålijos Danutė Monika Baltutienė (Butkevičiūtė) 1993 m.
susigrąžino tėvų ir senelių žemę, skyrė santaupas naujai sodybai pastatyti. Iš
vietinių medžiagų – molio, šiaudų, savo miško medienos 1995 m. vasarą pastatydino erdvią dviaukštę trobą, po metų – ūkinį pastatą, dar po metų – mažesnį
namą ūkvedžiui.
Danutė Baltutienė įsteigė ekologišką ūkį – nenaudoja mineralinių trąšų 5 Papasakojo Genovaitė Drobavičienė-Lemežienė,
ir cheminių medžiagų nuo ligų, kenkėjų
užrašė Pranas Rumbutis, Telšiai, 2006.
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Naujoji Butkevičių sodyba. 1996 m.
Šaulių organizacijos surengta gegužinė
Žlibinuose. 1930 m. B. Stasiulienės nuotr.
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Eidimtų ūkio sodybvietė. 2006 m.
Sena Smilgių kaimo kapavietė Stanislovo
Drobavičiaus giraitėje. 2006 m.
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ir piktžolių, augina kviečius, miežius,
kvietrugius, avižas. Turėjusi melžiamų
karvių bandą, dėl kainų konjunktūros
atsisakiusi, ėmėsi plėsti juodgalvių avių
veislinę fermą, verčiasi kaimo turizmu.
Klausiau Danutės, iš kur ta meilė
žemei ir energija? Atsakė: „Genai. Senelis Boleslovas nepaliko šios žemės pačiu
sunkmečiu, iki pat mirties. Būdamas emig
racijoje tėvelis Vaclovas neprarado vilties
sugrįžti į laisvą Lietuvą, į savo ūkį. Atsiradus tokiai galimybei, kitaip pasielgti negalėjau, turėjau tą svajonę įgyvendinti, tai
mano hobis ir didžiausias pasitenkinimas.“
Tokia D. Baltutienės (Butkevičiūtės) veikla rodo, kiek vienas žmogus
gali nuveikti. Ji, be veiklos savo ūkyje,
1996–1999 m. dėstė anglų kalbą Medingėnų pagrindinėje mokykloje, 1999 m.
pasiėmė iš Plungės vaikų globos namų
globoti Jurgą ir Rolandą, savaitgaliais ir
per atostogas globoja vaikus iš Telšių

Lietuvos valsčiai

Kryžius Smilgių kaimo partizanams Raimundui
Bijeikai ir Juozui Greiviui atminti. 2006 m.

Kantaučių bažnyčia. 2006 m.
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Žlibinų bažnyčia.
2006 m.

vaikų globos namų. Įsteigė uogų augintojų klubą, dainuoja Plungės kultūros namų
kameriniame chore ir Žlibinų moterų ansamblyje, remia Plungės viešąją biblioteką
knygomis, išrinkta Oginskių dvaro bičiulių klubo pirmininke. Žiemos mėnesiais
suspėja aplankyti savo vaikus ir vaikaičius Australijoje, pavasarį grįžta į Smilgius
tęsti darbų, čia vasaras leidžia ir vyras Petras, grįžo ir Monika Butkevičienė, tiktai
amžius ir silpna sveikata nebeleidžia džiaugtis jaunystės prisiminimais.

Dambrauskai
Dešinėje kelio Žlibinai–Žarėnai pusėje matyti keturios sodybos, čia kolūkio
laikais kūrėsi Gaižupių brigados gyvenvietė, bet gaižupiškiai noriau kėlėsi į cent
rinę gyvenvietę Žlibinuose ir daugiau nesistatė. Leidžiantis nuokalne jau Smilgių
kaimo pradžia ir Antano Dambrausko buvęs ūkis. Lomoje, per kelio pralaidą,
čiurlena Gaižupio upelis, surenkantis vandenį iš F. Čiuželio ir P. Žiaugos ūkių
kalvų, tik jis „pakinkytas“ į ištiesintą vagą.
Po karo joje gyvenusi Viršilų šeimyna; 1998 m. sodybą įgijo Alfonso ir
Editos Giedraičių šeima, ūkininkauja.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą čia ūkininkavo Antanas (gim. 1904 m.) ir Bronislava (gim. 1910 m.) Dambrauskai. Kaip prisimena šiame ūkyje penkerius metus
tarnavusi kantautiškė Stasė Jankauskienė (Čiutaitė)6, šeimininkai buvo darbštūs,
sumanūs, geraširdžiai, raštingi. Darbams samdė berną, tarnaitę, piemenuką ir auklę.
Čia tarnavusi ir Čiutaitės sesuo Bronė, broliukas Jonas – piemenukas.
Sodybą sudarė troba, svirnas, tvartai, daržinė, jauja su pirtim ir rūsys. Už
sodybos į kalvą driekėsi didelis sodas. Laikė tris darbinius arklius, septynias
melžiamas karves, galvijų prieauglio, penkias ėriavedes avis.
Šeimoje augo du broliai pametinukai – Kaziukas ir Antanėlis, du mažamečiai vaikai mirę anksčiau.
1944 m. rugsėjį, artėjant frontui,
Dambrauskai pasikinkė į brikelį arklį, 6 Papasakojo Stasė Jankauskienė, užrašė Pranas Rum
butis, Kantaučiai, 2006.
susikrovė maisto, rūbų, pasiėmė abu
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3–4 metų sūnelius, atsisveikino su kaimynais ir išvažiavo į
Vokietiją. Dambrauskai po karo pasiekė JAV ir ten įsikūrė.
Užaugino vaikus, jau abu mirę.
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Antano Dambrausko
sodyba. 2006 m.

Žiaugos
Kairėje Žlibinų–Žarėnų vieškelio pusėje, šalia Dambrauskų žemės, buvo
60 ha Žiaugų ūkis.
Senieji šeimininkai – Pranciškus Žiauga (1847–1942) ir jo žmona Ona Aleksandravičiūtė (1865–1926) užaugino du sūnus – Pranciškų (gim. 1896), Vladą (gim.
1900), dvi dukras – Ievą (gim. 1888) ir Valeriją (gim. 1902). Sodyba medžiuose
paskendusi, troba dviejų galų, su alkieriais, sena, šiaudais dengta, svirnas, tvartai,
jauja, daržinė. Ūkis tvirtas, šeimininkai ir vaikai darbštūs, Pranciškus griežtas,
kurti šeimas vaikų neskubino, o gal ir neleido, dirbkime kartu!
Vyresnioji dukra Ieva ištekėjo už Jono Uščino iš Imbarºs kaimo Kretingõs
rajone, bet tėvas P. Žiauga jaunavedžiams žemės nedavė, neskaldė ūkio, vėl tas
„dirbkime kartu“, jaunieji apsigyveno kumetyne. Ten gyvendami susilaukė dviejų sūnų: Bronislovo (gim. 1925), Jono (gim. 1927), ir dviejų dukrų – Stefanijos
(gim. 1926) ir Joanos (gim. 1930).
Prasidėjus karo audroms, Uščinų šeima išvyko į Imbarės kaimą, ten abu
greitai mirė – Ieva 1943, Jonas 1949 m.
Pokario audros Uščinų šeimos neaplenkė, sovietų valdžios trėmėjai 1951 m.
spalį ištrėmė Bronislovą Uščiną ir 1952 m. sausį Stefaniją Uščinaitę į Krasnojãrsko
krašto Ačinsko rajono miškus, kiti šeimos nariai tremties išvengė.
Pranciškaus sūnus Pranciškus, jau subrendęs trisdešimtmetis vyras, 1926 m.
susituokė su Agnieška Račkauskaite (gim. 1903), kaip ir vyresnė sesuo Ieva, žemės negavo, atsiėmė jam priklausiusią dalį, ūkininkavo Daugėdÿ kaime netoli
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Rietåvo, susilaukė dukros Stefanijos, vėliau įsikūrė Getautíškės kaime už Va»nių,
ten 1940 m. susilaukė dukros Danutės. Pranciškus Žiauga mirė 1973 m., jo žmona
Agnieška – 1980 m.
Senojo Pranciškaus sūnus Vladas ir dukra Valerija dirbo ūkyje vadovaujami
tėvo iki pat jo mirties 1942 m. Be ūkio darbų, Vladas nemažai laiko skyrė visuomeninei veiklai, kelerius metus buvo šaulių organizacijos Žlibinų kuopos vadas,
tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje, turėjo puskarininkio laipsnį. Karo metais
Vladas talkino kaimyno Jono Jacinavičiaus vadovaujamam Lietuvos laisvės armijos
(LLA) Telšių apskrities štabui, o kai sugrįžo raudonarmiečiai, 1945 m. pradžioje
Vladą Žiaugą suėmė, išvežė į Vorkùtos lagerį, kur jis mirė.
Valerija, vengdama tremties, paliko namus, vėliau nusipirko namą Plungėje,
gyvenimo saulėlydyje ištekėjo. Buvo geraširdė, apskritaveidė, pilnoka, mokėjo austi
raštuotas staltieses, lovatieses. Prisimenu, karo ir pokario metais tris pavasarius
audė mano tėviškėje.
Karo ir pokario audrų išblaškyta Žiaugų giminė į Smilgius nebesusirinko,
sodyba sunyko, dalis žemės drenuota, dalis apželdinta miškais.

Bijeikos
Vincentas Bijeika (1900–1981) ir Antanina Bijeikienė (Račkauskaitė) (1899–1983), gyvenę Skuõdo
rajono Rumšãičių kaime, 1937 m. pradžioje iš Konstantino Jacinavičiaus Smilgiuose už 17 tūkst. litų pirko
ūkį. Tų pačių metų liepos 1 d., pas notarą rašant
pirkimo–pardavimo aktą, Antanina Bijeikienė jau gyvenusi Smilgiuose. Iš Rumšaičių į Smilgius Bijeikos
atsivežė tris sūnus – Raimondą (gim. 1924), Vytautą
(gim. 1925) ir Algirdą (gim. 1932).
Ūkio sodyba sena – troba, tvartai, jauja šiaudais
dengti, laukai mažai sukultūrinti, daug krūmų. Nors
žemės pirkimo dokumentuose minima 60 ha, prieš
nacionalizavimą 1940 m. užrašytas 36 ha ūkis. Greit
prasidėjo sovietų okupacijos, tad Bijeikų ūkis nespėjo
sustiprėti. Planavo statyti naujus pastatus, bet viltys
neišsipildė.
Sūnus Vytautas Telšiuose baigė progimnaziją,
Vilniuje mokėsi miškų ūkio mokykloje. Artėjant frontui, 1944 m. spalio pradžioje pasitraukė į Vokietíją,
po karo išvyko į Australiją, ten vedė, vaikų neturėjo,
1995 m. mirė.
Dar prie Klaipėdos vyko mūšiai, kai Raimondas
įsijungė į partizanų gretas. Drąsus karys, ketverius
su puse metų vykdė duotą kario priesaiką, priklausė
Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopai,
buvo Žarėnų būrio vado pavaduotojas, dalyvavo keleriose žūtbūtinėse kautynėse, žuvo 1949 m. gegužės

Antanina Bijeikienė. 1975 m.

Vincentas Bijeika. 1975 m.
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Algirdas Bijeika. 1990 m.

21 d. Diìvo Kr¸slo miške prie Vílkos upelio, kartu su šešiais kovos draugais –
kuopos vadu Aloyzu Mažučiu (gim. 1924), kariais Teodora Bartkute (gim. 1926),
Petru Bartkum (gim. 1925), Irena Belazaraite (gim. 1930), Juozu Greiviu (gim.
1928) ir Antanu Parimsku (gim. 1909).
Ilgai nežinota žūties vieta, tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1999 m.
rasti jų palaikai, perlaidoti Žarėnų kapinėse, pastatytas paminklas. Smilgiškių
partizanų Raimondo Bijeikos ir Juozo Greivio garbei pastatytas vardinis kryžius
buvusioje Smilgių koplytėlės ir kryžiaus Lietuvos savanoriams vietoje.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo
dalyvių (rezistentų) teisių komisija 2006 m. Raimondui Bijeikai pripažino kario
savanorio statusą (po mirties).
Tik praėjus frontui, 1944 m. spalio mėnesį enkavėdistai areštavo Vincentą
Bijeiką, nuteisė 25 metams, ištrėmė į Kòmiją, ten Vorkutos anglių kasyklose dvylika metų vilko jungą, į Lietuvą grįžo tik 1956 m.
Antaninai Bijeikienei padorūs žmonės pranešė, kad bus vežama į Sibirą.
Nė minutės nelaukusi, su dvylikamečiu sūnumi Algirdu pabėgo iš namų, kaip
prisimena Algirdas – nė šaukšto nepasiėmę, ir Smilgiuose daugiau nesirodė7.
Gyvenę Skuodo rajono Kruopiÿ kaime, Algirdas sukūrė šeimą, sulaukė dukros
Irenos (gim. 1969), ši paaugusi 1996 m. ištekėjo už Rimo Daigino iš kaimyninio
Puõkės kaimo, ten gyvena.
Tėvai amžių baigė sūnaus Algirdo šeimoje, Kruopių kaime, Vincentas mirė
1981 m., Antanina – 1983 m., Algirdas įsikūrė Barstôčiuose.

Jacinavičiai
Ūkis buvęs stambus, beveik 120 ha, prieš pirmą okupaciją dalį pardavė
Bijeikoms, patys valdė per 82 ha žemės. Ūkis nebuvęs labai našus, turėjęs skolų,
tvartai su keturiomis karvėmis ir buliumi sudegė nuo žaibo, iki karo atstatyti
nespėjo. Troba dviejų galų, su alkieriais,
svirnas, jauja, daržinė, kiaulidė – prie 7
Prisiminimus užrašė Algirdas Bijeika, Barstyčiai,
jos pristatyta laikina pašiūrė galvijams
2006.
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ir arkliams, tik stogu uždengta vežiminė, didelė kūdra (prūdas) atokiau nuo sodybos – kumetynas8.
Jonas Jacinavičius (1878–1933) ir Ieva Jacinavičienė (Sragauskaitė) (1884–1945)
išaugino keturias dukras – Zofiją (gim. 1909), Anicetą (gim. 1918), Ievą (gim. 1920),
Filomeną (gim. 1920) ir du sūnus – Konstantiną (gim. 1912) ir Joną (gim. 1903).
Jacinavičių gyvenimas buvo sklidinas ne tik gausios šeimos džiaugsmo, bet ir
skaudžių netekčių – 1925 m. džiovos pakirsta mirė šešiolikmetė dukra gimnazistė
Zofija. Šeimos galva Jonas Jacinavičius, ūmaus būdo, išgėręs ieškodavo priekabių,
žmonai tekdavo slėptis.
Kartą, parvažiavęs iš turgaus, pasiėmęs medžioklinį šautuvą, lakstęs po
sodybą žmonos ieškodamas. Ši palindusi po svirnu, tarnaitei liepusi atimti šautu
vą iš neblaivaus šeimininko. Kai tiedu tempė medžioklinį katras į savo pusę,
šautuvas iššovė tiesiai į šeimininką, Jonas 1933 m. mirė.
Dukros užaugo, ištekėjo: Aniceta 1940 m. už gaižupiškio Felikso Čiuželio
(2004 m. Aniceta mirė), Ieva – 1942 m. už Konstantino Šaltupio (2005 m. Ieva
mirė). Šaltupiai užaugino dukrą Birutę. Ši ištekėjo už Jono Joniko. Filomeną
1944 m. rudenį vokiečiai išvežė darbams į Vokietiją. Ji po karo išvyko į JAV,
gyveno Ilinõjaus valstijoje, ištekėjo už prancūzo, jos pavardė Pelletier.
Sūnus Konstantinas, baigęs progimnaziją ir matininkų kursus, dirbo Žarėnų
valsčiaus ir Telšių apskrities savivaldybėse raštininku, žemėtvarkininku. 1943 m.
susituokė su Adele Dambrauskaite Žarėnų bažnyčioje. Aktyvus visuomenininkas,
Šaulių sąjungos narys. Praūžus karui, pasitraukė į Klaipėdą, bet ir čia buvo susektas, represuotas, kalėjo Vorkutos lageriuose nuo 1945 05 01 iki 1955 12 309.
Grįžęs į Lietuvą, gyveno Telšiuose, kur 1971 m. mirė.
Sūnus Jonas, baigęs šešiaklasę mokyklą, mokėsi karininkų kursuose, tarnavo
Lietuvos kariuomenėje, bet po tėvo mirties 1933 m. grįžo į tėviškę ūkininkauti.
Karo metais, kai susikūrė Lietuvos laisvės armija (LLA), įstojo į jos gretas,
buvo paskirtas Telšių apskrities LLA štabo, kuris buvo įkurtas jo sodyboje Smilgiuose, vadu.
Artėjant frontui, Jonas Jacinavičius su žmona Irena Norvilaite iš Smilgių,
palikę nė metų nesulaukusį sūnelį Romualdą Joną močiutei Ievai Jacinavičienei,
su vyresniais vaikais Elena ir Alfredu 1944 m. spalio pirmomis dienomis pasikinkė arklį ir išvažiavo į Vokietiją, vėliau pasiekė JAV. Mirė 1984 m. „Lietuvos
aide“ 1991 10 12 iš Kanadoje leidžiamo laikraščio „Tėviškės žiburiai“ buvo perspausdintas Jachielio Dambos straipsnis „Žydų gelbėtojų Lietuvoje buvo daug“,
autorius rašė: „...Savo knygoje „Kruviname sūkuryje“ aš gan plačiai paliečiau šią temą.
Ne be susijaudinimo taip pat aprašiau poelgį partizanų vado iš Smilgių k., Plungės vls.
p. Jacinavičiaus, išgelbėjusio mano gyvybę. Šis taurios širdies žmogus, tikras savo tautos
patriotas mano išgelbėjimu visu ryškumu pademonstravo tradicinę lietuvių toleranciją
žydų atžvilgiu.“
Jachielio Dambos knygoje rašoma, kaip jis, bene vienintelis likęs gyvas iš
Žarėnų žydų bendruomenės, perėjęs
golgotos kelius, 1943 m. lapkritį buvo 8, 9 Papasakojo Birutė Jonikienė, užrašė Pranas Rumbutis, Plungė, 2006.
priglaustas pas Rekašius Saušilės kaime,
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Ieva ir Jonas Jacinavičiai. 1914 m.
(nuotr. viršuje kairėje)
Sesuo Ieva ir brolis Konstantinas Jacinavičiai.
1940 m. (nuotr. viršuje dešinėje)
Seserys Jacinavičiūtės – Filomena Pelletier ir
Ieva Šaltupienė su dukra Birute Jonikiene
Čikagoje. 1995 m.

Irena Norvilaitė ir
Jonas Jacinavičiai
Čikagoje. 1958 m.
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1944 m. pavasarį išėjo gyvulių ganyti pas Lukošių, iš ten jį LLA kareiviai liepos
14 d. atvežė pas Joną Jacinavičių. Išklausęs J. Dambos kančių istoriją, J. Jacinavičius pasakęs, kad esi laisvas, gali eiti kur nori, bet pataręs likti pas jį, čia niekas
nelies. Kai Jachielis susirgo plaučių uždegimu, I. Jacinavičienė jį slaugė, gydė.
Šeimininkams išvažiavus į Vokietiją, 1944 m. spalio 8 d. J. Damba tame ūkyje
pasitiko rusų kareivius10.
Senoji Ieva Jacinavičienė, dar karui nepasibaigus, buvo represuota kartu su
anūkėliu, jos širdis nustojo plakusi 1945 m. rugsėjo 10 d. Komijoje, Tolij kaime11.
Mažasis Jonukas pateko į vaikų namus, namai sudegė, vaikus pasiėmė vietiniai gyventojai, įvaikino ir giminių pastangos rasti Jonuką per Raudonąjį kryžių
ir Vidaus reikalų ministeriją buvo nesėkmingos.

Mažonavičiai
Tarp Jacinavičių, Eidimtų, Eidintų ir Garbenčių žemių buvo 33 ha Mažonavičių ūkis. Broliai Juozapas ir Julijonas gyvenę viename ūkyje, žemę pasidaliję
lygiomis dalimis, bet dirbę bendrai, Julijonas vaikų neturėjęs.
Juozapas Mažonavičius (1866–1928) ir jo žmona Ieva Šimkevičiūtė (1879–1963)
užaugino tris sūnus – Juozą (gim. 1915), Pranciškų (gim. 1917) ir Stanislovą (gim.
1920). Senoje sodyboje stovėjo sena troba ir pastatyta nauja, erdvi su alkieriais,
šiaudais dengti tvartai, svirnas, daržinė, jauja su pirtimi, ošė daug senų medžių.
Kieme stovėjo aukštas kryžius, tebestovi
ir šiandien dviejų medžių kaimynys- 10 Damba J. V krovavom vichre (rus. „Kruviname
Izraelis, 1987.
tėje ir krūmelių atvašyne, ženklinantis 11 sūkuryje“),
Lietuvos gyventojų genocidas, 1944–1947 (A–J), Vilnius,
darbščių žmonių sodybvietę.
1998, t. 2.

Čia buvo Mažonavičių sodyba. 2006 m.
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Vidurinis sūnus Pranciškus po Pranciškus, Juozas ir Stanislovas Mažonavičiai.
ankstyvos tėvo mirties mamos globo- 1950 m.
jamas pratinosi ūkininkauti, jam sekėsi. Subrendęs 1942 m. vedė Stanislavą Pelagėja ir Juozas Mažonavičiai. 1970 m.
Šimkutę, šeima 1946 m. susilaukė dukros
Stanislavos. Visą laiką gyvenę Smilgiuose, abu su žmona patyrė okupacijų negandas. Pranciškus buvo suimtas, žiauriai kankintas, tardytas, vėliau paleistas, bet
Žarėnų stribiteliai ilgai nedavė ramybės12. Po jo mirties 1982 m. sodyba sunyko.
Vyriausias sūnus Juozas buvo nagingas stalius, dirbo ratus, roges, langus,
statė medinius pastatus. Dėdė Julijonas atidavė Juozui jam priklausiusią žemę –
16,5 ha, šis savo rankomis, talkinant broliams, pasistatė dviejų galų trobą, tvartus
su daržine, jaują, įžemintą rūsį, užveisė iki pat miško sodą, sodino medelius ir
krūmus, sodyba buvo jauki. Juozas 1939 m. vedė Pelagėją Meškauskaitę (gim. 1904),
susilaukė dukros Irenos Marijos (gim. 1940). Užaugusi Irena ištekėjo už Danieliaus Norkaus, seneliams padovanojo dvi anūkes – Margaritą (gim. 1961) ir Daivą
(gim. 1968). Juozas Mažonavičius mirė 1976 m. Smilgiuose, žmona Pelagėja –
1979 m. Plungėje, pas dukrą. Sodyba sunyko, dabar plynas laukas13.
Jaunėlis Stanislovas, talkinęs broliams, 1944 m. vedė Bronislavą Bružaitę,
jiedu 1946 m. susilaukė dukros Stanislavos, dar po metų išėjo iš ūkio, įsikūrė
Alsėdžiuose, kur 1980 m. mirė.

Garbenčiai
Smilgių kaimo šiaurinio pakraščio lygumoje, už Stanislovo Eidinto ir
Mažonavičių, kaimynystėje su Rimùčių

Papasakojo Daiva Mažeikienė, užrašė Pranas
Rumbutis, Plungė, 2006.

12, 13
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kaimu, buvo Vlado Lenkausko 33 ha ūkis. Kapsūdiškis Kazys Garbenčius (1902–1971)
vedė Stasę Lenkauskaitę (1905–2002), jiedu susilaukė penkių dukrų – Stanislavos
(gim. 1925), Bronės (gim. 1930), Pelagėjos (gim. 1934), Rūtos (gim. 1942), Danutės
(gim. 1944) ir dviejų sūnų – Jono (gim. 1928) ir Alfonso (gim. 1937).
Sodyba pilna augančių vaikų klegesio, gerai tvarkoma. Troba dviejų galų,
su alkieriais, namo viduryje kaminas su duonkepe krosnimi ir mėsos rūkykla,
prie trobos galo senolis Vladas buvo pristatęs dar du kambarius, tad pastatas net
28 metrų ilgio. Iš trobos gerosios pusės – pilnas gėlių darželis, aptvertas tvorele,
už jo kiemas ir svirnas – jame erdvi patalpa su aruodais grūdams, javus pildavo
ir ant svirno lubų. Pastato galuose kamaros samdiniams, priekyje – dvi kamaros:
viena patalynei, skalbiniams, žiemos rūbams, kita – „geroji“ – atvykusiems svečiams
apnakvindinti. Netoli svirno – rūsys bulvėms ir daržovėms. Už svirno ir trobos
galo – didelis sodas, augo per 30 obelų, trešnės, kriaušė, slyvos, uogakrūmiai.
Kiemo pakraštyje žaliavo du klevai, šalia jų alyvų krūmas, jame stovėjo kryžius.
Kitoje namo pusėje stovėjo kiaulidė, toliau – tvartai galvijams, avims ir
arkliams, pastatas su vinkeliu, prie jo daržinė, šalia aptverta aikštelė gyvuliams
išleisti – laideris. Greta tvartų vežiminė – vazaunė ratams, rogėms, inventoriui.
Už tvartų – didelė, žuvinga kūdra (prūdas), toliau nuo visų pastatų – jauja su
pirtimi. Laikė 4–5 arklius, 5–6 melžiamas karves, avių bandą. Samdė berną ir
tarnaitę. Dirbo, valgė visi kartu – ir šeimininkai, ir samdiniai14.
Praėjus frontui, 1944 m. gruodžio 11 d. enkavėdistų būriai šukavo apylinkių
miškus, nušovė partizaną – vokietį.
Garbenčiai suprato, kad prasidės represijos, sutarė, kad šeimininkas Kazys ir vyriausias sūnus Jonas turi nedelsdami trauktis iš namų, ir kol kareiviai
gaudė bėglius, jiedu atsisveikinę laimingai pasiekė pamiškę. Kai namus užgriuvo
enkavėdistai, rado tik Stasę Garbenčienę su mažais vaikais, atėmė ir išvežė visą
turtą – grūdus, inventorių, išvarė gyvulius. Mama su vaikais iš namų pabėgo,
slapstėsi pas gimines, pažįstamus.
Kazys Garbenčius, patraukęs net į Akmìnės rajoną, į šeimą nebegrįžo, mirė
1971 m.
Sūnus Jonas apsigyveno pas dėdę Garbenčių Kapsūdžiÿ kaime, dukros Bronė
ir Pelagėja – pas kitus giminaičius.
Stasė Garbenčienė su trimis dukromis ir sūnumi buvo apsigyvenę Rimučių
kaime pas Petrą ir Juozapą Viskontus, 1948 m. gegužės 22 d. rytą atsibeldę sovietų
valdžios trėmėjai į gyvulinį vagoną sugrūdo mamą su ketverių metukų Danute,
šešerių – Rūta, vienuolikos – Alfonsu ir dvidešimt trejų – Stanislava. Išvežti į
Krasnojãrsko krašto Ingušéisko rajono Pervomãisko kaimą kirto, sakino medžius.
Mama augino mažuosius vaikus, šeimos maitintoja dukra Stanislava, per dieną
dirbusi miškuose, vakare siuvo kaimynams rūbus, uždirbdavo tai maisto, tai rublį.
Tėviškėje buvo išmokusi siuvėjos amato, taip gelbėjosi nuo bado. Būdama Síbire,
Stanislava 1954 m. ištekėjo už tremtinio Jono Tenio iš Nevar¸nų, buvo lengviau
Garbenčių šeimai išgyventi. Po dešimtmečio, prieš 1959 Naujuosius metus, tremtiniai grįžo, bet sodybos Smilgiuose nebebuvo – jaują kažkas sudegino, svirną 14 Papasakojo Jonas Garbenčius, užrašė Pranas Rumnugriovė, kiti pastatai buvo sunykę.
butis, Žlibinai, 2006.
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Likęs nuo tremties, 1954 m. sūnus Stasė Garbenčienė su anūku Broniumi,
Jonas susituokė su Aniceta Mačiulskyte, dukromis Rūta, Danute ir sūnumi Alfonsu
įgijęs vairuotojo specialybę, dirbo Žlibinų Sibire. 1955 m.
kolūkyje vairuotoju, remontininku, Žlibinuose pasistatė jaukią sodybą. Dukros Stanislava Tenienė (Garbenčiūtė) ir brolis
Bronė ir Pelagėja ištekėjo, pirmoji Pelagėja Alfonsas Sibire. 1955 m.
1959 m. – už Liudviko Ridiko iš Vargalvių
kaimo Rietåvo rajone, Bronė 1960 m. – už Stanislovo Šimkaus iš Norva¤šių kaimo.
Sibiriečiai grįžę kūrė savo šeimas, Alfonsas susituokė su Janina Visockyte, gyvena Kapsūdžių kaime, pasistatė sodybą; Rūta ištekėjo 1965 m. už Adolfo Rožnio,
gyvena Žlibinuose; Danutė ištekėjo 1970 m. už Stasio Duoblio, gyvena Plungėje.
Mama Stasė Garbenčienė, grįžusi iš Sibiro, gyveno pas vaikus, sukūrusius šeimas,
džiaugėsi vaikaičiais, džiaugėsi sulaukusi atkurtos Lietuvos nepriklausomybės.
Mirė 2002 m., sulaukusi devyniasdešimt septynerių metų15.

Eidintai
Vienoje aukščiausių Smilgių kaimo kalvų buvo 77 ha Eidintų ūkis, juos
vadino Kalnų Eidintais. Atsikėlę iš garsaus Renåvo dvaro kaimynystės Sedõs
seniūnijoje, pirkę šį ūkį su senais pastatais – troba, svirnu, dviem tvartais, jauja;
visų pastatų stogai šiaudais dengti. Šulinys – mediniu rentiniu su svirtimi, ošė
keli klevai. Trys galiūnai ąžuolai – vieninteliai sodybos liudininkai, išlikę iki šių
dienų.
Eidintas Stanislovas (gim. 1900), 15 Papasakojo Alfonsas Garbenčius, užrašė Pranas
Ciprijono sūnus, Lietuvos kariuomenės
Rumbutis, Kapsūdžiai, 2006.
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savanoris, 1922 m. susituokė su Veronika Girdvainyte iš Keturakių kaimo,
ėmėsi ūkininkauti, atgaivinti Pirmojo
pasaulinio karo sunkmečio nualintą ūkį,
kuris kasmet tvirtėjo. Jaunavedžiai susilaukė sūnaus Stanislovo (gim. 1924) ir
dukros Monikos (gim. 1925). Metai vijo
metus, prasidėjo nelaimės – 1940 m.
sovietų okupacija, žemės nacionalizavimas, 1941 m. mirė Veronika Eidintienė,
1945 m. rugpjūčio 7 d. represuotas
Lietuvos patriotas, Nepriklausomybės
kovų dalyvis, šaulys Stanislovas Eidintas, išvežtas į Sibiro lagerius, bado ir
ligos palaužtas mirė 1946 m. gegužės
2 d. Vorkutlage, Kòmijoje16.
Sūnų Stanislovą, važiuojantį į
Grąžčių malūną, 1944 m. vasarą suėmė
vokiečių kareiviai, pristatė apkasų kasti.
Raudonieji jį suėmė Klaipėdos krašte
1945 m. pradžioje, palaikę lageryje, pa- Stanislovas Eidintas. 1945 m.
ėmė į kariuomenę. Kol buvo mokomas
kariauti, karas baigėsi, kautynėse dalyvauti nebeteko. Po visų
kančių Stanislovas įsikūrė Mažeikių rajono Vadagiÿ kaime,
1951 m. susituokė su Joana Ežerskyte (gim. 1930). Jiedu susilaukė dviejų dukrų – Reginos (gim. 1952), Kristinos (gim. 1961)
ir sūnaus, kurį tradiciškai kaip trečios kartos giminės tęsėją
pakrikštijo Stasiu. Užaugę vaikai kūrė savo šeimas, Regina
Auškalnienė gyvena Šilalės rajone, Stasys – Plungėje, Kristina
mokytojauja Mažeikiuose. Tėvas Stanislovas mirė 1979 m.
Smilgiškė Monika Eidintaitė po tėvo suėmimo 1945 m.
dar porą metų ūkininkavo, rėmė Lietuvos laisvės kovotojus
partizanus. Matydama artėjant tremtį, paliko ūkį, išvažiavo į Monika Eidintaitė.
Klaipėdą. Ūkis, likęs be šeimininkų, greitai sunyko, seniems pas- 1950 m.
tatams laikas buvo negailestingas. Monika Klaipėdoje 1958 m.
ištekėjo už Prano Kavecko, užaugino sūnų Praną, pati jau mirusi.

Gintalas
Smilgių kaimo šiauriniame rytų kampe, už Stanislovo Eidinto žemių, buvo
Adolfo Gintalo 34 ha ūkis. Kaip prisimena Jonas Garbenčius, Adolfą vadino „amerikonu“, jis kurį laiką gyvenęs JAV, susitaupęs pinigų ir nusipirkęs ūkį su senais
pastatais. Troba visai smenganti, tvartai, daržinė, jauja ne kiek geresni, žadėjęs
statyti naujus pastatus, bet 1940 m.
prasidėjusi sovietų okupacija gerus no- 16 Lietuvos gyventojų genocidas, 1944–1947 (A–J), Vilnius,
rus sugriovė.
1998, t. 2.
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Gyvenęs su drauge, ši šeimininką Ponuliu vadinusi, turėję augintinę mergaitę.
Pats Adolfas nebuvęs sumanus ūkininkas, jo gyvuliai vargani, pasėliai silpni. Dar
iš vaikystės prisimenu posakį – „važiuoja kaip Gintalas“, tas pašmaikštavimas
atsirado iš epizodų, kai J. Gintalas lėkdavo per Žlibinų bažnytkaimį. Važiuoja
„amerikonas“ į Plungės turgų, skrybėlė atlošta, šalia sėdi draugė, brikelis neprastas,
bet arklelis visai varganas, nė su botagu neišjudinsi. Kad „žirgą“ risčia pravijus
bent per Žlibinus, šeimininkas namuose išpjaudavo kadugio šaką, prieš Žlibinus
pabraukdavo arkleliui tarpkojį ir pauodegį, tas, sukaupęs visas jėgas, kankinio
risčia pralėkdavo iki pat Sausdråvo.
Adolfas mėsos nevalgęs. Kaip prisimena B. Riškus, 1945 m. pradžioje buvęs
kartu uždarytas enkavėdistų į „šaltąją“ Plungėje. Jo draugė atnešusi duonos puskepalį ir kelis sėtinius. Kai kameros draugai pavaišino Adolfą lašiniais, neatsisakęs.
Nors netvirto ūkio šeimininkas, bet „buožė“, „amerikonas“ enkavėdistams buvo
pavojingas, išvežė į Sibiro lagerį, dingo be žinios.
Adolfo draugė neilgai gyveno griūvančioje sodyboje, ten ir mirė17.

Eidimtai
Boleslovas Eidimtas (?–1945), vienas iš Smilgių kaimo senbuvių, šviesuolis,
pažangus ūkininkas, raštingas, buvo baigęs carinės mokyklos šešias klases, mokėjo
lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbas, prenumeruodavo laikraščius, kalendorius.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą namuose būdavęs dienraštis „XX amžius“. Šiuose
namuose užaugo būrys drąsių pasiryžėlių kovai už Lietuvos nepriklausomybę.
Boleslovas buvo vedęs du kartus. Su pirma žmona Zofija (?–1905) susilaukė
dviejų dukrų – Zofijos ir Stanislavos, trijų sūnų – Boleslovo, Vaclovo ir Aleksandro. Dukra Zofija, gimnazistė, mirė jauna pakirsta džiovos, palaidota Kantaučiÿ
kapinėse, šeimos kape.
Dukra Stanislava ištekėjo už Kazio Kryževičiaus, gyveno Imbarºs kaime prie
Salantų, susilaukė dviejų dukrų – Elenos ir Stanislavos, dviejų sūnų – Alberto ir
Kazimiero, pati anksti mirė. Sovietų valdžios trėmėjai 1949 m. į Sibirą išvežė jos
vyrą Kazį ir dukrą Eleną18.
Sūnus Boleslovas (1900–1973), Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, savanoris, Imbarės kaime prie Salantų gavo žemės, ten kūrėsi, susituokė su Antanina
Ragauskaite. Vėliau gyveno Påšilės bažnytkaimyje, Keµmės rajone, buvo valsčiaus
raštininkas, šaulių organizacijos vadas. Priartėjus frontui, 1944 m. spalį vienas pasitraukė į Vokietíją, vėliau gyveno Anglijoje, JAV, vėl grįžo į Angliją ir ten mirė.
Boleslovo ir Antaninos sūnus Vaclovas karo metais gyveno Telšiuose, tarnautojas, buvo LLA Žemaičių apygardos ryšininkas, slapyvardžiai – Vaidila, Rimas.
Suimtas 1946 m., kalintas Telšiuose, Vilniuje, nuteistas dešimčiai metų kalėti ir
penkeriems tremties. Išvežtas į Primòrės krašto Nachòdkos lagerį. Į tėvynę grįžti
neleido, gyveno Da÷gpilyje, į Lietuvą
grįžo tik 1983 m.19
17
Papasakojo Jonas Garbenčius, užrašė Pranas RumBoleslovo ir Antaninos dukra
butis, Žlibinai, 2006.
Adolfina ištekėjo už Antano Kaminsko. 18 1941–1952 metų Lietuvos tremtiniai. Pirma knyga,
Vilnius, 1993.
Sūnus Vaclovas (1902–1966) po 19 Lietuvos gyventojų genocidas, 1944–1947 (A–J), Vilnius,
1998, t. 2.
tarnybos kariuomenėje baigė karo mo862

ISTORIJA. KAIMŲ, ŠEIMŲ ISTORIJOS

kyklą, buvo kadrinis karininkas, dirbo pasienio policijoje. Su žmona Bronislava ir
sūnumi Algirdu (gim. 1932) gyveno Palangojê, turėjo savo namus, porą vasarnamių.
Po karo palaikė ryšius su partizanais, enkavėdistai šeimą 1948 m. išvežė į Krasnojarsko krašto Minusínsko rajono miškus. Dešimtmetį kentė tremtinių vargus20,
į Palangą grįžo 1958 m., ten ir palaidotas, miręs ir sūnus Algirdas.
Mirus Smilgių ūkininko Boleslovo jaunai žmonai Zofijai (jos gyvybę nusinešė
tada beveik nepagydoma džiova, ji palaidota šeimos kape Kanta÷čių kapinėse),
Boleslovas Eidimtas susituokė antrą kartą su Barbora Urbonaite (1889–1944) iš Purvaičių kaimo, jiedu susilaukė dar trijų dukrų – Barboros (gim. 1912), Antaninos (gim.
1913) ir Marijos (gim. 1919), trijų sūnų – Adolfo (gim. 1915), Stanislovo (gim. 1917)
ir Danieliaus (gim. 1931). Antra žmona irgi mirė jauna, palaidota Žlibinų kapinėse.
Dukra Barbora (1912–1999) gyveno Kaune, 1941 m. gegužės 7 d. suimta,
kalinta Kauno kalėjime. Prasidėjus karui, išlaisvinta. Susituokusi su Liudu Taujeniu,
1944 m. vasaros pabaigoje pasitraukė į Vokietiją, vėliau gyveno JAV, užaugino
dukrą Reginą Vygą, sūnus Romaną ir Algį. Romanui teko kariauti Vietnamê.
Barbora su vyru palaidota Čikågos kapinėse21.
Dukra Antanina gyveno Kaune, tarnautoja. Ištekėjo už Petro Paškevičiaus,
1945 m. enkavėdistų išvežta į Vorkùtos lagerį22, grįžusi apsigyveno Kaune.
Dukra Marija, jauna studentė, broliui Adolfui 1941 m. pabėgus iš enkavėdistų nagų, 1941 m. gegužės 2 d. suimta, žiauriai kankinta, nulupta nugaros
oda – reikalavo pasakyti, kur slepiasi brolis. Iš Kauno kalėjimo išlaisvinta kaip ir
sesė Barbora, vokiečių kariuomenei įžengus į Lietuvą23. Ištekėjusi už Povilo Railos,
užaugino tris dukras – Nijolę, Vidą ir Rūtą, gyvena Kaune.
Sūnus Adolfas (1915–1946) mokėsi gimnazijoje, 1938 m. baigė Kauno karo
mokyklą, tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Okupavus Lietuvą, buvo perkeltas į
Raudonosios armijos dalinį Vilniuje, ten įsijungė į karininkų pogrindžio organizaciją; 1941 m. gegužės pradžioje suimtas, tardytas, susirgęs paguldytas į ligoninę,
pastatyta sargyba. Iš ten, padedamas sužadėtinės Gabrielės Milvydaitės, su kuria
susipažino ją ruošdamas matematikos egzaminams Kaune, pabėgo į Vokietiją.
Prasidėjus karui, grįžo į Lietuvą, susituokė su G. Milvydaite.
Karo metais Adolfas Eidimtas buvo Radviliškio burmistru, gyveno žmonos
tėviškės Matkaičių dvare. Jis vienas iš 1941 m. gruodį slapta įkurtos Lietuvos
laisvės armijos (LLA) organizatorių, slapyvardžiai Žybartas, Vygantas, nuo 1943 m.
pradžios – LLA Šiaulių apygardos vadas, nuo 1944 m. liepos – LLA vado pavaduotojas, nuo 1945 m. pradžios – LLA vadas. Karo metais A. Eidimtas, tarnaudamas
Radviliškio burmistru, nevaržomai galėjo keliauti Lietuvoje ir palaikyti slaptus
ryšius su LLA padaliniais. Dirbdamas
pogrindyje, 1945 m. užmezgė ryšius su
Lietuvos išlaisvinimo taryba Kaune, ten 20
1941–1952 metų Lietuvos tremtiniai. Pirma knyga,
buvo enkavėdistų susektas ir sužeistas.
Vilnius, 1993.
21
Lietuvos gyventojų genocidas, 1939–1941 (A–Ž), VilSuimtas 1945 m. balandžio 3 d., benius, 1999, t. 1.
veik metus kankintas NKVD kalėjime 22 Lietuvos gyventojų genocidas, 1944–1947 (A–J), Vilnius,
1998, t. 2.
Vilniuje, sušaudytas 1946 m. vasario
23
Lietuvos gyventojų genocidas, 1939–1941 (A–Ž), Vil24
18 d. Palaikai užkasti Tuskulėnuose ,
nius, 1999, t. 1.
24
dabar ilsisi Tuskulėnų kolumbariume.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2004, t. 5.
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Nepriklausomybės kovų didvyriui Adolfui Eidimtui suteiktas kario savanorio statusas (1997), apdovanotas Vyčio kryžiaus II laipsnio ordinu ir suteiktas
karinis majoro laipsnis (1998) po mirties. Regalijos perduotos žmonai Gabrielei
Eidimtienei (gim. 1921), gyvenančiai JAV. Kai 1944 m. artėjo frontas, Adolfas
palydėjo besilaukiančią žmoną Gabrielę su pusantrų metų dukrele iki Vokietijos
sienos, pats grįžo vykdyti kario priesaikos. Karo audrų sumaištyje Gabrielei Vokietijoje gimė negyva dukrytė, vėliau su pirmagime mergaite pasiekė JAV, dirbo
medicinos sesele, ten ir gyveno.
Sūnui Stanislovui (1917–1945) važiuojant vežimu, pasibaidė arkliai, susižalojo
koją, nesilankstė per kelią, eidavo šlubčiodamas. Buvo raštingas, mėgo staliaus
darbus. Prisimenu, kai 1939 m. mano tėviškėje su broliais Mažonavičiais statė
kiaulidę, jis ir pastato planą nubraižė. Karo metais buvo Šiaulių apygardos LLA
štabo narys, partizanas25, kai 1944 m. lapkričio 17 d. iš Rytų Prūsijos su desantininkų grupe prie Alsėdžių nusileido Šarūnas Jazdauskas-Nurmis, jis susisiekė
su Stanislovu26, šis nuvedė į susitikimą su broliu Adolfu-Žybartu. Enkavėdistai
Stanislovą persekiojo, vieną naktį išnakvojęs Kantaučių klebonijoje, anksti ryte ėjo
į Smilgių miškus. Tikriausiai kažkas išdavė – stribiteliai ir enkavėdistai iš pasalų
drąsų partizaną nukovė27.
Jauniausias Boleslovo sūnus Danielius (1931–1991), trylikametis berniukas,
tik praėjus frontui, 1944 m. rudenį, neteko namų Smilgiuose, gyveno svetur, pats
užsidirbo duoną. Buvo baigęs pradinę mokyklą Kanta÷čiuose, mokėsi vakarinėje
mokykloje. Atlikęs karinę tarnybą sovietų armijoje, Vilniaus universitete baigė
ekonomikos mokslus, Panevėžyje dirbo įmonės finansų skyriaus viršininku. Su
pirma žmona Janina Dumbraite užaugino du sūnus – Virginijų ir Vladą. Palaidotas
Kauno Karm¸lavos kapinėse.
Eidimtų ūkį paveldėjo Boleslovo sūnus Aleksandras (1897–1987). Jis buvo
baigęs carinės Rusijos penkias klases ir namų lietuvišką mokyklą. Namuose, kur
daug besimokančio jaunimo, literatūros, šviesos idėjų, Aleksandras brendo kovingu
atgimstančios Lietuvos patriotu, pažangiu ūkininku. Kaimynai kreipdavosi patarimų, randama jo ranka rašytų testamentų. Subrendęs trisdešimtmetis Aleksandras
1927 m. vedė Stanislavą Sprindžikaitę (1902–1996) iš Telšių rajono Keižarų kaimo.
Jaunavedžių pora išgyveno keturiolika laimingų metų, kol prasidėjo žiaurios okupacijos. Susilaukė penkių sūnų: Alekso (gim. 1931), Henriko (gim. 1933), Algirdo
(gim. 1935), Edvardo (gim. 1938) ir Napoleono (gim. 1941).
Jau 1941 m. pavasarį prieš Eidimtus prasidėjo represijos – Vilniuje suimtas
Adolfas, Kaune – Barbora ir Marija. Smilgiuose buvo neramu: Aleksandras su
žmona slapstėsi, tik prasidėjęs karas nutraukė čia pat tykojusias nelaimes.
Kai 1944 m. frontas vėl artėjo, Aleksandras, LLA narys, šaulys, išėjo iš
namų nelegaliai veiklai. Kareiviai šaudydami artėjo prie Smilgių, Stanislava su
vaikais išėjo į mišką, namuose liko senolis Boleslovas skaudančiais sąnariais. Kai
frontininkų kulkos varpė trobos sienas,
senelis išvirtęs iš lovos ant grindų, taip 25 Lietuvos gyventojų genocidas, 1944–1947 (A–J), Vilnius,
1998, t. 2.
išvengęs mirties. Kitą dieną grįžusi
26
Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2005, t. 8.
šeimininkė virtuvėje rado pietaujančius 27 Pasakojo Jonas Stonkus, užrašė Bronius Riškus,
kareivius ir stebėjosi, kad rusų kariuoŽlibinai, 2006.
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menė taip gerai maitinama – kumpiu, dešromis ir namine duona. Tik kareiviams
išėjus, pamatė, kad atvykėliai jos skanėstus valgė ir dar išsinešė28.
Pradėjęs pogrindinę veiklą, Aleksandras Eidimtas Purvaičių kaime pas Kontautus įsirengė bunkerį, Kontautienė buvo jo pusseserė, ten atvežė ir jauniausią
Aleksandro sūnų Napoleoną. Mirus seneliui Boleslovui, prasidėjus represijoms,
1945 m. pavasarį Stanislava Eidimtienė su likusiais keturiais vaikais išėjo iš namų,
anot Edvardo: „...mama mus visus kaip kačiukus iš sodybos išsivedė, palikdama viską“29.
Stanislava vaikus atidavė giminėms ir pažįstamiems, Edvardas ganė karves pas
ūkininką Kiršį, Algirdas – pas Žemaitienę, Aleksą ir Henriką paliko pas giminaitę
Johaną Paulauskienę, pati apsigyveno Juodeikºlių kaime netoli Trôškių, vėliau ten
persikėlė ir Aleksandras, bet išdavikai veikė, ir enkavėdistai 1947 m. rugpjūčio
27 d. Aleksandrą ir žmoną suėmė. Netrukus Stanislavą Eidimtienę paleido, o
Aleksandras kalintas Telšiuose, Klaipėdoje. Nuteistas dvidešimt penkeriems metams,
1948 m. gegužės 14 d. išvežtas į Abezės lagerį Komijoje, paskui į Dubrovlago
lagerius Mordovijoje30.
Po vyro arešto Stanislava Eidimtienė, kad ir jos neištremtų, pakeitė gyvenąją
vietą, patraukė link Kuršėnų į Nabažų kaimą, sudegino savo pasą, užsiregistravo
mergautine Sprindžikaitės pavarde. Susirinko vaikus – „pana“ su penkiais vaikais
buvo priimtinesnė naujai valdžiai.
Kai Aleksandras grįžo iš lagerio, Smilgiuose namų nebebuvo, juos greitai
sukūreno Kantaučių sentikiai. Kartu su žmona gyveno Nabažuose, čia ir deimantines vestuves atšventė, o amžių baigė sūnaus Napoleono šeimoje Kaune, palaidoti
Karmėlavos kapinėse.
Jų vaikai per tą sunkmetį skynėsi savo gyvenimo kelią. Vyriausias sūnus
Aleksas dirbdamas baigė vidurinę mokyklą, po karinės tarnybos, žinodamas, kad
Lietuvoje gali būti persekiojamas, liko tarnauti kariniame dalinyje Volgogradê, į
tėvynę grįžo atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.
Sūnus Henrikas mokėsi technikume Šiauliuose, susirgo meningitu. Mirė
1953 m., palaidotas Šiaulių kapinėse.
Sūnus Algirdas, atlikęs karinę prievolę, dar tarnavo liktiniu Klaipėdoje,
vėliau dirbo Baltijos laivų remonto įmonėje suvirintoju. Mirė 2005 m., palaidotas
Klaipėdos kapinėse.
Sūnus Edvardas, augęs pas svetimus žmones, mirus broliui Henrikui, sugrįžo padėti išgyventi mamai. Baigęs šešias klases, paliko mokyklą, įstojo į kursus
Kuršėnų MTS, per tris mėnesius įgijo traktorininko teises, metus dirbo brigadininko padėjėju, nes keturiolikmečiui traktoriaus nedavė. Po metų pradėjo dirbti
melioratorių brigadoje traktorininku, dirbo, kol pašaukė į karinę tarnybą. Po trejų
metų, praleistų kariuomenėje, grįžęs
į Lietuvą mieste darbo nerado „kaip
nepatikimas“, beliko eiti į kolūkį, bet 28 Papasakojo Marija Railienė, užrašė Nijolė EidimEdvardas patraukė į šiaurę. Archan- 29 tienė, Kaunas, 2006.
Prisiminimus užrašė Edvardas Eidimtas, Naujogelske dirbo 1961–1969 m., ten sukūrė
ji Akmenė, 2006.
30
Lietuvos gyventojų genocidas, 1944–1947 (A–J), Vilnius,
šeimą. Grįžęs į Lietuvą, apsigyveno
1998, t. 2.
Naujojoje Akmenėje, Gelžbetonių kons- 31 Prisiminimus užrašė Edvardas Eidimtas, Naujoji Akmenė, 2006.
trukcijų gamykloje dirbo suvirintoju31.
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Jaunėlis sūnus Napoleonas, bai- Aleksandras Eidimtas kariuomenėje (dešinėje).
gęs pradinę ir vidurinę mokyklas, dir- 1921 m.
bo kolūkyje. Atitarnavęs kariuomenėje,
1966 m. grįžo ir gavo darbą Kauno Vaclovas Eidimtas (stovi). 1924 m.
politechnikos institute (dabar – Kauno
technologijos universitetas). Dirbdamas mokėsi vakariniame skyriuje, baigęs studijas
visą laiką dirbo KPI laborantu, asistentu, lektoriumi, mokomosios laboratorijos ve-

Boleslovas Eidimtas. 1933 m.

Vaclovo Eidimto sūnus

Adolfas Eidimtas. 1938 m.

Algirdas. 1966 m.
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Eidimtai. Stanislava,
Boleslovas ir jų
sūnūs: Algirdas,
Napoleonas, Edvardas
ir Aleksas. 1969 m.

Eidimtų giminė. Sėdi – Antanina Paškevičienė (Eidimtaitė), Stanislava Eidimtienė
(Aleksandro žmona) ir kiti. Stovi – Danielius Eidimtas, Antanas Gudžiūnas, Mamertas
Baužys, Aleksandras Eidimtas, Vladas Eidimtas (Danieliaus sūnus). 1980 m.
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Eidimtų giminės moterys. Pirmoje eilėje – Aldona Urbonaitė, Adolfina Kaminskienė (Eidimtaitė),
Dana Urbonaitė, Marija Railienė (Eidimtaitė), Vanda Eidimtienė (Danieliaus žmona). Antroje
eilėje – Stanislava Eidimtienė, Stanislava Baužienė, Antanina Paškevičienė (Eidimtaitė), Barbora
Taujenienė (Eidimtaitė), Eugenija Kontautienė, Stasė Eidimtienė. 1976 m.

dėju. Dar sovietmečiu, kai Napoleonas rengėsi ginti disertaciją, atsirado „teisybės“
ieškotojų, norėjo jį atleisti iš darbo, bet padorių žmonių balsas buvo tvirtesnis32.
Visi keturi sūnūs, nuėję sunkų gyvenimo kelią, sukūrė šeimas, išaugino
vaikus. Anūkai, likę gyvi broliai, žmonos lanko artimųjų kapus Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Kantaučiuose, Žlibinuose. Susirinkę Smilgiuose, buvusioje Eidimtų
sodybvietėje, po vienintele išlikusia liepa, prisimena džiaugsmo ir skausmo akimirkas, atiduoda pagarbą išėjusiems Anapilin.

Rubaževičiai
Važiuodamas iš Plungės į Žarėnus, penkiolikto kilometro kairėje kelio pusėje pamatysi griūvančią daržinę, ant kalvelės dar porą gyvenamųjų namų. Tik
negandų nepalaužti galiūnai ąžuolai vis dar byloja šios sodybos praeitį.
Tai Smilgių kaimo buvęs turtingas Rubaževičių ūkis.
Kaip pasakojo Laimutis Rubaževičius33, ši giminė Smilgiuose įsikūrė apie
1840–1850 m. Zigmantas Rubežius, iš Rubažãičių kaimo netoli Telšių, tarnavęs
pas kleboną, Smilgiuose ir gretimuose kaimuose pirkęs gal 250 hektarų dirbamos
žemės ir miško. Tikėtina, kad pinigų davęs brolis vyskupas. Kaip tais laikais
buvo madinga ir naudinga, sulenkinęs savo žemaitišką pavardę, įsigijęs bajoro
titulą, kūrė sodybą. Su žmona užaugino
dukterį Ievą, kuri suaugusi ištekėjo už 32 Papasakojo Napoleonas Eidimtas, užrašė Pranas
Rumbutis, Kaunas, 2006.
Vėlavičiaus, ir sūnų Petrą Titą – ūkio 33 Prisiminimus užrašė Laimis Rubaževičius, Vilnius,
paveldėtoją.
2006.
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Rubaževičius Petras (1848–1915) vedė bajoraitę Barborą Hanusevičiūtę (1853–
1935), jiedu susilaukė bene 16 vaikų, užaugino septynias dukras – Valeriją, Leo
kadiją, Sofiją, Liudviką, Barborą, Oną ir Agniešką, tris sūnus – Konstantiną,
Vaclovą ir Ignacą.
Valerija ištekėjo už Pocevičiaus, gyveno ūkyje netoli Skuodo, susilaukė keturių dukrų – Anicetos, Barboros, Jadvygos ir Eugenijos, dviejų sūnų – Aliaus ir
Vacio, Valerija mirė prieš Antrąjį pasaulinį karą, šeima tremties išvengė.
Leokadija (1893–1976) ištekėjo už Kazimiero Jazdausko, valdžiusio 76 ha
ūkį Šarkiÿ kaime, Žlibinų seniūnijoje. Jiedu susilaukė keturių dukrų – Eugenijos,
Gertrūdos, Kristinos ir Leonardos, keturių sūnų – Kazimiero, Danieliaus, Vaclovo
ir Aleksandro.
Enkavėdistai 1948 m. sausio 3 d. šeimą išvežė tremtin. Per Sibiro speigus
gyvuliniame vagone netoli Tòmsko mirė šeimos galva Kazimieras Jazdauskas.
Tremties išvengė dukra Gertrūda, gyvenusi Telšiuose, ir dukra Eugenija – Lietuvos
laisvės armijos štabo ryšininkė, partizanė.
Eugenija (gim. 1925) nuo pat 1945 m. pradžios, pasikinkiusi arklį į vežimaitį, važiuodavo maršrutu Šarkia¤, Lîeplaukė, Telšiai, Janåpolė, Žarėnai, Smilgiai,
Šarkiai. Sutartose vietose perduodavo slaptas žinias, spaudą. Kai keliaudavo tuo
maršrutu, poilsio sustodavo pas tetą Oną Mockevičienę prie Varnių ir pas tetą
Barborą Drobavičienę Smilgiuose. Išduota pateko į enkavėdistų kalėjimą Telšiuose, bet 1946 m. gruodį pabėgo. Išėjo į Šatrijos rinktinės Žarėnų partizanų būrį.
Penkiolika mėnesių su ginklu rankoje ėjo sunkų kario kelią, enkavėdistų agento
išduota, kartu su dviem kovos draugais žuvo 1948 m. kovo 28 d. kovos lauke,
Žarėnų valsčiaus Irtogano kaime, kuris glaudėsi prie Saušilio miško, kairėje kelio
Žarėnai–Telšiai pusėje, ties sankryža į Lauko Sodą. Kur užkasti palaikai, nežinoma. Apie jos pogrindinę veiklą surinkau reikalingus dokumentus, perdaviau
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui. Pasipriešinimo dalyvių
(rezistentų) teisių komisija 2006 m. sausio 18 d. Eugenijai suteikė kario savanorio
statusą (po mirties).
Jazdauskų šeimai, grįžusiai iš Sibiro, neleido gyventi Šarkiuosê, sodyba baigė
nykti, vaikai kūrė šeimas, gyveno kas Akmenėje, Kuršėnuose, Telšiuose, Papilėjê.
Leokadija Jazdauskienė amžių baigė Kretingoje, pas dukrą Leonardą Palileikienę,
palaidota Kretingos kapinėse34.
Sofija (1891–1944) aštuoniolikmetė ištekėjo už bajoro Prano Vydmonto kaimyniniame Gaižupių kaime, valdė dėdės Antano Daukanto dovanotą 42 ha ūkį,
dar buvo pirkę 15 ha žemės iš Žlibinų dvaro. Jiedu susilaukė dviejų dukrų –
Agnieškos ir Sofijos, penkių sūnų – Prano, Bernardo, Petro, Gabrieliaus ir Aloyzo.
Namus ne kartą aplankė nelaimės – šeimos galva Pranas Vydmontas 1914 m. buvo
paimtas į carinę kariuomenę, dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare, 1915 m.
pateko į vokiečių nelaisvę. 1920 m. grįžo į Gaižupius. Žmona Sofija mirė 1944 m.,
palaidota Žlibinų kapinėse. Tais metais, artėjant frontui, į Vakarus pasitraukė
sūnūs Gabrielius ir Bernardas, pirmasis pasiekė JAV, antrasis dingo Vokietijoje. Šeimos neaplenkė pokario sovietų
valdžios trėmimai. Enkavedistai išvežė
į Sibirą buvusį Rusijos kariuomenės 34 Rumbutis P. Šarkių kaimas, Akademija, 2006.
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kareivį Praną Vydmontą ir vyriausią dukrą Agniešką Grauslienę su vyru ir trimis
vaikais, gyvenusius netoli Rietavo35.
Liudvika ištekėjo už Ežerskio, gyveno dvarelyje prie pat Telšių, užaugino
dvi dukras – Eleną ir Moniką, du sūnus – Petrą ir Jurgį Vytautą. Kai prasidėjo
trėmimai, pabėgo iš namų, slapstėsi, nelaimės išvengė.
Barbora (1888–1978) ištekėjo už Juozo Drobavičiaus, gyveno šalia tėviškės,
kitoje kelio pusėje, užaugino septynis vaikus, patyrė tremties į Sibirą negandas.
Ona ištekėjo už Mockevičiaus, gyveno ūkyje netoli Varnių, užaugino keturias
dukras – Bronę, Adą, Moniką ir Anicetą, keturis sūnus – Petrą, Vladą, Alfonsą
ir Vaclovą. Nuo tremties išgelbėjo Aloyzas Vydmontas, tetos šeimą parvežęs ir
apgyvendinęs Jašinsko sodyboje Gaižupių kaime, kur enkavėdistai neieškojo, nes
čia kitas, Plungės, rajonas.
Agnieška (1886–1976) ištekėjo už felčerio Petro Gudmono. Plungėje, Vytauto
prospekte, turėjo savo namus, išlikusius iki šių dienų. 1910 m. susilaukė dukros
Marijos, prieš jai gimstant mirė tėvas Gudmonas36. Marija 1939 m. ištekėjo už
smilgiškio Napoleono Butkevičiaus, ištaisiusio savo pavardę į Butkūno, mokytojavo
Plungėje. Jiedu susilaukė dukros Liucijos, vyras Napoleonas, karininkas, 1944 m.
rudenį pasitraukė į Vokietiją, po karo persikėlė į Australiją.
Vyriausias Rubaževičių sūnus Konstantinas (1887–1939) šeimos nesukūrė, gyveno ūkyje šalia gimtinės, kurį jam paliko senelė – mirus Zigmantui Rubaževičiui,
jo žmona ištekėjo už Stirblinsko37, valdė per 80 ha žemės dviejuose sklypuose.
Tikėtina, kad ta žemė buvo atskirta iš bendro Rubaževičių ūkio. Konstantino valdomas ūkis pirmosios Lietuvos nepriklausomybės metais buvo gerai tvarkomas, tik
sodybos pastatai atrodė seni. Netikėtai susirgęs plaučių uždegimu, Konstantinas
1939 m. mirė. Žemę testamentu paliko broliams ir seserims: Vaclovui – 13,42 ha,
Ignacui – 13,64 ha, Agnieškai Gudmonienei – 13,69 ha, Leokadijai Jazdauskienei –
13,81 ha, Barborai Drobavičienei – 13,57 ha, Zofijai Vydmontienei – 13,32 ha. Tose
dovanotose žemėse tik Leokadija Jazdauskienė buvo pastatydinusi naują trobą, bet
karo gaisruose ji sudegė. Buvusioje Konstantino sodyboje, kelio Plungė–Žarėnai
dešinėje pusėje, dar gyveno Kulišauskai, bet sovietmečiu neremontuojami pastatai
sugriuvo.
Petro sūnus Vaclovas (1898–1976), išleistas mokytis Kauno universitete, įgijo
lietuvių kalbos mokytojo specialybę, mokytojavo Šiauliuose, Telšiuose, Klaipėdoje.
Susituokė su kaimyne Elena Butkevičiūte (1896–1934), užaugino du sūnus – Jurgį
ir Vaclovą Laimį. Mirus žmonai, Vaclovas 1941 m. antrą kartą vedė Zofiją Beniuševičiūtę (1896–1990) iš Rubežaičių kaimo.
Vaclovo sūnus Jurgis 1944 m. rudenį pasitraukė į Vakarus, gyveno Australijoje, aktyviai reiškėsi lietuvių bendruomenės kultūrinėje veikloje, sukūręs šeimą
užaugino dukrą Laimą. Antras sūnus Vaclovas Laimis, baigęs mokslus Lietuvoje,
sukūręs šeimą, užaugino sūnų Jurgį ir
dukrą Kristiną, gyvena Vilniuje38.
35
Rumbutis P. Gaižupių kaimas ir jo gyventojai XX a.,
Ūkio paveldėtojas Ignacas (1901–
Kaunas, 2002.
1988), kaip pasakoja Laimis Rubaževi- 36 Prisiminimus užrašė Danutė Monika Baltutienė
(Butkevičiūtė), Smilgiai, 2006.
čius, „...mokėsi technikume, iš kur prie- 37, 38 Prisiminimus užrašė Laimis Rubaževičius,
Vilnius, 2006.
varta buvo mobilizuotas į Lietuvos kariūnų
870

ISTORIJA. KAIMŲ, ŠEIMŲ ISTORIJOS

mokyklą, bet didelių pastangų dėka iš ten išsilaisvino ir grįžo ūkininkauti į savo tėvų
sodybą Smilgiuose.
Kadangi pagal tuomet Lietuvoje vykdytą žemės reformą dvarų ir didelių ūkių
žemė buvo „išparceliuota“, buvusiems savininkams paliekant ne daugiau kaip 80 ha
žemės ir miško naudmenų, Ignacas iki pat 1937 m. bylinėjosi (ir gan sėkmingai) su
Lietuvos valdžia dėl, jo nuomone, neteisingai valstybės nusavintų kai kurių žemės ir
miško plotų. Nors ano meto ūkininkavimo sąlygos Lietuvoje nebuvo labai palankios,
Ignacui ūkininkauti sekėsi, ir jis nuosekliai gerino žemę, plėtė sodybą, pirkosi naujus
padargus“39. Apylinkės teismas 1937 m. pripažino Ignacui Rubaževičiui nuosavybės
teises į 68,54 ha žemės su trobesiais ir medžiais, dar 13,64 ha jam padovanojo
brolis Konstantinas.
Jam ūkininkaujant pastatytas talpus svirnas, kurio vidurinėje dalyje ir ant
lubų buvo aruodai grūdams, kairėje pusėje dvi didelės kamaros – viena bernams,
kita tarnaitėms; dešinėje – dar dvi kamaros – viena žiemos rūbams, patalynei
laikyti, kita – maisto atsargoms. Troba didelė, dviejų galų, su alkieriais ir verandomis, buvo pakeista dalis sienojų, sienos apkaltos dailylentėmis.
Pokario metais Rubaževičiaus ūkyje buvo įsikūręs enkavėdistų, kovojusių
su partizanais, štabas, vėliau kolūkio kontora, brigados centras, gyveno kelios
kolūkiečių šeimos.
Ignacas Rubaževičius susituokė su Irena Girdvainyte (1903–1988). Jiedu
susilaukė sūnaus Eduardo (1934 m.), dukrų Alinos ir Renės. Pirmaisiais sovietų
okupacijos metais valdžia nacionalizavo žemę. Artėjant frontui, 1944 m. spalio pradžioje, kaip rašo Laimis Rubaževičius, „...pasikinkė į vežimą porą arklių ir su žmona
bei trimis vaikais patraukė į Vakarus. Po ilgų klajonių, apie 1948 m., atsidūrė Australijoje
prie Melburno. Dirbo darbininku gamyklose“40. Abu su žmona dirbdami, įsigijo namus,
išmokslino, pastatė ant kojų vaikus, šie sukūrė šeimas – Eduardas sutrumpino
savo pavardę į Eduard Rubas, su žmona Katherina užaugino dukras Simone ir
Siuzanne. Alinos šeimoje užaugo keturi sūnūs – Vytautas, Dennis, Rimas ir Julius.
Renės šeimoje užaugo Brigita, Liucija ir Paulius. Rubaževičiai aktyviai dalyvavo
išeivių lietuvių bendruomenės kultūrinėje veikloje, šią veiklą tęsia ir jaunoji karta41.
Daug kur Lietuvoje, Australijoje, JAV sutiksi Rubaževičių palikuonių, tik
Smilgiuose nė vieno...

Kiniai
Kinių ūkelis nedidelis, 9 ha, buvo tarp Rubaževičių, Eidintų ir Žutautų
žemių. Ignas Kinius (1903 m.) buvo vedęs Zofiją Drobavičiūtę, Stanislovo Drobavičiaus seserį, bet apie 1944 m. paliko žmoną, susidėjo su Barbora Mikuckiene,
gyveno Sausdravėnų kaime, netoli Kantaučių. Susilaukė dviejų vaikų ir augino
B. Mikuckienės su pirmu vyru sulauktus vaikus.
Zofija Kinienė gyveno viena, pokario metais priglaudė pabėgusius nuo
tremties seserį Stanislavą Kryževičienę (Drobavičiūtę) (1892–1980) su vyru
39, 40
Prisiminimus užrašė Laimis Rubaževičius, Vil
Vincu Kryževičiumi iš Gaižupių kaimo.
nius, 2006.
Tryse gyveno iki pat mirties, palaidoti 41 Prisiminimus užrašė Danutė Monika Baltutienė,
Smilgiai, 2006.
Kantaučių kapinėse.
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Ignas Kinius mirė 1982 m., palaidotas Kantaučių kapinėse. Du jo sūnūs –
Bronius ir Stasys pasidalijo žemę, nuosavybę persikėlė į Stalg¸nų kaimą, sukūrę
šeimas ten ir apsigyveno42.

Žutautai
Gausioje Juozapo Žutauto šeimoje augo penki sūnūs – Mateušas, Stanislovas,
Kazimieras, Antanas ir Vladislovas, pastarieji du jauni, šešiolikmečiai, mirė; trys
dukros – Domicelė, Kazimiera ir Liudvika. Vyriausias sūnus Mateušas Žutautas
(1866–1926) susituokė su Kotryna Masiulyte (1860–1938). Kaip ir tėvai, nuomojo
ūkius Bernotåvo, Rubežãičių, Šaltiškio kaimuose. Apie 1918 m. išsinuomojo 17 ha
ūkelį Smilgių kaime iš Keturakių dvarininkės Gorskienės, o prasidėjus dvarų parceliavimui, tą ūkelį nusipirko. Mateušo šeimoje augo dukra Stefanija (1907 m.),
sūnūs Povilas (1918 m.), Aleksandras (1900–1921) ir Stasys (1910–?). Keturakių
pamiškės nederlingoje žemėje ūkelis neklestėjo, anksti mirus tėvui, ūkininkavo
Kotryna, paskui sūnus Stasys. Dukra Stefanija ištekėjo už Prano Leščinsko, suaugęs sūnus Povilas tarnavo Lietuvos kariuomenėje, nuo 1939 iki 1947 m. dirbo
Kotrynos ir Stanislovo Rumbučių ūkelyje Žarėnuose. Labai darbštus, tvarkingas,
pažinojau vaikystėje, kai lankydavomės pas gimines 1946–1947 m., kai gyvenau
pas Rumbučius Žarėnuose.
Povilas 1947 m. grįžo į Smilgius, susituokė su Bronislava Vaitkevičiūte iš
Keturakių kaimo, kolūkių laikais pasistatė tvarkingą sodybą žmonos tėvo, Lietuvos
kariuomenės savanorio, Adolfo Vaitkevičiaus žemėje. Užaugino sūnų Bronislovą
ir dukrą Elytę. Povilas Žutautas Anapilin išėjo 2005 m.
Tėviškės sodyboje gyveno Stasys, sodyboje buvo troba, svirnas, tvartai, daržinė. Jau kolūkio metais nuo žaibo sudegė tvartai, Stanislovas iš svirno perstatė
tvartelį. Žmonai mirus, susituokė su Barbora Rujiene, amžių baigė pas dukrą
Nevar¸nuose, savo sodybą buvo pardavęs, neseniai čia dar gyveno Rita Karečkienė
su Einaru Enzelaičiu, o 2006 m. namelis liko tuščias ir apleistas43.

Stupeliai
Kairėje Žarėnų vieškelio pusėje, tarp Rubaževičių valdų, šalia Stanislovo
Drobavičiaus ūkio buvo beveik 25 ha Stupelių ūkis. Tikėtina, kad žemę pirko iš
Rubaževičių. Sodyba stovėjo prie Keturakių miško, troba dviejų galų, su trimis
alkieriais, su veranda gerojoje namo pusėje. Svirnas su aruodais grūdams ir dviem
kamaromis samdiniams. Tvartai galvijams ir arkliams su daržine, kiaulide, jauja.
Netoli tvartų kūdra (prūdas) gyvuliams girdyti, prie trobos šulinys su svirtimi,
kieme trys klevai, gėlių darželis, už svirno gerai prižiūrimas sodas, augo obelys,
kriaušės, trešnės, slyvos, uogakrūmiai.
Kazimieras Stupelis (?–1941) su žmona Stefanija Eidimtaite (1882–1973),
smilgiškio Boleslovo Eidimto seserimi, užaugino keturias dukras – Stefaniją, Kazimierą, Emiliją, Stanislavą, du sūnus – Vaclovą ir Konstantiną.
Ištekėjusi už Zenono Končiaus,
Stefanija gimdydama ketvirtą vaiką 42 Papasakojo Ignacas Mikuckis, užrašė Pranas Rumbutis, Stalgėnai, 2006.
mirė, palaidota Žlibinų kapinėse. Ka- 43 Papasakojo
Bronislava Žutautienė, užrašė Pranas
zimiera buvo ištekėjusi už Gaudiešiaus,
Rumbutis, Keturakiai, 2006.
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po jo mirties – už Saudargo, mirusi, palaidota Telšių kapinėse. Emilija, ištekėjusi
už Armolio, gyveno Pažėrÿ kaime, už Medingėnų, mirusi, palaidota Medingėnų
kapinėse. Stanislava (1916) ištekėjo už Mamerto Baužio, gyveno Telšiuose, po jo
mirties ėjo už Povilo Mėčiaus, mirė 1990 m., palaidota Telšių kapinėse. Vaclovas Stupelis (1922 m.) buvo susituokęs su Elena Abromavičiūte iš Plikiÿ kaimo,
1944 m. rudenį traukėsi į Vakarus, Vokietijoje žmona Elena gimdydama mirė,
dukrelė išgyveno.
Konstantinas Stupelis (1914–1986), baigęs tarnybą Lietuvos kariuomenėje,
buvo liktiniu, įstojo į Karo mokyklą Kaune. Prasidėjus sovietų okupacijai, 1940 m.
grįžo į tėviškę. 1942 m. susituokė su Stanislava Dambrauskaite (1923 m.). Vos
prasidėjus antrai sovietų okupacijai, 1945 m. pradžioje, Konstantiną, kaip buvusį
karininkų mokyklos auklėtinį, suėmė, Sibiro lageriuose išlaikę trejus metus, paleido44. Grįžęs, vengdamas galimos tremties, kartu su žmona paliko Smilgius, gyveno
Medingėnuose, Žarėnuose, Telšiuose, 1986 m. mirė Rôškėnų kaime prie Telšių.
Vengdami tremties ir kiti paliko namus. Dukra Stanislava Baužienė nusigriovė sodybos pastatus, nukaršino mamą Stefaniją, kuri 1973 m. mirė Telšiuose45.

Jankauskai, Dambrauskai
Klemenso Jankausko 15 ha ūkis buvo Rubaževičių, Juozapo Drobavičiaus,
Stasio Grabausko ir gaižupiškės Zofijos Steponavičiūtės žemių kaimynystėje. Gerai
tvarkoma sodyba, apsodinta medžių
eilėmis, gražus sodas, pirmos Lietuvos
nepriklausomybės metais statyta dvie- 44 Lietuvos gyventojų genocidas, 1944–1947 (K–S), Vilnius,
t. 2.
jų galų erdvi troba, tvarkingi tvartai, 45 2002,
Papasakojo Stanislava Stulpienė, užrašė Pranas
daržinė, jauja.
Rumbutis, Ryškėnai, 2006.

Dambrauskų sodyba. 1996 m.
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Klemensas Jankauskas (?–1945) susituokė su Kazimiera Poškute (1886–1979),
jiedu užaugino sūnų Stanislovą (1921 m.) ir dukrą Adolfiną (1922 m.). Stanislovas
išėjo užkuriu į Mardõsų kaimą Na÷sodžio seniūnijon.
Adolfina Jankauskaitė 1960 m. susituokė su Juozu Dambrausku (1932–1989).
Abu dirbo Smilgių brigados fermoje, gyveno gerai tvarkomoje savo sodyboje, nukaršino motiną Kazimierą. Kai nudrenavo aplinkinius laukus, medžiais apsodinta
sodyba išliko46.
Adolfina ir Juozas Dambrauskai užaugino sūnų Antaną (gim. 1962), kuris,
baigęs Žarėnų vidurinę mokyklą, studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. Sunkiai susirgęs meningitu, studijų tęsti nebegalėjo, grįžo į tėviškę. 1989 m. mirus
tėvui ir 2003 m. motinai (palaidoti Kantaučių kapinėse), Antano sveikata dar
labiau pašlijo. Jis vienas vasarą gyveno gimtuose namuose, o žiemomis glaudėsi
pas Gedmontą Purvaičių kaime. Jankauskų–Dambrauskų ūkio pastatai nyksta, tik
sodas ir medžių alėjos primena tvarkingos sodybos laikus.

Grabauskai
Pietvakarinėje Smilgių kaimo pusėje, tarp K. Jankausko, J. Drobavičiaus ir
V. Butkevičiaus žemių buvo 18,5 ha Grabauskų ūkis, kurį nupirkęs Stanislovas
Grabauskas, XIX a. tarnavęs grafo Bogdano Oginskio dvare Rietave. Susituokęs
su Sofija Griciūte iš Kartenos, 1904 m. susilaukė sūnaus Boleslovo. Pažangus
ūkininkas, dar caro laikais leidęs sūnų mokytis Kantaučių pradinėje mokykloje.
Sodyba tvarkinga, troba dviejų galų, iš gerosios pusės įstiklinti prieangiai (gonkos).
Mirus Sofijai Grabauskienei (1936 m.), namams reikėjo šeimininkės. Sūnus
Boleslovas, jau tikrai subrendęs – trisdešimt ketverių, susituokė 1938 m. su Adolfina Drakšaite (gim. 1907). Jiedu išaugino sūnų Boleslovą (gim. 1939) ir dukrą
Adelę (gim. 1941).
Adolfina buvo kūrybinga audėja, darbščioji namų siela, šeimininkas Boleslovas – nagingas, sumanus ūkininkas.
Kelerius metus dirbo apylinkės pirmi- 46 Papasakojo Genovaitė Drobavičienė-Lemežienė,
užrašė Pranas Rumbutis, Telšiai, 2006.
ninku, kolūkio brigados apskaitininku,
Boleslovas Grabauskas.
1958 m.
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vėliau sėklino galvijus. Sūnus Boleslovas mokėsi Keturakių pradinėje, Kantaučių
septynmetėje mokyklose, 1955 m. įstojo į Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos technikumą, jį baigęs, dirbo Viekšniÿ žemės ūkio mokykloje. Tarnavo kariuomenėje,
grįžęs sukūrė šeimą, dirbo Klaipėdoje, Kretingoje, gyveno Vydmantuose.
Jaunėlė Adelė, baigusi vidurinę, studijavo Šiaulių pedagoginiame institute,
mokytojavo, dirbo vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Šiauliuose.
Sodyba sunyko po tėvo Boleslovo mirties (1982 m.)47.

Juozapas ir Barbora Drobavičiai
Prisiglaudęs prie Rubaževičių žemės 30 ha ūkis buvo dovana dukrai Barborai
Rubaževičiūtei (1889–1978), ištekėjusiai už Juozapo Drobavičiaus (1879–1957), dar
1939 m. brolis Konstantinas Rubaževičius dovanojo 13,57 ha. Abu šeimininkai –
darbštūs, sumanūs, jų ūkis gerai tvarkomas, Smilgiuose vienas iš tvirtesnių. Turėjo
kuliamąją mašiną, motorą, naują žemės dirbimo inventorių.
Šioje jaukioje darbščių žmonių sodyboje augo septyni Drobavičių vaikai –
Jonas (gim. 1910), Juozas (gim. 1911), Barbora (gim. 1913), Agnieška (gim. 1915),
dvynukės Kristina ir Monika (gim. 1917), Alfonsas (gim. 1919).
Drobavičių namus visu sunkumu užgulė okupacijų sunkmetis. 1951 m.
sovietų valdžia į Sibirą išvežė septyniasdešimt trejų Juozapą, šešiasdešimt dvejų
Barborą ir dar šeimų nesukūrusius Juozą ir Agniešką. Krasnojarsko krašte, Užùro
rajono miškuose, septynerius metus kentė tremtinių jungą. Į Lietuvą grįžo tik
1957 m. Neilgai džiaugęsis gimtine, tais pačiais metais mirė Juozapas Drobavičius,
palaidotas Medingėnų kapinėse. Iš tremties grįžusio tėvo laidotuvėmis rūpinosi
dukra Barbora (1913–2001), kuri, 1937 m. ištekėjusi už ūkininko Zigmanto Burbos,
gyveno už Medingėnų.
Tremtinė Agnieška 1964 m. ištekėjo už Jono Kučinsko, gyveno Plungėje.
Mirė 2004 m., palaidota Plungės kapinėse.
Tremtinė mama Barbora Drobavičienė, išgyvenusi aštuoniasdešimt devynerius metus, 1978 m. mirė, palaidota Žlibinų kapinėse, dukros Kristinos, mirusios
1939 m., kape. Vyriausias sūnus Jonas, Telšiuose baigęs 4 gimnazijos klases, dirbo
buhalteriu Telšiuose, Kaune. Nuskendo Nemune. Jo žmona su dviem dukrelėmis
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, gyveno JAV.
Dukra Monika dar prieš karą buvo ištekėjusi už ūkininko Gaučio, gyveno
netoli Alsėdžių. Vyras 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno JAV, o Moniką sovietų valdžia ištrėmė į Sibirą. Iš tremties grįžo 1957 m., dalyvavo tėvo laidotuvėse.
Vyras vėliau išrūpino leidimą ir išsikvietė Moniką į JAV.
Sūnus Alfonsas Drobavičius, baigęs aukštuosius mokslus, matematikas,
dėstė Kauno politechnikos institute. Savo sodyboje Pakaunėje genėdamas ąžuolą,
2001 m. iškrito ir užsimušė.
Sūnui Juozui Drobavičiui buvo lemta paveldėti ūkį. Jis mokėsi Kantaučių
pradinėje mokykloje, Telšių progimnazijoje. Septyniolikmečiui jaunikaičiui, kuliant javus ir leidžiant pėdus, būgno spragilai nutraukė kairę ranką. Nors dirbti
nebegalėjo, ūkio darbus rikiavo pats.
Buvo aistringas medžiotojas, viena ran- 47 Papasakojo Boleslovas Grabauskas, užrašė Pranas
Rumbutis, Vydmantai, 2006.
ka valdė šautuvą ir taikliai šaudė. Kai
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Juozapo Drobavičiaus
troba. 2006 m.

Alfonsas, Agnieška ir
Juozas Drobavičiai.
1939 m.

išgyvenęs Sibiro tremtį grįžo į Lietuvą, „Liepsnos“ kolūkio Jonas Drobavičius.
pirmininkas Jonas Macijauskas priėmė į kolūkį, tremtiniai 1935 m.
vėl įsikūrė savo namuose. Juozas metus dirbo veterinarijos
sanitaru, buvo paskirtas Smilgių brigados brigadininku, tą darbą dirbo dešimtmetį,
po to pareigas perdavė žmonai.
1960 m. susituokė su Genovaite Vasiliauskaite, gražiai sutvarkė sodybos
aplinką, vėliau čia buvo įsteigtas Žlibinų kolūkio bitynas. Juozas Drobavičius su
žmona Genovaite buvo išplėtę bityną iki 100 šeimų ir garsėjo tarp Plungės rajono
bitininkų. Juozas mirė 1984 m., palaidotas Žlibinų kapinėse. Žmona Genovaitė
Drobavičienė išvyko į Plungę, ištekėjo už Lemežio, gyveno Telšiuose48.

Stanislovas ir Marija Drobavičiai
Keliaudamas iš Žarėnų į Žlibinus, kai pervažiuoji Minijos slėnį, pakyli į
statų kalną, atsiduri Keturakių kaimo
žemėse ir Keturakių girioje. Neplatus 48 Papasakojo Genovaitė Drobavičienė-Lemežienė,
miško ruožas, bet prieš akis atsiveria
užrašė Pranas Rumbutis, Telšiai, 2006.
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Stanislovas Drobavičius su anūke Raminta.
1972 m.
Pirmoje eilėje – Marija Drobavičiūtė ir
Antanas Daukšas, antroje – Zita Drobavičiūtė
ir Antanas Jurkus. 1969 m.
Stanislava Drobavičiūtė ir Antanas Šeputis.
1974 m. (nuotr. apačioje)
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Adomas, Vincas,
Stanislovas ir Vladas
Drobavičiai. 1982 m.

Drobavičienės: Adelė,
Emilija, Elena ir
Janina. 1982 m.

platūs laukai – Smilgių kaimo žemės, kairėje kelio pusėje stovi nedidelė troba,
tvartelis, rūsys, keli brandūs medžiai ir bent penkių uosių eilė – buvusio 40 ha
Stanislovo ir Marijonos Drobavičių ūkio sodybos likučiai.
Šį ūkį Stanislovas paveldėjo iš tėvo Ignaco, viena jo sesuo Zofija buvo
ištekėjusi Smilgiuose už I. Kiniaus, antra – Vaclava – už F. Vitkaus, trečia – Stanislava – Gaižupių kaime už Šalkausko, jam mirus – už V. Kryževičiaus. Nors
šalia Stanislovo žemių buvo Juozapo Drobavičiaus ūkis, tos pačios pavardės, bet
jie nesigiminiavo.
Stanislovas Drobavičius (1906–1985), susituokęs su Marijona Girdvainyte
(1906–1954) iš Medingėnų, neatsiliko nuo kaimyno ir bendrapavardžio. Jie su
žmona užaugino keturis sūnus ir keturias dukras: Stanislavą (gim. 1929), Vincą
(gim. 1935), Ievą (gim. 1938), Mariją (gim. 1939), Stanislovą (gim. 1940), Adomą
(gim. 1941), Zitą (gim. 1942) ir Vladislovą (gim. 1944).
Dabartinis vieškelis nutiestas arti Drobavičių sodybos. Važiuojant seniau
buvusiu keliu, matėsi už miškelio tik dalis stogo ir rūkstantis kaminas. Sodyboje
buvo dviejų galų troba su alkieriais, svirnas, tvartai, kiaulidė, daržinė, jauja, vežiminė, rūsys, gražus sodas.
878

ISTORIJA. KAIMŲ, ŠEIMŲ ISTORIJOS

Tuokiasi Ieva
Drobavičiūtė ir Juozas
Kvaraciejus. 1964 m.

Pamiškės sodyba, pilna augančių vaikų klegesio, pokario sovietų valdžios
trėmimų išvengė. Marijona Drobavičienė mirė 1954 m. Namai tuštėjo – vyriausias
sūnus Stanislovas, 1949 m. pašauktas į kariuomenę, po tarnybos į namus negrįžo,
kolūkis neviliojo, kūrėsi Plungėje. 1955 m. susituokė su Emilija Keinyte, gyvena
Vilniuje.
Kiti broliai taip pat pasekė vyresniojo pavyzdžiu. Po tarnybos kariuomenėje
ieškojo darbo kitur, kūrė šeimas: Vincas 1960 m. susituokė su Elena Andriuškaite, gyveno Kaune, mirė 1989 m.; Adomas su žmona Adele įsikūrė Tirkšliuose
prie Mažeikių, pas juos 1985 m. amžių baigė ir tėvas Stanislovas Drobavičius;
Vladislovas vedęs gyveno prie Kantaučių, ilgą laiką Medingėnuose, mirė 2012 m.
Seserys taip pat neliko tėviškėje, pirmoji 1964 m. ištekėjo Ieva už Juozo
Kvaraciejaus, gyveno Druskininkuose, mirė 2003 m.; Marija 1969 m. ištekėjo už
Antano Daukšo, gyveno netoli Žarėnų, mirė 2010 m.; Stanislava buvo ištekėjusi už
Antano Šepučio, gyveno Klaipėdoje, anksti mirė; Zita 1971 m. ištekėjo už Antano
Jurkaus, gyveno Babrung¸nų kaime ant Babrùngo ežero kranto.
Kai buvo sugrąžinta nuosavybė, vaikai žemę pasidalijo, bet nė vienas negrįžo į gimtą lizdą – Smilgių kaimą ūkininkauti, nors dalis sodybos išliko. Šaknys
jau įleistos kitose vietose ir jėgos nejaunatviškos, o jaunosios kartos atžalų žemės
ūkis kažkodėl nebevilioja49.

Butkevičiai
Kaip tvirtina rašytiniai šaltiniai, Butkevičiai – sena bajorų giminė, leidinyje
„Rodziva herbacz szlatchty Polskiej“ (Varšuva, 1905 m., p. 93–94) įrašyta, kad šios
šeimos aštuoni asmenys 1845–1858 m. legitimuoti ir įrašyti į Karalystės bajorų
knygas, jų herbas Vanagas (Jastrzębiec). Iš įrašų Kantaučių, Žlibinų, Telšių RK bažnyčių metrikų knygose matyti, kad Smilgių kaime Butkevičių gyventa jau 1800 m.50
Nesigilindami į senesnę praeitį priminsime, kad Viktoras Mykolas Butkevičius
(1800–1891) su žmona Barbora Gintalaite (1807–1868) užaugino dukrą ir keturis
sūnus. Jauniausias Pranas Bronislovas
(1840–1912) su Felicija Liudvika Vertely- 49 Papasakojo Elena Drobavičienė, užrašė Pranas
Rumbutis, Kaunas, 2006.
te (1841–1906) pratęsė giminę užauginę 50 Prisiminimus užrašė Danutė Monika Baltutienė
(Butkevičiūtė), Smilgiai, 2006.
keturias dukras ir keturis sūnus, vienas
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Smilgių jaunimas. Pirmoje eilėje: antras – Vladas Butkevičius, ketvirtas –
Vaclovas Butkevičius. Antroje eilėje: antras – Napoleonas Butkevičius, ketvirta –
Zofija Butkevičiūtė, šeštas – Ignacas Rubaževičius. 1917 m.

Smilgių merginos. Prie ratelio Zofija, ant kėdės sėdi Kazimiera, klūpo
Eugenija Butkevičiūtės. 1918 m.
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jų, Napoleonas, buvo išėjęs į kunigus, kitas – Boleslovas (1867–1949) 1895 m. Telšių
RK bažnyčioje susituokė su 22 metų bajoraite Valerija Prielgauskaite (1873–1929).
Šeima gausėjo, pasaulį išvydo dešimt vaikų, viena dukrelė mirė maža, užaugo
keturios dukros – Elena, Zofija, Kazimiera ir Eugenija, penki sūnūs – Vladislovas,
Napoleonas, Ignotas, Boleslovas ir Vaclovas.
Ūkis nelabai didelis – 54 ha, Smilgių žemelė nelabai dosni, carinis laikmetis, kūlė spragilais, karves šėrė šiaudais, slėgė skolos. Valerija šeimininkavo kiek
išgalėdama, buvo labai darbšti, sumani, pamaldi. Pasakojama, kad gilią žiemą,
kai užpustydavo kelius ir arkliai neišbrisdavo, sekmadienį į pamaldas Žlibinų
bažnyčioje šešis kilometrus eidavo pėsčia.
Boleslovas Butkevičius, geros širdies, meniškos sielos, griežė smuiku, skambino gitara, grojo armonika, turėjo gražų balsą, mėgo groti vakaronėse, gegužinėse.
Namuose dažnai skambėjo dainos, muzika, vaikai augo balsingi, muzikalūs. Pasakojama, kad kartą Boleslovas nuvežęs į Plungės turgų vežimą kopūstų, pardavęs,
bet parsivežęs ne pinigus skoloms mokėti, o naują smuiką51. O skolas mokėti
reikėjo, reikėjo leisti vaikus mokytis. Boleslovas su kaimynais Nutautu ir Norvilu
važiavo į JAV, Čikagoje anglių kasykloje kasė anglį, žmonai siuntė dolerius, pusantrų metų liejęs prakaitą, 1911 m. grįžo52. Tokioje kelionėje buvęs porą kartų.
Vyriausia dukra Elena Butkevičiūtė (1896–1934), judri, gabi mergaitė, rašto
rusų kalba mokėsi Kantaučių triklasėje mokykloje, penkiolikmetė mokėsi Kaune
suaugusiųjų kursuose, 1914 m. išvažiavo į Peterburgą, gyveno pas tetą, mokėsi,
1918 m. gavo akušerės, 1920 m. – felčerės diplomus. Grįžusi į Lietuvą, 1925 m.
ištekėjo už kaimyno, tebestudijuojančio Kauno universitete Vaclovo Rubaževičiaus
(gim. 1898). Šis studijuodamas tarnavo, duoną pelnėsi. Baigęs mokslus, mokytojavo
Šiauliuose, šeima susilaukė dviejų sūnų – Jurgio ir Vaclovo Laimio. Elena, ligos
pakirsta, mirė 1934 m.
Dukra Zofija Butkevičiūtė (1899–1981), baigusi Kantaučių triklasę mokyklą,
labiau mėgo ūkyje darbuotis, tekėti neskubėjo. Susituokė 1929 m. su Juozapu
Guščiumi (1898–1971). Gavę dalį iš savo tėviškių, nusipirko kaimyniniame Lieknių kaime iš Šukštų dvaro 65 ha ūkį su pastatais. Šeima gausėjo, susilaukė trijų
sūnų – Vytauto (1930–1969), Romualdo (gim. 1931) ir Algirdo (gim. 1932), dukros
Birutės (gim. 1935).
Pokario audros Butkevičių namų neaplenkė – enkavėdistai visą šeimą išvežė
į Sibirą. Krasnojarsko krašto Šarípovo rajono miškuose kirto, sakino medžius. Po
septynerių metų grįžo į tėviškę, vėl įsikūrė savo namuose kolūkyje. Jau suaugę
vaikai išvyko į miestą, kūrė šeimas, rengėsi būstus. Vykstant melioracijai, 1971 m.
mirus vyrui Juozapui, Zofija iš savo sodybos išvyko, gyveno jaukiuose sūnaus
Romualdo namuose Plungėje, ten ir mirė.
Dukra Kazimiera Butkevičiūtė (1905–1984) taip pat rašto mokėsi rusiškoje
mokykloje, darbavosi savo tėviškės ūkyje kartu su sese Zofija, ir ištekėjo viena
po kitos, tik jaunesnioji metais anksčiau. Kazimiera ištekėjo 1928 m., Kantaučių
bažnyčioje savo likimą sujungė su Kaziu Šakiu, valdžiusiu nedidelį 15 ha 51 Prisiminimus užrašė Danutė Monika Baltutienė
(Butkevičiūtė), Smilgiai, 2006.
ūkį arti Kantaučių. Čia užaugino du 52 Butkus A. Tykusis žemaitis – Vydūno sekėjas, Vilnius, 2005.
sūnus – Vaclovą ir Kazį. Šie po tarny881
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bos kariuomenėje kūrė šeimas, dirbo Klaipėdoje laivų krovos Butkevičių troba.
1926 m.
kranininkais.
Dukra Eugenija (1913–1984), Butkevičių pagrandukė,
pradžios mokslus ėjo Žlibinų mokykloje, lankė ir baigė vienuolių išlaikomus namų
ūkio kursus, 1934 m. gavo auklės-ekonomės darbą Kaune pas našlį buhalterį Joną
Opulskį, kuris turėjo įsivaikinęs sūnų Viktorą Vytautą (gim. 1925). Po kurio laiko
Eugenija ištekėjo už Jono Opulskio (gim. 1901). Enkavėdistai per 1941 m. vasaros
trėmimą Opulskių šeimą išvežė į Sibirą – Altajaus kraštą, į Kamenį prie Obės.
Tremtyje 1941 m. Eugenija pagimdė dukrą Silvą, 1946 m. mirė šeimos galva Jonas
Opulskis. Po vyro mirties 1947 m. Eugenija su dukra ir įsūniu pabėgo į Lietuvą,
1949 m. vėl suimti, nuteisti trejiems metams ir išvežti į Gorodêcko lagerį Gòrkio
srityje, o 1953 m. grąžinti į tremtį, į tą pačią vietą kaip ir 1941 m. Į Lietuvą visi
trys grįžo 1956 m.53, Eugenija ištekėjo už Vinco Čėsnos, susilaukė dukros Ritos.
Sūnus Vladislovas Butkevičius-Butkus (1897–1963) buvo nuvežtas į Joniškį
pas dėdę kunigą Napoleoną mokytis rašto, viliantis, gal ir jis bus kunigėlis, bet
mažasis Vladukas tingėjo mokytis ir po metų grįžo į namus. Tik paruoštas namuose po dvejų metų šiaip taip įstojo į Telšių miesto keturklasę mokyklą, prilygusią
progimnazijai. Ir čia pirmas dvi klases lankė po dvejus metus, antroje klasėje,
kartodamas kursą, pajuto potraukį į mokslą. Toliau sekėsi labai gerai – išryškėjo
literato ir organizatoriaus gabumai. Vladas Butkus, 1922 m. baigęs Telšiuose jau
lietuvišką gimnaziją, išvažiavo į Kauną studijuoti humanitarinių mokslų. Teisingumo ministerijoje gavo darbą, užsidirbo pragyvenimui, artimai bendravo su filosofu
Vydūnu, buvo jo sekėjas, esperantininkas, vegetaras, piešė, fotografavo, muzikavo.
Mokytojavo gimnazijose, direktoriavo Šilålės, Vilkijõs, Jonavõs progimnazijose, bendradarbiavo „Kultūros“ žurnale, kitoje
spaudoje, redagavo straipsnius. Susigrą- 53 Lietuvos gyventojų genocidas, 1939–1941 (A–Ž), Vilžino seną lietuvišką pavardę – Butkus.
nius, 1999, t. 1.
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Pagaliau įsimylėjo gimnazistę Liudviką Butkevičių šeima. Pirmoje eilėje – Eugenija,
Daraškevičiūtę iš Ukmergės ir su ja Boleslovas. Antroje eilėje – Zofija, mama
susituokė. 1928 m. susilaukė sūnaus Valerija, tėvas Boleslovas, Vladislovas. Trečioje
Algio, kuris mokėsi, studijavo, dirbo eilėje – Napoleonas, Kazimiera, Elena, Ignacas
inžinieriumi, buvo Vilniaus Gedimino ir Vaclovas. 1925 m.
technikos universiteto profesorius.
Sūnus Napoleonas Butkevičius (1907–1983) 1928 m. baigė Plungės gimnaziją,
įstojo į karo mokyklą, gavo karininko laipsnį, mokėsi skraidyti lėktuvu. Dalyvavo
1934 m. nepavykusiame voldemarininkų perversme, lakūno diplomo negavo, buvo
išleistas į atsargą. Studijavo Klaipėdos prekybos institute, vėl grįžo į karinę tarnybą.
1939 m. kunigas K. Prielgauskas sutuokė 8-o pėstininkų pulko jaunesnįjį karininką
Napoleoną Butkevičių ir mokytoją Marijoną Gudmonaitę, gyvenusią Plungėje. Tų
pačių metų lapkričio 25 d. „Vyriausybės žiniose“ nr. 605 randame įrašą, kad Napoleonas Butkevičius savo pavardę pataisė į Butkūnas. Karo metais Napoleonas dirbo
Plungės linų fabrike buhalteriu, paskui dėstė Plungėje įsteigtoje prekybos mokykloje.
1942 m. Butkūnams (Butkevičiams) gimė dukra Liucija. Artėjant frontui,
Napoleonas vienas pasitraukė į Vakarus (žmona nenorėjo palikti sergančios mamos), pasiekė Australiją, dirbo aviacijos gamykloje, lietuvių leidžiamo laikraščio
„Tėviškės aidai“ redakcijoje, tapė paveikslus, šeimos nekūrė.
Sūnus Ignotas (1909–1948), baigęs pradinę mokyklą ir dvi gimnazijos klases,
tarnavo kariuomenėje. Baigė pasieniečių mokyklą, puskarininkis, tarnavo Latvijos
pasienyje, šaulių kuopos vadas. 1937 m. vedė Stefaniją Svirbutavičiūtę, žmonos
žemėje pasistatydino sodybą, jiedu susilaukė sūnų Rimanto ir Vito, dukros Aldonos.
Prasidėjus pokario sovietų valdžios trėmimams, Ignotas su šeima keitė gyvenimo
vietas. Kaip teigė Algis Butkus, „Igno Butkevičiaus šeimą nuo Sibiro išgelbėjo jo paties
mirtis nuo nepagydomos ligos 1948 m.“
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Sūnaus Boleslovo Butkevičiaus Monikos Stonkutės ir Vaclovo Butkevičiaus
(1912–2000) vaikystė prabėgo Smil- vestuvės. Antroje eilėje (iš dešinės) – pirmas
giuose. Jis mokėsi Žlibinų pradžios Vladislovas, trečias – tėvas Boleslovas, trečioje
mokykloje ir Telšių progimnazijoje. Po eilėje (iš dešinės) antras – Napoleonas
tarnybos kariuomenėje dirbo eiguliu, Butkevičiai. 1936 m.
1940 m. baigė miškų matininkų kursus.
Miškų ūkio sistemoje dirbo iki pensijos. Šeimą sukūrė prieš tarnybos pabaigą.
Vaikų neturėjo, įdukrino ir užaugino mergaitę, gyveno Kaune, buvo muzikalus,
grojo akordeonu.
Sūnus Vaclovas Butkevičius (1901–1971) mokėsi rusiškoje mokykloje, paskui
„Saulės“ gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje Telšiuose.
Tik baigęs seminariją, 1924 m. Smilgiuose, tėvų Boleslovo ir Valerijos
Butkevičių namuose, įsteigė Smilgių pradinę mokyklą ir ten mokytojavo. Vėliau
pastačius mokyklą Keturakiuose, Vaclovas mokytojavo joje, paskui Kantaučiuose,
galiausiai – Zarasuose.
Didelių pokyčių mokytojo gyvenime įvyko, kai 1936 m. vasario 23 d. bajoras
Vaclovas Butkevičius Kulių bažnyčioje susituokė su Påkutuvėnų kaimo ūkininkų
Antano ir Marijos Bražinskaitės – Stonkų 21 metų dukra Monika. Tais metais tėvas
Boleslovas ūkį dovanojo sūnui Vaclovui. Pavasarį, baigęs mokslo metus, Vaclovas
atsisakė mokytojo darbo ir pasinėrė į ūkininkavimą. Bet nepamiršo ir švietėjiškos,
kultūrinės veiklos – priklausė ūkininkų, muzikos ir dramos draugijoms, šaulių
sąjungai ir pavasarininkų organizacijai. Jau anksčiau jo rūpesčiu prie trijų kelių
sankryžos buvo pastatytas ir veikė pieno separavimo punktas.
Kodėl geras mokytojas atsisakė neblogai mokamo darbo ir ėmėsi ūkininkauti?
Manau, tą žingsnį lėmė kelios priežastys. Pirmiausia, kaip ir visi Butkevičių vaikai,
Vaclovas nuo mažų dienų dirbo ūkiškus darbus, matė, kokia sunki, rizikinga, bet
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įdomi, daug kūrybos reikalaujanti žemdirbio veikla. Antra, mokytojaudamas
vadovavo jaunųjų ūkininkų rateliams
(JŪR), gilino žinias Žemės ūkio akademijoje, Dotnuvoje, organizuojamuose
kursuose, susipažino su mokslo rekomendacijomis. Trečia, per atostogas susipažino su nauju kaimynu, Gaižupių
dvarelio savininku Kaziu Liaugaudu,
kuris 1930–1933 m. studijavo Dotnuvoje ir ūkininkavo iki mirties 1936 m.
Vaclovo kaimynystėje.
Kaimynai su draugais sulošdavo
preferanso partiją, skambėdavo dainos.
Vaclovas Butkevičius turėjo gražų balsą
ir meistriškai grojo gitara, diskutuodavo
apie žemės ūkio pažangą, sėjomainas,
naujas javų, žolių, galvijų, avių veisles, naujus padargus. Vaclovas matė,
kad jų ūkiui reikia naujos rankos, ir
jis žengė tą svarbų žingsnį, pasinė- Tremtinės seserys Butkevičiūtės. Iš dešinės
rė į gerai apgalvotą ūkininko veiklą. Eugenija Opulskienė su dukra ir Zofija
Iki karo pradžios per penketą metų Guščiuvienė. 1960 m.
Butkevičiaus pasėliai Smilgiuose tapo
gražiausi, gyvuliai produktyvūs, įsigijo javų sėjamąją, kertamąją, dvivagį plūgą,
arklinį grėblį, fuktelį grūdams valyti, trijerį, gyvatuką, pirko mineralinių trąšų.
Pastatė naujų pastatų, vaikystėje mačiau raudonų plytų pastatą su langais.
Praeiviai manė, kad ten antra troba, o buvo tik moderni kiaulidė, kurioje po
karo ateiviai butus įsirengė. Po daugelio metų pamačiau, kad tokia pat kiaulidė
buvo Žemės ūkio akademijos mokomajame ūkyje, Dotnuvoje, pagal ją Vaclovas
buvo pasistatęs Smilgiuose.
Jaukiuose namuose atsirado ir seniai nebuvęs jaunas balselis: 1937 m. Butkevičiai susilaukė dukros Danutės Monikos, kuri buvo senelio Boleslovo-Papuniuko
didžioji meilė ir draugė. Bent kiek jai paūgėjus, vesdavosi į mišką uogauti, grybauti, mokė pažinti gamtą, žiemą pasikinkęs į roges arklį, veždavosi į bažnytėlę
Žlibinuose. Kaip prisimena Danutė: „...jis visada būdavo geros nuotaikos, neatmenu, kad
būtų buvęs piktas. Buvau labai prisirišusi prie senelio. Pokario metais, mums apsigyvenus
Vokietijos lageryje, jis rašydavo laiškus tėvams ir vis prašydavo – atsiųskit man Monikutę.“
Artėjant frontui 1944 m. spalį, Vaclovas ir Monika Butkevičiai pasikinkė
porą arklių, į vežimą įsidėjo rūbų, patalynės, maisto, arkliams pašaro ir su pabėgėlių srautu pasitraukė į Vokietiją. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, šeima
gyveno Oldenburgo pabėgėlių stovykloje. Duktė Danutė lankė lietuvišką pradinę
mokyklą, Vaclovas mokytojavo. 1949 m. išvyko į Australiją.
Po kelerių metų Butkevičiai įsigijo savo namus Melburno priemiestyje, aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje. Danutė įstojo į Katalikių moterų
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Australijoje. Monika
Butkevičienė su anūke
Laura, Petras
Baltutis, Danutė
Monika Baltutienė
(Butkevičiūtė),
Vaclovas Butkevičius,
Baltučių sūnūs
Eugenijus ir Rolandas.
1965 m.

kursus, dainavo, šoko tautinius šokius, dalyvavo skautų veikloje. 1955 m. baigė
vidurinę mokyklą, 1957 m. mokytojų seminariją, mokytojavo. Susituokė 1959 m.
su Petru Baltučiu iš Žemaičių Naumiesčio.
Danutė ir Petras Baltučiai užaugino ir išmokslino tris sūnus – Eugenijų
Tomą (gim. 1960), Rolandą Petrą (gim. 1961) ir Robertą Edvardą (gim. 1967),
dukrą Laurą Mariją Daną (gim. 1963).
Augindama vaikus, Danutė neakivaizdžiai studijavo Australijos bibliotekininkystės institute. Jį baigusi, 1970 m. pradėjo dirbti bibliotekininke-referente. Dirbdama
1976–1982 m. vakarais studijavo Melburno universitete filologijos mokslus. Baigusi
su pagyrimu, įgijo magistro mokslinį laipsnį. Dirbdama, studijuodama, augindama vaikus aktyviai dalyvavo Australijos lietuvių visuomeninėje veikloje, meno
kolektyvuose. 1987–1988 m. buvo Australijos lietuvių bendruomenės pirmininkė.
Po sunkių darbų ir sielvartų Vaclovas Butkevičius mirė 1971 m. liepos
23 d. Kaip ir brolis Napoleonas, palaidotas Melburno kapinių lietuviškoje dalyje.
Australijoje leidžiamame lietuviškame laikraštyje „Tėviškės aidai“ 1971 m. rugpjūčio 3 d. skaitome: „...Vaclovas Butkevičius buvo ramaus būdo, rūpestingas ir uolus
darbininkas, griežtai laikėsi lietuviškų tradicijų ir tikėjimo, uoliai rėmė lietuvių parapiją
ir katalikišką spaudą. Tai tikras žemaitis.“
Kas dėjosi jaukioje Butkevičių sodyboje Smilgiuose? Kai Vaclovas, Monika ir
Danutė bėgo nuo galimos tremties į Vakarus, namuose liko vienas senolis Boleslovas. Jis nenorėjo trauktis iš savo numylėto ūkio, sakė, kad tokiai kelionei esąs
per senas. Namuose prasidėjo vargai, sodyboje apgyvendino benamius, gyveno
Raudytė su keliais vaikais, Metrikaitė su sūneliu, Černiauskis, Stonys, Petreikis,
Morkus. Seneliui uždėjo prievoles. 1946–1948 m. Žarėnų valsčiaus „Pabėgusių
liaudies priešų ūkių“ sąraše įrašyta, kad Vacys Butkevičius turėjo 55 ha žemės,
į valstybės fondą paimta: „55 ha, 2 gyvenami namai, 2 tvartai, klojimas, svirnas,
2 nenurodytos paskirties trobesiai, arklys, 5 stambūs raguočiai, veršelis, plūgas, 2 akėčios,
javams valyti mašina, sėjamoji mašina...“ Vargų, negandų prispaustas Boleslovas
1949 m. mirė, palaidotas šeimos kape Žlibinų kapinėse. Naujų gyventojų nepri886

ISTORIJA. KAIMŲ, ŠEIMŲ ISTORIJOS

žiūrimi pastatai nyko, o apie 1970 m.,
melioruojant laukus, nugriauti, išrautas
ir galiūnas ąžuolas, ošęs prie trobos.

Norvilai
Pietinėje Smilgių pusėje, žemu
moje, buvo stambiausias, 114 ha, ūkis –
Norvilų dvarelis. Sodyba sena, daug
šimtamečių medžių, krūmų, buvęs nedidelis parkas, sode senos obelys, kriaušės, trešnės, vyšnios, slyvos, įvairūs
uogakrūmiai. Troba didelė, su verandomis, ūkiniai pastatai suklypę. Ūkio
paveldėtojai nebuvo pasirengę ūkininkauti – abu nemokėjo nei dirbti, nei
rikiuoti ūkio darbų. Kaip samdiniai ir
kumečiai tvarkėsi, taip jiems buvo gerai. Ūkis didelis, bet neturtingas, laikė
po 15–17 karvių, bet jos pavasarį taip
suliesėdavo, kad pačios nebepasikeldavo. Mėgo arklius, laikė šešias poras Vladislovas Norvilas su dukra. 1939 m.
darbinių ir vieną į brikelį kinkyti, bet
tie darbiniai taip pat silpni, ariant vagoje atsiguldavo. Kaimynai sakydavę, laikyk
mažiau arklių, tą patį pašarą sušerk, bus stipresni ir tiek pat darbų padarysi.
Samdiniai visus metus neišbūdavę54.
Alberto Norvilo sūnus Vladislovas (1870–1951) susituokė su bajoraite Kazimiera
Paulauskaite (1867–1948) iš Gaižupių kaimo. Jiedu susilaukė trijų dukrų ir sūnaus.
Sūnus Česlovas, baigęs mokytojų seminariją, mokytojavo Kantaučių pradinėje
mokykloje, dingo Antrojo pasaulinio karo verpetuose neaiškiomis aplinkybėmis.
Dukra Stefa Stanislava (1913–1988) ištekėjo už Juozapo Aperavičiaus (gim.
1911), jungtuvės vyko 1938 m. Žlibinų bažnyčioje. Gyveno Ylakiuose, Skuodo rajone,
susilaukė dviejų dukrų – Gražinos (gim. 1940) ir Nijolės Reginos (gim. 1943)55.
Dukra Irena buvo ištekėjusi už Jono Jacinavičiaus, gyveno Smilgių kaime,
augino sūnų Alfredą ir dukrą Eleną, 1944 m. susilaukė antro sūnaus Jono Romualdo. Tais pačiais metais, artėjant frontui, spalio mėnesį su dviem vyresniais
vaikais pasitraukė į Vokietiją. Dar metų nesulaukusį sūnų paliko močiutei Ievai
Jacinavičienei, o enkavėdistai ją 1945 m. pradžioje su anūku ištrėmė į Komiją, kur
tų pačių metų rugsėjo 10 d. Ieva Jacinavičienė mirė. Mažasis Jonas Romualdas
pateko į vaikų namus. Tie prieglaudos namai sudegė, vaikai įvaikinti vietinių
gyventojų šeimose, giminės bandė surasti, bet nesėkmingai56.
Po karo Irena ir Jonas Jacinavičiai 54
Papasakojo Adolfas Kondrotas, užrašė Pranas
gyveno JAV, užaugino abu vaikus, jie
Rumbutis, Smilgiai, 2006.
55
Papasakojo Gražina Strelčiūnienė, užrašė Pranas
sukūrė šeimas.
Rumbutis, Vilnius, 2006.
Dukra Liudvika į JAV išvyko gy 56
Prisiminimus užrašė Algirdas Bijeika, Barstyčiai,
venti dar prieš Antrąjį pasaulinį karą.
2006.
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Senieji Norvilai, nors jų ūkis „buo
žinis“, tremties išvengė. 1948 m. mirus Kazimierai Norvilienei, Vladislovas paliko savo buvusį dvarelį, apsigyveno Paulauskų
ūkyje Gaižupių kaime. Čia buvo kitas valsčius, enkavėdistai senolio neieškojo ir jo
buvę kumečiai Kryžiai nekerštavo, neskundė. Vladislovas Norvilas mirė 1951 m.,
palaidotas Žlibinų kapinėse, šeimos kape.

Buivydai
Buivydų ūkis ribojosi su Kondrotų ūkiu, jų šeimininkai giminiavosi. Žemė
įsiterpusi į Norvilų valdas, antras, mažesnis sklypas, taip pat Norvilų lauko pakraštyje, bendras plotas – 32 ha. Sodyba prie kaimo keliuko, vedančio į Plungės–
Medingėnų vieškelį. Troba ilga, dviejų galų, kieme koplytėlė, alyvų ir jazminų
krūmai, netoli girgždėjo šulinio svirtis. Tvartai galvijams ir arkliams, jauja, daržinė,
kalvė, kiaulidė, šalia jos – eglių gyvatvorė, auganti ir dabar.
Jono Buivydo sūnus Juozapas (1861–1954) buvo vedęs kaimynę Stanislavą
Kondrotaitę, jiedu susilaukė dukros Juozepos (1905–1983), kuri 1940 m. susituokė
su Petru Dausinu. Jiems 1941 m. gimė dukra Irena, kuri 1964 m. ištekėjo už
Stepono Vagnoriaus.
Stanislava Buivydienė mirė jauna ir Juozapas vedė antrą kartą Barborą
Vaičiulaitę (1885–1966). Su ja susilaukė dviejų dukrų – Domicelės (gim. 1917) ir
Barboros (gim. 1923), trijų sūnų – Jono (gim. 1922), Kazimiero (gim. 1926), Juozapo
(gim. 1920). Augo gražus penketukas, o auklės pareigos teko pirmagimei Juozepai.
Merginos ištekėjo: Domicelė – 1934 m. už Julijono Gramausko, Barbora – 1947 m.
už Vlado Stulpino.
Paliko namus suaugę du sūnūs – Kazimieras ir Jonas Buivydai. Smilgiškiams
ypač stigo Jono – jis buvo nagingas kalvis, kaimynai veždavo jam remontuoti
inventorių, užtraukti ratlankius, kaustyti arklius. Priekalo skambesys nutilo, kai
jis susirado žmoną Zalep¾gų kaime.

Buivydų sodyba jau tuščia. 2006 m.
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Ūkį paveldėjo Juozapas Buivydas, vedė Zuzaną Daukintaitę (1923–1975) iš
Žlibinų, susilaukė trijų dukrų – Irenos (gim. 1955), Marytės (gim. 1958) ir Genutės
(gim. 1951). Ši mažytė 1954 m. mirė. Užaugo ir trys sūnūs – Kostas (gim. 1948),
Zigmas (gim. 1950) bei Stanislovas (1953–2005). Vaikai augo sunkiais kolūkių laikais. Vaikinai, atlikę karinę tarnybą, į namus nebegrįžo, patraukė į miestą. Kūrė
šeimas, merginos abi ištekėjo, Irena – už Norvaišo, jam mirus – už Latuko.
Namai Smilgiuose ištuštėjo, liko vienas senolis Juozapas, po jo mirties
2001 m. nei vaikai, nei vaikaičiai čia nebesugrįžo57.

Kondrotai
Kaimo pietinėje pusėje prie Keturakių miško, kaimynystėje su Buivydų,
Norvilų ir Vitkų žemėmis, buvo 20 ha Kondrotų ūkis. Dar 1928 m. Barbora Kondrotienė testamentu paliko ūkį sūnui Leonui. Ji su vyru Tomu buvo užauginusi
du sūnus Leoną ir Stasį, dvi dukras Kazimierą (ištekėjo už Žebrausko) ir Stefaniją
(ištekėjo už Justino Gudo).
Gavęs palikimą ir išmokėjęs dalį broliui ir seserims, Leonas Kondrotas (gim.
1892), jau subrendęs vyras, 1930 m. vedė Marijoną Greivytę (gim. 1907), iki vestuvių susilaukė sūnaus Juozo (gim. 1928), pakrikštyto Greivio pavarde. Kondrotai
dar susilaukė dviejų dukrų – Marijonos Kristinos (1931 m.), Birutės (gim. 1933) ir
trijų sūnų – Adolfo (gim. 1936), Vaclovo (gim. 1939) ir Leono (gim. 1942).
Namai buvo pilni klegesio, dainų, muzikos. Augo būrys vaikų, karšo abiejų
Kondrotų močiutės. Vyresnieji vaikai mokėsi ir baigė Keturakių pradinę mokyklą.
Sodelyje buvo aptverta aikštelė, kur rengdavo vakarėlius, rudenį, žiemą šokdavo
troboje. Tėvas Leonas grojo bandonija, buvo išmokę groti Juozas ir Birutė. Kartu
grodavo Zigmas Paulauskas ir Vincas Dargvilas iš Keturakių arba broliai Vladas
ir Aleksas Ivoškai.
Okupacijos, karas, pokario enkavėdistų kratos, stribitelių reidai, reikalaujantys
atiduoti grūdų, gyvulių, pieno, sviesto prievoles, tikrinę visas pakampes, nedavė
ramybės pamiškės gyventojams. Kaip ir dauguma kaimo
ūkininkų, Kondrotai rėmė partizanus. Išdavikams įskundus,
trėmėjų būrys 1948 m. birželio 13 d. apyaušriu apsupo sodybą
ir tėvai bei penki vaikai – Marijona, Birutė, Vaclovas, Adolfas
ir Leonas kaip nusikaltėliai su ginkluota palyda buvo nuvežti
į Sibiro tremtinių gyvulinį vagoną.
Vyriausias sūnus devyniolikmetis Juozas Greivys iš
trėmėjų nagų pabėgo, įstojo į Žarėnų kuopos Žarėnų būrio
partizanų gretas, prisiekė negailėti savo gyvybės, kovoti su
okupantais, keršyti už tėvų, seserų ir brolių tremtį. Dalyvavęs keleriose kautynėse su enkavėdistais, po metų, praleistų
miškuose ir žeminėse, žuvo 1949 m. gegužės 21 d. kautynėse Juozas Greivys.
Diìvo Kr¸slo miške, prie Vilkos upelio, kartu su vadu Aloyzu 1947 m.
Mažučiu, smilgiškiu Raimondu Bijeika
ir dar keturiais partizanais. Dešimtme- 57 Papasakojo Irena Vagnorienė, užrašė Pranas Rumčiais nežinota, kur užkasti jų palaikai,
butis, Plungė, 2006.
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tik 1999 m. surasti, perlaidoti Žarėnų Marijonos Kondrotienės laidotuvės. Su žvakėmis:
kapinėse, pastatytas paminklas.
sūnus Leonas, vyras Leonas ir dukra Marija.
Smilgių kaime netoli tėviškės 1976 m.
pastatytas vardinis kryžius.
Dunksėjo vagonų ratai, visą mėnesį gildė gausios šeimos tremtinių širdis,
vežė „nusikaltėlius“ į nežinią, pigią darbo jėgą sugrūdo į Zavadòvsko chemijosmiškų ūkio barakus Ingašo rajone, Krasnojarsko krašte. Dešimtmetis prievartos,
nepriteklių, kančių, pažeminimo. Sunkus, blogai atlyginamas darbas – kirto, sodino medžius. Sibiras atšiauriu klimatu ne tik alino Kondrotų sveikatą, jis atėmė
ir savo auką – traktorius mirtinai traumavo sūnų Vaclovą. Ant Tėvynės aukuro
tėvai paaukojo du sūnus – Juozą nelygioje kovoje Lietuvos miškuose ir Vaclovą
Sibiro taigoje.
Į Tėvynę pirmieji 1958 m. grįžo tėvai, vėl įsikūrė Smilgiuose. Sibire išgyvenusi 18 metų, pirmoji mirė Marijona Kondrotienė (1976 m.), Leonas apsigyveno
Telšiuose, žuvo 1984 m., automašina partrenktas ant šaligatvio.
Vyresnioji dukra Marijona Kristina ištekėjo už tremtinio ukrainiečio Grigorijaus Osipovo, buvo išvažiavusi į Ukrainą. Vyrui mirus, grįžo į Lietuvą, gyveno
Telšiuose. Jaunesnioji Birutė ištekėjo už politinio kalinio Vytauto Stanaičio, liko
gyventi Sibire. Jaunėlis Leonas sugrįžęs sukūrė šeimą, gyveno Plungėje, paskui
žmonos tėviškėje Skabarių kaime, Tverų seniūnijoje. Mirė 2004 m., palaidotas
Tverų kapinėse58.
Adolfas Kondrotas prieš tremtį lankė Medingėnų septynmetę mokyklą, Sibire
baigė septynmetę ir prekybos technikumą, 1977 m. grįžo į Lietuvą. Sukūręs šeimą,
gyveno Telšiuose. Žmonai mirus, grįžo
į Smilgius, nusipirko butą buvusiame 58 Papasakojo Marijona Kristina Osipova, užrašė Pra
nas Rumbutis, Telšiai, 2006.
Rubaževičiaus svirne, ūkininkauja tėvų 59 Papasakojo Adolfas Kondrotas, užrašė Pranas Rum
butis, Smilgiai, 2006.
žemėje59.
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Vitkai
Prisiglaudęs prie Stanislovo Drobavičiaus ūkio ilgas, siauras žemės rėžis,
ir plotas atmatuotas tiksliai – 9,99 ha. Tą žemę gavo Vaclava Drobavičiūtė (gim.
1905), Stanislovo sesuo, kai tekėjo už Felikso Vitkaus (gim. 1901).
Jaunavedžiai Vaclava ir Feliksas Vitkai kūrėsi plyname lauke, pamiškėje.
Pasistatė trobą ir tvartą su daržine, nes Feliksas buvo gabus stalius.
Pasistatęs sodybą, su kitais meistrais eidavo statyti pastatų kaimynams, žiemą
meistraudavo namuose. Iš nedidelio ūkio naudos mažai turėjo. Vaclava, kaip ir jos
seserys Stanislava Šalkauskienė-Kryževičienė ir Zofija Kinienė, vaikų nesusilaukė.
Prisiglaudusi prie miško Vitkų sodyba pokario metais buvo nuolat krečiama
stribitelių ir enkavėdistų. Neapsikentę paliko savo namus ir 1950 m. išsinuomojo
butą Plungėje60. Pagyvenę ten dešimtmetį, atsikėlė į Žlibinų kolūkį, nes tuo metu
mieste buvo varganas gyvenimas. Gyveno Žlibinų dvaro sodyboje, dirbo statybininkų brigadoje. Po dešimtmečio Feliksas, naktį ėjęs lieptu per patvinusį Sausdravą
prie kapinių, įkrito į vandenį ir nuskendo. Vaclava amžių baigė Žlibinų dvarelyje.

60

Papasakojo Marijona Kristina Osipova, užrašė Pra
nas Rumbutis. Telšiai, 2006.
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Keturakių kaimas – praeitis ir nūdiena
Sigutė Žeimaitienė

Dabartinis Ketùrakių kaimas garsus buvusiais Šukštų ir Gorskio dvarais.
Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana gimė 1878 m. kovo 8 d. (pagal senąjį
kalendorių vasario 24 d.) Šukštų dvare, netoli Meding¸nų. Šukštų dvaras priklausė
rašytojos motinos Stanislavos Pečkauskienės (Šukštaitės) šeimai. Marija turėjo seserį
Sofiją, brolius Vincentą ir Steponą. Abu tėvai buvo bajorai, kilę iš kilmingų šeimų.
Sovietmečiu dvare gyveno įvairūs gyventojai, o paskutiniam gyventojui
žuvus, dvaras ilgainiui sunyko.
1996 m. komisija, įvertinusi Šukštų dvaro pasta
to būklę, nusprendė, kad
Žlibinÿ seniūnija gali savo nuožiūra pastatą panaudoti savo reikmėms arba išmontuoti. 2001 m. Šukštų dvaras nugriautas ir galutinai sunaikintas.
Kas buvo likę vertingo, 1999 m. perėmė Žemaičių dailės muziejus.
Šukštų dvaro teritorijoje yra išlikęs apgriuvęs arkinis plytų rūsys, vandens
šulinio likučiai, akmeninės ledainės sienų fragmentai ir alyvų alėja. Tai vieninteliai
bajoriškų laikų liudininkai. Dvaro rūsiui, kaip išlikusiam vertingiausiam objektui,
reikalingas skubus remontas. Seniūnija kiekvienais metais įdarbina darbo biržos
siųstus žmones prižiūrėti dvaro teritoriją.
2001 m. gegužės 15 d. Plùngės viešojoje bibliotekoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, skirta rašytojos, pedagogės, vertėjos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos
Raganos atminimui įamžinti. Sutartį pasirašė įgaliotieji asmenys – Plungės rajono
mero pavaduotojas Algirdas Anglickas, Žlibinų seniūnė Sigutė Žeimaitienė, „Saulutės“ kultūros draugijos pirmininkė Kristina Paulauskaitė ir Plungės viešosios
bibliotekos direktorė Violeta Skierienė.
2001 m. gegužės 19 d. Šukštų dvaro teritorijoje suorganizuota pirmoji talka
norint išsaugoti nors buvusios sodybos vietą.
2002 m. rudenį Šatrijos Raganos 125-ųjų gimimo metinių jubiliejaus proga
pasodinta 125 medžių memorialinė giraitė, kuri tapo puikiu paminklu žymiajai
kraštietei. Pasodinti ąžuolai, liepos, beržai, klevai ir akacijos puikiai prigijo, giraitė
ilgai oš ir primins mums Mariją Pečkauskaitę, daug ir pa
siaukojamai tarnavusią
žmonėms.
2003 m. pastatytas tautodailininko iš Salantÿ Liudo Ruginio koplytstulpis,
ženklinantis rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos tėviškę, ir rodyklės,
rodančios kelią tėviškės – Šukštų dvaro link. Tų pačių metų rugsėjo mėnesį
koplytstulpį pašventino kunigas Eduardas Steponavičius.
Seniūnija kartu su Žlibinų bendruomene 2012 m. organizavo dviračių žygį
koplytstulpio dešimtmečiui paminėti. Dalyviai skaitė ištraukas iš rašytojos knygų.
Dalis Gorskio dvaro ir šiandien yra išlikusi. Jame gyvena Elena Bagdonienė
ir jos dukra Raimonda Kučinskienė su šeima. Šalia dvarvietės žaliuoja Gors
kio giminės kapeliai, kuriuos prižiūri Žlibinų
Apie Keturakių kaimą papasakojo ilgametė kaimo
seniūnija. 1999 m. vasarą su
tvarkius
gyventoja Janina Barbora Dargvilienė, archeologo,
akių kaikapelius, organizuotas Ketur
muziejininko, visuomenės veikėjo Vito Valatkos
sesuo.
mo minėjimas. Pašventinus kapelius
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Dviračių žygio
dalyviai. 2012 m.
P. Vitkus sveikina
G. Ramanauskienę.
1999 m.

susirinkus esamiems ir buvusiems Keturakių gyventojams prie Mínijos upės, organizuota kaimo šventė. Atvyko ankstesnių laikų viršaitis Petras Vitkus, pagerbta
seniausia, sulaukusi 90-mečio, kaimo gyventoja Elena Šimkutė. Pasveikinta ilgametė
Keturakių kaimo mokytoja Genovefa Ramanauskienė.
1881 m. gimęs Jonas Venckus buvo kaimo meistrų meistras. Jis Marijai
Gorskienei (apie 1919 m.) Medingėnų bažnyčioje padarė klauptą, papuošė ornamentais. Jis tebestovi Medingėnų bažnyčioje.
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Pagausėjus kaime šeimų, vaikai nebetilpo Venckų mokykloje, todėl Smiµgių
kaimo ūkininkas Vaclovas Butkevičius 1930 m. atidavė savo mokyklą Keturakių
kaimui ir joje mokytojavo. Keturakių pradinė mokykla veikė iki 1988 m., vėliau prijungta prie Žlibinų pagrindinės mokyklos.
Aklas kaimo muzikantas Jonas Bucys armonika linksmino ano meto gyventojus, kurie per šventes rinkdavosi prie Blovieščiaus malūno, stovėjusio prie
Minijos upės.
Susikūrus „Liepsnos“ kolūkiui, ūkio centras buvo Gorskio dvare. Pirmasis
kolūkio pirmininkas Pranas Gudas pagrindiniame dvaro pastate įkūrė kontorą,
biblioteką, parduotuvę, kultūros renginiams skirtą salę. Gyventojams buvo parodyti
spektakliai „Prieblanda“, „Žaldokynė“ ir kt.
Keturakių kaime nebėra nei vaistinės, nei mokyklos, nei parduotuvės, nei
kultūros centro. Stambiausia kaimo ūkininkė Vida Ubartienė deklaruoja apie 50 ha
žemės, užsiima augalininkyste ir gyvulininkyste. Keturakių kaime deklaravę gyvenamąją vietą yra 83 gyventojai. Stovi 33 gyvenamieji namai, nors dalis jų jau
be gyventojų.
Keturakių kaimas, buvęs didingas savo dvarais ir gyventojais, išlieka įamžintas kūrybiniuose darbuose ir prisiminimuose.
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Juškų ir Valančių giminės šaknys
Elena Nijolė Bukelienė (Lapinskaitė)

Domėdamasi tėvų krikšto įrašais, varčiau Vîešvėnų bažnyčios knygas. Jų
esama labai senų – nuo 1814 m. Nors nuo trečiojo padalijimo jau buvo praėję
dvidešimt metų, bažnytiniai įrašai dar daromi lenkų kalba. Tik po sukilimų (1831,
1863) įsigali rusų kalba, Pirmojo pasaulinio karo metais atsiranda vokiškų įrašų,
o lietuviškai rašyti kunigai pradeda apie 1920 m. Didžiosios istorijos atgarsiai
mažoje bažnytėlėje...
Kai kurios mano Juškevičių giminės šaknys Viešvėnų paviete yra labai gilios.
Tiesą sakant, nedaug apie tai žinau, bet, šiaip ar taip, visi protėviai buvo žemaičiai,
tarp jų nemaža bajorų. Kai skaitau apie 1536 m. Žemaičių valstiečių sambrūzdį,
kurį didysis kunigaikštis numalšino pasitelkęs totorių būrį (Viešvėnuose išžudyta
dvidešimt viena šeima), jaučiuosi nejaukiai – gėda, kad bajorai buvo privilegijuoti
ir jiems tie žiaurumai nerūpėjo. Bet kita vertus, bajorystė dažnai buvo perkama
už pinigus ir tik didelei bėdai prispyrus. Tai toli gražu ne tuštybės, „honoro“
(būta ir to), privilegijų ar „mėlyno kraujo“ ženklas. Štai mano mamos Elenos
Lapinskienės (Juškevičiūtės) prosenelis (gim. 1810) buvo vienas iš penkių Juškos
sūnų. Atrodo, jų būta žarėniškių. Ir dabar čia dar yra tos giminės pėdsakų. Vaikystėje esu mačiusi „žarėniškį Juškevičių“. Tik po 1815 m. Juška nusipirko žemės
Raséinių paviete, Daujotÿ kaime. Du sūnūs išėjo aukštus mokslus, tapo įžymiais
mūsų kultūros žmonėmis.
Jonas Juška, gimęs 1815 m. Dilbės kaime, netoli Žar¸nų, Rùsijoje studijavo
klasikinę filologiją, mirė Kazånėje 1886 m. Tai daug nuveikęs lietuvių kalbininkas,
tautosakininkas.
Jaunesnysis jo brolis Antanas Juška, gimęs 1819 m. jau Daujotuosê, Kražių
valsčiuje, lankė Kråžių gimnaziją, baigė Vilniaus kunigų seminariją, ilgiausiai klebonavo Veliuonojê. Tai vienas iš pačių žymiausių lietuvių tautosakininkų. Veliuonõs,
Pùšaloto, Alsėdžių apylinkėse surinko apie 7 000 dainų ir apie 2 000 melodijų,
aprašė veliuoniškių ir pušalotiškių vestuvių papročius. Mirė pas brolį Joną Kazanėje 1880 metais.
Daugiau kaip po šimto metų, kai antrą kartą ištrūkome iš Rusijos imperijos
nelaisvės, 1990 m. broliai Jonas ir Antanas Juškos perlaidoti Veliuonoje. O mamos
prosenelį ir dar du sūnus tėvas išgelbėjo nuo rekrūtų, nupirkęs jiems bajorystės
dokumentus. Jie tapo Juškevičiais.
Mamos senelis – bočius Adomas Juškevičius (gim. 1840 m.) turėjo tris sūnus
ir dukterį, tačiau tik vieną sūnų Praną sveiką, kiti trys – kurčnebyliai. Vieno iš
jų darytą spintą ir lovą dar turiu. Brangiausia – didžiulė mamos kraitinė skrynia,
puikiai išsilaikiusi, tik piešiniai buvo pablukę, sūnus restauravo. Iš ankstyvos
vaikystės prisimenu ir kurčią senolytę, gyvenusią Burniuose atskiroje mažoje
trobelėje su daugybe kačių. Mama pasakodavo apie ilgaamžį prosenelį Adomą
Juškevičių, jai teko jį karšinti.
Jau marinamas pasiprašė bulvinių blynų, sočiai jų prisikirtęs, pasakė: „Daugiau
nieko nebenoriu.“ Tada ramiai atsisveikino su šiuo pasauliu. Prosenelį Adomą ir jo
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garbingus dėdes Juškas man primena Dominyka ir Feliksas Juškevičiai su savo vaikais
Kungiuosê kabantis šventas paveikslas, Pranu, Antanu (jaunėliu), Feliksu, Dominyka
kurį kunigas Antanas Juška dovanojo (ant mamos rankų), Stefanija (vyresnioji).
sūnėnui vestuvių proga.
Žarėnai, 1901 m.
Adomo sūnus Pranas Juškevičius
(gim. 1865) nusipirko ūkį Burniuosê, netoli Vîešvėnų. Užaugino sūnų Vladą ir
penkias dukteris. Tik viena mano mama tapo ūkininke kitoje Viešvėnų pusėje –
Kungiÿ kaime, kitos dukterys baigė mokslus ir išsibarstė iš pradžių po Lietuvą,
vėliau – po pasaulį (kas į Síbirą, kas į
Austråliją...). Burniuose mažosios bajoraitės kalbėjo lenkiškai, tačiau puikiai
mokėjo ir žemaitiškai, o pradėjusios
mokytis Telšiuose išmoko ir bendrinės
kalbos. Burniùs paveldėjo vienintelis
sūnus Vladas, sėkmingai ūkininkavo,
tačiau jo tėvas, mano senelis Pranas,
mirė 1939 m., taigi netrukus prasidėjo neramūs laikai. Dėdė Vladas, iškentęs tremtį, sulaukęs laisvės, prieš
mirtį dar spėjo atsiimti savo žemę,
bet pasinaudoti ja jau nebeturėjo jėgų. Monika ir Jonas Sprindžiukai (Sprindžiukaičiai),
Ūkininkauti nesirengia ir jo vienintelis Onos Juškevičienės (Sprindžiukaitės) (Antano
sūnus vilnietis inžinierius Pranas Juš- Juškevičiaus žmonos) tėveliai. Telšiai, 1917 m.
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Onos Sprindžiukaitės ir Antano Juškevičiaus, Felikso, vestuvės. Sėdi – Adolfas Sprindžiukaitis
(Onos brolis), Zofija Venckienė (Sprindžiukaitė), jaunieji – Ona Juškevičienė (Sprindžiukaitė) ir
Antanas Juškevičius, Felikso, Feliksas Juškevičius, Felikso (parėmęs ranką), ir Joana Paulauskienė
(Sprindžiukaitė). Stovi – neatpažintas, Stanislava Eidintienė (Sprindžiukaitė), Eidintas, Dominyka
Burgienė (Juškevičiūtė) (Antano Juškevičiaus sesuo), neatpažintas ir Jonas SprindžiukaitisSprindys (Onos Sprindžiukaitės brolis). Ch. Kaplanskio nuotr. Telšiai, 1928 m.

kevičius. Su juo užsibaigia vyriškoji giminės šaka, nes nebėra tos pavardės tęsėjų.
Tebestovi apleista, griūvanti senoji Burniÿ troba, rūdija skarda ant svirno stogo,
baigia sunykti šimtametis sodas, bet niekam jau dėl to nebeskauda širdies. Niekas
nebesirūpina ir bajorystės atgavimu...
Mano močiutės (vadinome „Burnių babunele“) – Stanislavos Juškevičienės
(Bukontaitės) giminė irgi ne iš kelmo spirta, nors ne bajorai. Jos prosenelė –
Marijona Rudavičienė (Valančiūtė) buvo Motiejaus Valančiaus sesuo. Vyskupas
globojo, leido mokytis sūnėną Praną Rudavičių. Kai dėdė mirė 1875 m., Pranui
buvo šešiolika metų. Savo vestuvėms gavau iš mamos auksinį žiedą (jį mūvėjo
kelios jaunamarčių kartos). Pirmoji jo savininkė – Prano Rudavičiaus žmona. Tai
jos vestuvinis žiedas, jo viduje išgraviruotas lenkiškas užrašas ir data: „Slowo
dane bez odmiany 1880 Pr.“ Žiedą jau atidaviau savo dukrai. Turėjau ir giminių
man perduotą labai seną ir vertingą maldų knygą su Rudavičiaus autografu, ji
dabar saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje, prof. Jurgio Lebedžio kolekcijoje. Iš vaikystės prisimenu pas „babunelę“ matytus vyskupo Valančiaus daiktus
su monogramomis: staltieses, užvalkalus, peilius, šakutes, ant kurių buvo raidės
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Stanislava ir Pranas
Juškevičiai (Valančiaus
sesers proanūkė ir
Juškos proanūkis) su
dukromis ir sūnumi

B. M. W (Biskup M. Wolonczewski). Tebejaučiu tą tiesioginį, rodos, tokį artimą,
jaudinantį ryšį su garbingais protėviais.
1932 m. mano mama Elena Juškevičiūtė, būdama 24 metų, atitekėjo į Kungiùs,
į tuščią, apleistą, praskolintą 80 ha ūkį, atsiveždama didžiulį kraitį – gyvulių,
pinigų, audeklų sau ir šeimynai aprengti. Henrikas Lapinskas buvo ketveriais metais jaunesnis, žavus, bet nelabai rimtas jaunikaitis, ieškojęs ne mylimos žmonos,
o išsigelbėjimo nuo varžytinių.
Iki karo Kungia¤ atsigavo, nors ūkininkauti juose nebuvo lengva – mažai
žemdirbystei tinkamos žemės. Dabar jos dar mažiau likę. Žvyringos kalvos, kai
kurios jau sovietmečiu paverstos karjerais, kur būta nuostabių pievų, – krūmais
užaugę slėniai, melioracijos apgadintas, alksnių užgožtas upelis, miškas, jame
dar išlikęs nepavogtas vienas kitas ąžuolas. Tačiau akiai ir širdžiai labai daug
malonių vietų. Ir čia tas stiprus ryšys su protėviais, jis tarsi įelektrina kiekvieną
gimtosios žemės pėdą.
Su seserimi atgavome savo 59 ha tėvų žemės, jos mums tik ir reikia kaip
prisiminimų žemės. Paslaptingiausia Kungių vieta, ji ir aukščiausia – Kapùkai.
Nuo jų atsiveria panorama į visas keturias gimtinės puses. Lyg iš pasąmonės
išplaukia, rodos, vaikystėje regėtas nuvirtusio, sutrešusio kryžiaus vaizdas. Kitas – dar stovintis, bet jau pakrypęs (dabar esantys yra neseniai pastatyti). Nieko
apie Kapukùs nežinau. Maro kapai? Kokio laikotarpio? Kokio amžiaus? Kas juose
palaidota? Kiek tų laidojimų čia būta? Tik archeologai galėtų ką nors tiksliau
pasakyti. Graži ir baugi vieta. Naktį pro Kapukus niekam nesinori vaikščioti.
Net dieną čia vyrauja kažkokia sukaupta rimtis, truputėlį baugi, bet viliojanti
įsiklausyti tyla. Dabar viena jų pusė užaugo papartynais ir avietėmis, šalia žydi
aukštos rožinės gėlės – tokių arti tų vietų daugiau niekur nesu mačiusi; gausiai
priaugę aukštos, sausos ir aštrios žolės – gražių viksvų. Eidama pro šalį, visada
parsinešu puokštę. Kitame šlaite – senas didžiulis ąžuolas.
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Ona Juškevičienė
(Sprindžiukaitė), Jonas
Sprindžiukaitis,
Aleksandra Armalienė
(Sprindžiukaitė).
Stovi – Joana
Paulauskienė
(Sprindžiukaitė) ir
Juozas Venckus.
1934 m.

Senieji Lapinskai – Emilija ir Mykolas, – abu mirę vienu metu, 1920 m., –
pakirsti šiltinės, guli Viešvėnų kapinėse, ten priglaudę ir savo marčią – mano
mamą 2000 m. Po šimtamečiu ąžuolu prigludusiame tokio pat senumo Kungių
name kabo Emilijos ir Mykolo portretai. Parvažiavusi vis žvelgiu į tuos veidus,
ieškodama juose giminės bruožų. Kungiai (keli šimtai hektarų) priklausė dvarininkams Malakauskiams, bajorams. Bet štai pasirodė keliaujantis siuvėjas (būsimas
Mykolo tėvas), vedė vieną iš dvarininko dukterų ir tapo šeimininku. Matyt, kitoms
dukterims (buvusios trys) atidavus dalis, siuvėjui liko tik apie 80 ha. Tiek ir paveldėjo Mykolas, vedęs dvarininkaitę Emiliją Jucevičiūtę iš Baltkiškės. Jos senelis
Antanas Jucevičius turėjo 300 ha ūkį Mìdiškiuose. Iš portreto žvelgia išdidi, šiek
tiek kaprizinga jauna moteris. O juk turėjo vilčių nugyventi laimingą gyvenimą.
Likimas lėmė kitaip: iš šešių pagimdytų vaikų išgyveno tik trys – mano tėvas ir
dvi jo seserys – Marija ir Valė. Mirė, palikusi paauglius vaikus visiškus našlaičius.
Jų laukė sunki dalia. Glaudėsi pas gimines, skubėjusius greičiau išleisti jaunas
mergaites, kad ir už nemylimų vyrų. Nuomininkai beviltiškai nugyveno ūkį. Sulaukęs septyniolikos, mano būsimasis tėvas pabandė ūkininkauti pats, tačiau per
trejetą metų visiškai sužlugo.
Kaip minėjau, mamos kraitis išgelbėjo. Kas dabar išgelbės griūvančius Kungius? Ar jie jau nebeturi ateities? Turbūt turi, tačiau XXI a. tikriausiai prasidės
nauja jų istorija, nebeturėsianti nieko bendra su senosiomis šios žemės giminėmis
ir Kapukų paslaptimi.
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Žarėnų valsčiaus viršaičio Felikso Juškevičiaus
ir jo giminaičių tragiškas likimas
sovietų okupacijos metais
Zigmas Juškevičius

Viršaičio Felikso Juškevičiaus tėvas – Žar¸nų parapijos Karštìnių kaimo
bajoras Feliksas Stanislovas Juškevičius (1848 06 30–1921 01 03), būdamas 41 metų
amžiaus, 1889 m. vedė Šilÿ kaimo 25 metų bajoraitę Dominyką Misevičiūtę
(1862 03 05–1941 04 09), kilusią iš Als¸džių parapijos Eidintaičių kaimo. Felikso
Juškevičiaus protėvių sudarytoje ir paskutinį kartą patvirtintoje Rusijos laikinosios
heroldijos 1845 m. gegužės 11 d. įsaku Nr. 3364 Juškevičių giminės genealoginėje lentelėje įrašyti septynių kartų asmenys: Feliksas Stanislovas, Jonas Paulinas,
Mikalojus, Motiejus, Andrius, Aleksandras ir Dovydas, Dominykos Misevičiūtės
protėvių sudarytoje ir Valdančiojo Senato 1859 m. lapkričio 5 d. įsaku Nr. 10291
patvirtintoje Misevičių genealoginėje lentelėje įrašyti šešių kartų asmenys: Vincentas, Jokūbas, Juras, Pranciškus, Petras ir Mikalojus1. Felikso Stanislovo ir Dominykos šeimoje Karštenių kaime gimė 7 vaikai: Jonas (1889 12 18–?) išvyko į
Ameriką, Dominykutė (1892 04 12–1896 01 21) susirgo difteritu ir nesulaukusi nė
ketverių mirė, Stefanija (1894 08 09–1981 06 24), Feliksas (1896 12 25–1942 09 19),
Antanas (1899 03 01–1934 07 10), Dominyka (1904 09 25–1992 07 24), Pranciškus
(1901 07 19–1987 05 19).
Tėvas Feliksas Stanislovas mirė 1921 m. sausio 3 d., būdamas 72 metų
amžiaus. Visi ūkio darbų ir jau užaugusių vaikų tolimesnio gyvenimo rūpesčiai
atiteko vienai motinai Dominykai. Sūnūs Feliksas ir Pranciškus, sėkmingai baigę
tarnybą Lietuvos kariuomenėje, grįžo į tėviškę padėti motinai ūkininkauti. Sesuo
Stefanija 1926 m. sausio 31 d. ištekėjo už Benedikto Barsteigos ir įsikūrė Plikiÿ
kaime netoli Žlibinÿ. 1941 m. birželio 24 d. Stefanijos vyrą Benediktą La÷kuvos
valsčiuje, Virpylų kaime, areštuoto brolio Pranciškaus sodyboje nušovė bėgdami
nuo vokiečių raudonarmiečiai2. Stefanijos antrąjį vyrą – puikų Vankių kaimo kalvį Joną Petkų (1918 02 08–1999 03 01), iki okupacijos dirbusį Pranciškaus ūkyje,
1947 m. rugpjūčio 29 d. areštavo ir nuteisė 10 metų lagerio ir 5 metams tremties.
Kalėjo Kamyšlage Omsko srityje, tremtis – Krasnojarsko krašte3.
Jonui išvykus Amerikon, Feliksas Juškevičius šeimoje tapo vyriausiu sūnumi, todėl paveldėjo mamos su vaikais gerai tvarkomą ūkį. Būdamas nepaprastai
energingas ir sumanus, Feliksas sugebėjo ne tik gerai ūkininkauti, bet ir dirbti
valdišką darbą. LCVA 1987 m. gruodžio 1 d. rašte Nr. 373sl. Lietuvos TSR Saugumo
komitetui (KGB) parašyta, kad 1929 m. Feliksas Juškevičius jau dirbo kasininku
Žarėnų valsčiaus savivaldybėje. 1933 m. jis vedė Tvìrų valsčiaus Kaupų kaimo
stamboko ūkininko dukrą bajoraitę Dominyką Šimkevičiūtę (1907–1992). Abu jie
daug dirbo norėdami susitaupyti paveldėtos sodybos atnaujinimui. 1938 m. 1 Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA), f. 391,
Feliksas Juškevičius dirbo Žarėnų vals- 2 ap. 8, b. 2577, l. 166–167; ap. 11, b. 77, l. 1–2.
Lietuvos gyventojų genocidas (LGG), 1939–1941, Vilčiaus viršaičio padėjėju, buvo valsnius, 1999, t. 1, l. 136.
čiaus tarybos narys. Jis buvo veiklus 3 Šilalės kraštas, Vilnius: Žiburys, t. 3, l. 436.
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visuomenininkas – Šaulių sąjungos, Lietuvių tautininkų sąjungos, organizacijos
„Geležinis Vilkas“ narys. Vėliau, tapęs Žarėnų valsčiaus viršaičiu, Feliksas buvo
ir Telšiÿ apskrities tarybos narys4. Rašoma, kad jis buvo aktyvus smulkaus kredito bankelio ir pieninės veikėjas. Ūkinės veiklos pajamos ir lėšos, gaunamos už
tarnautojo darbą, leido šeimai sėkmingai vykdyti sodybos atnaujinimo darbus. Jų
ūkyje nuolat darbavosi du samdyti pagalbininkai, o sezoninių darbininkų kartais
būdavo net iki septynių.
Felikso brolis Antanas, Žarėnų bažnyčioje vedęs Oną Sprindžiukaitę (1897 06 15–
1986 12 09), pasistatė puikius namus Ùžminijų kaime ir taip pat sėkmingai ūkininkavo.
Dominyka Juškevičiūtė 1928 m. vasario 14 d. Žarėnų bažnyčioje susituokė su
Antanu Burgiu (1900–1976) ir įsikūrė Akmenskínės kaime netoli Žarėnų. Antanas
Burgis taip pat buvo geras ūkininkas, veiklus visuomenininkas. 1927 m. kovo 2 d.
įkūrus Žarėnuose Lietuvos tautininkų skyrių, jis tapo valdybos nariu5. Dominyka
ir Antanas Burgiai 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į Krasnojarsko krašto Nižnij
Ingašo rajoną. Iš tremties paleisti 1958 m. liepos 11 d.6
Pranciškus Juškevičius nuo 1925 m. dirbo Laukuvos pašto laiškininku,
prireikus pavaduodavo viršininką. 1927 m. birželio 25 d. Telšiuose jis susituokė
su mokytoja Aleksandra Gaidamavičiūte, kilusia iš Laukuvos valsčiaus Virpylų
kaimo stambaus Baltadvario ūkio. Nuo 1934 m. iki pat Lietuvos okupavimo buvo
Tautininkų sąjungos Laukuvos apylinkės pirmininkas, o nuo 1935 m. – pašto
viršininkas7.
Pranciškaus žmona Aleksandra Gaidamavičiūtė mirė tremtyje Komijoje,
Slobodskoi Reide prie Syktyvkaro 1945 m. kovo 3 d. Tais pačiais metais mirė ir
jos dukrelė Julija Danutė.
Visi Felikso Stanislovo ir Dominykos Juškevičių vaikai buvo veiklūs, darbštūs, pasistatė puikius namus, džiaugėsi nepriklausoma Lietuva, kūrė šviesią ateitį
savo vaikams, tačiau Vakaruose ir Rytuose jau kaupėsi grėsmingi juodi debesys.
SSRS ir Vokietija slaptose derybose sutarė ir 1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje
pasirašė abiejų valstybių Nepuolimo sutartį ir slaptuosius jos priedus (protokolą),
t. y. pasidalijo Europą. 1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietija okupavo Lenkiją, o rugsėjo
17 d. Lenkiją okupavo ir Sovietų Sąjunga.
1939 m. rugsėjo 28 d. Maskvoje pasirašyta Vokietijos–SSRS sienos ir draugystės sutartis taip pat su slaptais priedais. Šia sutartimi Berlynas perleido Mask
vai Lietuvą8.
Rugsėjo 29 d. Maskva pareikalavo, kad Lietuvos Vyriausybė pasirašytų
savitarpio pagalbos su SSRS sutartį, kuria Lietuvai perleidžiamas Vilnius, tačiau
Lietuvos teritorijoje dislokuojamos Raudonosios armijos įgulos. 1939 m. spalio
10 d. pasirašyta sutartis suteikė teisę
SSRS įvesti ir įkurdinti Lietuvoje karines
4
įgulas iki 20 000 karių9.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA), f. 554,
Sovietų Sąjunga sparčiai ruošėsi 5 ap. 1, b. 1061, l. 90.
Ten pat, b. 910, l. 7.
Lietuvos okupacijai. Pasienyje buvo su- 6 LGG, 1948, Vilnius, 2008, t. 3, l. 223.
telktos milžiniškos karinės pajėgos – per 7 Juškevičius Z. Aleksandra ir Pranas Juškevičiai.
Laukuva, Vilnius: Versmė, 2008, d. 2, l. 630.
220 000 kariškių, 1 140 karo lėktuvų, 8 Lietuva 1940–1990, Vilnius: LGGRTC, 2005, p. 41.
9
1 513 tankų...
Visuotinė lietuvių enciklopedija, t 13, p. 332.
901

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

Vėlų 1940 m. birželio 14-osios vakarą, kai pasaulis dar
buvo neatsipeikėjęs nuo žinios iš Prancūzijos, kad vokiečiai
užėmė Paryžių, ministrui Juozui Urbšiui buvo įteiktas naujas
SSRS Vyriausybės ultimatumas, reikalaujantis sudaryti naują
Maskvai priimtiną Vyriausybę ir įsileisti į Lietuvą neribotą
Raudonosios armijos kontingentą... Reikalauta, kad Lietuvos
Vyriausybė į ultimatumą atsakytų per naktį – iki birželio
15 d. 10 val. ryto. Prezidentas Antanas Smetona Vyriausybės
posėdyje siūlė priešintis sovietų agresijai, tačiau dauguma
ministrų pasisakė už SSRS reikalavimų priėmimą10. Birželio
15 d. prasidėjo žaibiška Lietuvos okupacija. Baigėsi veidmai- Žarėnų valsčiaus
niškos kalbos apie Sovietų Sąjungos draugystę su ultimatumais viršaitis Feliksas
prievartaujama Lietuva ir savitarpio pagalbą.
Juškevičius,
1941 m. birželio 14 d. broliai Feliksas ir Pranciškus 1942 m. sušaudytas
Juškevičiai areštuoti ir įkalinti Krasnojarsko krašto Nižnij Krasnojarsko krašte,
Ingašo rajono Rešotų koncentracijos lageryje, o šeimos iš- Rešotų lageryje
tremtos į Komiją. 1942 m. balandžio 16 d. Krasnojarsko lagerio NKVD Operatyvinio čekistinio skyriaus tardytojas KGB seržantas Kulešovas
surašė Felikso Juškevičiaus tardymo bylos Nr. 2860 „kaltinamąją išvadą“. Joje
pažymėta, kad Feliksas Juškevičius 1939–1940 m. buvo Žarėnų valsčiaus viršaitis,
1936–1940 m. – buržuazinės tautininkų partijos, buržuazinės fašistinės Šaulių sąjungos valsčiaus komiteto narys. 1920–1940 m. turėjo buožinį ūkį su 28 ha žemės,
5 ūkinius pastatus, naudojosi samdomais darbininkais, kovojo prieš komunistų
partiją ir darbininkų revoliucinį judėjimą. Savo veikla stiprino Lietuvos buržuazinę valdžią, aukojo pinigus Lietuvos armijos apginklavimui, t. y. nusikalto pagal
Rusijos baudžiamojo kodekso 58.13 straipsnį. Vadovaujantis SSRS NKVD 1941 m.
lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 001618, nutarta Felikso Juškevičiaus tardymo bylą
perduoti peržiūrėti SSRS NKVD Ypatingajam pasitarimui. Remdamasis tardymo
bylos medžiaga ir įvykdyto nusikaltimo sunkumu, tardytojas seržantas Kulešovas
išvadoje parašė manąs, kad kaltinamajam Feliksui Juškevičiui turi būti pritaikyta
aukščiausia bausmė – sušaudymas su turto konfiskavimu11.
Aukščiausia bausmė, nors kaltinamojoje išvadoje tardytojas yra parašęs
pastabą: „Asmeninių dokumentų ir daiktinių įrodymų nėra.“ Kaltinamoji išvada
parengta ne tik pagal Felikso Juškevičiaus tardymo byloje Nr. 2860 sukauptą
medžiagą, bet ir pagal tardytojo pramanus apie kovą prieš komunistų partiją
ir darbo žmonių revoliucinį judėjimą. Seržanto parengtai kaltinamajai išvadai tą
pačią dieną pritarė Krasnojarsko lagerio NKVD Operatyvinio čekistinio skyriaus
viršininko pavaduotojas KGB leitenantas Dogadinas, o balandžio 24 d. išvadai
pritarė ir Krasnojarsko lagerio NKVD prokuroras Žarovas. 1942 m. gegužės 12 d.
seržanto surašytą kaltinamąją išvadą patvirtino Krasnojarsko krašto NKVD valdybos viršininko pavaduotojas KGB kapitonas Losevas, gegužės 14 d. ją patvirtino
ir Krasnojarsko krašto prokuroras Orogovas.
Felikso Juškevičiaus byloje yra
10
Lietuva 1940–1990, Vilnius, 2005, p. 56–59.
seržanto Kulešovo pasirašytas doku- 11 Lietuvos ypatingasis archyvas (LYA), baudžiamoji
byla nr. 38101/3, l. 18–19.
mentas be datos – Memorandumas,
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Žarėnų valsčiaus valdyba su seniūnais ir eiguliais. Viduryje (šviesiu kostiumu) –
viršaitis Feliksas Juškevičius. 1938 m.

Dominyka Misevičiūtė ir Feliksas Stanislovas
Juškevičiai
Mama Dominyka Juškevičienė ir jos vaikai
(iš kairės): Dominyka Burgienė, Stefanija
Barsteigienė, Feliksas, Antanas ir Pranciškus
Juškevičiai (nuotrauka kairėje)
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Felikso Stanislovo
žmona Dominyka
(sėdi trečia iš kairės)
su seserimi ir abiejų
vaikais. 1923 m.

kuriame tardytojas, apibūdindamas kaltinamojo „pavojingumą“, tvirtina, kad
Feliksas Juškevičius aktyviai kovojo
prieš komunistų partiją ir darbininkų
revoliucinį judėjimą... Į 10-ą klausimą
„Ar galima verbuoti ir kokiam darbui?“ – atsakyta: „Netikslinga.“ Matyt,
doras, garbingas žmogus nesutiko tapti
kalinių skundiku. Gal ir todėl KGB
seržantas pasiūlė Feliksą Juškevičių
sušaudyti12.
SSRS NKVD Ypatingasis pasitarimas 1942 m. rugsėjo 19 d. nutarimu „Už
dalyvavimą kontrrevoliucinėje organizacijoje“ Feliksui Juškevičiui paskyrė
aukščiausią bausmę – sušaudymą su
turto konfiskavimu13.
Toks nutarimas priimtas be teismo sprendimo! Net nemačius kaltinamojo baudžiamosios bylos! Pakanka vien tardymo. Sovietų okupacinė
valdžia sušaudė nekaltą žmogų! Kada Mama Dominyka Juškevičienė
ir kas atsakys už tūkstančių nekaltų
žmonių žudynes? Kada karo tribunolas nubaus nekaltų žmonių žudikus?
Felikso Juškevičiaus žmona Dominyka su ketverių metukų sūneliu Feliksu
1941 m. birželio 14 d. ištremta į Komijos Ust Kulomo rajono Ust Nemą. Ten
Feliksas susirgo nepagydoma liga, o
sūnelis Broniukas gimė ir mirė tremty12
je. Dominyka Juškevičienė tik 1958 m. 13 Ten pat, l. 21–22.
Ten pat, l. 20.
14
paleista iš tremties14.
LGG, 1939–1941, t. 1, p. 379.
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Feliksas ir Dominyka Juškevičiai su sūneliu
Feliksu. 1938 m.

Antanas ir Ona Sprindžiukaitė Juškevičiai

Aleksandra Gaidamavičiūtė ir Pranciškus
Juškevičiai

Antanas ir Dominyka Juškevičiūtė Burgiai
Pranciškus (kairėje) ir Feliksas Juškevičiai.
1923 m. (nuotrauka kairėje)
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Feliksas ir Pranciškus
Juškevičiai su
žmonomis (iš kairės):
Feliksas, Aleksandra,
jos dukrelės Elena
Aldona ir Julija
Danutė, už jos –
Felikso žmona
Dominyka ir
Pranciškus. Laukuva,
1936 m.

Felikso Juškevičiaus žmonai Dominykai reikalaujant ją reabilituoti kaip
nepagrįstai ištremtą, Lietuvos SSR KGB Tardymo skyriaus vyresnysis tardytojas
majoras G. Molockij peržiūrėjo archyvinę baudžiamąją bylą Nr. 38101/3, Dominykos
Juškevičienės pareiškimą bei jo patikrinimo medžiagą. Apklausus Juškevičių ūkyje dirbusius darbininkus
J. Davidauską, S. Davidauskienę ir J. Gurčiną, paaiškėjo,
kad apie Felikso Juškevičiaus kovą prieš revoliucinį
judėjimą jie nieko nežino. Patikrinimo metu negauta
jokių papildomų duomenų apie Felikso Juškevičiaus
veiklą Tautininkų ir Šaulių sąjungose. Remdamasis
patikrinimo medžiaga, majoras G. Molockij 1987 m.
gruodžio 30 d. išvadoje apie išnagrinėtą archyvinę
baudžiamąją bylą parašė – manyčiau (rus. polagal by):
NKVD SSRS Ypatingojo pasitarimo 1942 m. rugsėjo
19 d. sprendimą apkaltinti Feliksą Juškevičių pagal
Rusijos SFSR Baudžiamojo kodekso 58.13 straipsnį
laikyti nepagrįstu15.
Tokią išvadą pasirašė majoras G. Molockij, Lietuvos SSR KGB Tardymo skyriaus viršininkas pulkininkas T. Lazarevičius ir Lietuvos SSR KGB pirmininko
pavaduotojas generolas majoras E. Eismuntas.
Lietuvos TSR prokuratūros tardymo KGB organuose Priežiūros skyriaus prokuroras 3 klasės justicijos tarėjas A. Kirijenko, peržiūrėjęs archyvinę bylą
Nr. 38101/3 su papildomo tikrinimo medžiaga ir Dominykos Juškevičienės pareiškimą Lietuvos SSR KGB Stefanija Barsteigienė
komitetui dėl reabilitavimo, savo 1988 m. sausio 7 d. (Juškevičiūtė)
išvadoje iš esmės pakartojo Krasnojarsko lagerio NKVD KGB seržanto Ku15
lešovo parengtą „kaltinamąją išvadą“.
LYA, baudžiamoji byla nr. 38101/3, l. 59–61.
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Kadangi duomenų apie konkrečią Felikso Juškevičiaus kovą su progresyviu ir revoliuciniu judėjimu
nenustatyta, prokuroras A. Kirijenko išdėstė savo požiūrį į Lietuvos tautininkų sąjungos veiklą, 1926 m.
gruodžio 26 d. perversmą bei „Geležinio vilko“ organizaciją ir padarė išvadą, kad „Feliksas Juškevičius
nuteistas pagrįstai“, todėl jo reabilituoti negalima.
1988 m. sausio 11 d. šitokiai tarėjo A. Kirijenkos
išvadai pritarė Lietuvos SSR prokuroras Liudvikas
Sabutis. Išvadoje parašydamas „sutinku“ (rus. soglasen), L. Sabutis pritarė nekalto žmogaus nužudymui16.
Sušaudyto Žarėnų viršaičio žmona Dominyka
Juškevičienė, nebesitikėdama sulaukti teisingo sprendimo Lietuvoje, parašė pareiškimą SSRS prokuratūrai.
Lietuvos ypatingajame archyve Felikso Juškevičiaus baudžiamojoje byloje Nr. 38101/3 yra SSRS generalinio prokuroro pavaduotojo A. Katusevo 1988 m.
birželio 9 d. protestas Nr. 13/906-88 dėl Felikso Juškevičiaus bylos. Protesto rašte pažymėta, kad byloje
nėra jokių duomenų ir Juškevičiaus kaltės įrodymų,
kad jis aktyviai veikė ir kovojo prieš darbininkų
klasę, komunistus ir revoliucinį judėjimą, kas yra
būtina dėl baudžiamosios atsakomybės pagal Rusijos
SFSR baudžiamojo kodekso 58.13 straipsnį. Juškevičiaus priklausymas buržuazinei partijai buržuazinėje
Lietuvoje – ne nusikaltimas. Priklausymo buožijai
negalima vertinti pagal 58.13 straipsnį. Todėl JUŠKEVI- Juškevičių giminės herbas
ČIAUS APKALTINIMAS, esą įvykdžius nusikaltimą pagal „Leliva“ (viršuje)
BK 58.13 straipsnį, YRA NEPAGRĮSTAS. Vadovaujantis
SSRS įstatymo „Apie SSRS Prokuratūrą“ 35 straipsniu, Misevičių giminės herbas
prašau: „TSRS NKVD Ypatingojo Pasitarimo 1942 m. „Kirvis“
rugsėjo 19 d. Nutarimą dėl Felikso Juškevičiaus panaikinti,
baudžiamąją bylą nutraukti, nes jo veiksmuose nėra nusikaltimo sudėties.“17
Lietuvos SSR Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų kolegija 1988 m. liepos 4 d. uždarame posėdyje, pakartojusi SSRS generalinio prokuroro pavaduotojo
Katusevo pagrindimus, patenkino SSRS prokuratūros protestą ir panaikino SSRS
NKVD Ypatingojo pasitarimo 1942 m. rugsėjo 19 d. nutarimą dėl Felikso Juškevičiaus bei nutraukė jo baudžiamąją bylą18.
Taip baigėsi Žarėnų valsčiaus viršaičio Felikso Juškevičiaus žmonos Dominykos, pasmerktos pražūčiai, bet nepalūžusios, atkakli kova su sovietine Lietuvos
teisėsauga.
Ten pat, l. 62–64.
Ten pat, l. 68–69.
18
Ten pat, l. 70–71.
16
17
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Lelivos herbo Juškevičių giminės genealogijos schema. Sudarė Saulė Skripkauskienė
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Mano gyvenimas ir ūkinė veikla Medingėnuose
Vincas Girdvainis

1918–1940 m. Meding¸nų krašto žmonių gyvenimas pamažu tobulėjo, gerėjo.
Lietuvai atkūrus nepriklausomą valstybinę santvarką, visi kibo į darbus, tvarkėsi ūkeliuose, vaikai
mokėsi, moterys trobose ruošė maistą, rūpinosi buitimi. Atgijo senieji papročiai ir tradicijos, valstybinės
šventės ir atlaidai, turgūs ir jomarkai.
Medingėnų krašto ūkininkai Juozas Petravičius,
Kotryna Škrabienė, Liudvika Vytartienė, Zigmas Burba,
Viktorija Gurčinienė, Domicelė Dambrauskaitė, Juozas
Žlibinas, Stasys Kukšta, Juzefa Džibinskienė, Vacys
Stasiulis, Elena Dambrauskienė, Donatas Dambrauskas,
Juozas Jurkus, Šukštų, Lenkaičių, Sakelių, Gorskių Vincas Girdvainis
dvariškiai, dar dešimtys didesnių ar mažesnių ūkinin- (1909–1999)
kų kūrė, statė, gražino savo sodžius ir aplinką, plėtė
apleistose žemėse savo ūkelius. Ariamose žemėse, išrovus krūmokšnius, nusausinus
pelkes, patręšus mėšlu dirvonus, vešėjo rugiai, kviečiai, miežiai ir avižos, augo
ir gerai derėjo bulvių, burokų, kopūstų, morkų, svogūnų ir česnakų derlius. Ak,
kokie sodai buvo! Obuoliai, kriaušės,
vyšnios, trešnės, serbentai, vašokliai,
dekoratyviniai augalai.
Visada maloniai traukė žvilgsnį
Medingėnų miestelio ir krašto kaimų
tvarkingi sodžiai su parakanų tvorelėmis, rūtų, jurginų, linelių, našlaičių,
tagečių, chrizantemų, flioksų – įvairiausių gėlių darželiai, dekoratyviniai
jazminų, alyvų, spalvingų rožių krūmai
su daržų lysvėmis ir žaliuojančiomis
pievelėmis už trobos.
Mano tėvai Juozas ir Ona Bartkutė Girdvainiai kilę iš Ùžminijų dvaro
netoli Žar¸nų. Anksčiau jie su savo
tėvais gyveno Pamarkíjos kaime, Gadūnåvo valsčiuje.
1912 m. tėveliai nusipirko Medingėnuose žemės sklypą su sena troba
ir čia statėsi naujus trobesius, pradėjo
ūkininkauti.
Onos Bartkutės ir Juozo Girdvainių šeima
Šeimoje augome du broliai – aš Medingėnuose. Vaikai: Marcelė, Stasys, Vincas
ir Stasys, dvi seserys – Marija ir Mar- ir Marytė. 1925 m.
909

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

celė. Visi nuo mažens buvome užimti ūkio darbais.
Baigęs Telšiÿ gimnaziją, tarnavau Kaune, Lietuvos
kariuomenėje – Kauno autorinktinėje.
1932 m. kovo 4 d. grįžau iš Kauno į Medingėnus
ir, tėvų paragintas, kaip ir brolis Stasys Gìdikėnuose
ryžausi ūkininkauti.
...Ėjo 1938 metai. Jau antrą dešimtmetį ūkininkavau. Buvau sukūręs gerą ūkį Medingėnuose.
Pasistatėme iš naujų rąstų didelį gyvenamąjį namą
(25 × 14 m) – po karo jame ilgą laiką (1947–1965)
veikė Medingėnų aštuonmetė mokykla. Pirmame ir
antrame aukštuose įrengėme erdvius kambarius, apa- Marcelė Girdvainytė. 1935 m.
čioje atidarėme medingėniškiams didžiulę parduotuvę.
Tvartuose laikėme 2 arklius, 3 karves, 3 kiaules ir 5 avis. Prie tvartų galo pristatėme daržinę pašarams. Buvo iškasti du 8 metrų gylio šuliniai gyvuliams girdyti
ir per sausrą daržams laistyti.
Surentėme didelį svirną, antrame aukšte atskirose miegose laikėme grūdus
sėklai. Svirno gale, išcementuotame garaže, laikėme visas žemės ūkio darbams
mašinas. Didžiulėje jaujoje – klojime pačiam gale įrengtame tvartelyje auginome
paukščius. Buvo sukaupta 60 kietmetrių rąstų, 500 raudonų plytų, 10 kietmetrių
skiedrų stogams dengti.
Turėjome 19 ha ariamos žemės. Dar 1938 m. pradžioje Va»niuose per varžytines iš ūkininko Gusčiaus, padedant tėveliui Juozui ir giminei, nusipirkome
ir padovanojome seseriai Marcelei vieną didesnį gyvenamąjį namą (13 × 6 m)
ir mažesnį (10 × 6 m) – irgi įrengę gyventi, tvartus ir jaują – klojimą. Marcelės
valdose dar buvo 9 ha ariamos žemės su daržais.
Užveisėme didžiulį sodą, pasodinome 120 obelaičių, kriaušių, tarp jų –
serbentų, agrastų, vašoklių. Gerai derėjo rugiai, kviečiai, miežiai. Šeimai niekad
netrūko bulvių, agurkų, pomidorų, morkų, pupų ir žirnių, svogūnų ir česnakų.
Jau 1940 m. buvome gerai įsikūrę, viską uždirbome savo protu ir nagingomis rankomis.
Nutariau sukurti šeimą. Vedžiau nuostabiąją panelę Elzbietą Smilgevičiūtę.
Iškėlėme šaunias vestuves. Dalyvavo gausi Medingėnų bendruomenė. Medingėnų
Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje klebonas palaimino, sumainėme žiedelius ir
prisiekėme mylėti vienas kitą amžinai. Tai buvo mūsų auksinės gyvenimo valandos
ir dienos. Daugelis ūkininkų jaunuolių irgi kūrė šeimas, kėlė vestuves, džiaugėmės
gyvenimu, gimusiais vaikais.
Ūkininkaičiai staliai Medingėnų pradinėje mokykloje sumeistravo mokyklinius
suolus, stalus, kėdes, įrengė rūbinę su pakabomis, klumpinę, vandens bakelį, iškasė prie mokyklos 8–10 metrų gylio šulinį, išgražino stogo pakraiges ir langines,
aptvėrė mokyklos teritoriją iki pat pakalnės vandens užtvankos, prisodino palei
tvorą klevų, uosių, užveisė darželio gėlynus.
Vakarais mokyklą lankė ir suaugusieji, mokėsi skaityti, rašyti, pažinti platųjį
pasaulį.
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Savaitgaliais Medingėnų pradinė- Vincas Girdvainis kariuomenėje (viršutinėje
je mokykloje rinkdavosi ūkininkaičiai eilėje viduryje). 1932 m.
pasitarti, kaip pagelbėti vieni kitiems,
iš kur imti smėlį, žvyrą, akmenų, rąstų, kaip geriau tvarkyti vieškelius ir pakeles,
tiltus ir tiltelius, kaip rasti gerų pušų, eglių sodinukų, liaunų ąžuoliukų.
Deja, 1940 m. prasidėjęs bolševikinis sovietų okupantų teroras ir savivalė,
vėliau kilęs karas sujaukė taikų ir ramų gyvenimą. Prie bažnyčios vokiečiai padegė mūsų daržinę, sudegino Sakelių dvarą, Lenkaičių dvarą ir kumetyną, Prano
Danupo, Vlado Lukošiaus, Vaclovo Martinkaus sodybas, degino Siaurių, Žutautų,
Klišauskų trobesius.
Okupantai atiminėjo iš gyventojų bulves, dešras, rūkytus lašinius, grūdus,
miltus. Ir karo pradžioje, ir baigiantis karui sovietų ir vokiečių kariškiai grobė
iš Medingėnų krašto gyventojų viską, net iš bičių avilių medų, išgaudė vištas,
išskerdė kiaules, avis, ožkas.
Pasibaigus karui nesulaukėme pagalbos iš kitų valstybių. Buvo sujaukti
taikių žmonių gyvenimai, ištuštėjo sodžiai, sudeginti trobesiai. Daugelis ūkininkų,
kurie nespėjo pasitraukti iš Lietuvos, buvo persekiojami, areštuojami, sodinami į
kalėjimus, vežami į Sibirą, kur areštuotas žmogus turėjo pasirašyti rusiškame rašte:
„Ja vyselion na specposelenije naviečno bez prava vozvrata k mestu prežnevo žitel
stva i za samovolnij vyjezd ili pobeg obratno domoj budu osuždion na 20 let katoržnich
rabot“ („Aš ištremtas į specialią gyvenvietę amžinai be teisės grįžti į ankstesnę gyventą
vietą ir už savavališką išvykimą ar pabėgimą atgal namo būsiu nuteistas 20 metų ka
torgos darbų“)1. Daug žmonių ir negrįžo į gimtąją tėviškę. Mano žmona Elzbieta
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(1922–1945), gąsdinta okupantų ir daug sielvarto patyrusi, 1945 m. lapkričio 11 d.
gimdydama ketvirtą vaiką Elzytę netikėtai mirė... Tai buvo siaubingiausia mūsų
bendro gyvenimo naktis... Nuo tada mano šeimos gyvenimas buvo suluošintas ne
tik dvasiškai. Šeimoje be mamos augo keturi mūsų vaikai: Vincas, Ignas, Felicija
ir Elzė.
1948 m. lapkričio 3 d. sovietų okupacinė valdžia, neteisėtai nuteisusi mano
brolį Stasį Girdvainį, gyvenusį Gìdikėnų kaime, 10 metų kalėti, bet po 2 metų
paleidusi, išgąsdino visą giminę ir kaimynus. Iš Stasio Girdvainio atėmė 11 trobesių, lentpjūvę, vilnašukę, visas žemės ūkio mašinas, gyvulius, paukščius, grūdus,
miltus – visą maistą, jo žmoną Justiną paliko su 7 vaikais vienoje troboje – be
maisto atsargų, žemės ir gyvulių. Atėmė ir paskutinę karvutę. Jo visą šeimą ruošėsi išvežti į Sibirą negrįžtamai, bet jie tą naktį, kai prasidėjo žmonių gaudymas,
areštai ir vežimai, išsilakstė, prisiglaudė pas gimines, kaimynus ir nebesugrįžo į
gimtąjį sodžių.
Visur siautė teroras, persekiojo stribai, enkavėdistai, gąsdino, areštavo, gaudė
ir šaudė į bėgančius.
1949 m. palikau Medingėnus, name liko gyventi 4 vaikai ir sesuo Marcelė
su vaikais, tikėjausi greit sugrįžti. Pasitraukiau, kad sovietų valdžia neišvežtų visos
šeimos į Sibirą. Apsistojau Klaipėdoje, įsidarbinau Klaipėdos konservų fabrike,
atveždavau šeimai maisto, pinigų, drabužių.
Man išvykus į Klaipėdą, Žarėnų valsčiaus pareigūnai su enkavėdistais atėmė
iš mano sesers Marcelės ir vaikų visą turtą, net karvę, bulves iš kapčiaus, pagrobė ir lovas, 4 stalus, 8 kėdes, net vaikų drabužėlius. Sovietų valdžios pareigūnai
bandė surinkti visus šeimos žmones ir išvežti į Sibirą, bet sesuo Marcelė su
vaikais pabėgo į Klaipėdą. Čia juos priglaudžiau ir visais rūpinausi. Tada buvo
nepaprastai sunkios dienos dirbti, gyventi ir badu nemirti. Vaikus leisti į mokyklą...
Vėliau bandžiau atgauti savo trobesius ir grįžti į Medingėnus. Bylinėjausi
teismuose, bet veltui. Sovietų valdžia uždraudė grįžti į Medingėnus. Taip ir likau
Klaipėdoje...
...Buvo neramūs pokario laikai. Sujauktos Medingėnų krašto gyventojų dienos ir naktys. Eidavo po 20–30 ginkluotų enkavėdistų ir pasamdyti už pinigus iš
vietinių bedarbių stribokai per Medingėnų, Gedikėnų, kitų kaimų sodžius, apsupdavo sodybą, įsiverždavo naktį ar paryčiais į trobą, reikalaudavo maitinti, duoti
išgerti, vaikščiodavo, kratydavo visas pastatų kertes, gaudydavo ir į bėgančius iš
trobų šaudydavo, sužeisdavo šeimininkus, vaikus.
Kelyje stabdydavo kiekvieną pakeleivį, kamantinėdavo, samdydavo miško
darbams.
Žarėnų vieškeliu važinėdavo kalamaškos – sunkvežimiai, užsukdami į sodybas,
ieškodami patvoriuose, daržinėse, rūsiuose, tvartų palėpėse pasislėpusių sodybų
šeimininkų, nenorėjusių tarnauti sovietų kariuomenėje vaikinų.
Įsiverždavo ir į Medingėnų pradinę mokyklą. Apgirtę nuo pat ryto enkavėdistai gąsdindavo, tardydavo mokytojus, tampydavo klasėje vaikus, klausinėdavo,
kur slepiasi jų tėvai, seneliai.
Priešais mokyklą, anapus Mínijos 1 Girdvainis Juozas. Kelionių užrašai. Medingėnai–Žarėnai, 1970–2000, ARFA, p. 28.
upės, ant stataus skardžio pušynėliuose
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Ūkininkas Vincas
Girdvainis (sėdi centre)
su giminėmis
Medingėnuose, 1993 m.

Medingėnų
aštuonmetės mokyklos
pastatas. 2018 m.
Juozo Girdvainio
nuotr.

drioksėdavo šūviai, vykdavo partizanų su rusų kariškiais, enkavėdistais susišaudymai.
Medingėnų Vytauto aikštėje dažnai suvarydavo pulkeliais žmones prie
Vytauto Didžiojo paminklo ir priekabiaudavo, provokuodavo, grasindavo išvežti
į Sibirą pas baltąsias meškas, jeigu nepaklus sovietų valdžios tvarkai, neateis į
susirinkimus mokykloje, jeigu nestos į kolchozą ar savavališkai išvyks iš Medingėnų.
Mano gyvenamajame name nuo 1947 m. įkurta Medingėnų septynmetė
mokykla. Patalpos – erdvios. Pirmame aukšte veikė 5, 6 ir 7 klasės, vėliau – ir
8 klasė. Pradinės mokyklos pastate mokėsi 1–4 klasių mokiniai – po 35–40 vaikų.
5–7 klasėse mokslo sėmėsi po 20–25 mokinius.
Septynmetės antrame aukšte buvo 5 kambariai. Juose gyveno mokytojos
O. Pajarskienė, S. Lingytė, M. Vainaitė, Z. Miliūnaitė, J. Saukienė. Vėliau mokykla
buvo pertvarkyta į aštuonmetę ir galiausiai į vidurinę.
Mokytojams skiriamos žemės norma buvo 60 arų. Už juos reikėjo ravėti
kukurūzus, rauti cukrinius runkelius.
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Buvo sukurtas kolūkis „Švyturys“. Pradžioje kontora veikė prie Minijos upės
Gadeikienės gyvenamajame name. Kai 1966 m. rugsėjo 1 d. mokykla persikraustė
į naująjį pastatą, „Švyturio“ kontora persikėlė į mano gyvenamąjį namą. Čia
buvo įkurta Medingėnų tarybinio ūkio kontora. Tarybinis ūkis įkurtas 1959 m.
kovo 15 d.
Medingėnų gyventojams didelį skausmą sukėlė naktį aikštėje nugriautas
paminklas Vytautui Didžiajam, kuris 1930 m. buvo pastatytas Žarėnų ir Medingėnų šaulių bei mokytojų iniciatyva. Ūkio partkomo sekretorius degtine pagirdė
savivartės vairuotoją Petrą Kinderį ir įsakė patyliukais naktį nugriauti paminklą.
Kas buvo ūkių vadovai? „Švyturio“ kolūkiui 1949–1953 m. vadovavo Julius
Domeika, 1954–1957 – Adomas Šidlauskas, 1958 m. – Vytautas Dambrauskas. Jis
nuo 1959 m. kovo 15 d. – Medingėnų tarybinio ūkio direktorius; vadovavo iki
1969 m., 1969–1976 m. – Vaclovas Valančius, 1976–1979 m. – V. Mastaitis, vėliau –
Zenonas Simaitis, Stasys Kebleris, Ruškys ir kiti.
Medingėnų apylinkei priklausė miestelis ir Medingėnų kaimas, buvo 85 ūkiai,
2 vienkiemiai, 201 ha žemės, 247 ha ganyklų.
Gedikėnų ir Lenkaičių kaimai priskirti Plauskinių apylinkei. Gedikėnų kaime
užregistruota 70 ūkių, 70 vienkiemių, 400 ha ariamos žemės, 520 ha ganyklų,
1 ha miško.
Lenkaičių kaime surašyta 10 ūkių, 2 vienkiemiai, 40 ha ariamos žemės,
70 ha ganyklų, 10 ha miško.
Taigi gyvenimas yra tikras ir geras, kai pats ūkininkauji, kai esi žemės
artojas, rūpiniesi šeima, pasėliais, gyvuliais, daržais ir darželiais.
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Buvusio gyvenimo ženklas
Česlovas Gedvilas

Net medingėniškiai nustebo, kai Gìdikėnų kaime
(dabar – Medingėnų seniūnijoje) prie pat Meding¸nų–
Tvìrų kelio ant ąžuolo kamieno atsirado aukuras ir
atnaujinta koplytėlė. Kas? Kam? Juk aplinkui plyti
laukai – nei medžių, nei jokio namo pamatų akmens.
Pamaldūs žmonės priklaupia, pasimeldžia. Bet
ir jie ne ką galėjo pasakyti, nors ąžuolo, matyt, būta
seno, kibusio į gyvenimą visomis išgalėmis.
Sunku patikėti, kad šalia jo nuo senovės būta
didelio gyvenimo – Girdvainių ūkio. Paveldėję iš
savo senolių Leono (1863–1952) ir Zigmanto Jono
Girdvainio (1851–1890), jį valdė Juozas (1880–1942) ir
Ona Bartkutė (1890–1944) Girdvainiai, o nusenę, dar
prieškario laikais, perleido sūnui Stasiui (1907–1972)
ir jo žmonai Justinai (1911–1993) (beje, jos mergautinė pavardė Vagnoriūtė, ji buvusio Lietuvos premjero
Dragūnas Stasys Girdvainis
Gedimino Vagnoriaus tėvo sesuo).
Ąžuolas augo prie pat įvažiavimo į Girdvainių Telšiuose. 1925 m.
sodybą. Kada ir kas jį sodino – nebeatseksi. Senelis
Juozas Girdvainis, anūkams girdint, yra porinęs: „Jį aš jau tokį radau. Per mano
amžių nė kiek nepasikeitė.“ Medis simbolizavo pastovumą, jo tarsi bijojo laikas.
Deja...

Stasys Girdvainis (trečioje eilėje penktas iš dešinės) Lietuvos kariuomenėje. 1925 m.
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Gedikėnų ūkininkas S. Girdvainis.

Likusi mama Justina su septyniais vaikais (tėvelis sovietų

1938 m. (nuotr. viršuje)

okupacinės valdžios uždarytas Lukiškėse) surengė jaunėlio
Prano krikštynas. 1949 m.

Stasys Girdvainis (kairėje) su
kalėjimo kameros draugu Vilniuje,

Šienpjoviai Girdvainiai Gedikėnuose. 1957 m.

Lukiškių kalėjime. 1949 m.

Girdvainių ūkis buvo ne toks didelis, labiau prie mažųjų – 37,5 hektaro, bet
techniniu aprūpinimu garsėjo visoje Telšiÿ apskrityje. Justina ir Stasys Girdvainiai
turėjo dvi kuliamąsias, garo katilą, du dyzelinius motorus, malūną, lentpjūvę,
kalvę, vilnų šukavimo mašiną.
Stasio Girdvainio vyriausiasis sūnus Stanislovas, gyvenantis Telšiuosê, skaičiuodamas Girdvainių ūkio pastatus, net pirštus lenkė, kad nesusipainiotų: gyvenamasis namas, du didieji tvartai, dvi daržinės, jauja, svirnas, pirtis, lentpjūvė, dvi
kiaulidės, pastogė kuliamosioms laikyti, rūsys su stogine... Iš viso – trylika statinių.
Stanislovas Girdvainis prisimena, kad tėvas apie savo išsilavinimą juokaudavęs: „Esu dvi akademijas baigęs.“ Ir vos nepatikėjome, nes tokiam ūkiui tvarkyti
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Justinos Vagnoriūtės ir Stasio Girdvainių ūkis Gedikėnų
kaime. 1957 m. Neliko nei sodybos, nei ąžuolo...

Justina Vagnoriūtė ir Stasys Girdvainiai

Juozas Girdvainis su Mama lesina vištas ir

Klaišiuose, netoli Žarėnų. 1959 m.

žąsis Klaišiuose. 1959 m.

juk reikėjo sumanumo. Tačiau tos akademijos – dvi žiemos Meding¸nų pradinėje
mokykloje...
Šeimoje augo aštuoni vaikai: Stanislovas, Justina, Juozas (šios monografijos
vyriausiasis redaktorius), Marytė (Klaipėdos krašto tautodailininkė), Adolfina,
Aloyzas (1947 m. miręs), Onutė (Loreta) ir Pranas. Tarnauti svetimiems nėjo –
pasididžiuoti tuo sovietiniais laikais nebūtų buvę kaip. Tačiau ir be darbo nesėdėjo. Tik dar bekelniai galėjo žaisti paslaptimis dvelkiančioje jaujoje ar prie kaip
magnetas viliojančio ąžuolo – įsikorus į jį dairytis po laukų tolumas, skaičiuoti
sekmadieniais Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčion traukiančias baltaskares moteris.
Ūgtelėję ganė savo gyvulių bandą.
Po karo, vėl užėjus rusams, sąžiningas darbas laikytas nusikaltimu. Girdvainiai tik per plauką išvengė sovietų valdžios tremties į Sibirą – kaimynas seniūnas
pranešė: „Pasisaugokit!“ Išsislapstė visa gausi šeima kas kur.
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Didžioji septynių
vaikų mama
Justina Girdvainienė.
1959 m.

Per šventas Velykas Juozas Girdvainis su tėveliais Klaišiuose, netoli
Žarėnų. 1959 m.
Šventos Velykos
Klaišiuose. 1959 m.

Vėliau trėmimai aprimo. Anot Stanislovo Girdvainio, Gedikėnų kaime susikūrė bene pirmasis kolūkis apskrityje. Centru, aišku, pasirinktas jų ūkis – čia
ir kontorai vietos, ir daržinės, tvartai, svirnas, bet rakštis – savininkas, kuris
nepanoro kolektyvinės netvarkos, nenorėjo atiduoti suniokoti kelių kartų prakaitu
po šapelį sunešto gero.
Tuomet sovietų valdžia jį, kaip ir kitus besispyriojančius ūkininkus, nusprendė
pasmaugti prievolėmis. Atidavei paskirtą normą – gausi papildomą užduotį: tokią
pat ar net didesnę. Išgalėsi ją nuvežti – trečią kartą užkraus.
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Stanislovas Girdvainis išsaugojo
1949 m. kovo 15 d. Telšių apskrities teismo posėdžio (parodomojo Žar¸nuose!)
nuosprendį, kuriuo tėvas Stasys Girdvainis už papildomų prievolių nevykdymą nuteistas dvejiems metams
kalėjimo. Nuosprendyje smulkiai suskaičiuotos „skolos“ – bulvės, šienas,
pienas, mėsa ir kitkas – iš viso už
22 280 tuomečių rublių. Iš Girdvainių sovietų valdžia viską atėmė. Vežė
dvikinkiais vežimais net dvi savaites.
Nebe jaunystė buvo, Vilniuje,
Lùkiškių kalėjime, žmogus visai pasiligojo. Kai grįžo į Medingėnus, vietinė
sovietų valdžia liepė nešdintis su vaikais iš „Tėvynės“ kolūkio Gìdikėnų
kaime užgrobtų Girdvainių namų. Kitaip, – atvirai grasino, – bus staigiai
išvežtas su visa šeima į Sibirą!
1957 m. Stanislovas tarnavo kariuomenėje. Tada tėvas Stasys Girdvainis mėgino dar sykį grįžti į savo namus Grįžęs iš Lukiškių kalėjimo, Stasys Girdvainis
Gedikėnų kaime – prisiglaudė viename dirbo dailide Žarėnų ūkyje. 1960 m.
savo gyvento namo gale. Lietuviai, matyt, jau tokie – atsiranda norinčių įtikti kiekvienai valdžiai. Grįžusiu savininku
labiausiai pasipiktino ir kolūkio pirmininkas Vytautas Dambrauskas, ir buvęs
Girdvainių mašinistas Kazys Petrauskas. Jis gal vadovavo kolūkio mechanizatorių
brigadai ar šiaip buvo iškilęs į viršininkus. Pirmininkui V. Dambrauskui paliepus,
Kareivis Juozas
Girdvainis Odesoje,
Ukrainoje. 1963 m.
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pats traktoriumi ėmė taranuoti ir griauti
ąžuolinio gyvenamojo namo galą – kad
tų buožių Girdvainių čia nebebūtų nė
kvapo! „Tėvelis, jau kruvinas nuo užgriu
vusio balkio ant sprando, nuvirto kartu su
visa durų stakta ant žolės, o šalia stovėjęs
sūnus Juozas klykė ir graudžiai verkė“, –
pasakojo Stanislovas Girdvainis.
Prasidėjo Girdvainių ūkio griovimas. Kolūkį prijungus prie Medingėnų,
imta ardyti pastatus – jų medžiagos tiko
kitiems statiniams. Tik ąžuolas buvo
neįveikiamas. Žmonės visaip pašneka.
Pasakojama, jog Medingėnų tarybinio
ūkio direktoriui Vytautui Majauskui
paliepus, naktį vienas kaimynas iškasęs abiejose ąžuolo pusėse duobes,
atvežęs porą savivarčių kalio druskos
ir išpylęs. Duobes užkasęs, kad Gird
vainių ąžuolas sunyktų ir nebeliktų
jokio ženklo. Matyt, nuo to ir pradėjo
galingasis Girdvainių ąžuolas pūti, atsirado kamiene pūvanti drevė, o šiais Juozas Girdvainis grįžo į Lietuvą studijuoti
atgimimo laikais dar žaliavo kelios Vilniaus universitete. 1963 m.
ilgos šakos – neįveiktos laiko, bet galiūnas būtų galutinai griuvęs nuo sovietinio žmogaus rankų.
Tiesa, ir tų rankų buvo visokių. Vienas žmogus pasiryžęs buldozeriu versti
namą, sodyboje buvusius kryžius. O kitas pakėlė nuo nuverstų kryžių Kristaus
kančios statulėles ir iš pagarbos prikalė prie ąžuolo.
Aštuonių vaikų
Mama Justina
Girdvainienė
(sūnus Aloyzas miręs
1947 m.). 1991 m.
Tėvelis mirė 1972 m.

920

ISTORIJA. KAIMŲ, ŠEIMŲ ISTORIJOS

Justinai Girdvainienei (Vagnoriūtei) – 80 metų.
1991 m.
Prie Šv. Marijos koplytėlės rymo Juozas
Girdvainis. 2018 m.
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Pilkas vieškelis
iš Medingėnų
į Gedikėnus kviečia
gyvenusius sugrįžti.
2018 m. Juozo
Girdvainio nuotraukos

Girdvainių ūkį sunaikino socializmo kūrėjai, o atsistoti ant kojų nesudarė
sąlygų buvusi sovietų okupacinė valdžia. Stanislovas Girdvainis mėgino ūkininkauti, trejus metus augino javus. Bet tuščioje vietoje esi bejėgis – nei technikos,
nei kur grūdus sandėliuoti, o valstybei jie lyg ir nereikalingi. Kaip ir apskritai
valstiečiai – lygiuojantis į Europos Sąjungą reikalaujama jų bent perpus sumažinti...
Kad liktų bent koks buvusio didelio Žemaitijos ūkininko Stasio Girdvainio
gyvenimo ženklas, Girdvainiai ant chemikalais pribaigto ąžuolo pritvirtino koplytėlę,
sukrovė iš trobos pamatų akmenų didžiulį aukurą, kuris dar stovės 100 metų.
Eis žmogus pro šalį, priklaups ar nepriklaups prie atnaujintos koplytėlės ir
aukuro, bet gal pagalvos: kas čia gyveno, vargo, džiaugėsi, tikėjo?..
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Kaip atsirado elektra Žarėnuose
Pranas Rumbutis

Kada įsižiebė pirmosios elektros lemputės Žar¸nuose? Tai sudėtingas klausimas. Atsakysiu į jį nuo pradžių.
Mano tėvelis Vincentas Rumbutis (gim. 1901 m.) ir Benedikta Rumbutienė
(Bumblauskaitė, gim. 1900 m.) gimė ir užaugo Telšiÿ apskrities Žarėnų valsčiaus
Saušilės kaime, ūkininkų šeimose. Nuo mažens buvo pratinami prie ūkio darbų.
Užaugę susituokė 1928 m.
Vincentas Rumbutis sumokėjo dalį savo seserims – Vincentai Girdvainienei
ir Juzefai Viskantienei, gyvenusioms kaimynystėje.
Vincentas Žarėnuose nupirko hektarą žemės ir seną trobą. Telšių gatvėje
pasistatė nedidelį ūkinį pastatą, tebestovintį ir šiandien. Nusipirko dyzelinį variklį,
visą malūno įrangą, įsirengė ne per didžiausią malūną ir Žarėnų gyventojams
malė grūdus.
Benedikta Žarėnuose atidarė maisto produktų krautuvę, kurioje pati ir
prekiavo.
Vincentui viso to buvo per mažai. Jis, pasiskolinęs pinigų, nusipirko elektros
generatorių ir į žarėniečių namus nuvedė elektros laidus.
Vakarais, kai sutemdavo, Žarėnų gyventojų namuose įsižiebdavo elektros
lemputės – gatvėse ir namuose pasidarė šviesu ir jauku. Tai įvyko 1930 m. rudenį.
1938 m. mirė Vincento Rumbučio mamos (mano senelės) brolis Juozapas
Rimeika. Jis prieš mirtį savo ūkį (27,5 ha) Gaižupiÿ kaime užrašė savo seseriai –
senolei Kotrynai Rumbutienei (Rimeikaitei), gyvenusiai Vincento ir Benediktos
šeimoje Žarėnuose.
Taip susiklostė, kad mano tėvai Rumbučiai pardavė savo malūną ir elektrinę
Žarėnuose, susikrovė daiktus ir įsikūrė Gaižupiuose.
Mano tėvai įdėjo daug triūso, kol sutvirtėjo ūkis. Įsigijo kuliamąją mašiną, dyzelinį variklį, nusipirko skiedrų drožimo mašiną. Savo sklypuose iškasė
melioracinius griovius, nusausino laukus, pratęsė ankstesnio šeimininko Juozapo
Rimeikos aštuonialaukę sėjomainą. Reikalai ūkyje klostėsi gerai. Ūkis buvo tvirtas
ir garsėjo ne tik Gaižupiuose, bet ir Žarėnų valsčiuje.
Tiktai netikėta nelaimė sugniuždė mano tėvelių planus. Man buvo tiktai
vieneri metukai, kai netekau tėvelio.
1935 m. gruodžio 28 d. tėvelis Vincentas buvo nuvažiavęs į Grąžčių malūną
pasimalti grūdų. Ten bemalant, skilęs girnų akmuo Vincentą užmušė.
Mama Benedikta liko su dukra Eugenija (gim. 1929 m.) ir sūnumi Pranu
(gim. 1934 m.), tai yra manimi. Mama laukėsi dukros, kuri vos gimusi, 1936 m.
pradžioje, mirė. Mama, likusi be vyro, dar ilgai viena ūkininkavo Gaižupiuose.
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Žarėnai mūsų gyvenime
Marija Kliučininkienė (Krolytė)

Žar¸nai ir Påplienijos piliakalnis. Iš jau tolimos praeities išplaukia vaikystės
laikų Žarėnuose prisiminimai. Gražūs Mínijos vingiai su ant kalno stovinčiu Underavičių dvaru, tapusiu vaikų mokslo šventove – žarėniškių mokykla. Kryžkelė
Žarėnuose, rodanti kryptį į Télšius ir Varniùs, Kuršùs ir Tverùs, graži bažnyčia
ir net dvejos kapinės, senosios ir naujosios, Žarnos kapinėmis vadinamos. Netoli
Žarėnų esantis Paplienijos piliakalnis su aplink jį tekančia Minija, senu Underavičių
malūnu jo papėdėje, ant skardžio prieš piliakalnį stebuklingai iš žemės gelmių
trykštančiu šaltiniu – kelia nostalgiškus prisiminimus.
Paplienijos piliakalnis buvo visų žarėniškių traukos centras. Eidavome ten
sniegui tirpstant žibučių rinkti, šaltinio vandens atsigerti. Mus viliojo ant piliakalnio šlaitų augančių gėlių ir augalų įvairovė, ypač žavėjo reliktinis šalpusnis,
kurio lapai atstodavo skėtį nuo lietaus. Kai kurie gal dar prisimena virš šaltinio
stovėjusią Švč. Mergelės statulą, kurią Underavičiai buvo pastatę.
Apie Paplienijos piliakalnį sklido įvairiausių padavimų. Vėlesniais pokario
laikais, kai Žarėnai po karo atsigavo ir sustiprėjo, ten pradėta rengti Jonines, jaunimo gegužines, įvairias šventes. Mokyklos mokslo metų baigimo proga būtinai
turėdavome ten nueiti. Tai buvo lyg koks protėvių šauksmas, kurio ir dabar dar
negalime pamiršti.
Prieš karą Žarėnuose. Gyvenimas prieš karą Žarėnuose buvo gražus. Visi
taikiai sugyveno, daug dirbo. Visi, kurie netingėjo, gyveno pasiturinčiai arba vidutiniškai. Žarėnuose iki karo buvo daug pastatų, gyveno nemažai žydų.
Veikė Žarėnų pradinė mokykla. Gyventojais rūpinosi veikli Žarėnų valsčiaus
savivaldybė. Joje dirbo daug atsidavusių žmonių. Veikė įvairių žemės ūkio, visuomeninių, krikščioniškų organizacijų. Buvo organizuojami populiarūs tradiciniai
renginiai, šventiniai minėjimai, įvairios vakaronės.
Žarėnuose buvo pašto įstaiga, pieninė, krautuvės, vykdavo jomarkai.
Ūkininkai ūkininkavo, amatininkai kalė iš akmens įvairius paminklus, antkapius, kryžius, moterys karšė vilnas, verpė, mezgė, audė lininius ir kitokius
audinius, siuvo rūbus ir patalynę, batsiuviai siuvo ir taisė batus, staliai dirbino
ratus, klumpdirbiai skobė klumpes (klumpius), siuvo odines nagines, kalviai kalė
pasagas, kryžius, metalines raštuotas tvoras, darė metalines ratų, šlajukų dalis.
Veikė lentpjūvė, plytinė.
Kunigai taip pat turėjo žemės ir laikė gyvulių, žemės darbams samdydavo
darbininkų. Turtingiausias Žarėnuose buvo Jonas Underavičius, kuris turėjo dvarą, valdė daug žemės, dideliuose tvartuose augino kiaules bei galvijus ir samdė
kumečius. Kai kurie pastatai dar ir dabar vadinami kumetynais. Jau vėliau juose
apsigyveno sovietinių ūkių darbininkai, melžėjos.
Kitas turtingas Žarėnų dvarininkas Albinas Medžikauskas su žmona gyveno atokiau nuo miestelio Vinteliškės kaime. Pastatai buvo iškilę ant aukštos
kalvos, dvaras pavadintas jų vardu – Medžikauskine. Šalia driekėsi miškas, taip
pat pavadintas jų vardu.
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Ilgainiui jų vaikai išsibarstė po pasaulį. Irena Medžikauskaitė išvyko studijuoti
į Ameriką ir negrįžo. Žarėnuose liko dvi dukros ir brolis. Jadvyga Medžikauskaitė
ištekėjo už Rapalio iš Kuršÿ kaimo ir įsikūrė Rietavê. Vanda gyveno Telšiuosê,
ištekėjo už Sipavičiaus ir išvyko gyventi į Kauną.
Brolis Boleslovas Medžikauskas apsigyveno Telšiuose, vedė buvusią savo
tarnaitę. Dėl to abi jo seserys buvo labai nepatenkintos ir nenoriai su jais bendravo.
Boleslovas mirė palyginti gana jaunas, palaidotas Žarėnų kapinėse.
Iš Rapalių giminės yra likę ir gyvena Vilniuje Rasa Rapalytė – aktorė bei
dainininkė ir Aušra Šiaučiulienė (Rapalytė) – mokytoja.
Visi gyventojai Žarėnuose draugiškai sugyveno, vienas kitam padėdavo,
nuoširdžiai bendraudavo pagal luomą.
Apie dvarininko Juozo Underavičiaus žmoną Oną Underavičienę. Kiek
prisimenu iš tėvo ir motinos pasakojimų, ji buvo Jankauskaitė, kilusi iš Ùžminijų
kaimo, kur dabar gyvena Andrijauskas, eksploatuojantis Žarėnų durpyną. Mano
tėvelis pasakodavo, kad jai tėvas Jankauskas buvo paskyręs tvartą ir liepė pačiai
užsiauginti kraitį (t. y. ji augino kiaules ir avis). Jie tikriausiai buvo ne žemaičiai,
nes jos kalba labai literatūriška, kalbėdavo su labai gražiu akcentu. Ištekėjo už
Underavičių sūnaus Juozo, vadindavo jį Juziku (negaliu tvirtinti, bet visi jį laikė
lenku, o gal tik dėl bajorystės mados). Kai Europoje prasidėjo neramumai, Juzikas
pradėjo labai gerti, lošė kortomis. Pasakojo, kad felčerio žmona B. Ereminienė išlošė
iš jo žemės gabalą. B. Ereminienės namas ir dabar dar stovi Žarėnuose, netoli
Žarnos kapinaičių. Už jos namų jau Ariškės tarybinio ūkio metais pastatyti keli
nauji namukai. Juozas Underavičius iššvaistė savo turtą ir anksti pasimirė. Žmona
Ona liko našlė su dviem dukterimis. Sūnus gimė vėliau, jį augino kiti giminės.
J. Underavičius palaidotas prie Žarėnų pagrindinių kapinių vartų (į autobusų
stotelės pusę) raudonų plytų mūrinėje koplyčioje-kriptoje. Jis buvo balzamuotas.
Aš tą statinį dar prisimenu, bet vėliau jis nugriautas, o karstas jau anksčiau buvo
perlaidotas Žarnos kapinėse.
Prasidėjus sovietų okupacijai, daug kas buvo sugriauta, sunaikinta. Savininkai
buvo išvaryti iš dvaro, ir ponia O. Underavičienė (Jankauskaitė), J. Underavičiaus
žmona, su vaikais glaudėsi pirties pastate prie malūno. Išvaryta kaip stovi Onutė
vaikščiojo po Žarėnus prašydama išmaldos. Ji dažnai pas mus ateidavo ir mūsų
mama jai kuo galėdama pagelbėdavo. Vadindavome ja „poniška ubage“, nes jos
kalba buvo labai graži ir mums patikdavo.
Krolių giminė Žarėnuose. Ji atsirado nuo Krolio Stanislovo, Jurgio sūnaus,
siuvėjo (kriaučiaus), atsikėlusio nuo Šilùtės, gimusio 1862 m. Jis vedė Adolfiną
Simonavičiūtę, gimusią 1866 m. Tai buvo mano seneliai iš tėvo pusės.
Apie senelio tėvą Jurgį žinojome tik tiek, kad jis buvo vienas iš 12 brolių.
Jo tėvams gimdavo vien berniukai, o jei gimdavo mergaitės, jos ilgai negyvendavo.
Senelis Stanislovas turėjo keturis brolius, iš kurių vienas gyveno Šilutėje, kitas
Sedojê, trečias buvo įsikūręs Låtvijoje, ketvirtasis – nežinia kur.
Lietuvos pavardžių knygoje paminėta, kad Žarėnuose gyveno penki Kroliai.
Tai ir buvo mūsų giminės pradžia.
Senelis su žmona augino tris sūnus: Aleksandrą, Feliksą, Joną – ir dvi duk
ras: Konstanciją ir Zofiją. Seneliai Žarėnuose buvo pasistatę namus, bet jie per
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Pirmąjį pasaulinį karą sudegė. Išliko tik svirnas, iš kurio buvo perstatytas mažas
namelis, o ant durų buvo prikalta lentelė su pastatymo data: 1929 metai. Kai sūnūs užaugo, reikėjo susikurti ateitį. Pirmiausia Ameriką atrado močiutės Adolfinos
sesuo, įsitvirtinusi Filadelfijoje. Pas ją išvyko vyriausias sūnus Aleksandras, kaip
pas tetą. Jis susirado darbą audimo fabrike – reikėjo verti siūlus į nytis. Dirbti
reikėjo atsiklaupus ant šaltų grindų. Nuo sunkaus darbo susirgo kelio sąnarių
uždegimu ir mirė būdamas 45 metų, palikęs žmoną, sūnų Aleksandrą ir dukrą
Janiną, kurią paskui vadino jau Džeine. Jo žmona vėliau ištekėjo už mokytojo
Liepos ir iš Čester Pa miesto išsikraustė.
Kitas brolis – Jonas taip pat išvyko pas tetą į Ameriką. Susigundęs gerai
mokamu darbu kariniame laivyne, įstojo į Amerikos kariuomenę. Bet jam nepasisekė:
laivas nuskendo vandenyne. Už žuvusį sūnų Stanislovas ir Adolfina gaudavo iš
Amerikos kiekvieną mėnesį nustatyto dydžio piniginę išmoką, kiekvienas atski
rai. Tai pagerino likusių vaikų padėtį. Senelis skolindavo pinigus už procentus
ir pasirašinėdavo vekselius. Pasirašydamas po vardo raidės nedėdavo taško ir jo
pavardė skambėdavo Skrolis. Ilgainiui jį taip ir ėmė vadinti.
Senelis Stanislovas Žarėnuose nupirko iš žydų buvusią pirtį, šalia esančią
Morkvickienės žemę ir dalį žemės iš Žarėnų klebono. Viskas buvo vienoje vietoje,
prie kelio link Va»nių.
1935 m. sūnus Feliksas vedė siuvėją Petronėlę Jokšaitę (1910–2004) ir įsikūrė
mažame tėvų namelyje. Pagal susitarimą tėvą Stanislovą turėjo nukaršinti sūnus
Feliksas, motiną Adolfiną – duktė Konstancija, ištekėjusi už muzikanto Gramalo.
Jauniausia duktė Zofija laikinai galėjo gyventi nupirktame name, kol ištekėjusi už
Jono Kurmio pasistatys namus. Visiems buvo paskirta pinigų dalis.
Feliksui, kaip paveldėtojui, atiteko 10 ha žemės. Jis ėmėsi ūkininkauti.
Nusipirko arklį, žemės ūkio padargų, įsirengė kalvę arkliams kaustyti ir kitiems
metalo darbams dirbti. Pasistatė naujus tvartus su didelėmis įvažiuojamosiomis
daržinėmis abipus tvarto, įveisė sodą. Ilgainiui atsirado graži brikelė su lenktais
metaliniais galais. Vėliau buvo parinktas sklypas naujo namo statybai, jau buvo
ir sklypo ribos apsodintos eglaitėmis, pasodintos kelios obelys. Ne visa žemė
tiko ūkininkauti. Šalia plytėjo šlapias tyras. Iš jo tekėjo mažas upeliukas, kuris
ties tiltu per kelią į Varnius virsdavo plačiu upeliu, vadinamu Žarnele, kuri ties
kapinėmis įtekėjo į Miniją. Tą upelio ruožą iki tilto nuolat reikėdavo gilinti, kad
nusausintų žemę. Vėliau žemė buvo numelioruota ir Žarnelė tapo kanalu.
Ties Žarnelės tiltu prabėgo visa mūsų vaikystė. Čia maudydavomės, rankomis gaudydavome žuvytes, iš upės dugno kabinome mėlyną molį ir lipdydavome
įvairius dalykėlius. Paaugę jau eidavome maudytis į Miniją.
Mano mama Petronėlė ir tėvas Feliksas (1908–1994) augino tris dukteris:
Eugeniją (1935), Aldoną (1942) ir mane – Mariją (1945), sūnų Bronių (1950). Mūsų
tėvelis Feliksas išgyveno 86, mama Petronėlė – 93 metus.
Iš tėvo Stanislovo gavęs pinigų, Feliksas užsisakė ir parsisiųsdino iš Anglijos
„Blacton“ motorą kuliamajai. Tas motoras metaliniais ratais buvo beveik tokio
dydžio kaip šiuolaikinis mažas traktorius. Susirado kompanioną, taip pat jauną
ūkininką Konstantiną Skirmontą iš Karštìnių kaimo, kuris nupirko kuliamąją ma-
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šiną. Susikooperavę jie kuldavo žarėniškiams ir aplinkiniams ūkininkams javus.
Atsiskaitydavo įvairiai: ir grūdais, ir talkomis vieni kitiems.
Karo metai (1941–1945). 1941 m. visi mūsų tėvų gyvenimo planai pasikeitė.
Užėjus rusams, mūsų mažame namelyje vieną kambarį užėmė rusų karininkas
Miženkovas su žmona, mažu vaikeliu ir aukle. Tėvą būtų paėmę į rusų armiją,
bet tas kariškis jį užstojo ir tėvas liko laisvas. Rusų ir vokiečių pozicijos keitėsi,
skyrėsi ir jų elgesys.
Vokiečiai prašydavo lašinių ir mainydavo į įvairius daiktus. Kadangi mama
buvo siuvėja, pas ją atsirasdavo vokiškų madų žurnalų, gražių sagų, dailių vyriškų
sąsagų (kulonų) rankogaliams susegti ir net puodelių arbatai. Tai buvo pažanga.
Rusai stengėsi ką nors nusavinti, atimti iš gyventojų.
Motinos sesuo Ona Jokšaitė, nebylė, iki tol tarnavusi pas kleboną Neikauską,
parėjo gyventi pas mus. Ona dirbo ūkio darbus, o mama tuo metu galėdavo siūti.
Senelis mirė 1941 m., sulaukęs 80 metų; močiutė, sulaukusi 80, po karo – 1946 m.
Per karą namiškiams dažnai tekdavo palikti namus. Sode po obelimis buvo
iškastas rūsys, kur, prasidėjus bombardavimams, visi slėpdavomės. Vieną kartą
name kilo gaisras, bet laiku pastebėjus buvo užgesintas. Kieme arti trobos buvo
šulinys. Po vokiečių kariškių atakos kulkomis buvo suvarpytos namo sienos, durys, langai. Name sudėtas senovines varines durų rankenas teko slėpti po dažų
sluoksniu, kad kareiviai neišluptų, nes kulkoms gaminti reikėjo vario.
Kai rusai traukė į vakarus, į Kla¤pėdą išsivežė kaimyną meistrą Kazimierą
Urvakį ir jo draugą. Ten jiems buvo įsakyta iš vokiškų durpių ir anglies brikečių
viename bute sumūryti krosnį. Kariškiai nebuvo matę tokių brikečių ir manė, jog
tai naujoviškos plytos, nes jos buvo labai kietai suspaustos ir labai gražiai atrodė.
Jiems teko mūryti, o paskui pabėgti.
Siaubingos dienos prasidėjo. Žarėnai ištuštėjo. Daug gyventojų namų per
karą sudegė. Visur riogsojo tik apdegę pamatai. Ant pamatų pradėjo želti žolė,
aviečių krūmeliai, žemuogės. Mes ten žaisdavome. Tėvai pasakodavo, kad čia
buvo mokykla, čia žydo parduotuvė, čia vėl kas nors.
Buvo prasidėję sovietų okupantų organizuoti priverstiniai Žarėnų gyventojų
trėmimai. Kasdien vis girdėdavome, kaip atėję kaimynai pasakodavo, jog į Sibirą
vakar tą išvežė, kitą dieną – aną. Žarėnų apylinkėje dirbo rusai, bet buvo ir lietuvių. Tėvui pasakė, kad jį išveš, o jei nori, kad neišvežtų, reikia pinigų. Tėvas
paprieštaravo, kad jis mažažemis ūkininkas, turi tik 10 ha žemės, ir jo negali
išvežti. Nunešė parodyti žemės dokumentus, bet jie juos išmetė į šiukšlių dėžę.
Teko tėvui parduoti karves, o pinigus atiduoti rusams. Toks pat reikalavimas
pasiūlytas ir kompanionui Skirmontui. Jis nepaklausė ir jį išvežė į Sibirą: nors
žemės turėjo nedaug, bet turėjo kuliamąją.
Pokario metai. Po karo patyrėme daug visokio vargo. Visko trūko. Prasidėjo prievartinė kolektyvizacija. Iš mano tėvų ūkio atėmė žemę, arklį ir anglišką
„Blacton“ motorą, padargus. Vieną arklį rusų kareiviai jau buvo atėmę karo
metu, žadėjo grąžinti, bet negrąžino. Kolūkyje sekėsi nekaip. Inventoriaus buvo
mažai, ir tas pats blogai prižiūrimas, arklių neužteko kolūkio žemei apdirbti, o
dar reikėjo ir privačius sklypelius apžiūrėti. Arkliai labai greitai buvo nuvaryti,
prastai prižiūrimi, nes kasdien juos valdė vis kiti šeimininkai. Tėvas labai gailėjo
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savo Bėruko, nes jis užvarytas įgavo dusulį ir nebetiko žemės darbams. Kolūkio
arklius laikė iš klebono atimtame tvarte, šalia klebono tvenkinio (prūdo).
Žiemą trūko gyvuliams pašaro. Prisimenu, kaip žiemą tą mūsų Bėruką
dviese atvedė prie iškirstos tvenkinyje eketės, mus nuvarė šalin, nes ten čiužinėjome, ir šūviu į galvą iš pistoleto jį pribaigė. Kai Bėrukas pargriuvo, jį įstūmė
po ledu į eketę.
Tėvo nervai neišlaikė. Jis nusprendė bėgti iš Žarėnų į Varnius, nes ten jau
buvo rajono centras ir įkurta mašinų ir traktorių stotis (MTS). Tais metais dar
ir partizanai ištuštino kolūkio grūdų sandėlį. Nežinau, kaip jam pavyko pabėgti.
Nors tėvas buvo baigęs tik 4 klases, bet buvo apsiskaitęs, viskuo domėjosi, gražiai rašė ir gerai išmanė matematiką. Buvo baigęs sąskaitininkų kursus Vilniuje.
Mes, keturi vaikai, likome su motina ir jos seserimi Žarėnuose. Trūko duonos. Prie jos eilėse reikėdavo stovėti kartais visą dieną, o kartais dar ir naktį.
Duonos visiems laukiantiems neužtekdavo. Jeigu kuris nors pavydus žarėniškis
pasakydavo pardavėjai, kad mūsų niekas nedirba kolūkyje, duonos negaudavome.
Grūdų niekas neturėjo ir naminės duonos nekepė. Tik mamos rūpesčiu mes visi
išgyvenome, nes ji mokėjo siūti, megzti, siuvinėti, austi, verpti, bėdai prispaudus
veltinius velti. Buvo be galo išradinga ir meniška. Ji pirmoji pasisiūdavo rūbų
pagal madų žurnalą, o vėliau ir kitos žarėniškės prašydavo pasiūti tokį pat paltą
ar suknelę. Vėlesniais laikais netgi eidavo į vestuves kaip kulinarė.
Gyvenimas Varniuose. Atėjus 1953 m. žiemai, tėvas pas graborių Ščerbą
(Didvyrių g. 13) išnuomojo Varniuose kambarį ir siaurą koridorių, kuris buvo
paverstas mažu kambarėliu spintai ir vienai lovai pastatyti, virtuvė bendra. Kitą
kambarį nuomojo kolūkio pirmininkas Survila. Mūsų name Žarėnuose apsigyveno
naujai atkeltas pirmininkas Pupienis su šeima.
Vyriausioji sesuo Eugenija įstojo į Šiaulių medicinos mokyklą ir išvažiavo
mokytis. Pirmą klasę pradėjau lankyti Žarėnuose, mumis rūpinosi auklėtoja Jadvyga
Vainorienė (Rimeikytė). Varniuose užbaigiau pradinės mokyklos pirmą klasę ir ėjau
į antrą, auklėtoja buvo Apolonija Sprindienė, rašytojo Adolfo Sprindžio žmona.
Tėvas dirbo įvairius darbus. Vėliau gavo žemės ūkio instruktoriaus darbą
ir turėjo važinėti po Varnių rajono kolūkius. Buvo nusipirkęs motociklą „Minsk“,
juo ir važinėdavo.
1953 m. po tautų budelio Stalino mirties daug kas pasikeitė. Tėvai turėjo
važiuoti gyventi į Karkl¸nus. Motina pabūgo, kad mūsų namelis Žarėnuose gali
būti privatizuotas, todėl nusprendė nebesiblaškyti po Lietuvą ir grįžti su vaikais
į Žarėnus. Grįžome į senelio kadaise nupirktą namą kaip nuomininkai, nes ten
gyveno ištekėjusi pusseserė Ona Igarienė (Gramalaitė) su seserimi Stasele. Kurmiai
jau gyveno savame name. Taigi, antrą klasę pradėjau lankyti Varniuose, baigiau
Žarėnuose. Su nekantrumu laukėme, kada Pupienis išsikels ir galėsime grįžti į
savo namus su sodu, pilnu obuolių, kriaušių, slyvų, vyšnių, serbentų, agrastų,
aviečių, su gražiu darželiu, pilnu žydinčių daugiamečių gėlių. Laukti teko net
trejus metus.
Per tą laiką tėvas baigė Šilutės žemės ūkio mechanizacijos mokyklą, įgijo
traktorininko specialybę, atidirbo Karklėnuose už siuntimą į mokslus, o į Žarėnus
grįžo, kai jau buvo Ariškės tarybinis ūkis. Iš pradžių dirbo traktorininku, vėliau –
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elektrinėje, kur srovę gamino traktorius „DT“, pastatytas ant grindinio plokštės
su prijungtu rotatoriumi ir reguliavimo skydeliu. Tėvas ir mane buvo išmokęs jį
valdyti. Dirbdamas elektrinėje pamainomis, baigė suaugusiųjų vakarinės mokyklos
8 klases. Penkerius metus nešiojau tėvui į elektrinę vakarienę, o kai baigdavosi
pamokos, jį pakeisdavau, nes jau mokiausi elektrotechnikos. Kartais užsukdavo
tik inžinierius mechanikas Nekiūnas, pasidomėdavo, kaip man sekasi, bet niekada
nepriekaištaudavo, kad budžiu aš, o ne tėvas.
Pagaliau Žarėnų miestelyje prasidėjo elektrifikacija, atvesta aukšta įtampa
ir visi namai buvo elektrifikuoti. Tėvas, netekęs darbo elektrinėje, įsidarbino
traktorininku, prasidėjo vienkiemių iškeldinimas iš melioruojamų plotų į Žarėnų
gyvenvietę. Taip Žarėnuose atsirado naujų gatvių su naujais namukais ir naujais
gyventojais, nors jie visi mums buvo žinomi ir pažįstami: Bružas, Šniauka, Kiršis,
Laurinavičius, Skirmontas, Petryla, Jančiauskas, Račkauskas ir kiti. Tuo laikotarpiu
Ariškės tarybinio ūkio direktorius buvo Kazimieras Bujavičius, su kurio sūnumis
teko mokytis man ir broliui Broniui. Sūnūs buvo gražiais lietuviškais vardais: Alvydas, Algirdas, Kęstutis. Tai buvo pokario atsigavimo laikai. Žarėnuose jau veikė
ir Telšių ligoninės filialas, stomatologijos kabinetas, dirbo gydytojai. Kas norėjo
ir netingėjo – galėjo gauti darbą. Tyre buvo įkurtas didžiulis kimininių durpių
durpynas, kurio vadovu dirbo kaimynas Petras Budginas. Durpes džiovindavo ir
kreikdavo fermose gyvuliams. Teko ir man dvi vasaras durpyne padirbėti.
Ariškės tarybiniame ūkyje dirbo agronomas Pranas Petronis. Jis važiavo į
Maskvą, iš Liaudies ūkio pasiekimų parodos parvežė naujos rūšies bulvių „Vilija“.
Jam pavyko jas padauginti ir išplatinti. Tai buvo didelis agronomo nuopelnas
Lietuvai. Jo sūnus Pranas Petronis mokėsi su mano broliu Broniumi. Dabar Pranas žinomas liaudies menininkas, medžio drožėjas, savo kūriniais papuošęs visą
Lietuvą, kilęs iš Anykščiÿ rajono Leisčių kaimo, gyvena Vilniuje ir drožybos meno
moko jaunimą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje.
Mokslai Žarėnuose. Kai kolūkis Žarėnuose ilgai neišsilaikė, sutvėrė Ariškės tarybinį ūkį, vadovauti atsiuntė rusą direktorių. Prisimenu, kai į mokyklą
1952 m. atėjo jų dukra su balta prijuoste ir ruda uniformine suknele, mes labai
stebėjomės. Mokykla veikė nacionalizuotame Underavičių dvare, gražioje vietoje
ant kalnelio, su slėnyje tekančia Mínija. Prie dvaro augo didelė liepų alėja, sodas,
kuriame buvo įrengtas bandomasis sklypas. Iš kitos alėjos pusės ošė parkas su
kaštonais, liepomis, klevais. Ten vėliau buvo įrengtos sporto aikštelės, o liepų
alėjoje – 60 m bėgimo takas. Kadangi aikštelės buvo su dideliu nuolydžiu nuo
dvaro, mokiniai žiemą čiuoždavo į pakalnę, po užpakaliu pasidėję kokį lentgalį
ar portfelį. Kiek man vėliau teko pastebėti, Underavičių dvaro planavimas buvo
kaip Bíržuvėnų dvaro, tiktai Žarėnų dvaro buvo geresnė situacija. Biržuvėnų
dvaras – beveik lygioje vietoje, o Žarėnuose prieš įėjimą buvo laiptai su ryškiomis spalvomis da
žyta veranda ir stogeliu. Vėliau stogelis buvo nuardytas,
liko atvira veranda, kuri beveik kiekvienais metais vis buvo pertvarkoma: tai
su suolais, tai be jų, tai su retais aptvėrimais. Klasės buvo didelės salės su
gražiomis ornamentuotomis koklinėmis krosnimis, karnizais puoštomis lubomis.
Viename dideliame kambaryje buvo įrengta scena. Ten vykdavo visi susirinkimai,
vaidinimai, vėliau balsavimai, fizinio lavinimo pamokos. Į antrą aukštą vedė sukti
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Žarėnų septynmetė
mokykla
Underavičių dvare.
1957 m. žiema

mediniai laiptai. Biržuvėnų dvare jie Žarėnų septynmetės mokyklos Underavičių dvare
tiesesni, bet viršuje kambarių išdėsty- V klasės mokiniai. Klasės auklėtojas – vokiečių
mas toks pat. Ilgainiui iš klasių dingo kalbos mokytojas Jonas Valužis. 1957 m. vasara
gražios koklinės krosnys su medžioklės
motyvais, visi papuošimai. Klases puošė iš molio drėbtos krosnys, skleidžiančios
smalkių smarvę. Mokykla buvo įsikūrusi pagrindinėje pastato dalyje. Mokytojų
kambarys dažniausiai buvo antrame aukšte. Pastato dešiniajame flygelyje, kur
anksčiau buvo dvaro patarnautojų kambariai, virtuvė, apsigyveno ūkio darbininkų
šeimos. Kai padaugėjo mokinių, klases įrengė antro aukšto palėpėse, rūbinė iš po
laiptų apačioje perkelta į palėpę antrame aukšte.
930

ISTORIJA. KAIMŲ, ŠEIMŲ ISTORIJOS

I ir II klasėje mus auklėjo Jadvyga
Vainorienė (Rimeikytė), III klasėje –
auklėtoja telšiškė Birutė Jocytė, IV klasėje – auklėtoja Bronelė Viliušienė.
IV klasėje reikėdavo laikyti lietuvių
kalbos ir matematikos egzaminus. V–
VII klasėje auklėtojas buvo Jonas Valužis. VIII–XI klasėse mumis rūpinosi
auklėtoja matematikė Aldona Leonienė.
Pradinėse klasėse dirbo lietuvių kalbos
mokytoja Birutė Viršilienė (Skučaitė),
muzikos mokytojai Vaclovas Viršilas
ir Aldona Petreikienė (Sabaliauskaitė),
rusų kalbos mokytojas Algirdas Smilgevičius.
Kai mokėmės VI klasėje, kuri
buvo šalia mokytojų kambario antrame
aukšte, klasės priekyje ties kabančia
juoda rašymo lenta grindys buvo labai
išlinkusios, bet mes prie to buvome
pripratę ir nekreipėme dėmesio. Negal- Žarėnų septynmetės mokyklos V klasės moksleivės
vojome, kad jos kada nors gali įlūžti. Aniceta, Janina Grubliauskaitės ir Marija
Prieš rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą, Krolytė. 1957 m. vasara
pamenu, į mokyklą atvažiavo Justas
Paleckis su palydovų svita. Pionierių
vadovė Milda Balnytė suorganizavo
pionierių prisistatymą su eilėraščiu,
kuriame buvo gražiai įkomponuotas
prašymas „Prašome mums mokyklą
naują pastatyti“. Justas Paleckis pasakė,
kad išgirdo mūsų prašymą ir įvykdys.
Atstovus nuvedė parodyti mūsų klasę
su įlinkusiomis grindimis ir mums juokinga atrodė, kaip šie baugiai trepsėjo
į grindis ties lenta, tikrindami, ar dar
ilgai jos laikys.
Naujos mokyklos sulaukėme Žarėnų vidurinės mokyklos abiturientų 1960 m.
1960 m., kai ėjau į 10 klasę. Vasarą, pažadas vėl susitikti mokykloje 1968 m. liepos
baigus IX klasę, dar teko padirbėti prie pirmąjį sekmadienį
mokyklos statybos su bendraklase Stefa
Kairyte. Valėme langus, sienas, duris, grindis, padėjome kloti koridoriuose parketą.
Prieš tai vieną vasarą dirbome su Telšių archeologu Vitu Valatka, kuris tyrinėjo
Paplienijos piliakalnį. Tyrinėjimo metu buvo rastos plieno lydymo krosnelės, įvairių
buities reikmenų, kirvukų, verpstukų, sagių, karoliukų, ietigalių, puodų šukių, žirgo
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laidojimo kapavietė, žmonių gyvenvie- Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios
tės liekanų. Visa tai buvo išgabenta į klebonas kunigas Alfonsas Pridotkas su
Telšių kraštotyros muziejų.
patarnaujančiais mišioms moksleiviais. 1951 m.
Visgi senoji mokykla Underavi- spalio 26 d.
čių dvare turėjo savo dvasią, mums
buvo labai jauku joje mokytis ir šventes švęsti. Ką reiškė vien didžiuliai medžiai,
kurių paunksmėje buvo galima pasislėpti nuo lietaus ir saulės, kaštonai, kurių
vaisių užtekdavo visiems mokyklos mokiniams darbeliams daryti. Prisimenu, kaip
mokykloje šaltomis žiemomis sargas Kerpauskas virdavo kvapnią arbatą, kurios
galėdavome atsigerti, jei turėdavome savo stiklinę ir gabalėlį cukraus. Buvome
visi tokie draugiški ir artimi, kad dalindavomės viskuo: ir stiklinėmis, ir arbata, ir
sumuštiniais. Per ilgąją pertrauką vykdavo tikras arbatos gėrimo ritualas. Prisimenu
daug mokytojų, kurie mus mokė, globojo. Žemesnėse klasėse buvo ir tokių atvejų,
kai į klasę po rugsėjo pirmosios vaikai ateidavo basi. Auklėtojai pasirūpindavo,
kad jiems būtų paskirta avalynė ar net rūbas. Vaikai į mokyklą ateidavo iš atokių
kaimų miškuose, iš Girkantiškės, Ariškės, Klaišiÿ, Akmenskínės, Rimučių. Tiktai
vėliau atsirado savaitiniai bendrabučiai, kuriuose mokiniai galėdavo gyventi, o
savaitgaliais pareiti į tėvų namus. Kiek vėliau pradėjo kursuoti autobusai.
Žarėnuose buvo daug puikių mokytojų.
Žemesniųjų klasių mokytoja Laima Miškinytė, vėliau ištekėjusi už žarėniškio
Adolfo Šniauko, braižybos ir matematikos mokytoja Paulina Jurkūnaitė, ištekėjusi
už Jankausko, vėliau tapusi mokyklos direktore, istorijos mokytoja Irena Šileikienė (Pukinskaitė), istorikė Albina Plepaitė, mus mokiusi aukštesnėse klasėse ir
reikalavusi musės skridimo tylos.
Gal net per daug griežtas ir reiklus rusų kalbos mokytojas direktorius
Jonas Rūkas, reikalavęs L. Tolstojaus „Karą ir taiką“, „Aną Kareniną“, „Eugenijų Oneginą“ ir kitus rusų kūrinius perskaityti rusų kalba, padaryti konspektus,
charakterizuoti veikėjus.
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Su didžiausiu džiaugsmu prisi- Žarėnų vidurinės mokyklos 1977–1978 mokslo
menu mokytoją, vėliau tapusią direk- metų 22-osios abiturientų laidos išleistuvės.
tore, matematikę Nataliją Mažeikaitę, Klasės auklėtoja – mokytoja Marijona
rusų kalbos mokytoją Bronių Riškų ir Petkevičienė. 1978 m. Jono Godeliausko nuotr.
jo žmoną Zitą Riškienę (Stasiulytę),
kruopščiai mokiusią gimtosios lietuvių kalbos, chemijos mokytoją Eleną Bucevičiūtę, braižybos mokytoją Bronę Bezaraitę, fizikos mokytoją Jadzę Rudavičienę,
auklėtoją matematikos mokytoją Aldoną Leonienę, gamybinės klasės mokytoją Joną
Bagurską, fizinio lavinimo mokytoją Domą Rimkų, laikinai iš Telšių atvažiuojančius
mokyti vaikų istorikus Juozaitį ir Petraitį, lietuvių kalbos mokytoją Stasę Vingytę,
biologijos mokytoją Veroniką Rumbutienę.
Šilčiausi prisiminimai liko vokiečių kalbos mokytojos Gretos Stanaitienės, vadintos „senike“, vokiečių kilmės, ištekėjusios už lietuvio Stanaičio. Būdama gerokai
vyresnio, 70 metų, amžiaus (gimusi 1912 12 12), sugebėdavo iš mūsų išgauti tą,
ko reikėjo dėstymui. Buvo iškart mums pasakyta, kad ji kalbės vokiškai, o jei mes
ko nesuprasime, pasakys lietuviškai. Ir mūsų atsakymai į klausimus – tik vokiškai.
Mes buvome pokario vaikai. Klasėje buvome tik devyni, todėl lengva buvo
išklausyti kiekvieną.
1964 m. Žarėnų vidurinę baigėme: Almis Grybauskas, Anicetas Jasinskas,
Stefa Kairytė (Paliūnienė), Marija Krolytė (Kliučininkienė), Vytautas Kviklys, Anicetas Laurinavičius, Bronius Laurinavičius, Adelė Radavičiūtė (Benkunskienė) ir
Janina Šiaulytė (Bugvilienė). Keletą žodžių apie kiekvieną.
Almis Grybauskas atsikėlė su tėvais iš Akmìnės į IX klasę. Tėvas dirbo
Ariškės tarybinio ūkio skyriaus ūkvedžiu. Baigė Vilniaus pedagoginį institutą.
Dirbo istorijos mokytoju, paskui išvyko į Čekiją. Būdamas Čekijoje suorganizavo
Lietuvos sąjūdžio palaikymo manifestaciją. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, grį-
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Žarėnų vidurinės mokyklos 1977–1978 mokslo metų 22-osios laidos abiturientų
išleistuvės su jų mokytojais ir tėveliais. Pirmoje eilėje (sėdi) – piešimo mokytoja Jadvyga
Pocienė (Molytė), pradinių klasių mokytoja Aldona Simonavičienė (Petreikytė), matematikos
mokytoja Stasė Mitkuvienė, matematikos mokytoja Marina Lukošaitė, fizikos mokytoja
Jadvyga Rudavičienė, vokiečių kalbos mokytoja Gabrielė Vilkauskaitė, mokyklos direktorė,
matematikos mokytoja Paulina Jankauskienė, Žarėnų (Ariškės) tarybinio ūkio direktorius
Zigmas Šimkus, kultūros namų direktorė Jovita Šimkienė, 22 laidos abiturientų auklėtoja
rusų kalbos mokytoja Marijona Petkevičienė, fizinio lavinimo mokytojas Algis Mitkus,
rusų kalbos mokytoja Regina Gasiūnienė ir fizinio lavinimo mokytojas Domas Rimkus.
1978 m. birželio 9 d. Jono Godeliausko nuotr.

žo į Vilnių. Dabar tik vasaras leidžia tėvų gimtinėje Elektr¸nuose. Dėsto Čekijoje
universitete lietuvių kalbą. Rašytojas, poetas, vertėjas.
Anicetas Jasinskas kilęs nuo Vîešvėnų. Į Žarėnų vidurinę atėjo į VIII klasę,
gyveno bendrabutyje. Buvo bendrabučio seniūnas. Baigė Kauno politechnikos institutą. Dirbo Elektrėnuose budinčiu elektriku, vėliau Maže¤kių elektrinės elektros
cecho viršininku. Gyvena Mažeikiuose.
Stefa Paliūnienė (Kairytė) 1958 m. grįžo su tėvais iš Sibiro tremties į V klasę. Baigė Kauno medicinos instituto Stomatologijos fakultetą. Gyveno Kaune ir
18 metų važinėjo į Prîenus, kur dirbo dantų gydytoja. Tremtinių vaikams darbo
Kaune nebuvo. Pagaliau gavo darbą ir butą Bírštone, kur ir gyvena.
Marija Kliučininkienė (Krolytė) – žarėniškė. Baigusi vidurinę, pradėjo dirbti
Telšių elektromechanikos gamykloje. Baigė Vilniaus lengvosios pramonės technikumo
Telšių vakarinį filialą. Vėliau gamykla buvo perorganizuota į skaičiavimo mašinų
gamyklą. Gamykloje išdirbo 32 metus: ėjo technikės, technologės, konstruktorės
pareigas. Aktyviai dalyvavo gamyklos leidžiamame laikraštyje „Elektronas“, rašė
satyrinius eilėraščius. Gyvena Vilniuje.
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Vytautas Kviklys atsikėlė su tėvais į Girkantiškes, kur tėvas dirbo Ariškės
tarybinio ūkio ūkvedžiu. Gyveno buvusių dvarininkų ūkininkų Gedmontų sodyboje
(anksčiau ir vadinosi Gedmontiškė). Beje, grįžusi iš tremties Pruzina Gedmontaitė
savoje sodyboje gavo tik vieną kambarėlį. Atėjo Vytautas į IV klasę; baigė Kauno
kūno kultūros institutą. Dirbo Kurš¸nuose fizinio lavinimo mokytoju, treneriu.
Kuršėnų moksleiviai dalyvaudavo televizijos turnyruose „Aukščiau, greičiau, toliau“. Mirė 2011 m.
Anicetas Laurinavičius gyveno su tėvais Gedmontiškėje, vėliau vadinamoje
Girkantiške. Motina visada visiems sakydavo, kad jos Anciukas bus kunigas. Baigęs
vidurinę, vienintelis iš klasės pasirinko pienininko profesiją (mūsų gamybinės klasės
sritis buvo pienininkystė). Dirbo Plùngės pieninėje. Vėliau neakivaizdiniu būdu
baigė žemės ūkio technikumą, dirbo Žarėnuose Ariškės tarybinio ūkio ūkvedžiu.
Anksti mirė. Palaidotas Žarėnų naujosiose kapinėse.
Bronius Laurinavičius gyveno su tėvais Karštenių kaime gražioje sodyboje
prie Salóto ežero. Baigęs vidurinę, tarnavo tarybinėje armijoje. Grįžęs įsidarbino
Telšių skaičiavimo mašinų gamykloje, bet dirbo neilgai. Žarėnų apylinkėje vyko
melioracijos darbai ir vienkiemių iškeldinimas į gyvenvietę. Tėvai nuo Saloto ežero kėlėsi į Žarėnus, statėsi namą. Sūnus padėjo tėvams. Mirė jaunas. Palaidotas
Žarnos kapinėse.
Adelė Benkunskienė (Radavičiūtė) gyveno su tėvais Girkantiškėje. Turėjo
savo sodybą. Tėvas buvo veterinarijos gydytojas. Po vidurinės Adelė baigė Kauno veterinarijos akademiją, įgijo veterinarijos gydytojo profesiją. Dirbo Šilutės
veterinarijos stotyje, vėliau Rùsnės žuvininkystės tarybinio ūkio paukščių fermose
veterinarijos gydytoja. Gyvena Rusnėje.
Janina Bugvilienė (Šiaulytė) gyveno su motina ir močiute Underavičiaus
ro (mokyklos) dešiniajame fligelyje. Motina dirbo fermose, už gerą darbą
dva
buvo dažnai apdovanojama. Janina, baigusi Kauno veterinarijos akademiją, įgijo
zootechnikės profesiją. Grįžo į Žarėnus ir gyveno motinos name, dirbo tarybiniame ūkyje. Vėliau išsikėlė į Plungės rajoną, gyveno Vieštóvėnuose, Daugėduosê.
Gyvena Meding¸nuose.
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Kaip tėvų žemę prikėliau antram
gyvenimui Smilgiuose
Danutė Baltutienė (Butkevičiūtė)

Smiµgių kaimas – su kalnais, pakalnėmis, miškais ir
giraitėmis man, septynerių metukų vaikui, buvo nuostabi
vieta augti. Pamenu ajerais apaugusias kūdras (prūdus), pilnus
kvarkiančių varlių, ir gausybę karosų, kuriuos moterys savo
plačiais sijonais gaudydavo. Pranas Rumbutis savo knygelėje
„Smilgiai“ (2007) rašo, kad Smilgių kaimo pavadinimas kilęs
nuo žolės smilgos. Smilgių kaimai ir miesteliai Lietuvoje
yra keli. Tai daug pasako apie mažai derlingas, smilgomis
apaugusias kai kurias Lietuvos vietoves. Ir šiandien Telšiÿ
apskrities žemės priskirtos prie nederlingiausių, pvz., mano
Veiklioji tėviškės
ūkio žemės derlingumo vidurkis 33 balai.
Nuo senų laikų Smiµgiai priklausė Žar¸nų valsčiui, Smilgių kaime
tačiau nuo 1974 m. perėjo Plùngės rajonui, Žlibinÿ apylinkei. atkūrėja Danutė
Mano laikais – 1937–1944 m., nors mūsų sodyba buvo pu- Monika Baltutienė
siaukelėje tarp Žlibinų ir Žarėnų (6 km nuo Žlibinų ir 10 km (Butkevičiūtė). 1999 m.
nuo Žarėnų), visa mūsų veikla ir gyvenimas buvo labiau
susietas su Žlibina¤s. Aš buvau pakrikštyta Žlibinuosê. Mano seneliai palaidoti
Žlibinų kapinėse. Pamenu, kaip sekmadieniais ir per visas šventes važiuodavome
į Žlíbinus. Tik per Šv. Onos atlaidus važiuodavome į Kantaučių bažnyčią, nors
Smilgiai priklausė ir tebepriklauso Kanta÷čių parapijai. Buvo ir tiesioginis keliukas per mišką į Kantaučius. Tėvas, matyt, Kantaučiùs laikė atsilikusia parapija.
Sakydavo, kad ten daug suvargusių rusų (burliokų) gyvena.
Nors nėra tiesioginių duomenų, kada ir iš kur pirmieji bajorai Butkevičiai
atsikraustė į Žarėnų valsčių, tačiau rasti bažnytiniai metrikai liudija juos čia
gyvenančius nuo XIX a. pradžios. Proseneliai palaidoti Plungės senosiose kapinėse – Pranas Bronislovas (1840–1912) ir jo žmona Felicija Vertelytė (1841–1906).
Jų tėvai ir seneliai įrašyti leidinyje Rodziva herbacz szlahty Polskiej (Varšuva, 1905).
Čia paminėta, kad 1845–1858 m. aštuoni asmenys iš Butkevičių giminės buvo
legitimuoti ir įrašyti į Karalystės bajorų knygas. Butkevičių herbas yra Vanagas
(lenk. Jastrzębiec).
Tarpukario Lietuvoje visas mūsų šeimos pasaulis, susidedantis iš tėvo Vac
lovo, motinos Monikos, senelio (bočiaus) Boleslovo ir manęs, sukosi tarp Plungės
ir Telšių, apimdamas Žarėnus, Kantaučius ir Medingėnus. Bent kartą per metus
nuvykdavome į Påkutuvėnus – mamos (Monikos Stonkutės) gimtinę ant Mínijos
kranto. Pamenu, kartą labai nusigandę važiavome per patvinusią Miniją į kažkokias
Påminijų Stonkų (taip jie buvo vietinių vadinami) laidotuves. Laidotuvių apeigos
mažam vaikui buvo siaubingas įvykis, nes pagal žemaitišką paprotį reikėdavo
valandų valandas tamsiame kambaryje prie žvakių kalnus giedoti. Kalnus kaimo
žmonės ir dabar gieda, ir laidotuves dideles kelia, kaip ir anais laikais. Visos
bažnytinės apeigos – krikštai, dirmavonės, vestuvės pagal senas tradicijas tebevyksta
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ir šiandien. Tik sekmadieniais jaunimas negausiai į pamaldas lankosi, išskyrus
Kretingõs, Pakutuvėnų parapiją, kur vieni žmonės gieda, kiti karštai meldžiasi,
treti atgailauja (pakutavoja).
Ne vienas Butkevičių giminaitis atgulė Kantaučių ir Žarėnų kapinėse. Galbūt ne vienas Butkevičių yra palaidotas ir maro kapinaitėse. Maro kapinaičių
šiose apylinkėse iki šiol nemažai išliko. Prieš penketą metų gražia metaline tvora
aptvertas senas maro kapinaites užtikau grybaudama netoli Žarėnų kelio Drobavičiaus miškelyje, ties dujotiekio trasa.
Mano laikais Žarėnų kelias per Smilgius buvo kitaip išsidėstęs negu šiandien.
Ties Juozapo Drobavičiaus sodyba jis suko į dešinę, o išvažiavus per miškelį suko
į kairę, Žarėnų link. Vienas prastesnis kelias vedė į Medingėnus. Kelių sandūroje, ties Norvilų ir mūsų ūkio riba, stovėjo koplytėlė. Gegužės mėnesį, pamenu,
popietę visas kaimas susirinkdavo giedoti Gegužinių. 1988 m., kai slapta buvau
atvykusi iš užsienio aplankyti mūsų sodybos, radau šios koplytėlės liekanas išmėtytas krūmuose, šalia ąžuoliuko. Atrodo, koplytėlė buvo seniai nugriuvusi, tačiau
niekas jos nebandė restauruoti. Anais laikais, važiuodama į Žlibinus, visada ja
pasigrožėdavau. Šventųjų skulptūrėlės, pamerktos gėlės ir žvakelė patraukdavo
mano dėmesį.
2003 m. Lietuvos partizanų draugija prie ąžuoliuko pastatė geležinį kryžių
stribų nušautiems Smilgių kaimo partizanams R. Bijeikai ir J. Greiviui atminti. Jų
palaikai su kitų partizanų palaikais perlaidoti į Žarėnų kapines.
Kai 1988 m. lankiausi Smilgiuose, mūsų sodybos vietoje neberadau nei
pastatų, nei medžių. Kiek akys matė, bolavo javų laukai. Vien tik mūsų kaimyno
J. Buivydo apgriuvusi trobelė belikusi, toliau pamiškėj matėsi didžiulis Kondroto
ąžuolas. Iš visų man pamenamų sodybų Smilgiuose dar atpažinau J. Drobavičių
ir I. Rubaževičių labai apleistas sodybas. Po kelerių metų Rubaževičių svirne
Adolfas Kondrotas išsipirko butą. Būdavo malonu, nuėjus pas jį, apie senus
laikus pasikalbėti. Rubaževičių sodyboje tada gyveno buvusi tarnaitė iš jų kumetyno – Aniceta Viršilienė (Giedraitytė) su vyru ir jos dukra Jolanta Kazlauskienė
su šeima, keli benamiai. Tarp jų buvo ir Arvydas Kryževičius, tikras smilgiškis,
sakėsi gimęs Norvilų ūkyje pokario laikais. Jį ne kartą esu įdarbinusi ūkio ir
statybos darbams.
Tarpukariu Smilgiai pasižymėjo turtingomis sodybomis ir kultūringais žmonėmis. Smilgiuose mažažemių ūkių nebuvo. 50 ha ūkius valdė Konstantinas ir
Ignacas Rubaževičiai, Jacinavičiai, S. Eidintas ir V. Butkevičius. Prieš žemės reformą
I. Rubaževičius valdė 200 ha ūkį. Jis ilgai bylinėjosi dėl žemės ir dalį jos pavyko
atgauti. Nemažą ūkį (114 ha) valdė mūsų kaimynas V. Norvilas.
Kaime daugelis šeimų giminiavosi – Rubaževičiai su Drobavičiais, Jacinavičiais ir Eidimtais. 1939 m. Smilgių kaime gyveno 133 ūkininkai, kurie augino
44 sūnus ir 36 dukras.
Tais laikais girtuokliaujančio ar valkataujančio jaunimo Smilgiuose nebuvo.
Savaitgaliais jaunimas rinkdavosi tai į vieną, tai į kitą sodybą pašokti ir padainuoti, kartais ir pasipešti. Veikė stiprios šaulių ir pavasarininkų organizacijos.
Žlibinuose buvo muzikos ir dramos draugija, kuriai priklausė Vaclovas ir Vladas
Butkevičiai, Vaclovas ir Ignas Rubaževičiai. Vyresni ūkininkai ir seneliai susieidavo
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Prie Vaclovo
Butkevičiaus
gyvenamojo namo
Smilgių pradinės
mokiniai su mokytoju
Vaclovu. 1924 m.

pas kaimynus palošti preferanso. Kartą pavėžinau senyvą moteriškę į Medingėnus,
kuri sakė pažinojusi mano senelį ir tėvą. Anot jos, tais laikais ant preferanso stalo
stovėdavo buteliukas skaidriosios. Jo užtekdavo visam vakarui. Dabar – visur
geriama. Kaip pasikeitė laikai...
Kaimas pasižymėjo darnumu ir svetingumu. Derliui nuimti kaimynai organizuodavo talkas. Turint omeny nederlingas, pelkėtas kaimo žemes ir primityvią
techniką, nustebau, kad ūkininkai užaugindavo pakankamą grūdų derlių ne tik
savo reikmėms, bet ir pardavimui. Visi tuomet laikė kiaulių, karvių, avių bandas.
Daugelis augino linų ir kanapių virvėms vyti. Linus raudavo rankomis, merkdavo
markėje, ant dirvono išdžiovintus nubraukdavo. Žiemą audeklus ausdavo. Pamenu, mūsų virtuvės kampe stovėjo didelės staklės. Kaip mano motina suspėdavo
visus tuos lininius ir vilnonius audeklus išausti, man kelia didžiausią nuostabą
ir pagarbą. Vasarą lino audeklus balindavo saulėje šalia didžiojo prūdo ant žolės.
Dažnai mirkydavo ir vėl džiovindavo, kad taptų balti.
Pirmąją mokyklą Smilgiuose 1924 m. įsteigė mano tėvas – Vaclovas Butkevičius, kuris buvo baigęs Telšių mokytojų seminariją. Vėliau mokykla perkelta
į Ketùrakius. Žlibinuose ir Kantaučiuose irgi veikė pradžios mokyklos. Vyresnis
jaunimas siekė aukštesnio mokslo Telšiuose, Plungėje ir Kaune. Iš Smilgių kaimo
jaunimo aukštuosius mokslus baigė Vaclovas Rubaževičius ir vyriausias Butkevičių sūnus Vladas. Smilgių kaime buvo nemažai raštingų ūkininkų. Daugelis
prenumeravo laikraščius, skaitė knygas, ūkiuose stengėsi pritaikyti pažangiausius
agronominius metodus. Pamenu tėvą su grėbarka šienaujant. Turėjo linų minamąją,
su kuria eidavo per ūkius, klojime stovėjo javų kuliamoji ir fuktelis grūdams sijoti.
Laikė kelis bičių avilius. Augino savo reikmėms tabaką ir apynių alui gaminti.
Šlapios žemės buvo nudrenuotos. Miškas taipogi.
Kadangi žemė buvo akmenuota, didelės krūvos akmenų kūpsojo sukrautos
pamiškėje. Su seneliu kartais nueidavau apžiūrėti Velnio akmens. Matuodavau
savo mažą kojelę akmenyje velnio įspaustoje pėdoje. Tas Velnio akmuo buvo
pagarsėjęs visoje apylinkėje, net legenda apie jį yra išlikusi: „Vieną kartą aitvaras,
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kuris nešė proseneliams turtus, gaidžiui
užgiedojus, spruko į mišką ir akmenyje
paliko savo pėdą.“
Atgavusi tėvų žemę, bandžiau
surasti šį akmenį, deja, nesėkmingai.
Apklausinėjusi Plungės melioracijos vadovybę, sužinojau, kad 1970 m., vyk
dant melioraciją, jis susprogdintas. Kiek
žalos sovietų valdžios padaryta: iškirto
galingiausius ąžuolus, sunaikino gamtos paminklus.
Pirmoji rusų okupacija sustabdė Smilgių ūkių pažangą. 1941-aisiais,
represijos metais, dalis ūkininkų buvo
ištremti į Sibirą, tarp jų ir Eugenija
Opulskienė (Butkevičiūtė). Į kalėjimą
uždarytas A. Eidimtas, jo seserys Barbora ir Marija. Trėmimo į Sibirą slapstydamiesi išvengė Eidimtų, Rubaževičių
ir Butkevičių šeimos. Geri žmonės iš Valerija ir Boleslovas Butkevičiai. 1935 m.
valsčiaus valdžios pranešė jiems, kurie
ūkininkai yra tremiamųjų sąraše. Pamenu, kaip slėptis lįsdavome į miške iškastą
mažą tamsų bunkerį. Tai buvo siaubo dienos. Tėvas, kaip ir jo draugas Ignas
Rubaževičius, už nepaklusnumą komunistinei valdžiai buvo pėsti išvaryti į Žarėnus, ten žiauriai tardyti ir kelias paras įkalinti. Alė Liubinienė (Rubaževičiūtė) tą
laikotarpį apie Smilgių gyventojus ir jos tėvų bei savo išgyvenimus plačiai aprašė
knygoje „Avietė“, išleistoje 1998 m. Australijoje.
1944 m., artėjant rusų frontui, dalis smilgiškių, pasikinkę arklius, pasitraukė
į Vakarus. Tarp jų buvo Jacinavičių, Stupelių, Rubaževičių, Eidimtų ir Butkevičių
šeimos – iš viso 17 asmenų. Dešimt šeimų ištremtos: J. Drobavičiaus, K. Garbenčiaus, L. Kondroto, S. Eidinto ir A. Eidimto, V. Žiaugos, K. Jacinavičiaus, V. Bijeikos, K. Stupelio ir J. Jacinavičienės. Stambieji ūkininkai, kurie pasiliko, kaip mūsų
kaimynas J. Norvilas, kentėjo nuo stribų. Jis smarkiai sumuštas po trijų dienų mirė.
1949 m. Smilgiuose prievarta sutvėrė kolūkį. I. Rubaževičių ūkyje įkurtas
Smilgių centras. Butkevičių ir kitose tuščiose sodybose buvo apgyvendinti benamiai.
Mums pabėgus iš Lietuvos, Smilgiuose liko tik senelis Boleslovas Butkevičius. Jis
laikė save per senu nuo okupantų bėgti. 1944–1949 m. jis daug iškentėjo. Buvo
priverstas paršelius duoklei auginti. Tik dukra Sofija iš gretimo Lieknių kaimo
ateidavo jam į pagalbą. Senelis mirė 84 metų. Laiškuose, kuriuos tėvas gaudavo,
mums gyvenant Vokietijos lageryje, prie Oldenburgo, jis nuolat maldaudavo „atsiųskit man Manelę“ (šiuo vardu jis mane vadindavo).
Mums pasitraukus į Vakarus, pas Papuniuką buvo apgyvendinti Černiauskis,
Stonys ir Morkus. Pusbrolis Romutis Guščius pasakojo, kad jie tebegyveno Lieknių
kaime, kai bočius 1949 m. mirė. Guščių šeima 1952 m. ištremta į Krasnojarską.
Ten išgyveno 8 metus.
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Pokario metais Butkevičių Smilgių kaimo jaunimas. Pirmoje eilėje,
sodyboje gyveno daug perėjūnų. viduryje – V. Rubaževičius, dešinėje –
Vienu metu gyveno Petreikis, Rau- V. Butkevičius, antroje eilėje 6-as iš kairės –
dytė su keliais vaikais ir Metrikaitė I. Rubaževičius. 1937 m.
su sūnumi.
Senelį Boleslovą Butkevičių pamenu kaip malonų ir šiltą žmogų. Per šventes su juo važiuodavau į Žlibinus. Didįjį penktadienį Žlibinų bažnyčioje eidavom
Nukryžiuotojo pabučiuoti, o Didįjį šeštadienį – šventos ugnies parvežti, prieš tai
nuėję į mišką ir gerą kempinę susiradę. Į šias apeigas tik mudu su seneliu važiuodavome. Į brikelę būdavo pakinkyta gera kumelė. Taip jam priklausė pagal
sutartį, kai tėvas ūkį perėmė. Velykų rytą, kai su tėvais ir bočiumi važiuodavome
į atlaidus, arklių pakinktai būdavo papuošti skambučiais. Bočius Boleslovas buvo
labai muzikalus, grojo armonika, gitara ir smuiku. Dalyvaudavo kaimo vakarėliuose. Jis buvo romantiškos prigimties, mėgo ponišką gyvenimą, susieiti su draugais,
pagroti, padainuoti, preferansą palošti. Man jis visada atrodė gero ūpo, smagiai
nusiteikęs. Giminėje išlikęs padavimas, kaip Papuniukas, kartą pardavęs kopūstų
vežimą, sugrįžo iš Plungės turgaus su nauju smuiku. Auginti ir į mokslus išleisti
devynis vaikus nebuvo lengva. Mano supratimu, šeimoje ūkio reikalai daugiausiai
krito ant senelės pečių. Ji samdė darbininkus, vedė derybas su miško pirkliais.
Navickienė iš Žlibinų kartą pasakojo man, kad Valerija Butkevičienė buvusi labai
dievota, žiemą per pusnis net 6 kilometrus klampodavo į Žlibinų bažnyčią.
Bėdoms prispaudus, bočius Boleslovas visgi turėjo atsisakyti patogaus poniško
gyvenimo. Kaip ir kiti Lietuvos ūkininkai, važiavo į Ameriką uždirbti pinigų ūkiui
paremti. Sunkius darbus dirbo kasyklose, skerdyklose. Jis net du kartus Čikagon
važiavo palikęs žmoną su būriu paauglių vieną ūkininkauti. Tai buvo Butkevičių
ūkiui sunkieji metai. Nuo nepakeliamo darbo ir rūpesčių Valerijos sveikata pašlijo.
Ji 1929 m. mirė nuo plaučių uždegimo, nesulaukusi nė 60 metų.
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Stonkų tėvai ir
vaikai Smilgiuose.
1937 m.

Senelei mirus, ūkis smuktelėjo, nes neliko stipraus vadovo. Vaikai – jaunesni mokėsi, vyresni dirbo. Nebuvo stiprios šeimininkės. Tik 1936 m. mano tėvui
Vaclovui vedus stipraus ūkininko Stonkaus iš Pakutuvėnų dvidešimtmetę dukrą
Moniką Stonkutę, ūkio ekonominė padėtis pradėjo taisytis. Tėvui buvo 35 metai.
Jis mokytojavo penkiolika metų, kad, sutaupęs 20 000 litų, galėtų savo seserims ir
broliams dalis (pasogas) išmokėti. Vyriausias brolis Vladas, kuris pagal nusistovėjusią paveldėjimo tvarką turėjo perimti ūkį, tuomet jau gimnazijos inspektoriumi
dirbo. Jo, kopiančio karjeros laiptais, ūkininkavimas netraukė.
Tėvas seniai užsiiminėjo bitininkyste, vaismedžių skiepijimu ir naujų veislių
vaismedžių auginimu. Jis dalyvavo Jaunųjų ūkininkų draugijos (JŪD) paskaitose
ir kaupė naujausias žinias apie žemdirbystę. Per aštuonerius metus ūkis ne tik
sustiprėjo, bet ir pakilo į pirmaujančių gretas Smilgiuose. Kaip visa tai tėvas padarė – sunku suprasti. Po sunkių darbų laukuose jis surasdavo laiko man pasakas
pasekti, liaudies dainelių pamokyti. Motinos darbštumas, be abejo, prisidėjo prie
Butkevičių ūkio suklestėjimo. Ji ėmėsi auginti bekonus, kuriuos tuo metu labai
pirkdavo anglai. Ten pat tėvai pastatė iš plytų didelį kiaulių tvartą su vandens
pompa viduje ir užveisė pilną tvartą paršelių. Sovietiniais metais kelios šeimos gyveno šitame tvarte. 1970 m., melioruojant laukus, tvartą ir kitus pastatus nugriovė.
Tėvai turėjo daug sumanymų ūkio plėtrai. Buvo numatę pasistatyti naują
namą. Visi planai subyrėjo 1944 m., kai rusų frontas pradėjo slinkti per Žemaitiją. Tėvai nueidavo pas Rubaževičius pasitarti: bėgti ar nebėgti? Suprato, kas jų
laukia, jei nebėgs, kad 1941 m. tremiamųjų sąrašai tebebuvo likę Žarėnų valsčiuje,
kur ir jų pavardės įrašytos.
Išbėgome 1944 m. spalio 3 d., pasikinkę du arklius, prisikrovę pilną vežimą
kumpių, lašinių, miltų, bulvių ir medaus. Pirma nuvykome į Pakutuvėnus. Ketinome važiuoti kartu su mamos tėvais. Į Stonkų vežimą sėdo mamos tėvas Antanas
Stonkus su dviem sūnumis: Anicetu ir Zenonu. Mūsų vežime įsitaisė jaunoji sesuo
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Bronė. Sutikome daug vežimų, traukiančių Kretingõs keliu Klaipėdos link. Pasiekę
Klaipėdos keltą, išvydome vežimų virtines, laukiančias eilės važiuoti per Nídą į
Vokietiją. Pirmenybę gavo sužeisti vokiečių kareiviai, kurie traukėsi iš fronto. Tris
paras laukėme. Sirenoms užkaukus, palikdavome vežimus ir bėgdavome į bunkerį
slėptis (kavotis). Labai daug tų sirenų teko išgirsti iki karo pabaigos. Daug kartų
teko tupėti tamsiuose bunkeriuose ir laukti, kol atšauks bombardavimo pavojų.
To siaubingo sirenų garso niekados nepamiršiu.
Klaipėdoje per didžiąją sumaištį atsiskyrėme nuo Stonkų vežimo. Mes įsiliejome į vežimų koloną, kuri ilga virtine važiavo per visą Nìringą. Tuo metu
dar daug maisto turėjome, nebuvo bėdos. Pasiekus Pomeraniją, vokiečiai pradėjo stabdyti vežimų kolonas ir visus varyti kasti apkasų. Vyrai ir merginos
slėpdavosi vežimuose po patalais, palikdami vienas moteris su vaikais vežimo
priekyje. Kelis kartus ir mūsų kolona pakliuvo apkasų kasti. Vienoje vietoje
išgyvenome mėnesį, kol tėvai ir teta Bronė kasė apkasus, mane ateidavo varyti į
mokyklą. Labai bijojau eiti į vokišką mokyklą, vis apsimesdavau serganti. Vieną
naktį tėvai nusprendė sėsti į vežimą ir bėgti iš kaimo, kur kasė apkasus. Mums
pasisekė ištrūkti.
Iš visos mūsų ilgos ir vargingos kelionės per Vokietiją ypač įsirėžė atmintin keli įvykiai. 1944 m. Kalėdos, kai vokiečių šeima priėmė mus į savo namus,
labai skaniai pavaišino ir dovanojo man mažą lėlytę. Kaip aš ją mylėjau. 1945 m.
pavasaris, kai visą mūsų koloną subombardavo. Mūsų vežimas per Dievo malonę tuo metu buvo atsilikęs nuo kolonos, nes vežimo ašis buvo pradėjusi kaisti
ir turėjome porą valandų laukti, kol tėvas vežimą paremontuos. Kai pasiekėme
koloną, radome vežimus subombarduotus, žmonių ir arklių kūnus sumaitotus,
ant kelio ištaškytus.
Iki pat karo pabaigos vokiečių valdžia rūpinosi pabėgėliais. Kiekviename
mieste ir kaime, užsukus pas burmistrą (burgomeisterį), mums išduodavo maistui
nusipirkti korteles ir parūpindavo nakvynę. Kartais, ilgoje eilėje pastovėjus, tik
silkių galvų tegaudavome, o nakvynei siųsdavo pas ūkininką daržinėje ant šieno
miegoti. Kartą mažame miestelyje teko praleisti naktį morge. Niekad nepamiršiu
tos siaubingos nakties. Kad ir ką klojausi ant savęs, visą naktį iš šalčio drebėjo
kūnas. Nė vienas iš pabėgėlių negalėjo užmigti, laukė ryto. O tą rytą, važiuojant
pro kepyklą, visiems dalijo šiltas bandeles. Skanesnių nebuvau gyvenime valgiusi – tirpo burnoje kaip medus.
Kapituliacijos diena, 1945 m. gegužės 8-oji, irgi įsirėžė atmintin. Kolonos
vadovas pranešė, kad kuo greičiau trauktumėmės nuo kelio, nes atvažiuoja rusai.
Mūsų šeima pradėjo rožinį (rožančių) kalbėti, manėme – ateina galas. Pravažiavo
ilga motociklininkų kolona. Rusų kariškiai buvo su raudonais gvazdikais atlapuose.
Pora žmonių pradėjo bėgti. Pykšt, pykšt – ir jie krito negyvi.
Po karo penkerius metus gyvenome vokiečių lageriuose, kol mūsų šeimai
pasisekė emigruoti į Australiją. Pirmais pokario metais tik viengungius ėmė. Dėdė
Zenonas emigravo į Kanadą. Kanados miškų platybėms daug medkirčių reikėjo.
Teta Bronė, vos septyniolikos sulaukusi, emigravo į Angliją. Dirbo ligoninėje, kaip
ir daugelis merginų. Man lagerio metai buvo neblogas laikas. Išmokau skaityti,
turėjau daug draugų, su kuriais po pamokų dūkdavau. Maisto stigo, bet ne tas
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rūpėjo. Visi norėjo papulti Amerikon. Tačiau tik su giminaičių parūpintais dokumentais JAV dipukus (DP – Displaced persons) priimdavo. Mes artimų giminaičių
neturėjome. Mums teko emigruoti į Australiją. Nuo 1947 m. pradėjo priimti darbingus sveikus jaunus vyrus ir moteris, vėliau ir šeimas priėmė.
Australijoje visi emigrantai, sulaukę šešiolikos metų, turėjo atlikti pagal
dvejų metų kontraktą atitinkamus darbus. Tėvas buvo paskirtas į pušų plantaciją
medžių kirsti, motina – tarnaite mažo miestelio viešbutyje. Aš buvau apgyvendinta
katalikų mokyklos bendrabutyje. Labai greitai išmokau anglų kalbą. Grodavau
akordeonu per vakarėlius, upelyje išmokau plaukti.
Baigę kontrakto prievolę, persikėlėme gyventi į Melburną. Tėvai sunkiai
dirbo fabrike, bet, dirbdami daug viršvalandžių, greit susitaupė pinigų senam
apgriuvusiam namui nusipirkti. Po kelerių metų nusipirko didelį mūrinį namą.
Panašiai kūrėsi ir kiti tautiečiai.
1950 m. Melburno lietuviai (kurių čia įsikūrė apie 2 000) susibūrė į bendruomenę. Turėjome lietuviškas pamaldas. Prie bažnyčios kun. P. Vaseris įsteigė
lietuvišką savaitgalio mokyklą. Netrukus įsisteigė skautų, ateitininkų, sportininkų
ir kitos organizacijos.
Baigusi gimnaziją, įstojau į mokytojų seminariją, 1958 m. tapau pradžios
mokyklos mokytoja. Tais laikais mokytojai už gautą stipendiją privalėjo porą metų
padirbėti kaime. Aš nė dvejų metų neišbuvau, nes 1959 m. pradžioje ištekėjau
už žemaičio Petro Baltučio iš Žema¤čių Na÷miesčio ir persikėliau mokytojauti į
Melburną. Petras buvo nusipirkęs žemės sklypą tolimame Melburno priemiestyje.
Pasistatėme kuklų namelį ir pradėjome šeimyninį gyvenimą.
Nors mokytojos darbas man patiko, bet po poros metų mano pedagoginė
karjera staigiai baigėsi. Pasipylė vaikų virtinė: keturi per septynerius metus – Eugenijus, Rolandas, Laura ir Robertas. Nors namuose daug darbo turėjau, užteko
laiko ir lietuvių organizacijose padirbėti. Vienais metais, pamenu, net šešioms
organizacijoms priklausiau. Vyrui be aukštojo mokslo teko dirbti fabrikuose arba
statyboje. Augindama vaikus, sumaniau persikvalifikuoti. Neakivaizdiniu būdu
baigiau bibliotekininkystės mokslus. Vaikams pradėjus lankyti mokyklą, įsidarbinau
vietinėje miesto bibliotekoje. Vėliau mokslo institute gavau referentės pavaduotojos
darbą. Vėl reikėjo tobulinti kvalifikaciją. Įstojau į Melburno universiteto Filologijos
fakultetą, kur mokslą tęsiau iki magistro laipsnio.
Įsteigiau Lietuvių namus Šiaurės Melburne ir čia sekmadieniais dirbau
lietuvių bibliotekoje. Mėgstu dirbti su žmonėmis ir visokią veiklą organizuoti.
Taigi organizacinis darbas mane traukė. Esu dirbusi Australijos lietuvių fonde ir
Melburno lietuvių apylinkės valdybos komitetuose.
1986 m. buvau išrinkta Australijos lietuvių bendruomenės pirmininke. 1987 m.
atstovavau Australijos lietuviams švenčiant Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų
Romoje. 1988 m. važiavau į Torontą ir Hamiltoną Kanadoje, kur vyko Pasaulio
lietuvių bendruomenės ir kultūros suvažiavimai. Ta pačia proga užsukau į Čikagą tetos Bronės aplankyti. Iš Amerikos su vyru nuskridome į Lietuvą, veždami
lietuviškas vėliavėles. Aplankiau Smilgius, tik nesvajojau, kad po ketverių metų
sugrįšiu jau į laisvą Lietuvą ir po penkiasdešimties metų pertraukos pradėsiu
ūkininkauti Žarėnų krašte, tėvų žemėje.
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Melburno lietuvių
dainų ir šokių
ansamblis
koncertuoja
Melburne. 1988 m.
Melburno
kanklininkai
S. Eimutis,
D. ir A. Brovedani,
D. Danienė

per

Lietuvių parodos
atidarymą Melburno
muziejuje. 1992 m.

1991 m. pabaigoje dėdė Boleslovas parašė laišką ir pranešė, kad pagal
neseniai išleistą Lietuvos įstatymą galiu atgauti tėvų žemę. Nudžiugau ir ilgai
nesvarsčiau. Tuojau pasiunčiau tėvų saugotus žemės dokumentus į Žlibinų žemės
ūkio tarnybą. Ką darysiu su žeme, tada dar nebuvau nusprendusi. Tačiau norėjau kuo greičiau atstatyti sodybą. Neseniai buvau baigusi dirbti savo įmonėje.
Per 20 darbo metų buvau gavusi nemažą tarnybinės pensijos išmoką. Maniau,
panaudosiu ją Smilgių ūkiui atkurti. Pradėjau skaityti literatūrą apie ekologišką
ūkininkavimą. Mokiausi gaminti molines plytas. Visos mintys sukosi apie sveiką
gyvenimą kaime. Norėjau kuo mažiau naudoti cheminių trąšų, pasistatyti kuo
sveikesnį namą. Įstojau į tausojamosios žemdirbystės draugiją Australijoje. Savo
kieme auginau ekologiškus pomidorus.
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Melburno lietuvių
demonstracija
Melburno centrinėje
aikštėje prieš
komunistų okupaciją
Lietuvoje. 1990 m.
Melburno lietuviai
su plakatais prieš
komunistų okupaciją
Lietuvoje. 1990 m.
Lietuvių
bendruomenės
demonstracija prieš
komunistų terorą
Lietuvoje. 1991 m.
sausio mėn.
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Sužinojusi apie tausojamųjų namų statybos kursus Norvegijoje, užsirašiau
į juos, ir 1993 m. iš Lietuvos, nes tuomet jau gyvenau Vilniuje, išskridau dalyvauti dviejų savaičių kursuose. Čia susipažinau su įvairiais ekologiškos statybos
metodais. Mūsų grupė aplankė daug ekologiškai pastatytų namų. Architektai ir
statybos inžinieriai pasakojo apie tokių namų privalumus. Tiesiog susižavėjau
naujais statybos metodais. Mes mokėmės statyti namą iš šiaudų ir molio. Šiuose
kursuose turėjo dalyvauti jaunas lietuvis statybos inžinierius Algimantas Dailydavičius, bet jam pritrūko lėšų. Sužinojau jo adresą Vilniuje ir, grįžusi į Vilnių,
susisiekiau su juo. Algimantas buvo sužavėtas mano idėja statytis molinę trobą.
Jis supažindino mane su draugu architektu Arvydu Vaitulevičiumi, jis paruošė
namo, kurį ketinau statydintis Smilgiuose, projektą.
Tuo metu dar nebuvau gavusi žemės nuosavybės dokumentų. 1993 m. dažnai tekdavo varstyti valdžios kabinetų duris Žlibinuose ir Plungėje, kol atgavau
žemės nuosavybę. Mano žemaitiškas atkaklumas, be abejo, padėjo. Padėjo ir faktas,
kad Žlibinuose vyresnio amžiaus žmonės dar prisiminė Butkevičius iš Smilgių ir
vietinė valdžia buvo palanki mano bylai. Jie jau buvo girdėję apie moteriškę iš
Australijos, kuri nori atkurti tėvų sodybą.
Nuo pat pradžios pelniau žmonių pasitikėjimą. Man būdavo gaila žmonių,
kurie atvykdavo iš Vilniaus ir Kauno žemės atsiimti. Kai kurie valandų valandas
prastovėdavo prie įvairių kabinetų durų ir grįždavo namo nieko nepešę. Vieni
iš tokių buvo smilgiškiai Drobavičiai. Ateidavo pas mane pasitarti, ką daryti su
žeme, kai ją atgaus. Patardavau jiems jungtis su manimi į kooperatyvą ir bendrai
ūkininkauti. Deja, J. Drobavičius bylos baigties nebesulaukė.
Esu sutikusi žmonių iš Kanados ir Amerikos, kurie ilgus metus teismuose
bylinėjosi dėl žemės ir išleido krūvas pinigų advokatams, kol susigrąžino tėvų
palikimą savo mieste ar kaime. Toks buvo Šukšta iš Los Andželo, norintis atgauti Šukštų dvarą Keturakiuose, ir Aleksandravičiai, kurie tik po daugelio metų
per teismus atgavo buvusį savo dvarą ir miškus su žeme netoli Medingėnų. Kai
pagaliau atgavo, jie irgi suko galvas, ką daryti su atgautu turtu. Atvykdavo pas
mane, tuomet jau ūkininkaujančią, pasikonsultuoti. Pažįstu ir tokių, pavyzdžiui,
Snarskius iš Australijos, kuriems priklausė didelis žemės plotas Palangõs centre,
kurie niekad savo paveldėjimo taip ir neatgavo, nes Lietuvos ponija buvo jau
užvaldžiusi jų žemes. Buvo tokių, kuriems sumainė žemes. Atmatavo žemės pelkynuose arba kirvarpų ir uraganų nusiaubtoje miško dykynėje.
Mano kelias į žemės nuosavybę irgi nebuvo be kliūčių. 1993 m. man
neteisingai atmatavo žemės plotą Smilgiuose. Buvo net projektas paruoštas, kol
matininkas susigriebė. Pranešė man, kad reikės 2,5 ha išmesti iš projekto, nes
neatitinka iš archyvo gautų dokumentų. Pasakiau ne, šito nedarysite. Kas atmatuota, tas mano. Jeigu reikia, nupirksiu tuos 2,5 ha. Stojau į aukcioną baltų čekių pirkti. Tuomet daugelis žmonių nebuvo jų panaudoję. Čekius pigiai gavau,
nedaug man ta žemė tekainavo. 2011 m., darant geodezinį matavimą, vėl surado
žemės matavimo paklaidą. Vėl valdžiai reikėjo už surastą 1 ha porą tūkstančių
litų pakloti, bet čia jau kita istorija.
Pagaliau 1993 m. rudenį, kai javai tuose laukuose buvo nukulti, iš Plungės
į Smilgių kaimą atvyko vyr. architektas, žemės ūkio viršininkas bei gamtosaugos
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specialistas ir patvirtino mano pasirinktą vietą sodybos namui statyti. Prieš jiems
atvykstant, pasikviečiau buvusį Žlibinų pirmininką Petrą Šaltupį, kuris su vytele
apėjo visą sodybos plotą ir nustatė, kur yra požeminės vandens srovės tvenkiniui
ir šuliniams kasti. Man reikėjo kuo skubiau susirasti statybininką infrastruktūrai
paruošti. Pro mano sodybą buvo nutiesta vienfazė elektros linija. Namų statybos
technikos reikmėms to nepakako. Reikėjo atsivesti trifazę nuo artimiausios pastotės
ir pasistatyti porą stulpų naujai elektros linijai nutiesti, kad galima būtų pradėti
statybas. Reikėjo susirasti tinkamo molio namui statyti. Tuoj pasikviečiau Algimantą iš Vilniaus patikrinti mano žemės gruntą. Smilgiuose daugiausia priemolio
žemė, tai čia problemos nebuvo. Susitariau su „Plungės Jonio“ statybos firma
atlikti visus paruošiamuosius darbus. Jie iškasė didžiulį tvenkinį, viduryje palikę
mažą salą mano pageidavimu. Supylė kelią iki statybos aikštelės. Atvedė elektrą ir iškasė rūsį. Dar iki šalčių gruodžio mėnesį užbaigė statybą. Darbai žiemą
sustojo. Reikėjo laukti pavasario, kol tvenkinys prisipildys vandens, reikalingo
molinio namo statybai. Susitariau su Žlibinų bendrovės pirmininku R. Mažrimu
dėl kvietinių šiaudų namo statybai.
1993 m. rudenį praleidau Plungėje vesdama anglų kalbos kursus Plungės
viešojoje bibliotekoje. Bibliotekos direktorė Violeta Skėrienė, kuri pasiūlė vesti šiuos
kursus, davė kambariuką. Jame nuo 3 val. po pietų iki 7 val. vakaro plungiškius
mokiau anglų kalbos. Savo mokinius suskirsčiau į tris grupes – nemokančius,
vidutiniškai mokančius ir neblogai mokančius anglų kalbą. Pamokos ėjo viena
po kitos, be pertraukų. Po antros pamokos direktorė atnešdavo puodelį kavos.
Daugelis mano mokinių buvo jauni gimnazistai iš dvyliktos klasės, kurie norėjo
pasitobulinti anglų kalbą, kad gautų geresnius pažymius. Buvo keli verslo žmonės,
tarp jų nemažai moterų. Visi uoliai stengėsi kuo daugiau išmokti arba patobulinti
anglų kalbos mokėjimą. Tai buvo maloniausias mokytojavimo laikotarpis, nors po
trijų ar keturių valandų užsiėmimų jausdavausi išgręžta.
1993 m. Kalėdoms grįžau į Australiją.
1994 m. Smilgiuose prasidėjo molinės trobos statyba. Iš Vilniaus atvykęs
statybininkas Algimantas ant pamatų pradėjo statyti karkasą. Visa medžiaga jau
buvo paruošta. Aš buvau medžiagų tiekėja ir statybos darbų prižiūrėtoja. Pirmiausia turėjau susirasti statybos komandą. Pervažiavau Keturakių, Smilgių ir Žlibinų
kaimus, kol suradau darbininkų. Pradinė alga jiems buvo 2 litai per valandą,
kurią greit turėjau pakelti iki 2,5 lito.
Molinių sienų statyba vyko taip: iš vakaro į gilią tranšėją prie namo buvo
sumetamas molis ir prileidžiama vandens, kad jis išmirktų. Kitą rytą išmirkusį
molį traktorius, važinėdamas pirmyn ir atgal, suplakdavo į gana minkštą tyrę. Tuo
metu vyrai tarp karkasinių rėmų sukaldavo 2 metrų ilgio ir 40 centimetrų pločio
lovius. Jie buvo pripildyti šiaudų ir aplieti molio skiediniu. Tada vyrai, apsiavę
guminiais, trypdavo prikrautus lovius, kol moliu dengti šiaudai virsdavo kieta
tvirta mase. Per dieną nutiesdavo 6 metrų ilgio sieną. Kitą rytą medinių lentų
loviai būdavo pertraukiami tolyn. Algimantas prižiūrėjo darbą ir instrumentais
matuodavo, ar siena lygi. Jis labai sąžiningai atliko darbą. Nors statybai vadovavo
Algimantas, visos komandos ėjo per mane. Kaimiečiai nesuprato Algimanto ko-
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D. Baltutienės
(Butkevičiūtės)
gyvenamojo namo
statyba Smilgiuose.
1994 m.

D. Baltutienės
(Butkevičiūtės)
gyvenamasis namas
Smilgiuose. 1996 m.

D. Baltutienės
(Butkevičiūtės) namų
oranžerija Smilgiuose.
2012 m.
Juozo Girdvainio
nuotraukos
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mandų. Darbininkams Algimantas buvo profesorius iš Vilniaus. Aš buvau tikroji
bosė statyboje.
Mano pareigos, kaip rekvizitorės, buvo nelengvos. Pritrūkdavo kazilų, tuoj
eidavome su vyrais į mišką išsikirsti medienos ir jų pasidaryti. Pritrūksta vinių,
plytų, žvyro – savo mašina lekiu į Plungę pirkti arba užsakyti, kad atvežtų. Per
tą vasarą išnardžiau visą Lietuvą ieškodama stogo dangos namui. Pirmiausia apžiūrėjau skiedromis dengtus namus, bet išgirdusi, kad skiedrų stogas telaiko tik
dešimt metų, atsisakiau šio plano. Tada jau vežė kokybišką metalinę skardą iš
Švedijos ir Norvegijos. Pigiausios skardos per „Lietuvos ryto“ skelbimą susiradau
Prienuose. Ekologiškos vatos stogui apšiltinti man atvežė iš Domeikåvos. Visi
langai, trisluoksniai (su paketu), atkeliavo iš Alyta÷s. Pritrūko dervuoto popieriaus
(pergamino), turėjau jį atsigabenti iš Kauno. Nenuostabu, kad nuo tokių krūvių
mano mašina po metų sugedo. Mašina kaime man tik dvejus metus atlaikė. Žinoma, naujos pirkti neišgalėjau. Pirkau dešimties metų senumo.
Spalio pabaigoje, vos uždengęs stogą, mano statybos inžinierius dingo.
Galvojau, gal reikia užkalti langus, duris ir laukti pavasario? Tačiau norėjau kuo
skubiau užbaigti statybą. Nenorėjau statybos darbų tęsti dvejus ar trejus metus,
kaip kiti darė. Pasilikau viena su penkiais smilgiškių vyrais ir tęsiau darbus. Reikia
pasakyti, kad sudarėme gerą komandą. Vyrai padėjo patarimais ir sumanymais.
1995 m. žiema buvo viena šalčiausių. Tuomet gyvenau tuščiame pusseserės bute
Plungėje ir kasdien važinėjau apledėjusiais, užpustytais keliais į Smilgius. Pakeliui užsukdavau į Plungės linų fabriko filialą. Prisikimšdavau porą maišų pakulų
langams ir durų staktoms apkamšyti.
Buvo nemažai trukdžių. Visos lentos buvo iš mano miško, iš uragano
išvartytų rąstų išpjautos Plungės lentpjūvėje. Reikėdavo laukti, kol išdžius, ir
su traktoriaus priekaba parsigabenti į Smilgius. Žarėnų kelias būdavo apledėjęs,
neretai nuo kelio nuslydusį traktorių su pilna lentų priekaba reikėdavo kaimyno
traktoriumi iš griovio traukti. Užėjo speigas, o name jokios šilumos. Sustirusiais
pirštais vyrai negalėjo net vinių sučiupinėti. Kiekvieną rytą darbas prasidėdavo
laužo sukūrimu ant grindinio rankoms pasišildyti. Skubiai ieškojau mūrininko
židiniui statyti. Plungėje suradusi vieną senuką, vežiojau jį porą savaičių, kol
pastatė židinį. Pabaigus ir užkūrus jį, per kaminą ir po kambarius pasklido dūmai. Vyrai, šaukdami ir trindami akis, atbėgo iš antro aukšto, kur grindis dėjo.
Man rekomenduotas geriausias krosnininkas ardė plytas ir statė židinį iš naujo.
Pabaigęs užkūrė ir vėl kamuoliai dūmų per visus kampus. Apkaltino kaminą,
neva netiesiai pastatytas. Susiradau kitą senuką. Šis pirma lipo ant stogo ir metė
per kaminą plytą – tikrino, ar kaminas teisingai pastatytas. Įsitikinęs, kad kaminas tiesus, statė židinį. Jam pasisekė. Pagaliau turėjome šilumos. Pasistačius pečių
virtuvėje, padėtis pagerėjo.
1995 m. gegužės mėnesį sugrįžo Algimantas namo tinkuoti. Pirma turėjo
išlyginti sienas su išsikišusiais šiaudais. Darbas nėjo sklandžiai, nes Algimantas
ne tinkuotojas. Man pasisiūlė Kazimieras Kusa, tinkuotojas iš Žlibinų. Jis greitai
ir kokybiškai atliko darbą. Iš paskos vos spėjau grindis ir langus valyti.
1995 m. vasarą namas buvo baigtas. Liko tik langus į šiltnamį sudėti. Tai
nelengvas darbas, nes šiltnamis dengė visą pietų sieną iki pat stogo. Toks šiltnamis
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buvo naujovė. Idėja parsivežta iš Norvegijos kursų. Šiltnamis tikrai pasiteisino.
Jis žiemą šildo verandą ir visą pietinę namo pusę, skleisdamas šilumą bei šviesą
į saloną ir virtuvę.
1995 m. rudenį persikrausčiau gyventi į savo molinę trobą. Kartu atsikraustė mano ūkvedžio šeima – Arūnas ir Rita Čiužai su mažuoju Mantuku. Tada ir
prasidėjo mano ūkininkavimas.
1996 m. iš rąstų pasistačiau didelį tvartą ir nusipirkau kelias telyčias. Arūnas suarė žemę, dobilais ir mišiniu apsėjo kelis hektarus pašarams ir ganykloms.
Rita melžė karves. Užveisiau juodųjų serbentų plantaciją. Per penkerius metus
padidinau ją iki 1 ha. Subūriau Plungės uogų augintojų klubą. Norėjau įsteigti
kooperatyvą. Ketinome šaldytas uogas eksportuoti į užsienį. Važiavome į Lenkiją
pasikonsultuoti apie uogų auginimą ir technikos naujoves. Deja, ši idėja neprigijo. Užsienio pirkliai mažas kainas siūlė už uogas. Skynėme patys, talkino kaimo
vaikai ir pardavinėjome turguje. Po dešimties metų klubas iširo.
Užsiauginus dešimt karvių, pienininkystės verslo reikėjo atsisakyti. Pieno
kainos nukrito tiek, kad neapsimokėjo nei jų laikyti, nei melžėją samdyti. Tačiau
žmonės, kurie nepasidavė ir užsiaugino iki 100 melžiamų karvių, Lietuvai įstojus
į Europos Sąjungą, išlošė, nes su Europos Sąjungos parama jie įsirengė geros kokybės melžimo techniką. Pienininkystė jiems išėjo į naudą. Aš tuo metu užsiėmiau
ekologiška žemdirbyste. Pradėjau auginti miežius, kviečius, avižų mišinius. 49 ha
žemės išnuomojau kaimynams. Paprasčiau man buvo parduoti šieną pašarams.
Žlibinų žmonės jį noriai pirko karvėms šerti.
1997 m. sužinojau apie prancūzų labdarą Plungės rajono ūkininkams. Sudarius kooperatyvą iš 5 asmenų su bendru 100 ha žemės plotu, prancūzai duodavo
po traktorių, sėjamąją, purkštuvą ir kombainą – po vieną kooperatyvui. Tuoj pat
pradėjau ieškoti narių kooperatyvui kurti. Smilgiuose buvau vienintelė, turinti
49 ha dirbamos žemės plotą. Kiti buvo mažažemiai arba nebuvo įsiteisinę tėvų
ir senelių palikimo. Norvilų žemę pasidalijo du jo palikuonys ir išnuomojo ją
Žlibinų bendrovei. Smilgiškiai buvo išsiblaškę po visą Lietuvą, neturėjo galimybių arba noro grįžti prie ūkininkavimo. Igno Rubaževičiaus žemė buvo perkelta
pusbroliams kažkur prie Darbėnų. Vaclovo Rubaževičiaus žemę jo sūnus buvo
išnuomojęs mano kaimynams Norkams.
Smilgiuose neatsirado žemių, važiavau į Keturakius. Čia irgi mažažemiai
gyveno. Po dvejų metų Šukštos dvaro žemę Keturakiuose įteisino jo palikuonis iš
Los Andželo. Kelerius metus nuomojęs, ją pardavė Žlibinų bendrovės pirmininkui
R. Mažrimui. Jis 2011 m. jau turėjo apie 1 000 ha nuomojamų ir supirktų žemės
plotų. Išgirdusi, kad Purvaičiuose Adolius Gedmantas yra gan stiprus ūkininkas,
nuvažiavau pas jį ir prikalbinau jį bei trejetą jo draugų sudaryti kooperatyvą. Su
Adoliaus Gedmanto pagalba ir prancūzų žemės ūkio technika tęsiau ekologišką
ūkininkavimą Smilgių kaime. Nuo 2004 m., Lietuvai įstojus į ES, ekologiškai ūkininkauti apsimokėjo. Buvo nemažos išmokos. Ypač apsimokėjo auginti juoduosius
serbentus. Už 1 ha uogyno gaudavau 2 000 Lt.
2003 m. įsigijau avių bandą. Avininkystė gan gerai sekėsi. Žiemą gimusius avinukus rudenį parduodavau, aveles prijungdavau prie veislinės motininės
bandos. Nusipirkau porą veislinių avinų. Per penkerius metus banda išsiplėtė
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iki 100 avių. Daug vargo turėdavau Arnius Muceniekas ir Petras Baltutis rūko ungurius,
su avių kirpimu. Samdžiau žmones prisižvejoję per atostogas Phillp salos upėje Circa,
iš kaimo, pati plaudavau vilną ir, Australijoje. 1998 m.
ją išdžiovinusi, veždavau į Plungę
iškaršti ir suverpti. Siūlus greitai išpirkdavo Plungės krašto mezgėjos.
2003 m. pradėjau verstis kaimo turizmu. Kaimo turizmas Lietuvoje tik vasarą
pritraukia daugiau atostogautojų. Mano klientai būdavo daugiausia iš Lietuvos,
nors apsistodavo ir iš kaimyninių kraštų. Kartą atvyko trys moterys iš Estijos su
penkiais šunimis. Jos dalyvavo šunų parodoje Plungėje ir kalbėjo tik rusiškai. Šunys buvo labai gražūs, dideli rotveileriai ir pora mažų spanielių. Žiemą jaunimas
noriai nuomodavosi pirtis. Tačiau su jaunimu esu turėjusi nemažai vargo. Retai
jie palikdavo tvarkingą pirtį ir namuką ko nors nesulaužę, neapdraskę. Vienais
metais tarp Žlibinų ir Medingėnų jaunimo įvyko muštynės. Reikėjo prašyti pagalbos.
Butkevičiai nuo seno buvo muzikos ir dainų puoselėtojai. Man šiek tiek
jų genų yra kliuvę. Pargrįžusi į Smilgius, įstojau į Žlibinų dainininkių gretas.
Ilgametei Žlibinų mokyklos muzikos mokytojai ir chorvedei Stefai Stonienei paraginus, įstojau į Plungės kamerinį chorą. Jame dainavau dešimt metų. Būdavo
smagu su choru dalyvauti dainų šventėse ne tik Lietuvoje, bet ir Skandinavijos
kraštuose. Viena gražiausių švenčių įvyko Gotlando saloje. Dalyvavo chorai iš
Švedijos, Norvegijos, Islandijos, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos. Bendravimas su
kitų kraštų choristais per repeticijas – didelis šios išvykos privalumas. Esu dalyvavusi daugelyje suvažiavimų ir susibūrimų, tačiau su dainos mylėtojais visada
maloniausia bendrauti.
Tiesa, malonu būdavo ir su Ūkininkų sąjungos nariais pakeliauti. Dažniausiai
mus kviesdavo ūkininkų sąjungos iš Lenkijos ir Čekijos. Aprodydavo pažangiausius
ūkius ir puikiai pavaišindavo. Per visą ūkininkavimo laikotarpį esu lankiusi daug
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žemdirbystės kursų, gavusi visokiausių pažymėjimų. Rietavê, Žemaitijos kolegijoje, mokiausi ekologiškai ūkininkauti. Va»nių žemdirbystės technikume mokiausi
ūkininkavimo mokslo. Dvi savaites per didžiausius speigus gyvenome mokyklos
bendrabutyje. Turiu miško savininko pažymėjimą. Turiu ir medžių ženklinimo
kirvuką su savo antspaudu.
Teko ir Medingėnų pagrindinėje mokykloje būti trejus metus anglų kalbos
mokytoja. Mokiau vaikus ne dėl savo noro, bet pagelbėdama mokyklai ugdyti
vaikus. Žiemą būdavo didelis vargas važinėti 9 km nuo Smilgių iki Medingėnų
slidžiu, dažnai pūgos užpustytu keliu. Kartą, kai kelias net porą dienų buvo
neišvažiuojamas, užsidėjau iš Australijos atsivežtas slides ir nukeliavau visą
kelią į Medingėnus. Užtrukau daugiau nei valandą, bet paskutines dvi pamokas atlikau. Tais laikais – 1996–1999 m. – mažai kas emigruodavo į Airiją ir
Britaniją. Būdavo tik tie laimingi, kurie žalią kortelę išlošdavo, važiuodavo į
JAV doleriukų uždirbti. Medingėnų vaikams anglų kalba atrodė nereikalinga.
Ypač berniukams anglų kalbos pamokos nepatiko. Pasakodavau, kad jiems kada
nors būtinai prireiks anglų kalbos. O jie man atkirsdavo: „O su kuo tą anglų
kalbą valgysim?“ Medingėnų vaikų požiūris į mokslą mane vesdavo į neviltį. Tie
15-mečiai neturėjo jokio noro lipti iš duobės. Nuotaiką pataisydavo kai kurių
mergaičių pastangos uoliai mokytis anglų kalbos. Vedžiau ir anglų kalbos būrelį, kuriame mokiau populiarių dainų. Joms labai patiko. Kai tik Medingėnuose
atsirado anglų kalbos mokytoja, su malonumu atsisakiau mokytojos pareigų.
Tuo metu turėjau nemažai darbo ūkyje. Daug laiko praleisdavau visokius dokumentus tvarkydama Telšiuose ir supirkinėdama ūkio inventorių. Kelis darbus
atlikdama, jaučiau didelę įtampą.
Atsilaisvinusi įgijau naujų pareigų. Kasmet važinėdama iš Lietuvos į Austra
liją, žmonėms įvairias paslaugas teikdavau. Dažnas tautietis iš Melburno prašydavo giminėms nuvežti pinigų. Melburno katalikių moterų draugija įduodavo
našlaičiams labdaros nuvežti į Plungės ir Telšių vaikų globos namus. Vieną kartą,
besilankant Plungės vaikų namuose, direktorė paklausė, ar negalėčiau tapti vieno
13-mečio berniuko krikšto motina, nes tuo laiku vyko vaikų krikštynos. Sutikau
ir taip tapau Rolando Goriunovo globėja. Tuo pat metu paragino mane į globą
pasiimti metais vyresnę Jurgitą Malakauskaitę. Kelerius metus abu gyveno mano
sodyboje ir lankė Žlibinų mokyklą.
Kartą, su labdara lankydamasi Telšių vaikų namuose, per mokinių atostogas
sutikau globon paimti du tris vaikus. Man būdavo smagu su vaikais važiuoti į
mišką pagrybauti, pauogauti. Važiuodavome prie Plåtelių ežero ar kito ežeriuko maudytis. Vaikai padėjo man visą sodybą medeliais apsodinti. Dažniausiai
eidavome į pamiškę prisirauti ąžuoliukų, berželių, eglaičių ar laukinių trešnių.
Vaikai padėdavo žolę pjauti, gyvatvores apkarpyti. Kalėdų išvakarėse suruošdavau savo didelei šeimynėlei Kūčias. Vaikai papuošdavo iš mano miško atneštą
eglutę. Kūčioms pasikviesdavau Čiužų šeimyną, ilgas stalas būdavo. Kalėdų naktį
važiuodavome į Bernelių mišias Žlibinų bažnyčioje. Ten kiekvieną sekmadienį ir
per šventes bažnyčios chore giedodavau.
Mano vaikų globos metai baigėsi, kai Rolandui ir Jurgitai sukako 17 metų ir
abu stojo į profesines mokyklas. Jurgita mokėsi Kurš¸nuose virėjos amato, Rolandas
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mokėsi Plungėje būti traktorininku. Iš
Telšių vaikų globos namų nebeėmiau
jaunimo, nes vasarą mažąjį namuką su
pirtimi ir pusę molinio namo turistams
išnuomodavau.
2003 m. grįžo mano 87 metų
motina iš Australijos. Jai jau buvo prasidėjusi Alzheimerio liga. Australijoje
ji be paliovos kartojo „noriu važiuoti
į Lietuvą, noriu važiuoti į Lietuvą“. Kai
pasiekė Smilgius, deja, nieko iš savo
laikų nebeatpažino. Namai kiti, laukai
kiti. „Čia ne Lietuva“, – pasakė ir tuoj
pat prašė vežti ją atgal į Australiją.
Ji Smilgiuose pragyveno su manimi
penkerius metus. Nuveždavau ją į Marijampolę pas jauniausią brolį Anicetą.
Sesuo Aurelija dažnai ją aplankydavo,
sūnus Antanas atveždavo. Aurelija turėjo mažą ūkelį Padvario kaime prie
Kretingos. Čia ji laikė karvę, vištų ir
porą ožiukų.
Į mamos 90-ąjį jubiliejų atvyko Danutė Baltutienė (Butkevičiūtė) su Butkevičių
abi seserys: Bronė iš Čikagos, Aurelija bajorystės dokumentu Telšių „Alkos“ muziejuje.
iš Kretingos, brolis Anicetas su žmona 2001 m.
iš Marijampolės, mirusiojo brolio Jono
našlė ir jos vaikai su vaikaičiais iš Aleksandråvo. Mama dar neblogai protavo ir
labai džiaugėsi pasimatymu su giminaičiais ir jų dovanomis. Po metų jau sunkiai
beatpažino artimuosius. Turėjau vargo, kol tinkamą slaugę jai suradau.
Lietuva – ne Australija, kur valdžia seniems ir neįgaliems suteikia visokeriopą paramą. Australijoje visi neįgalieji gali į prieglaudą patekti. Lietuvoje mažai
globos namų. Plungės ligoninėje globos skyrius porai mėnesių priimdavo mamą.
Ten ją palikdavau, kai prieš Kalėdas važiuodavau į Australiją savo keturių vaikų
ir dešimties anūkų aplankyti. 2007 m. spalio 23 d. mama mirė. Kunigas Žlibinuose atlaikė gedulingas mišias ir išvežė ją kremuoti į Rygą. Pelenus parsivežiau į
Australiją, palaidojome šalia tėvo Melburno kapinėse.
Tą patį rudenį mano vyras Petras susirgo sunkia liga. Supratau, kad ūkininkavimo Smilgiuose laikai baigėsi. Pardaviau visas aveles ir visus žemės padargus.
Pardaviau mylimą „Belarusą“, kuris nuo 1993 m. man tarnavo. Galiausiai 2008 m.
pavasarį pardaviau žemę jaunam ūkininkui Mariui Stancikui iš Žlibinų. Jis tęsia
ekologinį ūkininkavimą. Kol kas miškas ir sodyba su 2 ha sodu tebėra mano.
Tačiau metai daro savo, netrukus reikės irgi su ja skirtis.
1993 m., prieš išsiruošiant į tolimą kelionę, nuvykau pas aiškiaregę, kurią
dukra Laura rekomendavo. Ji būrė iš rankų ir kortomis. Jokio pokalbio apie mano
kelionę nebuvo ir jokio prasitarimo, kur gimiau. Aiškiaregė pirmiausia apčiupi953
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nėjo mano dešinę ranką ir pasakė, kad turiu ilgą gyvenimo Prie tvenkinio
liniją. Daug ugnies rado pirštuose, sakė, kad esu su cha- D. Baltutienės
rakteriu ir mėgstu gamtą bei žmones. Pasakė, kad turėsiu sodyboje. 2016 m.
dvejus namus ir daug keliausiu. Mano kelionės bus labai Juozo Girdvainio
ilgos. Namas kitoje vietoje bus tarp žalumynų. Ten aš būsiu nuotr.
laiminga. Paminėjo, kad turėsiu kelis vaikus, bet ne savo, ir
priklausysiu organizacijai, kuriai vadovausiu, bet atlygio už darbą negausiu. Kaip
tiksliai viskas išsipildė.
2002 m. įkurtas Oginskio dvaro bičiulių klubas prie Oginskio rūmų muziejaus Plungėje. Tuo metu muziejus buvo suvargęs. Tarp Plungės savivaldybės
ir muziejaus direktoriaus vyko visokių nesusipratimų. Savivaldybės taryba norėjo
didžiulį Oginskio dvaro parką privatizuoti ir išdalyti Plungės turtuoliams, kad
jie galėtų vilas pasistatyti. Tokiai idėjai priešinosi dauguma plungiškių. Muziejus
neturėjo stipraus užnugario. Oginskių rūmams grėsė rimtas pavojus. Vokiečių
draugija iš Mendeno, kuri nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo rėmė
Plungės mokyklas ir muziejų, patarė direktoriui įkurti muziejaus rėmėjų grupę
Plungėje, prie kurios prisijungtų ir Mendeno muziejaus nariai. Labai aktyvi draugijos pirmininkė Ulla Amsler įtikino muziejaus direktorių Alvydą Bakanauską
sukviesti Plungės inteligentus į susirinkimą.
Įvyko taip, kad aš, lankydamasi muziejuje, papuoliau į tą susirinkimą ir
buvau išrinkta Oginskio dvaro bičiulių pirmininke. Klubui vadovavau devynerius
metus. Per tą laiką atlikta daug darbų. Pirmiausia reikėjo apginti muziejų nuo
privatininkų, išlaikyti dvaro ir parko vientisumą, o tai nebuvo lengva. Reikėjo
varstyti daugelio politikierių duris. Rinkome žmonių parašus, rašėme į vietinę
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spaudą, kreipėmės į Seimo narį krašto vertybėms apsaugoti. Tarp mūsų narių
buvo daug raštingų žmonių.
Nariai prisideda ir prie muziejaus renginių. Muziejaus kalendoriuje viena
svarbiausių datų yra Pasaulio žemaičių paroda, rengiama kas trejus metus. Ši
paroda pritraukia daug žemaičių menininkų iš Lietuvos ir užsienio. Mano pareiga būdavo išjudinti Australijos menininkus, kad ir jie atsiųstų šiai parodai savo
kūrinių. Esu lėktuvu atgabenusi kelis paveikslus, skulptūros darbų ir net vieną
labai didelį žymios Australijos menininkės Dalios Antanaitienės instaliacijos darbą.
Australijos lietuvių fondas yra skyręs lėšų paveikslams įrėminti. Kitą kartą pasisekė
gauti lėšų meno premijoms iš nuo Skuodo kilusio Kanberos bičiulio Jono Mockūno. Nemažai yra parėmęs Australijos lietuvis, žymus verslininkas Antanas Guoga.
Kasmet bičiuliai ruošia keliones į istorines, kultūrines vietoves – muziejus,
pilis, dvarus Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje. 2005 m. Oginskio dvaro bičiulių
klubas įstojo į Pasaulio muziejų draugų federaciją (World Federation of Friends of
Museum). Mums atsivėrė platus langas į pasaulinę muziejų veiklą. Mūsų atstovai
yra dalyvavę suvažiavimuose Ispanijoje, Izraelyje, Švedijoje ir Prancūzijoje.
Lietuvoje, galiu pasakyti, nuo pirmos sugrįžimo dienos į Žarėnų kraštą, į
Smilgius, jaučiausi tikra lietuve žemaite. Visada žinojau, kur mano tėviškė, kur
mano tikrieji namai, nes mano šaknys, kai įaugo į Smilgių žemę, čia ir pasiliko.
Ateis laikas, kai nebegalėsiu kasmet skraidyti tarp Lietuvos ir Australijos. Man
išėjus Anapilin, bent dalį mano pelenų mano vaikai galės išbarstyti kuriame nors
Smilgių žemės kampelyje. Gal po ąžuoliukais ar klevais, kur su prosenelių dvaselėmis galėsiu pasirokuoti.
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Daug ko išmokau iš Žarėnų žmonių
Ginta Liaugminienė (Damanskytė)

Žar¸nuose prabėgo mano vaikystė ir paauglystė. Į šį miestelį mūsų šeima
atsikėlė 1975-aisiais – kaip tik tais metais turėjau pradėti lankyti pirmą klasę.
Tėtis Vytautas Damanskis gavo paskyrimą į Žarėnus užimti apylinkės pirmininko
pareigas, nes ankstesnė jo darbovietė – Domo Rociaus kolūkis, kuriame dirbo pirmininku, buvo reorganizuotas, prijungtas prie Rôškėnų. Mama Stasė Damanskienė
pradėjo dirbti Žarėnų vidurinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja. Ji buvo ir
mano pirmoji mokytoja.
Gyvenimą Žarėnuose prisimenu tokį, kokį mačiau vaiko, vėliau – paauglės
akimis. Pažintis su nauja aplinka prasidėjo nuo kaimyninių kiemų. Atsikėlę į
Žarėnus, gavome pusę neseniai suremontuoto namo Telšių gatvėje. Labai apsidžiaugiau, kad kaimynystėje gyvena net keli mano amžiaus vaikai. Tame pačiame name – metais vyresnė Daivutė Kinderytė, su kuria tapome geros vaikystės
draugės. Beje, Daiva ir gyvena Žarėnuose, nors nebaigusi specialių kulinarijos
mokslų, yra iš pašaukimo virėja, rengia vestuves, jubiliejus ir kitokius pobūvius
vietos žmonėms. Kaimyniniame name pas šeimininkus Rocius tuo metu nuomojosi
butą Tamašauskų šeima. Jų dukrytė, metais už mane jaunesnė Linutė, irgi spėjo
pabūti mano drauge, deja... labai trumpai. Pirmoje klasėje mergytė susirgo vėžiu.
Prisimenu, kokia buvo tragedija visam miesteliui, kaip ėjome atsisveikinti prie
Linutės karstelio, pašarvoto mokyklos sporto salėje.
Dar už vieno namo gyveno Žilevičių šeima. Jų dukra Vandutė tapo mano
klasės drauge. Liūdna, kad šio žmogaus taip pat jau nebėra tarp gyvųjų – kiek
žinau, Vandai gyvenimas susiklostė labai sudėtingai, ir ji savo noru pasitraukė iš
jo, palikdama dar neužaugintus vaikus...
Tačiau, kai buvau šešerių, gyvenimas Žarėnuose atrodė linksmas ir įdomus.
Dažnai bėgdavau pas vieną ar kitą kaimynystėje gyvenančią draugę pažaisti.
Įdomu, kad Vandutės tėtis Juozas Žilevičius buvo labai garbaus amžiaus. Kai
gimė Vandutė, jam, regis, buvo jau per 70. Kiek žinau, dabar Lietuvos rekordų
knygoje seniausio tėvo vardą siekia įregistruoti šiaulietis Antonovas, tėvu tapęs
72 metų. Ko gero, J. Žilevičius buvo ne mažiau vertas įrašyti į rekordų knygą,
tik tuo metu niekas tokiais dalykais neužsiiminėjo. Kai žaisdavome pas Vandutę namuose, jos tėtis niūniuodavo keistas, senoviškas dainas. Kartą po miestelį
vaikščiojo tautosaką renkanti ekspedicija. Kaip tik tuo metu su Vandute žaidėme
jos namuose. Atsimenu, kaip į magnetofoną J. Žilevičius įdainavo:
Obags ont kronta siedieji,
i baltas plekšnis žiūrieji.
Skan skan skan skan būt valgyti,
Kad galiečiau sugaudyti.
Tautosakininkė pagyrė, kad sena, negirdėta daina, turbūt Smetonos laikų.
Galbūt vaikui daug kas atrodo kitaip, bet manau, kad iš tiesų tuo metu
gyvenimas Žarėnuose virė. Buvo daug jaunų šeimų, buvo darbo. Visi mano klasės
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draugų tėvai užėmė vienas ar kitas pareigas tarybiniame ūkyje: brigadininkų,
vairuotojų, melžėjų, lauko darbininkų. Ir mokinių buvo daugiau – tą rugsėjo
pirmąją, kai pradėjau eiti į mokyklą, pirmokėlius vedė net dvi dvyliktokų klasės.
Vėliau, kiek žinau, A ir B klasių niekada nebebuvo, o dabar darosi sudėtinga
surinkti net ir vieną klasę.
Tarybinius metus prisimename kaip prekių deficito laiką. Žarėnų miestelio
parduotuvėje retai būdavo tirpios kavos ar žirnelių, užtat sviestą ar daktarišką
dešrą sverdavo kilogramais ir vyniodavo į rudai pilką popierių. O to, ko nebūdavo pirkti, žmonės sugebėdavo pasidaryti patys. Miestelyje triūsė net kelios
auksarankės siuvėjos, kurios siūdavo viską – nuo mokyklinių apykaklaičių iki
žieminių paltų ir net dirbtinės odos striukes iš Plùngės odos fabriko medžiagos.
Kokios darbščios buvo Stonkienė, Kadienė, Danupienė... Žinojome, kad puikiai
moka siūti ir mokyklos direktorė Paulina Jankauskienė, pagal specialybę dailės
mokytoja. Tiesa, ji komercinių užsakymų niekada nepriimdavo, tačiau kartą yra
padėjusi pasiūti tautinį ukrainietės kostiumą mokyklos šventei. Prisimenu, kaip
džiugiai mamai pasakiau, kad aš šventėje būsiu ukrainietė su gėlių karūna ant
galvos. O mama tik už galvos susiėmė – iš kur gausime tą kostiumą? Tada
vieną savo laisvą vakarą ir paaukojo mokyklos direktorė, ,,iš nieko“ sukūrusi
tokį tautinį kostiumą, kad net žado netekome. Ant paprasčiausio balto kartūno
užsiūtos skirtingos dekoratyvinės juostelės atrodė kaip tikra „soroka – višivanka“,
o atlasinių kaspinų raukiniai virto tikromis gėlėmis ant tautinės karūnos. Kai geros
idėjos suderinamos su kruopščiu atlikimu, įvyksta stebuklas. Taigi tikra tiesa, kad
kūrybingas žmogus ir iš kirvio gali išvirti sriubą.
Pas vietines siuvėjas siūdindavomės vienodas sukneles šokių konkursams,
kurie vykdavo Žarėnų vidurinėje mokykloje kiekvienais metais. Dažniausiai tėvai
nupirkdavo visoms mergaitėms vienodo spalvoto kartūno iš ,,Audinių“ parduotuvės
Telšiuosê. Patikėkite – šokių konkursai būdavo ne mažiau įdomu nei dabar per
televiziją rodomi visokie šokių dešimtukai. Šokių konkursuose dalyvaudavome
nuo pirmos iki dvyliktos klasės be jokios prievartos. Manau, tai nepaprastai graži
mokyklos tradicija, kuri, kiek žinau, gyva iki šiol. Vaikai išmoksta šokti, ir bent
jau žarėniškiai berniukai nesidrovėdami gali sušokti savo vestuvinius valsus. Ką
kalbėti apie išugdytą dailią laikyseną, ritmo pojūtį ir meilę šokiui.
Su šokiais susiję ir vėlesnių metų prisiminimai. Šeštoje ar septintoje klasėje
į Žarėnų kultūros namus pradėjo važinėti jauna choreografė iš Telšių. Susibūrė
jaunimo liaudies šokių kolektyvas, kuris gyvavo kelerius metus, kol mūsų partneriai berniukai baigė vidurinę mokyklą (mergaitės buvome pora metų jaunesnės).
Repeticijos vykdavo kelis kartus per savaitę, sąžiningai mokėmės „Gyvataro“,
„Klumpakojo“ ir kitų liaudiškų šokių, kuriuos vėliau parodydavome miestelio
žmonėms per šventes. Dalyvavome ir rajoninėje dainų šventėje. Atsimenu, kaip
veiklus kultūros namų direktorius Justinas Žukauskas „suveikė“ tautinius kostiumus net iš Vilniaus, iš paties „Lietuvos“ dainų ir šokių ansamblio. (Greičiausiai
jie buvo jau nurašyti, tačiau tikrai įspūdingi, gražūs.)
Žarėnuose gyvena mano mama. Atvažiuoju pavasaroti, aplankyti jos ir tėvelio kapo. Matau, kaip keičiasi miestelio gyvenimas. Šalia kultūros namų nemažu
traukos centru tapo bažnyčia. Žarėniškių pasididžiavimas – Žolinių atlaidai, į
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kuriuos suvažiuoja ir giminės, ir aplinkinių kaimų žmonės. Mano vaikystės metais bažnyčia veikė, tačiau ji tarsi buvo šalia viešo bendruomenės gyvenimo. Kai
kurias ceremonijas buvo perėmusios kitos institucijos. Nereikia manyti, kad tais
laikais šventėme vien partines šventes. Ne, būdavo ir krikštynos, ir laidotuvės.
Žarėnų apylinkės salėje būdavo organizuojamos labai gražios krikštynos su eilėraščių posmais, iškilmingu kūdikio įrašymu į registracijos knygą. Visada būdavo
Gandras (juo persirengdavo koks mokinukas).
Gražių prisiminimų kelia vaikystės Vėlinės. Mirusiųjų atminimui mokykloje
būdavo daromi specialūs įrašai – moksleiviai skaitydavo poeziją apie buvimą
šioje Žemėje, gyvenimo grožį, prasmę. Fone grodavo klasikinė muzika, būtinai –
jausmingąją „Ave, Marija“. Lapkričio 1-osios vakarą kartu su tėvais eidavome į
kapines, nors Žarėnuose palaidotų giminaičių neturėjome. Bet būdavo jauku žiūrėti
į degančias žvakeles, paklausyti iš Žarnos kapinių koplyčios transliuojamo poezijos
įrašo. Dažniausiai lapkričio 1-ąją iš spintos išsitraukdavome jau ir žieminius paltus...
Mano vaikystės Joninės vykdavo prie Paplienijos piliakalnio. Joninių laužų
nepamenu, gal tiesiog vaikai jų nebesulaukdavo. Tačiau atsimenu labai smagias
ir juokingas miestelėnų rungtis. Viena jų – nuvažiuoti siauru liepteliu per upelį,
neįvirtus į vandenį. Deja, retai kam tai pavykdavo, o norinčių būdavo daug. Kitoje
rungtyje dalyvaudavo suaugę vyrai – ant buomo vienas prieš kitą atsistodavo du
stipruoliai ir šieno prikimštais pusmaišiais turėdavo numušti vienas kitą. Pamenu,
kokį įspūdį man tada padarė pirmą kartą matomas Vincas Griguola, kuris vėliau
tapo mūsų kaimynu. Tarsi koks amerikietiškų imtynių kovotojas nuožmiu žvilgsniu ir galingu kūnu. Atrodė, kad toks gali ne tik numušti, bet ir užmušti. Nors
vėliau, gyvenant kaimynystėje, mačiau, kad šis fizine jėga apdovanotas vyras yra
taikus ir geros širdies.
Mano vaikystės metais Žarėnuose kiekvienai šeimai atrodė suprantama turėti
savo daržą, laikyti karvę, per metus užsiauginti porą paršiukų. Galbūt dėl to, kad
parduotuvėje galėjai nusipirkti toli gražu ne visko. Todėl ir vaikai nuo mažens
būdavome įtraukiami į ūkio darbus – kol maži, lesinti viščiukus, prirauti žolės,
pašerti triušius, o didesni jau ir daržus ravėdavome, ir šienaudavome.
O paskui, kiek žinau iš mamos pasakojimų, atėjo laikas, kai šeimose viena
po kitos ėmė nykti karvės. Kuri moteriškė tapo našle, kuriai nebeliko sveikatos
(vyrai Žarėnuose, kaip žinia, miršta ar tragiškai žūva gerokai anksčiau už moteris). Kai esi vienas ir ne geležinės sveikatos, kam ta karvė? Dabar karves laiko
tik ūkininkai, ir ne po vieną, o bandomis. Tokia verslo logika. O mano vaikystėje
kiekvienas kiemas privalėjo turėti šunelį, katę ir, žinoma, karvę. Vaikystėje mama
sakė: „Mokykis melžti karvę, nes gyvenime reikės.“ O kai papjaudavo naminę vištą,
ir vėl kviesdavo: „Vaikeli, mokykis pešti ir mėsinėti, nes kai turėsi savo šeimą, reikės.“
Manau, tai sakydama ji šventai tikėjo, kad laikai nepasikeis taip smarkiai, kaip
pasikeitė. Niekada nebeteko melžti karvės. Nesu išmėsinėjusi ir nupešusi nė vienos
vištos. Nuo 18 metų gyvenu Vilniuje.
Tačiau daug ko išmokau iš mažo miestelio gyvenimo, kokį mačiau augdama
Žarėnuose.
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Žarėnai – tai žaros, variniai saulėlydžių rėmai...
Almis Grybauskas

Žarėnų vietovė išties ypatinga. Nenusakomas
jausmas apima kaskart, kai sustoji prie Mínijos vingio
dvikuprio Påplienijos piliakalnio papėdėj. Upė išskobė
slėnį, kuriame kaip taurėj kunkuliuoja gyvybės energija.
Iš to slėnio galingais pečiais pakyla kalnas, kuriam
beprilygti gali nebent Šatrijâ ar – kiton pusėn žvelgiant – Medv¸galis. Visos nurimusios apylinkės tėra
tik dekoracija jam. Nuo piliakalnio veizi nirtulinga Almis Grybauskas. 2010 m.
Žemaičių senovė. Aplinkui tokiu pačiu senovišku rit
mu skambantys vietovardžiai – Ariškė, Girkantiškės, Meding¸nai, Klaišia¤, Luõkė,
Lîeplaukė, Karštìniai, kuriuos, rodos, imk ir dėk į epinę poemą.
Man tai dar ir ankstyvosios jaunystės metai, nes 1961 m. pradžioj, tėvams
persikėlus į Ariškę, pradėjau vaikščioti į Žar¸nų mokyklą, tuomet buvusią senajame mediniame Underavičių dvare. Žiemą pėsčiom arba dviračiu per miestelį,
o vasarą – tiesiai per laukus, per upę permestu tilteliu, paskui, pakilus į skardį,
Underavičių dvaras jau ranka pasiekiamas.
Įspūdingas tas Underavičių dvaras, kaip iš kokio gotikinio romano ar siaubo
filmo, pilnas visokių užkaborių, siaurų tamsių koridorių, voratinkliais aptrauktų
slaptaviečių. Labai gaila, kad jis paliktas nykti. Reikėtų bent konservuoti jį, jei
negalima šiuo metu restauruoti, nes tokių gražių ir tokioje vaizdingoje vietoje ne
tiek jų ir daug (Underavičių dvaras jau restauruojamas – vyr. red.).
Aplinkiniai kaimai lengvai pasiekiami dviračiu – Karšteniai, kur gyvena
Bronius, kur galima paimt valtį ir pasiirstyti ežere, Girkantiškės, iš kur į Žarėnus
ateina Vytis, Ancis ir Adė, Va»niai, kur link šiaip smagu važiuoti miškais. Netoli
ir Plùngė, kur pirkau savo pirmuosius džinsus.
Taip su neseniai įsigytu dviračiu kartą parmyniau iš pat Kla¤pėdos. Svaiginančios naktinės lakionės dviračiais. Vasaros naktimis, rugpjūtį, kai krenta žvaigždės, kai kelią – gelsvą žvyro juostą – matai kažkokiu vidiniu regėjimu. Žiemos
naktimis – metalinio melsvumo sniegas mėnesienoje. Prisimenu visad labai daug
sniego, nors šalčių, rodos, didelių ir nebūta. O dviračiai tuometiniame Žarėnų
mieste – kaip žirgai senųjų dainų berneliams.
Vandens ženkle – maudynės Minijoje ties jau minėtu liepteliu, Karštenių
ežeruose arba priešingoje pusėj – durpinguose duburiuose Saušilio miške.
Ariškėje dar tebestovėjo senas žemas dvarelis, prie kurio vešėjo didžiulis
sodas. Priešais senąjį namą buvo pastatytas naujas, kuriame ir gyvenome, o kieme
vidury namų tarpo spalvingas gėlynas, toliau, pamiškės link, už kalvės glaudėsi
kadaise buvęs molinis kumetynas. Aplinkui kilo gauruoti lapuočiai, miškas šiaušėsi
eglėmis. Medžiai, didžiuliai medžiai globė kraštovaizdį ir teikė saugumo pojūtį.
Panašiai kaip Mačernio Ša»nelėje.
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Devintokai prie
mokyklos senajame
Underavičių dvare:
Anicetas Jasinskas,
Vytautas Kviklys,
Almis Grybauskas
ir Anicetas
Laurinavičius.
1962 m. pavasaris

Apskritai tas Žemaitijos kampelis – Žarėnai – atmintyje kažkoks belaikis,
tarsi tiesiai iš Daukanto „Būdo kalnėnų ir žemaičių“. Bet ir laikų būta stingulingų, smarkiai kontrastuojančių su eiklia jaunyste. Kukurūziniai Chruščiovo metai,
šlapia forminė duona, viešas kažkokios maldingos merginos, pavadintos sektante,
teismas Telšiuosê, į kurį visus vežė sunkvežimiais, ir ausis išūžianti sovietinė
propaganda. Jos melai ir savimi patenkintas kvailumas – bene giliausiai įsiėdusi
to meto spalva.
Kai Žarėnų mokykla persikėlė į naujus mūrus, Underavičių dvare įsikūrė
kultūros namai, anksčiau buvę pagrindinėje miestelio gatvėje, einant vaistinės
link. Senieji man siejasi su ten matytais filmais: „Šaunioji septyniukė“, Viskončio
„Rokas ir jo broliai“, „Velniški vairuotojai“, „Grafas Montekristas“ ir daugeliu
kitų. Knygų lietuvių kalba išeidavo labai mažai, visos, vertos tuometinio mano
dėmesio, buvo perskaitytos. Skaičiau jau ir rusiškai, bet Žarėnų bibliotekoje tokių
nebuvo. Televizija rodė tik propagandines laidas arba sportą, kuriuo nesidomėjau,
tad filmai, ypač užsieniniai, nors ir iškarpyti, ko tada dar nežinojau, buvo kone
langas į pasaulį.
Būta, tiesa, ir chruščiovinio „atlydžio“ literatūros. Įsikirtau Jevtušenkos, Aksionovo, Okudžavos pavardes, o 1963 m. „Pergalėje“ išspausdinti Albino Žukausko
eilėraščiai ir Romualdo Lankausko romanas (reikėtų, manau, vadinti jį mažuoju
romanu, bet anuomet toks terminas nevartotas) „Tiltas į jūrą“ buvo užsipulti sarginių partijos šunelių, todėl bematant susiradau tuos tekstus ir godžiai perskaičiau.
„Tiltas“ pirmąkart įtikino mane, kad įmanoma skaityti ir lietuvių autorių prozą,
o R. Lankauskas ilgam liko šito žanro autoritetu.
Mano paties to meto rašinėjimai, žinoma, tėra silpnučiai pradedančiojo bandymai ir dar ilgai tokie liko. Gerai tai ar ne, bet jų taip jau ir nebeapleidau, tik
kad apgailėtinai ilgai negalėjau progresuoti, nes negaudavau nei tinkamos lektūros,
nei man kas patardavo. Laimingu atsitiktinumu į rankas pateko, rodos, Kogano
„Vakarų Europos literatūros istorija“, kurią į skutus suskaičiau ir sužinojau šį bei
tą, ką tikrai verta buvo žinoti.
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Dešimtokai prie naujosios mokyklos. Septintosios abiturientų laidos
išleistuvės: Almis Grybauskas, Bronius Laurinavičius, Marytė Krolytė,
Anicetas Laurinavičius, Janina Šiaulytė, pienininkas Jonas Bagurskas,
matematikos mokytoja, klasės auklėtoja Aldona Leonienė, Anicetas
Jasinskas, Adelė Radavičiūtė, Vytautas Kviklys ir Stefa Kairytė.
1963 m. gegužė

Kitas dalykas, kuriam pirmą postūmį taipogi gavau Žarėnuose, buvo vokiečių
kalba, kurios mokė mokytoja Greta Stanaitienė. Jinai įpratino skaityti vokiškai, ko
jau irgi nebeapleidau ir kas buvo itin naudinga, nors mane dominančių autorių
negalėjau rasti net studijuodamas Vilniuje. Turėjau išmokti skaityti lenkiškai, bet
tai jau kitas, vėlesnis laikotarpis.
Buvo dar vienas langelis – radijas. Ir turbūt ne vien man. Vakarais daugelis priglusdavo prie birbiančių, ūbaujančių – taip buvo sovietų trukdoma –
aparatų, kad išgirstų daugiau, nei rašoma meluojančioje „Tiesoje“, ir gaudydavo
„Amerikos balso“, Vatikano radijo žodžius. Aš pasiklausydavau ir mažiau – bent
čia, Žemaitijoje, – trukdomų rusiškų laidų. Kartą Karšteniuose Bronius parodė ir
Žemaitijos partizanų spaudos.
Mokykla anuomet nelabai galėjo ką duoti, greičiau priešingai. Būtent tų
chruščiovinių „reformų“ laikais buvo įvestas vadinamasis gamybinis mokymas.
Mūsų klasę mokė pienininko specialybės, mokė taip, kad miestelio pienininkas
Jonas Bagurskas skaitydavo tikras, baisingai nuobodžias „gamybines“ paskaitas, o
mes turėdavom jas konspektuoti ir perprasti, sakyčiau, gal ir nelabai sudėtingą,
bet absoliučiai nereikalingą technologiją. Vasarą visi privalėjom atlikti „praktiką“
pieninėje. Be to, būta dar, pamenu, vadovėlio, kuriame buvo pateikti sunkiosios
pramonės, pavyzdžiui, metalo lydymo pagrindai. Ir visa tai buvo kemšama į
vaikų galvas, nenaudingas idiotiškas balastas, o Lietuvos istorijos kaip ir nebuvo,
ji buvo įglausta į SSRS istoriją. Tikriausiai retas dabar beprisimena, jog pamokos
prasidėdavo septintą ryto anuometiniu Maskvos laiku, tad žiemą iš kiek toliau
reikėdavo išeiti dar gerokai prieš auštant. Bet vis dėlto vyrauja malonūs prisiminimai, nes per paskutinius dvejus mokslo metus Žarėnų mokykloje visi, o mūsų
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klasė buvo nedidelė – tiktai devyni, susidraugavome, gal Minija ties Paplienijos
kiek ir vietinės gamybos alkoholiui – šarpyliui – padedant. piliakalniu. 2021 m.
Klerkiantis autobusiukas nubirbindavo į Télšius – ma- K. Driskiaus nuotr.
žąjį Parýžių, kaip jį vadindavo stilingas jaunimas, kuriam
toną duodavo dailiokai, tai yra dailės technikumo mokiniai, gastroliuojantys miesto
centre, o kartais užklystantys ir į Žarėnus, kur anuomet ant Paplienijos piliakalnio
smagiai būdavo švenčiamos Joninės, net raitelių lenktynės vykdavo. Prisimenu prie
Ge»manto ežero išgirstą „Pilėnų“ operą, intriguojančias „Alkos“ muziejaus sales,
pasakojimus apie šokius „Masčio“ klube, kurie esą visada baigias muštynėmis...
Tas laikas susijęs ir su pirmosiomis „The Beatles“ dainomis, kurių klausydavaus
per tą patį lempinį radiją.
Rodos, vėl skamba „Yesterday“, ir Žarėnuose viskas, rodos, buvo tik vakar...
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Augau ir mokiausi Medingėnuose
Algimantas Juozaitis

1946 metų žiemą atsiradau Medingėnų ūkininkų Barboros ir Zigmo
Burbų šeimoje, kurioje augo trys vaikai:
vienmetis su manimi Vytautas, keleriais
metais jaunesnis Albinas ir jaunėlė Angėlė, dar po kelerių metų gimė Jurgis
ir Danielius. Jau kitą dieną pradėjau
lankyti Medingėnų pradinę mokyklą.
Priėmė į pirmą klasę. Skaityti
mokėjau neblogai, net geriau už kai
kuriuos antraklasius, rašyti taip pat
buvau pramokęs.
Medingėnų pradinė mokykla stovėjo ant kalniuko, tad per pertraukas
nuo jo buvo smagu slidinėti. Mokyk
los pastatas ir dabar tebestovi, tiktai
visų apleistas. Čia kuo puikiausiai tiktų
įrengti medingėniškės garsios rašytojos
Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos
gimtinės ir tarpukario metų geriausių
ūkininkų muziejaus ekspoziciją.
Reginos ir Kazio Juozaičių šeimoje augo šeši
Medingėnų mokyklos patalpose vaikai: 1-oje eilėje (iš kairės) – Danielius,
vienoje pusėje buvo klasės – didelis Angėlė, Jurgis, Albinas, 2-oje – Algimantas ir
kambarys su apskardinta apskrita kros- Vytautas. 1954 m.
nimi, prie kurios žiemą dažnai šildydavomės. Tame kambaryje tilpo ir mokėsi visos keturios klasės. Pamokas vedė
mokytoja Emerencija Tuminaitė, kuri gyveno kitoje patalpų pusėje. Ji daugiausia
dirbo su ketvirta klase1.
Ūkininkų Burbų sodyba buvo įsikūrusi už Medingėnų miestelio gražioje ir
vaizdingoje vietovėje – ant srauniosios Minijos upės skardžio. Pavasarį, pražydus ievoms, Minijos žaliosios pakrantės ir aukšti skardžiai pasidengdavo baltais
žiedais, ore pasklisdavo aitrūs, nosį kutenantys kvapai. Nuo pat ankstyvo ryto,
saulei tekant, pasigirsdavo įvairiausių paukščių giesmių, trelių. Atrodydavo, kad
oras virpa, juda, tiesiog viskas banguoja ir kilnojasi. O vakare, kai nuo Minijos
pakildavo rūkas ir balta marška pasklisdavo mėnesienoje po lankas, prabildavo lyriškosios lakštingalos. Jų trelės užburdavo ir svaigindavo, o širdį ir galvą
apimdavo nuostabios mintys ir švelniausi jausmai. Tai buvo nuostabūs vakarai
Medingėnų Minijos pakrantėse ir jie visam laikui giliai įsirėžė į atmintį.
Burbų sodybą iš pietų ir vakarų
Pokalbį koregavo ir 2012 m. liepos 6 d. įrašė į
juosė Minijos upė, iš šiaurės driekėsi
magnetinę juostelę Juozas Girdvainis.
valdiškas miškas ir ūkininko Antano 1 LCVA, f. 391, ap. 6, b. 272, l. 21
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Macijausko žemė, iš rytų bendrose ganyklose ganėsi gyvuliai, iš pietryčių priartėję ūkininko Antano Žutauto ir Vinco Girdvainio žemės plotai. Sodybą sudarė
didelis gyvenamasis namas su pryšininke namo viduryje. Buvo didelis kaminas
su duonkepiu. Šalia trobos stovėjo du tvartai, viename laikė arklius ir kiaules,
žąsis ir vištas, kitame – karves ir avis. Atokiau pūpsojo jauja su pirtimi linams
džiovinti ir svirnas su kamaromis, kuriose vasarą miegodavo samdiniai. Šalia
puikavosi gražiai sutvarkytas didelis vaismedžių sodas.
Ūkininkai Barbora ir Zigmas Burbos tvarkėsi 20 ha žemės sklype ir dar turėjo
10 ha brolio vardu. Laikė 3 arklius, 5 karves ir jautį, 5 avis ir aviną. Pavasarį su
ėriukais avių banda susidarydavo iki 18 galvų, dar prisidėdavo pulkas vištų, žąsų,
kalakutų ir ančių. Todėl tokiam dideliam ūkiui prižiūrėti samdė vaikį, mergą ir
piemenį. Išmanusis ūkininkas Burba turėjo tinkamų žemės ūkio padargų – arklinę
šieno pjaunamąją, arklinį grėblį (grėbarką) ir bulvių kasamąją. Rudenį parsiveždavo
kuliamąją, sukviesdavo kaimynus į gausią talką ir bemat iškuldavo javus.
Vasarą braidydavome po Minijos upę, maudydavomės, žvejodavome. Kai
paūgėjome, reikėdavo ir karves ganyti. Piemens nebesamdė, tačiau ilgai bandos
ganyti neteko, gal porą vasarų.
Sovietams prievarta įsteigus „Švyturio“ kolchozą Medingėnuose, visų gyventojų gyvulių ir paukščių ganymai baigėsi. Gyventojams leido laikyti tik vieną
karvę ir veršį. Karvę pradėjo raišioti su grandine (lenciūgu). Asmeniniam naudojimui ariamos žemės sovietų valdžia vienai šeimai teskyrė 60 arų.
Pusiaukelėje tarp Medingėnų ir Burbų ūkio ant Minijos gerai veikė senas
medinis Irenos Sakelienės vandens malūnas su aukšta užtvanka, vadinama spūska.
Malūno pastatas buvo suręstas 3 aukštų. Prie malūno pristatytame vieno aukšto
gyvenamajame name gyveno malūnininko Brazdeikio šeima. Malūno pastate buvo
didelis laukiamasis kambarys, kur, atvažiavę iš toliau, žmonės laukdavo eilės malti
arba, kai baigdavosi užtvankoje vanduo, lūkuriuodavo, kol vėl jo pritekėdavo.
Girnas suko turbina, kuri buvo šalia malūno ant Minijos upės atšakos. Turbina
suko pirmame aukšte įrengtą transmisiją, kuri sukamą judesį perduodavo į antrą
aukštą girnoms ir kitiems įrenginiams sukti.
Pirmajame malūno aukšte priimdavo sumaltus miltus, kurie per latakus
byrėdavo į maišus. Antrame aukšte stovėjo dvejos girnos ir šatras. Vienomis ma
lė, kitomis pikliavo. Maldavo grūdus ir šatru darydavo kruopas – grucę. Vėliau
įrengė valcus. Darydavo valcuotus miltus, iš kurių iškepdavo gardžiausius baltutėlius pyragus.
Trečiajame aukšte stovėjo didelis medinis ratas, kuriuo keldavo maišus su
grūdais tiesiai iš atvykusio vežimo. Nuleisdavo ilgą lenciūgą, užkabindavo po du
grūdų maišus. Sukant galingą medinį ratą ant ilgo rąsto vyniojosi lenciūgas ir
pakeldavo maišus su grūdais į trečiąjį aukštą. Čia grūdus supildavo į specialias
angas, iš kurių jie patekdavo į reikiamas girnas. Kad maišus galėtų pakelti tiesiai
iš vežimo, tasai ilgas rąstas ar būgnas iš malūno pastato buvo išlindęs apie porą
metrų. Jis buvo dengtas ir apkaltas lentomis. Apačioje įrengtos durys darėsi iš apačios į viršų. Kildami maišai jas atidarydavo. Maišus keldavo tol, kol durys pačios
užsidarydavo. Tada ant jų nuleisdavo
2
LCVA, f. 388, ap. 2a, b. 2235, l. 1–22.
maišus, atrišdavo ir keldavo toliau2.
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Talka Medingėnų
kapinėse. 1-oje eilėje
(iš dešinės) sėdi
klebonas Jonas
Paliūkas, 4-as –
Algimantas Juozaitis.
1956 m.

Vėliau, 1958 m., prie vandens malūno pastatė generatorių elektrai gaminti.
Nutiesė elektros laidus nuo malūno į Medingėnus gyventojų butams apšviesti.
Vandens nebeužteko, todėl prie malūno pastatė traktorių girnoms sukti. Kai 1958 m.
nutiesė elektros liniją į Medingėnų gyventojų butus, malūnas prarado savo vertę
ir paliktas likimo valiai, kol sunyko.
Medingėnus vietiniai vadindavo miestaliu. Kaip atrodė Medingėnai po Sovietų
Sąjungos ir fašistinės Vokietijos karo 1945–1950 metais?
Dabar dauguma atsikėlusiųjų nebežino, kas ir kur gyveno. Juk tikrai nori
žinoti ankstesnių Medingėnų ūkininkų vaikaičiai, kurių jau vienas kitas pargrįžta
į protėvių gyventas žemes – Medingėnų, Gedikėnų, Užminijų, Ariškės, Klaišių,
Smilgių, Žarėnų, Keturakių, Lauko Sodos vietoves, kur kadaise gražiai gyveno
ir puoselėjo naujausias žemės įdirbimo tradicijas jų seneliai ir proseneliai. Duok,
Dieve, kad jie greičiau susiprastų ir pradėtų nusekliai ūkininkauti tuose sovietų
okupantų valdžios per 50 okupacijos metų išdraskytuose ir dabar daugumoje
žemių paverstų dirvonais ir ganyklomis protėvių bei jų kaimynų žemių plotuose.
Medingėnai – gražiai ir planingai išsistatęs bažnytkaimis su centrine aikšte,
kurioje kertasi 4 keliai: Žarėnų, Plungės, Rietavo ir Tverų. Medingėnų aikštėje
aukštai į dangų kyla Vytauto Didžiojo 500 metų sukakčiai 1930 metais pastatytas
gražutėlis paminklas. Sovietmečiu vietinio pagirdyto komunistėlio vairuotojo Petro
Kinderio (pirmininko paliepimu) užnertą trosą tempiant mašina, nugriautas ir tiktai
Atgimimo laikais vėl atstatytas. Visi pastatai mediniai, dengti skiedriniais stogais.
Kiekvieno gyvenamo namo šeimininkai po langais erdviuose darželiuose augino
daug įvairiausių gėlių, dekoratyvinių krūmų, darželius juosė parakanų tvorelės.
Pagrindinis ir didžiausias Medingėnų statinys buvo Švenčiausiosios Trejybės
bažnyčia, šalia bažnyčios tvoros (zomatos) stovėjo nebaigta statyti klebonija, dar tik
sienos mūrytos iš raudonų plytų. Netoli klebonijos stovėjo medinė senoji klebonija, kurioje gyveno Medingėnų klebonas Jonas Rugys su gaspadine ir bažnyčios
varpininko (zvaniniko) Jančiausko šeima.
Klebonas Jonas Rugys taip pat ūkininkavo, turėjo žemės, gyvulių, laikė
arklį. Jis po pamaldų dirbo savo ūkyje. Klebonas J. Rugys buvo griežtas, ruošė
mus Pirmajai Komunijai. Neleisdavo net pakrutėti, nepaklusus, paklupdydavo
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prieš altorių ilgesniam laikui. Per pertraukas žaisdavome aikštėje prie Vytauto
paminklo. Aš turėjau žaislinį pistoletą, juo šaudžiau į bažnyčios tvorą (zomatą).
Tuo metu pro šalį ėjęs klebonas pamatė ir atėmė iš manęs šaudyklę. Supykęs
nusipirkau kitą, ir tą atėmė. Kai priėjome prie Komunijos, klebonas man šaudykles
grąžino, bet sugadintas. Mums einant išpažinties, klebonas reikalaudavo susiskaičiuoti nuodėmes. Tuo metu daug žmonių ėjo išpažinties. Būdavo ilgos eilės prie
klausyklos iš abiejų pusių. Jei kokia davatkėlė nesusiskaičiuodavo nuodėmių, ją
pavarydavo į eilės galą, kad susiskaičiuotų. Aš gudraudavau, pasakydavau, kad
per dieną ar savaitę tiek ir tiek kartų susikeikiau, be reikalo Dievo vardą minėjau.
Ir skaičiuokis sau, kiek bus iš viso, bet įtikdavau.
Zakristijonu tuo metu buvo Justinas Brukauskas. Jis gyveno tolėliau nuo
Medingėnų, kaime už kapinių. Buvo vienintelis ir garsiausias Medingėnų krašto
fotografas. Žmonės dažnai kviesdavosi jį fotografuoti į savo namus. Dokumentams
daryti nuotraukų kiekvienas eidavo pas fotografą į namus. Jo augintinis Antanas
Janušauskas buvo tapęs savotišku klapčiuku, vėliau baigė Medingėnų septynmetę
(1-oji laida), mokykloje buvo mokslo pirmūnas. Pats susikonstravo radijo imtuvą, toliau mokslus tęsė Klaipėdos pedagoginėje mokykloje, vėliau tapo Vilniaus
edukologijos universiteto (tuomečio pedagogikos instituto) docentu. Justinas Brukauskas buvo prisiekęs žvejys, dažnai matydavome abu su Antanu Janušausku
meškeriojančius Minijos upėje.
Vėliau, kai sovietų valdžia prievarta iškraustė kleboną iš senosios klebonijos,
tose patalpose įsikūrė vaistinė, kitą pastato dalį okupavo sovietų valdžia ir čia
įkūrė liūdnai pagarsėjusį sovietų stribyną – Telšių sovietinės valdžios saugumo
Medingėnų skyrių. Čia dieną ir naktį šeimininkavo visokio plauko rusakalbiai,
parsidavėliai lietuviai. Stribai dieną siautėdavo aplinkiniuose kaimuose, o vakarais
dažnai gerdavo. Girtaudavo, šūkaudavo, keikdavosi, akies taiklumą miklindavo
šaudydami į bažnyčios langus ir angelą ant varpinės stogo.
Šalia klebonijos Medingėnų centre puikavosi Vinco Girdvainio gražus ir
erdvus, dailiai sutvarkytas gyvenamasis namas, kuriame 1947 m. rudenį įsteigtos
Medingėnų septynmetės mokyklos trys klasės. Kitame mokyklos namo gale gyveno septynmetės mokyklos direktorės Adolfinos Gedvilienės (Eidimtaitės) šeima.
Antrame aukšte ir visoje pastogėje įsirengė sau nedidelius kambarėlius, butukus
ir apsigyveno 6–8 mokytojai.
Už mokyklos pastato buvo kitas gyvenamasis namas su ūkiniais statiniais,
jie neišlikę. Tame name gyveno Baltrus Kungys. Antroje kelio pusėje stovėjo dar
vienas didelis namas, kur viename gale buvo įsikūręs kooperatyvas ir gyveno
krautuvininko šeima, kitame gale šeimininkavo ūkininkas Katinas. Už vieškelio
į Plungę, kuris ėjo pro Medingėnų malūną, tas kelias jau seniai ištiesintas, tada
per pelkes buvo pakloti lieptai, kad nuo Užpelių pusės žmonėms būtų tiesiau
ateiti į bažnyčią, stovėjo ūkininko Leono Surblio gyvenamasis namas su ūkiniais
pastatais. Kitame namo gale gyveno Pocius.
Čia, miestelio centre, prie Žarėnų kelio veikė Medingėnų pradinė mokykla,
kitoje vieškelio pusėje dailia tvora aptverta stovėjo auksarankio kalvio Stasio
Vytarto sodyba. Šalia sodybos veikė Medingėnų pašto įstaiga, gyveno ir dirbo
pašto viršininkas Juozas Jocys. Jis buvo ir Medingėnų bažnyčios vargonininkas.
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Toliau nemažą dalį ploto užėmė Vinco Girdvainio ūkiniai pastatai – svirnas, tvartai, daržinės. Kitoje kelio pusėje, link kapinių, buvo du gyvenamieji pastatai su
ūkiniais statiniais. Dabar čia stovi visas mūrinių namų miestelis. Tada viename
name gyveno milicininkas Vacys Stasiulis su šeima. Dar toliau į laukus veikė
Vinco Girdvainio lentpjūvė (tartokas), gaterį suko garo mašina. 1945–1950 m. dar
nuo seno taip buvo susiklostęs Medingėnų žmonių gyvenimas savuose pastatuose.
Einant iš Medingėnų Rietavo vieškeliu buvo daug gražių privačių statinių.
Dešinėje stovėjo davatkos Valiūnės sodyba, kur vėliau pristatytame priestate gyveno klebonas. Sovietų valdžia oficialiai neleido baigti statyti plytinio klebonijos
pastato. Toje pačioje kelio pusėje ant aukštesnės kalvelės stovėjo Pociūtės trobelė,
kitoje kelio pusėje ant kitos kalvos – dailios Juozo Petravičiaus ir Kotrynos Škrabienės sodybos. Tolėliau matėsi Prano Kybarto sodyba, pakalnėje prie Duobulio
upelio gražiai sutvarkytame namelyje buvo įsikūrę nagingas kelio meistras Juozas
ir Kazimiera Knystautai su šeima. Ir jau čia – Medingėnų miestelio ribų pabaiga.
Einant vieškeliu iš Medingėnų Plungės link, praėjus vandens malūną, čia
pat kelio kairėje stovėjo brolių Šateikių namai. Jie gražiai gyveno ir vertėsi gamtos
gėrybių rinkimu: uogų, riešutų ir daug žvejodami. Už jų namo netoliese stovėjo
Ievos Puokaitės namelis. Už kelio vingio ir didžiulio topolio, kurį vos keturi vyrai apkabindavo (tiesinant vieškelį buvo nupjautas), ant Minijos skardžio stovėjo
Zenono Stanio ir Juozo Jurkaus sodybos. Šiek tiek paėjus Deksnių miško link,
dešinėje stovėjo sena Vinco Vytarto sodyba iš penkių pastatų. Kieme augo tokio
pat dydžio, kaip prie Juozo Jurkaus, topolis.
Tolėliau, kitoje kelio pusėje, buvo išvaizdi Vlado Šimkaus sodyba, dar toliau,
miško įlinkyje, buvo gražiai įkomponuota Stasio Surblio sodyba. Nuo jos toliau
į laukus, ant kalvos, stovėjo didelė senovinė sodyba, iki šių dienų neišlikusi. Už
jos prie miško buvo Stasio Stonio ūkelis. Toliau tęsėsi Deksnių miškas ir už jo
driekėsi Užpelių kaimas.
Į Tverų pusę nuo Medingėnų kairėje stūksojo Irenos ir Henriko Sakelių
dvaro griuvėsiai. Sakelių šeimą su dviem mažamečiais vaikais sovietų okupantų
valdžia 1941 m. birželio 14 d. naktį išvežė į Sibirą, o po savaitės, prasidėjus
karui, vokiečiai, ieškodami rusų tankistų, sudegino visus rūmų pastatus, kaip ir
dar dešimtis aplinkinių sodybų – nuo Medingėnų bažnyčios tvoros iki ūkininko
Stasio Girdvainio sodybos su galinguoju ąžuolu ir koplytėle prie vieškelio. Vėliau
Sakelių ūkio vietoje, prie pat kapinių, sovietų valdžia pastatė 400 vietų karvides
ir pašarų sandėlius.
Tolėliau, dešinėje kelio pusėje, ant aukštos kalvos atsiveria Medingėnų kapinės.
Šalia kapinių, dešinėje kelio pusėje, tęsėsi Vinco Girdvainio laukai ir dar dvi
sodybos: viena dešinėje, kita kairėje, tolėliau – Minijos didžiulių klevų paunksmėje
stovėjo Juliaus Geringsono sodyba.
Už Medingėnų malūno per brąstą pro Antano Žutauto sodybą ėjo keliukas į ganyklas link Šukštos dvaro – į Keturakių kaimą. Už A. Žutauto sodybos
į šiaurės pusę nuo seno stovėjo ūkininkų Burbų ūkis, už miškelio – Antano
Macijausko ūkelis, toliau driekėsi Šukštinės miškas. Paėjėjus už bendrų ganyklų,
dešinėje keliuko pusėje – cigelnėje stovėjo Jonauskienės trobelė. Pavadinimas, matyt, kilęs nuo „ciegla“ – lenkiškai plyta. Matyt, ten buvo gaminamos plytos, tai
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Medingėnų tautinių
šokių ansamblis

Medingėnų
septynmetės mokyklos
mokytojai ir mokiniai

bylojo likusios gilios duobės, iškasus molį. Toliau varganas Stonkaus ūkelis, jie
sovietų okupantų valdžios buvo ištremti į Sibirą. Dar toliau – Končiaus ūkelis.
Minėti pastatai priverstinio kolektyvizacijos baubo neatlaikė, Šukštos dvaras buvo
smarkiai nugyventas.
Kasmet su didžiausiais norais ir sumanymais laukdavome mokslo metų
pradžios, nes nebereikėdavo ganyti kolchozo bandos ir šiaip dirbti visokių darbų, o mokykloje galėjome ne tik mokytis, bet ir padūkti. Į mokyklą eidavome
įvairiomis vietomis. Tai priklausydavo nuo gamtinių sąlygų ar šiaip nuo draugų
kompanijos, ar kitokios kokios nors bauginančios situacijos. Dažniausiai eidavome
per Palikimo kalną. Čia per upę buvo lieptas, o per pelkes nutiesti lieptai nuo
žemės paviršiaus buvo pakelti per 30 centimetrų. Pro čia į mokyklą ėjo daugelis
mokinių iš Užlieknio kaimo ir Šukštos dvaro. Žiemą eidavome pro vandens malūną, kur jau būdavo pramintas takas. Esant silpnam ledui, čiuoždavome per lieptą
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arba per vandens malūno užtvankos
viršų, o kai stipriai užšaldavo Minijos
upė, eidavome ledu, tilto nebuvo – tik
brąsta. Rudenį ir pavasarį, kai atsirasdavo purvynai, šokinėdavome per
lieptą, Minijos upės aukštų skardžių
pakraščiais ir pro Jurkaus sodybą, Vlado Šateikio trobą – per pelkių lieptus
iki pat Medingėnų pradinės mokyklos
pastato.
Pavasarį, kai patvindavo sraunioji Minija, vanduo apsemdavo visas Algimanto Juozaičio šeima
lankas, nunešdavo lieptus, tada ir susisiekimas su Medingėnais nutrūkdavo. Į Medingėnus patekti buvo galima tik
pro Grąžčių (Gronščių) malūną. Tai mums, mokiniams, buvo didelis vingis. Į
mokyklą neretai eidavome trumpesniu keliu – pro Juozo Vainausko sodybą. Čia
nuo Šukštos dvaro ėjo keliukas į Medingėnų–Žarėnų vieškelį. Per Palos upę buvo
pastatytas aukštas tiltas, kurio potvyniai nesiekdavo, tačiau iki tilto ir keliuką,
ir lankas vanduo dažniausiai apsemdavo. Todėl, grįžtant iš mokyklos, atgal mus
perkeldavo Juozas Vainauskas, raitus ant arklio.
Kai malūnininkas pasidarė laivelį per Minijos upę, perkeldavo ir mokinukus,
nebereikėdavo eiti vingiu pro Vainauskų sodybą, nors mums ten buvo įdomiau.
Keltis laiveliu buvo pavojingiau. Kartą malūnininkas plaukė per arti užtvankos
ir pagavusi srovė pradėjo stipriai nešti laivelį link užtvankos, tada vos nenugarmėjom į apačią, kur vandens kritimo aukštis siekė apie trejetą metrų. Vos
spėjome kitame krante rankomis sugriebti krūmus per kelis metrus priartėjus
prie vandens krioklio.
Atėjus pavasariui, srauniojoje Minijos upėje ledams išplaukus, medkirčiai
pradėdavo gausiai plukdyti miško medžiagą, popiermedžius, sparmedžius. Iškirstą
miško medžiagą suveždavo ant Minijos skardžio, paskui nuo jo žemyn padarydavo
lovį iki upės ir tuo loviu nuleisdavo rąstus.
Pasibaigus ledonešiui, vyrų brigados pradėdavo visą miško medžiagą mesti
į srauniąją Minijos upę. Popiermedžiai dideliu greičiu lėkdavo žemyn ir su trenksmu smukdavo į Minijos vandenį, purslai pakildavo į keliolikos metrų aukštį. Mes
atidžiai visa tai stebėdavome, mums buvo labai įdomu ir smalsu.
1947 m. mokytoją Emerenciją Tuminaitę iškėlė į kitą mokyklą ir jos gyventoje patalpoje įrengė dar vieną klasę ir mokytojų kambarį. Tada mus, trečiokus,
suskirstė, antrokus iškėlė į naująją klasę o senojoje liko kevirtokai ir pirmokai.
Juos mokė direktorė Adolfina Gedvilienė (Eidimtaitė), o trečiokus – mokytojas
Jurgis Strolia. Mokytoja Adolfina Gedvilienė turėjo du augintinius: Virgį Eidimtą
(Adolfinos brolio, Lietuvos karininko, rusų okupantų nužudyto) ir Antaną Jogaudą3.
1947 m. rudenį atidarė penktą klasę ūkininko Vinco Girdvainio name. Ten
užsirašė daug mokinių ir beveik visi suaugę mažaraščiai vaikinai bei merginos.
Ir ankstesnėje ketvirtoje klasėje didžioji
ketvirtokų dalis buvo vyresnio amžiaus. 3 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1734, l. 76.
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Man esant penktoje klasėje, atsirado daugiau mokytojų. Netrukus mokytoja Adolfina Gedvilienė (Eidimtaitė) susirgo kraujo vėžiu, matyt, nuo per didelio darbo
krūvio, ir po kurio laiko – 1952 m. rudenį mirė. Ją visi Medingėnų bei aplinkinių
kaimų gyventojai laidojo su bažnytinėmis apeigomis Medingėnų kapinėse. Palaidota bendrame M. K. Stasiulių ir A. A. Eidimtų kape, kapinių koplyčios dešinėje
pusėje4. Ir kodėl ją žmonės pamiršo?..
1952 m. paskyrė naują Medingėnų aštuonmetės mokyklos direktorę mokytoją
Vitkauskaitę. Iš Žarėnų su šeima atsikėlė mokytojai Angėlė ir Jonas Balčiūnai. Jonas
mokė mus geografijos mokytoja Angėlė – muzikos. Jie augino dukrą Danguolę,
kuri mokėsi aukštesnėje klasėje, ir sūnų Romą – jis studijavo muziką. Šventinių
renginių metu Romas Balčiūnas dažnai atvažiuodavo į Medingėnus ir grodavo
akordeonu, neretai Medingėnuose su tėveliais praleisdavo visas atostogas. Vėliau
Vilniuje, baigęs aukštuosius mokslus, tapo ansamblio „Trimitas“, kurį per daugelį
darbo metų išvedė į platų kelią, vadovu.
1953 m. pavasarį, kai mirė sovietų komunistų vadas Stalinas, bolševikėliai
partinukai braukė ašarą, o paprasti žmoneliai patyliukais džiaugėsi, sakydami:
„Pagaliau – nusprogo kraugerys.“ Rudeniop, baigęs 7 klases, išvykau iš pamilto
Medingėnų miesto mokytis į Klaipėdą. Bet Medingėnų niekuomet neužmiršdavau,
retkarčiais apsilankydavau, kaip ir dabar.
Po 1940 m. sovietų okupacijos, karo metais ir pokario laikotarpiu Medingėnų
krašto žmonės sunkiai vertėsi – dirbo žemę, mokėjo vis didėjančius mokesčius,
pylė pyliavas, labai daug vargo, ir tas liaupsinamas tariamai ramus sovietinis
pokario gyvenimas tęsėsi neilgai. Prasidėjo sovietų valdžios raginimai jungtis į
kolchozus, esą, bus našesnis ir lengvesnis darbas, bus visiems geriau gyventi. Tačiau
ūkininkai nerodė noro ir su panieka žiūrėjo į raginimus eiti dirbti į kolchozus.
Kaimyninėse apylinkėse jungimasis jau buvo prasidėjęs.
1949 m. sausio 2 d. iš Telšių rajkomo į Medingėnus mašinomis atvyko ginkluotų stribokų lydimas komunistų (bolševikų) partijos gausus partinis ir tarybinis
aktyvas. Į Medingėnų pradinės mokyklos patalpas suvarė, sukvietė, priverstinai
surinko iš atokiausių trobų visus neišvežtus į Sibirą ūkininkus, mažažemius
gyventojus, vyrus ir moteris į partinio aktyvo išplėstinį susirinkimą. Dalyvavo
15 žmonių. Primygtinai ragino, sakė karštas kalbas, vertė rašyti pareiškimus, neva
prašymus stoti kolchozan, tačiau salėje žmonės delsė, nekilo rankos ir visa valandą
lūkuriavo, nerašė prašymų. Ginkluotas partinis bolševikų aktyvas suvarytus žmones
laikė patalpoje tol, kol keliolika sutiko parašyti prašymus ir pasirašyti, neleido
net į tualetą nueiti. Dar kažkas plytą pro langą įmetė. Visus gerokai išgąsdino.
Tuoj lauke sustiprino ginkluotą apsaugą – kariškiai laikė užtaisytus šautuvus
ištiestomis rankomis. Pagaliau taip buvo Medingėnuose „savanoriškai“ įsteigtas
kolchozas ir pavadintas skambiu „Švyturio“ vardu. Dabar reikėjo išsirinkti kolūkio
pirmininką ir jo pavaduotoją. Buvo pasiūlytos kelios kandidatūros. Nubalsavo už
mano globėją, pas kurį gyvenau, Zigmą Burbą. Nors jis labai nenorėjo tų pareigų,
tačiau į jo norus niekas nekreipė dėmesio. Pavaduotoju išrinko Julių Geringsoną5.
Medingėnų krašte žemė buvo
prievarta atimta iš visų ūkininkų, 4 LCVA, f. R-762, ap. 6, b. 484, l. 264.
„suvisuomeninta“. Kiekvienai šeimai, 5 LCVA, f. R-754, ap. 4a, b. 515, l. 238.
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nesvarbu, kiek šeimos narių, buvo palikta tik po 60 arų žemės prie sodybos savo
reikmėms. Iš kiekvieno ūkininko atimti visi gyvuliai ir paukščiai, žemės dirbimo
mašinos, pašarai, pernykštė sėkla kolūkio pavasarinei sėjai ir sodinimui – grūdai,
bulvės, burokai, ūkiniai pastatai, šeimai paliekant tiktai vieną karvę ir dalį ūkinių
pastatų.
„Švyturio“ kolūkio arklius ir karves laikė iš Medingėnų ūkininko Vinco
Girdvainio atimtuose tvartuose. Prasidėjo bendras kolektyvinis darbas, tačiau niekas
nenorėjo dirbti arba dirbo atmestinai. Ginkluotiems stribams su politrukais reikėjo
žmones raginti prievarta, net su grasinimais išvežimu į Sibirą varyti juos dirbti
į kolūkį. Jei neis dirbti į kolūkį ir ras bedirbantį savo žemėje prie namų – „bus
išvežti prie baltųjų meškų“. Mano globėjas pirmininkas Zigmas Burba, po darbų
parėjęs namo, skųsdavosi žmonai Barborai, kad žmonės nenori dirbti kolūkyje
ir kaip graudu žiūrėti, kai visaip puolami niekuo neprasikaltę žmonės. Jei visai
neragindavo, žmonės stengėsi išsisukti nuo darbų.
Už atliktą darbą pradėjo rašyti darbadienius. Vieni darbai buvo labiau
vertinami, kiti mažiau, todėl visais atvejais dažniausiai mažiau užrašydavo darbadienių. Kiekvienam kolchozninkui buvo skirtas darbadienių minimumas, kurį
reikėjo įvykdyti per ištisus darbo metus, o ką už suskaičiuotus darbadienius
gaus – niekas nieko nežinojo. Neatlikus minimumo darbadienių, žmones žiauriai
bausdavo, neskirdavo pievos karvės pašarui, neduodavo arklio arams apdirbti.
Asmeniniam ūkiui arklius skirdavo tik tada, kai kolchoze baigdavo sėją.
Jeigu kolchoze laiku neatliekama sėja ar kiti darbai bei nurodymai iš Telšių
rajkomo, pirmininkus kviesdavosi į komunistų (bolševikų) partijos biuro posėdžius ir tenai visą valandą „prausdavo“ – kritikuodavo, aiškindavo, bausdavo.
Kartą iškviestas mano globėjas Zigmas Burba nuvyko į Telšių rajkomą apsiavęs
klumpėmis. Beje, tuo sunkiu laikmečiu Medingėnų krašte klumpės buvo nepakeičiamas apavas kaime braidyti per purvynus ir visuomet į Medingėnų aštuonmetę mokyklą visi vaikai susirinkdavo klumpėti. Taigi, išsipustę Telšių partiniai
vadai, pamatę klumpėmis apsiavusi „Švyturio“ kolūkio pirmininką Zigmą Burbą
iš Medingėnų, jį išvijo namo.
Pirmųjų kolchozavimo metų Medingėnuose rezultatai, palyginus su kaimyniniais kolchozais, buvo neblogi. Už darbadienį žmogui išėjo po pusę kilogramo
grūdų, tačiau pirmiausia reikėjo atiduoti pyliavą valstybei, po to atidėti sėklai,
pasilikti pašarams, o kas kolchoze likdavo – leido žmonėms padalinti. Šitaip iš
tavo uždirbtų darbadienių (vidutiniškai per dieną po vieną darbadienį) kolchozas išskaičiuodavo, paversdavo grūdais, atskaičiuodavo tavo privalomą pyliavą
valstybei, privalomą kolchozo sėklai, pašarams. Tada kas likdavo, jeigu likdavo,
atiduodavo tau.
Kituose Telšių rajono kolchozuose išėjo vos po 900 šimtus gramų nevalytų
grūdų už darbadienį.
Medingėnai už pristatytą valstybei pieną gavo kolchozo reikmėms pusantra
tonį sunkvežimį. Pagerėjo susisiekimas su Telšių rajonu, mokinius nuveždavo į
sąskrydžius, gerai dirbančius – turgun į Klaipėdą. Tik bėda buvo rudenį ir pavasarį, kai keliai pabjurdavo. Tada sunkvežimį tempdavo arkliais kelis kilometrus
iki Pažėrų miško, į geresnį vieškelį.
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Telšių rajono kolchozus vertė auginti įvairias kultūras. Pirmaisiais kolektyvizacijos metais augino cukrinius runkelius, užderėjo neblogai. Pardavę juos
valstybei, runkelių augintojai papildomai gavo po pusmaišį cukraus.
Kitais metais liepė auginti kelis hektarus koksagyzo (augalas panašus į
kiaulpienę). Jis naudojamas kaip kaučiuko pakaitalas. Rudenį jį nukasė, sudėjo į
maišus, bet kol nuvežė, dar turėjo vargo atidavė, o koksagyzas ėmė ir supuvo.
Tuo ir baigėsi biznis.
Dar kitais metais sovietų valdžia vertė auginti kukurūzus kvadratiniu
lizdiniu būdu. Žemė buvo blogai įdirbta, klimatas pasitaikė šaltas, neužaugo ir
niekas neužderėjo.
Šitaip buvo planingai iš viršaus keliami kolchozai. Metams pasibaigus
kviečiamas visuotinis susirinkimas, aptariami ūkio veiklos rezultatai, vykdomi
rinkimai. Šį kartą mano globėjas Zigmas Burba išsisuko nuo pirmininkavimo, liko
pavaduotoju, pirmininku išrinko Julių Geringsoną. Apsikeitė vietomis.
Galiausiai iš Telšių rajkomo atėjo nurodymas susijungti dviem kolchozams.
Gretimai Medingėnų „Švyturio“ esantis Tverų pusėje Plauskinių ir Gedikėnų kaimų
„Tėvynės“ kolchozas buvo smarkiai nugyventas; kai susijungė, tai ir medingėniškiui
padėjo dar labiau nusigyventi. Partija vykdė tokią politiką – sujungti nugyventą
su geresniu ir pakelti planinio sovietinio ūkio prestižą. Tačiau rezultatai būdavo
priešingi – kasmet dar labiau abu nuskursdavo.
Kandidatą į pirmininkus Medingėnų tarybiniame ūkyje atvežė iš Telšių
rajkomo – partinį veikėją Karvovskį. Jį susirinkime ir „išrinko“, bet neilgam, po
jo pirmininkavo Julius Domeika, Adomas Šidlauskas ir kiti.
Po kolūkių sujungimo į Medingėnų tarybinį ūkį, reikalai ėmė palaipsniui tik
blogėti. Pavasariop pradėjo trūkti gyvuliams pašarų. Karves pradėjo šerti eglišakiais,
arkliai patys nebeatsikėlė, reikėjo kelti, sėja čia pat, bet nebuvo kuo dirbti žemę.
Už darbadienį žmonės jau tegavo tik po 100 gramų antrarūšių grūdų arba, kaip
pajuokaudavo žmonės, už ištisus darbo metus sovietiniame kolchoze parodydavo
nemokamai tiktai kino filmą6.

6

Ten pat, l. 238–240.
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Amerikoje gimusios Onos Pociūtės
veikla Žarėnuose
Skaistė Sadonytė

„Mano šeimos gyvenimo nesutalpintumėt net į didžiausią jaučio odą“, –
šypsojosi netoli Žar¸nų, Butkų kaime,
gyvenanti aštuoniasdešimt septynerių
metų Onutė Rubavičienė (Pociūtė).
Senjorės prisiminimų kraitis išties labai gausus: 1888-aisiais gimęs
jos tėvelis Juozapas Pocius paspruko į
Ameriką, kurioje Onutė išvydo pasaulį
drauge su broliu dvyniu. Žarėniškei
brolio neteko pažinti, mat, ką tik gimęs kūdikis buvo parduotas turtingai
amerikiečių šeimai.
Su prastai besijaučiančia mama
į Lietuvą grįžtančiai Onutei tris mėnesius teko pusbadžiauti ant seklumos
užplaukusiame laive.
Daugiau nei prieš šimtmetį Žarėnų seniūnijos laukuose vaikinams
traukiant dainą „Nežinau, kur mano
mergelė“, Juozapas Pocius arimuose iš
vydo gražuolę Oną Klibinskaitę. Bedęs į
ją pirštu, ištarė savo mergelę jau radęs.
Jaunuolių pažintis baigėsi vestuvėmis.
Žmonai laukiantis pirmagimio,
karininkas Juozapas nuo vokiečių karių
rūstybės paspruko į Ameriką. Sutuoktinė ir sūnus Juozas svečioje šalyje jį
aplankė tik po vienuolikos metų.
Mama susidraugavo su tamsiaode. Ona Elena iki šiol saugo smulkiausias savo bendravardės mamos Onos
prisiminimų detales.
Metai bėgo. Ona Pocienė su sūnumi Juozu be sutuoktinio Žarėnuose
praleido vienuolika metų.
1925-aisiais, pasiėmusi sūnų ir
patalynę, Ona išvyko į Ameriką. Čia
pirmagimis pradėjo lankyti mokyklą,
viename suole sėdėjo su tamsiaodžiu

Juozas Pocius su motina Ona Pociene
(Klibinskaite) ir senele Domicele Klibinskiene.
Telšiai. Ch. Kaplanskio nuotr.

Ona Pociūtė (Rubavičienė, viduryje), seserys
Petrė (kairėje) ir Onutė Pociūtės. 1938 m.
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Butkų kaimo ūkininko
Juozo Pociaus šeima
su kaimynais švenčia
Onos Pociūtės
(Rubavičienės)
vardadienį. Kartu prie
Juozo (sėdi) – Ona
Jurgutienė su anūku.
1965 m.

Žarėnų ūkinių prekių
parduotuvės vedėja
Ona Pociūtė
(Rubavičienė).
1965 m.

berniuku. Anglų kalbos nemokanti Ona Pocienė labai susidraugavo su jo mama –
abi mokėjo gestų kalbą ir puikiai susikalbėjo. Lietuvė ir tamsiaodė ieškojo galimybių užsidirbti. Ilgai nemąstė: Amerikoje buvo pigūs lašiniai, o Ona Pocienė
gebėjo virti skanius cepelinus, taigi moterys juos virė ir nešė parduoti į gatvę.
Prekyba sekėsi puikiai, netrukus abi draugės įsigijo siuvimo mašiną: siuvo kojines, rūbus.
Amerikoje neteko kūdikio. Didelę nuoskaudą Ona Rubavičienė jaučia dėl
Amerikoje prarasto brolio dvynio. Tolimoje šalyje pašnekovės mama Ona pradėjo
lauktis dvynukų. Tai sužinojo savų vaikų neturintys turtingi amerikiečiai kaimynai.
Atėję pas Oną ir Juozapą Pocius, jie paprašė parduoti jiems berniuką. Ona nesutiko
ir ramiai laukė gimdymo. Jam prasidėjus, sutuoktinis žmoną nuvežė ne pas jos
gydytoją, o pas žydą. Gimdydama Ona Pocienė neteko sąmonės. Atsipeikėjusiai
gimdyvei buvo pasakyta, kad vietoje lauktų dvynukų gimė tik mergaitė – šią
istoriją papasakojo Ona Elena.
Visgi klasta netruko išaiškėti.
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Žarėnų kulinarių
kursų išleistuvės.
1965 m.
Kulinarės Onos
Pociūtės
(Rubavičienės) su
draugėmis paruošti
tortai šventiniam
stalui Tveruose.
1965 m.

Tamsiaodės Onos Pocienės draugės sesuo neteko kūdikio, bet maitinti krūtimi
galėjo. Po gimdymo grįžusi namo, Ona išvydo, jog ši draugės sesuo yra šeimoje,
prašiusioje parduoti vaiką, ir maitina kūdikį. Negeros nuojautos persmelkta lietuvė
paprašė draugės leisti pamatyti kūdikį.
Besilaukdama dvynukų, Ona Pocienė zoologijos sode išvydo gaisrą ir griebėsi
už pilvo. Gali būti, kad dėl to Ona Elena gimė su raudona dėme ant rankos.
Išvydusi minėtos amerikiečių šeimos berniuką, Ona suprato, kad šis – jos sūnus:
mažyliui, kaip ir jo sesei, ant rankos buvo raudona dėmė.
Ona atskleidė paslaptį draugei tamsiaodei, ši pasakė savo seseriai, pastaroji – amerikiečiams. Kūdikį pasisavinusi šeima akimirksniu paspruko iš miesto.
Netrukus grįžo į Lietuvą. Per sunkų gimdymą Ona Pocienė neteko daug
kraujo, sūnaus netektis dar labiau ją gniuždė. Nuspręsta, kad moteris su sūnumi
Juozu ir naujagime Ona turi grįžti į Lietuvą. Amerikoje moteris gyveno apie dvejus
metus. Mažajai Onutei buvo trys mėnesiai, kai mama, pasiėmusi patalynę, laivu
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išplaukė į Lietuvą. Negandos nesibaigė:
laivas užplaukė ant seklumos, laukiant
jį pakeisiančio laivo, jūroje teko praleisti
tris mėnesius. Stigo maisto, Ona jautėsi
prastai, tad naujagimę prižiūrėjo laivo
kapitono žmona.
Mergaitei buvo šeši mėnesiai, kai
su mama ir broliu Juozu parplaukė
į Berlyną, iš ten – traukiniu į Tilžę,
galiausiai žydas parvežė į Žarėnus.
Ona ir jos brolis Juozas Lietuvoje
lankė mokyklą. Kai mergaitei buvo treji,
į Žarėnus iš Amerikos sugrįžo tėvas.
Šeima gyveno ūkiškai, tad vaikams
reikėjo ir karves pamelžti, ir įvairius
kitus ūkio darbus atlikti.
Šeima patyrė nemažai negandų.
Juozas užsikrėtė tuberkulioze, dėl prastos sveikatos Ona baigė tik 4 klases.
Žaliuoja ąžuolas. Onos mama
visą gyvenimą nepamiršo Amerikoje Žarėnų pardavėjos A. Šoblinskienė ir Ona
prarasto sūnaus. Jo garbei moteris namo Pociūtė (Rubavičienė); stovi Elena Majauskienė
kieme pasodino ąžuolą, po kurio ša- ir Baselė Barsteigytė. 1965 m.
komis dažnai rymodavo. Sutuoktinis
ąžuolą norėjo nupjauti, tačiau žmona paprieštaravo. Amerikoje likusio lietuvių
vaiko garbei pasodintas medis jos sodyboje žaliuoja iki šiol.
Onai mama pasodino obelį.
Pasidalijusi prisiminimais apie nelengvą savo mamos gyvenimą, Ona trumpai
papasakojo ir apie save. Pašnekovė dirbo parduotuvėje, baigė kulinarijos kursus.
Atvykstantiems svečiams į rengiamas šventes kartu su draugėmis gamino tortus
ir kitokius desertus.
1977 m. Ona ištekėjo už jos širdį pavergusio mylimojo ir tapo Rubavičiene.
Našle likusi Ona mėgsta darbuotis kieme, žiūrinėti senų laikų nuotraukas.
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Končių giminė sugrįžo į Purvaičius –
Igno Končiaus gimtinę
Jolanta Skurdauskienė

2003 m. rugpjūčio 3 d. Purvãičiuose (Plùngės r.), sena
jame Končių ūkyje, rinkosi Purvaičių ir aplinkinių kaimų
gyventojai, kiti svečiai. Proga buvo ypatinga – po daugelio
metų Končių šeimai – anūkui Gintarui ir Virginijai Končiams – sugrįžo garsaus fiziko, etnografo profesoriaus Igno
Končiaus tėviškės sodyba.
Prieš du šimtus metų šioje sodyboje apsigyveno Silvestras Končius. Iki šiol gyvi pasakojimai, kad jis čia susapnavęs keistą sapną apie Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir
šventąjį Jonelį, besiprašančius iš dulkėtos klėties perkelti juos
į koplytėles. Šioje sodyboje gimė Ignas Končius. Jis mėgdavo Ignas Končius
lakstyti Sausdråvo upelio pakrantėmis, gyvendamas Purvai- (JAV lietuviai:
čiuose pradėjo savo gyvenimo kelią į mokslą. Čia vasaras biografijų žinynas.
leido jo sūnūs.
V., 1998, p. 513)
Končių giminei Purvaičių sodyba priklausė iki Antrojo
pasaulinio karo, vėliau atiteko kitiems žmonėms. Dabartinis naujasis sodybos
šeimininkas Gintaras Končius sako, kad „geri ir dori tai buvo žemaičiai“. Iki šiol
sodybos kieme išliko senoji koplytėlė, kurioje stovėjo sapne apsireiškusi Švenčiausioji Mergelė. Per daugelį metų sodyboje išsaugota nemažai ir kitų Končių
giminei labai brangių relikvijų.
Tikimasi, kad ši sodyba sujungs ne tik visą Končių šeimą, bet ir vietos
žmones naujiems ir prasmingiems darbams.
Žlibinÿ seniūnijos gyventojus į šventę sukvietę Končiai ne tik prisistatė vietos
bendruomenei, bet ir padėkojo už naujakuriams jau suteiktą pagalbą. Kviesdami
visus profesoriaus tėviškėje kurti kultūros židinį, jie pasidžiaugė, kad pradžia jau
padaryta, – nuo 2002 m. rugsėjo 2 d. Žlibinų pagrindinė mokykla vadinsis Igno
Končiaus vardu. Tikimasi, kad kasmet pirmąjį šeštadienį po liepos 31 d. sodyboje
rinksis žmonės paminėti profesoriaus Igno Končiaus gimtadienį. Įvairiausių gražių
sumanymų kupini šeimininkai visų prašė jų darbų supratimo ir palaikymo.
Pakalbinti šventėje dalyvavę žmonės sutartinai tvirtino, kad džiaugiasi
naujais kaimo bendruomenės nariais – jaunaisiais Virginija ir Gintaru Končiais.
Žlibinų seniūnijos seniūnė Sigutė Žeimaitienė pasakojo, kad tai spinduliuojantys,
kiekviena smulkmena besidžiaugiantys, bendruomenės dvasią gaivinantys žmonės.
Purvaitiškiai jau senokai neturėjo kur susirinkti, todėl Končių pasiūlymas steigti
sodyboje kultūros židinį ne tik priimtinas, bet labai džiuginantis sumanymas.

977

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

Vilkaičių Vagnoriai
Zita Paulauskaitė
Vagnorių gimtinės
troba. Čia gimė visas
pulkas Vagnorių,
čia 1924 m. įkurta
Vilkaičių pradinė
mokykla. 2018 m.
Juozo Girdvainio
nuotr.

Pavažiavus kelis kilometrus už Kanta÷čių, yra senas Vílkaičių kaimas. Kažkada čia gyveno stiprūs ūkininkai, puikiai tvarkę savo ūkius ir valdę po 60 ha
žemės. Po karo tuos žmones išvarė iš namų ir kaip didžiausius nusikaltėlius
išvežė Sibiran, o jų sodybas nugriovė. Kiti, išvengę tremties, išbėgiojo po miestus.
Ištuštėjo kaimas. Kemsynai, piktžolės sulig žmogum. Žole užžėlė keliukai, takai
per laukus. Šią dosnią vasarą daug pievų liko nenušienauta. Vešli žolė sukrito
ir liko pūti laukuose. Ūkininkai sako, kad siūlo kaimynams pievas nušienauti
veltui, bet niekas nenorėjęs.
Senajame Vilkaičių kaime, vienoje keliuko pusėje, išliko nesunaikinta Vag
norių sodyba, kitoje – puikaus ūkininko ir gero žmogaus Kontrimo namai (čia
gimė poetė Marytė Kontrimaitė – jo dukra). Sako, kažkada kaimiečiai mergaitės
nesupratę: eina, būdavo, ji pievomis,
gėlelę rankoje suspaudusi, kažkokia
keista, kaip ne šio pasaulio vaikas.
Didelių medžių paunksmėje slepiasi sena sodyba: didelė, dar 1919 metais statyta troba, keli nuo laiko sukiužę ūkiniai pastatėliai ir neseniai
suręsta klėtelė. Prie jos guli du dideli
nebaigti tašyti kryžiai. Čia Vagnorių
ūkis. Zenonas Vagnorius pasakoja, kad
čia jo tėvų gyventa, čia ir jo tėviškė.
Žmona priduria, kad tuose namuose
ir jų vaikai – Aldevidas ir Gedimi- Senoliai Emilija Brazinskaitė ir Juozas
nas – gimę. Tik po kelių dienų jau Vagnoriai. 1910 m.
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Zenonas Vagnorius
(stovi antras dešinėje)
Lietuvos kariuomenėje
Telšiuose. 1935 m.

Telšiuosê, rodydama senas šeimos nuotraukas, ponia Oktavija Zenonas Vagnorius
tykiai ištars, kad ir dukrai buvę lemta išvysti pasaulį, bet (stovi pirmas
dešinėje) Lietuvos
trumpai tegyventi.
Juozas Vagnorius (1885–1937), Zenono tėvas, buvo kariuomenėje
puikus šeimininkas, turėjo 40 ha ūkį ir augino šešis vaikus. Telšiuose. 1935 m.
Vaikų į aukštesnius mokslus neleido, nors tie buvo geriausi
mokiniai klasėje. Prieš karą daugelis stambių Žemaitijos ūkininkų neleido vaikų
mokytis į gimnaziją. Užtekdavo keturių klasių. Svarbiausia – reikia dirbti ūkio
darbus ir žemelė dosniai atsilygins.
Bet atėjo baisūs sovietų okupacijos laikai, kai Lietuvoje darbštūs ir taupūs
ūkininkai buvo paskelbti pikčiausiais liaudies priešais. Juozas Vagnorius nesulaukė
tų negandos metų, mirė 1937-aisiais.
Zenonas sako, kad visos jo seserys: Justina Girdvainienė, Valerija Žebrauskienė, Julija Stančiukienė ir Bronė Rupeikienė – buvo nutekėjusios į gerus Žemai979
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tijos ūkius, todėl po karo, sovietams Ūkininkė Emilija Vagnorienė (apsisiautusi
okupavus Lietuvą, laimės neturėjusios. kailiniais) su šeimininkėmis ir piršliais
Ir papasakoja graudžią istoriją apie Vilkaičiuose išvyksta į dukros Justinos ir
sesers Justinos Girdvainienės (Vagno- Stasio Girdvainių vestuves Gedikėnuose.
riūtės) vyrą Stasį Girdvainį, turėjusį 1938 m.
37 ha žemės. 1948 m. rudenį gavęs
Stasys Girdvainis kvietimą atvažiuoti į Telšius. Ir išvažiavęs. Niekuo nesijautęs
kaltas: prievolės išmokėtos, politikoj niekada nedalyvavęs. Nuvažiavęs Stasys
Girdvainis parodęs kvietimą, o jį įmetę į milicijos areštinę. Dvi dienas išlaikę, o
trečiąją pranešę, kad bus teisiamas parodomajame teisme Žar¸nuose (mat Zenono
sesers Justinos šeima gyveno Žarėnų valsčiuje). Zenonas su motina irgi atvažiavę
teisman, norėdami sužinoti, už ką jų giminaitį teis. Daug žmonių į tą teismą
prigužėję, visiems buvę įdomu, kas čia vyks. Pirmąjį pašaukę Stasį Girdvainį.
Ir pradėję: turėjęs dvi kuliamąsias mašinas, vilnų šukavimo mašiną, lentpjūvę...
Kelis darbininkus išnaudojęs! Todėl esąs nusikaltėlis, baisiausias priešas. Nuteisė
dešimčiai metų kalėjimo konfiskuojant turtą, dar pareiškė, kad 22 tūkst. rublių
valstybei skolingas esąs. Viską atėmė: gyvulius, grūdus, žemės ūkio padargus.
Per dvi savaites trylikos pastatų puikų ūkį likvidavo. O šeimoje – septyni vaikai.
Žmona apylinkės pirmininko prašė, petį glostydama, kad bent ką vaikams pamaitinti paliktų, nors vieną karvę ar ožką, juk jie niekuo nekalti. Bet pirmininkas
atrėžęs: „Ponas Dievas išmaitins...“
Vėliau Stasiui Girdvainiui „bausmę“ sušvelnino, neva nepakankamai įrodyta –
nuteisė dvejus metus, 1948–1950 m., kalėti Vilniuje, Lukiškių kalėjime. O gerieji
kaimynai buvo pasakę, kad visa Girdvainių šeima užrašyta tremtinių sąrašuose
ir bus išvežta prie baltųjų meškų – Sibirą.
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Jaunėlis Aldevidas Vagnorius. 1956 m.
(nuotr. viršuje kairėje).
Vilkaičių pradinės mokytoja Oktavija
Vagnorienė (Jokubauskaitė) su sūnumi
Aldevidu (ant dviračio) ir kaimynų vaiku
Vilkaičių kaime, Plungės rajone. 1956 m.
(nuotr. viršuje dešinėje).
Jaunėlis Aldevidas, Emilija, Oktavija ir
Zenonas Vagnoriai Vilkaičiuose. 1956 m.
Juozo Girdvainio nuotraukos

Senutę Zenono motiną Emiliją Vagnorienę, sulaukusią 68 metų,
1949 metais sovietų okupacinė valdžia
ištrėmė Sibiran. Tą dieną sūnus Zenonas, gyvenęs kartu su motina, su
reikalais buvo išvažiavęs į Kauną. Grįžta namo – motinos nebėra. Brolienė,
tąkart nakvojusi jų namuose, papasakojo, kad į trobą įėjęs kolūkio pirmininkas.
Jis ir anksčiau užeidavęs. Mama susirūpinusi, kuo čia pavaišinus svečią. Bet pro
langą moterys pamačiusios, kad aplink trobą sargybiniai išstatyti ir kulkosvaidis
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stovi. Pirmininkui lyg ir nepatogu buvę mamai tiesiai pasa- Belomoro kanalo
kyti, kokiu reikalu jie čia atsitrenkę. Brolienei prataręs, kad statyboje. „Wikipedia“
jie atvažiavę mamos išvežti. Brolienė Emilijai Vagnorienei ir „Scanpix“ nuotr.
ir pasakiusi, kad reikėsią važiuoti. Motina sustojusi vidury
trobos, bet, atrodo, nepasimetusi, neišsigandusi. Tik ištarusi:
„Jei tokia Dievo valia...“ Ir pradėjusi rinktis daiktelius. Ištrėmė
Emiliją Vagnorienę kartu su dukterimi Brone Rupeikiene ir
šešiais jos mažamečiais vaikais į Rùsijos Krasnojãrsko kraštą.
Nuvežė į tokį kolūkį, kuriame nebuvo darbingų žmonių, laukuose puvo nenuimtas derlius. Tiems, kurie eidavo į darbą,
duodavo 500 gramų duonos, vaikams ir seniams – nieko.
Motina pavasarį eidavo su maišiuku į laukus ir rinkdavo
žirnių ankšteles.
Po kiek laiko – 1956 m. Plùngės rajono vykdomojo
komiteto pirmininkas ponui Zenonui Vagnoriui pasakęs, kad Valerija Žebrauskienė
esanti galimybė motiną Emiliją Vagnorienę iš Sibiro parsivežti, (Vagnoriūtė). 1959 m.
tik už kelionę reikėsią sumokėti. Sūnus Zenonas baisiausiai
nustebęs – tais laikais apie grįžimą iš Sibiro niekas net neužsimindavo. Bet pirmininkas paaiškinęs, kad rajono deputatai patvirtins, jog sūnus Zenonas Vagnorius
legaliai gyvenąs ir apsiimąs motiną išlaikyti. Iš tremties paleido tris: motiną Emiliją
Vagnorienę, senutę iš Rietåvo ir šiek tiek stipresnį kunigą, kuris jas kelionėje
į Lietuvą turėjo lydėti. Grįžo Emilija Vagnorienė namo ir pirmiausia sūnaus
paklausė, ar trobelė dar jų, nes žinojo, kad naujoji valdžia viską atiminėja, suvisuomenina. Vos porą metų teišgyvenusi namuose, Emilija Vagnorienė (1885–1959)
pasimirė. Išgyvenimai, kančios, badas, pasikeitęs klimatas palaužė stiprią Vilkaičių
moterį.
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Zenonas Vagnorius prisimena ir
savo vargo kelią – sovietų okupacinės
valdžios tremtį į Šiaurę, Kareliją – ypatingos paskirties lagerį prie Belomòro
kanalo, 1945-aisiais. Dvi savaites vežė
suvargusius, išbadėjusius tremtinius.
Atvežė nebepanašius į žmones. Lageryje buvo daugybė rumunų. Vėliau,
1945 metų pavasarį, pradėjo vežti studentes. Po metų jos buvo sunykusios,
vargo ir bado paženklintais veidais, apvilktos rusiškais vatinukais. Skurdžiuose
barakuose gyveno po 300 pasmerktųjų
kalinių, kasdien dirbo po 10 valandų.
Badas, šaltis iki –49 o. Ir mirtys... inteligentai, fiziškai silpnesni vyrai krito.
Kirtikliais prakirsdavo sušalusią žemę
ir mirusiuosius guldydavo kaip rąstus.
Belomoro kanalo statyboje iš
480 vyrų, išsiųstų dirbti miško darbus, leisgyviai grįžo tik 122. Bet ir ten
pasitaikydavo gerų žmonių. Jautrios Grįžusi iš Krasnojarsko į Lietuvą Sibiro
širdies buvo senesnieji rusai, užjautę tremtinė Emilija Vagnorienė su dukra
iš bado mirštančius vyrus. Zenonas Justina Girdvainiene (Vagnoriūte). 1957 m.
Vagnorius prisimena, kaip kartą, saujoje
suspaudęs tris červoncus, ėjęs su draugu
bulvių pirkti. Vienoj troboj jaunos mergaičiukės nedavusios, o kitoj senutė į
kišenes bulvių pripylusi ir tų varganų
červoncų neėmusi.
Kai šiaip ne taip po miško darbų Zenonas Vagnorius atsigaivelėjo,
paskyrė jį eiti sargybą kartu su buvusiu Kretingõs apskrities viršininku.
Jie saugojo lagerio viršininkui statomą namą. Namas buvo pastatytas, o
jie vis saugojo, niekas nevarė prie Zenonas Vagnorius (1913–2003). 1995 m.
kito darbo. Kartą jaunas ruselis, kuris Juozo Girdvainio nuotraukos
darbadienius užrašinėdavo, prasitarė
girdėjęs, kad invalidus ir stachanoviečius išleis namo. Gero būta ruselio – už
stipriosios butelaitį padėjęs ištrūkti į Lietuvą ir Zenonui Vagnoriui. Išvažiuojant
namo, lagerio viršininkas atėjo, paspaudė ranką sakydamas: „Geras žmogus, geras
darbininkas buvai...“
Zenonas ir Oktavija Vagnoriai gyvena Telšiuose. Valdžia sodybos nesunaikino, įsteigė mokyklą. Mokykla čia buvo ir prieš karą, dar nuo 1924 metų. Išliko ir
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Stanislavos ir Povilo Vagnorių auksinės vestuvės Klaipėdoje. 1978 m.

baisiausiais sovietų okupacijos pokario
metais, ponia Oktavija Vagnorienė čia
1956 m. mokytojavo.
Kai sūnus Gediminas 1991 m.
tapo Ministru Pirmininku, tėvai neteko ramybės. Kaimynai pasakojo, kad
kartą pamatę, kaip į Vagnorių kiemą
Vilkaičiuose įsliuogusi „Volga“, ir du
mitrūs vyriokai pradėję šmirinėti aplink
trobą. O šeimininkų namuose nebuvę.
Kaimynas atėjęs sužinoti, ko atvykėliai
iešką. Vienas paklausęs, ar čia premjero
tėviškė, o po kurio laiko tarstelėjęs:
„Apėjau visur, bet niekur nieko neradau.“
Nustebusiam kaimynui atvykėliai papasakoję, kad jiems Vilniuje sakę, jog
čia, Vilkaičiuose, esą paslėpta daug
technikos, kitų gėrybių, bet, pasirodo,
tai melas. Tėvai stebisi tokiu žmonių,
galvojančių, jog visi tik dėl turto, dėl
gerovės sau tedirba, nesupratingumu.
Kas jau kas, o tėvai puikiai žino, kad
jų sūnus svetimo niekada nesigviešė,

Nijolė Vagnorienė, Justina Kirnienė ir
Zenonas Vagnorius Vilniuje. 1995 m.
Juozo Girdvainio nuotr.
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ir sako, kad 1992 metais, Lietuvoje
pasikeitus valdžiai, jei būtų buvusi
bent mažiausia dingstis prikibti prie
jų sūnaus, būtų ir prikibę. Bet liko tik
tuščios kalbos, gandai.
Tėvas Zenonas Vagnorius liūdnai
linguoja galvą ir kalba, kad gal sūnus
Gediminas kartais per drąsiai šnekąs,
juk valdžiai tos kalbos nepatinkančios.
Ir kas toliau bebūsią, kai šiandien samanę gali kaime kibirais pirkti ir neštis; per Nijolė Songailaitė ir Gediminas Vagnoriai
savaitę 6–7 lavonai; neregėti negirdėti Vilniuje. 2016 m.
plėšimai, žiauriausios žudynės. Neleng
va, oi, nelengva bus naujiesiems Lietuvos vadovams, ateisiantiems po rinkimų.
Vilkaičiai, 1991 m.
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Ačiū, Jums, Lietuvos žmonės
Leonas Žalys

Lietuvoje viešėjo Jechielis Damba, emigravęs iš čia į
Izraelį 1970 metais. J. Damba išgarsėjo, kai emigracijoje išleido knygą „Kruviname sūkuryje“ (rusų kalba). Joje atsispindi
rūstūs praėjusio karo ir pokario metai – hitlerininkų okupacija, žydų genocidas, lietuvių partizanų kova, kiti istoriniai
momentai, kurie tautų istorijoje paliko gilius pėdsakus ir
skaudžius randus.
Knygą gerai įvertino specialistai, spauda (Kanados „Tėviškės žiburiai“, kiti leidiniai), atkreipė dėmesį į trūkumus
bei netikslumus.
Knyga „Kruviname sūkuryje“ yra labai tikroviška Jechielio tėvelis Išeris
pirmiausia dėl to, kad ji autentiška.
Damba Žarėnuose
J. Damba kilęs iš Žarėnų. Kai prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, jam tebuvo vienuolika su puse metų. Per stebuklą išsigelbėjęs nuo
mirties, jis vėliau slapstėsi pas gerus žmones, klaidžiodamas iš vienos vietos į
kitą. Šį savo gyvenimo laikotarpį J. Damba prisimena su ypač dideliu širdies
virpėjimu: „Nebuvo tokio atvejo, kad kas nors neįsileistų į trobą! Taip pat nebuvo tokio
atvejo, kad kas nors neduotų duonos gabalo! Čia ypač noriu pažymėti žemaičius, šiuos
labai geros širdies žmones. Štai su tokių žmonių pagalba likau gyvas.“
Pokario metais, kaip mokantis lietuvių kalbą, J. Damba buvo priimtas į
NKVD dirbti vertėju. „Nenorėjo priimti, atrodžiau labai jaunai, todėl pasakiau, jog

Žarėnų žydų bendruomenės vaikai ir jų mokytoja Rivka Saranovičiūtė.
1937 m. Sėdi (dešinėje, antras) – Jechielis Damba, vienintelis
išlikęs gyvas per vokiečių nacių žudynes Viešvėnuose. Sėdi (kairėje,
pirmas) – nužudytasis Žarėnuose, šalia Underavičių dvaro, visi kiti
sušaudyti Geruliuose, Telšių rajone, Degaičių sen.
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Paskutinė nuotrauka prie Žarėnų Underavičių
dvaro malūno ant Žarnos upelio kranto. Jechielio
Dambos motina, jos jaunesnioji sesuo Riva
Šveidaitė, Jechielio pusseserė Rožė, Jechielis

Sonia Damba su 1964 m. gimusiu sūnumi

Damba ir Eiga Šveidaitė. 1939 m.

Izraelyje

turiu daugiau metų, negu buvo man tada“, – prisiminė
jis tuos laikus.
Darbo specifika jam suteikė galimybę sukaupti
išsamių duomenų apie rezistencinį Lietuvos partizanų
judėjimą, kurį jis savo knygoje pavaizdavo palyginti
objektyviai (specialistai ir šiuo požiūriu jam didelių
pretenzijų neturi, išskyrus kai kuriuos nereikšmingus
niuansus).
J. Damba, paprašytas papasakoti apie šios knygos
kūrimą plačiau, sakė:
– Ją rašiau penkerius metus, tuo metu niekur nedirbau. Duomenų gavau iš Jad Vašem memorialo, iš įvairių
šaltinių Vakarų Vokietijoje, taip pat rėmiausi asmeniniais
įspūdžiais ir išgyvenimais. Rėmiausi tik patikrintais duomenimis ir faktais. Tačiau stengiausi, kad knyga būtų įtaigi,
kad ji nebūtų istoriškai „sausa“, kad dėstomos mintys kristų
kuo giliau į žmonių širdis, kad juos jaudintų. Atsiliepimai
liudija, kad man tai pavyko. Tai galbūt pirmoji tokio pobūdžio knyga apie Lietuvoje vokiečių įvykdytą žydų genocidą.

Jechielis Damba ir jo žmona
Sonia, kilusi iš Kupiškio,
susituokę 1961 m. vasario
16 d. Vilniuje. 1961 m.
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– Jums pačiam, kaip autoriui,
turbūt nepatogu savo kūrinį pasiūlyti
kokiai nors Lietuvos leidyklai, kad ją
išleistų lietuviškai. Bet skaitytojui tik
riausiai tai būtų įdomu?
– Gal ir taip. Bet manau, kad Lietuvoje ją išleisti dar per anksti. Visuomenė,
jeigu galima taip pasakyti, tam nesubrendo.
Nes tai labai atvira knyga, ir ne visiems ji
gali patikti. Lietuva genocido metais buvo
okupuota, todėl lietuvių tauta atsakinga
už tą žydų tragediją. Bet, kad ir kaip ten
buvo, genocidas vyko. O kai kas dar ir
dabar mėgina jį pateisinti.
Antisemitizmo apraiškų buvo visais
laikais. Ne išimtis ir sovietmetis. Tada,
kalbant apie genocidą, nebuvo akcentuojami
žydai. Nors genocidas palietė kaip tik juos.
Stalino laikais visi be išimties sovietijos žydai buvo traktuojami kaip sovietų piliečiai.
– Ar galima Jus laikyti rašytoju
profesionalu?
– Manau, kad ne. Nors pradėjau
rašyti jau seniai. Pirmąją knygą apie žydų
naikinimą parašiau 1957–1960 metais. Ir
įteikiau ją tuomečiam Rašytojų sąjungos
valdybos pirmininkui Jonui Šimkui. Po trijų
mėnesių jis grąžino rankraštį su laišku,
kuriame buvo pasakyta, kad „knygoje yra
daug politinių klaidų“, todėl atsisakoma ją
išleisti. Taip buvo tikriausiai dėl to, kad
rašiau labai atvirai.
Dabar daug laiko dirbu publicistikos
srityje. Turiu sumanymą parašyti knygą
apie tai, kaip lietuviai gelbėjo žydus. Noriu įamžinti tų taurių žmonių žygdarbį.
Vėlesnėje perspektyvoje – dar viena knyga.
Tai bus publicistiniai apmąstymai.
Tik labai stinga laiko. Mat esu vienos
didelės statybinių konstrukcijų gamyklos
direktorius. Gyvename (žmona, beje, irgi
iš Lietuvos, iš Kupiškio) Holono mieste,
reikia važinėti kasdien į darbą 86 kilomet
rus. Tai atima daug laiko.

Žarėnų žydų sueigos dalyviai. Pirmoje eilėje –
Sorė Iršaitė, Chana Zelmonaitė, Eikė Iršaitė,
Povilas Mėčius, Kazė Bidvaitė, Elena Baravykaitė,
Olė Baublytė ir Petreikytė. Stovi – Faifkė
Saranovičius, Mauškė Šveidas, Norkus, Žilinskas,
Vacys Margelis, Juozas Grušas, Jonas Monkus,
Bronė Karpaitė, Jadvyga Šaulytė, Marytė
Geniotaitė, Petreikytė, Jadvyga Gaulaitė ir
Michaelis Abramas. 1940 m.

Jechielis Damba ir Kazimiera Jurkienė Žarėnuose.
1986 m.
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Jechielis Damba ir
žydų aukų kapas
Žarėnuose. 1986 m.

Jechielis Damba
su žmona Sonia.
1996 m.

Paklaustas apie Lietuvoje patirtus įspūdžius, J. Damba pasakė:
– Nors ir praėjus 22 metams, vėl pasijutau savas tarp savų. Gal tai bus ir
skambūs žodžiai, bet Lietuva man be galo brangi. Nuoširdžiai tikiu, kad Lietuvos laukia
graži ateitis. Bet viskam reikia laiko.
Vis mažiau lieka tų, kurie anais baisiais metais stovėjome prie paruoštos mirčiai
duobės. Todėl man dabar labai didelį įspūdį padarė gražiai sutvarkytos žydų kapavietės.
Kai išvažiavau, taip nebuvo. Todėl sakau: ačiū Jums už tai, mieli Lietuvos žmonės!1

1

Kauno diena, 1992, rugsėjo 16, nr. 65(13779).
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Žydų aukų memorialas
Žarėnų kapinėse.
2018 m. Juozo
Girdvainio nuotr.

Jechielis Damba prie
memorialo Jad Vašem
Jeruzalėje, kur yra
iškalta ir žudynių
vieta – Žarėnai.
1991 m.
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Žarėnai – kaip tylus ir nepailstantis
Minijos tekėjimas
Vida Ciunienė

Penkių kelių sankryžoje įsikūrusi, Mínijos ir jos intakų apkabinta, miškų ir piliakalnių saugoma jau
aštuntąjį istorijos šimtmetį skaičiuoja
Telšiÿ rajono Žar¸nų gyvenvietė. Sakoma, kad miestelio pavadinimas kilęs
nuo nedidelio Žarnõs upelio, čia pat
įtekančio į gražuolę Miniją. Tačiau kita
sena legenda byloja apie kadaise šiuose
miškuose medžiojusį kunigaikštį, kuris,
užlipęs ant Paplienijos piliakalnio, vis
džiaugėsi nepaprasto grožio žaromis.
Iš to ir kilęs būsimosios gyvenvietės
pavadinimas.
Minijos ir istorijos vingiais. Žarėnų apylinkės iki šiol žavi ne vieną
miestelio lankytoją. Iš čia per kalveles
ir miškus galima nukeliauti į Luõkę,
Varniùs, Tverùs, Télšius ir Plùngę, o
pakeliui pasigrožėti spindinčiais didesniais ar mažesniais ežeriukais. Iš vieno Iš toli regi dvibokštę Žarėnų Šv. vyskupo
jų – Karštenių (Didóvo) išteka Minija, Stanislovo bažnyčią. 2012 m.
kuri, raitydama kilpas ir prie savęs
glausdama Paplienijos piliakalnį, pro Žarėnus pasuka Meding¸nų link...
Beveik aštuonis šimtmečius Minijos pašonėje savo istoriją kuria Žarėnų
gyvenvietė.
Pirmą kartą jos vardas paminėtas 1253 m. Manoma, kad Žarėnai su kitomis
pilimis sudarė vieną gynybos sistemą. 1367 m. ordino Goldingo komtūras drauge
su kuršiais buvo užpuolęs šias apylinkes. Kraštas buvo nuniokotas ir apiplėštas,
o užpuolikai paėmė nemažai belaisvių.
Vėliau Žarėnai tapo pavieto (mažosios apskrities) ir valsčiaus centru, apylinkėse gyveno daug žmonių. 1567 m. šiame valsčiuje buvo suskaičiuota apie
tris tūkstančius gyventojų. Garsus buvo ne tik miestelis, bet ir Žarėnų dvaras,
koplyčia, statyta XVI a. pabaigoje, 1629 m. pastatyta pirmoji medinė bažnyčia.
Yra išlikusi įdomi ir graži Žarėnų varpinė, nuo 1911 m. miestelį puošia dvibokštė
Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia. Beje, bažnyčios varpinė unikali tuo, kad ji – tik
viena iš trijų Lietuvoje išlikusių varpinių, nenukentėjusių per karą.
1805 m. Žarėnuose veikė parapinė mokykla, vėliau įvairiais laikotarpiais čia
buvo pradinė bei septynmetė mokyklos, progimnazija. 1953 m. pastatyta vidurinė
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mokykla. Ją yra baigę kalbininkas Bronius Dobrovolskis, ekonomikos profesorius
Stasys Uosis, technikos mokslų daktaras Kazys Sivickis, žurnalistai Benas Rupeika,
Juozas Girdvainis ir Algirdas Linkus, poetas ir vertėjas Almis Grybauskas, SBA
baldų koncerno generalinis direktorius Ričardas Kiaurakis, nusipelnęs žemės ūkio
darbuotojas rašytojas Pranas Rumbutis, aktorė ir dainininkė Rasa Rapalytė, žurnalų „Namie“ ir „Mamos žurnalas“ redaktorė Gintė Liaugminienė (Damanskytė),
Žarėnų seniūnas Pranas Lukošius. Mokykla garsi savo muziejumi, pradėjusiu
egzistavimą dar 1995 m. Jo įkūrėja – aktyvi istorijos puoselėtoja, buvusi ilgametė
šios mokyklos rusų kalbos mokytoja Marytė Petkevičienė. Pati išgyvenusi daugybę
likimo smūgių, ji ligi šiol neabejinga kitų žmonių likimams, gimtinės istorijai.
Drauge su mokiniais mokytoja aplankė senąsias apylinkės sodybas, surinko ir
užrašė gyventojų pasakojimus, sukaupė nemažai nuotraukų, įvairių buities rakandų. Medžiagos muziejui M. Petkevičienė ieškojo net enciklopedijose, archyvuose.
Keletas muziejaus stendų skirti mokyklos istorijai.
Čia gyvena geri žmonės. Gyvenvietė ne kartą kentėjo ir nuo karų, ir nuo
gaisrų, ir nuo maro, tačiau visada po sunkiausių negandų sugebėdavo atsigauti. Iki šių laikų Žarėnuose išlikęs seniūnijos centras. Miestelyje veikia seniūnija,
vidurinė mokykla, bažnyčia, paštas, kelios parduotuvės, pora nedidelių įmonių,
erdvūs kultūros namai.
Nuo 2002 m. gyvenvietėje veikia Žarėnų bendruomenė, jungianti
įvairaus amžiaus ir interesų žmones.
Pirmoji bendruomenės pirmininkė buvo
Rūta Knašienė, dabar jai vadovauja
Asta Griguolienė.
Žarėnų seniūnijos plotas –
100 kvadratinių kilometrų, 2015 m.
čia gyveno per tūkstantį gyventojų, o
pačiame miestelyje – 579. Seniūnijoje
įsikūrę 276 ūkininkai, vidutiniškai turintys po 8–9 ha žemės. Didžiausi yra
A. Andrijausko, J. Lapinsko, A. Dužinskienės, R. Jančiausko ūkiai.
Žarėnus puošia gražiai sutvarkytos S., S. Rėpšų, V., E. Gimbutų, V.,
P. Lukošių, D., V. Zabulėnų, R., A. Gasiūnų, S., A. Mitkų ir kitos sodybos.
Anot Žarėnų seniūno Prano Lukošiaus,
„čia nuo seno gyvena geri ir draugiški
žmonės“. O ir pats seniūnas, baigęs
Žarėnų vidurinę mokyklą bei studijas
Šiauliuose, vėl sugrįžo gimtinėn. „Visi
mane čia pažįsta, ir aš kiekvieną žmogų Žarėnų seniūnas Giedrius Apūkas (kairėje) ir
žinau, – pasakoja Pranas. – Gyvenvietėje žarėniškis Justinas Alšauskas. 2021 m.
nedaug pasikeitimų, vyriausiems žarėniš- K. Driskiaus nuotr.
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kiams – per aštuoniasdešimt, o kiti – vidutinio amžiaus gyventojai. Gaila, kad tuštėja
aplink miestelį išsimėtę pavieniai kaimai. Iš anksčiau 72 seniūnijai priklausiusių kaimų
dabar belikę tik 30, kuriuose dar gyvena žmonės. Ieškant darbo ir geresnio gyvenimo, vis
daugiau iškeliaujama į didesnius miestus ar užsienį. Ir vargu ar besustabdysi...“
Seniūnas puoselėja mintį dar gražiau sutvarkyti Žarėnus ir jų apylinkes. Ypač
norėtų greičiau atstatyti vieną iš garsiosios Underavičių giminės dvarų, kuriame
kadaise veikė progimnazija. Joje mokėsi ne vienas dabar žinomas kraštietis. Dvaro
atstatymu rūpinasi verslininkas Žilvinas Petrauskas.
Underavičių giminė ir jų dvarai. Senais laikais Žarėnų apylinkes garsino čia
gyvenę broliai Jonas ir Juozas Underavičiai. Jie turėjo net keletą dvarų. Dar iki
šių dienų išlikę dvarų pastatai Kerìliškės ir Påplienijos kaimuose, Žarėnų miestelio pakraštyje. Kereliškės dvarą pardavę Underavičių giminės dabar šio pastato
nė nepažintų. Jame gražiai šeimininkauja A. Andrijauskas. Buvusiame Paplienijos
dvare šiuo metu gyvena vienas iš Underavičių anūkų, o trečiajame dvare vyksta
renovacijos darbai.
Kas per dvarininkai buvo tie broliai Underavičiai? Juos prisimenantys žmonės
kalba įvairiai, tačiau pavyko rasti Juozo anūkę Dainą Abromavičienę (Underavičiūtę), kuri apie savo senelius papasakojo įdomių istorijų.
Daina prisiminė, kad senelio brolis Jonas Underavičius ir jo žmona buvę
labai šykštūs ir išdidūs. Tačiau senelis Juozas ir močiutė Ona, nors ir turtingi,
nepaisant visų turtų, buvo paprasti ir su samdiniais gerai sugyveno. Juozas iš
Pirmojo pasaulinio karo grįžo paralyžiuotas, buvo nedarbingas. Onos samdyti
vaikiai ir mergos turėjo gerokai plušėti, bet šeimininkė juos mylėjo, leisdavo čia
pat gyventi, o po didžiųjų ūkio darbų ir šventes švęsti. Ona Underavičienė buvo
puiki šokėja, mėgo jodinėti, su savo žirgu net įvairiuose renginiuose dalyvaudavo.
Važinėdavo karieta. Daina prisiminė, kaip močiutė pasakojo, jog dar iki vestuvių
dvare turėjo ne tik žirgų, bet ir asiliuką, kurį mėgindavo įkinkyti. Tačiau šis
karietos traukti nieku gyvu nenorėdavęs...
Sovietų valdžiai nacionalizavus Underavičių turtą, Dainos močiutė Ona
Underavičienė apsigyveno Paplienijos kaime. Jos buvusiame dvare buvo įkurta
girininkija, o pati dvarininkė tenkinosi kuklia maža trobele. Iki pat gyvenimo
pabaigos moteris jautė nuoskaudą, matydama, kaip svetimi naudojasi buvusia
nuosavybe ir įžūliai tyčiojasi, vadindami ją „Underavičių bajore“. Ta „bajorė“
dabar drauge su savo keliais gyvuliais buvo priversta gyventi po vienu stogu, o
į jaunystėje turėtą prabangą galėjo grįžti tik prisiminimais...
Underavičiai palaidoti Žarėnų kapinėse, šeimos koplyčioje. Jono Underavičiaus šeima seniai emigravusi į Jungtines Amerikos Valstijas.
„Dabar visi per daug bėdavoja.“ Nuo šešerių metų Žarėnuose gyvena dabar
jau garbingo amžiaus sulaukusi Elena Monkienė. Močiutės prisiminimuose – beveik
visa miestelio istorija. Prisimena ji ir dvarininkus Underavičius, ir senais laikais
čia gyvenusias žydų šeimas, ir didįjį gaisrą, sunaikinusį Žarėnų miestelio centrą.
Anot E. Monkienės, senais laikais Žarėnuose visko daug buvę, – čia gyvenę žydai turėjo net šešias krautuves, veikė arbatinė. Žydai prekiavo avalyne, skalbimo
reikmenimis, žibalu, įvairiais audiniais. Plungės ir Telšiÿ gatvėse buvo keletas
mažesnių parduotuvėlių, prekiavusių duonos bei pyrago gaminiais, saldumynais.
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Neturėję savo parduotuvių žydai važiavo ar ėjo į kaimus, – supirkdavo odas,
skudurus, kiaulių šerius, arklių uodegas ir kitokią smulkmę. Įsigiję žemės patys
jos nedirbo, samdė tarnus.
Labiausiai pasiturinti buvusi Šneiderių giminė. Deja, 1941 m. gruodžio
24 d. Žarėnams tapo kruvinąja Kūčių diena, nes tądien fašistų samdiniai sušaudė
28 žydų tautybės žmones. Daug moterų su vaikais buvo išvaryta į lagerį arba
sušaudyta, stipresnės buvo išvežtos į Telšių getą.
Antrojo pasaulinio karo pradžioje kilo baisus gaisras, suniokojęs visą Žarėnų centrą. Nebeliko čia stovėjusių parduotuvių, o gyvenamųjų namų tik pajuodę
kaminai bestirksojo...
E. Monkienė prisimena ir Smetonos laikus, kai reikėdavo daug dirbti, tačiau, anot jos, „žmonės tada buvo daug linksmesni ir nedejuodavo. Manau, kad dabar
visi per daug bėdavoja“.
Pati senolė labai išprususi, apsiskaičiusi, mat daug metų dirbo bibliotekoje.
Labiausiai mėgsta detektyvinius romanus, tačiau griežtai pasisako prieš įvairias
televizijos šou programas, kuriose viešinamas dalyvių asmeninis gyvenimas. Būdama pensininkė E. Monkienė dar šešiolika metų dirbo draudėja, o dabar jau iš
tikrųjų „poilsiauja“. Gaila, kad sveikata prasta, sunku vaikščioti, tačiau apie įvykius
miestelyje ar Lietuvoje ji žino labai daug ir apie viską turi savo tvirtą nuomonę.
Miestelio kultūrinė veikla. Žarėnai garsūs ne tik savo ilgaamže istorija,
bet ir nūdienos gyvenimo tradicijomis, prasmingais kultūros renginiais, įvairiais
šauniais kolektyvais. Nors čia veikiančiame kultūros centre dirba tik šeši darbuotojai, tačiau jų suburti žmonės garsėja ne tik Žemaitíjoje. Ypač gerų įvertinimų
sulaukia V. Petrausko vadovaujama kaimo kapela „Žara“, vyrų ir moterų vokalinių ansamblių, dramos kolektyvų (vadovė D. Petrauskienė), suaugusiųjų ir vaikų
šokių kolektyvų (vadovė L. Jurkuvienė) pasirodymai. Kultūros centre taip pat
veikia vaikų dramos, popdainų, etnografiniai kolektyvai, jaunimo skaitovų grupė.
Centro vadovė Laima Jurkuvienė pasakojo: „Visi šių kolektyvų nariai – žarėniškiai.
Žinoma, sunku surinkti žmones, kurių dažnas dirba ne tik savo gyvenvietėje, bet ir
kituose miestuose, tačiau deriname repeticijų laiką, visi geranoriškai ieškome tinkamiausio
sprendimo. Didžiuojamės, kad 2009 m. mūsų kapela „Žara“, suaugusių žmonių šokių
kolektyvas turėjo galimybę dalyvauti Vilniuje vykusioje istorinėje Lietuvos tūkstantmečio
šventėje. Taip pat galime pasidžiaugti ir savo tradiciniais renginiais: kiekvieno rudens
pabaigoje vykstančiomis derliaus šventėmis „Dėkavonė žemei ir žmogui“, metus baigiančia
liaudies muzikos, pasakorių ir dainų bei šokių teatralizuota švente „Bočių melodijos“,
Adventinėmis popietėmis, šokių šventėmis „Sutrepsėkim, subrazdėkim“. Smagu, kad mūsų
kolektyvai koncertuoja ne tik vietos, bet ir kitų miestų gyventojams, dalyvauja rajono
bei apskrities renginiuose.“
Kai išgirdus Žarėnų vardą suvirpa širdis... Laikui bėgant, gimtinės grožį
ir jos ilgesį, ko gero, labiausiai jaučia tie, kurie iš čia išėjo prieš daugelį metų.
Prisiminę praeitį – kas ir kaip buvo, kaip gyveno, – geriau suvokia ir įvertina
dabartį, labiau brangina tai, ką turi šiandien. Juk be vakar dienos nebūtų dabarties,
o be prisiminimų – istorijos. Ir jei, anot buvusio žarėniškio Algio Bumblausko,
išgirdus Žarėnų vardą, vis dar suvirpa širdis, tai ši istorija tęsiasi. Kaip ir čia
likusių žmonių gyvenimas. Kaip tylus ir nepailstantis Minijos tekėjimas.
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Žarėnų seniūnija 1995–2012 metais
Pranas Lukošius*

Mano tėviškė ir Žarėnai. Gimiau 1954 m. pavasarį ir užaugau netoli Žarėnų, žalio kalno papėdėje,
Saušilės kaime, Telšiÿ rajone.
Prie pat trobos tryško gaivus šaltinėlis, išniręs
iš dar statesnio šlaito, o jame vienas rentinys, kad
būtų patogu pasisemti vandens iš to nepakartojamo
gaivumo šaltinio troškuliui numalšinti.
Nebeliko sodybos, trobos pamatų akmenis išstumdė galingi melioracijos traktoriai, dalis šaltinio
pasislėpė „iš baimės“ po žeme, dalis, tryškusi iš po
skardžio toliau nuo trobos, ir šiandien čiurlena, primindama vaikystę ir svajones.
Aš išeinu iš gimto kaimo,
Vaikystę medžiams atiduodu.
Ir savo buvusį pasaulį
Geltonsmėlio kalne palieku.

Ūkininkai Pranciškus Lukošius
su žmona Elena Lukošiene
(Jogminaite) Saušilio kaime
1940 m. V. Šabselbano nuotr.

Neverki, Mama,
medžiai augs.
Vaikai vėl smėlio pilį pastatys...
Aš išeinu
svajonės pasitikt...
1973 m., baigęs vidurinę, atsisveikinau su savo kaimu ir bandžiau stoti
mokytis į Kauno medicinos institutą. Tačiau pritrūkus balų šios svajonės neįgyvendinau. Metus Kaune pasimokęs kino mechaniko specialybės, buvau paimtas
1974–1976 m. į tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Grižęs mokiausi Šiauliÿ politechnikume ir kartu dirbau. 1977 m. grįžau arčiau namų, sukūriau šeimą ir apsigyvenau Žar¸nuose. Pradėjau dirbti Ariškės tarybiniame ūkyje statybos meistru.
Vėliau ūkis buvo pervardintas į Žarėnų tarybinį ūkį. Atgimimo laikais jis subyrėjo
į smulkias bendroves ir ūkininkų ūkelius.
Su žmona Virginija susilaukėme sūnaus Egidijaus ir dukrelės Lauros. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, dirbau statybose ir ūkininkavau tėviškės laukuose.
Buvo didžiulis malonumas arti savo žemę, sėti, grožėtis augančiais javais,
klausytis vieversio giesmės. Tėvelio ir mamytės svajonės ūkininkauti savo žemėje
buvo sudaužytos, kai prasidėjo karas, užėjo rusai ir atėmė viską, ką suteikė atkurta ir nepriklausoma Lietuvos Respublika 1918 metais.
1982 m. mirus tėveliui, metus pagyvenusi Saušilės kaime, mama išsikėlė
gyventi į Žarėnus, arčiau bažnyčios ir
daktarų. Tačiau aš, gyvendamas kitame * Žarėnų seniūnas 1995–2017 metais.
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Rugiapjūtė Saušilio
kaime. Stovi antras
(dešinėje) Pranciškus
Lukošius. 1951 m.

Ūkininkų Agotos ir
Vladislovo Jogminų
šeima Saušilyje. Sėdi
Valerija, Elena ir
Agota. Antroje
eilėje – Domas,
Agota, Vladislovas
ir Stasys. 1951 m.

laike, neišsaugojau Saušilėje gimtojo namo, tiktai tėviškės žemę... Anksčiau ir dabar
valstybė per mažai skiria dėmesio žemdirbiui, o vis didėjantys Europos Sąjungos
reikalavimai daug kaimo žmonių nustūmė iš smulkių ūkių į paramos prašančiųjų
eiles. Kas sugebėjo persiorientuoti į kitus darbus, išvyko į miestus, vėliau į kitas
šalis, dalis atprato nuo bet kokio darbo ir tapo ieškančiais, ko nepametę.
Žarėnų seniūnijos veikla. 1995 m. gavau pasiūlymą dirbti Žarėnų seniūnijos
seniūnu. Ilgokai pamąstęs – sutikau. 1995–1996 m. žiema pasitaikė labai šalta ir
gili. Tai buvo tikras išbandymas man. Bet, atrodo, susitvarkiau. Seniūnija sutaupė
nemažai lėšų, skirtų gyvenamųjų namų ir administracinio pastato su kultūros
namais šildymui. Matyt, prieš tai nemažai anglių nepasiekdavo miestelio centrinės
katilinės ir reikėdavo daug lėšų.
Telšių savivaldybės valdžia leido Žarėnų seniūnijai sutaupytas lėšas panaudoti
įsigyti būtiniausiai technikai. Nupirktas lengvasis automobilis, vėliau traktorius,
sunkvežimis, padargų. Jautėsi tikra savivalda. Seniūnija ėmė padėti senyvo amžiaus
žmonėms daržiuką suarti, sukultivuoti ir malkų parvežti. Seniūnija ėmėsi viešųjų
poreikių tenkinimo – tvarkė kelius, apsirūpino kuru žiemos šildymo sezonui ir
atliko kitus būtiniausius žmonėms darbus.
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Žarėnų seniūnijos žmonių kultūrinis gyvenimas pradėjo atsigauti pakeitus
kultūros namų ir bibliotekos vadovus.
Visuomenė pradėjo aktyviau domėtis Žarėnų seniūnijos veikla, lankyti organizuojamus renginius. Tarp gyventojų pradėjo reikštis pilietiškumo supratimas,
kilo noras saugoti ir gražinti gyvenamąją aplinką. Atsirado būtinybė jungtis į
bendruomenę. Taip gimė Žarėnų bendruomenė su savo įstatais ir valdymu, bend
ruomenė pradėjo rašyti projektus, įsikūrė seniūnija savo patalpose. 2012 m. pagal
laimėtą projektą rekonstruota Žarėnų viešoji pirtis, į kurią atgaivos kūnui ir sielai
pasisemti atvyksta klientų net iš Žemaitijos sostinės.
2013 m. laimėtas projektas „Viešųjų erdvių sutvarkymas visuomenės poreikiams tenkinti“. Tai rekreacinės zonos įrengimas su lauko estrada. Įgyvendinant
projektus aktyviai padėjo bendruomenės pirmininkė Asta Griguolienė ir projektų
koordinatorė Telšių rajono verslo inkubatoriaus direktorė Virginija Jasevičienė.
Šventės Žarėnuose. Žarėnų seniūnija kartu su Žarėnų kultūros centru ir
bendruomene, Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios klebonu visada pamini
Lietuvai ir Žarėnų seniūnijos gyventojams svarbias datas: Sausio 13-ąją, Vasario
16-ąją, Kovo 11-ąją, liepos 6-ąją ir kitas šventes. Žarėniškiai didžiuojasi tradicija
tapusiomis šventėmis Žarėnuose – žemaitukų žirgų ištvermės varžybomis prie
Påplienijos piliakalnio gegužės mėnesį. Šios gražios šventės iniciatorius ir žirgų
augintojas Žarėnų girininkas Vidas Bagdonas.
Joninių šventė – kultūros centro organizuojamas renginys, Žolinės – buvusių
žarėniškių ir giminės susibėgimo į krūvą šventė, į Derliaus šventę Telšiuose suvažiuoja bendruomenės nariai iš visų kaimų su savo užaugintomis sodų gėrybėmis.
Derliaus šventė lapkričio mėnesį būna ir Žarėnuose, per kurią pagerbiami
geriausi ūkininkai, aptariami prabėgę metai, numatomi darbai ir projektai kitiems
metams. Vakaronės metu seniūnijos gyventojai pabendrauja, pasidalija džiaugsmais
ir rūpesčiais.
Spalvingos ir ryškios Žarėnuose visada būna Užgavėnės. Labai aktyviai,
kaip ir kituose renginiuose, dalyvauja Žarėnų senjorų klubo nariai, vadovaujami
Irenos ir Antano Sivickų. Jų pagaminti autentiški senoviniai valgiai sukuria nepakartojamą atmosferą svečiams ir dalyviams.
2012 m. Žarėnai sukūrė savo herbą. Herbą darė dailininkas, Heraldikos
komisijos narys Arvydas Stanislovas Každailis. Žarėnų herbą savo dekretu patvirtino LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Herbe pavaizduotas seniausias žemės
dirbimo įrankis akėčios ir aukso spalvos žvaigždė, simbolizuojantį žarą, o pagal
vieną padavimą reiškiantį ir Žarėnų vardo kilmę. Sidabro spalvos akėčios herbe
rodo, kad pagrindinė veiklos sritis seniūnijos teritorijoje nuo senų laikų – žemdirbystė. Kartu tai ir pagarba mūsų ūkininkams, dirbantiems sudėtingomis oro
sąlygomis ir kuriantiems naudą ne tik sau, bet ir valstybei. Platesne prasme
herbe vaizduojamos akėčios – tai lyg dalis žmonių likimų, kurie buvo išardyti
okupacijos metais, kai sovietai, pasinaudodami kilusiu karu, sutrypė Lietuvos
Laisvę ir Nepriklausomybę.
Dalis bendruomenės narių lėšomis prisidėjo prie herbo sukūrimo: ūkininkas
verslininkas Arūnas Andrijauskas, verslininkas Stasys Norvaišas, ūkininkas Antanas
Viskontas, Žarėnų klebonas Kęstutis Balčiūnas, ūkininkas Raimundas Jančauskis,
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verslininkas Adolfas Jokubauskas, ūkininkė Angelė Nevierienė, bendruomenės narys Zigmas Kybartas, verslininkas iš Vilniaus Žilvinas Petrauskas, kuris pasiryžo
prikelti antram gyvenimui medinį Underavičių dvarą. Pastatas Žarėnams brangus
ir tuo, kad čia 1946–1949 m. buvo įsikūrusi Žarėnų progimnazija, vėliau veikė
vidurinė mokykla. Mokyklai išsikėlus 1962 m. į naują pastatą, ilgus metus dvaro
patalpose glaudėsi Žarėnų kultūros namai su kino sale.
Žarėnai 2013 metais. 2013 m. Žarėnai pradėjo atsinaujinimu. Rekonstruojamos
kultūros centro salės, tvarkoma šildymo įranga, apšvietimas. Kartu su pavasariu
prasidėjo darbai lauke. Tvarkomas Žarėnų centras, šaligatviai, gatvių apšvietimas,
rekonstruojamos žaliosios zonos. Investicijos siekė 1,5 milijono litų. Visa tai daroma su viltimi, kad kaimuose būtų patrauklu ir patogu gyventi, kad jaunimas
iš mokslų ir užsienių grįžtų į tėvų namus ir kurtų gyvenimą čia, šalia Mínijos
ištakų, aštuonių ežerų, kurie puošia Žarėnų apylinkes.
Žarėnai kryžkelėje – patrauklus ir patogus miestelis dėl geografinės padėties.
Antras pagal dydį kaimas yra Kega¤, įsikūrę už 7 km, juos galima pasiekti naujai
rekonstruotu rajoninės reikšmės asfaltuotu keliu.
Kelias prieš Kegùs pakyla į daugiau kaip 200 metrų aukštį virš jūros lygio
ir atsiveria nuostabi panorama su dviejų ežerų veidrodiniais paviršiais. Dešinėje
tyvuliuoja Pluotinålis, kairėje – Ílgio ežeras. Ilgio ežero pakrantėje kiekvienais
metais vyksta kegiškių vasaros šventė „Į Tėviškę sugrįžus“.
Važiuodami šiaurės link, už 17 km pasiekiame rajono centrą Telšius.
Sukdami į pietryčius, už 16 km atvažiuojame į pirmąjį vyskupystės centrą
Žemaitijoje, blaivybės skelbėjo vyskupo Motiejaus Valančiaus miestą – Va»nius,
antrą pagal dydį Telšių rajone.
Dardėdami 16 km žvyrkeliu į vakarus, privažiuojame Žlíbinus, o praskrieję dar 11 km asfaltuotu keliu, atsiduriame Plùngėje. Tačiau vykstant tuo pačiu
keliu nuo Žarėnų link Žlibinÿ, už 10 km galima užsukti į Rietavo savivaldybės
kaimyninę Meding¸nų seniūniją, kurioje dar pirmosios laisvos ir nepriklausomos
Lietuvos laikais ūkininkavo stambūs ūkininkai Girdvainiai. Jų palikuonis Juozas
Girdvainis, gyvenantis Vilniuje, yra žurnalistas ir istorikas, etnologas – darbuojasi
norėdamas prikelti gyvenimui šio krašto apdulkėjusius atminties lobynus ir palikti ateities kartoms leidinį apie šio krašto gyventojus – protėvių ir tėvų nueitą
sudėtingą gyvenimo kelią. Visa tai turėtų sugulti į didelę monografiją „Žarėnų
valsčius“. Ar pavyks viską surašyti ir sudėti į knygą – priklauso ir nuo mūsų,
gyvenančių šioje teritorijoje, – ypač mokytojų pagalbos talkinant, rašant autentiškus
tekstus knygai, nuo inteligentijos, geros valios kraštiečių padėjimo renkant archyvinę medžiagą, rašant prisiminimus, pasakojant apie nuveiktus darbus, žmonių
gyvenimus ir likimus.
Nuo kelio Žarėnai–Plungė pasukame į pietvakarius ir už 14 km mus
pasitinka Tvìrai su balta lyg gulbė bažnyčia, apjuosta aukštomis akmeninėmis
šventoriaus sienomis.
Taigi kuo Žarėnai prastesni už Europos centrą ar bent už Telšių rajono
centrą? Miestelyje tiek įstaigų – ambulatorija su visa komanda, biblioteka, teikianti
ir viešas interneto paslaugas, Žarėnų dienos centras, aktyviai dalyvaujantis su jį
lankančiais vaikais ir pagyvenusiais senjorais įvairiuose renginiuose bei parodose,
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jau pagarsėjęs Žarėnų kultūros centras su savo kapelija „Žara“, vadovaujama Vido
Petrausko ir Kultūros centro direktorės Dalios Petrauskienės su savo teatro artistais,
humoro grupe. Ji ir vadovė su lakštingalos balsu ir savo mažaisiais vyturėliais...
Kapelai „Žara“ ant kulnų lipa iš Žarėnų „Minijos“ vidurinės moksleivių
suburta kapelija „Žarelė“, vadovaujama to paties V. Petrausko.
Negaila ir milijonų, kai matai, kad žmonės dirba, kultūros pastatas puošiasi
ir gražėja. Šis pastatas kartu su seniūnija sudaro vieną ansamblį ir yra pagrindinis
bendro Žarėnų įvaizdžio akcentas. Čia įsikūręs paštas, kredito unija „Germanto
lobis“, bendruomenės namai, Žarėnų senjorų klubas.
Žarėnuose veikia dvi mišrių prekių parduotuvės, kavinė-baras, vaistinė.
Aukščiausioje vietoje stovi Šv. vyskupo Stanislovo dvibokštė medinė bažnyčia,
2011 m. atšventusi šimtmečio jubiliejų.
Plungės gatvėje – vakarų pusėn, dešinėje išvystame Žarėnų „Minijos“ vidurinę mokyklą. Mokykla išgyvena mokinių mažėjimo ir vidurinės statuso praradimo
laikotarpį. Duris atvėrusi 1962 m. nauja trijų aukštų mūrinė mokykla po savo
sparnu priglaudė apie 360 vaikų, dabar mokosi tik 120 mokinių. Tačiau gyvename viltimi, kad situacija keisis ir į mūsų kraštą grįš svečiose šalyse išsibarstę
žarėniškiai, o gal ir čia augantis jaunimas liks visam laikui. Mažėjant mokinių,
mokykloje įsteigta ikimokyklinė grupė, kurią lanko 15 vaikučių nuo dvejų metukų. Žarėnai dvidešimt metų neturėjo darželio, todėl jaunoms šeimoms atsirado
geresnės sąlygos gyventi ir dirbti.
Palyginti su 1932 m. surašymu, tada buvęs Žarėnų valsčius, užėmęs 20 750 ha,
sumažėjo ir pagal teritorijos plotą, ir pagal gyventojų skaičių. Žarėnų seniūnija
užima 10 110 ha žemės plotą, kuriame gyvena 1 088 gyventojai.
Palyginimui pateikiu dabartinės Žarėnų seniūnijos teritorijoje 1932 m. gyvenusių ir gyvenančių (2010 m. gyventojų surašymo duomenys) žmonių skaičių
pagal išlikusius kaimus:
Eil.
Nr.

Gyvenvietė, kaimas

Gyventojai
1932 m.

Vaikai
(7–13 m.)
1932 m.

Gyventojai
2010 m.

1.

Antanavas
(Antanavo dvaras)

16

3

0

0

2.

Ankantai

47

12

7

0

3.

Ariškė

33

4

5

1

4.

Barboravas

11

2

0

0

Panaikintas
Panaikintas

0

Vaikai
(7–13 m.)
2010 m.
0

5.

Budginai

18

2

0

0

6.

Butkai

40

5

16

0

7.

Dilbė

11

2

0

0

0

0

66

9

86

18

0

0

8.

Feliksavas
(Feliksavo dvaras)

9.

Gailiškė

4

0

6

0

10.

Girkantiškė

162

10

64

4

11.

Girkantiškė

0

0

0

0

Pastabos

Panaikintas
kaimas
1932 m. Ukontai

1932 m.
Dilbiškė

Panaikintas
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Gyvenvietė, kaimas

Gyventojai
1932 m.

Vaikai
(7–13 m.)
1932 m.

Gyventojai
2010 m.

Vaikai
(7–13 m.)
2010 m.

12.

Karšteniai

13.

Kegai

147

13

45

8

83

4

147

12

(Kegų dvaras)

42

2

14.

Kereliškė

45

3

19

2

(Kereliškės dvaras)

20

1

0

0

15.

Klaišiai

66

13

13

3

16.

Kliokai

46

5

3

0

17.

Lelai

20

3

5

0

(Lelų dvaras)

22

3

0

0

18.

Medsodis

90

11

17

0

19.

Milkantai

37

8

6

0

20.

Nagurka

22

3

4

0

21.

Pakulniškiai

36

5

0

0

22.

Paplienija

25

2

7

0

23.

Pluotinė

129

15

23

4

24.

Pronckai

25.

Rešketėnai

25

6

0

0

124

15

0

0

26.

(Rešketėnų dvaras)

60

16

0

0

Rupšiai

16

2

4

0

27.

Saušilis

188

15

9

0

28.

Šaltupiai

72

12

2

0

29.

Šilai

52

9

3

0

30.

Tarvydai

131

26

5

0

31.

Užminijai I

113

14

27

8

32.

Užminijai II

0

0

16

1

33.

Vertininkai

94

11

5

0

34.

Vinteliškė

14

2

13

2

(Vinteliškės dvaras)

52

7

0

0

35.

Vismaldai

112

9

24

1

36.

Žarėnai

318

52

527

48

67

8

0

0

2 696

353

1 088

103

(Žarėnų dvaras)
Iš viso

Pastabos

Panaikintas

Dalis kaimo
priklauso
Rietavo
savivaldybei

Dalis kaimo
priklauso
Plungės rajonui

1932 m. buvo
tik vieni
Užminėjai

Žarėnų seniūnijos ūkininkai. Žarėnų seniūnijoje ir po 1990 m. kovo 11 d.
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo neatsirado verslų, kurie būtų pakeitę per
20 metų šios teritorijos vystymosi kryptį. Gyventojai ištikimi savo žemei ir toliau
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ją dirba. Kai kurie ūkiai sustambėjo, supirko ar išsinuomojo iš kaimynų žemes,
pradėjo siekti pelno arba bent normaliai gyventi. Kiti tapo samdomais ūkiais.
Stambiausias ūkis Žarėnų seniūnijoje – Arūno ir Auksės Andrijauskų. Tai
dar „perestroikos“ laikais Žarėnų apylinkėse pirmasis veiklą pradėjęs ūkis. Iš
tuo metu gyvavusio Ariškės tarybinio ūkio išsinuomojo kelias fermas Kereliškės
kaime ir pradėjo auginti galvijus. Andrijauskai – jauni, neseniai sukūrę šeimą ir
atsikėlę į Žarėnų seniūniją iš Varnių seniūnijos Ku»šų kaimo. Jų ūkis plėtėsi ir
nuo keliasdešimties hektarų išaugo iki 600 hektarų. Gausėjo ir šeima: auga keturios liepaitės ir ąžuolas. Papildomai įkūrė individualią įmonę, kurioje pakuojamas
durpžemis ir plėtojama didmeninė prekyba. Tad nemaža dalis Žarėnų seniūnijos
gyventojų turi nuolatinį ir gerai mokamą darbą. Didžiuojamės ir džiaugiamės
turėdami savo seniūnijoje tokių darbščių ir išsilavinusių Lietuvos kaimo patriotų.
Yra dar keli ūkininkai, kurie tvirtai įleido šaknis tėvų žemėje. Tai Raimundas Jančauskis su žmona Rita iš Vismaldÿ kaimo. Pradėję nuo smulkaus ūkelio
pas tėvus, išaugo, išsiplėtė į gražų ūkį ir kartu senatvėje prižiūri tėvelius, kurie
gali oriai jaustis, matydami savo vaikų ir anūkų gyvenimą, jų darbus, gėrėtis
prižiūrimais laukais, tais pačiais, kuriuos kadaise jie patys taip mylėjo bei kantriai
visą gyvenimą dirbo – arė ir sėjo. Raimundas ne tik ūkininkas, bet ir Feliksåvo
seniūnaitijos, kurioje gyvena, seniūnaitis. Gyventojai juo pasitiki, nes prispyrus
bėdai žino, kad sulauks pagalbos pavėžėti pas daktarus ar ūkio darbuose.
Panaši situacija ir kitame seniūnijos kaime Gailiškėje. Tėvui Jonui Viskontui
mirus, ūkį perėmė sūnus Antanas su žmona Liuda. Jau ir atžalos Gabrielė su
Viliumi pirmieji pagalbininkai tėvų ūkyje, o mažasis, gimęs 2012 m., senelio garbei
gavo Jono vardą. Pagrindinė Viskontų ūkio kryptis – pienininkystė. Pasinaudodami
europinėmis projektų lėšomis, jauni ūkininkai Viskontai įsigijo naujos technikos
ir žemės ūkio inventoriaus, pavyzdingai tvarkosi ūkyje ir tai matydami jų vaikai
nežada palikti tėvų ūkio ar laimės ieškoti svetur. A. Viskontas, kad ir nelengvai
uždirbtais pinigais, visada prisideda prie Žarėnų bendruomenės organizuojamų
renginių bei visų švenčių. Viskontai – mūsų kaimų ir mūsų Žarėnų krašto ateitis.
Jauni ūkininkai Žilevičiai iš Karštìnių kaimo įsikūrė gražioje vietoje tarp
Karštenių (Didóvo) ir Salóto ežerų. Alma ir Danielius Žilevičiai – malonūs ir
darbštūs, atspindintys Lietuvos kaimo ateitį, kaip ir šalia jų plytintys veidrodiniai
ežerų vandenys. Gyvenimo prasmingumą matai ir jų šeimoje – sūnūs Gintaras
ir Žilvinas iš Saloto gelmių, dvynukės Aušra ir Rasa, dar penki anūkai stiebiasi
lyg pupos. Kur rasi tiek grožio, jei ne tarp šių ežerų! Žilevičių sodyba – lyg
etnografinis muziejus, savo rankomis pastatytas medinis svirnas, tvartai, daržinė,
gyvenamasis namas, tvarkingai prižiūrima aplinka. Ūkis nemažas – su nuomojama
ir nuosava žeme – apie 50 hektarų, melžiamų karvių iki šešiolikos suskaičiuojama.
Yra ir prieauglio, ir visokios smulkmės sodyboje rasi, todėl Žilevičiams reikia suktis
nuo didelio iki mažo. Tačiau nei Alma, nei Danielius nesiskundžia, visur spėja.
Ūkininkė Alma, kai tik prireikia, sėda prie lengvojo automobilio vairo ir į miestą
nuskrieja arba su visa šeimyna atvyksta į organizuojamas Žarėnų krašto šventes.
Vieni pirmųjų atsikūrusios Lietuvos ūkininkų yra Geneveita ir Justinas Lapinskai. Jie ūkinius darbus pradėjo nuo mažų tvartelių, augindami kelis galvijus.
Lapinskai niekada nesikreipė paskolų į bankus nei technikai pirkti, nei pastatams
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statyti. Viską kūrė savo rankomis. Justino brolis, pasiblaškęs po įvairias darbovietes kaip samdomas darbuotojas, grįžo į tėviškę ir visi kaip viena šeima stengiasi,
kad Lapinskų ūkis klestėtų ir skelbtų visiems žinią, jog dirbant tėviškės žemę ne
tik Žarėnų seniūnijoje, bet ir Lietuvoje – gera gyventi.
Geneveita – stipri moteris, surikiuoja su vyru Justinu ūkio darbus taip atsakingai, kad per dvidešimt Nepriklausomybės metų jų ūkis išsiplėtė nuo aštuonių
iki 100 hektarų. Sodybos teritorijoje pastatyti du metaliniai angarai technikai ir
inventoriui laikyti. Netoliese išaugo 50 vietų melžiamų karvių ferma su mėšlo
šalinimo ir kaupimo rezervuaru pagal šiuolaikinius gamtosaugos reikalavimus.
Atnaujintas ir senasis tėvų namas. Ūkyje dirba ne tik vaikai, nuolatinį darbą
gauna samdomi pagalbiniai darbininkai.
Žarėnų seniūnijoje sutiksime dar beveik 50 ūkininkų, kurie savo ūkeliuose
augina daugiau kaip penkis galvijus, vištų, žąsų, triušių arba kiaulių.
Todėl Žarėnų seniūnijoje bedarbiais lieka tie, kuriems bet koks darbas tampa
kliūtimi pasirinktam gyvenimo būdui.
Žarėnams labai svarbus ir žemės ūkio kooperatyvas „Rešketėnai“, jo valdybos pirmininkas Algirdas Leščiauskas, direktorė Stasė Leščiauskienė. Kooperatyvas superka iš ūkininkų pieną ir su savo technika teikia žemės ūkio paslaugas
kooperatyvo nariams bei seniūnijos gyventojams. Tai nuolat besiplečianti įmonė,
kurioje vien iš Žarėnų seniūnijos įdarbinti 23 gyventojai, o jos padaliniuose kitose
seniūnijose ir rajonuose triūsia 49 dirbantieji.
Žarėniškiai ir Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios administratorius Kęstutis
Balčiūnas dėkingi kooperatyvo „Rešketėnai“ vadovams už paramą apšviečiant
Žarėnų bažnyčią iš išorės, už bendradarbiavimą rengiant miestelio šventes, sporto
renginius.
Žarėnų seniūnijoje daug nuostabių ir savo kraštui atsidavusių žmonių, kurie
kasdien skiepija gyvenimo vertybes vaikams ir anūkams.
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Žarėnų bendruomenė nuolat gyvina gyvenimą
Juozas Girdvainis
Žarėnų kunigas
Kęstutis Balčiūnas.
2012 m. Juozo
Girdvainio nuotr.

Pagrindinė Žar¸nų kaimo bendruomenės veikla – burti Žarėnuose ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančius, dirbančius, iš kaimų kilusius ar kitaip su Žarėnais
ir aplinkiniais kaimais susijusius asmenis. Todėl Žarėnų kaimo bendruomenė organizuoja įvairius renginius ir kalendorinių švenčių minėjimus, vykdo šviečiamąsias
programas, rūpinasi gyventojų socialiniais reikalais. Žarėnų kaimo bendruomenė
kupina optimizmo. Pagyvėjo kaimo gyvenimas – į bendras vakarones susiburia
jaunimas ir vyresnieji, atgijo senosios kaimo tradicijos ir kultūra.
2007 m. Žarėnų kaimo bendruomenė gavo paramą
Žarėnų bendruomenės namams suremontuoti, duris atvėrė
mezgimo dirbtuvės. Jose žarėniškės Rūta Bagočienė, Ona
Gintalienė, Elena Labžindienė, Zuzana Monstavičienė mezga
šalikus, kuriuose atsispindi lietuvių liaudies pasakų motyvai.
Veikia pirtis.
Žarėnų bendruomenės veikloje dalyvauja ir Žarėnų
Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios kunigas Kęstutis Balčiūnas.
Žarėnų kaimo bendruomenė savo miestelio gyventojus
kviečia į kasmetinius tradicinius renginius, kasmet mini Pagyvenusių žmonių dieną. Gausus būrys susirenka į organizuojamą sakralinės muzikos šventę. Linksminasi Žemaitijos Žarėnų seniūnas
regiono liaudiškos muzikos dainų ir šokių šventėje „Bočių Giedrius Apūkas.
melodijos“. Advento laikotarpiu rengia advento popietes, 2021 m. K. Driskiaus
lanko neįgalius ir vienišus seniūnijos gyventojus.
nuotr.
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Žarėnų valsčiaus kaimų ir žmonių likimai
Pranas Lukošius

Tarpukario nepriklausomos Lietuvos metais Žarėnų valsčiuje buvo 72 miesteliai, dvarai, kaimai ir vienkiemiai. Sovietų
okupacijos metais Žarėnų valsčius buvo išdalytas keturiems
rajonams: Plungės, Rietavo sav., Varnių ir Telšių.

Klaišių kaimas
Klaišiÿ kaimas nuo Žar¸nų nutolęs apie 3 kilometrus
ir yra atsidūręs ties išnykimo riba.
Gyvenimas dar verda dviejose sodybose, nors 2000 m. Žarėnų herbas
žmonės gyveno keturiuose vienkiemiuose. Klaišia¤ ir sovietmečiu nepasižymėjo gyventojų skaičiumi, o 1992 m. buvo likę tik penki ūkeliai
su dešimčia gyventojų. Vienos sodybos nebeliko ir žymės, dvi tuščios – tėvai
išmirė, vaikai iškeliavo į miestus, o pastatai baigia sunykti.
Klaišiÿ kaimo gilumoje, buvusiame Juozo Girdvainio, kuris stengiasi atkurti
Žarėnų valsčiaus istoriją, sodžiuje gyvenimas dar vyksta. Po Girdvainių šioje sodyboje gyveno Jonas ir Zofija Vaičiuliai, kurie prieš gyvenimo saulėlydį persikėlė
į Žarėnus, arčiau dvasinių ir fizinių daktarų. Tai buvo 1999 m. 2000 m. sodybą
nupirko Birutė ir Arvydas Petkevičiai ir su keturiais vaikais apsigyveno Klaišių
kaime. 2001 m. pabaigoje susilaukė penkto vaikelio. Bandė ūkininkauti, tačiau
perspektyvaus ūkio neplėtojo. Savo reikmėms laikė vieną karvutę, porą veršelių,
porą kiaulių, vištų, ožkytę ir arklį. Vaikai lankė Žarėnų „Minijos“ vidurinę mokyklą, o mažoji ir 2015 m. dar žinių semiasi toje pačioje mokykloje.
Antroji gyvenimu alsuojanti sodyba Klaišių kaime – Antano ir Irenos Sivickių. Antanas, beveik visą amželį atidirbęs Telšiÿ urėdijos miškuose, dabar jau
pensininkas ir laimingas ūkininkauja tarp miškų pasislėpusioje sodyboje. Užaugino
vieną dukrelę Sonatą, išleido už vyro, kuri 1997 m. rugpjūtį susilaukė dukrelės
Živilės ir neilgai trukus su vyru Danieliumi išsikėlė gyventi į Degãičių seniūnijos
Degaičių kaimą. Ten Irena ir Antanas
Sivickiai sulaukė dar vienos anūkėlės – Giedrės. Dabar gražioje Sivickių
sodyboje dažnai klega jauni balsai, o
prie pietų stalo savaitgaliais susėda
visas šešetas. Ir tai dar ne viskas.
Irena Sivickienė vadovauja Žarėnų seniūnijos pagyvenusių žmonių
klubui, jos vyras – visur ir visada didžiausias pagalbininkas: ir fotografas, ir
vairuotojas. Irena taip senolius išjudino,
kad jų beveik kiekviename seniūnijos
renginyje po šešiasdešimt ir daugiau Ilgametis Žarėnų seniūnas (1995–2017)
susirenka. O kiek Lietuvos gražiausių Pranas Lukošius. 2016 m. Juozo Girdvainio nuotr.
1004

ISTORIJA. SENIŪNIJOS

ir įdomiausių vietovių aplankė, Vilniuje prie Aušros vartų meldėsi, Seimo ir Valdovų rūmus skersai ir išilgai išvaikščiojo. Štai toks tas mažas Klaišių kaimas su
dideliais siekiais ir veikliais žmonėmis.

Saušilio kaimas
Sa÷šilio kaimas ribojasi su Klaišių kaimu ir nuo Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo pradžios 1918 m. buvo vienas didžiausių Žarėnų valsčiaus teritorijoje.
1923 m. surašymo duomenimis, jame gyveno 188 gyventojai. Tiesa, 1988 m. dalis
kaimo su jo gyventojais priskirta Plungės rajono Žlibinÿ seniūnijai. Tačiau labiausiai gyventojų sumažėjo sovietmečiu, kai melioracijos programa pradėjo skverbtis
į kaimo pievas ir sodybas, kaimas nebeatsigavo ir per atkurtos nepriklausomos
Lietuvos laikotarpį.
Turbūt niekas negalėjo numatyti, kad per 2011 m. gyventojų surašymą Saušilio kaime gyvens 9 žmonės. Kaimo senbuviai Justinas ir Stanislava Astrauskai
augino du sūnus ir dukrą, turėjo nedidelį ūkelį, tačiau jų dukrai nesisekė sutarti
su broliais, todėl ištekėjusi išsikėlė į Žarėnų seniūnijos Girkantiškės kaimą, įkūrė
nemažą ūkį ir puikiai tvarkosi. Sūnus veiklos neišplėtė. Turi pulkelį bičių, miško,
prižiūri tėviškės pievas ir laukus. Jų artimiausi kaimynai – Aleksandras ir Stanislava
Rubežiai, gimę 1926 ir 1931 m., dorai nugyvenę gyvenimą, tris vaikus užauginę,
paliko Saušilės kaimo mėlyną dangų ir atgulė Žarėnų kapinaitėse atilsio. Vaikai
sukūrė šeimas, išvystė savo verslus miestuose ir laimingai gyvena augindami savo
vaikus. Tėviškės pastatai baigia sunykti, o gal Rubežių anūkai ar proanūkiai dar
spės senolių sodybą prikelti naujam gyvenimui, ir suklegės Saušilio pievose ir
miškuose jauni, linksmi balsai...
Tolimesni kaimynai Česlovas ir Zita Lučinskai taip pat pirmos atkurtos
nepriklausomybės laikotarpio vaikai. Susituokė jauni, susilaukė dviejų sūnų. Abu
buvo labai darbštūs, draugiški žmonės. Česlovas beveik visus pragyventus metus
darbavosi miškuose, Zita sukosi po namus, augino kiaules, raguočius, paukščius,
laikė arklį ūkio ir miško darbams. Šilti santykiai su artimesniais ir tolimesniais
kaimynais jiems buvo gyvenimo džiaugsmas ir paguoda darbuose ir varguose.
Tačiau laikas nenumaldomai teka. Senatvė ir ligos aplankė Zitą ir Česlovą. Sūnūs
nuėjo ne tėvų pramintais takais, netapo savo gyvenimo ar tėviškės puoselėtojais.
Saušilio kaime tokie pavyzdžiai daugiau išimtys negu gyvenimo būdas.
Antanas Daukšas sukūrė šeimą, gyveno ir dirbo Telšiuose. Tėveliams iškeliavus
Anapilin, grįžo į kaimą. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, atsiėmė sovietų nusavintas žemes ir ūkininkauja. Mirus žmonai Marytei, ūkelis sumažėjo, bet atvykstančių vaikų iš miesto padedamas dar ūkininkauja, prižiūri tėviškės laukus.
Kitoje šaltinėlio pusėje už poros šimtų metrų nuo Daukšų, kalno šlaite
stovėjo ir mano tėvelių Elenos ir Prano Lukošių sodyba – mano ir mano sesučių
Bernutės ir Marinos gimtinė. Čia prabėgo gražiausi vaikystės ir jaunystės metai.
Prisimenu apie namą žydinčias gėles, daržus juosiančias margaspalves jurginų
eiles ir kiemo gilumoje stovintį medinį kryžių tarp žydinčių bijūnų. Nusileidus
kelis laiptus skardžiu žemyn, iš žemės trykšta šaltinėlio vanduo ir, pripildęs vieną
šulinio rentinį, bėgdavo pro jaują tolyn siauru upeliu, kol pievose, susiradęs pakeleivių ir paplatėjęs, pasiekdavo Derkintÿ durpynus ir Míniją. Po tėvelio mirties
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1982 m., dar porą žiemų praleidusi Saušilėje, mama išsikėlė gyventi į Žarėnų
miestelį. Mes, vaikai, jau buvome susukę savo gūžtas ir tuo laikotarpiu grįžti
į tėviškę nebuvo prasmės. Sovietinė melioracija vis aktyviau brovėsi į kaimus,
todėl ir mūsų sodybvietė galingos technikos buvo sulyginta, šulinys su šaltinėliu
palaidotas po žeme. Ją dabar mena didžiuliai, kaip ir mano vaikystėje, klevai,
mamos sodintos dvi pušys ir maumedis, seni uosiai.
O prieš tai buvo visko pradžia. Kai Elena Jogminaitė ir Pranas Lukošius
(būsimieji mūsų tėveliai) susipažino, dar prabėgo nemažai laiko, kol Pranas pasipiršo. Susituokė 1942 m. ir apsigyveno senųjų Lukošių sodyboje. 1937 m. Saušilio
kaimo žemė buvo išdalyta rėžiais, Agotai ir Julijonui Lukošiams priklausė 12,7 ha
žemės, kuri nusirito lyg austa juosta per kalną iki pat vieškelio Žar¸nai–Lîeplaukė.
Po vedybų Julijonas perleido žemę sūnui. Jaunieji, kad ir sudėtingu karo meto
laikotarpiu, pradėjo kurti savo gyvenimą ir ūkininkauti. Mamai buvo 26, tėveliui –
32 metai. Po metų gimė mano vyriausioji sesutė Bernutė, 1948 m. – vidurinė
sesutė Marina, 1954 m. aš tapau šio pasaulio gyventoju. Tik prabėgus daugeliui
metų, supratau, kokiais sunkiais laikais gyveno ir augino vaikus mūsų Tėveliai.
Ir prie vokiečių, ir prie rusų gyvenimą gaubė nežinia ir baimė. Karui pasibaigus,
tos išsvajotos Lietuvos nepriklausomybės nebeliko. Nebeliko nuosavos žemės,
svajonės gyventi ir kurti sau, savo vaikams. Didžiausi ūkio pagalbininkai du
gražuoliai arkliai buvo atimti ir išvesti į kolūkio reikmėms paimtus kaimynystėje
Daukšo tvartus. Kaimo gyventojai, netekę žemės po savo kojomis, lyg benamiai
rinkdavosi rytais prie tų pačių arklidžių, kur kolūkio darbus skirstė brigadininkas,
ir skaudama širdimi kas alkanus arklius į akėčias ar ratus kinkydavo, kas grėblį
ar šakę nutvėręs kulniuodavo į laukus... tik ne savo. Lūžo gyvenimai, lyg vėjo
draskomos šakos, už metus darbadienių – maišas pelų... Arkliai gražuoliai, ilgai
plūgo netraukę, gulė į duobę šalia kelio, kuriuo ir buvo išvaryti į tą prakeiktą
kolūkinį tvartą. Ačiū Tėveliams, kad atlaikė sovietinę tremtį savo pastogėje. Kad
užaugino su meile ir tikėjimu vaikus, kad įskiepijo gėrio ir grožio supratimą,
pagarbą Tėvynei ir žmogui. Dažnai klausiu savęs, iš kur Mama ir Tėtis turėjo
tiek šviesos ir gėrio, kai Jų gyvenime buvo tiek nepakeliamų sunkumų ir baimės
naktų, tiek sunkaus rankų darbo ir nepriteklių, praradimų sovietams okupavus
mūsų kraštą. Tėvelis mirė, kai Baltijos kelio aušra jau kilo ir po septynerių metų
nušvito viltinga šviesa. Mamytė sulaukė Nepriklausomybės atkūrimo ir pasaulį
paliko eidama devyniasdešimt antruosius metus. Mes jų niekada nepamiršime,
kaip ir lietuviško dangaus virš Tėviškės laukų, ir buvusių kaimo sodybų.
Sodybų buvo nemažai. Nuo Lukošių sodžiaus į rytus buvo Pocių gyvenimas,
šiauriau, už dar ir dabar gyvos Daukšų sodybos – Stepono ir Agotos (mamos
sesers) Bružinskų sodybvietės likučiai.
Tolėliau į vakarus, už puskilometrio, palei kelią į Lieplaukę, dar buvo
penkios sodybos: Vaitkų, Juškų, Bidvų, Jankauskų ir Lekavičių, kurią iš kelintų
rankų ir įsigijo tas pats jaunas ūkininkas Stepas Mikalauskas su žmona Dalia,
kuris dabar visus Saušilio kaimo vėjus po kalvotas pievas gano. Lietuvai atkūrus
nepriklausomybę, du jauni žmonės susituokė, nusipirko kaimo pakrašty, prie pat
Plùngės rajono ribos, seną sodybą ir pradėjo savarankiškai gyventi. Iš pradžių
laikė vieną karvutę, kelis jautukus, kelias kiaules, ožkytę, vištų pulkelį. 1993 m.
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susilaukė pirmos dukrelės Viktorijos, 1998 m. šeimą papildė Donata. Gimus vaikams, padidėjo ir išlaidos, todėl jauna šeima ėmėsi plėsti ūkį, didinti gyvulių
skaičių, 2003 m. įregistravo ūkininko ūkį. Augo dukros, pagalbininkės prie ūkio
darbų, todėl 2014 m. Saušilio kaimo kalvotose pievose jau ganėsi 42 galvijai.
12 melžiamų karvučių ūkininkams davė pajamų kasdienėms reikmėms. Išsiplėtė
ir ūkiniai pastatai, 2012 m. šeimyna pasigerino ir gyvenimo sąlygas, persistatė
senąjį gyvenamąjį namą. Mergaitės baigia mokslus, greit ir žentai pradės lankytis, ūkyje atsiras jaunatviško proveržio, Saušilio kaimas dar uždainuos. Su
tikėjimu gyvena ir tie išvykę kaimo žmonės, kurie savo tėviškės laukų nebeturi
kaip prižiūrėti, todėl leidžia nemokamai naudotis tiems, kurie turi jėgų ir noro,
kas kuria nykstančių kaimų ateitį... O patys pavasariais sugrįžta pasiklausyti
vieversio giesmės, pasigrožėti tvarkingai prižiūrimuose laukuose besikalančia
žaluma.

Užminijai I ir II
Kaimas I ribojasi su Žarėnų miesteliu ir prasideda už Minijos upės. Tačiau
viena sodybėlė, lyg pasiklydusi vištelė, pasiliko kitoje Minijos kranto pusėje už
Žarėnų miestelio. Tai Stasio ir Kazimieros Vaitkų ūkelis, gyvavęs iki 2002 m.
Šeimininkams palikus šį pasaulį, vaikai dar parskrisdavo aplankyti ištuštėjusių
namų, tačiau šaknys jau suleistos kitame žemės lopinėlyje, ir atžalos kitame stiebės
į saulę. Vieniša trobelė baigia sunykti, takelis užželti.
Ùžminijai, 1923 m. vykdant gyventojų surašymą, buvo vienas kaimas. Į I ir
II Užminijus suskirstytas buvo vėliau, išardžius Žarėnų valsčių. Tada visoje teritorijoje gyveno 113 gyventojų. 2011 m. surašymo duomenimis, I Užminijuose
gyveno 27 gyventojai, II Užminijuose – 16 gyventojų.
I Užminijų kaimas išsidėstęs abiejuose regioninio kelio iš Žarėnų į Telšius
pusėse. Šalia kelio, nuo Žarėnų kairėje pusėje, kilometras už Žarėnų, yra nebeveikiančios Užminijų kaimo kapinaitės, įtrauktos į kultūros paminklų sąrašą. Kapinaitėse stovi vienintelis akmeninis kryžius buvusiam ūkininkui Jonui Vaitkui. Ant
kalvos už nedidelio upelio, toje pat pusėje, kaip ir kapinaitės, matosi Girdvainių
ūkio pastatai. Po sovietų valdžios tremties į Sibirą, daugelis nebesugrįžo. Šiuo
metu ten niekas ir negyvena, ir neūkininkauja. Sovietiniu laikotarpiu tuose pastatuose gyveno ir dvi, ir trys šeimos. Vienos išvykdavo, kitos atvykdavo, nes ūkis
buvęs stambus, trobesiai dideli. Atkūrus nepriklausomybę, po visų išdraskymų ir
trėmimų juos susigrąžino Emilija Girdvainienė, gim. 1934 m., Zofija Girdvainienė, gim. 1925 m., ir Alfonsas Girdvainis, gim. 1914 m. Šie duomenys užfiksuoti
2002 m. Tačiau kurtis iš naujo trūko jėgų, nors keletą metelių dar Girdvainių
giminė buvo sugrįžusi įkvėpti tėviškės oro ir praleisti vasarų po didžiuliais klevais.
Tuščių trobelių yra ir kitoje kelio pusėje. Viena jų – buvusių seniūnijos
gyventojų Kazimiero ir Albinos Pocių. Tėvai išėjo, iš kur negrįžtama, o vaikai
vasaromis apsilanko tik trumpam.
Kiek linksmesnė Aleksandros Augustinos Varpučanskienės ir jos sodybos
po ąžuolais istorija. Viena iš keturių dukrų, pragyvenusi ir vaikus išauginusi
Telšiuose, sugrįžo į tėvų namus mamos senatvėje prižiūrėti, puoselėti tėviškės
ir verstis ūkiškai. Senoji Varpučanskienė kilusi iš bajorų Juškevičių šeimos. Jos
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tėviškė Karštìnių kaime, buvusiame dvare prie Salóto ežero. Giminės palikuonys
sodybą buvo susigrąžinę, bet patys negyveno, vėliau pardavė. Kitiems tiek ir
tereikėjo, manė, biznį padarys, uždirbs. Tačiau po didžiuliais klevais tebestovi
tuščias gyvenamasis dvaro namas, ūkiniai pastatai, laiko slegiami, baigia sunykti.
II Užminijų kaime ir nepriklausomybės atkūrimo pradžioje 1992 m., ir tebėra
keturios sodybos. Saušilio miško apsuptyje gyveno seniausias kaimo gyventojas,
buvęs eigulys Steponas Šarkauskas, gim. 1907 m. Dukra nutekėjo į Šiaulių pusę,
ten ir vaikų susilaukė, bet kai tėveliams reikėjo pagalbos senatvėje, grižo su vaikų
būriu į tėviškę, todėl dabar jaunųjų Rudzianskių šeimų kokiuose penkiuose Žarėnų seniūnijos kaimuose rasime. Visi išauklėti, tvarkingi, darbštūs. Jų tėvelis jau
palikęs šį pasaulį, o mama tebesidžiaugia tėviškės dangum, tebesiklauso Saušilio
miško ošimo ir ūkelį prižiūri.
Į tėviškę, atgavę pastatus ir žemę, 1998 m. iš Telšių grįžo į Užminijų II
kaimą Jonas Čiuta su žmona Laima ir keturiais sūnumis – Mariumi, Pauliumi,
Vaidu ir Jonu. Pastatai per sovietmetį buvo labai apleisti, nes juose gyveno žmonės, kuriems namas ir tvartai buvo valdiški ir širdies neskaudėjo dėl vis arčiau
žemės linkstančių pastatų būklės. Bet nugalėjo didelis Jono mamos noras, kad
sūnus atkurtų ūkį ir gyventų tėviškėje. Todėl sugrįžus tikriesiems šeimininkams
reikėjo didelio pasiryžimo – apsistoti ir pradėti kurti gyvenimą iš naujo. Pradėjo
nuo jautukų auginimo, įsigijo melžiamų karvių. Banda didėjo, prieauglio taip
pat, prireikė, galima sakyti, septyniolikos vasarų, kol prasigyveno. Didelėmis pastangomis pertvarkyti ir tvartai, ir dviejų galų gyvenamasis namas. Važiuojant iš
Žarėnų į Telšius, kairėje kelio pusėje, už trijų kilometrų nuo Žarėnų ir apie šimtą
metrų nuo kelio, pirmiausia į akis krenta restauruota koplytėlė – ant akmeninio
pamato pakelta, prieš pat naujai atgimusio gyvenamojo namo fasadą. Ji byloja,
kad Užminijų II kaimo sodybos tikrai gyvuoja ir gyvuos, nes kaimynystėje Paulinos Jeselskienės anūkė nepabūgo kaimiškų darbų, mėgina kurtis ir gyventi šio
kaimo ramumoje.

Kereliškės kaimas
Kerìliškės kaimas ribojasi su Užminijų II kaimu, tik yra dar toliau pasislinkęs link Telšių ir iki Žarėnų miestelio centro beveik keturi kilometrai. Atkurtos
Nepriklausomos Lietuvos laikais gyvavo Kereliškės dvaras. 1923 m. surašymo
duomenimis, kaime gyveno 65 gyventojai. Šalia dvaro esantis Krėpštÿ kaimas,
priklausęs Žarėnų valsčiui, gyventojų surašymo metu turėjo net 143 gyventojus.
Dvaro ir ūkininkų laukuose tikrai buvo kam darbuotis, auginti vaikus, kurti
laisvos Lietuvos ateitį. Krėpštų kaimas priklauso kaimyninei Rôškėnų seniūnijai.
Tačiau karas, pokaris, trėmimai neaplenkė ir Kereliškės kaimo. Kereliškės dvaro
šeimininkai Jankauskai su vaikais buvo ištremti kaip ir daugelis darbščių, kuriančių Lietuvos ateitį ūkininkų. Jankauskų sūnus Jurgis, kuris tremties metu galėjo
ir dešimties metukų neturėti, po 1990 m. buvo sugrįžęs į Kereliškę, susigrąžino
pastatus, žemę, kelerius metelius pagyveno, bet 1999 m. rudenį, viską pardavęs
vietiniams ūkininkams, išvyko gyventi į Kauną. Sunku jam buvo pritapti, nes
šaknys su gimtine nukirstos vaikystėje, didelė dalis gyvenimo vargta Rusijoje. Ten
baigė mokslus, sukūrė šeimą, į žmonas paėmė armėnę, bet lietuviškumo troško
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ir ji – Elena Jankauskienė tapo Lietuvos pilietė. Užaugino vaikus, kurie, grįžę iš
Rusijos, apsigyveno Klaipėdoje.
1993 m. Kereliškės kaime buvo likę tik 5 ūkiai su 13 gyventojų.
Tarp šių penkių ūkių yra ir vienas didžiausių Žarėnų seniūnijoje Auksės
ir Arūno Andrijauskų ūkis. Jie 1988 m. sukūrę šeimą, atsikėlė gyventi į Žarėnų
seniūnijos Kereliškės kaimą, 1989 m. įkūrė pirmąjį Telšių rajone žemės ūkio kooperatyvą „Kereliškės“ ir jam vadovavo ketverius metus.
1992 m., prasidėjus žemės ūkio reformai, kooperatyvas likviduotas. Priėmus Valstiečių ūkio įstatymą, Andrijauskai įkūrė asmeninį valstiečių ūkį. Šia
veikla užsiima iki šiol. 2015 m. ūkininkavo 600 ha ūkyje, laikė 275 galvijus, iš jų
97 melžiamas karves. 1999 m. melžiamų karvių bandai suteiktas Lietuvos juod
margių veislinio ūkio vardas. Vėliau įsteigė papildomą verslą, atgaivino Butkÿ
kaimo kraikinių durpių durpyną ir pradėjo fasuoti durpžemį didmeninei prekybai,
atsirado dar daugiau darbo vietų Žarėnų seniūnijos gyventojams. Taip Kereliškės
kaimas gyvuoja ir puošiasi naujais statiniais, o Auksės ir Arūno penkios atžalos –
keturios dukros Kornelija, Odilija, Gabija, Austėja ir pagrandukas Pijus – pratęs
tėvų pradėtus darbus, ir gyvenimas po klevais tęsis ilgai ir prasmingai.
Važiuodamas asfaltuotu keliu Žarėnai–Telšiai matai ir džiaugiesi užsėtais laukais, tvarkingomis pievomis, gyvulių banda, nes čia žemė vertinama ir
tausojama. Todėl ir šalia gyvenantiesiems yra lengviau, kai esi reikalingas, gali
pasinaudoti kuriančių žmonių galimybėmis, padėti sumanymus įgyvendinti ir
užsidirbti. Toks yra Adomo ir Romualdos Angelių gyvenimas bei buitis. Iki
nepriklausomybės atkūrimo jie su tėvais darbavosi Derkintÿ durpyne ir Ariškės
(Žarėnų) tarybiniame ūkyje. Užaugino penkis vaikus, slaugė senus tėvus. Dabar
Angelių ūkyje gerai sukasi ūkio darbas. Susitvarkė ir savo sodybą, ir darbų po
svetimus kraštus neieškojo.
Kaimynystėje, tik kitoje Minijos upės pusėje, miškų apsuptyje gyvena Kereliškės kaimo senbuviai Joana ir Aleksandras Stasanauskai; į jų sodybą patekti galėjai
tik vieninteliu keliu per medinį tiltą, jungiantį abu Minijos krantus. Kol veikė
Derkintų durpynas, Aleksandras, kaip ir daugelis kaimo gyventojų, dirbo jame.
Kasė ir džiovino gabalines durpes kurui. 1999 m. pabaigoje, būdamas 64 metų,
Aleksandras atsisveikino su šiuo pasauliu. Joana, likusi viena, sumažino savo
ūkelį, iš trijų karvučių pasiliko tik vieną, porą kiaulių ir būrį paukščių. Sutrešo
ir tiltas per Miniją, dar Aleksandro rūpesčiu ręstas. Nei su arkliu, nei su mašina
nepervažiuosi. Moteris 2013 m. kreipėsi pagalbos į seniūniją. Reikalas rimtas,
aš, kaip seniūnas, ieškojau talkininkų, kas galėtų pagelbėti suręsti naują tiltą. Ir,
žinoma, į pagalbą atėjo Kereliškės ūkininkas Arūnas Andrijauskas. Medienos su
savivaldybės mero pagalba gavome iš Telšių urėdijos. Su seniūnijos, viešųjų darbų
darbininkais ir pagalbininkais per tris savaites buvo suręstas naujas tiltas, išleista
2,5 tūkstančio litų, nors savivaldybės statybos skyriaus specialistai paskaičiavo,
kad be 45 tūkstančių litų tilto nebus.
Kita kaimo senbuvė – Stefanija Goštautienė, gim. 1935 m., su vyru užauginusi penkis vaikus. Palaidojusi vyrą, po kelerių metų nusipirko namuką Žarėnų
miestelio centre ir ramiai leidžia senatvę. Tik ta ramybė sąlyginė, nes vienas iš
sūnų dvynukų išsiskyręs ir dažniausiai glaudžiasi pas mamą, neretai grįžta neriš1009
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liai kalbėdamas, svyruojančia eisena. Bet laimė, kad kitų vaikų nekamuoja tokios
bėdos ir yra kam ja pasirūpinti. O Kereliškės kaime sodyba taip pat sutvarkyta,
verda gyvenimas, nes sugrįžo į tėviškę duktė Stefanija su šeima. Ten, kur dideli darbai, reikalingos ir darbščios rankos, todėl darbo Kereliškės kaime visiems
užtenka, ir tikiu, kad tos galimybės tik plėsis, o prievarta ir trėmimai į Lietuvos
kaimus niekada negrįš.

Ariškės kaimas
Ariškės kaimas yra nutolęs du kilometrus nuo Žarėnų miestelio važiuojant
žvyrkeliu Lieplaukės link. Nuo sovietmečio pradžios visą šį laikotarpį buvo ūkio
skyriaus centras. Kai buvau vaikas, prisimenu, su mama ir seserimis eidavome
šeštadieniais, vėlai vakare, į kino salę žiūrėti indiškų filmų. Tai buvo 1962–1968 m.
Mums nuo namų Saušilio kaime iki Ariškės buvo daugiau kaip du kilometrai.
Prisirinkdavo pilna salikė. Vaikai sėdėdavome ant grindų ir stebėdavome subtilias
meilės dramas – klausydavomės melodingų dainų. Ariškėje ir per pirmąjį gyventojų surašymą 1923-iaisiais buvo tik 33 gyventojai. Todėl ir atkurtos Lietuvos
laikotarpio pradžioje, 1992 m., gyveno tik 11 žmonių. Pagrindą sudarė didelė
Teresės ir Juozo Kundrotų šeimyna. O buvusio kino pastato patalpose gyveno
seserys Petronėlė ir Domicelė Pociūtės. T. ir J. Kundrotai, P. ir D. Pociūtės išėjo
anapilin. Kundrotų vaikai išsilakstė kas kur, todėl 2015 m. Ariškės kaime, tėvų
Kundrotų sodyboje, randame sugrįžusius du vaikus – Bernadetą ir jos neįgalų
brolį Juozą. Netoli nuo Kundrotų gyvena dar gana jauna Rudzianskių šeima –
Algis ir Regina su dukrele. Tai ir visas Ariškės kaimas su dviem sodybomis ir
penkiais gyventojais.

Paplienijos kaimas
Påplienijos kaimas, susikabinęs už parankių su Ariške, eina greta vienas kito,
nuo Žarėnų 2 kilometrus nutolęs. Gyventojų turi penketą, nors į laisvą Lietuvą
įžengė su penkiolika bendraminčių, dešimčia gyventojų mažiau nei 1923 m. Amžiną
atilsį sakome Apolonijai Rėkašiūtei, gim. 1920 m., Kaziui Norkui, gim. 1924 m.,
ir Elegijai Norkienei, gim. 1932 m. Jie visą gyvenimą praleido braidydami po tarybinio ūkio laukus ar ganydami karvių bandas. Ant jų pečių gulė įvairūs lauko
darbai, kurie tada beveik visi buvo atliekami rankomis, o apie tokią techniką, kuri,
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, pakeitė ūkininkų sunkų rankų darbą, niekas
sovietiniame ūkyje ir supratimo neturėjo. Panašiai gyveno Michalina, gim. 1933 m.,
ir Juozas, gim. 1930 m., Petreikiai. Michalina sukosi savo ūkelyje, Juozas – valdiškuose laukuose ir fermose. Užaugino dvynukes dukras ir du sūnus. Pradėjus
atsigauti kaimui, Juozas 1999 m. paliko šį pasaulį. Michalina tupinėja po savo
trobelę, o ja rūpinasi vaikai.
Dukra Gražina gyvena netoliese, tame pačiame Paplienijos kaime, tik arčiau
prie gražuolio Plinijos kalno ir Minijos upės. Aplinkui pievos ir ganyklos, melžia
tris karvutes ir augina keletą mėsinių veislių prieauglio.
Du jos sūnūs buvo dideli pagalbininkai ūkyje, nes vyrą išvarė šunims šėko
pjauti. Išties, kiek ilgai gali kęsti tik degtinės ieškantį vyrą... Sūnus Simonas,
baigęs vidurinę, mokėsi kompiuterinio programavimo gudrybių, bet darbo lyg ir
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nesurado. Padėjo mamai, dėdei, kol įstojo tęsti mokslų į Lietuvos kariuomenės
profesonalius karius. Tomas taip pat siekia mokslo aukštumų mieste. Michalinos
sūnus Juozas sukūrė šeimą, gyvena Žarėnuose, dirba Žarėnų priešgaisrinėje tarnyboje ir ūkininkauja tėviškėje. Praplėtęs tėvų tvartus bei surentęs naujų, augina
mėsinius jautukus, o vasaromis su technika ir kitiems prikimba prie įvairių darbų.
Kai žmogus darbštus ir kūrybingas, visada gyvenime ras, kuo užsiimti ir nelauks
pagalbos su ištiesta ranka.
Paplienijos kaimas garsus ir tuo, kad viena sodyba ant Minijos kranto, visai
šalia Plinijos kalno, priklausė dvarininkų Underavičių giminei. Joje iki pat mirties
1994 m. gyveno Ona Underavičienė, gim. 1909 m. Tiesa, jai teko tenkintis sodyboje esančiomis pagalbinėmis patalpomis, nes pagrindinis jų namas sovietmečiu
buvo atimtas ir priklausė Žarėnų girininkijai. Dėl tokių gyvenimo permainų Ona
buvo laikoma keistuole. Į Žarėnus visada ateidavo lydima dviejų trijų šunelių,
dažnai vykdavo į Telšius ir vakarop grįždavo atgal į savo nedidelę užuovėją, lyg
ir neturėdama ką ten veikti. Bet prisiminimai, kai su baltais žirgais atvykdavo
sekmadieniais į Žarėnų bažnyčią pasimelsti, kai praeidavo pro žydų krautuvėles,
ją vis traukė ir šaukė eiti į kelią, kad ir su lazdele, kad ir su šuneliais... Ji turėjo
dvi dukras ir sūnų. Tačiau susigrąžinant žemes ir miškus tarp vaikų kilo barnių
ir nesutarimų. Girininkija buvo iškelta, pastatus susigrąžino, kiek vėliau ėmėsi
gyventi ir ūkininkauti anūkas. Tačiau viskas baigėsi tuo, kad miškai iškirsti ir
parduoti, į pastatus jokių investicijų neįdėta. 2015 m. matome apleistą, tuščią
sodybą ir griūvančius tvartus.
Širdį guodžia tai, kad Žarėnų miestelyje buvęs centrinis Underavičių dvaro pastatas rekonstruotas ir bent šimtmetį išliks toks, koks buvo suprojektuotas.
Esame dėkingi verslininkui iš Vilniaus, kad neleido mediniam dvaro pastatui pavirsti į laiko dulkes, nes jis brangus žarėniškiams. Šiame pastate buvo ir pradinė
mokykla, vėliau progimnazija ir vidurinė mokykla, biblioteka su kultūros namais,
ir kelios kartos iki 1989 m. jautė nostalgiją šiam šiltam mediniam pastatui ir
statiems laiptams į antrą aukštą. O šalia dar ir šimtamečių tuopų alėja, kiek čia
įvyko meilės prisipažinimų...

Rupšių kaimas
Važiuojant žvyrkeliu Plungės link, už poros kilometrų nuo Žarėnų, kairėje
kelio pusėje, priešais Minijos slėnyje pasislėpusį gražuolį Paplienijos piliakalnį,
paribyje su Plungės rajono Žlibinÿ seniūnija, puikuojasi Rupšiÿ kaimas. Kaime
yra dvi sodybos su penkiais gyventojais. 1992 m. buvo tik viena sodyba ir vienas
gyventojas. Vėliau sodybą įsigijo ir apsigyveno buvęs Telšių aeroklubo lakūnas
Alfredas Kneita, daug valandų praleidęs ore ir daug sklandytuvų pakėlęs į mėlyną dangų. Jo žmona – aktorė, sukūrusi įvairiausių vaidmenų Telšių Žemaitės
dramos teatre, vasaromis džiaugiasi braškių lysvėmis, pilnomis putlių raudonų
uogų, energijos semiasi iš šalia esančio Plinijos piliakalnio bei stebuklingu laikomo šaltinio, kurio vanduo iš piliakalnį supančio šlaito bėga iš vakarų į rytus
ir, pirmas pasitikęs tekančios saulės spindulius, prisipildo energijos – ištroškusį
žmogų atgaivina, suteikia jėgų ir stiprybės kūnui ir sielai.
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Kitą sodybą susirentė Žarėnų girininkas Vidas Bagdonas su žmona mokytoja Terese. Jų vaikai užauginti, savarankiški. Jiedu kelis žemaitukus augina,
kad lietuviškų arklių genofondas išliktų ir ateinančioms kartoms. Vidas Bagdonas
yra įkūręs klubą „Žemaitijos žirgai“, nuo 2011 m. pavasario kasmet organizuoja
žemaitukų žirgų ištvermės varžybas 30 kilometrų trasoje, startas ir finišas prie
Paplienijos piliakalnio. Tai toks tas Rupšių kaimas – su savo idėjomis ir veikla.
Ko gero, čia gyvena mokyčiausi gyventojai – beveik visi aukštuosius baigę, ar
rasi kitą tokį kaimą...
1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, kaime buvo 16 gyventojų.

Girkantiškės kaimas
Gi»kantiškė 3 kilometrus nutolusi nuo Žarėnų Tvìrų link, palei regioninį
žvyrkelį Nr. 4601. 1923 m. kaime gyveno 162 žmonės, buvo 26 ūkiai. Tai antras
pagal dydį dabartinės Žarėnų seniūnijos teritorijoje buvęs ir esamas kaimas. Kaip
ir visame Žarėnų valsčiuje dvarų netrūko, taip ir Girkantiškės kaime buvo nemažas dvaras. Tai liudija vienas senas nutikimas. Motiejus Valančius, aplankęs
Žarėnų bažnyčią ir pamaldose pamatęs gan gražiai apsirengusius žmones, po
pamaldų paklausęs: „Iš kur tas puošnumas?“ Vienas žarėniškis atsakęs: „Kur kalnelis, ten dvarelis.“ Dar ir dabar buvusiame dvare, dideliame dviejų galų pastate
ant kalniuko, gyvena Kryžių ir Mukontų šeimos. Sovietmečiu Girkantiškė garsėjo
kiaulių kompleksu ir neblogomis darbo sąlygomis, nes ir ūkio vadovų, ir dirbančiųjų namuose auginamos kiaulaitės buvo nemažų priesvorių. Žmonės vertėsi,
kaip išmanė ir galėjo, kol aruodai ištuštėjo.
Šiandien Girkantiškėje pagal registrą likę 57 gyventojai, bet realiai suskaičiuotume 30 žmonių. Jaunimas išvykęs į miestus ir užsienius, liko karšatis... Gerai,
kad tunelio gale visada matyti šviesa. Taip ir džiaugiasi širdis važiuojant minėtu
žvyrkeliu, dar turinčio ir Tverų gatvės pavadinimą, dešinėje, už šimto metrų nuo
kelio, matant tvarkingą ūkelį su rekonstruotu gyvenamuoju namu ir nauja stogo
danga, atstatytais ūkiniais pastatais, vasarą besiganančia gausia melžiamų karvių
banda. Ir viso to kūrėjai – jauni ūkininkai – Lietuvos patriotai Regina ir Bronislovas Liškai. Sūnus Andrius tėvams ant sprando nesėdėjo, – tik baigęs Žarėnų
vidurinę, porai metų pasidavė užsienin, kad mokslams užsidirbtų. Grįžęs kartu
su pora metų jaunesne sesute Jovita Vilniuje mokslus studijuoja.
Dar jaunų žmonių gyvena link Tverų. Tai Neringa ir Dainius Jurgučiai.
Vyras darbuojasi Telšiuose, moteris Žarėnų parduotuvėje. Užauginti du sūnūs.
Nerijus – Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos abiturientas. Donatas jau savarankiškai kuria savo gyvenimo ateitį. Senoji Aldona Jurgutienė tame pačiame name
irgi savo atskirą kampą turi. Jei pasibelsime į šio didelio namo kito galo duris,
tai ir Stanislavą Tolienę sutiksime. Ji daugelį metų darbavosi buvusio Rešketėnų
skyriaus laukuose ir daržuose.
Girkantiškės kaimo pakraštyje prie Plungės rajono ribos gyveno Feliksas ir
Elena Žimkai, Antanas ir Adolfina Gedgaudai. Jų namai buvo atskiri, bet kiemas
bendras, jų žmonos – seserys. Abu vyrai – senų laikų staliai, Antanas dar ir
puikus bitininkas. Kiek langų ir durų per savo amželį prigamino, kiek medinių
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trobelių prikėlė ilgesniam gyvenimui. Tai buvo tikri senų tradicijų kaimo vyrai.
Niekada nieko neįžeis, niekam blogo žodžio nepasakys. Jie kūrė, statė sau ir
kitiems, džiaugėsi tuo, ką turi, – žeme, dangumi, tėviške, vaikais. Feliksas gimęs
1919 m., Antanas – 1928 m. Gera Lietuvos kaimo darbščius, šviesius vyrus ir
moteris prisiminti, suprasti jų gyvenimo būdą ir palyginti su šiandienos aktualijomis. Ir kodėl vaikai nutolsta nuo savo giminės šaknų?
Girkantiškės kaimas daug turėjo ir dar turi darbščių žmonių, tik jėgos nebe
tos ir siekiai pagal išgales.

Nagurkos kaimas ir Budginai
Mūsų Nagùrka baigia išnykti. Ją matome 4 kilometrus nutolusią nuo Žarėnų, už poros kilometrų nuo Tverų žvyrkelio, pro dar išlikusias kiaulių fermas
pervažiavę Girkantiškės kaimą. Vienintelė gyvenama sodyba – Justinos Gintalienės,
kurią po jos mirties paveldėjo duktė Rima su vyru. Jiedu ūkininkauja 15,5 ha
plote ir savo reikmėms užsidirba. Tėviškė prižiūrėta, tvarkinga, o seni ir tvirti
ąžuolai dar ilgai saugos kaimą nuo išnykimo. Tiesa, 1923 m. surašymo duomenimis, kaime buvo 22 gyventojai, tačiau 1992 m. liko tik du. Prasidėjus žemių
ir miškų nuosavybės atkūrimui, tolėliau už Gintalų sodybos, už miškelio, žemes
ir miškus susigrąžino didelio ūkio Budginų kaimo palikuonys. Kadangi kaimai
šalia vienas kito, Budginai buvo panaikinti, o naujieji žemių savininkai priskirti
Nagurkai su dešimtimis hektarų miškų ir pievų.
Pagal Ūkininkų ūkio įstatymą buvo nutiesta aukštos įtampos elektros linija.
Gulė miškas, atsirado lentpjūvė, kilo medinis didelis namas. Iš žemės gelmių
trykšta tyras vandenėlis – pagal tą patį Ūkio įstatymą įrengtas gręžinys. Šeimininkai vagnorkėlėm iš aplinkinių pajus pirko, fermas privatizavo, televizija filmavo.
Tikėtasi, kad kaimo turizmas garantuotai į seniūnijos teritoriją įžengs. Darbo vietų
atsiras. Sužydės Nagurka, sužydės!
O išėjo šnipštas. Išseko miškas. Laukuose neprižiūrimi vaiskrūmiai dar
pavasariais žydi, pro namo langus ir duris vėjai švilpauja. Iš miestų atvykę į
miestus ir sugrįžo. Su naujomis mašinomis, gal turtingesni, gal... Tik tvirtai elekt
ros stulpai tebestovi, o gręžinys, lyg prasikaltęs, kad švaraus Žemaitijos gelmių
vandens neužterštų, po supuvusiu lentų dangčiu slepiasi ir laukia: gal naujasis
šeimininkas juo geriau pasirūpins... Deja...
2015 m. pavasaris, gandrai grįžta, o nauji šeimininkai nesirodo. Tik Justinos
Gintalienės sodyboje gyvenimas tvarkingai sukasi lyg karuselė ir nežada sustoti,
nors Dievulis ir pagailėjo palikuonių Rimos ir Egidijaus Kišlų šeimoje.

Feliksavo kaimas
Feliksåvo kaimas nuo Žarėnų nutolęs apie 3 kilometrus važiuojant asfaltuotu
keliu link Va»nių, dešinėje kelio pusėje. Nuo kelio matyti tik dvi sodybos, Gruinių
ir Rekašių. Visas kaimas susikoncentravęs pasukus žvyruotu keliuku į dešinę už
miškelio, beveik kilometras nuo Žarėnų–Varnių plento. Ten rasime ir vienintelį
iš visų seniūnijos kaimų aštuonbutį, gerokai aptriušusį, bet dar gyvenamą. Tiesa,
iš dvidešimt septynių registruotų aštuonbutyje gyventojų likę tik dešimt, iš jų
keturi vyrai. Du pensininkai – Bronislovas Vainorius ir Vytautas Mažeika bei
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du jaunuoliai, vis dar ieškantys savo gyvenimo kelio, bet vis nuklystantys į tą
pusę, kur vyno ar alaus butelis lyg vaiduoklis sušmėžuoja. Trys vyrai – šeimų
maitintojai Petras Jurgutis ir Antanas Jančauskas bei didelės šeimos tėvas Kazys
Norkus, niekaip negalėjęs atsispirti velnio lašų pagundai, dar ir pensinio amžiaus
nesulaukę amžino poilsio atgulė Žarėnų kapinaitėse, kiti išsikėlę gyvena ir darbuojasi kaimyniniuose rajonuose bei miestuose.
Kitoje kelio pusėje sutūpusios ir ilgoko amželio sulaukusios kaimo sodybėlės. Didžioji dalis jų statytojų jau paliko šį pasaulį. Tai Kiaurakiai, Grubliauskai,
Jančauskai. Gerai, kad vasaromis sugrįžta vaikai ir paveldėtojai, kad kiemuose
jurginai sužydėtų, kad tvarka būtų, kaip ir prie tėvų ar senelių. Gražu, kad rūpinasi, tėviškės nepamiršta, gal ir visam apsistos – anūkai žemei trauką pajus.
Tačiau Feliksave randame prie to paties vieškelėlio, apaugusio didžiuliais beržais,
ir neseniai suręstą šiuolaikišką medinių rąstų namą. Tai Michalinos Vandos ir
Vladislovo Steponavičių naujoji sodyba, kuri išdygo su vaikų pagalba ir dabar
puošia kaimą, o beržai svyruokliai nuo vėjų saugo, nes 1959 m. palei vieškelį
Vladislovo ir pasodinti. Už kelių dešimčių metrų gyvena jų sūnus Remigijus su
šeima, kurioje yra ir mokyklinukų vaikų. Jie prižiūri nedidelį ūkelį.
Tolėliau savoje sodyboje duktė Laima sukas su vyru ir vaikais.
Kaimas gyvuoja, tik nenumaldomai sensta, mažėja. 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, jame buvo 86 žmonės, šiandien rastume gal 28. Tačiau keliuku
link Vismaldÿ kaimo patraukę dar randame vieną sodybėlę, dviejų galų medinį
senovinį namą, kuriame dvi sesės gyvena. Tai Agnieška Jančauskytė, gim. 1933 m.,
ir Elena Labžentienė, pasaulį išvydusi 1938 m. Jau gražaus amželio sulaukusios,
bet abi vikrios ir dainingos, per seniūnijos šventes senjorų klubui atstovauja ir
dainų iš jaunystės laikų taip užtraukia, kad ir skruzdėlytės per nugarą nubėga.
Feliksavas sovietmečiu gyveno apsuptyje: iš vienos pusės karvidė, iš kito
kaimo galo – veršidė. Tiesa, veršidė tada priklausė Rešket¸nų kaimui, kurio
didžioji dalis kartu su vienintele Marijonos Šapalaitės sodyba nuo 2002 m. pavasario atiteko Rietåvo savivaldybei, o Telšių rajono Žarėnų seniūnijos Rešketėnų
kaimo teritorijoje nei žmonių, nei pastatų nebeliko, kaip ir minėtos veršidės. Gal
ir gerai, nes veršidė ant Rešketõs ežerėlio kranto stovėjo, o srutos jo vandenį
dažė – valdiški tvartai, valdiška žemė.

Vismaldų kaimas
Vismaldÿ kaimas nuo Žarėnų nutolęs porą kilometrų. 1923 m. gyventojų
surašymo duomenimis, jame buvo 112 gyventojų, jis ribojasi su Feliksavu. Šių
kaimų sandūroje gyvena minėtos sesės dainininkės Agnieška ir Elena. Jos yra
ir Justino Jančausko, kuris gyvena visai šalia, tik jau Vismaldų kaime, sesės.
Justinas – visų Vismaldų kaimo didžiausias dainininkas. Kai jie susirenka į būrį,
dainos skamba visame kaime, o kai kada ir Žarėnų kultūros centre ant scenos
visi trys užtraukia suvirpindami žiūrovų širdis. Meno vadovas Vidas Pet
rauskas
moka dirbti su senjorais ir išgauti iš jų, ką per ilgą amželį savo sielos gelmėse
yra sukaupę mūsų senoliai. Taigi dainuojam ir dirbam.
Važiuojant nuo Žarėnų, plento dešinėje matyti ir naujos fermos, ir šiuolaikinis gyvenamasis namas su jaunu sodu ir didžiuliu vandens telkiniu. Tai jaunų
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ūkininkų Ritos ir Raimundo Jančauskų ūkis. Pradėję kurtis Karštìnių kaime pas
Ritos tėvus, vėliau persikraustė į Raimundo tėviškę, kad turėtų daugiau erdvės
plėsti ūkį. O ūkis nemažas: 42 melžiamos karvės ir 94 prieaugliai, per 180 ha
prižiūrimų žemės plotų. Galima sakyti, išsipildė Justino ir Juozapos svajonė, iš
būrio vaikų sūnus Raimundas pasiliko tėviškėje ir išplėtojo prekinį ūkį. Susikūrė
ir sau pragyvenimo šaltinį, ir tėvus senatvėje yra kam prižiūrėti, ir dviem dukroms gyvenimo pradžiai yra ką įdėti, o pagrandukas sūnus Emilis dar Žarėnų
„Minijos“ mokyklos penktokas ir galbūt kada nors perims ūkį. Taip ir sukasi
gyvenimas ratu. Kai šeimoje puoselėjamos gyvenimo vertybės, tikslai, siekiai,
žinios, pagarba ir meilė tikroms tėvų, senelių tradicijoms, ratas rieda tiesiai ir
tvirtai.
Kaimynystėje, už kelių šimtų metrų, savo ūkelyje sukasi 1931 m. gimusi
Adolfina ir 1933 m. gimęs Jonas Monstavičiai. Ant kalniuko net 1921 m. gimusio
Petro Račkausko sodybėlė. Dukros vidų sutvarkė, patogumų įruošė, kad tėvukui
būtų šilta ir jauku, nors pats Petras dar visai tvirtas, mėgsta pajuokauti ir gitarą
sugraibęs dainą užtraukia, tik akelės visai atsisakė ir pažįstamus iš balso nustato.
Paslaugų centro darbuotoja jį nuolat lanko, ugnelę užkuria, valgyti paruošia...
Nenori senolis į didmiesčius vykti ir „dėžutėje“ pas dukras gyventi.
Vykstant tolyn link Varnių prie pat plento, Vismaldų kaimo pakraštyje su
sūnumi gyvena 1936 m. gimusi Ona Godeliauskienė. Vyras Jonas senokai jau
ilsisi Žarėnų miestelio kapinaitėse. Jo gyvenimas prabėgo su ramentais po pažastimis, nes kojelės buvo netvirtos, bet tvirtas buvo Jono charakteris. Su specialia
mašina visur apvažiuodavo ir savo gera nuotaika visus užkrėsdavo. Tuo metu
jis buvo pagrindinis kaimo fotografas – ir atlaidai, ir miestelio šventės be Jono
neapsieidavo. Dar ir dabar jų namo palėpėje dėžės juostų prikrautos. Kiek žinau,
šios knygos redaktorius Juozas Girdvainis jau tenai žvalgėsi ir šio to įdomaus iš
Žarėnų seniūnijos gyvenimo rado. Gal ir knygos skaitytojai pamatys.
Grįžtant į Žarėnų pusę, dešinėje, pakelėje stovi Stefanijos ir Antano Mikučių
tvarkinga sodyba, prižiūrimi laukai.
Kylant aukštyn asfaltu, toje pat pusėje – buvusi Kauneckų sodyba, čia gy
vena nuomininkai.
Dar pavažiavus Žarėnų link – Alvydo Pintverio namas. O šalia – visą aukštumą užkaraliavę mobiliųjų telefonų operatoriai su metaliniais bokštais. Kairėje
po skleidžiamų bangų skydu glūdi nedidelė medinė Onos Gintalienės trobelė.
Šalia išdygęs naujas šiuolaikiškas sūnaus suręstas namas. Jei dar statosi, – kaimas gyvuoja. Gal tos bangos neatbaidys naujakurių ar jų vaikų įsikurti Žemaičių
aukštumoje.
Vismaldų kaimą užbaigia gražiai tvarkoma Dalios ir Rolando Bielskių sodyba.
Šeimininkai dar gana jauni. Rolandas darbuojasi Rešketėnų ŽŪK. Dalia apsukri
šeimininkė, gali ir torčiuką, ir pyragėlį iškepti. Už pusę etato Žarėnų seniūnijos
patalpas prižiūri. Visame kaime gyventojų likę apie 20.

Butkų kaimas
Butkÿ kaimą nuo Žarėnų skyrė upelis, po melioracijos įsikišimo sovietmečiu
kanalu virtęs. Susijungęs su antru kanalu, kurio vandenys atbėga iš tvenkinio,
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esančio Vinteliškės kaime. Žarėniškių tas kanalas Žarėnų tvenkiniu vadinamas,
privatizuotas, o nuorodos žvejoti draudžia, lyg pats savininkas būtų jį užtvenkęs
ir žuvų prileidęs. Praniręs pro Plungės gatvės apačią ir įgavęs Žarnelės upelio
vardą, jis nuvingiuoja iki pat Minijos.
1923 m. Butkų kaime gyveno 40 žmonių, 2015 m. registruotų randame tik
14, o gyvena jame tik 7. Vyriausioji šio kaimo gyventoja Ona Rubavičienė (Pociūtė) 2015 m. pavasarį atšventė 90 metų jubiliejų. Kaip ir vismaldiškiai, ji gyvena
prie kelio Žarėnai–Varniai, tik arčiau plento, kiekvienos pravažiuojančios mašinos
šmėkštelėjimą ji visada mato ir girdi. Ona galėtų dienų dienas pasakoti apie prabėgusius vaikystės ir jaunystės metus, apie tėvus, emigravusius į Ameriką, kur
ir gimė, ir dvejų metukų nesulaukusi buvo parvežta į Lietuvą. Ištekėjo vėlai už
subrendusio vyriškio Juozo, vaikų nesusilaukė, todėl dabar viena dienas leidžia.
Giminaičiai lanko, padeda, prižiūri.
Kitoje kelio pusėje už kalniuko kūpso buvusi Prano ir Valerijos Zeniauskų
sodyba. Iš jos likę tik susmegusios sienos ir susišiaušęs, lyg perinti višta, stogas
dar nori išsaugoti sutrešusius sienojus, kad iš Žarėnų laukų apžiūrėti atvykęs sūnus
ar trys dukros, iš miestų užklydusios, dar ir gimtinės trobą rastų. Tėvas jau senai
ilsisi Žarėnų kapinių kalnelyje, o mama dienas leidžia mieste, prižiūrima dukterų.
Artėjant prie miestelio paplentėje pasitinka a. a. Leokadijos ir Antano Mikų
sodyba. Dabar čia iš didelio jų vaikų ir anūkų pulko randame vienintelę anūkę
Giedrę su šeima. Namelis nedidelis, sunkios mašinos, pro šalį plentu pralėkdamos, kaskart akmeninius pamatus vis sudrebina, o nedideli langeliai smenga vis
arčiau ir arčiau žemės. Tikimės, kad grįžusi jaunystė surems pečius ir ši pakelės
sodybėlė sušvis naujais langais, naujomis spalvomis.
Tolėliau nuo kelio stovi Stanislavos Jogminienės trobelė. Stanislava buvo vadinama Butkų kaimo seniausia gyventoja, nes gimusi 1920 m. sausio 24 d. Tačiau
prieš porą metų dukra išsivežė ją į Telšius saulėlydžio laukti, o trobelę pardavė.
Už poros šimtų metrų, atsiėmęs žemę, nedidelį medinį namuką susirentė
Antanas Kaulys. Tiesa, pats su žmona gyveno Telšiuose, o čia vasaras leisdavo, šį
bei tą pasiaugindavo. Tačiau pastaraisiais metais vis rečiau beužsukdavo į tėviškės
pievas ir laukus, kol galiausiai sodybą pardavė jauniems Žarėnų gyventojams,
pasiryžusiems ūkininkauti, o pats 2015 m. vidurvasarį atgulė į Žarėnų II kapines.
Paėjus pievų keleliu į vakarus, matyti nedidelis miškelis, kurio pašonėje
buvo prisiglaudusi 1928 m. gimusio Juozo Gramalo sodyba. Juozą pažinojo visi.
Tai buvo nepiktybiškas, tačiau žodžio kišenėje neieškantis, taurelės nevengiantis
Žarėnų seniūnijos gyventojas. Per savo neatsakingumą ir namą sudegino. Po kelerių metų baigėsi ir jo kelias šiame pasaulyje. Dabar miško ošimo ir paukščių
čiulbesio klausosi jo sūnus, taip pat Juozas, ant sudeginto namo pamatų pasistatęs
vagonėlį ir žadantis nebekeisti tėviškės į miestą.
Kitoje kelio pusėje – Valerijos Vaitkienės-Gruinienės sodyba. Sodyba labai
įžymi. Čia gimė ir užaugo Bronius Dobrovolskis, būsimasis Vilniaus universiteto
docentas, kelių lietuvių kalbos vadovėlių autorius. 2015 m. gruodžio 18 d. jis
atšventė 85 metų jubiliejų. Žarėnų seniūnija ir visas Butkų kaimas palinkėjo jam
ir linki per kiekvieną gimtadienį prisiminti vaikystės namus.
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Dabartinė sodybos šeimininkė Valerija Gruinienė neleido laikui sunaikinti
visad prižiūrimų namų, todėl paplentėje ant kalniuko stovi tvarkingas namelis,
ūkiniai pastatai, karvutė ganosi ir prieauglis. 2016 m. Valeriją visi su 75-mečiu
sveikino. Moteris – darbinga ir energinga. Buvo metas, kai beveik 13 ha plote ir
8 raguočiai žolę krimto, 6–7 kiaulės tvarte patenkintos penėjosi, 10–15 paukščių
po sodybą bėgiojo, o visų darbų pagalbininkas arklys klusniai komandas vykdė.
Atrodo, viskas savo vietoje, viskas gerai, bet moteris jau du vyrus amžinybėn
išlydėjo, o žemė ir gyvenimas liko, ir jį pereiti reikia kiekvienam ką nors sukuriant, ką nors po savęs paliekant. Dvi dukros iš pirmos santuokos su šeimomis
ir anūkais, – argi tai ne palikimas. Na ir kas, kad ne Žarėnams, o Žemaitijai...
Ateis diena, kai iš būrio vent vienas sugrįš į Butkų kaimą arti ir sėti.
Leidžiamės keliu žemyn link Žarėnų, o pakilus lyg ant bangos, šalia to
paties plento, jungiančio Žarėnus su Varniais, pasitinka Aleksandro Dobravalskio
sodyba. Aleksandras, užkietėjęs senbernis, jau ir pensijos sulaukė. Nukaršinęs
tėvukus, pasiliko tėvų sodyboje. Dabartinis šios sodybos šeimininkas iki subyrant
tarybiniams ūkiams dirbo autoelektriku, yra visų galų meistras. Jei mašina sugedo,
tuoj visi pas Aliuką bėga. O tas pasikrapšto po mašina ir, žiūrėk, ji važiuoja ir
šviečia. Taip ir bėga laikas sodyboje ant kalvos su atsiveriančia panorama: Žarėnų
bažnyčios bokštais ir žemumoje išsidėsčiusiais Žarėnų miestelio pastatais.

Vinteliškės kaimas
Senieji kaimo gyventojai pagal pragyventus Vinteliškėje metus ir pagal amžių – Jonas Girdenis, gimęs 1926 m., ir Zofija Girdenienė, gimusi 1932 m., Marė
Karpienė, gim. 1928 m., mirus vyrui, 2000 m. išvyko gyventi į Šiaulių rajono
Amålių kaimą su neįgalia dukra Julijona, gim. 1963 m.
Aleksandrui Šauliui, gim. 1935 m., ir Stefanijai Šiaulienei, gim. 1937 m., Onai
Palekytei, gim. 1930 m., sakome: ilsėkitės ramybėje. Iš keturių sodybų belikusios
tik dvi gyvenamos. Sūnus Vytautas Šaulys sugrįžo mamos prižiūrėti, jai mirus,
pasiliko gyventi, vaikus į mokslus išleisti. Šaulių sodyba, prieš jiems įsigyjant,
priklausė Jono Lukošiaus, kuris savanoriu tarnavo Lietuvos kariuomenėje (nuo
1919 03 18 iki 1920 04 01), dukrai Zitai Kaminskienei. Jonas, grįžęs iš kariuomenės, gavo rėžį žemės iš tuomečio Žarėnų dvaro. Pradėjo statyti, dirbti žemę ir
kurti šeimyninį gyvenimą Nepriklausomoje Lietuvoje. 1931 m. vasario 25 d. buvo
apdovanotas už tarnybą savanoriu Lietuvos kariuomenėje. Karpių sodybą nupirko
verslo žmonės, todėl ir namas, ir aplinka naujomis spalvomis sušvito, Žarėnuose
darbo vietų sukūrė. Kad daugiau tokių įsikurtų, gal ir be užsienių išgyventume.
Stasys Norvaišas – Žarėnų seniūnaitijos seniūnaitis.
1923 m. Vinteliškės kaime gyveno 52 žmonės, 2011 m. belikę 12 žmonių.
2015 m. Vinteliškės kaime gyvena tik 3, kiti 10, kurie registruoti šiame kaime,
gyvena Žarėnų miestelyje, Telšiuose, Anglijoje arba mokosi ir dirba didžiuosiuose
miestuose. Toks šiandien yra Vinteliškės kaimas, įsispraudęs tarp Butkų, Girkantiškės kaimų ir Žarėnų miestelio.
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Kliokų kaimas
Kliokÿ kaimas nuo Žarėnų nutolęs apie keturis kilometrus važiuojant
plentu link Varnių, kryžkelėje, Feliksavo kaimo kairėje pusėje. Kaimas su viena sodyba. Keista tos sodybos istorija. Čia registruoti du gyventojai, motina ir
sūnus. Net ir medinis namelis kitoks. Na ir kas, kad virš stogo kyšo kaminas,
bet dūmai iš krosnies rūksta tiesiai į pastogę. Kol buvo gyvas tėvas ir senelis
Adomas Rimkus, šios sodybos šeimininkas, ilgus metus dirbęs buvusio Ariškės
tarybinio ūkio kalvėje, dūmus leisdavo per kaminą. Tačiau kai Stefa Rimkienė
liko viena su dukra ir anūku, gyvenimas pakrypo pagal jos komandą. Jos žodis lemiamas ir neskundžiamas, nesvarbu, kad neteisingas ar nesąžiningas šalia
gyvenantiems.
Apie 2002 m. atgavusi 15 ha žemės, Stefa pasijuto didelė ūkininkė, nors laikė
porą karvių, keletą prieauglių, arklį ir kiaulių. Dalį žemių apsėdavo grūdinėmis
kultūromis. Jų poreikiai nebuvo dideli, pragyvenimui užteko. Užteko užmokėti ir
už dirvų suarimą, sėją ir nupjovimą. Bet namo remontui lėšų visai neskyrė, o nuo
šešiolikos ir savo neįgaliai dukrai uždraudė leisti sūnų į mokyklą. Tačiau ūkio
darbams anūkas neįtiko, geriau mokėjo padedantiems svetimiems. Bėgo metai,
Stefaniją vis arčiau žemės lenkė metų našta, nes gimusi 1925 m.
Atsirado geradarių, kurie pasisiūlė pagelbėti ir raguočius pas save priglausti, ir pienuko retkarčiais atvežti. O kai bus visai prastai, ir Stefaniją pas save
parsiveš, kad oriai saulėlydžio sulauktų, nes dukra neįgali, o anūkas jau pas
ūkininką kaimynystėje darbuojasi. Tačiau gyvenimo ratas pasisuko kitu kampu,
pasirodo, apsimetėliams geradariams gyvuliukų nebeužteko, panoro, kad ir žemę
su visais trobesiais jiems užrašytų. Taip ir padarė senolė, juk ją ir pas daktarus
nuveždavo, ir vaistų nupirkdavo, pinigėlių turėjo sąskaitoj šiek tiek sukaupusi...
Tik Stefanija nebesulaukė, kada ją pasiims į šiltus ir švarius namus, pasimirė tų
pačių geradarių išvežta į Varnių slaugos ligoninę.
O anūkas bylinėjasi dėl aprūkusios trobos, nes po laidotuvių jam pasakyta
išsikraustyti, apleisti sodybą. Teismai stipriųjų pusėje. Motina neįgali, kur pastatysi, ten ir stovės. Jei pasakė, kad tavo sūnus blogas, vadinasi, blogas. Močiutė
pas daktarus nesilankė, ji gera ir teisinga. Argi apie mirusįjį gali kitaip pasakyti?
1923 m. surašymo duomenimis, Kliokų kaime gyveno 46 žmonės, 2011 m.
belikę tik 3, ir tai su a. a. Stefanija Rimkiene.

Vertininkų kaimas
Kaimas ribojasi su Rietåvo savivaldybe ir Varnių seniūnijos teritorija, nuo
Žarėnų nutolęs 5 kilometrus. Kaip ir kiti buvę Žarėnų valsčiaus kaimai, Vertininkai pagal 1923 m. gyventojų surašymą buvo gana gausūs gyventojų – gyveno
94 žmonės. 2013 m. Žarėnų seniūnijos Vertininkų kaime belikę 5 gyventojai: Reginos Bukauskienės šeimyna ir kaimynystėje gyvenanti Aniceta Diržininkienė. Ten
pat už miškelio yra dar viena sodybėlė, tačiau šių namų paveldėtojai seniūnijoje
neregistruoti ir pagyventi atvyksta daugiausia vasaromis. Panaši situacija ir su
šviesaus atminimo senolės Stefanijos Karbauskaitės, gim. 1922 m., sodyba. Joje
gyvena Telšiuose registruoti giminaičiai. Tačiau gyventojų skaičiaus šiame kaime
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padidinti vis vien nėra kaip, nes Reginos Bukauskienės vaikai ir anūkai gyvena
ir darbuojasi užsienyje.
Vertininkams atsigauti dar viltis žybsi, nes buvusių ūkininkų palikuonys
susigrąžintoje senelių žemėje turi planų įkurti kaimo turizmo sodybą ar net ką
daugiau. Toje vietoje jau guli atvežtas įspūdingas riedulys, ant kurio atsiras ir
pavadinimas – Vertininkai. Kaimo pavadinimui neduos išnykti ir šalia plento į
Varnius glūdinčios senosios nebenaudojamos kaimo kapinaitės.

Šilų kaimas
Šilÿ kaimas įsikūręs prie Varnių seniūnijos ribos, miškų gilumoje. Važiuodami
plentu Varnių link šešetą kilometrų, prieš pakelės kryžių pasukame į dešinę miško
keleliu ir randame proskynoje dvi senas ir vieną neseniai pastatytą sodybą. Jos
prieš trejetą metų Varnių seniūnijai priklausė. Tačiau, pakoregavus ribas, dabar
atsidūrė Žarėnų seniūnijos teritorijoje. Gyventojams patogiau iki Žarėnų atvykti
spręsti įvairius gyvenimiškus klausimus. Naujosios sodybos šeimininkai, turėdami
ryšį su šio kaimo praeitimi, Gargžduosê pragyvenę ir dirbę iki pensijos, panoro
miško apsuptyje ir ramybėje džiaugtis likusiu gyvenimu. O senolė Julijana Rėkašiūtė, gim. 1923 m., tik 2015 m. išsikraustė iš savo sodybėlės ir prie sesers vaikų
prisiglaudė, gal ir į senelių namus išvyks. Vienai, nors ir lankomai socialinių
darbuotojų, sudėtinga gyventi. Su didele širdgėla užvėrė per ilgą gyvenimą liestas
duris, suprasdama, kad per šį senovinį slenkstį daugiau nebežengs ir nebešluos
molinės aslos.
Už šimto metrų – dviejų galų troba, kiekviename trobos gale po vienišą
vyriškį. 1934 m. gimęs Antanas Adomauskas, visą gyvenimą miškams atidavęs,
dabar jau su ramentais bepavaikšto ir gailisi, kad šeimos nesukūrė, kad senatvėje dienas tenka leisti vienam. Vienas ir Antano brolio sūnus Juozas, taip pat
miškus prižiūrėjęs, gyvena kitame namo gale, nors jam tik 60. Kažkoks užburtas
tas Šilų kaimas? Juk ir mūsų senolė Julija neištekėjo, o Žarėnus aplankydavo ir
devyniasdešimties sulaukusi, o laikraščius ir dabar be akinių skaito ir daktarų
nepripažįsta.
Seniūnijos registruose likę tik trys Šilų kaimo gyventojai, nors 1923 m. jų
čia gyveno 52. Viena paguoda, kad Šilų kaime dar nemažai nepaliesto miško
liko, gal tų vienišų žmonių gyvenimai juos apsaugojo, gal vieni kitiems buvo
labai reikalingi.

Šaltupių kaimas
Šaµtupių kaimo vienintelę gyvenamą sodybą rasime privažiavę tą patį pakelės kryžių, kaip ir važiuojant į Šilų kaimą, tik nuo jo reikia pasukti į kairę.
Pavinguriavę miško keleliu kilometrą, išlendame į palaukę prie Juzefos Bronislavos
Martinkienės sodybos. Vyras amžino poilsio atgulęs. Sodyboje gyvena šeimininkė,
jos sūnus, marčia ir anūkas. Kai susirenka visa jų didelė šeima, suskamba miškai
nuo anūkų ir proanūkių balsų. Juzefa ūkį sūnui prižiūrėti padeda ir į Žarėnus
su reikalais nuskuba, nors 2014 m. atšventė aštuoniasdešimtmetį.
Šaltupių kaimo miškai turi savų paslapčių ir tiems, kurie jų nepalieka, suteikia gyvasties. 1992 m. čia tarp miškų buvo keturi ūkiai, tačiau senieji gyventojai
viens po kito paliko pasaulį. Vaikai – kas Žarėnuose, kas Varniuose apsigyveno.
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Dar trejis sodybas randame, tačiau žmonių jose sutiksime daugiau vasaromis,
nors kai kurie pastatai ir atstatyti.
Turi miškai trauką, nepaleidžia žmonių. 1923 m. Šaltupių kaimas turbūt
nebuvo apaugęs mišku ir ūkininkai plačiau vertėsi žemdirbyste, nes to meto
gyventojų surašinėtojai net 72 žmones suskaičiavo.
Šilai – vienoje plento į Varnius pusėje, Šaltupiai – kitoje, taip ir užbaigia
šie kaimai Žarėnų seniūnijos teritorijos ribas pietvakarių kryptimi.

Pranckų, Lelų ir Dilbės kaimai
Važiuojant iš Žarėnų, Kegų gatvės pabaigoje, kryžkelėje prie trijų kryžių,
pastatytų 1934 m. Žarėnų parapijos tretininkų Didžiojo penktadienio garbei,
leidžiamės žvyruotu keleliu žemyn palei miestelio ganyklas ir vėl kildami per
kalnelius, senuoju keliu į La÷ko Sõdą, nuvažiavę kilometrą, pasiekiame buvusio
Pranckų kaimo teritoriją. Žmonių jame nebegyvena, gerai, kad pavadinimas gyvas
ir įteisintas, dar žemė ir miškai jame žaliuoja, nors 1923 m. čia būtume radę
25 gyventojus. Važiuodami toliau per miškelį, pasiekiame Lelÿ kaimo vienintelę
Juozapos Bružienės sodybą. Kol Juozapa ūkelį valdė, kol jėgos leido, tol ir kelios
karvės ganėsi, ir prieauglis, arklys, tvarte paršiukai kriuksėjo, vištelės kudakavo.
Kai Juozapa sūnui ūkį užrašė, dar kelerius metus bandė viską kaip buvę išlaikyti,
tačiau viltys žlugo. Sūnus parsivedė draugę, kuriai ne ūkis rūpėjo, o kaip už
žemę gautus pinigėlius greičiau per taurelę prakošti. Senoji Juozapa, neatlaikiusi
spaudimo ir nusistebėjusi, kaip šitaip galima neatsakingai elgtis, pardavė žemę
ir, nusipirkusi kambarėlį mieste, su skaudama širdimi paliko savo sodybą ir visa,
kas per ilgus metus su vyru ir be jo užgyventa ir... sūnaus nugyventa.
Už miškelio, šio kaimo valdose, stūkso Zofijos Navickienės sodybos griuvėsiai. Sūnus dar bandė ramstyti tėviškės pastatus, bet kai Zofija 2001 m. iškeliavo
amžinybėn, trobesių nykimo nebuvo įmanoma sustabdyti. Jis pats seniai gyveno
mieste su šeima, o viską pradėti iš naujo dažnai ir nebeįmanoma. Taigi toks
dabartinis Lelų kaimas su trimis gyventojais, o 1923 m. surašymo duomenimis,
jame gyveno 42 žmonės.
Grįžtame šiek tiek atgal iki žvyrkelio, kuris per miškus veda į Ryškėnų
seniūnijos Lauko Sodos miestelį. Juo pavažiavę apie kilometrą ir dar tiek paėjėję
pėsčiomis, atsiduriame Dílbės kaime prie buvusios Prano ir Stanislavos Simonavičių
sodybos griuvėsių. Sodybos likimas panašus kaip ir Zofijos Navickienės iš Lelų
kaimo, ir kaimai šalia vienas kito. Vienas po kito senieji sodybų šeimininkai atgulė
Žarėnų kapinėse. Stanislava, gim. 1924 m., išėjo 2002 m., Pranas, gim. 1916 m.,
su pasauliu atsisveikino 2003 m. Vienas sūnus seniai gyvena Kretingoje, antrasis,
tėvus palaidojęs, nuklydo į Kauną ir ten pasiliko.
Dilbėje 1815 m. gimė lietuvių kalbininkas, tautosakininkas Jonas Juška.
Taigi Dilbė šiuo metu tuščia, gerai, kad laukai prižiūrimi, nušienauti ir
nuganyti. Gerai, kad aplink šiuos kaimus yra stambių ūkių. Tai nuteikia optimistiškai, nes Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1918 m., 1923-iaisiais vykdant
gyventojų surašymą, Dilbės kaime gyveno tik 11 žmonių. Dabar svarbu išsaugoti
šių kaimų įteisinimą žemėlapiuose ir jų gyvus liudininkus – pavadinimus. Tada
Lietuvos istorija tęsis ne tik knygose, bet ir atmintyje.
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Gailiškės kaimas
Ga¤liškės kaimą kartu su Gailiškės mišku juosia Minijos aukštupys, jį įsprausdamas tarp Kerìliškės, Pronckÿ kaimų iš vienos pusės bei Mìdsodžio kaimo ir
Žarėnų iš kitos pusės. Kaimas siaura juosta nusitęsia iki pat Lelų, o jame ūkininkauja tik jauni ūkininkai – Liuda ir Antanas Viskontai. Adolfinos ir Jono Viskontų
sūnus Antanas, tėvui 2003 m. mirus, perėmė ūkį, jį išplėtė, plėtoja pienininkystės
kryptimi ir augina mėsinius galvijus. Todėl šio kaimo žemės naudojamos, nušienaujamos, apsėjamos ir tvarkingos.
Pavažiavę kita kryptimi už miškelio, randame antrąją šio kaimo sodybą –
Danutės Vaišvilienės. 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, jame buvo tik
7 žmonės, dabar gyvena 8.
Vien Viskontų septyni, iš jų keturios atžalos, trys sūnūs ir dukra.
Bus kam tęsti senelių ir tėvų pradėtus darbus.

Medsodžio kaimas
Mìdsodžio kaimas ribojasi su Žarėnų miesteliu ir išsidėstęs abipus asfaltuoto
kelio, vedančio iš Žarėnų per Karšteniùs, Kegùs, Pušínės mišką į Kuršùs. Pačioje
kaimo pradžioje, kairėje kelio pusėje nuo Žarėnų, yra nemažas Genoveitos ir Justino
Lapinskų ūkis. Lapinskai nuo pat pradžios, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę,
pradėjo savarankiškai ūkininkauti. Niekada nesikreipė pagalbos į bankus, net ir
europinių pinigų neprašė. Ką šiandien turi, viską užsidirbo savo prakaitu ir savo
lėšomis pasistatė. Valdo 126 ha žemės – 110 ha nuosavos, 16 ha nuomojasi. Naujoje
fermoje augina 45 melžiamas karves, kituose pastatuose – holšteinus, pieninių ir
mėsinių veislių 48 telyčaites. Du angarai skirti technikai, inventoriui ir pašarams
laikyti. Lapinskams svarbiausia, kad patys sau šeimininkai ir niekam neskolingi.
Ūkis šeimyninis, kartu gyvena ir Justino brolis Antanas, kuris, šeimos nesukūręs,
padeda nudirbti visus ūkio darbus, darbuojasi ir dukra Akvilė. Dar vieną žmogų
įdarbino įstatymų numatyta tvarka.
Už miškelio palei tą patį kelią puikuojasi Birutės ir Rimo Milašių sodyba.
Sodyba su gilia praeitimi – čia Birutės seneliai gyveno, iš čia amžinybėn iškeliavo
ir abu jos tėveliai. Šeima gyvena ūkiškai, porą karvių gano ir prieauglio turi.
Sodyba tvarkinga, įvairiausių paukščių aptvare vaikšto ir gandrai kas pavasarį
grįžta. Gal kada ir jų sūnus iš Anglijos su šeima į Lietuvą pargrįš. Vienas sūnus
čia darbą turi ir prie ūkio padeda. Ir dukra, mokslus krimtusi mieste, čia apsistojo.
Toje pačioje kelio pusėje, kaip ir tos dvi ūkininkų sodybos, tik šiek tiek
paėjus link Karštenių, pasislėpęs nuo kelio už kalniuko Kazimieros Adačkienės
namelis. Moteris dabar gyvena viena, bet dažnai ją lanko dvi dukros ir būrys
anūkų. Kol turi dar jėgų, nenori būti našta vaikams, todėl sodyboje ir aplinką
prisižiūri, ir daržo gėrybių dar užsiaugina. Vis tikisi, gal kas iš anūkų į kaimą
sugrįš ir prikels jos namelius naujam gyvenimui.
Kitoje kelio pusėje prie Karštenių kaimo ribos – ketvirtoji Medsodžio kaimo
sodyba. Čia praėjo 1926 m. gimusios Stanislavos Norkienės gyvenimas. Kadaise
po sodybą bėgiojo du sūnūs ir dukra. Joje šeimininkauja dukra Adelė. Palaidojusi
vyrą, liko viena, vaikučių likimas pagailėjo.
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2015 m. Medsodžio kaime dar gyveno 13 registruotų žmonių. 1923 m. gyventojų surašyme kaimas buvo turtingesnis, nes jame gyveno 90 žmonių.

Karštenių kaimas
Karštìnių kaimas įsikūręs apie 4 kilometrus nuo Žarėnų, Minijos aukštupyje
prie Didóvo (Karštenių) ežero, iš kurio ir išteka ši Žemaitíjos upė. Jos ilgis 202 kilometrai, ji įteka į dešiniąją Nìmuno deltos atšaką – Åtmatą. 1923 m. gyventojų
surašymo duomenimis, Karštenių kaime gyveno 139 žmonės.
Sovietmečiu Karšteniuose pastatytas karvidžių kompleksas, kuriame triūsė
nemažai darbuotojų. Darbo sąlygos buvo labai blogos. Buvo laikotarpis, kai gyvuliams pašarus, tai yra šiaudus, vežė iš plačiosios Rusijos. Iš valdžios nustatytos
normos, kiek ūkis turi pagaminti granuliuotų žolės pašarų, sunaudodavo visas
žalienas ir nebeužtekdavo pasigaminti žiemai šieno. Toks sovietinis ūkininkavimas
buvo žiaurus: gyvuliai badaudavo. O žmonės, neturėdami kito pasirinkimo, kantriai
vykdė komandas. Tai senieji Karštenių kaimo fermų ir laukų darbininkai: 1921 m.
gimęs Stasys Molis, 1938 m. gimęs Kazimieras Šmukšta, 1925 m. gimęs Bronius
Platakis, 1936 m. gimęs Antanas Pocius, 1925 m. gimęs Feliksas Dužinskas. Daug
įvairiausių darbų nudirbę, gyvenimą atidavę tarybiniams laikams, visi jau ilsisi
Žarėnų miestelio kapinėse.
Verta prisiminti ir namų židinio saugotojas, kurios triūsė po savo namus
ir tvartus, kad galėtų padoriai aprengti ir išleisti vaikus į mokyklas ar studijuoti aukštesnių mokslų. Tai Stasė Molienė, gim. 1921 m., Stefanija Molienė,
gim. 1919 m., Stasė Kalnikienė, gim. 1925 m., Stanislava Grikšienė, gim. 1918 m.,
kurios trobelė šalia plento Žarėnai–Kuršai tuščia teberymo ir laukia, kada naujieji
šeimininkai prikels gyvenimui. Čia gyveno ir Ona Monstavičienė, gim. 1904 m., šį
žemišką kelią užbaigusi 1998 m., ir Bronė Molienė, gim. 1922 m., su Karšteniais
atsisveikinusi 2001 m.
Tačiau Karšteniai neišnyko. Senųjų palikuonys – Dužinskai, Žilevičiai, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, įkūrė savo ūkius. Senoji Adolfina Dužinskienė,
gim. 1934 m., ir dabar dar valdo ūkį ir vaikams bei anūkams patarimus žeria,
kaip tinkamai žemelę dirbti ir gyvulėlius prižiūrėti. Prie jų prisijungė ir naujai
atsikraustę į šį kraštą Dalia ir Viktoras Lisovojai. Jie augina aveles ir patys vilną
sunaudoja gamindami šiltą apavą. Iš vienuolikos vaikų Pociaus šeimynos tik viena
dukra Karšteniuose liko. Kiti pasirinko Ispaniją ir ten pasiliko. Tačiau ir likusioje
kaime Pocių giminės medžio atšakoje net 11 žmonių. Žilevičių šeimynoje yra 10,
Šmukštų ir Dužinskų šeimose – po 6 gyventojus. Kaimo teritorijoje 45 registruoti
gyventojai.
Taigi, Minijos aukštupyje tarp Didovo ir Saloto ežerų įsikūręs Karštenių
kaimas turi visas galimybes gyvuoti ilgai ir prasmingai – ne tik ūkininkaujant,
bet ir kuriant infrastruktūrą kaimo turizmui.

Pluotinės kaimas
Pluotínės kaimas įsispraudęs tarp Didovo ežero ir Kegų kaimo, už 6 kilometrų nuo Žarėnų miestelio į rytus. Žarėnų seniūnijos 1998–2002 m. ūkinės knygos
pirmame puslapyje yra įrašyta Onos Dužinskytės, gim. 1938 m., pavardė. Jos ir
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namelis šlaito apačioje tebestovi, tik pati 2015 m., nukaršinusi sesę, apsistojo Telšiuose. Tiesa, ji iki pensijos Telšiuose ir gyveno, ir beveik visą laiką dirbo Telšių
miesto knygyne. Dabar jos sodybą saugo bitės. Jos pažįstamas bitininkas privežė
avilių ir bitutės darbuojasi Pluotinės kaimo pievose ir paežerėse.
Siauru kaimo keliuku užlipus ant kalvos, atsiveria Kegų kaimo panorama.
Vėjų gairinamos net trys sodybos žvelgia į raibuliuojančius Ílgio ežero vandenis.
Pirmoji sodyba, priklausiusi Onai Šiaulenskienei, dabar po savo stogu glaudžia
Jovitą Bagočiūtę su penkiais vaikais. Moteris lyg ir stengiasi galus sudurti, ir
karvutę melžia, ir paršelių užsiaugina, bet nepritekliai neapleidžia. Vaikai lanko
Žarėnų „Minijos“ pagrindinę mokyklą, mokosi puikiai, dalyvauja dienos centro ir
Kultūros centro renginiuose, bet namuose vargas žvelgia pro langus.
Netoliese kaimynystėje – 1936 m. gimusios Vincentos Gailienės sodyba. Sodyba su skausminga praeitimi. Jos vyras, užėjus proto užtemimui, pasiuntė sūnų
amžinybėn. Nubėgo daug vandens Kliurkės upeliu iš Ilgio ežero į Pluotinalio
ežerą ir Vincenta jau tik vasaromis sugrįžta pasidžiaugti kaimo ramybe, o žiemas
leidžia pas vaikus. 2016 m. suėjo aštuoniasdešimt. Kai nebebus jėgų pargrįžti,
planuoja su visa žeme sodybą parduoti. Gal jauni nupirks ir gyvenimas vėl atgis,
gal tragiškai susiklostęs šios šeimos gyvenimo aidas bus pamirštas.
Tolėliau už tvoros 1920 m. gimusios Pranės Binzienės ir 1921 m. gimusio
Bronislovo Binzos buvusi sodyba. Bronislovas, palaidojęs žmoną, dar kurį laiką
gyveno vienas, vėliau giminaičiai priglaudė, kol paliko šį žemišką pasaulį. Dabar
sodyboje – nauji šeimininkai, naujai ir namelis sutvarkytas, bet ir čia dažniausiai
užsukama vasaromis.
Pluotinės kaimo aukštuma iškilusi aukščiausiai Žarėnų krašte. Šiame kaime
gyveno Stefa Žaronskienė, gim. 1925 m., Ieva Lukšienė, gim. 1923 m., Povilas
Rupeikis, gim. 1958 m., Vytautas Šakys, gim. 1954 m., ir Zenonas Kairys. Jiems
sakome – ilsėkitės ramybėje. Keli gyventojai pakeitė gyvenamąją vietą, atsikėlė naujų, tačiau iš 19 registruotų žmonių tik 8–10 rasime čia gyvenančius. Per
1923 m. gyventojų surašymą užfiksuota 119 gyventojų.

Kegai
Kegų kaimas 7 kilometrus nutolęs nuo Žarėnų ir išsidėstęs abipus rajoninės
reikšmės kelio, kuris nuveda prie sankryžos Telšiai–Varniai, Žarėnai–Kuršai–Luokė,
Pušinės miške. Kažkada šiais keleliais gal ir Maironis keliavo, kad savo eilėraštyje
skambiai sudėliojo žodžius:
Į Žarėnus miškais nuo Šiaulių
Jei pro Luokę kada bekeliausi,
Nepamiršk sustabdyti arklių
Ir ten kalną užlipti aukščiausį.
Kegai pagal žmonių skaičių yra didžiausias kaimas po Žarėnų miestelio ir
ribojasi su Varnių, Luokės ir Viešvėnų seniūnijomis. Kaimo teritorijoje puikuojasi
du ežerai. Antras pagal dydį seniūnijoje – Ilgio ežeras, 38,1 ha ploto, ir mažiausias, 2 ha ploto, yra Medikio ežerėlis.
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Sovietmečiu centrinėje Kegų kaimo dalyje pastatyti penki Alytaus gamybos
namai, kuriuose apsigyveno ūkyje dirbusios šeimos. Tuo metu Keguose gyveno
170 žmonių, 2015 m. – 143, nors 1923 m. gyventojų surašyme buvo užfiksuota,
kad Kegų kaime gyveno 118 žmonių. Tai pirmas kaimas, kuriame gyventojų
daugėjo. Šis kaimas turėjo ir dvarą. Kegų dvarą yra aprašiusi Vanda Radvilavičienė, jis stovėjo ant Ilgio ežero kranto. Sovietmečiu dvaras buvo negailestingai
nušluotas nuo žemės paviršiaus, jo vietoje išdygo silikatinių plytų dviejų aukštų
aštuonmetė mokykla, o dvaro teritoriją primena parko medžiai ir takeliai su įvažiavimo alėja. 2002 m. mokykla buvo uždaryta, nors jau turėjo pradinės mokyklos
statusą. Pradinė mokykla būtų veikusi ilgiau, bet Mokytoja iš didžiosios raidės
Stefa Rėkašienė, vykdama į Telšius mokyklos reikalais, nes ji buvo ir mokyklos
vadovė, ir visų keturių klasių mokytoja, pateko į autoavariją ir ilgai turėjo gydytis. Kurį laiką važinėjo mokytoja iš Telšių, bet tos ugnelės, kokią buvo įžiebusi
Kegų kaimo mokytoja Stefa, nebeliko. Vaikus pradėjo vežioti į Žarėnų „Minijos‘‘
vidurinę mokyklą. Pastatas parduotas, pradėjo eiti iš rankų į rankas, kol galiausiai
išgriautas riogso lyg patyręs karo baisumus. O vieta – už keliasdešimt metrų su
nedideliu smėlio pakrantės ruožu plyti Ilgio ežeras, pro šalį prabėgantis rajoninės
reikšmės kelias su asfalto danga. Ne veltui dar veikiant mokyklai ir po jos veik
los sustabdymo kurį laiką būdavo vasaromis organizuojamos vaikų stovyklos,
kurias rengdavo Telšiuose buvęs „Masčio“ fabrikas dirbančiųjų vaikams. Kegiškiai
turėdavo papildomų darbo vietų vasaromis.
Vyriausi šio kaimo gyventojai Zofija Šiaulienė ir Edvardas Stalmokas 2015 m.
atšventė 93-iuosius gimtadienius.
Šiandien kegiškiai gyvena iš savo ūkelių ir pensijų. Nemažai šeimų važinėja
ir dirba Telšiuose, Varniuose ir Žarėnuose. Viena iš jų – Reginos ir Algirdo Šiaulių
šeima. Algirdas atsakingas už Telšių priešgaisrinės tarnybos Žarėnų punkto veiklą,
Regina – vyresnioji specialistė, Žarėnų seniūnijoje dirbanti visais klausimais su
žemės naudotojais ir ūkininkais. Jų šeima dar ir ūkininkauja, augina nemažą bandą
mėsinių jautukų ir žindenių karvių prieaugliui gausinti. Tokių vidutinių ūkininkų
būtų galima suskaičiuoti Keguose apie penkiolika. Tai ir Virginijaus Martinkaus
šeima. Vilma Jankauskienė, po vyro mirties likusi viena, bet ūkio neatsisakiusi,
neša nelengvą žemdirbės kryželį. Petras ir Asta Šapai karvių būrį aplink savo
namus prižiūri, Petras dar prisiduria dirbdamas priešgaisrinėje tarnyboje. Jonas
ir Adolfina Pociai, nemažai jėgų atidavę buvusiam tarybiniam ūkiui, jau seniai
savajame ūkelyje sukasi, niekada pašalpų neprašė ir nesiskundė, kad sunku, kad
neįmanoma pragyventi.
Alma Arlickienė – ir ūkininkė, ir laikraščius spėja seniūnijos gyventojams
pristatyti. Visų čia neišvardysi, dar daug darbščių žmonių Keguose rastume. Kegų
kaimas sensta, bet ir jaunystė grįžta. Jauni žmonės, gimę Lietuvos nepriklausomybės
aušroje, Aurelijus ir Danutė Žvirzdinai nusipirko patį pirmąjį namą iš Žarėnų įvažiuojant į Kegus, lyg užtikrindami, kad kaimas gyvuos. Ir tokių daug – Svajūnas ir
Dalia Rimgailai, paveldėję senelių namus, net savo trečiąją atžalą Feliksu pakrikštijo
jo garbei ir atminimui, Kristina Kiežienė su puikia trijų vaikučių komanda – dvylikamete Emilija, penkiamečiu Dominyku ir trimete Liutaura. Tik gaila, kad vaikai
nejaus tėvo meilės, o jo neatsakingam elgesiui nėra pateisinamų žodžių.
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Sandra ir Darius Čereškinai ir 2013 m. gimęs sūnus Domas, 2015 m. gimusi
dukrelė Luknė, taip pat Natalija ir Renatas Savickai ir jų pirmaklasis Ernestas
bei jaunuolis Laurynas. Dar galėtume nemažai išvardyti jaunų šeimų, atsakingai
auginančių ir auklėjančių vaikus. Karštenių kaime žmonės labai tvarkingi ir vieningi, visada seniūnijoje pristatomi kaip draugiškiausia bendruomenė, kaip pas
mus sakoma: ir prie tonciaus, ir prie rožančiaus – visur tinka. Tai nemažas nuopelnas jų pačių išrinktų seniūnaičių, kurie suburia gyventojus ir aplinkai tvarkyti, ir
dalyvauti įvairiuose renginiuose. Seniūnija yra patenkinta ir buvusios seniūnaitės
Kristinos Vaitiekaitienės, ir dabartinės Almos Stalmokienės darbu.
Kegų kaimo praeitis tragiška, kaip ir visos Lietuvos. Karas, vokiečiai, rusai, pokaris lyg maras išnaikino geriausius ir darbščiausius žmones. Argi galima
kitaip teigti, kai išgirsti Kegų kaimo gyventojos Rūtos Bagočienės (Rimgailaitės)
pasakojimą, ką teko iškęsti jos šeimai. O kiek tokių šeimų Žarėnų seniūnijoje,
Telšių rajone, Žemaitijoje, visoje mūsų nuostabioje Lietuvoje?
Sovietų valdžios vežimai į Sibiro tremtį...
Rūta Bagočienė (Rimgailaitė) liudija:
„Gausi dešimties asmenų Rimgailų šeima gyvenome Kegų kaime prie Ilgio ežero,
prie svajingo Pluotinės miško. Tuo metu tėvai turėjo ir valdė 19 ha ūkį.
Siautėjo baisūs vežimai į Rusijos tremtį. Vyresnysis brolis Danielius ir dvi seserys Juzė ir Stefa, pasitraukė iš namų ir slapstėsi. Brolis Feliksas buvo vedęs ir gyveno
atskirai. Keturi vaikai ir tėvai 1951 m. rugsėjo 22 d. pusę šešių ryto buvome apsupti.
Pradėjo belstis į duris, reikalavo atidaryti. Tėvai dar iš pradžių nelabai suprato,
kas čia daros, nenorėjo įsileisti. Stribų balsai vis aštrėjo: plėšim duris ar lipsim pro langą? Buvome priversti įsileisti. Į vidų įsibrovė keturi Žarėnų stribai ir du rusų kareiviai.
Tėvams įsakė pakelti visus ir sueiti į vieną kambarį.
Pas mus tuo metu buvo trejų metukų brolio Felikso sūnus Edmundas. Liepė ir
tą vaiką pažadinti. Išsitraukė didelį lapą ir perskaitė: „Esate tremiami į Sibirą prie baltųjų meškų. Duodame vieną valandą susidėti daiktams.“ Tėvai labai išsigando. Mažasis
Edmundėlis klausė, baba, o kur mus veš. Baba atsakė, kad pasivažinėti.
Tuo metu man buvo 10 metų. Pats brangiausias turtas, kurį turėjau, man buvo
skudurinė lėlė, kurią sesuo buvo pasiuvusi. Dvylikos metų broliui Liudvikui – medinė
kuprinė su knygomis. Vyresnieji broliai Jonas ir Stasys dėjo į maišus patalynę. Pritrūko
maišų, vilko nuo pagalvių užvalkalus, grūdo visus kitus daiktus.
Tėvą po šautuvu išsivedė, kad pakinkytų arklį. Jis pakinkė savo mylimą kumelę
Pušką. Pradėjo maišus krauti į ratus. Išsivežėme tik tai, ką įdėjo broliai. Ant suolo buvo
maišas miltų ir tas paliko. Narsūs stribai griežtino balsą, šaukė greičiau, greičiau. Mama
buvo labai išsigandusi, sutrikusi. Mane aprišo su rankšluosčiu, basom kojom, tikriausiai
broliai mano kojines ir kaliošus įdėjo į maišą. Tėvas vadžiomis ragino kumelę žengti pas
kutinį kartą iš savo kiemo. O aš ir mažasis Edmundėlis sėdėjome ant vežimo, prikrauto
patalynės. Mama ir broliai ėjo šalia vežimo, lydimi stribų, kad nepabėgtų. Važiuodami
pro Ilgio ežero galą, ties Mavos upeliu įkrito kumelė į dumblą, sulūžo ratų prikabinimo
dalis (voga). Tėvą, kaip kokį nusikaltėlį, įrėmę šautuvą vedė namo, kad atsineštų kitą
vogą. Didžiulis skausmas sukaustė Tėvui širdį – sugrįžo verkdamas. Už ką, už ką – ne
savo balsu ošė miškas, juodos ežero bangos daužėsi į krantą. Šitoks skaudus buvo atsi
sveikinimas su namais ir numylėtais paliktaisiais gyvulėliais.
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Vežimas pajudėjo toliau. Švito, kai važiavome pro Kegų mokyklą, kur turėjau būti
ketvirtoje klasėje. Lyg geležinėmis replėmis suspaudė širdį, lyg ryto rasa nuo beržo šakos biro
ašaros. Nebesakysiu „labas rytas“ mokytojai Bronelei Ubartaitei nei savo klasės draugams.
Nuvežė į Jeselskio daržinę. Prie tos daržinės buvo pieninė, kurioje dirbo brolio
žmona Stanislava Rimgailienė. Tai labai drąsi ir narsi moteris. Pamačiusi savo vaiką,
mažąjį Edmundėlį, puolė stribams į atlapus, davė vienam, kitam šaukdama: „Rupūžės,
žalčiai, kur mano vaiką vežat?“ Grobė vaiką nuo vežimo ir nusinešė. Mus iškraustė į tą
Jeselskio daržinę, o mylimą Pušką tiesiai į ūkio arklides. Čia radome jau atvežtas kelias
šeimas. Dar atvežė Kairių šeimą, giminaitę Riškienę su dviem mažametėmis dukromis,
10 metų Danute ir 8 metų Stasele, gausią Lukauskų šeimą. Sužinojo brolis Feliksas, kiti
giminaičiai, kaimynai, kad esame ištremiami į Sibirą. Uždarytuosius daržinėje pro sienos
plyšius kas kuo galėjo rėmė, atnešė lašinių, sūrio, medaus ar pinigų. Brolis su broliene
paskolintų pinigų atnešė, pusseserė Janina Rėkašienė ką galėjo, tą nešė, pro lentų plyšius
grūdo. Ji nusirišo skarelę, nusimovė kaliošus, kojines, surišo į mazgą ir metė stribams
per galvas, šaukdama: „Rūtele, apsirišk.“
Jei ne giminaičiai, kaimynai, būtume nepasiekę galutinės tremties vietos, išmirę badu.
Tikriausiai buvome paruošti mirčiai.
Pavakariais, kokią ketvirtą ar penktą valandą, atvažiavo sunkvežimiai ir pradėjo
mus laipinti į mašinas. Vežė per Žarėnus į Telšių geležinkelio stotį. Mes papuolėme į
vieną mašiną su Lukauskų šeima. Jų šeimoje buvo aštuoni žmonės, tarp jų – trys seserys, kurios gražiai dainavo. Nors drebėjo lūpos ir riedėjo ašaros iš akių, dainavome visi:
Sudiev, sesutės lietuvaitės,
Sudievu, mylimi draugai,
Kažin kur mes iškeliaujam,
Kažin, ar begrįšim kada...
Šitokiais žodžiais atsisveikinome su gimtuoju kaimu Kegais. Nuvežė į Telšių
geležinkelio stotį, iškraustė. Apie pirmą valandą nakties pradėjo laipinti į gyvulinius
vagonus, juose buvo mažytis langelis, narai, po narais vietos susidėti maišams. Vagone
važiavome keturios šeimos – mūsų 6 žmonės, Lukauskų – 8, Lidžių – 4 ir Rukneckienė
su 19 metų plaučiu džiova sergančiu sūnumi. Pasiekus tremties vietą, vaikinas išgyveno
vos dvi savaites ir mirė.
Per naktį išbuvome vagonuose, kol pripildė pilną ešeloną. Išaušus rytui, traukinys
signalu atsisveikino su Telšiais ir nudundėjo į Rytus. Penkiasdešimt du vagonai, vienas
garvežys priekyje, kitas stūmė iš galo. Prie kiekvieno vagono būdelė, kurioje buvo gink
luotas kareivis, kad nepabėgtume. Kiekviename vagone po 20 ar 22 žmones.
Kiekvienoje stotelėje žmonės mojavo rankomis siųsdami atsisveikinimo ženklus, nes
žinojo ir matė, kad gyvuliniuose vagonuose išvežami į nebūtį.
Kitą rytą Antanas Lidžius paklausė per mažytį langelį, kokia stotis, atsakė – „ne
ponimaju“ (rus. nesuprantu). Visą kelionę meldėmės ir giedojome „Marija, Marija“.
Jokios pagalbos, šauk, rėk, ar prašai gerti, ar skauda – kaip į sieną. Gamtinius reikalus
iš pradžių darėme į kibirą ir pylėme pro tą mažą langelį. Po kelių dienų įtaisė riną –
skylę. Išgręžę grindis, užsikabinome lovos užtiesalą ir pasidarėme tualetą. Kai traukinys
sustodavo, paimdavo iš kiekvieno vagono po du žmones ir eidavo atnešti vandens.
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Per visą kelionės laiką atnešė gal kokius penkis kartus sriubos. Kelionė truko
19 parų. Daug žmonių mirė – senukai, ligoniai, vaikai. Privažiavus didesnį miestą,
matydavom, kad išneša kūnus.
Devynioliktą kelionės parą pasiekėme paskutinę stotį Bratską. Prieš tai jau daug
vagonų buvo atkabinta Tolune, Taišete. Toliau nebebuvo nė bėgių, tik taiga.
Artėjo vidurdienis, kai liepė lipti iš vagonų. Aplinkui sniegas ir apie 20 laipsnių
šalčio. Mes išvargę, nesiprausę, murzini, nevalgę. Suvažiavo tenykštė valdžia ir iki vakaro
skirstė į kolūkius ir miško darbams. Mūsų visas vagonas papuolė į kolūkį „Bolševik“.
Atėjus vakarui, laipino į atvirus sunkvežimius, vežė dar 55 kilometrus. Tamsu,
baisu, aplinkui olos, kalnai ir siaubingai blogas kelias. Labai sušalome, nebejautėm nei
rankų, nei kojų, nebesinorėjo gyventi.
Atvežė į kolūkio raštinę, kuri buvo iškūrenta ir išvirta nesaldintos arbatos. Pasitiko kolūkio pirmininkas ir padovanojo kiekvienai šeimai po kepalą duonos. Rytui išaušus
pradėjo rinktis rusai, kas kokią šeimą paims, kol bus pastatyti barakai.
Mes patekome pas Mecharovus, gyvenančius ant Okos upės kranto. Gavome vieną
kambarėlį, kurio viduryje buvo krosnis, panaši į pusę nupjautos statinės. Ant sienų kabėjo
Lenino ir Stalino portretai. Pasiklojome patalynę ant žemės apie tą krosnį ir gyvenome
per visą šaltą žiemą, kūrendami ją dieną ir naktį. Po dviejų dienų išdalijo šiltą aprangą.
Tėvą paskyrė arklių šerti, brolius Joną ir Stasį – vežti su arkliais pašarus gyvuliams. Brolį
Liudą – į mokyklą, mamą – į ūkio pieninę sukti separatorių. Aš labai sirgau, buvau ką
tik grįžusi iš Telšių ligoninės, kai išvežė. Buvo reikalinga apendicito operacija, bet buvau
silpna ir gydytojai liepė atvežti po poros mėnesių. Tačiau po poros savaičių mus ištrėmė.
Vežant vagone buvo tokių dienų ir naktų, kad negalėjau pasėdėti. Temperatūra
kildavo iki 39–40 laipsnių, vaistų jokių, nebegalėjau pavaikščioti. Tiktai girdėdavau mamos
ir jos draugių Abromavičienės, Kuneikienės, Sovienės karštą maldą „Marija, Marija“ ir
žodžius: „Ar beišgyvens mūsų Rūtelė iki ryto?“ Taip visą žiemą ir prasirgau. Tėvai
ir broliai labai rūpinosi ir uždirbtą kapeiką skyrė geresniam mano maistui.
Atėjo pavasaris, saulė kilo vis aukščiau ir aukščiau, mane suvyniodavo šilčiau ir
išnešdavo į lauką. Po truputį pradėjau sveikti. Tikiu, kad mamos malda prie Marijos
paveikslo padėjo išlikti gyvai.
Kai sustiprėjau, eidavau kartu su mama į pieninę rankomis sukti separatoriaus.
Gaudavome 3 litrus išseparuoto pieno, o apie grietinę ar varškę ir pasvajoti negalėjom.
1952 m. pradėjau lankyti mokyklą, trečią klasę. Buvome dvi lietuvaitės: Ieva Lukauskaitė ir aš – Rūta Rimgailaitė. Mes eidavome su klumpėmis, o rusiukai su vyžomis
iš beržo tošies. Todėl jie šaipydavosi: „Litovci dėrėvianyje sapogi“ („Lietuviai – mediniai
batai“, rus.). Jeigu mokytoja išgirsdavo, kad mes šnekamės lietuviškai, išvarydavo už
durų, o žiemomis iki 52 šalčio paspausdavo. Taip koridoriuje ir šaldavome.
Vasaromis tėvą ir brolius apgyvendindavo brigadose už 15 kilometrų, jie ganydavo
arklius ir karves. Vėliau sunkiai susirgo mama, vežėme dvidešimt kilometrų su arkliais
į Šamanovo kolūkį pas lietuvį gydytoją Mockevičių. Pripažino akmenligę ir liepė palikti.
Gydė septynias savaites ir maisto davė. Esame jam labai dėkingi.
Tuo metu likau su broliu ir labai pasiilgdavau mamos. Kelis kartus pilna baimės
ėjau viena per miškus 20 kilometrų aplankyti mamos. Prisiskinu pakeliui zuikio kopūstų,
prisikišu į kišenes, pailsiu ir einu tolyn. Iki vakaro nueinu, per naktį prie mamos pabūnu,
rytui išaušus atsisveikinu ir vėl grįžtu pas brolį.
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Kai po septynių savaičių grįžo mama, buvome labai laimingi.
Po trejų metų pastatė baraką ir dvylika lietuvių šeimų perkėlė į jį. Pavadinome
jį Mažąja Lietuvėle. Gyvenimas pasidarė šviesesnis, sava kalba, savi žmonės. Ir kunigas
buvo atvažiavęs, laikė šv. Mišias, kai kas susituokė, kai kas vaikus pakrikštijo. Palinkėjo
stiprybės ir sugrįžimo į savo šv. žemelę Lietuvėlę.
Po Stalino mirties atšaukė komendantą. Grįžo iš Archangelsko lagerių sesuo Stefa.
Pasibeldė į duris, įėjo, nepažinau – sudžiūvusi, juoda kaip naktis. Pamatė tėvas, puolė
sakydamas: ar čia sapnas, ar vaidenas, karštai apsikabino. Tada supratau, kad čia mano
sesuo Stefa. Po kiek laiko grįžo brolis Danielius iš Vorkutos kalėjimo. Mes pripratome
prie rusų, rusai prie mūsų. Sakydavo, kokie lietuviai darbininkai, geri, sąžiningi žmonės.
Tik valdžia neleido patiems nieko auginti. Turėjome vieną kiaulę, ir tos vos neatėmė.
Būdama 13 metų pradėjau dirbti kolūkio sandėlyje, galėdavau pavalgyti ir parsinešti
žirnių į namus. 15-os metų dirbau lentpjūvėje, 16-os metų – miškuose. Žiemą kankindavo
šalčiai, vasarą puldavo mašalai.
Kai išdavė pasus, buvome laisvi, bet dar dirbome vienus metus miško darbus, kad
užsidirbtume pinigų grįžti į Lietuvą.
Atėjo laiminga diena, kai 1959 m. balandžio 4 d. grįžome į savo gimtinę Kegus.
Mūsų namelis buvo apšiuręs, apleistas, gyveno kita šeima. Kolūkio pirmininkas Edvardas
Stalmokas iškeldino tą šeimą ir leido mums tvarkytis ir gyventi savo sodyboje. Suėjo
kaimynai, giminaičiai, padėjo susiremontuoti. Man buvo jau 18 metų, o sugrįžus pirmiausia aplankiau iš svajonių išplaukiantį Ilgio ežero krantą, ant kurio aštuoni vaikai
vaikystėje bėgdavom palydėti nusileidžiančios saulės. Ir iki šiol čia gyvenu, 22 metų ištekėjau, susilaukiau dviejų dukterų – Jolantos ir Jovitos bei trijų anūkų – Gretos, Eglės ir
Žilvino. Bet taip ir nežinau, už ką mus išvežė, už ką atėmė brangiausią turtą – mokslą
ir sveikatą. O kiek tokių Lietuvoje Kegų ir namų, į kuriuos nebegrįžo...“

Milkantai, Ankantai, Tarvydai
SILVA RERUM – Milkantų kaimas su trejetu sodybų, apglėbęs Pluotinålio
ežerą ir dviem šonais įsispraudęs tarp Saloto ir Didovo ežerų, turi dramatišką
istoriją. Per švedų karą susprogdintas Milkantų dvaras su visa rusų įgula. Vietiniai apie tai nieko ir nebegirdėję, bet Kristina Sabaliauskaitė, nušluosčiusi nemažą
dulkių sluoksnį, susitiko su tolima praeitimi ir prikėlė Joną Motiejų Norvaišą
atskleisti tų laikų gyvenimo subtilybes. O čia gyvenantiems belieka autorei padėkoti už pagarsintą Milkantų kaimo praeitį. Atsiranda ir turistų, norinčių knygoje
aprašytas vietas aplankyti, o gal kur Motiejų Norvaišą ar Jonelį Tarvydą tarp šio
kaimo ežerų sutiks...
Tik yra keli netikslumai, nes knygoje rašoma, jog dvaras buvęs tarp Saloto
ir Kliokio ežerų. Gal tais laikais Milkantų kaimas buvo daug plačiau išsidėstęs
ir dabartinė Ankantÿ kaimo teritorija priklausė būtent šiam kaimui. Bet ar dabar
dėl to vertėtų ginčytis, kai turim nuostabų romaną.
Važiuodami per Kegus, nubėgant žvyruotam keleliui į Saloto ežero pusę,
matome rodyklę su Tarvydÿ ir Milkantų kaimų pavadinimais. Už kilometro
kelias šakojasi kairėn ir dešinėn. Pasuksi kairėn – į Tarvydùs pateksi, pasuksi
dešinėn – į Milkantus, prie a. a. Leono Bidvos sodybos nuvažiuosi. Čia sūnus
Algirdas gyvena ir motiną prižiūri, o vienas iš anūkų, pasinaudojęs ES parama
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kaimui, technikos įsigijo, grūdinius sėja ir kulia. Nors pats čia ir negyvena, bet
laukai nedirvonuoja ir usnys neauga.
Kitoje kelio pusėje Bagočių sodyba. Tiesa, kol kas tuščia, nes patys Keguose gyvena, bet kas žino, gal susigundys kokią kaimo turizmo sodybą įkurti, kai
Milkantai išgarsėjo, pravažiuojančiuosius arbatėle pavaišins, į Pluotinalio ežerėlį
pasiirstyti pakvies ar į Saloto ežero salą nuplukdys. Raitydamasis lyg gyvatė
siauras kelelis ir pro buvusią Povilo ir Elenos Vaičiulių sodybą praves. Tiek to
kaimo ir belikę. 1923 m. gyveno 37 žmonės, šiuo metu registruotų likę 7, pastoviai gyvenančių – 2.
Toliau pavažiavę, pasiekiam Ankantų kaimą. Kaimas taip pat prie Saloto
ežero prisiglaudęs, Kliókio ežero pakrante prabėga ir lyg mažytį vaiką savo glėbyje
liūliuoja 16,6 ha Žiìzdžio ežerėlį. Iš vietinių gyventojų Vincento ir Benediktos
Alvinskų tvarkingoje sodyboje randame jų dukrą Ireną Rimgailienę su šeima. Jinai,
prieš keletą metų palaidojusi tėvelį, dabar slaugo mamą. Beveik tame pačiame
kieme 1913 m. gimusios Barboros Gustienės namelis. Jai atgulus amžino poilsio
Žarėnų miestelio kapinėse, paveldėtojai apsilanko atostogauti tik vasaromis.
Kitoje keliuko pusėje, visai šalia Saloto ežero, yra Adolfinos Mažeikienės
sodyba. Seniai našlaujanti moteris gyvena viena. Vyras Jonas, galima sakyti, stip
riausias vyras ne tik šiame kaime, bet ir Keguose, jau seniai iškeliavęs amžinybėn,
ilsisi Žarėnų kapinėse. Likimo pirštas nebeleido išplaukti ant kranto, ant kurio
tiek metų pragyventa. O kiek darbų buvo nudirbta vežant pašarus į fermas ar
triūsiant laukuose. Kiek gauta pagyrimo raštų iš kolūkio pirmininkų ar ūkio
direktorių. Bet ar buvo pasirūpinta savo sveikata ar poilsiu... Dar vieni kaimo
senbuviai Vaclovas ir Bronė Vasiliauskai, abu gimę 1925 m., dar 1999 m. paliko
Ankantus ir atsikėlė gyventi į Žarėnus. Jų sodybą įsigijo Marijona Venckutė ir
iki 2014 m. gyveno su sūnumi Arūnu. Tačiau netikėta sūnaus mirtis pakeitė
ir Marijonos gyvenimą. Likus vienai tapo sunku apeiti ūkelį, todėl gyvulėlius
teko parduoti, o pačiai į miestą pas dukrą išeiti. Stovi tuščia Marijonos trobelė
pamiškėje šalia senovinių kaimo kapinaičių ir vis tikisi, gal atsiras, kas iš naujo
ugnelę užkurs ir baltas dūmas iš kamino skelbs kaimui, kad aš turiu šeimininką.
O tokių šeimininkų Ankantų kaime per 1923 m. gyventojų surašymą buvo 47.
Šiandien turime registruotus 5 gyventojus, o gyvenančius tiktai 3. Tiesa, visai
netoli buvusios Marijonos sodybos, seno namo griuvėsių vietoje, išdygo gražuolis
medinis šiuolaikinis namelis su gražiai ir skoningai sutvarkyta aplinka. Tačiau
ir vėl daugiau vasarai ir poilsiui skirtas pastatas. Bet pro šalį važiuojant smagu
matyti miško pakraštyje puikiai sutvarkytą erdvę, tai pakelia nuotaiką ir įkvepia
kūrybiškai mąstyti.
Pro Milkantų kaimą grįžtame iki paminėtos kryžkelės, sukame kairėn ir
keliaujame į Tarvydus. Gal ir Jonelis Tarvydas čia vaikštinėjo ir kažkur pamiršo
savo silva, taip ir atsirado kaimo pavadinimas. Už kelių šimtų metrų, kairėje žvyrkelio pusėje – Vandos Kačinskienės sodyba, kurioje, surentę mūrinuką, apsigyveno
1999 m. pavasarį. Ji su vyru Kaziu ir sūnumi Rimantu atvyko iš Telšių miesto.
Netrukus dėl ligos mirė vyras, sūnus vedė ir pradėjo ūkininkauti šalia esančiame
Kegų kaime. Jų šeima viena iš stipriausių ūkininkų šiose vietose. Dabar Vanda
gyvena viena, sodyba prižiūrėta, tvarkinga.
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Dešinėje kelio pusėje, už poros šimtų metrų, teberymo tuščia Onos Griguolienės sodyba. Duktė po studijų su vyru įsikūrė Žarėnuose, dirbo ūkio kontoroje.
Sūnus gal ir tėviškę būtų valdęs po tėvų mirties, bet, dirbdamas ūkio elektriku,
pats jaunas krito nuo elektros. Taip ir juoduoja tušti namo langai, lyg išgąsdintų
stirnų akys.
Greta – dar viena sodyba, kuri turėjo kelis šeimininkus, paskutinieji – Aleksandrauskai, devyni šeimos nariai 2001 m. išvyko į Rusiją, į Krasnojarsko kraštą.
Sodyba dabar priklauso giminės atžalai Laimai Šmukštienei, bet ir ji gyvena
Klaipėdoje.
Važiuodami žvyrkeliu tolyn per Tarvydų kaimo laukus, matome penkias
sodybas, nuolat gyvenama tik vienoje, bet miškas tvarkingai prižiūrimas. Šiuos
laukus valdo ir Kegų kaimo ūkininkai. Už miškelio atsivėrusioje laukymėje – ilgametės kaimo gyventojos, 1928 m. gimusios Barboros Vaitkelytės sodyba. Šeimininkė
2002 m. gruodžio pradžioje atsisveikino su šiuo pasauliu. Dabartinis šių namų
šeimininkas prikėlė seną namą naujam gyvenimui ir dažnai čia laisvalaikį leidžia
grįžęs iš priešgaisrinės tarnybos Telšiuose.
Šalia – buvusi 1910 m. gimusio Prano ir 1919 m. gimusios Stanislavos
Každailių sodyba, kuri dabar priklauso ūkininkui iš Varnių seniūnijos, gretimo
Pupinių kaimo. Taigi pirmajame po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo vykusiame gyventojų surašyme 1923 m. Tarvydų kaimas turėjo 131 gyventoją, 2015 m.
registruotų liko tik 4, bet pastoviai čia begyvena viena moteris.
Rašydamas kaimų istorijas nesistengiau, kad jos būtų atkurtos remiantis archyviniais dokumentais. Man norėjosi perteikti bendrą kaimų dvasią ir papasakoti
nors po kelias ten gyvenusių ir gyvenančių žmonių istorijas. Jeigu kas parašyta
pateks į Žarėnų valsčiaus knygą ir kartais prasilenks su faktais, iš anksto atsiprašau čia paminėtų gyventojų.
Mes iš Žarų herbo,
Mes iš ten,
Kur žara vakarinė
Ryškiai žėri ir leidžias
Už Plinijos kalno
Ir nudažo raudonai
Namus ant Žarnelės
Krantų –
O Žarėnus, lyg slibinas,
Minija saugo,
Pasislėpus giliai tarp
Aukštųjų šlaitų...
Mes iš ten,
Kur pavasariais
Minijos slėniuos
Skamba giesmės
Iš lakštingalų

Meilės laiškų,
O artoją
Vėl kviečia
Žemei širdį atverti –
Grūdą įberti
Ir šukuoti akėčiom,
Šukuoti
Išsiilgtus tėvynės laukus.
Mes iš ten,
Kur žvaigždė
Nusileido ant herbo,
Jos šviesa niekada neužges,
Jei mylėsim,
Tikėsim
Ir grįšim
Į Žarėnus, į savo
Namus...
Pranas Lukošius
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Žarėnai kasdien gražėja
Pranas Lukošius

Lietuvos atgimimo laikais pasikeitė žmonių gyvenimo prasmė, darbas, mokslai, vaikų auklėjimas. Dirbame sau, vaikams, Tėvynės Lietuvos ateičiai, esame
europiečiai.
Šiandien ir Žarėnai neatpažįstamai keičiasi, žmonės pasistato namus, tvarkosi
sodybose, pilni daržai visokiausių daržovių, užveisti vaiskrūmiai brandina uogas,
obuolius, kriaušes, slyvas, vyšnias, trešnes. Kiekvienas rūpinasi savo gyvenamos
vietos aplinka, darželiu, gėlėmis ir žmonės, ypač moterys, pasidarė apsukresnės
kaime negu mieste. O koks sodybų grožis – pasidairykime, pavaikščiokime...
Tai tik dalelė sodybų grožio, bet reikia atvykti ir pasigėrėti Žarėnų krašto
sodybomis, susitikti su geradariais žmonėmis, pasikalbėti su jų senoliais ir vaikais. Daugeliui išvykusiųjų reikia sugrįžti ir pradėti iš naujo gyventi, kurti savo
ir vaikų gyvenimo dabartį ateičiai.
R. Knašienės sodyba

R. Knašienės sodybos
pavėsinė
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R. Knašienės sodyboje
obuolių rojaus ratai

Kaimiškoji pirtelė

Zabulėnų sodybos
kiemas
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Ūkininkė Alma Žilevičienė nuo Saloto ežero, Karštenių kaime prisėdo atsipūsti,
o jos vyras Danielius lotavo statomo namo stogą
Danielius Žilevičius
dengia statomo
namo stogą
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Juozas Norkus su
pilnu krepšiu miško
gėrybių

Žarėniškiai Agota
Bružinskienė
ir Steponas
Bružinskas keičia
stogo dangą

Žarėnų mokyklos
sekretorė Kristina
Petkevičienė ir
medicinos seselė
Sigita Jokubauskienė
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Žarėnų mokyklos
skverelis

Žirgas per
mokyklos kiemą dieną
ir naktį traukia pilną
vežimą
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Paruošti kibirai
pieneliui

Žarėnų naujųjų
kapinių puošyba
Gediminaičių stulpais,
nesunaikintais
sovietmečiu. 2021 m.
K. Driskiaus nuotr.
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Medingėnų seniūnijos kaimų gyventojai
Stasys Stropus
Medingėnų seniūnija.
2016 m. Juozo
Girdvainio nuotr.

Medingėnų seniūnija įkurta 1996 m. kovo 1 d. Iki 2000 m. gegužės 1 d.
priklausė Plungės rajono savivaldybei. Rietavui atkūrus savivaldą, priskirta prie
Rietavo savivaldybės.
Seniūnijos plotas 60,7 km2, iš jų apie 58,2 proc. užima miškai, 53,4 proc. –
žemės ūkio naudmenos, 8,4 proc. – vandenys ir kitos paskirties plotai. Seniūnijoje
1966 m. gyveno 735 gyventojai, iš jų vyrai sudarė 49 proc., moterys – 51 proc.
Vaikai ir paaugliai sudarė 28,8 proc., darbingo amžiaus žmonės – 44,5 proc.,
pensininkai – 26,7 proc.
Geografinė padėtis. Medingėnų seniūnija yra 13 km į šiaurės rytus nutolusi
nuo Rietavo, 20 km nutolusi į pietryčius nuo Plungės. Iš šiaurės ją supa Žlibinų,
iš šiaurės vakarų – Stalgėnų, iš pietų – Tverų seniūnijos. Į rytus nuo seniūnijos
plyti Telšių rajono, į pietvakarius – Rietavo seniūnijos teritorijos. Minijos kraštovaizdžio draustinis yra į šiaurės rytus nuo Medingėnų seniūnijos teritorijos, už tos
seniūnijos ribų. Ji yra Minijos ichtiologinio draustinio kaimynystėje. Tai nuošali,
nuo pagrindinių kelių nutolusi seniūnija. Jos plotas – 60,7 km2. Ariama žemė
užima 32,4 km2, miškai – 23,2 km2, kitos paskirties žemė – 5,1 km2.
Medingėnų seniūnijos teritorijos reljefas kalvotas. Geografai jį apibūdina
taip: „Seniūnijoje vyrauja smulkiai ir vidutiniškai kalvotas, vidutinio statumo šlaitais
reljefas. Tarp kalvų įsiterpia daug smulkių pašlapusių, užpelkėjusių uždarų daubų. Kalvos
suklostytos iš moreninių priemolių ir priesmėlių, rečiau iš smėlio ir žvyro. Šis kalvotas,
daubotas moreninis 5–6 km pločio ruožas atslenka nuo Tverų ir toliau nubanguoja link
Žarėnų. Bendras reljefo nuolydis yra į vakarus nuo Medingėnų, ten ir žemiausios vietos.“1
Pėsčiomis šias vietas apkeliavęs 1
Čiesnienė S. Medingėnų seniūnės medžiaga apie
geografas Č. Kudaba apie Medingėnų
2000–2003 m. veiklą (rankraštis), p. 206.
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Medingėnai nuo
Minijos skardžio.
2018 m. Juozo
Girdvainio nuotr.

Sraunioji Minija
ties Medingėnais.
1918 m. Juozo
Girdvainio nuotr.

ir kaimynines apylinkes 1972 m. rašė: „Gerai nuteikia kalvotas reljefas, savaip jaukūs
mišrūs miškai, kreivi vingiuoti keliai, įdomūs senoviški kiemai. Čia dar gali pamatyti
senoviškų nuskliaustagalių trobų, skeltų sienojėlių, įžambine tvora aptvertų sodybų. Nuo
Alko kaimo į Medingėnus Minijos ir Jūros takoskyroje kelią pastoja didokas miškėtas
tyras. Mažutis Alkupis jau teka šiaurėn, į Miniją.“2
Seniūnijos šiaurinėje dalyje yra Minijos prolaužos kraštovaizdžio draustinio
dalis. Jis saugo Minijos prasiveržimo pro moreninius kalvagūbrius kraštovaizdį3.
Medingėnų seniūniją ir jos miškus apraizgo kelios upės ir upeliai.
Upių tinklas. Per seniūnijos teritoriją teka Minija, pasipuošusi žalumynais
ir žiedais kaip nuotaka. Beje, Minija finougrų kalba ir reiškia „nuotaką“. Spėjama, kad vardą jai davę kitados čia gyvenę lybiai. Ji labai išryškina Medingėnų
apylinkių kalvotumą.
Minijos slėnis nusidriekęs tarp Medingėnų gyvenvietės ir Sruojos upelio. Jis
susiformavęs buvusio limnoglacialinio
ežero pakrantės atkarpoje. Slėnyje yra 2
Kudaba Č. Kalvotoji Žemaitija, Vilnius, 1972.
siaurų salpų, kurias pavasario potvyniai 3 Čiesnienė S. Medingėnų seniūnės medžiaga apie
2000–2003 m. veiklą (rankraštis), p. 207.
apsemia; yra 5 ir 12–13 m aukščio terasų.
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Minija supa Medingėnų ir Milašaičių miškų masyvą tekėdama jo pietrytine
dalimi. Miškuose išsiraizgę Minijos intakai Briedupis, Viešdauba, Sausdravas ir
pastarojo intakai Šilupis bei Kapupis.
Per Medingėnų seniūnijos teritoriją vingiuoja upokšniai – Dubulis, Gedika,
Pala ir kt.
Medingėnų seniūnija apsupta miškų. Iš jų išsiskiria Plungės krašto miškų
masyvas, 6 km nutolęs į pietryčius nuo Plungės, prie Tauragės plento. Medingėnų
ir Milašaičių miško šiaurės vakarų pakraštys yra sovietmečiu sudaryto Plungės
rajono geometrinis centras. Jis yra 0,7 km į rytus nutolęs nuo Plungės–Rietavo
automagistralės, 5,5 km į pietus ir pietvakarius nuo Plungės.
Šių miškų masyvo plotas – 3 560 ha. Jį sudaro Lekemės, Milašaičių, Jerubaičių, Šarkių, Medingėnų miškai. Jerubaičių miško pietiniame pakraštyje yra
Varnaičių aukštapelkė.
Masyvo pakraščiuose įsikūrę Medingėnų, Purvaičių, Jerubaičių, Šarkių, Milašaičių, Lekemės, Varnaičių kaimai.
Nuo 1998 m. kovo 2 d. seniūne dirba Salomėja Čiesnienė. Seniūnijoje yra
6 etatai, dirba globos ir rūpybos inspektorė Rima Kalnikaitė, vyr. buhalterė Jadzė
Lukienė, santechnikas-elektrikas Petras Juška, vairuotojas Romas Zdanavičius,
kapinių sargė Rūta Piekuvienė, šildymo sezono metu dirba Steponas Urbonas ir
Steponas Kuzminskis.
Seniūnijoje nėra stambių ūkių, kiek stambesni – Aldonos ir Algio Trakumų,
Linos ir Stasio Songailų, Konstantino Kalniko ir Algirdo Budrio, gyv. Medingėnų kaime, Stanislovo Leščiausko, gyvenančio Akmenskinės kaime. Daugelį metų
seniūnijoje renkama gražiausia sodyba. Gražiausiomis sodybomis yra pripažintos
Stasio ir Linos Songailų, V. ir I. Valančių, A. ir A. Liaudanskų.
Seniūnijoje sprendžiamos gyventojų socialinės problemos. Padedant savivaldybės merui, parūpintas ir atvežtas vagonėlis Zosei Rumbutaitei, kuri gyveno
miške, susikaltoje palapinėje.
Organizuojamos seniūnijos šventės, jubiliejiniai minėjimai.
Seniūnija skatina gyventojus gražiai tvarkytis savo sodybose.

Medingėnai
Geografinė padėtis. Iš pradžių Medingėnų kaimas ir buvęs dvaras, jo centras
įsikūrė dešiniajame Minijos krante. Dvaro centras stovėjo už didžiojo Medingėnų
alkūninio posūkio, maždaug 2,5 km pasroviui nuo dabartinių Medingėnų, kur
Palikimo kalnas, kur šiandien yra kapinaitės, kadaise priglaudusios ir senųjų
dvarininkų palaikus. Tai buvo senieji Medingėnai, kuriuos šiandien mena tik
padavimai apie čia kadaise stovėjusį Medėnų miestą.
Naujieji Medingėnai įsikūrė kairėje Minijos pusėje, senųjų Medingėnų ūkinių
pastatų teritorijoje, kai XIX a. sudegė senieji Medingėnų dvaro rūmai. Jie yra šios
seniūnijos šiaurės vakarų pakraštyje.
Medingėnai tiek vienoje, tiek kitoje Minijos pusėje buvo įsikūrę girioje. Šių
dienų Medingėnus taip pat supa Medingėnų, Patyrio, Šlapgirio, Rupšių, Saušilio ir
kiti miškai. Iš vakarų yra Medingėnų, iš šiaurės – Keturakių miškai. Apibūdinant
Medingėnus dažnai sakoma: gyvenvietė tarp dviejų miškų.
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Pro Medingėnus teka Minija. Per upę nutiestas lieptas. Sutvarkyta poilsiavietė. Vandens sporto turistai, plaukdami Minija, lengvai gali nustatyti, kur
prasideda Medingėnai. Minijos vagoje ir jos pakrantėse ties Medingėnais stūkso
kadaise veikusio Irenos Sakelienės vandens malūno užtvankos liekanos – didelis
akmenų sąvartynas.
Už malūno, Minijos upės vagoje, driekiasi pavojingas žvyringų seklumų ir
aštrių akmenų ruožas. Kairėje Minija įsiremia į aukštą šlaitą. Prasideda didysis
Medingėnų alkūninis posūkis. Vidutiniškai kas 300 metrų – rėvos. Tuojau už liepto
Minija tampa ypač graži – čia ji kerta didžiųjų girių kampą – Deksnio mišką.
Vardas. Medingėnų vardas kildinamas iš lietuviško žodžio „medinas“, kuris
reiškė „medinis, miškinis“, ir iš senoviško žemaitiško žodžio „medė“ – „giria“.
Anksčiau vietovė buvusi Medinga vadinama. 1253 m. Vokiečių ordino ir Rygos
vyskupo sudarytame Žemaitijos žemių pasidalijimo dokumente Medingėnai vadinami Nedinga.

Medingėnų praeitis
Medingėnai – viena seniausių dabartinio Rietavo krašto gyvenviečių.
Iki krikščionybės, kuri čia pradėjo skintis kelią tik XVII a., Medingėnų ir
apylinkių gyventojai buvo gamtatikiai. Iki mūsų laikų yra išlikę objektų, kurie
ženklina buvusias gamtatikių šventvietes. Netoli Medingėnų, Purvaičių girininkijos
Keturakių miško 88 kvartale, stūkso gamtos paminklas – akmuo „Dievo Stalas“.
Aišku, gilioje praeityje prie to akmens galėjo būti atliekamos kulto apeigos. Tai
patvirtina ir akmens vardas. Jeigu praeityje jis nebūtų buvęs susijęs su gamtatikystės kultu, vargu ar krikščioniškosios tradicijos laikais jis būtų pavadintas
„Dievo Stalu“.
Gamtatikiams šventas buvo ir Lenkaičiuose augantis galiūnas ąžuolas.
Teigiama, kad žuvusieji 1863 m. sukilėliai ir kazokai palaidoti miškelyje,
kur vyko kautynės.
„Pastarųjų, – rašo B. Kviklys, – žmonės bijodavę ir gyvų, ir mirusių: laikė juos
ne žmonėmis, bet piktomis dvasiomis. Be jų, iš Plinijos kalno ateidavusios senovės lietuvių, o iš Minijos neįlipamų skardžių žuvėdrų dvasios.“4 Tai akivaizdus senosios baltų
religijos įvaizdis, žmonių sąmonėje egzistavęs XIX a. antrojoje pusėje.
Įdomu, kad net iki mūsų laikų miškingose Medingėnų apylinkėse galima
sutikti žmonių, vieta, susijusių su juos supančia gamta, giliai jaučiančių jos prigimtį
ir paslaptis. Antai prof. Č. Kudaba mini prie Medingėnų kadaise gyvenusį senį,
„...kuris orą spėdavęs iš viso „aplinkinio pasaulio elgesio“, iš to, kaip girgžda veriamos
langinės, iš savo sodybos gandro elgesio, iš žiedų, iš vandens šaltinyje, iš bažnyčios varpų aido. Apie žiemą jis spręsdavo iš medžių pumpurų ypatybių, iš paukščių ir žvėrelių
ruošimosi tam metų laikui. Ir kai su tokiu nematomo gamtos pasaulio „suokalbininku“
įsišneki, įsijauti į jo įsitikinimus, tai kartais lyg pajunti, kad tas žmogus vaizduojasi jau
ne spėjąs reiškinius, o tarsi juos valdąs savo valia. Panašių pažinčių kalvotose takoskyrose
surast nesunku.“5
Istorijos priešaušryje, gal VII a., 4
Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 4, p. 124.
Medingėnai buvo kuršių apgyventame 5 Kudaba Č. Takoskyros, Kultūros barai, 1969, nr. 7,
p. 47.
areale. Archeologas A. Tautavičius rašo:
1040

ISTORIJA. SENIŪNIJOS

„Archeologijos duomenimis, Lietuvos pajūryje ir pietvakarinėje Kuršo dalyje (į vakarus
ir pietus nuo Ventos) VI–VIII a. įvyko genčių persigrupavimas. Susidarė dvi etnokultūrinės sritys.
Viena iš jų VII–XIII a. pirmoje pusėje apėmė šiaurės vakarinį Žemaitijos kampą –
iki Ventos ir Varduvos santakos; Sedos, Telšių, Žarėnų apylinkių rytuose bei Medingėnų,
Endriejavo pietuose. Šios srities gyventojai VII a. ir VIII a. pirmojoje pusėje savo mirusiuosius laidojo nedegintus. Nuo VIII a. antrosios pusės čia plito paprotys mirusiuosius
laidoti degintus. Ir nedeginti, ir sudeginti laidoti tuose pačiuose kapinynuose. Nuo X a.
pabaigos vyravo paprotys mirusius laidoti sudegintus. Išnyko šis paprotys tik XIV a. ar
XV a. pirmojoje pusėje, uždraudus jį kaip pagonišką.“6
Vietovė istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą Nedingens vardu paminėta 1253 m.
balandžio 5 d. Rygos vyskupo ir Livonijos ordino magistro sudarytame Kuršo
srities žemių, kurių sudėtin buvo patekusi ir Žemaitija, pasidalijimo dokumente.
Vėlesniuose dokumentuose gyvenvietė vadinta Medinga.
Manoma, kad jau XIV a. ir vėliau yra buvęs sudarytas Medingėnų valsčius,
ilgainiui tapęs nedideliu pavietu (apskritimi). „Kad Medingėnai ir XIV a. pabaigoje
yra vaidinę reikšmingą vaidmenį, – rašo istorikas A. Nezabitauskas, – rodo ir tai, kad
Medingėnų žemės atstovai, būtent: Maizobutas, Dirkstelis, Rukundas ir Jaušis – patys
pirmieji pasirašė Karaliaučiaus ordino rūmuose sudarytąją 1390 m. gegužės 26 d. Prūsijos
ordino ir Žemaičių feodalų prekybos ir taikos sutartį.“7
Šio dokumento pabaigoje pridėta dar tokia pastaba: „...mes paprašėm savo
karalių Vytautą, kad jis lieptų prie šio rašto prikabinti savo antspaudą, nes mes patys
antspaudų neturime.“8
Manoma, kad jau XV a. pradžioje Medingėnai buvę gausiai apgyventi ir
Kryžiuočių ordino dažnai puldinėjami.
LDK metais Medingėnai buvo didžiojo kunigaikščio valda, kurią nuo 1527 m.
valdė Žemaitijos seniūnas Stanislovas Kęsgaila. Dvarui valdyti skirdavo vietininkus.
Jų pareiga buvo surinkti mokesčius, išskyrus kiaunių kailiukų duoklę. Ši duoklė
priklausė tik LDK didžiajam kunigaikščiui.
Tuo metu Medingėnų gyventojai vykdė nustatytas karo prievoles. Iš 1528 m.
karinių prievolių sąrašo matyti, kad Medingėnuose gyveno 23 šeimos. Jos, vykdydamos karines prievoles, turėjo duoti 24, bajorai – po 2 arklius.
XVI a., po Liublino unijos, viena dalis bajorų buvo sulenkėjusi. Tai sprendžiama iš pavardžių galūnių. Tačiau dar buvo bajorų ir neiškraipytomis lietuviškomis pavardėmis – Šukšta, Letaitis, Jambutaitis, Samgitaitis, Velaitis, Moštaitis,
Budraitis ir kt.
To meto istorijos šaltiniai rodo, kad Medingėnai Liublino unijos išvakarėse
buvo dideli: 1567 m. Medingėnų paviete (apskrityje) gyveno apie 3 500 gyventojų9.
Medingėnai iki XVIII a. pabaigos vis dar buvo valsčiaus, priklausiusio Šiau
lių pavietui, centras. Valsčiui tuo metu
6
Žeivytė D. Kelio pradžia, Žemaičių žemė, 1997,
priklausė ir Kantaučių parapija.
nr. 4, p. 5.
Medingėnų dvaras. Vėlyvesnieji 7 Čekavičiūtė J. Medingėnai, Gimtinė, 1995 02 01,
istorijos šaltiniai mini, kad Medingė- 8 nr. 2, p. 7.
Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 4,
nų dvarą valdė bajorų Šukštų giminės
p. 123.
atstovai. Jie, matyt, kilę iš vietinių 9 Ten pat.
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Nuotrauka kairėje viršuje – Medingėnų dvaro (dabar – Rietavo savivaldybė, Keturakių kaimas),
kuriame 1877 m. kovo 8 d. (vasario 24 d.) gimė rašytoja Marija Viktorija PečkauskaitėŠatrijos Ragana, centrinis pastatas 1965 m. spalio 12 d. V. Valatkos nuotr. Nuotr. kairėje
apačioje – tas pats pastatas prieš 1965 m. Atvirukas, išleistas pagal P. Karpavičiaus nuotrauką.
Dešinėje – Medingėnų dvaro parko alėja 1975 m. lapkričio 9 d. V. Valatkos nuotr.

gyventojų, todėl savo kilme yra Žemaitijos bajorai. Prof. V. Daujotytė yra paskelbusi tartum hipotezę, kaip Šukštos tapo stambiais žemvaldžiais: „Manoma, kad
Šukštų pavardė yra netgi pravardinė ir kad tas dvaras yra kito dvaro atšaka, vieno iš
ten tarnavusių Šukštų, kuris sugebėjo pelnyti savo pono pasitikėjimą ir malonę ir buvo
dvariškių apdovanotas žeme.“10
Kaip visi bajorai, taip ir Šukštų giminė giminiavosi su kitų tautų atstovais.
V. Daujotytė nustatė, kad viena iš Šatrijos Raganos prosenelių buvo anglė11.
Šukštos buvo sulenkėję. Nors mokėjo kalbėti žemaitiškai, šeimoje kalbėjo
lenkiškai, buvo paveikti lenkų kultūros. Bet nesvetima jiems buvo poeto A. Mickevičiaus dvasia, garbinanti Lietuvą – žemę, kur jie nuo amžių gyveno. Tai
akivaizdžiai parodo Šatrijos Raganos kūrinys „Sename dvare“: rašytoja vaizduoja
savosios Šukštų giminės tradicijas, pasaulėžiūrą.
Šukštų giminės pirmtakai Medingėnų dvaro centrą buvo įkūrę dešiniajame
Minijos krante. Aptikti ano dvaro centro rūmų aprašymai.
B. Kviklys, remdamasis prof. Igno
10
Žeivytė D. Kelio pradžia, Žemaičių žemė, 1997,
Končiaus ir Jono Valausko pasakojimais,
nr. 4, p. 5.
rašo: „Medingėnų dvaras romantiškai at- 11 Ten pat.
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rodė. Buvo didžiulis vaismedžių sodas, dvejų žmonių augumo rąstais aptvertas – niekaip
neįlipsit. Čia pat iš šlapių palaukių sruveno šaltiniuotas upeliūkštis. Jo krante stovi
Tabokinės malūnas. Rūmus supa šimtamečių medžių vainikai, plačios išsiskėtusios guobos
ir klevai. Didžiulis kiemas pakraščiais apsodintas krūmais.“12
Žemaičių praeities tyrinėtojas iš Telšių M. Brenšteinas rašo Šukštų dvarą
buvus turtingą, stovėję rūmai, didelis sodnas. Viename salonų kaboję aliejaus dažais
tapytų portretų. Vienas tapytas 1665 m. Juose – šios giminės gentainių portretai.
Šiandien sunku pasakyti, kiek meno vertybių išgelbėta, kai 1936 m. gruodžio
31 d. degė senieji rūmai, kiek jų vėliau pateko į naująjį dvaro centrą, įsikūrusį
jau kairėje Minijos pusėje, buvusiame tarnautojų pastate.
Seniausiųjų rūmų egzistavimas dešinėje Minijos pusėje ir jų likimas šiandien, deja, tolima Medingėnų praeitis, kurį laiką išlikusi senųjų vietinių gyventojų
pasakojimuose. Visa tai sunyko XIX a. sudegus seniesiems dvaro rūmams. Tik
dvarininkai Šukštos 1937 m. sausio 3 d. persikraustė į kairiąją Minijos pusę, kur
nuo seno stovėjo dvaro tarnautojams skirtas namas ir ūkiniai pastatai. Šukštos
įsikūrė tarnautojų name, pastatytame iš skaldytų akmenų ir kalkių.
Dvarininkai Šukštos valdė apie 200 valakų (1 valakas – 21,368 ha) žemės
ir daug miškų. Be to, jiems priklausė Kunigo Soda prie Rietavo. Jie gražiais žemaitukais važinėję, gražias karves laikę.
Jadvyga Čekavičiūtė nurodo, kad Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos
rankraštyne yra išlikę Medingėnų dvaro 1829 ir 1835 m. inventoriai. Iš jų matyti,
kad minėtais metais dvare tebebuvo gyvenamieji namai, ūkiniai pastatai, bravoras,
obelų ir apynių sodai. 1835 m. minimas ir „senas numas“13.
Visas šias gėrybes dvarininkams Šukštoms ne aitvaras sunešė. Turtus sukaupė
baudžiauninkai. Vėliau, baudžiavą 1861 m. panaikinus, tapę dvaro darbininkais.
Šukštos buvo pagarsėję žiaurumu, kurį vykdyti pavesdavo samdomiems
urėdams – dažniausiai svetimtaučiams, ypač vokiečiams. Pastarieji Lietuvos dvaruose pasižymėjo ypatingu žiaurumu. Matyt, dėl to jie buvo daug kur samdomi.
Šukštų dvare minimas vienas urėdas Šliogeris, mėgdavęs po laukus raitas
jodinėti ir baudžiauninkus per galvas bizūnu daužyti. Vieną kartą baudžiauninkas
nutarė jam atkeršyti. Jis užsiauginęs didelę barzdą ir atėjęs į dvarą dirbti. Kai
Šliogeris kirto jam per galvą bizūnu, šis išsitraukęs paslėptą kardą ir nukirtęs
urėdui galvą, o pats pabėgęs į Prūsiją.
Žinoma, ne visi dvarininkai Šukštos leido savivaliauti savo urėdams. Ką
dvarininkai sau leido baudžiavos laikais, jau negalėjo to daryti po jos panaikinimo.
Labai gerai žmonės atsiliepdavo, pavyzdžiui, apie Šukštų giminės atstovą Liudviką.
Jis buvęs labai geras žmogus, baigęs dvi klases, neišdidus. Žiemą gyvendavęs
Varšuvoje. Tuo metu dvarą tvarkydavęs žemaitis Stupelis, medingėniškiams savas
žmogus.
XIX a. Žemaitijoje ir Medingėnų apylinkėse atsirado nusigyvenę bajorai
Pečkauskai. Jie nuomojo tokių pat nusigyvenusių vietinių bajorų dvarus. Į Lietuvą Pečkauskai persikėlė iš Mogiliovo
gubernijos. Ten jiems pagal Rusijos im- 12 K v i k l y s B . Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 4,
p. 124.
perijos įstatymus 1803 m. buvo suteiktas 13 Čekavičiūtė J. Medingėnai, Gimtinė, 1995, nr. 2,
bajorų titulas.
p. 7.
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Vienas pirmųjų tos giminės atstovų Žemaitijoje buvo Vincentas Pečkauskas.
Jo sūnus Anupras, vedęs bajoraitę Stanislavą Šukštaitę, giminystės ryšiais susijo
su Šukštų gimine ir jos valdomu Medingėnų dvaru. Tuo pačiu metu jis nuomojo
kitus dvarus, tarp jų ir Labūnavos bei Užvenčio (dabar Kelmės rajonas).
Medingėnų dvare ir jo apylinkėse vyko 1863 m. sukilimo kovos. Čia veikė
Jablonovskio (B. Dluskio) vadovaujamas sukilėlių būrys. Jis kovėsi netoli Medingėnų, dvaro kumetyno miškelyje. Pasakojama, kad po kautynių ir sukilėliai, ir
rusų kazokai palaidoti tame miškelyje14.
Vykstant sukilimui, Medingėnuose gyveno būsimoji rašytoja Žemaitė, kuri
kartu su kitomis dvaro merginomis siuvo sukilėliams drabužius ir gabeno juos į
Žarėnų miškus. Apie tai vėliau ji rašė: „Siuvamų mašinų dar nepažinome nei matėme, tai su adatėlėmis badysime, badysime, ir vis skubinai. Matydavos, kad skirtu laiku
nepasiūsime, kiek paliepta, tai prie žvakės susėdusios aplink staliuką ir drožiame per
kiaurą naktį... Kiek mes marškinių prisiuvome, nė angelai nesuskaitytų, o kiek naktų nė
akių nesudėjome, nė velniai nesurokuotų...“15
Lietuviškos spaudos draudimo laikais Medingėnų apylinkės garsėjo knyg
nešiais. Pasakojimai apie jų žygius išlikę iki mūsų dienų. Draudžiama lietuviška
spauda Medingėnus pasiekdavo tiesiai iš Prūsijos. Ją gabendamas ypač pasižymėjo
vienas Šukštų dvaro darbininkas.
XIX a. viduryje Medingėnų dvarą valdė Ksaveras Šukšta, kuris savo dukterį
Stanislavą ištekino už baltarusio, nusigyvenusio bajoro Anupro Pečkausko, kurį
laiką taip pat gyvenusio Medingėnų dvare.
Pečkauskai, nuomodami kai kuriuos dvarus Žemaitijoje, juos užgyvendavo.
Pavyzdžiui, Vaižganto žiniomis, Labūnavos dvarą netoli Užvenčio Vincentas Pečkauskas buvo gavęs kraičio iš Važinskų, kurių dukterį vedė.
Jo sūnus Anupras Pečkauskas ir kitas šio dvaro savininkas Jokūbas Pečkauskas Labūnavos dvarą paveldėjo 1854 m., o 1889 m. jį jau valdė vienas Anupras
Pečkauskas. Tuo metu buvo vidutinio dydžio Žemaitijos dvaras, kuriam priklausė
613 dešimtinių antros rūšies dirbamos žemės ir 126 dešimtinės nedirbamos16. Tuo
pačiu metu Anupras Pečkauskas dar nuomojo Labūnavos dvaro kaimynystėje
esantį Užvenčio dvarą. Čia taip detaliai vardijamos bajorų Pečkauskų valdos dėl
to, kad Anupro ir Stanislavos Šukštaitės Pečkauskų šeimoje 1877 m. Medingėnų
dvare gimė lietuvių literatūros klasikė Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, ir
vėliau tie dvarai yra susiję su rašytojos gyvenimu16.
Vėliau Medingėnų dvarą valdė įvairūs dvarininkai – Veryhos, Darevskiai,
tarpukario metais – Olga Jacevičienė, Gurskiai ir kt. Medingėnų ir jų apylinkių
dvarai išsilaikė iki Lietuvos valstybės atsikūrimo 1918 metais. Vėliau juos palietė
žemės reforma. Medingėnus ir kaimyninį Keturakių dvarą valdė Gurskių giminės
palikuonė Marija Gurskienė. Ji garsėjo baudžiauninkų kankinimu. Baudžiauninkų
kankinimo įrankiai buvo išlikę iki Nepriklausomybės laikų. Vietinis jaunimas juos
surinko ir sudegino.
Kai Lietuvos valdžia, vykdydama 14 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 4, p. 124.
žemės reformą, M. Gurskienės dva- 15 Čekavičiūtė J. Medingėnai, Gimtinė, 1995, nr. 2,
p. 7.
rus išdalijo valstiečiams, palikdama jai 16 Čižiūnas G. Labūnava, Žemaičių žemė, 1997, nr. 4,
p. 13.
80 ha žemės, dvarininkė, nenorėjusi
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pripažinti reformos padarinių, naujakuriams siūlė savo namus pasistatyti ant ratų,
kad juos lengvai būtų galima nutemti nuo jos valdytos žemės. 1928 m. valstiečiai
Keturakių dvaro centrą sudegino. Dvarininkė M. Gurskienė žemę pardavė iš JAV
grįžusiam lietuviui, o pati emigravo į Lenkiją17.
B. Kviklys mini, kad tarpukario metais dar buvo išlikę ir dvarininkų Šukštų
palikuonys – trys Liudviko sūnūs ir dvi dukterys. Visi sūnūs priklausė tuometės
Lenkijos Lietuvoje veikiančiai slaptai 5-ajai kolonai – POW organizacijai. Vienas
sūnų buvo sužeistas. Pasitvirtino sena liaudies išmintis: miško paukštis į mišką
žiūri...18

Medingėnai pasibaigus dvarininkų viešpatavimui
1923 m. miestelyje buvo 21 sodyba. Tarpukariu kūrėsi reikalingų įstaigų ir
organizacijų. Veikė Medingėnų pradinė mokykla, įsteigta 1919 m., pieno nugriebimo
punktas, Irenos Sakelienės malūnas, pašto agentūra, Rietavo kooperatyvo skyrius,
dvi privačios parduotuvės. Aktyviai reiškėsi šaulių, pavasarininkų, jaunalietuvių
organizacijos; veikė jaunųjų ūkininkų rateliai.
Sovietams 1940 m. okupavus Lietuvą, Medingėnų gyventojai nedalyvavo
tariamo seimo rinkimų farse. Anelė Raudienė yra užrašiusi tokį amžininkų liudijimą: „Gyventojai susirinko į Medingėnus pasižiūrėti, pasiklausyti, ką žmonės daro,
ką kalba. Visi tarėsi nebalsuoti. Darė tai pakuždom pažįstamas pažįstamam, kaimynas
kaimynui. Taip dauguma ir išsiskirstė nebalsavę.
Su urnom važiavo į namus. Mano motina pasislėpė kitame kambaryje, o kaimynė
Barbora pasislėpė po pečium, kad nereikėtų balsuoti“, – baigė pasakojimą S. N., o jos
vyras pridūrė: „Vis tiek paskelbta, kad balsavo 99,7 proc. visų rinkėjų.“19
1944 m. vasarą Lietuvą vėl okupavus sovietams, Žemaitijoje telkėsi kovotojai
prieš okupantus. Telkėsi žemaičiai. Medingėnuose įsikūrė „Žemaičių legiono“ štabas.
Visi Žemaitijoje veikusieji partizanai nuo 1944 m. vasaros pasivadino „vanagais“.
Iš Medingėnų buvo organizuojamas pasipriešinimas artėjantiems raudoniesiems
okupantams20.
Sovietmečiu Medingėnai buvo Plungės rajono apylinkės ir tarybinio ūkio
centras. Prie kelių sankryžos kūrėsi nauja gyvenvietė. Buvo statomi gyvenamieji ir
ūkiniai pastatai. Prie Minijos dar kurį laiką veikė vandens malūnas, miestelyje –
stalių ir mašinų remonto dirbtuvės, parduotuvė, valgykla, ryšių skyrius. 1956 m.
atidarytas felčerių ir akušerių punktas. 1947 m. Vinco Girdvainio gyvenamajame
name įsteigta septynmetė, nuo 1961 m Medingėnų aštuonmetė mokykla. 1953 m.
atidaryti kultūros namai, 1954 m. – biblioteka.
Sovietinės okupacijos metais Medingėnai iš pradžių buvo apylinkės centras.
1986 m. gyvenvietė buvo įtraukta į Žlibinų apylinkės sudėtį. Atkūrus Lietuvos
nepriklausomybę, Medingėnai tapo seniūnijos centru, o buvusi sovietinė apylinkė
tapo seniūnija.
Medingėnuose 1846 m. buvo
17
Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 4, p. 123.
20 sodybų. 1861 m. Medingėnų kaime 18 Ten pat.
gyveno 84 gyventojai. 1923 m. buvo 19 R a u d i e n ė A . Rinkimų liudininkai pasakoja,
21 ūkis, 236 gyventojai; dvare buvo 20 Žemaičių kraštas, 1989, nr. 6, p. 4.
Riauka D. Niekada nepalūžęs, Valstiečių laikraštis,
14 ūkių, 183 gyventojai.
1994, nr. 70.
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Medingėnuose 1959 m. gyveno 264, 1970 m. – 228, 1979 m. – 290, 1987 m. –
394 gyventojai, 1998 m. – 431 gyventojas. Tuomet Medingėnuose buvo 112 sodybų.
Medingėnuose veikė pagrindinė mokykla, medicinos punktas, biblioteka,
paštas, kultūros namai, dvi parduotuvės.
Kūrėsi privačios įmonės. 2002 m. veikė Petro Laurinavičiaus TŪB „Švirkštas“, žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Medingėnai“, Igno Girdvainio paslaugų
ir kooperacijos įmonė, Aldonos Bočkienės parduotuvė, Alfonso Mitkevičiaus ir
Algio Budriaus medienos ruošimo įmonė21.

Įžymybės
Medingėnų miestelio struktūra įdomi. Yra aikštė, į kurią sueina radialinės
krypties gatvės. Dalis šio miestelio sodybų išsidėsčiusios gana kompaktiškai Minijos
krante. Kitos sodybos – priešingai, išsiskirsčiusios vienkiemiais. Todėl miestelis
išsitęsęs iš šiaurės į pietus net 3 km.
Keliautojas, patekęs į Medingėnus, gali aplankyti kelias jo įžymybes.
Bažnyčia stovi kairiajame Minijos krante prie Rietavo–Žarėnų plento.
Istorikai Kazys Misius ir Romualdas Šinkūnas tyrė Medingėnų bažnyčios
istoriją. Čia pateikiami jų surinkti duomenys22.
Krikščionybė Medingėnų apylinkėse pradėjo sklisti XVII a. viduryje. Kunigo Gečo iniciatyva 1671 m. pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia. Ji buvo medinė,
priklausė Žarėnų parapijai.
1769 m. pastatyta nauja bažnyčia. 1881 m. ji pailginta. Bažnyčia valdė
6 valakus žemės, kurią apdirbdavo keli baudžiauninkai. Savo kasoje ji turėjusi
11 760 „auksinių pinigų“.
Klebono Kazimiero Malinausko rūpesčiu 1901–1902 m. pagal inžinieriaus
Nikolajaus Andrejevo projektą buvo pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. Tai neogotikinio stiliaus, stačiakampio plano, dvibokštė Švenčiausiosios Trejybės šventovė,
1907 m. joje pirmą kartą sugaudė vargonai.
1913 m. įsteigta Medingėnų parapija.
Bažnyčios interjerą puošia vertingi dailės kūriniai. Čia esančios skulptūros paskelbtos vietinės reikšmės dailės paminklais. Viena jų sukurta dailininko
Boleslovo Balzukevičiaus XX a. pradžioje. Ji vaizduoja Nukryžiuotąjį, kitos dvi
skulptūros, XIX a. sukurtos liaudies meistrų, vaizduoja šv. Joną Nepomuką ir
šv. Kazimierą. Vertingos yra dar dvi Nukryžiuotojo skulptūros ir procesijų kryžius
su Nukryžiuotojo skulptūra.
Bažnyčios zakristijoje yra XIX a. pradžioje sukurtas paveikslas „Stacija XII“.
Jis paskelbtas valstybinės reikšmės dailės paminklu.
Praeityje Medingėnų bažnyčią yra aptarnavę dvasininkai – Lietuvai daug
nusipelniusios asmenybės.
1908 m. į Medingėnus iš Ragelių buvo atkeltas kunigas Juozapas Žiogas
(1868–1935) – kraštotyros pradininkas. Gaidės apylinkėse (dabar Ignalinos r.) jis
tyrinėjo archeologinius paminklus.
Tarpukariu lietuvybę skatino kle- 21 Čiesnienė S. Medingėnų seniūnės medžiaga apie
2000–2003 m. veiklą (mašinraštis), p. 207.
bonas Juozapas Bakučionis (1871–1935), 22 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios,
kuris steigė katalikiškas organizacijas,
Vilnius, 1993, p. 385.
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globojo šaulius, rūpinosi žmonių švietimu. Jis palaidotas Medingėnų bažnyčios šventoriuje, kur parapijos žmonių
lėšomis jam pastatytas paminklas, nes
visa, ką kunigaudamas uždirbo, paaukojo žmonėms.
Sovietinės okupacijos metais bažnytėlėje tarnavo okupantų represuoti
kunigai: klebonas Jonas Paliūkas (1913–
1990). Jis 1950 03 05 Janapolėje suimamas. Maskvos „osoboje soveščanije“
paskiria jam 10 metų laisvės atėmimo
bausmę kalėjo Tiumenės ir Kemerovo
srityse, Mordovijoje. Po 6 metų paleidžiamas ir Telšių vyskupo P. Maželio
1956 m. paskiriamas klebonauti Medingėnuose, kur net kleboniją bolševikai
iš bažnyčios buvo atėmę. 1968 m. jis
išleido „Liturgijos maldyną“.
Kunigavo Medingėnuose ir kunigas Boleslovas Lašas (1891–1979), su- Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčios varpinė.
imtas 1950 m. lapkričio 11 d., paleistas 2018 m. J. Girdvainio nuotr.
1954 m. rugsėjo 30 d.
Varpinė pastatyta 1891 m. Tai akmens ir mūro įdomios architektūros pastatas. Jos projektą parengė Justinas Golinevičius. Varpinės viduje esančios liaudies meistrų sukurtos skulptūros paskelbtos vietinės reikšmės dailės paminklais.
Jos vaizduoja šv. Joną Nepomuką, šv. Kazimierą, du trimituojančius angelus;
šios skulptūros sukurtos XIX a. pradžioje. Varpinėje yra Nukryžiuotojo dviejų
apaštalų skulptūros, sukurtos XIX a. pabaigoje, kabo 1862 m. nulietas vertingas
žalvarinis varpas.
Šventorius mūrine tvora aptvertas 1890 m. Jo vartuose esantys du ornamentuoti geležiniai kryžiai daryti XIX a. Jie paskelbti vietinės reikšmės dailės
paminklais. Šventoriuje pastatyta Švč. Mergelės Marijos skulptūra.
Kapinės yra tolėliau link Gedikėnų kaimo ant kalno ir apaugusios beržais.
Jose matyti senųjų dvarininkų antkapiai. Anksčiau nuo tos kalvos buvo matyti
buvusieji Šukštų rūmai.
Kapinėse stovi koplyčia. Joje yra geležinis ornamentuotas, XIX a. nukaltas
kryžius. Atgimimo metais šias apleistas kapines tvarkė dailininkai Vaidotas ir
Auksė Žukai23.
Paminklas LDK kunigaikščiui Vytautui Didžiajam miestelio centre, aikštelėje prieš bažnyčią, Medingėnų šaulių organizacijos iniciatyva pastatytas 1930 m.
Paminklas buvo betoninis. Priekinėje pusėje – Vytauto Didžiojo bareljefas, dešinėje – Žemaitijos herbas (meška),
kairėje – Nukryžiuotasis ir Gedimino 23 Paulauskaitė Z. Dvarelis, Žemaičių saulutė, 1997,
stulpai. Sovietinės valdžios nurodymu
nr. 11, p. 1.
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jis 1962 m. nugriautas traktoriumi, nutemptas prie statomos Medingėnų mokyklos ir įmūrytas į jos pamatus. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, paminklas
1990 m. atstatytas.
Mokyklos muziejuje saugomi reikšmingi seniūnijos kultūros ir istorijos reliktai. Jis buvo įsteigtas devynmetėje mokykloje. Eksponatai mena 1863 m. sukilimą. Jame saugomi Akmenskinėje atsitiktinai rasti kryžminis smeigtukas, įmovinis
ietigalis ir kiti daiktai.
Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos gimtinė yra Medingėnų dvaras
dešiniajame Minijos krante. Čia buvo paskutinis bajorų Šukštų židinys Medingėnuose. XIX a. Anupras Pečkauskas, vedęs Ksavero Šukštos dukterį Stanislavą, kurį laiką gyveno Medingėnų dvaro centre. Anupro ir Stanislavos šeimoje
1877 m. kovo 8 d. gimė būsimoji rašytoja, visuomenės ir kultūros veikėja Marija
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana (1877–1930). Namas buvo išlikęs iki mūsų laikų.
Deja, 1977 m. biurokratų sprendimu nugriautas. Tai nusikaltimas, kurio jiems
žemaičiai niekada neatleis.
Sovietmečiu, nors rašytojos gimtasis namas paskelbtas respublikinės reikšmės
istorijos paminklu, namas ir aplinka sunaikinta. Prof. Č. Kudaba 1991 m. rašė:
„Šiandien senoje Medingėnų dvarvietėje baisi nykuma. Ir akiračiai tokie... Aplink miškai.
ni seni
Iš tų šlapių miškų srūva į Miniją mažytės upelės Vilka ir Viešdauba. Ir tie liūd
medžiai dvarvietėje. Tokie pavargę, išnarintomis šakų... tarsi šaukiasi dangaus. Liūdnuma
tokia, nors prie mažo griovupio, srūvančio buvusio parko medžių pašakniais, dar žydi
neužmirštuolės.“24
Šatrijos Raganos gimtosios sodybos likimas sovietmečiu dar kartą rodo, jog
1973 m. sovietinės valdžios biurokratų ji įtraukta į „Lietuvos TSR kultūros paminklų
sąrašą“ tik kaip į katalogą paminklų, kuriuos jie laikui bėgant turėjo sunaikinti.
Reikalai nepagerėjo ir atkūrus Lietuvos valstybę. Žurnalistė Z. Paulauskaitė
1997 m. rašė: „...lomoje – plūkto molio namas. Į tenai kelio nėra. Žolynėliais nužingsniavome pėsti. Lyg ir gyvenama...
Vaikštome, o širdis dunksi, kad čia jau viskas pasmerkta žūčiai ir tik keli kokliai
likę iš ano laiko. Stogas kiauras, perdengimai kai kur visai supuvę. Drėgmė ir laikas
padarė savo juodą darbą, pribaigė tai, ko žmonės nebesaugojo, apleido, paniekino...
Sutrikę ir bevilčiai išeiname kieman. Saulė. Dar keli seni medžiai, krūmai. Ir sustingusi laike gūdi, žodžiais nenusakoma vienatvė. Virš kažkada buvusio paradinio įėjimo
į namą kabo grubaus darbo medinė lenta, skelbianti, kad čia 1877 m. gimė rašytoja Šat
rijos Ragana. O netoliese vaiduokliškai kėpso sovietinės fermos griaučiai. Kokia nemeilė
gražuolei bajoraitei – šalia tėviškės statyti smirdančią fermą...“25
„Žemaičių saulutės“ redakcija ir grupė saulutininkų kreipėsi į Plungės rajono savivaldybę prašydami gelbėti Šatrijos Raganos gimtąjį namą, užlopyti nors
kiauro stogo skyles. Deja, jokios vilties. „Ateina savivaldybės mero pavaduotojas
V. Danilavičius. Kalbame ilgai. Bet be vilties. Juntu, kaip mažasis vilties kamuoliukas
krinta žemėn ir dūžta. Valdiškame kabinete visos mūsų mintys ir pasiūlymai jiems atrodo labai naivūs ir tokie keisti. Šaltas ir
abejingas balsas du
dena dar šaltesnių ir 24 Kudaba Č. Medininkai, Dienovidis, 1997, nr. 24,
p. 8.
abejingesnių įstaty
mų pastraipas, kurios 25 Paulauskaitė Z. Dvarelis, Žemaičių saulutė, 1997,
nr. 11, p. 1.
atrodo ne mums, ne Lietuvos kultūrai iš1048
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Šukštų dvaras,
1987 m. atstatytas
po 1936 m. gaisro,
o 1997 m. visai
nugriautas

saugoti, bet jai sunaikinti parašytos... „Negalima, įstatymais uždrausta...“ – vėl cituojama
kažkokio įstatymo kažkokia pastraipa, beldžiami šimtatūkstantiniai skaičiai...“ – toliau
rašo Z. Paulauskaitė26.
Plungės rajone valdžios reakcijos į saulutininkų pastangas išgelbėti Šatrijos
Raganos gimtąjį namą ilgai laukti neteko: mirties nuosprendis pasirodė greitai.
Remiantis tyrimo aktu, namas 1997 m. nugriautas.
Atkūrus Rietavo savivaldybę, vyksta dideli respublikiniai renginiai, yra mokyklos muziejuje medžiaga, organizuojamos parodos, skirtos šiai rašytojai.
Kiekvieną Žemės pėdą įprasmina ne tik tai, kaip ji atrodo, tai yra kokį
vaizdą jai suteikė motina gamta, bet kokie įvykiai toje vietoje vyko, ir pagaliau –
kokie įžymūs žmonės ją palietė, savo egzistencija išgarsino tą vietą. Sutaurintas
yra kiekvienas mūsų Žemės lopinėlis, jeigu savo stabtelėjimu jį paženklino įžymi
asmenybė, vienaip ar kitaip nusipelniusi visuomenei, tautai ar net žmonijai.
Žmonės, tapę visuomenės švyturiais, savo gimimu, buvimu ir net mirtimi
paženklina, išaukština, gal ir pašventina tą vietą, kur visa tai įvyksta. Didžioji
visata Žemę nusmaigsto tartum gairėmis, kurios rodo, kokia yra žmonijos paskirtis,
į ją žmonės turėtų lygiuotis. Medingėnuose – tai rašytoja Marija PečkauskaitėŠatrijos Ragana.
Čia jos lemties pradžių pradžiai daug vietos skiriama ne vien dėl to, kad ji
garsi rašytoja, bet ir dėl to, kad panašų likimą patyrė nemaža mūsų visuomenės
dalis – sulenkėjusi dvarininkija, vėliau įstengusi sugrįžti tarnauti tautai, kurią jie
prieš tai buvo paneigę. M. Pečkauskaitės fenomenas charakteringas XX a. pradžios
sulenkėjusiai Lietuvos visuomenės daliai.
Medingėnai 2000 m. tapo Rietavo savivaldybės seniūnija. Mokyklos ir kultūros namų veikla suaktyvėjo.
Pagrindinė mokykla. Joje 2002 m. mokėsi 114 mokinių. Dirbo 14 mokytojų,
iš jų 9 turėjo vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Mokykla palaikė ryšius
su Eksterno mokykla Vokietijoje. Ji yra
gavusi iš Vokietijos mikroautobusą, ki- 26 Ten pat.
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Medingėnų pagrindinė
mokykla. 2016 m.

tokios paramos, dalyvavo tarptautiniame projekte su Vokietija. Mokykloje vyksta
įvairios šventės, leidžiamas mokyklos laikraštis „Takelis“.
Bibliotekos fonduose 2002 m. buvo 7 000 egz. knygų. Nuolat rengiamos
literatūrinės parodos rašytojų žymioms datoms paminėti. Rašoma Medingėnų
kaimo istorija. Šios mokyklos veiklą iliustruoja nuotraukos.
Medingėnų pagrindinė mokykla pateikė prašymą dalyvauti projekte, kuriame
daugiau dėmesio buvo skirta ugdymo turiniui, metodams, o ne mokyklos aplinkai.
Gautas atsakymas, jog nuo 2002 m. rugsėjo mėnesį mokytojai galės dalyvauti PPRC
organizuojamuose renginiuose nemokamai. Mokyklai vadovauja M. Lakačauskas,
pavaduotoja Irena Valančienė.
Kultūros namų veikla. Suremontavus kultūros namus, pagyvėjo kultūrinė
veikla. Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius skiria daug dėmesio jaunimo užimtumui, nusikalstamumo prevencijai ir visų seniūnijoje veikiančių institucijų veiklai skatinti. 2002 m. kultūros namuose dirbo vienas darbuotojas. Veikė
vaikų ir jaunimo dramos kolektyvas, pagyvenusių žmonių folklorinis ansamblis
„Medinga“. Kolektyvai aktyviai dalyvauja savivaldybės rengiamose šventėse ir
renginiuose. Vyko teatro dienos, Mykolinių mugės, Medingėnų seniūnijos dienos
Rietave ir kt. Kultūros namuose veikė įvairios parodos: fotografijos, rankdarbių,
bendradarbiaujant su Rietavo muziejumi – tapybos. Taip pat švenčiamos visos
kalendorinės šventės, vyko žemdirbių vakaronės, susitikimai su žymiais savivaldybės žmonėmis. Advento ir gavėnios laikotarpiu svetainėje susirinkę gyventojai
giedojo giesmes. Vienas iškiliausiai vykstančių renginių – Šatrijos Raganos gimimo
metinių paminėjimas. Švenčiant rašytojos 125-ąsias gimimo metines, rašytojos pagerbti į Medingėnus buvo suvažiavę svečiai iš Vilniaus, Telšių, Rietavo, Plungės.
Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčioje, kur rašytoja buvo krikštyta, vyko kamerinės
muzikos koncertas.
Vyko tradiciniai renginiai: vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Motinos diena, Joninės,
Vaikystės šventė, Mokytojų diena, Kalėdinė eglutė ir t. t.
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Miestelio centre, be Medingėnų pagrindinės mokyklos, kultūros namų, yra
Švč. Trejybės bažnyčia, seniūnijos pastatas. Jame įsikūręs medicinos punktas,
paštas, biblioteka. 2002 m. veikė viena parduotuvė. Yra įsikūręs ŽŪK „Pieno šaltinis“, vadovaujamas Linos Songailienės. Miestelio centre stovi Lietuvos Didžiojo
Kunigaikščio Vytauto paminklas, atstatytas 1990 metais. Medingėnuose 2003 m.
gyveno 426 žmonės.
Seniūnijoje seniausias gyventojas buvo Adomas Giedrimas, gimęs 1900 m.
spalio 21 d. Buvo dvi daugiavaikės šeimos, kurios augino dešimt ir daugiau vaikų.
Tai R. ir J. Varanavičiai, gyvenantys Kentrakalnio kaime, ir S. ir K. Šaukšteliai,
gyvenantys Medingėnų kaime.

Kaimai
Seniūnijai priklauso tik 13 kaimų. Iš jų Varnaičiai jau neturi nė vieno gyventojo. Kaimai maži. Tik trijuose gyvena daugiau negu 50 žmonių.

Akmenskinė
Kaimas yra 5 km nutolęs nuo Medingėnų, prie kelio Medingėnai–Žarėnai.
Kalvotas Medingėnų seniūnijos reljefas Akmenskinės kaime pasiekia savo viršūnę: kalvos net 200,2 m iškilusios virš jūros lygio. Tai aukščiausia seniūnijos vieta.
Vietovėje gyventa jau žalvario amžiuje. Tai įrodė šiame kaime aptiktos žalvario amžiaus stovyklos radiniai: titnaginės skeltės ir nuoskalos, akmens kirvuko
išgrąža, gludintuvai, brūkšniuota keramika. Visa tai saugoma Telšių kraštotyros
muziejuje.
Kaime yra archeologijos paminklų – senovinė stovykla ir kapinynas.
Neįtvirtinta gyvenvietė (stovykla) yra 1 km į pietus nutolusi nuo kairiojo
Minijos kranto, 3 km į rytus nuo Medingėnų.
1966 m. per Akmenskinės kaimą buvo tiesiamas kelias. Tam tikslui iš nežymios, nuo senų laikų ariamos kalvelės, kuri pietinėje pusėje pereina į šlapią pievą,
buvo vežamas smėlis. Iškasus geroką smėlio duobę, iš kairiojo krašto pradėjo birti
žmonių kaulai ir įvairūs metalo dirbiniai. Darbininkai, supratę, kad toje vietoje
kadaise yra buvęs kapinynas, nustojo dirbę ir duobę užkasė buldozeriu. Telšių
kraštotyros muziejaus darbuotojai, vadovaujami Vito Valatkos, 1967 m. ištyrė
680 m2 plotą. Čia pateikiamas iššalo archeologijos paminklo tyrinėjimo aprašymas.
Pradėjus tyrinėti buvo tikimasi rasti ankstyvojo feodalizmo laikų kapinyną
su sudegintų mirusiųjų kapais, bet paaiškėjo, kad kalvoje yra du paminklai: senovinė gyvenvietė (stovykla) ir kapinynas.
Rytinėje kalvelės šlaito ariamoje žemėje rasta pavienių brūkšniuotos keramikos šukių ir titnago nuoskalų.
Nuėmus ariamąją žemę, atsidengė trijų ūkinių duobių likučiai. Sprendžiant
pagal šlaitų statumą ir vienodą užpildo žemę, manoma, kad duobės, paliekant
stovyklą, buvo tvarkingai užkastos, sumetant į dugną nereikalingus akmenis ir
supilant ugniaviečių degėsius.
Už 80 cm į vakarus nuo duobės, 25 cm gylyje, ariamame sluoksnyje buvo
rasta akmens kirvuko skylės išgrąža iš pilkšvo smulkiagrūdžio granito. Vadinasi,
šioje stovykloje turėjo būti pagamintas bent vienas akmeninis kirvukas.
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Pačiame duobės dugne buvo supiltas 2–3 cm storio smulkių anglių sluoksnelis, o duobę užpildžiusiose žemėse buvo keletas brūkšniuotų šukių.
Kitoje duobėje užpildo žemėse taip pat rasta brūkšniuotos keramikos, o
pačiame dugne du nedideli 7,2 x 5,6 x 7,2 cm ir 10,3 x 7 x 7 cm dydžio apšlifuotais šonais trinamieji akmenukai.
Trečioje duobėje, pačiame jos dugne, gulėjo suskaldytas didokas, nutrintais
šonais akmuo ir trinamųjų girnų viršutinis akmuo. Sumesti akmenys buvo apipilti
60 cm storio degėsių sluoksniu. Jame rasta viena brūkšniuota šukė.
Nedideli trinamieji akmenys – maždaug kumščio dydžio apvalokos formos
ledynmečio rieduliai. Nuo paprastų riedulių jie skiriasi tik tuo, kad vienas, du ar
net trys šonai turi aiškias plokštumas, atsiradusias nuo trynimo. Tokie du trinamieji
akmenys rasti stovyklos ūkinėje duobėje. Tokių pat akmenų buvo rasta ir Paplinijo
gyvenvietėje, esančioje už 7 km į pietryčius. Iki šiol apie juos mūsų archeologijos literatūroje beveik neužsiminta. Neaptarta ir jų paskirtis. Grūdų trinamaisiais
akmenimis jų laikyti negalima, nes jų masė ir dydis yra per maži. Greičiausiai
jie buvo naudojami kailiams vokuoti, nors galėjo būti ir kita naudojimo paskirtis.
Stovykloje surinkta 80 brūkšniuotos keramikos šukių. Visos jos turi gausesnių
ar mažesnių sutrupinto balto kvarcito trupinių priemaišų. Trupiniai stamboki. Puodai
išdegti vidutiniškai. Vienos šukės yra gelsvai rausvos, o kitos juosvai pilkos. Kai
kurių puodų šukių vidaus pusė yra juoda. Visų šukių storis – nuo 0,9 iki 1,2 cm.
Iš rastų šukių galima spręsti, kad čia būta trijų ar keturių puodų. Puodų
formos atkurti negalima, nes ariamajame sluoksnyje per daugelį metų šukių pakraščiai yra apzulinti, aptrupinti, ir jų sudėstyti į puodą neįmanoma.
Akmenskinės stovyklos keramika artima Paplinijo gyvenvietės geriau išdegtajai
keramikai, turinčiai kibiro arba nežymiai profiliuoto kaklelio formą. Pirmiausia
ji panaši savo priemaišų santykiu ir degimo laipsniu. Panašus ir sienelių storis
(Paplinyje – 1–1,3 cm). Profiliuotas puodas iš Akmenskinės panašus į paplinijiškius
ir savo briaunos skersmeniu. Brūkšniuotumas taip pat seklus ir netvarkingas. Tai
rodo, kad Akmenskinės keramika yra artima V–IX a. pr. Kr. keramikai, rastai
Paplinijo gyvenvietėje netoli Žarėnų.
Panašios brūkšniuotos keramikos viena kaklelio krašto šukelė rasta 1967 m.
pavasarį Džiugo piliakalnyje prie Telšių.
Datuoti šią stovyklą labai sunku, nes nerasta aiškiai datuojamų dirbinių.
Panašią į Akmenskinės stovyklos keramiką E. Danilaitė skiria žalvario amžiaus
pabaigai – ankstyvojo geležies amžiaus pradžiai. Tam neprieštarauja ir stovykloje
rastoji kita medžiaga: akmens išgrąža, trinamieji akmenys, titnago nuoskalos.
Remiantis stovyklos radiniais ir geografine padėtimi, anot Vito Valatkos,
galima daryti išvadą, kad čia buvo atvira ir visai neįtvirtinta trumpalaikė stovykla, kurią galėjo būti įrengę paskui bandą keliaujantieji žalvario amžiaus gyvulių
augintojai ir joje žmonės galėjo stovyklauti tik kelias dienas27.
Kapinynas yra toje pačioje vietoje kaip ir neįtvirtinta gyvenvietė (stovykla).
Stovykla yra buvusi rytiniame, o kapinynas – šiauriniame kalvelės šlaite.
Čia nuo seno, kasant bulviarū- 27 Valatka V. Žalvario amžiaus stovykla, Muziejai
ir paminklai, p. 67.
sius ir žvyrą, buvo randama žalvarinių
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papuošalų. 1967 m. Telšių kraštotyros muziejaus darbuotojai, vadovaujami Vito
Valatkos, ištyrė tą šiaurinę dar nesuardytą kalvos dalį ir rado I tūkstantmečio
pr. Kr. gyvenvietės pėdsakų, taip pat sudegintų mirusiųjų kapų liekanų. Kapinyne
aptikta 16 apeiginių ovalių duobių. Jose buvo rasta sudegusių kaulų, susilydžiusio žalvario, sulaužytų ir apledėjusių žalvarinių papuošalų ir pavienių geležinių
XI–XIII a. dirbinių. Apie 260 radinių saugomi Telšių kraštotyros muziejuje.
Šis kapinynas paskelbtas valstybinės reikšmės archeologijos paminklu28.
Kaime dar sovietmečiu buvo išlikę vertingų liaudies architektūros pastatų.
Montrimo namas sovietmečiu buvo paskelbtas vietinės reikšmės liaudies
architektūros paminklu.
1923 m. kaime stovėjo 10 sodybų, jose gyveno 83 gyventojai. 2002 m. gyveno 61 gyventojas.

Gedikėnai
Kaimas 4 km nutolęs nuo Medingėnų, 7 km į pietvakarius nuo Žarėnų. Per
kaimą eina kelias iš Tverų į Medingėnus. Gedika prateka per Gedikėnų kaimą,
pakrikštydama šią vietovę. Tai Duobulio dešinysis intakas. Hidronimo kilmė neaiški. „Galbūt, – mano kalbininkas A. Vanagas, – sietinas su lietuvišku žodžiu gesti,
reiškiančiu „irti, trikti, prastėti, pūti.“29 Gražus Gedikėnų tvenkinys. Kaimo apylinkėse
kasamas smėlis ir žvyras. Vietovėje ant kalnelio yra maro kapinės.
Kaimas senas, jau 1348 m. minimas istoriniuose šaltiniuose.
Sovietmečiu Gedikėnai buvo Medingėnų tarybinio ūkio skyriaus centras.
Kaimą puošė ir garsino liaudies meno paminklas. Jis stovi J. Kalniko sodyboje.
Tai koplytėlė su ornamentuotu kryželiu; joje yra Pietos, dviejų angelų, šv. Juozapo, šv. Marijos, dvi Rūpintojėlio ir Jėzaus krikšto skulptūros. Tautodailininkas jas
sukūrė XX a. viduryje. Koplytėlė paskelbta vietinės reikšmės tautodailės paminklu.
Kaime 2002 m. veikė Aleksandro Klišausko ir Petro Stonkaus medienos
ruošimo įmonė.
1923 m. kaime buvo 57 sodybos, jose gyveno 347 gyventojai. Veikė stambūs žemės ūkiai. 1959 m. gyveno 246, 1970 m. – 218, 1979 m. – 174, 1986 m. –
121 gyventojas. 2002 m. kaime gyveno 79 žmonės.

Grąžčiai
Kaimas netoli nuo Medingėnų. Ant Minijos krantų veikė Zigmo Girdvainio
vandens malūnas, statytas 1926 m. 2002 m. kaime gyveno tik 5 žmonės.

Kiliūnai
Kaimas 5 km nutolęs nuo Medingėnų. 1923 m. kaime buvo 32 sodybos,
jose gyveno 172 gyventojai. 2002 m. kaime gyveno tik 19 gyventojų.

Lenkaičiai
Kaimas 4 km nutolęs nuo Medingėnų, prie Gedikos upelio.
Lenkaičių ąžuolas stovėjo į rytus
prie Gedikos upelio, čia pat teka ir Duo-

Lietuvos TSR architektūros atlasas, Vilnius, 1977, t. 3,
p. 20.
29
Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas,
Vilnius, 1981, p. 110..
28
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bulis. Tūkstantmetis ąžuolas galiūnas netekęs savo viršūnės. Justinos Kirnienės
Kol ošė jo viršūnė, ąžuolas buvęs 27 m aukščio. 1970 m. jo artimieji prie Gedikėnų
aukštis – 18 m, apimtis – 8,5 m. Ąžuolo vidus išdegęs nuo pat kaimo ąžuolo. 1991 m.
kamieno devynis metrus į viršų. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą
jis beveik mėnesį degė. Liko didžiulė drevė, kurioje pastatytas suoliukas. Ąžuolo
drevėje gali sutilpti keliolika žmonių. 1970 m. Lenkaičių ąžuolo šakos dar buvo
žalios ir brandino giles. Ąžuolo įdubimuose ir jo šakose paukščiai suko lizdus.
Jame gyveno voverės. Manoma kad šiam ąžuolui daugiau kaip tūkstantis metų.
Be akmens „Dievo stalo“, Keturakių miško 88 kvartale šio Lenkaičių ąžuolo
paunksnėje nuo seniausių laikų buvo dar viena vieta, kurioje rinkosi gamtatikiai
atlikti kulto apeigų. Apie tai kalba ir vietos padavimai.
Čia jo prieigose ir šalia jo vyko gegužinės tarpukario Lietuvoje bei sovietmečiu.
2002 m. Lenkaičių kaime gyveno 2 gyventojai.

Laurynaičiai
Kaimas 4 km nutolęs nuo Medingėnų.
1923 m. kaime buvo 2 sodybos, jose gyveno 22 žmonės. 2002 m. jame
gyveno tik 5 žmonės.

Pažėros
Kaimas 5 km nutolęs nuo Medingėnų.
1923 m. kaime gyveno 93 žmonės. 2002 m. – 8 gyventojai.

Patyris
Kaimas 7 km nutolęs nuo Medingėnų.
1923 m. kaime buvo 11 sodybų, jose gyveno 69 gyventojai. 2002 m. kaime
buvo 21 gyventojas.
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Plauskiniai
Kaimas yra 6 km nutolęs nuo Medingėnų, 7 km į pietvakarius nuo Žarėnų,
5 km į šiaurę nuo Tverų. Per kaimą teka Duobulis, eina kelias iš Medingėnų į
Tverus.
Tolimus gamtatikystės kulto laikus mena akmuo „Velnio kojinė“ – akivaizdus senųjų vietos gyventojų gamtatikių kulto reliktas; V. Vaitkevičius įtraukė jį
į senovės šventviečių katalogą. Jis yra 320 m į vakarus nuo kaimo, apie 70 m į
šiaurę nuo lauko kelio Plauskiniai–Varnaičiai, ganyklose. Minėtas mokslininkas taip
jį apibūdina: „Akmuo – pilko granito, netaisyklingos piramidės formos, jo apimtis ties
žeme: ŠV šonas 2,5 m ilgio, ŠR – 1,8 m, PR – 3,1 m, PV – 2,4 m, aukštis – 1,8 m.
Viršutinė plokštuma lygi, netaisyklingo daugiakampio formos. Pietinė šios plokštumos
dalis pereina į nedidelę trapecijos formos įdubą (75 ir 40 cm ilgio, 48 ir 52 cm pločio,
maždaug 5 cm gylio), tarsi „užpakaliui“ pasidėti. Žmogus, tiesa, negalėtų sėdėti, nes
nėra kur kojų pasidėti, nuo žemės įduba – 1,85 m aukštyje.“30
Padavimas teigia, kad ant akmens naktimis sėdėdavęs velnias lopydavo ir
megzdavo kojines („punčekas sucieravodavo“). Buvo tikima, kad čia šventą dieną,
per sumą, atnešęs kiauras kojines, parsineši jau geras. Kaime, kai suplyšdavo
kojinė, sakydavo: „Nuneški ant akmens, ir sucieravos velnias.“31
Kaimas istoriniuose šaltiniuose minimas 1638 m.
1923 m. kaime buvo 14 sodybų, jose gyveno 80 gyventojų. 1936 m. atidaryta
Plauskinių pradinė mokykla. 1959 m. kaime gyveno 79 gyventojai.
Plauskinių kaimo tragedija. Sovietų valdžia išžudė visai nekaltus kaimo
žmones. Tokių tragedijų anuomet patyrė visa Lietuva. Kiekvienoje vietoje būta
savos panašios tragedijos, nekaltų žmonių žudymas, vienkiemių, kaimų deginimas – pokario metų pasienio ar NKVD dalinių ir dažnai talkinant stribams
vykdyta veikla
1945 m. liepos 25 d. Plauskinių kaime raudonarmiečių pasieniečiai žiauriausiu būdu išžudė kaimo gyventojus. Tas faktas tik po 43 metų tapo žinomas
mūsų visuomenei, kai Rimantas Mėčius surinko gyvų liudininkų atsiminimus ir
1988 m. gruodžio 6 d. paskelbė Plungės rajono laikraštyje „Kibirkštis“32.
Tragedijos įvykiams vadovavo kapitonas A. Čepurovas. Kauno „Centrolito“
ketaus liejykloje buvo surastas Arkadijus Kuzmičius Čepurovas ir pradėtas kaltinti
minėtų žudynių vykdymu.
Rekašių namas, tragedijos liudininkas, 1996 m. dar tebestovėjo. Kur tada
viena šeima gyveno, dabar penkios šeimininkavo...33
1945 m. liepos 25 d. Plauskinių k. pas Juozą Rekašių (gim. 1909 m.) rusų
kariškiai žiauriai nužudė visai nekaltus šienapjūtės talkininkus: Stasį Varpiotą
(gim. 1928 m.), Stasį Pamedintį (gim. 1922 m.), Liudą Pliuškį (gim. 1920 m.),
Simoną Jurkų (gim. 1901 m.), Kazimierą Kalniką (gim. 1897 m.), M. Navardauską
(gim. 1898 m.) ir Pranciškų Pauliką
30
V a i t k e v i č i u s V . Senosios Lietuvos šventvietės,
(gim. 1891 m.).
Žemaitija, Vilnius, 1998, p. 239.
Raimondas Kašauskas, išvardijęs 31 Ten pat, p. 240.
bolševikų nukankintus kaimo žmones, 32 Mėčius R. Plauskinių tragedija, Kibirkštis, 1988 12 06,
p. 2.
rašė: „Žmonių tokiomis pavardėmis gy- 33 Martinkutė K. Plauskinių kaimo tragedija, Tremtinys, 1996 01, p. 5.
venta bene vien tik Žemaitijoje, taip pat
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mano gimtose Telšių apylinkėse, dingojasi, jog tai buvę kaimynai. Net šiurpas krečia,
jas girdint... Tai pilki mūsų šlapios, mažai derlingos žemės vargdienėliai. Gal tik Juozas
Rekašius buvo labiau prakutęs, kiti vargšai. Kazys Kalnikas vertėsi klumpdirbio amatu.“34
1989 m. liepos 22 d. Juozo Rekašiaus sodyboje buvo pastatytas paminklinis
akmuo, surastas Rekašių ūkio laukuose, Plauskinių kaimo kankiniams atminti. Po
gedulingų šv. Mišių Tverų bažnyčioje, kurias aukojo ir pamokslą pasakė klebonas
K. Velioniškis, visi susirinko kapinėse, po to buvo iškilmingai pašventintas paminklas. Tai buvo kolektyvinė budynė po ištylėtų 45 metų. Raimondas Kašauskas
rašė: „...kad ir po penkių dešimtmečių: suvažiavo giminės, kaimynai, svečiai. Seni giedoriai
užsidėjo akinius, atsivertė maldaknygę, šiltą ir tylų vakarą per laukus nuplaukė graudi,
ramybę skelbianti giesmė. Tokios budynės nebuvau niekados matęs. Viešpatie, kiek mes
iškentėme, kokie buvome ir esame stiprūs, teisingi.“35
Pačią tragediją pirmą kartą plačiau aprašė Rimantas Mėčius „Kibirkštyje“
1988 m. Tragedija minima ir žurnalisto Stasio Kašausko knygoje „Leisk, Viešpatie,
numirt“. Rašytojo S. Kašausko straipsnyje pateiktas panašių tragedijų vykdytojų
įvertinimas36.
1923 m. Plauskinių kaime buvo 14 sodybų, jose gyveno 80 gyventojų.

Pupžiubiai
Kaimas yra Medingėnų seniūnijoje, 8 km nutolęs nuo Medingėnų.
Dubenėtas akmuo, esantis šiame kaime, greičiausiai buvo skirtas gamtatikystės kulto apeigoms. Jis turi plokščiadugnį dubenį. Akmuo yra šiaurės rytuose
nuo kaimo, apie 380 m į vakarus nuo kelio Tverai–Žarėnai, A. Savickio miške,
nuošalioje pelkėtoje vietoje, kur iš žemės kyšo daugybė akmenų.
V. Vaitkevičius yra pateikęs to akmens aprašymą: „Aukurui pasirinktas pailgas
PV–ŠR kryptimi stambiagrūdžio raudono granito akmuo. Rytinis akmens šonas status,
matomi 4 statmeni kaltu tašyti grioveliai. Pietvakarių pusėje akmuo „ištįsęs“, nuolaidžia
šonine plokštuma. Apdirbta buvo tik virš žemės kyšojusi (apie 50 cm aukščio) akmens
dalis. Akmens skersmuo – 1,25–1,4 m, aukštis – iki 72 cm. Viršutinėje plokštumoje
iškaltas 54–58 cm skersmens, stačiomis sienelėmis iki 7 cm gylio plokščiadugnis dubuo.
Dubens pakraščiais matomas 1,5–2 cm pločio ir 5 mm gylio griovelis. Šiaurrytinėje
dubens dalyje į akmens kraštą nueina 37 cm pločio „latakas“.
Padavime buvo sakoma, kad akmuo užburtas ir ant jo Velnias kaldavo (lopydavo)
pirštines (V. V.). Vaikai buvo gąsdinami, jiems sakydavo, kad čia naktį atsisėdęs Velnias lopys pirštines (V. V.). Į vakarus nuo akmens iš žemės kyšo panašios geologinės
struktūros 50 x 25 x 12 cm dydžio akmens skeveldra. Už 4 m į rytus – lygia viršutine
plokštuma, 1,05 m skersmens, 45 cm aukščio akmuo.“37
Kiekvienas mūsų žemės kampelis, kiekvienas kaimas išugdė nuostabių žmonių.
Štai Pupžiubių kaimelyje XIX a. pradžioje gyveno Stepas (Ignas? – S. S.) Kuneika,
dailininkas. Yra išlikę trys ksilografiškai
34
Kašauskas R. Skausmo aidas, Komjaunimo tiesa,
ant molinių lentų sukurti paveikslai. Jo
1990 02 22, Nr. 37, 38, p. 1.
anūkas šiuos kūrinius 1934 m. perdavė 35 Ten pat.
36
Telšių muziejui. Tai 36 x 30 cm dydžio 37 Ten pat.
V a i t k e v i č i u s V . Senosios Lietuvos šventvietės,
plokštės, sukurtos 1829 m.
Žemaitija, Vilnius, 1998, p. 244.
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Užduobulis
Kaimas yra 5 km nutolęs nuo Medingėnų, 17 km į pietryčius nuo Plungės,
kairiajame Palos upelio krante. Per kaimą teka ir kitas upelis – Duobulis.
1643 m. kaimas paminėtas istorijos šaltiniuose.
1923 m. kaime buvo 22 sodybos, jose gyveno 114 gyventojų; 1959 m. čia
gyveno 49; 1970 m. – 22 gyventojai. 2002 m. gyveno 18 žmonių.

Užpeliai
Kaimas 6 km nutolęs nuo Rietavo, pietiniame Užpelių miško pakraštyje,
prie čia prasidedančio Palos upelio, sruvenančio į Miniją.
Č. Kudaba, aplankęs šį kaimą, rašė: „Tyrą pereini, patenki į Užpelius – gyvenvietę, įsikūrusią prie Palos upelės. Žiūri į naujus namus, šviesius kiemus, klausais
tylos, lyg pirmąsyk radus ramybės užuoglaudą, liaudies sukurtą kurortą. O tereikia su
žmogum įsikalbėti ir išgirsti tą patį: apie neramias pokario naktis, gaisrus, sunkią kolektyvizacijos kelio pradžią...“38
Užpelių ir Patyrio miškai – tai 1 643 ha dydžio miškų masyvas. Jį sudaro
Užpelių (600 ha), Patyrio (586 ha) ir Zorūbų (457 ha) miškai. Reljefas banguotas.
Masyvo vakariniu pakraščiu teka Pala – Minijos kairysis intakas. Gausu briedžių,
stirnų, šernų, lapių, usūrinių šunų, voverių, kiaunių, pilkųjų ir baltųjų kiškių.
Užpelių miškas, kuris yra prie Užpelių kaimo, 7 km į šiaurės rytus nutolęs
nuo Rietavo ir 3 km į šiaurės vakarus nuo Tverų.
Miškų masyve į Palą įteka du įdomiais vardais intakai – Tidis ir Įskaudas.
Tidžio vardas gali būti asmenvardis, o Įskaudžio vardas, prof. A. Vanago nuomone, gali būti sietinas su lietuvišku žodžiu skaud-r-us „sraunus; smarkus, stiprus,
didelis; status; aštrus; gyvas, karštas, ūmus; skubus, greitas“39.
Užpelių kaimo Alko kalnas mena tolimus gamtatikystės laikus.
Bolševikinis teroras neaplenkė ir Užpelių kaimo gyventojų. Jonas GriguolaĄžuolas, Juozo, gimęs 1917 m. Užpelių kaime, žuvo 1950 m. Gomontlaukio kaime.
1953 m. Užpelių miškuose partizanavo ir Vytautas Bubliauskas-Būras.
1923 m. Užpelių kaime buvo 19 sodybų, jose gyveno 131 žmogus.

Upininkiai
Kaimas 11 km nutolęs nuo Rietavo, šiauriniame Stirbiškės ir Girėnų miškų
masyvo pakraštyje, šiauriniame 271 ha Upininkio miško pakraštyje.
Bolševikinis teroras neaplenkė ir šio kaimo gyventojų. Kazimieras Daukintis,
gimęs Upininkių kaime, 1945 m. kovo 4 d. žuvo namuose, nušovė Rietavo stribai.
1923 m. Upininkių kaime buvo 14 sodybų, kuriose gyveno 85 žmonės.
2002 m. gyveno 91 gyventojas.

Varnaičiai
Kaimas 6 km nutolęs nuo Medingėnų.

Žeivytė D. Kelio pradžia, Žemaičių žemė, 1997,
Nr. 4, p. 5.
39
Kudaba Č. Takoskyros, Kultūros barai, 1969, Nr. 7,
p. 302.
38
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1923 m. kaime buvo 2 sodybos, jose gyveno 19 žmonių, o Varnaičių dvare
5 sodybos. 2002 m. kaime nebuvo nė vieno gyventojo.
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Medingėnai vis atsinaujina
Salomėja Čiesnienė

Medingėnų seniūnija įkurta 1996 m.
kovo 1 d., iki 2000 m. gegužės 1 d. priklausė Plungės rajono savivaldybei. Rietavui
atkūrus savivaldą, priskirta prie Rietavo savivaldybės. Nuo seniūnijos įkūrimo
(1996 m. kovo 1 d.) pradėjau dirbti globos
ir rūpybos inspektore, seniūne dirbo Ana
Girdvainienė iki 1997 m. spalio mėnesio,
nuo 1997 m. spalio mėnesio iki 1998 m.
kovo mėn. ėjau laikinas seniūnės pareigas,
o nuo 1998 m. kovo 2 d. – paskirta Me
dingėnų seniūnijos seniūne.
1997 metais Medingėnų krašte gyveno 735 gyventojai – 353 vyrai, 382 moterys.
Dabar gyvena 556 gyventojai. Medingėnų Medingėnų seniūnė Salomėja Čiesnienė.
seniūnijos gyvenvietė ir kaimai išsidėstę 2016 m.
7 475,1 ha plote. Iš jų apie 38,2 proc.
užima miškai, 53,4 proc. – žemės ūkio naudmenos, 8,4 proc. – vandenys ir kitos
paskirties plotai. Seniūnijai priklauso 14 kaimų, iš jų Varnaičių kaimas jau neturi
gyventojų. Teritorija suskirstyta į penkias seniūnaitijas (Medingėnų, Užpelių, Gedikėnų, Akmenskinės ir Patyrio).
Medingėnų seniūnija yra Rietavo savivaldybės administracijos struktūrinis
teritorinis padalinys – jos filialas, veikiantis savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos veiklą reglamentuoja Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtinti nuostatai.
Medingėnų seniūniją kerta regiono keliai: Rietavas–Medingėnai–Akmenskinė
ir Plungė–Medingėnai. Dydžiu išsiskiria seniūnijos centras Medingėnai, kuriuose
gyveno 426 gyventojai, likę 346.
Gyventojus aptarnauja 2 parduotuvės, pašto skyrius, biblioteka, Medingėnų
medicinos punktas, Rietavo kultūros centro Medingėnų filialas, Tverų vidurinės
mokyklos Medingėnų skyrius, Švč. Trejybės bažnyčia, seniūnija.
Yra įsikūrę žemės ūkio kooperatyvai: „Pieno šaltinis“, vadovaujamas Linos
Songailienės, ir „Rešketėnai“ – Algio Leščiausko, gyvenančio Žarėnuose.
Medingėnų centre stovi Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas.
Medingėnų seniūnija nepasižymi stambiais ūkininkais. Stambesni ūkiai yra:
Algirdo Budrio ūkis – Medingėnų k., Stanislovo Leščiausko – Akmenskinės k.,
Aldonos ir Algio Trakumų, Laimos ir Kęstučio Kuzminskių, Stasio ir Jadzės
Lukų, Linos ir Stasio Songailų, Arvydo Majausko, gyvenančių Medingėnų kaime.
Vyrauja smulkūs ūkiai.
Vykdomas seniūnijai priskirtos teritorijos Gyvenamosios vietos deklaravimo
įstatymo nustatytų, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančių
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dokumentų, išdavimas. Be šių darbų, seniūnija išduoda dar daug įvairių dokumentų, reikalingų mūsų seniūnijos gyventojams.
Medingėnuose ištisus metus palaikoma švara, tvarkomos viešosios prieigos
gyvenvietėse, prižiūrimos kapinės, senkapiai, priešgaisrinis tvenkinys, paplūdimio
teritorija prie Minijos upės. Šienaujamos pakelės, prižiūrimi gėlynai, ruošiamos
malkos. Seniūnija per visuomenei naudingus darbus padeda parūpinti malkų mokyklai ir vienišiems seneliams, žiemos metu atkasami pėsčiųjų takai. Sprendžiama
daug kitų problemų, iškilusių mūsų seniūnijos gyventojams. Dalyvaujama akcijoje
„Darom“. Tvarkomas paplūdimys prie Minijos upės, renkamos šiukšlės iš pakelių
ir viešų vietų. Medingėnų mokyklos moksleiviai su mokytojais tvarko mokyklos
pastato aplinką, renka šiukšles iš pakelių.
Kasmet gražėja mūsų paplūdimys prie Minijos upės. Iš gamtos apsaugos
fondo gautų lėšų paplūdimyje įrengti ąžuoliniai suoliukai, smėlio dėžė, pavėsinės,
persirengimo kabina, sūpynės. Iš kelių fondo skirtų lėšų prižiūrimi seniūnijos
vietiniai keliai: greideriuojami ir žvyruojami. Taip pat valomas sniegas, skutami
vėse atsirakelkraščiai, valomi kelio grioviai, taisomos pralaidos, asfaltuotose gat
dusios duobės.
Prie seniūnijos sudaryta vietos bendruomeninė taryba. Gavus lėšų, apsvarsčius
taryboje, jos panaudojamos reikalingam darbui atlikti ar šventei suorganizuoti, iš
šių pinigų visose kapinaitėse pastatyti informaciniai ženklai su kapinaičių pavadinimais.
Medingėnų seniūnijoje gyvena 51 neįgalus žmogus, neįgalių vaikų neturime,
daugiavaikių šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, – 17, jose auga 62 vaikai,
vienišų pensininkų yra 4.
Renkama ir analizuojama informacija apie asmenis, kuriems reikia socialinių
paslaugų, lankomos rizikos grupės šeimos, padedama joms apsipirkti parduotuvėse, globojami vieniši seniūnijos gyventojai, lankomi žmonės, turintys negalią.
Nuolat bendraujama su policijos pareigūnais, vykstama aplankyti probleminių
šeimų, aptariami pažeidimai.
Priimami prašymai dėl pašalpų: prašymai socialinei paramai gauti, išmoką vaikams gauti, vienkartinėms išmokoms nėščioms moterims gauti, prašymai
vienkartinėms išmokoms gauti išimtinai, surašomi buities tyrimo aktai, prašymai
mokinių nemokamam maitinimui, mokinio reikmėms gauti, prašymai nepasiturinčių
asmenų paramai gauti maisto paketais.
Padedame tvarkytis ir seniūnijos ūkininkams. Ūkininkai pas specialistą
kreipiasi įvairiais klausimais: dėl ankstyvo pasitraukimo iš ūkininkavimo, įvairios
paramos iš Europos Sąjungos, pasėlių deklaravimo, valdų atnaujinimo, jų regist
ravimo ir išregistravimo, valstybinės žemės nuomos.
Žemės ūkio valdų registre įregistruota 152 valdos. Kiekvienais metais jas
visas reikia atnaujinti, vidutiniškai priimamos 167 tiesioginių išmokų paraiškos,
paraiškos pagal reikalavimą „Išmokos ūkininkams vietose, kuriose yra kliūčių,
išskyrus kalnuotas vietoves“.
Ūkininkų, užsiimančių ekologine žemdirbyste, yra tiktai vienas – Ignas
Girdvainis.
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Stambiausi seniūnijos ūkininkai, kurie deklaruoja daugiau kaip 50 ha: Lina
Songailienė – 72,96 ha, Algirdas Budrys – 101,42 ha, Mečislovas Lakačauskas –
56,85 ha.
Organizuojamos ūkių, sodybų apžiūros, rengiamos pagyvenusių žmonių,
ūkininkų šventės, „Po visų darbų“ – vasaros sporto šventės, paminimos Medingėnų jubiliejinės šventės, neįgalių žmonių diena.
Metinė Medingėnų kultūros namų veikla prasideda nuo plano sudarymo.
Renginiai planuojami kartu su kultūros namais, biblioteka, sporto klubu, bendruomenės atstovais, mokykla.
Valstybinės šventės minimos kartu su mokykla. Kultūros namai organizuoja
Užgavėnių, Joninių šventes, velykines popietes, Motinos, Tėvo dienos paminėjimus,
adventines popietes, kalėdines šventes.
Seniūnijos folkloro ansamblis „Medinga“ vyksta koncertuoti ir į kitas seniūnijas, Rietavo savivaldybės įstaigas.
Medingėnų biblioteka prieinama visiems bendruomenės nariams. Bibliotekoje
yra kompiuterių, internetinis ryšys, kuriuo gali naudotis kiekvienas Medingėnų
krašto gyventojas. Bibliotekoje vyksta parodėlės, popietės.

Įvykdytų projektų 2012–2013 metais atlikti darbai:
1. Vandens kokybės gerinimo įrenginių statyba gyvenvietėse (LEADER) –
įrengta nugeležinimo stotis Medingėnų krašto vandenvietėje ir Akmenskinės kaimo
vandenvietėje.
2. Medingėnų gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir
plėtra (NMA), pasirašyta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ – įrengti valymo įrenginiai Medingėnų kaime.
3. Projektas „Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčios avarinės būklės pašalinimas
ir pritaikymas viešiesiems poreikiams“ – atnaujintas bažnyčios fasadas, langai,
durys, sutvirtintas vienas bokštas, sutvarkyta varpinė.
4. Projektas „Medingėnų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ – renovuoti Medingėnų kultūros namai, kur įsikūrė biblioteka, kultūros namai, bend
ruomenė. Čia įrengtas geoterminis šildymas, lauko estrada, krepšinio ir lauko
paplūdimio tinklinio aikštelė. Sutvarkyta aikštė prie Vytauto Didžiojo paminklo,
nuvesti lietaus vandenys iki Minijos upės, įrengtas apšvietimas Medingėnų aikštėje
ir Mokyklos gatvėje.
5. Projektas „Apleistų, be šeimininkų likusių pastatų Rietavo savivaldybėje
likvidavimas“ – sutvarkytas buvęs karvidžių kompleksas prie kapinių Medingėnų
kaime.
Medingėnai vis atsinaujina ir gražėja.
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Iš Rusijos sostinės – į Medingėnus
Roma Mėčienė

„Į ragus žiūriu, į kojas žiūriu, o čia dar ir tampyti reikia...“ – šitaip ūkininkavimo pradžią ir pirmąsias melžimo pamokas prisimena Meding¸nuose su vyru
Arvydu ūkininkaujanti Danutė Majauskienė. Per Medingėnų seniūnijos vakaronę
A. Majauskui buvo įteiktas prizas už perspektyvų ūkininkavimą. Šią šeimą vertėtų
apdovanoti ir už gražiai tvarkomą aplinką, nors čia, kaip sakė Arvydas, yra Danutės nuopelnas: ji mėgsta augalus ir kiekvieną laisvesnę valandėlę su malonumu
krapštosi savo gėlynuose.
Iš Maskvos – į kaimą. Prieš daugiau kaip 15 metų, grįžę iš Maskvõs, juodu
pardavė butą Gargžduose ir Medingėnuose, ant Mínijos kranto, nusipirko seną
sodybą, kurią iki šiol gražina. Tokio jų poelgio ypač nesuprato vaikai. Po Maskvos,
kurioje šeima gyveno ir dirbo šešerius metus, net Gargždai jiems atrodė didelis
kaimas, o ką kalbėti apie Medingėnus… „Aš vienoje Maskvos lietuvių–rusų mokyklų
dirbau fizinio lavinimo mokytoja, vyras – vadybininku firmoje. Viskas buvo gerai, turėjome
daug draugų, susipažinome su daugybe įdomių žmonių, tačiau kai sūnui suėjo 16 metų,
nusprendėme, kad atėjo laikas grįžti namo. Pasidarė baisu, kad vaikai čia gali užaugti,
sukurti šeimas ir likti Rusijoje“, – pasakojo šeimininkė. O šią vietą pasirinko dėl
Arvydo mamos, kuri po vyro mirties liko viena. „Nuostabi moteris, – apie Vandą
Majauskienę sakė Danutė, – per visus metus nesame žodžio sukeitusios...“
Majauskai turi tris vaikus. Sūnų Matą auginantis Evaldas gyvena Plùngėje,
Indrė – A¤rijoje. Ji ten sutiko plungiškį, už kurio ištekėjo. Evaldas su žmona taip
pat gyveno ir dirbo Lòndone, tačiau, gimus vaikeliui, grįžo ir įsikūrė Lietuvoje.
Mažiausioji – Gabrielė – mokosi 8-oje klasėje. Anksčiau prieš gyvenimą kaime
protestavę du vyresnieji vaikai dabar šia vieta džiaugiasi. Šeima netoli sodybos
iškasė didžiulį tvenkinį, kuriame augina įvairias žuvis. Visi Majauskai, pradedant
tėvais ir baigiant Gabriele, – užkietėję žvejai. Kai tik ateina savaitgalis, Evaldas
su sūneliu lekia į Medingėnus. Ne tik pažvejoti – ir dirbti padeda. Pirmus trejus
metus, kol žuvys augo, meškeriotojai jas paleisdavo, o dabar pačios skaniausios
atsiduria ant jų stalo.
D. Majauskienė su šypsena pasakojo, kad darbuotis jiems ne tik vaikai padeda, bet ir Arvydo sesuo Rimutė su vyru vokiečiu Džordžu. Šiam ypač patinka
ūkininkauti. A. Majausko sesuo grįžo su vyru į Medingėnus pas mamą ir dabar
čia gyvena. Jos vyras – buvęs ryšių specialistas, tačiau žemės darbų nesikrato, tad
beveik kasdien padeda giminaičiams po ūkį suktis. Ko jau ko, o darbų čia netrūksta. A. Majauskas valdo apie 40 ha žemės: 17 ha jam paliko tėvas, likusioji dalis
nusipirkta arba nuomojama. Majauskai sakė, kad laiko 32 galvijus – 20 melžiamų
karvių ir 12 telyčių. Bandos plėsti nežada, tik prastesnes karves keičia geresnėmis.
Gaudamas katino ašaras ūkio neišplėsi. Nusipirkę ūkį, jie turėjo tik vieną
karvę, tačiau iš Gargždÿ kilusiai Danutei ir ta viena kėlė siaubą. „Nieko ne tik
apie karves ar apie kitus gyvulius, bet ir apie žemę nenusimaniau. Kol išmokau melžti,
visko buvo. O tada Arvydui į galvą šovė mintis, jog turime nusipirkti daugiau karvių ir
įkurti pienininkystės ūkį. Taip ir padarėme. Dabar turime neblogą bandą, iš kurios vasarą
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per parą primelžiame apie 500, kitu laiku – po 400 kilogramų pieno. Pažįstami kartais
stebisi, kad mūsų karvės, kaip šuniukai, pašauktos vardu ateina. Tai – tiesa. Jos visos
turi vardus, kuriuos grupuojame. Pavyzdžiui, Kamanės atsivestos telyčaitės – Bitė, Širšė,
Musė. Yra ir „paukščių“ – Papūga su Pelėda, ir „žvėrelių“ – Stirna. O čempionė Mulė
iškart duoda 20 ir daugiau litrų pieno. Kartais dėl to turime problemų, nes į melžimo
aparatą telpa tik 18 litrų“, – pasakojo D. Majauskienė.
A. Majauskas sakė, kad dabar nesiruošia dalyvauti jokiuose projektuose,
nes nebeapsimoka. „Už pieno kilogramą moka katino ašaras – 0,64 Lt, panašiai tiek
mokėjo prieš aštuonerius metus. Kai gaudavome po 0,85 ar 0,86 Lt už kilogramą, dar
buvo galima judėti į priekį. Dabar viskas, išskyrus mūsų pieną, brangsta. Įsivaizduokit, rapsų augintojai už toną gauna 1 500 Lt. Iš jų išspaudžiamas aliejus, o išspaudos
parduodamos ūkininkams. Po 1 200–1 300 Lt už toną. O nuo 2015-ųjų žada išmokas
ūkininkams panaikinti. Ir tokių pavyzdžių – galybė…
Buvau susidomėjęs pieno direktyva, dalyvavau nitratų programoje. Už Europos
Sąjungos paramos lėšas pasistačiau mėšlidę, nusipirkau srutvežį, krautuvą, šaldytuvą
pienui. Pieno liniją pirkome už savo pinigus, kaip ir traktorių, ir prie jo reikalingą
techniką. Turiu ir bulvėms auginti reikalingą techniką, bet šiuo metu jų auginame tik
kiek reikia giminėms bei draugams. Kasmet pasėju apie 7 ha grūdų – taip pat tik savo
reikmėms. Pievas šitaip atnaujiname. Kai pradėjome ūkininkauti, viskas atrodė kitaip, o
dabar… nematau perspektyvos“, – sakė medingėniškis.
Supažindino sportas, suartino darbas. Juodu su Danute drauge jau 33 metai. Susipažino per varžybas, nes abu žaidė krepšinį, o ji – ir tinklinį. Arvydas
mokėsi Rietåvo, Danutė – Kla¤pėdos technikume, tad susitikdavo per įvairias
varžybas. Susipažino ir, kaip jaunavedžių priesaikoje sakoma, dabar kartu ir
džiaugsme, ir varge. Kai nusprendė kurti ūkį, vylėsi, jog kuris nors iš vaikų
prie žemės palinks. Dabar tuo nelabai tiki. Evaldas – baldininkas. Didžiuodamasi
D. Majauskienė parodė virtuvinį baldų komplektą, – sūnaus darbas. Jis ne tik
sau, bet ir tėvams baldus padarė. Airijoje įsikūrusi Indrė apie ūkininkavimą taip
pat nekalba, o mažoji Gabrielė, iš pradžių net miegodavusi šalia veršelių, dabar
kaimiškais darbais nebesidomi.
Tačiau gali ateiti diena, kai viskas apsivers aukštyn kojomis ir vienas vaikų
perims tėvų ūkį. O kad taip gali nutikti, patikėti sunku, ypač perskaičius šio
rašinio pradžią. Juk ir apie Danutę niekas nebūtų pasakęs, kad ji, miestietė, bus
ūkininkė ir kartu su vyru valdys šiuolaikinį ūkį.
Majauskų vaikams, jeigu kuris pasirinks ūkininko kelią, nereikės pradėti
visko nuo pradžios, nes per tuos metus išmoko ne vieną darbą.
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Pradėjome kurti ūkį turėdami
tik dovanotą ožką
Juozas Girdvainis

Mikalauskų šeima 1998 metų pavasarį iš Telšių atsikraustė į Žarėnų seniūnijos Saušilio kaimą ir pradėjo naują gyvenimą. Jauni, kupini ryžto ir užsispyrimo
ūkininkauti, galima sakyti, pradėjo nuo nulio.
– Svarbiausia – jau turėjome savo namus. Pradėjome nuo vienos ožkos,
vėliau įsigijome kiaulių, – sakė ūkininkės duktė Viktorija Mikalauskaitė. – Po
poros metų jau auginome 40 kiaulių ir kelis galvijus. Laikui bėgant pastebėjome,
kad daug kiaulių didelės sveikatos, naudos ir pelno mūsų ūkiui neduoda. Todėl
pardavėme visas kiaules ir nusipirkome galvijų. Šiandien auginame jau daugiau
nei 50 galvijų. Toks mūsų pasirinkimas buvo protingas, nes ir mūsų šeimai dabar
lengviau, ir naudą gauname didesnę.
– Ar sunku pradėti ir plėtoti verslą?
– Na, pradžia buvo tikrai labai sunki, nes pradėjom nuo nulio ir viską, ką
uždirbdavome, investuodavome į ūkio plėtrą. Iš pradžių neturėjome nei agregatų, net jokios technikos – viską darėme rankomis, bet laikui bėgant po truputį
daug ką nusipirkome ir dabar kur kas lengvesni visi tie darbai. Dabar galime
ir didesniais kiekiais viską atlikti negu pačioje pradžioje, kai atsikraustėme. Visa
ūkio plėtra tikrai nebuvo labai lengva, nes taupėme ir nešvaistėme pinigų. Tada
pirkome tik ko mums labiausiai reikėdavo, o ne tai, ko norėdavome.
– Ar pakankama ES finansinė parama?
– Žinoma, pinigų niekada nebus per daug. Bet kur dideli pinigai, ten ir
dideli įsipareigojimai. Ir mes pasinaudojome ES parama pagal pusiau natūrinį
ūkininkavimą dar 2004 metais. Ši parama tikrai padėjo pasistūmėti į priekį.
Senasis Mikalauskų
namas. 2010 m.
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Visa šeima rinkosi per dvyliktokės Viktorijos
Mikalauskaitės išleistuves Žarėnų „Minijos“
vidurinėje mokykloje: Dalia Mikalauskienė,
Stepas Mikalauskas, Viktorija Mikalauskaitė
ir Donata Mikalauskaitė. 2012 m.
Mikalauskų kieme glaudžiasi ir žmonių
nebijantys ežiukai. 2014 m.
Mikalauskų namą pamėgo kamine įsitaisiusi
pelėda
Mikalauskų ūkio
galvijų banda.
2015 m.
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Žarėnų „Minijos“

– Norėti galima daug. Bet kaip ir daugelį kartų yra vidurinės mokyklos
pasitvirtinę mūsų gyvenime: daug ko nori, bet negali. Vadinasi, rudens gėrybių
nepakankamai nori. Bet ko tikrai norėjome, tą pasiekėme. paroda. 2003 m.
O tolimesni mūsų norai ir siekiai yra tokie patys kaip ir iki
šiol. Po truputį plėsti ir judėti į priekį, turėti, ko mums tikrai reikia. Konkrečiai
nusakyti mūsų norus nelabai įmanoma, nes kai pasakai norus, jie dažniausiai
neišsipildo, tad šiam klausimui nėra galutinio atsakymo.
– Ko trūksta?
– Turbūt tik naujesnės ir pajėgesnės technikos, kuri pagelbėtų mūsų kasdieniniame gyvenime. Ūkininkaujant ilgas poilsis, atostogos ar ligos neegzistuoja.
Ūkininkas yra pats atsakingiausias darbuotojas. Jis neturi laisvadienių, kiekvieną
rytą ir vakarą apgaubtas rūpesčiais, eina, skuba ir be paliovos dirba.
– Kada jūs ilsitės?
– Į šį klausimą galiu atsakyti tik tiek, kad daugiau laisvo laiko kaime lyg
ir nėra, nes čia visada buvo, yra ir bus darbo. Jei žmogus tik nori kabintis į gyvenimą ir ką nors turėti, jis turi keltis kiekvieną ankstyvą rytą ir kibti į darbus.
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Malūnai, pažaboję vandenį ir vėją
Juozas Girdvainis

Kaip apdoroti javo grūdą, supjauti iš rąstų lentų ar pasigaminti vilnos siūlą, kai privačioje žemėje banguoja žiemkenčių
ir vasarojaus javų jūros, ošia pušų ir eglių miškai, alksnių,
drebulių, ąžuolų giraitės, kai pilnos ganyklos avių ir ožkų?
Darbštieji ūkininkai niekad nesnaudė – buvo protingi ir
turtingi.
1918–1940 m. Žemaitijoje sumanūs ūkininkai buvo pažaboję upes ir įkinkę vėją dirbti žmogaus labui. Vien Telšių,
Plungės, Rietavo, Tverų, Nevarėnų, Žarėnų valsčiuose veikė
20 malūnų, kurie malė grūdus, pikliavojo miltus, darė kruopas, gamino elektrą, verpė vilnas, pjovė iš rąstų lentas, o
prie patvankų gausiai poilsiavo kaimo ir miesto gyventojai.
Kur ir kokie buvo malūnai, kaip jie veikė?
Žar¸nų Vinco Rumbučio malūnas, įrengtas 1929 m. Motorinis, varomas žibalu, kūrenamas skiedromis. Iš jo 1930 m. pirmą
kartą įsižiebė elektros lemputės Žarėnų gyventojų butuose.
Malė grūdus, veikė įrenginys maišams kelti, kruopų apdirbimo mašina1.
Ketùrakių Aleksandros Girdvainienės vandens malūnas ir
vilnų verpykla, įrengta 1925 m. Malė grūdus ir verpė vilnas2.
Grąžčių (Gronščių) Zigmo Girdvainio dviejų turbinų vandens malūnas ant Mínijos upės krantų, įrengtas 1925 m.
Malė grūdus, veikė įrenginys maišams per du aukštus pakelti,
kruopų apdirbimo ir valcavimo mašinos3.
Medingėnų Irenos Sakelienės vandens malūnas ant Minijos krantų, įrengtas 1860 m. Malūninėje veikė dvejos girnos, didelė grucarnė ir piklius. Malė grūdus, darė kruopas,
pikliavojo miltus4.
Ùžpelių Gerðono ordmano ir Mozės
JAVIČIO vandens malūnas, įrengtas
1925 m. dviejuose pastatuose. Malė
grūdus ir darė piklius5.

1
2
3
4
5

LCVA, f. 388, ap. 2a, b. 1346, l. 11.
Ten pat, b. 728, l. 7.
Ten pat, b. 729, l. 1–12.
Ten pat, f. 388, ap. 2, b. 2235, l. 1–3.
Ten pat, b. 731, l. 20–24.
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Kereliškės Calelio Ðaferio vandens malūnas ant Minijos
krantų, įrengtas 1925 m., varomas turbina. Malė grūdus ir
darė piklius6.
Žarėnų Stasio kukðtos lentpjūvė ir garo malūnas, įrengtas
1926 m. Veikė gateris, diskinis pjūklas ir girnos. Kūrenamas
malkomis7. Žarėnų valsčiaus ūkininkai dažnai maldavo grūdus
kituose, arčiau namų veikusiuose malūnuose.

Lietuvos valsčiai

Žarėnų valsčiaus
malūnai. Sudarė
UAB „Žemėlapių
artelės“ kartografė
Aira Dubikaltienė

Nevar¸nų Augusto narmonto žibalinis malūnas, įrengtas
1926 m. Malė grūdus8.
Padvariÿ Jono lileikio vandens malūnas ant Virvýtės upės
krantų Va»nių valsčiuje, įrengtas 1938 m. Malė grūdus9.
Mitkãičių Andrejaus vilsono vėjinis malūnas, įrengtas
1900 m., nuo 1932 m. pertvarkytas į garinį malūną, varomą
lokomobiliu. Malė po 5 700 kg grūdų tik apylinkės ūkininkams.
Kūrenamas malkomis ir durpėmis10.
Ten
Ten
8
Ten
9
Ten
10
Ten
6

Padvariÿ Maušos fridsolio vandens
malūnas ant Virvytės upės krantų Varnių valsčiuje, įrengtas 1870 m. Malė

7

pat,
pat,
pat,
pat,
pat,

b.
b.
b.
b.
b.

751, l. 8–10.
1138, l. 6–8.
850, l. 1–6.
2228, l. 1–15.
2657, l. 1–10.
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Grąžčių Zigmo
Girdvainio malūnas.
1927 m. Nuotraukos
iš Juozo Girdvainio
asm. archyvo
(ARFA)
Grąžčių malūnas
šaukiasi pagalbos.
2015 m.

grūdus, veikė kruopų ir pikliaus mašinos. Dirbo 7 mėnesius
per metus ir kasmet sumaldavo vidutiniškai po 4 tūkst. cnt
grūdų11.
Lîeplaukės Dovydo natuso vandens malūnas Kuodžiÿ kaime, įrengtas 1869 m. Malė grūdus12.
Varnių Vaclovo Šliogerio ir Vlado IVAŠKEVIČIAUS vandens malūnas, įrengtas 1934 m. Klubokų kaime. Malė grūdus, gamino 1112 Ten pat, b. 2257, l. 1–32.
Ten pat, b. 2162, l. 1–8.
kruopas, pikliavojo miltus13.
13
Ten pat, b. 2118, l. 1–19.
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Grąžčių Zigmo
Girdvainio malūnas
po sovietų valdžios
sunaikinimo. 2015 m.
Iš Medingėnų malūno
patvankos priešais
buvusią pradinę
mokyklą likęs tik
tvenkinys. 2015 m.

Varnių Gabrielės gedvilienės ir jos vaikų vandens malūnas
ant tvenkinio kranto Čepaičių kaime, įrengtas 1840 m.
Malė grūdus, apie 800 cnt kasmet14.
Varnių Adolfo gučo malūnas, įrengtas 1934 m.
Malė grūdus, darė kruopas ir pikliavojo miltus. Veikė lentpjūvė ir vilnų karšykla15.
Eigi»džių Eduardo neimano vandens malūnas, įrengtas
1929 m. Malė grūdus, darė kruopas ir pikliavojo miltus16.
Nevarėnų Markuso rozenfeldo garo malūnas, įrengtas
1929 m. Malė grūdus17. Buvo pastatyti
ir įrengti dar keli Telšių, Rietavo galingi 14 Ten pat, b. 2110, l. 1–7.
15
Ten pat, b. 1935, l. 1–14.
malūnai, kurie veikė miesto ir kaimo 16 Ten pat, b. 1500, l. 1–7.
17
Ten pat, b. 1252, l. 23.
žmonių gerovei.
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Bolševikų valdžios 1941 m. atimti Žarėnų valsčiaus malūnai18
Eil.
Nr.

Pavadinimas

1.

Karštenių kaimo malūnas

2.

Paplienijos kaimo malūnas

3.
4.
5.

Keturakių kaimo malūnas
(įst. 1925 m.)

6.

Grąžčių (Gronščių) malūnas
(įst. 1925 m.)

7.

Užpelių kaimo malūnas
(įst. 1925 m.)

Gali sumalti
per parą (cnt)

Kas rūpinosi grūdų
malimu

Kokios teisės

25

Kacas Šmuelis

Nuomoja

30

Antanas Gabalis

Nuomoja

Zalepūgų kaimo malūnas

15

Julius Rimkus

Nuomoja

Medingėnų Irenos Sakelienės
malūnas (įst. 1860 m.)

50

Geršonas Ordmanas

Nuomoja

200

Simas Balvočius

Nuomoja

220

Prekybos ir pramonės
kombinatas

Valdžios žinioje

34

Geršonas Ordmanas ir Nuomoja
Beilė Ordmanaitė

Po karo malūnai kurį laiką dar veikė, bet vėliau sovietų valdžia visus uždarė arba sunaikino. Apie vieną jų pateiksiu daugiau informacijos.

Medingėnų Irenos Sakelienės
vandens malūnas (1860–1960)
Verta prisiminti vieno seniausių Žemaitijos malūnų istorinę praeitį, kuri gali įdomi ne tik dabartiniams
Medingėnų krašto gyventojams.
1860 m. Telšių apskrityje, Žarėnų valsčiuje, Me
ding¸nų dvare ant Minijos krantų ūkininkas Pranas
Šukšta pastatė ir įrengė galingą vandens malūną grū
dams malti.
P. Šukšta ant Minijos upės kranto surentė trijų
aukštų malūninės pastatą su langais abiejose pastato
pusėse. Minijos upę užtvenkė akmenine 50 m ilgio
spuska – aukšta užtvanka vandens kiekiui reguliuoti. Medingėnų Sakelių dvaro
Upės vanduo pakeliamas iki 8 m ir 45 cm aukščio. savininkai Irena Sakelienė
Patvanka – didžiulis pailgas ežeras, 4–8 m gylio, (Dambrauskaitė) ir Henrikas
driekėsi pro mokyklos pastatą pakalnėje iki Medin- Sakelis. 1928 m.
gėnų–Žarėnų vieškelio. Malūninės pamatuose veikė
įmontuotas galingas vandens ratas. Malūninėje įrengtos dvejos namų gamybos
girnos, didelė grucarnė ir piklius, diskinis pjūklas, transmisija. Suremontuotas maišų
pakėlimo mechanizmas, kruopų sijojimo mašina.
Pastato priestate buvo erdvus poilsio kambarys su virtuve, miegamasis
kambarys. Krosnys kūrenamos malkomis. Šalia – tvartai, daržinė ir malkinė.
Medingėnų Irenos Sakelienės nuo 1926 m. paveldėtoje malūninėje sumalama
kasmet vidutiniškai apie 3 tūkst. cnt grūdų. Miltai grąžinami ūkininkams. Malūninė veikė ištisus metus.
18

Telšių apskrities Žarėnų valsčiaus įmonės ir ūkiai,
LCVA, f. R-226, ap. 1, b. 4, l. 16.
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Vytautas Medekša
(Janinos Medekšienės
sūnus), Halina
Sakelaitė (Henriko ir
Irenos duktė),
Janina Medekšienė
(Sakelaitė), Henrikas
Sakelis su dukra
Marija, Feliksas
Dambrauskas ir jo
sesuo Irena Sakelienė.
1937 m.
Medingėnų ir
Keturakių ūkininkai:
Karolis Žilinskas
(įsteigė pirmąją
paukščių fermą
Žemaitijoje), Zigmas
Girdvainis (Grąžčių
malūno savininkas),
Ignas Rubeževičius
(Keturakių ūkininkas)
ir Jurgis Šukšta
(„Smurglinės“
savininkas). 1938 m.
Medingėnų
septynmetės mokyklos
moksleiviai prie
Medingėnų malūno
užtvankos. 1951 m.
gegužę
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Dainų šventė prie
Minijos Medingėnuose.
1955 m.
Grąžčių malūno
užtvanka 2015 m.

Į Medingėnų malūną ūkininkai vežė grūdus ne tik iš Medingėnų apylinkių,
bet ir iš Žarėnų, Rietåvo, Tvìrų, Plùngės valsčių.
1937 m. rugsėjo 21 d. ūkininkė, Medingėnų malūno savininkė Irena Sakelienė prašo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos leisti atlikti malūninės
rekonstrukciją, vandens ratą pakeisti galingesniu – turbina, suremontuoti malūninės pastatą, naujai perdengti šiferiu stogą, pakeisti naujomis vandens įtvaras.
Suremontuoti naujai paklotą pėsčiųjų tiltą, per užtvanką (spuską) po pamatais
pakloti papildomai akmenų.
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Finansų ministras ir Prekybos departamento direktorius Juozas Tūbelis 1937 m.
rugsėjo 30 d. pasirašė leidimą Nr. 22594 poniai Irenai Sakelienei ir leido atlikti
Medingėnų vandens malūno rekonstrukciją Žarėnų valsčiaus reikmėms tenkinti19.
1941 m. birželio 14 d. Irenos ir Henriko Sakelių šeima, kaip ir aplinkiniai
ūkininkai, bolševikų valdžios išvežta į Komijos ASSR, be teisės grįžti į Lietuvą.
Po tremties Sakelių šeima apsigyveno Ukrainoje. Jų išvežtoji trejų metukų dukra
Marija, gyvenanti Vilniuje, man pasakojo siaubingus Sibiro tremties prisiminimus,
kaip kelis metus reikėjo gyventi po sniego apklota žeme – žeminėje (zemliankoje),
šaltyje ištisas savaites be maisto, tenkinantis miško žolelių arbata, vyrams ir moterims eiti kirsti mišką ir įvykdyti nustatytą dienos normą20.
Medingėnų vandens malūnas veikė karo ir pokario metais. 1960 m. malūną
sovietų valdžia likvidavo.

LCVA, f. 388, ap. 2a, b. 2235, l. 1–22, su malūno
brėžiniais.
20
Girdvainis J. Kelionių užrašai (4). Medingėnai–
Žarėnai–Vilnius, 1947–1990, ARFA.
19
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Kryždirbystė Žarėnuose
Alė Počiulpaitė

Buvęs Žar¸nų valsčius yra, galima sakyti, Žemaitíjos širdyje, Telšiÿ rajone, ir apima nedidelį Plùngės rajono kraštą. Turtingos šio etnografinio regiono
etnokultūros itin savita dalis yra kryždirbystė. Be abejo, laikas daug ką pakeitė:
vieni tradiciniai kryžiai ir koplytėlės sovietmečiu buvo sunaikinti, kitus sunaikino
laikas. Nedaug natūralioje aplinkoje likę ir senųjų skulptūrėlių: dalis atsidūrė
muziejuose, dalis ilgapirščių „kolekcijose“, dalies likimas nežinomas. Tos, kurios
išliko autentiškose koplytėlėse ir kryžiuose, yra nelyginant perlai, liudijantys ir
tikėjimą, ir papročius, ir išskirtinį jas išdrožusių meistrų talentą.
Žvelgiant į dabartinę buvusio Žarėnų valsčiaus kryždirbystės panoramą,
akivaizdu, kad tarp tradicinių medinių paminklų vyrauja koplytėlės ant žemės,
kurių dauguma ne kartą remontuotos, perdažytos ar kitaip tvarkytos. Koplytėlių
medžiuose nedaug, kone visos jau nykstančios. Nemažai esama ir Žemaitíjai būdingų koplytstulpių. Deja, nėra (bent nebuvo užfiksuota) stogastulpių, išskyrus
jau baigiantį nykti Ankantÿ senkapiuose. Tarp naujesnių paminklų daugiausia
kryžmiškų kryžių, ypač veikiančiose kapinėse.
Kaip ir visur Lietuvoje, buvusiame Žarėnų valsčiuje kryždirbystės paminklų esama bažnyčių šventoriuose, kapinėse, sodybose, pakelėse, kaimuose, kitaip
tariant, sakralinėse ir viešose erdvėse. Šiam arealui, atrodo, būdingesni pakelių
kryžiai ir koplytėlės. Kai kurie stovi kaimuose, bet daugiau laukuose, prie kelių
ir kryžkelių. Palyginti nedaug jų sodybose.

Sakralinės erdvės
Sakralinėmis erdvėmis laikomi bažnyčių šventoriai ir kapinės (kai kurios
yra prie bažnyčių ir sudaro savotišką šventoriaus tęsinį). Kapinės, kaip ir visur
Lietuvoje, dvejopos: veikiančios, t. y. jose tebelaidojama, ir neveikiančios, dažnai
apleistos ir nykstančios. Tai vadinamieji senkapiai ir maro kapeliai. Kai kuriuose
dar esama medinių paminklų.

Veikiančios kapinės
Tai miestelių – Žarėnų, Meding¸nų, La÷ko Sodõs – kapinės. Medinių paminklų jose palyginti nedaug. Tarp jų vyrauja kryžiai, kurių dauguma saikingai
arba visai nedekoruoti.
Žarėnų kapinėse esama vos keleto kryžmiškų kryžių, viena koplytėlė ant
žemės ir vienas arkinis koplytstulpis.
Tarp kryžių išsiskiria 1947 m. pastatytas su mįslingu įrašu BPL (gali būti,
čia palaidoti partizanai). Ant vos įžiūrimo kapo kauburėlio padėta dirbtinių ir
pasodinta gyvų gėlių. Matyt, kapas prižiūrimas, lankomas. Kryžius jau pasviręs,
vietomis, ypač pažemėje, papuvęs. Tai neaukštas, gana stambių konstrukcijų
statinys. Viršūnės ir pečių galai – tradicinio trilapio formos. Nukryžiuotojo
Pagal 2011 m. „Versmės“ leidyklos ekspedicijos ir
kai kurių ankstesnių fiksacijų medžiagą.
skulptūrėlė metalinė. Tarp liemens ir
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pagrindo gana stambus profiliuotas tarpsnis. Pagrindo priekiniame ir šoniniuose
paviršiuose išraižytas dekoratyvinis elementas: trilapis, į apačią išsiskleidžiantis
ir tarsi įrėminantis užrašą ar datą. Iš geltonų (tikriausiai aliejinių) dažų likę tik
lopinėliai. Kitas panašus kryžius bevardėje kapavietėje dar paprastesnis.
Neaukštas geltonas kitos bevardės kapavietės kryžius – tiesių stačiakampio
skerspjūvio konstrukcijų, nukirstos piramidės galais ir skardiniu stogeliu kryžmoje.
Juozo ir Tado Linkų kapavietės kryžius irgi neaukštas, tamsiai rudai dažytas, trilapiais pečių galais.
Koplytėlė ant žemės šešiakampė, kaip ir ją dengiantis stogelis, kurio viršuje
didelis šiuolaikinio stiliaus metalinis kryžius su mažu kryželiu kryžmos centre.
Nedidelėse įstiklintose stoginėlėse ant stogelio šlaitų įdėti šventųjų paveikslėliai,
deja, beveik nublukę (pavyko įžiūrėti tik Švč. Mergelės Marijos Širdies, šv. Kazimiero, rodos, šv. Marijos Magdalenos atvaizdus).
Pamatai akmeniniai, dviejų dalių: viršutinė, kaip ir koplytėlė, šešiakampė,
apatinė, didesnė, – apskrita. Neaišku, ką reiškia keli nedideli, ant apatinės pamatų
dalies padėti didoki akmenukai. Nepavyko įskaityti ir ant pamatų iškalto įrašo.
Stiklinių sienelių rėmai metaliniai. Didelė gipsinė Lurdo Švč. Mergelės Marijos statula akivaizdžiai buvusi dažyta (vietomis matyti suskilinėję dažai). Čia
nemažai ir kitų sakralinių atributų: gipsinės angeliukų skulptūrėlės, metalinis, jau
patamsėjęs Švč. Jėzaus Širdies medalionas, dekoratyvinis kryželis su mažų angelėlių
skulptūromis ir gana stambus erškėčiais
vainikuotos Jėzaus galvos medalionas.
Gausu dirbtinių gėlių, žvakių.
Koplytėlė atrodo gana naujai,
galbūt ji pastatyta kitos, kurios likę
tik akmeniniai pamatai, vietoje. Juolab
kad prie jos nėra kapo.
Dydžiu išsiskiria kapinių pakraštyje stovintis medinis koplytstulpis, be
užrašo ir kapo. Galimas daiktas, jis
priklauso šalia, iš kairės, esančiai didelei kapavietei su akmeniniu paminklu,
kuriame iškalta himno parafrazė TEGUL LAISVĖ LIETUVOS DEGA MŪSŲ
ŠIRDYSE, septynios pavardės su paaiškinimu ŽARĖNŲ BŪRIO PARTIZANAI,
ŽUVĘ 1949 05 21 DIEVO KRĖSLO MIŠ
KE ir partizanų būrio emblema.
Koplytstulpį (h ~6–7 m) sudaro
stulpas ir arkinė koplytėlė. Statinys
dengtas gana plačiu dvišlaičiu skiedrų stogeliu, ant jo kraigo – nedideli
mediniai kryželiai. Atbrailos medinės,
smulkiais trikampėliais išpjaustytais Koplytstulpis. Žarėnų kapinės. Alės Počiulpaitės
kraštais. Stogelį ir stulpą jungia gana nuotr.
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stambios grakščiai išlenktos atramos, suformuodamos arką. Jų ir stulpo sankirtoje – profiliuotas tarpsnis. Stulpo briaunos iškalinėtos stambiais trikampiais, o
priekinis paviršius – netaisyklingu rombu. Pagrindas neaukštas, apvalaus medžio.
Beveik visą koplytėlę užima didelė (~1,20 m aukščio) medinė Švč. Mergelės
Marijos Sopulingosios skulptūra. Marija vienplaukė, žvelgianti į tolį, rankos sudėtos
ant krūtinės. Rūbas modeliuotas gana giliomis išilginėmis linijomis, dinamiškos
apsiausto klostės figūrai suteikia savotiško virpesio.
Be medinių, verta paminėti porą akmeninių antkapinių paminklų – koplyt
stulpį ir kryžių. Koplytstulpį Enkių kapavietėje sudaro skritulio skerspjūvio stulpas
ir monolitinė koplytėlė, kurios siluetas primena medinius tokio tipo statinius.
Viršuje geležinis kryžius. Koplytėlėje horeljefu iškalta Rūpintojėlio skulptūra. Kitas,
Zabielskų kapavietės, paminklas – savotiškos konstrukcijos kryžius. Stambių grubiai
aptašytų stačiakampių luitų pečiai ir viršūnė sankirtoje su liemeniu suformuoja
stačiakampę ertmę, kurioje įdėta Rūpintojėlio skulptūra.
Medingėnų kapinėse vyrauja kryžmiški kryžiai, tarp kurių išsiskiria mūrinis
koplytstulpis ir skulptūrinis stogastulpis. Pirmasis stovi Griguolų šeimos kapavietėje. Marmurinėje lentoje iškaltos pavardės ir metai liudija skirtingą palaidojimų
laiką: anksčiausias – 1925 m., vėliausias – 1967 m. Iškaltas ir maldingas kreipinys:
MARIJA, BŪK GAILESTINGA MIRUSIEMS.
Koplytstulpis greičiausiai statytas XX a. pirmojoje pusėje. Ir koplytėlė, ir
stulpas mūriniai, iš baltų, geltonai dažytų plytų, kurių dažai vietomis nusilupę.
Koplytėlė atvira iš priekio. Vienvėrės durelės ir frontono langelis stikliniai. Koplytėlė dengta dvišlaičiu skardiniu stogeliu, kryželis ant kraigo irgi skardinis.
Koplytėlė tuščia, joje tik nespalvota Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo oleografija, pastatyta ant grindų.
Skulptūrinis stogastulpis stovi Kukauskų šeimos kapavietėje. Jame horeljefu
iškalta Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios skulptūra išsiskiria formų harmonija,
saikingumu, monumentalumu. Sopulingoji vaizduojama visu ūgiu, figūrą gaubia
apsiaustas, galva šiek tiek palenkta į dešinę. Sukryžiuotos ant krūtinės rankos
stambokos, kojos basos. Jautriai modeliuotas rimties kupinas veidas.
Stogastulpis dengtas dvišlaičiu skiedrų stogeliu, kurio medinių atbrailų kraštai išdrožinėti stambokais puslankiais, kurių paviršiuje išraižyti x formos dekoro
elementai. Pastatytas ant metalinių strypų, kurie, pridengti akmenimis, primena
akmeninius pamatus. Negiliais grioveliais iškalinėtoje statinio nugaroje išraižyta
autoriaus monograma, kurios iššifruoti nepavyko. Stogastulpio struktūra, drožybos
maniera primena garsaus Žemaitijos meistro Antano Vaškio braižą. Kapo bordiūrai
irgi mediniai, iš vertikalių, pusiau skeltų medžio trinkelių.
Sprendžiant pagal būklę, turbūt seniausiu reikėtų laikyti apsamanojusį,
vietomis supleišėjusį, be jokio užrašo kryžių.
Iš kitų Medingėnų kapinių kryžių bene įdomiausias Vaišvilų kapavietėje.
Pagal nugaroje įrėžtus 1998 metus kryžių, matyt, reikėtų laikyti šiuolaikiniu statiniu, nors kiti įrašai, išskyrus vieną, matyt, rezervuotą dar gyvam žmogui, liudija,
kad tai prieš karą mirusių žmonių kapavietė.
Kryžiaus sandara artima tradiciniams statiniams. Palyginti neaukštas
(h ~2,50 m), stambių konstrukcijų, jis atrodo monumentaliai. Liemuo šoniniais
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paplatinimais padalytas į du nelygius tarpsnius. Pečių ir viršūnės galai piramidiniai. Skardinio kryžmos stogelio kraštas iškarpytas smailiais trikampėliais ir
atlenktas į viršų. Virš kryžmos – Jėzaus monograma INRI. Krucifikso nėra, matyt,
sunykęs. Retoki gana gilūs horizontalūs grioveliai padalija ir paįvairina viršūnės,
pečių ir viršutinės liemens dalies paviršius. Išskirtinė šio kryžiaus ypatybė –
stačiakampė įstiklinta niša, kurioje įdėta gipsinė Lurdo Švč. Mergelės Marijos
statulėlė (tokių nišų su skulptūromis pasitaiko senuose kryžiuose). Pagrindas
neaukštas, apskardintas.
Kiti kryžiai šiose kapinėse palyginti neaukšti, saikingos puošybos. Vainauskų ir Dromantų kapavietės kryžiaus kryžmą puošia gana stambūs dekoratyviniai
elementai bei dvišlaitis medinis stogelis kiaurapjūvėmis atbrailomis. Konstrukcijų
briaunos plačiai nusklembtos, paviršiai iki menamo pagrindo išskobinėti gana giliais išilginiais grioveliais. Viršūnės ir pečių galai modeliuoti kaip stambūs rombo
formos diskai.
Brazdauskų kapavietėje stovi neaukštas geltonas stoginis kryžius, kurio
viršūnės ir pečių galai sujungti neplačiu dvišlaičiu stogeliu.
Ryškesniu dekoru išsiskiria kryžiai kūdikių – Ievos Jocytės ir Loretos Jašinskaitės – kapavietėse. Pirmasis juodai dažytas, su stambiais pridėtiniais rombais priekiniame paviršiuje. Nimbas pilnaviduris, irgi gana stambus, jo kraštai
išdrožinėti lankais, o paviršius paįvairintas smulkiomis skylutėmis. Juodame fone
ryškiai išsiskiria balta metalinė Nukryžiuotojo skulptūrėlė.
Kitas kryžius šviesus, savotiškai dekoruotas: liemuo žemiau kryžmos iškaltas
ištisine, į apačią platėjančia augalijos girlianda.
Lauko Sodos kapinių, esančių prie bažnyčios,
visi mediniai paminklai – kryžmiški kryžiai. Jie neaukšti
ir jų nedaug. Dalis palyginti nauji, dalis nykstantys,
matyt, statyti prieš kelis dešimtmečius.
Iš senesniųjų išsiskiria Rekašių kapavietės kryžius. Galimas daiktas, tai Žarėnų kapinėse esančio,
maždaug ir to paties laikotarpio, kryžiaus analogas.
Kryžius neaukštas (h ~1,50 m), stambių konstrukcijų,
trilapiais pečių ir viršūnės galais, profiliuotu tarpsniu
tarp liemens ir pagrindo. Nukryžiuotojo skulptūrėlė
metalinė. Pagrindo priekiniame paviršiuje, kaip ir
Žarėnų kryžiuje, platėjantis trilapis elementas. Jame
jau nelengvai įskaitomas užrašas, leidžiantis spėti čia
palaidotus Feleksą ir Zofiją Rekašius (žemiau iškalti
metai nebeįžiūrimi, kaip ir smenganti pagrindo apačia,
apnešti žemėmis). Matyti ir buvusio dažymo pėdsakai.
Mediena vietomis suaižėjusi, kryžius pasviręs.
Bent keletas panašios struktūros, greičiausiai se
nesniųjų, kryžių žymi bevardes kapavietes. Vienas, irgi
stambių konstrukcijų, vietomis jau supleišėjęs. Pečių Rekašių kapavietės kryžius.
ir viršūnės galai be puošmenų, Krucifiksas metalinis. Lauko Sodos kapinės.
Stogelio nėra, pagrindas išskirtas paplatinimu. Kitame A. Počiulpaitės nuotr.
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matyti tamsokos rudos spalvos – dažų ar impregnanto – pėdsakai. Skirtingai
nuo aptartojo, šio kryžmoje gana platus skardinis stogelis, kurio išorinis kraštas
iškarpytas smulkiais trikampėliais. Dar vienas, bene labiausiai sunykęs, kryžius
jau apsamanojęs.
Kiti kryžiai akivaizdžiai naujesni. Vienas – Marijonos Damanskienės kapavietėje – patraukia dėmesį retai pasitaikančiu viršūnę ir pečių galus jungiančiu
mediniu stogeliu. Jis neaukštas (~1,50 m), užrašas ir maldingas kreipinys DIEVE
BUK JAI / GAILESTINGAS iškaltas ant palyginti aukšto pagrindo.
Gausiu dekoru išsiskiria Zofijos Pupšienės ir Editos Valantaitės kapavietės
kryžius. Kaip ir kiti Lauko Sodos kapinių kryžiai, jis neaukštas. Viršūnės ir pečių
galai šiek tiek ištęsto briaunoto rutulio pavidalo, liemens ir pagrindo sankirtoje
ganėtinai platus profiliuotas tarpsnis. Pagrindas modeliuotas kaip gilių įvijų spiralė.
Dvišlaičio kryžmos skardinio stogelio kraštai į abi puses atlankstyti trapecijomis.
Kryžmoje – erškėčiais vainikuotos Kristaus galvos medalionas. Kryžius tamsiai
rudas, ant liemens neįprastai aukštai pritvirtinta šviesi stačiakampė užrašo lentelė.

Senkapiai
Dalis senkapių ir maro kapinaičių jau sunykusios ar benykstančios, kai ku
rios prižiūrimos, tvarkomos. Verta paminėti Šilÿ, Tarvydÿ, Ankantų, Ketùrakių,
Purvãičių, Smiµgių, Vílkaičių kapines.
Šilų senkapiai (fiksuoti 2004 m.), užimantys palyginti didelį, išilginių karčių tvorele apjuostą plotą, akivaizdžiai prižiūrimi. Jie išsiskiria senų tradicinių
paminklų su autentiškomis skulptūromis gausa. Kapinių centre – koplytėlė ant
žemės: stačiakampio plano su prieangėliu, atvira iš priekio. Dengta dvišlaičiu šiferio stogeliu. Virš stogelio – profiliuotas bokštelis su geležiniu kryžiumi, frontone
metalinis kryžius-saulutė. Pamatai akmeniniai, dviejų dalių: viršutinė iš stambaus
taisyklingo girnapusę primenančio skritulio, apatinė iš stačiakampio luito.
Žalių sienelių paviršius paįvairintas siauromis vertikaliomis baltomis lent
juostėmis. Balti ir prieangėlio pakraščiai. Durelės stiklinės, su tiulinėmis užuolaidėlėmis, iš vidaus grotuotos. Koplytėlė užrakinta. Iš lauko ant durelių pakabintos
kelios dirbtinių gėlių puokštės. Vidaus sienelės išmuštos tapetais. Gausu dirbtinių
gėlių, žvakių.
Koplytėlėje – didelė medinė Pietos skulptūra tiulinės draperijos ir plataus
kaspino fone. Švč. Mergelės Marijos galvą dengia mėlyna žvaigždėta skraistė, virš
jos – dvylikos žvaigždžių vainikas. Žemaičių papročiu skulptūra puošta keliomis
eilėmis karolių. Švč. Mergelės Marijos galva pakreipta į dešinę, veide gili liūdesio
rimtis. Kančią simbolizuoja krūtinėje įsmeigti septyni kalavijai. Kairė ranka priglausta prie krūtinės, dešinė prilaiko Jėzaus galvą. Jėzaus kūnas apnuogintas, nusėtas
kraujo lašais, kairė ranka nusvirusi. Kompozicija harmoninga, darnių proporcijų,
kupina vidinės ekspresijos. Iš šonų padėti nespalvoti Švč. Jėzaus ir Švč. Mergelės
Marijos Širdies atvaizdai, pastatomas kryželis ir kitos devocionalijos, ant galinės
sienelės kabo savitos kompozicijos Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas
(atrodo, tapytas, ne oleografija).
Tradicinių medinių skulptūrėlių esama ir šių kapinių koplytėlėse medžiuose
bei koplytstulpyje. Vienoje koplytėlėje – labai išraiškinga Pieta, primenanti žymiojo
1079

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

Žemaitijos kryždirbio A. Potockio braižą, kitoje – pastatomas kryželis su medine
Nukryžiuotojo skulptūrėle (greičiausiai vietoj buvusios skulptūros). Pastaroji koplytėlė turi tradicinį kotą – profiliuotą lentą.
Abi koplytėlės stačiakampio plano, dengtos dvišlaičiais stogeliais, atviros
iš priekio, įstiklintos, viena žalia, kita tamsiai ruda. Vienos koplytėlės frontone
nutapyta Apvaizdos akis. Medžių kamienai po koplytėlėmis apjuosti dirbtinių
gėlių girliandomis. Koplytėlių medžiuose tikriausiai būta ir daugiau, matyti jų
liekanų.
Koplytstulpio koplytėlė beveik tokia pat kaip ir koplytėlės medžiuose, skiriasi
tik kai kurios detalės. Dvišlaičio skardinio stogelio kraštai atlankstyti trapecijomis.
Priekinė sienelė puošta gana smulkiais metaliniais, sagutes primenančiais elementais, iš kurių sudėliotas ir kryželis frontone. Koplytėlė ir stačiakampio skerspjūvio
stulpas skirtingo atspalvio žalios spalvos. Pagrindas skritulio skerspjūvio, tamsiai rudas. Stulpas, kaip ir medžiai, apjuostas dirbtinių gėlių girlianda. Medinė
skulptūrėlė dėl sunykusių atributų sunkiai atpažįstama. Rūbų polichromija, poza
primena Prisikėlusio Jėzaus atvaizdą.
Tarvydų senkapiai mažesni, fiksuoti 2004 ir 2011 m. Juose tėra vienintelis
statinėlis – koplytėlė ant žemės, pilna medinių skulptūrėlių. Koplytėlė mėlyna,
kvadratinio plano, atvira iš visų pusių, dengta piramidiniu skardiniu stogeliu.
Virš stogelio – metalinis kryžius su Gedimino stulpais kryžmoje. Ant stačiakampių
langelių pakabintos tiulinės užuolaidėlės. Pamatai – aptašytas akmens riedulys.
Koplytėlė buvo benykstanti, bet apie 1989 m. ją atnaujino ir dabar prižiūri
Aleksas Alvinskas. Todėl laikoma, kad tai jo koplytėlė.
Vidus padalytas į keturis tarpsnius. Postamentai uždengti baltu tiuliniu audiniu. Sienelės išmuštos tapetais. Visuose tarpsniuose – gana stambios identiškos
skardinės žvakidės.
Fasade – Pietos skulptūrinė grupė. Galimas daiktas, kai kurios statulėlės yra
iš kitų siužetų. Dievo Motinos drabužis šviesus (matyti prasišviečiantys buvusių
dažymų tamsiai raudonų dažų pėdsakai), skraistė mėlyna. Kojos basos. Karūnuotą
galvą juosia dvylikos žvaigždžių vainikas. Kaip kančios simbolis, į krūtinę įsmeigti
kalavijai (iš septynių tebėra šeši). Pečius siekiantys plaukai tamsūs. Gilios rimties
paženklintas pailgas veidas, bruožai paryškinti polichromija. Dešine ranka prilaiko
Jėzaus galvą, kairė ant tamsiai raudono perizonijaus.
Iš kairės – palyginti didelė angelo su taure rankoje skulptūra. Jo rūbas baltas, žaliais apvadais. Plaukai palaidi. Pagal dydį ir atributus šis angelas nelabai
dera prie šios grupės ir apskritai Pietos siužeto. Gali būti, kad skulptūra iš kitos
(gal maldos Alyvų sode ar nukryžiavimo) skulptūrinės grupės. Šiek tiek mažesnės
skulptūros dešinėje atributų nelikę, vien pagal žalią drabužį ir pozą neįmanoma
jos identifikuoti. Dar dvi nedidelės angelų su žvakėmis skulptūrėlės būdingos
Pietos siužetui. Dviejų angeliukų figūrėlės, greičiausiai gipsinės, pakabintos ant
galinės sienelės.
Kairiajame tarpsnyje – Rūpintojėlio skulptūra, už kurios palyginti stambus
medinis kryžius. Polichromija (tamsiai raudonas rūbas, žalias erškėčių vainikas),
poza, atributai atitinka tradicinę ikonografiją. Kristus, kaip įprasta, vaizduojamas
sėdintis, pasirėmęs dešine ranka, kairioji – ant kelio. Erškėčiais vainikuota galva
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Pietos skulptūrinė
grupė. Koplytėlė
ant žemės,
Tarvydų senkapiai.
A. Počiulpaitės nuotr.

palenkta, akys nuleistos, veide rimtis ir susirūpinimas. Iš šonų dvi skulptūros
identiškų spalvų drabužiais (rūbai balti, skraistės tamsiai mėlynos). Rankų judesys,
skirtinga skraisčių dėvėsena (vieno – gaubia pečius, kito – tik permesta per dešinį petį) leidžia spėti, kad tai skulptūros iš nukryžiavimo grupės, vaizduojančios
po kryžiumi stovinčius Švč. Mergelę Mariją ir šv. Joną Apaštalą. Kaip aliuzija į
nukryžiavimą gali būti ir paaukštinimas iš nenužievintos medžio trinkos, tikriausiai kalno, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus, imitacija, juolab, kad ant jo yra
ir minėtas kryžius.
Koplytėlės dešinėje – tradicinės ikonografijos šv. Barboros skulptūra. Simetriškomis klostėmis krintantys rūbai ir skraistė tamsūs, lygiai tokiomis klostėmis
modeliuota tunika šviesiai mėlyna. Ant galvos karūna. Dešinėje rankoje taurė ir
kryžius, o kairėje, sprendžiant iš rankos judesio, buvęs kalavijas.
Nugariniame tarpsnyje – mįslingas šventasis su Kūdikiu ant rankų. Ant
šventojo ir Jėzaus galvų – karališkos karūnos. Kairėje Kūdikio rankoje mėlynas
rutulys su kryželiu (Visatos valdovo simbolis), dešinė pakelta laiminimui. Kūdikio
rūbas baltas, mėlynai apkraštuotas, kojos basos. Šventojo drabužis žalias, apsiaustas tamsiai rudas. Žvilgsnis nukreiptas į tolį, ilgi plaukai ir barzda tamsūs, kojos
basos. Mįslingiausias atributas – kardas dešinėje rankoje. Ne tik tai, bet ir karūna
neleidžia teigti, kad tai šventasis Juozapas, kuris įprastai su karūna nevaizduojamas (tai prieštarautų ir jo vaidmeniui
1
Nepavyko turimuose šaltiniuose rasti tokio ikoŠventojoje Šeimoje)1.
nografinio tipo, tačiau kun. Alfonso Bulotos ir
Koplytėlėje esančios skulptūros
L. Venio duomenys leidžia spėti, kad tai galbūt
greičiausiai yra vieno meistro kūriniai –
šv. Vaclovas (907–935), Bohemijos ir Slovakijos
globėjas, kurio atributai yra karūna ir kardas (Butai liudija tipažas, formos, iš dalies
lota A., Venys L. Šventųjų gyvenimai, Lietuvos
polichromija, nors ji ir neautentiška.
katalikų kalendorius, Kaunas, 1994, p. 445). Tačiau
knygoje nieko nesakoma apie Kūdikį Jėzų ant
Purvaičių maro kapeliai aptverti
šventojo rankų. Remiantis kitais, netiesioginiais
statinių tvorele, prižiūrimi. Palyginti
šaltiniais, galima daryti prielaidą, kad tai gali
būti Prahos Kūdikis Jėzus, kurio kultas turi savą
neaukšto kryžiaus šone sukonstruoti
istoriją ir gyvas iki šiol. Galbūt ateityje pavyks
savotiški rėmai užrašo lentai, kurioje
rasti daugiau duomenų ar šio siužeto liaudies
gana išplėtotas tekstas: Nuo maro, bado,
skulptūrėlių.
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ug / nies ir karo gelbėk / mus, Viešpatie / (Iš suplikacijos) / Purvaičių sodos / maro
kapeliai2.
Kapinių centre – koplytėlė ant žemės: stačiakampio plano, atvira iš priekio, šviesiai ruda. Stogelis dvišlaitis, skardinis, viršuje medinis kryželis. Stiklinės
stačiakampės durelės suskaidytos trimis skirtingo pločio vertikaliais tarpsniais,
pridengtos tiulinėmis užuolaidėlėmis. Pamatai cementiniai.
Viduje – nedidelė gipsinė Švč. Mergelės Marijos Maloningosios skulptūrėlė
ir didoka vaza su dirbtinėmis gėlėmis. Ji įdėta vietoj medinės 2000 m. užfiksuotos
ir namuose saugomos Pietos skulptūros, kuri datuota 1888 metais (jie išraižyti
skulptūros nugaroje).
Be to, kapinaitėse esama dviejų metalinių ir vieno medinio kryžiaus. Pastarasis, matyt, gana naujas, šviesiai geltonas, su nedideliu monolitiniu nimbu,
tekintais šakų galais. Kryžmoje skardinis stogelis aukštyn atlenktais ir trikampėliais
iškarpytais kraštais.
Ankantų senosios kapinaitės nedidelės. Čia esama dviejų koplytstulpių,
stogastulpio ir parūdijusio metalinio kryžiaus. Vienintelis palyginti gerai išsilaikęs
statinys – koplytstulpis su skulptūrine Kristaus Krikšto grupe. Atvira iš priekio
koplytėlė stačiakampio plano, į apačią siaurėjanti, melsvai dažyta. Stiklinių durelių rėmai balti. Koplytėlė dengta dvišlaičiu skardiniu stogeliu. Stulpas nedažytas,
stačiakampio skerspjūvio, nusklembtomis briaunomis. 2004 m. dar buvo įskaitomi
ant stulpo išraižyti pastatymo metai – 19093.
Koplytėlėje išlikusi palyginti geros būklės klasikinės ikonografijos skulptūrinė
Kristaus krikšto grupė. Virš šv. Jono Krikštytojo ir Kristaus galvų – aureolės apsuptas balandis, Šventosios Dvasios simbolis. Jono Krikštytojo ir Kristaus apdaras
panašus: mėlyna, rusvais kraštais skraistė krinta nuo pečių, dengdama ir klubus.
Veidai modeliuoti analogiškai: akys mėlynos, antakiai, smulkiai simetriškai sugarbanoti plaukai ir barzda rusvi.
Koplytstulpis lankomas, tai liudija prie jo pasodintos gėlės.
Kitas šių kapinaičių statinys ne mažiau įspūdingas, deja, jau tuščias. Tai
gana stambus koplytstulpis. Koplytėlė kryžmiško plano, dengta kryžmišku skardiniu stogeliu, virš kurio papuvęs medinis profiliuotas bokštelis, kryžiaus jau
nėra. Kryžių būta ne tik stogelio centre, bet ir ant visų kampų, išlikęs tik vienas
(2004 m. dar buvo visi, išskyrus centrinį). Koplytėlė, kaip įprasta tokios konstrukcijos statiniams, atvira iš visų pusių, su keturiais fasadais. Langeliai stačiakampiai,
buvę stikliniai, bet stiklas tebėra tik viename, o vienas net uždengtas lentomis.
Stulpas gana stambus, kvadratinio skerspjūvio, ties koplytėlės pagrindu – karnizas.
Trečiasis statinys – tipiškas žemaitiškas vieno aukšto baigiantis sunykti
stogastulpis (beje, tarp užfiksuotų statinių vienintelis tokios formos). Jau vos
įskaitomi pastatymo metai – 1882-ieji.
Virš gana lėkšto kūginio stogelio – 2 Purvaičių maro kapeliai, kaip ir kiti šio kaimo
mediniai paminklai, fiksuoti tris kartus: 1996 m.
nykstantis bokštelis. Geležinis kryžius
Lietuvos nacionalinio kultūros centro ekspedicijoje,
nuvirtęs ant stogelio šlaito (2004 m.
2000 m. kuriant filmą apie Lietuvos kryždirbystę
jis dar laikėsi ant bokštelio). Stoge- 3 ir 2011 m. „Versmės“ leidyklos ekspedicijoje.
Ankantų kapinaitės fiksuotos 2004 m. Žemaitijos
lį su stačiakampio skerspjūvio stulpu
regiono kultūros darbuotojų seminare ir 2011 m.
„Versmės“ leidyklos ekspedicijoje.
jungia keturios plačios, jau yrančios
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atramos, kurių paviršiuje galima įžiūrėti Nykstantis stogastulpis. Ankantų senkapiai.
monstrancijas primenančias drožinėtas A. Počiulpaitės nuotr. (viršuje kairėje)
ir išraižytas saulutes.
2004 m. liudininkai teigė, kad Kristaus krikštas. Koplytstulpis. Ankantų
senkapiai. A. Počiulpaitės nuotr. (viršuje dešinėje)
šalia buvusi Šapalų sodyba.
Keturakių kapinėse stovi trys vie
nakryžmiai, vienas dvikryžmis (kara Ankantų senkapiai. A. Počiulpaitės nuotr.
vykas, arba šv. Benedikto) ir pora ak
meninių kryžių (vienas su lenkišku įrašu) bei suolelis prie medžio. Kapinės apaugusios krūmokšniais ir įvairiais žolynais. Išskirtinis kapinaičių statinys – karavykas:
palyginti neaukštas, tamsiai žalias, jau apsitraukęs samanomis, nedekoruotas. Nėra,
greičiausiai ir nebūta specifinių tokiems kryžiams akronimų (šv. Zacharijaus arba
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šv. Benedikto frazių simbolių, dėl ko jie vadinami šv. Benedikto, rečiau šv. Zacharijaus kryžiais). Apatinėje kryžmoje – metalinis Krucifiksas.
Kiti šių kapinių mediniai kryžiai paprasti, nedekoruoti, vienas sunertas iš
natūralių rąstų.
Vilkaičių kapinės taip paskendusios žolėje ir apaugusios medžiais, kad
nuo vieškelio beveik nepastebimos. Jose išlikę keletas akmeninių ir cementinių
paminklų. Vienas medinis nuvirtęs ir baigia supūti. Atrodo, kad jos nelankomos
ir neprižiūrimos.
Smilgių kapinaitės irgi miške, apaugusios žole. Jose užfiksuota tik gana
gerai atrodanti koplytėlė eglėje ir geležinis kryžius. Koplytėlė stačiakampio plano,
dengta skardiniu stogeliu. Atvira iš priekio. Koplytėlėje gipsinė Lurdo Švč. Mergelės Marijos skulptūrėlė ir dirbtinės gėlės. Ant Mergelės Marijos rankos užkabintas
rožinis. Geležinis kryžius paprastas, atrodo, suvirintas iš vamzdžių, su metaline
Nukryžiuotojo skulptūrėle. Jis nukabinėtas rožiniais. Matyt, vieta lankoma, čia
meldžiamasi paliekant specifinius ženklus.
Maro kapeliai, esantys miške prie Žarėnų–Tvìrų kelio, žmonių vadinami
Milžinais. Iš girdėtų pasakojimų liko neaišku, kas tai buvę; esą būta trijų kryžių,
dabar stovi vienas medinis ir vienas iš juodų metalinių strypų sukonstruotas
kryžius. Jo galuose – balti metaliniai diskeliai su kryželiais, o kryžmoje – ištęstas, irgi baltas, keturkampis skydas su metaliniu Krucifiksu. Pamatai cementiniai,
juodai dažyti, užrašo nėra.
Medinis kryžius gana aukštas, rusvai dažytas. Galai nukirsti kiek suapvalintu
trikampiu, kryžmoje nedidelis dvišlaitis medinis stogelis. Krucifiksas metalinis.
Konstrukcijos stačiakampio skerspjūvio, pagrindas, kurio apačia papuvusi, apvalus.
Šalia abiejų kryžių išlikę kapai.
Tarp negausių šventorių paminklų galima paminėti 2008 m. Žarėnų bažnyčios
šventoriuje pastatytą kryžių. Jis ganėtinai aukštas, geltonas, paviršiai dekoruoti
stambiu raižytu ornamentu. Pečių ir viršūnės galų paviršiuje išraižytos spiralės
kaip gyvybės rato simbolis. Krucifiksas metalinis.

Mediniai paminklai viešosiose erdvėse
Tai kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai, šiuolaikinių formų mediniai paminklai pakelėse, kaimuose, miesteliuose, sodybose, kryžkelėse, laukuose. „Versmės“
ekspedicijoje jų užfiksuota 44: 16 kryžių, 13 koplytėlių ant žemės, 4 – medžiuose,
9 koplytstulpiai ir du, neskaitant rodyklės į Šatrijos Raganos gimtinę, šiuolaikiškų
formų statiniai. Teritorijoje jie pasiskirstę netolygiai, todėl tikslinga juos apžvelgti
pagal formas, o ne pagal vietoves.

Kryžiai
Dauguma stovi prie kelių ir sodybose. Beveik visi paprasti, minimaliai ar
visai nedekoruoti. Krucifiksai visų metaliniai.
Bene puošniausias – Gedvilo darbo kryžius (h ~5 m), pastatytas apie 2006 m.
Akmenskínės kaime, kryžkelėje. Pastatymą inicijavo Stanislovas Leščiauskas, iš
tėvų miško parinkęs ir ąžuolą. Nuo čia atsiveria plati laukų panorama.
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Ypač įspūdingai atrodo platus
nimbas, kurį sudaro dvigubas metalinis lankas su jame įspraustais mediniais stilizuotos tulpės elementais.
Abiejose kryžmos pusėse plona linija
išraižyta Apvaizdos akis. Aukšto pagrindo briaunos ir sankirta su liemeniu apskardintos, o briaunos ir baltai
nudažytos. Pamatai iš lauko akmenų,
neaukšti. Liemens priekio ir nugaros
bei pagrindo šonų paviršiai dekoruoti
kaltinėmis puslankiais apjuostų rombų
grandinėmis.
Tekstas iškaltas abipus pagrindo:
nuo keliuko į sodybą – TĖVŲ / PROTĖ
VIŲ / ŠVIESIAM / ATMINIMUI / IR /
PATRIOTI- / NĖS / STIPRY- / BĖS, nuo
kelio – DIEVE / AUKŠČIAU / SIAS / Kryžius. Akmenskinės kaimas. A. Počiulpaitės
PER AMŽIUS. / GLOBOK / ŽEMĘ / nuotr.
IR / ŽMONIJĄ. Virš teksto išraižyta
segmentinė žvaigždė.
Trijų kryžių (dviejų medinių ir akmeninio) grupė, primenanti savotišką
ansamblį, stovi šalikelėje prie įvažiavimo į Žarėnų miestelį nuo Kegÿ pusės:
akmeninis, laiptuotu pagrindu – viduryje, mediniai – iš kraštų. Pastarieji identiški,
nedekoruoti, pečių ir viršūnės galai nukirstos piramidės formos.
Akmeniniame kryžiuje iškaltas tekstas – savotiška šių kryžių pastatymo
intencija: DIDYSIS / PENKTADIENIS / ŠVENTIEJI 1934 M. / AUKA / ŽARĖNŲ
PARAPIJOS / TRETININKŲ.
Ansambliu šiuos kryžius, be abejo, galima laikyti tik sąlygiškai. Apskritai
Žarėnų valsčiaus teritorijoje nėra įprastinių medinių paminklų sankaupų – nei
kryžių kalnelių, nei šiuolaikinių formų statinių ansamblių. Nėra ar bent neteko
matyti ir savotiškų „duetų“, kaip Kretingos ar Plungės rajonuose. Tokį „duetą“
paprastai sudaro aukštas kryžius (kartais dvikryžmis, šv. Benedikto) ir koplytėlė
ant žemės.
Vismaldÿ kaime, pakelėje prie miško, stovi gelsvas, nežymiai į apačią platėjantis kryžmiškas kryžius. Stambios jo konstrukcijos stačiakampio skerspjūvio.
Ant neaukšto pagrindo negiliai įrėžtas užrašas: ATA / 1950. III. 24. Galbūt kryžius
pastatytas tragiškos žmogaus ar – pagal datą labiau tikėtina – partizano, žūties
vietoje. Kryžmoje – rombo formos erškėčiais vainikuotos Jėzaus galvos metalinis
medalionas.
Kryžiaus paviršiuje matyti įvairaus dydžio plyšiai, kurie, kaip ir pagrindo
apačia, užlieti betonu. Kryžius aptvertas juodų metalinių vamzdžių tvorele su
žaliomis ąžuolo lapų rozetėmis.
Prie Žarėnų–Kegų kelio stovi papilkėjęs natūralaus medžio, vietomis apsamanojęs ir supleišėjęs (h ~2,5 m) kryžius. Aptvertas neaukšta metaline tvorele.
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Nedekoruotas, šakų galai nukirstos dvigubos piramidės formos. Ant liemens iškaltas
užrašas: DIEVE / LAIMINK / MUS, žemėliau smulkesniu šriftu – Z. RIMKIENĖ /
1989, matyt, nuoroda į fundatorę.
Gana aukštas kryžius stovi Žarėnų–Telšių–Lîeplaukės kryžkelėje. Viršūnės ir
pečių galai suapvalinti. Pamatai akmeniniai. Priekinį paviršių paįvairina vertikalūs
grioveliai, savotiškai išskiriantys kryžmą, kurią puošia ploni metaliniai spinduliai
(šakelių su pumpurais formos). Kryžius nedažytas, natūralios medžio spalvos.
Šalikelėje, netoli Žarėnų–Telšių–Lieplaukės kryžkelės, tarp aukštų medžių
yra senas, jau gerokai apnykęs kryžius. Galai arba suirę, arba buvę statūs. Pečių
viršus apskardintas, o kryžmos apačia sutvirtinta stora medžio lenta. Stogelis
kryžmoje skardinis, trapecijomis iškarpytais, žemyn nulenktais kraštais. Krucifiksas
metalinis. Pagrindas apdėtas stambokais akmenimis.
Neaukštas kryžius stovi kelio Va»niai–Žarėnai dešinėje, prie Žarėnų miestelio
ribos. Palyginti neaukštas, nedažytas, vietomis suskeldėjęs, nedekoruotas.
Keletas kryžių užfiksuota sodybose. Du iš jų – Žarėnų miestelyje.
Vienas, pastatytas 1998 m., yra Jono Butkevičiaus (gim. 1928 m.) sodyboje
(Telšių g. 14). Šeimininko liudijimu, jis atsiradęs vietoj supuvusio senojo, kuris
čia stovėjęs gal šimtą metų. Kryžius gana paprastas, šviesus. Tradicinio trilapio
formos pečių ir viršūnės galuose giliai išskobti tamsūs (nudažyti ar padengti impregnantu) keturlapiai žiedai. Dekoratyvumo statiniui teikia ir savotiškai pabrėžia
kryžmą gana plačios tamsios juostos, prikaltos viršūnės, pečių bei dalies liemens
paviršiuje. Neaukšto pagrindo ir liemens sankirta apskardinta. Ant pagrindo –
analogiškas keturlapis žiedas, kurio viduryje išdrožti pastatymo metai.
Antrasis kryžius (Telšių g. 21) baltas. Paviršius suaižėjęs, vietomis patamsėjęs
ir apsamanojęs. Liemens ir viršūnės galai statūs. Tanki medžio, šalia kurio stovi
kryžius, lapija neleidžia identifikuoti į metalinį puodo dangtį panašaus daikto,
kuris, matyt, skirtas apsaugoti viršūnę nuo puvimo. Pagrindo ir liemens sankirta
jau patrešusi.
Kryžmoje – skardinis stogelis į viršų atlankstytais ažūriniais kraštais. Krucifiksas metalinis, nudažytas: Kristaus kūnas baltai, erškėčių vainikas ir perizonijus –
žaliai, plaukai ir barzda rudai4. Žemiau kryžmos, ties Nukryžiuotojo kojomis, iš
šonų pritvirtinti du skardiniai angelų su šakelėmis rankose siluetai.
Stefanijos Pocienės (Štigelytės) sodybos, esančios prie Žarėnų–Kegų kelio,
kryžius (h ~4 m) atsirado apie 1955 m., vyro Leono Pociaus iniciatyva. Galai
lėkštos dvigubos piramidės formos. Kryžmoje skardinis stogelis smulkiais trikampėliais iškarpytais ir žemyn atlenktais kraštais. Pagrindas aukštas (h ~90 cm).
Kryžius vietomis apsamanojęs.
Gi»kantiškės kaime, Stasės Engelienės (Kungytės) sodyboje, stovi Kazimiero
Gaubio darbo kryžius: neaukštas, sunertas iš šiek tiek aptašytų nestorų rąstų,
rudai dažytas. Kryžmoje – skardinis stogelis stambiais trikampiais iškarpytais,
žemyn atlenktais kraštais.
Be šių, medinių, verta paminėti du akmeninius kryžius: paminklą Vytautui
Didžiajam Meding¸nuose ir pokario
metų aukoms – Lauko Sodoje. Pamin- 4 Žemaitijoje teko matyti ne vieną nudažytą metalinę
ar gipsinę statulėlę.
klas Vytautui Didžiajam stovi prieš
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bažnyčią – baltas cementinis kryžius, skirtas 500 metų jubiliejui. Pagrindiniai
atributai – Vytauto Didžiojo biustas, simboliai (dvigubas kryžius ir kt.) sukomponuoti ant aukšto plataus pagrindo, o metaliniai Gedimino stulpai – ant viršūnės
ir pečių galų.
Kitas – irgi šalia šventoriaus, La÷ko Sodojê. Tai aukštas baltai dažytas cementinis statinys, dedikuotas pokario metų aukoms atminti. Medinėje dedikacijos
lentoje iškaltas tekstas: POKARIO METŲ NEKAL- / TŲ AUKŲ ŠVEN- / TAM
PRISIMINIMUI / LAUKSODOS PARAPIJOJE. Žemiau, mažesnėmis raidėmis: PASTATYTA PARAPIJIEČIŲ / LĖŠOMIS. 1990.X.4.

Koplytėlės ant žemės
Kaip minėta, Žarėnų valsčiaus teritorijoje koplytėlių ant žemės daugiausia.
Vyrauja, išskyrus trejetą mūrinių, mediniai vienaaukščiai statinėliai, tarp kurių
vienas kitas dviaukštis. Kone visos dengtos kryžmiškais ar piramidiniais stogeliais (skirtingai nuo kitų Žemaitijos regionų, nėra trišlaičių). Jos pastatytos ant
akmeninių, mūrinių, cementinių pamatų. Nėra ir koplytėlių su prieangėliais ir
kolonėlėmis. Kai kurios pažymėtos lentelėmis, kad tai valstybės saugomas liaudies
dailės paminklas. Pamatai akmeniniai, mūriniai ar cementiniai.

Vienaaukštės koplytėlės
Turbūt įdomiausia šiose apylinkėse koplytėlė ant didžiulio riedulio, vadinamo Dievo stalu, esančio Šašaičių kaime, netoli Medingėnų, Keturakių miške, bei
jos istorija. Dabartinė, ko gero, trečioji. Kada pastatyta pirmoji, neaišku, galbūt
XIX a. ar XX a. pradžioje. 1936 m. ją yra nupiešęs Juzefas Perkovskis. Piešinys
publikuotas J. Perkovskio fotografijų albume5. Lyginant J. Perkovskio piešinį ir
gretimame lape pateiktą koplytėlės nuotrauką, akivaizdu, kad tai skirtingi statiniai,
bet vieta, riedulys neabejotinai tie patys. Nuotrauka nedatuota. Be abejo, ji vėlesnė
nei piešinys, galbūt karo ar pirmųjų pokario metų. Joje grakščių neogotikinių formų
statinėlis, miniatiūrinė dvibokštės, greičiausiai Žarėnų, bažnyčios kopija. 1996 m.
ji buvo užfiksuota Lietuvos nacionalinio kultūros centro ekspedicijoje, o 2000 m.
publikuota filme apie Lietuvos kryždirbystę ruošiant kryždirbystės pristatymą
UNESCO bei kompaktiniame diske6. Koplytėlė jau tada buvo gerokai sunykusi,
išdužusiais langeliais, reikalinga restauravimo ar bent remonto. Iš autentiškų medinių skulptūrėlių tebuvo likusi „Mergaitė (Karalaitė?) su knyga“, greičiausiai iš
šv. Jurgio grupės. Be to, dar buvo įdėtas kryžius, gipsinė Švč. Mergelės Marijos
Dangun Ėmimo ir angelo statulėlės bei atvira aukų dėžutė su įvairių nominalų
monetomis.
2011 m. „Versmės“ leidyklos eks5
Perkovskis J. Fotografija, sud. E. Spudytė, Vilnius:
pedicijoje neogotikinės koplytėlės vieLietuvos nacionalinis muziejus, Žemaičių „Alkos“
toje užfiksuotas jau kitoks statinėlis.
muziejus, 2012, p. 93.
6
Cross-crafting in Lithuania (filmas, 21 min.), 2000;
Mėlynas (beje, dažai jau pradėję lupKryždirbystė Lietuvoje. Paminklai, ikonografija, patis), gana grubios konstrukcijos. Tolima
pročiai, meistrai, sud. A. Počiulpaitė, Vilnius:
Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005; Lithuanian
senojo užuomina – gana primityvūs
Cross-crafting. Monuments, iconography, customs,
bokšteliai su kryželiais. Pakeistas fasacross-crafters, comp. Ale Počiulpaite, Lithuanian
Folk Culture Centre, 2006.
das, frontone prikalta didelė metalinė
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Koplytėlė ant Dievo stalo riedulio. Keturakių
miškas. A. Počiulpaitės nuotr.
Koplytėlės ant Dievo stalo vidus: priekyje –
medinė Mergaitės su knyga skulptūra.
A. Počiulpaitės nuotr.

saulutė. Kone pusę sienelių dengia stogelio
šlaitai. Senoji koplytėlė, deja, galutinai
pražuvusi, nes, sekant tradicija, sudeginta.
Viduje įdėtos tos pačios skulptūrėlės ir aukų dėžutė. Gretimame kaime
paklausus, kodėl ten aukojama, moteriškė
atsakiusi, kad tikrai nežinanti, bet važiuodama pro šalį miško keliuku visada
įdedanti centų. Galimas daiktas, koplytėlė
laikoma stebuklinga – tuo galima paaiškinti aukas. Juolab kad akmuo ir koplytėlė
buvę dvarvietės, kurios jau nebelikę nė
ženklo, pakraštyje.
Gìdikėnų kaime, prie kelio, įsiterpusi tarp eglaičių ir beržų, aptverta aukšta vieline tvora, stovi mėlyna, kvadratinio
plano, dengta tamsiu kryžmišku skardiniu stogeliu su geležiniu kryžiumi viršuje
koplytėlė. Pamatai aptašyto akmens, netaisyklingo skritulio formos, koplytėlė pasislinkusi į dešinį kraštą. Yra standartinė lentelė, kad tai valstybės saugomas liaudies
dailės paminklas, tačiau gana naujas dažymas, gipsinės statulėlės leidžia spėti, kad
autentiška tik pati koplytėlės forma.
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Koplytėlės vidus padalytas į
keturis tarpsnius, kiekviename įdėtos
gipsinės skulptūros: iš priekio, nuo kelio, – Madona su Kūdikiu, iš nugaros –
šv. Antano, iš kairės – šv. Juozapo, iš
dešinės – Švč. Jėzaus Širdies. Fasado
frontone – įstiklintas Švč. Mergelės Marijos Širdies paveikslėlis. Viduje daug
dirbtinių gėlių, lauke, prieš koplytėlę,
žvakė ir gyvų gėlių puokštė liudija,
kad koplytėlė lankoma.
Vieline tvorele aptvertos vienaaukštės koplytėlės esama tarp eglaičių
ant aukšto šlaito netoli Žarėnų prie
Žarėnų–Va»nių kelio. Koplytėlė šešiakampio plano, dengta raudonu skardiniu šešiakampiu stogeliu, virš kurio
nedidelis medinis tekintas bokštelis ir
baltas geležinis kryžius. Stiklinių sienelių rėmai mediniai, impregnuoti. Pamatams panaudotas šulinio rentinys.
Viduje – gipsinė Madonos su
Kūdikiu skulptūra ir dirbtinės gėlės.
Koplytėlę 2009 m. padirbdino telšiškis skulptorius ir kryždirbys Steponas
Kaminas. 2013 m. „Aukso vainiko“
metinės konkursinės parodos kataloge
pateiktoje tos koplytėlės nuotraukoje
matyti ne gipsinė Madonos su Kūdikiu,
o paties meistro drožta Švč. Mergelės
Marijos Širdies skulptūra7.
Vertini¹kų (?) kaime, prie kelio
stovinti vieno aukšto koplytėlė – kvadratinio plano, dengta piramidiniu cinkuotos skardos stogeliu, ant kurio fasadinio šlaito dažais nupieštas kryželis.
Virš stogelio nedidelis medinis rudas
bokštelis su geležiniu kryžiumi. Rudi
ir langelio rėmai. Koplytėlės sienelės,
kaip ir stogelis, apskardintos cinkuota
skarda. Pamatai cementiniai.
Atvira iš priekio. Viduje ant laiptuoto postamento padėta didelė nespalvota Švč. Jėzaus Širdies oleografija. Po
Jėzaus atvaizdu smulkiu šriftu kelio-

Koplytėlė ant Dievo stalo akmens. J. Perkovskio
piešinys, 1936 m.

Koplytėlė ant Dievo stalo akmens. Nuotraukos
autorius ir metai nežinomi
7

Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda. 2013
(katalogas), sud. A. Počiulpaitė, Vilnius: Lietuvos
liaudies kultūros centras, 2013, p. 28.
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mis kalbomis užrašytas pavadinimas.
Apatinis postamento laiptelis užtiestas
tradicine lovatiese, ant jo Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu oleografija, po
kuria dar patiesta siuvinėta servetėlė,
o grindys ištiestos kiliminiu taku. Iš
šonų – dirbtinės gėlės.
Koplytėlė stovi plataus betoninio
tako gale, tujų gyvatvorės fone.
Nedidelė stačiakampio plano
koplytėlė yra Saušilio miške, prie Žarėnų–Lieplaukės kelio. Pastatyta ant
akmeninių pamatų, kuriuose įrėžta
1947.V.9 data, žyminti pastatymo ir,
galimas daiktas, partizano žūties laiką.
Cinkuotos skardos stogelis dvišlaitis,
virš jo – bokštelis su palyginti dideliu
geležiniu kryžiumi. Skardinės stogelio
atbrailos iškarpytos ažūriniais lankeliais. Koplytėlė geltona, jos apačia ir
kampai apmušti gana plačiomis žaliomis profiliuotomis, žaliai nudažytomis
medžio juostomis. Langelių rėmai bal- Koplytėlė ant žemės. Gedikėnų kaimas.
ti. Frontone standartinė lentelė, kad A. Počiulpaitės nuotr.
tai valstybės saugomas liaudies dailės
paminklas.
Koplytėlė atvira iš priekio ir šonų. Viduje – medinė Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios skulptūra. Mergelės Marijos drabužis melsvas, skraistė tamsiai
mėlyna, ties veidu šviesiai apkraštuota. Plaukai tamsūs. Aštrokų bruožų veide
skausmingos rimties išraiška. Žvilgsnis, nukreiptas į tolį ir į save, reiškia gilų
vidinį susikaupimą. Rankos sukryžiuotos ant krūtinės. Kojos basos. Drabužis modeliuotas išilginiais grioveliais. Rusvas postamentas rudai taškuotas.
Skulptūrai iš dešinės įdėtas tamsus medinis kryžius su didele Nukryžiuotojo
skulptūra, greičiausiai irgi medine (per užuolaidėlę iš lauko sunku nustatyti, nes
koplytėlė užrakinta). Viduje, kaip įprasta, – dirbtinės gėlės.
Gana plataus tako iki koplytėlės pakraščiai buvę apdėti baltai dažytomis
silikatinėmis plytomis, – jų eilė vietomis jau suirusi, plytos išsibarsčiusios.
Dvi panašios struktūros koplytėlės yra Girkantiškės kaimo sodybose.
Viena iš jų stovi po dideliu uosiu Onos Jurgutienės (Lukošiūtės) sodyboje.
Koplytėlė (h 1,60 m) kvadratinio plano, dengta kryžmišku rudai dažytu skardiniu stogeliu ažūrinėmis atbrailomis. Stogelio viršuje – profiliuotas bokštelis su
paprastu mediniu kryželiu. Ruda ažūriniais kraštais skardos juosta apjuosti ir pamatai. Siauras, irgi rudas, skardinis stogelis fryzo apačioje, matyt, skirtas sienelių
apsaugai. Pamatai baltai dažytų silikatinių plytų. Dekoratyvumo koplytėlei teikia
ne tik rudi skardos elementai, baltas bokštelis, balti langelių rėmai, bet ir gana
1090

E T N I N Ė K U LT Ū R A

naujai atrodančios geltonos sienelės. Ant Koplytėlė. Saušilio miškas. A. Počiulpaitės
langelių pakabintos tiulinės užuolaidėlės. nuotr.
Priekiniame frontone – nedidelis tamsiai
rudas medinis kryželis su balta metaline Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios
Nukryžiuotojo skulptūrėle.
skulptūra. Koplytėlė ant žemės. Saušilio
Koplytėlės vidus padalytas į kelis miškas. A. Počiulpaitės nuotr.
tarpsnius. Priekiniame ir kairiajame įdėtos
gipsinės Švč. Mergelės Marijos Maloningosios skulptūrėlės, nugariniame – gipsinė
klūpančio angeliuko statulėlė ir dvi nespalvotos oleografijos: Švč. Mergelės Marijos
ir Švč. Jėzaus Širdies. Išsiskiria dešiniajame tarpsnyje esanti medinė Rūpintojėlio
skulptūra (h ~20 cm). Tradicinės ikonografijos, palyginti negrabiai drožta, nedažyta,
tačiau išoriniame paprastume slypi vidinė ekspresija. Rūpintojėlis, šeimininkės žodžiais, pirktas Telšiuosê, Švč. Mergelė Marija Maloningoji – per atlaidus Žema¤čių
Kalvaríjoje, o paveikslai gauti dovanų.
Kita koplytėlė – Birutės Kazlauskienės (Gedminaitės) sodyboje. Ją pagal pakelės koplytėlės pavyzdį 1997 m. padarė ir pastatė šeimininkės vyras Gediminas
Kazlauskas. Jos žodžiais, tai buvę kaip svajonės išsipildymas.
Statinys panašus į aptartąją Onos Jurgutienės (Lukošiūtės) koplytėlę. Pamatai silikatinių plytų, balti dažai jau beveik nusitrynę. Statinėlis aptvertas rusva
metaline tvorele su žaliomis rozetėmis. Koplytėlė kvadratinio plano, dengta kryž
mišku cinkuotos skardos stogeliu. Atbrailas ir fryzą juosia rudos skardos juostelės
trikampėliais iškarpytais kraštais. Stogelio centre, bokštelio vietoje įmontuotas
pastatomas kryželis, o ant kiekvieno kampo nedideli rudos skardos kryželiai.
Visos sienelės stiklinės, baltais mediniais rėmais. Frontonai skirtingų spalvų: du
balti, du rudi.
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Vidus vientisas, jame kelios gipsinės skulptūros:
Švč. Mergelės Marijos ir Švč. Jėzaus Širdies bei šv. Teresės
iš Lizjė (liaudies mene labai reto siužeto). Šv. Teresės statulėlė
nudažyta, nesilaikant ikonografinio prototipo.

Dviaukštės koplytėlės

Lietuvos valsčiai

Koplytėlė. Onos
Jurgutienės
(Lukošiūtės) sodyba.
Girkantiškės kaimas.
A. Počiulpaitės nuotr.

Ekspedicijoje užfiksuotos trys dviaukštės koplytėlės. Dvi iš jų stovi prie
Žarėnų–Varnių kelio, viena sodyboje.
Viena iš prie kelio stovinčių koplytėlių kvadratinio plano. Pirmojo aukšto
stogelis kryžmiškas, skardinis. Ant jo užkelta antroji, dengta aukštu piramidiniu
stogeliu. Abiejų stogeliai raudonai nudažyti, jų viršuje nedideli mediniai kryželiai.
Sienelės medinių lentelių, matyt, buvusios lakuotos, lakas jau gerokai nusišėręs.
Pamatai akmeniniai. Antro aukšto koplytėlė gerokai mažesnė, ištęsto silueto, šiek
tiek primena bokštelį. Abi koplytėlės atviros iš visų pusių. Statinėlis aptvertas
gana aukšta (h ~92 cm) profiliuotų statinių tvorele.
Apatinėje koplytėlėje, kurios grindys ištiestos kiliminiu taku, įdėtos keturios gipsinės skulptūros: iš priekio nuo kelio Švč. Jėzaus Širdies, iš nugaros –
šv. Juozapo, iš dešinės – Švč. Mergelės Maloningosios, iš kairės – šv. Antano.
Viršutinėje – Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios statulėlė (atrodo, irgi gipsinė).
Antrosios koplytėlės abu aukštai kvadratinio plano, dengti rudais piramidiniais skardiniais stogeliais. Viršuje – Krucifiksas. Sienelės žalios, apskardintos,
mediniai langelių rėmai balti. Apatinė koplytėlė atvira iš visų pusių, viršutinė –
tik iš priekio. Pamatai akmeniniai, rudai nudažyti.
Pagal standartinę lentelę, tai valstybės saugomas liaudies dailės paminklas.
Tačiau viduje nieko autentiško nelikę. Pirmajame aukšte – nedidelė, gerokai suny1092
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kusi Švč. Mergelės Marijos oleografija
ir gipsinė statulėlė, dirbtinės ir gyvos
gėlės, antrajame – gipsinis Švč. Mergelės Marijos medalionas nusilaupiusiu
paviršiumi.
Šiek tiek atokiau, koplytėlės kai
rėje, stovi plonas metalinis kryžius (gal
būt kažkada čia būta kapinaičių).
Palyginti nauja, prieš ketverius
metus pastatyta dviaukštė koplytėlė
stovi Čiutų sodyboje, III Ùžminijų kaime. Ji pakeitė sunykusią XIX a. pab.–
XX a. senąją, statytą Jono Čiutos tėvų.
Statant siekta panašumo į buvusiąją.
Be kita ko, šeimininkų teigimu, senoji
buvusi apvogta, o likusios šv. Jurgio,
Švč. Mergelės Marijos skulptūros ir kryžius atiduoti į Telšių „Alkos“ muziejų.
Koplytėlė kvadratinio plano, stovi ant baltų cementinių pamatų. Atvira Dviaukštė koplytėlė. Žarėnų–Varnių kelias.
iš visų pusių, langeliai užtiesti tiuli- A. Počiulpaitės nuotr.
nėmis užuolaidėlėmis. Pirmojo aukšto
stogelis kryžmiškas, skardinis. Ant jo užkelta kita, irgi kvadratinio plano koplytėlė,
gerokai mažesnė, dengta piramidiniu skardiniu stogeliu. Dėl gerokai mažesnio
tūrio ji primena savotišką bokštelį. Ant stogelių kampų ir viršaus – paprasti
mediniai kryželiai.
Apatinėje koplytėlėje įdėtos kelios skulptūros. Itin vertingas didelis kryžius
su medine Nukryžiuotojo skulptūra (h 35 cm). Jėzaus galva nusvirusi į kairę, akys
užmerktos, veide santūri kančia. Kūno formos meistriškai modeliuotos. Perizonijus baltas, plaukai, barzda – tamsiai rudi. Akivaizdu, kad čia kurio nors senojo
skulptoriaus darbas. Kitos statulėlės – Švč. Mergelės Marijos Maloningosios ir
Švč. Jėzaus Širdies – gipsinės, gerokai mažesnės. Žemaitišku papročiu Švč. Mergelės
Marijos skulptūra puošta stambiu vėriniu, o kryžiaus kryžma – stikliniais karoliais.
Viršutinėje koplytėlėje – medinė nedažyta tradicinės ikonografijos Rūpintojėlio skulptūra (h 20 cm).

Mūrinės koplytėlės
Buvusio Žarėnų valsčiaus teritorijoje užfiksuotos trys mūrinės koplytėlės.
Viena jų, gana aukšta (h 1,50 m, pamatai – 66 cm), stovi prie senojo Telšių kelio,
Krėpštÿ kaime, šalia didžiulio ąžuolo ir akmens riedulio. Aptverta metaline tvorele.
Koplytėlė kvadratinio plano, geltonų plytų, durelių viršuje ir šonuose – raudonų
plytų dekoratyviniai akcentai. Pamatai gana stambūs, cementiniai. Stogelis kryžmiškas, skardinis, sodrios raudonos spalvos. Stogelio centre – medinis skritulio
skerspjūvio bokštelis su kaltu geležiniu kryžiumi. Analogiški, tik mažesni kryžiai
yra ir ant kitų stogelių. Frontonuose skardiniai tapyti skrituliai, kurių centre, pilkš1093
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vame fone, – Apvaizdos simbolis: Akis
trikampyje. Skritulių pakraščiai – tankūs juodi brūkšneliai šviesiai žaliame
fone – primena aureolę. Gaila, spalvos
jau šiek tiek apiblukusios. Tokius darinius būtų galima traktuoti ir kaip
tam tikrą liaudiškos tapybos apraišką.
Koplytėlė atvira iš visų pusių.
Vidus vientisas, jame trys nemažos
skulptūros: šv. Kazimiero (h 50 cm),
Rūpintojėlio (h 40 cm) ir šv. Roko
(h 45 cm). Skulptūros tradicinės ikonografijos ir polichromijos, bet padarytos
iš netradicinės medžiagos – molio, galbūt net neišdegtos. Išraiškingos, santūrių, gražiai modeliuotų formų, deja,
vietomis jau byrančios8.
Kita raudonų plytų koplytėlė
(h 2 m) stovi prie senojo Telšių kelio.
Galimas daiktas, čia būta senkapių, nes
nuo kelio išlikę betoniniai laipteliai ir
dideli mūriniai, panašūs į kapinių vartus stulpai. Kapų kauburėlių nematyti. Mūrinė koplytėlė. Krėpštų kaimas.
Koplytėlė dengta kryžmišku skardiniu A. Počiulpaitės nuotr.
stogeliu, virš kurio apskardintas bokštelis ir senovinis geležinis kryžius. Frontone data: 1957 7 20.
Koplytėlė atvira tik iš priekio, durelės arkinės, metaliniais rėmais, stiklinės.
Viduje – kryžius su metaliniu Krucifiksu. Padėta dirbtinių gėlių, žvakidė, centų
(koplytėlė greičiausiai laikoma stebuklinga).
Trečioji, irgi raudonų plytų, koplytėlė stovi prie Telšių–Žarėnų kelio. Kvad
ratinio plano, dengta kryžmišku skardiniu stogeliu (skarda jau sulopyta), kurio
viršuje baltas lietas metalinis kryžius. Langelių rėmai balti. Koplytėlė aptverta
medine statinių tvorele.
Viduje ant aukšto laiptuoto postamento – gipsinė Švč. Mergelės Marijos
Širdies skulptūra, erškėčiais vainikuotos Jėzaus galvos medalionas bei keletas
gana chaotiškai sudėtų nespalvotų oleografijų. Iš nugaros – keistos formos medžio
plokštėje aukštu reljefu drožtas ar tik prie jos prikaltas kryžius su Nukryžiuotojo
skulptūrėle.

Koplytėlės medžiuose
Žarėnų apylinkėse jų nedaug. Kai
kurios sunykusios ar baigiančios nykti.
Viena geriausiai atrodančių – į
eglę įkelta koplytėlė Elenos Godeliauskienės (Navėraitės) sodyboje, Vertinin-

8

Lauko (ir ne tik) liaudies skulptūroms molis, kaip
medžiaga, naudojamas itin retai, greičiausiai dėl
nepatvarumo. Tai antras mano matytas atvejis.
Daugiau kaip prieš dvidešimt metų nedideles
molines skulptūrėles teko užfiksuoti Stakliškių
kapinių (Prienų r.) miniatiūrinėse koplytėlėse,
sukomponuotose ant aukšto medinio kryžiaus
viršūnės ir pečių galų.
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kų (?) kaime. Koplytėlė stačiakampio plano, mėlyna, baltais langelių rėmais, atvira
iš priekio ir šonų. Stogelis medinis, tamsiai rudas. Frontone prikaltas medinis
kryželis. Šoniniai langeliai su tiulinėmis užuolaidėlėmis. Viduje – gipsinė Lurdo
Švč. Mergelės Marijos statulėlė ir nespalvota Jėzaus alyvų darželyje oleografija
ant galinės sienelės. Pridėta dirbtinių gėlių.
Koplytėlė eglėje prie Medingėnų–Rietavo kelio (greičiausiai čia būta sodybos)
tuščia. Durelių nebėra, staktos šonai sutvirtinti metalo juostomis. Vidaus sienelės,
sprendžiant iš atplaišų, matyt, buvusios apskardintos. Koplytėlė stačiakampio
plano, dengta skardiniu stogeliu, turi kotą.
Žarėnų–Lieplaukės–Plungės kryžkelėje matyti koplytėlės kleve likučiai. Tėra
išlikusi galinė sienelė, ant kurios prikalta metalinė Nukryžiuotojo skulptūrėlė, ir
pusė stogelio.
Į medį prie to paties kelio įkelta koplytėlė irgi nykstanti. Stačiakampio
plano, dengta dvišlaičiu skardiniu stogeliu, virš kurio nedidelis šviesus metalinis
kryželis. Šonai apsamanoję, frontonas greičiausiai iš faneros lakšto, netolygiai baltai
dažytas. Įstiklinta, viduje, ant apskardintos galinės sienelės, – metalinis Krucifiksas.

Koplytstulpiai
Žarėnų valsčiaus teritorijoje koplytstulpių palyginti gausu. Jie stovi kaimuose,
sodybose, pakelėse, miesteliuose, kartais net ne po vieną.
Koplytstulpio, esančio priešais Žarėnų bažnyčią, koplytėlė stačiakampio
plano, dengta kryžmišku skardiniu stogeliu, kurio viršuje geležinis kryžius.
Koplytėlė ruda, pro šiek tiek nusitrynusį dažų sluoksnį matyti ankstesnio
dažymo pėdsakai. Ji išsiskiria tekintų
elementų gausa: be kolonėlių, tekinti
dariniai įkomponuoti ir pastogėlėse, ir
frontonuose. Ažūrinės medžio juostos
puošia stogelio atbrailas, fryzus, koplytėlės apačią. Langelių rėmai balti.
Stulpas geltonas, paplatėjimais
padalytas į tris tarpsnius, ties koplytėlės pagrindu – nedidelis laiptuotas
karnizas.
Koplytėlė atvira iš visų pusių.
Vidus suskaidytas į keturias dalis. Vienoje pastatomas kryželis su metaline
Nukryžiuotojo skulptūra, kituose – gipsinės Švč. Jėzaus Širdies, Madonos su
Kūdikiu ir šv. Antano statulėlės.
Prie Lauko Sodos bažnyčios šventoriaus irgi esama koplytstulpio su medine šv. Florijono skulptūra. Koplytėlė
kvadratinio plano, atvira iš visų pusių, Koplytstulpis. Lauko Soda. A. Počiulpaitės nuotr.
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įstiklinta, dengta cinkuotos skardos piramidiniu stogeliu, virš jo nedidelis
metalinis kryželis. Stulpas natūralaus
medžio.
Koplytėlėje – tradicinės ikonografijos polichromuota šv. Florijono
skulptūra. Šventasis pavaizduotas dešine ranka pilantis iš kaušo vandenį
ant degančio medinio rąstinio namo,
kairėje laikantis vėliavą. Drabužiai, išskyrus šalmą, sage susegtą skraistę,
labiau primena gaisrininko (diržu su
didele sagtimi sujuostas švarkas, ilgaauliai batai) nei III–IV a. romėnų
kario aprangą.
Koplytstulpio, stovinčio I Minijų kaime, po didele liepa, koplytėlė
kvadratinio plano, į apačią siaurėjanti,
atvira iš visų pusių, įstiklinta. Dengta
piramidiniu skardiniu stogeliu, kurio
viršuje nedidelis medinis kryželis. Stogelio šlaitų pakraščiai iškarpyti smulkiais trikampėliais. Stulpo viršus ties
koplytėlės pagrindu apjuostas skardos Koplytstulpis. I Minijų kaimas. A. Počiulpaitės
juosta irgi trikampėliais iškarpytais nuotr.
kraštais. Koplytėlės kampus puošia
ažūrinis ornamentas, kuris, kaip ir visa koplytėlė, nudažytas ryškiai geltonai.
Vidus vientisas, jame dvi gipsinės Švč. Mergelės Marijos skulptūros: Maloningosios ir Madonos su Kūdikiu. Kaip įprasta, pridėta dirbtinių gėlių.
Išskirtinis šio koplytstulpio stulpas: stambus, šiek tiek platesnis už koplytėlės pagrindą, profiliuotas, nedažytas. Pagal formą galima spręsti, kad jis senesnis
už koplytėlę.
Įdomios struktūros koplytstulpis su dviem nevienodo dydžio koplytėlėmis yra
prie Žarėnų–Kegų kelio. Mažesnioji patalpinta į didesniąją. Didesnioji kvadratinio
plano, atvira iš priekio ir šonų. Dvišlaitis stogelis, kaip ir frontonai, – gofruotos
raudonos, atbrailos – cinkuotos skardos. Ant stogelio šlaitų suformuotos nedidelės
atviros stoginėlės, kuriose, kaip ir frontone – metaliniai krucifiksai. Nemažas medinis
kryžius su metaline Nukryžiuotojo skulptūra pakabintas ant nugarinės sienelės.
Koplytėlės kampuose – vientisos medinės juostos iš palyginti stambių nukirstų
piramidžių su skirtingų spalvų metalinėmis „sagutėmis“. Ant stogelio kraigo –
tamsiai rudas skardinis keturlapis žiedas. Be to, koplytėlės pagrindo kampuose
pritvirtintos stambios tekintos medinės žvakidės.
Stulpas natūralaus medžio kamieno, vietomis smulkiai padrožinėtas, jame
iškalti ir pastatymo metai – 2001.
Langeliai spalvoto, vitražą primenančio stiklo (kairėje vienas kampas išdužęs).
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Mažesnioji vidinė koplytėlė, prišlieta prie didesniosios galinės sienelės, – stačiakampio plano,
atvira iš trijų pusių. Tarpas tarp koplytėlių priekinių
sienelių primena prieangėlį, kurio grindys išklotos
tamsiu guminiu kilimėliu.
Vidinėje koplytėlėje sudėti ir sakraliniai objektai: nedidelė gipsinė Lurdo Švč. Mergelės Marijos
skulptūrėlė ir išraiškinga, užimanti beveik visą galinę
sienelę, akvarelę ar spalvotą piešinį primenanti oleo
grafija. Centre – kone per visą aukštį Kristus ant
kryžiaus. Fone sukomponuoti kančios ženklai: Kristaus
kankinimo simboliai ir įrankiai (plakimo stulpas, kopėčios, rimbai, ietis, šv. Veronikos skarelė su Jėzaus
atvaizdu, gaidys, primenantis Petro išsigynimą, žaltys
ir kaukolė – pirmapradę žmogaus nuodėmę, iš kurios
išvadavo Kristaus kančia ir auka). Apačioje kursyvu
keliomis kalbomis įvardytas siužetas: Kristaus kančia.
Įdomus medinis koplytstulpis stovi prie Žarėnų–Tvìrų kelio. Jo koplytėlė kvadratinio plano, dengta
kryžmišku skardiniu stogeliu su profiliuotu bokšteliu
ir tradiciniu geležiniu kryžiumi viršuje. Cinkuotos Koplytstulpis. Žarėnų–Tverų
skardos stogelio atbrailos ažūrinės. Koplytėlė, frontonai, kelias. A. Počiulpaitės nuotr.
bokštelis, kaip ir skardos juosta koplytėlės apačioje, – intensyvios mėlynos spalvos, langelių rėmai balti. Stulpas stambus, skritulio
skerspjūvio (Ø ~50 cm), geltonas.
Iš visų pusių atviros koplytėlės viduje įdėta nemaža Švč. Mergelės Marijos
Sopulingosios skulptūra, jai iš dešinės neaiškus darinys, tarsi prie lentos pritvirtintas Jėzaus medalionas. Skulptūra gipsinė, nudažyta gana storu dažų sluoksniu,
primena medinę.
Stambus tradicinis koplytstulpis stovi (ar bent 2000 m. stovėjo) Purvaičių
kaime, prie kelio (2011 m. kažkodėl jis naujai neužfiksuotas, todėl duomenys iš
2000 m.). Stulpas rudas, profiliuotas, su neplačiu laiptuotu karnizu ties koplytėlės
pagrindu. Koplytėlė kvadratinio plano, dengta kryžmišku stogeliu su bokšteliais ir
tradiciniais kalvio darbo kryžiais. Atvira iš visų pusių, įstiklinta. Joje – Švč. Mergelės Marijos Maloningosios gipsinė skulptūra, papuošta karoliais.
Kitas Purvãičiuose esantis koplytstulpis, statytas 1953 m., yra žinomo
etnografo, Žemaitijos kryždirbystės tyrinėtojo Igno Končiaus sodyboje. 2011 m.,
ekspedicijos metu, sodyba buvo tvarkoma, koplytstulpis remontuojamas, skulptūros laikinai išimtos. Ankstesnių metų (2000 m.) duomenimis, koplytėlė buvusi
kvadratinio plano, siaurėjanti į apačią, dengta kryžmišku skardiniu stogeliu su
profiliuotais bokšteliais bei paprastais metaliniais kryželiais. Atvira iš visų pusių,
įstiklinta. Frontone nuo gyvenamojo namo pusės buvo kryželis su Nukryžiuotojo
skulptūrėle. Stulpas profiliuotas, vietomis, matyt, keičiant išpuvusias vietas, lopytas. Remontuojant koplytėlė ir stogelis nekeisti, tik naujai nudažyti, o profiliuotas
stulpas pakeistas tiesiu, kvadratinio skerspjūvio, tamsiai rudai nudažytu.
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Kaip atrama skulptūroms ar savotiškas fonas
centre buvo neaukšta siaura sienelė. Fasadinėje pusėje stovėjo išraiškinga tradicinės ikonografijos ir
polichromijos Švč. Mergelės Marijos Maloningosios
skulptūra. Mergelės Marijos rūbas baltas, apsiaustas
mėlynas, iš nuleistų rankų trykšta auksinės bronzos
spalvos spinduliai. Galva apsupta tokios pat spalvos
spindulinga aureole, kurioje įkomponuota ir dvylika
žvaigždžių. Kitoje pusėje – tradicinės ikonografijos
šv. Jurgio skulptūra.
Keturakių kaime Ramanauskienės sodyboje esantis koplytstulpis, 2000 m. duomenimis, yra dailininko
Vaidoto Žuko fundacija. 2011 m. užfiksuota koplytėlė
kvadratinio plano, dengta kryžmišku skardiniu stogeliu, virš kurio jau papuvęs ir nulinkęs profiliuotas
bokštelis su tradiciniu geležiniu kryžiumi. Atvira iš
visų pusių. Langelių, kurių vienas jau be stiklo, rėmai,
bokštelis ir kryžius balti, o koplytėlė, kaip ir kvadratinio skerspjūvio stulpas, ruda. Neaukšto pagrindo
apačia papuvusi.
Švč. Mergelės Marijos
Frontonuose šviesiame fone nutapyti krikščio- Maloningosios skulptūra
niški simboliai: nuo kelio – Apvaizdos akis, iš deši- iš I. Končiaus sodybos
nės – Jėzaus monograma INRI, iš kairės – balandis, koplytstulpio. Purvaičių kaimas.
Šventosios Dvasios simbolis, nuo keliuko į sodybą, A. Počiulpaitės nuotr.
deja, nublukęs, nebeatpažįstamas.
Koplytėlės vidus vientisas, jame – pastatomas kryželis, gipsinė Lurdo
Švč. Mergelės Marijos statulėlė ir medinė Rūpintojėlio skulptūra. Rūpintojėlis –
tradicinės ikonografijos, gana jautrios drožybos, nedažytas. Viduje įprastai pridėta
dirbtinių gėlių.
Krėpštų kaimo Kazimiero Rimgailos sodybos koplytstulpį sąlygiškai galima
būtų laikyti ir koplytėle ant žemės dėl aukštų (h 110 cm) iš akmenų sumūrytų
pamatų. Koplytėlės (h 85 cm) pagrindo ir stulpo matmenys sutampa.
Koplytėlė kvadratinio plano, arkiniais langeliais, dengta skardiniu piramidiniu stogeliu su nedideliu mediniu kryželiu viršuje. Koplytėlės sienelės mėlynos,
kampai, pagrindas, langelių rėmai ir viršutinis kryželis rudi.
Viduje medinė moters (vienplaukės, baltu drabužiu ir mėlynu apsiaustu)
skulptūra. Poza (priklaupusi, kairė ranka nuleista, dešine skausmingai sugniaužusi
skraistės kraštą) primena šv. Magdaleną iš nukryžiavimo scenos. K. Rimgailos
žodžiais, skulptūrą gavęs iš žmogaus, radusio ją šiukšlyne ir restauravusio.
Tarvydų kaime, Danutės (Žukauskaitės) ir Antano Alvinskų bei Vincento
Alvinsko sodybose, stovi du panašios sandaros koplytstulpiai.
Pirmasis pastatytas 1996 m. Alvinsko brolio iniciatyva. Koplytėlė šešiakampio plano, dengta šešiakampiu skardiniu stogeliu, virš kurio skardinis svogūno
formos bokštelis su gana stambiu metaliniu kryžiumi, kurio kryžmoje – Gedimino
stulpai. Stulpui panaudotas gana didelio skersmens cementinis vamzdis. Stiklinių
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sienelių rėmai metaliniai. Viduje – nedidelis pastatomas kryželis ir gipsinė Lurdo
Švč. Mergelės Marijos skulptūra.
Kitą koplytstulpį sudaro kvadratinio plano koplytėlė, pastatyta ant šviesaus cementinio vamzdžio. Koplytėlė dengta piramidiniu stogeliu su keturiomis
stoginėlėmis ant šlaitų. Stoginėlėse įdėti jau gerokai pablukę paveikslėliai: vienas
Švč. Mergelės Marijos Širdies, kiti du galbūt šv. Kazimiero ir šv. Vincento, ket
virtasis visai nebeįžiūrimas.
Virš stogelio – skardinis bokštelis su stambiu ažūriniu metaliniu kryžiumi.
Arkinių langelių rėmai ir sienelės irgi skardiniai. Koplytėlės viduje palyginti didelė
gipsinė Švč. Mergelės Maloningosios skulptūra.

Skulptūriniai Žarėnų valsčiaus paminklai
Skulptūrinių, arba naujoviškų formų, medinių paminklų buvusioje Žarėnų
valsčiaus teritorijoje nedaug, ekspedicijoje teužfiksuoti du ir rodyklė į Šatrijos
Raganos gimtinę.
Vienas iš jų – skulptūrinis stogastulpis (tiksliau – stulpinė skulptūra) stovi
Žarėnuose, prie bažnyčios šventoriaus. Iškaltas įrašas Bažnyčiai / 100 liudija, kad
paminklas skirtas Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios jubiliejui. Statiniui
panaudotas stambaus medžio kamienas. Nuo jo nuskusta žievė. Paviršius šviesus,
šonuose išraižytas gana giliomis lygiagrečiomis rievėmis ir stilizuotu tulpės žiedu
viršuje. Statinys dengtas metaliniu skrituliu, kurio viršuje kaltas kryžius.
Paminklo centras – horeljefu iškalta Rūpintojėlio skulptūra. Poza atitinka
tradicinę ikonografiją, tačiau dėmesį patraukia keletas neįprastų detalių: savotiškai
modeliuoti plaukai bei stilizuotas erškėčių vainikas, ilga juosta sujuostas Jėzaus
drabužis, ant kaklo pakabintas kryželis su spindulių aureole. Apskritai skulptūrinės
formos palyginti grubiai modeliuotos bei stilizuotos.
Prie restauruoto Medingėnų dvaro, Šatrijos Raganos gimtinės, kur įkurtas
rašytojos muziejus, stovi salantiškio skulptoriaus ir kryždirbio Liudo Ruginio darbo
skulptūrinis stogastulpis. Įrašai, iškalti paminklo priekyje (RAŠYTOJAI / MARIJAI /
PEČKAUSKAITEI / ŠATRIJOS / RAGANAI / 2002) ir nugaroje (DRAUGIJOS SAULUTĖ / RŪPESČIU / AUTORIUS L. RUGINIS), fiksuoja ne tik paminklo intenciją,
bet tikriausiai ir jo iniciatorius, fundatorius bei autorių.
Stogastulpiui panaudotas stambaus medžio kamienas. Priekyje apvalumas
nusklembtas ir iškaltas Švč. Mergelės Marijos Maloningosios bareljefas (h 160 cm).
Mergelė Marija vaizduojama tradiciškai: stovinti visu ūgiu, basa, nuleistos rankos
atvirais delnais simbolizuoja trykštančias malones. Skulptūra jautrios drožybos,
santūrių harmoningų formų, veidas ir drabužiai subtiliai modeliuoti.
Šonuose per visą skulptūros aukštį stulpas paplatintas augaliniais motyvais
išraižytomis stilingomis lentomis tarsi sparnais, kurie savotiškai įrėmina figūrą.
Tarp skulptūros ir stogelio – apvalaus natūralaus medžio tarpsnis, kuriame iškalta
Švč. Mergelės Marijos monograma. Visas statinys šviesiai impregnuotas. Stogelis
dvišlaitis, profiliuotomis atbrailomis. Virš jo – išraiškingas kalvio darbo metalinis
kryžius.
Stogastulpis pastatytas ant metalinių strypų, suleistų į akmeninį pamatą.
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Medinė rodyklė į Šatrijos Raganos gimtinę stovi prie kelio Keturakių
kaimo pakraštyje. Tai gana aukštas dekoratyvinis stogastulpis, dengtas dvišlaičiu stogeliu profiliuotomis medinėmis atbrailomis. Ant kraigo – stilizuotas
tulpės žiedas. Stogelį su stulpu jungia
augalo šakelių formos atramėlės: toks
darinys primena tradicinius žemaitiškus
vienaaukščius stogastulpius. Po stogeliu ant stulpo išraižytos dvi skirtingo
dydžio segmentinės žvaigždės, stulpo
tarpsnis iki gana ilgos medinės rodyklės
su iškaltu užrašu (ŠATRIJOS RAGANOS
GIMTINĖ) profiliuotas, statinio apačia
paramstyta, matyt, jau papuvusi.
* * *
Kiekvienas liaudies medinis paminklas – kryžius ar koplytėlė – neatskiriamai susijęs su jo statytojų gyvenimu,
tikėjimu, papročiais. Jo pradžia – sumanymas, kitaip tariant, – intencija. Toliau L. Ruginio darbo skulptūrinis stogastulpis prie
seka padirbdinimas (paties sumany- Šatrijos Raganos gimtinės, Medingėnų dvaro.
tojo ar kviestinio meistro rankomis), A. Počiulpaitės nuotr.
pastatymas parinktoje vietoje. Ir, be
abejo, pašventinimas, nes tik pašventintas statinys gali būti garbinimo, maldingo
lankymo, apeigų objektu.
Asmeninės ir bendruomeninės pagarbos, pamaldumo formas, giedojimus
didele dalimi lemia vietos papročiai. Ekspedicijoje surinkta nedaug medžiagos apie
šio krašto žmonių santykį su sakraliniu statiniu, apeigas, giedojimus: gegužines
pamaldas (liaudiškai – mojavas), Kryžiaus (kryžiaunas) dienas, Žemaičių Kalvarijų
kalnus ir kt. Dalis tų papročių natūraliai nyksta, nes senieji giedotojai išmiršta,
o jaunimas tų tradicijų jau neperima.
Žemaitijai (ne tik Žarėnams) būdingi pagarbos ženklai panašūs. Suprantama,
gerbiami ne patys statiniai, o Švč. Mergelė Marija, Jėzus Kristus, šventieji, kurių
atvaizdai juose patalpinti. Dirbtinės ir gyvos gėlės bei žvakės, kaip garbinimo
ženklai, naudojamos visoje Lietuvoje, bet Žemaitijoje jų itin gausu, ypač koplytėlėse, koplytstulpiuose. Kai kuriose koplytėlėse, matyt, laikomose stebuklingomis
(Žarėnuose, kaip minėta, tokių užfiksuotos dvi), dedamos aukos, kartais net konkrečiai neminint dėl ko aukojama.
Tebėra gyvas ir Žemaitijoje ypatingai akcentuojamas apžadų paprotys: žmogus, reikalingas pagalbos, dažniausiai prašantis pasveikimo sau ar šeimai, padaro
tam tikrą įžadą (apsižada) pastatyti kryžių ar koplytėlę arba bent jau esančią
aplankyti, pasimelsti, uždegti žvakę, prie stebuklingosios palikti auką ir pan.
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Yra liudijimų, kad žmonių prašymai Nukryžiuotasis. Čiutų sodyba, Užminijų k.
išklausomi (tiesa, ne visada apie tai A. Počiulpaitės nuotr.
linkstama kalbėti, ypač jei tai susiję su
itin privačiais išgyvenimais).
Sopulingoji. Medingėnų kapinės. A. Počiulpaitės
Žemaitijoje įprasta Švč. Mergelės nuotr.
Marijos skulptūrėles – ir medines, ir
gipsines – puošti karoliais ar vėriniais, kartais net keliais. Žarėnuose tokių papuoštų skulptūrėlių palyginti mažiau nei kituose Žemaitijos regionuose. Mažiau
į koplytėles dedama ir devocionalijų, paskirų paveikslėlių, veidrodėlių ir panašių atributų. Užtat esama su pagrindiniu siužetu nesusijusių gipsinių angeliukų
skulptūrėlių, gipsinių ir metalinių medalionų.
Tam tikrą pamaldumo vaizdą atspindi ir kryžiuose, koplytėlėse, koplyt
stul
piuose esantys skulptūrėlių siužetai. Be abejo, daugiausia krucifiksų, – Nukryžiuotojo
atvaizdas būtinas kiekvienam statiniui, nesvarbu kokia jo architektūrinė forma.
Antroje vietoje pagal populiarumą Švč. Mergelė Marija (Maloningoji, Sopulingoji,
Lurdo, Švč. Marijos Širdis, Madona su Kūdikiu, Pieta). Daug Švč. Jėzaus Širdies
skulptūrėlių, yra keletas Rūpintojėlių, bet neužfiksuota šiaip jau populiaraus Nazariečio, Kristaus su kryžiumi skulptūrų.
Nedidelis ir šventųjų būrelis: matome šv. Antaną, šv. Kazimierą, šv. Barborą,
šv. Jurgį, šv. Florijoną ir labai retą skulptūroje šv. Teresę iš Lizjė.
Buvusio Žarėnų valsčiaus kryždirbystės vaizdas daugeliu atžvilgių yra savitas Žemaitijos kryždirbystės panoramoje:nes kiekviena liaudies kultūros apraiška
turi specifinių lokalinių bruožų ir jai nėra būdingas standartas. Daugeliu variacijų
išsiskleidžiančios medinių paminklų formos, skulptūrėlės, papročių niuansai liudija
žmogaus kūrybines interpretacijų galias.
1101

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

1957-ųjų metų Vinco Žilėno ekspedicija
Parengė Juozas Girdvainis

1957 m. ekspedicija buvo pradėta birželio 25 d.
Kelionė buvo baisi. Ištisą kelią lijo, lijo. Taip lyg iš
kibiro. Visi šlapi, perlyti sustojome Kaltinėnų mokyk
loje. Sustojome 7 asmenys. Birželio 26 d. apžiūrėjome
miestelį, labai nuskurdusį, aplūžusį, turintį „Pieno
centro“ statytą pieninę ir lentpjūvę, nekalbant apie
7-metę mokyklą. Buvome parapijos kapinėse, kur
guli palaidotas Dionizas Poška-Paškevičius. Stovi jo
antkapinis paminklas su lietuvišku įrašu.
Žvilgterėję Varniuose per Žarėnus pasiekėme
Medingėnus. Žarėnai karo audros nušluoti. Jų cent
ras – griuvėsiuose.
Atvykome į Medingėnus 1957 m. birželio 26 d.
Rytojaus dieną pasiunčiau telegramą muziejui, kur
mes esame sustoję, prašydami painformuoti studentes Vincas Žilėnas. 1980 m.
dailininkes, kurios sutiko mums talkininkauti renkant Vytauto Bortkevičiaus nuotr.
tapytinį liaudies meną. Susipažinome su vietiniu klebonu kun. Jonu Paliūku, kuris mums aprodė bažnyčią ir visus jos kuklius turtus.
Kunigas pasirodė labai kultūringas žmogus. Dar jaunas, 1942 m. įšventintas į
kunigus, prieš metus grįžęs iš Rusijos Sibiro tremties – Irkutsko, kur esą išbuvęs
bene 6 metus lageryje.
Tai pirmas kunigas, kuris be didelių prašymų sutiko padovanoti iš bažnyčios visa, kas bažnyčioje kulto reikalams nenaudojama. Visų pirma, pasiūlė iš
senosios bažnyčios skulptūrėles, kurių zakristijoje pasirodė gana daug, nemaža
jų buvo rasta virš bažnyčios lubų. Jis dovanojo net monstranciją, kuri datuotina
XVIII a., dovanojo bažnytinių senovinių drabužių – stulų, arnotų, skiaučių ir t. t.
Kunigas Jonas Paliūkas pasisiūlė mus pavedžioti po parapijos apylinkes,
kurių jis pats dar pakankamai nespėjo apvaikščioti.
Aplankėme buvusį grafų Šukštų dvarą, kurio mediniai rūmai, statyti
XVIII a. II pusėje, yra pasibaisėtinoje padėtyje. Dalis nugriuvusi, dalis laikosi
ir joje gyvena buvę jo kumečiai, dabar kolūkiečiai. Kas buvo dvare vertinga
meno istorijos požiūriu, sako, 1940 m. liepos–rugpjūčio mėn. buvo išvežta į
„Alkos“ muziejų Telšiuosna. Kita dalis dingo po karo audros. Rūmuose porą
metų gyvenę kareiviai, tai ir dvaro rūmų krosnys su dailiai ornamentuotomis
koklėmis išdaužytos.
Truputį geresnis vaizdas buvusiame Gorskių dvare, kuris yra čia pat prie
Šukštų. Mediniai XIX a. rūmai dar gerai laikosi, turi stogą, juose įrengtas kolūkio
centras, skaitykla-klubas ir kolūkio pirmininko butas. Salkoje gyvena senutė, kurios
sūnus kitados Lietuvos laikais atpirkęs iš Gorskienės dvarą, o Gorskienė
LCVA, f. R-754, ap. 13, b. 34, l. 96. Kalba netaisyta
išvažiavusi pas dukterį į Paryžių. Ji
(red. past.).
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išvažiuodama išsivežusi visa, kas susieta su menu ir istorija. Naujai pirkęs žemę
Keršys miręs, vaikai kažin kur gyveną Telšiuose.
Buvome užsukę ir pas buvusius eilinius žemaičių valstiečius, iš vieno kurių
buvome nusipirkę porą megztų skaryčių ir vilnonį sijoną, iš antro rankšluostinę,
o iš trečios lovatiesę.
Po pietų aplankėme Lenkaičių dvarą ir prie jo matėme augančius iš gilios
senovės ąžuolus, kurių vienas jau apdžiūvęs, tik su dalim gyvų šakų, yra toks
storas, kad mes gal 7–9 asmenys vos apkabinome. Kiti trys ąžuolai bent kiek
jaunesni, plonesni ir dar gražiai žaliuoja. Ties tais ąžuolais būta jaunimo dainų
šventės, o ąžuolo viduje būta įrengtos užkandinės. Matyt, vietos aukštiems pareigūnams.
Po dienos keliavimo susidarė nelabai smagus įspūdis. Visos sodybos sugriuvę,
ūkininkų trobesių beveik nėra likę. Dar teberiogsojo pasišiaušusios žemaičių trobos,
nors ir jų vaizdas liūdnas. Dar liūdniau atrodė jų viduje. Žmonės nepaprastai
suvargę, vaikai išblyškę, apdriskę, kaip ir jų tėvai. Skundžiasi savo sunkia dalia,
mažai tegauna už darbadienius, net duonos nebeturį. Laiko po karvę ir telyčią.
Matyt, pieną labai taupo, nes už jį perka duoną. Mūsų ekspedicijos žmonių negalėjo aprūpinti net pienu nė vienas kiemas. Girdi, turiu tik pustrečio litro pieno.
Už pieną mokėjome po 2 rb už litrą, o už kiaušinių 10 štukų pradžioje po 6 ir
net 8 rublius.
Mūsų nuotaikas dar labiau gadino bjaurus oras. Nuolat apsiniaukę, rytais
šalta, dieną nuolat lynoja…

Birželio 28 d.
Medingėnų parapijoje gyvena apie 1 000 gyventojų, prieš karą jų yra buvę
apie 1 500.
Klebonas Jonas Paliūkas – menininkas, tarsi liaudies skulptorius miniatiūrininkas, pridirbęs įvairių miniatiūrinių skulptūrėlių iš kaulo būdamas lageryje. Jų
turi apie 15 vienetų. Palyginti neblogai padaryta, kai kurios net visai vykusiai.
Jis jas laiko kaip atminimą ir norėtų kokiam muziejui padovanoti.
Šiandien visą dieną dulkė nedideliais lašeliais lietus, nuolat merkdamas.
Pagaliau vidudienį taip įsilijo, jog mes negalėjome iš kambario nė nosies iškišti.
Ši diena, galima sakyti, niekais ir praėjo. Išbrauktina iš ekspedicijos laiko, nors
labai gaila. Gaila vyriausiai todėl, kad prarasta dar viena diena, o nieko ypatinga
dar neužeita, kas galima būtų užfiksuoti.

Birželio 29 d.
Šiandien Medingėnuose švenčiama Šv. Petro ir Povilo diena. Kiek atėjo
žmonių į bažnyčią – nežinau, nes anksti išėjome į darbą. Traukė keliais žmonių,
vienas kitas net ir važiavo, bet vis dėlto nedaug. Dauguma likusių žmonių namie
šventė, nors vieną kitą radome ir savo asmeninės nuosavybės sklypus purenant,
daržoves kaupiant, bulves aparinėjant.
Žvalgantis po sodybas ir gyvenamąsias trobas susidarė labai niūrus vaizdas:
trobesiai baigia griūti, dauguma kiaurais stogais, kai kurie jau pusiau nuvirtę.
Sveiko kluono rasti beveik jau nepavyko. Nėra ir daržinių. Tvartai baigia griūti,
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dar truputį geriau laikosi svirnai ir gyvenamieji namai, nors ir jų daugiau kaip
pusė be stogų arba kiaurais stogais, kai kurie išvirtusiais sienojais. Kaip sunkiai
gyvena žmonės. Kaip jie neužšąla žiemą? Ak, kaip šiurpu!
Sprendžiant iš trobesių tipų, žemaičiai teprasideda Rietavo ir Varnių rajonais į šiaurę. Čia pradeda vyrauti asimetriniai gyvenamieji namai su tipingu
žemaičiams išplanavimu. Bet čia dar pažįstamas priemenės terminas, kai tuo tarpu
šiauriau jau jo nėra. Rietavo–Varnių žemaičiams priemenė yra toji patalpa, į kurią
patenkama iš ūkinio kiemo. Tuo tarpu per „gonką“ ir čia įeinama į „sienių“.
Priemenės plane yra kaminas, o ten, kur jo nėra, yra priemenėje atviras ugniakuras ir duonkepė krosnis, kurios „pečungis“ yra priemenėje, o visas korpusas
yra įleistas į priešininkę.
Priešininkė dabar tėra tik daržovių ir bulvių sandėlis. Priešininkės šone yra
„špižarnia“, kurioje laikomas pienas, kabo mėsa, sūriai ir t. t.
Iš „sieniaus“ patenkama į „gerąją trobą“. Geroji troba paprastai turi gražiai
paklotą lovą, stalą, vėliau spintą drabužiams. Jos grindys medinės, švarios. Už
gerosios trobos yra dar viena patalpa: alkierius. Alkierius paprastai labai mažas,
gal 3 x 3, gal 4 x 4. Tai svečio kambarys, kuriame taip pat stovi lova, skrynia,
stalelis, gėlių vazonas ir kt. Ant sienų kabo paveikslų, daugiausia litografiniai
šventųjų paveikslai.
Lygiagrečiai su gerąja troba stovi bakavoji arba virtuvė. Čia visuomet yra
įrengta plyta, vadinama „kuknė“, prie jos arti stovi spinta indams, stalas maistui
ruošti, kėdės, lopšys ir kt.
Už bakavosios, lygiagrečiai su alkieriumi, dar yra patalpa, dažnai alkieriumi
vadinama, skirta suaugusiam miegoti, dažniausiai mergai samdinei.
Gyvenamuose namuose miega tik vaikai ir tėvai, suaugęs jaunimas net ir
žiemą miegodavo klėtyje – kamarose. Net per didžiausius šalčius tekdavo miegoti nekūrentoje kamaroje, gelbėdavo šilti patalai. „Sveikiau tokioje kamaroje miegoti.
Žmogus vikriai keliasi“, – sako E. Daumantienė iš Medingėnų, kuri ir pati, jauna
būdama, visada miegojusi nekūrentose klėčių kamarose, iki ištekėjusi ir sulaukusi
vaikų. Buvę jų 4 broliai ir 5 seserys, ir visi, kai suaugę, miegoję klėtyse net žiemą.
Aplamai, reikia pasakyti, kad šių žemaičių namai žymiai patogiau išplanuoti
ta prasme, kad beveik kiekvienas turėjo savo atskirus miegamuosius ir nemiegojo
virtuvėse.
Žemaičiai duoną kepa duonkepės krosnyje, kurios daugiau niekam nenaudoja.
Kiaulėms jovalą verda vadinamame „mūryje“, kurių bent porą esu ir nufotografavęs. Pusryčius verda plytoje, vadinamoje kuknėje.
Dabartiniuose žemaičių gyvenamuose namuose apkūrenimo sistema yra suardyta: atsirado kambariuose daugiau viryklų, negu yra jų anksčiau buvę. Dabar
žemaičių trobose gyvena po 2–3 šeimas ir kiekviena įsirengusi viryklas. Toks
susiglaudimas kilo ryšium su jų trobų sunykimu. Nuvirtus savajai trobai šeima
keliasi arba pas kaimyną į kampą, arba įsikuria išvežto arba pabėgusio kaimyno
troboje. Medingėnų apylinkėje jau yra mažuma tų trobų, kuriose gyventų tik
viena šeima…
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Birželio 30 d.
Buvome Telšiuose. Maisto produktai turguje tokie pat, kaip Vilniuje, jeigu
ne truputį brangesni. Pvz., sviestas 14–15 rb, lašinių 1/2 kg – 15 rb, kiaušinių
10 št. 9–10 rb.
Turgus nedidelis. Valstiečių maža tėra atvykusių, o tie, kurie atvažiavo,
prekiavo miltais, turėjo veršelių, avių, paršelių. Telyčiukė 4–5 savaičių kainavo
apie 180 rb, tokio pat laiko paršelis – 250–280 ir net 300 rb. Pirkom muziejui
keletą žemaitiškų klumpių. Nebrangios.
Bent keletą valandų maloniai praleidome laiką buvusiame „Alkos“, dabar
Telšių kraštotyros muziejuje, kuris buvo pradėtas organizuoti Lietuvos valstybės
laikais. Jo organizatorius – mokytojas poetas P. Genys. Pradžioje daugiausia jame
buvo sukaupta liaudies meno kolekcijų. Per 1940 m. nacionalizaciją daugelis
žemaičių dvarininkų turėtų paveikslų, taikomojo meno ir aplamai feodalinės kultūros paminklų perėjo į muziejų. Tai nepaprastai brangios kolekcijos, išsaugotos
būsimoms kartoms.
Stebėtis tenka tąja mūsų Žemaitija! Tiek tos meilės menui ir dvarininkų, ir
valstiečių tarpe. Lankaisi ir džiaugiesi tąja mūsų žemaičių kūryba. Visi lietuviai
yra mėgę skulptūrėles, vadinamus Dievukus, tačiau aukštaičiai jokiu būdu negali
net lygintis su žemaičiais. Kryžius, koplytėlė, paminklas kiekviename žingsnyje.
Jų dar ir dabar, 1957 m., galima rasti, nežiūrint tos audros, kuri nusiautė kraštą
per karus ir sumaištis. Kas jų, tų skulptūrėlių, nėra nukniaukęs? Nėra muziejaus,
kuris daugiau ar mažiau nebūtų papildęs savo fondų žemaitiškais Dievukais. Per
karą nebuvo kareivio, kuris nebūtų šaudęs į tas skulptūrėles, o jų vis dar galima
rasti, jas dar ir šiandien žemaičiai daro, nors jau ne taip gausiai kaip anksčiau.
Mūsų rūpestis būtų rasti žemaitiškąjį velnią. Daug ką prašiau, bet niekas
nežino, kur jų yra ir kur tokį velnią galima būtų užsakyti. Galbūt reikės prašyti
žemaičių liaudies menininką Puškorių, gyvenantį kažkur palei Salantus Kalnalio
pašto ribose.
Grįžtant prie Telšių kraštotyros muziejaus reikia tik pasidžiaugti, kad čia
buvo žmonių, kurie suspėjo išgelbėti nuo pražūties tokius turtus 1940 m. dvaro
nacionalizacijos metu ir per karą. Telšiečiams muziejininkams tegalima pavydėti
tokių gražių turtų – ir liaudies meno lobyno, ir feodalinės kultūros paminklų.
Feodalinės kultūros paminklų gausumu Telšių kraštotyros muziejus pralenkia ne
tik mūsų vadinamus respublikinius muziejus Vilniuje ir Kaune.
Grįžę iš Telšių tik šiandien sužinojome, kad yra tas dvaras, kuriame gyvenusi
lietuvių rašytoja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. Tai Medingėnų dvaras netoli
Keturakių kaimo, anapus Minijos upės. Jos gyvenamąjį namą nufotografavome,
padariau bent kelias nuotraukas. Dvaro rūmai jų baigia griūti, jau nugriuvo gonkos, išvirto vieno namo siena. Suvirtęs dvaro kumetynas, tvartai, klėtys, rūsys.
Dar tebestovi senos liepos.
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Liepos 1 d.
Šiandien buvome Laurynaičių kaime, kuriame prieš 100 m. tebuvę dvi sodybos ir jos turėjusios maždaug po 150 ha. Tų abiejų ūkių savininkai buvę įtarti
dalyvavę 1831 m. sukilime, vienas jų buvęs ištremtas, jo žemė konfiskuota. Iš jo
patylomis nupirkęs ūkį Lukauskas, kurio betgi pirkimo aktą, Medingėnų klebonui
kun. Šimkui įskundus, caro valdžia panaikinusi ir iš Lukausko žemę atėmusi.
Ligšiolinis buvęs vieno šių ūkių savininkas Adolfas Lukauskas yra nusipirkęs prieš
30 metų 14 ha tos žemės, kurią caro valdžia iš jo senolio buvo atėmusi. Adolfas
Lukauskas sumokėjęs 8 000 Lt už žemę, 6 000 Lt už trobesius. Jis atsivežęs pinigus
iš Amerikos, kur išbuvęs 17 metų ir uždirbęs 9 000 dol., iš jų 4 000 dol. palikęs
tenykščiuose bankuose: vienam 3 000 dol., kitam 1 000 dol. Bankas, kuriam įdėjęs
3 000 dol., subankrutavęs, o iš antrojo ligi karo gaudavęs procentų.
A. Lukauskas yra labai senas, gimęs 1874 m. gruodžio 5 d. Jis yra pamokytas, gerai pažangiai ūkininkavęs, turėdavęs pinigų, Amerikoje būdamas, o vėliau
ir Lietuvon grįžęs mėgęs rinkti įvairius muziejinius daiktus: turėjęs didelį numizmatikos rinkinį ir kitokių daiktų, tačiau po karo jis buvęs apiplėštas ir apvogtas.
Dingę visi gerieji daiktai. Belikusi viena pypkė, vietinio beržo, jis ją už 25 rb
perleido muziejui. Grįždamas iš jo į Medingėnus nupirkau dvi liaudies tapytines
skrynias. Pirkau labai pigiai: už vieną sumokėjau 100 rb, už kitą 175 rb. Pirmoji
turi datą „1875“, antroji be datos, bet užtai geroje būklėje.
Statybos ir trobų inventorizacija. Šiandien buvo inventorizuota Rietavo
raj. Medingėnų kaime E. Daumantienės sodyba ir troba, kitados jos tėvo Ant.
Vytarto sodyba. E. Daumantienė – jos vyras užkuras, dabar vienas brigadininkų, mėgstąs „užtraukti“ dainą – yra gimusi ir augusi šioje sodyboje ir troboje.
Jos tėvai turėjo 22 ha žemės ir 9 vaikus, iš kurių 4 berniukai ir 5 mergaitės.
Eugenija, pati jauniausioji, pasiliko tėvo ūkyje ir užsiėmė užkurą, ir dabar jame
gyvena. E. Daumantienės sodyba yra Medingėnų bažnytkaimio žemių ribose. Ir
yra maždaug už kilometro nuo miestelio ir maždaug už 150–200 m nuo savo
artimiausio kaimyno trobos, atseit sodybos. Kada čia įsikūrė jų sodyba – Eugenija
Daumantienė, gimusi 1915 m., nieko konkretaus nemokėjo paaiškinti. „Gyvenom čia
nuo senų laikų“, – vienintelis jos atsakymas. Tiek pat nieko konkretaus negalėjo
pasakyti ir senyvi kaimynai, turėję po 70–80 metų amžiaus. Sodybą atsimena iš
senų laikų ir iš vaikystės jos trobą.
Sprendžiant iš sodyboje augančių medžių, atrodo, kad ši sodyba nėra kilusi per kaimų skirstymą į viensėdžius XX a. pradžioje. Per daug storos liepos,
kad jos tebūtų kokių 50 metų. Matyt, ši sodyba atsiradusi iš senų laikų, galimas
dalykas, iš tų laikų, kai čia kūrėsi Medingėnų gyvenvietė.
E. Daumantienės trobos priemenėje esamas kaminas turi įrėžtą „1857“. Matyt,
„1857“ yra to kamino statymo data. Atseit pati troba jau negali būti jaunesnė negu
šis kaminas. Tai turbūt per daug aišku. Dėl to suprantama, kad nieks iš šeimos
ir vyresniųjų amžiumi kaimynų negali atminti, kada ši troba buvo pastatyta.
Man buvo naujiena, kad E. Daumantienė prieštaravo, jog jų troba turinti
„prišninkę“, kaip galima patirti iš žemaičių, gyvenančių už Varnių–Rietavo linijos
ir į šiaurę. Ji prastąją, ūkinio įėjimo priemenę vadina ne „prišninke“, bet priemene.
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Pas mus nėra „prišninkės“, yra tik priemenė. Priemenė pirmoji yra, o priemenė
antroji yra priemenė – tvirtina E. Daumantienė. Pagal ją tokius pavadinimus yra
radusi užgimusi, tegirdėjo juos augdama. Taip pas mus ir šiandien visi vadina.
E. Daumantienės troba yra asimetrinio plano. Tokio plano čia beveik visos
tradicinės trobos, nors dar pernai dirbant Pagramančio–Šilalės Degučių apylinkėse
nebuvo rasta asimetrinio plano trobų. Tiesa, ten gyvenamieji namai buvo vadinami
„stuba“, dar ne „troba“.
Čia jau visur virtuvė vadinama bakavoji. Už jos kamara arba kamarėlė. Bakavojoje yra virykla, kukne vadinama, valgomasis stalas ir pora suolų su kėdėmis,
lentynėlė niekams, vadinama „šuplyrė“, stovi kibiras su vandeniu, pamesta malkų
ir t. t. Bakavojoje triūsia šeimininkė, čia sėdi ir vaikai, vyras. Už bakavosios yra
kamara – kamarėlė, kitur alkieriuku vadinama, kur miega mergė arba kuris iš
šeimos, kas yra suaugęs. Čia tiek nedaug vietos, kad telpa viena lova ir mažas
staliukas, kėdelė.
Geroji troba yra pati švariausia patalpa žemaičio troboje, nekalbant apie
svečio kambarį, vadinamą alkierių. Gerojoje troboje žemaitis priima savo svečią,
čia stovi gerasis jo stalas, kėdės, spinta, komoda. Ši patalpa apšildoma šildomąja
sienele, kuri šyla iš viryklos.
Alkieriuje miega svečias, kai jo nėra – suaugusi duktė arba sūnus, dažnai
jaunavedžiai. Vis dėlto nevedę, atseit jaunimas, miega arba trobos kamarose, kuriose krosnių nėra, arba klėčių kamarose. Žiemą kamaron nubėga basi žemaičiai.
Miega pataluose. Patalus turi kiekvienas suaugęs šeimos narys ir samdinys.
Prišninkėje yra įmontuotas visas duonkepės korpusas. Duonkepė kuriama
iš priemenės, kuri yra atsukta į pečiungą. Jų duonkepė turi speltų – 1–2 angas
dūmams išeiti, pro kurias išrūksta dūmai iš krosnies. Duoną pašovus užkemšamas
speltys, kad neišeitų iš krosnies karštis. Prišninkėje laikomos daržovės, bulvės,
kaip rytų aukštaičių pirkaitėje. Prie prišninkės yra kamara maistui. Bet kamara
yra švariai įrengta trobos plane, kartais ji yra lygiagrečiai su prišninke, kartais už
prišninkės, tuo atveju ji turi iš lauko duris šoninėje arba galinėje sienoje.
Tačiau ne visuomet yra duonkepių korpusai įleisti į priešininkės patalpą,
kartais pečius stovi priemenėje skersai pastatą; tuo atveju duonkepės šonas sudaro
savotišką šildomąją sienelę priešininkėje.
Aplamai ir vėl tenka pastebėti, kad žemaičiai didele švara nepasižymi. Man
rodos, rytiniai aukštaičiai žymiai švariau gyvena.

Liepos 2 d.
Darėme išvyką Plungės link per Žlibinus, o iš ten į Kantaučius. Kantaučiuosna važiavome prašyti klebono padovanoti mūsų muziejui Žlibinų bažnyčioje
liaudies ornamentuotą 1852 m. skrynią ir Viešpatį Dievą, laiminantį žmones. Deja,
klebono neradome, jis išvykęs kažkur bene į Kalvariją, iš kur žadąs grįžti bene
už poros dienų. Tad nieko nepešėme.
Grįždami per Jerubaičius sužinojome, kad kažin kur pakelėje į Medingėnus
iš Plungės esąs dar įdomus „numas“ Vaitkaus sodyboje, tačiau mes pravažiavome
nepastebimai. Kita vertus, nerodėme entuziazmo daryti ilgesnių sustojimų, kadangi
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jau buvo pavakarė ir, be to, dar pakankamai gerai lynojo. Tad bet kuris darbas,
ypač su fotoaparatu, neįmanomas.
Turbūt reikėtų kurią dieną nuvykti pas tąjį Vaitkų, juo labiau kad jo sodyba
nuo Medingėnų bene už 6–7 km.

Liepos 3 d.
Padarėme paskutinę žvalgomąją išvyką iš Medingėnų ieškodami būk tai
kažkur čia vis dar tebesamą „numą“. Besiklausinėdami Vaitkaus sodybos, kurioje
esąs „numas“, atvykome į Purvaičių kaimą, kur yra gimęs žinomas Lietuvos
kraštotyrininkas prof. Ignas Končius. Končių troba, kaip ir kitų, tokia pat tipinga,
nors Končiai, rodosi, yra Žemaičių bajorai, turi net bajorų herbą, kuris yra prikaltas virš lauko durų. Kieme labai, net nuostabiai graži koplytėlė su įvairiomis
skulptūrėlėmis, kurias J. Petrulis ir nufotografavo.
Končių sodyboje gyvena kažin koks svetimas žmogus, bene buvęs jų nuomininkas. Troba tebelaikoma švariai, priemenėje yra didžiulis žemaičių kaminas,
kuriame įrengta atviras ugniakuras, kabo vąškaras arba žemaitiškai vąšas, kuriuos
aš ir nufotografavau. Troboje tradicija, senovė, matyt, buvo stengtasi išlaikyti kaip
reikia. Vaitkaus sodyboje neradome jokio „numo“ ir net pačių Vaitkų, kurie esą
išvežti į Rusijos šiaurę.
Aplamai Žemaitijoje žmonių išvežimo mastas yra buvęs žymiai didesnis
negu kur kitur Lietuvoje.
Gal tik Užnemunė žemaičiams išoriniu požiūriu gali prilygti. Sakysime,
Vainaičių kaimo Plungės rajone visi gyventojai iki vieno buvo išvežti, jų sodybų
trobesiai išgriauti arba sudeginti malkoms, dalis kitur perkelta, o pačios gyvenvietės su traktoriais suartos, net medelio nepalikta. Telikę vieno Vyšniausko sodybos
kai kurie pastatai. Vainaičių kaimo gyventojai kitados gerai gyvenę, turėję geras
trobas, laikę gerų galvijų, aplamai gražiai gyvenę – mus informavo Stalgėnų
gyventojas A. Vosylius, pas kurį buvome radę „numo“ likučius – „numo“ galinį
fasadą su durimis, kamaromis į abi puses ir viena patalpa veda į buvusį rūsį.
„Nume“ kitados laikę kiaules, mūre virė jovalą. Prie jo buvusi pritaikyta karvidė.
Padariau eilę nuotraukų. Įspūdis toks, kad Vosyliaus troba žymiai seniau statyta
negu tas jo „numas“. Įdomios kertės, jų formos tokios, kaip ir trobos, aišku, klėtės.
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Klumpės (klumpiai, klumpē) ir jiems padaryti
naudojami darbo įrankiai
Vitas Valatka

Ketùrakių kaime ir visoje apylinkėje medinė avalynė vadinama klumpiais (klumpis, klumpio, klumpiai, klumpių). Dažnai, norint pasišaipyti, ji vadinama stiklinukais arba medauininkais.
Klumpiai šiame kaime pirmiausia
nešiojami dėl jų pigumo ir tam tikro
naudingumo, juos mūvint, nedrėksta
kojos, lengva juos nusiauti.
Klumpius šiame kaime avima nuo
neatmenamų laikų. Žinoma, čia nešiota
ir kita avalynė (batai), bet tai buvo
prabanga. Vadinamieji medpadžiai (mediniai padai su odos vidumi) seniau
šioje apylinkėje nebuvo žinomi. Tik
nepriklausomos Lietuvos metais vienas
kitas juos nusipirkdavo Va»nių ar Telšiÿ
turguje, o per jomarkus – ir Žar¸nuose.
Caro laikais klumpiai buvo kas
dienis kumečių, lažininkų, dvaro samdinių, bernų ir mergų, smulkesnių ūkininkų apavas.
Nepriklausomos Lietuvos metais
juos nešiodavo visi bendruomenės nariai, naujakuriai. Net ir dvaro centro
savininkas, turėjęs 50 ha žemės, nevengdavo apsiauti klumpių. Tik vienas
sulenkėjęs lietuvis ir malūno savininkas
jų neavėdavo.
Vokiečių okupacijos metais klumpės buvo taip pat gana populiarios,
nors vietoj jų daug kas pirkdavo į
krautuves vokiečių atvežtus medpadžius brezentiniu viršumi. Dėl nepatvarumo tie medpadžiai greitai prarado
populiarumą. Vasaros metu jaunimas Klumpių nuotraukos iš Žemaičių muziejaus „Alka“
pradėjo nešioti „kleipkas“ (sandalus),
kurias pasidarydavo iš mašinų padangų.
Klumpes žiemą avėdavo apie 85 proc. visų kaimo gyventojų, vasarą – apie
75 proc. Šiuo metu klumpes kaime pavasarį ir rudenį, atlikdami kasdienius dar1109
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bus, nešioja apie 98 proc. gyventojų, vasarą – 95 proc. Klumpių kaime nenešioja
tik dvi mokytojos ir vienos jų vyras.
Visi, kurie dirba namų ruošos ir ūkio darbus, nešioja klumpes. Kai kurie,
eidami pavasarį į dirvas, o žiemą – į miškus, užsimauna nagines. Pastaruoju
laiku daugiau pradedama nešioti veltinius (vailokus) su pusupkiais. Vyrai, eidami
ar važiuodami į miestą, dažnai apsimauna klumpėmis. Net ir į bažnyčią eina su
klumpėmis. Tik į svečius vyro su klumpėmis jau neišvarysi. Išeigai skirtos klumpės nuo kasdieninių nesiskiria. Moterys, mėgdamos puošnumą, išeigai nusiperka
lengvesnes klumpes, su kuriomis nueina ir į bažnyčią, ir į turgų nuvažiuoja,
apsilanko pas kaimynes ar gimines.
Vokiečių okupacijos metais atsirado vienas medpadžių meistras. Karo metais
kurį laiką kaime gyveno ir batsiuvys.
Caro laikais kaime gyvenęs klumpdirbys klumpėmis aprūpindavo visus
kaimo gyventojus. Vokiečių okupacijos metais taip pat beveik visi Keturakių
kaimo gyventojai nešiodavo vieno klumpdirbio padarytas klumpes. Klumpdirbys
kaime gyvena iki šiol, tačiau klumpių jis jau nebepardavinėja, tad kaimo žmonės
jų nusiperka Plungėje, Telšiuosê, Va»niuose.
Apie caro laikais Keturakiuose gyvenusį ir dirbusį klumpdirbį mažai kas
beatsimena. Vokiečių okupacijos metais klumpdirbys buvo Valatka. Šio amato jis,
dar būdamas jaunas, išmoko iš savo tėvo, tačiau iš pradžių šiuo darbu neužsiėmė.
Vokiečių okupacijos metais, pasunkėjus gyvenimo sąlygoms, jis nusipirko klumpdirbio įrankius ir pradėjo dirbti klumpes. Dirbo namuose ir iš savo medžiagos, ir
iš atvežtinės. Į turgų savo padarytų klumpių neveždavo. Jas išpirkdavo vietiniai
gyventojai.
Šio darbo jis nelaikė pagrindiniu savo užsiėmimu. Jis buvo ūkininkas ir
klumpes darydavo tik žiemą. Per žiemą padarydavo klumpių šiek tiek daugiau,
negu išperka, o vasarą jas visas parduodavo.
Klumpes darydavo iš drebulės, beržo, liepos ir juodalksnio medžio. Iš beržo
padarytos klumpės yra sunkios, bet patvaresnės, o jei dar nuo kamienio (pirma
kaladė nuo drūtgalio), tai ir neskyla. Klumpės iš juodalksnio yra labai skalios, bet
lengvos. Lengviausios, skirtos vasarai ir išeigai, yra iš liepos padarytos klumpės.
Tokios labai greitai susidėvi. Tinkamiausiomis Keturakių kaimo gyventojai laiko
iš drebulių ir beržų medienos padarytas klumpes.
Klumpėms skirtą medieną (medžiagą) susipjauna žiemą ir tą pačią žiemą
iš jų drožia klumpes, tik drebulės medieną klumpėms galima dar ir kitais metais
naudoti, nes jei ji nupjauta su žieve, nespėja išdžiūti. Kita mediena, pabuvusi per
vasarą nupjauta, klumpėms nebetinka.
Klumpėms dirbti naudojami įvairūs įrankiai:
Kirvis. Su juo nutašo, atskelia medį ir suteikia jam klumpės formą.
Binkis (ožys). Tai tam tikras rąsto galas su keturiomis kojomis. Ant binkio
toliau apdirbamos klumpės. Binkis turi tam tikrą karpą, į kurią įveržia klumpių
kalades, jas gręžia ir net nudrožia.
Grąžtas. Su grąžtu išgręžia visą klumpės tuštumą.
Verstuvė. Prietaisas, kuriuo išdirba kulnui vietą ir išlygina tą klumpės dalį,
kuri nėra po krajaus (klumpės viršutiniosios dalies).
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Skaptas. Lenktas tam tikros rūšies peilis, kuriuo išdirba ir išlygina klumpių
vidų.
Colianka. Iš medžio padaryta matuoklė, sužymėta coliais ir puscoliais, ne
ilgesnė kaip 15 colių. Ja matuojamas klumpių ilgis.
Cirkelis. Prietaisas klumpės aukščiui ir pločiui nustatyti.
Kryzokėlis. Prietaisas klumpės letenos talpai matuoti.
Pugorius. Prietaisas, skirtas išrantyti ornamentams ant klumpių viršaus.
Striūna. Tam tikras peilis, įkabinamas į linkyje esančią verventą (kilpelę).
Striūna apdrožiamas klumpių paviršius ir suteikiama jam forma.
Minėtasis klumpdirbys dažymo ornamentikos nevartoja. Su pugoriu jis padaro augalinį trijų lapelių ornamentą ir daugiau nieko.
Padaręs klumpes, jeigu jų tuoj pat nenaudoja ar neparduoda, pakabina jas
palubėje, į balkį, ir džiovina. Kad klumpės džiūdamos nesusproginėtų, prieš tai
jas pamerkia į sūrų arba į karštą vandenį, kuriame virė bulves.
Keturakiuose gyvenantis klumpdirbys savo išdrožtų klumpių jau niekur
pardavinėti nebeveža. Klumpių dabar išsidrožia tik sau ir šeimos nariams.
Vokiečių okupacijos metais, pardavęs vieną porą klumpių, gaudavo 3–4 markes.
Klumpės, jeigu jos nesuskyla, nešiojamos apie pusę metų ir net ilgiau.
Moterys klumpes nešioja apie metus laiko.
Nunešiotos klumpės dažniausiai sukūrenamos, bet yra žmonių, kurie kiaurąją
arba nuskilusiąją klumpę sukūrena, o sveikąją užmeta ant trobos, kad paskui,
nuskilus vienai kuriai nors klumpei, galėtų pasirinkti kitą.
Senas klumpes kai kurios moterys naudoja pavasarį išleisdamos į lauką
viščiukus. Klumpe pasemia iš krosnies anglių, padeda ant žemės ir virš jos laiko krežį (pintinę) su viščiukais. Tada į anglis įpila žiupsnelį parako – viščiukus
pasmilko paraku, kad varnos jų negriebtų.
Piemenukai rudenį mėgsta į senas klumpes prisirausti anglių ir nusinešti į
ganyklas, kad susikurtų laužą.
Jeigu klumpdirbiui bedirbant klumpę įskyla jos kulnas, iš jos padaro druskinę.
„Ek to, klumpi, klumpi!“ – sakoma nerangiam žmogui norint iš jo pasišaipyti.
„Ne, jau kon iš to klumpe padarysi“, – žemaitiškai sakoma apie žmogų, kuris
nesugebėjo atlikti kokio nors darbo.
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Linų auginimo ir apdirbimo papročiai
XX amžiaus pradžioje
Užrašė Vitas Valatka

Petrės Kiršienės prisiminimai
Petrė Kiršienė gimė 1909 m. 1923–1927 m. tarnavo pusmerge ir merge Žarėnų
valsčiuje pas Akmenskinės, Klaišių, Zalepūgų kaimų turtingus ūkininkus, kurie samdydavo
ūkio darbams nudirbti po du bernus, dvi merges ir pusmergę. Čia tarnaudama minėtu
laikotarpiu dirbo ir prie visų linų apdirbimo darbų. Publikacijoje pasakojama apie linų
apdirbimą Telšių rajono Žarėnų valsčiaus Akmenskinės, Klaišių ir Zalepūgų kaimuose.
Akmenskinės, Klaišių ir Zalepūgų kaimų turtingieji ūkininkai valdė po
30–50 hektarų žemės. Kiekvienais metais pasėdavo ne mažiau kaip pūrą ir ne
daugiau kaip 5 pūrus sėmenų. Pajamos, gautos už parduotus sėmenis ir linus,
sudarydavo didžiąją ūkio pajamų dalį.
Visą laiką sėdavo savo sėklą, todėl į kokias nors veisles nežiūrėdavo. Kokią
sodyboje turėdavo, tą metai iš metų ir sėdavo.
Linams parinkdavo dobilieną. Ją iš rudens suardavo. Taikydavo, kad žemė būtų
molinga (daugiau prie molio), nes linai mėgsta sunkesnę dirvą. Per žiemą linams
suartoje dobilienoje velėna pripūdavo. Pavasarį ją sudrapakuodavo ir suakėdavo.
Šeimininkas stengdavosi linų sėjimui parinkti tinkamiausią laiką, bet kokiais
spėjimais jis remdavosi, samdiniams nesakydavo. Sėmenis pasėdavo visus iš karto
vieną dieną, kad visi linai kartu prieitų ir kartu tuo priėjimu būtų galima juos
apdirbti. Linus pasėdavo palyginti anksti – gegužės mėnesį, birželio mėnesiui šio
darbo nepalikdavo. Žiūrėdavo, kad linai nebūtų sėjami prieš lietų, nes tada jie
per dirvos paviršiuje užsidėjusią plutą neprasikala. Jeigu užlydavo dar nesudygus
linams, tai dirvą perakėdavo pakartotinai.
Pasėtus linus dažniausiai įdrapakuodavo ir įakėdavo.
Kad linai būtų ilgesni, per Užgavėnes šeimininkas stengdavosi kur nors
pėsčias ar važiuotas išvykti iš namų, nors ir pas kaimynus. Sakydavo, kad kuo
toliau Užgavėnių dieną nuvyksi, tuo ilgesni bus linai.
Su Užgavėnių linų kelionėmis yra susijęs ir jaunų arklių pirmojo pravažiavimo paprotys. Tą dieną pirmą kartą būdavo kinkomi ir pravažiuojami priaugantys arkliai. Jeigu riebią dieną, o Užgavėnės laikomos riebia diena, pirmą kartą
pravažiuosi arklį, tai tas arklys visą laiką bus riebus, dailus. Kiekvieno ūkininko
pasididžiavimas buvo gražūs, nesulysę arkliai.
Jeigu Užgavėnių diena pasitaikydavo graži, saulėta, tai spėdavo, kad visa
gavėnia būsianti graži.
Bulves ūkininkai sėdavo tada, kai danguje būdavo matomi kamuoliniai
debesys. Sakydavo, kad kai per obuoliuotą dangų pasėji bulves, tai jos didesnės
užaugančios. Jeigu Kūčių dieną snigdaPerspausdinta iš knygos Valatka V. Žemaičių ževo, tai sakydavo, kad tais metais bitės
mės tyrinėjimai, kn. 2, Muziejininkystė, etnografija,
leisiančios daug spiečių.
kraštotyra, Telšiai, 2006, p. 245–258.
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Didžiausias pasėtų linų priešas būdavo usnys. Šeimininkas jų raustyti išvarydavo mergas. Raudavo jos rankomis ir dėdavo į priejuostę. Usnis parnešdavo
namo ir sušerdavo kiaulėms. Pirštinių šeimininkas samdinėms mergoms neduodavo.
Gerai, jeigu kuri mergė turėdavo savas.
Spragės seniau linų neužpuldavo ir ūkininkai su jomis nekovodavo.
Linus dažniausiai raudavo vasarojaus pjovimo laiku. Raudavo ne vienu
metu. Tuos linus, kuriuos numatydavo merkti markoje, raudavo žalesnius, nužydėjus linų viršūnėms, o tuos, kurių nemirkydavo, o tik skleisdavo, raudavo
tada, kai jų galvutės pradėdavo žvangėti. Stambieji ūkininkai dažniausiai dalį
linų palikdavo tik skleidimui. Šių linų sėmenys būdavo paliekami sėklai. Pardavimui labiau apsimokėjo mirkyti linai, nes jie būdavo sunkesni ir brangiau
už juos mokėdavo.
Dažniausiai linus raudavo tik savosios šeimynos moterys. Linams rauti
padienių žmonių nesamdydavo. Kartais, žiūrint koks ūkininkas, ir pats ateidavo
pirmą dieną linų parauti. Jis, raudamas linus, tempdavo į priekį kitus rovėjus,
kad jie netinginiautų. Kitą dieną jis reikalaudavo, kad rovėjos, dirbdamos vienos,
nurautų ne mažesnį plotą linų.
Taip ūkininkas Rimkus Zalepūguose samdiniams girdavosi prieš linų rovimą,
kad nesą rovėjos, kuri galėtų sparčiau už jį rauti linus. Pirmąją dieną jis linų
rauti išėjęs su dviem samdytom mergėm ir dviem vaikiais. Samdytosios mergės
susimerkė nepasiduoti. Visi rauna, pluša, nesikalba. Šeimininko bare, surautųjų
pėdų eilėje, pėdas prie pėdo, o samdinių merginų irgi pėdas prie pėdo ir ant
tų pėdų dar uždėta keletas pėdų. Bernų pėdų eilės retos, nes tie neskubėję. Šeimininkas pasižiūrįs į pėdų eiles ir tik sakąs „aha, aha“. Tempęs iki pavakarių ir
sakąs: „Aha, mocnikėliau, radau dvi rovėjas, kurios už mane sparčiau rauna, o vaikiams
visai ne linus rauti.“ Po pavakarių linų rauti beišleidęs vienas samdines, o bernus
pasilikęs pjauti vasarojaus. Taip tos dvi mergės toliau beveik vienos pačios ir
nurovusios penkių pūrų sėjimo dirvą. Pribėgšmiais po valandą kitą ateidavusi tik
šeimininkė, ne tiek rauti, kiek žiūrėti, kad mergės netinginiautų.
Tingesnę darbininkę spausdavo ir pačios rovėjos, nes algą gaudavo vienodą,
tai ir dirbti turėdavo vienodai. Iš tinginės juokdavosi, tyčiodavosi, šeimininkas
ją apibardavo.
Šeimininkai stengdavosi, kad jų samdytoji šeimyna nesutartų. Patys šeimininkai tarpusavyje samdinius ryzindavo (erzindavo). Vieną kurį berną ar mergę
slapta nuo kitų pavaišindavo, duodavo dešros, sūrį ar čerkelę (stikliuką) degtinės
ir prašydavo, kad kitą samdinį prie darbo šis prispaustų. Toks papirktas samdinys
stengdavosi dirbti iki pasiutimo, o jeigu antrasis nuo jo atsilikdavo, tai šeimininkas
bardavosi, sakydamas, kad jeigu tas gali, kodėl tu negali, reiškia, tinginiauji. Ir
stengdavosi antrasis neatsilikti, dar ir aplenkti pirmąjį.
Šeimininkas sakydavo: „Šiemet šeimyna sugyvena, sunku bus nusidirbti.“ Apie
kito ūkininko šeimyną kartais taip būdavo atsiliepiama: „To šeimyna nesugyvena,
darbai eina kaip iš velnio.“
Linus raunant barų nesimatuodavo. Kiekvienas raudavo užsiimtą bariuką
apsiskaičiuodamas taip, kad jo eilėje gulėtų pėdas prie pėdo.
Pirmojo pėdo jokių papročių nebuvo.
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Žinomas tik pirmojo įnešto į daržinę šieno glėbio paprotys. Kai parveždavo pirmą sušienauto šieno vežimą, tai
bernai ir mergės lenktyniaudavo, kuris
pirmas įneš šieno glėbį į daržinę. Jeigu
glėbį įneš į daržinę vyras, tai to šieno
šėrimo laiku prieauglis bus vyriškosios
lyties: arkliukai, buliukai, avinukai, o
jei glėbį įnešdavo moteris, tai moteriškosios: kumelaitės, karvytės, avytės.
Linus raunant ir kitus darbus Šepetys išbruktiems linams šukuoti. 2019 m.
dirbant pas stambius ūkininkus šeimy- S. Kundrotienės nuotr.
na mažai dainuodavo. Jeigu šeimyna
nesugyvendavo, tai eidami į lauką keikdavosi, dirbdami per visą dieną ryzindavosi, pareidavo iš darbo bardamiesi. Jokia daina tada neišeidavo. Jeigu šeimyna
sugyvendavo, tai uždainuodavo „Pasėjau linelį ant pylimo“ ar kokią kitą. Tačiau
dainuodavo neilgai, nes bijodavo šeimininko, kuris, išgirdęs laukuose dainą, atpūtuodavo pas darbininkus.
Tą rytą, kai eidavo rauti linų, iš ryto iki pusryčių visa šeimyna, bernai ir
mergės sukdavo ryšius, skirtus linams rišti. Sudėdavo juos po kapą ir po pusryčių
rovėjai patys juos nusinešdavo.
Jeigu raudavo merkimui skirtus linus, tai rišdavo šiaudiniais ryšiais į pėdus,
panašaus dydžio kaip ir rugių pėdai, ir guldydavo eilėmis, o jei linus raudavo
klojimui, tai raudavo į saujas. Jas surišdavo ne šiaudų, o linų ryšiu. Surautas
ir surištas saujas statydavo po 10 ar 12 į gubeles, kur jos galutinai išdžiūdavo.
Linų rovėjams pagerinto maisto neduodavo. Valgydavo tai, ką ir visa šeimyna.
Jokių apeigų, susijusių su paskutiniuoju pėdu, nedarydavo. Suraudavo jį
paprastai ir padėdavo prie kitų. Parėję nesveikindavo nei šeimininko, nei šeimininkės, nes žinodavo, kad linų apdirbimas dar nebaigtas – tą patį vakarą dar
eidavo jų šukuoti, žardyti ar kitus darbus dirbti.
Rovėjai stengdavosi linieną palikti kiek galint švaresnę. Nenurautus linus
vadindavo „piršliais“ ir už jų palikimą šeimininkas rovėjams duodavo velnių.
Linieną, jeigu ji būdavo varputėta, po to, kai nuraudavo linus, nupjaudavo.
Žolę sudžiovindavo ir parvežę sukraudavo ant šieno. Jokio skyrimo, kokiems
gyvuliams ją šerti, nebuvo. Jeigu liniena būdavo mažai žolėta, tai į ją paleisdavo
bandą ir taip žolę nuganydavo.
Jeigu linus raudavo merkimui, tai juos tą pačią dieną pradėdavo vežti į jaują
šukuoti. Šukuodavo visa šeimyna rytais iki pusryčių ir vakarais po darbo, kol
būdavo matyti, o kartais ir liktarna pasišviesdami. Šukavimo pagrindinis įrankis
buvo šukočius. Jį sudarė galva su nagais ir kotas. Linų pėdą įverždavo į ožį.
Ožys buvo padaromas iš didelio storoko rąsto, kurio ilgis buvo per visą klojimą.
Jis stovėdavo ant įgręžtų aukštų kojų. Jame būdavo iš abiejų pusių įtaisomi 5 ar
6 veržtuvai. Veržtuvai būdavo įtaisomi ožyje į išgręžtas skyles. Parvežti linai
buvo statomi jaujos trisienyje ant ražų galvomis į viršų, kad nenusipainiotų. Iš
čia imdavo, įsiverždavo į ožį ir šukuodavo. Kai nušukuodavo vieną pusę, pėdą
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apsukdavo. Linus šukuodavo visa samdyta šeimyna ir pats gaspadorius, o jei
būdavo priaugąs gaspadoriaus sūnus, tai ir tas čia darbuodavosi.
Nušukuotus linų pėdus dažniausiai vertė už durų į malką ir ten jie gulėdavo, kol prišukuodavo tiek, kad galėtų primerkti pilną marką. Tada juos vaikis
išveždavo prie markos, o kiti šukuodavo toliau, kol prišukuodavo reikiamą kiekį
kitai markai. Nušukuotas sėmenų galvutes, kai baigdavo nušukuoti visus linus,
tuojau pat žardydavo, nes stovėdami nežardyti sėmenys kaista ir juoduoja.
Vieni ūkininkai žardydavo į žardą, kuris nuolat stovėjo žardienoje. Per
įkaltas stulpų skyles būdavo iškišami pagaliai ir ant jų sudedamos kartys. Ant
stulpų viršaus buvo padarytas siauras dvišlaitis šiaudinis stogelis.
Sėmenis žardydavo visa šeimyna. Tarp dviejų karčių dėdavo lingalvius, o
ant jų pildavo smulkesnes galvutes.
Kiti ūkininkai žardo neturėdavo ir sėmenis džiovindavo juos supylę ant
pirties viršaus. Kasdien pakūrendavo pirtyje pečių ir sėmenis būtinai pamaišydavo.
Džiovinimas trukdavo kelias dienas.
Žarde sėmenys, priklausomai nuo oro, išbūdavo 2–3 savaites. Išžardydavo
juos visa šeimyna ir sunešdavo į pirtį. Ten kiek padžiovindavo ir kuldavo.
Linus, kurie būdavo surauti klojėjimui, o ne mirkymui, laikydavo gubelėse,
kol galvutės išdžiūdavo. Tada parveždavo į jaują ir plozais nukuldavo, išskleidę
juos ant klojimo. Plozas susideda iš kaladės, vadinamosios galvos, ir į ją įstatyto
lenkto koto. Po to linus išveždavo ir išskleisdavo ant pievos.
Šukuotų linų sėmenis irgi kuldavo plozais. Kuldavo anksti rytais iki pusryčių visa samdytoji šeimyna. Šeimininkas tik komanduodavo, padėdavo apversti,
o kulti nekuldavo. Po pusryčių samdiniai eidavo kasti bulvių. Kūlimas tęsdavosi
kelias dienas. Kai sėmenys būdavo iškulti, tai juos arpavodavo, išvalydavo ir
parnešdavo į klėtį.
Vėliau, kai pradėjo populiarėti arklinės dantinės kuliamosios mašinos, tai ir
sėmenis kuldavo jomis, labiau suleidę spragilus negu javų kūlimui.
Iškultų sėmenų pelus supildavo į vieną kurią nors peludę ir ten jie išgulėdavo iki žiemos. Žiemą juos sušerdavo kiaulėms, įmaišydami į jovalą.
Lingalvius irgi sunaudodavo. Jais, kad šaltis nepraeitų, apkišdavo rūsių viršų.
Taip pat jais užkaišiodavo rūsių angas, nes lingalviai yra liesi ir joks vabalas jų
neėda. Sėmenis nuveždavo į Plungę ir parduodavo žydams perkupčiams. Dalį
sėmenų iš klotinių linų pasilikdavo sėklai.
Daugumą auginamų linų mirkydavo markose. Markos būdavo iškasamos
šlapesnių dirvų pakraščiuose, kur nors laukuose. Panaudodavo tam ir natūralius
tvenkinius, kūdras. Kad marka būtų gera ir duotų gerą pluoštą, ją reikėdavo
dar ir atitinkamai užriebinti bei įrengti. Marką užriebindavo pavasarį veždami į
daržus mėšlus. Tada nuveždavo į marką porą valkčių mėšlų ir juos sumesdavo
į vandenį. Nuo to markos vanduo „pariebėdavo“. Vasarą į marką atveždavo ir
sumesdavo po vežimą smulkių eglišakių. Jos, mirkdamos vandenyje, nuskęsdavo
ant dugno ir įraugindavo vandenį. Taip įrengta marka duodavo melsvos spalvos
sunkų linų pluoštą, už kurį pirkliai žymiai brangiau mokėdavo.
Jeigu linus merkdavo į „liesą“ marką, tai pluoštas būdavo baltas ir pigesnis.
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Kad markos būtų lankomos kokių nors dvasių, pasakotoja nežino. Praeidavo
pro jas ir naktimis, iš vakaruškų sugrįždama, be jokios baimės.
Linus merkdavo kiekvienais metais į tą pačią marką. Atmarkos nepraktikavo,
nes pasakoja, kad atmarkoje linai blogai išmirksta. Kadangi linus sėdavo vienu
laiku ir vienu laiku juos apdirbdavo, tai atmarkai linų nė neturėdavo.
Linų merkimas buvo išimtinai vyrų darbas.
Nuo jaujos atvežtus linus prie markos išversdavo. Kai jų priveždavo tiek,
kad būtų pilna marka, tai pradėdavo merkti. Į marką linus sumerkdavo eilėmis,
bet viršuje juos sujungdavo pėdomis, kad jie iš po sluogų neišplauktų.
Ant sumerktų linų dėdavo žalių alksnių arba eglišakių ir tada apdėdavo iš
karčių padarytais sluogais, o ant šių uždėdavo pačvarčių (lentų nuopjovų), ant
kurių jau dėdavo akmenis. Akmenys prislėgdavo linus tiek, kad jie visi būtų po
vandeniu. Sluogai ir akmenys visą laiką metai iš metų buvo laikomi pamarkyje.
Jeigu dalis jų supūdavo, tai atsiveždavo ir trūkstamą kiekį papildydavo namuose
pasidarytais sluogais.
Jeigu trečią dieną linus iškeldavo, tai papildomai dar užritindavo akmenų.
Šiltesnėse markose linai mirkdavo apie dvi savaites, o šaltesnėse kiek ilgiau.
Linų išmirkimą nustatydavo šeimininkas. Ištraukęs linų šiaudą, lauždavo per
pusę ir plėšdavo. Jeigu skara atplyšdavo iki lino šakučių, tai sakydavo, kad linai
išmirkę ir liepdavo vaikiams juos išmerkti. Linų išmerkimas – sunkus darbas.
Su vertekliais vaikiai juos ryte, kol eidavo pusryčiauti, ištraukdavo ant kranto.
Po pusryčių atvažiuodavo bernai su ratais ir šlapius linus veždavo į dirvą
skleisti. Nuvežę dirvoje linų pėdus išmėtydavo eilėmis. Eilių tarpai būdavo tokio
ploto, kiek užima išskleistas pėdas.
Linų skleidimas būdavo samdinių mergių darbas. Po pusryčių jos apsirengdavo blogiausiais drabužiais ir pradėdavo skleisti.
Linus dažniausiai skleisdavo ant pievos ar dobilienos. Ant ražienų linų
neskleisdavo, nes jie, tarp ražų sukritę, pasiektų žemę ir supūtų, o ne atsiklojėtų.
Linus skleisdavo galvų galais į pietus, nes taip linai greičiau atsibūna. Jeigu
būtų paskleisti galvų galais į kurią nors kitą pasaulio šalį, tai klojėtųsi ilgiau.
Mergės, skleisdamos linus, viena kitą tempia. Viena kitą nori aplenkti ir
„įstatyti į ienas“. Jeigu kuri mergė nepajėgdavo dirbti su kitomis ir atsilikdavo,
tai ją aplenkdavo ir nuo laisvojo pakraščio užskleisdavo linais. Taip užskleista
mergė būdavo vadinama „įstatyta į ienas“. Vėliau, pietus valgydama, iš tokios
mergės šeimyna juokdavosi, sakydavo, kad ji per dieną „važiavusi ienose“.
Iš paskutinio pėdo skleisdavo „saulę“. Ražai būdavo išskleidžiami į lauko
pusę. Ką „saulės“ paskleidimas reiškė, pasakotoja nežino. Paskleisdavo todėl, kad
taip visur skleidė, ir tiek. Paskleistų linų neversdavo. Jie gulėdavo tol, kol atsibūdavo. Skleistinius linus skleisdavo ploniau, merktinius kiek storiau.
Linų atsibuvimą nustatydavo šeimininkas. Jeigu linų viršūnės pradeda skarotis, tai linai atsibuvę, arba jeigu nulaužus ties ražu pluoštas atsiskiria nuo spalio
iki viršūnės, tai irgi laikoma, kad linai atsibuvę ir galima juos rinkti.
Linus rinkdavo tik mergės su grėbliais: rinkdavo į pėdus, kuriuos įmanoma
ant kojos pakelti – jie būdavo vasarojaus gubelių dydžio. Surinktus pėdus staty-
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davo į gubeles. Jeigu būdavo arti tvora, tai kiek tilpdavo, tiek linų pristatydavo
prie tvoros, o kitus statydavo į gubeles. Mergė, pakėlusi surinktą pėdą, apskleidžia aplink save, išėjusi iš vidurio, užtaiso likusį plyšį ir, kad gubelė neapvirstų,
jos viršūnę sutvirtina suveldama atsikerojusias pakulas. Sustatytos linų gubelės
stovėdavo, kol išdžiūdavo. Paskui vaikiai, dirbdami su ūkininku, jas šiaudiniais
ryšiais surišdavo į pėdus ir parveždavo į jaują. Čia juos sukraudavo į trisienio
pakraštį ir ten linai būdavo, kol pasibaigdavo visi kiti ūkio lauko darbai. Po to
prasidėdavo linų mynės.
Linus mindavo nukasus bulves, nurovus daržus, aparus dirvas. Tai būdavo lapkričio pabaigoje ar gruodžio mėnesį. Linų mynė – ne vienos šeimynos, o
talkos darbas. Mynėje dalyvaudavo keli ūkininkai, siųsdami į talkas atidirbtinai
savo samdinius. Todėl, kai prasidėdavo mynia, tai samdiniai kartais visą mėnesį
eidavo pas įvairius ūkininkus į tas linų mynias.
Linai visada minami jaujoje. Kiekvienas ūkininkas turėjo nuosavą jaują.
Pagrindinė jos patalpa yra iš rąstų pastatyta pirtis, tokia, kuri gerai laiko šilumą.
Pirties paviršius apmuštas moliu, apipiltas žemėmis, kad nepraleistų šilumos. Jis
vadinamas antpirčiu. Pirtyje pagrindinis įrenginys yra pečius (ne krosnis). Pečių
nuo pirties skiria pusantro metro aukščio iš molio pastatyta siena. Patalpa, susidariusi prie pečangio nuo durų iki molio sienos, vadinama zemba. Tai patalpa,
kurioje kūrenamas pečius. Pirtis, kurioje yra zemba, saugesnė, nes mažesnė gaisro
tikimybė. Iš abiejų pirties pusių yra įrengtos peludės. Iš pirties yra padarytos
dvejos durys. Vienos į zembą, o kitos į pirtį – pro užpakalinę pečiaus pusę. Linus
mina ir javus kulia jaujos dalyje, vadinamoje klojimu. Už klojimo yra patalpa,
vadinama trisieniu. Joje laikomi nekulti javai ar neminti linai bei įvairūs reikmenys – vežimai, rogės, arbos ir kitos mašinos. Pirtyje yra dvi eilės ardų – apatinė
ir viršutinė.
Pirtis – kitoks pastatas negu visi kiti ūkininko sodyboje. Joje esą dažniausiai gyvena velnias. Pasakotojos tėvas yra porinęs, kad jis Tarvydų pirtyje esąs
susitikęs su velniu ir girdėjęs velnių kūles. Tame dvare javus jaujoje kuldavę
dienomis su arkliais varoma mašina. Kartą kūlės metu pasakotojos tėvas naktį
grįžęs namo. Turėjęs jis eiti per jaują. Dar iš tolo pamatęs, kad jaujoje šviesu ir
išgirdęs arklių varymą bei kuliamosios mašinos triukšmą, žmonių šūkavimus. Kai
priėjo arčiau, viskas nutilo ir šviesos išnyko. Ryte atėjęs į jaują kulti, radęs viską
kaip buvo palikta, tik prie maniežo palikti kinkymai buvę perkelti į kitą pusę.
Tada jis supratęs, kad naktį girdėjo velnių kūlę.
Kartą jis naktį toje pirtyje kūrenęs pečių. Prieš aušrą užpečkyje nutvėręs
kažką gauruotą ir šiltą. Kai su liktarna pasišviesdamas pažiūrėjęs, kas tai, tai
užpirtyje nieko nepamatęs. Matyt, velnio būta. Tarvydų dvare velnių būta ir
kituose pastatuose. Tėvas buvo arklašeris, turėjo ne tik šerti arklius, bet ir naktimis miegoti patalpoje prie abarių, vadinamoje katuku: jei kas tvarte atsitiktų,
jis turėjo tai pajusti.
Vieną dieną, šerdamas arklius, eidamas viena puse užėdžio pasišviesdamas
liktarna, jis matydavęs, kaip kitoje užėdžio pusėje praeidavęs žmogus be galvos.
Katuke, kuriame jis nakvodavo, buvo kopėčios, kuriomis užlipdavo ant tvarto.
Kartą, įėjęs į katuką, jis pamatęs, kaip maišas pats vienas užlipęs kopėčiomis ant
1117

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

tvarto. Kai pasakotojos tėvai išsikraustė iš Tarvydų dvaro, tai paskutinę naktį
katuke nakvojusi pasakotojos motina. Ji ten nusivedusi mažą vaiką ir šuniuką.
Atsigulusi kartu su vaiku lovoje, o šuniukas prigulęs šalia lovos. Kai vaikas užmigo, o motina pradėjo snausti, staiga šuniukas pašokęs, pradėjęs urgzti ir atbėgęs
pas motiną, apuostęs jos galvą. Tuo metu motina išgirdusi kažkieno žingsnius
ir šnarančius šiaudus. Tas kažkas nematomas priėjęs prie kojų galo ir pradėjęs
kelti lovą. Motina iš baimės apmirusi, o šuniukas pradėjęs cypti ir urgzti. Tada
tas lovos kėlėjas ją nuleidęs ir šiaudais šnarindamas nuėjęs. Po kurio laiko ji vėl
išgirdusi žingsnius ir pajutusi, kad kelia lovos kojūgalį. Šunelis vėl pašokęs prie
pasakotojos veido ir pradėjęs cypti. Tai kartojosi tris kartus, kol kažkur tolumoje
užgiedojęs gaidys. Po to daugiau nieko nebeatsitikę. Motina taip išsigando, kad
pusgyvė tįsojo lovoje, o kitą dieną susirgo. Apie vaiduoklius kitose pirtyse pasakotoja nieko nežinojo, tačiau naktį pro pirtį visada eidavusi su baime.
Pirmą pirtį pridžiaudavo sava šeimyna. Mergės nešdavo kūlius į pirtį, o
vaikiai juos sudžiaudavę į ardus. Po to šeimininkas kurdavęs pečių. Kitas pirtis
džiaudavo visa mynėjų talka, todėl darbas eidavo greičiau. Kiekvienas ūkininkas
savų linų pridžiaudavo po 5–6 pirtis ir jų mynė užtrukdavo tiek pat naktų. Mynė
visada vykdavo naktį, nes linų darbui neužtekdavo dienos laiko. Kol pirtį išmindavo, ateidavo priešpiečiai, o kol ją pridžiaudavo – jau ir pietų laikas. Jeigu linai
sausi, tai nuo pietų iki vakaro šeimininkas, kūrendamas krosnį, juos išdžiovindavo,
jei šlapi, tai džiovinimas būdavo sudėtingesnis. Įkaitusius šlapius linus versdavo
lauk iš pirties į trisienę, ten juos laisvai išdėstydavo, kad nugaruotų, o jų vieton
pirtyje uždžiaudavo kitus – šlapius. Juos vėl užkaitusius išnešdavo lauk ir jų
vieton grąžindavo anksčiau kaitintuosius, kurie jau būdavo kiek sausesni. Taip
kartodavo po kelis kartus, kol linai galutinai išdžiūdavo ir galėdavo juos minti.
Pečių kūrendavo pats šeimininkas. Jeigu turėdavo patikimą vaikį, tai šis
kartais kurį laiką šeimininką pavaduodavo. Pirties kūrenimas buvo laikomas labai
pavojingu darbu, nes jeigu kiek neatsargiau kūrensi, tai gali sukelti gaisrą. Dažniausiai iki vakaro pirtį iškūrendavo ir linai būdavo išdžiūvę. Jeigu pasitaikydavo, kad linai iki vakaro neišdžiūva, tai pečių dar kurdavo ir mynės metu, naktį
arba atgulio laiku. Kai baigdavo kūrenti pirtį, tai po ją vaikščiodavo palengva,
kad nesukeltų vėjo, nes tuomet menkiausia pliekelė gali sukelti gaisrą, jeigu ji
ne vietoje užsidegė.
Kūrendamas pirtį ūkininkas kartu su bernais sustatydavo minamąją mašiną, įvilkdavo ožį mintuvams įstatyti, parišdavo gardį ar kokias kopėčias virš jo
sumintoms saujoms padėti.
Pasakotoja rankomis linų jau nemynė. Visą laiką buvo vartojamos šiokios
tokios linamynės mašinos. Iš pradžių linamynės mašinos buvo spaudomos rankomis. Tokią mašiną, anot pasakotojos vyro, Syderiuose (Lauksodos apyl.) turėjo
Katkus. Įsitaisęs ją 1914 m. Vėliau buvo mašinos, kurias patys mynėjai rankomis
sukdavo – dvi poros vyrų pasikeisdami sukdavo. Arkliais varomas su maniežu
linų mynimo mašinas ūkininkai pradėjo įsigyti tik nepriklausomos Lietuvos metais.
Rankomis sukamą mašiną turėjo Rekašius tuose pačiuose Syderiuose.
Išdžiūvę ar ne linai, nustatydavo pats šeimininkas, kuris karts nuo karto
mintuvais išlauždavo iš pirties išneštą saują linų.
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Mintuvai būdavo tik paprasti su viena išskroda.
Vadinamųjų kriauklinių mintuvų nebevartojo, nes laužti linų nebereikėjo – tai atlikdavo minamoji mašina.
Mintuvų viršutinė dalis vadinosi šoble su rankenėle,
o apatinė vardo neturėjo, tik jos griovys vadinosi
išskroda. Mintuvus paremdavo ant pastapio.
Klojimą apšviesdavo liktarna. Ji būdavo keturkampė, su paprastais stiklais, jos vidun būdavo įstatoma
maža lempikė, pripilta žibalo. Liktarną pririšdavo prie
balkio arba už ilgos virvės galo nuleisdavo nuo kazilo
ar juostos taip, kad ji geriausiai apšviestų mašinos
darbo pakraštį ir kad šviesa neužstotų ožio, prie kurio
mynėjai mintuvais braukdavo spalius.
Prie mašinos per mynę dirbdavo 12–13 mynėjų,
todėl savos šeimynos ūkyje neužtekdavo. Ūkininkai
mynėse vieni kitiems talkininkaudavo. Susitardavo
4–5 ūkininkai ir vienų šeimyna atidirbtinai talkininkaudavo kitam ūkininkui.
Talkininkai susirenka į mynę dar prieš subrėkštant. Eidami į mynę, jie nešasi savo mintuvus. Mintuvus
pasistato prie trobos ir eina vakarieniauti. Vakarienę Mintuvai ir spragilas iš
valgo brėkštant, nedegant žiburio. Dažniausiai va- Žemaičių muziejaus „Alka“
karienei išvirdavo šutynę. Po vakarienės kiekvienas rinkinių. D. Karalienės nuotr.
nusineša savo mintuvus į jaują ir ten įsistato į ožį.
Mynėjos paprašo vyrų, kad šie joms įstatytų mintuvus. Merginos taikydavosi
įsikalti mintuvus toliau nuo durų, kad kaimynų vaikiai iš mynės jų nepavogtų.
Šeimininkas nešdavo iš pirties linus, tikrindavo mynėjų išmintų saujų kokybę, prižiūrėdavo liktarną.
Vienas kuris nors saviškis ar kaimynų bernas leisdavo saujas į mašiną.
Sava ar kaimynų pusmergė skaidydavo saujas ir paduodavo jas leidėjui į mašiną.
Kai atsirado arklinės mašinos, tai piemuo varydavo arklius. Likusieji išlaužtas
saujas braukė mintuvais, kad nebeliktų spalių. Išbrauktą saują „pasmaugdavo“,
t. y. viename gale išpeštu linų pluošteliu perrišdavo, ir dėdavosi ant drobynų
ar gardės. Prieš pradedant minti šeimininkas pasakydavo: „Dėkitės kožnas sau, ką
suminsite, ryte pasversiu.“
Mynės metu atsirasdavo mynėjų, kurie stengdavosi nuo kitų mynėjų nuvogti
po kelias saujas. Todėl užsmaugimą saujoje stengdavosi padaryti kiekvienas mynėjas
taip, kaip kiti nedaro, ir galėtų, jeigu pavogtų saujas, jas atpažinti. Pasakotoja tuo
tikslu saują surišdavo ne iš dešinės, kaip įprastai daroma, o iš kairės pusės. Kai
sumintą buntuką saujų surišdavo ir nunešdavo į šeimininko parodytą vietą, tai
iš ten saujų jau niekas nebevogdavo. Ten mynėjas saujų nebegalėdavo saugoti ir
jų vagystė būtų buvusi jau nebe išdaiga, o nusikaltimas. Sumintas saujas rišdavo
į buntukus ir nešdavo šeimininkui prieš kiekvieną valgį.
Jeigu sugaudavo saujas vagiantį mynėją, tai išlinksniuodavo – „ant liežuvio
paleisdavo“. Vagišius iš gėdos tada nebeturėdavo kur dingti.
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Šeimininkas laikas nuo laiko patikrindavo mynėjų sumintų saujų kokybę.
Blogu mynėju buvo laikomas tas, kuris saują teapibraukdavo tik paviršiuje, o vidus
likdavo su spaliais. Tokia sauja buvo vadinama „untvilktais marškiniais“. Už tokį
mynimą mynėjas nuo gaspadoriaus gaudavo „pridegti“, t. y. barti. Mynėjai iš tokio
irgi juokdavosi, nes laikėsi nuostatos, kad jeigu dauguma mina gerai, tai ir jis
lygiai su visais turi dirbti, jei nedirba, yra tinginys ir už tai turi būti smerkiamas.
Mynėjai ypač bijodavo, kad šeimininkas pusiaunakčio metu neįbrauktų į
kurio mynėjo mintuvus „šeško“. Ateini prie mintuvų ir, žiūrėk, besėdįs „šeškas“,
uodegą išpūtęs. „Šeško įbraukimu“ vadinamas blogai išmintos linų saujos įspraudimas į blogojo mynėjo mintuvus. „Šeško įbraukimas“ buvo mynėjo gėda. Iš jo
juokdavosi visi mynėjai. Šeimininkas, „įbraukdamas šešką“, mynėją įspėdavo be
kalbų – veiksmu. Čia nei atsibarsi, nei atsikirsi. Kiti už šeimininką tave apsėda.
Po vakarienės mindavo visi mynėjai iki pusiaunakčio. Pusnakčiu šeimininkė
į jaują atnešdavo išvirtų kleckų arba vėdarų. Jei vėdarai pasitaikydavo pusžaliai,
tai mynėjai kartais pradėdavo viduriuoti. Apdergdavo visą jaujos papamatį – baisu
būdavo ir lauk išeiti.
Po pusiaunakčio mynėjai valandą laiko – nuo 12 iki pirmos valandos – turėdavo atgulį. Jo metu galėdavo numigti. Bet kur tu numigsi. Atgulio metu suėję
į šiltą pirtį, vaikiai su mergomis žvygindavosi, vieni kitus valkiodavo už kojų.
Eidavo vieni pas kitus gulti, trečias šliauždavo per gulinčius mynėjus tikrinti, kas
su kuo sugulęs. Jeigu pasitaikydavo lepšesnė merga ar vaikis, tai tuos prievarta
suguldydavo į krūvą ir saugodavo, kad nepersiskirtų.
Po atgulio mynėjai daugiau pokštaudavo, ypač tuo metu, kai šeimininkas
įeidavo į pirtį. Prisigalvodavo visokių pokštų.
Labiausiai paplitęs „pašovimas“. Į mynę susirenka visi su mediniais klumpiais. Dirbant ant spalių klumpiai pasidaro tokie slidūs, kad vaikštai kaip ant
ledo. Mynėjai stengdavosi prieiti ir netikėtai paspirti kito mynėjo klumpius, kad
šis pargriūtų. Tai vadinama „pašovimu“. Pašauti stengdavosi ne tik laisvai stovinčius mynėjus, bet ir prie mintuvų darbą dirbančius. Pasitaikydavo, kad kitas
mynėjas ir gerokai prisitrenkdavo.
Vienais metais, kai pasakotoja Klaišiuose tarnavo pas Sudavičių, mynėje
dalyvavo ir ponaitis Sudavičiukas. Mintuvus jis įsitaisė už pertvaros, trisienyje, ir
dirbo vienas pats. Pertvara buvo maždaug 2 m aukščio. Išeidamas iš už pertvaros
mynėjas vis „šaudydavo“ ir puikuodavosi, kad jo niekas „nepašauna“.
Pasakotoja nutarusi būtinai jį „pašauti“. Į jo užtvarą, kuriame jis dirbo, jam
nematant nebuvo galima įeiti. Todėl pasakotoja perlipo per užtvarą, iš nugaros
tykiai priėjo ir ponaitį „pašovė“.
Apylinkėje kuršio nešimo niekas nežinojo, tik pasakodavo, kad seniau
kaimynams kuršį nešdavę. Koks jis buvo ir kaip jį nešdavo, pasakotoja negalėjo
papasakoti.
1924 m. Akmenskinėje pas Kuokštą vykusioje mynėje kažkokie bernai atgulio
metu nepastebėti pritykino, ant ožio užnėrė virvę ir ištraukė jos galą už durų.
Kai po atgulio pradėjo minti, tai svetimi bernai prie tos virvės galo įkinkė arklį
ir šis su visais mintuvais ištraukė ožį į žardieną. Ožio vagių nenutvėrė, o kol ožį
ir mintuvus susitvarkė, praėjo gera valanda.
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Šioje apylinkėje buvo žinomas ir mynėjų moterų vogimas. Iš tolimesnio
kaimo galo, kur nevykdavo mynia ir bernai būdavo laisvi, keli susitarę bernai
ateidavo į mynią ir stengdavosi staiga įsiveržę į jaują arčiausiai durų dirbančią
merginą pagauti ir išsitempti iš jaujos. Dažnai pasitaikydavo, kad vagys mynėją
ištempdavo į žardieną, bet ten ją visada kiti mynėjai išvaduodavo. Tokius vagis
mynėjai stengdavosi nutverti ir, parvedę į jaują, pristatyti prie mintuvų. Sugautas
vaikis, kitų mynėjų prižiūrimas, iki mynios galo dirbdavo jaujos gale prie mintuvų. Tokį vagį, prieš pristatydami prie mintuvų, gerai išbinkiuodavo. Dažniausiai
merginų vogti iš mynios eidavo du ar trys bernai, bet sučiupti pasisekdavo tik
vieną, o dažniausiai nė vieno – pasitenkindavo vien tuo, kad išvaduodavo mynėją.
Apie 5 ar 6 valandą ryto į jaują mynėjams atnešdavo aušrinę. Aušrinei
dažniausiai būdavo šaltos mėsos, kavos ar rūgusio pieno, sūrio, sviesto, duonos.
Po aušrinės mynėjai tuojau pat stodavo prie darbo ir dirbdavo, kol baigdavo išminti visą pirtį.
Paskutinio kūlio ar paskutinės saujos jokių papročių šioje apylinkėje nebuvo.
Nebuvo praktikuojama čia ir jokių pabaigtuvių su patalkiu. Samdytai šeimynai
ne linksmybės ar skanesnis valgis, o darbas turėjo rūpėti.
Kai šeimininkas išnešdavo iš jaujos paskutinį kūlį, tai išeidavo namo ir netrukus grįždavo nešinas buože (senovinėmis svarstyklėmis) ir pradėdavo svarstyti
kiekvieno darbininko sumintuosius linus. Kol šeimininko nebūdavo, darbininkai
baigdavo suminti likusias saujas ir sutvarkydavo paminas. Paminų čia mynėjai
nepermindavo. Apgraibę jas apie savo mintuvus, sudėdavo į vieną krūvą. Pasibaigus myniai, paminas vieną kurią nors dieną savoji šeimyna per rėdelį persijodavo, atskirdavo nuo jų spalius. Vėliau vaikiai, kad nebūtų vakarai be darbo,
tas paminas suvydavo į pančius.
Kai gaspadorius ateidavo nešinas buože, tai iš kiekvieno mynėjo pradėdavo
priiminėti sumintuosius linus. Kiekvienas mynėjas privalėdavo turėti sumynęs ne
mažiau kaip du stukus. Dažniausiai kiekvienas mynėjas turėdavo jų sumynęs
daugiau.
Mynėjai, prieš pradedant šeimininkui priiminėti linus, apsupdavo jį, pakylodavo, pasveikindavo, kad šis būtų linksmesnis ir ne taip bartųsi už blogiau
išmintą saują ar mažesnį sumintų linų kiekį.
Tuo tarpu šeimininkas darydavo savo. Atneštą mynėjo pundą apžiūrėdavo, pasverdavo ir liepdavo jį padėti į krūvą, kur dedami blogesni linai, skirti
pardavimui, arba geresni – verpimui. Čia mynėjo darbas ir būdavo įvertinamas.
Paaiškėdavo, geras jis ar blogas. Jeigu kurio mynėjo linus deda į pardavimui
skirtą krūvą, tai susiprask, kad tu blogas mynėjas. Tas mynėjas, kurio pundus
padėdavo į verpimui skirtą krūvą, būdavo patenkintas.
Susvėręs visus išmintus linus, šeimininkas mynėjams liepdavo juos glėbiais
sunešti į svirną ir sudėti į nurodytą vietą.
Jeigu būdavo ne galutinė mynios pabaiga, tai mynėjai grįždavo atgal į jaują
ir pridžiaudavo naują linų pirtį.
Kol visa tai atlikdavo, ateidavo ir priešpiečiai. Tik apie 10–12 valandą pavalgydavo pusryčius šeimininko troboje. Po pusryčių niekur nebeidavo, o prašydavo
čia pat kur kamaroje ar trobos kampe vietos, kad galėtų valandą kitą numigti.
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Jeigu ūkyje mynia būdavo baigta, tai po pusryčių
talkininkai išeidavo į savo namus.
Spalius taip pat tvarkydavo tik sava šeimyna.
Išstumdavo juos iš jaujos į žardieną ir supildavo į
krūvą. Vėliau jais apipildavo šiaudinius stogus, rūsius,
kad šaltis neprieitų. Kraikui spalių nenaudodavo. Buvo
ūkininkų, kurie spaliais pirtį kūrendavo. Tačiau spaliais
ne kiekvienas ūkininkas mokėdavo pirtį kūrenti. Bet
kaip užkūrus, jie nedega ir neduoda karščio. Norint,
kad spaliai degtų, reikia, prieš juos pilant į pečių,
padaryti gerą pakurą iš skilų, pro kurių tarpus prieitų
oras. Tik tada spaliai gerai dega.
Stambieji ūkininkai linus braukdavo visus. Tuos
linus, kurie skirti verpimui, braukdavo savos šeimynos
moterys su paprastomis brauktuvėmis. Pardavimui
skirtus linus braukdavo samdyti braukėjai. Saušilio
kaime gyveno du broliai Bružai, o Žarėnuose – Steponas Lukošius. Jie ir vertėsi linų braukimu. Eidavo
iš sodybos į sodybą. Jie turėjo savas brauktuves su Bruktuve buvo mušamas
priebrauku, kuris buvo padarytas iš prie kaladės pri- linų pluoštas. 2018 m.
tvirtintos lentos. Einantys per svietą braukėjai buvo A. Jankausko nuotr.
savo amato specialistai. Jie mokėjo linus nubraukti (Švarcaitė I. Pietų
ir surūšiuoti bei sutvarkyti taip, kaip reikalaudavo Žemaitijos etnografijos
žydai pirkliai.
paveldas, V., 2019, p. 29)
Braukėjų samdymas ūkininkui, turinčiam didesnį
linų kiekį, apsimokėdavo, nes už tinkamai paruoštus linus brangiau mokėdavo.
Nubrauktus linus nuveždavo į Plungę ir parduodavo žydams perkupčiams.
Į Rygą ar Liepoją nebeveždavo, nes buvo draudžiama laisvai kirsti Lietuvos–Lat
vijos sieną.
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Medingėnų kapinės, koplyčios ir bažnyčia
Juozas Girdvainis

1856 m. liepos 12 d. netoli Medingėnų miestelio prie vieškelio Medingėnai–Tverai, dešinėje kelio pusėje,
ant aukštos kalvos vešliame pušynėlyje
palaidotas Donatas Vitkevičius. Jis –
Medingėnų dvaro savininkės Klaros
Vitkevičienės (262 ha žemės valdų) ir
Povilo Vitkevičiaus sūnus.
Donatas – Julijos Vitkevičienės
vyras. Donato žmona – Julija Vitkevičienė (mirė 1926 m.) liko našlė. Augo
jos du vaikai: dukra Teofylė Valerija Pirmojo antkapinio paminklo užrašas (1856 m.)
Vitkevičiūtė (Jacevičienė) ir sūnus Jurgis
Vitkevičius (anksti mirė – 1894 m.)
Išlikęs prie kapinių koplyčios, kairėje pusėje, antkapinis paminklas, kuriame iškaltas lenkiškas
užrašas: „Donatas Vitkevičius, gimęs 1799 m. liepos
19 d. Telšiuose, mirė 1856 m. liepos 10 d.“ Manoma,
pirmasis palaidotas žmogus Medingėnų kapinėse.
Medingėnų kapinėse palaidoti ūkininkai ir valdininkai, mokytojai ir kunigai, dvarininkai ir samdiniai, kumetynų ir vienkiemių mirusieji, jų artimieji
ir giminės.
Nuo 1527 m. Medingėnų valsčių valdė LDK
Žemaičių seniūnas Stanislovas Kęsgaila1.
1860 m. Medingėnų kapinėse bendrai maldai
pastatyta koplyčia. Lenkaičių dvaro savininkas Benediktas Pranas Jacevičius (208 ha žemės valdų) ir
Medingėnų dvaro savininkė Klara Vitkevičienė skyrė
lėšų ir rūpinosi koplyčios statyba.
Iškilo dailus pastatas: išmūryti gilūs pamatai su
erdviu požemiu, suręstos storų rąstų sienos, iš lauko
apkaltos žalsvai dažytomis lentomis, stogas uždengtas
tamsiomis lentelių plokštėmis. Viduje įrengtas nedidukas altorius su dviem skulptūromis ir paveikslu,
pastatytos žvakidės su vaškinėmis žvakėmis. Po grinPirmasis kryžius Medingėnų
dimis įrengta kripta – mauzoliejus.
kapinėse (1856 m.)
1949–1950 m. mes, Medingėnų septynmetės mokiniai, po pamokų grįždami į Gedikėnus, laipiodavome ant mūrinės kapinių 1 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Žemaičių vyskupystė,
Čikaga, 1980, t. 1, p. 386.
tvoros (zomatos). Pro užrakintas koply1123
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Senoji Medingėnų
kapinių koplyčia.
1957 m.

Už Medingėnų
kapinių – Maro
kapinaitės
(dešinėje). 1957 m.
Juozo Girdvainio
nuotraukos

čios duris <...>, viduje ant dulkėtų grindų mėtėsi skulptūrų skeveldros, žmonių
rankų ir kojų kaulai, kaukolė, šluotos ir visokie elektros laidai, o pro koplyčios
pamatų langelį matydavome ant pakylos septynis su prisegtais užrašais karstus:
šeši dideli ir vienas mažas karstukas2.
2016 m. sukako 160 metų, kai į paskutinę kelionę – Medingėnų kapines
palydimi Medingėnų krašto mirusieji žmonės.
Už Medingėnų kapinių, pakeliui iš Medingėnų į Tverus, už Gedikos upės,
ant aukštos kalvos, dideliame pušyne, vieškelio dešinėje dunkso visų apleistos
seniausios kapinės, vadinamos Maro kapinaitėmis. Čia anksčiau laidojo Medingėnų,
Gedikėnų kaimų mirusius žmones – artimuosius ir gimines.
1710–1711 m. Medingėnų krašte siautėjo maro epidemija. Kapinėse buvo
laidojami visi nuo maro mirusieji. 1950–1951 m. mes, Medingėnų septynmetės
mokyklos vaikai, grįždami iš Medingėnų į Gedikėnus, pasidėję kuprines vaikščiodavom po Maro kapines prie kapų paminklų, kuriuos karo metu buvo išvartę
sovietų okupacinės kariuomenės kariškiai, statydami iš medinių stulpų trijų elektros stulpų aukščio karišką apžvalgos bokštą, viršūnėje – su stebėjimo aukštele.
Laipiodavome į apžvalgos bokštą, lenktyniaudami, kuris pirmiau pasieksime 2 Girdvainis J. Kelionių užrašai, Medingėnai–Žarėnai, 1947–1957 m., ARFA.
bokšto viršūnę, o iš jos atsiverdavo
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plati Medingėnų krašto panorama iki pat Žarėnų ir Medingėnų Švč. Trejybės
bažnyčios mūrinė varpinė,
Tverų bažnyčių bokštų3.
1763–1769 m. Medingėnuose buvo pastatyta statyta 1891 m. Projektavo
medinė Švč. Trejybės bažnyčia. Pastatas priminė ko- U. Gulinevičius
plyčią. Statinys – 5 metrų aukščio, sienos suręstos iš
ilgų rąstų, aštuonkampis, 14 metrų ilgio ir 8 metrų Medingėnų Švč. Trejybės
pločio, su nedideliu prieangiu ir virš durų prikaltu bažnyčia, statyta 1902 m.
kryžiumi. Patalpos viduje – šv. Kazimiero ir šv. Ne- Projektavo N. Andrejevas.
pomuko skulptūrėlės ant altoriaus. Bažnyčios statyba Juozo Girdvainio nuotraukos
rūpinosi Alsėdžių klebonas kunigas Kazimieras Gečas.
Vėliau, nuo 1770 m., po kunigo K. Gečo mirties, Medingėnų bažnyčios priežiūra ir
šv. Mišių organizavimu rūpinosi jo sesuo Rozalija Rimgailienė (Gečaitė), šv. Mišias
laikydavo Kantaučių klebonas.
1891 m. šalia bažnyčios kunigo Sereikos rūpesčiu pastatyta akmens ir mūro
aukšta koplyčia – varpinė. Architektas Ustinas Gulinevičius. Varpinės bokšte iškeltas angelas su trimitu4.
1894 m. Medingėnų bažnyčią ir varpinę apjuosė akmens ir mūro tvora.
Koplyčioje–varpinėje įtaisytas didžiulis varinis varpas, šventadieniais kvietęs tikinčiuosius šv. Mišių maldai. Tas varpas kabo ir šiandien.
1902 m. Medingėnuose pastatyta naujoji Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia.
Projektavo architektas Nikolajus Andrejevas.
1907 m. bažnyčioje įrengti devynių balsų vargonai, padaryti Rygos meistro
Emilio Martino.
2012 m. Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčia atnaujinta. Suremontuoti abu
bažnyčios bokštai, pakeista stogo skarda, durys, lietvamzdžiai, langų rėmai ir stiklai,
langų vitražas, viduje – nudažytos lubos, sienos, atnaujintos grindys. Medingėnų
bažnyčios remonto darbus atliko UAB „Sauslaukio statyba“. Vadovas – inžinierius
Rimantas Kemeklis, darbininkai – Laimis Makaveckas, Juozas Bacys, Marius Juška
ir Mamertas Alimas.
Bažnyčios sutvarkymo reikalais 3 Girdvainis J. Kelionių užrašai, Medingėnai–Žarėnai, 1947–1957 m., ARFA.
aktyviai rūpinosi Medingėnų seniūnija, 4 Medingėnai, Mūsų Lietuva, Bostonas, Lietuvių
enciklopedijų leidykla, 1968, t. 4, p. 123.
seniūnė Salomėja Čiesnienė, Rietavo
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Medingėnų kapinės.
1957 m.

Medingėnų kapinės.
2015 m.

Naujoji Medingėnų
kapinių koplyčia.
2012 m. Juozo
Girdvainio nuotraukos

savivaldybė, meras Antanas Černeckis, energingas kunigas Antanas Gutkauskas,
Medingėnų bendruomenė, pirmininkė Irena Bagdonienė.
Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčioje vyksta atlaidai, Motinos, Tėvo dienų
šventės, Velykos, šv. Kazimiero, šv. Stanislovo šventės, Žolinės, šv. Kryžiaus,
Visų Šventųjų, Vėlinės, šv. Kalėdų ir kitos šventės.
Medingėnų bažnyčia kiekvieną šventadienį kviečia tikinčiuosius bendrai
maldai ir atgailai už gyvus ir mirusius.
2009 m. naują medinę Medingėnų kapinių Visų Šventųjų koplyčią bendruomenės rūpesčiu pastatė meistras Rolandas Valauskas su pagalbininkais. Senąją
suaižytą nugriovė ir sudegino. Įvedė elektrą, įrengė altorių, pastatė klausyklą,
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Paminklas Vytautui Didžiajam (1930 m.)
Medingėnų aikštėje. 2012 m.
Juozo Girdvainio nuotraukos
Medingėnų bažnyčios kairysis altorius
Medingėnų bažnyčios vargonai. 2015 m.

Medingėnų kapinių koplyčios statytojai.
2009 m.
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Žolinių atlaidai Medingėnų bažnyčioje.
2003 m. rugpjūčio 15 d. Juozo Girdvainio
nuotraukos

suolus, kėdes. Kartu Rietavo parapijos
klebonas kunigas Antanas Gutkauskas,
kuriam patikėta Medingėnų parapija,
ir jo padėjėjas kunigas Arvydas Mačiulis bei kunigas Gediminas Jazbutis
rūpinosi koplyčios vidaus įrengimo ir
sutvarkymo darbais.
Medingėnų kapinių koplyčios
darbų organizavimas ir jos atstatymas
buvo bendruomenės ir seniūnijos rūpestis. Naujos koplyčios atstatymas kainavo apie 23 tūkst., iš jų 15 tūkst. litų
skyrė Rietavo savivaldybė. Trūkstamą
pinigų sumą Medingėnų bendruomenės
pirmininkė Irena Bagdonienė rinko iš
panorusių prisidėti gyventojų ir geraširdžių.
Medingėnų kapinių koplyčios interjerą puošia nedidelis altorius, Kristaus kančios kelio vaizdai, sakykla, klausykla, suolas, liustras. Kunigas A. Gutkauskas teigia, kad Medingėnų kapinių Visų Šventųjų koplyčia pasidarė patogi vieta
mirusiesiems šarvoti – visos apeigos atliekamos koplyčioje. Kapinių prižiūrėtoja
Rūta Piekuvienė, dirbanti nuo 1996 m., džiaugėsi atstatyta koplyčia ir sutvarkytomis
kapinėmis, Kryžiaus kelio simboliais, kunigo A. Mačiulio parūpintais iš Vokietijos.
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Medingėnų parapijos tikintieji kasmet lapkričio 1-ąją Žarėnų naujųjų kapinių
mini Visų Šventųjų dieną. Kitą dieną vyksta gedulingos fragmentas. 2021 m.
pa
maldos, skirtos Vėlinėms, surengiama Vėlinių procesija, K. Driskiaus nuotr.
pagerbiami mirusieji, gieda Medingėnų parapijos choras, vadovaujamas Rietavo maestro Aloyzo Meškausko, vyksta maldos už mirusiuosius.
Vakarėjant Medingėnų kapines užlieja degančių žvakių jūra. Pajuntama žmogaus
gyvenimo prasmė ir jo išėjimas į Amžinybę.
Į Medingėnus sugrįžta visi, kurie kažkada čia gimė, augo, gyveno.
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Mokykimės kurti karpinių meną
Loreta Bugvilienė

Karpymas iš popieriaus yra paprasta, visiems
prieinama veikla, teikianti didelį džiaugsmą vaikams.
Karpydami vaikai patiria daug malonių išgyvenimų,
lavina vaizduotę, kūrybiškumą.
Žarėnų „Minijos“ vidurinėje mokykloje jau dvidešimt metų mokiniai dailės ir darbelių bei papildomojo ugdymo pamokėlėse mokosi karpinių meno.
Žaviuosi savo mokinių G. Petkevičiūtės, Ž. Druktenytės, G. Jankauskaitės, R. Stasiulytės, I. Jurkutės,
J. Baltrukonio, T. Lukošiaus, I. Budaitės, R. Bielskytės,
A. Kielos, D. Marcinkaus, D. Gimbutaitės, A. Šmukštaitės, T. Petreikytės, A. Norkevičiaus, M. Knašaitės,
G. Milašiūtės sukurtais meniniais karpinių darbeliais.
Eksponuoti darbeliai Velykų, Kalėdų, gamtos
motyvų, Vėlinių tematika domina ne tik moksleivius,
bet ir suaugusiuosius.
Karpymo menas turi senas tradicijas. Popieriaus
karpinių tėvynė – Rytų šalys. Pirmieji karpiniai prieš
2000 metų išpjaustyti iš pergamento. Populiariausi
elementai – augalijos, gyvūnijos pasaulis. Jie turėjo
tam tikrą simbolinę reikšmę.
Iš Kinijos, Vietnamo karpiniai paplito ir Vakarų
Europos šalyse – Prancūzijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje.
Lenkijoje kaimuose karpiniais, ypač snaigėmis,
būdavo puošiamos trobų sienos. Iš Lenkijos karpinių
menas atkeliavo į Lietuvą. Seniau karpiniais puošdavo
lentynėles, žibalines lempas, šventųjų paveikslų rėmus.
Dabar karpiniai tapę meno kūriniais.
Karpiniams sukurti naudojamas baltas ar spalvotas popierius, standesnis popierius – karpiniams
priklijuoti, taip pat reikia pieštuko, smailių žirklučių
ir klijų. Savaime aišku, būtina vaizduotė.
Žarėnų vaikai karpiniais puošia langus, gimtadienio stalą, sienas.
Norint sukurti gražų eskizą, reikia pajusti gamtos
grožį, atidžiai stebėti, kad įstrigtų akimirka. Vasarą Žarėnų moksleivių karpiniai
pievose žydi gėlės, skraido drugeliai, auga gražių
žolyčių. O kokie gražūs medžiai ir krūmai, paukščių karalija, jų čiulbėjimas,
šokinėjimas ant šakų renkant vikšrus. Rudenį visa gamta sutviska naujomis spalvomis, o kai nukrenta lapai, išryškėja įvairiausi pilkų šakų nėriniai. Žiemą ant
šakų šokinėja margi paukštukai.
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Gausios medžiagos karpiniams galima rasti tapytų baldų – skrynių bei
spintų – puošyboje, kalvystės, dažybos darbuose.
Per šventes, Kalėdas ir Naujuosius metus magišką jėgą turi sveikinimas iš
karpinių. Pagrindinis šv. Velykų šventės simbolis – margutis, papuoštas sūkurėlių, eglelių, rūtelių šakelių, vištos kojelių, dobiliukų, ratukų raštais. Artėjant
Vėlinių šventei, vaikai gali pasidaryti kryžių, tvorelių, paminklų eskizus. Naudojantis eskizais, simetrinio karpymo būdu galima sukurti nuostabių lietuviškų
kryžių karpinių.
Karpant iš spalvotų popieriaus lapo siluetą, reikia lapą išsaugoti ir su karpiniu užklijuoti ant kito standesnio popieriaus. Taip bus du karpiniai iš karto,
pavyzdžiui, juodame fone balto iškirpto lapo dublikatas ir iškirptasis siluetas.
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Žarėnų moksleivių karpiniai

Ž. Druktenytė, 11 m.

J. Baltrukonis, 7 m.

G. Petkevičiūtė, 11 m.

Voro karalystė

Skubu augti

Ramybė

Ž. Druktenytė, 11 m.

G. Petkevičiūtė, 11 m.

Senio besmegenio šeimyna

Ežio kelionės

1131

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

G. Petkevičiūtė,
11 m.
Jūros dugne

G. Petkevičiūtė,
11 m.
Parnešėme žinią

G. Petkevičiūtė,
11 m.
Sutuoktuvių šokis

R. Stasiulytė, 7 m.
Aukit žydėkit...
A. Kiela, 11 m.
Gandrai parskrido

G. Petkevičiūtė, 8 m.

A. Kalnikaitė, 11 m.

G. Jankauskaitė, 11 m.

Liūtų draugijoje

Vėlinės

Vėlinės
1132

KALBA

kalba

Žarėnų šnektos fonetinės ypatybės
Juozas Pabrėža

Pagal 1964 m. pateiktą ir patikslintą A. Girdenio ir Z. Zinkevičiaus
lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją Žarėnų miestelis ir jo apylinkės
priklauso šiaurės žemaičių vadinamųjų „dounininkų“ tarmei1. Šios
tarmės pagrindinė skiriamoji ypatybė nuo pietų ir vakarų žemaičių
yra dvibalsių uo, ie tarimas. Šiaurės žemaičiai tuos dvibalsius taria
bendrinei kalbai nebūdingais ọu, ẹi garsais. Aprašomoji Žarėnų
šnekta tą patvirtina, pvz.: dộuna ˈduonaˈ, šlộuta ˈšluotaˈ, šu ˈšuoˈ,
rdu ˈruduoˈ, judà ˈjuodaˈ, dộuk ˈduokˈ, vaộu ˈvažiuojaˈ, svệists
ˈsviestasˈ, mẹ͂ižis ˈmiežisˈ, lệipa ˈliepaˈ, živĩe ˈžievėˈ, kệits ˈkietasˈ,
tẹ͂i ˈtieˈ, gệid ˈgiedaˈ, pimu ˈpiemuoˈ.
Esama šiek tiek išimčių, kurios daugiau būdingos dvibalsiui
ie. Dažniausiai ie išlaikomas skoliniuose (pvz.: mĩests ˈmiestasˈ,
svîets ˈpasaulis, žmonėsˈ, ˈbîesọs ˈvelniasˈ, bĩednọs ˈneturtingasˈ,
cĩels ˈvisasˈ, prîetelis ˈdraugas, bičiulisˈ), priesagoje -ien (pvz.:
avîena ˈavienaˈ, vištîena ˈvištienaˈ, kamîens ˈkamienasˈ, Petkîenẹ
ˈPetkieneˈ, brúolîenẹ ˈbrolienėˈ), kai kuriuose kituose žodžiuose (pvz.: nĩeks ˈniekasˈ, sĩelà ˈsielaˈ, grĩetẹnẹ ˈgrietinėˈ, grîešts
ˈgriežtasˈ, svedinĩ·s ˈsviedinysˈ). Įdomu, kad ie išlaikomas tokiuose
reikšminguose žodžiuose, kaip Lĩetọvà ˈLietuvaˈ, lietùvis ˈlietuvisˈ,
Dĩes ˈDievasˈ, bet Pndẹ͂is, ˈPonas Dievasˈ, sdẹ͂i ˈsudievˈ.
Prielinksniuose, priešdėliuose ir niekad pagrindinio kirčio negaunančiuose skiemenyse vietoj uo, ie pasitaiko vienbalsių u˙, i˙
(kartais jie sutrumpėja), pvz.: nú˙sprûoga ˈnuosprogaˈ, nu‿stûoga
ˈnuo stogoˈ, prî˙š ˈpriešˈ, prí˙špîlnis ˈpriešpilnisˈ, priš‿kã˙ra ˈprieš
karąˈ2.
Šiaurės žemaičiai dialektologų yra skiriami dar į dvi patarmes: kretingiškius (vakarinė dalis apie Darbėnus, Kretingą,
Plungę, Rietavą, Gargždus) ir telšiškius (rytinė dalis apie Skuodą, Akmenę, Mažeikius, Telšius, Luokę).
Skiriamoji šių patarmių ypatybė – nevieStraipsnis aprobuotas serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietunodas trumpųjų balsių u, i tarimas kamievos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos. Leidyklai
3
ne . Kretingiškiai dėsningai trumpuosius 1 įteiktas 2021 07 31.
Girdenis A. Kalbotyros darbai I, Vilnius, 2000, p. 44–55.
negalūninius balsius u, i platina ir ver- 2 Daugiau žr. Pabrėža J. Žemaičių kalba ir rašyba, Šiaučia ọ, ẹ, pvz.: skt ˈskutuˈ, sktì ˈskutiˈ,
liai, 2017, p. 51.
kš ˈkišuˈ, kšì ˈkišiˈ, tȓšis ˈtriušisˈ, tȓšê˙ 3 Šiaurės žemaičiai telšiškiai: mokomoji knyga. Sudarė
Ju o z a s Pa b r ė ž a , V i d a M a r c i š a u s k a i t ė , A s t a
ˈtriušiaiˈ. Telšiškiai elgiasi kiek kitaip:
L e s k a u s k a i t ė , Vilnius: Lietuvių kalbos institutas,
trumpuosius negalūninius balsius u, i iš2013, p. 30–31.
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laiko nepakitusius, jeigu jie eina prieš siauruosius, t. y. aukštutinio pakilimo, balsius (i,
i˙, ie, u, u˙, uo), o visais kitais atvejais, t. y. kai u, i, eina prieš plačiuosius (vidutinio ir
žemutinio pakilimo) balsius, verčia taip kaip ir kretingiškiai – ọ, ẹ, pvz.: skt ˈskutuˈ, bet
skùtì ˈskutiˈ, kš ˈkišuˈ, bet kìšì ˈkišiˈ, tȓùšis ˈtriušisˈ, bet tȓšê˙ ˈtriušiaiˈ. Žarėnų šnekta,
esanti telšiškių ploto pietvakariuose, akivaizdžiai patvirtina šią balsių asimiliaciją. Štai
pluoštelis tą įrodančių pavyzdžių: rgẽ˙ ˈrugiaiˈ- rùũ˙ ˈrugiųˈ, kùškis ˈkuokštas, pluoštasˈ
- k·škẹ ˈkuokšto, pluoštoˈ, smûrglis ˈsnarglysˈ- smộrglẹ ˈsnarglioˈ, pộlọ ˈpulsiuˈ - pûlsi
ˈpulsiˈ, kìnis ˈguolisˈ- k·nẹ ˈguolioˈ, kr·ọ ˈkrisiuˈ - krìsi ˈkrisiˈ, žîrnis ˈžirnisˈ - žrnê˙
ˈžirniaiˈ, švẹ͂lpọ ˈšvilpsiuˈ - švĩlpsi ˈšvilpsiˈ4.
Žarėniškiai ilguosius balsius o, ė kamiene ir kirčiuotojo galūnėje dvibalsina ir
taria uo, ie garsus, pvz.: brûolis ˈbrolisˈ, trûoba ˈtrobaˈ, kũošẹ ˈkošėˈ, šûok ˈšokaˈ, nûori
ˈnoriˈ, tûoks ˈtoksˈ, mrgũos ˈmergosˈ, krštũos ˈkarštõsˈ, sîekla ˈsėklaˈ, tîes ˈtėvasˈ, sîed
ˈsėdiˈ, bîek ˈbėkˈ, gîerẹ ˈgėrėˈ, grbĩe ˈgarbėˈ, pèlĩes ˈpelėsˈ. Nekirčiuotoje galūnėje vietoj
o, ė tariami trumpieji balsiai a, e, pvz.: kâlna ˈkalnoˈ, jâunas ˈjaunosˈ, dệrba ˈdirboˈ, rã˙ša
ˈrašoˈ, pêlkẹ ˈpelkėˈ, kârvẹs ˈkarvėsˈ, lâukẹ ˈlaukėˈ, m·rẹ ˈmirėˈ.
Su dvibalsiais ai, ei Žarėnų apylinkėse elgiamasi gana nevienodai. Dėsningai
tie dvibalsiai yra vienbalsinami ir tariami a˙, e˙ žodžio gale, pvz.: tukã˙ ˈtaukaiˈ, làpâ˙
ˈlapaiˈ, š̑udã˙s ˈšiaudaisˈ, màžã˙ ˈmažaiˈ, kãrtâ˙s ˈkartaisˈ, dĩedê˙ ˈdėdeiˈ, matê˙ ˈmateiˈ. Po
minkštųjų priebalsių dvibalsis ai supriešakėja ir tariamas kaip e·, pvz.: brùolê˙ ˈbruoliaiˈ,
krujẽ˙ ˈkraujaiˈ, rklẽ˙ ˈarkliaiˈ, gràžẽ˙ ˈgražiaiˈ, tẹ͂isê· ˈtiesiaiˈ.
Kamieno ai, ei vienbalsinami tik kai kuriuose žodžiuose (pvz.: vã˙ks ˈvaikasˈ,
dâ˙kts ˈdaiktasˈ, vã˙kšuotẹ ˈvaikščiotiˈ, svẽ˙ks ˈsveiksˈ, rẽ˙k ˈreikiaˈ) ir priesagose -aitis,
-aitė, pvz.: šọnâ˙tis ˈšunaitisˈ, velnâ˙tis ˈvelnaitisˈ, kujâ˙tis ˈplaktukasˈ, mergâ˙tẹ ˈmergaitėˈ,
Stọnkâ˙tẹ ˈStonkutėˈ, Juocâ˙tẹ ˈJocaitėˈ.
Nosiniai balsiai ą, ę, ų, į Žarėnų šnektose, kaip ir apskritai nemažame pietryčių
ir vidurio žemaičių plote, kamiene ir kirčiuotuose galūnėse yra išlaikę senesnį tų garsų
tarimą su priebalsiu n, pvz.: grnšts ˈgrąžtasˈ, kộnsnis ˈkąsnisˈ, nžọulã˙ ˈąžuolaiˈ, žnsis
ˈžąsysˈ, švẹ͂nsts ˈšvęstasˈ, grẹ͂nštẹ ˈgrįžtiˈ, skẹ͂nstẹ ˈskęstiˈ, ànn ˈanąˈ, tn ˈtąˈ, skúnstệis
ˈskųstisˈ, ũnstẹ ˈsiųstiˈ, drĩnstẹ ˈdrįstiˈ, grĩnštẹ ˈgrįžtiˈ, tĩnst ˈtįstaˈ, šudũn ˈšiaudųˈ, pìningũn
ˈpinigųˈ, šèštũn ˈšeštųˈ, basíedîns ˈbesėdįsˈ, bàturĩns ˈbeturįsˈ5.
Žarėniškiai, kaip ir dauguma žemaičių, siaurina dvigarsių am, an, em, en pirmąjį
dėmenį ir taria ọm, ọn, ẹm, ẹn garsus, pvz.: ộmọs ˈamžiusˈ, rmstis ˈramstisˈ, skộmb
ˈskambaˈ, tộmsi ˈtamsiˈ, bndà ˈbandaˈ, sprộnds ˈsprandasˈ, kộnd ˈkandaˈ, brộŋgi ˈbrangiˈ,
gệmbẹ ˈgembėˈ, pệmpẹ ˈpempėˈ, lệmpa ˈlempaˈ, tẹ͂mpẹ ˈtempėˈ, žệnts ˈžentasˈ, mệŋkẹ
ˈmenkėˈ, švẹ͂nts ˈšventasˈ, skẹ͂nda ˈskendoˈ. Nepakitę am, an, em, en paprastai išlaikomi:
1) antrinės kilmės dvigarsiuose, kurie susidaro išnykus balsiui, pvz.: tievâms ˈtėvamsˈ,
mažâm ˈmažamˈ, tâm ˈtamˈ, nèšâm ˈnešameˈ, tâmsta (iš senesnio tamista arba tavo mylista); 2) intarpiniuose veiksmažodžiuose, pvz.: gẽnd ˈgendaˈ, brẽnd ˈbrendaˈ, nùstẽmb
ˈnustembaˈ, štẽŋk ˈužtenkaˈ; 3) bendratyse ir iš jų padarytose formose, pvz.: givêntẹ
ˈgyventiˈ, gyvêns ˈgyvensˈ, sêmtẹ ˈsemtiˈ,
sêmk ˈsemkˈ; 4) naujai atėjusiuose sveti- 4 Apie balsių asimiliaciją Žarėnų šnektoje dar žr. Birmos kilmės žodžiuose, pvz.: tâŋks ˈtankasˈ,
k a n t i e n ė S. Žarėnų (Telšių rajono) tarmės fonetika
(diplominis darbas), Vilnius, 1970, p. 80–83.
bâŋks ˈbankasˈ, ãŋglâ˙ ˈanglaiˈ.
5
Apie tai dar žr. Pabrėža J. Žemaičių kalbos tapatybės
Ryški aprašomosios šnektos ypaženklai, Acta humanitariaca universitatis Saulensis,
tybė yra galūnių redukcija, t. y. garsų
Šiauliai, 2018, p. 189.
1134

KALBA

nykimas arba jų kiekybinis ar kokybinis susilpnėjimas 6. Gana dažnai trumpieji balsiai
galūnėse visai išmetami, pvz.: lãuks ˈlaukaiˈ, âukšts ˈaukštasˈ, vệins ˈvienasˈ, âug ˈaugaˈ,
sîed ˈsėdiˈ, mî˙l ˈmyliˈ. Net priebalsis j prieš trumpą galūnės balsį a yra nebetariamas,
pvz.: krãus ˈkraujasˈ, vîes ˈvėjasˈ, nãus ˈnaujasˈ, nakvûo ˈnakvojaˈ, lûo ˈlojaˈ, prašinîe
ˈprašinėjaˈ. Trumpasis balsis a neišmetamas iš sunkiai ištariamų priebalsių samplaikų, tik
tokiu atveju vietoj a dažniausiai tariamas ọ, pvz.: bãlsọs ˈbalsasˈ, mã·žọs ˈmažasˈ, sã·pnọs
ˈsapnasˈ, mîešlọs ˈmėšlasˈ.
Nekirčiuoti ilgieji galūnės balsiai trumpinami nevienodai. Sutrumpėję balsiai
gali būti ištariami aiškiai arba nelabai aiškiai, t. y. dar sudaro atskirą skiemenį, pvz.:
vãrga ˈvargoˈ, spâudẹ ˈspaudėˈ, dệrba ˈdirboˈ, dãlu ˈdalgiųˈ. Tačiau kartais trumpinimas
toks ryškus, kad galūnės balsis arba visai nebegirdimas, arba girdimas tik nežymus jo
atspalvis, nebesudarantis atskiro skiemens, pvz.: vệin ˈvienąˈ, sã˙k ˈsakoˈ, šîrd(i) ˈširdįˈ,
mâud(ẹ) ˈmaudėˈ.
Iš visų priebalsių žemaičiai ypač skiriasi afrikatų č, dž vartojimu. Vietoj visų šių
garsų tam tikrose žodžių formose yra tariami priebalsiai t, d. Tačiau ir patys žemaičiai
pagal afrikatų tarimą skyla bent į kelis plotus. Žarėnai priklauso tai rytinei žemaičių
daliai, kur šiandien dar yra išlaikytas žemaitiškasis afrikatų dėsnis7. Pagal šį dėsnį afrikatų
neatsirado prieš senovinį trumpąjį balsį a, ir tokiose formose yra tariami garsai t, d, o
prieš kitus užpakalinės eilės balsius yra afrikatos. Štai kaip linksniuojami daiktavardžiai
jautis, žodis pagal žemaitiškąjį afrikatų dėsnį:
Vienaskaita
V. jâutis, žũodis
K. jâučẹ, žũodžẹ
N. jáuộu, žũodộu
G. jâuti, žũodi
Įn. jâuọ, žũod
Vt. jáutîe, žũodîe

Daugiskaita
jáutê·, žũodê·
jâuu, žũodu
jáutêms, žũodêms
jâuus·, žũodùs
jáutê·s, žũodê·s
jáuû·s, žũodû·s

Panašiai elgiamasi, t. y. afrikatos nebetariamos ir a kamieno veiksmažodžių esamojo laiko formose, pvz.: kẹ͂nt ˈkenčiuˈ, kẹ͂nt ˈkenčiaˈ, kẹ͂ntâm ˈkenčiameˈ, kẹ͂ntat
ˈkenčiateˈ, âudọ ˈaudžiuˈ, âud ˈaudžiaˈ, áudâm ˈaudžiameˈ, âudat ˈaudžiateˈ.
Afrikatos č, dž paprastai išlaikomos tuose žodžiuose, kuriuos kaitant nėra formų su
t, d (pvz.: s·kọs ˈsukčiusˈ, karšĩnọs ˈkaršinčiusˈ, dãugsmọs ˈdžiaugsmasˈ), skoliniuose
(pvz.: bažnî˙čẹ ˈbažnyčiaˈ, pẽ˙ọs ˈkrosnisˈ, kãrčema ˈsmuklėˈ), garsažodžiuose ar iš jų
kilusiose formose (pvz.: čîrkšt ˈčirkštˈ, čẹ͂rkštẹ ˈčirkštiˈ, džîŋkt ˈdžingtˈ, džĩ˙rîntẹ ˈdžyrintiˈ).
Vietoj naujesnių priebalsių f, ch, h senesniųjų žarėniškių kalboje dažniau girdimi įprasti savieji p, k, g, pvz.: pã˙brẹks ˈfabrikasˈ, šûopẹris ˈvairuotojasˈ, putbala
ˈsviedinysˈ, púrmûons ˈvežikasˈ, P·liksis ˈFeliksasˈ, Stã˙pẹ ˈStefaˈ, kàlàts ˈchalatasˈ, kûors
ˈchorasˈ, kuligâns ˈchuliganasˈ, karàktûoọs ˈcharakterisˈ, bugâltẹris ˈbuhalterisˈ, grbicìts
ˈherbicidasˈ, gêrps ˈherbasˈ.
Pagal kirčiavimą Žarėnų šnekta,
6
Girdenis A., Pabrėža J. Žemaičių rašyba, Vilnius–
kaip ir dauguma žemaičių, priklauso tam
Šiauliai, 1998, p. 17–22.
plotui, kuriame turimas visuotinis kirčio 7 Pab rėža J. Žemaičių kalba ir rašyba, Šiauliai, 2017,
p. 66–70.
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mas nuo trumpos ir ilgos tvirtagalės galūnės į bet kokio ilgumo pirmą skiemenį, pvz.:
mẽrgà ˈmergàˈ, vãrkst ˈvargstùˈ, šàkà ˈšakà ˈ, plk ˈplikìˈ, vèžẹmùs ˈvežimùsˈ, kètọr
ˈketurìˈ, gidĩ˙s ˈgaidỹsˈ, lnã˙ ˈlinaĩˈ, vlũ ˈvelniˈ, blogũ ˈ blogˈ, tokẽ˙s ˈtokiaĩsˈ,
pìniŋgã˙ ˈpinigaĩˈ, àštọuñũ ˈaštuoniˈ, bagã˙s ˈubagaĩsˈ. Kaip matyti iš pavyzdžių, atitraukus kirtį į žodžio pradžią, dalis to kirčio lieka ir galūnėje. Taip susidaro vadinamieji
šalutiniai kirčiai. Stipresnis visada būna naujasis atitrauktinis kirtis (pirmame skiemenyje), kuris tampa pagrindiniu žodžio kirčiu.
Kirtis atitraukiamas net į prie žodžių prišlietus proklitikus, kuriais dažniausiai būna
prielinksniai. Vadinasi, tokiais atvejais prielinksniai tampa savarankiška žodžio dalimi,
pvz: prì‿tievũ ˈprie tėvųˈ, pr‿pẹ͂itùs ˈper pietùsˈ, p‿talkũos ˈpo talkosˈ, s‿spragẹlã˙s ˈsu
spragilaĩsˈ, ìš‿kapũ˙ ˈiš kapˈ, ì‿mškùs ˈį miškùsˈ, nt‿truobũos ˈant trobõsˈ.
Žarėniškiai kirtį atitraukia ne tik nuo pirminės, bet ir nuo antrinės galūnės, t. y.
nuo galinio kamieno skiemens, pvz.: klèbũons ˈklebõnasˈ, pìjũoks ˈgirtuoklisˈ, bndìts
ˈbandìtasˈ, gràũo ˈgražiojèˈ, tokũoms ˈtokiomìsˈ, àtrnd ˈatrañdaˈ, prìtĩŋk ˈpritiñkaˈ,
pàlikt ˈpaliẽkaˈ, nàbĩer ˈnebėràˈ.
Dėl kirčio atitraukimo ar nukėlimo atsiradę šalutiniai kirčiai lemia, kad dažnai
žodžiai gali turėti du kirčius, pvz.: vàgà ˈvagàˈ, pkt ˈpiktiˈ, lãukùs ˈlaukùsˈ, vinks
ˈvainìkasˈ, mikt ˈmiegùˈ, rklĩ˙s ˈarklỹsˈ, plukũ˙ ˈplaukˈ, pàbọŋgũos ˈpabaigõsˈ, làšẹnẽ˙
ˈlašiniaĩˈ, klmpê˙ ˈklùmpėsˈ, kbệls ˈkùbilasˈ, smãrkê˙ ˈsmakiaiˈ, ràšûom ˈrãšomeˈ, kéltis
ˈkéltisˈ. Ne taip dažnai, bet galima išgirsti žodžių su trimis ar net keturiais kirčiais, pvz.:
dàvàtkà ˈdavatkàˈ, skšt ˈsukištiˈ, òštun ˈaštuonìˈ, pàbŋgà ˈpabaigàˈ, nàbvãrkstò
ˈnebevargstùˈ, mzkntùs ˈmuzikantusˈ, pârsimàlavũojusì ˈpérsidažiusiˈ, ì‿vèžmùs ˈį
vežimusˈ.
Labai ryškios, kaip ir daugumos šiaurinių žemaičių, yra žarėniškių priegaidės.
Išskirtinė yra laužtinė priegaidė, žymime stogeliu (˄). Garsai su šia priegaide tariami
tvirtai, ryškiai, t. y. balsas staigiai pakilęs su savotišku sprogimu nutrūksta ir toliau
baigiamas tarti tas pats susilpnėjęs, žemesnis garsas. Taigi balso lūžis garsą dalija tarsi
į dvi dalis. Dažniausiai laužtinė priegaidė būna vietoj bendrinės kalbos tvirtapradės,
pvz.: dârps ˈdárbasˈ, kârvẹ ˈkárvėˈ, pệiva ˈpíevaˈ, kệits ˈkíetas, tûoks ˈtóksˈ, kệik ˈkíekˈ,
bîeg ˈbgaˈ, jîed ˈdaˈ, vîemẹ ˈvmėˈ, stuovîetẹ ˈstovtiˈ.
Tvirtagalei priegaidei pavadinti žarėniškiams labai tinka tęstinės (˜) priegaidės
sąvoka, nes tokios priegaidės balso spūdis dvigarsiuose koncentruojamas ne ant antrojo, o ant pirmojo dvigarsio dėmens. Vadinasi, joks čia galas (plg. terminą tvirtagalė)
nepabrėžiamas, pvz.: lãuks ˈlaũkasˈ, skãud ˈskaũdaˈ, žemãitis ˈžemaĩtisˈ, pẽik ˈpeĩkiaˈ,
mils ˈmuĩlasˈ, dãlgis ˈdagisˈ, kãrštis ˈkaštisˈ, vãrkst ˈvagstaˈ, mẹ͂rtẹ ˈmitiˈ, vẽlk ˈvekaˈ,
šĩmts ˈšitasˈ, kr ˈkuˈ.
Apskritai kirčių gausumas ir priegaidžių ryškumas, išskirtinumas suteikia žarėniškių šnektai, kaip ir visai žemaičių kalbai, papildomos dinamikos ir ekspresijos.
Aptariamosios fonetikos (garsų ir prozodijos) ypatybės rodo, kad Žarėnų šnekta
yra gyva ir ryški šiaurės žemaičių telšiškių patarmės atstovė: išlaikyti šiaurės žemaičių
„dounininkams“ būdingi ọu, ẹi garsai, žemaitiškasis afrikatų dėsnis, senesnis nosinių
balsių ą, ę, ų, į tarimas su priebalsiu n, išskirtinė telšiškiams būdinga balsių asimiliacija,
kitų garsų žemaitiškos ypatybės; turimas intensyviausias visuotinis kirčio atitraukimas,
ryškios priegaidės.
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TAUTOSAKA
Neskelbta ir skelbta
Žarėnų valsčiaus tautosaka
Edita Korzonaitė

Tautosaka rankraštyne
Žarėnų valsčiuje užrašytos tautosakos rinkiniai saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos
rankraštyne.
Ankstyviausiai į rankraštyną gautas 1882 m. sudarytas Augustino Baranausko, spėjama vargoninkavusio Žarėnų
miestelyje, dainų rinkinys, kurio originali antraštė – „Jaunumenes“ dajniu knigele sudeta par Augustina B.“ (LMD I
376). Rankraštis išsaugotas geros būklės, nors lapai pageltę,
raštas įskaitomas. Rinkinį sudaro 40 dainų tekstų, užrašytų
nuo 1879 m. iki 1882 m. Tekstai sunumeruoti, po kiekvienu
užrašyta tiksli fiksavimo data (pavyzdžiui, „A.B. 25 Liep.
1882 M.“).
Lietuvių tautosakos rankraštyne randami keli mokytojo
Vlado Butkaus iš Smilgių kaimo surinktos tautosakos pluošteliai, perduoti saugojimui 1932 m. Rinkinyje, sudarytame
iš keturių mokyklinių sąsiuvinių ir paženklintame LTR 315,
sudėti 1924 m. Smilgių kaime užrašyti 33 dainų tekstai,
1 pasaka, 2 priežodžiai ir patarlės, 12 mįslių. 1922–1923 m.
mokytojo užrašyti 19 dainų tekstai pateko į antrąjį jo rinkinį,
pavadintą „Žemaičių liaudies dainos“ (LTR 316).
1936 m. į rankraštyną perduotas Žarėnų miestelio gyventojos Antaninos Ereminienės pateiktos tautosakos pluoštelis
(LTR 928). P. Mockaitis iš šios pateikėjos užrašė 50 tautosakos
kūrinių: 41 dainų tekstą bei 9 šokius ir žaidimus. Keli šio
rinkinio tekstai buvo publikuoti tautosakos rinktinėse.
Kitas aktualus rinkinys – iš Broniaus Untulio gautas
rašytojo Aleksandro Fromo-Gužučio užrašytų patarlių pluoštas, suinventorintas 1947 m. (LMD I 701). Rinkinį sudaro
839 patarlės ir priežodžiai, 4 mįslės. Jame yra įdėtas lapelis,
kurį Br. Untulis parašė Lietuvos mokslų draugijoje, palikdamas šį rankraštį. Juo informuojama, kad Br. Untulis palieka
„perrašytasias patarles ir 2 rankraščius Gu
žučio“. Rinkinyje esanti smulkioji tau1
Patarlės ir priežodžiai, [rinkinį paruošė K. Grigas,
tosaka skelbta 1958 m. publikuotame
A m b . J o n y n a s ], Vilnius: Valstybinė grožinės
1
leidinyje „Patarlės ir priežodžiai“ .
literatūros leidykla, 1958.
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1968 m. ir 1969 m. buvusiame Žarėnų valsčiuje Žarėnų
vidurinės mokyklos mokiniai
užrašė 60 dainų tekstų. Dainos
buvo sudėtos į du rinkinius
(LTR 4193 ir LTR 4194), kurie
1970 m. perduoti į Lietuvių tautosakos rankraštyną.
1977 m. Žarėnų apylinkėse vyko Lietuvių literatūros
ir tautosakos instituto organizuota ekspedicija, vadovaujama religijotyrininko, folkloristo
prof. Norberto Vėliaus. Ekspedicijoje surinkta tautosaka sudėta į skirtingus rinkinius. Aleksandras FromasPavyzdžiui, 251 užrašytas tautosakos kūrinys (102 dainos Gužutis (1822–1900).
su melodijomis, 38 pasakos, 60 padavimų ir sakmių, KTUB Atv.231
6 pasakojimai, 4 anekdotai, 2 oracijos, 22 mįslės, 10 burtų
ir prietarų, 1 garsų pamėgdžiojimas, 2 skaičiuotės ir kt.) sudėtas į rinkinį su archyvo antrašte „L. Montvydaitės, E. Stanikaitės, P. Maskaliūnaitės ir A. Vaškelytės
tautosakos rinkinys“ (LTR 4858), o surinkti 168 tautosakos kūriniai (113 dainų
su melodijomis, 10 pasakų, 23 padavimai ir sakmės, 8 pasakojimai, 2 anekdotai,
8 mįslės, 4 skaičiuotės) – į rinkinį, pavadintą „R. Kraujalytės, L. Gadeikytės ir
L. Ivanskytės tautosakos rinkinys“ (LTR 4859). Minimi rinkiniai 1977 m. perduoti
saugojimui į rankraštyną. Gausiausią ekspedicijoje užrašytos tautosakos rinkinį
(LTR 4860), į kurį pateko 1 307 kūriniai (67 dainų tekstai, 5 pasakos, 19 anekdotų, 91 mįslė, 9 garsų pamėgdžiojimai, 71 erzinimas, 217 skaičiuočių ir kt.), į
rankraštyną perdavė ekspedicijos vadovas. Šioje ekspedicijoje vien „iš talentingo
pasakotojo žarėniškio Antano Lapinskio buvo užrašyta daugiau kaip 380 žemaičių pasa
kojamosios tautosakos dalykų“2.
Tautosaka Žarėnų apylinkėse rinkta ir vėlesniais metais. 1992 m. į rankraštyną gautas Žarėnų vidurinės mokyklos mokinės G. Jurgutės sudarytas žarėniškių
pateiktos tautosakos rinkinys (LTR 6093). Jame 763 tautosakos kūriniai: 3 dainų
tekstai, 3 pasakos, 14 sakmių ir padavimų, 248 anekdotai, 489 skaičiuotės, skaičiavimai. Aktualios medžiagos randame 1997 m. ir 1999 m. į rankraštyną perduotuose
rinkiniuose. Vienas iš jų – 1997 m. iš Telšių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos gautas
1996–1997 m. surinktos tautosakos rinkinys (LTR 6456). Jį sudaro 187 kūriniai:
179 dainos su melodijomis, 4 pasakojimai ir atsiminimai, 2 patarlės ir priežodžiai
ir kt. Išsiskiria 1999 m. iš šios vidurinės mokyklos gautas rinkinys – Telšių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos XII klasės mokinės Sigitos Stanevičiūtės surinktos
tautosakos pluoštelis (LTR 6630), kurį
sudaro 69 kūriniai: 65 dainos su me2
Stundžienė B. Folkloro lauko tyrimai Žarėnų
lodijomis, 1 pasaka, 1 anekdotas ir
krašte, Tautosakos darbai, Vilnius: Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas, 2005, t. 30, p. 135.
kt. Žemiau pateikiama šiame rinkinyje
esanti daina:
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1. O skauda, skauda mona širdelė
1. O skauda, skauda mona širdelė,
Kam aš parvedžiau valios mergelė. (2 x 2)
2. Valios mergelė ilgai migdyta,
Lig pusrytielių nepabudinta. (2 x 2)
3. Aš atsikieliau anksti rytelį
Ir pasijungiau palšus jautelius. (2 x 2)
4. Ir pasijungęs palšus jautelius,
Išėjau arti lygių laukelių. (2 x 2)
5. Oi aręs, aręs sėdaus ilsėti.
Su savais jauteliais meiliai kalbėti. (2 x 2)
6. Vienos mergelės neš priešpietėlius,
O mano mergelė nei pusrytielių. (2 x 2)
7. Aš pasileidau palšus jautelius
Ir pasilaužiau beržo rykštelę. (2 x 2)
8. Ir pasilaužiau beržo rykštelę,
Ėjau žadinti savo mergelės. (2 x 2)
9. Dureles vieriau, rykštelę kieliau,
Mona mergelė verkti pradiejo. (2 x 2)
10. – O aš nekalta, jaunas berneli,
Kam budavojai tamsų svirnielį. (2 x 2)
11. Oi, aš nemačiau saulelės tekant,
Nei piemenielių bandelių genant. (2 x 2)
Padainavo Irena Urbonavičienė-Einikienė, 63 m., gyv. Laukosodės k. Užrašė S. Stanevičiūtė 1999 m. LTR 6630(61). Aut. past.: Pateikto teksto kalba
netaisyta.

Kitas tais metais gautas rinkinys – Telšių Žemaitės gimnazijos perduotas
R. Enkutės užrašytos tautosakos pluoštelis (LTR 6628), kuriame sudėti 65 kūriniai,
iš kurių – 62 dainos su melodijomis. 2002 m. iš Žarėnų vidurinės mokyklos į
rankraštyną pateko L. Pilypaitės 2000 m. ir 2002 m. surinktos tautosakos rinkiniai
(LTR 7165 ir LTR 7166). Pirmajame iš jų sudėtos 157 mįslės ir minklės, antrajame – 324 patarlės ir priežodžiai. 2003 m. į rankraštyną perduotas dar vienas
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pluoštelis jos surinktos tautosakos. Tai – 2002 m. užrašyti 55 kūriniai: burtai,
tikėjimai, oro spėjimai (LTR 7184).
Apie 2005 m. liepos 12–22 dienomis Žarėnų seniūnijai priklausančiose apylinkėse vykusią Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ekspediciją žinių turime
iš ilgametės instituto darbuotojos, folkloristės dr. Bronės Stundžienės straipsnio
„Folkloro lauko tyrimai Žarėnų krašte“3. Autorė įvardina ekspedicijos dalyvių
tikslus – kaupti šiuolaikinį žemaičių folklorą ir mėginti nustatyti išlikusias folklorinio, mitinio bei religinio pasaulėvaizdžio apraiškas, stebėti tradicinių žanrų kaitą:
senųjų nykimą ir naujųjų sukūrimą. Ekspedicijoje užrašyta apie 470 dainuojamosios
tautosakos, daugiau kaip 280 pasakojamosios tautosakos ir beveik 50 smulkiosios tautosakos kūrinių. Br. Stundžienė pateikia keletą aktualių apibendrinamųjų
pastabų: sunku rasti tautosakos pateikėjų, kurių repertuaras būtų skaičiuojamas
dešimtimis ar šimtais kūrinių. Įdomu tai, kad nors daugiausia pateikta naujoviško
tipo dainų, buvo užfiksuota ir senųjų (vestuvinių, meilės, karinių-istorinių bei
kt.) dainų. „Atskiro dėmesio vertas žemaičių pasakojamosios tautosakos repertuaras. Iš
esmės gerai išlaikytas žarėniškių naratyvų klodas leidžia užčiuopti mitinės mąstysenos
tąsą, išskirti ypač ryškius senosios pasaulėjautos reliktus, sumišusius su krikščioniškąja
ideologija. Prakalbintas net ir vidutinio lygio pasakotojas šiandien vis dar be vargo porina
mitologines sakmes apie velnius, kaukus, laumes, degančius pinigus, baidymus ir kitus
mitinėje erdvėje nutinkančius dalykus, apie pasaulio pradžioje vykusią jo kūrimo istoriją
(etiologinės sakmės)“4. Deja, pastebėta vis silpnėjanti pasakų sekimo tradicija. Straipsnio autorė pažymi, kad būdingiausias pasakojamosios tautosakos bruožas – ribų
tarp žanrų (sakmių ir tikėjimų, prietarų) nykimas. Smulkiosios tautosakos kūrinių
užrašyta nedaug, kiek daugiau užfiksuota tik garsų pamėgdžiojimų.
2006 m. į rankraštyną perduoti trys Žarėnų apylinkėse surinktos tautosakos
rinkiniai. Viename iš rinkinių (LTR 7582) yra 257 kūriniai: 1 dainos tekstas, 70 dainų su melodijomis, 7 giesmės, 1 pasaka, 19 sakmių ir legendų, 140 pasakojimų ir
atsiminimų, 2 patarlės ir priežodžiai, 7 burtai, tikėjimai ir oro spėjimai ir kt. Kitą
rinkinį (LTR 7583) sudaro 178 kūriniai: 44 dainos su melodijomis, 13 šokių, ratelių
ir žaidimų dainų, 2 sakmės ir legendos, 95 pasakojimai ir atsiminimai, 5 mįslės
ir minklės, 2 burtai, tikėjimai, oro spėjimai ir kt. Dar 74 ekspedicijos dalyvių
užrašyti kūriniai randami rinkinyje, paženklintame LTR 7584. Tai – 29 dainos
su melodijomis, 1 giesmė, 6 sakmės ir legendos, 20 pasakojimų ir atsiminimų,
2 patarlės ir priežodžiai bei kt.

Publikuota Žarėnų valsčiaus tautosaka
Lietuvių liaudies dainyno tomuose randama Žarėnų valsčiuje užrašytų dainų,
saugomų Lietuvių tautosakos rankraštyne.
Vaikų dainų tome publikuotos dvi 71 metų Žarėnų gyventojos Antaninos
Ereminienės padainuotos vaikų dainos, kurias 1936 m. užrašė P. Mockaitis. Daina
„Gol žvirblis šalia koknės“ (LTR 928(10), LTR 2925(179), LTRF pl. 511(3) priskiriama dainų tipui „Tupi žvirblis ant
kuknios“ (Vk 291). 1954 m. ją iššifra- 3 Stundžienė B. Folkloro lauko tyrimai Žarėnų
krašte, Tautosakos darbai, Vilnius: Lietuvių literatūvo B. Uginčius. Pateikėja sakė, kad ši
ros ir tautosakos institutas, 2005, t. 30, p. 133–139.
daina „dainuota bet kada“. Daina „Ko 4 Ten pat, p. 136.
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atejo maskolelis“ (LTR 928(9), LTR 2841(57), LTRF pl. 509(7) priklauso dainų tipui „Pinu pinu pynę“ (Vk 447). 1954 m. dainos melodiją iššifravo J. Čiurlionytė5.

2. Gol žvirblis šalia koknės6

1. Gol žvirblis šalia koknės:
– Sergu negaliu,

5

Dūsauju vaituoju,
Nežinau nežinau, ar būs‘ gyvs. (2 x 2)

6

Lietuvių liaudies dainynas, t. 1: Vaikų dainos, par.
P. Jokimaitienė; melodijas par. Z. Puteikienė,
Vilnius: Vaga, 1980, p. 264–266, 402–403.
Koknė (sl.) – virtuvė.
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6. Ėr atbiega Agnieškelė,

Atneš žvirbliou skarelė.

Atneš žvirbliou poduškelė7.

Gol žvirblis šalia koknės:

Gol žvirblis šalia koknės:

– Sergu negaliu,

– Sergu negaliu,

Dūsauju vaituoju,

Dūsauju vaituoju,

Nežinau nežinau, ar būs‘ gyvs. (2 x 2)

Nežinau nežinau, ar būs‘ gyvs. (2 x 2)

3. Ėr atbiega Aguotelė,

7. Ėr atbiega Baltrelė,

Vėrė žvirbliou arbatelė.

Atneš žvirbliou kaldrelė.

Gol žvirblis šalia koknės:

Gol žvirblis šalia koknės:

– Sergu negaliu,

– Sergu negaliu,

Dūsauju vaituoju,

Dūsauju vaituoju,

Nežinau nežinau, ar būs‘ gyvs. (2 x 2)

Nežinau nežinau, ar būs‘ gyvs. (2 x 2)

4. Ėr atbiega Levelė,

8. Ėr atbiega Uršulelė,

Vėrė žvirbliou kavelė.

Atneš žvirbliou drobulelė.

Gol žvirblis šalia koknės:

Gol žvirblis šalia koknės:

– Sergu negaliu,

– Sergu negaliu,

Dūsauju vaituoju,

Dūsauju vaituoju,

Nežinau nežinau, ar būs‘ gyvs. (2 x 2)

Nežinau nežinau, ar būs‘ gyvs. (2 x 2)

5. Ėr atbiega Kuotrelė,

9. Ėr atbiega Marynelė,

Vėrė žvirbliou putrelę.

Taisė žvirbliou perynelė8.

Gol žvirblis šalia koknės:

Gol žvirblis šalia koknės:

– Sergu negaliu,

– Sergu negaliu,

Dūsauju vaituoju,

Dūsauju vaituoju,

Nežinau nežinau, ar būs‘ gyvs. (2 x 2)

Nežinau nežinau, ar būs‘ gyvs. (2 x 2)

3. Ko atejo maskolelis9

7
8
9

Poduška (sl.) – pagalvė.
Peryna (sl.) – duknos, patalas.
Maskolis (sl.) – rusas, caro kariuomenės kareivis.
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1. – Ko atejo maskolelis,

6. – Kam tau to vaiskelio,

A a a?

A a a?

– Šienelio papirkti,

– Žemei vajavoti,

Da da da.

Da da da.
7. – Kam tau tos žemelės,

2. – Kam tau to šienelio,

A a a?

A a a?

– Kvieteliams pasėti,

– Karvelei pašerti,

Da da da.

Da da da.
8. – Kam tau tie kvieteliai,
3. – Kam tau tos karvelės,

A a a?

A a a?

– Milteliams sumalti,

– Pieneliui pamilžti,

Da da da.

Da da da.
9. – Kam tau tie milteliai,
4. – Kam tau to pienelio,
A a a?

A a a?
– Pyragams iškepti,

– Kruopeliams užpilti,
Da da da.

10. – Kam tau tie pyragai,
A a a?

5. – Kam tau tos kruopelės,
A a a?

– Visam svietui11 šerti,
Da da da.

– Vaiskeliui10 pašerti,
Da da da.

Šeimos dainoms skirtame tome publikuota 79 metų Karštenių kaimo dainininkės Marcelės Mikuckienės (Milerataitės) padainuota daina „Oi, gydra gydra“
(LTR 4870(162), LTRF mg. 2063(9). Daina priklauso tipui „Oi, giedri giedri ši
vasarėlė“ (Š 902). 1977 m. ekspedicijos metu dainą užrašė L. Šinkūnaitė ir B. Mrazauskaitė, 1986 m. ją iššifravo R. Juknytė. Šeimos dainą „Atsiminki, siratelis“
(LTR 4870(111), LTRF mg. 2063(21) padainavo 69 metų Lauko Sodos gyventoja
Petronėlė Jurkienė (Usnaitė). Daina priskiriama tipui „Atsiminkit, našlaitėliai“
(Š 870). Dainą taip pat užrašė L. Šinkūnaitė, B. Mrazauskaitė, 1985 m. ją iššifravo
L. Juozapaitienė12.
Dainų apie girtuoklystę tome publikuota Žarėnų valsčiuje užrašyta daina
„Ajajai, dejavau“ (LTR 4870(243), LTRF mg. 2063(42), priklausanti dainų tipui
„Gaspadorius karčemoje“ (Gr 27). Ją padainavo 77 metų Lauko Sodos gyventoja Kazimiera Galkevičienė (Bernytė).
10
Vaiskas (sl.) – kariuomenė.
1977 m. ekspedicijos metu dainą už- 11 Svietas (sl.) – pasaulis, žmonės.
rašė B. Mrazauskaitė ir L. Šinkūnaitė, 12 Lietuvių liaudies dainynas, t. 14, kn. 3: Šeimos dainos,
par. J. Ūsaitytė, D. Vaitkevičienė; melodijas
1986 m. ją iššifravo R. Juknytė. Publipar. Ž. Ramoškaitė, Vilnius: Vaga, 1998, p. 375;
kuota ir rinkėjų užfiksuota pateikėjos
p. 267–268.
pastaba, esą dainą ji „išmokusi jaunystėje 13 Lietuvių liaudies dainynas, t. 16: Dainos apie girtuok
lystę, par. J. Ūsaitytė; melodijas par. J. Gudaitė,
iš berniukų“13.
Vilnius: Vaga, 2002, p. 256–257.
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Dainyne publikuotos kelios karinės-istorinės dainos. Dainos „Kam šėrėi žirgelį“ (LTR 122(56), priklausančios dainų tipui „Kam šėrei žirgelį“ (K 151), tekstas
publikuotas 1985 m. išleistame Lietuvių liaudies dainyno tome. Dainą padainavo
Šašaičių k. gyventojas Bolius Navickas, užrašė P. Remeika 1928 m.14
Dainą „Už žalių girelių“ (LTR 928(36), LTR 2927(15), LTRF pl. 513(7), priklausančią to paties pavadinimo dainų tipui (K 992), padainavo 71 metų Žarėnų
gyventoja Antanina Ereminienė. 1936 m. dainą užrašė P. Mockaitis, 1954 m. melodiją iššifravo B. Uginčius, 2004 m. – A. Žičkienė. Užrašytojas pateikė pastabą:
„Sakosi, žodžiai pačios dainininkės sudėti“15.
Karinių-istorinių dainų tome, skirtame Antrojo pasaulinio karo ir pokario
dainoms, taip pat randamos kelios Žarėnų valsčiuje užrašytos dainos. Dainą „Augo
obelėlė, daili, nešakota“ (LTR 6630(54), LTRF k. 389(5), priskiriamą to paties pavadinimo dainų tipui (K 1066), padainavo 63 metų Lauko Sodos gyventoja Irena
Einikienė (Urbonavičiūtė). Dainininkė padainavo ir dainą „Lietuva Tėvyne, šalele
artojų“ (LTR 6630(51), LTRF k. 389(2), priskiriamą to paties pavadinimo dainų
tipui (K 1241), bei dainą „Išaušk, pavasarėli“ (LTR 6630(47), LTRF k. 388(45),
priklausančią to paties pavadinimo dainų tipui (K 1369). Dainas 1999 m. užrašė
S. Stanevičiūtė, 2005 m. iššifravo Ž. Ramoškaitė. Publikuota ir daina „Parskrido
vabalas raudonas“ (LTR 6628(34), LTRF k. 383(31), priklausanti dainų tipui „Atskrido vabalas raudonas“ (K 1103). Dainą padainavo 67 metų Gaubelių k. gyventoja Justina Augustinienė (Enkutė), 1999 m. ją užrašė R. Enkutė, A. Tarvainytė,
2003 m. melodiją iššifravo Ž. Ramoškaitė16.
Dainą „Saulėlydį rausvą lydėjo” (LTR 6630(46), LTRF k. 388(44), priklausančią karinių-istorinių dainų tipui „Saulėlydį rausvą lydėjo“ (K 2349), padainavo
63 metų Lauko Sodos gyventoja Irena Einikienė (Urbonavičiūtė). 1999 m. ją užrašė S. Stanevičiūtė, 2009 m. melodiją iššifravo Ž. Ramoškaitė. Dainą „Miške prie
laužo vanagai sėdėjo“ (LTR 6456(109), LTRF k. 211(45), priskiriamą tipui „Miške
prie laužo vanagai sėdėjo“ (K 1667), padainavo 65 metų Krėpštų kaimo gyventoja
Genovaitė Urvakienė (Černiauskaitė). Ją užrašė R. Urvakytė apie 1996 m., 2008 m.
melodiją iššifravo Ž. Ramoškaitė17.
Vestuvinių dainų tome publikuotos kelios piršlybų dainos, kurias 1936 m.
P. Mockaičiui padainavo 71 metų Ža- 14
Lietuvių liaudies dainynas, t. 3, kn. 1: Karinės-isrėnų gyventoja Antanina Ereminienė.
torinės dainos, par. P. Jokimaitienė; melodijas
par. Z. Puteikienė, Vilnius: Vaga, 1985, p. 231–232.
Dainos „Kikili kikili“ (LTR 928(17), LTRF
15
Lietuvių liaudies dainynas, t. 18, kn. 4: Karinės-ispl. 509(5), priskiriamos dainų tipui „Kitorinės dainos, par. V. Ivanauskaitė; melodijas
par. A. Žičkienė, Vilnius: Vaga, 2004, p. 428–429.
kili kikili laibakoji“ (V 218), melodiją
16
Lietuvių liaudies dainynas, t. 19, kn. 5: Karinės-is1978 m. ir dainos „Praded gaideliai
torinės dainos. Antrojo pasaulinio karo ir pokario
giedoti“ (LTR 928(5), LTRF pl. 510(5),
dainos, par. K. Aleksynas; melodijas par. Ž. Ramoškaitė, Vilnius: Vaga, 2005, p. 83–84; p. 232;
priklausančios to paties pavadinimo daip. 121–122.
nų tipui (V 400), melodiją 1979 m. iš- 17 Lietuvių liaudies dainynas, t. 21, kn. 6: Partizanų
dainos, par. K. Aleksynas; melodijas par. Ž. Rašifravo Z. Puteikienė. Dainos „Jojau jojau
moškaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos
ir prijojau“ (LTR 928(32), LTR 2927(11),
institutas, 2009, p. 589–591; p. 89–90.
LTRF pl. 513(3), priskiriamos to paties 18 Lietuvių liaudies dainynas, t. 2: Vestuvinės dainos,
kn. 1: Piršlybų dainos, par. B. Kazlauskienė; me
pavadinimo dainų tipui (V 274), melodijas par. Z. Puteikienė, Vilnius, Vaga, 1983,
lodiją 1954 m. iššifravo B. Uginčius18.
p. 360, p. 480–481; p. 621–622.
1144

TA U T O S A K A

4. Kikili kikili

1. – Kikili kikili

3. Nevesu našlelės

Tu laibakuoji,

Ir nemyliesu,

Šin tamsė naktelė

Našlelės patalė

Kamė nakuoji?

Aš neguliesu.

2. – Žaliuoje girelie,

4. Parvesu mergelį,

Tumsiamė krūmė,

Tan aš myliesu,

Aš tenai nakuojau,

Mergelės patalė

Linksmai gėiduojau.

Tai aš guliesu.

5. Praded gaideliai giedoti
1. Praded gaideliai giedoti,

4. Po atlaso stanikėliu

Neleid manęs išmiegoti,

Žalių rūtų vainikėliu.

– Berneli, jok namo,

Padori mergelė,

Laidokėli19, jok namo.

Tink ir mano širdelei.

2. Stov žirgelis pabalnotas,

5. – Eikš, mergele, išduok ranką,

Kamanėlėm pažabotas,

Tegu tavęs kits nelanko,

Prie naujo žiogrelio,

Ar būsi tu mano,

Prie rūtų darželio.

Ar mylėsiu aš tave?

3. Kad aš jojau šį rytelį,

6. – Aš neprašau, nemylėki

Muštravodams juodbėrėlį,

Nė už savo neturėki,

Pamačiau mergelę

Aš gausiu ir kitą,

Lamkoj šieną grėbiančią.

Padoresnį bernelį.

19

Laidokas (sl.) – kas nerimtai gyvena, girtauja,
tinginiauja.
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8. Tur tūzelę kutuotą

Ir kalbelėj malonesnis,

Ir pypkelę lenciūguotą20,

Tur juodus uoselius

Tur rankoj lendrelę,

Ir vaškytus batelius.

Kišenėj nosinėlę.

6. Jojau jojau ir prijojau

1. Jojau jojau ir prijojau
Naujį dvarą maliavot(ą)21,
2. Naujį dvarą maliavot(ą),
Žalioms kvietkoms

22

risavotą.

3. Tam dvarely sėd mergele,
O kuo vardu – Barborele.

5. – Oi Barbora Barborele,
Ar tu eisi už našlelio?
6. – Aš už našlio netekėsiu
Ir su anuo nekalbėsiu.
7. Už našlelio duoną gausiu,
Bet žodeliai nemeilingi.

4. – Oi Barbora Barborele,
Priimk našlį pavargusį,
Tamsią naktį užklydusį.

Vestuvinę sutartuvių-jaunojo išleistuvių dainą „Baltu žeidu obelele žydieja“
(LTR 928(9), LTRF pl. 510(4), priskiriamą vestuvinių dainų tipui „Berneli dobilėli,
kur buvai“ (V 698), padainavo 71 metų Žarėnų kaimo gyventoja Antanina Braminienė, kilusi iš Navarėnų valsčiaus. Dainą užrašė P. Mockaitis 1936 m., melodiją
iššifravo Z. Puteikienė 1983 m.23
Išvažiavimo pas jaunąjį daina
20
„Tėveli, ką padarei“ (LTR 928(28), ml. 21 Lenciūgas (sl.) – grandinė.
Maliavoti (sl.) – dažyti, tapyti.
LTR 2927(7), LTRF pl. 512(8) priklau- 22 Kvietkas (sl.) – gėlė, žiedas.
so dainų tipui „Dėkui tau, močiute“ 23 Lietuvių liaudies dainynas, t. 4: Vestuvinės dainos, kn. 2: Sutartuvių-jaunojo išleistuvių dainos,
(V 1804). Padainavo jau anksčiau mipar. B. Kazlauskienė; melodijas par. Z. Puteinėta 71 metų Žarėnų kaimo gyventoja
kienė. Vilnius, Vaga, 1988, p. 43.
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Antanina Ereminienė. Užrašė P. Mockaitis 1936 m., melodiją iššifravo B. Uginčius
1954 m. Pateikėjos pastaba: „Vestuvių daina“24.
Dainos apie gamtą tome taip pat randamos Žarėnų valsčiuje užrašytos dainos.
Dainą „Parvažiava meška siūbunci siūbunci“ (LTR 4870(141), LTRF mg. 2062(33),
priskiriamą dainų tipui „Atvažiavo meška šiūbuose šiūbuose“ (G 125), padainavo
79 metų Karštenių kaimo gyventoja Marcelė Mikuckienė (Milerataitė). 1977 m.
vykusios ekspedicijos metu ją užrašė L. Šinkūnaitė ir B. Mrazauskaitė, 1985 m.
melodiją iššifravo L. Juozapaitienė. Ši dainininkė tautosakos rinkėjams padainavo ir
dainą „Kas pas mus dėjuos“ (LTR 4870(140), LTRF mg. 2062(32), priskiriamą dainų
tipui „Kas pas mus dėjos, kad pelėda ženijos“ (G 133), kurios melodiją 1989 m.
iššifravo A. Nakienė. Publikuota daina „Išauš linksmas pavasaris“ (LTR 4870(110),
LTRF mg. 2063(19) priskiriama to paties pavadinimo dainų tipui (G 164). Dainą
padainavo 69 metų Lauko Sodos gyventoja Petronėlė Jurkienė (Usnaitė). 1977 m.
dainą užrašė L. Šinkūnaitė ir B. Mrazauskaitė, 1985 m. melodiją iššifravo L. Juozapaitienė. Tome randamas ir 1882 m. A. Baranausko Žarėnuose užrašytas dainos
„Ok, kaip yr linksmas pavasaria dienas“ tekstas (LMD I 376(40). Daina priklauso
dainų tipui „Kaip yra linksmos pavasario dienos“ (G 243)25.
Žarėnų apylinkėse užrašytų pasakojamosios tautosakos kūrinių randama
rinktinėse, enciklopedijose ar monografijose. Etnologo, folkloristo Jono Balio išleistoje rinktinėje „Lietuvių liaudies sakmės“ publikuotas 1925 m. Smilgių kaimo
gyventojo J. Stasiulio papasakotas padavimas (LTR 284(596).

7. [Pėdos akmenyse]
Senų senovėje, sako, gyvenęs žmogus Butkevičius. Jam kaukai nešdavo įvairius dalykus. Kartą buvo pastebėta, kad velnias nešąs turtus. Pradėjo tą velnią gintis ir su švęstu vandeniu krapyti. Velnias
bebėgdamas užlipo ant trijų didelių akmenų. Ten, kur jis dėjo koją,
paliko jo pėda atsispaudusi akmenyje. Kiek čia tikrumos – nežinau,
bet pėdas, kurios atsispaudė akmenyje, pats savo akimis mačiau ir
esu čiupinėjęs26.

Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto duomenų bazėje „Knygadvaris“
patalpinti keli Žarėnų valsčiuje užrašyti
kūriniai. Vienas iš jų – mitologinė sakmė
„Arklių karalius“ iš 1977 m. M. Juškaitės sudaryto rinkinio (LTR 4868(147).
Ekspedicijos metu M. Juškaitei kūrinį
pateikė 56 metų Žarėnų miestelio gyventoja Stanislova Grikšienė (Pulmonaitė). Kitas kūrinys – pasaka apie kvailą
velnią, užrašyta 1893 m. Šilų kaime.
Pasaka, pavadinta „Apei laimingą šaulį“, skelbta Jono Basanavičiaus sudaryto
rinkinio „Lietuviškos pasakos yvairios“
antroje dalyje (Nr. 7)27.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 23: Vestuvinės dainos,
kn. 7: Išvažiavimo pas jaunąjį dainos, par. V. Daugirdaitė; melodijas par. Ž. Ramoškaitė, Vilnius,
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011,
p. 292–293.
25
Lietuvių liaudies dainynas, t. 15: Dainos apie gamtą,
par. G. Dringelis; melodijas par. A. Nakienė, Vilnius: Vaga, 2000, p. 202–204; p. 238–239; p. 354–355;
p. 479–480.
26
Lietuvių liaudies sakmės, par. J. Balys, t. 1, Kaunas:
Antano Smetonos Lituanistikos instituto Lietuvių
tautosakos archyvas, 1940, p. 225.
27
Lietuviškos pasakos yvairios, d. 2, sur. J. Basanav i č i u s , 4 laida, Kauinas: [s. n,], 1928, p. 8–9.
Taip pat skelbta: Lietuviškos pasakos yvairios, d. 2,
sur. J. Basanavičius, Chicago (III.): turtu ir spauda
„Lietuvos“, 1904; Jono Basanavičiaus tautosakos biblio
teka, t. 2, Lietuviškos pasakos įvairios, kn. 2, surinko
J. Basanavičius, par. K. Aleksynas, Vilnius: Vaga,
1995.
24
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8. Apei laimingą šaulį
Veins žmogus dedelį ukatą28 turėje vakščiote unt medžioklės ir
ronds nėka ne liub᾽ nušaute, ne turėje laimes; kete draugai liub᾽
nušaute; vo ons nėkumet nėko neliub᾽ nušaute. Veiną kartą mislei29
sau: „norints dušę30 velniui pardoučio, bi᾽ teik nušaučio, ar šokį,
ar tokį paukštį;“ tojaus ir velns atserada: „nu,“ sak: „ateduok mon
dušę, aš tau dousio laimę,“ ir ons suserokava31 ont išteis᾽ metų,
ir po tus visus metus, kur nušaudis, į veiną pakajoką tor᾽ dėte
plunksnas ir skuras32, ir kap pelną pridės pakajoką, to kart bengas
laimė ir turės ateduote dušę. Tep ons ein vakare pro staldus ir ons
atsėduksėje dedele, vo motriška karves melža tuse stalduse; tep ana
išgerdusi ano duksavimą, išėje ir klause ano: „ponati,“ saka, „kas
yra tamsta, kad tap duksauji?“ „Nu“, sak᾽, „kad aš ir pasakysio, juk
munį neišgelbės iš tos nelaimas.“ Ana saka: „išgelbėsio, tik pasakyk
mon, kas yra?“ Tap ons saka: „ ryto par dvyleka, velns mona dušę
paims;“ tap ana saka ponaičiui: „ar tori smalas? plunksną visokių
paukščių ar tori?“ Ons saka: „toro vesako.“ Tap ana įlinda į smalą,
susėsmalėje dedele ir potam išsevolaja po visokių paukščių plunksnas
ir išėje į tyrą ir sėdos, ir ons šaude paukščius visokius lig dvylekas
deinos, iššaude visus paukščius, kurius bova velne atvaren. Tap
ons velnas saka: „ne bėra paukščių; jau rek tava dušę jimti.“ „Ne,“
sak᾽, „ne jimste dar mona dušes; dar veiną paukštį toret atvaryte;“
tap anei varė vėsokias spasabas; tas paukštis nekošenas eite; velne
vesokias spasabas baida: „steš, steš“, pasesteibdames begio aplinkou
to paukščio, vo ons ne jodenas; sėd᾽ ir sėd᾽. Potam jis su trubeliu
sutrubej᾽, kad paukštis tojaus pradeji eite unt truba balsa; kap ons
prijaje pri strielčiaus33, tap strielčius tojau šava į ton paukštį; tas
veiną kartą šava, dar ne kreta paukštis, ir ontrą kartą tojaus šava,
tojau paukštis pavirsta. Velne pribėgen už kojas nutvėre ir kelno
ton paukštį: „och, och, kas tas per smagoms to paukšt;“ prisėkeše
veizėje: „ach, kakias ta ronas34 padėje dve“.

Padavimų nuotrupų randame Bro
niaus Kviklio parengtoje enciklopedijoje
„Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai“. Pavyzdžiui, į rytus netoli nuo Žarėnų miestelio prasideda ežerų grupė: Karštenis arba
Didovas, Ilgis, Medikis, Pluotinalis, Salotas, Kliokis, Žeisdis. Išskirtinis dėmesys
skiriamas Karštenio arba Didovo ežerui, apie kurį išsidėstęs Karštenių kaimas, taip
pat dvaras ir malūnas. Pasakojama, kad ežerą Didovu pavadino rusai, nusipirkę
dvarą su ežeru. Iki to laiko ežeras vadintas Karšteniu, nes „ežeras tik labai šaltomis
žiemomis visiškai teužšąla. Iš jo atvirų didelių ekečių pačiu viduržiemiu aiškiai matomas
vandens garavimas. Jo neužšąlančiuose eke
28
tėse laukinės antys dažnai iki pavasario 29Ukata (brus.) – noras, patraukimas.
Mislyti (brus.) – manyti, galvoti.
išsilaiko“35. Šilų kaime esančio kalnelio 30Dūšia (lenk.) – siela, dvasia.
pavadinimas „Panų suolas“ taip pat 3132Surokuoti (brus.) – sutarti, susišnekėti.
Skūra (brus.) – viršutinis kūno sluoksnis, oda.
siejamas su padavimu. „Švedų kovų metu 33Strielčius (brus.) – medžiotojas, šaulys.
kai kurie lietuvių kariai apsirengdavę mer 34Rona (brus.) – žaizda.
35
Kviklys B. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai,
ginų drabužiais ir, sėdėdami ant kalnelio,
geografiniai, etnografiniai bruožai, 2-oji fotografuota
moteriškais balsais viliodavę švedus. Kai
laida, t. 4, Vilnius: Mintis, 1992, p. 121.
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tik kuris jų priartėdavęs, tuojau nužudydavę ir lavoną įmesdavę į čia pat esantį ežerėlį.
Tokiu būdu pavykę nemaža priešų sunaikinti. Ežerėlyje kartais randama švedų ginklų.
Žmonės jį Švedežeriu vadina.“36
Žarėnų apylinkėse užrašytų padavimų randame istoriko ir archeologo dr. Vykinto Vitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Žemaitija“. Iš padavimo
apie Karštenio ežerą sužinome: „Čia stovyklavo švedai, bet, rusų užpulti, turėjo bėgti
ir įmetė į ežerą 3 statines aukso. Nors daug kas aukso ežere ieškojęs, nerado“37. Kituose
publikuotuose padavimuose pasakojama apie ežero pasidalijimo priežastis: „Saločio
ir Kliokio ežerai buvo vienas ežeras, tik vandeniui nusekus tarp ežerų, liko šis nedidelis
tarpas. Švedai čia yra užkasę savo turtus. Kas jų ėjęs ieškoti, vis kokia nelaimė atsitik
davusi“38 ar kaimo pavadinimo kilmę: „Vismaldai – tai visi melsdavos, skaitos tokie
pamaldingi žmonės buvo. Už tai pavadinta Vismaldai“39.
1958 m. išleistame leidinyje „Patarlės ir priežodžiai“ publikuota smulkioji
tautosaka iš Aleksandro Fromo-Gužučio rinkinio (LMD I 701)40.
9. Dirvos nearęs, ragaišio neragausi. LMD I 701(335).
10. Vilku nearsi, lokiu neakėsi. LMD I 701(315).
11. Teisybė ant galo lazdos. LMD I 701(607).
12. Nors medumi teptum, vis degutu dvoks. LMD I 701(262).
13. Šviesi saulelė dėl visų. LMD I 701(168).
14. Savo kampelis daug vertas. LMD I 701(116).
15. Kas nenori trečioko, tas negaus šeštoko. LMD I 701(295).
16. Ką padeda gera karvė, kad visą pieną išspiria? LMD I 701(7).
17. Ne tas užsimuš, kuris bijo aukštai lipti, bet tas, kuris nebijo.
LMD I 701(148).
18. Nelopęs alkūnės, neparduosi milo. LMD I 701(1).
19. Kieno spraga, to ir iškada41. LMD I 701(284).
20. Kur dangus, tenai nuošaly pekla42. LMD I 701(210).
21. Ugnis nekurstoma nesikūrena. LMD I 701(304).
22. Blezdinga vaikus jo kailiniuose išperės. LMD I 701(661).
23. Didis bagočius43: septyni staldai44, viena ožka. (LMD I 701(638).
24. Didžiai žuvis patiko – tvenkiniai be žuvies liko. LMD I 701(322).
25. Įeinant akys svyla, išeinant – pakaušis. LMD I 701(191).
26. Rėkia kaip ožys, į turgų vedamas. LMD I 701(331).
27. Tektinai – netrūktinai. LMD I 701(291)].
28. Užkliuvęs kelmą kerta. LMD I 701(247).
29. Užsigeidė kaip ožka pipirų. LMD I 701(277).
Ten pat, p. 122.
Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos šventvietės: Že
maitija. Vilnius: Diemedis, 1998, p. 301.
38
Ten pat, p. 302.
39
Ten pat, p. 352.
40
Patarlės ir priežodžiai, [rinkinį paruošė K. Grigas,
Amb. Jonynas], Vilnius: Valstybinė grožinės lite
ratūros leidykla, 1958, p. 33, 55, 85, 126, 135, 144,
198, 200, 213, 217, 262, 267, 277, 318, 326, 359,
411, 427, 433.
41
Iškada (sl.) – žala, nuostolis.
42
Pekla (sl.) – pragaras.
43
Bagotas (sl.) – turtingas.
44
Staldas (germ.) – tvartas.
36

37
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Papročiai
Ignas Končius

Plungiškių ir žarėniškių papročiai
Norėdami, kad gandrai gyventų įkeltame gandralizdyje, lizdą kelia vyras ir
moteris, į lizdo dugną įdeda pinigų – dažniausiai varinių. Jeigu tos apeigos gerai
atliktos, visi tiki, kad gandrai čia įsikurs.
Šeštinėms – po šešis virtinius (kleckus); Sekminėms – septynis kleckus, o per
šventą Joną – kleckų milijoną. (Kleckai dažniausiai verdami iš pikliuotų miltų su
lašinių arba varškės įdaru. Tai šiose vietose gana mėgstamas valgis.)
Per perkūniją degina šventintus kviečius – sako, kad tada į tuos namus
netrenks perkūnija.
Adventas. Nieko mėsiško, nieko pieniško trečiadieniais, penktadieniais, šeštadieniais. Kūčių dieną nieko malta, duonos tą dieną nevalgyk, nes gali utėlėm
aptekti. Virti grūdai, žirniai, pupos, kviečiai sausai virti, valgoma su medumi
pasaldintu vandeniu.

Iš mūsų bočių išminties skrynios
Mįslės
Kas prie visokio pritinka? (Vardas)
Tur šiaudus – neėd, tur kojas – neina, tur plunksnas – nelek, dūšią
tur, tik ne visados. (Lova)
Du šuniu riejas, balti kraujai bėga. (Girnos)
Atlėkė be sparnų, nutūpė be šakų, atėjo sena boba – suėdė be
dantų. (Sniegas)
Negyvs gyvą velka. (Šukos, tinklas)
Stov kerčioj pasitūpęs, prikišk pirštą – lek per lauką kaip padūkęs.
(Šautuvas)
Dieds pas pirtį, o barzda lauke. (Česnakas)
Daili panikė visą svietą aprėdo. (Adata)
Aukšta, tęva panelė, po nosimi – burbulas, po subine kurkulas.
(Svirtis)
Sužvingo žvingalas ant aukšto kalno, sidabro galva, kanapių uodega.
(Varpas)
Tievs – tutlys, motina – pažarė, duktė – poslūžė, sūnus – strubulis.
(Pečius, ugnis, pečšluostė, pečkurys)
Pagal Leono Tautkaus, gyvenusio Ùžlieknių sodoj, Plùngės parapijoj, pasakojimą. 1911 m. liepos 22–23 d. Žmogus kokių 50–55 metų amžiaus.
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Paukščių pagiedojimai
Strazdo giesmė pavasarį:
Kad buvau svečioj šalelėj,
Midų vyną gėriau, midų vyną gėriau,
Subinėlė tyvuliava, tyvuliava,
Kad parlėkiau į savo žemelę, sudžiūvau,
Sudžiūvau:
Subinėlė – kaip šakalys, kaip šakalys.
Brigitė, Brigitė,
Gink bondą, gink bondą.
Išginė, išginė bondą, bondą,
Subinę pastatė ant kęso, ant kęso.

Blezdinga:
Rytą vakarą, rytą vakarą – lapynė;
Norint užsprink, norint užsprink.
Juodvarnis lėkdamas:
Pri kaula, pri kaula.
Varna lėkdama:
Bi mėsa, bi mėsa.
Šarka lėkdama:
Ka rašo, ka rašo
Kiek tata, kas tata, maž tata.

Pateikė Anastazija Končienė. Užrašyta 1912 m. sausio 10 d.

Orų spėjimai
Jei tetervinai iš ryto ulba, kitą jauną mėnesį šals, jei iš vakaro – bus šilta.
Jei 40-ies kankinių (mučelninkų) naktį šalo, šals 40 naktų, jei nešalo –
nešals ir bus geras pavasaris.
Jeigu lyjant iššoka burbulai ir ant vandens ilgai važinėjasi, bus ilgas lietus.
Jei paukščiai parskrenda anksti ir atrodo pavargę, bus blogas pavasaris
ir visi metai bus blogi.
Kas Užgavėnių dieną toli eina ir daug važinėjasi, tų pasėliai paaugs
gražūs ir ilgi. Jei namie sėdi, menki tebus.
Jeigu paukščiai lekia žemai, aukštai yra šalta (šąla paukščių pasparniai),
galima tikėtis šalčių, o jei aukštai – lauk šilumos.
Rudenį, trečią dieną po to, kai pradeda lėkti gervės, galima tikėtis
sniego, o pavasarį – šilumos.
Pateikė Boleslovas Grosas

Vėjų reikšmės
Šiaurės
Rytų –
Pietų –
Vakarų

– vyras;
sūnus;
duktė;
– motina.

Spėjimai, reikšmės
Jeigo važiuojint ar einont kieli parbiega vuoverie, ta sotėksi nelaimė.
Jeigo važioujint arklç bieg priausiedamė, lauk pasėsekėms.
Arklç eit nuosės noleidė, keliuonie lauk nelaimiu.
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Jeigo arklç naktimis tvartūs šielst, laumės
nugainiuotė gali so alksnė šakelė. Paded ė
tvartė pakabinta nušauta šarka.
Je tetervėnâ olb iš rîta, ta kėta jauna mienesi būs šalta, je olb iš vakara, būs šėlta.
Je 40-ėis mučelninku nakti šala, ta šals
40 naktū, je nešala, nešals ir būs gers
pavasaris.
Je paukštç onkstėi parlėk ė atruoda pavargė,
būs prasts pavasaris ė vėsė metâ būs prastė.
Kas Užgavieniu dėina tuolėj ein ė važėnie,
tuo pasielç paugs gražė ė ėlgė, vuo tuo,
katros nomėi sied, pasielç tebūs mėnkė.
Kas pėrma karta
kėilė pamata, tuo
būs, vo, sakîsem,
kėilė pamata, tuo
so stuogo.

pavasari žemâ būdams
pasielç vos iki so žemė
kas ont stuogo būdams
pasielç tou meta būs lig

Parliekusi kėilė ės pėr leda.
Varliems pavasari atsėgavos, lauk šėlomuos.
Jeigo paukštç lek žemâ, tâ aukštâ šalta,
šal anū pasparnç, galem lauktė šaltiu, vo
je aukštâ skrend – šėlomuos.

Gandralizdis kryžiuje. K. Driskiaus nuotr.

Je uors poikos, bet šiaurie îr apsiniaukusi, greitâ stuos nepagada. Je
prasts uors, bet šiaurie jem švėstėis, lauk gerū uorū.
Jeigo rasa bieg nu longū i apatė būs pagada, je nîkst ont longo, būs
lîtaus.
Je Verbū nedielė uors gers, ta Velîku nedielė būs bjauri ėr ontrçp.
Je lig šv. Juona îr graži ėr sausa, tâ puo šv. Juona būs bjauri ė šlapi.
Avis rçk kėrptė Kūčiū dėina – būs gerū vėlnu ė avis gerâ jieriousės.
Vieju reikšmės: šiaurės vîrs, rîtū sūnos, pėitū duktie, vakarū muotina.
Kuoks vies būs Velîku ontra dėina, tuoks būs lig pat sauliegrîžas.
Jeigo Blavieščiaus rîta išala, tâ 7 nedielės šals rîtmetçs.
Pakol varna 3 kartus naiškronk, tol nebūs pavasarė.
Je gaidîs gėid iš vakara, būs uora atmaina, vuo je ont žemės prîš pagada, je aukštâ palėpės – prîš lîto.
Je jauns mienou matuoms kniūstė, tâ būs gers uors ė svçks žmuonėms,
gîvulems, vuo je aukštinelkas – ontrçp. Je gausi matîtė jauna mienesi
iki 3 ar 4 dėinū, par vėsa mienesi matîsi (būs gers uors).
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Telšių rajoną visoje Lietuvoje reprezentuoja Šatrija – viena gražiausių Žemaitijos kalvų,
dar vadinama kalnų karaliene. 2020 m. K. Driskiaus nuotr.
Jeigo nėižt blakstienas nç iš šiuo, nç iš tuo, gausi prigertė (kėtė saka:
ėšgirsi nelaukta naujîna).
Je dešėniuoji ausės skomb, tçp pat ėšgirsi nelaukta naujîna, je kairiuoji,
pats tuokė naujîna pasakuosi.
Je dešėniuoji ronka nėižt, ėšleisi pinigus, je kairiuoji – gausi.
Je dešėniuosės ronkas nagâ žîd, dousi kėtėms duovėnas, je kairiuosės –
pats duovėnū gausi.
Nagal duovėnuotė kėtėms gelžiniu, aštriū daiktū (spėlgū, adėtu, pėiliu,
žėirkliu) – badîsės ėr ėšmetėnies vėns ketam vėsa omžio.
Je vuors nosėleid ar atbieg, atneš laimė, je bieg šalėn, noneš laimė.
Je prîš atsėvedont maža, karvės a komelės dešėnie posė îr dėdesnė, būs
jautoks ar eržėlioks, je kairie didesnė – lauk antrçp.
Lig Žuolėnės nagal vuobolū valgîtė – apteksi skaudolçs.
Je ožsėnuoriejç nalaiko mėiga, būs svetiū arba lîtaus.
Je muotrėška nagus griauž, najimk anuos ož patė – vėso omželio tavė
kap tus sava nagus ana griauš.
Jeigo šv. Jorgė rîta stėprç šala, būs daug snėiga.
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Padavimai apie Šatrijos kalną
Šatrijos raganos
Kalnas esąs vyriausioji raganų buveinė. Visos raganos kartą per
metus susirenkančios iš visų Žemaitijos kampų pasitarti. Renkasi jos
šv. Jono naktį. Tą naktį kartu apsilankiusieji gaus pašokti, išgerti,
ant deimantinių sostų pasėdėti. Deja, po pirmųjų gaidžių deimantinis
sostas virsta kelmu, taurės – išpuvusiomis kaukolėmis, o apie vyną
toje taurėje apsilankiusieji pasakoti nenori.
Dar kalbama, jog mėgstamiausioje visų Žemaitijos raganų susirinkimo vietoje, įvedus krikščionybę, Šatrijos viršūnė katalikų kunigų
ir davatkų apšaukta raganų kerėtojų, piktų dvasių buveine. Jos
įtariamos ten rengiančios seimus, keliančios puotas, o toje vietoje
pastačius bažnyčią, jos taip supykusios, kad apipylusios ją žemėmis.
Taip atsiradęs didelis kalnas, o po kiek laiko, bažnyčiai ėmus pūti,
jo viršus įlinkęs.

Šatrijos milžinai
Apie kalno pavadinimą vietiniai žmonės pasakoja:
Kartą ėjęs milžinas, prisipylęs kišenes žemės, ir pavargęs. Tada jis
atsigulęs pailsėti ir užmigęs, o pelės jo kišenes pragraužusios. Milžinas atsibudęs, pamatęs, kad jo kišenės kiauros, labai supykęs ir
sušukęs: „Ak jūs, nenaudėlės, kaip duosiu su šatra!“

Kita legenda pasakoja:
Milžinas Alčis buvęs nepaprastai stiprus ir nuolat keliaudavęs. Jis
daug žmonėms padėdavo, daug ir pikto darydavo – kaip jam būdavo tinkama. Išgriaudavo kaip šieno kupetas didžiausius miestus,
didžiausius medžius su šaknimis išraudavo. Mėtydavo didžiulius
akmenis, kuriais laivus triuškindavo, prie vieno kalno kovėsi su slibinu. Ten atrado to slibino sukrautus turtus. Paskui jam patiko vieno
pono duktė, vardu Jauterytė, už kurią jis tuos turtus ir atidavęs. Ta
mergaitė buvo nepaprastai graži ir stipri, stipresnės už ją nebuvo
visame krašte. Ji, paėmusi už ragų jautį, jį per galvą permesdavo.
Tačiau šalia Alčio ji atrodė kaip vaikas. Alčis ją labai mylėjo, o ji
šukuodavo jam plaukus ir barzdą šukomis, didumo sulig malūno
sparnais. Kelionėse pati sėdėdavo jam ant pečių. Kai Alčis brisdavo
per upes, vanduo jam iki kelių tesiekdavo. Mirus Jauterytei, Alčis
labai jos gailėjęsis, palaidojo ją toje vietoje, kur šiandien stovi Šatrijos kalnas, o jos garbei supylė didžiulį kapą iš smėlio, kurį trimis
nešimais iš pajūrio savo prijuostėje atsigabeno.
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Ką tarpukario metais Žarėnuose,
Medingėnuose dainavo
Juozas Girdvainis

Moterys, kaip ir mergaitės pavasarininkės,
turėjo mokėti tokias dainas:
1. Pasėjau linelius ant pylimo
2. Gieda gaideliai ankstų rytelį
3. Siuntė mane motinėlė
4. Už jūrų, už marelių
5. Augo girioj ąžuolėlis
7. Du broliukai kunigai
8. Saulelė raudona, vakaras netoli
Vyrai turėjo mokėti šias dainas:
1. Augo girioj ąžuolėlis
2. Ant kalno mūrai
3. Čiulba, ulba paukštužėliai
4. Augo sode klevelis
5. Kur lygūs laukai
6. Oi, žirge, žirge
7. Sutems tamsi naktužėlė
8. Šėriau žirgelį per savaitėlę
Visi mokėjo giedoti tokias giesmes:
1. Pulkim ant kelių
2. Prieš tavo altorių
3. Marija, Marija
4. Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą
5. Tantum ergo
Sauliukas Matelis
Medingėnuose mokosi
iš bočelio ne tik dainų,
bet ir dalgį tinti.
1970 m.
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7. Tautos himnas
8. Pavasarininkų himnas
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Šventų Velykų šventė
Medingėnų krašte
sovietmečiu. 1959 m.

O po 100 metų kokias prisimename bočių dainas?
1. Ant kalno mūrai, joja lietuviai
2. Tyliai leidžias pavargusi saulė
3. Palinko liepa šalia kelio
4. Kur tas šaltinėlis, kur aš jaunas gėriau
5. Tylus vakars be vėjo, be vėjo
6. Ant kalno karklai siūbavo, pakalnėj vanduo liūliavo
7. Kampelis širdžiai brangus (Kokiais keliais bekeliaučiau)
8. Alutį gėriau, raudonas buvau
9. Snaudžia malūnas prie kelio
10. Ant kalno gluosnys
11. Ant marių krantelio
12. Ąžuolėlio šakos linko
13. Ar aš tau, sese, nesakiau
14. Ariau, ariau, ariau
15. Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom
16. Atskrend sakalėlis
17. Augo girioj ąžuolėlis
18. Augo kieme klevelis
19. Balnokim, broliai, žirgus
20. Bitute pilkoji
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Būčiau nekalbėjus
Buvo gera gaspadinė
Buvo naktys švento Jono
Dar nejok, dar sustok
Daug daug dainelių
Draugystės laužas
Dzūkija
Ėjo senis...
Tu, Lietuva, tu mano (Rozaliutė ir Pupų Dėdė)
Gražių dainelių daug girdėjau
Giedu dainelę (Kalnai ant kalnų)
Griežle, griežlele
Grįšiu
Grybai
Griuvėsių gėlelė (Rozaliutės daina, pritariant Pupų Dėdei)
Ir kam gi tu pabeldei
Pupų Dėdės valsas
Išėjo tėvelis į mišką
Kai aš grėbiau lankoj viena
Kalėdinės – Aisim, bernai, kalėdauc, Kalėda
Ūkininkas prie namelio su pačiute gvoltą kelia
(Petras Biržys-Pupų Dėdė ir Rozaliutė)
Rozaliutės polka
Pupų Dėdės polka (ž. Antano Zabulionio)
Sužadėtuvių valsas (Rozaliutė ir Pupų Dėdė)
Oi, palauk, palauk
Gieda berneliai apie mergeles (Rozaliutė)
Kalnai ten dainavo
Kai tylus vakaras ateina
Kas ten po mano sodelį vaikščiojo
Kitava – Oi, ant kalno, ant aukštojo
Klumpakojis
Ko liūdi, berželi
Kvolijosi šilo meška
Lėk gerve, lėk gervele
Lietuva
Lietuviais esame mes gimę
Linksminkimos
Malu malu viena
Mažam kambarėly
Mes išliksim jauni
Mes pažįstam šeimininką
Milžinų kapai
Nedėlios rytelį išėjau grybauti
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Negerki trečios
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus
Oi, kur reiks tas mergas dėt
Oi tu, žirge, žirge
Padainuosim mes sustoję
Per žalią gojų
Po langeliu sėdėjo
Kepė, kepė močia blynus
Šalta žiema šalin eina
Saulala raudona
Saulelė raudona (žemaitiškai)
Saulutė nusileido
Reikia būti savimi
Sena patranka tai ne pabūklas
Šėriau žirgelį
Šią naktelę per naktelę
Supkit mane, supėjėliai
Sutems tamsi naktužėlė...
Tai genelio genumai
Avietėlė
Kur Šatrija, Rambynas
Ten, kur Nemunas banguoja
Tėvyne, dainų ir artojų
Tris dienas, tris naktis
Tūkstantis žingsnelių
Vai kur buvai, dieduk mano
Dar tiktai dar
Raudoni guzikai

Lietuvos valsčiai

Šienapjūtė Gedikėnuose,
Medingėnų seniūnijoje,
1959 m.
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Šventė Medingėnuose

92. Sūnus
93. Stinta Pūkis
94. Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos
95. Šėriau, šėriau sau žirgelį
96. Ant kalno klevelis stovėjo
97. Oi, laukiau, laukiau šventos dienelės
98. Kur gintarais nusėtas marių krantas
99. Oi, neverk, matušėle, kad jaunas sūnus eis ginti savosios Tėvynės
100. Našlaitės kapas (Rozaliutė ir Pupų Dėdė)

Ar mokame dainuoti gražiausias bočių
lietuviškas dainas?
Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos muzikos mokytoja Diana Lakačauskienė Žarėnų krašte atliko žmonių apklausą: ar mokame dainuoti gražiausias bočių
lietuviškas dainas?
Iš 113 atsakiusių Žarėnų krašto žmonių: taip – 32 dainas žino ir moka
dainuoti, ne – 68 dainas yra girdėję, bet nedainuoja.
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Kaip žmonės kalbėjo sovietmečiu Žarėnų krašte
Juozas Girdvainis

Juokai piktumą malšina.
Valgo kaip arklys, o dirba kaip gaidys.
Kas kaip išmano, tas taip ir gano.
Maža svajoti, reikia galvoti.
Siūloma prekė – pigi.
Žmogus be draugų – kaip sėkla be laukų.
Nesipuošk svetimomis plunksnomis.
Patyrimas ne sensta, bet auga.
Kiekvienas geras darbas gali būti kūryba.
Saulė rytais grįžta, dienos – ne.
Pagarba ir meilė eina kartu.
Žmogus be darbo kaip be rankų.
Aš jį kaip reikiant pamokiau.
Aš už teisybę galvą guldau.
Medingėnų tvenkinio vanduo tyras kaip ašara.
Ar tai svogūnėlis, ar roputė, gal jau myli mane nors truputį?
Tylėk, varliau, klausyk, ką tėvelis sako.
Už lygybę per nuogybę, už komūną – po bizūną.
Hmm... generolas lyg iš Karaliaučiaus atsirado.
Brigadieriui jei įpilsi – suminkštės ir darbadienių pridės.
Anksti gulas, vėlai kelias, į brigadą – siauras kelias.
Tu geriau drožk į krautuvę – dešrelių gal gausi.
Ne mano kiaulės, ne mano pupos – ne man rūpi.
Dabar jau tokie laikai, kad kiaušiniai vištas maitina.
Kiaulių neganęs, kunigu nebūsi.
Oi, tai gyvenimas dabar, net praustis rytais į tvenkinį einam.
Alkanas ir alkanas, bet į pilvą molio nepridėsi.
Vienam turtingam šimtas elgetų kolūkyje.
Jei šuo pinigų turėtų – pamazgų nelaktų.
Viena bėda – ne bėda, kai dvi ar trys užsėda, tai ir žmogų visą suėda.
Sotus kolūkyje alkano nepažįsta.
Ir šuo kariamas prie visokių vargų pripranta.
Ale tavo liežuvėlis kaip pirmininko botagėlis.
Su pirmininku kalbėsi, akmenį rankoj turėsi, bet ir tai nieko gero nepeši.
Ir velnią už pinigus į dangų įleistų.
Greitas kaip stirna.
Vienas už visus, visi už viską – tai tikroji draugystė.
Ko žiūri kaip driežas į gegutę?
Liepto nepaklojęs – toli nešuoliuosi.
Obuolys visada gražus, bet gali būti viduje ir supuvęs.
Kaip gyvenime pasiklosi, taip senatvėje miegosi.
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Išėjo ir kaip ežys negrįžta namo.
Gera būtų, kad šuo katės gyvenimą turėtų, taip ir žiemą ant krosnies sėdėtų.
Vėjus sėjęs, audras pjausi.
Neriesk per daug nosies, ba gali nulūžti.
Ragaišis nusibosta, o duona – niekados.
Ir nusimano kaip kiaulė apie debesis.
Visų žmonių galvos apskritos, bet nevienodai rieda.
Gandras vandenį brokina, nes plaukti nemoka.
Atrodai kaip Pilypas iš kanapių.
Burbuliuoja kaip tetervinas krūmuose.
Kai kolūkio pirmininkas kalba – miltais byra, o kai reikia duoti – nė pelų neranda.
Iš šiaudo vežimą priskaldo.
Kur medžius kapoja, ten ir skiedros lakioja.
Ko taip išdidus vaikščioji, lyg rugius jau atsėjęs?
Ir gudri višta į dilgėles įbrenda.
Eisiu miškan toliau, rasiu medžių daugiau.
Hm... seno vilko neapgausi.
Be mokslo – išminčiumi nebūsi!
Darai, darai, tiktai savo proto neprarask.
Be mokslo – kaip žlibas be akinių.
Rėkia kaip ožys į turgų vedamas.
Bijo kaip kurmis kelio.
Laukia kaip gervė giedros dienos.
Kalk geležį, kol karšta, paskui – neįveiksi.
Kitam pavydėsi ir pats neturėsi.
Iš kolūkio, manai, kad gausi kaip žąsinas avižų.
Vargo diena už akmenį sunkesnė.
Girtam ir ožka velniu vaidenasi.
Bijok šuns iš priekio, arklio – iš užpakalio, o žmogaus pikto – iš visų pusių.
Dabar pirmininkas pragydo kaip gaidys tarp vištų.
Balana duonos neatrieksi.
Ot kolūkiniai laikai. Mums – jau devyniolika, duona – 90 kapeikų, o degtinės –
kiek tik nori.
– Kokį kiną matei „Baltijos“ kino teatre Klaipėdoje?
– Rusišką, kaip ir vakar, užvakar ir šeštadienį. Juk nieko daugiau neturim, valdžia
kitokius rodyti griežtai uždraudė.
Kaip tau ne gėda – lašinių pelėda.
Nevalgyk varškės – dantys išbarškės.
Pripratau prie to kolūkinio gyvenimo. Juk ir šuo kariamas pripranta, kai pririštas.
– Kiek gavai iš matematikos?.. O iš lotynų kalbos?
– Du a detum, du a dare – du su minusu įvarė.
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Ech, tu bambize, ko čia išsidirbinėji?
Iš tų šiaudų – nebus grūdų.
Kas tu dabar esi: nei velnias, nei gegutė? Trečiokas.
Ką pasėsi, tą ir pjausi – ko norėsi, tą ir gausi.
Geriau turėti šaunų draugą negu 100 rublių.
– Jonai, kada gandras parskrenda?
– Kai varlės atsiranda.
Zdrampapickis bandą ganė, beganydams užsimanė.
Bulves skuto, lupinėjo ir į laužą sau sudėjo.
Durna galva – kojoms nepakajis.
Nebijau aš tavęs, miesto žmogau, tu kaimiečio nepagausi.
– Paskolink 3 rublius.
– Dovanų karalius jau 25 metai kaip mirė.
Pabučiuok, kur nesutenka.
Nors ir be galvos liksi, bet visiems neįtiksi.
Žmogų pažinsi ne iš kalbų, o iš darbų.
Nebūk kaip kazokas. Surimtėk!
Žmogui bėda, o tu dantis rodai.
Ko karksi kaip varna?
Eik tu, mizerija su rūgščiu pienu.
– Žinai, valdiškai moka, valdiškai ir mokomės. Kas iš tos stipendijos – tik savaitei
laiko teužtenka.
Dėk į skrandį, ką tik randi. Juk mokinys esi.
Jum či čir lim, jum či tar tarum, gal ir tu jau proletaras?
– Ko vėpsai kaip pelėda Lenkaičių ąžuole?
– Eik sau kiaulių melžti.
– O tu – pupų lesti. Ir išmok šiame pasaulyje gyventi.
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įžymūs žmonės
Šatrijos Raganos kelio pradžia
Juozas Girdvainis

„Nepaisant visų lenkiškų rūbų, lietuvė yra mano siela.”
Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana

Marija Pečkauskaitė gimė Medingėnuose 1877 m. kovo 8 d.
(senuoju stiliumi – vasario 24 d.), pakrikštyta Marijos ir
Viktorijos vardais. Marija išaugo ir brendo Medingėnuose,
Labūnavos ir Užvenčio dvaruose.
M. Pečkauskaitės senelis iš motinos pusės buvo Ksaveras Šukšta – senas žemaičių bajorų giminės palikuonis,
valdęs Medingėnų dvarą.
Jos senelis iš tėvo pusės buvo jau minėtas baltarusis
Vincentas Pečkauskas, kurio sūnus Anupras vedė Ksavero
Šukštos dukterį Stanislavą.
„Mano motina, – savo „Autobiografijoje“ rašė dukra
Marija, – buvo beveik šventa – kantrybės, savęs atsižadėjimo
idealas, visados pilnai sutinkanti su Dievo valia, labai maldinga.“1
Rašytojos tėvas – Anupras Pečkauskas, gimęs 1829 m.,
buvo 18 metų vyresnis už savo žmoną. „Buvo tai žmogus
meninių polinkių, labai nepraktiškas, socialiniu požiūriu maža kuo
skyrė šiuos kilmingus bajorus nuo sparčiai turtėjimo kopėčiomis
besikariančių aukštyn suktų ir nagingų vakarykščių muzikų.“2
Marija apie savo tėvą rašė: „Tėvas, buvo linkęs į despotizmą, slaunaus būdo, bet labai geros širdies, sąžiningas žmogus.
Visų labai mylimas – ir prastų žmonelių, ir giminės, ir dvarininkų“
(žr. „Sename dvare“, teismas dėl bičių – tai tikras faktas)3.
Ir žmonių atsiminimai Anuprui Pečkauskui buvo labai
palankūs. Jis buvęs demokratiškas, nelaikė savęs aukštesnio
luomo atstovu, susieidavo ne tik su pasiturinčiais ūkininkais,
bet ir su kaimo varguomene.
Čia yra pateiktas fonas, kuriame klostėsi M. Pečkauskaitės gyvenimo kelio pradžių pradžia. Metai, praleisti Medingėnų, taip pat Labūnavos, Užvenčio dvaruose, iš kurių
dažnai apsilankydavo Medingėnuose, buvo labai reikšmingi
Marijai, – tai jos brandos, asmenybės 1
Pečkauskaitė M. Autobiografija, Žemaičių žemė,
susiformavimo ir net pirmosios meilės
1997, Nr. 4, p. 8.
metai. Aplinka, kurioje išaugo ir su- 2 Kuzmickas V. Senojo dvaro paunksnėje, Pergalė,
brendo Marija, buvo XIX–XX a. pradžios 3 1977, Nr. 3, p. 122.
Pečkauskaitė M. Autobiografija, Žemaičių žemė,
Lietuvos dvarų kultūra.
1997, Nr. 4, p. 8.
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Prof. V. Daujotytė savo knygoje „Šatrijos Raganos pasaulyje“ atskleidžia
jaunutę Mariją supusią kultūrinę terpę, kurioje formavosi jos asmenybė. Ji rašo:
„Gana kilmingi ir turtingi Šatrijos Raganos protėviai, knygų, paveikslų, muzikos dalyvavimas gyvenimo reiškinių formavime. LDK tradicijų gyvumas. Lenkų kalbos dominavimas
ne tik viešajame, bet ir namų gyvenime. Lietuvą supranta pagal A. Mickevičių – „Pono
Tado“ įžangą moka ne vienas Šatrijos Raganos veikėjas. „Sename dvare“ mažoji pasakotoja
deklamuoja ją bočeliui: „Litwo, ojczyzno moja!“ Bočelis tekalba lenkiškai, bet dukraitei
dovanoja trumpą Lietuvos istoriją ir pamoko: „Išmintingas ir doras žmogus turi kalbėti
ir mąstyti apie savo protėvius su didžiausia pagarba.“4
Abu jos tėvai buvo muzikalūs: tėvas griežė smuiku, motina skambino fortepijonu.
Pečkauskai Medingėnuose ilgai neužsibuvo – apie 10 metų. Su motina
Stanislava į Labūnavą išvyko visi kartu. Juk Marija savo „Autobiografijoje“ mini
1887 metų persikėlimo į Labūnavą datą5.
Tačiau tai nereiškia, kad Medingėnai buvo užmiršti. „Su motina Marija dažnai lankydavosi Medingėnuose, buvo čia laukiama, lepinama. Vaikystėje Marija patyrė
ypatingą malonę ir džiaugsmą – ciocių ir dėdžių meilę bei globą. Čia, Medingėnuose, ji
buvo mylima ir branginama viešnia. Ji maudėsi tose savo artimųjų džiaugsmo, globos
spinduliuose. Ir vėliau, kai ji, jau suaugusi, dažnai atvažiuodavo čia, Medingėnai jai
būdavo poilsio, atokvėpio žemė – laiminga žemė“, – rašo V. Daujotytė6.
Marijos kūdikystė, vaikystė ir net nemaža jaunystės dalis tilpo trikampyje:
Medingėnai-Labūnava-Užventis. Jos tėvas Anupras, gyvendamas Labūnavoje, dar
nuomojo netolimą Užvenčio dvarą. Vėliau, persikėlę į Užvenčio dvarą, norėjo
pataisyti šeimos finansinius reikalus Užventyje. Tėvas 1898 m. mirė, palikdamas
abu praskolintus dvarus. Iš tų dvarelių, V. Kuzmicko žodžiais, – „šeima neįstengdama atremti palūkininkų atakų, veikiai išsidangino kur akys veda, kur kojos neša...“7
Yra išlikusi nuotrauka, kur jau po tėvo mirties vaizduojama likusių Pečkauskų
šeima – motina, dukterys, sūnus ir šeimos draugas kunigas Kazimieras Bukontas.
Po dvidešimties metų Marija savo „Autobiografijoje“, įteiktoje Vaižgantui, rašo:
„1898 mirė tėvas. Tuomet ūkį likvidavom, pasirodė, kad beveik nieko mums neliko. Apskritai
sakant, visa mūsų šeimyna netikusi praktiškam gyvenimui. Visur ir visados pasiduodame
gudresniems „šio pasaulio vaikams“. Materializmas mums visiems buvo tolimas ir koktus.“8
Panaši situacija nuo istorijos scenos besitraukiančių dvarininkų gyvenime
susidarė ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Prancūzai apibūdinti šiai situacijai
turi net specialų terminą – fin de siecle – „amžiaus pabaiga“.
Iš Labūnavos ir Užvenčio dvarų išblaškyti Pečkauskų šeimos nariai pasklido
po visą Lietuvą, ieškodami vietos, kur
galėtų prisiglausti. Ne rožėmis po to
4
	Žeivytė D. Kelio pradžia, Žemaičių žemė, 1997,
buvo klotas ir Marijos Pečkauskaitės
Nr. 4, p. 5.
5
gyvenimas...
Pečkauskaitė M. Autobiografija, Žemaičių žemė,
O dabar grįžkime į tuos dvarelius 6 1997, Nr. 4, p. 8.
	Žeivytė D. Kelio pradžia, Žemaičių žemė, 1997,
ir susipažinkime su Marijos pirmaisiais
Nr. 4, p. 5.
vaikystės ir jaunystės metais. Medingė- 7 Kuzmickas V. Senojo dvaro paunksnėje, Pergalė,
1977, Nr. 3, p. 122.
nų aplinka darė didžiulę įtaka Marijos 8 Pečkauskaitė M. Autobiografija, Žemaičių žemė,
1997, Nr. 4, p. 8.
asmenybei.
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Savo „Autobiografijoje“ 1926 m. ji rašė:
„Esu šeimynoje vyriausia – paskui sesuo Zofija, paskui brolis Steponas, paskui Vincentas. 1885 m. Medingėnuose gavau pirmąją mokytoją, iš Vilniaus Sumorokaitę (advokato
sesuo). Bet jau prieš tai mokėjau skaityti, kuomet išmokau – nežinau, labai anksti – 5 metų
Medingėnuose jau turėjau tėvo užprenumeruotą „Wieczory rodzinne“ (lenk. „Šeimos vakarai“) laikraštį vaikams. Visa kūdikystė – auksinė. Buvau be galo lepinama, ypač tėvo, visi
karštai kits kitą mylėjome. Be tėvų, daugelis dėdžių, ciocių – gerų, duodančių dovanų. Iš
pat mažens mėgau skaityti – buvau gabi – maža būdama atmintinai deklamavau visas
poemėles. Turėjau daug gražių knygų, žaislų. Medingėnuose gyvenau daugiausia fantazijos
pasaulyje. Iš pradžios savo pramanytąsias istorijas vaidinau pati su broliu ir seserim, –
išmokusi rašyti, ėmiau komponuoti raštu. Nebuvo tai jokios apysakos nei dramos, tik
daugiausia laiškai nuo pramanytų žmonių, – aš irgi buvau toje asmenų galerijoje, bet ne
savo tikroje rolėje. Buvo tai epopėja – begalė žmonių, nuotykių, situacijų etc.“9
Tėvų meniniai polinkiai, matyt, genais nutekėjo ir dukrai Marijai. Iš pradžių
ji turėjo ryškų polinkį į muziką.
V. Daujotytė rašo: „Viena iš Šukštaičių – Marijos motinos sesuo – buvo įžymi
muzikė profesionalė, koncertavusi Varšuvos, Peterburgo miestuose. Ir pati Marija, be
abejonės, turėjo prigimtinę muzikalumo dovaną, muzikinę klausą. Ir jos svajonėse buvo
mintis, kad galėtų sekti savo tetos pėdomis – tapti muzike. Bet gyvenimas sukosi kita
linkme. Dar būdama devyniolikmetė, ji ėmė abejoti, ar muzikės gyvenimas, muzika, kuri
jai atrodė grožio viršūnė, ar ji nėra per daug toli nuo paprastų žmonių vargo, nuo jų
rūpesčių. Ar ji pati turi teisę pasirinkti tokį gyvenimą, kuris turėtų priklausyti tik jai.
Šita pamatinė mintis, kuri iškilo labai anksti, ir pakreipė Marijos gyvenimą kita linkme.
Ji nusprendė gyventi taip, kad kuo mažiau leistų sau ir kuo daugiau galėtų skirti kitiems
žmonėms. Tą liniją galime atsekti visame jos gyvenimo kelyje, jausmų pasaulyje.“10
Lygia greta ji reiškėsi literatūriniais bandymais. M. Pečkauskaitės gyvenime
ypač reikšmingi buvo 1891 metai: Pečkauskų vaikus pradėjęs mokyti studentas
Povilas Višinskis turėjo lemiamą įtaką Marijos asmenybei susiformuoti, apskritai
visam jos likimui. Jis nulėmė jos tautinį apsisprendimą, paskatino ją įsitraukti į
lietuvių patriotinį sąjūdį, imtis plunksnos ir net nurodė kryptį jos pirmiesiems
kūriniams. P. Višinskio paveikta pradėjo bandyti rašyti literatūrinius kūrinius,
turėdama vos 18 metų. Iš pradžių, nemokėdama pakankamai lietuviškai, Marija
rašė lenkiškai, o P. Višinskis jos raštus vertė.
Povilo ir Marijos bendravimas nesibaigė vien jos talento paieškomis ir jo
ugdymu. P. Višinskis, Aloyzo Sušinsko žodžiais, „neįtikėtinai atkakliai ir pasiaukodamas mokė ją toliau pažinti gyvenimą, suartėti su paprastais kaimo žmonėmis. O šitai
padaryti jai iš pradžių buvo gana nelengva. Povilo Višinskio nuopelnas atskleidžiant
šį talentą yra nepaprastas reiškinys mūsų tautos istorijoje ir literatūroje.“11 Vėliau
rašytoja pasakys: „Niekas kitas mano gyvenime neturėjo tiek reikšmės kaip Povilas.“
Šia proga galima pasakyti dar daugiau: Marija ir Povilas vienas kitą platoniškai įsimylėjo ir dėl to abu labai kentėjo.
Niekur nesidėsi: sykį išmokęs mylėti, 9 Ten pat.
mokinkis ir kentėti... Skirtingos giliai 10	Žeivytė D. Kelio pradžia, Žemaičių žemė, 1997,
Nr. 4, p. 5.
religingos ir ateisto ideologijos, matyt, 11 Sušinskas A. Vargti dėl kitų gero, Pergalė, 1977,
Nr. 3, p. 122.
juos išskyrė. A. de Sent-Egziuperi yra
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teisus, sakydamas: „Mylėti – vadinasi, žiūrėti ne į vienas kitą, o abiem žiūrėti viena
kryptimi.“ Dėl to jie prisibijojo vienas kito. Jau Ciceronas yra pasakęs: „Negalima
mylėti to, kurio bijai, nei to, kuris tavęs bijo.“ Ir P. Višinskis tapo tik jos globėju,
o Marija – jo globotine. Anot vieno poeto, per visą gražią žemę visų žvaigždžių
šviesoje ateina meilė ir parodo, kam jie visatos turinyje vienas kitam buvo skirti...
Abiejų atmintyje dar ilgai išliko anų dienų išgyvenimų nostalgija. „Tai akivaizdžiai liudija jų laiškai. M. Pečkauskaitė jį vadina „Brolyti mielas“, „Aš noriu šalia
tavęs stiebtis it vijoklis“, „Myliu tave...“ Beje, ir Povilas nelieka skolingas. Savo laiškuose
ją vadina „Sesužėl“, „Dėkui, sesyte“, „Tu mano geroji“ ir kitokiais epitetais.“
Matyt, toji praeities nostalgija taip stipriai paveikė Povilą Višinskį, kad savo
dukrai davė Marijos vardą12.
Kalbant apie Šatrijos Raganos kelio pradžią, paminėjus P. Višinskį, akimirką
reikia stabtelti ir pažvelgti į rašytojos sieloje iškilusias ir kitas meilės apraiškas.
Lui Aragonas yra pasakęs: „Kalbėkite apie meilę, nes visa kita – nusikaltimas.“
„Abipusė meilė tarp žmonių, – sako Levas Tolstojus, – yra pagrindinis žmogiškojo gyvenimo dėsnis.“ Visi žino, kad abipusė meilė siejo Šatrijos Raganą ne tik
su Povilu Višinskiu.
Dar vieną uždangą yra atskleidę rašytojas Julius Būtėnas, Adolfas Sprindis
ir prof. Petras Avižonis. J. Būtėnas rašo: „A. Sprindis savo beletrizuotoje monografijoje vaizdingai rašo, kaip atsirado M. Pečkauskaitės impresija „Dėl ko tavęs čia nėra?“
Atrodytų, tartum jauna rašytoja ilgėjosi P. Višinskio: „Ir vėl plūdo atsiminimai, vaidenosi
Povilas. Vėl prasiveržė ilgesys, nostalgija ir meilės šauksmas – kodėl tavęs čia nėra? O jis
(P. Višinskis – A. S.) sėdėjo savo gryčioje prie popieriaus lapų palinkęs. Ir tą impresiją,
baigtą rugpjūčio 6 d., tegavo tik išvykdamas.“
Anuomet kalbėjausi su profesoriumi Petru Avižoniu (1875–1938), artimu Povilo
Višinskio draugu ir taip pat pažinojusiu Mariją Pečkauskaitę. Klausiau, ką ji galėjo turėti
galvoje, rašydama tokią jautrią impresiją, – Povilą Višinskį? Profesorius man atsakė, kad
ne. Tai būtų buvę nenatūralu, nes Povilas tą vasarą rinko medžiagą savo konkursiniam
darbui kaip tik Užvenčio apylinkėse, taigi nebuvo niekur pasišalinęs...
Štai ką man anuomet pasakojo Petras Avižonis...
„Nežinau, kaip kiti, bet aš iš karto supratau, jog tasai vaizdelis skirtas kunigui
K. Bukontui. Višinskį Marija Pečkauskaitė buvo pamilusi, bet čia įsimaišė naujasis Užvenčio vikaras Kazimieras Bukontas. Pečkauskaitės tėvai buvo religingi, ji – taip pat. Pas
juos dažnai lankydavosi klebonas ir vikaras. Kai Povilas pirmąkart mane tenai nuvedė
ir supažindino su Marija, kaip tik sėdėjo klebonas su vikaru. Klebonas drūtas, žemiškas
žmogus, o vikaras aukštas, laibas, akis užvertęs į dangų, tartum idealus gaudydamas...
Vikaras K. Bukontas labai flirtavo su Marija. Kalbėjosi visi lenkiškai. Marija, kreipdamasi į
jį, sakė: „Czy ma, czy widzi?“ (lenk. „Ar turi, ar matai“). Tai perėjimas iš tamstos į tu.
Man tai nepatiko. Kai tėvai pamatė, kad kunigas per dažnai lankosi, uždraudė jam kelti
koją į dvarą. Marija dėl to sielojosi, buvo didelėj depresijoj. Neteko apetito, ėmė džiūti.
Tada ir parašė „Dėl ko tavęs čia nėra?“ Motina, bijodama, kad duktė nesusirgtų, leido
vėl vikarui lankytis. Netrukus (1898 m.)
mirė tėvas. Moterys likvidavo dvarą. Kai
12
Žekaitė J. Šatrijos Raganos estetinės pažiūros,
kunigas gavo parapiją, tapo klebonu, perLietuvos TSR MA darbai, A serija, 1981, Nr. 3,
p. 153–157.
sikraustė pas jį ir ten gyvenimą baigė.“
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– Ar Višinskis žinojo tos impresijos adresatą?
– Manau, kad žinojo, bet mes nedrįsom teirautis – opus klausimas, nes Povilas
dėl to sielojosi, išgyveno.“13
Marija pradėjo rašyti literatūrinius kūrinius. Suprantama, sena tradicija pa
sirinkimas kelia tam tikrą nuostabą. Anot J. Būtėno, tai įvykę labai pap
rastai:
„Kartą P. Višinskis pagyręs jos pastangas, palinkėjęs jai dirbti, laiške panaudojo žodį
„raganiuke“. Marija tuoj atsakiusi: „Dėkui už komplimentą! Ragana, tikra Ragana.“ Šis
vardas, išreiškiantis jos būdo prieštaringumą bei nuotaikų kaitą, susietas su „Šatrija“ –
gimtųjų vietų simboliu, – tapo jos slapyvardžiu.“14
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad rašytoja savo slapyvardį pasirinko elgdamasi
paviršutiniškai. Tačiau taip tik atrodo, neįsigilinus į pasirinkto slapyvardžio esmę.
Prof. V. Daujotytė rašo, kad „...slapyvardė, kurią pasirinko Marija Pečkauskaitė, reiškia
reginčiosios vardą. Ragana yra kilusi iš lietuviško žodžio regėti, sugebėti daug matyti,
sugebėti regėti tai, ko mes, paprasti žmonės, negalime matyti“15.
Vadinasi, raganos slapyvardžio pasirinkimas, juolab P. Višinskio įmintas,
Marijai nebuvo svetimas ir atsitiktinis. Tai, matyt, glūdėjo jos sielos gelmėse, ir
P. Višinskis tiems Marijos sielos aidams tik suteikė pavadinimą. Tai ne bet kokia
„ragana“, o „Šatrijos“. Reikia nepamiršti, ką žemaičių mistinėje pasaulėjautoje
reiškė Šatrijos kalnas.
Šatrijos Ragana buvo linkusi į misticizmą ir tam tikrą simbolizmą. Tos
mąstysenos užuomazgos prasikalė jos pasaulėjautoje jau vaikystėje. Atrodo, kad
simboliai ir lėmė jos pačios gyvenimo tėkmę.
Viena vienuolė iš Kanados rašo: „Marija turėjo auksinių, baltų ir juodų rutuliukų. Jei dieną praleisdavo gerai, įmesdavo auksinį rutuliuką, jei blogai – baltą, jei
negerai – juodą. Ir štai vieną kartą mergaitė pravirksta – tiek daug juodų rutuliukų
dėžutėje. Brolis Vincas sako: „Neverk, duok aš išimsiu juodus.“ – „Ne, ne, praėjusių
dienų nesugrąžinsi.“16
Visa tai teigiant nesiekiama dirbtinai įrodyti, kad ši katalikė sielos gelmėse
buvo linkusi į gamtatikystės mistiką. Čia tik norima pasakyti, kaip visa tai giliai
paslėpta kiekvieno žmogaus pasąmonėje. Kultūra, kuri egzistavo tūkstantmečius,
negali taip greit išnykti iš dvasinio žmonių gyvenimo. Šiuo atveju reikšmingą
vaidmenį vaidino simbolika...
Šukštų giminės išpažino katalikų tikėjimą. M. Pečkauskaitė savo šeimos
katalikiškas tradicijas aprašė „Sename dvare“. Jos buvo būdingos lenkiškai ir sulenkėjusiai Lietuvos dvarininkijai. M. Pečkauskaitė taip pat visą gyvenimą, matyt,
savo motinos paveikta, buvo radikali katalikė.
Krikščioniškosios religijos praktika ir jos koncepcija jai buvo kelias, vedantis
į amžiną egzistenciją.
13
Būtėnas J. Kam skirta Šatrijos Raganos impre1928 m. kovo 2 d. laiške Vaižsija „Dėl ko tavęs čia nėra?“, Literatūra ir menas,
gantui ji rašė: „Dvasios dalykų kategorijoje
1982 08 21.
14
nemėgstu žodžių „lig mirties“. Gyvenimas 15 Ten pat.
Daujotytė V. Laiminga Medingėnų žemė, Žemaičių
„anapus“ yra man tiek pat realus kaip
žemė, 1997, Nr. 4, p. 11.
16
Širvinskaitė B. Mėgstamiausia knyga „Sename
čionai. Tikiu, kad sielos dieviškosios ypadvare“, Žemaičių saulutė, 1999 05 21, Nr. 21, p. 5.
tybės ten dar intensyviau pasireiškia – čia 17 Bukonienė D. Pro laiką spindinti šviesa, Valstiečių
laikraštis, 1995 07 25, Nr. 59, p. 2.
pumpuras, ten žiedas.“17
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Kas ji – Šatrijos Ragana Medingėnams?
Juozas Girdvainis

Žurnalisto istorinis žvilgsnis į Marijos Pečkauskaitės kūrybą, jos gimtinę –
mano ir medingėniškių pedagogų bei ją pažinojusių žmonių vertinimai.

Marija – Medingėnų mokytojų ir moksleivių širdyse
Marių marios vandens srauniąja Mínija nutekėjo, bet jos amžinai žaliuojančiose vaizdingose pakrantėse gyvenantys žmonės Meding¸nuose ir Gìdikėnuose,
Keturakiuose ir Plaus
kíniuose, Ùžminijuose ir Žar¸nuose nuo seno gerai mena
rašytojos Marijos Pečkauskaitės tėvelius Stanislavą Šukštaitę ir Anuprą Pečkauską
ir jų guvią bajoraitę Mariją, gimusią ir augusią Šukštų dvare.
Marija Pečkauskaitė vieniems – Medingėnų bajoraitė, kitiems – rašytoja
Marija, tretiems – kažkokia Šatrijos Ragana, rašiusi lenkiškai, lietuviškai, rusiškai
laiškus už paliktas motinas ir merginas, kurių vyrai ne savo noru buvo atsidūrę
Síbire, tolimame Sachalinê ar Amêrikoje. Toji laiškų rašytoja gyvenusi Medingėnuose, Lab¾navoje, Ùžventyje… Ir tiek nūnai beatmenama.
Mums, moksleiviams, kadaise Medingėnų septynmetėje mokykloje geroji
mokytoja Adolfina Gedvilienė (Eidimtaitė) 1949–1952 m. dėstė literatūrą. Mokytoja
Adolfina Gedvilienė (Eidimtaitė) Medingėnuose mokytojavo nuo 1924 iki 1937 metų,
vėliau – 1948–1952 m. (iki pat mirties). Mokytoja Emerencija Tuminaitė atvyko
į Medingėnus 1937 metais. Mokytojų žodis visuomet išlieka teisingas, tvirtas ir
argumentuotas realiais pavyzdžiais iš gražaus gyvenimo ir sugyvenimo kaimo
gryčiose.
Visam laikui įstrigo širdin mokyklos direktorės mokytojos A. Gedvilienės
(Eidimtaitės) klasėje dažnai mums, mokinukams, kartojami žodžiai. Kadaise aš
juos greitomis užsirašiau per pamoką ant diktantų sąsiuvinio paskutinio viršelio.
Mokytoja sakė:
„Mokytojas nori, kad tu per pamoką nejudėtum ir pradėtum įsiklausyti ir mąstyti,
ką tau sako mokytojas, kad tu mįslytum apie kiekvieną tėvelių ir mokytojo pasakytą tiesos
žodį, kad tu galvotum, kaip išspręsti uždavinį, kad parėjęs į savo namelius sąžiningai
padarytum namų darbelius ir padėtum mamai.
Kad tu mylėtum savo mokyklą, namus, gimtinės žemelę, gimtąją lietuvių kalbą,
kad tu mokėtum šokti, dainuoti ir bažnyčioje giedoti.
Mokytojas tave nori pastatyti į vieškelį, kad išeitum į platų gyvenimo kelią. Kad
nebūtum toks, kaip ta sušalusi raudona putino uoga Lenkaičių ąžuolyno paraistėje, kur
priešų tankas apvirtęs tebeguli, o jūs, berniukai, ten landžiojate, kur nereikia, nes gali
dar kas nors ir sprogti panosėje. Verčiau skaitykite knygas ir semkitės daugiau išminties
ateičiai.
Žinokite, kad kiekvieno jūsų laukia dideli darbai ir sunkiai įveikiamos kliūtys.
Kiekvieno jūsų, iš tiesų, laukia platūs toliai.“1
Mokytoja A. Gedvilienė klasėje per pamokas skaitydavo rašytojos 1 Girdvainis J. Kelionių užrašai, Medingėnai–Žarėnai, 1947–1952 m., ARFA.
Šatrijos Raganos kūrinių ištraukas: iš
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Medingėnų Šukštų
dvaras, 1910 m.

Medingėnų Šukštų
dvaras, kuriame gimė
Marija, prieš gaisrą,
1930 m.

„Viktutės“ dienoraščio, „Seno dvaro“, „Irkos tragedijos“, „Iš daktaro užrašų“,
„Adomienės“, vis pridėdama nuo savęs daug gerų žodžių, pabrėždama, jog rašytoja
Marija Pečkauskaitė gimė 1877 m. kovo 8 d. ir iki 1883 m. gyveno Medingėnuose, paskui dar trejus metus, 1902–1904 m., atostogavo Medingėnų Šukštų dvare.
Ir vėliau rašytoja dažnai atvažiuodavo į savo vaikystės namus, pas gimines ir
draugus, į Šukštų dvarą anapus Minijos upės, Sakelių dvarą, netoli Medingėnų
kapinių, eidavo į bažnyčią ir kapines, šnekučiuodavosi su kunigu Juozapu Žiogu,
klajodavo po laukus ir Minijos pakrantėmis. Susitikdavo klebonijoje su kunigais
Juozapu Žiogu ir Juozu Bakučioniu. Į gimtinę ji neretai atvažiuodavo su savo
mokslo drauge gydytoja Gabriele Sakelyte, baigusia medicinos mokslus Maskvojê.
Marija Pečkauskaitė savo vasaros atostogas, Kalėdų ir Velykų dienas 1902–
1904 m. praleido Medingėnų Šukštų dvare.
1928 m. ji atvežė vokišką „Telefunken“ firmos radijo aparatą ir padovanojo
jį Medingėnų malūnininkui Maušai Milneriui, kuris šalia Onos ir Juozo Girdvainių
ūkinių prekių krautuvės turėjo dvi maisto ir gėrimų krautuvėles. Malūnininkas
Mauša su padėjėju Gerške bajorės Irenos Sakelienės vandens malūne ant Minijos kranto medingėniškiams bei aplinkiniams ūkininkams malė grūdus ir miltus
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supildavo į dailius neperšlampamus maišus. Jisai, ant malūno galinės sienos po
pastoge pakabinęs ketvirtainišką garsiakalbį, prie spuskos (užtvankos) prisiviliodavo
po kelis šimtus radijo klausytojų, norėdamas labiau apšviesti Medingėnų žmones.
Šventadieniais iš aplinkinių kaimų pritraukdavo prie malūno tiek žmonių,
kad tame Minijos vingyje nebūdavo vietelės net obuoliui nukristi.
Kita Medingėnų pradinės mokyklos šviesuolė mokytoja Emerencija Tuminaitė
1950–1952 m. dėstė lietuvių kalbą ir klasėje per pamokas skaitydavo rašytojos
Marijos Pečkauskaitės kūrybos ištraukų, jas susiedama su kasdieniu gyvenimu.
Vėliau pagal išgirstus skaitymus rašydavome atpasakojimus ar diktantus.
Medingėnuose visos klasės po pamokų eidavo su mokytojais prie vandens
malūno ir per Medingėnų malūno tiltą į Šukštų dvarą. Tenai klausydavomės senų
žmonių gražių gyvenimiškų pasakojimų apie rašytoją Mariją, jos tėvelius, griežtąją
jos seserį Sofiją (1879–1970), kalbėdavome, kaip reikia elgtis ir gražiai su visais
sugyventi. Vaikščiodavome po nykius Šukštų dvaro salonus, karstydavomės ant
palangių, šmirinėdavome po gražų sodą, obuoliaudavome. Paskui vėl pasileisdavome prie Minijos pakrančių ir mums mokytojos apibendrindavo pasakojimus apie
Šatrijos Raganą, elgesį ir kultūrą, apie bendriausių dalykų pažinimą iš Lietuvos
krašto ir kultūros istorijos.
Jau eina antras šimtmetis, kai tarp mūsų nebėra rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos, bet jos mintys ir žodžiai tebėra gyvi, atmintini, ir Marija
lieka tokia pat artima ir brangi, ypač kaimo žmogui.
Jos palaikus 1930 m. liepos 24 d. priglaudė Židíkų kapinaitės netoli Maže¤kių.
Bet taurią Marijos Pečkauskaitės asmenybę dar gyvai mena senieji medingėniškiai
savo iškalbinguose pasakojimuose, susitikimuose ir ūkiškuose reikaluose.
Čia pateiksiu ne tiek savo žurnalistines impresijas, o labiau mano, kaip
medingėniškio, požiūrį į Medingėnų Mariją – Šukštų dvaro bajorų mergaitę, gimusią 1877 m. kovo 8-ąją, krikštytą Medingėnų Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje,
vaikystę praleidusią Medingėnuose ir retsykiais čia atvykdavusią.
Man tiktai rūpi pasakyti objektyviai, ką aš ir manoji karta iš tėvų mena
apie kilnią bajoraitę Mariją Pečkauskaitę bei jos tėvelius, gyvenusius ir dirbusius
Medingėnuose – šiame reto grožio Lietuvos kampelyje prie magistralinių vieškelių
į Plùngę ir Rietåvą. Mėginau ją suprasti – įvairiais gyvenimo periodais panagrinėti ją iš visų pusių, susikaupusią sąsiuviniuose, dienoraščiuose ir užrašytuose
pasakojimuose.

Šatrijos Raganos vaikystė
„Raudoniems saulėlydžiams begęstant, baltos rožių sidabrinės akys žiūri į mane pro langą...
Ir nuskyniau vieną baltą rožę, ir glaudžiu prie žiedo karštą kaktą...
Motin mano! Ar ne tavo rankos – baltos, meilios ir švelnutės – taip meilingai glamonėja?
O pro langą sidabrinės akys žiūri vis. Ir jųjų kvapo bangos audžia seną seną aukso
sapną.“ (Šatrijos Ragana. „Sename dvare“, 1928 m.)
Mariją Medingėnų dvare, vos tik pradėjusią jausti ir suprasti kalbantį
pasaulį, supo spalvingas muzikos, meno, lenkų ir lietuvių literatūros pažinimo,
žemo ir aukšto luomo žmonių gyvenimas, jų bendravimas ir visiems – dideliems
ir mažiems sunkūs žemės ūkio darbai.
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Savo „Autobiografijoje“ 1926 m.
Marija rašė:
„1885 m. gavau pirmąją mokytoją, iš Vilniaus Sumorokaitę (advokato sesuo). Bet
jau prieš tai (Medingėnuose – red.)
mokėjau skaityti, – kuomet išmokau – nežinau, labai anksti – 5 metų jau turėjau
tėvo užprenumeruotą „Wieczory rodzinne“ (lenk. „Šeimos vakarai“), laikraštį
vaikams.
Visa kūdikystė – auksinė, saulėta.
Buvau be galo lepinama, ypač tėvo, visi
karštai kits kitą mylėjome. Be tėvų, daugelis
dėdžių, ciocių – gerų, duodančių dovanų.
Iš pat mažens mėgau skaityti –
buvau gabi – maža būdama atmintinai
deklamavau visas poemėles. Turėjau daug
gražių knygų, žaislų. Gyvenau daugiausia fantazijos pasaulyje. Iš pradžios savo Rašytojos M. Pečkauskaitės senelė Konstancija
pramanytąsias istorijas vaidinau pati su Šukštienė (Underavičiūtė) ir motina Stanislava
broliu ir seserim, – išmokusi rašyti, ėmiau Pečkauskienė (Šukštaitė)
komponuoti raštu. Nebuvo tai jokios apysakos, nei dramos, tik daugiausia laiškai nuo pramanytų žmonių, – aš irgi buvau toje
asmenų galerijoje, bet ne savo tikroje rolėje. Buvo tai epopėja – begalė žmonių, nuotykių,
situacijų ir pan.“2
Marija šeimoje buvo vyriausia. Po jos dar gimė sesuo Sofija (1879–1970),
broliai Steponas (1883–1900) ir Vincentas (1885–1910).
Vakarais Marijos mama Stanislava skambindavo fortepijonu, tėvelis gražiai
griežė smuiku. Knygos, laikraščiai ir fortepijonas buvo geriausi Marijos palydovai
visą mielą dienelę. Penkiametei Marijai tėvelis Anupras buvo užsakęs Vãršuvos
laikraštį „Šeimos vakarai“ (lenk. „Wieczory rodzinne“).
Pirmoji samdyta mokytoja Juzefa Sumorokaitė, advokato sesuo iš Vilniaus,
Medingėnų Šukštų dvare mokė Mariją muzikos, tėvai lenkiškai, mokytoja ir draugai – lietuviškai rašyti bei skaityti.
Dažniausiai per Kūčias atvažiuodavo į Šukštų dvarą kalėdininkai. Atvykdavo
brikelėmis Medingėnų klebonas, daktaras, draugai, giminės, pažįstami.
Medingėnų, Sakelių, Pašėmių dvaruose vyravo aukšta bendravimo kultūra.
Per pokylius šokdavo kadrilius, suktinius, valsus, fokstrotus, cvingius, gyvatarą,
įvairius liaudiškus šokius. Suvažiavę vyresni svečiai diskutuodavo. Marija girdėdavo, kaip jaunimas kuria didžius sumanymus ir verčia pasaulį aukštyn kojomis,
griauna karalystes, kaip studentai stato
svajonių pilis, svajoja, kuo galėtų tapti 2 Laiškas Juozui Tumui-Vaižgantui 1926 m. vasario
8 d., VU BRS, F1–E124.
ateityje. Malonūs būdavo tie šokiai ir tas
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susiartinimas su antrąja lytimi, kuris,
anot Marijos, tiktai šokant tėra galimas.
Marija mena, kaip skaitė P. Vileišio
knygelę „Apsakinėjimas apie žemę ir
atmainas oro“, išleistą 1876 m.
Medingėnų Šukštų dvaro savininko Liudviko Šukštos salone kabojo
daug nuo seniausių laikų tapytų šeimyninių portretų, iš kurių „meniniu
vertingumu išsiskyręs Petro Šukštos, mirusio 1665 m., didelis aliejumi tapytas Rašytojos Marijos Pečkauskaitės tėveliai Stanislava
portretas. Petras Šukšta buvo Žemaičių Pečkauskienė (Šukštaitė) ir Anupras Pečkauskas
žemės teisėjas ir Varšuvos Seimo deputatas, įsteigęs Kražių jėzuitų kolegijai internatą (bursą), pastatęs Apytalaukio bažnyčią,
Raseinių teismo rūmus“3.
Medingėnuose pradėjo skleistis Marijos Pečkauskaitės mąstymo horizontas.
Čia sotaus gyvenimo dvaro salonuose ji matė aplink skurdoką ir varganą paprastų žmonių nūdieną. Jinai pradėjo daugiau nei kiti matyti ir giliau mąstyti apie
kitus, nei apie save.
Medingėnų dvare svečiuodavosi dėdės ir dėdienės, kunigai, pusseserės ir
pusbroliai, lankydavosi daugelis aplinkinių dvariškių, rinkdavosi medžioklėn Sakelių,
Žlibinÿ, Pašėmiÿ, Gìdikėnų, Kantaučiÿ, Užgiriÿ, Lenkaičių, Danupų, Užminijų,
Grąžčių dvarų medžiotojai, atvažiuodavo garbūs ponai ir dekoltuotos ponios iš
Telšiÿ, Rietåvo, Plungės, Kretingõs.
Vėliau, gyvendama Užventyje, Marija prisiminė:
„Per Kūčias visada atvažiuoja pas mus kalėdininkai. Atvažiuoja klebonas, daktaras, draugai, pažįstami <…>.
Ilgai truko vakarienė. Valgis ėjo po valgio, o buvo jų be skaičiaus. Bevalgydami
pranašavomės: traukėme šieną iš po staltiesės; kieno šapelis buvo ilgesnis, tas gyvens
ilgiau arba linus turės ilgesnius.
Valgydami žirnius su medaus vandeniu, skaitėme, ar lygu buvo žirniukų; kam buvo
lygu, tas ateinančiais metais ištekės ar ves. Po to ėjo visa šeimyna dėkoti už vakarienę.
Pasidalijome su visais plotkomis, kiekvienam išsakėme linkėjimą, o jie, išbučiavę
rankas, išėjo“ (apysaka „Viktutė“, 1903 m.).
Žiemą Marija su mama lėkdavo atskirais trejais šlajukais po vieną arklį tyliu
oru minkštu keliu į Sakelių dvarą prie Medingėnų kapinių. Jų arklys Perkūnas,
blizgėdamas skambančiais pakinktais, veždavo pro Medingėnų bažnyčią per aikštę
ir kitais keliais – į Žarėnus, Plungę, Tverùs ar Rietavą. Čia, tose nepakartojamo
grožio Medingėnų apylinkėse, prunkščiant žirgams ir skambaliojant varpeliams
virš kamanų, Marija išgirdo pirmąsias daugiabalses lietuviškas ir lenkiškas dainas, čia jinai vakarais klausėsi Minijos
pakrantėse lakštingalų giesmių ir pras- 3 Brensteijn M. Zbiory priwatne w gubernii Kowieńskiej, Kurjer Litewski, 1906, nr. 233.
čiokų traukiamų dainų. Ir vėliau, kai
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iš Labūnavos atvažiuodavo su tėvais į
Medingėnus, Marija, sėdėdama brikelėje
ir girdėdama liaudiškų dainų melodijas, nenurimdavo. Girdėtą naują dainą
išdainuodavo, išliūliuodavo tyliai ar
garsiau, o seniai žinomas – visai garsiai.
Marijos dainavimas vežime suteikdavo
visiems daug šviesių valandėlių ir tolima kelionė neprailgdavo.
Kai užšaldavo Medingėnų dvaro
tvenkinys, Marija nepraleisdavo nė vienos progos – čiupdavo ledžingas (pačiūžas) ir skuosdavo ant ledo. Čiuoždavo,
kol sutemdavo, ir tai dar nenorėdavo
grįžti namo.
Kokia jai būdavo maloni pramoga pasičiužinėti slidėmis po Medingėnų apylinkes… Marija mėgo jodinėti
ant žirgo Perkūno. Būdavo, lekia lyg
paukštė laisva. Daug erdvės, daug oro,
aplinkui – tik gamta. Retsykiais kles- Pečkauskų šeima: sėdi (iš kairės) Marija,
telėdavo iš balno, ir tik pajutusi žemę jos motina Stanislava, sesuo Sofija; stovi
po skaudančiu dugnu, atsitokėjusi ap- K. Bukantas, Marijos broliai Steponas ir Vincas.
siramindavo. Bet vėl pašokusi sėsdavo Apie 1900 m.
į balną ir ristele jodavo toliau. Net
sesers Sofijos neklausydavo.
Marija Pečkauskaitė pirmuosius šešerius savo gyvenimo metus praleido Medingėnuose tarp nutautėjusių ponų lietuvių Šukštų dvare ir už dvaro kaimuose
dirbusių paprastų žmonių. Jai tėvai Stanislava Pečkauskienė (Šukštaitė) ir Anupras
Pečkauskas niekuomet nedraudė bendrauti su kaimo vaikais ir suaugusiaisiais4.
Rašytoją Mariją Pečkauskaitę traukė Medingėnų apylinkių nepakartojamas
grožis, Medingėnų ir Šukštų dvaro žmonės, jų gyvenimas.

Kai carinė Rusijos valdžia uždraudė
rašyti ir kalbėti lietuviškai
Marija nuo mažens kasdien mokėsi lietuvių kalbos Medingėnuose, Labūnavoje, Užventyje, gerai išstudijavo lietuvių kalbos gramatiką, kad tik kuo greičiau,
kaip sakė ji, nejaustų gėdos nei sąžinės graužimo, jog būdama šešiolikmetė lietuvė
nemoka gerai lietuviškai nei kalbėti, nei rašyti.
Marijai, su namų mokytojomis Juzefa Sumorokaite ir Cecilija Sondeckaite
išėjusiai pradžios mokyklos kursą, 1891 m. tėvai Pečkauskai parūpino varšuvietę
guvernantę Sofiją Sventožecką (Świętorzeczka).
Tuo metu kai kurie dvarininkai nekentė „litvomanų“ ir, anot jų, 4 Girdvainis J. Kelionių užrašai (2). Medingėnai–
Žarėnai, 1947–1990 m., ARFA.
lietuvių miškinės, medininkų kalbos,
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buvo nusistatę – nekalbėti lietuviškai,
netgi priešiškai nusiteikę prieš lietuvių jaunimo pastangas kalbėti ir rašyti
lietuviškai.
Apie savo tėvelius Marija vėliau
rašė:
„Nesiliauju dėkojusi Dievui, kad davė man
tokius tėvus. Dauguma mūsų dvarininkų
nekenčia „litvomanų“ ir yra labai priešingi
lietuvių judėjimui. O mano tėveliai kad
nors žodį pasakytų prieš jį. Mama gerai
supranta to lietuviško atbudimo visą naudą
ir svarbumą, pripažįsta jam teises ir visur
rodo savo palankumą. Tėtušis neutralus:
ne tik nekalba, kaip kiti, blogai apie lietuvių patriotus, bet turi jiems simpatijas.
Ir man negina skaityti balsiai nei laikyti Studentės Marija Pečkauskaitė ir Gabrielė
knygų, nei mokytis lietuviškai, tik bijo, kad Sakelytė Šveicarijoje, Ciuriche, 1906 m.
nepakliūčiau į rusų nagus (1863–1904 m.
carinė Rusijos vyriausybė buvo uždraudusi Lietuvai leisti knygas, mokyti vaikus
mokyklose lietuviškai). Dėlto, radęs kame kokią lietuvišką knygelę, neša tuojau pas save
ir slepia taip, kad niekados nerasi.
Žinau jau tą tėvelio įprotį ir laikau visus savo turtus atsargiai savo kambaryje“
(apysaka „Viktutė“, 1903 m.).
Po kurio laiko, jau gyvendama Užventyje, rašytoja Marija Pečkauskaitė
savęs klausė:
„Kas aš esu iš tikrųjų? Argi galiu pasakyti, ranką prie širdies pridėjus, kad esu lenkė,
aš, kurios tėvai ir bočiai Lietuvoje gimę, gyvenę ir mirę, kur taip myliu Lietuvos žmones,
Lietuvos dainas, kalbą, girias ir laukus? Pripažinus save lenke, kokį ryšį turėčiau su
Lietuvos žmonėmis? Varydama lenkišką propagandą, naikindama lietuvystę, argi galėčiau
susiartinti su paprastais žmonėmis, ar mokėčiau juos apšviesti, pamokyti?
<...> Žmonės apšvietimo reikalauja, duoti jo – kiekvieno šviesaus žmogaus pareiga. Bet šviesti tegalima gimtąja kalba, ergo, reikia ją lavinti, rašyti lietuviškai, leisti
laikraščius, reikia stengtis sukurti savo literatūrą.
Tai viena grįžimo į lietuvystę priežastis. Bet yra antra, labai svarbi. Tai žmogaus
prievolė mylėti savo tėvynę. Lietuvių kalba (XIX a. pabaigoje) užmiršta (Žemaitijoje),
neišlavinta, nėra jokios lietuviškos literatūros, visa tai tiesa, bet ar dėl to turime teisės
jos visiškai išsižadėti? Sūnus, apleisdamas sergančią ir nuvargusią motiną, daro didesnę
niekšybę, negu apleisdamas ją laimėje. Mūsų tėvai paklydo, pametė savo kalbą, todėl mūsų
pareiga atitaisyti jų kaltes“ (apysaka „Viktutė“, 1903 m.).
Rašytoja Marija Pečkauskaitė anksti pajuto gyvenimo prasmę ir atsigręžė
į tą medingėniškių ir užventiškių aplinkos nuskriaustąjį silpnesnį žmogų. Vėliau
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Marija galutinai apsisprendė ir aukojosi padėti paprastam kaimo žmogui per visą gyvenimą. Marija svarstė:
„Lietuviai neturi neapykantos dvarponiams. Jie nutautėję,
atitolę nuo paprastų Lietuvos žmonių. Dabar idealus iškelia iš sodiečių išėję žmonės: jie darbuojas tėvynės labui,
aukoja viską dėl idėjos, išsižada karjeros, o dvarininkų
sūnūs (sulenkėję) – jei koks dešimtasis išeis aukštesniuosius
mokslus – važiuoja sau į pasaulį ir žūva saviesiems, o
kiti, priėję „dvarininkų klasę“ gimnazijoje, baigia edukaciją
ir sėdi dvaruose, dalis jų medžioja. Maža nauda iš jų ir
menkas pavyzdys. Žinoma, yra išimčių, bet daugumas –
tokie“ (apysaka „Viktutė“, 1903 m.).

Mokytoja Marija Pečkauskaitė,
1910 m.

Marija Pečkauskaitė rašė: „Aukštai vertinu žmonių jautrumą. Žmogus, kol giliai jaučia, tol moka kilniai mąstyti, dirbti didelius darbus,
aukotis“ (apysaka „Viktutė“, 1903 m.).
Iš Medingėnų Marija Pečkauskaitė, jau gerai mokėdama skaityti ir gražiai
skambinti fortepijonu, kartu su tėvais 1883 m. išsikėlė į Labūnavą. Tenai gimė
jos brolis Steponas, o sesuo Sofija jau buvo gimusi anksčiau Medingėnuose. Nuo
1887 m. apie šv. Jurgį su tėvais parsidangino į Užventį.
Čia Marijos senelis Vincentas Pečkauskas buvo vedęs „vieno didžiausių Lietuvos
turtuolių Važinskų dukterį“ ir gavęs kraičio iš Važinskų „nemažą Venių (Užvenčio)
dvarą su palivarkais Pavandenės parapijoje“5.
Gyvendama Užvenčio dvare, 1891 m. pagaliau sutiko didįjį kaimo šviesuolį –
Šiauliÿ gimnazistą Povilą Višinskį. Jis Mariją Pečkauskaitę paskatino rašyti, kurti
lietuviškai. Vėliau ją atgręžė rūpintis Rusijos valdžios pavergtos lietuvių tautos
švietimo reikalais. Marija pradeda daugiau kurti, ilgai užsisėdi prie fortepijono.

Padėti kaime vargstančiam
Marija vėliau rašė:
„Kaip sunku neturėti nė vieno žmogaus, kuris tave visiškai suprastų, atjaustų, mintimis
pasidalintų… Kaip sunku, kada širdis pilna jausmų, kada galva sprogsta nuo minčių
daugumo – neturėti nieko, kam tas mintis pasakyti galėtum, žinodama, jog jos bus suprastos, kam tuos jausmus galėtum atverti, žinodama, jog iš mano širdies eis jos stačiai
į kitą…“ (impresija „Dėl ko tavęs čia nėra?“, 1898 m.).
Kitą kartą, pagauta muzikos alpulio, Marija vėl rašo:
„Jau ir vakaras… Vaitoja ir verkia fortepijono stygos po mano pirštais… Širdis sopa,
akyse ašaros, bet kartu taip man gera, taip ramu, jog rodos, norėčiau, kad man per visą
amžių, taip ašaros iš akių bėgtų… Skambinu mazurkas, po to valsus; po jų pradedu
noktiurnus ir vėl imu valsus… O Šopene!
Skausmo poete, kurio genijus iš ašarų buvo 5 Vaižgantas. Raštai, Kaunas, 1929, t. 13, p. 155–157.
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suaustas! Patriote, apverkęs savo tėvynę! Numylėtasis, verkiantis nelaimingos meilės!
Kokia perskaudėjusi ir kenčianti žmogaus dvasia gali tavęs klausytis be susijaudinimo, be
ašarų? Kokia žmogaus dvasia nesupras tavo širdies skausmų, kuriuos taip stebuklingai
tonais išliejai?!“ (impresija „Dėl ko tavęs čia nėra?“, 1898 m.).
Rašytoja Marija Pečkauskaitė, mokydama Užvenčio vaikus, 1901 m. apie
savo kasdienę veiklą rašo:
„Beveik kasdien rašau laiškus moterims pas vyrus. Pasidariau garsi laiškų rašytoja. Kur
jau aš nesu rašius <...>.
Atėjo šiandien viena moteriškė, prašydama parašyti laišką jos broliui į Sachaliną.
Jisai gabeno lietuviškas knygas iš Prūsų, buvo pagautas ir išsiųstas į katorgą.
Bet daugiausia rašau laiškus į Ameriką. <…> Vyrų laiškai ateina dažnai rašyti
rusiškomis raidėmis, palikusiomis atmintyje dar iš mokyklos“ (apysaka „Viktutė“, 1903 m).
Marija, 1887 m. lydėdama su mama tėvelį į Teplico kurortą, Kurš¸nų geležinkelio stotyje pirmą kartą pamatė traukinį.
„Grįžęs iš užsienio visai sveikas tėvelis, – rašė Marija, – atvežė mums visiems dovanų:
Stepukui – gražų mažą revolverį, visiškai panašų į tikrą, tik šaudantį pistonais; Vincukui – žuvį, plaukiančią vandenyje; Zofijai – piniginę, man – dėžutę su siuvimo dalykais.
Atvežė dar Steponui ir Vincui drabužius ir gražias jūrininkų kepures. Drabužiai buvo
truputį vaikams per dideli“ (apybraiža „Atsiminimai apie broliuką Steponą“, 1904 m.).
Marija Pečkauskaitė liko ištikima pasirinktam idealui – padėti kaime vargstantiems – gyvenimo nuskriaustam, kenčiančiam žmogui.

Marija Pečkauskaitė – rašytoja
Anksti išsikrausčiusi iš tėvų namų, Marija beveik visą gyvenimą ėjo mokytojos vieškeliu: dirbo dvaruose guvernante, paskui vadovavo Marijãmpolės
„Žiburio“ mergaičių progimnazijai, dėstė lietuvių kalbą ir istoriją, vėliau mokė
Židikų jaunimą Mažeikių rajone, rūpinosi labdaros ir švietimo reikalais.
Rašytoja Marija Pečkauskaitė lavinosi užsienyje – 1905–1906 m. studijavo
Ciùricho ir Fríburgo universitetuose filosofiją, teologiją, literatūrą. Ją sužavėjo vokiečių pedagogo Friburgo Vilhelmo Fersterio filosofija, grįžusi į Lietuvą, skleidė
jo gerąsias mintis, vertė ir leido jo kūrinius lietuviškai.
Žurnalai Kaunê noriai spausdino Marijos Pečkauskaitės kūrinius ir pedagoginius straipsnius. Lietuvos kultūros draugijos išleido septynis jos raštų tomus,
įvairių vertimų knygas. 1927 m. jos 50-ųjų gimimo metinių proga Ka÷no Vytauto
Didžiojo universitetas už nuopelnus literatūros ir pedagogikos baruose Marijai
Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai suteikė filosofijos garbės daktarės laipsnį. Ji buvo
apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu.
Taigi Šatrijos Ragana mūsų atmintyje – rašytoja. Ji vaizdavo tą patį laiką
bei tikrovę kaip ir savo raštuose Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė-Žemaitė, Sofija
Pšibiliauskienė-Lazdynų Pelėda ar Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, kur jos aprašė kom1176
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plikuotus turtinius santykius, žmonių išgyvenimus ir
iš socialinės nelygybės kylančias blogybes.
Šatrijos Raganos vaizduojamas apleistas žmogus varge ugdo atsparumą visokioms negandoms ir
jis darosi dvasiškai stiprus (apsakymas „Adomienė“,
1908 m.), o pasiturinčios šeimos namuose veši skurdi
dvasia, susvetimėjimas (apsakymas „Irkos tragedija“,
1924 m.).
Marija Pečkauskaitė skvarbiu žvilgsniu naujai
pažvelgė į ano meto lietuvių literatūroje aktualius
dvaro ir sodiečio santykius.
Rašytoja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana
M. Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana
vaizdavo dvaro gyvenimą iš vidaus ir matė tame
dvare daug šviesių gėrio ir grožio pradų. Jos prozos
herojės panašios į pačią autorę – dvarininkaitės (Viktutė, Irka) skleidė sodžiuje
mokslo žinių, doros, patriotizmo šviesulius.
Lietuvių literatūroje Marija Pečkauskaitė pirmoji ėmė išryškinti moters dvasios, jos troškimų, svajonių – jausmų pasaulį. Prisiminkime, jog Žemaitė į dvarą
žvelgė pro sodiečio pirkios langą. Antai Sofija Pšibiliauskienė-Lazdynų Pelėda
dvarą vaizdavo kaip nedoros votį ant sveiko kaimo kūno. O Šatrijos Ragana sėdi
dvare tarp žmonių, ir jos herojai veikia, mąsto, bendrauja, išgyvena vidinę kovą,
išsako subrandintas mintis.
Apysakos „Viktutė“ (1903 m.) dienoraštis – tai taurūs, altruistiški jaunos
mergaitės siekiai dvare, meilės poezija, vidiniai bundančio jausmo prieštaravimai,
įsitikinimai, idealų reikšmė jaunų žmonių meilės vingiuose. Parodoma motinos
svarba šeimos lizde, motinos gerų jausmų šviesa vaikams.
Apysakoje „Sename dvare“ (1922 m.) irgi išryškėja vidinis dvaro gyvenimas
ir prieštaravimas. Išaukštinama motina – tauriausių dvasios jausmų perteikėja
vaikams.
„Sename dvare“, kaip ir kitų geriausių Šatrijos Raganos kūrinių, turinio
pagrindą sudaro atsiminimai, vaikystės poetizavimas, dvelkiantis dvasine šiluma
Medingėnų, Labūnavos, Užvenčio dvaruose. Marija savo ir motinos Stanislavos
gimtinę Medingėnus vadina Kalnėnais. Medingėnų Šukštų dvaro savininką Liudviką
Šukštą vadina dėde Kazimieru, bočelį – Underovičiumi, kuris buvo Liudviko tėvo
Pranciškaus žmonos Konstancijos Underavičiūtės iš Žarėnų dvaro tėvas. Marijos
broliai Steponas ir Vincelis pervadinti Niku ir Joneliu. Underovičių vadino Danilovičium, o savo sesutę Sofiją – Irute.
Apysaka redaguota stengiantis paslėpti autobiografiškumą. Apysakos „Sename dvare“ pagrindinė veikėja mamatė – Marijos mama Stanislava Pečkauskienė
(Šukštaitė) iš Medingėnų Šukštų dvaro.
Apysakos veiksmas sukasi apie dvarininko Daugirdo šeimos gyvenimą nuo
ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Apysakos teigiami idealai – reikia pasimokyti
iš Medingėnuose, Labūnavoje, Užventyje gyvenusių ir atstovavusių aukščiausiai
etinei kultūrai individų moralumo bei elgesio sudėtingomis visuomenės ir asmenų
gyvenimo sąlygomis.
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Vaikai Marijos Pečkauskaitės kūryboje
Šatrijos Ragana daug kūrybos puslapių paskyrė vaikams, jų rūpesčiams
ir džiaugsmams. Jų viltis siekti žinių, mokslo užgožia šeimos vargai ir neturtas
(didaktinė apysaka „Vincas Stonis“ (1906 m.), apsakymai „Į šviesą“ (1908 m.), „Iš
daktaro pasakojimų“ (1904 m.). Šatrijos Raganos kūriniuose vaikai ne vien kenčia
dėl visokių gyvenimo neteisybių, bet ir mėgina jas suprasti, bando išsiveržti iš
ydingų suaugusiųjų nustatytų normų į žmogiškesnius santykius, šiltesnį bendravimą ir laisvesnį mąstymą (apsakymai „Iš daktaro pasakojimų“, „Vaikai“ (1906 m.),
„Irkos tragedija“ (1924 m.). Vaikų paveikslai nuspalvinti įvairiomis spalvomis.
Jie ne vien verti užuojautos kaip netikusiai sukonstruoto gyvenimo aukos, bet
kartu yra ir bundančios, bręstančios naujo gyvenimo asmenybės (apsakymas „Iš
daktaro pasakojimų“).
Marijai, kaip rašytojai, labiau rūpėjo žmogaus vidinės, dvasinės nuostatos,
jo troškimai ir siekiai gyventi. Sodžiaus merginos ir moterys stengiasi ištrūkti iš
siauros kasdienybės į aukštesnį idealų pasaulį, aptarinėja bendražmogiškus tikslus, savo santykio su gamta, menu, tėvyne, artimaisiais reikalus. Šatrijos Ragana
pirmoji lietuvių prozoje išaukština individo dvasią, dvasios grožį – gaivinantį ir
taurinantį, šaukiantį į aukštesnę būtį.
Vyresni dvaro žmonės buvo nutolę nuo tradicinių dorovinių ir kultūrinių
vertybių, jas apleidę ar jų išsižadėję, nebejautė lietuvių tautos dvasios, nebekalbėjo lietuviškai, išsižadėję ne tik žodžio, bet ir rašto lietuvių kalba. Jų siekius
buvo užvaldžiusios svetimos tradicijos, tuščia puikybė (apysaka „Sename dvare“,
apsakymas „Dėl tėvynės“ (1907 m.).
Rašytojai labiausiai rūpėjo būties paslaptys, kodėl pasaulio judėjimas nesutampa su žmogaus žingsniais ir jo troškimais.
Antanėlis, eidamas Kalėdoms namo, nuskęsta durpyne. Jis buvo gabus mokinys, sklidinas šviesių mokslo vilčių. Apsakymas „Iš daktaro pasakojimų“ baigiamas retorišku klausimu: „Perkūnas, trenkdamas į medžių kuokštą, visados pasiskiria
aukščiausiąjį. Giltinė, įsisukus į žmonių būrelį, kerta dažniausiai geriausiąjį. Kodėl taip
atsitinka su perkūnu – žinau, bet apie mirtį?.. Tegul man kas atsako, kodėl taip yra?!“
Apie meilę artimajam žmogui Marija galvojo:
„Nesuprantu, kaip galima mylėti kelis kartus, mainant tos meilės objektus lyg pirštines.
Meilė, mano nuomone, tada tėra tikra, gryna ir verta to vardo, jei tveria lig mirties.
Jeigu meilė nėra amžina, ji neturi prasmės. Meilė, kuri miršta kelis kartus gyvenime
ar net metuose, stumia žmogų į gyvulių eilę; nemėgstu klausyti nei skaityti apie tokius
jausmus, nemalonu man ir koktu“ (apysaka „Viktutė“, 1903 m.).

Marija Pečkauskaitė ūkininkauja
Šatrijos Ragana visuomet artimai bendravo su sodžiaus žmonėmis, žinojo
jų prastąsias ir gerąsias mintis. Ir pati rašytoja gerai jautė, jog niekur kitur negali
būti taip arti gamtos ir žmonių, apskritai žmogus niekur, anot rašytojos, negali
būti laisvesnis kaip ūkininkaudamas kaime. Ūkininkui nereikia lenkti galvos prieš
valdžią ir drebėti. Ūkininkas – didžiausias ponas savame žemės sklype.
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Apie savo darbą bityne Marija rašė:
„Aukštai pakilo saulė… Virš galvos jau šviečia ir primena, jog man laikas prie darbo.
Pasiėmus reikalingus daiktus, einu į bitinyčią. Tai mano numylėtas užsiėmimas,
mano paguoda varguose, mano pasididžiavimas!.. Atidarau vieną avilį, kitą... Visur darbuojas, juda, kruta bitelės. Ir kaip darbuojas! Dešimtį kartų išpjauk joms šmotelį korių
rėmelyje, dešimtį kartų taisys skylę iš naujo... Kokios jos greitos! Valandėlės nepastovi
vietoje – bėga ir bėga... O šit motina! Žengia sau pamažu per rėmelį, rimta, tyli, tarsi
didi karalienė, žinanti, kad be jos visas gyvenimas avilyje prapultų, darbas sustotų…
Galėčiau kiaurą dieną praleisti prie avilių, ir tai, rodos, man nepakyrėtų…“ (impresija
„Dėl ko tavęs čia nėra?“, 1898 m.).
Marija Pečkauskaitė gebėjo ūkininkauti ir mokyti po 6–10 vaikų. Kasdien
juos mokė lietuviškai rašyti, skaityti, Lietuvos istorijos ir geografijos. Ir visada
gyveno ateities lūkesčiais. Svajojo apie tuos laimingus laikus, kada lietuviai Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje – nuo Medingėnų iki Karalia÷čiaus ir nuo Medingėnų
iki Drùskininkų bus Lietuvoje ponai, o ne tarnai, kada nė vienas jų nesigėdys
lietuvių vardo nei lietuvių kalbos, visi kalbės gražiausiai lietuviškai, kada Lietuvoje viešpataus laisvė, šviesa, krikščioniškoji teisybė. Tos Šatrijos Raganos mintys
ir viltys išsakytos apysakoje „Viktutė“.
Marija Pečkauskaitė, ūkininkaudama Židikuose, gerai sugyveno su visais
prasčiokais ir dvaro žmonėmis. Su ateinančiais į svečius vaikinais: „daktaru ir
ponu Jonu“ („Viktutė“) – palaikė draugiškus santykius ir jokio gilesnio jausmo
jiems nereiškė. Bet niekada nemanė, kad būtinai turi kada nors turėti vyrą. Imti
ir ištekėti. O pokalbiams vyrų vis laukdavo. Ir kartais prigludusi prie knygos
klausydavosi, ar nesugirgždės daktaro atidaromos durys į priemenę. Bet tik tam,
kad įdomiai pasikalbėtų. O kartais užsisėdėjusiam vyriškiui Marija užgrodavo
„Laidotuvių maršą“.
Vaikinai sakė, kad Marija turi storas tamsiai juodas lyg naktis kasas ir
gražias lyg žvaigždės akis. O siela jos visa švyti ir esanti dar gražesnė.
Marijos plaukai buvo tankūs ir visuomet būdavo sunku dailiai sušukuoti.
Todėl dažniausiai ji plaukus pindavo į dvi storas kasas.
Jeigu baliuje šokdavo 30 porų, tai kavalierių būdavo užtektinai. Tiesa, anot
Marijos, didesnė dalis vaikinų – pelenai: mokiniai, studentai, bet šen bei ten
blizgėdavo ir kibirkštys: bajoraičiai, daktariukai, advokatai, inžinieriai.
Rašytoja Marija Pečkauskaitė rašė:
„Mano pažįstamos panos gailisi manęs, kad taip sėdžiu tyliai. Bet man niekados neilgu;
kad tik visada turėčiau knygų ir fortepijoną… Atsiskyrėlės būdo neturiu ir pasilinksminti
mėgstu, bet tiktai tokioje draugijoje, kurioje man tikrai malonu...“ (apysaka „Viktutė“,
1903 m.).
Marijai smagiau buvo stebėti šokėjų pozas, jų išraišką, elgesį, negu šokti,
judėti muzikos ritmu. Žiūrėk, ir vakar vienas Marijos mamos geradaris, atvykęs
pas Mariją į svečius, atsivežė dar tris jaunikaičius, savo pažįstamus. Taigi Ma1179
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Šatrijos Raganos
muziejaus ekspozicijos
atidarymas
Medingėnuose
2003 m. rugpjūčio
15 d.

rijos draugės galėjo būti ramios, kad savo pasirodymu ji Šatrijos Raganai
nesugadins kraujo panelėms, susirinkusioms į balių. „Bet atminti Medingėnuose –
pas mus svečių netrūksta, – rašė Marija, – dažnai ateina ku- Juozo Girdvainio
nigai, atvažiuoja giminaičiai, kurių yra daugybė...“ (apysaka parengta paroda,
„Viktutė“, 1903 m.).
2003 m.
Žemaitijos dvaruose ir sodžiuose devyniolikto ir dvidešimto amžiaus pradžioje jaunikaitis – brangus daiktas ir šis gražusis kraštas to
turto mažai teturėjo. Visi vaikinai, kaip ir visoje Lietuvoje, pasilikdavo gyventi
Rusijoje. Ir tiktai retai kur Žemaitijoje lyg žarija pelenuose sublizgėdavo koks
daktaras ar dvarininkaitis. Tad kartais į kviestinį balių tesusirinkdavo du trys
kavalieriai dviem dešimtims panelių. Vaikinai būdavo tarsi meteorai, kurių spindėjimas virpino panelių širdis, o iš motinėlių lūpų susilaukdavo malonių šypsenų.
Tokia ji – nepakartojamo sielos ir kūno grožio bajoraitė Marija PečkauskaitėŠatrijos Ragana Medingėnų krašto žmonėms.
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Medingėnų Šatrijos Raganos kilmė
Limantas Šukšta – 1353 m. Medingėnų
dvaro savininkas

Šukštienė – 4 sūnūs: Jogaila, Gedgaudas,
Tautginas ir Butrimas

Tautginas Šukšta

Šukštienė – 2 sūnūs: Petras ir Jonas

Jonas Šukšta, Tautgino – 1510 m.
Medingėnų dvaro savininkas

Šukštienė – 2 sūnūs: Laurynas ir Stanislovas

Stanislovas Šukšta, Jono – 1590 m.
Medingėnų dvaro savininkas

Šukštienė – 4 sūnūs: Jokūbas, Jonas, Merkelis ir
Stanislovas – bei dukra Agnieška (Staškevičienė)

Vaitiekus Šukšta, Lauryno – 1596 m.
Žemaitijos mokesčių rinkėjas

Šukštienė – 3 sūnūs: Timotiejus, Povilas ir Jonas

Timotiejus Šukšta, Vaitiekaus, bajoras –
1618 m. Medingėnų tėvūnas

Hana Zabielaitė – 6 sūnūs: Jonas, Andrius,
Vaitiekus, Kristupas, Mykolas ir Petras

Mykolas Šukšta, Timotiejaus – 1658 m.
Medingėnų dvaro paveldėtojas

Kotryna Kšentovska – 2 sūnūs: Jonas ir Merkelis

Merkelis Šukšta, Mykolo – 1705 m.
Žemaičių rotmistras

Kotryna Kšentovskytė – 4 sūnūs: Mykolas, Jonas,
Leonas ir Ilarijonas

Jonas Šukšta, Merkelio – 1732 m.
Gandingos pulkininkas, Medingėnų dvaro
paveldėtojas, Žlibinų ir Smilgių dvarų
savininkas

Pranciška Nagurskaitė – 3 sūnūs: Pranciškus,
Antanas ir Tadas – bei dukra Marijona

Tadas Ignotas Šukšta, Jono – 1778–1785 m.
Seimo delegatas, Telšių žemės teisėjas,
1778 m. Kantaučių savininkas

Klara Važinskaitė (1742–1818) – 5 sūnūs:
Benediktas, Mikalojus (1766–1840), Marcelijus,
Stanislovas ir Jonas – bei dukra Marijona

Mikalojus Šukšta, Tado (1766–1840) – LDK
kariuomenės karininkas, Telšių žemės ribų
teisėjas, 1817 m. – Purvaičių, Liknos kaimų
ir Medingėnų dvaro paveldėtojas

Ona Terebešaitė – 3 sūnūs: Pranciškus (1815–
1880), Vladislovas (1817–1875) ir Eustachijus
(1822–1878)

Pranciškus Ksaveras Šukšta, Mikalojaus
(1815–1880) – Medingėnų dvaro savininkas

Konstancija Underavičiūtė (1823–1878) –
Medingėnų dvaro savininkė. 2 sūnūs: Ričardas
ir Liudvikas (1854–1917), 2 dukros: Stanislava
(1847–1915, būsima Šatrijos Raganos motina) ir
Bronislava (1848)

Anupras Pečkauskas, Vincento (1829–1898).
Bajoras nuo 1803 m. balandžio 13 d. Mogiliovo bajorų deputatų nutarimu, kilęs iš
Sartupių dvaro Telšių apskrityje

Stanislava Genovaitė Šukštaitė (1847–1915) –
2 dukros: Marija (1877–1930, Šatrijos Ragana) ir
Sofija (1879–1970), 2 sūnūs: Steponas (1883–1900)
ir Vincentas (1885–1910)

Rašytoja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana
(1877–1930)

Steponas Pečkauskas (1883–1900), Marijos,
Vincento ir Sofijos brolis

Sofija Pečkauskaitė (1879–1970), Marijos,
Stepono ir Vincento sesuo

Vincentas Pečkauskas (1885–1910), Sofijos, Stepono
ir Marijos brolis

Medingėnų Liudviko Šukštos giminė
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Dvarininkė Zofija Narbutaitė, Cezario (1874–1927), 1888 m., būdama keturiolikmetė, ištekėjo už Liudviko Šukštos (1852–1917) ir gyveno Medingėnų dvare.
Susilaukė dešimties vaikų:
Tadeušas Šukšta (1893–1894) ir Lilijana Šukštaitė (1894–1895) anksti mirė.
Palaidoti Medingėnų kapinėse kartu su tėvais Zofija (1872–1927) ir Liudviku
(1854–1917) Šukštais prie paminklinio antkapio. Ten netoliese ilsisi ir Zofijos mama
Felicija Narbutienė (Stankevičiūtė).
Zofija Narbutaitė, Cezario, gimė 1874 m. Mituvoje (Latvija), kur jos tėvas
Cezaris Narbutas, baigęs Tartu (Dorpato) universitetą, dirbo mokytoju Mituvos
vokiečių gimnazijoje. Jis su šeima negalėjo grįžti į Žemaitiją dėl to, kad dalyvavo
1863 m. sukilime. Žemė ir dvaras vokiečių buvo konfiskuoti.
Zofijos sesuo Jozefina Hreskevičienė (Narbutaitė), gimusi 1874 m., ir jos
vyras gydytojas Viktoras Hreskevičius gyveno Maskvoje. Ji buvo garsi pianistė,
mokėsi pas Rubinšteino tėvą. Jozefina koncertavo Peterburge, Maskvoje...
Vaclovas Šukšta (1897–1988) palaidotas Šcecine. Žmona Halina Šukštienė
(Narkevičiūtė) (1910–1969), gimusi Telšių priemiestyje, Dimaičių dvare, garsėjusiame
žemės ūkio veikla jau XVII a.
Vaclovo ir Halinos Šukštų sutuoktuvės vyko 1931 m. gegužės 10 d. Kaune.
Šeima kurį laiką ūkininkavo Medingėnuose. Jų vaikai gimė Medingėnų dvare.
1932 m. balandžio 11 d. susilaukė dukros Teresės Šukštaitės ir 1933 m. liepos
10 d. sūnaus Ričardo Šukštos. Iki 1938 m. gyveno Medingėnuose. Paskui visa
šeima persikėlė į Halinos mamos Kamilės Narkevičienės namus – Dimaičių dvarą
Telšių priemiestyje. Paskui apsigyveno Lenkijoje – Šcecine.
Kristina Šukštaitė (1897–1985), 1923 m. baigusi Varšuvos universitetą, apsigyveno Kaune, dirbo mokytoja Kauno lenkų gimnazijoje. Karo metu mokytojavo Šilalėje, paskui Plungėje dirbo vokiečių kalbos mokytoja. Bevaikė, palaidota
Lenkijoje, Piloje.
Ksaveras Šukšta (1900–1933), žmona Maryla Šukštienė (Guževska) (1902–1972),
kilusi iš Upynos dvaro. Iki 1945 m. šeima gyveno Upynos dvare. Vienintelis sūnus
Steponas (1927–1945) bolševikų aktyvistų ir NKVD 1945 m. pavasarį nukankintas
Telšiuose, be kapo. Netekusi sūnaus, Stepono našlė Maryla Šukštienė išvyko gyventi
į Lenkiją. Dirbo muzikos mokytoja Slupsko muzikos mokykloje. Palaidota Slupske.
Kazimieras Šukšta (1904–1970) gimė Medingėnuose, palaidotas Pietų Amerikoje, žmona Irena Šukštienė (Kolokšaitė) buvo Kauno advokato Kolokšo duktė.
Gyveno su Kazimieru Medingėnuose ir jiems priklausė daugiausia Medingėnų
dvaro žemės. Ištekėjo 1938 m., 1940 m. susilaukė dukros Nijolės. 2015 m. Nijolė
Šukštaitė su šeima gyveno Meksikoje, augino 4 vaikus.
Jurgis Šukšta (1907–1972) gyveno Medingėnų dvare, jo žmona Alina Šukštienė (Girdvainytė) (1905–1992) iš Grąžčių malūno – Zigmanto Girdvainio sesuo.
Grąžčių dvare ji augo kartu su sesutėmis Michalina ir Irena.
Šeima gyveno Medingėnų dvare. Michalina Girdvainytė (Proscevičienė) mėgo
jodinėti po Medingėnus ir aplinkinius dvarus.
Alina Šukštienė (Girdvainytė) 1941 m. birželio 14 d. bolševikų valdžios ištremta iš Medingėnų į Komijos ASSR su 2 vaikais – Bogdanu, gimusiu 1936 m., ir
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Aleksandra, gimusia 1939 m., be teisės
grįžti į Lietuvą. 1956 m. reabilituoti. Tą
trėmimo naktį bolševikai vyro Jurgio
ir sūnaus Jurgelio nerado namie – jie
buvo išvykę pas žmonos Alinos seserį
Michaliną Proscevičienę (Girdvainytę).
Po tremties Alina Šukštienė (Girdvainytė) su vaikais apsigyveno Lenkijoje,
1950 m. išvyko gyventi į Čilę.
1944 m. Alinos vyras Jurgis su
sūnumi Jurgeliu ir broliu Kazimieru bei
jo šeima pabėgo į Vokietiją ir 1950 m.
taip pat emigravo į Pietų Ameriką. Ten
neaiškiomis aplinkybėmis Alinos vyras
Jurgis žuvo (nuskendo).
Alina Šukštienė (Girdvainytė) ir
jos sesuo Michalina Girdvainytė palaidotos Lenkijoje – Ščecine.
Jų brolis Zigmantas Girdvainis,
1940 m. bolševikams okupavus Lietuvą,
su šeima – trimis dukromis ir antrąja žmona Irena Radzevičiūte (pirmoji
mirė gimdydama pirmą kūdikį) bei
visa Kolokšų šeima išvyko gyventi į
Čikagą. Zigmantas Girdvainis palaido- Žlibinų seniūnė S. Žeimaitienė ir J. Girdvainis
tas Čikagoje, sesuo Irena Girdvainytė – Šatrijos Raganos tėviškėje, 2013 m.
Australijoje.
Eugenija Kozlinskienė (Šukštaitė) (1895–1972) ir Vladislovas Kozlinskas,
didelio turto paveldėtojas Ukrainoje, susituokė 1916 m. Maskvoje. 1918 m. gyveno
Varšuvoje. Tais metais jiems gimė dukra Zofija Kozlinskaitė. Pusmetinę Zofiją
atvežė į Medingėnų dvarą ir paliko pas senelę Zofiją Šukštienę ir ten ji augo iki
1922 m. Eugenija 1925 m. išsiskyrė su Vladislovu Kozlinsku. Mat, ji su seserimi
Kristina karo metu buvo išvažiavusi į Maskvą baigti laikyti brandos atestato egzaminus. Eugenija, priėmusi kalvinų tikėjimą, 1925 m. ištekėjo už Juozo Fedorovičiaus Vilniuje ir netrukus išvyko gyventi į Lenkiją. Ten susilaukė dviejų vaikų:
1925 m. – Teresės ir 1930 m. – Anos. Abi gimė Varšuvoje. Eugenija Fedorovičienė
su šeima 1944 m. buvo ištremta į vokiečių Ravensbruko koncentracijos stovyklą.
1946 m. grįžo į Varšuvą. Eugenija 1972 m. palaidota Varšuvoje.
Liudvikas Šukšta (1854–1917) ir Zofija Šukštienė (Narbutaitė) (1872–1927)
visą gyvenimą dirbo ir gerai tvarkėsi Medingėnų dvaro žemėse. Liudvikas ir
Zofija palaidoti Medingėnų kapinėse.
Lilijana Šukštaitė (1894–1895) sunkiai sirgo ir greit mirė.
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Kokia rašytojos Marijos PečkauskaitėsŠatrijos Raganos kilmė?
Stanislavos Genovaitės Pečkauskienės (Šukštaitės) (rašytojos Šatrijos Raganos
motinos) tėveliai: Konstancija Underavičiūtė (1823–1878) ir Pranciškus Ksaveras
Šukšta (1815–1880) – Medingėnų Šukštų dvaro savininkai. Jiems gimė keturi vaikai:
Stanislava Genovaitė (1847 01 01–1915), Ričardas, Bronislava Marija (Zdzitawiecka,
1848 01 27) ir Liudvikas (1854–1917) – Medingėnų Šukštų dvaro paveldėtojas
(1453 ha žemės).
Stanislava Genovaitė Šukštaitė (1847–1915) ištekėjo už Anupro Pečkausko
(1829–1898), bajoro iš Sartupių dvaro Telšių apskrityje (bajoras nuo 1803 m. balandžio 13 d. Mogiliovo bajorų deputatų nutarimu), ir susilaukė 4 vaikų – dviejų
dukrų ir dviejų sūnų. Tai Marija – rašytoja Šatrijos Ragana (1877–1930), Sofija
(1879–1970), Steponas (1883–1900) ir Vincentas (1885–1910).
Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana Medingėnuose gyveno 1877–1883 m.,
kai tėvai su šeima persikėlė gyventi į Labūnavos dvarą, netoli Kelmės, paskui
dar trejetą metų (1902–1904) atostogavo Medingėnų Šukštų dvare6.

6

G i r d v a i n i s J., iš pokalbio Šcecine su Šukštų
giminaičiais (Lenkija) 2010 m. balandžio 10 d.,
ARFA.
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Etnografas, pedagogas profesorius
Ignas Končius
Vacys Milius

„Jo ilgas gyvenimas ir gražūs darbai paženklinti auka ir
meile. Auka ir meile Lietuvai, takais takeliais išvaikščiotai Žemaitijai,
auka ir meile Tiesai, Gėriui ir Grožiui, mokslui ir menui, auka ir
meile šeimai, vaikams“, – rašė Lina Dzigaitė apie Igną Končių.
Ignas Končius – fizikas, etnografas, kraštotyrininkas,
pedagogas, visuomenės ir kultūros veikėjas, spaudos bendradarbis, menininkas, profesorius.
I. Končius gimė 1886 m. liepos 31 d. Purvaičiuose,
Žarėnų valsčiuje, Plungės apskrityje. Jis buvo jauniausias
šeimoje. Iš tėvo paveldėjo sugebėjimą pažinti gamtą, iš mamos – fiksuoti žemaitiškus posakius, pasakymus, didžiuotis
savo tarme. Vyresniojo brolio Petro paruoštas, įstojo į Palangos Profesorius Ignas
progimnaziją, joje mokėsi 1899–1903 m. Vėliau mokslus tęsė Končius
Liepojos (Latvija) gimnazijoje. 1913 m. baigė fiziką Petrapilio
universitete. Tais pačiais metais įsidarbino Palangos gimnazijoje, dėstė fiziką ir
matematiką. Mokykloje buvo stipriai jaučiama rusinimo politika. I. Končius – pirmasis lietuvis mokytojas, paskirtas dirbti Palangos gimnazijoje. Jis jautė, kad yra
akylai stebimas, stengiamasi sužinoti jo politines pažiūras. To meto publikacijos
lietuviškoje spaudoje skelbė apie jo paskyrimą dirbti Palangos gimnazijoje. Tai
rodo, koks svarbus tuomet buvo lietuvio mokytojo
įdarbinimas šioje mokykloje. Palangos policmeisteris
N. Nikitinskis, sužinojęs, kad I. Končius bus paskirtas
mokytoju Palangoje, priešiškai sutiko šią žinią. I. Končius Palangos gimnazijoje buvo paskirtas pirmuoju
fizikos kabineto vedėju.
1914 m. vasarą Ignas Končius Palangos bažnyčioje susituokė su Marija Kentraite. Palanga – I. Končiaus
žmonos tėviškė. Prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas.
Palangos gimnazija buvo evakuota, pedagogas išvyko
kartu su gimnazija. 1917–1920 m. I. Končius dirbo
Stavropolio žemės ūkio institute asistentu.
1921 m. jis grįžo į Lietuvą, dirbo Dotnuvos
žemės ūkio ir miško mokykloje. I. Končius buvo
Dotnuvos Akademijos docentas ir profesorių tarybos Ignas Končius – Sankt
sekretorius. Nuo 1931 m. jis dėstė Vytauto Didžiojo Peterburgo universiteto
universitete, vadovavo Fizikos katedrai, buvo Darbo diplomantas. 1913 m.
fakulteto direktorius, nuo 1933 m. – profesorius, įvairių komisijų pirmininkas.
Tekstas ir nuotraukos iš: Končius I. Mano eitasis
kelias, Vilnius, 2001, t. 1 [portr., 1, 15], 2006, t. 2
I. Končius – vienas iš Žemaičių studentų
[2, 14, 16]; Palangos viešosios bibliotekos kraštokorporacijų įkūrėjų. Tarpukario metais
tyros fondo [3–13].
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Ignas ir Marija
Končiai su vaikais
Palangoje. 1927 m.

Kaune studentų visuomeninės draugijos buvo labai aktyvios. 1939 m., Lietuvai
atgavus Vilniaus universitetą, profesorius kelis mėnesius dirbo šio universiteto
valdytoju.
I. Končius – įvairiapusė kūrybinga asmenybė. Buvo profesorius, bet nesipuikavo tuo. Kai lankydavosi tėviškėje, nuo Plungės iki Purvaičių mėgdavo eiti
pėsčiomis, užkalbindamas pakelės laukuose dirbusius žmones. Marijos ir Igno
Končių vaikai vasaras leisdavo Palangoje, mamos tėviškėje, bet tėvas dažnai juos
nusiveždavo ir į savo tėviškę Purvaičius. Jis buvo įsitikinęs, kad būtina pažinti
kaimo gyvenimą, gamtą ir žmones.
Končiai buvo svetingi. Kai profesoriaus šeima vasarodavo Palangoje, jų name
rinkdavosi žymūs to meto žmonės, I. Končiaus mokiniai.
Šeimoje buvo geras tėvas. Kadangi augino 4 sūnus, daug laiko skyrė bendravimui su vaikais, jų auklėjimui. Mėgdavo su sūnumis lankytis teatre, dailės
parodose, koncertuose ar šiaip pasivaikščioti, didžiavosi šeima. Profesorius buvo
santūrus, bet ryžtingas, užsispyręs žmogus, turėjo diplomatinių sugebėjimų. Žmonės jį gerbė.
1941 m. gegužės mėn. I. Končius buvo suimtas. Išsigelbėjęs nuo sušaudymo prie Červenės (Baltarusija), atsikėlęs iš po sušaudytųjų kūnų, pėsčias grįžo
į Kauną. Karo metu buvo Savitarpinės pagalbos komiteto pirmininkas. 1944 m.
iš Rytų artėjantis frontas Končių šeimos gyvenime paliko skaudžias pasekmes –
I. Končius su dviem sūnumis pasitraukė į Vakarus, o žmona su kitais dviem
sūnumis liko Lietuvoje. Reikėjo palikti ne tik gimtą kraštą, bet ir išsiskirti su
šeima. Gražiai tarpusavyje sutariančiai šeimai išsiskyrimas buvo tikra tragedija.
I. Končius pasitraukė į Vokietiją, vėliau išvyko į JAV, iki 1961 m. dirbo Tuftso
universiteto Fizikos eksperimentinėje katedroje.
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I. Končius daug rašė, skelbė darbus tiek perio
dikoje, tiek atskiromis knygomis. Jis parašė meteorologijos, fizikos vadovėlių, sudarė pirmąjį dvikalbį
(lietuvių–rusų) fizikos terminų žodyną. Išleistos jo
knygos „Žemaičių kryžiai ir koplytėlės“ (1965), „Žemaičio šnekos“ (d. 1–2 – 1961, 2-as leid. – 1996),
„Kelionė į Červenę ir atgal“ (1993), „Mano eitasis
kelias“ (t. 1 – 2001, t. 2 – 2006) ir kt. Palangiškiams
ypač vertinga etnografinė-statistinė studija „Palangos
kraštas“ (su V. Ruokiu, 1925). Knygoje autoriai pirmą
kartą bandė tyrinėti Palangos krašto geografinę padėtį,
vietovardžius, klimatą, vėjus, dirvožemį, augmeniją ir
gyvūniją, gyventojus, jų tikėjimą, papročius, švietimą,
mokyklas, verslus, jūros uostą, krašto istoriją ir kt. Ši
knyga turi išliekamąją vertę.
I. Končius buvo „Lietuviškosios enciklopedijos“ Ignas Končius Putname,
(1953–1956), „Lietuvių enciklopedijos“ (1953–1956) vie- Amerikoje. 1970 m.
nas iš redaktorių. Jis daug prisidėjo steigiant Telšių
„Alkos“, Šiaulių „Aušros“ muziejus.
Profesorius domėjosi kraštotyra, šia tema skelbė publikacijas spaudoje. Studijų
metais jis daug keliavo po Lietuvą, ypač po Žemaitiją, registravo ir fotografavo
pakelių kryžius ir koplytėles. Būdamas Vytauto Didžiojo universiteto profesorius,
jis vėl keliavo po Žemaitiją, lygino savo prieškarinius užrašus su esama padėtimi.
I. Končius buvo nagingas žmogus. Pomėgis drožinėti iš medžio lydėjo jį
visą gyvenimą – drožinėjo koplytėles, kryželius, suvenyrus. Sūnus Liudas JAV
1954 m. išleido tėvo medžio drožinių albumą „Medžio drožiniai gimtajam kraštui
atsiminti“.
Profesorius didžiavosi esąs žemaitis, visada pabrėždavo savo tarmę. Šeimoje
kalbėjo tik žemaitiškai, mėgo žemaitiškas tradicijas, valgius. Emigracijoje išleido
etnografinio pobūdžio knygų apie žemaičius.
I. Končius buvo aktyvus Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos
narys, Akademinės skautų sąjungos valdybos pirmininkas ir narys. 1960 m. apdovanotas Geležinio Vilko ordinu – aukščiausiu Skautų sąjungos apdovanojimu.
Profesorius mirė 1975 m. vasario 19 d. Putname (JAV), palaidotas lietuvių
kapinėse Čikagoje. 1996 m. I. Končiaus palaikai parvežti į Lietuvą, palaidoti Vilniuje, Rasų kapinėse.
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Mūsų tėvas Ignas Končius
Algirdas Končius

Marijos ir Igno Končių šeimoje augome keturi sūnūs, gimę 1915–1926 m.
Per Pirmąjį pasaulinį karą – 1916 m. –
nuo šiltinės mirė mūsų se
suo Birutė.
Du broliai – Algirdas ir Vytautas buvo
gimę Rusijoje, kiti du, Jurgis ir Liudas,
jau Lietuvoje. Panašiai tais laikais susiklostė ir daugelio kitų lietuvių šeimų,
kurias karas buvo nubloškęs į Rusiją,
gyvenimas. Su tėvais visada kalbėjome
jų gimtąja kalba. Buvome pramokę ir Marija Končienė (Kentraitė) ir Ignas Končius,
rusiškai. Į Lietuvą grįžome per Obeliùs 1914 m.
per karantiną. Tada pirmą kartą sočiai
paskanavome ir balto pyrago. O toks gardėsis kaip cukrus mums ir toliau buvo
sunkiai prieinamas dalykas.
Sugrįžę įsikūrėme Dotnuvojê, nuo 1926 m. gyvenome Kaune. Tėvas Kauno
Vytauto Didžiojo universitete dirbo docentu, vėliau profesoriavo ir vadovavo
Eksperimentinei katedrai.
Po karo Lietuvoje žmonės gyveno gana vargingai. Mūsų tėvai taip pat turėjo daug ir sunkiai dirbti, kad šeimoje
nejaustume nepritekliaus. Visi ūkio darbai: maisto gaminimas, rūbų siuvimas,
skalbimas, lopymas – tekdavo mamai.
Tėvas kiek galėdamas stengdavosi jai
padėti auklėdamas mus. Kiek atitrūkęs nuo savo darbų, jis mėgdavo su
mumis pasivaikščioti, pažaisti. Mums
jau gerokai paaugus, tėvas šio įpročio
neatsisakė ir dažnai su sūnumis išei
davo į teatrą, į koncertą ar šiaip pasivaikščioti.
Tiesioginis darbas atimdavo daug
laiko, tačiau tėvas surasdavo valandą
kitą ir kitai veiklai. Pomėgių jis turėjo
nemažai. Dalyvaudavo daugelio studentų organizacijų veikloje, skaitydavo
paskaitas, vasarą jį galėdavai sutikti
„Žemaičių padangėje“. Čia jis organizuodavo muziejus, fotografuodavo
liaudies meistrų išdrožtus kryžius ir
koplytėles.
Marija Končienė (Kentraitė)
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Končių sodyba
Purvaičiuose. 2018 m.

Profesoriaus Igno
Končiaus gimtasis
namas Purvaičiuose,
netoli Žarėnų.
2018 m.

Paminklinė lenta ant profesoriaus Igno

Vasarą poilsiauja skautų stovyklautojai

Končiaus gimtinės namo. 2012 m.

iš visos Lietuvos. 2012 m.
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Končių sodybos
poilsiavietė visad
traukia turistus:
ne tik skautus,
žarėniškius ar
plungiškius, bet ir
iš Amerikos. 2012 m.

Končių viešbutuke – Vilniaus universiteto Kauno humanitarinių
mokslų fakulteto studentės filologės Eglė Grigutytė ir Viktorija
Bendaravičiūtė. 2012 m.

Mes, vaikai, vasaras leisdavome mamos tėviškėje Palangojê, tačiau tėvas
surasdavo progos ir laiko mus nusivežti į kaimą, sakydamas, kad ten visų žemaičių „šaknys“, tad būtina gerai pažinti kaimo gyvenimą, žmones ir gamtą. Su
tėvu aplankydavome ir jo gimtuosius Purvãičius. Apie savo tėviškę itin daug ir
mielai kalbėdavo. Beje, pasakoti jis mokėjo.
Tėvas vis prisimindavo, kad kaime iš bendraamžių visada būdavęs pirmas:
ir kojos būdavo greičiausios, ir prie darbo nereikėdavę varyti, ir liežuvį turėjęs
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ploną ir ilgą, tad beveik visas kantičkas atmintinai mokėjęs. Poilsio valandėlė
Dainas, kurios tada ėjo iš lūpų į lūpas, taip pat visas mo- Končių sodyboje.
kėjęs. Na, o pasakų tai jau tiek ir tiek! Ir visokių talaluškų, 2012 m. Juozo
patarlių, priežodžių ir mįslių jo galva būdavusi pilna. Apie Girdvainio nuotraukos
tai jis rašė ir prisiminimuose.
Mūsų mama – Marija Kentraitė, žemaitė, kilusi iš Palangõs. Mokslus baigė
Liepojos gimnazijoje ir turėjo namų mokytojos diplomą. Mama buvo muzikali,
gražiai skambino fortepijonu. To ji mokė ir savo vaikus. Vienas sūnus buvo pramokęs griežti smuiku. Muziku netapome nė vienas, tačiau muzika mus visus ir
visada žavėjo. Mama išmokė ją pažinti ir pamilti, tad pradžioje su tėvais, vėliau
ir vieni nuolat lankydavome koncertus, operą.
Nuo mažens tėvas mus pratino ir prie dailės. Kartu su juo lankydavome
dailės parodas. Tėvelio atvesti prie M. K. Čiurlionio paveikslų, pradėjome pažintį
ir su šiuo talentingu menininku.
Tėvas niekada primygtinai neragino dalyvauti kuriame nors moksleivių
būrelyje ar studentiškose organizacijose. Bene labiausiai mus traukė skautai. Jų
veikloje tebedalyvauju.
Tėvas buvo Žemaičių studentų draugijos steigėjas. Tuose jaunimo suėjimuose dažnai dalyvaudavome ir mes, jo sūnūs, tad gerai žinojome, kuo gyveno tais
metais Kaune studijuojantys jaunieji žemaičiai. Ši veikla mums tapo gana artima.
Kai šeimoje keturi berniukai, mamai gana sudėtinga su jais susitvarkyti.
Mums prasikaltus, jai į pagalbą ateidavo tėvas. Mums jis buvo ne tik švelnus,
bet ir gana griežtas. Už didelius prasižengimus tekdavo ir kelnes nusimauti. Kol
tėvas „seikėdavo pagal nuopelnus“ (dažniausiai dirželiu), neturėdavome teisės nė
cyptelti – vyriškai reikėdavo bausmę iškentėti. Tad kęsdavome dantis sukandę –
kaip tikri vyrai, tikri žemaičiai.
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Auklėdamas sūnus, jis stengdavosi nė vieno neišskirti.
Tai jausdavome ir vėliau.
Mūsų šeimoje „virtuvė“ buvo žemaitiška – sveika. Iki
šiol atsimenu mamos verdamą pusmarškonę košę, visų labai
mėgtą šiupinį, pieniškus patiekalus, kompotą, kurį virdavome iš susidžiovintų vaisių. Jų prisidžiovindavome maišus!
Šeštadieniais namuose būdavo kepamos bandelės, pyragas.
Visi labai mėgdavome rūgusį pieną. Atvažiavus į Palangą,
ant stalo nuolat būdavo menkės ar plekšnės. Žuvų, įsitaisę
ant Palangos tilto, patys sužvejodavome.
Prasidėjęs karas sujaukė mūsų šeimos gyvenimą, ta- Profesorius Ignas
čiau ir tiems, kurie atsidūrė už Atlanto, ir tiems, kurie liko Končius (1886–1975)
Lietuvoje, tėvo gyvenimas visada buvo didžiausias pavyzdys.
Tėvas mirė 1975 m. vasario 19 d. Putname, Amerikoje. Ten su gyvenimu
atsisveikino ir du jo sūnūs – Vytautas ir Liudas. Jų palaikai pervežti į Lietuvą ir
palaidoti Vilniaus Rasų kapinėse, kur ilsisi ir mama – Marija Kentraitė-Končienė
(mirė 1946 metais).

Igno Končiaus gimtinėje pražydo jazminas
2011 m. birželio 11-osios popietę į Purvaičius, Igno Končiaus sodybą, rinkosi
aplinkinių kaimų gyventojai, svečiai iš Plungės. Juos čia sukvietė Jazminų žydėjimo šventė ir Vilniaus miesto Pilaitės liaudies teatro spektak
lis – epinė drama
„Mano vardas – Lietuva“.
Pirmasis svečių būrį pasveikino žymaus Lietuvos visuomenės ir kultūros
veikėjo, fiziko, etnografo anūkas Gintaras Končius su žmona Virginija. Įvairių
renginių sezonas profesoriaus gimtinėje tradiciškai pradedamas Jazminų žydėjimo švente. I. Končiaus sodintas kvapnusis krūmas žiedus išskleidė pirmadienį,
o šeštadienį čia šurmuliavo pilnas kiemas žmonių. Spektaklį susirinkusiesiems
dovanojo Pilaitės liaudies teatro aktoriai.
Prieš spektaklį „Mano vardas – Lietuva“ kalbėjo scenarijaus autorė ir režisierė Dalia Tarailienė (ji atliko ir Lietuvos vaidmenį). Režisierė džiaugėsi galimybe
parodyti kūrinį sakralioje Žemaitijos vietoje, ragino pagalvoti, koks trapus žmogaus
gyvenimas, susimąstyti, kaip reikia gyventi, kad išėjus amžinybėn liktų žmogaus
pėdsakai, asmenybės šviesa. D. Tarailienė linkėjo, kad uždegtos žvakės šviesa
sujungtų žiūrovus su spektaklio personažais – moterimis, kurios keliaudamos per
istorijos vingius sukaupė daug patirties ir minčių.
Spektaklyje parodyti dešimties garsių, Lietuvos istorijai svarbių moterų paveikslai: nuo karalienės Barboros Radvilaitės ir Adomo Mickevičiaus kunigaikštytės
Gražinos iki Emilijos Pliaterytės, nuo Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Šatrijos
Raganos iki Ievos Simonaitytės, nuo Salomėjos Nėries ir Marijos Gimbutienės iki
Loretos Asanavičiūtės. Ir galiausiai – iki pačios Lietuvos... Po spektaklio kraštiečiai ir I. Končiaus gimtinės svečiai susėdo prie žemaitiškais patiekalais nukrauto
vaišių stalo, ragavo cibulynės ir kastinio, saldaus varškės sūrio. Tartasi dėl kito
subuvimo šioje sodyboje.
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Vyskupas Abraomas Vainius (Voina)
Juozas Girdvainis

Žemaičių ir Vílniaus vyskupas
Abraomas Vainius (Voina) gimė 1569 m.
Žar¸nų dvare, Telšiÿ apskrityje.
Jo tėvai – Simanas Vainius (Voina) ir Lietuvos didiko Kęstarto dukra
Elzbieta Kęstartaitė-Vainienė.
Simanas Vainius, nuo Ga»dino
atkilęs į Žemaitíją, buvo paskirtas
Ùžvenčio tijūnu, 1554–1587 m. – Palangõs ir Gargždÿ seniūnu, 1584 m.
tapo karaliaus dvarų maršalka ir revizoriumi, 1588 m. – Mstislavlio pilininku.
Vyskupas Motiejus Valančius
teigia, jog Simanas Vainius, vyskupo
Giedraičio prašomas, ant Bãltijos jūros kranto Palangojê 1554 m. pastatęs
bažnyčią. S. Vainius mirė 1599 m., palaidotas Vilniuje, Švč. Trejybės bažnyčioje. Po Simano mirties Žarėnų dvarą
paveldėjo jo žmona – Elzbieta Kęstar- Vyskupas Abraomas Vainius (Voina). 1633 m.
taitė-Vainienė.
Simano vyriausiasis brolis Benediktas Vainius (gim. 1556), 1600 m. tapęs
Vilniaus vyskupu, tuoj atliko Vilniaus katedros ir kitų Vilniaus bažnyčių vizitaciją,
įtaisė Vilniaus katedroje galingus vargonus, paaukštino varpinės bokštą, pataisė
diecezinės kunigų seminarijos pastatą, praplėtė prieglaudą, kurioje galėjo būti
maitinami ir globojami per 400 vargšų ir ligonių, sutelkė daugiau lėšų neturtingų
klierikų išlaikymui. 1604 m. surengė Vilniuje šv. Kazimiero garbei iškilmes ir
pašventino pradėtos statyti Šv. Kazimiero bažnyčios pamatus, sušaukė Vilniuje
4 diecezinius sinodus: 1602, 1606, 1611 ir 1613 m. O 1615 m. išvyko į seimą
Vãršuvon, vėliau gydėsi Paduvoje ir 1615 m. spalio 22 d. mirė. Benedikto Vainiaus
kūnas buvo pervežtas į Vilnių ir palaidotas Vilniaus katedroje.
Simano jauniausias brolis Gabrielis Vainius buvo Merkínės, Pienioniÿ ir
Upôtės seniūnas, 1585 m. paskirtas Lietuvos raštininku, 1589 m. – vicekancleriu,
1590 m. Seime išrinktas karinių reikalų patarėju, anksčiau dalyvavęs karo žygyje
prieš Måskvą, vėliau karaliaus Zigmanto Vazos pasiuntinys į Maskvą tartis su
rusais dėl taikos. Laimingai atlikęs tą misiją, G. Vainius 1615 m. pastatydino
Merkinėje Švč. Mergelės Marijos ir šv. Kazimiero garbei bažnyčią ir vienuoliams
dominikonams užrašė fundaciją. Gabrielis Vainius mirė 1615 m.
Vainiai – Lietuvos didikų giminė, save laikė rutėnais, stačiatikiais. Jie buvo
unitai, kai kurie jų buvo tapę protestantais, paskui dauguma perėjo į katalikus.
Vieni Vainiai gyveno ir turėjo nuosavybės Gardino srityje, kiti įsikūrė Žemaitijo1193
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je. Lietuvoje Vainiai buvo susigiminiavę su Radvilomis, Sapiegomis, Oginskiais,
Masalskiais, Druckiais, Valavičiais, Pacais, Bialozorais, Kęstartais.
Abraomo senelis – Simano tėvas Motiejus Vainius turėjo nuosavybės Gardino
apskrityje, buvo rutėnas stačiatikis, įsikūręs Žemaitijoje, perėjo į katalikų tikėjimą.
Motiejus Vainius – Lietuvos didžiojo kunigaikščio iždininkas, gyvendamas
su žmona Žarėnų dvare, Telšių apskrityje, susilaukė šešių sūnų.
Žarėnų dvare augo Abraomas Vainius (1626 VII 20–1631 III 24- † 1649 IV 14) –
antrasis (po Gabrieliaus) Simano sūnus.
Abraomas iš Žarėnų išvyko mokytis į Vilniaus akademiją (universitetą). Dėdės
vyskupo Benedikto Vainiaus proteguojamas (po tėvelio Simano mirties 1599 m.),
Abraomas Vainius, turįs tik mažuosius šventimus, 1599 m. priimtas į Vilniaus
kapitulą kanauninku, 1599 m. įšventintas ir išsiųstas studijų į Ròmą. Nors grįžo
į Vilnių be mokslo laipsnio, tačiau išsilavinęs, ypač teisės srityje.
1609 m. A. Vainius kapitulos išrinktas ir deleguotas teisėju į vyriausiąjį
mišrųjį tribunolą. A. Vainius sumaniai vedė bylas protestantų pasisavintoms katalikų bažnyčioms ir bažnytiniam turtui atgauti.
1611 m. gegužės 25 d. A. Vainius paskirtas tituliniu Metonės vyskupu ir
Vilniaus sufraganu. Vyskupas A. Vainius 1615 ir 1618 m. administravo vyskupiją,
nors pats buvo rutėniškos kilmės (iš tėvo Simano pusės), bet unitams nebuvo
palankus. Ilgai ginčijosi su unitų Kíjevo metropolitu J. Velaminu Ruckiu (Velamin
Rutskij) dėl pirmenybės, kol Româ išsprendė ginčą metropolito naudai.
1626 m. liepos 20 d. A. Vainius paskirtas Žemaičių vyskupu.
1627 m. pavasarį vyskupas A. Vainius, atvykęs į Varniùs, dažnai ėmė lankyti
Žemaitijos parapijas, iš Romos popiežiaus Urbono VIII išrūpino 66 bažnytinius
atlaidus.
1627 m. Žemaičių vyskupijoje buvo atšvęstas Šventųjų metų jubiliejus.
1627 m. A. Vainius atostogavo pas motiną Elzbietą Vainienę Žarėnų dvare. Lankėsi prie Žarnos upės, meškeriojo Karštenių ežere. Džiaugėsi neregėtai
gražiomis kalvotomis Žarėnų apylinkėmis ir labai pasipiktinęs, kad vis dar nėra
Žarėnuose bažnyčios, grįžo į Varnius. Turbūt A. Vainiaus rūpesčiu 1629 m. Žarėnuose suręsta medinė bažnyčia.
A. Vainius 1627 m. suteikė Žarėnų bažnyčiai parapijos teises, įsakė visiems
Žemaičių vyskupijos klebonams tevaldyti tik vieną parapiją, o kitos – atsisakyti.
Tuo pat metu karalius Zigmantas Vaza Žarėnų bažnyčiai paskyrė 30 valakų
beneficiją (1 valakas – 21,368 ha).
Su A. Vainiaus žinia ir parama kanauninkas J. Kazakevičius vedė bylas
atgauti protestantų užimtą Lioliÿ bažnyčią Telšių apskrityje ir jos turtą.
1631 m. kovo 24 d. vyskupas Abraomas Vainius perkeltas į Vilnių ir spalio
15 d. užėmė Vilniaus vyskupo sostą.
Žemaičių ir Vilniaus vyskupas Abraomas Vainius baigė ankstesnio Vilniaus
vyskupo Benedikto Vainiaus (Abraomo tėvo brolio) pradėtą atnaujinti Vilniaus
arkikatedrą ir Šv. Kazimiero koplyčios įrengimą, į kurią 1636 m. buvo iškilmingai
perkelti šv. Kazimiero kūno palaikai.
1635 m. A. Vainius pakvietė ir įkurdino Vilniuje vienuolius bonifratrus –
gailestinguosius brolius, pavesdamas jiems Šv. Kryžiaus bažnyčią, prie kurios įsteigė
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ligoninę, savo lėšomis įrengė Vilniaus katedroje koplyčią, kuri buvo vadinama
vyskupo Vainiaus koplyčia.
1640 m. Vladislovas Vaza įsakė Vilniaus kalvinams iškelti savo bažnyčią
už miesto.
Žarėniškis Abraomas Vainius už bažnyčios teisių gynimą sulaukė iš Romos
popiežiaus Urbono VIII pagyrimo. Abraomas Vainius sušaukė diecezinius sinodus
1631, 1635, 1641 ir 1644 m.
1633 m. A. Vainius išspausdino ankstyvesnių Vilniaus sinodų nuostatų rinkinį.
Žemaičių ir Vilniaus vyskupas Abraomas Vainius mirė 1649 m. balandžio
14 d. Vilniuje, Vérkiuose1.

1

Vatikano archyvas, Proc. Cons., b. 28, p. 558–573;
Archivio dell S. Congr. del Concilio. Relationes dioeces,
Vilnensis anno 1635, 1639; Lietuvių enciklopedija,
Boston, 1966, t. 35, p. 456.
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Rašytojas kunigas Benediktas Andriuška
Juozas Girdvainis

Benediktas Andriuška gimė 1884 m. kovo 30 d.
Vilkaičiuose, Plungės rajone, ūkininkų šeimoje. Lankė
Lieplaukės rusišką pradinę mokyklą. 1901 m., baigęs
Palangos progimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. Po pusantrų metų ją baigęs, slapta nuo tėvų
jis perėjo Rusijos–Austrijos sieną ir 1903 m. kovo 3 d.
įstojo į Alicijos jėzuitų naujokyną, esantį Staravesės
mieste. Pabaigęs naujokyną ir padaręs pirmuosius
įžadus, B. Andriuška studijavo senąsias kalbas, ruošėsi filosofijos studijoms, vadovavo klierikų chorui.
Po dvejų metų persikėlė į Nowy Sącz miestelį netoli
Čekoslovakijos ir 1908 m. rudenį pradėjo studijuoti
filosofiją. Nuo 1911 m. trejus metus mokytojavo Jė- Rašytojas kunigas Benediktas
zuitų gimnazijoje Chyrow mieste, prižiūrėjo ligonius. Andriuška
Iki 1913 m. B. Andriuška dėstė rusų kalbą ir liturginį
giedojimą Chirovo (Austrija) didžiojoje jėzuitų gimnazijoje. 1913–1917 m. studijavo
teologiją Lione, Prancūzijos jėzuitų teologate. 1915 m. įšventintas į kunigus. Iki
1918 m. Kenterberyje mokėsi asketizmo.
1919 m. B. Andriuška atvyko į Londoną, specializavosi filosofijoje, ruošė
religinę literatūrą lietuvių kalba. 1920 m. sugrįžo į Lietuvą. Kauno kunigų seminarijoje dėstė filosofiją, fiziką, liturginį giedojimą. Kaune norėjo steigti jėzuitų
gimnaziją, tačiau 1920 m. rudenį dar tebevyko karas su lenkais, todėl nutarta
gimnazijos steigimą atidėti vėlesniam laikui, o pats išvyko į Krokuvą padėti lenkams jėzuitams spausdinant leidinius.
1920 m. kunigas B. Andriuška išvyko į Belgiją, kur Antverpene, Aukštosios
komercijos mokyklos internate, dirbo auklėtoju, dėstė rusų kalbą. Gavęs iš jėzuitų
generolo ir T. Bley nelauktą žinią – įpareigojimą kartu su Vakarų Vokietijos provincija atkurti Lietuvos jėzuitų provinciją, 1923 m. gegužės mėnesį B. Andriuška
grįžo į Lietuvą. Kauno kunigų seminarijoje jis dėstė bažnyčios istoriją ir lotynų
kalbą, redagavo „Žvaigždę“ (nuo 1926 iki 1927 m. vasario).
Rašytojas kunigas B. Andriuška parašė ir išvertė 34 knygas bei brošiūras,
sukūrė porą vaidinimų ir muzikinių kūrinių. Iki 1930 m. B. Andriuška profesoriavo
Kauno kunigų seminarijoje, dėstė lotynų kalbą, pasaulinę istoriją.
1926 m. arkivyskupo Skvirecko paskirtas Maldos Apaštalavimo ir Kunigų
sąjungos direktoriumi. Norėdami greičiau atkurti Lietuvos jėzuitų provinciją,
1929 m. vokiečių okupacijos metais tėvai jėzuitai Pagryžuvyje atidarė naujokyną.
Steigti trečią vienuolyną buvo pavestas tėvui Andriuškai.
Nuo 1930 m. tėvas Benediktas Andriuška dirbo Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčios rektoriumi. 1930 m. birželio 15 d. B. Andriuška nuvyko į Šiaulius, kur su
kanauninku S. Sarapu ir dr. Domininku Jasaičiu rado tinkamus namus vienuolynui. 1930 m. liepos 1 d. Kaune pasirašyta sutartis, pagal kurią tėvai jėzuitai įgijo
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Šiauliuose Boleslovo Stankaus nuosavybę, esančią Vilniaus gatvėje 245. Nuosavybė
kainavo 100 000 litų. Didelę dalį sumos B. Andriuška pasiskolino iš gerų žmonių.
Savo rezidencijoje B. Andriuška pradėjo kurtis tik rugpjūčio 4 dieną. Jam padėti
atvyko brolis Valerijonas Šimkus. Rugpjūčio 20 d. kanauninkas S. Sarapas pašventino koplyčią, kurioje susirinkdavo iki 500 žmonių. B. Andriuška suorganizavo
chorą, parašė daug giesmių, kurias 1937 m. išleido atskiru leidiniu. Kad turėtų
iš ko pragyventi, gavo religijos pamokų pradžios mokykloje.
1931 m. iš Paryžiaus jam padėti atvyko tėvas Pranas Masilionis. Matydamas daug žadančią ateitį, 1933 m. vasario 3 d. B. Andriuška nupirko Marijos
Janulevičiūtės nuosavybę. Jis manė, kad Šiauliuose bus galima pastatyti bažnyčią ir gimnaziją. 1935 m. geradarių iš Amerikos Bružikų padedamas, sulaukė
10 000 dolerių ir pradėjo statyti bažnyčią. Vėliau, jo nuomone, toji bažnyčia būtų
virtusi gimnazijos sale.
1936 m. pradžioje jėzuitų generolas pranešė, kad kovo 25 d. bus paskelbtas
Lietuvos jėzuitų viceprovincijos steigimo dekretas. B. Andriuška tapo viceprovincijolu. Lietuvos jėzuitų provincija buvo atskirta nuo Vokietijos.
1938 m. kunigas B. Andriuška atstovavo viceprovincijai Romoje, kur vyko
tėvų jėzuitų suvažiavimas. Pakeliui į suvažiavimą jis sustojo Insbruke ir aplankė ten
studijuojančius lietuvius klierikus, rūpinosi pas Romos provincijolus, kad lietuvių
klierikai būtų priimti mokytis nemokamai, nes finansinė Lietuvos viceprovincijos
padėtis buvo silpna: daug klierikų ir brolių naujokų mokėsi (48), o kunigų buvo
mažai (15). Eidamas viceprovincijolo pareigas B. Andriuška daug ko keisti negalėjo, nes darbai buvo nusistovėję, o darbininkų pasirinkimas mažas. Iš Amerikos
jis pasikvietė tėvą Praną Aukštikalnį.
Pavaldęs viceprovinciją trejetą metų, kunigas B. Andriuška paprašė tėvą generolą atleisti jį iš viceprovincijolo pareigų. Sovietų kariuomenei okupavus Lietuvą,
B. Andriuška kurį laiką gyveno pas draugą Kaišiadorių vyskupijoje. Vėliau pareigas
perdavė Stasiui Gruodžiui. Užėmus Lietuvą vokiečiams, jis persikėlė į Pagryžuvį
ir dėstė filosofiją jėzuitams klierikams. Nuo 1944 m. B. Andriuška vėl Šiaulių Šv.
Ignaco bažnyčios rektorius. Vėliau pasitraukė į nuošalesnę vietą – Varlaukį Tauragės
apskrityje. Čia 1949 m. vasario 21 d. kunigas B. Andriuška suimtas ir nubaustas
kalėti 10 metų. Dirbo darbininku anglies kasyklose. Mirė 1951 m. vasario 6 d.
Verchni-Uralske, Čeliabinsko srityje. Tai liudija suomis Heraldas Hjeltas, su tėvu
Andriuška sėdėjęs vienoje celėje. Pasak suomio, Tėvas Andriuška negalėjęs laikyti
šv. Mišių, bet celėje laikydavęs pamaldas ir komponuodavęs dainas ant rūkomojo
popieriaus. Persišaldęs ir gavęs širdies smūgį kunigas B. Andriuška mirė. Apie tėvo
B. Andriuškos mirtį laisvajame pasaulyje gyveną lietuviai sužinojo tik 1954 metais.

Veikla
Tėvas Benediktas Andriuška mokėjo lotynų, lenkų, vokiečių, rusų, prancūzų ir anglų kalbas. Įvairiais būdais bandė kelti žmonių religinį sąmoningumą.
1919 m. kartu su prel. Januškevičium atgaivino jau mirusią Lietuvoje organizaciją – šv. Vincento Pauliečio konferenciją. Jos tikslas: teikti materialinę ir moralinę
pagalbą ligoniams ir vargstantiems. Nuo 1923 m. į šią organizaciją įsijungė daug
kunigų ir jos veikla plačiai išplito.
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1923 m. tėvas Benediktas Andriuška atnaujino Maldos Apaštalavimo sąjungą ir jai vadovavo iki 1930 m. Sąjunga labai išaugo, jai priklausė 100 tūkstančių
narių. 1926–1927 metais tėvas Benediktas Andriuška redagavo religinį žurnalą
„Žvaigždė“. 1925 m. kartu su prof. P. Venckum įsteigė naują apaštališką kunigų
sąjungą Unio Apostolica ir jai vadovavo iki 1936 m. Šiai sąjungai priklausydavo
20–40 kunigų.
Tėvas Benediktas Andriuška daug rašė. Jo parašyta 20 knygų ir tiek pat
išversta iš anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų. Mėgo muziką, giesmes, dainas.
Giedodavo tenoru, turėjo muzikinių gabumų. Rašė giesmių tekstus ir kūrė muziką, grojo vargonais.
Patekęs į kalėjimą, tėvas Benediktas buvo kameros siela. Visus ramindavo,
guosdavo. Gavęs siuntinį, dalydavosi su kitais, ypač su tais, kurie nieko negaudavo. Kai būdavo ypač sunku, juokaudavo, pasakodavo anekdotus, kad išblaškytų
slogią nuotaiką, mokydavo užsienio kalbų. Nors silpnos sveikatos, jis dirbo kartu
su visais anglies kasyklose iki pat mirties.

Atminimo įamžinimas
1992 m. Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektoriumi dirbęs kunigas Stanislovas Kazėnas ir buvusios 5-osios vidurinės mokyklos (Didždvario gimnazijos)
administracija jėzuitų bendruomenei priklausančiose patalpose bendromis pastangomis įkūrė Šiaulių tėvo Benedikto Andriuškos katalikiškąją pradinę mokyklą.
2000 m. gegužės 7 d. Romos Koliziejuje buvo iškilmingai paskelbti naujieji
kankiniai, tarp jų ir Kauno arkivyskupijos pasiūlytas kunigas Benediktas Andriuška.

Bibliografija
Apologetiniai ir religiniai veikalai:
Dievo buvimas, 1926;
Romos popiežius, 1928;
Evangelijų kilmė ir jų tikėtinumas, 1930;
Kristus: jo mesianizmas ir dievybė, 1935;
apysakaitė Sugriautas lizdas, 1917.
Išvertė tikybinių knygų, sudarė religinės poezijos ir prozos rinkinius:
Eucharistijos liepsnos, 1935;
Naujos religinės giesmės, 1937;
Marija spinduliuose, 1940.
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Kunigas Juozapas Gasiūnas
Adolfina Varnelienė (Kerpauskaitė)

Mūsų tėviškių žemėj ilsis senoliai. Ilsis... Liko jų būties istorija, nešama iš kartos į kartą, į žydinčių piliarožių ir
geltonųjų jurginų darželius, prie gyvybę atgaunančių sodybų,
prie savo išore ir vidine aura šviesėjančių bažnyčių.
Vyresniųjų atmintyje po būties langais išliko ir bijūnai, ir margažiedžiai jurginai, iš kiemų į atlaidus riedantys
vežimai, prašmatnūs važiai ar karietos. O svarbiausia – tikėjimas. Atgyja kryžiai virš Lietuvos bažnyčių. Naujojo būties
pasaulio materijose suplevena buvusių kasdienybių liepsnelės,
primenančios amžinatvės prasmę. Nupilta midaus į gimtinių
ugniavietes, duonos iškepta... Ir paukščiai su savo giesmėmis Kunigas Juozapas
skrido ir dabar skrenda ant alkakalnių akmenų. Ir žmonės Gasiūnas. 1940 m.
suklūsta... Ir visaregio Dievo akys žvelgia į dūzgiantį pasaulį...
Yra žmonių, kurių dvasios žiburiukai pasitinka norintį prisiglausti, sušilti,
gyventi ir išgyventi Dievo duotą gyvenimą. Tyra aura gaubia šių žmonių sielas,
tartum magiška jėga traukia prie savęs tuos, kuriems reikalinga pagalba, kai nėra
ko valgyti, kai verkia ramybė, uždaryta tarp šalčiausių sienų, kai pradingsta visi
keliai ir takeliai, nebegali žengti nei pirmyn, nei atgal. Yra žmonių, kuriems duoti
patys galingiausi pasaulio ginklai – meilė ir malda, ir jų sakralumo šviesoje netenka galios nuodingi aplinkos geluoniai, nes „Dievo kelias, tobulas, / VIEŠPATIES
žodis išgrynintas ugnimi; / jis skydas visiems, / ieškantiems jame pastogės“1.
Prasmingos, gilios ir raizgios Juozapo Gasiūno gyvenimo siužetinės linijos.
Tik stiprūs ir dvasingi žmonės galėjo išgyventi ganėtinai ilgą gyvenimą – beveik
90 metų, kupiną nerimasties, rizikos, ieškojimų ir praradimų, džiaugsmo ir sielvarto, kai nauja diena nežinojo savo lemties, o gyvenimas atiduotas bažnyčiai ir
žmonėms.
Toks buvo kunigas Juozapas Gasiūnas, savo gyvenimą paženklinęs XX a.
pirmaisiais metais (1901 06 13), atėjęs į Žemaičius iš Aukštaitijos, Rokiškio krašto – Stašių kaimo, Žiobiškio parapijos, Onos ir Antano Gasiūnų ketvirtasis sūnus.
Juozapo tėvai turėję 8 ha žemės, vertėsi skurdžiai, tačiau į gyvenimą išleido penkis sūnus: Ramusį (taip jį vadina giminaičiai), patraukusį už vandenyno,
Povilą, Stanislovą, Juozapą ir Kazimierą. Juozukas nuo mažumės svajojo tapti
dvasininku. Anksti mirė tėvas, todėl namuose tvarkėsi mama.
Anot Leonijos Jočienės, pirmuosius mokslo vaisius – pažinti raides, išmokti
skaityti – Juozukas ragavo pas kuklią ir dievobaimingą moterėlę bei Žiobiškio
pradinėje mokykloje.
Anot Algirdo jaunesniojo, Juozapas tarnavo ir Nepriklausomos Lietuvos
kariuomenėje Rokiškyje.
Likimas jį atvedė į grafo Jono Aleksandro Pšezdzieckio (1877–1944); žuvo
Varšuvoje per sukilimą), Hermancijos
Sapiegaitės vyro, paskutiniojo Rokiškio 1 Senasis Testamentas, Sam 22, 31.
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dvaro savininko, saugojusio protėvių
relikvijas, lietuvių liaudies meno paminklus, aplinką2.
J. Gasiūnas, kaip ir jo motina,
mėgo gėles, todėl visas jo dėmesys
buvo skirtas rūmų gėlynams. Juozapą
globojo moteris, dirbusi grafo rūmuose,
skatino jį mokytis. Per dvejus metus
Rokiškyje jis baigė 4 klases. Susipažino
su vienuoliu, kuriam atvėrė slapčiausią savo svajonę – stoti į vienuolyną. Kunigas Juozapas Gasiūnas su motina Ona
Dvasios draugas atkalbėjo, sakydamas, Gasiūniene. 1935 m.
jog tikrasis jo pašaukimas – kunigystė.
Brolis Povilas gyveno Kaune ir dirbo „Metropolio“ kavinėje šveicoriumi.
Broliui tarpininkaujant, Juozapas susipažino su Antanu Kniūkšta, vadovavusiu
„Sakalo“ leidyklai, kuri prieš karą buvo įsikūrusi Maironio namų (dabar – Maironio lietuvių literatūros muziejus) mažame kambarėlyje.
Minėto vienuolio raginimas tapti kunigu vėl grąžino Juozapo svajonę – pasiekti kunigų seminariją. Kaune mokėsi „Pavasario“ gimnazijos vakariniame skyriuje,
dirbo Panemunės kariuomenės sandėlio sandėlininku, įgijo reikiamą išsilavinimą ir
trečią dešimtį einantis Juozapas, A. Kniūkštos padrąsintas, atvėrė Kauno kunigų
seminarijos duris. Stojamieji egzaminai jau buvo įvykę, tačiau komisija sutiko
pavėlavusįjį išklausyti. Nelengva buvo nors ir subrendusiam jaunuoliui atsakyti į
Maironio klausimus. Kaip poeto ir kaip asmenybės, Maironio jis dar nepažinojo.
Manyčiau, – stigo žinių sistemos, – kariuomenė, darbas ir mokslas nebuvo palanki
dirva gilintis į to meto lietuvių literatūros ištakas.
Juozapo Gasiūno svajonė išsipildė. Jis 1936 m. baigė Telšių kunigų seminariją.
Atkaklumas, lydimas galybės nusivylimų, vis dėlto atnešė sėkmę.
1936 m. liepos 5-ąją Žiobiškio parapijos Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje jis
aukojo pirmąsias savo Mišias – primicijas. Kraštiečiai iš jo rankų priėmė Komuniją.
Kunigas Juozapas Gasiūnas dvasininko pašaukimą įgyvendino Žemaitijoje.
Trumpai vikaru dirbo Šventosios koplyčioje, Pikelių Švč. Trejybės, Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo,
ženkliau – klebonu Varnių Šv. apaštalų Petro ir Povilo, vėl Tverų, Akmenės
Šv. Onos bažnyčiose. Lauko Soda (Telšių r.) – paskutinis jo sielovados kampelis.
J. Gasiūno kunigavimo kelias iš Pikelių suko Žemaitijos vidurio link, į Kražius, garsius jau nuo senų laikų. Kunigą pasitiko šviesi dvasinė ir kultūrinė aura.
Juozapas Gasiūnas vikaravo 1937–1940 metais.
Tveruose buvo energijos kupinas vikaras – ėmėsi įvairių parapijai reikalingų
darbų. Anot Kotrynos Darkintienės (Andriejauskaitės) iš Rešketėnų kaimo (Tverų
seniūnija), J. Gasiūnas aktyviai prisidėjo prie kunigo Jono Gaidelionio (Tveruose –
nuo 1938-ųjų iki 1942 m.) iniciatyva statomų Parapijos namų.
J. Gasiūno sugalvota Velykų –
Kristaus prisikėlimo – šventėje prie 2 www.muziejai./rokiskis/rokiskio_krašto_muziejus.
htm
dešiniojo altoriaus padaryti darželius,
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nusidriekiančius beveik iki bažnyčios durų. K. Darkintienės teigimu, kunigas vikaras ne kartą kalėdojęs Kotrynos tėvų namuose, su kaimo jaunuomene net „žiedą
dalydavęs“, gerai sugyvenęs su jos broliais, triūsusiais Parapijos namų statyboje,
o būdamas garbaus amžiaus ir klebonaudamas Lauko Sodoje (Telšių vyskupija),
dviračiu atvažiuodavęs aplankyti savo buvusios parapijos tikinčiųjų.
1940 m. lapkričio 24 d. vikarą Juozapą Gasiūną iš Tverų perkelia į Varnius
klebonu.
Varnių katedra, kurioje klebonavo J. Gasiūnas, – stambus ir įdomus mūrinės
bazilikos struktūros, subrendusio baroko architektūros paminklas. Varniuose įvairiu
metu veikė jėzuitų, pijorų, misionierių, rokitų vienuolijos. Pirmoji mokykla įsteigta
1469 m., XVI a. vyskupo Merkelio Giedraičio dėka Varniai tapo kontrreformacijos
židiniu, parengtos pirmosios katalikiškos knygos lietuvių kalba. Vykdant Tridento
bažnytinio susirinkimo nuostatas, XVII a. įsteigta Diecezinė kunigų seminarija.
XIX a. carinės Rusijos administracijai uždarius Vilniaus universitetą, Varnių kunigų
seminarija bei medicinos fakultetas Vilniuje liko vienintelės aukštosios mokyklos
Lietuvoje. Jose lavinosi daug žmonių, vėliau tapusių žinomais rašytojais, kultūros
ar bažnyčios veikėjais. Varnių kunigų seminarija pelnytai laikoma tautinio lituanistinio sąjūdžio lopšiu, mat seminarijoje išugdyti dvasininkai šviesuoliai buvo
vyskupo kunigaikščio Juozapo Arnulfo Giedraičio suburti.
Į žemaičių kalbą pirmąkart išverstas Naujasis Testamentas, kuris išleistas
Vilniuje 1816 m. minėto vyskupo rūpesčiu. Šiuo darbu tarsi nulemta tapo šviesiausiųjų protų tautinė orientacija, Motiejaus Valančiaus vyskupavimo metu turėjusi
vainikuotis Žemaičių akademijos steigimu.
Tačiau siekiant sunaikinti lietuvių tautinę bei kultūrinę savimonę, carinės
Rusijos protektorato įsakymu 1864 m. vyskupijos centras ir visa kunigų seminarija
iškelti į Kauną. Tai buvo lemiamas įvykis, po kurio apmirė kultūrinė ir ekonominė
Varnių miesto raida. Liko vien šlovė, neišblėsusi per visą dvidešimtąjį amžių.
Nei caro, nei sovietų valdžios padaryta žala miestui, tikime, neužgesino
jo gražių perspektyvų. Atsidavę Varniams žmonės kuria naują šio miesto ateitį.
Gailėjosi tveriškiai nuoširdaus vikaro Juozapo Gasiūno, tačiau sveikino jį
tapus klebonu. Ir Varnių parapijos tikintieji mylėjo bei gerbė jį. Anot zakristijono
Juozo Urbonavičiaus, J. Gasiūnas ne vieną Varnių krašto žmogų išgelbėjo nuo
darbų Vokietijoje, kariuomenės. „O pamokslus sakydavo dvasingus, dažniausiai užsimerkęs, – prisiminė pašnekovas. – niekada nieko neprašė iš žmonių, jie nešdavo be
prašymo“3. Kai Šiluvoje vykdavo Šilinės atlaidai, J. Gasiūno iniciatyva kelias dienas
Varniuose vykdavo parapijos Atgaivos misijos. Dalyvaudavo klebono pakviestas
jėzuitas tėvas Jonas Bružikas ir kiti misionieriai. Per dieną tikintieji išklausydavo
net po kelis pamokslus, kurie būdavo sakomi šventoriuje. J. Gasiūnas dažnai
važiuodavo į Kauną, parveždavo maldaknygių ir rožančių.
Neramus laikas iš pamaldaus dvasiškio pareikalavo nepaprastai daug dvasios ir valios jėgų. Per Lietuvą slinko Antrojo pasaulinio karo kruvinas nerimas,
virpėjo ašara Dievo akyse. Suiminėjami žydų tautybės žmonės, o Varniuose ir jų
apylinkėse – per akis. „Nacių politika
Antrojo pasaulinio karo metais sunaiki- 3 Valuckytė A. Žydų kultūros paveldas Lietuvoje,
Nemunas, nr. 35, 2005.
no klestinčią jidiš kultūrą. Jei dabartinių
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mainų ir bendradarbiavimo laikais Europoje bei Lietuvoje norime įvertinti ryšius ir duoti
pradžią naujam europiniam tapatumui, turime pažinti šio paveldo atmintį, sykiu ieškoti
naujų bendradarbiavimo galimybių“4.
Klebonas Juozapas, manyčiau, toli į ateitį žvelgė, giliau pažinojo žydų pasaulį, todėl ryžosi pavojingam žingsniui – tarpininkauti slepiant jų vaikus. Jis buvo
ištikimas katalikiškos moralės principams, kurie išsakyti ir Senajame Testamente,
Izraelio karaliaus, Dovydo sūnaus Saliamono, pamokymuose:
„Šešių dalykų VIEŠPATS nekenčia, / o septintas jam kelia pasibjaurėjimą: / išpuikusios akys, melagingas liežuvis, / nekaltą kraują liejančios rankos, / nedoras pinkles
rezganti širdis, / pikta daryti skubančios kojos, / neteisingai liudijantis melagingas liudytojas / ir šeimoje vaidus sėjantis žmogus“5.
Taigi nebuvo laiko klebonui klausti, kodėl taip žiauriai susidorojama su
žmogaus gyvybe, dovanota Dievo. Reikėjo įprasminti klausimą „kaip“. Kaip išgelbėti šiuos žmones? Gelbėtojai ir kunigas atsiduria ties beprotiška dilema.
Per kasdienybės langus žvelgė kantrus, atkaklus ir neramus likimas. Kas
išmatuos jo gylį, erdvę ir svorį? Suaižėję žmonių balsai ieškojo pagalbos, o skausmą
dvasios gelmėje skandino. Nepasiseks paslėpti, – praraja ir tiems, kurie stengėsi
slėpti. Tačiau kleboną gaubė turbūt Šv. Dvasios dovanota ramybė.
J. Gasiūnui akylai talkininkaujant, ūkininkai glaudė žydų vaikus. „Religingi
kaimiečiai gyvybės gelbėjimą laikė šventa pareiga. Buvo dar vienas gelbėjimo motyvas,
toks būdingas lietuvio (ypač žemaičio) būdui. Naciai draudė gelbėti žydus, o priešintis
įvairiai prievartai tiesiog užprogramuota lietuvio charakteryje. Šiaip ar taip, žydų išgelbėta Žemaitijoje“6. J. Gasiūnas buvo tarsi žvalgas-ryšininkas, stebįs tuometę Varnių
atmosferą ir ūkininkams pranešinėjąs, kaip elgtis su slepiamais vaikais.
Vydmantuose, kumetyne, netoli Varnių, žydų Šliomos ir Esteros Kacų šeimoje augo 14 vaikų. Kacai dirbo pas dvarininką Gališanskį, melžė 20 karvių. Įtiko
jam ir sutarė su juo. Varniuose gyvenančios Feigės Kacaitės-Zitos Sabaliauskienės
teigimu, klebonas, rinkdamas bažnyčioje aukas, patempdavo ūkininkų sermėgų
atlapus, tuo įspėdamas, jog reikia užsukti į kleboniją. Dažnai vaikai būdavo slapta
išvedami į kitas sodybas. Slepiamus vaikus, tarp jų ir Zitos brolį Šolomą Juozą,
sesers dukrą Sarą Aldoną, kuri tuo metu svečiavosi pas Kacus (abu gyvena Izraelyje), Idą Teresę Lileikienę (Kacaitę) ir Haną Jadvygą Kacaitę (abi Varniuose
palaidotos) bei kitus kaimiečiai mokė krikščioniškų tiesų ir krikštijo lietuviškais
vardais. Ne vieno ūkininko slepiamiems Kacų vaikams davė Pavilionių pavardes.
Taip buvo lengviau juos išsaugoti.
Zitą, kuri ir šiandien lenkia galvą prieš krikščioniškąjį pasaulį, ilgą laiką
globojo Stanislovas ir Stanislava Burbos. Zita su jų augintine Birute net vienoje
lovoje miegojo. O pavojui ištikus trumpai glaudėsi pas Joną ir Zuzaną Budginius,
turėjusius net dešimt savųjų.
Daugelis ūkininkų žydų vaikus slėpė, rizikuodami savo daugiavaikėmis
šeimomis. Juozapas ir Kazimiera Gintalai irgi turėjo dešimt vaikų, tačiau glaudė ir
svetimus, tarp jų ir Zitos brolį Šolomą
Juozą. Kitiems Kacų šeimos nariams – 4 Ten pat.
5
Senasis testamentas, Pat 6, 16–19.
tėvams, broliams ir seserims – nepa- 6 Sakaitė V. Žydų gelbėjimas, Genocidas ir rezisvyko išsigelbėti, jie buvo sušaudyti.
tencija, 1998, nr. 2(4), p. 81–103..
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Ilgokai, beveik šešerius metus (1943–1949 m.) Tverų bažnyčioje klebonavo
Juozapas Gasiūnas. Beveik trejus metus (nuo 1940 m. lapkričio 24-osios iki 1943 m.
spalio 17-osios) J. Gasiūnas klebonavo Varniuose. Apsidžiaugė tveriškiai, sužinoję,
kad jis 1943-ųjų metų rudenį vėl sugrįžta.
Neramūs nacių ir sovietinės okupacijos metai klebonui buvo tarsi kelias į
Golgotą. Klebonijoje jis priglaudė žydaitę Chają Rožę Šeraitę (dabar – Goldinštein,
gyvena Vilniuje).
Karo ir žudymo karštlige užsikrėtę vokiečių naciai bei jų padėjėjai sudarkė
žydaitės Chajos Rožės šeimos gyvenimą. Apie jos kryžiaus kelius 1988 m. rugpjūčio 23 dienos 195 „Tiesos“ numerio straipsnyje „Išgelbėtojai“ rašė tuometis
Lietuvos TSR nusipelnęs žurnalistas Abraomas Brio:
„Rožė Šeraitė-Goldinštein dirbo Šlifavimo staklių gamyklos bendrabutyje administratore, laisvalaikiu vaidino Žydų liaudies teatre. Manydavau, kad tai vargo, sunkumų
nepatyrusi moteris. Bet kartą išsikalbėjome. Pasirodo, likimas jai nepašykštėjo baisių
išgyvenimų...
Prieškariniai Varniai. Čia gyveno amatininkai, Biržulio ežere žvejoję žvejai, smulkių
krautuvėlių savininkai – lietuviai, žydai. Jie gyveno draugiškai, namas prie namo. Rožei
buvo tik 11 metų, kai prasidėjo karas ir įsiveržė hitlerininkai. Netrukus Varniuose prasidėjo
pogromas. Naciai žaliūkai įsiverždavo į žydų namus, grobdavo jų turtą. Mergaitė matė,
kaip esesininkas vienam seniui perpjovė pilvą. Gydytoją, kuris bandė apsaugoti merginas
nuo išprievartavimo, užmušė. Visus Varnių žydus suvarė į Viešvėnų kaimą. Kartą atrinko
23 jaunus vyrus, nusivarė už tvoros ir sušaudė. Tarp jų buvo ir Rožės tėvas.
Kitą dieną naciai išžudė visus kitus vyrus, senius ir berniukus, o moteris nuvarė į
Geruliuose (Telšių r. – aut. past.) įsteigtą koncentracijos stovyklą. Ten jau buvo moterų
ir vaikų iš kitų Žemaitijos vietų – Luokės, Tverų, Salantų, Tirkšlių, Laukuvos.
1941-ųjų pabaigoje Gerulių koncentracijos stovyklą likvidavo. Visus, apie 10 tūkstančių moterų ir vaikų, padalijo į dvi grupes. Stipresniosioms pareiškė, kad perkelia į
Telšius, o kitas ves „pasivaikščioti“. Ten, kur iškasti gilūs grioviai. Rožytė, lyg nujausdama, perbėgo į pirmąją grupę, o motina su broliuku liko antrojoje.
– Kai mūsų kolona judėjo Telšių link, – prisimena Rožė, – išgirdome automatų
papliūpas ir širdį veriančius klyksmus. Supratome, šaudo tas, kurias išvedė „pasivaikščioti“. Ten buvo mano motina, brolis...
Telšių gete jų niekas nemaitino. Aptvare aptiko silpnai prikaltą lentą, ją iškeldavo
ir išlįsdavo „į laisvę“ (auštant, kai sargybiniai dar snausdavo prie vartų). Eidavo nelaimingieji į kaimus, prašydavosi kokio darbo, kad kąsnelį užsidirbtų. Užjautė žemaičiai
rasistų aukas: kas pieno šlakelį, kas duonos duodavo.
Atėjo 1941-ųjų žiema. Kūčių vakarą Rožytė pasibeldė į nepažįstamo valstiečio
duris. Šeimininkė ją įsileido, pamaitino, o šeimininkas sako: „Greičiau bėk pas savuosius
ir perspėk, kad jums duobės jau paruoštos. Supratai, duobės!“ Kaip nesuprasi, ir Rožė,
kiek kojos leido, bėgo į getą. Ten jau žinojo, geri lietuviai perspėjo.
Vėl – atsargiai atkėlė aptvaro lentą, vėl – bėgo, kur akys vedė. Nubėgo į Rainių
miškelį ir iš nuovargio krito po eglute, drebėjo ne tiek nuo viduržiemio šalčio, kiek nuo
klyksmo, kuris sklido iš tos pusės, kur buvo šaudomi Telšių geto kaliniai.
Vakare, nujausdama, kad sušals, išlindo iš po eglės ir beldėsi į artimiausios sodybos duris.
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– Vacy, žiūrėk, žydukė! – suriaumojo į prieangį išvirtęs vyriškis. – Greičiau šautuvą!
Ji vėl – bėgti. Pribėgo tvartus, įlindo vidun, o šilta, o gera... ir šalia veršelių užmigo. Paryčiu užėjęs šeimininkas ją rado. Nusivedė virtuvėn, davė karštų bulvių. Paskui
parodė kelią į jaują, kur ant linų stirtos gulėjo šeši paslėpti žydai. Su jais Rožytė išbuvo
savaitę. Tačiau šeimininkas pareiškė:
– Visų laikyti nebegaliu, pavojinga ir maisto nebeturiu, Tegu moteris su dviem
vaikais lieka, o kiti – eikite...
Ėjo mergaitė iš sodybos į sodybą. Vieni pamaitindavo, kiti, bijodami okupantų
keršto, duris prieš ją užtrenkdavo, visko mergaitė patyrė. Nutarė, grįš į Varnius, kur jos
senelis žvejys gyveno, kur jį žmonės gerai pažinojo. Gal kas jos pasigailės.
Pakeliui užėjo į šalia kelio stovėjusią Juozo Mikučio trobelę. Šeimininkė išmaudė,
perrengė, davė valgyti. Dieną laikydavo rūbų spintoje ir tik naktį išleisdavo laukan tyru
oru pakvėpuoti. Rožė pati suprato, kad pas Mikučius nors ir gera, bet nesaugu. Karkliškių kaime ją priglaudė senelį pažinojęs žvejys Vladas Vasiliauskas. Ir jo sesuo Stasė,
ir senelis Jonas gailėjo našlaitės, ją beveik metus slėpė nuo pašalinių akių. <...> Kai
pasidarė nesaugu, mergaitę Vasiliauskai perdavė Govijos kaime gyvenusiems Danieliui ir
Juzefai Radžiams.
Ir vis dėlto kartą mergaitė pateko į policijos nagus. Ją įmetė į Varnių policijos
rūsius. Net neverkė, susirietė į kamuolėlį ir abejingomis akimis žiūrėjo į tolį. Tokią ją
užtiko policijos komendantas Petras Mėčius, privertė atsistoti, stipriai papurtė:
– Rytoj tave išveš už Varnių, būsi sušaudyta. Tu nebijok, niekas į tave nešaus,
bėk! Tik atsimink, aš, Petras Mėčius, taip įsakau! Atsiminsi, Petras Mėčius!
Taip ir buvo. Švintant ją išvedė, kažkas iššovė, ir ji pasileido bėgti...“7
Netrukus mergaitė atsidūrė Tverų klebonijoje, ją slėpė jau minėtas klebonas
J. Gasiūnas.
Reikėjo mergaitę maitinti, tvarkyti higieninius reikalus, o vėliau vakarą
išvesti į gryną orą. Anot J. Verbausko, dabar gyvenančio Akmenėje, keliaudavo
Stefanija ir Rožė Lopaičių piliakalnio link, baugiai pasižvalgydamos. J. Verbausko
teigimu, mansardoje buvo slėptuvė, kurioje galėjo pasislėpti nuo pašalinės akies,
tačiau ne nuo nacių įžvalgos.
Netikrumo, baimės aura gaubė Tverų kleboniją, šventorių ir kapinių koplyčią. Guodė tikėjimas. Irdamasi per skaudžius išgyvenimus, gero žmogaus dvasia
sutelkia vidinius išteklius ir atveria duris į platesnę bei prasmingesnę būtį. Anglų
kalbos žodis „evil“ lietuvių kalba reiškia blogį, taigi mirtį, o skaitant nuo galo –
„live“ reiškia gyvenimą. Simbolinis žodis. Apsuptas karo bei mirties dvelksmo
ir sulaukęs ryto, nebuvai tikras, ar išgyvensi iki vakaro, o nakčiai atėjus dėkojai
Dievui, kad likai gyvas.
Mirtis ir gyvenimas Tverų klebonijoje vienu taku vaikščiojo, vis prasilenkdami ir nepaliesdami vienas kito.
Tačiau kartą, kai Genovaitė išėjo į mokyklą (ji Chają Rožę turėjo budriai
saugoti), mergaitė, slepiama klebonijos mansardoje, prisiartino prie lango. Pamatė
ją tie, kuriems nereikėjo pamatyti. Klebono giminaitės teigimu, netrukus vokiečių
naciai ir jų pagalbininkai apsupo kleboniją. Atrodė, jog išgelbėti Rožę nėra jokios
vilties. Anot Genovaitės, J. Verbausko ir
pačios Rožės, kažkas žaibiškai pasiūlė 7 Brio A. Išgelbėtojai, Tiesa, 1988, nr. 195.
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ją suvynioti į kilimą ir pastatyti į kampą. Kareiviai išbadė viską, kas jiems atrodė
įtartina, tačiau kilimo nelietė. „Turbūt Dievas ir Tėvelio (taip ji vadino dėdę kleboną)
geri darbai padėjo“, – pasakodama atsiduso Genovaitė ir toliau tęsė: – O Rožė vis
tiek nenustigo vietoje. Kartą ji iš mansardos nusileido laiptais į apačią ir pro rakto skylutę žiūrėjo, kaip pusryčiauja vokiečiai.“ Taigi nelaimė vėl čia pat, už durų, stovėjo.
J. Gasiūno dvasią ramino jo paties sodinti ir prižiūrimi gėlynai, puošę ne
tik klebonijos fasadą. Įvairiaspalviais jurginais apsodintas takelis vedė į bažnyčią.
Jurginai lydėjo ir keliuką į žiemkenčių bei vasarojų lauką. Ir kaip nuostabiai
vasarojai sutarė su įvairiaspalvėmis gėlėmis!
Atsakomybė už aikštingos žydaitės likimą, nacių kareiviai, su kuriais reikėjo
svetingai bendrauti, šypsotis, ir tartum jurginuose budinti esatis įpareigojo budėti
naktį, dieną stovėti sargybos vartuose ir neužmiršti, jog pirma žmogaus Dievo
žodis eina. Gyvenimą audė viltis.
Ypač pamaldus ir bažnyčiai ištikimas Juozapas Gasiūnas gyveno ir pasaulietinį
gyvenimą. Štai ką pasakojo Genovaitė: „Kartą klebonas išgirdo, kad yra ūkininkų, kurie
pavargėliams neduoda net menkiausios išmaldos, dar ir iš kiemų varo. Sugalvojo klebonas
pamokyti vieną tokį. Pasiėmė sutaną, maldyną, žvakę, apsirengė pavargėliu ir užsuko
į šykštaus ūkininko sodybą. Prašė pavalgyti ir nakvynės. Tik intensyvus ir nuolankus
maldavimas suminkštino šeimininkės širdį, „elgetą“ apgyvendino vištidėje. O kai sutemo
ir pamatė jį, apsirengusį sutana ir besimeldžiantį, sodybos šeimininkė susigėdo, prašė
viešai nepaskelbti, net žąsį siūlė. Tačiau klebonas, neminėdamas pavardės, per pamokslą
šeimininkę barė, primindamas, ko verta mūsų artimo meilė.“ Yra sakoma, jog negalima
palikti nė vieno neapversto akmens, kitaip jis apsamanos. Panašiai ir su žmogumi.
Klebonas dažnai lankydavosi ir tėviškėje. Jį lydėdavo arba zakristijonas
K. Kryževičius, arba ūkio prižiūrėtojas J. Verbauskas. Vasarą dvarininkės Venckevičienės pievos skendo baltuose dobiluose, todėl ir medaus tveriškių aviliai
netrūko. Klebonas jo nuveždavo ir savo mamai į Stašius.
Tačiau labai greitai per Tverus atūžė, atpoškėjo karšta Antrojo pasaulinio
karo fronto linija, dūmais paleidusi ne vieną namą, tik klebonija, bažnyčia ir
mūrinė varpinė išdidžiai žvelgė į tartum putojančios upės srove besiveržiančius
sovietinės armijos dalinius.
Chaja Rožė, kaip nepilnametė, pateko į vaikų namus. Anot pačios Rožės,
nelengvas buvo pokario metų gyvenimas vienui vienai, be saviškių ir artimųjų.
Vėliau surastos seserys ir brolis.
Tverų miestelyje burzgė pilki, brezentu dengti automobiliai, dar pilkesni
šmėžavo rusų kareivių veidai. Visuose keliuose riaumojo karinės mašinos, parpė
motociklai, aidėjo ir smelkėsi į mūsų tautinę kultūrą rusiški „nacionaliniai“ žodžiai.
Kurį laiką Tverų pradinę mokyklą užėmė kariuomenės štabas. Mes, vaikai,
tykodavome išmestų konservų dėžučių. Iš jų mūsų tėvai, prikniediję auseles,
darė puodelius pienui, gilių bei cikorijos (ją užsiaugindavome patys) kavai gerti.
Saldindavome iš cukrinių runkelių išvirtu sirupu.
Turbūt tą pačią sovietinės armijos į Tverus įsiveržimo dieną rusų kareiviai
į kleboniją atvedė berniuką, prašydami klebono jį priglausti. Vaiko tėvas, aukšto
rango rusų karininkas, žuvo, o mama, karo gydytoja Ilarionova, mūšio sumaištyje
atitrūko nuo vyro ir berniuko (su savimi jie vežiojosi ir sūnų). J. Gasiūnas pri1205
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glaudė Arkadijų, mokė poterių ir pakrikštijo, duodamas jam Pranciškaus vardą.
Augo Arkadijus Pranciškus, tapo pamaldus, net apie kunigų seminariją galvojo.
Įgyvendinti sumanymą trukdė tautybė. Neapleido ir mintys surasti motiną. Tuo
pačiu rūpinosi ir klebonas.
Ūgtelėjęs Arkadijus pėsčias nuėjo į Telšių karinį komisariatą pasidomėti, ar
jo niekas neieškojo, ir paliko savo buveinės koordinates. Išeidamas prasilenkė su
inteligentiškos išvaizdos moterimi, pravėrusia irgi komisariato duris.
„Ramų Kūčių vakarą, – pasakojo Genovaitė, – kai prie šventinio stalo sėdėjo
visa klebonijos šeimyna, pasigirdo beldimas į duris. Jas pravėręs, Arkadijus išvydo tą
pačią moterį, sutiktą komisariate.“
Ir liko Tveruose gydytoja Ilarionova, gydė tveriškius. Griežta ir ūmi, tikinti
Dievą. Išeidama į bažnyčią, ant durų priklijuodavo raštelį, kada būsianti ambulatorijoje (tame pačiame name ji su sūnum ir gyveno). Su pacientais ir kitais
miestelio gyventojais gydytoja šaltai bendravo, žinoma, rūpinosi sūnumi.
Vėliau abu išvyko į gimtąjį miestą – Maskvą. Genovaitės teigimu, Arkadijus baigė Lomonosovo universitetą Maskvoje, dirbo Japonijos konsulate, mokėjo
16 kalbų (jo likimas nežinomas). Paskutiniais duomenimis, Arkadijus Ilarionovas
vedęs, vaikų neturėjo, todėl abu žadėję stoti vienuolynan. Ilgą laiką į Tverus ir
į kitas parapijas, kuriose dirbo J. Gasiūnas, plaukė Arkadijaus Pranciškaus laiškai. Po viena nuotrauka Arkadijus Ilarionovas taisyklinga lietuvių kalba parašė:
„Gerb. Klebonui J. Gasiūnui, Tėvui ir Mokytojui, dėkingas Pranciškus. 1951 XII 10.“
Ir vėl nerimas bei rūpesčiai užgulė kleboną Juozapą Gasiūną. Sovietinė
moralė intensyviai terorizavo jį.
„Iš Rietavo atvykusi sovietų okupantų brigada viską aprašė. Pasikvietę kleboną į
Vykdomąjį komitetą, liepė jam pasirašyti prieš popiežių, o nesutikus atėmė visus dokumentus ir įsakė per 24 valandas dingti iš Tverų. Tuščioje klebonijoje netrukus apsigyveno
sovietų valdžios partorgas Pocius, – pasakojo devyniasdešimtmetis J. Verbauskas. – Į
ratukus sutilpo tai, ką valdžia leido pasiimti. Jį išvežė ir slėpė vienas bažnyčios komiteto
narys iš Lopaičių kaimo, kol buvo gautas paskyrimas į Akmenę.“ Ir joje ūkio reikalus
tvarkė J. Verbauskas.
Beveik pusamžis klebonas J. Gasiūnas atsidūrė naujoje aplinkoje, Lietuvos
šiaurėje – Akmenėje.
Yra dvi Akmenės. J. Gasiūnas klebonavo senojoje, kuri įsikūrusi prie
Dabikinės upės. Šv. Onos bažnyčia priklauso Viekšnių dekanatui. Savo vardą
Akmenė gavo nuo daugybės apylinkėje ir upėje esančių akmenų. Miestelis įkurtas
XV–XVI a. sankirtoje. Dabikinės dvaras ilgą laiką priklausė Žemaičių seniūnams
Kenstavičiams-Kęsgailoms.
Viskas J. Gasiūno prarasta, kas buvo užgyventa, tačiau ramino tai, kas liko
svarbiausia: tikėjimas, dvasios šviesa ir švenčiausios tiesos supratimas. Taigi reikėjo
kaip nors kurtis, susipažinti su Akmenės parapijiečiais, viską pradėti iš naujo. Ir
klebonas įsisuko į savo tiesioginių ir pasaulietinių problemų ratą. Prižiūrėjo bei
sargino vieną senutę ir ją palydėjo į amžino poilsio vietą. Už globą senutė jam
paliko namą, kuriame ir apsigyveno klebonas. Namas tuoj paskendo gėlėse, atsirado ir bitynas. Pamilo jį Akmenės tikintieji. Bronė Grotuzienė ir kiti vyresniojo
amžiaus akmeniškiai J. Gasiūną mini tik geru žodžiu.
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Akmenės bažnyčia, kaip ir daugelis Lietuvos bažnyčių, išgyveno krizę.
Tikintieji inteligentai bijojo viešai išpažinti Dievą, eiti į bažnyčią. o netikinčiųjų,
ypač agresyvių, netrūko. Taigi retėjo tikinčiųjų gretos Akmenės bažnyčioje. Be to,
J. Gasiūno negalėtume pavadinti vadybininku, azartiškai besirūpinančiu bažnyčios
išore bei vidumi ir savo asmeninėmis teisėmis. Sovietų valdžia nacionalizavo
namą, kuriame klebonas J. Gasiūnas teisėtai gyveno. Tik daug vėliau už namą
gauta nedidelė finansinė kompensacija.
Beje, Arkadijus Ilarionovas dažnokai lankydavosi Akmenėje, atveždavo Tėveliui religinių knygų.

Lauko Soda – paskutinis Juozapo Gasiūno
sielovados kampelis
Lauko Soda – tik 11 km į pietus nuo Telšių, netoli Užrio ežerėlio. 1785 m.
Varnių kanauninkai čia pastatė medinę Šv. Joachimo bažnyčią, kuri iki 1936 m.
priklausė Žarėnų filijai, dabar – Telšių dekanato Lauko Sodos parapijos bažnyčia.
Iki šiol išlikęs XVIII a. nedidelis medinis bažnyčios pastatas, apkaltas lentomis, su mažu bokšteliu.
Bažnyčios viduje yra 1786 ir 1821 m. barokinės taurės, XIX a. metalinis
rokoko relikvijorius, 1787 m. ornamentuotas geležinis kryžius. Šventoriuje – XIX a.
medinis koplytstulpis su šv. Florijono skulptūra. Varpinėje – 1796 m. lietas
bronzinis varpas. Tebėra išlikęs 1788 m. indas smilkalams laikyti. Yra didysis ir
šoninis altoriai8.
1969 m. apie 150 gyventojų turintis miestelis ir Šv. Joachimo bažnytėlė
maloniai priėmė kleboną.
Malonus buvo mano susitikimas su lauksodiškiais – bibliotekos vedėja Ona
Lileikiene, Irena Einikiene ir buvusiu Lauko Sodos bažnyčios komiteto pirmininku
Antanu Varpučinskiu.
Anot I. Einikienės, klebonas ypatingą dėmesį skyręs bažnyčios chorui. Choras, – taip minėjęs klebonas, – viena iš šv. Mišių puošmenų, raktas į tikinčiųjų
dvasios pasaulį. Beje, ir Tverai J. Gasiūno klebonavimo metu, net ir sovietmečiu,
turėjo balsingą chorą. Jį išblaškė 1948–1949 m. tremtys į Sibirą.
Kalbėjusiųjų pasakojimai byloja, jog Lauko Sodos klebonas J. Gasiūnas artimai bendravo su šios parapijos žmonėmis, nepamiršdavo bažnyčios tarnų vardadienių bei gimtadienių. Net ir tais atvejais, kai po ranka nebūdavo šeimininkės,
sugebėdavo serviruoti stalą, nepamiršdamas šalia lėkštės padėti po gėlės žiedelį.
Anot ilgamečio bažnyčios choristo Stanislovo Bumblausko, ypač užjautė vargšus
ir nelaimingus žmones. mėgstantieji stiklelį ir beprasmį gyvenimą įvairiomis melagystėmis išviliodavo iš klebono pinigų ir kitokios šalpos. Pavyzdingai tvarkė
krikšto, santuokos, mirties metrikus ir kitą bažnyčios dokumentaciją.
Buitinius klebonijos reikalaus tvarkė šeimininkė Kastancija Lazdauskaitė, o
bažnyčios – jau minėtas A. Varpučinskis. Pastarajam teko ir prieš Telšių rajono
valdžią aiškinti, kaip tvarkoma bažnyčios dokumentacija, kur laikomi įvairūs kvitai bei sąrašai. Komiteto pirmininkas,
paklaustas, kaip vykdomos Pirmosios 8 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios I, Telšių vyskupija,
Komunijos apeigos, nesutrikęs ir jį klauChicago, 1980, p. 197.
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Lauko Sodos
Šv. Joakimo bažnyčia.
2005 m.

Kunigas Juozapas
Gasiūnas prie Lauko
Sodos klebonijos.
1975 m.

sinėjusiam Telšių rajono vykdomojo komiteto pirmininkui atsakęs: „Atvesk ir savo
vaiką, jei poterius mokės, bus prileistas prie Komunijos, o jei ne – vėl iš naujo.“ Choristo
S. Bumblausko teigimu, bažnyčia sovietų valdžiai mokėjo nemažus mokesčius.
Įvairių atlaidų metu J. Gasiūnas vykdavo ir į kitas parapijas. Dažnas svečias
būdavo Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje.
Švenčiant J. Gasiūno kunigystės 50 ir amžiaus 85-erių metų jubiliejų, gražių
žodžių jam negailėjo Feigė Kacaitė-Zita Sabaliauskienė: „Jūsų dviguba šventė yra
brangi visiems, kas Jus pažįsta. Daug metų dalijote nuoširdžiausius patarimus, guodėte.
Nuo mirties išgebėjote mano šeimos penkis žmones ir rūpinotės daugeliu mano tautybės
žmonių likimu. Lenkiuosi žemai už savo seseris ir brolį, už tai, kad mūsų sielas sujungėte
su Jėzumi ir Švč. Mergele Marija.“ Jaudinančiais žodžiais dėkojo klebonui už laimę
gyventi ir sveikatos jam linkėjo Chaja Rožė Goldinštein (Šeraitė).
Irena Daubarienė (Jankauskaitė), Telšių švietimo skyriaus vyr. specialistė,
prisimena savo Pirmąją Komuniją Lauko Sodoje. Jos atsiminimuose liko graži
klebono J. Gasiūno jubiliejinė, o kartu giminės bei lauksodiškių šventė, gėlėse paskendęs namelis, tada klebonija vadinamas, Feigės Zitos Sabaliauskienės ir Chajos
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Rožės Goldinštein žodžiai, padėka už
išgelbėtą gyvybę, kunigo klebono paprastumas, kuklumas ir nuoširdumas.
Atėjo ta diena, kai klebonas nebegalėjo aukoti šv. Mišių. Šeimininkei
K. Lazdauskaitei paklausus, ką pasakyti
į bažnyčią susirinkusiems žmonėms,
J. Gasiūnas atsakęs: „Padėk arnotą ant
altoriaus, ir žmonės supras.“ Ant altoriaus buvo padėtas ir arnotas, ir stula,
ir taurė. Žvelgė į juos lauksodiškiai
ir suprato, jog klebonas jau niekada
nebeaukos šv. Mišių.
Mirė kunigas Juozapas Gasiūnas
1989 m. rugsėjo 18 d. Palaidotas Lauko
Sodos bažnyčios šventoriuje. Laidotuvėse dalyvavo tuometis Telšių vyskupas
Antanas Vaičius, kunigai: monsinjoras
Tadas Poška, Juozas Pranciškus Gedgaudas iš Telšių, monsinjoras Bronis- Lauko Sodos bažnyčios klebonas Juozapas
lovas Burneikis iš Klaipėdos, Antanas Gasiūnas. 1986 m.
Gylys, Jonas Pakalniškis ir kiti Telšių
ir kitų vyskupijų dvasiškiai, giminės, žinoma, ir ištikimieji Kacų vaikai bei Chaja
Rožė Goldinštein (Šeraitė).
Einant J. Gasiūno gyvenimo vieškeliais, būtina susimąstyti, ar spėjame įvertinti žmonių, save paskyrusių bažnyčiai ir žmonėms, triūsą.
Namas, kuriame gyveno J. Gasiūnas, dabar tuščias, žolyno kauburiai – tartum skauduliai, byloja apie negailestingą, viską naikinantį laiką, tačiau menantį šį
paprastą, išskirtiniais gabumais netituluotą žmogų, tačiau gilios dvasios, brangų
už gerumą ir pamaldumą, sugebėjimą žmoguje matyti asmenybę, glausti ją. „Bažnyčiai reikia <...> gilios bažnytinės dvasios kunigų, kurie labai mylėtų jiems pavestus
žmones ir pasiaukojamai jiems tarnautų. Reikia šventų kunigų, kuriems rūpėtų <...>
nemarios žmonių sielos“, – primena arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.
taigi Juozapas Gasiūnas buvo ne aukos šakelė, metama į apeigų laužus, o saulės
spinduliukas, nuo kurio buvo šilta jo aplinkos žmonėms.
Jau po mirties, 1997 m., kunigas Juozapas Gasiūnas apdovanotas Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiumi. Tais pačiais metais Jad Vašem Izraelio memuarinis muziejus jį
pagerbė Teisuolio medaliu ir garbės raštu. Apdovanojimai įteikti kunigo sūnėnui
Algirdui Gasiūnui.
Jeruzalėje, Teisuolių alėjoje, J. Gasiūno, kaip ir kitų gelbėtojų, garbei pasodintas medelis, panašus į lauro medį.
Te visada rusena gerumo kibirkštis.
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Žemaitijos kunigai šviesuoliai
Juozas Girdvainis

Kultūrologas kunigas Jonas Paliūkas
1956–1962 m. Medingėnų parapijos klebonas
Aktyvus Lietuvos visuomenės veikėjas, kultūrologas,
kino dokumentininkas, 1956–1962 m. klebonavo Meding¸nuose,
„Liturginio maldyno“ autorius.
„Atsidavęs kunigo pašaukimui, ištikimas vienuolis marijonas, tvirtas tiesos skelbėjas, nuoširdus ir atviras. Daug pamoksle
pasakantis, užjaučiantis žmogų ir suprantantis mūsų vargus ir
kančias, – sakė Medingėnų parapijiečiai. – O kasdieniame gyvenime – daug dirbantis, visur lakstantis, vakarais sėdintis prie knygų.“
„Darydavo gražias nuotraukas. Gražiai griežė akordeonu,
armonika, bajanu. Dainavo ir traukė giesmes“, – sakė daugelį metų
patarnavęs šv. Mišioms inžinierius Stasys Knystautas.
Medingėnų kunigas
„Neramios širdies žmogus, – sakė Tvìrų parapijos žmonės. – Jonas Paliūkas MIC.
Čia jis dažnai filmuodavo Tvìrų, Žar¸nų, Medingėnų apylinkes, Nuotr. iš Rusijos
jų žmones, buitį. Ir bažnyčioje su kino kamera sukinėdavosi.“
Novosibirsko kalėjimo
„Organizuodavo talkas Medingėnų bažnyčiai tvarkyti, bylos. 1956 m.
šventoriui, jos aplinkai. Kasmet su juo apravėdavome, valydavome, laistydavome Medingėnų kapinėse. Sutvarkydavome apleistus, be giminių likusius
kapus“, – sakė medingėniškiai.
„J. Paliūkas – didis Medingėnų, Tverų šviesuolis, draugiškas padėjėjas vaikams,
motinoms, visiems, kas su juo bendravo.
Be galo mielas ir kilnus Medingėnų bendruomenės ir Tverų parapijos žmogus.
Iškalbingas, ugningas pamokslininkas, nusistatęs prieš negeroves visuomenėje, ir tikras
savo profesijos kunigas.“
„Mėgo gamtą. Miške sustodavo, įsiklausydavo į paukštelių giesmes, pats niūniuoti
pradėdavo. Mus, vaikus, pratino labiau suprasti ir mylėti kiekvieną gyvybę gamtoje.“
„Drožinėdavo iš kieto medžio ir kaulo gyvūnėlių, žmonių figūrėles, gražiai piešdavo,
pridarydavo nuotraukų ir viską dovanodavo žmonėms.“1
Šviesaus atminimo kunigas Jonas Paliūkas, vienu metu gyvendamas Akmìnėje,
1966 m. apie save yra parašęs tiktai vieną autobiografinį puslapį.
„Gimiau 1913 m. spalio 24 d. Varakiškių kaime, Pùmpėnų valsčiuje, Pånevėžio
apskrityje, žemdirbių šeimoje.
1927–1934 m. mokiausi Panevėžio gimnazijoje.
1934–1937 m. studijavau Ka÷no tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, kur 1937 m.
baigiau gimnazijos kursą.
1937–1939 m. ten pat seminarijoje studijavau filosofiją.
1939–1943 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete Teologijos-filosofijos fakultete studijavau teologiją, gavau licenciato 1
Girdvainis J. Medingėnai–Žarėnai, 1947–1990 m.,
laipsnį.
ARFA.
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Kun. Jono Paliūko
MIC baudžiamosios
bylos lentelė.
Baudžiamųjų bylų
abėcėlinė kartoteka
(LYA, f. K-1, ap. 61)

Po 1942 m. gegužės 24 d. įšventini- Pirmoji komunija Tveruose. Kunigai J. Paliūkas
mo į kunigus ėjau kunigo-vikaro pareigas (juoda sutana) ir Konstantinas Velioniškis.
Varėnojê I – 1943–1944 m., Ukmergėjê – 1984 m. liepa
1944–1945 m., Marijãmpolėje – 1945–
1946 m. ir Žema¤čių Kalvaríjoje – 1946–1949 m.
1949 m. gegužės 11 d.–1950 m. balandžio 5 d. klebonavau Janåpolėje, kur buvau
areštuotas ir išvežtas į Síbirą.“2
J. Paliūkas suimtas 1950 m. balandžio 5 d. Janapolėje „už antitarybinę pro
pagandą“ – už tai, kad „1946 m. birželio
mėn. Kavãrsko bažnyčioje per pamokslą
kunigas Jonas Paliūkas pasakė: „Broliai 2 LCVA, f. R-181, ap. 7, b. 20, vokas nr. 20.
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lietuviai, būkite tvirti, atsidavę katalikai, melskite Dievą,
kovokite su visokiu purvu ir mes nugalėsime.“
Sovietinio saugumo agentai užfiksavo kunigo žodžius
ir teisme iššifravo, kad „purvas – tai sovietų valdžia ir
sovietinės organizacijos: komunistų (bolševikų) partija, komunistinis jaunimas, pionieriai ir kolūkiai.“3
Už tuos pamokslo žodžius kunigas J. Paliūkas
sovietų „ypatingojo pasitarimo“ trijulės 1950 m. balandžio 5 d. suimtas ir išvežtas į Vilniaus Lùkiškių
kalėjimą, laikytas ir tardytas KGB rūsiuose. Tiktai
rugsėjo 9 d. nuteistas 10 metų pataisos darbų lagerio
ir ištremtas į Sibirą, Kêmerovą Tòmsko srityje, nors
1950 m. gegužės 25 d. Lukiškių kalėjimo gydytojai Kunigas J. Paliūkas Tverų
J. Paliūkui buvo nustatę ir pateikę pažymą, kad Švč. Mergelės Marijos
„J. Paliūkas serga plaučių tuberkulioze ir jam reikalingas Apsilankymo bažnyčioje.
1990 m.
skubus gydymas“.
Janapolėje 1950 m. balandžio 5 d. aprašytas
ir atimtas kunigo Jono Paliūko, Jono, gim. 1913 m., turtas: baldai, užuolaidos,
paklodės, patalynė, staltiesės, fotoaparatas „Agfa“, Nr. 3371695, rankinis laikrodis
Nr. 3146243, naujas akordeonas, vyriškas dviratis ir etažerė su knygomis.
Kunigas J. Paliūkas neigė savo kaltę, prašė, kad būtų gydomas nuo plaučių
tuberkuliozės, jį kamavo baisus kosulys, deja, į tai neatsižvelgta.
Tremtinio J. Paliūko byloje yra gimimo liudijimas, Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto studijų knygelė.
Toliau kunigas J. Paliūkas rašo: „1950–1956 m. buvau Novosibírsko kalėjime –
lageryje (Tiumênės, Kemerovo, Mordòvijos lageriuose).
1956 m. birželio 8 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo komisijos
nutarimu areštas ir teismas buvo nuimtas ir 1956 metų birželio 15 d. grįžau į Lietuvą.
Grįžęs dirbau klebono pareigose Medingėnuose – 1956–1962 m. ir Aleksãndrijoje –
Truikinuosê – 1962–1965 m.
Nuo 1965 m. birželio 9 d. esu Akmìnėje bažnyčios altarista.“4
Kunigas J. Paliūkas, kunigaudamas Žemaitijoje, pamėgo žemaitiškas „kalnų
giesmes“. Tų giesmių tekstus sutvarkė literatūriškai ir pritaikė melodijas.
Kunigas J. Paliūkas 1968 m. išleido „Liturginį maldyną“, kuris šiandien
populiarus Lietuvos bažnyčiose. 1984 m. išėjo antras leidimas.
„1986 m. buvau susitikęs su kunigu Jonu Paliūku Tvìruose, daug kalbėjomės,
atvirai smerkėme sovietų valdžios žiaurumus, lietuvių tautos kultūros ir meno, dvasininkijos luomo naikinimą. Važinėjome dviračiais Tverų apylinkėse, fotografavome, filmavome,
bulves lauže kepėme. Važinėjome į Žarėnus, Medingėnus, lankėmės mišiose, ieškojome ir
radome vis daugiau gerų kino ir fotokadrų. Viską darėme paskubomis. Trūkdavo laiko.
Retkarčiais telefonu aptardavome įvairias gyvenimo situacijas, kalbėdavomės daugiau apie
Medingėnų ir Tverų žmones, jų gyvenimą ir likimus. Jis visada kalbėdavo su meile ir
įsijautimu, vaizdžiu ir ekspresyviu stiliumi.
3
LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-12090 (Lukiškių kalėjimo
Raginau kuo daugiau įamžinti kaimo žmobyla), l. 38.
nių, jų kasdienę buitį, bažnytines apeigas, 4 LCVA, f. R-181, ap. 7, b. 20, vokas nr. 20.
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įvairius įvykius ir gamtos vaizdus. Vis to laiko abiem trūkdavo. O sovietinio saugumo
pareigūnai neretai vilkdavosi iš paskos, teiraudavosi, ką čia darome? Sakėme, kad viską
savo pomėgiui.“5
J. Paliūkas nepriklausė jokiai politinei organizacijai. Jis buvo marijonų vienuolis, paskui kunigavo Aleksandrijos (Truikinÿ), Klykuolių bažnyčiose, kartu su
būsimu vyskupu Antanu Vaičiumi.
Nuo 1965 m. birželio 9 d. J. Paliūkas dirbo altaristu Akmenėje, 1985–1990 m. –
vikaru pas kunigą Konstantiną Velioniškį Tveruose. Čia darbavosi ir apaštalavo
rekolekcijose, atlaiduose.
J. Paliūkas mirė 1990 m. vasario 4 d. nuo širdies smūgio. Palaidotas Tverų
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios šventoriuje.
Kunigo Jono Paliūko kino dokumentika (1983–1990)6
Eil.
Nr.

Dokumento turinys

Dokumento
trukmė

Įrašo
data

1.

Tverų apylinkės. Miškai, laukai, ežerėliai, ariama arkliu žemė,
plaukia valtimi, vaikai, sodybos, moterys, poilsiautojai prie ežero,
sodybos vidus; gyventojas taiso grėblį – drožia grėblio dantis,
avys ganosi, minkoma duona – mergaitės minko, vaikai važiuoja
dviračiais, pjauna šieną su dalgiu, karvės, žąsys. Žiema. Kapinės.
Tverų bažnyčia.

03:00:00

1987

2.

Tverų apylinkės. Miškai, laukai, ežerėliai, upeliai, tvenkiniai,
03:00:00
sodybos, sena močiutė, bičių aviliai, apgriuvę ūkiniai pastatai,
gandrai gandralizdyje, pievos, vaikai žvejoja, vaikai, mergaitė su
triušiuku. Tverai, mergaitės prie tvenkinio, berniukai su dviračiais,
vaikai kieme žaidžia krepšinį, motociklas su lopšeliu, namo vidus.
Varto šieną.

1987-05-26–31

3.

Tverų apylinkės. Žydintys medžiai, ežeriukas (tvenkinys), sodyba
Liepaičiuose, sodybos kryžius, vaikai. Mokslo metų užbaigimas
prie Ruškės ežero. Tverų mokyklos mokytojai ir mokiniai. Vaikai
braido ežere, žaidžia kamuoliu, valgo, dainuoja, šoka liaudies šokius, deklamuoja eilėraščius, vaidina, sporto varžybos su maišais.
Kapinės, Tverų vaizdai, bažnyčios šventorius.

1989-05-26

4.

Darb¸nai. Darbėnų bažnyčia, šventorius, kryžiai, koplytėlės,
03:00:00
bažnyčios vidus, povas, žmonės arinėja daržą su rankiniu arklu.
Vakaro mišios. Nuo 00:45:00–01:24:00. Toliau – La÷kžemės bažnyčia, medinė varpinė. Nuo 01:41:00 – Marijos koplyčia, ministrantai.
Nuo 01:59:00 – vaikai namuose. Nuo 02:07:00 – kita bažnyčia,
meldžiasi vaikai.

1984-06-20–22

5.

Tverų šventė. Dalijama komunija.

03:03:00

1984

6.

Darbėnai. Darbėnų bažnyčia. Dievo kūno šventės procesija.
Bažnyčioje gieda žmonės, klapčiukai padeda kunigui apsirengti,
mergaičių procesija bažnyčioje.

03:03:00

1984-07-01

7.

Ekskursija po Aukštaitíją. Rozalímas, bažnyčia ir šventorius.
Klóvainiai, bažnyčia ir šventorius. Pùšaloto bažnyčios šventorius,
kapinės, Pùmpėnų bažnyčios varpinė, šventorius, vidus. Påįstrio
bažnyčia, šventorius, vidus. Panevėžýs. Pånevėžio katedra,

03:03:00

1986

5

6

03:00:00

Girdvainis J. Kelionių užrašai. Medingėnai–Žarėnai, 1947–1990 m., ARFA.
LCVA, Vaizdo ir garso dokumentų skyrius, VHS
1538–1592.
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Dokumento turinys

Dokumento
trukmė

Įrašo
data

šventorius, vidus. Subåčiaus bažnyčia, šventorius. Anykščia¤. Bažnyčia, šventorius, A. Baranausko biustas, muziejus, klėtelė, A. Vienuolio-Žukausko skulptūra, J. Biliūno muziejus, Liudiškių piliakalnis, J. Biliūno kapas, „Laimės žiburys“, Puntùko akmuo. Viešintÿ
bažnyčia, šventorius, klebonija, klebonas pasakoja apie bažnyčią,
bažnyčios vidus. Andrióniškio bažnyčia, šventorius, bažnyčios
vidus. Kavãrsko bažnyčia, šventorius, vidus. Tra÷pio bažnyčia,
šventorius, vidus. Raguvõs bažnyčia, šventorius, klebonas, bažnyčios vidus. Vadõklių bažnyčia, klebonijos vidus, bažnyčios vidus,
šventorius. Ramôgalos bažnyčia. Krekenavõs bažnyčia, apylinkės,
šventorius, klebonija, klebonas, bažnyčios vidus. Namas, kuriame
1915–1918 m. gyveno Maironis, jo laikų klebonija, jo sodintos
liepos šventoriuje. Maironio padaryti varteliai tvoroje ir lieptelis
per Lukošio upę. Pabéržės bažnyčia (Mackevičiaus pastatyta
bažnyčia), šventorius, klebonas, bažnyčios vidus.
8.

Ekskursija po Dzūkíją. Vietovės neįvardijamos, įvairios
pamaldos. Pirma komunija.

04:00:00

1986

9.

Ekskursija po Dzūkiją. Vietovės neįvardijamos. Pamaldos pas
kunigą namuose. Dzūkíjos miškų vaizdai. Filmas apie popiežių
Joną Paulių II anglų kalba. Trukmė 30 min.

03:03:00

1986

10.

Kunigų rekolekcija Šiauliuosê. Šiauliÿ Šv. Petro ir Povilo
bažnyčia – išorė, vidus, pamaldos. Nuo 01:21:00 iki 02:11:00 –
Krýžių kãlnas. Vėl bažnyčia. Pas kunigą namuose švenčiama
gimimo diena.

02:25:00

1986

11.

Tverų apylinkių žmonės.

00:01:00

1989-12-09

12

Perrašyta iš TV laida „Religinė valandėlė“. Pelesõs bažnyčios
02:47:00
atšventinimas, apie Telšių vyskupą V. Borisevičių, Jonų bažnyčioje
koncertuoja Šiaulių kamerinis choras „Polifonija“, gydytojas P. Gudaitis apie sutrikusio intelekto vaikus, pedagogė G. Pavydienė,
kunigas D. Valiukonis apie alkoholio žalą, apie alkoholikų daromą
skriaudą vaikams, šeimai, tautai. Vyskupo Motiejaus Valančiaus
blaivystės Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Šv. Mišias aukoja arkivyskupas Julijonas Steponavičius, kunigai Algimantas Keina ir Alfonsas Bulotas. Eucharistijos
bičiulių sąjūdžio 20-metis Panevėžio katedroje. Šv. Mišias aukoja
vyskupas Juozapas Preikšas, Sigitas Tamkevičius, Vytautas
Vaičiūnas, Robertas Grigas. Kristaus Karaliaus šventė (įvilktuvės)
Kauno kunigų seminarijoje. Telšių kunigų seminarija. Lietuvos
bažnytinio gyvenimo kronika. Troškūnai. Panevėžio vyskupija.
1989-10-08. Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidų diena. Trošk¿nų kapinių koplyčios atšventinimas. Petraši¿nai. Kauno arkivyskupija. 198909-24. Blaivybės brolijos atkūrimas. Panevėžio katedra. 1989-09-12.
Kunigo Alfonso Lipniūno palaikų perlaidojimas. Kunigas E. Merkys.
Kunigas J. Antanavičius, dekanas, Panevėžio katedros klebonas.
Eucharistijos bičiulių draugijos organizatorė J. Stanelytė. Monsinjoras
Vincentas Sladkevičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius, vyskupas V. Michelevičius. Kanauninkas K. Gasčiūnas, Telšių kunigų
seminarijos rektorius. Audrys Juozas Bačkis. Kunigas J. Boruta.

13.

(Juostos pradžioje spektaklis „Kristaus kančia“ vokiečių kalba).
Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Pamaldos už blaivybę. Telšių
vyskupas J. Vaičius.

01:22:00

1983-07-26

14.

Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

03:04:00

1984-07-04

15.

Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

03:03:00

1985
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Dokumento turinys

Dokumento
trukmė

Įrašo
data

16.

Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Vyskupo sutikimas.

00:00:00

1985

17.

Vilniaus pamaldos Žvėrône. Dievo Kūno šv. procesija. Bažnytinis
vaikų choras.

00:58:00

1984-10-21

18.

Kauno katedros kalėdinė prakartėlė.

00:14:00

1983

19.

Velykinės pamaldos Vilniaus Nekalto prasidėjimo bažnyčioje.

02:46:00

1984

20.

Semelíškių bažnyčia. Vidus.

00:03:00

1984-01-05

21.

Kunigų suvažiavimas Kaunê dėl Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimo.

02:05:00

1986-08-06

22.

Konfirmacija Plùngėje.

03:05:00

1984-08-18

23.

Šv. Kazimiero 500-ųjų metinių jubiliejaus iškilmių pabaiga
Vilniuje.

03:05:00

1984-08-20

24.

Kunigo T. Švambario 50 metų kunigystės jubiliejaus iškilmės
Šãukėnuose.

03:05:00

1986-05-25

25.

Kunigo J. Grigaičio 10-ųjų mirties metinių minėjimas
Marijampolėje.

03:05:00

1984-07-24

26.

Kunigo A. Kerpausko laidotuvės Póžerėje.

00:30:00

1985-11-12

27.

Kanauninko Želvio laidotuvės Kaune.

01:05:00

1984-07-24

28.

Kunigas Sigitas Tamkevičius Alytujê.

02:30:00

1988-11-13

29.

Kunigo Prialgausko laidotuvės Žemaičių Kalvarijoje.

03:05:00

30.

Kunigo Lapės laidotuvės.

01:05:00

31.

Dainų šventė.

01:30:00

32.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio mitingas.

01:00:00

1988

33.

Sąjūdžio mitingai.

03:00:00

1988

34.

Sąjūdžio mitingai.

03:00:00

1988

35.

Sąjūdžio mitingai.

03:00:00

1988

36.

Sąjūdžio mitingai.

03:00:00

1988

37.

Sąjūdžio mitingai.

03:00:00

1988

38.

Nepriklausomybės dienos minėjimas.

03:00:00

1989-02-16

39.

Kunigų susitikimas su LKP CK nariais prieš rinkimus.

01:30:00

1989-02-16

40.

Teorinė praktinė konferencija „Švietimo reformos vyksmas
Kaune: problemos ir perspektyva“.

02:05:00

1998-5-22–23

41.

Žygis per Atlãntą.

01:30:00

1989-10-22

42.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio konferencija „Lietuvos
kelias“ Vilniuje.

03:05:00

1990-02-03

43.

Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejus Ròmoje.

03:05:00

1990-02-03

44.

Susitikimas su kunigu Valentinu Rašium Marijampolėje.

01:45:00

1989

45.

Kardinolas Telšiuose.

00:30:00

1988-10-16

46.

Atlaidai Alytuje.

02:05:00

1988-04-30

47.

Religiniai chorai.

03:05:00

48.

Medingėnų Velykos.

03:05:00

1986

49.

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio iškilmės
Marijampolėje.

01:45:00

1987-07-11–12

50.

Dokumentiniai filmai apie menininkus. (E. Paulauskas, Kauno
paveikslų galerija, J. Kuzminskas, S. Krasauskas).

03:05:00

1987

51.

Kunigo Alfonso Jurkavičiaus 25-ųjų kunigystės metinių minėjimas.

01:25:00

1984
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Kunigas Boleslovas Lašas (1891–1979)
Kunigas Boleslovas Lašas gimė 1891 m. rugpjūčio 23 d. Merkialaukių kaime,
Antåzavės valsčiuje, Zarasÿ apskrityje, vidutinio ūkininko šeimoje.
B. Lašas, baigęs Antazavės pradinę, mokėsi Zarasų miesto mokykloje. Baigęs
išvyko į Kauną, 1912 m. įstojo į Dvasinę kunigų seminariją ir ją baigė. 1918 m.
gegužės 1 d. B. Lašas įšventintas į kunigus.
B. Lašas buvo paskirtas į Žemaičių vyskupiją – vikaravo Vyžuonosê (Ute
nõs r.), Jõniškyje, Skaudvílėje. Klebonavo T¾binėse (Šilålės r.), Sa»tininkuose
(Tauragºs r.), Pajūrålyje, Mykõliškiuose, La÷kžemėje (Kretingõs r.). Vėliau paskirtas
altaristu Žar¸nuose, Meding¸nuose, Papílėje ir Påvandenėje.
B. Lašas 1950 m. lapkričio 10 d. sovietų saugumo buvo areštuotas ir 1951 m.
kovo 17 d. nuteistas 10 metų lagerio. 1951 m. balandžio 30 d. sovietų kariškiai
ir saugumiečiai išvežė jį į Siblagą Kemerovo srityje (Rusija).
B. Lašas 1954 m. rugsėjo 30 d. paleistas iš lagerio, grįžo į Lietuvą.
1954 m. lapkričio 22 d. paskirtas Plåtelių parapijos altaristu, nuo 1956 m.
gegužės 22 d. kunigavo Budriuosê (Kretingos r.).
Kunigas B. Lašas nuo 1961 m. iki mirties dirbo altaristu Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčioje (Rietavo sav.).
Kunigas B. Lašas mirė 1979 m. rugpjūčio 11 d. Medingėnuose. Laidotuvių
šv. Mišias rugpjūčio 14 d. aukojo Telšių vyskupijos valdytojas kapitulinis vikaras
kunigas Antanas Vaičius. Šventose Mišiose dalyvavo apie 50 kunigų ir gausus
būrys Medingėnų krašto tikinčiųjų.
B. Lašas palaidotas Medingėnų bažnyčios šventoriuje.

Kunigų J. Bakučionio ir B. Lašo kapai Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje. Juozo
Girdvainio nuotr. 2018 m.
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Kunigas Juozapas Bakučionis
(1871–1935)
1923–1935 m. mokė tikybos Medingėnų pradinės
mokyklos mokinius.
1913–1915 ir 1918–1920 m. rūpinosi Plungės
lurdu, dirbo Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
Kunigas Juozapas Bakučionis mirė 1935 m.
lapkričio 20 d. Iškilmingai palaidotas Medingėnų
Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje.

Žarėnų klebonas Juozapas Lomanas
(1857–1932)
Juozapas Lomanas gimė 1857 m. sausio 27 d.
1911 m. klebono J. Lomano rūpesčiu pastatyta
nauja didelė dvibokštė medinė Žarėnų Šv. vyskupo
Stanislovo bažnyčia.
1904–1932 m. kunigas J. Lomanas dirbo Žarėnų
parapijos klebonu. 28-erius metus skyrė Žarėnų krašto
žmonėms, ugdė jaunimo meilę Dievui.
Kunigas J. Lomanas mirė 1932 m. birželio 2 d.
Gausiai dalyvaujant Žarėnų krašto žmonėms, iškilmingai palaidotas Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo
bažnyčios šventoriuje.

Kun. J. Bakučionio kapo
paminklas Medingėnų
Švč. Trejybės bažnyčios
šventoriuje. 2018 m.

Kunigas Kazys Eitutavičius
(1833–1906)
Kazys Eitutavičius gimė 1833 m. kovo 2 d.
Vílkaičių kaime, dabar – Plùngės savivaldybėje. Dar
mokydamasis Žemaičių kunigų seminarijoje Kaunê,
aktyviai veikė pirmojoje vyskupo Motiejaus Valančiaus Žarėnų klebonas Juozapas
1867 m. įkurtoje knygnešių draugijoje. Draudžiamą Lomanas
Rusijos caro valdžios lietuvių spaudą gaudavo iš
knygnešio P. Šimavičiaus. Lietuviška spauda aprūpindavo vikarą M. Kaziliauską,
platinantį spaudą Naujåmiesčio (Pånevėžio sav.) apylinkėse.
K. Eitutavičius, baigęs Žemaičių kunigų seminariją, dirbo vikaru Darb¸nuose
(Kretingõs sav.).
1870 m. gruodžio 3 d. Kazys Eitutavičius Rusijos caro valdžios įsakymu
buvo suimtas ir kalintas Vílniuje, Lùkiškių kalėjime, 1871 m. ištremtas į Viatkos
guberniją (Rusija).
Kazys Eitutavičius mirė 1906 m. Vorodzikove (Baltarusija).
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Archeologas ir kraštotyrininkas
kunigas Juozapas Žiogas
Kazys Misius

Surasti kun. Juozo Žiogo krikšto metrikų įrašą
nebuvo galimybės. Jis savo užrašų knygutėje, saugomoje Šiaulių „Aušros“ muziejuje, pažymėjo gimęs
1868 m. kovo 3 (15) d. Rubežninkų kaime. Carinės
Rusijos valdymo metais sudarius valsčius, Rubežninkai buvo priskirti Gruzdžių valsčiui. 1905 m. paties
kunigo surašytame tarnybos lape nurodyta, kad kilęs
iš Gruzdžių valsčiaus valstiečių, iš pradžių mokėsi
namuose, o 1876 m. padėjo lankyti Gruzdžių valdinę
rusišką mokyklą. 1878 m. įstojo į Šiaulių gimnaziją,
kur baigė 5 klases ir 1885 m. įstojo į Žemaičių vyskupijos Kauno kunigų seminariją. Per 4 metus baigė
seminariją. Kadangi pagal tuometinę kanonų teisę Medingėnų Švč. Trejybės
kunigu įšventinti buvo per jaunas, teko laukti dvejus parapijos klebonas Juozapas
metus. Kunigu įšventintas 1891 m. ir tų pačių metų Žiogas. Iš J. Girdvainio asm.
birželio 21 (liepos 3) d. paskirtas vikaru į Alūkstą archyvo
(dabar Latvija). Turbūt gerai mokėjo latviškai, nes
dar 1891 m. lapkričio 6 (18) d. paskirtas Elernos parapijos (Žiemgalos dekanatas)
administratoriumi. 1897 m. liepos 18 d. pažemintas pareigose ir paskirtas Kalnalio
filijos kuratu. 1899 m. sausio 18 (30) d. toms pat pareigoms perkeltas į Gaidės
filiją, o 1904 m. spalio 8 (21) d. paskirtas Ragelių kuratu1. 1908–1922 m. dirbo
Medingėnų kuratu. 1922 m. paskirtas Užvenčio klebonu. 1926 m. balandžio 4 d.
įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija su 5 vyskupijomis. Užventis liko Telšių vyskupijoje. Netrukus Telšių vyskupas kun. J. Žiogą perkėlė kuratu į Šiaudinę. Gal
pasijutęs nepelnytai pažemintas pareigose, kun. J. Žiogas apie 1927 m. perėjo į
Kauno arkivyskupiją ir buvo paskirtas Joniškio vikaru. 1929 m. perkeltas Rudiškių
klebonu, kur išbuvo iki mirties. Mirė 1935 m. rugsėjo 20 d.2

Kraštotyrininkas, tautosakos ir senienų rinkėjas
Tyrinėjusi kun. J. Žiogo laiškus, Danutė Krištopaitė rašo, kad mokydamasis
kunigų seminarijoje Žiogas nebuvo abejingas lietuvių tautiniam atgimimui. Jam
seminarijoje pavykdavo gauti paskaityti „Aušrą“, žadinusią lietuvius gerbti savo
kalbą, domėtis Lietuvos praeitimi, liaudies dainomis3.
Iš Smilgių parapijos lietuvių valstiečių kilęs Žemaičių vyskupas M. L. Paliulionis buvo prolenkiškos orientacijos, stengėsi kalbėti lenkiškai, nemėgo 1 1905 m. Kun. J. Žiogo tarnybos lapas, LVIA, f. 696,
ap. 2, b. 680, l. 68.
tautiškai susipratusių kunigų, nepritarė 2 A. a. kunigas Juozapas Žiogas, Tiesos kelias, 1935,
nr. 12, p. 87–88.
lietuvių tautiniam atgimimui. O Kauno
3
Krištopaitė D. Kraštotyrininkų pirmtakas, Gaikunigų seminarijoje tuo metu jau reišdės ir Rimšės apylinkės (toliau – Krištopaitė D.
kėsi lietuvių tautinis sąmoningumas.
Kraštotyrininkų...), Vilnius 1969, p. 55.
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Žemaičių vyskupijos katalikų kalendoriuose buvo skelbiami ir klierikų sąrašai.
Iš 1888 m. ketvirtame kurse buvusių 35 klierikų, be Juozo Žiogo, mokėsi dar
8 klierikai, vėliau vienaip ar kitaip dalyvavę lietuviškoje veikloje. Tai Pranas Gugys, Kazimieras Jasėnas, Jonas Karbauskas, Julius Maciejauskas, Povilas Markys,
Kazimieras Pakalniškis, Povilas Šilinskis, Pranciškus Urbonavičius, Adomas Žeimys
(Žeimavičius). Iš jų – Jonas Karbauskas, Povilas Markys ir Pranas Urbonavičius –
buvo 1888 m. įsisteigusio slapto klierikų patriotų būrelio, pasivadinusio „Lietuvos
mylėtojais“, valdybos nariai4. Konkrečių žinių apie J. Žiogo mokymąsi kunigų
seminarijoje nepavyko aptikti. Tikėtina, kad daugiau negu ketvirtadalis tautiškai
susipratusių kurso draugų veikė ir J. Žiogą darbuotis lietuvybės labui.
Nei dveji metai laukimo iki įšventinimo į kunigus, nei šešeri metai gyvenimo
tarp latvių nesustabdė J. Žiogo siekio domėtis Lietuvos senove. 1899 m. pradžioje, būdamas Kalnalio kuratu, kun. J. Žiogas laiške A. Jakštui-Dambrauskui rašė,
skaitantis, grojantis, o vasarą ir rudenį einantis kasinėti senkapius. Archeologinių
radinių jau turintis tiek daug, kad apie tai galvojantis paskelbti spaudoje5.
Kalnalyje kun. J. Žiogas domėjosi ne tik archeologija, bet rinko ir etnografinius eksponatus. 1911 m. paskelbtame straipsnyje, kun. J. Žiogas rašė:
„Rago indų kolekcija, kurią man pasisekė įgyti ir kurią čion paveikslėliuose paduodu, surankiota 1898 m. Žemaičiuose, būtent Skuodo, Mosėdžio, Salantų, Darbėnų ir
Kartenos parapijose Telšių apskrityje“6. Straipsnio paveikslėliuose pateiktos 23 taurės
iš stiklo ir rago ir 5 kaušai. Be to, straipsnyje autorius pateikia žmonių užrašytas
žinias apie rago taurių ir kaušų paskirtį, o taip pat ir liaudies dainų pavyzdžių,
kur minimos taurės.
Kun. J. Žiogas domėjosi ir liaudies muzikos instrumentais. Jis paskelbė
straipsnelį, kuriame aprašoma Labanoro dūda. Autorius aprašo šio liaudies muzikos instrumento, būdingo Šiaurės rytų Lietuvoje, paplitimą. Labanoro dūda buvo
paplitusi ir Gaidės apylinkėse. Autorius tokią dūdą turėjo ir savo rinkinyje, buvo
įsigijęs iš asmens, gyvenusio netoli Vidžių7.
Panaikinus lietuvių spaudos draudimą, Jono Basanavičiaus rūpesčiu jau
1905 m. rugpjūčio 20 (rugsėjo 10) d. Jono Vileišio bute susirinkę 20 lietuvių inteligentų išrinko 5 asmenų komitetą parengti Lietuvių mokslo draugijos įstatus. Dėl
kilusios revoliucijos ir valdžios reakcijos nebuvo galimybės parengtiems įstatams
gauti reikalingus valdžios pareigūnų parašus. Pagaliau įstatus įregistravus, 1907 m.
kovo 25 (balandžio 7) d. Vilniuje įvyko Lietuvių mokslo draugijos steigiamasis
susirinkimas. Jame tarp steigėjų dalyvavo ir kun. J. Žiogas. Dar tais pačiais metais
pradėta organizuoti tos draugijos biblioteką ir muziejų. Apie tai spaudoje rašoma:
„Sumanius mokslo draugijai įsteigti Vilniuje Lietuvių tautos knygyną ir muziejų, 4 Directorium horarum canonicarum et Missarum pro
dioecesi Telsensi in anno Domini 1889, p. 149–150;
atsirado nemažai žmonių, kurie pilnai jau
Stakauskas J. Naujieji nacionalizmai ir katalikų
išreiškė pritarimą šiam sumanymui gaubažnyčia Lietuvoje, Vilnius, 2003, p. 134–135.
5
siomis aukomis“. Toliau nurodyti ir pir- 6 Krištopaitė D. Kraštotyrininkų..., p. 55–56.
Žiogas J. Apie senovines lietuvių taures ir kaušus,
mieji aukotojai. Tarp jų pažymėta, kad
Vilnius, 1911, p. 9 (atspaudas iš Lietuvių tauta,
kn. 2, d. 1).
iš Mato Slančiausko ir kun. J. Žiogo
7
Žiogas J. Apie „kulinę su ūku“, Lietuvių tauta,
gauta nemažai dainų ir pasakų. Be to,
kn. 2, d. 1, Vilnius, 1911, p. 108–110; Krištopaikun. J. Žiogas draugijai dovanojo ir
tė D. Kraštotyrininkų..., p. 60.
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Lietuvių mokslo
draugijos ekskursija
1908 m. Trakuose.
Iš kairės sėdi
kun. Adomas Jakštas,
Jonas Basanavičius;
stovi iš kairės antras
kun. Juozas Žiogas,
trečias Mečislovas
Davainis-Silvestraitis,
ketvirtas Jurgis
Šlapelis. Gimtasai
kraštas, 1935,
nr. 3–4, p. 393

paties darytų fotografijų8. Tais pačiais metais draugija prie Šv. Mikalojaus bažnyčios išsinuomojo mažą kambarėlį ir ėmė tvarkyti gautas knygas. 1908 m. vasarį
Lietuvių mokslo draugija jau turėjo 4 699 tomus knygų. Paskelbti ir jų aukotojai.
Kun. J. Žiogas draugijos bibliotekai buvo paaukojęs 18 tomų leidinių9.
Minėtos J. Žiogo dovanotos dainos yra išlikusios. Kun. J. Žiogo rinkinyje
esančias 37 dainas, užrašytas iš Gaidės apylinkių, aptarė tautosakininkė D. Krištopaitė. Ji 1966 m. dalyvavo Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos
Vilniaus skyriaus ekspedicijoje Gaidės ir Rimšės apylinkėse ir rašė, kad J. Žiogo
rinkinyje užrašytos dainos – „tai pirmieji žinomi šių dainų užrašymai iš Gaidės apylinkių ir, galima sakyti, vieninteliai, nes mūsų dienomis pačioje Gaidėje ir artimiausiose
jos apylinkėse lietuviškų dainų niekas jau nebemoka. Senosios dainos ir anuo metu čia
buvo benykstančios, ir J. Žiogas ne vieną jų išgelbėjo nuo pražūties. <...> Rinkinio vertę
padidina tai, kad dainas stengtasi užrašinėti su melodijomis“.
Jau būdamas Medingėnuose 1919 m. laiške J. Basanavičiui kun. J. Žiogas
siūlė užrašyti dainas iš Gaidės apylinkių Magūnų kaimo, nes jam būnant Gaidėje,
įvairios kliūtys neleido tų dainų užrašyti. Po Pirmojo pasaulinio karo kun. J. Žiogas
kraštotyroje beveik nebesidarbavo. Viena
8
Lietuvių mokslo draugijos pakvietimas, Vilniaus
iš priežasčių buvo silpnoka jo sveikata.
žinios, 1907, spalio 2, nr. 157, p. 3; Valaitis A. Iš
1925 m. kun. J. Tumo kviečiamas, jis
Lietuvių mokslo draugijos istorijos, Lietuvių tauta,
kn. 4, sąs. 3, p. 349.
atsisakė stoti į kraštotyros draugiją10.
9
Lietuvių mokslo draugijos pakvietimas, Viltis, 1908,
1913 m. kompozitorius kun. Tevas. 29, nr. 26, p. 2.
odoras Brazys harmonizavo keturiems 10 Krištopaitė D. Kraštotyrininkų..., p. 61.
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mišriems balsams kun. J. Žiogo Gaidės apylinkėse užrašytą dainą „Ataskranda
sakalėlis“11.
Kun. J. Žiogas taip pat yra skelbęs žinučių ir periodinėje spaudoje. Tiesa,
jų nėra daug. Pavyzdžiui, 1907 m. Kun. J. Žiogas sužinojo, kad vienas Daugpilio
gyventojas turi muitinės konfiskuotų 100 negatyvų, kuriuose kokybiškai nufotografuoti religiniai paveikslai su lietuviškais užrašais. Tas asmuo norėjo tuos
negatyvus parduoti. Kun. J. Žiogas spėjo, kad tų paveikslų negatyvus užsakė kas
nors iš tautiečių ir norėjo jais iliustruoti krikščionišką laikraštį. Siekdamas surasti
jų savininką, kun. J. Žiogas apie tai pranešė spaudoje ir siūlė tarpininkauti dėl
tų negatyvų išpirkimo12.
Paskirtas Medingėnų kuratu, parašė spaudai žinutę apie pirmtako kun. Kazimiero Malinausko 1902 m. pastatytą naują Medingėnų bažnyčią, 1907 m. įrengtus
naujus vargonus. Taip pat paskelbė apie Gedikėnuose žmones gydantį šundaktarį,
o taip pat ir iš Medingėnų apylinkių dar vieną „gydytoją“ moterį. 1913 m. įdėta
žinutė apie prie Minijos netoli Keturakių dvaro pastatytą vandens malūną, kuris
apšviestas elektra. Malūne buvo įranga gontams ruošti o taip pat įsteigta vilnų
karšykla ir verpykla. Numatyta įsigyti ir mezgimo mašiną13.
1909 m. paskelbta žinia apie 1908 m. vasarą valstiečių susprogdintą mitologinį akmenį, buvusį lygumoje, netoli Ignalinos Dūdų vietovėje. Žmonės jį vadinę
aukuro akmeniu14.
Jau vokiečiams leidus veikti Lietuvos vyriausybei, 1918 m. kun. J. Žiogas
paskelbė žinutę, kad sujudę medingėniškiai nori steigti mokyklą. Tam nelikę
abejingi ir dvarininkai. Vaclovas Šiukšta iš vieno kumetyno Medingėnų miestelyje jau iškeldinantis ten įkurdintus žmones, ir nuo 1919 m. pradžios tame name
pradėsianti veikti pradžios mokykla. Joje galėtų mokytis iki 50 vaikų15.
Yra paskelbta nuomonė, kad 1925 m. laikraštyje Žemaičių prietelius (1925,
lapkr. 11, nr. 21, p. 3) žinutė apie kalną miške netoli Gegrėnų, vadinamą Piliakalniu, parašyta kun. J. Žiogo. Kadangi žinutė primityvoka, ji gali būti kito asmens, pasirašiusio Žiogo slapyvardžiu. Kun. J. Žiogo žinučių periodinėje lietuvių
spaudoje nėra daug.

Archeologiniai kasinėjimai
Iš paskelbtos kun. J. Žiogo užrašų knygelės kelių puslapių faksimilių aišku,
kad, dar gyvendamas Kuršo guberni- 11
Brazys T. Ataskranda sakalėlis, Aušra, 1913, liepos
joje, jis jau rinko iš žmonių archeo25, nr. 15, p. 229–230.
loginius radinius16. Jis taip pat kaupė 12 Kun. Žiogas J. Svarbus radinys. Kieno tai yra?
Nedėldienio skaitymas, 1907, kovo 6, nr. 10, p. 1;
ir archeologinę literatūrą. Tiktai KurLaiškas į redakciją, Šaltinis, 1907, kovo 20, nr. 12,
p. 192.
še nevykdė archeologinių kasinėjimų.
13
Medingėniškis [Žiogas J.]. Medingėnai, Vienybė,
Kasinėti pradėjo paskirtas į Kalnalį
1908, nr. 46, p. 730–731; nr. 52, p. 830; 1913, Nr. 22,
(Kretingos r.).
p. 350 (par. Kun. Juozas Žiogs).
14
Kun. Žiogas J. Barbariškas senovės liekanų naiYra išlikęs kun. J. Žiogo 1898 m.
kinimas, Viltis, 1909, vas. 1, nr. 13, p. 4.
rugsėjį vykdytų Imbarės piliakalnio ir 15 Kun. Žiogs J. Medingėnai, Tėvynės sargas, 1918,
kapinyno tyrinėjimų aprašymo lenkų 16 gruodžio 11, nr. 42, p. 12.
Ostašenkovienė V. Fr Juozapas Žiogas: archaeo
kalba nuorašas. Jame, be piliakalnio,
logist and priest, Archaeologia Baltica, t. 21–22,
p. 124.
atskirai aprašytas kiekvienas iš 33 ap1221
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tiktų kapų, nurodytos rastos įkapės,
plačiau apibūdinti įdomesni radiniai.
Nubraižytas ir Imbarės kapinyno kasinėjimų planas17. Tas rašinys liko nepaskelbtas.
Tikėtina, kad pradėjęs archeologinius kasinėjimus kun. J. Žiogas turėjo
platesnius užmojus. Jis galvojo stoti į
Maskvos imperatoriškąją archeologinę
draugiją, palaikė ryšius su Kauno miesto muziejumi, kuriam buvo nusiuntęs
archeologinių radinių. Todėl platesnį
straipsnį apie jo paties tyrinėtus Telšių apskrities archeologijos paminklus
paskelbė rusų kalba Kauno gubernijos
informacinėje knygelėje 1901-iems metams18. Tame straipsnyje eilės tvarka
aprašyti kun. J. Žiogo Kalnalio apylinkėse kasinėti šie kapinynai: Tintelių,
Sakuočių, Šateikių, Rūdaičių, Kūlso- Radiniai rasti Imbarės kapinyne. Kunigo
džio, taip pat Imbarės piliakalnis su J. Žiogo nuotr. Archaeologia Baltica, t. 21–22,
kapinynu.
p. 126
Jau minėta, kad kun. J. Žiogas
į Kalnalį atvyko 1897 m. vasaros pabaigoje, o 1899 m. sausį paskirtas į Gaidę.
Taigi minėtų vietovių kasinėjimai galėjo vykti 1897 m. rudenį ir 1898 m.
Eidamas kurato (filialisto) pareigas Gaidėje kun. J. Žiogas jau 1900 m. gegužę
pradėjo tyrinėti Lapušiškės kapinyną ir piliakalnį. Kun. J. Žiogas Gaidės apylinkėse
kasinėjo Čeberakų piliakalnį, perkasė du pilkapius Visagino kaime. Pasamanės
griautinį kapinyną kun. J. Žiogas tyrinėjo jau nebegyvendamas Gaidėje, 1908 m.
kun. J. Žiogo tyrinėjimai Gaidės apylinkėse išleisti atskira knygele. Plačiausiai
aprašyti Lapušiškės kapinyno ir piliakalnio tyrinėjimai19.
Perkeltas į Ragelius kun. J. Žiogas 1905 m. tyrinėjo Norkūnų kapinyną
netoli Ragelių. Iš 70-ies to kapinyno pilkapių ištyrė 11. Tais pačiais metais dar
kasinėjo Radišių kapinyną, o 1906 m. – Mičiūnų degintinį kapą. Tų tyrimų medžiaga liko nepaskelbta.
Kunigui J. Žiogui kasinėti archeologinius paminklus buvo sudėtinga. Gyvenant prie skurdžių filijų bažnyčių,
archeologiniams kasinėjimams trūkda- 17 Ramanauskaitė V. Archeologas kunigas Juozapas Žiogas, Žiemgala, 1999, nr. 1 (puslapiai be
vo lėšų, būdavo rūpesčių ir vykdant
numeracijos).
tiesiogines kunigo pareigas. O tokie 18 Кс. Жогас И. Археологические заметки по Тель
шевскому уезду, Памятная книжка Ковенской гу
kasinėjimai reikalavo laiko ir nemažai
бернии на 1901 год. Приложение, с. 33–49.
lėšų. Be to, daug laiko reikėdavo skir- 19 K u n c i e n ė O . Gaidės apylinkės archeologiniai
paminklai, Gaidės ir Rimšės apylinkės, Vilnius, 1969,
ti tyrinėjimų aprašymams, mokslinių
p. 20–23; Kun. Žiogas J. Archaiologiški tyrinėjimai
pranešimų ir straipsnių rengimui. Gal
Gaidės apylinkėje. (Atspaudas iš Lietuvių tauta, kn. 1,
d. 3, p. 314–325), Vilnius, 1908.
todėl nuo 1908 m. jis archeologinių
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Archeologinių
kasinėjimų
darbininkai.
Kun. J. Žiogo nuotr.
Archaeologia Baltica,
t. 21–22, p. 123

Kun. J. Žiogo
išleistų mokslinių
knygelių viršeliai

paminklų nebekasinėjo, o nuo 1911 m. aktyviai nebedalyvavo ir Lietuvių mokslo
draugijos veikloje.
Nors archeologijai skirtų straipsnių kun. J. Žiogas parašė nedaug, tačiau juos
rengė kruopščiai: pateikdavo paminklo situaciją, tyrinėtų vietų žemės sluoksnių
struktūrą, aprašydavo atskirus kapus, aptiktus radinius, parengdavo brėžinių,
radinių piešinių ir kitų iliustracijų. Apie kai kuriuos dabar jau sunaikintus paminklus jo straipsniai yra vieninteliai šaltiniai. Kun. J. Žiogas prisidėjo prie Lietuvos
archeologijos mokslo kūrimosi.

Kun. Juozo Žiogo archeologinis rinkinys
Be radinių, aptiktų kasinėjant archeologinius paminklus, kun. J. Žiogas archeologines ir kitas senienas pirkdavo ar kitaip įsigydavo iš įvairių asmenų. Jau
minėta, kad 1899 m. Kauno miesto muziejaus steigėjas Konstantinas Gukovskis
domėjosi J. Žiogo turimais archeologiniais radiniais. Tada kun. J. Žiogas Kauno
miesto muziejui iš savo rinkinio nusiuntė vieną titnaginį ir 6 akmeninius kirvelius20.
Kun. J. Žiogo rinkinio radiniai buvo aprašyti. Jis dažniausia ant akmeninių
dirbinių klijuodavo mažas popierines
etiketes su numeriais pagal savo su- 20 Ramanauskaitė V. Minėtame straipsnyje.
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Kun. J. Žiogo kirvukų
rinkinys. Archaeologia
Baltica, t. 21–22,
p. 127

sikurtą sistemą. 1904 m. kultūros istorikas Mykolas Brenšteinas, naudodamasis
kun. J. Žiogo katalogu, pažymėjo, kad jo rinkinyje buvo 1 228 dirbiniai. Tarp jų
281 akmeninis kirvis ir 145 akmeniniai kirviai su skyle kotui ir 65 įmovinių kirvių
fragmentai, 99 kirvių išgrąžos, 51 galąstuvas, 106 moliniai, akmeniniai, stikliniai,
gintariniai verpstukai, 32 svaidyklių akmenys su skylėmis, 44 neaiškios paskirties
akmeniniai dirbiniai, 24 akmeninės ir geležinės kulkos, 27 geležiniai kalavijai ir
kardai, 17 geležinių peilių, 11 pjautuvų, 22 ietigaliai, 21 geležinis kirvis, 13 balno
kilpų buožių ir skiltuvų, 41 diržas ir sąsaga, 97 žalvarinės segės, 29 žalvarinės
apyrankės, 42 žiedai ir 1 sidabrinė apyrankė21.
Kun. J. Žiogą Medingėnuose 1912 m. aplankė ir Peterburge gyvenęs filologas, etnografas Eduardas Volteris. Jis aprašė kun. J. Žiogo archeologinį rinkinį
ir paskelbė lietuvių spaudoje. E. Volteris nurodė kun. J. Žiogo rinkinyje buvus
daugiau negu 1 000 radinių iš Kauno, Kuršo ir Vilniaus gubernijų. Prof. E. Volteris paskelbė J. Žiogo sudarytos kolekcijos katalogo suvestinę22.
2016 m. Varšuvoje išleistas serijos Aestiorum Hereditas (Aisčių paveldas) III tomas
(dvi dalys). Šio tomo pirmoje dalyje lygiagrečiai trimis kalbomis (lenkų, vokiečių
ir lietuvių) paskelbtas Mykolo Brenšteino 1907 m. parengtas rankraštis Archeologinis Kauno gubernijos inventorius (originalas lenkų kalba). Tai tuometinės Kauno
gubernijos apskritimis suregistruotos vietovės, iš kurių įvairių asmenų rinkiniuose
buvo archeologinių radinių. Rengdamas tą inventorių, M. Brenšteinas naudojosi ir
kun. J. Žiogo rinkinio katalogu. Nurodyta, kad tada kun. J. Žiogo rinkinyje buvo
apie 1 400 dirbinių. M. Brenšteino archeologinių radinių inventorius parengtas
kiekvienai to meto apskričiai. Pagal atskiras vietoves kun. J. Žiogo radinių daugiausia buvo Zarasų apskrities – iš 123
vietovių, Telšių apskr. – iš 26 vieto- 21 Ten pat; Butrimas A. Archeologiniai rinkiniai
Kauno gubernijos dvaruose (M. Brenšteino duomevių, Ukmergės apskr. – iš 2 vietovių,
nimis), Jaunųjų muziejininkų konferencijos „Muziejai
ir jų kolekcijos“ pranešimų tezės. Vilnius, 1987, p. 13.
Šiaulių apskr. – taip pat iš 2 vietovių,
22
Volteris E. Kun. Žiogo senovės daiktų rinkinys,
tik po vieną radimvietę nurodyta iš
Viltis, 1912, rugpj. 15, nr. 96.
23
Raseinių ir Kauno apskričių23.
Aestiorum Hereditas, III/2, Warszawa, 2016, p. 271.
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Iš kun. J. Žiogo laiškų Jonui Ba- Kun. J. Žiogo archeologinių rinkinių dalis
sanavičiui žinoma, kad jis 1911 m. gal- eksponuota 2007 m. vasarį Kelmės krašto
vojo savo rinkinius padovanoti Lietuvių muziejuje. http://www.krastas.lt/?data=2007-02mokslo draugijai, tačiau dėl nežinomų 12&rub=1144745056&id=1170955464
priežasčių tai iki Pirmojo pasaulinio
karo nebuvo padaryta. Kai 1920 m. Lenkija karine jėga užėmė Vilnių, pažado
įvykdymas tapo neįmanomas, nes minėta draugija veikė okupuotame krašte. Valstybės archeologijos komisija neturėjo reikiamų lėšų nupirkti kun. J. Žiogo rinkinį.
Atliekamu laiku nuo tiesioginių dvasininko pareigų ir ūkinių reikalų kun. J. Žiogas
tvarkydavo savo rinkinį. Apie tai kraštotyrininkas Balys Tarvydas rašė:
„Man teko labai paviršutiniškai tą rinkinį peržvelgti. Pirmiausia reikia pastebėti,
kad velionies dirbta tai su dideliu pasiaukojimu ir pasirengimu. Visi smulkiausi daikteliai
sunumeruoti, rūpestingai į dėžutes sukraustyti. Kataloguose sužymėti smulkūs matavimo
daviniai ir metrikos. Ne iš karto aptikta jam patinkama sistema, todėl daug kartų perrašinėjami katalogai. Senieji katalogai nenaikinami, todėl vėlyvesniam tyrinėtojui galima bus
matyti visą velionies pažiūrų evoliuciją ir jo sąžiningiausią ir pedantiškiausią mokslinį
darbą. Sekta velionies ir archeologinė literatūra, išsirašinėta archeologinė ir kraštotyrinė
periodika“24...
Blogėjant kun. J. Žiogo sveikatai, jis surašė testamentą, kuris išliko ir saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Dalį jo cituoja V. Ramanauskaitė:
„Dideliausia senienų kolekcija archeologija. Reiktų gauti iš valdžios organizuojant
Vytauto Didžiojo muziejų Kaune, jei už niekus atiduodant nors tris tūkstančius litų.
Atiduočiau vienkart su veikalais apie senovę tai yra dideliausiomis knygomis rusų kalba
rašytomis daugybę gražiai iliustruotų tomų tie veikalai vadinasi: medžiaga visos Rusijos
senienų. Tų knygų yra trys po šimtą dvidešimt penkis litus ir viena du šimtai penkiasdešimt litų, kitos pigesnės yra ir daug kitų brangių knygų.“25
Kun. J. Žiogas mirė 1935 m. rugsėjo mėn. 21 d. Rudiškiuose. Dar tebeveikusi Valstybės archeologijos komisija (VAK) ėmė domėtis jo rinkinio likimu.
Paaiškėjo, kad neaiškiomis aplinkybėmis kun. J. Žiogo archeologinį rinkinį nupirko kun. Konstantinas Kuprys-Kuprevičius ir išsivežė į Kretingos vienuolyną.
Kadangi testamentas nebuvo pakeistas, VAK pirmininkas Vladas Pryšmantas
bandė perimti rinkinį būsimam Vytau24
Tarvydas B. A. a. kun. J. Žiogas, Gimtasai kraštas,
to Didžiojo muziejui. Buvo kreiptasi
1935, nr. 3–4, p. 92.
į VAK komisijos bendradarbį, Pran- 25 Ramanauskaitė V. Minėtame straipsnyje.
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ciškonų gimnazijos direktoriaus pavaduotoją Balį Tarvydą ir į kun. K. Kuprį,
kurio prašyta leisti B. Tarvydui surašyti visus išvežtus kun. Žiogo archeologinius radinius. B. Tarvydas patarė Kretingos vienuolyne surengti kun. J. Žiogo
rinkinio parodą. Kun. K. Kuprys-Kuprevičius sutiko leisti rinkinius eksponuoti,
jeigu visus parodos rengimo darbus atliks B. Tarvydas. Už kun. J. Žiogo archeo
loginių radinių parengimą parodai, o vėliau to rinkinio surašymą ir supakavimą VAK B. Tarvydui sumokėjo 70,5 Lt. Kun. J. Žiogo archeologinio rinkinio,
sujungto su kun. K. Kuprio senienų kolekcija, paroda Kretingoje įvyko 1935 m.
gruodžio 28 d. – 1936 m. sausio 8 d. Jai baigiantis, derėtis dėl kun. J. Žiogo
radinių perdavimo VAK į Kretingą atvyko Vladas Pryšmantas. Kun. K. Kuprys
teigė, iš kun. J. Žiogo rinkinį nupirkęs už 17 500 litų, bet pirkimo-pardavimo
akto nesudaręs, nebuvę ir liudininkų. Po V. Pryšmanto nelengvų derybų su
kun. K. Kupriu, sausio 10 d. buvo pasirašytas susitarimas, kad kun. J. Žiogo
rinkinys atitenka VAK. Kun. J. Žiogo rinkinys buvo supakuotas ir sudėtas į
7 dėžes, kurios užkaltos ir antspauduotos, o taktiškumo sumetimais paliktos
kun. K. Kuprio žinioje. Apie kun. J. Žiogo rinkinio įsigijimą ir surengtą senienų
parodą Kretingoje pats kun. K. Kuprys paskelbė rašinėlį spaudoje26.
1936 m. spalio 22 d. paskelbiamas Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus
įstatymas, kuriuo panaikinamas Valstybės archeologijos komisijos įstatymas, o jo
funkcijos perduodamos minėtam muziejui. V. Pryšmantas nebegalėjo rūpintis teisiniu keliu įgyvendinti kun. J. Žiogo testamentą. Lietuvos Respublikos vyriausybė
neturėjo tvirto ir aiškaus požiūrio į šalies kultūros vertybes. Pavyzdžiui, vyriausybė
buvo atmetusi įstatymo projektą, kuriuo be VAK leidimo nebūtų galima išvežti
į užsienį Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių. Nepalanki buvo ir ta aplinkybė, kad vyskupai ir dauguma kunigų kovojo su tautininkų valdžia, taip dažnai
kenkdami pačiai valstybei.
Kun. K. Kuprys susitarimo dėl kun. J. Žiogo rinkinių perdavimo Vytauto
Didžiojo kultūros muziejui netesėjo. Yra nuoroda, kad kun. K. Kuprys 1937 m.
dėl jo perimto kun. J. Žiogo rinkinio užtarimo kreipėsi į sūnėną antropologą
prof. Jurgį Žilinską. 1937 m. liepos 12 d. Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus
archeologas Povilas Puzinas atvykęs į Kretingą apžiūrėjo buvusio kun. J. Žiogo
rinkinio dėžes, nuėmė antspaudus ir kolekciją paliko kunigo K. Kuprio žinioje27.
Kun. K. Kuprys buvo aistringas kolekcionierius. Jis rinko įvairių valstybių
senas ir vėlyvų laikų monetas, senus banknotus, medalius, pašto ženklus, paveikslus, plakatus, etnografinius dirbinius, archeologinius radinius ir kita28. Tik
jam nerūpėjo surašyti įsigytų senienų
metrikų, o tai buvo žala mokslui.
26
1936 01 V. Pryšmanto raštas Švietimo miTolesnės kun. J. Žiogo rinkinisterijos Kultūros reikalų departamento direktoriui, Kultūros paveldo centro paveldosaugos
nio klajonės neaiškios. 1941–1944 m.
bibliotekos dokumentacijos skyrius (KPC PB DS),
kun. K. Kuprys buvo Žukančių klef. 1, ap. 1, b. 137, l. 502–503; Kun. Kup
bonas, o 1944 m. paskirtas Akmenės
rys K. Kretinga. Senienų paroda, Rytas, 1936,
altaristu. Mirė 1947 m. kovo 3 d. Kaune.
saus. 20, nr. 15, p. 8.
27
1959 m. gegužės 29 d. Papilės 28 http://www.limis.lt/asmenys/
Butkus D., Bliujienė A. The Mysterious Colaltaristas kun. Stanislovas Pupaleigis
lection of Fr Konstantinas Kuprys-Kuprevičius,
Archaeologia Baltica, t. 21–22, p. 140–141.
Šiaulių „Aušros“ muziejui perdavė
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dalį J. Žiogo rinkinio – dvi dėžes su akmeniniais dirbiniais. Kun. S. Pupaleigis
1934–1939 m. buvo Kretingos pranciškonų gimnazijos direktorius. Nežinia, kaip jam
pateko kun. J. Žiogo rinkinio dalis. Spėjama, kad jis galėjo globoti kun. K. Kuprį.
Kitą kun. J. Žiogo rinkinio dalį (žalvarinius ir geležinius radinius) Šiaulių „Aušros“
muziejus 1961 m. nupirko iš Baisogaloje gyvenusios kun. K. Kuprio giminaitės
J. Žilinskaitės. Tiktai gaila, kad kun. J. Žiogo kolekcija į Šiaulių „Aušros” muziejų
pateko be jokių katalogų ir metrikų. Joje 1999 m. iš viso buvo 1 023 radiniai29.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojams pavyko nustatyti tik šiek tiek
daugiau negu 20-ies saugomų kun. J. Žiogo eksponatų radimų vietas. Tam beveik
nepadeda ir minėtas M. Brenšteino Kauno gubernijos archeologinių radinių inventorius. Didžiąją J. Žiogo kolekcijos dalį sudaro akmeniniai dirbiniai, žalvarinių ir
geležinių dirbinių yra tik apie 300.
Nors ir be metrikų kun. J. Žiogo rinkinys išlieka reikšmingas. Jame yra ir
retai Lietuvoje aptinkamų archeologinių radinių30.

29
30

Ramanauskaitė V. Minėtame straipsnyje.
Ten pat.
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Monsinjoras Vytautas Kazys Sudavičius
Kazys Misius

Vytautas Kazys Sudavičius gimė
1943 m. sausio 25 d. Budginuose, Žarėnų valsčiuje. Dar 1945 m. kovo 10 d.
tėvas Antanas Sudavičius be teismo
išvežtas į Leningrado srities lagerį. Matyt, lageryje neturint kaltės įrodymų, po
pusmečio paleistas ir 1945 m. rugsėjo
22 d. grįžo į Lietuvą. O ramybės Lietuvoje neturėjo. 1948 m. gegužės 22 d. visa
Sudavičių šeima: tėvas Antanas, motina
Elena, vaikai: Aloyzas, Antanas, Teresė
ir Vytautas Kazys ištremti į Krasnojarsko kraštą, Nižnij Ingašo rajoną. Šeima
į Lietuvą grįžo 1958 m., tačiau vietos
valdžia savo namuose gyventi neleido.
Teko išvykti pas gimines į Ežerėlį (Kauras dirbo Eženo r.). Vytautas Kazimie
rėlio durpyne. Baigęs Ežerėlio va
karinės
mokyklos 7 klases, 1961–1965 m. mokėsi
Vilniaus politechnikume, kurį baigęs
dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje. Katalikiška šeima ir motinos
brolis kunigas Domininkas Kenstavičius Monsinjoras Vytautas Sudavičius Aukštadvaryje.
paskatino Vytautą Kazimierą pasirinkti 2010 m. Klaudijaus Driskiaus nuotr.
kunigystę.
1969 m. jis įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1974 m.
gegužės 9 d. 1974–1980 m. dirbo Kaišiadorių vikaru, nuo 1979 m. aptarnavo ir
Palomenės parapiją. 1980–1981 m. buvo Kruonio klebonu (aptarnavo ir Vilūnus),
o 1981–1983 m. tas pareigas ėjo Merkinėje. 1983–1992 m. buvo Pivašiūnų klebonas, aptarnavo ir Dusmenis, ėjo ir Alytaus dekano pareigas. Jis toliau rūpinosi
Pivašiūnų šventovės restauravimu ir puošimu, rekonstravo laiptus į bažnyčią.
1989 m. įsteigė Pivašiūnų parapijos „Caritas“ organizaciją ir jai vadovavo. Ne be
klebono pastangų 1988 m. vainikuotas Pivašiūnų Dievo Motinos paveikslas ir jam
suteiktas „Nuliūdusiųjų paguodos titulas“.
1992–2002 m. buvo Kaišiadorių klebonas ir Žaslių dekanas. Šiose pareigose
kun. V. K. Sudavičius taip pat uoliai darbavosi. Rūpinosi vyskupijos katedros puošimu, stengėsi visiems būti dėmesingas. Jam besidarbuojant Kaišiadoryse, jaunieji
vyskupijos kunigai (vikarai) iš uolaus klebono galėjo semtis pavyzdžio ir patarimų.
Kaišiadoryse kun. V. K. Sudavičius ėjo Teisingumo gynėjo pareigas Teofiliaus
Matulionio beatifikacijos byloje (vyskupijos etape), buvo Kunigų tarybos nariu ir
konsultoriumi, o taip pat kitų tarybų nariu, katalikiškų organizacijų kapelionu.
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Kaišiadorių vyskupui rekomendavus, Monsinjoras Vytautas Sudavičius aukoja
už uolią tarnystę Bažnyčiai 1998 m. šv. Mišias Aukštadvario Kristaus Atsimainymo
Apaštalų Sostas kunigui V. K. Suda- bažnyčioje. 2012 m. lapkričio 1 d.
vičiui suteikė monsinjoro garbės titulą. K. Driskiaus nuotr.
Nuo 2002 m. balandžio 5 d. buvo
Aukštadvario parapijos klebonas ir ten esančios Šv. Domininko bažnyčios rektorius. Rūpinosi parapinės bažnyčios puošimu ir taisymu. Monsinjorui vadovaujant
Aukštadvario bažnyčia buvo nuolat taisoma ir puošiama, sutvarkytas bažnyčios
šventorius, suremontuoti vargonai, įrengtas elektrinis šildymas ir bažnyčios įgarsinimas. Klebono dėka Aukštadvario bažnyčia tapo seniūnijos kultūriniu, švietėjišku
centru. Monsinjoras buvo tikras Aukštadvario seniūnijos ir vietos bendruomenės
lyderis.
2006 m. monsinjorui V. K. Sudavičiui įteiktas Trakų rajono savivaldybės
Kunigaikščio Vytauto Didžiojo I laipsnio diplomas už „bendrosios gyventojų kultūros vystymą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą“, o 2012 m. apdovanotas
Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino vardo nominacija už
pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje.
Pablogėjus sveikatai, 2020 m. paskirtas Žaslių rezidentu. Mirė 2021 m. sausio
19 d. Palaidotas Kaišiadorių bažnyčios šventoriuje*.

*

Katalikų žinynas 2000–2020; Lietuvos gyventojų
genocidas, t. 2, K-S, p. 1136; t. 3 N-Ž, p. 431;
Kun. V. K. Sudavičiaus tarnybos žinios, LCVA,
f. R181, ap. 7, b. 12 (voke); https://www.kaisiadoriuparapija.lt/
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Kalbininkas Jonas Juška ir tautosakininkas
kunigas Antanas Juška
Juozas Girdvainis

Jonas Juška gimė 1815 m. birželio 8 d. Telšiÿ apskrityje, Žar¸nų valsčiuje, Dílbės kaime. Kilęs iš Žemaitíjos
bajorų Juškevičių. Kunigo, tautosakininko, leksikografo Antano Juškos (1819–1880) brolis. Ilgą laiką gyveno ir dirbo
Žarėnų krašte. Mokyklą lankė Kråžiuose.
1840–1844 m. J. Juška studijavo Ukraínoje, Chãrkovo
universitete, klasikinę filologiją.
Baigęs mokslus, mokytojavo įvairiuose Rùsijos miestuose, nuo 1875 m. – Kazånėje. Bendravo su kalbininku
Boduenu de Kurtenė (J. Baudouin de Courtenay). Recenzavo
Augusto Šleicherio (August Schleicher) lietuvių kalbos gramatiką (1857 m., rusų k.). J. Juška veikale „Kalbos lietuviško Kalbininkas Jonas Juška
liežuvio ir lietuviškas statrašimas arba ortograpija“ (1861 m.) (1815–1886)
pateikė pirmą išsamesnę lietuvių kalbos
tarmių klasifikaciją. J. Juška lietuvių
kalbos tarmes skirstė į žemaičių, Mažosios Lietuvos lietuvių, ariogališkių ir
rytiečių, aptarė pagrindines tarmių ypatybes. Bendrinėje kalboje siūlė vartoti
raides š, č vietoj sz, cz, raidę v vietoj w,
minkštumą žymėti dešiniu ženklu (‘).
J. Juška 1863 m. parašė „Lietuvių
kalbos gramatiką“, norėjo išleisti lietuviškai. Carinė Rusijos valdžia lietuvišką
gramatiką liepė jam išversti į rusų
kalbą, jis ją išvertė 1863 m., bet rusų
knygų leidėjai ją sulaikė ir neišleido.
J. Juška pirmasis savo „Lietuvių
kalbos gramatikoje“ pavartojo terminus
skaitvardis, galūnė, skiemuo.
J. Juška rašė „Lietuvių kalbos
šaknų žodyną“, lygino lietuvių, latvių ir prūsų kalbų žodžius, pateikė
slavų kalbos atitikmenų, rašė „Lietuvių–rusų–lenkų žodyną“. Abu žodynai Kunigas, tautosakininkas, leksikografas
nebaigti rašyti.
Antanas Juška (1819–1880)
J. Juška – pirmasis lietuvių kalbininkas, domėjęsis lietuvių kalbos ir sanskrito (kalba, kuria kalbėję indoeuropiečiai, iš šiaurės vakarų įsiveržę į Indiją, senoji indų kalba) santykiais, sudarė
„Lietuvių–sanskrito“ žodynėlį. Yra išlikęs rankraštis.
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Nuo 1875 m. J. Juška gyveno Kazanėje, rūpinosi brolio Antano surinktų dainų
ir žodyno leidimu. Kazanėje išleistos trys Antano Juškos užrašytų dainų (iš viso
1 569 dainos) knygos. 1883 m. Petrapilyje išleista Antano Juškos surinkta, J. Juškos
spaudai parengta 1 100 vestuvinių dainų rinktinė „Lietuviškos svodbinės dainos“.
J. Juška prisidėjo prie brolio Antano leksikografijos ir tautosakos veikalų
rengimo, redagavo jo „Lietuvių–lenkų žodyną“. Galutinai jis suredagavo 10 žodyno lankų, išvertė iki L raidės į rusų kalbą, patikslino vertimą į lenkų kalbą.
Kalbininkas Jonas Juška mirė 1886 m. gegužės 11 d. Kazanėje. 1990 m.
perlaidotas Veliuonojê, Ka÷no rajone, kaip ir jo brolis Antanas1.

Antano ir Jono Juškų etninės kultūros
muziejus Vilkijoje
Žilvinas Rinkšelis

Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus įkurtas 1990 m. buvusioje
klebonijoje. Tai seniausias išlikęs pastatas Vilkijoje. Manoma, kad šiam namui yra
daugiau kaip 300 metų. Jo sienos regėjo mums gerai žinomus lietuvių kūrėjus,
tačiau ryškiausią pėdsaką čia paliko garsiausias lietuvių tautosakininkas ir etnografas Antanas Juška. Jo sukaupti lietuvių liaudies dvasiniai turtai ir šiandien
stebina gausa. A. Juškos amžininkai mini daugiau kaip 70 000 senųjų lietuviškų
žodžių žodyną, 7 000 dainų dainyną, apie 2 000 melodijų rinkinį, Vydūno ranka
rašytus laiškus, B. Buračo autografais paženklintas knygas, dešimtis raštais mirgančių audinių, skrynių, šimtus senosios buities rakandų.

Senojoje Vilkijos klebonijoje

A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus

1

Tumas J. Lietuvių literatūra rusų raidėmis ir broliai
Juškos-Juškevičiai, Kaunas, 1924; Mockus A. Broliai
Juškos, Vilnius, 2003.
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Vitas Valatka – muziejininkas, archeologas,
visuomenės veikėjas
Dalia Karalienė

Vis ilgėja metų eilė, kai tarp muziejininkų, bend
raminčių ir artimųjų nebėra Vito Valatkos. Negailestinga
mirtis jį užklupo 1977-ųjų rugpjūčio 23 dieną. Tačiau
visiems liko Vito Valatkos darbai kaip šviesiausias
jo atminimas.
Dažnas telšietis prisimena inteligentišką, lieso
kūno sudėjimo, skvarbių akių ir įdėmaus žvilgsnio
vyriškį – trisdešimt metų paskyrusį darbui „Alkos“
muziejuje. Telšių muziejus ir Vitas Valatka neatskiriami,
jis – tarsi muziejaus dalis. Todėl dažnas minėdamas
muziejaus „Alka“ vardą žino ir čia dirbusį Žemaitijos
tyrinėtoją, archeologą Vitą Valatką.
Vitas Valatka gimė 1927 m. sausio 26 d. Telšiÿ
apskrityje, Žar¸nų valsčiuje, Keturakių kaime (dabar Istorikas Vitas Valatka.
Plùngės r.), mažažemių valstiečių šeimoje. Guvus ber- Nuotraukos iš Žemaičių
niukas nuo mažens buvo smalsus, jį domino knygelės, muziejaus „Alka“ archyvo
ypač tos, kuriose pasakojama apie užburtus lobius,
milžinkapius, piliakalnių paslaptis. Daugumos jų autorius buvo Petras Tarasenka.
Žiemą lankydamas pradžios mokyklą, vasarą ganydamas gyvulius, berniukas svajojo užaugęs būti kaip Meding¸nų kunigas Juozapas Žiogas, kuris rinko įvairias
senienas, domėjosi piliakalniais ir senkapiais.
Baigęs pradinę mokyklą, Vitas troško mokytis toliau. 1941–1945 m. mokėsi Plungės, vėliau Telšių gimnazijoje. Tėvai, išleisdami sūnų į mokslus, vylėsi jį
būsiant kunigu. Kurį laiką Vitas mokėsi Telšių kunigų seminarijoje. Nors ir ne
lengva buvo apvilti artimuosius, Vitas ryžosi palikti seminariją. Iš pradžių dirbo
kaimo mokytoju, vėliau įsidarbino Telšių bibliotekoje. Tuomečio Telšių muziejaus
direktoriaus Broniaus Švėgždavičiaus pakviestas, 1947 m. spalio 15 d. peržengė
Žemaičių „Alkos“ muziejaus slenkstį. Prasidėjo naujas, įdomus darbas, leidžiantis
prisiliesti prie šimtmečių paslapčių. Pradžioje buvo paskirtas muziejaus fondų
saugotoju, vėliau tapo vyresniuoju moksliniu bendradarbiu.
1957 m. V. Valatka pradėjo studijuoti istoriją Vilniaus universitete neakivaizdiniu būdu. Dėl pablogėjusios sveikatos ir per didelio darbo krūvio IV kurse
studijas teko nutraukti.
Iki pokario archeologiniai rinkiniai muziejuje sudarė vieną ketvirtadalį visų
tuomet saugomų eksponatų. Tai buvo atsitiktiniai radiniai, surasti įvairiose Žemaitijos ar Lietuvos vietovėse. Todėl šeštojo dešimtmečio pradžioje, muziejuje pradėjus
rengti ekspoziciją, ypač trūko medžiagos pirmykštei bendruomenei pavaizduoti.
V. Valatka keliaudamas po kaimus pradėjo kaupti eksponatus. Pasitelkęs
moksleivius kraštotyrininkus, vienos tokių išvykų metu V. Valatka atkreipė dėmesį į iki tol mažai žinomą kapinyną Siraičių kaime (Telšių r.). Tai buvo 1956 m.
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pavasarį. Netoli Džiùgo piliakalnio išartos dirvos paviršiuje aptiko žalvarinių
dirbinių ir sudegusių kaulų liekanų. Šie radiniai davė pradžią archeologiniams
tyrinėjimams. Tų pačių metų rudenį V. Valatka kartu su Mokslų akademijos
Istorijos instituto archeologe E. Butėniene Sirãičių kapinyne ištyrė 11 degintinių
kapų. Kapinyno tyrinėjimai buvo tęsiami ir kitais metais. Toliau archeologinei
ekspedicijai savarankiškai vadovauti pavedama V. Valatkai. Tuomet buvo surasta
ir ištirta dar 9 kapai. Tyrinėjimų metu nustatyta, kad mirusieji laidoti plokštiniuose kapuose, deginti ir nedeginti, kapai datuoti X–XIII a. Laidojimo papročiai
ir įkapės būdingi kuršių gentims.
1958 m. birželį tiriamas Gargždo lauko kapinynas Júodsodės kaime (Telšių r.).
Kapinynas buvo smarkiai nuniokotas, ten kasti rūsiai, vežtas žvyras. V. Valatka
čia ištyrė 16 griautinių palaidojimų, nustatė, kad mirusieji laidoti VIII–XII a. laikotarpiu. Rastieji dirbiniai būdingi žiemgaliams.
Atėjo eilė ir Plinijos piliakalniui, pamėgtam V. Valatkos dar vaikystėje.
1959–1962 m. laikotarpiu archeologas tyrinėjo piliakalnio papėdėje buvusią didelę
gyvenvietę. Šių tyrinėjimų medžiaga buvo labai svarbi mokslui. Aptiktas iki vieno metro storio kultūrinis sluoksnis. Žemutinėje jo dalyje rasta stovyklos židinio
pėdsakų, lipdytos, brūkšniuotos keramikos. Žmonių čia gyventa jau V–IV a. prieš
Kristų. Dėl nežinomų priežasčių šią gyvenvietę žmonės buvo apleidę. Nustatyta,
kad vėliau čia jų gyventa dar III–IV a. iki pat X a. ir vėlesniais (XI–XIII) amžiais.
Rasta nemažai retų radinių: molio verpstukų, Djakovo tipo svarelių, metalo lydymo
krosnelių liekanų ir kt. Tai buvo reikšmingi atradimai ir pirmosios V. Valatkos
pergalės moksliniame darbe.
1963 m. vasarą Istorijos instituto Archeologijos sektorius rekomendavo ištirti Plungės rajone, Vienragių kaime baigiamus sunaikinti pilkapius. Buvo ištirti
3 pilkapiai, datuojami I–II amžiais.
1964 m. buvo tiriamas pradėtas ardyti didžiulis plokštinis Maudžiorų IV–X a.
kapinynas (Kelmės r.). Tai devintoji archeologinė ekspedicija. 1966 m. liepą senkapio tyrinėjimai pratęsti. Maudžiorų kapinyne V. Valatka ištyrė 134 kapus, paliktus
senovės žemaičių etninės grupės.
1967 m. vasarą tirtas kapinynas Akmenskinės kaime (Plungės r.). Jame rasta
XII–XIII a. kuršių genčių palaidojimų.
1968, 1969 ir 1971 m. vykdyti tyrinėjimai Gintalíškės kapinyne (Plungės r.).
Be kapų, buvo ištirtos ir 166 apeiginės duobės. Remiantis V. Valatkos archeologiniais tyrimais, jos pradėtos laikyti apeiginėmis duobėmis, randamomis kuršių
genčių mirusiųjų degintiniuose paminkluose.
Per dvidešimt metų (1956–1976 m.) V. Valatka iš viso surengė 17 archeologinių ekspedicijų įvairiose Žemaitijos vietose: tyrinėjo Skėriÿ senkapį, Renåvo
piliakalnį (Maže¤kių r.), Påragaudžio kapinyną (Šilålės r.), Kukių kapinyną, Zasta÷čių
pilkapyną (Mažeikių r.), Žaduv¸nų pilkapius (Telšių r.).
Buvo rengiamos ir žvalgomojo pobūdžio trumpesnės išvykos siekiant atrasti
naujų archeologijos paminklų.
Sistemingų archeologinių tyrinėjimų metu sukaupti radiniai praturtino „Alkos“ muziejaus archeologinius rinkinius ir taip buvo išvengta jų sunaikinimo, nes
dažnai paminklai buvo ardomi ir niokojami.
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Surinkus nemažai vertingos me
džiagos, 1968 m. baigta rengti ekspo
zicija, skirta pirmykštės bendruomenės
ir ankstyvojo feodalizmo laikotarpiui.
Ekspozicijos, sulaukusios gerų atsiliepimų, autorius buvo V. Valatka. Patyrimą
ir žinias V. Valatka išdėstė straipsnyje
„Muziejininkas ir ekspozicija“ (paskelbtas tik po jo mirties žurnale „Muziejai
ir paminklai“, nr. 1(1979). Ilgametis
Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojas Vincas Vaitiekūnas, prisimindamas
V. Valatką, rašė, jog neretai seminarų
metu Lietuvos muziejininkams buvo
siūloma pasimokyti pas V. Valatką.
V. Valatka Telšių muziejuje parengė ne vieną ekspoziciją, jis kūrė
ekspozicijas, skirtas Lazdynų Pelėdai
(Paragiuose), Žemaitei (Bukantėje).
Archeologinių tyrinėjimų medžiaga leido sukaupti muziejuje turtin- Vienragės pilkapių (Plungės r.) tyrinėjimai
gą mokslinį archyvą. V. Valatka pradėjo 1963 m.
jį rinkti 1952 m. Mokslinį archyvą pildė
ne tiktai savo tyrinėjimų ataskaitomis, Maudžiorų kapinyno (Kelmės r.) archeologiniai
moksliniais straipsniais, aprašais, bet tyrinėjimai. 1966 m.
ir kitų muziejininkų, kraštotyrininkų
darbais.
Per trisdešimt darbo metų V. Valatka sukaupė mokslinį muziejaus archyvą,
kurio fonde daugiau kaip 1 000 darbų įvairiomis temomis.
Ne vien archeologiniais radiniais domėjosi V. Valatka. Negalėjo abejingai
praeiti pro griūnantį koplytstulpį su medine šventojo skulptūrėle, domėjosi senomis knygomis, rankraščiais ar medinėmis akėčiomis, aptiktomis kurioje nors
kaimo sodyboje. „Dauguma eksponatų buvo parnešta portfelyje arba parvilkta rankose
pėsčiomis iš Als¸džių, Kinčiuliÿ ar kitų vietų. Daugelis jų buvo mano rankomis iščiupinėti, apmatuoti, aprašyti“, – rašė V. Valatka savo muziejininko dienoraštyje
1962 m. rugsėjo 17 d.
Apie surinktus eksponatus reikėjo sukaupti kuo daugiau informacijos. V. Valatka laikytinas naujos eksponato aprašymo formos pradininkas – mokslinio
eksponato paso, kuriame nurodomi visi surinkti duomenys apie daikto kilmę,
paskirtį, autorių ir t. t.
Žurnale „Muziejai ir paminklai“, tuometiniam Telšių kraštotyros muziejui leidus, skelbiami du pavyzdiniai eksponatų aprašymai – moksliniai pasai.
Rekomenduojama visiems Lietuvos muziejams tvarkyti savo eksponatus Telšių
muziejaus pavyzdžiu.
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Muziejininkas V. Valatka sugebėjo derinti net kelis amatus: prireikus tapdavo staliumi, dailininku ar fotografu. Meistriškai valdydamas pieštuką, pats piešė
radinius, fotografuodavo juos per ekspedicijas, darė brėžinius, planus.
Sakydavęs esąs dėkingas Petrui Tarasenkai – už tai, kad tapo archeologu,
ir kretingiškiui muziejininkui Juozapui Mickevičiui, iš kurio mokėsi ir kaupė
muziejinio darbo patirtį, ir ją skleidė kitiems. V. Valatkos paskatinti, pamokyti
kraštotyrinio, o kai kurie ir muziejinio darbo ėmėsi Konstantinas Bružas, Antanas
Jonušas, Kazimieras Blažys, Jonas Andriusevičius, Jonė Ivoškaitė, Laima Valatkienė.
Prisiminimuose dažnas jų vadina V. Valatką savo Mokytoju, kuris buvo reiklus
ne vien sau, bet ir kitiems. Geras patarėjas buvęs ir kartu su juo dirbusiems
kolegoms. Mielai, lengvai bendraudavęs su moksleiviais, nepatingėdavo jiems
parodyti radinius, papasakoti ar paaiškinti. Galbūt dėlto taip noriai mokiniai
talkininkaudavo V. Valatkos archeologinėse ekspedicijose.
V. Valatka 1969–1971 m. dirbo Telšių kraštotyros muziejaus direktoriumi.
Administratoriaus darbas nebuvęs mielas ir savo noru V. Valatka vėliau grįžo į
mokslinio bendradarbio pareigas, tęsė mėgstamą mokslinį darbą. Turėjo didelę
svajonę – sukurti Žemaičių krašto buities muziejų.
Savo vizijose regėjo senąjį Žemaitijos kaimą, kuriame „...ir gėlės žydės, ir
medžiai žaliuos, ir javo ploteliai vilnys. Stovės ir kryžius pakrypęs, ir bičių avilys bus
po obelimi pastatytas. Kieme augs veja, ant jos galės žmogus prisėsti, pailsėti“, – rašė
1971 m. gegužės 31 d. savo dienoraštyje. Buities muziejaus kūrimo pradžią matė
ir dalyvavo pats, vėliau pradėtus darbus tęsė jau kiti.
1975 m. pradžioje išsipildė dar viena jo svajonė – muziejaus Dailės salėje
įvyko pirmasis kamerinės muzikos koncertas. Sekmadieninių koncertų tradicija
muziejuje tęsėsi 10 metų.
V. Valatka buvo poeto Vytauto Mačernio poezijos gerbėjas. Jis buvo pirmojo
viešo poeto pagerbimo organizatorius 1971 m. birželio 12 d. Šarnelėje ir Telšiuose
(šio renginio labai bijojo tuometiniai rajono partiniai funkcionieriai).
Puikiai pažinodamas Žemaitijos istorijos paminklus, V. Valatka buvo turbūt
vienas geriausių ekskursijų vadovų mokytojams ir mokiniams. Vyresniosios kartos
Telšių mokytojai ir dabar pamena jo įdomias ekskursijas po Žemaitiją ar Telšius.
Tačiau lemtingąją 1977 m. rugpjūčio 23 d. ekskursantai nebesulaukė savo vadovo.
Po V. Valatkos mirties Adolfas Tautavičius sudarė bibliografiją, kuri paskelbta
žurnale „Muziejai ir paminklai“. Išspausdinti 165 V. Valatkos darbai. Įžangoje
A. Tautavičius rašė: „Jis buvo vienas iš kūrybingiausių respublikos muziejininkų, palikęs gilius pėdsakus visose muziejininkystės srityse.“ Muziejininko, archeologo palikimą sudaro ne vien moksliniai straipsniai apie atliktų archeologinių tyrinėjimų
rezultatus, bet ir pažintiniai: apie istorijos, kultūros paminklus. Jis yra pirmosios
pažintinės knygutės „Telšių kraštotyros muziejus“ autorius (išspausdinta 1971 m.).
„Muziejus – tai lyg dalis manęs paties. Ir tikrai, kai manęs nebebus, po daugelio metų
tos vertybės, kurias aš sukaupiau, primins jas studijuojančiam mane, kuklų muziejininką,
negarsų, tylų, neieškantį garbės ir nekopusį karjeros laiptais žmogelį. Tai būsiu aš. Būsiu
ne visas numiręs, mano dalelė bus išlikusi gyva tolesniame žmonijos gyvenime“, – rašė
V. Valatka dienoraštyje 1962 m. rugsėjo 17 d.
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Prisiliečiu prie archeologo, muziejininko darbų ir vėl matau iš vaikystės atkeliaujančius į atmintį įstrigusius vaizdus: Ma÷džiorų kaime iškastus
didelius žemių sampilus, su kastuvais
palinkusius Gãulėnų moksleivius, vieną
mokyklos kambarį, vos ne iki lubų pasieniais užkrautą dėžutėmis. Regiu prie
stalo palinkusį archeologą, traukiantį iš
tų dėžučių pažaliavusius įvairiausius
daiktus. Arba vėl. 1974 m. birželis. Mes, Muziejininkas, archeologas Vitas Valatka
Luõkės vidurinės mokyklos aštuntokai, dengtu sunkvežimiu važiuojame į Žaduv¸nų kaimą, kartu ir jis, archeologas
Vitas Valatka. Lyg į šventąjį jaudindamasi žiūrėjau į šį žmogų, jis ne toks kaip
visi – moka atskleisti žemės paslaptis. Dirbome visą dieną ardomame Žaduvėnų
pilkapyne – dabar žinau, vyko bandomieji kasinėjimai. Archeologas aiškino, kaip
neskubant skusti žemės sluoksnelį. Norėjosi rasti kažką labai svarbaus, bet tuokart radome tik apardytus kapus ir kelis žalvarinius papuošalus. Grįžome lyg iš
kokios šventės, taip buvo įdomu. Po dienos darbo V. Valatka atrodė pavargęs.
Tik po daugelio metų sužinojau, jog dažnai ir sunkiai sirgdamas, laužomas ligų,
V. Valatka kantriai ir tyliai dirbo, kartais net neprasitardamas apie negalavimus
aplinkiniams, norėdamas atlikti užsibrėžtą darbą.
Nors daug būta, rodos, svarbių įvykių, bet tie vaizdai taip ir liko atmintyje
patys ryškiausi, kaip ir visi Vito Valatkos darbai – amžinosios atminties šviesos
nušviesti.
Tirti paminklai: Akmenskinės gyvenvietė, Buožėnų piliakalnis, Džiuginėnų
piliakalnis, Gintališkės piliakalnis, Juodsodės kapinynas, Kukių kapinynas, Maudžiorų kapinynas, Paplienijos piliakalnis, Renavo piliakalnis ir kiti.
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Esperantininkas, pedagogas
Vladas Butkus-Butkevičius
Juozas Girdvainis

Esperantininkas, pedagogas Vladas Butkus-Butkevičius
gimė 1897 m. gegužės 30 d. Telšiÿ apskrities Žar¸nų valsčiaus
Smiµgių kaime, gausioje bajorų šeimoje.
Pradžios mokslą baigė Telšių miesto valdinėje mokyk
loje. Sekėsi prastai, nes nemokėjo rusų kalbos.
1922 m. V. Butkus, baigęs Telšių jau lietuvišką progimnaziją, išvyko į Ka÷ną studijuoti humanitarinių mokslų.
Čia lankė Aukštuosius kursus (VDU) ir dirbo Teisingumo
ministerijoje.
V. Butkus artimai bendravo su filosofu Vydūnu, buvo
jo sekėjas. Studijų metais sukonspektavo jo paskaitas. Pieš
tuku nupiešė Vydūno, Vaineikio, kitų mokslo ir meno vei Lietuvių kalbos ir
kėjų portretus.
literatūros mokytojas
Dar būdamas Telšiuosê, V. Butkus aktyviai įsitraukė į Vladas Butkus,
aušrininkų ir esperantininkų veiklą.
Boleslovo vyriausias
1923 m. V. Butkus dalyvavo Niùrnberge vykusiame sūnus, Kaune. 1927 m.
Esperantininkų kongrese kaip Lietuvos esperantininkų sąjungos pirmininkas.
V. Butkus mokytojavo Kauno III gimnazijoje, bendradarbiavo „Kultūros“
žurnale, vertė į lietuvių kalbą didaktines knygeles. Susigrąžino savo seną lietuvišką pavardę – Butkus.
1926 m. V. Butkus vedė savo mokinę Liudviką Daraškevičiūtę ir 1928 m.
susilaukė sūnaus Algio, kuris užaugęs baigė mokslus, parašė bei apgynė disertaciją
ir tapo profesoriumi.
1934 m. V. Butkus dalyvavo Tarptautiniame esperantininkų kongrese, buvo
išrinktas valdybos nariu.
1936 m. V. Butkus su keliais menininkais įkūrė N. Rericho draugiją, dalyvavo žurnalo „Naujoji sąmonė“ dviejų
numerių leidime.
1936 m. V. Butkus redagavo atgaivintą esperantininkų žurnalą „Litova
Stela“, buvo Esperantininkų draugijos
narys.
1937 m. V. Butkus išsiunčiamas atgaivinti Šilålės progimnazijos, o
1939 m. perkeliamas atkurti valsčiaus
centro Vilkijõs progimnaziją.
1940 m. rudenį V. Butkus perkeliamas į Jonavõs progimnaziją. Čia Mokytojas Vladas Butkus su žmona Liudvika
jį ištiko skaudžios nelaimės. Per karą Daraškevičiūte Ukmergėje. 1947 m.
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Kauno V gimnazijos
lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojas
Vladas Butkus.
1927 m. Nuotraukos
iš Juozo Girdvainio
archyvo (ARFA)

Kauno literatai (iš kairės): Antanas Vienuolis-Žukauskas (antras), Vincas Krėvė-Mickevičius
(devintas), mokytojas Vladas Butkus (dešinėje). 1930 m.

Utenos Antano Smetonos gimnazijos abiturientų išleistuvės su
gimnazijos direktoriumi Vladu Butkumi (sėdi dešinėje). 1946 m.
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sudegė visas jo šeimos turtas, tris jo seseris su šeimomis sovietų okupantų valdžia išvežė į Síbirą.
1942 m. V. Butkus su šeima persikėlė į Ùkmergę ir apsigyveno pas žmonos
tėvus. Šeima vertėsi lipdydama molinius žaislus, augindama ožką ir triušius.
1944 m. rudenį sovietų valdžia V. Butkų paskyrė Ukmergºs mergaičių
gimnazijos direktoriumi.
1946 m. V. Butkaus šeima persikėlė gyventi į Ka÷ną ir įsikūrė savame dar
1938 m. pirktame namelyje. V. Butkus dirbo pedagoginės literatūros leidykloje,
vėliau – Lietuvos žemės ūkio akademijos Rusų kalbos katedros vedėju.
V. Butkus sunkiai susirgo ir pirma laiko buvo išleistas į pensiją.
Esperantininkas ir pedagogas Vladas Butkus mirė 1963 m. Per visą amžių
laikėsi sveiko gyvenimo būdo ir kruopščiai atliko visus jam prieinamus ir patikėtus darbus.
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Vilniaus universiteto profesorius Stasys Uosis
Meilė Jasienė

Stasys Uosis gimė 1927 m. liepos 31 d. Telšiÿ apskrityje,
Žar¸nuose. Valstiečiai tėvai teturėjo pusantro hektaro žemės,
tėvelis Žarėnuose vertėsi batsiuvio amatu.
Stasiukas buvo vienintelis vaikas šeimoje. Sulaukęs aštuonerių, pradėjo lankyti Žarėnų pradinę mokyklą, vėliau –
Telšių gimnaziją.
1946 m. įstojo į Vilniaus prekybos technikumą, kurį baigė
1949 m., ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto
Ekonomikos mokslų fakulteto Finansų ir kredito specialybės Profesorius Stasys
pirmą kursą.
Uosis. 1965 m.
Studijų metais būsimajam mokslininkui daug naudos
davė klausytos profesoriaus Vosyliaus Sezemano logikos paskaitos, paskatinusios
domėtis teorija. Studijuodamas susidomėjo ekonomistų klasikų darbais, į juos
savarankiškai gilinosi. Universitetą S. Uosis baigė 1954 m. su pagyrimu ir tęsė
mokslus aspirantūroje (dabar – doktorantūra). Baigęs aspirantūrą, S. Uosis 1957 m.
rudens semestrą dėstytojavo Statistikos, buhalterinės apskaitos, finansų ir kredito
katedroje.
S. Uosis kartu dirbo ir praktinį darbą: 1950–1956 m. – finansininku įvairiose
organizacijose, 1957 m. – TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinės kontoros
Vilniaus m. valdybos kontrolieriumi, 1958 m. – Lietuvos TSR Ministrų Tarybos
Valstybinėje plano komisijoje Prekių apyvartos skyriaus viršininku, nuo 1964 m. –
pavaduotoju, kartu nenutraukdamas ir ryšių su universitetu. 1965–1966 mokslo
metais Ekonomikos fakultete ėjo vyr. dėstytojo (puse etato) antraeiles pareigas.
1966 m. patvirtintas kaip einąs docento pareigas ir spalio mėn. iš darbo Plano
komisijoje pasitraukė.
S. Uosis ekonomikos mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją apgynė
1966 m. vasario 22 d. Vilniaus universitete, kitais metais jam suteiktas docento
vardas.
Vilniaus universiteto Finansų ir kredito katedroje S. Uosis pradėjo dirbti
1965 m., 1967 m. ėjo fakulteto prodekano pareigas. 1968–1971 m. dėstė ir Maskvos
kooperacijos instituto Vilniaus neakivaizdiniame filiale.
S. Uosis dėstė Pramonės finansavimo ir kreditavimo, TSRS finansų ir kredito
kursų dalį, TSRS pinigų cirkuliacijos ir kredito, Pinigų cirkuliacijos organizavimo
ir planavimo disciplinas. Profesorius savo įdomiose paskaitose kėlė ir nagrinėjo
problemas, skatino studentus dirbti mokslinį darbą. Parašė ir išleido dvi monografinio pobūdžio mokymo priemones, dėl kurių buvo užsitraukęs komunistinės
administracijos veikėjų nemalonę (bendradarbių nuomone, dėl prieš juos nukreiptų
skundų). Užkliuvo profesoriaus S. Uosio teiginiai apie tarptautinių atsiskaitymų
priemones, dėl to 1968 m. buvo du kartus „svarstytas“.
Ekonomikos mokslų daktaro (dabar – habilituoto daktaro) disertaciją tema
„Pinigų materialinė esmė ir kreditinė prigimtis bei jų apyvartos organizavimas“
1240

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

Vilniaus universiteto Finansų ir kredito katedra. Prof. Stasys Uosis (sėdi centre),
lab. Janina Jasudytė, prof. Alfonsas Žilėnas, doc. Elvyra Maksimaitienė, doc. Pranas Judickas.
Stovi (iš kairės): doc. Jonas Vizbaras, doc. Vitoldas Meidūnas, doc. Vaclovas Masalskas,
doc. Vladas Terleckas, doc. Albinas Kalaina. 1986 m. balandis

S. Uosis apgynė 1983 m. birželio 2 d. Leningrado finansų-ekonomikos institute.
Maskvõs ir Leningrådo žymiausi finansų bei bankininkystės mokslininkai pripažino
ir vertino S. Uosio darbus, jų novatoriškumą. 1986 m. jam suteiktas profesoriaus
vardas.
S. Uosio kūrybingumą ir darbštumą liudija daugybė mokslo darbų, straipsnių, pranešimų konferencijose. Yra parengęs net pusketvirto šimto metodinių
priemonių.
S. Uosis buvo „Žinijos“ draugijos Ekonomikos metodinės komisijos narys,
fakulteto metodinės komisijos narys, fakulteto mokslinės tarybos narys, Universiteto
kontrolės grupės pirmininkas. Bendradarbiavo leidžiant enciklopedijas – „Mažąją
lietuviškąją tarybinę enciklopediją“ (vienas iš autorių), „Tarybų Lietuvos enciklopediją“ (mokslinis konsultantas ekonomikos klausimais), „Lietuviškąją tarybinę
enciklopediją“ (vienas iš autorių ir mokslinis konsultantas ekonomikos klausimais).
S. Uosis buvo Vilniaus universiteto ekonomistų draugijos pirmininkas, Sąjunginės
ekonomistų draugijos Lietuvos valdybos prezidiumo narys.
S. Uosis viešumoje keldavo problemas, kurių tuo metu aplinkiniai dar
neįžvelgdavo ar nesuprasdavo. Skaitė įdomius pranešimus savo ir kituose fakultetuose, „Žinijos“ renginiuose. Įsimintini, įdomūs ir turiningi S. Uosio pranešimai,
pasisakymai ir diskusijos Ekonomikos fakulteto moksliniuose seminaruose. Profe1241
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sorius karštai gynė savo idėjas, nenuolaidžiavo oponentams, tačiau tai neblogino
asmeninių santykių.
Prasidėjus Atgimimui, S. Uosis nuoširdžiai įsitraukė į visuomeninę veiklą.
Aktyviai dalyvavo LTSR Ministrų Tarybos sudarytos Lietuvos savarankiškos pinigų
ir kredito sistemos sukūrimo grupės darbe, rengė Lietuvos savarankiškos pinigų
ir kredito sistemos sukūrimo koncepciją, Lietuvos banko ir Komercinių bankų
įstatymų projektus, kitus reikalingus norminius dokumentus. Kartu su Vilniaus
universiteto ekonomistų draugija įžvalgiai perspėjo ir aiškino sovietinio įstatymo
„Dėl Lietuvos TSR, Latvijos TSR ir Estijos TSR ekonominio savarankiškumo“
klastingumą, jo pragaištingumą okupuotų šalių ekonominiam savarankiškumui,
sulygino jo priėmimą su „Stalino saulės parvežimu“ į Lietuvą 1940 m. Aktyviai
dalyvavo Sąjūdžio darbe – buvo LPS Seimo narys, LPS Vilniaus m. Tarybos narys, pilietiškai pasisakydavo tuo metu Lietuvai aktualiais klausimais, daug rašė.
S. Uosiui priklauso autorystė lito atkūrimo idėjos, kurią jis pirmasis viešai
iškėlė 1988 m. gegužės 26 d. mokslininkų susitikime Mokslų akademijos Ekonomikos
institute. Vėliau S. Uosis rašė: „Manau, neperdėsiu pasakęs, kad tautai, savarankiškai
respublikai ne mažiau reikalinga savarankiška pinigų sistema, kaip sava kalba, savas raštas. Be visų tų komponentų nėra ir nebus savarankiškumo, tautos ir respublikos, o bus
tik teritorinė sąvoka.“ Šią idėją plėtojo ir moksliškai pagrindė savo straipsniuose,
diskutavo su savos valiutos priešininkais, turėjo atremti Sovietų Sąjungos garsių
ekonomistų ir centrinių žinybų vadovų puolimą, pasipriešinti ir kai kurių Vakarų
ekonomistų, tarptautinių bankininkystės institucijų atstovų pastangoms nuneigti
savų pinigų ir bankų sistemos reikalingumą.
S. Uosis pirmasis iškėlė Lietuvos komunistų partijos atsiskyrimo nuo TSKP
idėją kaip vieną iš žingsnių siekiant valstybinės nepriklausomybės. Tai sukėlė
vietinės komunistinės valdžios pasipiktinimą, prieš profesorių prasidėjo puolimas.
Ir tik vėliau komunistai, pamatę, kad tai bus naudinga jų politiniam prisitaikymui
ir išlikimui, idėją pasisavino ir prisistato kaip šios idėjos pradininkai ir autoriai.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1990–1992 m. S. Uosis buvo Lietuvos
banko valdybos narys, vadovavo Lietuvos banko Mokslo centrui, metodologiškai
padėjo spręsti savų pinigų – ir laikinųjų pinigų-talonų, ir litų įvedimo praktinius
klausimus. Įžvalgus profesorius S. Uosis daug prisidėjo parengiant 1992 m. pradžioje
„Lietuvos banko pasiūlymus neatidėliotinoms ūkio stabilizavimo ir antiinfliacinės politikos priemonėms įgyvendinti“, t. y. ūkio stabilizavimo ir antiinfliacinės
politikos programą, tačiau, deja, tuometė valdžia jos nesvarstė, ir Lietuvos ūkis
ritosi į krizės prarają.
Paminėtinos S. Uosio būdo savybės – principingumas, tiesumas, pareigingumas, stropumas, punktualumas, atkaklumas. Tai buvo ir sąmojingas, mėgstąs
humorą žmogus. Profesorius pasižymėjo tolerancija kitai nuomonei, tačiau buvo
nepakantus mokslo profanacijai. Mėgstamas studentų ir bendradarbių, visada pasirengęs pagelbėti. Buvo patriotas, pavyzdys studentams ir kolegoms.
Mokslinį darbą S. Uosis dirbo nuolat: ir per atostogas, ir net gydydamasis
sanatorijoje – grįždavo parašęs straipsnį. Jo moksliniame darbe pirmiausia buvo
teorija ir metodologija. S. Uosis nuolat generuodavo idėjas Ekonomikos fakultete,
Finansų ir kredito katedroje, „Žinijos“ draugijos ekonomistų sekcijoje, labai daug
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nusipelnė Lietuvos bankininkystės ir pinigų mokslui, daug davė Finansų ir kredito katedrai.
Įtemptas darbas, aktyvi visuomeninė veikla, prieš profesorių rengtos šmeižto
kampanijos pakirto profesoriaus sveikatą. S. Uosis, išėjęs 1993 m. į pensiją, kiek
leido jėgos, rašė straipsnius, dalyvavo visuomeninėje veikloje, domėjosi ir sielvartavo dėl Lietuvos valstybės ir ekonomikos problemų. Didelis smūgis profesoriui
buvo netikėta žmonos mirtis.
Profesorius, socialinių mokslų habilituotas daktaras Stasys Uosis mirė 2009 m.
gegužės 12 d. Amžino poilsio atgulė Vilniaus Saltõniškių kapinėse šalia bendramintės ir nuolatinės rėmėjos žmonos Bronelės.
Per ilgametį darbą Vilniaus universitete profesorius S. Uosis parengė Lietuvai
didelį būrį finansų ir bankininkystės specialistų, kurių daugelis dirba atsakingą
darbą įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse institucijose. Anksti atsiskleidęs mokslininko
S. Uosio talentas per visą gyvenimą buvo ir jo profesija, ir pagrindinis pomėgis.
Kaip mokslininką pelnytai galime jį laikyti didžiausiu pokarinio laikotarpio pinigų
mokslo teoretiku.
S. Uosis apdovanotas įvairiais padėkos ir garbės raštais. 1993 m. jam
paskirta Lietuvos banko įsteigta Vlado Jurgučio premija už daugiametį darbą
pinigų teorijos srityje ir nuopelnus aiškinant Lietuvos žmonėms pinigų esmę ir
naudojimo dėsningumus. 2000 m. – prof. Stasys Uosis apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Naudoti šaltiniai
1. Jasienė M. Iškilaus pinigų ir bankininkystės teoretiko profesoriaus
Stasio Uosio 80-mečiui, Mokslas ir gyvenimas, 2007, nr. 8, p. 33.
2. Jasienė M. Ekonomikos fakultete paminėtos dvi sukaktys, Universitas
Vilnensis, 2007, nr. 8(1682), p. 11.
3. Jasienė M. Nacionalinės pinigų sistemos kūrimas ir laikinųjų pinigų
įvedimas: priešistorė ir įgyvendinimas, Ekonomika, 2006, t. 76, p. 17–35.
4. Lietuvos bankas 1990–1992, Vilnius, Lietuvos bankas, 1993, p. 103.
5. Lietuvos bankas 1990–-1995, Vilnius, Lietuvos bankas, 1995, p. 227.
6. Lietuvos banko pasiūlymai neatidėliotinoms ūkio stabilizavimo ir
antiinfliacinės politikos priemonėms įgyvendinti, 1992 03 19, Kas buvo
teisus? Lietuvos banko dokumentai, Vilnius, 1993, p. 26–32.
7. Terleckas V., Jasienė M. Pinigų teorijoms paskirtas gyvenimas,
Pinigų studijos, Lietuvos bankas, Vilnius, 2007, nr. 2, p. 88–91.
8. Uosis S. Ar Lietuvai reikėtų savų pinigų? Vakarinės naujienos,
1988 10 19.
9. Vilniaus universiteto Finansų ir kredito katedros posėdžių protokolai,
Vilniaus universiteto archyvo medžiaga.
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Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo
Akto signataras Gediminas Vagnorius
Parengė Juozas Girdvainis

Gediminas Vagnorius – aktyvus
Lietuvos ekonomistas, politikos bei
visuomenės veikėjas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto
signataras gimė 1957 m. birželio 10 d.
Vílkaičiuose, Plùngės rajone.
1975 m. baigė Telšių 4-ąją vidurinę mokyklą, 1980 m. – Vilniaus
inžinerinio statybos instituto Statybos
ekonomikos fakultetą.
1987 m. LSSR MA Ekonomikos
institute apgynė ekonomikos mokslų
kandidato disertaciją tema „Ūkinių
sprendimų priėmimo ekonominių svertų derinimo būdai“.
1988–1990 m. LSSR MA Ekonomikos instituto vyresnysis mokslinis Gediminas Vagnorius kalba Lietuvos
bendradarbis.
Aukščiausioje Taryboje. 1991 m. sausis
1990 m. išrinktas į Aukščiausiąją
Tarybą. 1991–1992 ir 1996–1999 m. Ministras Pirmininkas III ir VIII vyriausybėse.
1992–1996, 1996–2000 ir 2000–2004 m. kadencijų LR Seimo narys.
Gediminas Vagnorius – 1993–1999 m. Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) valdybos pirmininkas. 2000 m. balandžio 3 d. už nuolatinę Andriaus
Kubiliaus vyriausybės kritiką pašalintas iš partijos, tapo įkurtos naujos Nuosaikiųjų
konservatorių sąjungos pirmininku. 2004 m. šiai kartu su Jaunųjų krikščionių
demokratų lyga susijungus į Krikščionių konservatorių socialinę sąjungą, tapo
pastarosios pirmininku. 2010 m. sausio 23 d. susijungus Krikščionių konservatorių
socialinei sąjungai ir Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijai su Seimo
frakcija „Viena Lietuva“, išrinktas naujos Krikščionių partijos pirmininku. Aktyvus
Visagino AE priešininkas.
Su žmona Nijole užaugino ir išleido į mokslus sūnų Tomą ir dukrą Redą.
Bibliografija. Valstybės kūrimas – misija neįmanoma, Vilnius, Lietuvos tarptautinių politinių ir ekonominių santykių institutas, 2010, 132 p.
Įvertinimas. 1997 m. – VGTU garbės daktaras.
1999 m. – ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Didysis kryžius.
2000 m. – Lietuvos nepriklausomybės medalis.
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Lietuvos edukologas daktaras Leonas Jovaiša
Parengė Juozas Girdvainis

Lietuvos edukologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras Leonas Jovaiša gimė 1921 m. sausio 11 d.
Lîeplaukėje, Telšiÿ valsčiuje.
L. Jovaiša 1933–1937 m. mokėsi
Plùngės progimnazijoje, 1937–1941 m. –
Telšių gimnazijoje kartu su poetu Vytautu Mačerniu. 1950 m. baigė Vilniaus
universiteto Istorijos-filologijos fakultetą, nuo 1971 m. – pedagogikos mokslų
daktaras, nuo 1973 m. – profesorius.
1941–1948 m. L. Jovaiša dėstė Habilituotas edukologijos mokslų daktaras
Anykš
či¼, Tråkų, Telšiÿ vidurinėse mo- Leonas Jovaiša. Sauliaus Venckaus nuotr.
kyk
lose ir mokytojų seminarijose, 1948–
1958 m. – Klaipėdos mokytojų institute. 1953–1956 m. – Klaipėdos miesto švietimo
skyriaus Pedagoginio kabineto vedėjas, 1956–1958 m. – Klaipėdos internatinės
mokyklos direktoriaus pavaduotojas, direktorius. 1958–1970 m. – Švietimo ministerijos Mokyklų mokslinių tyrimų instituto mokslinis sekretorius. 1958–1970 m.
dėstė Vilniaus pedagoginiame institute (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas), 1970–1995 m. – Vilniaus universitete, 1978–1986 m. Pedagogikos katedros
vedėjas. 1993–1996 m. – Kauno technologijos universiteto dėstytojas.
L. Jovaiša buvo tęstinio mokslinių darbų rinkinio „Acta paedagogica Vilnensia“ 1991 m. steigėjas, 1991–2000 m. – sudarytojas ir vyr. redaktorius. 1990 m.
išvertė I. Kanto knygą „Apie pedagogiką“.
L. Jovaišos sūnūs – Tomas Jovaiša, Linas Jovaiša, Eugenijus Jovaiša, vaikaitis
Marius Jovaiša.
Leonas Jovaiša mirė 2017 m. sausio 17 d.

Įvertinimas
Leonas Jovaiša 2001 m. apdovanotas Gedimino 5 laipsnio ordinu.

Bibliografija
Mokinių parengimo rinktis profesiją pagrindai, 1970 m.
Psichologinė diagnostika, 1975 m.
Profesinio orientavimo pedagogika, 1978 m.
Asmenybė ir profesija, 1981 m.
Ugdymo gairės, 1985 m.
Pedagogikos pagrindai, su kitais, 2 t. 1987–1989 m.
Pedagogikos terminai, 1993 m.
Edukologijos pradmenys, 1993 m. 4 leid. 2001 m.
Edukologijos įvadas, 1993 m. 3 leid., 2001 m.
Hodegetika: auklėjimo mokslas, 1995 m.
Toks gyvenimas, 2000 m.
Ugdymo mokslas ir praktika, 2001 m.
Enciklopedinis edukologijos žodynas, 2007 m.
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Nenuilstantis pedagogas Bronius Dobrovolskis
Juozas Girdvainis

Bronius Dobrovolskis gimė 1930 m. gruodžio 18 d.
Telšiÿ rajono Butkÿ kaime, Felikso ir Zuzanos Dobrovolskių
šeimoje. Tėvai valdė 9 hektarus žemės. Tėvas 1913 m. buvo
baigęs Žar¸nų pradinę mokyklą, motina mokyklos nebuvo
lankiusi.
B. Dobrovolskio žmona Elena Dobrovolskienė – pradinio mokymo specialistė, baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį
institutą, mokytoja ekspertė, du dešimtmečius dirbo Vilniaus
Medeinos pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, dukra
Audra Klingienė – matematikė, baigė Vilniaus valstybinį pe
dagoginį institutą, vyresnioji mokytoja, 27 metus dirbo Vilniaus Pedagogas Bronius
Gabijos gimnazijoje, sūnus Feliksas – fizikas, baigė Vilniaus Dobrovolskis. 1960 m.
universitete bakalauro ir magistro studijas, nuo 2011 m. –
Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius, sūnus Algirdas baigė sociologijos bakalauro studijas Vilniaus universitete, dirba UAB „Biuro sprendimai“ direktoriumi.
1938 m. B. Dobrovolskis pradėjo lankyti Žarėnų pradinę mokyklą (pirmoji
mokytoja – Elena Mikalauskienė). 1943 m. baigė penkis skyrius. Toliau bandė mokytis, bet sąlygų nebuvo. Tačiau Žarėnų pradinės mokyklos vedėjo ir V skyriaus
mokytojo Juozo Liutkaus skatinamas bei padedamas susisiekė su Kaune veikusia
privačia neakivaizdine „Savišvietos“ mokykla, kuri už tam tikrą atlyginimą siuntinėjo pamokų konspektus ir mokomąsias užduotis, jas atlikęs mokinys siųsdavo

Jaunėlis Bronius Dobrovolskis iš Butkų kaimo išvyksta į Telšių mokytojų seminariją. 1948 m.
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patikrinti. Dėl priartėjusio fronto „Savišvietos“ veikla 1944 m. Žarėnai. 1951 m.
birželio mėnesį nutrūko. Nutrūko ir trylikamečio „neakivaizdininko“ Broniaus bandymas kabintis į mokslą.
Karui pasibaigus, 1945 m. Bronius įstojo į Telšių dailiųjų amatų mokyklos
metalo skyrių. Baigęs pirmą kursą,
grįžo mokytis į Žar¸nus – tik įsteigtą
progimnaziją, kur, išlaikęs stojamuosius
egzaminus, buvo priimtas į III klasę.
Baigęs progimnaziją, B. Dobrovolskis 1948 m. po ilgokų apmąstymų
pasirinko pedagogo kelią – įstojo į
Telšių mokytojų seminariją. Mokytis
čia sekėsi gerai. Besimokydamas pirmame kurse, ypač susidomėjo matematika, kurią dėstė nuostabus mokytojas
Antanas Kalinauskas. Laisvalaikiu savarankiškai iš vadovėlių išmoko visą
mokytojų seminarijos matematikos
kursą. Tai sužinojęs, kurso vadovas
mokytojas Ignas Jurkonis paragino iš
pirmo kurso šokti į trečią. Įtemptai padirbėjęs liepos mėnesį ir dalį rugpjūčio,
Bronius išlaikė keliolika „šokamųjų“ Ieva Monstavičiūtė (1859–1925) ir Petras
egzaminų ir nuo 1949 m. rugsėjo 1 d. (1858–1939) Dobrovolskiai, Broniaus
tapo trečiakursiu.
Dobrovolskio seneliai
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B. Dobrovolskis, įgijęs pradinių klasių mokytojo kva- Žarėnų bažnyčios
lifikaciją, 1951 m. Kla¤pėdos mokytojų institute pradėjo stu- parapijos vaikai po
dijuoti fiziką ir matematiką. Tuo metu uostamiestyje trūko Pirmosios komunijos.
mokytojų. Klaipėdos 2-oji septynmetė mokykla pasiūlė stu- 1940 m.
dentui, jau turinčiam pedagoginį išsilavinimą, 17 savaitinių
pamokų krūvį labai patogiu laiku – antroje pamainoje, bet...
ne matematikos, o lietuvių kalbos. Ką darys – įsidarbino
gimtosios kalbos mokytoju. Iki pietų institute matematikos ir
fizikos paskaitos bei pratybos pačiam, o popiet jau lietuvių
kalbos pamokos mokykloje V–VII klasių mokiniams. Toks
susidvejinimas truko porą savaičių. Instituto direktorius patenkino studento prašymą iš fizikos ir matematikos skyriaus
pereiti į lietuvių kalbos ir literatūros skyrių. Taigi, lituanistu
kartais tampama ir taip.
Baigęs dvimetį institutą, B. Dobrovolskis penkerius
metus dirbo Klaipėdos rajono mokyklose. 1953–1956 m. dės- Pedagogas Bronius
tė lietuvių kalbą Ketvergiÿ septynmetėje mokykloje. Kartu Dobrovolskis. 1970 m.
buvo ir kūno kultūros mokytojas. Vaikus labai sudomino
krepšiniu. Kad galėtų žaisti krepšinį ir žiemą, mokiniai, suaugusiųjų neraginami,
nukasdavo sniegą nuo aikštelės. Pamėgo šį žaidimą ir mergaitės. Ketvergių septynmetės krepšininkai draugiškas rungtynes žaisdavo net su Gargždÿ vidurinės
mokyklos aukštesniųjų klasių komanda. Tiesa, pralaimėdavo, bet ne triuškinamai.
Kiek mokiniams buvo džiaugsmo ir kalbų, kai kartą kolūkio sunkvežimiu buvo
nuvežti į Klaipėdos sporto rūmus, kur visą dieną stebėjo Lietuvos krepšinio
pirmenybių rungtynes, pamatė geriausių to meto Lietuvos krepšininkų žaidimą.
B. Dobrovolskis, dirbdamas Ketvergiuosê, pabandė apibendrinti sukauptą
kad ir nedidelę lietuvių kalbos mokymo patirtį, dalijosi ja metodiniuose rengi-
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Broniaus Dobrovolskio
tėviškė Butkų kaime,
netoli Žarėnų.
1975 m.

niuose su rajono gimtosios kalbos mokytojais. 1955 m. parengė pranešimą apie
dalyvio dėstymą VI klasėje, kurį 1956 m. skaitė Vilniuje vykusiuose pirmuosiuose
respublikiniuose skaitymuose. Tais pačiais metais neakivaizdiniu būdu baigė
Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir buvo paskirtas Klaipėdos rajono Plikiÿ
vidurinės mokyklos direktoriumi.
Nuo 1958 m. spalio 1 d. švietimo ministro įsakymu iš Plikių vidurinės mokyklos B. Dobrovolskis perkeltas dirbti
mokslo darbuotoju į Vilniuje įsteigtą
Mokyklų mokslinio tyrimo institutą.
Jame, vėliau pavadintame Pedagogikos mokslinio tyrimo institutu, 1958–
1987 m. laikotarpiu dirbo 19 metų:
1958–1962 m. – Kalbų, literatūros ir istorijos mokymo sektoriaus jaunesniuoju
ir vyresniuoju mokslo darbuotoju, nuo
1959 m. lapkričio 1 d. – šio sektoriaus
vedėju, 1965–1973 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo sektoriaus
vedėju, 1980–1987 m. – instituto direktoriumi. 1962-1965 m. B. Dobrovolskis
mokėsi Vilniaus universiteto stacionarinėje aspirantūroje. 1968 m. balandžio
16 d. apgynė pedagogikos mokslų kandidato disertaciją tema „Išskiriamųjų
sakinio dalių preliminarinio mokymo
problema“. 1973 m. B. Dobrovolskis
paskirtas Švietimo ministerijos Mokyklų
valdybos viršininku ir ėjo šias pareigas
iki 1980 m. gruodžio mėnesio.
Iš Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto 1987 m. B. Dobrovolskis Bronius Dobrovolskis (kairėje) ir tėvelis
perėjo dirbti į Respublikinį mokytojų Feliksas. 1972 m.
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tobulinimosi institutą: iš pradžių Mokyklų valdymo katedros vedėju, o netrukus – Lietuvių kalbos ir literatūros katedros vedėju. Šios katedros dėstytojai, be
darbo su mokytojais lituanistais, ypač daug nuveikė ugdydami įvairių specialybių
mokytojų kalbos kultūrą. 1990 m. B. Dobrovolskis pakviečiamas dirbti į Vilniaus
universiteto Lietuvių kalbos katedrą. Dirbdamas dėstė studentams lituanistams
lietuvių kalbos metodiką, vadovavo jų pedagoginei praktikai. Be to, kai kurių
kitų specialybių studentus mokė lietuvių kalbos kultūros. Keletą metų buvo
Universiteto lietuvių kalbos stojamųjų egzaminų komisijos pirmininkas.
Kartu B. Dobrovolskis kurį laiką turėjo ir antraeiles pareigas Liaudies ūkio
specialistų tobulinimosi institute, Vilniaus XIII vakarinėje mokykloje, taip pat
vienoje Vilniaus bendrojo lavinimo mokykloje rusų dėstomąja kalba. Iki 2002 m.
B. Dobrovolskis buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo narys.
Daugiau kaip per šešis savo pedagoginės ir mokslinės veiklos dešimtmečius Žarėnų krašto kalbininkas B. Dobrovolskis yra parašęs ir paskelbęs nemažai
gimtosios kalbos mokymo, taip pat ir kitas ugdymo problemas nagrinėjančių
mokslinių ir metodinių straipsnių, kitų darbų. Jis yra daugelio lietuvių kalbos
vadovėlių, kitų mokomųjų knygų, pratybų sąsiuvinių autorius ir sudarytojas.
Iš jų svarbiausi šie darbai:
1. „Dalyvio dėstymas VI klasėje“, kn. „Pedagoginiai skaitymai“
(1957).
2. „Išskirtinių sakinio dalių mokymas VI klasėje“ (1962).
3. „Lietuvių kalbos skyrybos dalijamieji pratimai“ (1966).
4. „Lietuvių kalba. Vadovėlis V klasei“ (su L. Gedvilu, A. Girdeniu
ir L. Kadžyte; 1972).
5. „Lietuvių kalba. Vadovėlis VI klasei“ (su A. Girdeniu ir L. Kadžyte; 1973).
6. „Preliminarinis sintaksės ir skyrybos mokymas“ (su L. Gedvilu),
kn. „Pedagogikos darbai VI“ (1974).
7. „Diktantai IV–VI klasei“ (1977).
8. „Diktantai VII–VIII klasei“ (1979).
9. „Lietuvių kalba. Vadovėlis VII klasei“ (su A. Girdeniu ir L. Kadžyte; 1981).
10. „Lietuvių kalba. Vadovėlis VIII–IX klasei“ (1993).
11. „Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos pratimai X–XII klasei“ (1993).
12. „Lietuvių kalbos pratimai. Rašyba ir skyryba. Mokyklų dėstomąja
rusų ir lenkų kalba X–XII klasei“ (1996).
13. „Mokomieji diktantai V–X klasei. Rašyba ir skyryba“ (2000).
14. „Lietuvių kalba. Vadovėlis IX klasei“ (su R. Koženiauskiene ir
D. Mikulėniene; 2005).
15. „Lietuvių kalba. Vadovėlis X klasei“ (su R. Koženiauskiene ir
D. Mikulėniene; 2006).
16. „Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis X klasei (1). Sintaksė ir
skyryba. Mokausi kirčiuoti. Mokausi suprasti ir vartoti kalbą.
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Susipažįstu su kalbotyra“ (su R. Koženiauskiene ir
D. Mikulėniene; 2006).
17. „Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis X klasei (2) V–X klasės kurso kartojimas“ (su R. Koženiauskiene ir D. Mikulėniene; 2007).
18. „Lietuvių kalbos žinynas“ (su P. Kniūkšta, A. Kučins
kaite, A. Kupčinskaite-Rykliene, A. Paulauskiene,
B. Stundžia ir D. Tarvydaite), sud. P. Kniūkšta; 2007).
19. „Iš ugdymo mokslo raidos istorijos“, kn. „Acta paedagogica Vilnensia“, t. 22 (2009).
20. „Iš protokolų – apie gimnazijos mokytojų pedagogines
nuostatas 1915–1939 metais“, kn. „Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos protokolai (1915–1940 ir 1953–1955 metai)“ (2011).
21. „Viešoji kalba mokykloje: sakytiniai ir rašytiniai tekstai,
teksto analizė, žiniasklaidos pradmenys, reklama, viešieji
ryšiai, taisyklingos kalbos pagrindai“ (su D. Mikulėniene, R. Koženiauskiene, V. Marcišauskaite ir Č. Navakausku), sud. Č. Navakauskas; 2012).
22. „Lietuvių kalbos rašybos kartojimo pratimai“ (2018).
23. „Lietuvių kalbos skyrybos kartojimo pratimai“ (2019).

Leidyklos „Šviesa“ ketvirto
leidimo vadovėlio dešimtokams
autoriai: Bronius Dobrovolskis,
Vidas Kavaliauskas, Regina
Koženiauskienė ir Zigmas
Zinkevičius. 2003 m.

Dvi B. Dobrovolskio parengtos lietuvių kalbos
mokomosios knygos išleistos Lenkijoje:
1. „Lietuvių kalbos užduotys bendrojo lavinimo ir profiliuotajam licėjui. Rašyba ir skyryba I klasei“ (Punsk: Wydawnictwo
„Aušra“, 2007);
2. „Rašybos ir skyrybos užduotys. Mokomoji priemonė gimnazijai
(su kompaktine plokštele)“ (Punsk: Wydawnictwo „Aušra“, 2009).

Už lietuvių kalbos vadovėlius V ir VI klasei (1978–1979 m. leid.) L. Gedvilui, A. Girdeniui, B. Dobrovolskiui ir L. Kadžytei-Kuzavinienei 1980 m. paskirta
respublikinė premija.
Nenuilstantis pedagogas docentas, socialinių mokslų daktaras Bronius
Dobrovolskis darbuojasi gimtosios lietuvių kalbos mokymo metodikos baruose.
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Socialinių mokslų daktaras Pranas Rumbutis
Juozas Girdvainis

Pranas Rumbutis gimė 1934 m. balandžio 28 d. netoli
Žlibinÿ, Gaižupiÿ kaime. 1945 m. baigė Žlibinų pradinę mokyklą ir vienerius metus mokėsi Plùngės gimnazijoje. Baigęs
pirmą klasę, 1946 m. rudenį įstojo į Žar¸nų progimnaziją
ir čia mokėsi trejus nepakartojamus metus. Aplinkui vyko
partizaninis karas, nekaltų žmonių tremtys, slėgė nežinia, kas
bus rytoj. Klasėje Pranas buvo jauniausias, kartu mokėsi net
aštuoneriais metais vyresnių jaunuolių. Visi mokėsi, tylėjo,
dainavo, vaidino, šoko, dirbo ūkiškus darbus. Pranas gyveno
Žar¸nuose pas mamos seserį – tetą Kotryną Rumbutienę. Čia Dr. Pranas Rumbutis
mokėsi ir jos sūnus Danielius aukštesnėje klasėje. Tetos vyras
Stanislovas Rumbutis, sovietų enkavėdistų 1945 m. pradžioje suimtas ir ištremtas
į Síbirą, žuvo Vorkùtos lageryje.
Kai 1949 m. Lietuvoje reorganizavo mokyklas, Žarėnų progimnaziją uždarė, čia veikė tik septynmetė mokykla. P. Rumbutis vėl išvažiavo į Plùngę ir ten
1953 m. baigė Plùngės vidurinę mokyklą.
P. Rumbutis 1953–1958 m. studijavo Ka÷no žemės ūkio akademijos Žemės
ūkio ekonomikos fakultete. Baigęs studijas, tada daug rinktis negalėjo, gavo paskyrimą į Šilùtę, kur dirbo MTS (mašinų, traktorių stotyje). Tų pačių metų pavasarį
MTS panaikinus, P. Rumbutis buvo paskirtas Šilùtės rajono planavimo komisijos
pirmininku, po trejų metų – Šilutės rajono Žemės ūkio inspekcijos planavimo
skyriaus viršininku. Dirbdamas Šilùtėje, P. Rumbutis įstojo į Lietuvos žemės ūkio
akademijos neakivaizdinę aspirantūrą. Ėmė tyrinėti žolės miltų gamybos organizavimo problemas, nes tuo metu buvo pradėtas Nìmuno žemupio užliejamų pievų
sausinimas, polderių statyba, ūkių pertvarkymas ir žolės miltų gamyba.
1965 m. P. Rumbutis su šeima persikėlė gyventi į Dótnuvą–Akadêmiją, tęsė
pradėtą darbą ir 1974 m. parašė bei apgynė disertaciją „Žolės miltų gamybos
specializavimas, koncentravimas ir derinimas su kitomis šakomis“. Jam buvo suteiktas ekonomikos mokslų kandidato laipsnis, 1995 m. nostrifikuotas į daktaro
(socialiniai mokslai) mokslinį laipsnį.
Nuo 1975 iki 1993 m. P. Rumbutis dirbo Dotnuvõs žemdirbystės instituto
eksperimentinio ūkio direktoriaus pavaduotoju. Buvo suformuotas daugiau kaip
8 tūkst. ha ūkis, vykdomi gamybos organizavimo ir valdymo tyrimai, auginamos
ir platinamos Lietuvoje aukščiausių reprodukcijų veislinės javų, bulvių, daugiamečių žolių sėklos, auginami veisliniai galvijai, veislinės kiaulės, vykdomi tiksliniai
bandymai. Per metus institute apsilankydavo po 200 ekskursijų. Institutas Lietuvos ūkiams kasmet parduodavo po 4 000 tonų javų, 1 000 tonų bulvių, 40 tonų
daugiamečių žolių sėklų, iki 200 veislinių telyčių, 500–800 veislinių kiaulių.
P. Rumbutis, 1994 m. išėjęs pensiją po trumpo atokvėpio pradėjo rinkti
medžiagą apie tėviškės kaimus (Plungės r., Žlibinų seniūnija) ir jų vienkiemių
gyventojų likimus po 1940 m. sovietų okupacijos. Parašė ir išspausdino knygelių
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Prano Rumbučio
šeima Kėdainiuose:
Judita, Giedrius,
Pranas ir Saulius.
2004 m.

apie Gaižupių, Smiµgių, Šarkiÿ, Purvãičių, Jerubaičių, Kapsūdžiÿ, Žlibinų kaimus,
nukrypo ir į Žarėnų miestelį. Darbo pradžioje surinko medžiagą ir savo prisiminimus apie Dotnuvos valstybinį ūkį 1911–2000 m. laikotarpiu ir išspausdino
atskiru leidiniu.
Pranas Rumbutis visą laiką domėjosi Žemaitijos gyventojų praeitimi, jų
gyvenimu. Parašė ir išleido šias knygas:
1. Gaižupių kaimas ir jo gyventojai XX a., Kaunas, „Epaisas“, 2002.
2. Dotnuvos valstybinis ūkis, Kaunas, „Arx-Baltica“, 2003.
3. Prie Sausdravo ir Minijos, Kėdainiai, „Rinkos aikštė“, 2005.
4. Šarkių kaimas, Kėdainiai, „Rinkos aikštė“, 2006.
5. Smilgių kaimas, Kėdainiai, „Rinkos aikštė“, 2007.
6. Purvaičių kaimas, Kėdainiai, „Spaudvita“, 2008.
7. Jerubaičių kaimas, Kėdainiai, „Spaudvita“, 2009.
8. Kapsūdžių kaimas, Kėdainiai, „Spaudvita“, 2010.
9. Žlibinai, Kėdainiai, „Spaudvita“, 2011.
P. Rumbučio tėvai – Vincentas Rumbutis (1901 m.) ir Benedikta Bumb
lauskaitė (1900 m.) gimė ir užaugo Žarėnų valsčiaus Saušilės kaime, ūkininkų
šeimose. 1928 m. susituokė. Vincentas sumokėjo dalį savo seserims – Vincentai
Girdvainienei ir Juzefai Viskantienei, gyvenusioms kaimynystėje.
Žarėnuose nusipirko hektarą žemės ir seną trobą. Pasistatė Telšiÿ gatvėje
nedidelį ūkinį pastatą, tebestovintį ir šiandien. Nusipirko dyzelinį variklį, malūno
įrangą ir Žarėnų miesto žmonėms malė grūdus.
Benedikta Žarėnuose įsirengė nedidelę krautuvę. Vincentas, pasiskolinęs pinigų, nusipirko elektros generatorių, į žarėniškių butus nutiesė laidus ir jau nuo
1929 m. vakarais Žarėnuose švietė elektros lemputės.
Kai 1931 m. Vincento Rumbučio mamos brolis Juozapas Rimeika prieš mirtį savo ūkį (27,5 ha), buvusį Plungės valsčiaus Gaižupių kaime, paliko seseriai
senolei Kotrynai Rumbutienei (Rimeikaitei), gyvenusiai Vincento ir Benediktos
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šeimoje, Rumbučiai pardavė Žarėnuose savo malūną, elektrinę ir įsikūrė
Gaižupiuose.
Ūkis buvo tvirtas – Rumbučiai
turėjo kuliamąją mašiną, dyzelinį variklį, nusipirko skiedrų drožimo įrangą, kasė griovius, sausino laukus, jau
ankstesnio šeimininko buvo įvesta aštuonialaukė sėjomaina.
Deja, netikėta nelaimė sugniuždė
Vincento planus. 1935 m. gruodžio 28 d.
Vincentas buvo nuvažiavęs į Grąž
čių
ma
lūną (prie Mínijos, Žarėnų valsčiuje), Benedikta Bumblauskaitė ir Vincentas Rumbučiai
kur skilęs girnų akmuo jį užmušė.
Žarėnuose. 1928 m.
Mama Benedikta liko su dukra
Eugenija (1929 m.), sūnumi Pranu (1934 m.) ir laukėsi dukros, kuri vos gimusi
1936 m. pradžioje mirė. Mama ūkininkavo viena, nebetekėjo.
P. Rumbutis su žmona Judita išaugino du sūnus: Giedrių (juristas) ir Saulių
(biologas ornitologas).
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Operos solistė Vlada Kubilienė (Griguolaitė)
Juozas Girdvainis

Vlada Kubilienė (Griguolaitė) gimė 1924 m. gruodžio
1 d. Telšių rajono Žarėnų valsčiaus Medingėnų miestelyje
(dab. Rietavo sav., Medingėnų sen.).
Jos tėvelis buvo muzikalus ir visą savo gyvenimą pašventė vargonavimui. Tėvelis Benjaminas Griguola Medingėnų
Švč. Trejybės bažnyčioje vadovavo savo jėgomis suburtam
tikinčiųjų chorui ir iki pat 1937 m. vargonavo. Po jo mirties
tėvelį pakeitė dar keli jo apmokyti vargonininkai.
1934 m. Vlada Griguolaitė baigė Medingėnų pradinę
mokyklą. Ji didžiavosi savo mokytoja Adolfina Gedviliene
(Eidimtaite), kuri įskiepijo Vladai meilę mokslui, muzikai ir Operos solistė
dainai. 1935 m. Vlada Griguolaitė išvyko į Klaipėdą. Jai gerai medingėniškė Vlada
sekėsi mokslai Klaipėdos muzikos mokykloje. Savo karjerą Kubilienė (Griguolaitė).
Vlada pradėjo nuo vokalistų konkurso, kuriame laimėjo pir- 1958 m.
mąją vietą. Medingėnų „baltoji gulbelė“ Vlada Griguolaitė
greit išplaukė į plačius vandenis ir tapo
garsia operos soliste ne tik Klaipėdoje.
„Violetą dainavusi operos solistė
Vlada Griguolaitė-Kubilienė stebino savo
klausytojus stipriu išraiškingu sopranu,
sugebanti atlikti ir sudėtingus koloratūrinius pasažus bei švelnaus lyrizmo reikalaujančius epizodus. Per tris „Traviatos“
spektaklius teko pastebėti kaskart vis gilesnį
atlikėjos Vlados įsijautimą į vaidmenį“1, –
rašė Klaipėdos laikraštis.
Vlada Kubilienė (Griguolaitė) žavėjo ne tik Klaipėdos, bet ir Sankt Peterburgo, Maskvos, Rygos operos ir
baleto teatrų žiūrovus ir klausytojus. Ji
dažnai dainuodavo su garsiais solistais.
Teko ne vieną partiją atlikti ir su operos solistu Virgilijumi Noreika. Vlada
spektakliuose ir puikiai šokdavo. Per
25-erius kūrybos metus V. Kubilienė
sukūrė daug įsimintinų vaidmenų.
Klaipėdoje valdžia jai buvo sky- Klaipėdos muzikos pavasaris. Centre –
rusi butą, bet ji dažnai sugrįždavo į V. Kubilienė. 1979 m. balandžio 9 d.
savo tėviškę Medingėnus. Čia kartu su
bažnyčios choru giedodavo per Šv. Mi- 1 Putrimaitė G. Meistriškumo augimo keliu, Tarybinė Klaipėda, 1979, sausis.
šias, dainuodavo kultūros namų chore.
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J. Štrauso operetėje „Čigonų baronas“ solistai Vlada Kubilienė (Griguolaitė),
Virgilijus Noreika ir Klaipėdos muzikinio teatro choras. 1971 m.

Solistė Vlada Kubilienė (Griguolaitė) Dž. Verdžio operoje „Traviata“
atlieka Violetos vaidmenį. 1979 m.
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Šventė Medingėnų
kultūros namuose.
Solo partiją
atlieka solistė
Vlada Kubilienė
(Griguolaitė).
1990 m.

Vlada Kubilienė
(Griguolaitė) (kairėje)
su savo gimine
Medingėnuose.
2001 m.

Gieda Medingėnų
Švč. Trejybės ir
Rietavo Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčių
choristai. Vargonuoja
Medingėnų bažnyčios
vargonininkas Aloyzas
Meškauskas. 2005 m.
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Vlados Kubilienės
(Griguolaitės)
gyvenamasis namas
Medingėnuose.
2012 m. Juozo
Girdvainio nuotr.

V. Kubilienės abu sūnūs baigė aukštąsias mokyklas. Simonas Kubilius dirbo
maisto pramonės technologu Vokietijoje, Tomas Kubilius baigė Klaipėdos konservatoriją, dirbo vargonininku Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčioje. Mirė Tomas
Kubilius 2006 metais.
Dar sovietmečiu Vlada Medingėnų kultūros namų scenoje per koncertą
pašmaikštavo – pasakė anekdotą apie sovietų valdžios netikusią tvarką ir neteisybę Lietuvoje. Už tai ji buvo tardoma Telšiuose, paskui sovietų okupacinė
valdžia V. Kubilienę nuteisė 7 metams ir ištrėmė į Rusijos Sibirą. Po tremties ji
grįžo į Medingėnus pasiligojusi ir visai praradusi sveikatą. Čia ją slaugė Alma
Grinaveckienė (Griciūtė). Vlada Kubilienė (Griguolaitė) mirė 2013 m. sausio 3 d.
Palaidota Medingėnų kapinėse.
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Rašytoja Marytė Kontrimaitė
Juozas Girdvainis

Marytė Kontrimaitė – poetė, vertėja, publicistė,
Armėnijos mokslų akademijos garbės daktarė.
Marytė Kontrimaitė gimė 1947 m. vasario 9 d.
Vilkaičiuose, Plungės rajone. Šeimoje buvo jauniausia
iš trijų seserų.
1949-ųjų kovo 25 d. sovietiniams okupantams
pradėjus operaciją „Priboj“ („Bangų mūša“), į „valstybės priešų“ sąrašus buvo įrašyti ir Kontrimai, nes
tėvas buvo ūkininkas, mama – mokytoja, pradinės
mokyklos direktorė. 1949 m. Kontrimų šeima iš Vilkaičių kaimo buvo ištremta į Irkutsko srities Bodai- Rašytoja, vertėja, kultūros
bo miestą. Šešerius metus Marytė praleido Irkutsko ir visuomenės veikėja
srityje, pradėjo lankyti rusišką mokyklą. Sulaukusią Marytė Kontrimaitė. 2014 m.
aštuonerių, mažiausiąją dukrą tėvai slapta išsiuntė
į Lietuvą su kita, anksčiau ištremta, lietuvių šeima. Dar ketverius metus, kol į
gimtinę grįžo tėvai, mergaitė gyveno pas giminaičius.
1965–1970 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.
1971–1973 m. stažavosi Jerevano universitete, studijavo armėnų kalbą ir literatūrą. Baigusi studijas, dirbo moksline redaktore „Enciklopedijų“ redakcijoje, buvo
LRT televizijos meno laidų redaktorė. Vėliau dirbo laikraščiuose ir žurnaluose
„Moksleivis“, „Literatūra ir menas“, „Caritas“, „Dienovidis“. 1983–1996 m. buvo
laisvai samdoma vertėja.
M. Kontrimaitė nuo 1998 iki 2012 m. – Lietuvos radijo ir televizijos komisijos
narė, 1999–2002 m. – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros
komiteto patarėja kultūros ir žiniasklaidos klausimais. Nuo 2003 m. dirbo moksline
redaktore Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute.
Poetė Marytė Kontrimaitė išleido tris eilėraščių rinkinius: „Kristalų atskalos“
(1971), „Dienų veidai“ (1982), „Palei pat gyvenimą“ (2003), kartu su N. Blaževičiūte ir G. Paliokiene – straipsnių rinkinį „Tiesos ir meilės keliu“ (1995). Buvo
žinoma ir kaip vertėja, vertė iš ispanų, vokiečių, daugiausia – iš armėnų kalbos:
išvertė ir sudarė armėnų poezijos rinktinę „Akmuo ir šviesa“ (1982), G. Emino
esė „Septynios giesmės apie Armėniją“ (1984), „Armėnų apysakas“ (kartu su
Z. Sakalauskiene, 1985), H. Tumaniano, K. Simoniano, V. Pohosiano ir kitų autorių kūrinių. Paskelbė daug straipsnių apie armėnų literatūrą, kultūrą, istoriją.
1993–1994 m. leido laikraštį „Armena“, parašė kelis apžvalginius ir gal per šimtą
armėniškos tematikos informacinių straipsnių enciklopedijai.
M. Kontrimaitė visą laiką tikėjo, kad dar pasidžiaugs kadaise Armėnijoje
sutikto kuklaus matematiko Ruslano, tapusio ištikimiausiu gyvenimo draugu,
artybe. Kad dar pasigėrės dukrų Justinos ir Vegos šeimomis, kad pamyluos mylimus anūkus.
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Jos nuopelnai armėnų literatūrai neliko nepastebėti: 2012 m. jai suteiktas
Armėnijos mokslų akademijos garbės daktarės vardas „už armėnų ir lietuvių ryšių
stiprinimą ir plėtojimą“; 2015 m. įteiktas Grigoro Narekaci atminimo medalis. Tais
pačiais metais jai suteiktas Armėnijos miesto Giumri garbės pilietės vardas. 2013
m. Marytė Kontrimaitė apdovanota Lietuvos žurnalistų draugijos skiriama Stasio
Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.
Marytė Kontrimaitė priklausė Lietuvos rašytojų sąjungai ir Lietuvos vertėjų
sąjungai, buvo Lietuvos žurnalistų draugijos narė, ėjo jos Centro valdybos pavaduotojos (2006–2009), 2009–2011 m. – pirmininko pareigas, buvo Politinių kalinių
ir tremtinių bendrijos narė, Lietuvos ir Armėnijos draugijos pirmininkė. Nuo 1994
m. Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė, nuo 1995 m. buvo jos valdybos
narė, 1996 m. kandidatavo į LR Seimą.
M. Kontrimaitė, nors visą gyvenimą turėjusi sveikatos problemų, buvo tvirto
charakterio, visuomeniškas žmogus, ji sugebėjo gyventi ne tik savo reikalais ir
rūpesčiais, bet jautė ir bendresnių dalykų svarbą. Po 1988 m. žemės drebėjimo,
būdama Lietuvos pagalbos nukentėjusiai Armėnijai komisijos narė, atkakliai kovojo
su „didžiojo brolio“ draudimu evakuoti nukentėjusius žmones į Lietuvą. Ir jai
pasisekė suorganizuoti evakuaciją – atvyko apie 1200 žmonių, iki 1990 m. vasaros
veikė armėnams įsteigta mokykla. Vėliau sėkmingai rinko labdarą Kalnų Karabacho
žmonėms ir pati, nepaisydama karo pavojų, lydėjo ją iki tikslo.
Marytės Kontrimaitės gyvenimą galima simboliškai nusakyti dviem žodžiais:
akmuo ir šviesa. Taip, kaip ji pavadino savo sudarytą ir į lietuvių kalbą išverstą
armėnų poezijos antologiją. Šie du žodžiai, regis, išduoda ir tai, kas jai pačiai
buvo šioje žemėje svarbiausia.
Marytė Kontrimaitė mirė 2016 m. balandžio 16 d. Vilniuje. Palaidota Antakalnio kapinėse.
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Geroji Janina – Marytės Kontrimaitės sesuo
Irena Šeškevičienė

Moteris žodžius lengvai
sudėlioja į posmus
„Rašau, kai liūdna, graudu. Gyvenime ir eilėse nesitaikstau su negerovėm:
matyt, tas teisybės troškimas ateina iš
mano šeimos ir vaikystės“, – tvirtino
septyniasdešimtmetė kretingiškė Janina
Veidmonienė. Moteris ligi šiol teberašo ir šmaikščius, politiniu atspalviu
atmieštus, ir moteriškai lyriškus eilėraščius. Ji tebesaugo ir jai itin brangų
dar Sibire sukurtų posmų sąsiuvinį.

Stiprūs giminės genai
Gebėjimą kurti, J. Veidmonienė
Felčerė Janina Veidmonienė. 2007 m.
įsitikinusi, yra paveldėjusi iš motinos
Domicelės Kontrimienės. Mama griežė smuiku, gerai mokėjo vokiškai, daug skaitė. Ji mokytojavo Žar¸nų valsčiuje,
Vílkaičių kaime (Plùngės rajonas).
„Pradžios mokykla, kur dirbo motina, buvo atidaryta Gedimino Vagnoriaus tėviškėje. Mūsų tėvai buvo kaimynai ir palaikė labai draugiškus ryšius. Gedimino Vagnoriaus
tėvas Zenonas buvo mano sesers Marytės krikštatėvis. Iki ištremiant mūsų šeimą, ji vis
bėgdavo pas G. Vagnoriaus močiutę Emiliją prašyti blynų“, – pašnekovė prisiminė
vaikystės nuotrupas.
J. Veidmonienė prisiminė ir savo tėvą Justiną buvus labai gabų amatininką:
„Jis viską mokėjo daryti: ir valtį susikaldavo, ir medžius skiepydavo, ir gyvulius kastruodavo.
Bet koks darbas tirpo jo rankose. Tėvas turėjo trijų vyrų sveikatą, nei gėrė, nei rūkė.“
Šeimoje augo trys dukterys: Janina buvo vyriausia, Regina – vidurinėlė, o
Marytė – jaunėlė.
J. Veidmonienė papasakojo tipišką jos šeimos išbuožinimo istoriją: „Senelis
buvo išvykęs į Ameriką užsidirbti pinigų. Dirbo akmens kasyklose. Grįžęs į Lietuvą,
Vilkaičių kaime nusipirko žemės, už kurią sovietai Kontrimų šeimą ištrėmė į Sibirą.“
Kai gyvuliniuose vagonuose vežė į nežinią, Marytei (būsimai rašytojai)
buvo tik dveji metai. Sesuo, anot Janinos, buvo labai silpnos sveikatos ir vos
nemirė kelionėje. „Pamenu, ji buvo tokia išblyškusi ir išsekusi, kad ją palydovai norėjo
išmesti iš vagono. Mama nesutiko pakely išlipti, norėjo būti su šeima iki kelionės galo.
Kai atvežė į Bodaj Bo gyvenvietę, pamenu, buvo 62 laipsniai šalčio. Gamta – atšiauri,
bet labai gražu.“
Sibire M. Veidmonienė išbuvo septynerius metus. Ten baigė 7 klases, dirbo
bibliotekoje, kur turėjo galimybę perskaityti visą rusų klasiką. Po Stalino mirties jos
tėvai išsyk grįžo į Lietuvą, tačiau Janina dar norėjo pabaigti medicinos mokyklą
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Čeremchove. „Norėjau stoti į Ulan Udė veterinarijos akademiją, tačiau viena buriatė
dėstytoja pasakė: mums nenaudinga jus, tremtinius, išmokslinti, vis vien išvažiuosite į
Lietuvą. Ir nepriėmė.“

Nuo felčerės – iki laborantės
J. Veidmonienė tikino rašiusi ir į Maskvą, kad gautų laisvą diplomą ir
galėtų grįžti dirbti į Lietuvą. Pirmoji jos darbovietė – Endriejåvas: čia ketverius
metus dirbo felčere. Ten ir ištekėjo. 1975 m. su vyru Stasiu atsikraustė gyventi
į Krìtingą. Dirbo felčerinio-akušerinio punkto vedėja. „Priėmiau apie tris dešimtis naujagimių“, – sakė pašnekovė ir išvardijo kitas darbovietes, kur dirbo labai
įvairų medikės darbą: Kretingos ligoninė, Palangõs sanitarinė-epideminė stotis,
Kretingos narkologinis skyrius. Prieš pat pensiją – Kretingos ligoninės pataloginės
anatomijos skyriuje laborante. „Padėdavau chirurgui Giedraičiui skrodžiant lavonus,
imdavau mėginius“, – prisiminė pašnekovė.
Gyvenimą savo – spalvingą ir kupiną išbandymų – moteris galėtų suguldyti
į knygą. „Vos ne prie mano akių žuvo tėvas, kai kartu patekome į avariją. Man praskėlė
galvą, o tėvas mirė ligoninėje. Tikiu likimu: visąlaik jaučiu, kad mane kažkas globoja iš
aukščiau“, – atviravo pašnekovė.
J. Veidmonienė jau kelerius metus – našlė. Užauginti du vaikai: duktė
Sigutė dirba Moterų centre, sūnus Darius baigė Dailės akademiją ir dirba baldų
projektuotoju. Laisvalaikiu Darius fotografuoja. Motinos namų sienos nukabinėtos
jo darytomis meninėmis nuotraukomis. Nuo sienų žvelgia ir senovinės giminės
nuotraukos.
„Mamai šiemet būtų sukakę 100 metų, ji išgyveno iki 90-ies. Mama buvo jauniausia
iš 9 vaikų. Vienas jos brolis – Simonas, buvęs Telšių bankininkas, pabėgo iš Lietuvos
ir apsigyveno Kanadoje, kitas – Australijoje. Su Kanadoje gyvenančia dėdiene Jadvyga
Kontrimiene ligi šiol palaikome šiltus santykius. Ji dažnai paskambina: prašnekame kartais
net po valandą. Dėdienė yra puikios sveikatos ir fizinės formos: jai – jau 93-eji, tačiau
ji dar sėda už automobilio vairo. Kažkada teta Jadvyga gražuolių konkurse buvo išrinkta
Mis Kalifornija“, – žvelgdama į giminės nuotrauką pasakojo J. Veidmonienė.

Sesuo Marytė Kontrimaitė – žinoma poetė
Tačiau labiausiai pašnekovė šiandien džiaugiasi jaunėlės sesers Marytės
Kontrimaitės, literatūriniais gebėjimais ir pasiekimais.
„Mokykloje, būdavo, užduoda parašyti temą, o aš imu ir sueiliuoju tekstą, – prisiminė J. Veidmonienė. – Dabar visokiom progom – ar reikia ką pasveikinti, ar koks
giminės susiėjimas – žodžius lengvai sudėlioju į posmus. Eilėraštis man gimsta bematant.
Tačiau aš esu tik mėgėja, o mano sesuo Marytė – tikra poetė. Ji – Lietuvos rašytojų są
jungos bei Žurnalistų sąjungos narė.“
M. Kontrimaitė dirbo Seimo Kultūros komitete, – Lietuvos radijo ir TV komitete. Išleido kelias poezijos knygas: paskutiniąją „Palei pat gyvenimą“, J. Veidmonienės žodžiais, iš tiesų – ne palei, o iš paties, abiem seserims gerai pažįstamo,
gyvenimo.
„Marytė gerai mokėjo vokiečių, ispanų kalbas. Dar – armėnų, nes ištekėjusi už
armėno Ruslano. Pabaigusi universitetą, kurį laiką pagal kultūrinius mainus ji dirbo
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Armėnijoje. Baigė specialų mokymosi kursą Jerevano universitete, ir per radiją armėnų
kalba jau skaitydavo savo eiles. Jos uošviai – abu pedagogai. Uošvis sakydavo, kad ji
gramatinę armėnų kalbą mokanti geriau negu dauguma jo tautiečių, – sesers gebėjimus
nusakė Janina. – Marytė su Ruslanu gyveno Lietuvoje, užaugintos dvi dukterys.“
M. Kontrimaitei lankantis Amerikoje, jų dėdienė Jadvyga surengė susitikimą
su lietuvių išeivijos poetu Bernardu Brazdžioniu.
J. Veidmonienė patikino, kad jų giminėje esama ir daugiau garsių titulų
ir pavardžių: jos vyras Stasys yra kilęs iš žemaičių bajorų Veidmonų giminės
ir turi bajorišką kilmę įrodančius dokumentus. Aktorės Dalios Brenciūtės (Kosto
Smorigino žmonos) ir J. Veidmonienės mamos yra pusseserės.
Janina Veidmonienė didžiuojasi savo gimine, iš kurios ji ir jos atžalos perėmė kūrybinius gebėjimus. Laisvu laiku ji ne vien kuria eilėraščius, bet ir „laužo“
galvą spręsdama kryžiažodžius.
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Medingėnų mokytoja, partizanė
Irena Petkutė-Neringa, Vilnelė
Irena Giedraitienė

Irena Petkutė gimė 1932 m. spalio 29 d. Šilålės
rajone, Laukuvos seniūnijoje, Guµbių kaime. Dar būdama La÷kuvos vidurinės mokyklos (buv. gimnazijos)
mokinė, savo pirmuosius eilėraščius Vilnelės, Neringos slapyvardžiais perduodavo į pogrindinę spaudą.
Bendradarbiaudama partizanų spaudoje, I. Petkutė
1952 m. sėkmingai baigė vidurinę mokyklą, pradėjo
dirbti mokytoja Meding¸nų mokykloje (Plùngės r.).
Tų pačių metų rudenį MGB sužinojo apie I. Petkutės
ryšius su pogrindžio spauda. Mergina buvo tardoma,
verčiama tapti agente išdavike.
1952 m. gruodžio mėn. ji išėjo pas partizanus, į
Žemaičių apygardos štabo bunkerį, kuris buvo įreng- Medingėnų mokytoja,
tas Putvinskių kaime (Šilalės r.), Jono Gečo sodyboje. partizanė Irena Petkutė.
Čia, apygardos štabe, ji pradėjo redaguoti laikraštėlį 1952 m.
„Laisvės balsas“. Tai buvo stiprus, su tikromis žiniomis
Žemaičių apygardos laikraštis su literatūriniu priedu „Laisvės kovų keliu“. 1953 m.
rugpjūčio 27 d. po apygardos vado Vlado Montvydo-Žemaičio ir jo adjutanto
Broniaus Alūzo-Bedalio žūties per užverbuotus agentus susekamas bunkeris Gečo
sodyboje. Po kratos baudėjams pavyko rasti slėptuvę. Ten buvusiems partizanams,
vokiečių tautybės Gerhardui Nicponui
ir I. Petkutei-Neringai įsakyta pasiduoti.
Pirmas išlipo iškėlęs rankas vokietis,
bet Irena nepasirodė...
Pokštelėjo šūvis. Čekistai įmetė
dujinę granatą ir bunkeryje rado sunkiai
į galvą susižeidusią, be sąmonės I. Petkutę. Nuvežta į Telšių ligoninę 1953 m.
rugpjūčio 28 d. apie 19 val. mirė.
Čekistų surašytame akte teigiama,
kad jos kūnas 1953 m. rugpjūčio 30 d.
apie 23 val. užkastas netoli Va»nių MVD
kiemo. Prieš tai žuvusios palaikai buvo
išniekinti: numesti prie Varnių stribyno tvarto. Atvesto atpažinimui Petkaus
enkavedistas paklausė: „Ar atpažįsti?“ –
„Ne tėvas būčiau, kad nepažinčiau savo
vaiko“ – atsakė. Paprašius, kad atiduotų Mokytojos Irenos Petkutės šeima. 1949 m.
palaidoti vienintelės dukros kūną, enka- Nuotraukos iš Teresės Uksienės archyvo
vedistas atkirto: „Neužsitarnavo!..“
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Nors Tavo kapas ir nežinomas, ilsėkis ramybėje, Žemaitijos laisvės lakštingala…
Kas mes?
Pagirdyti raudom, pasotinti kančia,
Su meile nemaria ir amžinu kerštu
Mes einam per laukus, mes einame nakčia,
Mes einame rūsčiai dejuojančiu kraštu.
Mes kylame iš ten, kur žemė kruvina.
Neklauskite, kas mes. Mes – laisvė ir kova!
Praeisime visur kaip aidas, kaip daina,
Palaimins ir minės – motulė Lietuva.
O mirštant neraudos mama anei sesuo…
Nieks kapo nesupils ir kryžiaus nestatys.
Pagalviu pasiliks sunkus laukų akmuo,
O patalu – kraujuotas gatvės grindinys.
1953, Neringa

1265

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

Hidrotechnikas daktaras Kazys Sivickis
Juozas Girdvainis

Kazys Sivickis gimė 1951 m. sausio 23 d. Žar¸nuose,
Telšiÿ rajone. Tėvas Kazys mirė 1992 m., mama Bronislava gy
veno Telšiuosê, mirė 2018 m. Brolis Steponas gyvena ir dir
ba
Kla¤pėdoje, brolis Bronius gyvena Telšiuose.
1958–1962 m. K. Sivickis mokėsi Plùngės rajono Plauskínių
pradinėje mokykloje, 1962–1969 m. – Žarėnų vidurinėje mokykloje. Ją baigęs, 1969–1974 m. studijavo Lietuvos žemės Kazys Sivickis
ūkio akademijos Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultete ir
įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę. 1985–1989 m. mokėsi Maskvõs hidromelioracijos instituto aspirantūroje. 1974–1978 m. K. Sivickis dirbo Lietuvos žemės
ūkio ministerijos Vyriausiosios tarybinių ūkių valdybos Melioracijos ir vandens
apsaugos grupės vyr. inžinieriumi melioratoriumi.
1978–1981 m. K. Sivickis buvo LKP CK Žemės ūkio skyriaus instruktorius, 1981–1988 m. – LTSR melioracijos ir vandens ūkio ministro pavaduotojas,
1988–1991 m. – statybos ir montavimo GS (Lietuvos melioracijos GS) „Lietuvos
melioracija“ pirmininko pirmasis pavaduotojas, vyr. inžinierius.
1991 m. K. Sivickis ėjo valstybinės firmos „Lietuvos melioracija“ techninio
direktoriaus, Gamybos organizavimo valdybos viršininko pareigas.
1991–1993 m. buvo Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos vicepirmininku,
nuo 1993 m. – pirmininkas.
1998–2000 m. K. Sivickis – Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandentvarkos
katedros vyr. asistentas, 2002–2005 m. – lektorius, einantis docento pareigas.
2005–2009 m. K. Sivickis – Lietuvos žemės ūkio ministerijos sekretorius.
1991 m. K. Sivickis apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją „Drenažo
sausinamasis efektyvumas uždarose priemolio dirvožemių lomose“. Yra paviršinio
vandens nuleistuvo išradimo bendraautoris. K. Sivickis yra 75 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių melioracijos, hidroenergetikos, aplinkosaugos ir kitomis temomis
autorius ar bendraautoris, skaitė keturiolika pranešimų mokslinėse konferencijose.
1999 m. K. Sivickis už nuopelnus įrašytas į Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto nusipelniusių žmonių Garbės knygą.
2005 m. apdovanotas Lietuvos pramonininkų konfederacijos Garbės aukso ženklu ir
įrašytas į Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos Garbės knygą.
Apdovanotas Žemės ūkio ministerijos (2008 m.) ir Statybos inžinierių sąjungos (2018 m.) Garbės ženklais.
K. Sivickis yra Lietuvos mokslų akademijos Vandens problemų tarybos,
Valstybinių kvalifikavimo komisijų Aleksandro Stulginskio universitete, Pramonininkų konfederacijos prezidiumo narys, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos
pirmininkas, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos garbės
narys.
Žmona Stasė (gim. 1953 m.). Vaikai: Džeraldas (gim. 1974 m.) – vaikų gydy
tojas ortopedas traumatologas, Loreta (gim. 1978 m.) – anglų filologijos magistrė.
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Įdomiausias gyvenime
darbas
Alfonsas Tekorius

Pasaulio šviesą išvydau 1934 m.
balandžio 3 d. Meding¸nų miestelyje,
dabar Rietåvo savivaldybė <...>. Neilgai aš čia gyvenau ir augau. Tikrosios
mano šaknys yra Va»niai (Telšiÿ rajonas). Čia užaugau, baigiau vidurinę
mokyklą, kalbėjau dūnininkų tarme. Jau
tada supratęs, kad lietuvių literatūra
yra akivaizdžiai politizuota, pasirinkau
germanistikos studijas.
1954–1959 m. studijavau vokiečių
kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete.
Kadangi netrukus ėmė nebepatenkinti Vertėjas Alfonsas Tekorius. 2002 m.
dėstymo pobūdis ir lygmuo, antrame
kurse rimtai mąsčiau apie perėjimą į kitą (medicinos) specialybę, – sutrukdė finansinės galimybės, nes dvejus metus būtų reikėję studijuoti be stipendijos.
1959 m. su pagyrimu baigiau pradėtas studijas ir buvau paskirtas vokiečių
kalbos dėstytoju to paties universiteto Vokiečių kalbos katedroje. Teko tą dalyką
dėstyti ir lituanistams <...>
1962–1965 m. buvau Kijevo T. Ševčenkos universiteto aspirantas, specializacija – fonetika ir fonologija. Iš bendrosios, vokiečių ir lietuvių fonetikos bei
fonologijos esu paskelbęs per 40 publikacijų, taip pat ir užsienio mokslo spaudoje.
1965 m. buvau paskirtas vyr. dėstytoju Vilniaus universiteto Vokiečių filologijos katedroje.
1971 m. Peterburgo universitete apgyniau filologijos mokslų kandidato –
humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Nuo tada prasidėjo ir administracinės
pareigos. Kadangi Vokiečių filologijos katedroje buvau pirmas mokslinį laipsnį
įgijęs dėstytojas, iškart paskyrė (laikinai) katedros vedėju. Skyrimas laikinu vedėju
tęsėsi penkerius metus, kol rektorius J. Kubilius supyko, kad nesileidžiu renkamas į tas pareigas penkerių metų kadencijai (pažadėjo „Žigulius“). Tad Vokiečių
filologijos katedros vedėju Vilniaus universitete išdirbau iki 1981 m.
Buvau nepartinis, juo likau iki šiol. 1974 m. man buvo suteiktas mokslinis
docento vardas. Kai pasibaigė vedėjo kadencija, trejus metus (1981–1984) galėjau
atsikvėpti nuo administracinių rūpesčių ir ramiai padirbėti eiliniu tos pačios katedros docentu. Tada ir pradėjo rodytis pirmieji mano vertimai.
Iš pradžių buvau kviečiamas versti į vokiečių kalbą žurnalą „Litauen heute“
(„Lietuva šiandien“), paskui A. Rybelis patikėjo L. Feuerbacho „Krikščionybės
esmės“ vertimą <...>.
Nors 1985–1997 m., Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekano
prof. A. Girdenio pakviestas, ėjau mokslo reikalų prodekano pareigas, bet į ver1267
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timus taip įnikau (pasiūlymų buvo daug), kad jau greit sueis dvidešimt metų,
kai šį darbą laikau įdomiausiu ir prasmingiausiu gyvenime. Pasibaigus antrajai
šiek tiek ilgesnei prodekano kadencijai (dėl Lietuvos nepriklausomybės įvykių),
nuo 1997 iki 2000 m. dar padirbėjau Vokiečių filologijos katedros docentu, o nuo
2000 m. išėjau į pensiją ir visiškai atsidėjau mėgstamai veiklai.
1992 m. pirmą kartą išvykau į užsienį, į dviejų mėnesių mokslinę stažuotę
Zalcburgo universitete, 1995 m. buvau taip pat dviejų mėnesių mokslinėje stažuotėje Vokietijos Miunsterio universitete. 1999 m. Tarptautinėje Goethe‘s vertėjų
konferencijoje Erfurte, į kurią buvau pakviestas kaip stambiausio po „Fausto“
kūrinio, raidos romano „Vilhelmo Meisterio klajonių metai“ vertėjas į lietuvių
kalbą, kur skaičiau pranešimą apie Goethe‘s recepciją Lietuvoje.
2000 m. Šveicarijos kultūros fondas „Pro Helvetia“ skyrė dviejų mėnesių
vertėjo stipendiją W. Niggo veikalo „Friedrich Nietzsche“ vertimui parengti. Jau
keleri metai bendradarbiauju „Metų“ ir „Kultūros barų“ žurnaluose.
Nuo 2002 m. esu Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
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Pedagogas Zigmas Juozas Elijošius
Juozas Girdvainis

Vos įžengus į naująjį tūkstantmetį, skubančios mirties pakviestas išėjo
Anapilin gerbiamas mokytojas Zigmantas Juozas Elijošius, pedagoginį darbą
dirbęs ilgiau kaip 50 metų.
Zigmas Elijošius gimė 1922 m.
rugpjūčio 20 d. Rietavê, kur baigė pradinę mokyklą. Vėliau mokėsi Plùngės
gimnazijoje, vokiečių okupacijos metais – Tauragºs mokytojų seminarijoje.
Dar vėliau, kad galėtų mokytojauti,
turėjo perlaikyti egzaminus Marijampolės mokytojų seminarijoje. Pedagogo
kelią pradėjo Telšiÿ apskrityje.
Iš čia sovietų okupacinė valdžia
jaunuolį Zigmą Elijošių ištrėmė į Karelijos lagerį, kur jam teko pusantrų
metų dirbti sunkiausius miško darbus,
kasti griovius.
Grįžęs į Lietuvą, Z. Elijošius
palengva įsidarbino mokytoju Žarėnų
progimnazijoje, vėliau – 1947 m. paskirtas Žarėnų progimnazijos direktoriumi.
Zigmas prikalbino mokytoją Janiną Atkočiūnaitę ateiti mokytojauti į Žarėnų progimnazijos direktorius Zigmas Juozas
Žarėnų progimnaziją, kur ji ir pradėjo Elijošius. 1998 m. rugsėjo 25 d.
dirbti 1947 m. vasario mėn., 1947 m.
sausį grįžusi (nelegaliai pabėgusi) iš Sibiro tremties. Janina buvo Zigmo vaikystės
ir mokyklos dienų draugė, prieš karą baigusi Plungės gimnaziją.
1947 m. birželio 29 d. Janina ir Zigmas susituokė Rietåvo bažnyčioje. Po
metų jiems gimė dukrelė Audrutė.
1949 m. balandį J. Elijošienę (Atkočiūnaitę) sovietų valdžios pareigūnai susekė
ir naktį areštavo kartu su jos motina Juzefa, tik prieš metus nelegaliai grįžusia iš
Sibiro tremties. J. Elijošienei kalėjime gimė dvynukai: sūnus Arūnas ir duktė Dalia.
Sūnų Arūną leido tėvui pasiimti iš kalėjimo. Duktė Dalia liko su mama kalėjime.
J. Elijošienė trejus metus kalėjo Telšių, Klaipėdos, Macíkų kalėjimuose,
1951 m. – ištrėmė atgal į Komiją.
Sovietų valdžia Zigmą Elijošių persekiojo, todėl jis persikraustė su maža
dukrele Audrute į Ôlakius. 1949 m. Z. Elijošius dirbo Ylakiÿ progimnazijos direktoriumi, 1950–1952 m. – Mósėdžio vidurinės mokyklos direktoriumi.
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1953 m. Z. Elijošius, ištrėmus žmoną Janiną į Komijos ASSR, paliko Lietuvą ir išvažiavo kartu su sūnumi Arūnu pas žmoną. Tremtyje visa šeima kalėjo
ketverius metus.
1956 m. Janinos ir Zigmo Elijošių šeima, grįžusi iš tremties, apsistojo La¹kupių
kaime, Klaipėdos krašte. Čia daug pedagoginio gyvenimo metų atidavė Lankupių pradinei mokyklai, kaimo bendruomenei. Teko mokytojauti ir Šve¹tvakarių,
Venckÿ pradinėse mokyklose.
Zigmas Juozas Elijošius – tarsi drūtas Žemaitijos ąžuolas giliai įleido šak
nis Žemaitijoje, palikdamas čia gilų pėdsaką. Labai mylėjo savo kraštą, puošė jį
brandindamas asmenybes, dalyvaudamas visuomeniniame gyvenime, ruošdamas
moksleivius „Dainų dainelės“ konkursams, dalyvaudamas tremtinių chore.
Mokytojo Zigmo Juozo Elijošiaus gyvenimas, kūrybinė veikla ir ištikimybė
šeimai – pavyzdys bendradarbiams, mokiniams, vaikams.
Zigmas Juozas Elijošius mirė 2000 m. vasario 8 d.
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Mokytoja Adolfina Gedvilienė (Eidimtaitė)
Juozas Girdvainis

„Buvo visa pasinėrusi į mokinukų mokymą, jų sąmonės ugdymą,
suprato jų rūpesčius ir vargus. Jei ko mokyklai pritrūkdavo, ėjo pas
valdžią, reikalavo per mokyklos tėvų susirinkimus, kaulijo, prašė ir
gaudavo. Mokytojai Adolfinai rūpėjo kiekvienas mokinys.“
Ieva Lukošiūtė, 15-metė, slaugiusi mokytoją paskutiniais jos gyvenimo
metais.

„Visuomet klausk savęs: koks tu esi žmogus be rašto ir knygos
skaitymo? Ir kur tu, žmogau, nueisi, kai tau septyni metukai, o
tu dar nemoki prie septynių pridėti devynis.“
Mokytoja Adolfina Gedvilienė

Medingėnų mokytoja
Adolfina Eidimtaitė.

Adolfina Gedvilienė (Eidimtaitė) gimė 1899 m. spalio 1924 m.
26 d. Plùngėje. Motina Marija – namų šeimininkė, tėvas
Adolfas – darbštus ir nepamainomas siuvėjas. Kartu augo du broliai Feliksas ir
Stasys, jaunesnioji sesuo Elena.
1907–1911 m., tėvams persikėlus gyventi į Tverùs, mažoji Adolfina privačiai
per ketverius metus baigė Tverų pradinę mokyklą, vėliau – Tverų vakarinius
suaugusiųjų kursus. Ji visą laiką savarankiškai lavinosi, kunigų padedama daug
skaitė ir kitiems padėjo išmokti skaityti bei rašyti.
„1917 m. lankiau vokiečių vedamus mokytojams (pedagoginius) kursus Telšiuosê,
1918–1922 m. ten pat kasmet lankiau lietuvių kalbos kursus. Turiu polinkį istorijai ir
psichologijai.
Mokytojauti pradėjau 1918 m. rugsėjo 10 d. Tverų pradinėje mokykloje, 1919–
1920 m. Kaupÿ pradinėje, 1920–1922 m. – Kyvãičių pradinėje“, – rašė A. Eidimtaitė
mokytojų „Žinių“ lape1.
1920 m. gruodžio 1 d.–1922 m. gegužės 31 d. dirbo Kyvaičių pradinės
mokyklos vedėja Tverų valsčiuje2.
Penketą metų (1918–1922 m.) kiekvieną vasarą birželio–rugpjūčio mėn. mokėsi
Telšiuose, lankydama dviejų trijų mėnesių pedagoginius kursus3.
1922 m. A. Eidimtaitė išvyko gyventi į Télšius ir ten 1922–1924 mokslo
metais studijavo Telšiÿ mokytojų seminarijoje, baigė tos gimnazijos du kursus.
A. Eidimtaitė gerai mokėjo rusų ir vokiečių, vidutiniškai lenkų kalbą. Kartu
su ja studijavo Marija Burnauskytė iš Eigi»džių pradinės, Stefa Daukšaitė iš Luobõs
pradinės (Sedõs vls.), Regina Einikytė iš Als¸džių pradinės, Emilija Juodeikytė iš
Plungės pradinės, Tadas Jogminas iš Ketūnų pradinės (Sedos vls.), Domas Kerpė iš Kulių pradinės (Gargždÿ vls.),
Elvyra Norkaitė ir Justė Juškevičiūtė
iš Paukštakių pradinės (Alsėdžių vls.) 1 LCVA, f. 391, ap. 6, b. 178, l. 437.
2
bei Leonas Simanauskas iš Lîeplaukės 3 Ten pat, ap. 3, b. 181, l. 142.
Ten pat, ap. 3, b. 2019, l. 92.
4
pradinės4.
Ten pat, ap. 6, b. 112, l. 30.
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Medingėnų pradinės
mokyklos vedėjas
Vilius Bertulaitis su
ketvirtokais. 1941 m.

Tai pirmieji mokytojai – moksleivių žiburiai Telšių apskrityje, išvedę daug
jaunuomenės į didįjį mokslo kelią ir pedagoginę šviesą.
Meding¸nuose Lietuvos nepriklausomybės metais pirmieji mokslo metai prasidėjo 1919 m. lapkričio 20 d. Mokytojas Bronius Šapas mokė 52 Meding¸nų krašto
vaikus. Vakarais mokė rašto, skaityti ir rašyti suaugusius vaikinus ir merginas5.
1924 m. vasarą mokytoja A. Eidimtaitė kartu su tėvais persikėlė gyventi į
Meding¸nus. Ji Telšių apskrities švietimo inspektoriaus 1924 m. balandžio 1 d.
buvo paskirta Medingėnų pradžios mokyklos vedėja6.
1924 m. A. Eidimtaitė Medingėnų pradžios mokykloje mokė 62 mokinius
pirmame, antrame ir trečiame skyriuose. Dalis mokinių nelankė mokyklos rudenį
ir pavasarėjant dėl nesibaigiančių darbų ūkiuose.
Jaunoji pedagogė A. Eidimtaitė Medingėnų pradinėje mokykloje pertvarkė
visą mokymo sistemą. Atgaivino dainavimo, piešimo, žaidimų, gimnastikos pamokas, organizavo gamtos pažinimo pamokas – ekskursijas
prie Mínijos upės, Irenos Sakelienės vandens malūno, po
Šukštos dvarą, į Lenkaičių dvaro sodus ir prie Lenkaičių
tūkstantmečio ąžuolo, glaudžiai bendravo su kunigu Juozu
Bakučioniu, mokinių tėvais ūkininkais. A. Eidimtaitė į Medingėnus atsivežė Telšiuose įsigytus visus reikiamus vadovėlius,
gaublį, žemėlapius.
A. Eidimtaitė be galo daug triūsė, gyveno skurdžiai,
pirmuosius metus negavo jokio atlygio.
Jos pastangomis 1926–1927 mokslo metais Medingėnų
pradinė mokykla tapo keturių skyrių. Ketvirtame mokėsi Pirmasis Medingėnų
penki vaikai – du berniukai ir trys mergaitės iš 34, esančių pradinės mokyklos
žemesniuose skyriuose. „Mokiniai mandagūs, drąsūs ir švarūs. mokytojas Bronius
Aplankymo dieną (1926 m. lapkričio 3 d.) iš pasikalbėjimo su Šapas. 1919 m.
mokytoja patyriau, kad panelė Adolfina
Eidimtaitė uoliai ir sumaniai moko vaikus. 5
Ten pat, ap. 3, b. 181, l. 247.
Imant domėn šaltą laikmetį, vaikai jau įgavę 6 Ten pat, ap. 6, b. 112, l. 30.
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žinių, į užduotus jiems klausimus atsakinėja
garsiai ir sąmoningai. Sąsiuviniai švarūs.
Apskritai – mokyklos būklė gera. Raštinės bylos ir inventorius sutvarkytas. Namas,
kuriame įsikūrusi mokykla, yra nuosavas, nupirktas, rodos, 1923 m. iš ūkininkų Bogumilo Vitkevičiaus ir Leono Girdvainio Žar¸nų
valsčiaus valdybos lėšomis. Netikęs mokytojos
gyvenamas butas.“7
„1927 m. balandžio 5 d. Medingėnų
keturklasėje mokykloje bendrame sąraše užrašyta
70 mokinių, radau lankančių – tik 29, kiti
užimti ūkio darbais… Pasikalbėjus su ketvirto Medingėnų septynmetės mokyklos mokytojos
skyriaus mokiniais pastebėjau, kad jame mokslas su direktore Adolfina Gedviliene (viduryje).
einamas prisilaikant nustatytos programos.“8
1947 m.
„1928 m. vasario 29 d. vedėja mokytoja
Adolfina Eidimtaitė Medingėnų keturmetėje
mokykloje mokė 37 vaikus. Bendrame sąraše – 58.“9
1928 m. gegužės 18 d. VII kategorijos
mokytoja Adolfina Eidimtaitė – Medingėnų
pradinės mokyklos vedėja už nepriekaištingą mokytojos darbą, gerą mokytojavimą
Lietuvos Respublikos Prezidento A. Smetonos apdovanota Lietuvos nepriklausomybės
Elvyra Stasiulienė.
10 metų jubiliejiniu medaliu10.
Medingėnų septynmetės
1941
m.
Kartu su ja apdovanotos mokytomokyklos direktorė
jos Sofija Eidimtaitė iš Telšių pirmosios
mokytoja Adolfina
pradinės, Regina Einikytė iš Alsėdžių, Eugenija Ereminienė Gedvilienė (Eidimtaitė).
iš La÷ko Sodõs, Pranas Opulskis iš Kanta÷čių, Zinaida Ra- 1952 m.
goškinaitė iš Gadūnåvo, Justinas Stupelis iš Aµko, Petronėlė
Šimkevičienė (Budrytė) ir Adolfina Beresnevičienė iš Vírmėnų11.
1928–1929 mokslo metais mokytoja A. Eidimtaitė Medingėnų keturmetėje
pradinėje mokykloje mokė 118 mokinių. Darbo krūvis buvo labai didelis. Tikybos
pamokas vedė Medingėnų klebonas kunigas Juozas Bakučionis, padėjęs mokytojai auklėti ir ugdyti vaikų meilę knygai ir mokslo žodžiui, juos vesti tikėjimo ir
doros keliu: „Prieš pirmąją pamoką ir po paskutinės visi mokiniai kartu su mokytoja
pasimeldžia.“
Medingėnų keturklasėje pradinėje „mokslo metai prasidėjo 1928 m. rugsėjo 1 d.
Pamokos vyksta nuo 9 val. ryto, baigiasi – 14 val. Pamoka tęsiasi 50 min. Kasdien –
5 pamokos.
„Sunku pasiekti didelį darbo pro- 7 Ten pat, ap. 3, b. 1447, l. 295.
duktyvumą, – aiškino mokytoja A. Eidim- 8 Ten pat, ap. 3, b. 1447, l. 205.
9
Ten pat, ap. 3, b. 1458, l. 174.
taitė, – kai mokyklą lanko labai didelis 10 Ten pat, ap. 6, b. 151, l. 46.
skaičius mokinių, kurių pagal sąrašą yra 11 Ten pat, ap. 6, b. 151, l. 47.
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118, o aplankymo (1929 m. sausio 23) dieną
rasta 54. Kita dalis iš tolimesnių vietų negali ateiti dėl ūkiuose siaučiančių pusnynų ir
užpustytų kelių.“
Medingėnų keturių skyrių mokyklą lanko
vidutiniškai 84 mokiniai. A. Čėsna, Telšių
apskrities Pradžios mokyklų inspektorius.“12
1929 m. balandžio 23 d. inspektorius
A. Čėsna rašė: „Medingėnų keturių skyrių
pradinėje mokykloje vedėja mokytoja Adolfina
Eidimtaitė viena moko 92 vaikus… Mokyklą
Mokytoja Adolfina
Mokytoja Sofija
lankyti užsirašę – 110.
Kuraitienė (Juškevičiūtė).
Daug vaikų nelanko dėl ligos, šalčių Šerpėtienė
1931 m.
ir labiausiai dėl to, kad neturi šiltų drabužių (Raibužaitė).
1920 m.
ir kuo apsiauti.
Vaikai, pradėdami ir baigdami pamokas,
kalba maldelę.“13
„Jei ne mokytoja A. Eidimtaitė, aš nebūčiau 1931 m. baigęs Medingėnų keturklasės, – kalbėjo Jonas Budrys, 1957 m. man lankantis jo namuose netoli Medingėnų. –
Todėl, kad mokytoja gebėjo įdomiai perteikti mokymo dalykus, įtikinti mokinius, kad jiems
mokslas susigadys, pravers ateityje… Nebūčiau baigęs, jei ne mokytojos geras – šiltas ir
malonus žodis, jos tikėjimas manimi, kad aš būsiu geresnis ūkininkas, negu tie, kurie
pasimokę 2–3 žiemas Medingėnų pradinėje, mesdavo lankyti, nes tėvai spaudė prie ūkio
darbų ir karvių, avių ganymo.“14
1930 m. Medingėnų keturmetę pradinę mokyklą baigė Pranas Stasiulis,
Antanina Varpiotienė, Stasys Dambrauskas ir kiti.
1930–1931 mokslo metais Medingėnų pradinėje mokykloje – Medingėnuose ir Gìdikėnuose pavasario ir rudens metu mokėsi 54 vaikai – 30 berniukų ir
24 mergaitės, žiemos metu – 91 vaikas – 55 berniukai ir 36 mergaitės15.
1931 m. Medingėnų pradinės mokyklos baigimo pažymėjimus mokytoja
A. Eidimtaitė mokykloje, dalyvaujant mokinių tėvams, iškilmingai įteikė Jonui
Budriui, Bronei Pociūtei, Vincui Žutautui, Adelei Mertinkaitei ir kitiems.
Mokslo troško vis daugiau ir daugiau medingėniškių. Mokytojos A. Eidimtaitės iš letargo pažadinti žemaitukai ėjo būreliais į Medingėnų pradinę mokyklą.
1931–1932 mokslo metais mokyklą pradėjo lankyti net 125 ūkininkų ir beturčių
vaikai. Jie mokėsi dviejuose pastatuose. Viename dirbo mokytoja A. Eidimtaitė,
kitame – Gedikėnų kaime, Juozo Girdvainio privačiame name, – mokytoja Sofija
Juškevičiūtė.
Mokytoja A. Eidimtaitė algos gaudavo 300 Lt ir trimečio priedą 30 Lt bei
už atskiras pareigas 18 Lt, dar apsimokėti už butą, kurą ir šviesą – 41 Lt, iš viso
389 Lt algos per mėnesį. Bet buhalterija
atskaičiuodavo 55,60 Lt valstybės biu- 12 Ten pat, ap. 3, b. 1469, l. 91.
džetui subalansuoti, 19,80 Lt – pensijų 13 Ten pat, ap. 3, b. 1469, l. 45.
14
Girdvainis J. Kelionių užrašai. Medingėnai–Žair pašalpų fondui, 40 Lt – Švietimo
rėnai, ARFA, 1957 m.
ministerijos tarnautojų taupomajai ka- 15 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1497, l. 254.
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sai, 34,40 Lt – Vílniui vaduoti paskolų Paminklo Vytautui Didžiajam atidengimo iškilmės
lakštams. Taigi mokytoja į rankas gau- Medingėnuose. Ketvirta (dešinėje) – mokytoja
davo tiktai 198,20 Lt. O laisvai samdomi A. Eidimtaitė. 1930 m.
mokytojai gaudavo (240–80 Lt) 160 litų
algos per mėnesį16.
„Pirmo laipsnio vyresnioji mokytoja Adolfina Eidimtaitė sugeba gerai atlikti vaikų
mokymo ir auklėjimo darbą“, – 1935 m. birželio 19 d. rašė Telšių apskrities pradžios
mokyklų inspektorius V. Gvalda, vizitavęs Medingėnų keturklasę pradinę mokyklą17.
A. Eidimtaitės tėvai Marija (gim. 1876 m.) ir Adolfas (gim. 1870 m.) Eidimtai Medingėnuose ilgai neužsibuvo. Važinėjo iš vieno valsčiaus į kitą siūdami
drabužius.
„Medingėnuose kartu gyveno senelė – mano mamos Marijos motina, gimusi
1847 m., – rašė 1932 m. balandžio 18 d. mokytojo „Žinių“ lape A. Eidimtaitė. – Be
to, išlaikau savo nepilnametę sesutę Eleną, gimusią 1917 m. vasario 28 d., kuri gyvena
Telšiuose ir lanko gimnaziją.“18
1932–1933 mokslo metais Medingėnų pradinėje mokykloje dviejuose komp
lektuose (I – Medingėnuose, II – Gedikėnų kaime) mokytojos A. Eidimtaitė ir
S. Juškevičiūtė mokė 124 vaikus19.
Medingėnų pradinėje mokykloje mokytoja A. Eidimtaitė pratino mokinius
atėjus į mokyklą ir iš jos išeinant dėmesingai sveikintis galvos palenkimu.
1936–1937 mokslo metais mokytojos Adolfina Gedvilienė (Eidimtaitė) ir Elena
Benediktavičienė (Mackevičiūtė) Medingėnuose mokė 132 vaikus, žiemą – 90. Kiti
nelankė dėl ligos, šalčių ir ūkio darbų.
A. Eidimtaitė 1936 m. sausio 4 d.
Telšių bažnyčioje susituokė su ūkininku 16 Ten pat, ap. 6, b. 490, l. 2.
17
Ten pat, ap. 3, b. 1654, l. 3.
Ignu Gedvilu, gim. 1900 m. vasario 18 Ten pat, ap. 6, b. 178, l. 734.
13 d. Čepaičių kaime, Va»nių valsčiuje. 19 Ten pat, ap. 3, b. 37, l. 224.
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Jo tėvai – ūkininkai Vincenta Guda- Medingėnų pradinės mokyklos ketvirtokai su
vičiūtė ir Pranciškus Gedvilas turėjo mokytoja Adolfina Gedviliene (Eidimtaite) (antroje
28 ha žemės. Adolfinos tėvai – Marija eilėje pirma iš kairės), tikybos mokytoju Juozapu
Domeikaitė ir Adolfas Eidimtas. Adol- Bakučioniu (viduryje) ir kitais mokytojais po
finos Gedvilienės (Eidimtaitės) brolis mokslo metų egzaminų. 1931 m. birželio 9 d.
Feliksas 1940 m. tarnavo kapitonu Lietuvos kariuomenėje, Alytujê, kitas jos brolis Stasys, baigęs mokslus Telšiuose, dirbo
Vilniaus užmiesčio autobusų stoties buhalteriu. Sesuo Elena Eidimtaitė tarnavo
Ka÷no miesto valdyboje20.
„Jaunieji Adolfina ir Ignas Medingėnuose iškėlė kuklias vestuves, tačiau jos pavirto
didžiule švente visiems. Jaunuosius atėjo pasveikinti visi Medingėnų ir apylinkių ūkininkai, Medingėnų klebonas, mokinės ir mokinukai. Gėlių ir dovanų prinešė pilną klasę, net
akmenėlis nebūtų galėjęs nukristi. Paskui visi šoko valsą, cvingį, padispaną ir fokstrotą,
liejosi smagios dainos ir visi kaštavojo (ragavo) alaus ir midutį su pyragais. Lauke
aplink Vytauto Didžiojo paminklą sukosi tautinių šokių rateliai, trepsėjo visa mokykla,
net sniegas ant bruko buvo ištirpęs. Nuo vėdarų, veršelių kepsnių, kiaulienos kumpių,
avienos suktinukų visiems buvo smagu ir linksma… O kokias gražias sutartines traukė
bažnyčios choras. Tos lietuviškos melodijos sklido per visą Medingėnų miestą, kad net
bažnyčios stogo skardos virpėjo.“21
Bet netrukus mokytoja A. Gedvilienė (Eidimtaitė), vyro raginama, keleriems
metams paliko Medingėnus – čia mokytojavusi 13 metų, išvyko į Šilålės rajoną.
1937 m. rugsėjo 1 d. A. Gedvilienė (Eidimtaitė) buvo paskirta vedėja į
Tauragºs apskrities Šilalės rajono Vaitkãičių pradžios mokyklą, kurioje išdirbo iki
1941 m. spalio 1 d.22
1937 m. Vaitkaičių keturklasė- 20 Ten pat, ap. 6, b. 208, l. 97.
21
Girdvainis J. Kelionių užrašai (2). Medingėnai–
je pradinėje mokykloje A. Gedvilienė
Žarėnai, 1947–1990 m., ARFA, 1957 m.
(Eidimtaitė) mokė 38, 1939 m. – jau 22 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1733, l. 295.
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60 vaikų. Bendrame sąraše – 134. Organizavo mokinių laisva- Medingėnų skautai:
laikį: ekskursijas į parodą, mišką, laukus, mokyklos vakarėlyje „Mes be Vilniaus
parengė nuotaikingą vaidinimą „Gerasis Jonelis“23.
nenurimsim!“ 1932 m.
Mokytoja A. Gedvilienė – griežta ir reikli sau bei
mokiniams. Tauragės apskrities pradžios mokyklų inspektorius I. Budrevičius, 1939 m. gruodžio 16 d. tikrinęs Vaitkaičių pradinę, rašė, jog
mokytoja A. Gedvilienė dirba su trimis skyriais (II – 25, III – 16, IV – 19), jai
darbo sąlygos sunkios. Klasė patenkinama, tačiau per daug mokinių. Inspektorius patarė vedėjai A. Gedvilienei mokinius daugiau pratinti
skaityti bendrine kalba24.
A. Gedvilienė aktyviai dalyvavo 10-ajame La÷kuvos
moterų šaulių būrio veikloje, rinko aukas kovotojams su bolševikais ir Vilniui vaduoti iš lenkų, veikė kartu su 24 šaulėmis25.
Buvo išėjusi karinio parengimo teorinio mokymo programą
ir atlikusi praktiką. Talkino kiekvienam renginiui.
1928 m. birželio 20 d. apdovanota Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio jubiliejiniu medaliu. A. Gedvilienė
(Eidimtaitė) 20 metų veikė Šaulių sąjungoje ir ėjo įvairias
pareigas: jaunalietuvių – 4 metus, tautininkų – 2, Vilniui
vaduoti sąjungoje – 4, Mokytojų sąjungoje dirbo daugiausia
sekretore. 1934 m. birželio 16 d. Adolfina Gedvilienė (Ei- Mokytoja
dimtaitė) apdovanota Šaulių žvaigždės medaliu. Kartus su A. Gedvilienė. 1936 m.
ja apdovanojimus gavo dar trys šaulės:
Marija Žmuidzinavičienė (Ka÷nas), Zu- 23
Ten pat, ap. 3, b. 1752, l. 183.
zana Žukauskaitė (Šiaulia¤) ir Michalina 24 Ten pat, ap. 3, b. 1733, l. 294.
25
Ten pat, f. 1564, ap. 1, b. 168, l. 139.
Venslauskienė (Tauragº).
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Stasio Girdvainio
(dešinėje) šienpjoviai
Gedikėnuose. 1938 m.

Po pamokų
Medingėnų pievose
Girdvainių vaikai
gano karves.
1950 m.

1939 m. liepos 9 d. Laukuvos šauliai daug triūso įdėjo rengdami Žemaičių
plento atidarymo iškilmes ant Dievyčio kalno26.
1939 m. liepos 12 d. Laukuvos būrio šaulės mokytojos A. Gedvilienė (Eidimtaitė), Bronė Tallat Kelpšienė, Marija Tallat-Kelpšienė ir Vincenta Monstvilienė
bei šauliai Pranas Juškevičius ir Jonas Kašinskas „Šaulių sąjungos 20-mečio šventės
proga už sąžiningumą, uolų ir ištvermingą šaulių darbą Lietuvos Respublikos Prezidento
apdovanoti Šaulių žvaigždės medaliais“27.
1939 m. rudenį Lietuvos šaulės su nerimu sekė pranešimus apie karo eigą,
skaitė ir vykdė Šaulių sąjungos nurodymus dėl pasirengimo karo veiksmams.
Laukuviškės šaulės mokėjo skubiai organizuoti apsaugą nuo lėktuvų pavo- 26 Ten pat, ap. 1, b. 448, l. 92.
27
Ten pat, ap. 1, b. 448, l. 52; Vyriausybės žinios,
jaus, tvarkyti šaulių ryšius, dieną naktį
1939, nr. 652.
28
budėjo Laukuvos pašte28.
LCVA, f. 1564, ap. 1, b. 225, l. 197.
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Moterys, stojusios į Šaulių sąjungą
kartu su vyrais šauliais, nebuvo išskirtinis reiškinys Lietuvoje. Šaulių ypač
pagausėjo, kai nepriklausomą Lietuvą
1940 m. birželio 15 d. okupavo sovietų
kariuomenė.
1940 m. vasarą sovietų okupuotoje Lietuvoje dar iki inkorporacijos
į Sovietų Sąjungą (t. y. dar netapus
sąjungine sovietų respublika) prasidėjo
mokyklų sovietizacija. Didžiausią mastą
ji įgavo 1940 m. rugpjūtį, kai iš vadovėlių buvo iškarpyti sovietų valdžiai
„netinkami“ puslapiai. Birželio mėnesį sudaryti sąrašai mokytojų, kuriuos
planuota iškelti į atkampias mokyklas.
1940–1941 m. sovietų okupacijos
pradžioje mokytojų kaitos nebuvo tik
vienkomplektėje Vaitkaičių pradžios
mokykloje, kurioje vaikus tebemokė kruopščioji ir atidžioji mokytoja Prie senojo Vytauto Didžiojo paminklo
A. Gedvilienė29.
Medingėnų mokinės Janina Petravičiūtė, Zita
Mokytoja A. Gedvilienė Vait- Kybartaitė ir Adolfina Surblytė. 1950 m.
kaičių pradinėje mokykloje dirbo ir
1941 m.30
Vaitkaičių pradinėje mokykloje A. Gedvilienė
liko dirbti ir toliau – per visą vokiečių nacių okupacijos laikotarpį vedėja31.
Po 1941 m. birželio 14–15 d. sovietų valdžios
įvykdytų prievartinių žmonių trėmimų į Rùsijos teritoriją mokyklose praretėjo mokytojų.
1946–1948 m. mokytoja A. Gedvilienė Varnių
valsčiuje Drob¿kščių pradinėje mokykloje dviejuose
komplektuose dirbo vedėja ir drauge su mokytoja
Emilija Montvilaite, gim. 1913 m., mokė 76 (I – 29,
II – 26, III – 14, IV – 7) vaikus. A. Gedvilienė mokė
I ir III skyrių vaikus – 29 pamokos per savaitę32.
1947 m. rugsėjo 1 d. mokytoja A. Gedvilienė buvo Medingėnų aštuonmetės
paskirta Medingėnų septynmetės mokyklos direktore33. mokyklos pastato savininkas
Atvykusi su vyru Jonu į Medingėnus, apsi- Vincas Girdvainis. 1956 m.
gyveno Medingėnų mokyklos antrame 29
Ten pat, f. 391, ap. 6, b. 502, l. 109.
komplekte – ūkininko Vinco Girdvai- 30 Ten pat, ap. 3, b. 1752, l. 182.
nio gyvenamajame pastate. Kartu su 31 Tauragės apskrities pradžios mokyklos, ten pat,
1, b. 1034, l. 75; ap. 2, b. 163, l. 95.
Gedvilų šeima dviejų kambarių bute- 32 ap.
Ten pat, f. R-762, ap. 6, b. 279, l. 328.
lyje gyveno Virgis Eidimtas (Lietuvos 33 Ten pat, ap. 6, b. 484, l. 264.
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Medingėnų septintokai
su mokytojais.
Direktorė
A. Gedvilienė
(Eidimtaitė) sėdi
viduryje. 1952 m.

Medingėnų
septynmetės mokyklos
mokiniai ir mokytojai.
Viduryje – direktorė
A. Gedvilienė
(Eidimtaitė). 1952 m.

Pirmoji Medingėnų
septynmetės mokyklos
septintokų laida.
Direktorė –
A. Gedvilienė
(Eidimtaitė). 1952 m.
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Medingėnų septynmetės
mokyklos mokiniai
su mokytoja
A. Gedviliene. 1952 m.
Paskutinė jos
nuotrauka mokykloje

Medingėnų aštuonmetė
mokykla – Vinco
Girdvainio
gyvenamajame name.
1958 m.

Medingėnų pradinė mokykla. 1919 m.

Sovietmečiu Medingėnų pradinės mokyklos
pastate veikė parduotuvė ir aludė. 1993 m.

kariuomenės kapitono Adolfinos brolio Stasio, nužudyto sovietų valdžios, sūnus)
ir Antanas Jogaudas (Igno Gedvilo merginos Jogaudaitės sūnus). Abu globotiniai
lankė ir baigė mokslus Medingėnuose.
1947–1948 m. mokytoja A. Gedvilienė (Eidimtaitė) pertvarkė visą pradinės
mokyklos programą, egzaminavo mokinius, tinkamus V ir VI klasėms, parengė
raštiškas Medingėnų septynmetės, vėliau – aštuonmetės mokyklos vaikų pedagoginio auklėjimo ir ugdymo programas. Buvo dažnai kviečiama į Rietåvo rajono
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Mokytojos Adolfinos
Gedvilienės
(Eidimtaitės) laidotuvės.
Pranas Kybartas
(dešinėje antras),
augintinis Virgis
Eidimtas (trečias,
su žvake), Ignas
Gedvilas (velionės
vyras, su žvake,
ketvirtas). 1952 m.

švietimo skyrių dalyvauti seminaruose, konferencijose, taip pat įsigyti knygų,
mokslo priemonių.
Pirmoji Medingėnų septynmetės, vėliau aštuonmetės mokyklos direktorė
mokytoja A. Gedvilienė (Eidimtaitė) išugdė, išmokė ir išleido į gyvenimą gausų
būrį Medingėnų krašto moksleivių, kurie, baigę aukštuosius mokslus, pasklido
po visą Lietuvą.
Sunkus ir nenuilstamas pedagogės darbas, organizacinė ir kūrybinė veikla
pakirto mokytojos Adolfinos sveikatą. 1950 m. gydytojai ją pripažino sergančią
kraujo vėžiu. Nei gydymas, nei daktarų konsultacijos neišgelbėjo.
1952 m. mokytoja persikėlė gyventi pas savo gerą kaimynę Aleksandrą
Uosienę (Repšienę) netoli Medingėnų,
kur ir praleido paskutinius gyvenimo
metus. Ją slaugė ir maitino moksleivė
Ieva Lukošiūtė.
Mokytoja A. Gedvilienė (Eidimtaitė) mirė nuo kraujo vėžio 1952 m.
lapkritį. Ją su bažnyčia laidojo visi
Medingėnų krašto gyventojai.
A. Gedvilienė (Eidimtaitė) palaidota Medingėnų kapinėse bendrame
„M. K. Stasiuliai, A. A. Eidimtai“ kape
be jokio užrašo.
Mokytojos giminių ir artimųjų
jau neliko. Mokyklos garbė būtų ant Mokytoja Adolfina Gedvilienė (Eidimtaitė)
kapo lentos iškalti užrašą: Adolfina 1952 m. palaidota bendrame Stasiulių ir Eidimtų
Gedvilienė (Eidimtaitė) (1899–1952).
kape
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Pedagogė Janina Elijošienė (Atkočiūnaitė)
Juozas Girdvainis

Žuvus gulbinui, neilgai trukus ir
gulbę pašaukė mirtis.
1922 m. gegužės 15 d. Telšiuosê
inteligentų šeimoje gimė Janina Atkočiūnaitė. Niekas tuomet nesusimąstė,
kad Laumės nelengvą dalužę jai skyrė
gyvenime.
Prabėgus vaikystei, mokėsi Telšiuose mergaičių pensionate, vėliau –
Plùngės gimnazijoje.
1941 m. birželio 15 d. visą Atkočiūnų šeimą ištrėmė į Rusijos Šiaurę.
Tremtinio kelias buvo ilgas ir sunkus,
kol atvedė į Komijos SSR, Ust Kolymą.
Janinai teko dirbti įvairiausius darbus:
doroti mišką, arti žemę, sėti, kirpti žmonėms plaukus, siūti, prižiūrėti vaikus.
Pasitaikius progai, Janina 1947 m. sausį
pabėgo į Lietuvą, į Žar¸nus.
Čia 1947 m. vasario mėnesį pra- Žarėnų progimnazijos mokytojai Zigmas Elijošius
dėjo dirbti mokytoja Žarėnų progim- ir Janina Elijošienė (Atkočiūnaitė). 1998 m.
nazijoje.
1947 m. birželio 29 d. ištekėjo už progimnazijos direktoriaus Zigmo Juozo
Elijošiaus. 1948 m. jiems gimė duktė Audrutė.
Prasidėjo sovietų valdžios persekiojimai. 1949 m. balandžio naktį Janiną
Elijošienę areštavo – trejus metus kalėjo Telšiÿ, Kla¤pėdos ir Šilùtės (Macikÿ)
kalėjimuose. 1949 m. lapkritį Janina kalėjime pagimdė dvynukus – Arūną ir
Dalią. 1952 m. iš Šilutės kalėjimo antrąkart ištremiama į Síbirą. Tremtyje kalėjo
ketverius metus.
Sovietų valdžia persekiojo Janinos vyrą. Zigmas Elijošius persikraustė su maža
dukrele Audrute į Ylakiùs. Susirgusi staiga miršta pirmagimė Audrutė. Z. Elijošius 1949 m. dirbo Ylakiÿ progimnazijos direktoriumi, 1950–1952 m. – Mósėdžio
vidurinės mokyklos direktoriumi. Kai žmoną Janiną ištrėmė atgal į Komijos ASSR,
Zigmas Elijošius 1953 m. kartu su sūnumi Arūnu išvažiavo pas žmoną.
1956 m. Janina ir visa Elijošių šeima grįžo į Lietuvą. Apsigyveno Klaipėdos
rajone, Lankupių kaime. Keletą metų dirbo bibliotekoje, mokytojauti neleido. Vėliau Janina baigė mokytojų kursus ir mokytojavo Lankupių pradinėje mokykloje
iki pensijos. Be darbo mokykloje, Janina daug jėgų įdėjo vadovaudama Lankupių
kultūros namų šokių rateliui, lėlių teatrui. Dalyvaudavo su jaunimu respublikinėse
Dainų šventėse.
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Janina visada tikėjo šviesia Lie- Žarėnų progimnazijos mokytojai po 50 metų –
tuvos ateitimi – Laisve ir Nepriklau- Vladas Kalėda (slap. Jonas Juškevičius),
somybe. Jos sulaukusi didžiavosi savo Petrutė Šniaukienė (Barasaitė), Janina Elijošienė
(Atkočiūnaitė), Zigmas Elijošius ir Aleksas Gabrys
tauta, džiaugėsi Nepriklausomybe.
Janina Elijošienė (Atkočiūnaitė) ant buvusios progimnazijos laiptų. 1998 m.
mirė 2000 m. kovo 26 d.
Tebūna jai lengva Lietuvos žemelė! Mokiniai ir kolegos tęsia Lietuvos laisvės
siekius, puoselėja ir savo darbais puošia Tėvynę Lietuvą.
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Rožės – garbiai pedagogei
Stasė Semenavičienė

„Mano gyvenime yra trys šventos vietos: Bažnyčia – maldai, mokykla – darbui,
miškas – ramybei“, – rašo pedagogė, poetė, dabar Stonãičių pensionato globotinė,
aštuoniasdešimtmetį švenčianti Jadvyga Vainorienė.
J. Vainorienė (Rimeikytė) gimė 1927 m. kovo 9 d. Dídvyčių kaime, Plùngės
rajone, ten, kur Lietupis, o toliau nuvingiuoja gražuolis Babrùngas.
„Žemaitė. Mokytoja. Mokiausi. Dirbau. Keliavau. Dvasinio pasaulio lobis – knygos
ir kelionės, be kurių negalėjau gyventi. Kiekviena perskaityta knyga – širdyje rože pražydo,
kiekviena kelionė – danguj nauja žvaigžde suspindo. Laiminga tuo, ką turiu, o turiu labai
daug, daug gerų žmonių... Rašau...
Gal kas paskaitys... ir ne vien apie duoną, bet ir apie meilę žmogui...“, – apie
save knygelėje „Smilgos žydi“ rašo Jadvyga.
Vidurinę baigusi Plùngėje, toliau mokslus tęsė Telšiÿ mokytojų seminarijoje,
kurią 1952 m. baigusi ir įgijusi pedagogės diplomą buvo paskirta į La÷ko Sodõs
pradinę mokyklą.
Vėliau neakivaizdžiai mokėsi Šiauliuosê, įgijo aukštojo mokslo diplomą.
Nuo 1955 m. J. Vainorienė (Rimeikytė) dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Žar¸nų
vidurinėje mokykloje. Pedagogės kelią baigė Telšių kurčiųjų internatinėje mokykloje.
Jaunystėje sutikusi Petrą Vainorą ištekėjo. Santuoka nebuvo patvari. Sutuoktinis paliko jauną žmoną su trimis vaikais. Nebuvo lengva vienai rūpintis šeima,
tačiau ji dirbo ir stengėsi pagal išgales sukurti vaikams laimingą gyvenimą, darė
viską, kad jie užaugtų dori žmonės. Sūnus Ričardas gyvena ir dirba Kaunê, dukra
Palmyra – Šiauliuosê, o jauniausioji Gražina dėl sveikatos sutrikimo dabar kartu
su mama gyvena pensionate.
Jadvyga, patyrusi nelengvą našlės dalią, būdama jautri ir pastabi pedagogė, ėmė eiliuoti, rašyti miniatiūras. Ji išleido tris knygeles. Pirmoji „Atmink ir
nuramink“ pasirodė 1997 m., po metų išėjo antroji miniatiūrų knyga – „Smilgos
žydi“, paskutinioji pavadinta „Saulėlydžio žaros“.
Knygą „Smilgos žydi“ skaičiau su nuostaba ir pasigėrėjimu. Žavėjausi kūrėjos
įžvalgumu, atskleista poetiška siela. Po septynerių metų susitikusios pensionate,
sėdėdamos šalia viena kitos ant lovos krašto, prisiminėme tas gražias dienas.
Tačiau liūdna, kad vienu kambarėliu tenka dalytis su kitomis septyniomis likimo
draugėmis.
Prisiminiau jos rašytas mintis: „Gyvename, plėšomės. Kad daugiau uždirbtume,
geriau gyventume, gražiau rengtumės, skaniau valgytume, kažkuo išsiskirtume iš kitų...
Bet... niekas negavo gilesnės ir platesnės kapo duobės, niekam nepadarė dviaukščio karsto...“
„Šiandien, kai mano galva lelijom žydi, kai pati paklausta – nebežinau, kiek man
metų, viskam jau per vėlu... Šiandien per vėlu pradėti gyvenimą iš naujo, jis duotas
kiekvienam tik vieną kartą. Jo nebėra...“, – rašo Jadvyga.
Tą ankstyvą kovo rytą mes, Regina Chmieliauskienė, Liuda Lėverienė, Genovaitė Batavičienė, aplankėme savo koPerspausdinta iš Kalvotoji Žemaitija, nr. 34 (8575),
legę Stonãičiuose. Įteikėme jai puokštę
2007, kovo 27.
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rožių, nusifotografavome atminčiai. Bent mintimis sugrąžinome Žarėnai. 2021 m.
sukaktuvininkę į praeitį, gražiausius jos gyvenimo metus. K. Driskiaus nuotr.
Jadvygos veide nušvito šypsena.
Baigsiu pasakojimą apie pedagogę, poetę Jadvygą Vainorienę (Rimeikytę),
kurios gyvenimas prabėgo Žemaitíjos sostinėje, jos pačios žodžiais: „Tepražysta
pavasariais visų mūsų širdys... Tepražysta...“
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Dailininkė keramikė Aldona Visockienė (Krolytė)
Vytenis Rimkus

Viena seniausių taikomosios dailės šakų – puodininkystė turėjo ypač tvirtas pozicijas šiaurės Lietuvoje,
kur tebeplyti dideli molio sluoksniai. Kurš¸nai, Papílė,
Viekšnia¤, Luõkė – senieji liaudies keramikos centrai,
kuriuose formavosi ištisos puodžių dinastijos. Čia
plėtojosi lietuviškos puodininkystės tradicijos, tobulėjo dirbinių formos ir jų funkcinis tikslingumas. Tai
buvo dingstis jau pirmosios Lietuvos nepriklausomybės
laikais steigti amatų mokyklas su keramikos skyriais
Šiauliuosê, Telšiuosê, kurie vėliau padėjo pagrindą
Telšiÿ taikomosios dailės technikumui, išaugusiam iki
Lietuvos dailės akademijos padalinio.
Kaip tik iš šių vietų iškilo įžymūs profesionaliosios keramikos dailininkai, kurie puikiai jaučia
liaudies meno dvasią, didžiai vertina puodžių darbo Dailininkė keramikė Aldona
patirtį. Tokia yra dailininkė-keramikė, Šiauliÿ uni- Visockienė (Krolytė). 2017 m.
versiteto docentė Aldona Visockienė, kuri drauge su
tautodailininkais dalyvauja seminaruose, liaudies meno šventėse, dalijasi kūrybine
patirtimi. Bendromis pastangomis Lietuvos keramikos menas, remdamasis tradicijomis, sėkmingai ieško naujovių, užima svarbią vietą bendrojoje dailės panoramoje.
Aldona Visockienė (Krolytė) gimė 1942 m. lapkričio 24 d. Žar¸nuose. Baigusi
septynmetę mokyklą, įstojo į Telšių taikomosios dailės technikumo Keramikos
skyrių, kurį baigė 1961 m. Tais pat metais įstojo į Vilniaus dailės institutą, kur
tęsė keramikos studijas.
Dar Telšiuose studentei didelę įtaką darė dailininko P. Liukpetrio pedagoginis taktas, erudicija, kultūros aspiracijos. Dailės institute formos sampratą ugdė
skulptorė E. Radauskaitė, praktinius keramikos įgūdžius diegė A. Ličkutė-Jusionienė, kuri vadovavo ir diplominiam darbui.
Pasirinkti dailininko kelią paskatino gimtuosiuose namuose Žarėnuose vyravusi atmosfera: sąžiningas ir principingas tėvas buvo apsišvietęs žmogus, baigęs
visokių kursų. Motina siuvinėjo, vėlė veltinius, juos puošdavo ornamentais iš
odos, mokėjo net drožinėti iš medžio, su savo nebyle seserimi ir visus žemės
ūkio darbus nudirbdavo. Motinos senelis buvo Påvandenės dvaro dailininkas –
medžio drožiniais puošė baldus. A. Visockienė pabrėžia, kad jai tikrai teko augti
netradicinėje Žarėnų miestelio šeimoje, o kalvotoji Žemaitijâ ugdė meninės kūrybos poreikį, jam realizuotis padėjo ir netoliese buvęs Telšių dailės technikumas.
Apgynusi diplominį darbą, A. Visockienė atvyko į Šiaulius, pradėjo dirbti
Pedagoginiame institute (universitete), kuriame Menų fakulteto Piešimo katedroje
sėkmingai tebedirba, turi docento mokslinį vardą. Dėsto piešimą, veda keramikos
užsiėmimus, vadovauja diplominiams darbams. Darbas su studentais, anot jos,
yra maloniausias, ypač kai grupėje būna darbščių, gabių, imlių studentų, kai
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kurie iš jų, baigę studijas ir pasukę keramikos keliu, jau matyti Lietuvos meno
erdvėje. Brandžiomis keramikėmis tapo Birutė Žilėnienė, Vitalija Kurtinaitienė,
Irena Šliuželienė, abi sėkmingai dėsto Šiaulių dailės mokykloje. Lénkijoje dirba
Gitana Didžjurgytė. Aldoną Visockienę savo pirmąja mokytoja laiko prof. Aldona
Keturakienė.
Daug dėmesio dailininkė skiria keramikos medžiagoms, įrangai, technologijos problemoms, puikiai valdo žiedimo ratą, smagiai dirba net su tradiciniu
kojiniu ratu. Su tokiu ratu dirbdama Šiauliuosê, Vílniaus gatvėje, „Šiaulių Monmartro respublikos 2010“ šventėje, ji pritraukė gausių žiūrovų. Dailininkė nuolat
dalyvauja tarptautinėse keramikų stovyklose, simpoziumuose Panevėžyjê, Kaunê
ir kitur, liaudies meistrų-puodžių renginiuose. Ji suartėjo su liaudies meistrais,
Kuršėnų puodžiais ne tik jiems patardama, bet ir pati remdamasi jų patirtimi.
Artimai bendravo ir tebebendrauja su dinastinėmis puodžių šeimomis: Radeckais,
Verteliais, Sutkauskais, su Ka÷no dailės technikumo auklėtinėmis keramikėmis
Silvija Virgilija Šufinskiene, Zita Podstavkiene. Netoli Naujõsios Akmìnės 1995 m.
Antano Lukšo ir bendromis pastangomis įsteigta įmonė „Kerpėnų keramika“.
Dailininkė daug laiko atiduoda kūrybiniam darbui, jos kūrinių tematika – nuo plokštuminių ir tūrinių abstrakčių formų dekoratyvinių kūrinių iki
figūrinių kompozicijų. Yra sukūrusi didelių kūrinių interjerams. Būdingas kūrinių
bruožas – beveik visuose yra žmonių figūrų. Jų raiškos diapazonas itin platus:
nuo dekoratyvinių vaikų figūrėlių iki simbolinių, net dramatinių moterų vaizdų.
Dailininkė tartum glosto molį, įspaudžia į jį savo buvimą, suteikia kūriniams šilumos, jausmo. Dekoratyvios vaikų figūrėlės, dinamiškos šokėjos su plazdančiais
rūbais, prie simbolio artėjančios dramatizmo kupinos moterys – visa tai alsuoja
žmogiškumo jausmu („Angelas“, „Laukimas“, „Sirena“, „Sėdinti“). Dailininkę
ypač domina amžinasis moters likimas: „Motinystė“, „Gedulas“, „Mano motina“.
Čia monumentalumas ir lyrika susipina į vientisą audinį. A. Visockienė laikytina
skulptūrinės keramikos atstove.
A. Visockienės kūrybinio darbo pradžia sutapo su Šiauliuose aktyviai besiformuojančiu regioniniu dailės centru. 1960–1970 m. Pedagoginiame institute
pradėta rengti piešimo, braižybos ir darbų mokytojai, pradėjo veikti Vaikų dailės
mokykla, iš Vilniaus atvyko būrelis jaunų dailininkų: tapytojai Jaronimas Kmieliauskas, Vitolis Trušys, Vytautas ir Dalia Tribandžiai, skulptorius Aloyzas Toleikis,
grafikas Rimas Buivydas, į jų būrį įsiliejo ir jauna Visockių šeima. Be pedagoginio
ir kūrybinio darbo, reikėjo rūpintis ir materialiais dalykais: gyvenamaisiais būstais,
kūrybinėmis dirbtuvėmis, medžiagomis, ieškoti parodoms ekspozicijos plotų, kurių labai stigo. Tačiau buvo aktyviai dirbama, nestokota entuziazmo, dailininkai
stengėsi sukurti reikšmingų kūrinių, susilaukti visuomenės dėmesio ir pritarimo,
kartu ir kūrybos sąlygų pagerinimo.
1968–1969 m. A. Visockienė, padedama vyro, sukuria didelį monumentalų
keramikos kūrinį „Saulės mūšis“. Jį lipdė per žiemos atostogas, prisiglaudę Pedagoginio instituto rūsyje. Baigtos detalės lagaminuose vežtos į Kuršėnus degti, iš
ten dar karštos – atgal į Šiauliùs ir montuojamos parodos salėje. Pirmieji žiūrovai
galėjo net rankas pasišildyti... Mūšio tema kūrinyje išreikšta raitelių-nugalėtojų
figūromis. Tai būta ir savotiškos deklaracijos, naujo požiūrio į savąją istoriją,
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susilaukusio tolesnių žingsnių – Kazio Morkūno vitražo „Saulės mūšis“ „Saulės“
kino teatro salėje, Saulės mūšio vietos įprasminimo. Šiandien drįstu teigti, kad
Visockių „Saulės mūšis“ vaizdžiai prisidėjo prie gimstančios kultūrinės rezistencijos tuometėje Lietuvoje.
Tuo metu buvo stengiamasi meno kūriniais „įeiti“ į buitinę-gamybinę aplinką,
pramonės įmones. 1971 m. Šiaulių vandentiekio bokšte įrengtas poilsio kambarys,
A. Visockienė sukūrė originalų keraminį pano. Jo tema yra vanduo – gyvybės
šaltinis. Vanduo numalšina žmonių troškulį, juo laistomi augalai, gėlės. Ritmiškai
sugrupuotos žmonių poros, kiekviena susijusi su kokia nors vandens panaudojimo,
jo paskirties forma. Pano sėkmingai išlaikė laiko egzaminą, jis tebeliudija žmogaus
ir vandens neatskiriamumą.
A. Visockienė – aktyvi parodų dalyvė nuo 1968 m., jos keramikos kūriniai eksponuoti Šiauliuose, Vilniuje, Kaune, užsienio šalyse – Rusijoje, Latvijoje,
Olandijoje, Švedijoje, Belgijoje. Jos kūrinių yra muziejuose, privačiose kolekcijose.
Reikia pabrėžti, kad keramikui nelengva dalyvauti parodose: kūrinius būtina gerai supakuoti, atsargiai vežti, o eksponuojant atsiranda įvairių staigiai spręstinų
problemų. Ką kalbėti apie užsienio parodas. Neretai kūriniai nukenčia, sudūžta.
Taigi tas didelis dailininkės parodų sąrašas liudija ne tik kūrybinio, bet ir fizinio,
organizacinio darbo krūvį, kuris neįsivaizduojamas be nuolatinės šeimos pagalbos.
A. Visockienė – nuosekli, entuziastinga piešėja, dėsningai deklaruojanti
ir įtvirtinanti piešinio svarbą ir reikšmę nuo eskizo iki užbaigto paveikslo. Tai
daugiausia portretai, juose siekiama kuo ryškesnio panašumo, charakterio autentiškumo. Tai artimieji, dailininkai, savo aplinkos žmonės (doc. L. Dromantienė,
gyd. A. Silickienė, doc. J. Pabrėža, advokatas J. Nekrašius, kanklininkė K. Kuprytė
ir daugybė kitų). Fotografinio portreto viešpatavimo epochoje tokie anglimi, pastele,
sepija ir kita technika atlikti piešiniai-portretai atskleidžia jautresnius, fotografijai
lyg ir neprieinamus, paslėptus personažo bruožus. Piešinio disciplina ir keramikos
improvizaciniai dalykai susilydė ir suformavo dailininkės meninį braižą. Reikia
pažymėti piešinio, kaip pirminio dailės kūrinio, atgimimą dailės procese, jo vis
dažnesnį išėjimą į parodų erdves. Eskizas, piešinys tampa ne grafikos, keramikos,
skulptūros ar dar kokios šakos ir žanro papildu, ekspozicijos palydovu, o lygiaverčiu, autentišku pirminiu dailininko rankos ir minties vyksmu.
A. Visockienė – dailininkų šeimos atstovė: profesorius vyras Antanas ir duktė
Viktorija – abu tapytojai. Didelių formų, monumentalius kūrinius kurti Aldonai
padeda vyras. Dauguma jų – bendraautoriniai. Antanas pabrėžia, kad „Keramikai
paskatino žmona... Idėjų mano galvoje buvo ir tebėra. Aldonai jos pasirodė įdomios ir
naudingos. Toliau orientuodamasi į medžiagą, vystydavo ji. Tuomet aš modeliuodavau
struktūrinius dalykus. Rezultatas – tokia supinta simbiozė“1.
Tokiuose bendruose darbuose Antanas iš paprasto motyvo išrutulioja sudėtingą struktūrą, o Aldona eina kitu keliu – supaprastina, apibendrina, monumentalizuoja. Šio bendadarbiavimo ir priešpriešos rezultatai – daug bendrų kūrinių.
Abu menininkai eina kiekvienas savo kūrybiniu keliu, o drauge – remdamiesi
vienas kitu, padėdami, pakritikuodami,
kartais ir išsiskirdami, užsidarydami 1 Venckuvienė A. Dailininkui gali užtekti ir vieno
vienumoje.
pieštuko, Šiaulių naujienos, 2001 09 21.
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Monumentalieji Visockių keramikos kūriniai patyrė ir tebepatiria dramatiškų
situacijų ir likimų. Kuriant stengtasi, kad keraminiai pano būtų itin gerai ir tvirtai įmontuojami į interjerus, buvo sugalvota ir panaudota originalių technologijų,
„suauginusių“ kūrinius su architektūra. Deja, keičiantis pastatų funkcijoms, kūrinių
nebegalima „išlaisvinti“, jie sunaikinti arba nebeprieinami visuomenei. Taip žuvo
visas restorano „Šiauliai“ interjeras. Buvusiame restorane „Geluva“ kūriniai žuvo
patalpas perdavus prekybos centrui. Minėtas pano „Saulės mūšis“ buvusiame
restorane „Žemaitis“ žiūrovams nebeprieinamas ir pamažu nyksta. Tinkamiausia
panašių kūrinių buveinė – mokyklos, iš dalies – valstybinės administracinės įstaigos.
Dailininkę ypač domina keramikos technologinės problemos, ji parašė ir išleido metodinį leidinį studentams „Keramika“ (2004), kuriame apžvelgia šios dailės
šakos raidą nuo gilios senovės iki mūsų dienų. Leidinyje aprašomos technologijos,
pateikiama glazūros receptų, oksidų (metalų ir mineralų) spalvų gavimo būdų.
Autorė akcentuoja medžiagų ir technologijos reikšmę taikomosios dekoratyvinės
dailės meniniam vaizdui sukurti. Kurdama keramikė naudoja įvairiausias medžiagas
ir technikas: baltąjį molį, terakotą, akmens masę, angobą, įvairias glazūras. Drauge
dailininkė yra tikra tradicinės keramikos – žemės–molio ir ugnies meno atstovė, tai
principai, kurie ne tik netramdo ir nevaržo, o skatina šiuolaikinio meno plėtotę.
A. Visockienė pelnė įvairių apdovanojimų, jos kūriniai įsiliejo į Lietuvos
dailės panoramą, suvaidino reikšmingą vaidmenį reprezentuojant Šiaulių universi
tetą, Šiaulius ir Lietuvos meninę kultūrą.
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Dailininkas grafikas Valerijonas Galdikas
Juozas Girdvainis

Valerijonas Galdikas gimė 1923 m.
rugsėjo 12 d. Telšiÿ apskrityje, Žar¸nų
valsčiuje, Šilÿ kaime.
1948 m. V. Galdikas baigė Lietuvos dramos teatro vaidybos studiją,
1950 m. – Vilniaus dailės akademiją
(institutą). Pirmą kartą savo grafikos
darbus V. Galdikas eksponavo 1943 m.
Telšiuosê.
Nuo 1950 m. V. Galdikas dalyvavo dailės parodose. Jo personalinės
parodos surengtos Vilniuje 1975, 1983,
1993, 1998, 2003 m.
Dailininkas Valerijonas Galdikas. 2011 m.
Grafikas V. Galdikas medžio ir
lino raižiniais apipavidalino ir iliustravo knygas: A. Gudaičio-Guzevičiaus „Broliai“
(4 kn., 1951–1955 m.), P. Cvirkos „Žemė maitintoja“ (1956 m.), Vaižganto „Dėdės
ir dėdienės“ (1956 m.), J. Janonio „Raštai“ (2 t., 1956 m.), „Pūslėtosioms rankoms“
(1973 m.), V. Krėvės „Raganius“ (1958 m.), „Bedievis“ (1966 m.), J. Biliūno „Lazda“
(1959 m.), knygą „Lietuvių liaudies dainos“ (1965 m., rusų k.), Maironio „Jūratė ir
Kastytis“ (1968 m.), „Pavasario balsai“ (1970 m.), K. Donelaičio „Metai“ (1993 m.),
A. Mickevičiaus „Ponas Tadas“ (1998 m.).
Dailininkas V. Galdikas nuo 1950 m. dalyvavo šalies ir tarptautinėse grupinėse
parodose. 1957–1958 m. tris mėnesius stažavosi kūrybinėje komandiruotėje Kinijoje.
1983 m. V. Galdikui suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo vardas.
V. Galdikas sukūrė estampų: „Vilnius“ (1972 m.), „M. K. Čiurlionis“ (1975 m.),
ciklai: „Kinietiškas ciklas“ (1958 m.), „Vasaros atostogos Skiemonyse“ (1963 m.),
„Lietuvių liaudies dainos“ (1965–1970 m.), lietuvių liaudies daina „Aš atsisakiau
savo močiutei“, 14 estampų, lietuvių liaudies daina „Oi, lekia lekia gulbių pulkelis“, 18 estampų (abu ciklai 1970 m.) ir ekslibrisų.
V. Galdiko kūriniai yra aiškios, lakoniškos kompozicijos, dekoratyvūs. V. Galdiko kūrybai būdinga storų brūkšnių ir linijų raižyba, didelės kontrastingos dėmės.
V. Galdikas nuliejo akvarelių. Išleistas jo kūrybos albumas „Valerijonas
Galdikas“ (Vilnius, 1977).
V. Galdiko kūrybos darbų yra įsigiję Lietuvos muziejus (Vilnius), Tretjakovo
galerija (Maskvâ).
Dailininkas grafikas Valerijonas Galdikas mirė 2012 m. spalio 18 d. Vilniuje.
Palaidotas Menininkų kalnelyje, Antakalnio kapinėse.
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Bendradarbiavimas su Romu Balčiūnu
ir jo kūrybinės veiklos apžvalga
Algirdas Budrys

Su Romu Balčiūnu susipažinau 1957 m., įstojęs studijuoti į Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Nuo pirmųjų
metų iki paskutinių 2009 m. jo diriguoto Šv. Kazimiero bažnyčioje Velykinio koncerto, kuriame grojau solo su orkestru, mus siejo artima kūrybinė ir gyvenimiška
draugystė. Visą laiką jutau jam didžiulę pagarbą kaip muzikui ir žmogui. Mūsų
bendrame kūrybiniame darbe ir gyvenimo problemomis daug diskutuodavome,
dažnai ir emocingai, bet visad su pagarba vienas kitam. Mūsų 52 metus trukusiame bendravime nekilo nė vienos bent kiek konfliktiškos situacijos.
R. Balčiūnas dar studentas išsiskirdavo iš visų energija, gera nuotaika,
kūrybingumu, visada turėjo įvairių idėjų. Jis ir gerai studijavo, ir sportavo, ir
gerai dirbo. Be to, jis buvo labai komunikabilus, bendravo su visais ir visus gerai
nuteikdavo. Panašiai atsitiko ir man. Susipažinome Muzikos akademijos kieme,
kur jis entuziastingai, su jam būdingu įkarščiu, žaidė krepšinį. Sužinojęs, kad
esu klarnetininkas ir galintis jau daug ką pagroti, su jam būdingu ugningumu
pradėjo pasakoti apie savo vadovaujamą Pedagoginio instituto pučiamųjų orkestrą.
Su orkestru jis jau koncertuoja, bet reikėtų orkestrą dar sustiprinti. Jo kalba ir
entuziazmas suvirpino man širdį...
Su pučiamųjų orkestrais Romas pradėjo dirbti dar mokydamasis Kla¤pėdos
Stasio Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje, violončelės klasėje. Tuo pat
metu jis studijavo Klaipėdos pedagoginiame institute istoriją. Ir dar, be viso to, jis
buvo Klaipėdos miesto pučiamųjų orkestro vadovas. Tai rodo Romo nepaprastą
energiją ir aktyvumą.
R. Balčiūnas, 1955 m. įstojęs į Lietuvos valstybinės konservatorijos Choro
dirigavimo katedrą, specialybės dalykų mokėsi pas prof. K. Griauzdę, V. Šleivio
klasėje mokėsi groti trimitu. 1956 m. jis įkuria ir iki 1959 m. vadovauja Vilniaus
pedagoginio instituto pučiamųjų orkestrui. 1959 m. įkuria Vilniaus miesto saviveiklinį simfoninį orkestrą. Su juo greitai ėmė pelnyti miesto bei respublikinių
saviveiklinių kolektyvų konkursų laureatų vardus. Man teko šiame orkestre groti
pirmu klarnetu ir pajusti R. Balčiūno muzikinį talentą. Nuo tada prasidėjo mūsų
kūrybinis bendradarbiavimas, kuris tęsėsi iki Maestro mirties.
„Vilniaus“ saviveikliniame simfoniniame orkestre su Romu dirbome dvejus
metus, kol jis, baigęs Konservatoriją, buvo išsiųstas dirbti į Drùskininkus, kur
1961–1963 m. vadovavo miesto pučiamųjų orkestrui. „Vilniaus“ saviveikliniame
simfoniniame orkestre grojo ir daugiau studentų pūtikų. Solistu buvo ir žymusis
bosas, tuomet dar studentas Vaclovas Daunoras ir kiti. Bet pagrindinę ugnį koncertuose uždegdavo R. Balčiūnas. Jo ryškus muzikinis talentas pasireiškė jau tuo
metu. Tai įgimti ryškūs muzikiniai gabumai. Jis puikiai jautė muziką, savitai ir
ryškiais vaizdiniais ją įtikinamai pateikdavo publikai. Degdavo pats, uždegdavo
ir klausytojus.
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Televizijos
žurnalistė Irena
Miškinienė kalbina
„Trimito“
vyr. dirigentą
Romą Balčiūną

1958 m. pradėjau dirbti Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro
įkurtame etatiniame orkestre klarnetų grupės koncertmeisteriu, 1960 m. buvau
pakviestas dirbti Lietuvos filharmonijos nacionalinio simfoninio orkestro klarnetų
grupės koncertmeisteriu; mūsų bendravimas dėl darbų gausos kelerius metus vyko
sunkokai. Tačiau Romas savo aktyvumu ir Druskininkuose labai greitai pasiekė
gerų rezultatų. Jis subūrė nemažai talentingų atlikėjų, prašė rekomendacijų ir iš
manęs. Pasiūliau kelis talentingus studentus iš Konservatorijos. Tarp jų buvo ir
garsus obojininkas Juozas Rimas. Aišku, dėl Romo talento, entuziazmo ir kūrybingumo Druskininkų pučiamųjų orkestras labai greitai paruošė įdomių, skambių
programų, kurios jaudino klausytojus, teikė džiaugsmą. Druskininkų miesto pučiamųjų orkestras pradėjo koncertuoti, pasidarė žinomas. 1964 m. R. Balčiūnas
pakviestas į Vilnių vadovo ir vyriausiojo dirigento pareigoms miesto kultūros ir
poilsio parko pučiamųjų orkestre. Čia taip pat greitai prasidėjo kūrybinis darbas,
kurį pastebėjo ir klausytojai, ir profesionalūs muzikai.
Kas lėmė tokius gerus kolektyvų pasirodymo rezultatus? Visų pirma, manau,
R. Balčiūno muzikinis talentas ir entuziazmas. Jis pats degė diriguodamas, kartu
pakylėdamas orkestrą ir klausytojus. Didelę meilę muzikos grožiui jis perteikė
su užsidegimu. Romas buvo jautrus ir karšto būdo. Kartais nesuvaldydavo savo
aistringų kokybės siekių. Kartais ir orkestro artistai nepajėgdavo pajusti ir iš karto
suvokti jo siekių. Būdavo visko: ir nesusipratimų, ir konfliktinių situacijų, bet
rezultatai visada būdavo geri, išjausti širdimi.
R. Balčiūnas, pradėjęs vadovauti Vilniaus miesto kultūros ir poilsio parko
pučiamųjų orkestrui, jau turėjo gero, profesionalaus pučiamųjų orkestrų viziją.
Jam pradėjus dirbti orkestre, labai daug ko trūko. Kolektyvas buvo labai mažas,
nedaug muzikantų ir kokybiškų instrumentų – trūko daug, kas būtina normaliam
orkestro darbui. Romas energingai ėmėsi rūpintis orkestro gerinimu: kvietė dirbti
jaunus, talentingus atlikėjus, atnaujino iš pagrindų orkestro repertuarą, padidino
orkestro sudėtį, pradžioje iki 35 muzikantų, vėliau net iki 50. Užmezgė ryšius su
Lietuvos kompozitoriais, ragino juos kurti pučiamųjų orkestrui. Greitai pradėjo
keistis orkestro veiklos pobūdis, tobulėjo orkestro lygis. Ypač glaudūs kūrybi-
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niai ryšiai iš pat pradžių užsimezgė su kompozitoriais Benjaminu Gorbulskiu,
Algimantu Raudonikiu, Eduardu Balsiu, Vytautu Juozapaičiu ir kt. B. Gorbulskis
1964 m. orkestrui sukūrė „Jūreivišką baladę“, 1965 m. „Noktiurną“ ir „Iš kelių
tolimų“, A. Raudonikis – „Žygiuoja jaunystė“, „Gimtajam uostui“, orkestrinius
kūrinius ir dainas: „Odė Lietuvai“ (tekstas J. Jakšto), „Nerūpestinga dainelė“ (tekstas A. Saulyno), „Ar žinai“ (tekstas B. Mackevičiaus). Dainas su orkestru kūrė
E. Balsys, V. Bagdonas ir kt. kompozitoriai. Kompozitorių ryšys su pučiamųjų
orkestru stiprėjo.
1968 m. Feliksas Bajoras sukūrė „Žaliąjį maršą“, Vytautas Juozapaitis – „Koncertinį valsą – groteską“, Vladas Bagdonas – „Gerų atostogų“ ir maršą, B. Gor
bulskis – „Rapsodiją“ ir „Saulėtąją uvertiūrą“ orkestrui.
1970 m. V. Juozapaitis sukūrė labai originalų, spalvingą kūrinį „Kadujo“,
F. Bajoras – „Lietuvišką valsą“, nemažai kitų kompozitorių – tai solinį kūrinį, tai
dainas su orkestru. Aišku, kad tokia lietuvių kompozitorių kūrinių gausa pučiamųjų orkestrui yra vyriausiojo dirigento R. Balčiūno iniciatyvos, dėmesio ir ryšių
su Kompozitorių sąjunga rezultatas.
1967 m. R. Balčiūnui suteikiamas LSSR nusipelniusio artisto vardas. 1966 m.
kolektyvui suteikiamas „Trimito“ vardas. Nuo tada orkestras tapo neatsiejama
mūsų respublikos kultūros dalimi. Taigi per kelerius metus Romas įtvirtino pučiamųjų orkestrų prestižą. Orkestras tapo labai populiarus, koncertai vykdavo
pilnose salėse. Tą lėmė Romo entuziazmas, sėkmingas darbas, naujų orkestro
krypčių formavimas, įvairus ir įdomus repertuaras.
„Trimito“ kolektyvas augo, tapo originalus, universalus ir populiarus. Orkestre grojo žymiausi Lietuvos pūtikai. Jame subrendo muzikantai, įsiliejantys į
simfoninius orkestrus, tampantys pagrindiniais respublikos pedagogais. Orkestre
krikštą gaudavo ir puikią pučiamųjų mokyklą išeidavo Lietuvos muzikos akademijos studentai ir absolventai. Groti solo su „Trimitu“ kvietė ir mane. Be to,
R. Balčiūnas įtraukė mane ir į orkestro Meno tarybą, kurioje buvau daug metų,
vėliau – jau skiriamas Lietuvos kultūros ministerijos.
„Trimito“ orkestro repertuaras tuo metu gausėjo – klasikiniai užsienio bei
lietuvių kompozitorių kūriniai orkestrui, šiuolaikinė estradinė muzika ir ypač
ryškios, teatralizuotos maršų-paradų programos, atliekamos aikštėse, per šventines
eitynes miesto gatvėmis, stadionuose su choreografiniais šou elementais. Orkestrą
pradėjo kviesti į Vyriausybės koncertus, vėrėsi platesni horizontai.
Tuo metu R. Balčiūnas kūrybinėje biografijoje rašė: „Pučiamųjų muzika dar
nesulaukdavo didesnio dėmesio ir reikėjo iš esmės pasukti nauja kryptimi, kuriant naują
savitą muzikinį kolektyvą, galintį pritraukti žiūrovų, parinkti repertuarą, suprantamą
ir prieinamą kuo platesnei auditorijai. Tad aprengėme kolektyvą spalvingais rūbais, padidinome sudėtį iki 50 muzikantų, į programą įtraukėme solistus-vokalistus, sukūrėme
merginų būgnininkių grupę. Tačiau didžiausias mūsų „atradimas“ bei nuopelnas buvo
orkestro krypties pasukimas plataus diapazono linkme. Mes ėmėme groti ne tik tradicinę
bei klasikinę, bet ir estradinę muziką. Taip pat rengėme teatralizuotus šou paradus su
choreografiniais elementais. Spalvingai apsirengę, tvarkingai žygiuodami bei darniai grodami, mes atsivesdavome žiūrovus į koncertines sales, o čia jau mus pamėgę žiūrovai
mielai klausydavosi įvairiapusiškos muzikinės programos. Tai buvo „dūdų revoliucija.“
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Toks „Trimitas“ darėsi populiarus ne tik Lietuvoje. Jį pastebėjo kitos Sovietų
Sąjungos respublikos ir Maskva.
1967 m. vasarą vyko Lietuvos kultūros dienos Maskvoje. Buvo padidinta
orkestro sudėtis, prisidėjo merginos būgnininkės, pasiūti nauji drabužiai. Tai ne
itin spalvingoje tuometinėje mūsų buityje atrodė įspūdingai. Orkestras paliko didelį
įspūdį Maskvoje ir labai greitai išpopuliarėjo buvusioje Sąjungoje. Daug padėjo
Maskvoje daryti centrinės televizijos įrašai. Kolektyvą kasmet kvietė koncertuoti
pagrindinėse Maskvos, Sankt Peterburgo, Kijevo, Minsko ir kitų miestų salėse,
gastroliuodavo nuo Baltijos iki Ochotsko jūrų. Tuo metu pagrindiniame Sąjungos
muzikiniame žurnale „Sovetskaja muzika“ rašė: „Susidaro įspūdis, jog šiam kolektyvui įveikiama bet kurio stiliaus, sunkumo ir pobūdžio muzika. Keičiasi spalvos, tembrai,
instrumentuotė, girdime tai klasikinį pučiamųjų, tai estradinį orkestrą, tai simfodžiazą.“
Po metų „Trimitą“, pirmąjį iš SSRS pučiamųjų orkestrų, siuntė į užsienį
dalyvauti 9-ajame pasauliniame jaunimo ir studentų festivalyje Sofijoje. R. Balčiūno
dėka plečiantis kolektyvo koncertinei veiklai, Centrinis kultūros ir poilsio parkas
tapo ankštoku prieglobsčiu. Todėl 1971 m. „Trimitui“ buvo suteiktas Valstybinio
kolektyvo statusas, įgalinęs atsidėti platesnei koncertinei veiklai. Su kolektyvu
koncertavo žymiausi Lietuvos solistai: V. Noreika, R. Siparis, E. Kaniava, B. Almonaitytė, N. Ambrazaitytė, J. Stasiūnas, V. Rubackis, E. Vasilevskis, K. Šilgalis,
J. Leitaitė ir kiti.
Ypač populiarios darėsi estradinės programos, kurios buvo labai gerai ir
skoningai paruoštos, orkestrui sukurtos išraiškingos orkestruotės, koncertuose
dalyvavo žymiausi mūsų estrados dainininkai ir atlikėjai. Orkestre pradėjo dirbti
estrados solistės O. Valiukevičiūtė, J. Miščiukaitė, dainavo garsūs respublikos
estrados dainininkai L. Čeprackas, V. Rakauskaitė, V. Malinauskas, Ž. Bubelis,
V. Kernagis, G. Jakubėnas, V. Petrušonis, R. Mačiulytė ir kt.
Daug dainų ir populiarios muzikos orkestrui rašė ir Lietuvos kompozitoriai.
7-ojo dešimtmečio pirmieji šešeri kolektyvo metai buvo vieni aktyviausių. Daug
koncertuota didžiausiose Sovietų Sąjungos, pagrindinėse bei periferijos Lietuvos koncertų salėse. Į jas susirinkdavo gausybė žmonių, koncertai turėjo didelį pasisekimą.
Prie „Trimito“ išgarsėjimo labai prisidėjo estradinio žanro populiarumas. Gal
dėl to, bet buvo ir kitų priežasčių, kad 1977 m. „Trimito“ vadovu ir vyriausiuoju
dirigentu paskirtas žinomas estrados specialistas Mindaugas Tamošiūnas.
Aš buvau prieš pakeitimus orkestro vadovybėje, tai įvyko man išvykus į
užsienį. Gerbiau M. Tamošiūną kaip muziką ir gerą estrados specialistą, tačiau
žinojau, kad jis negyvena pučiamųjų muzika ir sunkiai išlaikys pagrindinį pučiamųjų
žanrą, nebus kaip R. Balčiūnas pavyzdys visiems Lietuvos pučiamųjų orkestrams.
Žinoma, jis buvo organizuotas žmogus, sugebėjo pateikti naujų pasiūlymų, kaip
plėsti orkestro veiklos profilį. Tačiau jis plėtė tik estradinio žanro programas, gan
greitai sukūrė ir pateikė publikai 5 dalių roko oratoriją „Ugnies užkalbėjimas“.
M. Tamošiūnas ir teksto autorius B. Sriubas stengėsi jaunimui gerai suprantama
roko kalba gvildenti kovos dėl taikos ir ateities temas. Kūrinys su pasisekimu
skambėjo didžiausiuose respublikos miestuose, Maskvoje, sąjunginiame festivalyje
„Kijevo pavasaris“ ir kitur. Oratoriją atliko orkestras, choreografinė grupė, skaitovas
V. Kernagis ir solistai O. Valiukevičiūtė, I. Miščiukaitė, V. Malinauskas.
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R. Balčiūno atleidimas iš meno vadovo ir vyriausiojo dirigento pareigų, paliekant tik dirigento pareigas, jį labai paveikė morališkai. Visokiais būdais stengiausi
jį palaikyti. 1977 m., būdamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pučiamųjų
ir mušamųjų instrumentų katedros vedėjas, pakviečiau Romą vadovauti studentų
pučiamųjų orkestrui ir dėstyti dirigavimą būsimiems saviveiklinių pučiamųjų orkestrų vadovams. Vėliau, būdamas ir Kauno fakulteto katedros vedėjas, pasiūliau
vadovauti ir Kauno fakulteto studentų pučiamųjų orkestrui, dėstyti dirigavimą ir
Kaune. Geresnio specialisto Lietuvoje nemačiau. Tai buvo ir moralinis R. Balčiūno
palaikymas. Romas dirbo puikiai, paruošdavo gerų programų ir su „Trimitu“.
1980 m. M. Tamošiūnas suformavo atskirą „Trimito“ estradinę grupę, kuri
parengė nuotaikingą reviu „Citius! Altius! Fortius!“ Šioje grupėje M. Tamošiūnas
sutelkė pajėgiausius artistus ir vokalistus. Jie gerai pasirodė 1980 m. „Vilniaus
bokštų“ festivalyje. Tais pačiais metais „Trimito“ orkestras dalyvavo ir 12-ųjų
olimpinių žaidynių kultūrinėje programoje Maskvoje. M. Tamošiūnas vis dažniau
koncertavo su estradine grupe, kol 1985 m. ši grupė atsiskyrė ir perėjo Lietuvos
filharmonijos žinion.
Vadovaujant M. Tamošiūnui, pučiamųjų orkestro veikla tapo ne tokia ryški,
nors eidamas dirigento pareigas ir stengėsi išlaikyti orkestro lygį. Tačiau geriausi
orkestro artistai ir solistai koncertavo su estradine grupe. Lietuvos kompozitoriai
tuo metu mažai kūrė „Trimitui“ kaip pučiamųjų orkestrui.
Kurį laiką atkurti orkestrų lygį ir populiarumą sunkiai sekėsi ir naujiems orkestro meno vadovams Lionginui Čiapui (1983–1987), Rimantui Pašiūnui (1987–1992),
Romualdui Petraičiui (1992). Buvo daug priežasčių, ne tik per didelis nukrypimas
į estradinį žanrą. Smunkant Sovietų Sąjungos ekonomikai, pačiai Sovietų Sąjungai,
tai veikė ir kultūrą. Trūko lėšų, gerų instrumentų, bendra kūrybinė nuotaika nebuvo tokia aktyvi kaip anksčiau. Sudėtinga politinė situacija trikdė ir kolektyvo
veiklą. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, net tarp muzikų ir muzikologų buvo
manančių, kad „Trimitas“ yra vienas iš tarybinės sistemos sukurtų kolektyvų, jo
nebereikia išlaikyti. Buvo kilęs klausimas dėl jo likvidavimo.
Aišku, permainų laikotarpiu kildavo visokių idėjų. Bet Lietuva turėjo senas
pučiamųjų orkestro tradicijas, buvo išplėtotas mėgėjų orkestrų tinklas. Jam būtinai
reikėjo lyderio, kuris rodytų vystymosi kelius, sektų ir įgyvendintų, kas naujo
pasaulio orkestrų pasiekimuose, palaikytų ryšį su kitomis šalimis. „Trimitas“ jau
buvo pasiekęs tikrai aukštą lygį ir galėjo garbingai atstovauti Lietuvai pasaulio
renginiuose – pučiamųjų orkestrų festivaliuose, konkursuose, koncertuoti ir šalyje,
ir užsienyje. Aktyviai kovojau už orkestro išlikimą, bet ministras D. Trinkūnas
pareiškė, kad nėra tokiai veiklai tinkamo vadovo, todėl prašė padėti „Trimitui“.
Man neliko nieko kito, kaip sutikti pusę metų dirbti kolektyvo vadovu. Taip
su
siejau savo veiklą su „Trimitu“ ir vietoj pusės, vėliau dar dvejų metų, ėjau
vadovo pareigas 20 metų.
1992 m., kai pradėjau vadovauti „Trimitui“, išties buvo labai sunkūs metai.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pirmieji metai buvo visiems nelengvi: finansinė
padėtis respublikoje buvo sudėtinga, kultūrai – tuo labiau. Be to, 1991 m. prie
Garbės sargybos kuopos buvo atkurtas Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos
kuopos orkestras, kuriame muzikantams sudarytos geresnės sąlygos negu kituose
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orkestruose. Todėl nemažai gerų atlikėjų ne tik iš „Trimito“, Diriguoja „Trimito“
bet ir iš Filharmonijos nacionalinio simfoninio orkestro perėjo orkestro vyriausiasis
į šį orkestrą. Atsirado ir kitų sunkumų dėl orkestro sudėties, dirigentas Romas
turėjome nemažai silpnų vietų. Tačiau nepaisydami sunku- Balčiūnas
mų, kibome į darbą ir pradėjome aktyvinti „Trimito“ veiklą.
Be abejo, vyriausiuoju dirigentu tuoj paskyriau R. Balčiūną, pradėjome planuoti
naujas programas. Kaip meno vadovas, jau trejus metus (1986–1989 m.) dirbęs
Nacionalinės filharmonijos meno vadovu ir direktoriumi, turėjau ryšių užsienyje
su impresarijais, su kuriais galėjau užmegzti naujų ryšių ir organizuoti keliones
į Vakarų šalis. Atsiskyrimas nuo Sovietų Sąjungos ir Lietuvos nepriklausomybė
nurodė tuos kelius.
Aišku, nors mūsų entuziazmas ir veiklos suaktyvinimas buvo tikrai ryškus,
visą laiką turėjome rūpesčių. Pirmiausia reikėjo sustiprinti daug orkestro pozicijų,
„Trimitui“ trūko gerų specialistų. Pinigų turėjome, bet per mažai. Algos buvo
mažos, neturėjome autobuso ir t. t. Pradėjome ieškoti pagalbininkų, rėmėjų. „Litimpex“ bankas gana palankiomis sąlygomis paskolino mums pinigų autobusui
įsigyti, be kurio mes nebegalėjome koncertuoti. Nusipirkę nors ir senoką autobusą,
juo mes sėkmingai nuvykome į Norvegiją, Ispaniją, Prancūziją, Italiją ir kt. šalis.
Mūsų kolektyvą parėmė ir prieškario Lietuvos kapelmeisterio ir maršų karaliaus Broniaus Jonušo žmona Emilija Jonušienė. Su jos parama išleidome daug
kasečių ir plokštelių. „Utenos gėrimų“ parama suteikė galimybę orkestrui pasiūti
naujus rūbus. Mūsų entuziazmas ir pastangos aktyvino „Trimito“ veiklą.
1993 m. vykome į Norvegijos „Hamerio“ festivalį. Jame orkestras pirmą
kartą grojo 12 000 pūtikų būryje (kuris įrašytas į Gineso rekordų knygą). Orkestras
dalyvavo konkurse ir laimėjo 1-ąją vietą, apdovanotas aukso medaliu. Tuomet
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Europa pirmąkart atrado ir pripažino Lietuvos „Trimitą“. O konkurentai buvo
labai stiprūs, profesionalūs, žymūs orkestrai: JAV karinių oro pajėgų orkestras,
Norvegijos ir Švedijos karališkieji orkestrai, Lenkijos karinių oro pajėgų orkestras,
kiti tokio lygio. Tokią sėkmę lėmė R. Balčiūno užsidegimas ir sugebėjimas parinkti
konkursui kūrinius. Jam pavyko taip uždegti orkestrą, kad jis grojo itin pakiliai
ir nesijautė jokių silpnų vietų – orkestras tiesiog švytėjo.
Mes abu nuo pat mano vadovavimo pradžios iki maestro Romo mirties
gerai sutarėme tiek programų formavimo, tiek koncertiniais, tiek kitais klausimais. Aišku, buvo ginčų, įrodinėjimų, tačiau supratome vienas kitą ir pykčio
išvengdavome. Stengiausi atskleisti R. Balčiūno neeilines galimybes sukurti gerą
kūrybinę atmosferą. Man rodos, pavyko. Romas apie tai davė interviu ir laikraščiams, pvz., „Vakarinėse naujienose“ išspausdintame pokalbyje su A. Šidlausku
jis sakė: „O pastaraisiais metais, kai meno vadovu tapo žymus klarnetininkas, muzikos
akademijos profesorius A. Budrys, labai suintensyvėjo „Trimito“ gyvenimas, o man,
kaip vyriausiajam dirigentui, sudarytos geresnės kūrybinės darbo sąlygos. Todėl per
vienerius metus įrašėme dvi dideles klasikinės muzikos programas bei išleidome keturias
įvairaus stiliaus audiokasetes. Dabar intensyviai ruošiamės Nicos ir Veronos festivaliams.“
Greitai užmezgėme kūrybinius ryšius su Prancūzijos, Anglijos, Vokietijos, Italijos,
Švedijos, Suomijos, Olandijos, Liuksemburgo, kitų šalių impresarijais ir orkestrais.
Kasmet išvykdavome 4–5 kartus į užsienio keliones, festivalius ir konkursus.
Reikia pripažinti, kad kelionės labai patempė kolektyvą. Orkestras net trijuose skirtinguose konkursuose laimėjo pirmąsias vietas. Tai rodė mūsų orkestro
gerą tarptautinį lygį. Bet, žinoma, svarbiausias asmuo tose rungtynėse visad buvo
maestro R. Balčiūnas.
1995 m. Europos pučiamųjų orkestrų festivalyje Vokietijoje R. Balčiūnas
pripažintas geriausiu dirigentu iš 49 dalyvavusių.
Kūrybinėje autobiografijoje R. Balčiūnas rašė: „Tai lyg ir mano kūrybinio darbo
apvainikavimas...“ Tą dešimtmetį R. Balčiūnas buvo ypač kūrybingas. 1996 m. mūsų
orkestras su R. Balčiūnu Vokietijoje vėl laimėjo pirmąją vietą ir dvejiems metams
į Vilnių atsivežė Pereinamąją taurę. Orkestras sėkmingai dalyvavo ir kituose
festivaliuose: „Bernard Castle“ (Anglijoje), „Eksjo Tettoo“ (Švedijoje), „Veronos“
festivalyje (Italijoje) ir kt.
Ypač sėkmingi pasirodymai buvo Olandijoje švenčiant išsivadavimo iš fašizmo
50-metį. Dalyvavo geriausi Europos orkestrai, tačiau R. Balčiūno temperamentas
ir nepaprastas talentas uždegti orkestrą sukėlė tokį šurmulį, kad pasirodžius
„Trimitui“, suplazdėjus mūsų vėliavai ir orkestrui labai pakiliai bei ugningai grojant, publika ir diplomatinis korpusas atsistojo ir skandavo „Viva Lituania!“ Taip
Lietuvos vardas skamba žymiausiuose Europos festivaliuose.
Labai didelį pasisekimą orkestras turėjo žymiajame „San Remo“ festivalyje, į
kurį buvo kviečiamas net penkis kartus. Ir visad būdavo populiariausias orkestras.
Nuo 1994 m. orkestras daug kartų ir labai sėkmingai pasirodydavo „Heikendorfo“ festivaliuose Vokietijoje, „June Kristlandstad“ (Švedijoje), „Saint-Quentin“ ir
„Villefranche de Roneque“ festivaliuose Prancūzijoje bei kitur. Visuose užsienio
festivaliuose R. Balčiūnas turėjo didžiulį pasisekimą, orkestras grojo ypač pakiliai
ir kokybiškai. „Trimitas“ išpopuliarėjo Europoje.
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Koncertavome respublikoje ir užsienyje tikrai labai daug. Kasmet sugrodavome daugiau kaip 100 koncertų, išplėtėme repertuarą. „Trimito“ orkestras grojo ne
tik klasikinius ir lietuvių kompozitorių kūrinius, teatralizuotus maršus, paradus,
liaudišką, estradinę ir net džiazo muziką, bet paruošė kelias religinės muzikos
programas, kurias atlikdavo ir bažnyčiose. Jose publika labai mėgdavo klausytis
„Trimito“. Tai lig gyvi, dinamiški, labai spalvingi vargonai. Taip gimė ir gyvuoja
lig šiol dar vienas „Trimito“ amplua.
Norėdami dar plačiau atskleisti „Trimito“ galimybes, pildyti repertuarą ir
įvairinti interpretacijas, pradėjome ruošti dar neskambėjusių kūrinių programas ir
kviesti žymius užsienio pučiamųjų orkestrų dirigentus. 1995–1996 m. dvi naujų, dar
Lietuvoje neskambėjusių, originalių pučiamųjų orkestrui kūrinių programas paruošė
vokiečių dirigentas Hansas Albertas Schwarzas (1951–1997). Jis buvo Reino krašto
Pfalco jaunimo pučiamųjų orkestro direktorius, Tier-Zalcburgo muzikos mokyklos
profesorius, vadovavo pučiamųjų ir simfoniniam orkestrams. Vis dažniau naujas
programas pradėjo ruošti Rygos orkestro vadovas, Latvijos muzikos akademijos
katedros vedėjas profesorius H. Ordelovskis, dirigentai iš Anglijos G. Richardas,
iš Olandijos – J. Haestra, iš Švedijos – L. Janssons. JAV profesorius, daktaras
R. Briscoe 2001 m. parengė XX a. JAV kompozitorių A. Coplando, L. Bernsteino,
G. Gershwino, V. Shumano, P. Sausa ir M. Gould kūrinių programas. Vėliau
orkestrui dirigavo V. Andropovas (Rusija), naujas Rygos orkestrų vadovas J. Purinas ir kt.
Ypač dideli R. Balčiūno nuopelnai plėtojant originalią lietuvišką pučiamųjų
muziką. Jeigu pirmaisiais pokario metais buvo žinomi tik B. Jonušo, B. Dvariono,
V. Žiliaus maršai, kuriuose atlikdavo mėgėjų orkestrai, tai subūrus šį pirmąjį profesionalų pučiamųjų kolektyvą, greitai atsirado įvairios apimties opusų: uvertiūrų,
fantazijų, rapsodijų, siuitų, taip pat daugybė dainų, maršų, valsų, polkų, įvairių
lietuvių liaudies šokių, pritaikytų pučiamųjų instrumentų orkestrui. Jų autoriai –
kompozitoriai E. Balsys, J. Juzeliūnas, B. Gorbulskis, T. Makačinas, F. Bajoras,
J. Tamulionis, A. Raudonikis, J. Juozapaitis, V. Juozapaitis, A. Bražinskas, R. Žygaitis, M. Tamošiūnas ir kiti. Išaugę iš „Trimito“ atlikėjų, daug pučiamųjų muzikos
parašė K. Daugėla, R. Giedraitis ir T. Adomavičius.
R. Balčiūnas buvo visų naujų lietuvių kompozitorių kūrinių iniciatorius,
redaktorius ir pirmas atlikėjas. Lietuvių kompozitorių kūrinių iš tiesų buvo daug.
Kasmet buvo ruošiamos lietuvių autorių programos. B. Gorbulskis, A. Raudonikis
ir J. Navakauskas paruošė ne vieną autorinę programą, kurios su pasisekimu buvo
atliekamos Lietuvoje. Daug lietuviškos muzikos R. Balčiūnas yra įrašęs į Lietuvos
radijo fondus, plokšteles, kasetes. Ir tai yra didelis mūsų turtas.
R. Balčiūnas buvo beveik visų jo vadovavimo „Trimitui“ metais buvusių
pučiamųjų orkestrų festivalių ir sąskrydžių vyriausiasis dirigentas ir meno vadovas, konkursų žiūri narys ir pirmininkas, dainų švenčių jungtinių pučiamųjų
orkestrų vyriausiasis dirigentas.
Romą mėgo ir vertinamo Lietuvos vyriausybė. 1998 m. jis apdovanotas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu. 2003 m. įteikta
Vyriausybės meno premija, 2004 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“
Karininkų kryžiumi. Autobiografiją Romas baigė šiais žodžiais: „Baigdamas savo
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gyvenimo perbėgą, turiu pasakyti, kad džiaugiuosi galėjęs prisidėti „Trimito“ orkestras
prie Lietuvos pučiamųjų kultūros atgimimo ir jos išvystymo bei Vilniaus universiteto
kieme
sėkmingo mūsų orkestro skambėjimo pasaulinėse scenose.“
Nepaisant visų sunkumų, su kuriais „Trimitui“ teko
susidurti, R. Balčiūno (1934–2009) dėka pučiamųjų žanras vystėsi ir pasiekė aukštą
tarptautinį lygį, buvo pripažintas Europoje, laimėti Europos konkursų pagrindiniai prizai. Po Romo mirties orkestrą perėmė jo mokinys Ugnius Vaiginis, kuris
daug metų buvo „Trimito“ grupės koncertmeisteris. Manau, jis sėkmingai tęs
R. Balčiūno darbus.
Romo Balčiūno tėvai 1950–1952 m. gyveno Žarėnuose ir dirbo Žarėnų
vidurinėje, vėliau Medingėnų aštuonmetėje mokyklose. Romas iš ten išvažiavo
studijuoti, bet savo tėvelių ir sesutės Danguolės niekada nepamiršdavo. Angėlė
Balčiūnienė moksleiviams dėstė muziką, Jonas Balčiūnas – geografiją. Romas
dažnai grįždavo į Žarėnus, kelis kartus koncertavo Žarėnuose ir Medingėnuose.
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Ilgametė Medingėnų mokytoja
Julija Saukienė (Adomaitytė)
Kristina Kleinienė (Untulytė)

Vakaras Medingėnuose
Medinės tvoros, miškas... Medingėnai...
Tuoj sutemos visas duris užvers
Ir tirštą rūką, tarsi šiltą pieną,
Nurimę ajerai per naktį gers.
Nusekus Minija į tolį raitos
Lyg Medingėnų žvilganti ašis.
O kibirus skalaujanti mergaitė
Kažkuo į Pečkauskaitę panaši...
Po to, kada per visą mielą dieną
Ir darbas sekės, ir triūsei gerai,
Smagu išgert puodelį šilto pieno,
Kaip geria baltą rūką ajerai.
Trumpa naktis – mažytis žiogo šuolis...
Rytoj ir vėl: javai, daržai, linai,
Nes žemdirbys ir Medingėnų molis
Nuo amžių atsiteisdavo grynais.
B. Lengvenienė

Mokytoja Julija Saukienė (Adomaitytė) – viena iš asmenybių, per penkiasdešimt pedagoginės veiklos metų palikusi ryškų pėdsaką Meding¸nuose, rašytojos
Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos gimtinėje.
Mokytoja gimė 1935 m. rugsėjo 1 d. Pånevėžio apskrityje, Naujåmiesčio
valsčiuje, Puõrių kaime, valstiečių šeimoje. Tėvai – Jonas ir Kazimiera Adomaičiai.
Augo gausioje šeimoje: trys broliai ir šešios seserys.
Julijos kūdikystė ir vaikystė prabėgo tais metais, kai Antano Smetonos ir
tautininkų Lietuvos valdymo laikotarpiu buvo stengiamasi sustiprinti tautą ir paruošti ją lemtingiems išbandymams. Intensyviai vyko lietuvių kalbos įtvirtinimas
visose gyvenimo sferose, jaunosios kartos auklėjimas tautinės nepriklausomybės
dvasia. Buvo tvarkomi kiti valstybiniai dalykai, reiškę lietuvių valstybės ir nacio
nalinės civilizacijos kūrimą bei plėtotę.
Julijai Adomaitytei teko išgyventi Antrąjį pasaulinį karą, būti Lietuvos gyventojų pirmųjų trėmimų į Síbirą liudininke. Jos šeima nebuvo ištremta, tačiau
buvo įrašyta į tremiamų asmenų sąrašus. Tai buvo metas, kai prasidėjo brutali
Lietuvos visuomeninio gyvenimo, ekonomikos ir kultūros sovietizacija.
Sovietų okupacinė valdžia ėmėsi pertvarkyti švietimo sistemą. Jau 1940 m.
liepos 1 d. sovietų valdžios vyriausybė panaikino mokyklose kulto tarnautojų etatus,
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Medingėnų mokytoja
Julija Saukienė
(Adomaitytė) su
mokiniais. 1957 m.

buvo atleisti visi tikybos mokytojai. Įstatymiškai Bažnyčia atskirta nuo valstybės ir
mokykla nuo Bažnyčios. Mokyklose nustojo veikusios skautų, šaulių, ateitininkų,
pavasarininkų organizacijos. Panaikintas mokestis už mokslą.
J. Adomaitytė pradinę mokyklą pradėjo lankyti 1942 m. Vadaktºlių kaime,
Panevėžio apskrityje. Ją baigusi 1946 m., mokėsi Panevėžio progimnazijoje. 1950 m.
įstojo į Panevėžio pedagoginę mokyklą ir ją sėkmingai baigė 1954 m. Pasirinkti mokytojo profesiją paskatino Julijos vyresniojo pusbrolio pedagoginė veikla.
Jos manymu: „Būti mokytoju – nuolatinė kūryba ir improvizacija.“ Jei iš naujo būtų
suteikta proga rinktis specialybę, Julija nedvejodama ir vėl rinktųsi – mokytojos.
Mokytoja J. Adomaitytė prisimena, kaip sovietų okupacinės valdžios periodu 1940–1990 m. švietimo sistema skyrėsi nuo dabartinės. Tada daug dėmesio
kreipta mokinių komunistiniam auklėjimui, norėta juos įtikinti naujosios socialistinės
santvarkos pranašumu. Atsisakyta Lietuvos istorijos, geografijos, lietuvių literatūros bei mokymo priemonių. Klasėse iškabinti Lenino, Stalino portretai. Į ugdymo
programą įtrauktas Sovietų Sąjungos istorijos, SSRS konstitucijos dėstymas, visose
mokyklose privalomai mokoma rusų kalbos, iš dalies pakeičiamos tiksliųjų ir
gamtos mokslų programos. Mokyklose steigiamos komjaunimo ir pionierių organizacijos, įrenginėjami Lenino kampeliai, leidžiami komjaunuolių laikraščiai. Visa
tai turėjo padėti skleisti sovietų ideologiją. Mokytojai verčiami studijuoti Lenino,
Stalino, Karlo Markso knygas, Sovietų Sąjungos komunistų (bolševikų) partijos
istoriją, SSRS konstituciją, SSKP suvažiavimų ir nutarimų medžiagą.
1954 m. rugpjūčio 25 d. Julija atvyko pagal paskyrimą dirbti į Meding¸nų
septynmetę mokyklą. Tada mokytoja buvo pilna romantiškų svajų bei idėjų, tačiau
pirmasis Medingėnų kaimo vaizdas atrodė liūdnas ir niūrus. Juliją į jos darbo
vietą atvežė arkliu pakinkytu vežimu. Sunkiausia, anot jos, buvo suprasti žemaičių tarmę, bet laikas bei bendravimas su mokytojų kolektyvu ir kaimo žmonėmis
visus nežinomus žodžius pavertė žinomais.
Jaunas Medingėnų mokytojų kolektyvas skatino užsiimti kuo įvairesne veikla: dalyvauti sueigose, dainų ir šokių šventėse. Ją labai greit pamilo mokiniai,
jų tėvai ir kaimynai.
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Meding¸nuose J. Adomaitytė rado ir savo gyvenimo bendražygį, kūno kultūros
mokytoją Leonardą Sauką. Pirmaisiais pedagoginio darbo metais Julija mokė vaikus
rusų, prancūzų kalbų, vadovavo pionierių veiklai, vėliau ėmėsi mokyti pradinių
klasių mokinius. Devyniolikmetė Julija gerai sutardavo su mokiniais, kurie buvo
tolerantiški ir draugiški. Nedrausmingų atsirasdavo nedaug, nes mokiniai gaudavo
drausmės pažymius. Mergaitės visada atnešdavo į klasę pavasarinių gėlių puokščių, berniukai – grybų. Linksmos kolektyvinės talkos prablaškydavo darbo rutiną,
mokiniai ir mokytojai dažnai padėdavo Medingėnų tarybiniame ūkyje rauti linus.
Mokytoja J. Saukienė (Adomaitytė) į gyvenimą išleido nemažą mokinių
būrį. Visada jiems linkėdavo geros kloties ir palaikydavo sunkiomis valandomis.
Nemažai mokinių pasiekė mokslo aukštumų: Antanas Janušauskas – ilgametis
pedagogas, Lietuvos edukologijos universiteto docentas, Justinas Krėpšta – muzikos
mokytojas, Ka÷no filharmonijos direktorius, Algirdas Krėpšta – muzikos dėstytojas
Rietavê ir daugelis kitų.
Julija su vyru L. Sauka užaugino keturias dukras ir keturis sūnus: Silvą, Ar
vydą, Alfredą, Saulių, Aušrą, Liną, Ramūną, Renatą. Džiaugiasi turėdama 16 anūkų
ir 8 proanūkius. Pedagoginį darbą ir vaikų auginimą Julija sugebėjo derinti, jai
padėdavo auklės, vėliau vaikus leisdavo į darželį. Dukra Silva pasirinko mokytojo
profesiją, dirba Plåtelių gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2007 m. mokytojai Julijai Adomaitytei-Saukienei įteikta Prezidento Valdo
Adamkaus padėka „Už nuopelnus Lietuvai“.
Po penkiasdešimties mokytojavimo metų Medingėnų pagrindinėje mokyk
loje Julija nenuobodžiauja, ją dažnai aplanko vaikai, būrys anūkų ir proanūkių.
Laiką leidžia megzdama, nerdama, skaitydama knygas, spaudą, džiaugiasi savo
išpuoselėtais gėlių darželiais.
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Literatūros tyrinėtoja ir kritikė
Elena Nijolė Bukelienė (Lapinskaitė)
Petras Bražėnas

Elena Nijolė Bukelienė (Lapinskaitė) gimė 1934 m.
rugpjūčio 14 d. Telšiÿ rajone, Žar¸nų valsčiuje, Kungiÿ
kaime.
1958 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto Filologijos fakultete lietuvių kalbos ir literatūros
specialybę.
1958–1960 m. mokytojavo Telšių rajono Ùbiškės
vidurinėje mokykloje. 1960–1964 m. studijavo aspirantūroje. 1964–1996 m. dirbo Vilniaus valstybinio univer- Lietuvių literatūros tyrinėtoja,
siteto Lietuvių literatūros katedros docente, profesore. kritikė profesorė Elena Nijolė
Kūrybinį kelią E. Bukelienė pradėjo 1964 m. Per Bukelienė (Lapinskaitė). 2002 m.
tuos metus parašė ir išleido monografijas apie Joną
Avyžių (1975 m.), Juozą Paukštelį (1985 m.), Juozą Kralikauską (2002 m.), literatūros
kritikos knygas: „Prozos keliai ir keleliai...“ (1999 m.), „Proza ties tūkstantmečio
riba“ (2004 m.), „Tarp rašytojo ir skaitytojo“ (2006 m.), Romualdo Granausko
kūrybos interpretacijas „Saulėlydžio senis“ (2004 m., kartu su Vanda Juknaite).
Dirbdama VU, profesorė E. Bukelienė daug dėmesio skyrė jaunųjų literatų ugdymui, ilgus dešimtmečius buvo Respublikinio jaunųjų filologų konkurso
vertinimo komisijoje. 1989 m. sudarė vadovėlį XII klasei „Lietuvių literatūra:
XX a. vidurys“. 1990 m. išleido vadovėlį „Lietuvių literatūra: XX a. antroji pusė
(1956–1988)“. 1997 m. kartu su profesore Viktorija Daujotyte parengė 2-ąjį papildytą vadovėlio leidimą – „Lietuvių literatūra (XX a. vidurys ir antroji pusė
(1940–1997)“. E. Bukelienė parengė keletą lietuvių literatūros chrestomatijų, buvo
kolektyvinių veikalų bendraautorė, ilgus metus buvo Lietuvos rašytojų sąjungos
Etikos komisijos narė, dažna literatūrinių premijų vertinimo komisijų narė.
2005 m. E. Bukelienė apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio
kryžiumi.
Nuo 1975 m. – LRS narė.
E. Bukelienės tyrinėjimo objektas – tarybinio laikotarpio proza. Monografijose
„Jonas Avyžius“ ir „Juozas Paukštelis“ atskleistos rašytojų biografijos, pateikta jų
kūrybos analizė. Autorės akiratyje – platus aspektų ir klausimų spektras: gyvenimo
tikrovė ir jos meninės transformacijos, žmogaus vaizdavimo principai ir būdai,
meninė asmenybės koncepcija, personažo psichologinis autentiškumas, kūrinio
meninė struktūra, rašytojo stiliaus savitumas ir individualumas.
E. Bukelienė kelis dešimtmečius aktyviai bendradarbiavo literatūrinėje perio
dikoje skelbdama naujausių kūrinių recenzijas, straipsnius aktualiais literatūros
proceso klausimais, dalyvaudama literatūrinėse diskusijose, metų ar ilgesnio laikotarpio prozos derliaus aptarimuose, pokalbiuose apie vieno ar kito žanro būklę
ir pan. Dėmesio vertas jos straipsnis „Socialistinio realizmo stereotipai“, publikuotas kolektyviniame rinkinyje „XX amžiaus lietuvių literatūra“ (1994). Drauge su
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V. Daujotyte sudarytos lietuvių literatūros chrestomatijos aukštesniosioms vidurinės
mokyklos klasėms.
Elena Nijolė Bukelienė (Lapinskaitė) mirė 2006 m. gruodžio 25 d. Vilniuje.
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Kultūros gaivintoja Justina Kirnienė (Girdvainytė)
Loreta Lukoševičienė

Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėja Justina Kirnienė ilgą laiką kruopščiai ir sąžiningai atlieka
svarbų visuomenei darbą.
Justina Kirnienė (Girdvainytė) gimė 1940 m.
liepos 30 d. Gedikėnų kaime, Žarėnų valsčiuje, Telšių
apskrityje, pasiturinčių ūkininkų šeimoje (dab. Rietavo
sav.). Augo aštuonių vaikų – keturių brolių ir keturių
seserų šeimoje.
1952 metais baigusi Medingėnų pradinę mokyklą,
J. Kirnienė mokėsi Klaipėdos IV vidurinėje mokykloje
(dab. Vydūno), Klaipėdos rajono Slengių septynmetėje
mokykloje, Klaipėdos žemės ūkio technikume.
J. Kirnienė 1964 metais baigė LVA (dabar –
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) Kaune. Dirbo Kelmės rajono valdybos inspektore-organizatore, Lietuvos Respublikos Seimo
padalinio vadove, nuo 1970 metų – Lietuvos paruošų nario patarėja Justina Kirnienė.
ministerijos inspektore, nuo 1973 m. – Liaudies kontrolės 2018 m.
inspektore, nuo 1990 m. – Lietuvos Aukščiausiosios
Tarybos – Atkuriamojo Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo
komiteto patarėja; nuo 2005 m. – Seimo nario padėjėja, vėliau – patarėja.
Rūpestingoji Justina kartu su vyru Algirdu išaugino ir išleido į mokslus
dukrą Audronę Adriją Kraujūnienę – socialinę darbuotoją ir sūnų Vytautą Kirną – analitiką programuotoją.
Justina Kirnienė apdovanota Sausio 13-osios medaliu. Iki šiol skausmingai
prisimena kraupius 1991 m. sausio įvykius. Stipriausiai įsirėžė į atmintį sausio
8 diena, kai „Jedinstvo“ rėmėjai veržėsi į Seimo rūmus, mėtė akmenis, daužė
langus, prasibrovė į pastato pirmą aukštą, tačiau vandens
čiurkšlėmis iš gaisrinių žarnų buvo nustumti atgal. Džiugino
ir ramino tai, kad kasdien prie Parlamento rūmų gausėjo
patriotiškai nusiteikusių įvairaus amžiaus žmonių būriai iš
visos Lietuvos. Artėjant tragiškiems sausio 13-osios įvykiams,
Seimo rūmų link važiuojant sovietinės armijos tankams,
Justina Kirnienė teikė telefonu gaunamą informaciją Seime
įsikūrusiam Aukščiausiosios Tarybos gynimo štabui (viršininkas Jonas Gečas) apie sovietų šarvuočių artėjimą, ginkluotų
sovietų armijos kariškių ruošiamą puolimą. Viltasi, kad priartėję sovietų tankai ir vis dažniau gąsdinančiai nukreipti
tankų vamzdžiai į Parlamento rūmus šaudyti į didžiulę minią J. Kirnienės mama
karštai besimeldžiančių beginklių žmonių, atvykusių iš visos Justina Vagnoriūtė
šalies ir mūro siena stovinčią gyvąją barikadą.
Vilkaičiuose,
Plungės r. 1930 m.
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Justina Kirnienė, didesnę savo
veiklos dalį praleidžianti Seime, ypatingą dėmesį skiria įstatymų rengimo,
jų pakeitimo, papildymo klausimams,
parengė per 350 teisės aktų projektų.
Dirbdama Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijoje, organizavo Komisijos
posėdžius, į darbotvarkę pirmiausia
įtraukdavo teisės aktų projektus, reglamentuojančius šeimai, vaikui, kiekvienam šalies žmogui aktualius klausimus.
J. Kirnienė ypač daug teisės
aktų projektų parengė dirbdama Seimo nario Juliaus Dautarto ir Seimo
nario prof. Vytauto Juozapaičio patarėja, kruopščiai ir atsakingai nagrinėja
gautus piliečių skundus, prašymus,
teikia pasiūlymus, organizuoja tarptautines konferencijas, apskritojo stalo
diskusijas, susitikimus su moksleiviais,
ekskursijas po Seimo rūmus, tautodailininkų, mokinių darbų parodas.
Pastaruoju metu Justina Kirnienė daugiau dėmesio skiria kultūros,
švietimo klausimams. Kartu su visuo-

J. Kirnienės būsima mama Justina Vagnoriūtė
su dailininku Petru Lukošiumi savo gimtinėje
Vilkaičiuose, Plungės rajone. 1925 m.

Klaipėdos IV vidurinės (dab. Vydūno) mokyklos šeštokai su klasės auklėtoja.
Justina Girdvainytė sėdi pirma iš dešinės. 1954 m. gegužės 30 d.
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Klaipėdos rajono
Slengių septynmetės
mokyklos mokytojai ir
mokiniai. 1955 m.
Klaipėdos rajono
Slengių septynmetės
mokyklos septintokai.
1955 m.

Kaimynė Adelė
Lukošiūtė ir Justina
Girdvainytė (dešinėje)
prie tėviškės ąžuolo
Gedikėnuose, Rietavo
savivaldybės
Medingėnų sen.
1957 m.
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Dana Kiaulakytė ir Justina Girdvainytė

Telšių moksleivių vakaronėje

(dešinėje) Klemiškėje, Klaipėdos r. 1959 m.

Justina groja valsą. 1960 m.

Studentė Justina Girdvainytė.
1960 m.

Dainų šventės dalyvė studentė Justina
Girdvainytė Vilniuje. 1960 m.
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Justinos ir
Algirdo Kirnų
vestuvės. 1973 m.
liepos 10 d.

Justinai Kirnienei –
60 metų. 2000 m.

Justinos Kirnienės
šeima Vilniuje
(iš kairės): Justina,
Algirdas, Audronė,
jos dukra Laura ir
Vytautas. 2004 m.
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Prezidentas Valdas
Adamkus su Seimo
nario padėjėja Justina
Kirniene (kairėje) ir
Seimo kanceliarijos
darbuotoja Marija
Šeriene. 2015 m.

meninėmis organizacijomis, Tarptauti- Seimo narys prof. Vytautas Juozapaitis (centre)
nio taikos vėliavos komiteto NVO prie ir jo padėjėja Justina Kirnienė (pirma kairėje) po
JT Taikos vėliavos komitetu Lietuvoje kultūros renginio su jaunimu Vilniuje. 2016 m.
(pirmininkė dr. Auksė Narvilienė) siekia, kad kultūra taptų valstybės prioritetu. Kasmet balandžio 15 dieną Seime ir
daugelyje Lietuvos miestų, miestelių minima įstatymu įteisinta Pasaulio kultūros
diena. Minėjimo renginiai Seime – Lietuvos širdyje – pradedami Taikos vėliavos
pakėlimu Nepriklausomybės aikštėje. Į tarptautines konferencijas ir kitus renginius
kviečiami kaimyninių šalių ambasadoriai Lietuvoje, Prezidentūros, Vyriausybės,
Krašto apsaugos ministerijos, Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, visuomeninių organizacijų kultūros atstovai, svečiai iš Austrijos, Vokietijos,
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Šveicarijos, Rusijos, Turkijos, Baltarusijos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Indijos ir kitų
šalių, pradėjusių plėtoti taiką per kultūrą.
Lietuva davė impulsą Tarptautiniam judėjimui už Pasaulio kultūros dienos
paskelbimą su Taikos vėliavos simboliu. Kultūros diena jau minima daugiau kaip
30 pasaulio šalių. Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto NVO prie JT prezidentė
dr. Alicija Rodriguez Fernandez TTV komiteto vardu 2015 m. rugsėjo 10 d. įteikė
Lietuvos Respublikos Seimui Taikos vėliavą ir paskelbė Lietuvą Taikos Respublika.
Šiuo apdovanojimu Lietuva, pirmoji valstybė pasaulyje, buvo pagerbta įvertinus
nuoseklų taikos per kultūrą siekimą, Pasaulio kultūros dienos įteisinimą įstatymu,
kasmetį Taikos vėliavos iškėlimą, Taikos miestų, miestelių, mokyklų skelbimą,
kitas taikdariškas iniciatyvas. Tai įpareigoja Lietuvą tęsti šias tradicijas daugiau
dėmesio skiriant jaunosios kartos ugdymui pilietiškumo ir tautiškumo dvasia,
siekiant taikaus ir darnaus sugyvenimo, nes taiki ir saugi gyvenimo aplinka yra
esminė žmogaus orumo ir valstybės vystymosi sąlyga, o pilietiškumas yra kelias
į pasaulio taiką. Konfliktinė situacija ir požiūrio ar interesų skirtumai gali būti
sprendžiami dialogo būdu, nesmurtinėmis priemonėmis. Tik tai leidžia užtikrinti
ilgalaikį pagrindą taikai.
Švietimas, mokslas, menas ir religija yra kultūros sudedamoji dalis. Todėl
Seimas siekia kultūros prioriteto visose gyvenimo srityse, remdamasis aukščiausiomis
vertybėmis skatina supratimo, tolerancijos ir taikaus sambūvio dvasią tarp visų
žmonių, skatina kurti ateities kultūrą kaip taikos pagrindą. Taikos vėliava simbolizuoja „Taiką per kultūrą“ ir yra visų amžių žmonijos geriausių siekių išraiška.
Seime Justina Kirnienė kiekvienam rengiamam projektui skiria itin daug
dėmesio ir nuolat teikia svarstyti vis naujus kultūros bei švietimo projektus.

1312

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

Nagingieji Knystautai Medingėnų krašte
Juozas Girdvainis

Visais laikais žemaičiai garsėjo darbštumu. Dabar nuostabaus grožio Medingėnų krašto sodybose seni ir jauni žmonės sėkmingai tvarkosi, daug ir sunkiai
dirba, stato, gražina sodybas, visur kruta, juda. Kaip seniau Medingėnų krašto
žmonės gyveno, kuo tikėjo, kaip tvarkėsi, kas kelius remontavo, kaip jaunos
šeimos kūrėsi ir augino vaikus?
Miškais vasarą, žiemą ar pažliugusį pavasarį iš Medingėnų į Žarėnus važinėdamas mašina, dviračiu ar pėstute kulniuodamas dešimtis kilometrų, kalbinu
žmones vaikystėje pažintose sodybose, daugelis vis paklausia, ypač tuo jaunimas
domisi, kuo vertėsi žmonės savo sodybose, miesteliuose? Susiradau medingėniškį
Stasį Knystautą, gyvenantį prie Kauno, Babtuose, užimtą, amžinai kažkur skubantį, pakviečiau į Vilnių, parodžiau Medingėnų iš praeities sukauptus aruodus,
išsikalbėjome apie jo vaikystę, tėvelių kilmę, jų gyvenimą ir veiklą gyvenant su
vaikais Medingėnų krašte.

Kelių tiesėjas ir tiltų statytojas
Medingėnų krašte
Juozas Knystautas
Juozas Knystautas gimė 1909 m.
lapkričio 4 d. Tauragºs apskrityje, La÷
kuvos valsčiuje, Treigiÿ kaime, žemdir
bio Prano Knystauto ir Paulinos Bur
neikaitės šeimoje. Laukuvoje baigė ketu
rias gimnazijos klases.
1930–1931 m. J. Knystautas tarnavo Kaunê, 1-ame Didžiojo Lietuvos
etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos
pulke, jam buvo suteiktas puskarininkio
laipsnis. Grįžęs į gimtinę, 1931 m. balandžio 24 d. Treigiuosê sukūrė šeimą
su Kazimiera Laurinavičiūte, gimusia
1913 m. kovo 31 d. Kartu valdė 14,42 ha
tėvų dovanotos žemės. Čia pasistatė
naujus trobesius. Buvo pakviestas dirbti
Laukuvos valsčiaus viršaičio pavaduotoju, vėliau viršaičiu.
Prasidėjus Antrajam pasauliniam
karui, bijodamas dėl savo ir šeimos narių
gyvybės, buvo priverstas palikti gimtinę.
Žmoną su dviem vaikais įkurdino pas
jos seserį Marijoną Liutkienę Purvelių

Lietuvos kariuomenės Kauno 1-ojo husarų pulko
puskarininkis Juozas Knystautas. 1931 m.
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Lietuvos kariuomenės šventė, 1931 m. rugsėjo 8 d.
Kalba Prezidentas Antanas Smetona

Juozas Knystautas Lietuvos kariuomenėje
Kaune. 1932 m. spalio 15 d.
Puskarininkis Juozas Knystautas. 1932 m.
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Husarų pulko puskarininkis
Juozas Knystautas. 1932 m.

Juozas Knystautas (dešinėje). Laukuva, 1936 m.

kaime, Rietåvo valsčiuje, o pats slapstėsi Tauragės, Šilålės, Kla¤pėdos, Tílžės
kraštuose.
Pasibaigus karui ir aprimus žmonių
vežimui į Síbirą, 1951 m. J. Knystautas
įsikūrė Plùngės rajone, Meding¸nų seniū
nijoje, Gìdikėnų kaime (dab. – Rietavo sav.). Šalia kelio prie Gìdikos upelio
nusipirko Šlimos namelį ir su šeima ten
apsigyveno. Sūnui Vaclovui Kazimierui
tada buvo 15 metų, Stasiui – vieneri.
Norėdamas išmaitinti šeimą, baigiantis karui, J. Knystautas pusantrų metų Juozas Knystautas su grįžusiu atostogų iš
supirkinėjo makulatūrą, skudurus, prekia- kariuomenės sūnumi Vaclovu. 1959 m.
vo buitinėmis smulkmenomis. Tarp superkamos makulatūros sūnus Vaclovas rasdavo vertingų knygų, kurias pasilikdavo
namuose. Daugelis kaimynų tai žinojo, imdavo jas skaityti, tačiau grąžindavo toli
gražu ne visas... Kartais rizikuodavo ir iš Mažosios Lietuvos parveždavo neleidžiamos spaudos, kurią šeima perskaitydavo, o vėliau perduodavo ją platinusiems
žmonėms.
Nuo 1951 m. Juozas Knystautas pradėjo dirbti Medingėnuose kelių meist
ru ir iki pensijos profesijos nebekeitė. Tuo metu kai kurie keliai buvo sunkiai
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Juozas Knystautas
(apačioje) prie tilto
per Miniją statybos
konstrukcijos. 1958 m.
Medingėnų tilto
statybos per Minijos
upę pabaigtuvės.
Antras iš kairės –
Juozas Knystautas.
1958 m.

išvažiuojami, ypač kelias per Patôrio mišką pavasario polaidžio metu. Meistras
sugalvojo pašinų (medžio šaknų) suklojimo technologiją ir problema buvo pamiršta
visam laikui.
Per savo darbinę veiklą ištiesino ir tvarkingai suremontavo žvyrkelį
Medingėnai–Rietavas, dalį žvyrkelio Medingėnai–Plungė, įrengė naują kelią per
Séndvarius, Kungiùs.
Be jokių brėžinių Juozo Knystauto pastatyti mediniai tiltai per Palõs, Duobulio,
Gedikos upelius, aukštas ir ilgas tiltas per Mínijos upę Påminijuose (žr. nuotraukas). Tinkamu metu laiku nukirsta ir paruošta mediena užtikrino tiltų patvarumą
1316

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

Medingėnų kelių
tiesimo brigada.
Meistras Juozas
Knystautas (kairėje),
sūnus Stasys
(mažiausias –
dešinėje). 1959 m.

Naujausia kelių
taisymo technika,
atvežta iš Klaipėdos
Medingėnų krašte.
1960 m.

ir ilgaamžiškumą – tai atlikdavo itin skrupulingai ir kruopščiai. Savo pastangomis įrengtus kelius jis stengėsi palaikyti itin geros būklės, labai nervindavosi
ir pykdavo, kai pamatydavo kolūkio traktorius, ardančius kelių ar tiltų dangą.
Traktorininkai tai žinojo ir stengdavosi konfliktų išvengti.
Juozas Knystautas – labai sąžiningas, garbingas ir pamaldus žmogus. To
paties mokė ir reikalavo iš savo vaikų. Ilgą laiką buvo Medingėnų bažnyčios
komiteto narys ir jo pirmininkas. Šeimoje dažnai svečiuodavosi kunigas Jonas
Paliūkas, su kuriuo visi šeimos nariai labai šiltai bendravo.
Kunigas Jonas Paliūkas į Medingėnus atvyko 1956 m. po 6 metų Síbiro
tremties, kurią patyrė už antisovietinius pamokslus. Kunigas buvo šviesus ir
išsilavinęs žmogus, studijavęs ne tik kunigų seminarijoje, bet ir Vytauto Didžiojo universitete filosofiją ir teologiją. Turėjo didelį pomėgį fotografuoti, vėliau
ir filmuoti. Beveik visas nuotraukas išdovanodavo. Redagavo giesmių tekstus,
grodavo vargonais ir visada klausdavo nuomonės apie atliktas giesmes. Kunigo
J. Paliūko ryšys su J. Knystauto šeima buvo neatsitiktinis, nes ir Juozas Knys1317
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Kunigas Jonas Paliūkas su Medingėnų
parapijos vaikais. 1959 m.

Klaipėdos Švč. Marijos Taikos
Karalienės bažnyčios statytojas
monsinjoras Bronislovas
Burneikis, Juozo Knystauto
pusbrolis. 1957 m.
Tilto per Palos upę statyba. 1963 m.

tautas buvo muzikalus: grojo retu instrumentu – bandonija, grodavo kaimynų
vestuvėse, krikštynose ar kituose suėjimuose. Pasitaikius progai, visada mėgo
pasakyti gražią filosofinę kalbą, patarti ar pamokyti. Kaimynams pataisydavo
batus, apkirpdavo plaukus.
1969 m. Juozas Knystautas, išėjęs į užtarnautą poilsį, dirbo Gedikėnų kaime savo ūkelyje ūkiškus darbus, tačiau liko išdidus, jautriai reagavo dėl ne taip
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kruopščiai prižiūrimų kelių, pakelių plotų. Kentėjo dėl astmos, kuria susirgo nuolat
dirbdamas per lietų, šaltyje ar karštame ore. Jo susisiekimo priemonė tada buvo
dviratis, vėliau – motorinis dviratis. Juozas Knystautas mirė 1989 m. kovo 8 d.
nuo astmos priepuolio. Palaidotas La÷kuvos kapinėse. Į paskutinę kelionę jį palydėjo jo pusbrolis, Kla¤pėdos Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčios statytojas
prelatas Bronislovas Burneikis.
Nors Juozas Knystautas visą laiką dirbo visuomenei naudingą darbą, tačiau
Medingėnų tarybinio ūkio vadovams buvo svetimas. Jie kaip įmanydami stengėsi
apriboti ne ūkio darbuotojo gyvenimą: neskirdavo ganyklos gyvuliams, neduodavo
žemės, neleido auginti gyvulių. Tokia buvo bolševikinė politika, tačiau žmogaus
valios ji nepalaužė, tik sustiprino kitos tvarkos troškimą. Apie tuos reikalus
J. Knystautas su artimesniais kaimynais Kybartu, Burba, Piekumi, Danupu dažnai
pasikalbėdavo.
O pykti tikrai buvo už ką: turėjo pabėgti iš gimtųjų vietų, buvo atimtos
žemės, nusavinti savo rankomis pastatyti pastatai, gyvuliai...
Juozas Knystautas Lietuvos nepriklausomybės pradžią dar spėjo pamatyti.

Ryšių elektromechanikas
Kazimieras Vaclovas Knystautas
Vaclovas Knystautas, Juozo, gimė 1937 m. kovo 4 d. Treigiuosê, La÷kuvos
valsčiuje. Į Medingėnus su tėvais atsikraustė būdamas 15 metų. Rietavê buvo
baigęs 7 klases, tačiau dėl nepilnametystės Medingėnuose kursą dar kartą pakartojo. V. Knystautas po mokyklos baigimo iš karto pradėjo dirbti. 1952 m. –
Medingėnų pašte laiškininku, po to Medingėnų DŽDT vykdomajame komitete
(taip tada vadinosi seniūnija) sekretoriumi. Pirmininkas tuo metu buvo V. Majauskas, gana protingas žmogus, mokantis spręsti apylinkės reikalus. Po poros
metų V. Knystautas pašauktas į sovietų karinę tarnybą, tarnavo Kaliningradê,
ryšių pulke.
V. Knystautas, grįžęs iš kariuomenės, 1962 m. pradėjo dirbti Klaipėdos
ryšių sistemoje pagal armijoje įgytą ryšių elektromechaniko specialybę. Buvo
vienintelis specialistas, prižiūrintis bei
remontuojantis telegrafo ir teletaipo
aparatus Žemaitíjos krašte. Tuo metu
telegrafas buvo oficiali ryšio priemonė informacijai perduoti tarp įmonių
ir valstybinių tarnybų, todėl sirgti ir
atostogauti buvo galima, kai gedimų
nebūdavo. V. Knystautas dirbdamas Vaclovas Knystautas (dešinėje) – Medingėnų
mokėsi ir baigė vidurinį mokslą. Vac pašto agentūros laiškanešys ir Antanas
lovas ryšių elektromechaniku išdirbo Janušauskas – būsimasis Vilniaus pedagoginio
iki pensijos ir dar porą metų darbavosi instituto (Edukologijos universiteto) docentas.
būdamas pensininkas.
1955 m.
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Kadangi V. Knystautas šeimos
nesukūrė, tad kiekvieną savaitgalį motociklu parvažiuodavo į tėvų namus Gedikėnų kaime, padėdavo nudirbti ūkio
darbus. Pagal giminės genus būdamas
muzikalus, V. Knystautas sekmadieniais
grojo vargonais Medingėnų bažnyčioje.
Jo būta itin muzikalaus: laisvai grojo akordeonu, bandonija, vargonais,
smuiku.
V. Knystautas mokėjo kalbėti
lotynų ir vokiečių kalbomis. Vaclovas
kartu su savo tėvu grodavo krikštynose
ir vestuvėse. Noriai dalyvaudavo įmonės, kurioje dirbo, agitmeninės brigados
pasirodymuose, dainuodavo chore.
Tik išėjęs į pensiją, skatinamas
tuomečio Telšių vyskupo A. Vaičiaus, V. Knystautas planavo atsidėti
kun igystei, tačiau šeimos prašomas
pasirinko ne mažiau garbingą pareigą – prižiūrėti senstančius tėvus, nes
iš prigimties buvo atjautus ir pareigingas. V. Knystautas, mirus tėvams,
gyveno Medingėnuose vienas. Vaclovas
Knystautas mirė 2003 m. spalio 6 d.
nuo širdies ligos, palaidotas šeimos
kape Laukuvos kapinėse. Į paskutinę
kelionę Vaclovą Kazimierą palydėjo jo
geras draugas, daug Lietuvos valstybei
nusipelnęs kunigas Petras Linkevičius.

Inžinierius Stasys
Knystautas

Lietuvos valsčiai

Vaclovas Kazimieras Knystautas – Medingėnų
ryšių skyriaus darbuotojas. 1952 m.

Kaliningrado ryšių pulko seržantas Vaclovas

Stasys Knystautas, Juozo sūnus, Knystautas. 1960 m. (nuotr. kairėje)
gimė 1950 m. vasario 11 d. Į Medingėnus su tėvais atvažiavo būdamas Medingėnų bažnyčios vargonininkas Vaclovas
vienerių. Dvejų metukų Stasiukas suge- Knystautas. 1987 m.
bėdavo nueiti viena kilometrą pavalgyti
kačių duonelės pas Kryžienę, trejų metukų – parodyti špygą, mielai tą padarė (ir
gavo per nagus), ketverių metukų – palaikė kompaniją Kryžienei ir pirmą kartą
paragavo saldžios samanės. Tokia buvo jo ankstyvoji vaikystė.
Tačiau visi neužmirštami Stasio Knystauto vaikystės prisiminimai – braidymas po pilnas gražiausių gėlių Medingėnų krašto pievas, meškeriojimas Palos,
Duobulio ir Minijos upėse, grybavimas Sendvarių miške, žaidimai su draugais.
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Medingėnų bažnyčios
šv. Mišioms
patarnaujančių vaikų
pagrindinė grupė.
Dešinėje – Stasys
Knystautas. 1960 m.

Be viso to, Stasiui labai rūpėjo tėvo darbas – juk ten buvo jaunų žmonių, kurie
pakalbindavo, būdavo didelių sunkvežimių, kuriuos labai norėjosi pavairuoti. Visa
tai ir pavykdavo, visada rasdavo gerų žmonių. Bet buvo ir rimtesnių užsiėmimų:
reikėjo priruošti pašarų gyvuliams, ravėti daržus, prinešti vandens.
Vėliau, jau paauglystėje, Stasiui Knystautui kartu su broliu Vaclovu reikėjo
šienauti Medingėnų vieškelių pakeles, kirsti krūmus, pjauti medžius naujai tiesiamiems keliams, kasti žvyrą į sunkvežimius.
Stasys Knystautas šešerių metų pradėjo lankyti Medingėnų aštuonmetę mokyklą, kurią baigė 1964 m., 1967 m. – Rietavo vidurinę mokyklą.
S. Knystautas 1967 m. įstojo į Ka÷no politechnikos institutą (dab. Kauno
technologijos universitetas), jį baigė 1972 m. įgydamas inžinieriaus specialybę.
Netrukus buvo pašauktas į sovietinę kariuomenę Låtvijoje, tarnavo Talsų rajone.
S. Knystautas, 1974 m. grįžęs iš karinės tarnybos, pradėjo dirbti inžinieriumi
Sitkūnų radijo stotyje, Kauno rajone, po metų – cecho viršininku. Sitk¿nų radijo
stotyje jis rekonstravo techninio pastato funkcinę paskirtį, vadovavo naujo, galingo vidurinių bangų radijo siųstuvo statybai, suprojektavo ir įdiegė centralizuotą
siųstuvų valdymo signalizacijos sistemą, kuri labai pagerino darbuotojų darbo
sąlygas ir radijo siųstuvų darbo kontrolę.
1985 m. S. Knystautas perkėlimo tvarka perėjo dirbti į Kauno metalo apdirbimo gamyklą „Atrama“ cecho viršininku, vėliau – direktoriaus pavaduotoju.
1991 m. S. Knystautas perkėlimo tvarka paskirtas Kauno grūdų produktų
kombinato (dabar AB „Kauno grūdai“) technikos direktoriumi.
1994 m. S. Knystautas įkūrė bendrą Lietuvos ir Vokietíjos įmonę „Autorena“
ir tapo jos direktoriumi.
1997 m. S. Knystautas įkūrė bendrą Lietuvos ir Rùsijos įmonę „Karalventis“
ir joje ėjo direktoriaus pareigas.
1997–2000 m. Stasys Knystautas vėl buvo pakviestas dirbti į AB „Kauno
grūdai“ gamybos ir technikos direktoriumi – įvykdyti kelis strateginius projektus.
Inžinieriui Stasiui Knystautui vadovaujant buvo suprojektuoti ir sumontuoti
naujausios technologijos 12 mln. vertės „Kauno grūdų“ malūno įrengimai, rekonst
ruota kombinuotųjų pašarų gamykla, įvestos gamtinės dujos į visus gamybinius
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objektus. Tai įgalino sutaupyti energetines sąnaudas,
sumažinti darbuotojų skaičių, pagerinti gaminamos
produkcijos kokybę.
2000–2004 m. S. Knystautas, išrinktas Kauno
rajono savivaldybės tarybos nariu, dirbo savivaldybės
Ekonomikos ir biudžeto komitete.
S. Knystautas, dar iš anksčiau turėdamas 5 tonų
pajėgumo grūdų malūną, 1998 m. pradėjo statyti
80 tonų pajėgumo šiuolaikinį, Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantį grūdų malūną, kurį baigė 2002 m.
Įmonė vadinasi UAB „Aluonos grūdai“. S. Knystautas
yra pagrindinis jos akcininkas ir direktorius. Kartu su
sūnumi Linu ūkininkauja 300 ha žemės plote.
Stasys Knystautas augo religingoje šeimoje, buvo Kauno rajono savivaldybės
auklėjamas dorovės ir sąžiningumo principais. Nuo Ekonomikos ir biudžeto
šešerių metukų patarnaudavo mišioms Medingėnų komiteto darbuotojas,
Švč. Trejybės bažnyčioje. Tuo metu Medingėnų para- tarybos narys Stasys
piją aptarnavo iš Sibiro tremties 1956 m. grįžęs kuni- Knystautas. 2000 m.
gas Jonas Paliūkas. Jo kunigavimo metu Medingėnų
jaunimas ir vaikai buvo telkiami gražiems darbams
atlikti. Patarnautojų šv. Mišioms grupėje būdavo apie
20–30 berniukų ir mergaičių. Patekti į grupę reikėjo
savo elgesiu nusipelnyti. Prasižengusiems būdavo
nustatomas terminas, per kurį reikėjo pasitaisyti. Kunigui J. Paliūkui gana sunku buvo to reikalauti, nes
mokyklos ateistinė propaganda ir sovietų valdžia
įvairiais būdais stengėsi izoliuoti moksleivius nuo
bažnyčios. Religingiems vaikams mokykloje buvo sudaryta neprielankumo atmosfera, nė vienas mokytojas
bažnyčioje nepasirodydavo, nebent pašnipinėti.
Kunigas Jonas Paliūkas – labai šviesus ir kilnus,
daug nuo sovietų vargo patyręs dvasininkas. Bažny- Medingėnų kunigas Jonas
čiai laikas buvo itin nepalankus. Kunigui J. Paliūkui Paliūkas. 1962 m.
reikėjo labai derinti sovietinio ir bažnytinio auklėjimo
ypatumus. Jis dažnai būdavo sovietinės valdžios puolamas ir terorizuojamas. Tiktai
kunigo J. Paliūko dėka S. Knystautas nebuvo nei spaliuku, nei pionieriumi, nei
komjaunuoliu, o komunistų partijai tokie žmonės, ačiū Dievui, netiko.
Šiandien Stasys Knystautas su šeima gyvena Kauno rajone, Båbtų miestelyje.
Šeimoje auga du vaikai: sūnus Linas (gim. 1974 m.), dukra Kristina (gim. 1991 m.),
anūkai Juozapas (gim. 2004 m.) ir Elena (gim. 2007 m.).
Stasys Knystautas, kada tik važiuoja į tą pusę, visuomet vienas ar su šeima
užsuka į Medingėnus pasikalbėti su dar likusiais medingėniškiais, pavaikščioti
vaikystėje išmintais takais, pasigrožėti reto grožio Medingėnų krašto gamta.
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Charizmatiškosios Rasos Rapalytės
kūrybinės veiklos vertinimas
Jurga Čekatauskaitė

– Kaip mergina iš Žarėnų sumanė tapti aktore?
– Nemažai kolegų nuo vaikystės svajojo apie teatro sceną. Tuometėje Juozo
Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje iš pradžių dvejus metus studijavau dainavimą. Į aktoriaus meistriškumo paskaitas iš mūsų kurso retai kas
eidavo, išskyrus mane, – pasakojo Rasa Rapalytė. Pratybas pasikeisdami vesdavo
dėstytojai aktoriai Rasa Kirkilionytė ir Romas Ramanauskas, kurie ir padėjo man
apsispręsti. Pasikalbėdavome atvirai, duodavo paskaityti įvairių knygų apie aktorius, supažindino su Michailo Bulgakovo kūryba.
Matyt, reikėjo tokio postūmio – nutariau stoti į Muzikos ir teatro akademiją.
Labai bijojau apie tai prisipažinti dainavimo mokytojai Nijolei Maceikaitei, bet ji
mane tik palaikė.
Ir, iš tiesų, baigusi aktorinį net dainuoti ėmiau visai kitaip.
Jurga Čekatauskaitė. Iš laimės verkiama tyliai. „Laima“,
2008, Nr. 1(172).

Teatro sezono
sensacija – Rasos
Rapalytės Edita Piaf
Virginija Kavaliauskienė

Netikėtina, kad kas nors imtųsi
atkurti legendinės prancūzų dainininkės Editos Piaf dainas ir jos gyvenimą
scenoje.
Lietuvos nacionalinio dramos
teatro aktorė sukūrė muzikinį spektaklį
„Dienos ir dainos“, skirtą Editai Piaf.
Repeticijos vyko 2000 m. gruodį, premjera – prieš pat Naujuosius
2001-uosius metus.
Dainuojanti aktorė Rasa Rapalytė – Edita Piaf žengė į sceną pilkšva
gėlėta suknele, garbiniuotais plaukais,
su didžiuliu rudu lagaminu rankose.
Vos ištarusi kelias frazes, Rasa uždainavo. Scenoje pasigirdo unikalus, rodos,
niekada nepasikartosiantis balsas – dainavo Paryžiaus žvirblelis Edita Piaf.
– Reikia kada nors gyvenime iš
drįsti, – sakė Rasa Rapalytė. – Piaf bu

Dainuojanti aktorė Rasa Rapalytė atlieka Editos
Piaf dainas. 2002 m.
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vo drąsi moteris. Tai ji mane skatino,
vedė. Nors daugelis į tai žiūrėjo kaip
į šventvagystę.
– „Tu dainuoji pačią Editą Piaf“, –
sakė man scenos profesionalai, – prisiminė Rasa. – Bet aš iš tikrųjų labai
norėjau ją dainuoti. Į dainų tekstus
gilinausi ilgiau kaip metus. Buvo labai
sunku, kiekvieną frazę turėjau „išlaižyti“, tūkstančius kartų kartoti...
Žemas, krūtininis balsas aksominėmis intonacijomis. Jo šiltos bangos
užgriūna, apgaubia, pripildo mus.
Piaf pamažu tampa nematoma, Dainuoja Rasa Rapalytė. 2016 m.
lyg nakties tamsoje giedanti lakštingala.
Lieka tik jos žvilgsnis, baltos rankos, vaškinė kakta ir vis kylantis balsas, kuris
visai jį ištirpdo. Ji pranoko pati save. Ji pranoko savo dainas, jų muziką ir žodžius.
Ji pranoko visus mus. Ir tai ne Edita Piaf dainuoja, o šniokščia lietus, švilpia
vėjas arba srūva mėnulio šviesa... – Taip kažkada apie nepaprastai populiarią ir
mylimą prancūzų dainininkę Editą Piaf rašė Ž. Kokto.
Virginija Kavaliauskienė. Teatro sezono sensacija – Rasos Rapalytės Edita
Piaf. „Vyras ir moteris“, 2001, Nr. 3.

Teatro scena prisimins nepamirštamą Judy Garland
Vlada Kalpokaitė

Penkerius metus su legendinės prancūzų dainininkės Editos Piaf dainomis
muzikiniame spektaklyje „Dienos ir dainos“ gyvenanti Lietuvos nacionalinio dramos
teatro dainininkė aktorė Rasa Rapalytė ruošėsi sceniniam susitikimui su Holivudo
aukso amžiaus žvaigžde Judy Garland spektaklyje „Apkabink mane“.
Rasa Rapalytė:
– Keistas sutapimas – kažkas mane pamato scenoje, tada paskambina ir
sako, kad reikia daryti tą ir tą.
Taip buvo su Piaf, taip nutiko su Garland. Po tokių kolegiškų patarimų ir
pati pamačiau, kad jie buvo teisūs.
Rasa Rapalytė prisipažįsta, kad turi potraukį retro dainoms, „senienoms“,
šiuolaikiniai dalykai jai niekaip nelimpa.
Vlada Kalpokaitė. Teatro scena prisimins nepamirštamą Judy Garland.
„Respublika“, 2002 m.
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Tautodailininkė Marytė Matelienė.
Prakalbinusi rugio stiebą
Juozas Girdvainis

Nuo seno lietuvio buityje daug kas susiję su rugio
šiaudu. Šiaudiniai trobų stogai, bičių aviliai, šiaudų pynių
sėtuvės, pintinės, į kurias pilami sėkliniai grūdai, žirniai, pupos. Šiaudinėse kraičio skrynelėse moterys laiko papuošalus,
nosinaites, skareles. Lietuvaitės dabinasi šiaudinėmis skrybėlaitėmis, liemenį juosia šiaudo pynės dirželiu, ant riešo mauna
aukso šiaudo apyrankę, avi iš šiaudų pintomis šlepetėmis.
Kraičio skrynelių su brangenybėmis rasi ne tik Meding¸nų
močiučių skryniose, bet ir mergelių komodose.
Marytę Matelienę iš šiaudų pinti 1968 m. išmokė mama, VU studentė Marytė
dar labiau paskatino tautosakos rinkėjas nuo Plåtelių dėdė Leo Matelienė. 1962 m.
nas Bražinskas ir Síbiro tremtinė močiutė Emilija Vagnorienė,
jai, mažai mergaitei, padovanoję kelis pintus rankdarbius. Bandžiusi pinti juostas,
dirželius, skrybėles, M. Matelienė greit suskato pati konstruoti pakabinamuosius
šiaudinius sodus, išmoko išskleisti šiaudą, jį karpyti, klijuoti ant drobės, kartono
lakšto. Vienas po kito gimė kraičio skrynelės, paveikslai, inkrustuoti gintaru ir
stiklu, su šiaudo ir medžio žievelių aplikacijomis.
Smagu žiūrėti į skrybėlėtus, tautiniais drabužiais pasipuošusius šokėjus.
Šešiolika metų tautodailininkė M. Matelienė dainų ir šokių ansambliui „Lietuva“
pynė šiaudines skrybėles, piršlių–kvieslių kepures, sėtuves.
Vėliau M. Matelienė dirbo Kla¤pėdos dailės kombinato liaudies meistrų
kūrybinėje grupėje. Tada jos darbus pastebėjo Kretingõs rajono Vydmantÿ daržininkystės ūkio direktorius Vilius Rėpša. Jis pakvietė Marytę kurti jo ūkyje verslų
cechą ir steigti šiaudinių darbų muziejų, tačiau tokiam reikalui stokojo lėšų.
„Vaikai, būkite geri ir
išmintingi“, – sako
Marytės tėveliai
Justina ir Stasys
Girdvainiai. 1959 m.
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Marytės ir Alfonso
Matelių vestuvės
Klaipėdoje. 1962 m.
lapkričio 2 d.

Marytės Matelienės
talkininkai Palangos
Kaziuko mugėje
1998 m.

Tautodailininkei M. Matelienei talkino moksleiviai, studentai, pagyvenę
žmonės. Baigusi Vílniaus universitetą M. Matelienė, dirbdama Klaipėdos prekybos mokyklos dėstytoja instruktore, subūrė mokinių tautodailės būrelį, jo nariai
padėdavo Marytei įgyvendinti meno kūrinių projektus. Meno dirbiniai patekdavo
ne tik į parduotuves, juos siųsdavo į
didmiesčių parodas, dovanodavo arba
parduodavo užsienio svečiams.
1984 m. kovo 8 d. M. Matelienė
Klaipėdos miesto liaudies meno muziejuje surengė pirmąją savo darbų parodą. Buvo eksponuojama liaudies meno
kūrinių galerija: šiaudinės skrybėlės,
kraitės, vazelės, papuošalai, siuvinėti
retro stiliaus paveikslai, daugiau kaip
šimtas pintų meno dirbinių ir 26 siuvinėti paveikslai. Jos kūrinių yra įsigiję
Maskvõs, Sankt Peterbùrgo, Vílniaus Tautodailininkė Marytė Matelienė Klaipėdos
ir Klaipėdos liaudies meno muziejai.
dailininkų parodoje. 1991 m.
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M. Matelienės darbai Klaipėdos spaudoje.
1984 m.

M. Matelienė pirmoje savo autorinėje parodoje
Klaipėdos liaudies meno muziejuje. 1984 m.
kovo 20 d.
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Mamos padėjėja Rasa Matelytė. 1984 m. rugpjūtis

M. Matelienė. Šiaudinės skrybėlės
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M. Matelienės meno kūriniai – dirbiniai iš šiaudų:
„Sodyba“ (viršuje dešinėje), „Žemaitiška troba“
(kairėje vidury), „Tėviškė“, „Naujoji sodyba
Medingėnuose“ (apačioje kairėje), „Verpstė“
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„Ne kiekvienam žmogui lemta turėti
tokias darbščias rankas, jautrią širdį, lakią
vaizduotę, tvirtą valią ir tiek energijos, kuri
tveria tokius puikius kūrinius, džiuginančius mažus ir didelius... Ačiū Jums!“ –
taip Klaipėdos liaudies meno muziejaus atsiliepimų knygoje įrašė 1985 m.
lapkričio 14 d. Klaipėdos tarprajoninių
kultūros namų darbuotojų kolektyvas.
„Žavimės, kad neleidžiate išnykti
seniausiam lietuvių liaudies menui. Ačiū
už šilumą ir nuoširdumą, kuriuo alsuoja
kiekvienas Jūsų meno kūrinys“, – rašo- M. Matelienė. Sėtuvė
ma 1984 m. lapkričio 21 d. parodos,
surengtos Telšiÿ kraštotyros muziejuje, atsiliepimų knygoje.
1993 m. Klaipėdos miesto Mažõsios Lietuvõs muziejuje surengtoje aštuntoje
personalinėje parodoje M. Matelienė pateikė naujų meno šedevrų.
Kiekvienas liaudies meistrės rankomis sukurtas meno kūrinys galėtų ją reprezentuoti parodose. Ir tokių šedevrų būta keli šimtai – nuo inkrustuoto kryželio iki
didelio paveikslo. M. Matelienės darbai įkvėpti fantazijos, širdies balso ir patirties.
Pynimui ir paveikslui M. Matelienė naudoja skirtingų atspalvių rugio šiaudo
stiebą, įvairias viksvas, augalų stiebelius ir lapelius, pušų, eglių, drebulių žieveles, medžių šakeles. Dirbiniai gražinami gintaru, stiklo kristalais, žolių sėklomis.
M. Matelienės mokinys klaipėdiškis Edmundas Jurgaitis, sužinojęs šiaudelių
pynimo, gintaro ir stiklo kristalų inkrustavimo paslaptis, jau seniai pats kuria
sudėtingiausius liaudies meno dirbinius.
M. Matelienės meno kūriniai – šaltinis, gaivinantis žmogaus tautinę dvasią,
tai amžinas pasaulio kūrimas. Jie laukiami parodų ir muziejų salėse.
M. Matelienei su savo kūrybos darbais teko dalyvauti parodose Parýžiuje,
Kùboje, Sankt Peterburge, Maskvojê, Chãrkove, daug kartų Kla¤pėdoje, Kaunê,
Vílniuje, Telšiuosê. Pelnė du sidabro medalius Maskvoje, įvairiose parodose apdovanota daugybe garbės raštų, pagyrimų, sulaukė paskatinimo kurti.
Tautodailininkė Marytė Matelienė (Girdvainytė), kilusi iš Žemaitijos ūkinin
kais garsėjusio Gìdikėnų kaimo (Rietåvo sav., Meding¸nų sen.), dienos šviesą
išvydo Justinos Vagnoriūtės ir Stasio Girdvainio šeimoje 1943 m. kovo 3 d.
M. Matelienė jau penkiasdešimt metų aktyviai bendrauja su Lietuvos tautodailės sąjungos Žemaitijos skyriaus liaudies menininkais, išugdė gausų būrį sekėjų.
Tarp jų – liaudies meistrais tapę ir jos vaikai: vaistininkas provizorius Saulius –
Drùskininkuose, turizmo verslo atsakinga darbuotoja Rasa – Vilniuje ir matematikas
Vidmantas – Amêrikoje.
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Tautodailininkas Stasys Dužinskas:
mano veikla Žarėnų apylinkėje
Stasys Dužinskas

Tautodailininkas Stasys Dužinskas Žemaitijoje žinomas savo originaliais darbais iš
žuvies kaulų, kurie nagingo žemaičio rankose virsta augalais, įvairiausiais vabzdžiais ir
kitomis įspūdingomis meninėmis kompozicijomis. 1970 m. S. Dužinskas Telšių taikomosios
dailės technikume įgijo juvelyro specialybę, dirbo tame technikume gamybinio mokymo
meistru. Vėliau iki 1995 m. dirbo graveriu Telšių „Praktikoje“, kur pradėjo kurti etalonus proginiams medaliams. 1996 m. surengė parodą Vilniuje su neįprastais paveikslais,
sukomponuotais iš žuvų kaulų ir ašakų. 2011 m. išleido knygą „Visur savęs ieškojau…“.
1963 m. grįžau iš sovietų kariuomenės į tėvų namus Pluotínės kaime.
1964 m. sausio mėnesį (tuo metu vykdavo gyvulių surašymas apylinkėje) į mūsų
namus atvažiavo grupė surašinėtojų su apylinkės pirmininku Aleksu Stonkumi. Jis
pasiteiravo, kur žadu dirbti, ir pasiūlė užimti apylinkės pirmininko pavaduotojo
pareigas. Žinoma, sutikau ir nuo 1964 m. vasario mėnesio pradėjau dirbti apylinkės
pirmininko pavaduotoju, perimdamas pareigas iš Igno Valausko.
1964 m. rudenį buvau pasiųstas į Vilnių, apylinkių darbuotojų kursus. Grįžęs po pusmečio pradėjau dirbti Žar¸nų apylinkės tarybos sekretoriumi. Darbas
apylinkėje patiko. Važinėdavome po kaimus, susipažinau su apylinkės gyventojais, kuravau karo prievolininkus, bendravau su kultūros darbuotojais – tuomečiu
kultūros namų direktoriumi Algiu Gusčiu, vėliau – Elena Monkiene.
Algis Gustys organizuodavo įvairius kultūrinius renginius. Vieną vasarą,
man pasiūlius, įvyko renginys prie Didóvo (Karštenio) ežero. Buvo smagi vakaronė su muzika, šokiais, atrakcionais. Susirinko ne tik jaunimas, bet ir pagyvenę
žmonės iš aplinkinių kaimų.
Labai smagios Joninės būdavo ant Påplienijos piliakalnio, net su žirgų
lenktynėmis ir vaidinimais. Kadangi Žarėnų apylinkės pirmininkas A. Stonkus
buvęs karininkas, iš karinio dalinio Telšiuosê gaudavo signalinių raketų, todėl
visas šventes pagyvindavo įvairiaspalviai fejerverkai.
Apylinkės pirmininkui A. Stonkui persikėlus gyventi ir dirbti į Degãičių
apylinkę, į Žarėnus atvyko apylinkės pirmininko pareigas eiti Juozas Jokubauskas.
Energingas, įdomus žmogus, bet dažnai įsiveldavęs į įvairias situacijas, turėjęs
konfliktų su rajono valdžia. Jo dėka užsodinta medžių alėja Žarėnų centre.
Žarėnų apylinkės sekretoriumi darbavausi iki 1966 m. liepos mėnesio, nes
nuo rugsėjo įstojau ir pradėjau mokytis Telšiÿ taikomosios dailės technikume.
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Prasmingas Jono Godeliausko gyvenimas
Danutė Jackutė

Yra žmonių, kuriuos kartą sutikęs, net nepažinęs jų, ilgam išsaugosi to
susitikimo akimirkas. Visai atsitiktinai,
siaučiant pūgai, tik kelio pasiklausti
užsukome į Elenos ir Jono Godeliauskų
sodybą Vismaldÿ kaime, kur nuoširdūs
žmonės ne tik paaiškino, kaip surasti
ieškomą žmogų, bet ir pasiūlė prisėsti, pasišildyti. Išsikalbėjome. Pasirodė
prasmingas Jono gyvenimas. Jis – žymiausias Žar¸nų krašto fotografas.
Jaunavedžiai Elena ir Jonas Godeliauskai.
1928 m. gimęs Jonas Godeliaus- 1962 m.
kas trejų metukų susirgo paralyžiumi.
Vaiką tėvai vežiojo pas gydytojus. Tik jie niekuo negalėjo padėti, nes berniukui
buvo paralyžiuota dešinė pusė. Gyvendami Pribítkos kaime netoli Žarėnų mokyk
los, tėvai smalsų ir protingą vaiką leido į mokslus. Jonas baigė keturis skyrius.
Toliau mokytis nebuvo sąlygų, nes mokykla buvo toli, Tveruosê, be to, šeimoje
augo penki vaikai, kurie taip pat turėjo siekti mokslo.
Neįgalus vaikas nenorėjo būti našta šeimai, todėl mokėsi siūti. Tik savaitę
pasimokęs pas patyrusį kaimo siuvėją (kriaučių), tapo geru siuvėju ir daug metų
siuvo kostiumus, paltus ir kitus drabužius.
„Reikėjo judėti, nes kitaip neišgyvensi“, – pasakojo J. Godeliauskas apie savo
prasimanymus. Be siuvimo, jis Žarėnuose ir aplinkiniuose kaimuose garsėjo kaip
fotografas. Pradėjo fotografuoti nusipirkęs anuomet populiariausią fotoaparatą
„Smena“. Užsidirbęs pinigų, įsigijo geresnį fotoaparatą.
Juk fotografavimas ir sveikam žmogui yra alinantis darbas, o kaip su juo
susitvarkydavo neįgalus? J. Godeliauskas tik nusijuokė iš naivaus klausimo. Anot
jo, juk ne mišką kirsti. Nuveža kaip poną mašina į vestuves, krikštynas ar ūkyje
Tuokiasi Elena ir
Jonas Godeliauskai.
1962 m.
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Elena ir Jonas
Godeliauskai su
sūnumi Jonu ir dukra
Rima. 1983 m.

rengiamas šventes, o paskui tik komanduok ir fotoaparatu spragsėk. Jis pasakojo,
kad iš pradžių vaikščiojo pasiramsčiuodamas lazda, viena koja buvo sveika. Tik
kai pargriuvęs ją susilaužė, sėdo į vežimėlį.
Įdomu ir tai, kad pats namus statėsi. Žarėniškius jis stebindavo stogą
dengdamas ir kitus, neįgaliam žmogui, atrodytų, neįveikiamus statybos darbus
dirbdamas.
Tada šeima gyveno valdiškoje troboje Feliksavê. Gausėjant šeimai, nusprendė įsikurti erdviau ir 1972 m. nusipirko prieš 200 metų statytą trobą, kuri buvo
suręsta be vinių. Tai buvo seniausias Žarėnų krašto pastatas, todėl muziejininkai
neleido jo rekonstruoti ir liepė palikti tokį, kokį rado. Tik tuometinio direktoriaus dėka pasisekė gauti leidimą pakelti ant žemės pasidėjusį stogą, o vėliau ir
perstatyti visą pastatą.
„Skubėjome kartu su vaikais rekonstruoti namą, kad kas vėl nesutrukdytų. Sveikąja
koja pasiremdamas palipdavau kopėčiomis, o vaikai paduodavo, ko prireikdavo. Taip vietoj
senosios ir susirentėme naują trobą“, – pasakojo J. Godeliauskas ir pridūrė, kaip
sunkiai tais laikais gaudavo medienos ir kitų statybinių medžiagų. Nepasisekus
įkalbėti negriauti seniausio, tam Žemaitijos regionui būdingo pastato, teko etnografams, prieš tai kruopščiai išstudijavus, tokį pat pastatyti Ru§šiškėse įsikūrusiame
buities muziejuje.
Beveik keturiasdešimt metų Godeliauskai gyvena drauge. Žmona Elena niekada nejautė gyvenanti su neįgaliu žmogumi. Jaunystėje nepasigesdavo pramogų.
Kartu su vyru Jonu vykdavo į visas šventes. Vyras nebuvo pavydus, patikdavo,
kad jo mylimą žmoną pašokdindavo pažįstami kaimo vyrai. Žmona dirbo Rešketėnų karvių fermoje melžėja, kiti šeimos nariai rūpinosi namais. Matydami nuolat
užimtus tėvus, vaikai taip pat nedykinėdavo be darbo. Sūnus Jonas, anksčiau atsikėlęs, prieš eidamas į mokyklą pašerdavo kiaules, vyriausioji Regina – pamelždavo
karves. Tėvas vaikams ruošdavo pusryčius, išleisdavo į mokyklą Žarėnuose, o po
pamokų laukdavo grįžtančių su garuojančiais pietumis. „Nesėdėjau kaip maušas.
Ką galėdavau, tą dirbdavau“, – teigė J. Godeliauskas. Jam nesuprantamas darbų
skirstymas į vyriškus ir moteriškus.
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Jonas Godeliauskas
savo dirbtuvėse.
2000 m. Nuotraukos
iš Juozo Girdvainio
archyvo

E. Godeliauskienė pasakojo, kad daug metų buvo pirmaujanti melžėja, socialistinio lenktyniavimo nugalėtoja. Krūvos garbės raštų, du ordinai, atminimo
dovanos ir dabar kelia sentimentalius tų laikų prisiminimus. Tik ne dėl jų ar
garbės taip plėšėsi ir rinkdavosi sunkiausius darbus. Ji norėjo daugiau uždirbti,
nes statėsi namus, leido į mokslus vaikus. Išaugino tris dukras – Reginą, Rimą ir
Danutę, kuri mirė tesulaukusi trisdešimt dvejų metų, ir sūnų Joną. Dabar džiaugiasi jaunąja karta – devyniais vaikaičiais.
Elena ir Jonas Godeliauskai nesėdi sudėję rankų. Turi tris hektarus žemės,
laiko gyvulių. Vaikai į jų sodybą užsuka kiekvieną savaitgalį, visus sunkesnius
darbus dirba drauge, bet nuolat įsikurti tėvų pastogėje neketina. Žmona ir liko
šeimos galva, o vyras, vežimėliu judėdamas, sodą ir biteles apžiūri, namuose
krapštosi. „Kol parėpliojame, tol vaikai neatvažiuoja gyventi“, – sakė tėvas, vildamasis,
kad vaikai sugrįš į gimtąjį kaimą.
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Keli žodžiai apie žarėniškį Vitą Klimą
Juozas Girdvainis

Plùngės žemės ūkio ir verslo mokyklos direk
torius Vitas Klimas gimė 1950 m. Telšiÿ rajono Ža
r¸nų miestelyje. Baigė Žarėnų vidurinę mokyklą.
1971 m. Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institu
te
(dab. Edukologijos universitetas) įgijo fizikos mokytojo
profesiją ir pradėjo mokytojauti Plungės rajono Tverÿ
vidurinėje mokykloje, vėliau – užklasinio ir mokyklinio
darbo organizatoriumi.
1975–1986 m. Plungės rajono valdžios institucijose ėjo įvairias pareigas, buvo renkamas rajono
tarybos deputatu. Nuo 1987 m. dirbo Plungės žemės
ūkio ir verslo mokyklos direktoriumi, jam suteikta
aukščiausia (trečia) profesinės mokyklos vadovo kvalifikacinė kategorija. Organizavo šios mokyklos pastatų Plungės rajono savivaldybės
statybą, subūrė stabilų kolektyvą. Mokykloje įvairiausių tarybos narys Vitas Klimas.
profesijų kasmet mokėsi per 500 moksleivių, dirbo 2004 m.
70 pedagogų. Sėkmingai buvo plečiamas suaugusiųjų
darbo rinkos ir žemdirbių tęstinis profesinis mokymas.
Dešimt metų V. Klimas aktyviai plėtojo krepšinio sportą, kelias kadencijas
buvo renkamas Lietuvos krepšinio federacijos prezidiumo nariu. Įkūrė Plungės
„Olimpo“ krepšinio klubą ir jam vadovavo, organizavo krepšinio maratoną Palangojê,
buvo vienas iš aštuonių Lietuvos krepšinio lygos įkūrėjų signatarų. Apdovanotas
Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės atminimo medaliu.
1990 m. V. Klimas su Plungės rajono delegacija vyko į Vokietíją užmegzti
draugystės ryšių tarp Méndeno ir Plungės miestų. Plėtojant šių miestų žmonių
draugystę, ypač daug nuveikė organizuodamas vokiečių žmonių labdarą plungiškiams. Laisvai kalba vokiškai.
1997–2000 m. V. Klimas išrinktas į Plungės rajono savivaldybės tarybą,
dirbo Švietimo, kultūros ir sporto komitete. 2002 m. gruodžio 22 d. vėl išrinktas
ketveriems metams rajono savivaldybės nariu, kolegijos pirmininku. V. Klimas,
dirbdamas Kaimo reikalų komitete, nuolat domėjosi ūkininkų, kitų kaimo žmonių
problemomis, padėjo jas spręsti. Plungės savivaldybės tarybos jis buvo paskirtas
rajono Sporto tarybos pirmininku, Komisijos Oginskių dvarui išsaugoti ir Žemaitijos kultūros centrui įkurti pirmininko pavaduotoju.
V. Klimo šeima užaugino keturis vaikus, susilaukė trijų anūkų.
Žmona Sigutė Klimienė dirba Kla¤pėdos universitete auditore.
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Žurnalistas Algirdas Linkus
Juozas Girdvainis

Algirdas Linkus – ilgametis „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio įkūrėjas ir vienintelis vyriausiasis
redaktorius.
1982 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete A. Linkus
įgijo žurnalisto specialybę. Atlikęs karinę prievolę, pradėjo
dirbti „Komjaunimo tiesos“ redakcijoje Sporto skyriaus korespondentu. A. Linkus puikiai išmanė sporto pasaulio dėsnius,
buvo asmeniškai pažįstamas su šios srities specialistais. Su
įvairių žaidimų komandomis jis aplankė keliasdešimt tarptautinių varžybų. Didžioji jo meilė buvo krepšinis – Kauno
„Žalgiris“ ir Lietuvos rinktinė. A. Linkus turėjo akreditacijas Algirdas Linkus.
Europos ir pasaulio čempionatuose Graikijoje, Turkijoje, Šve- 2010 m.
dijoje, Serbijoje ir kitur.
Net pradėjęs dirbti savo įkurtame
savaitraštyje buhalteriams ir auditoriams, jis nė dienos neatitrūkdavo nuo
sporto aktualijų, džiaugdavosi mūsų
krepšininkų, futbolininkų, rankininkų
pergalėmis. Po olimpinio Rūtos Meilutytės triumfo didžiavosi esąs lietuvis.
Iki pat paskutinių gyvenimo savaičių
ir pats aktyviai sportavo.
A. Linkus buvo žodžio žmogus,
nesisvaidydavo nepamatuotais pažadais, o iškilus problemai visuomet
atskubėdavo pagalbon, moraliai bei
materialiai paremdavo buvusius ir mokyklos, ir universiteto bendramokslius.
A. Linkaus dosnumą ir plačią
širdį ne kartą pajuto ir Telšių rajono Žarėnų vidurinė mokykla, kurią
buvo baigęs. Buvo aistringas keliautojas, apkeliavęs daugybę pasaulio šalių,
bet labiausiai džiaugėsi savo gimtąja Algirdas Linkus su žmona Laisve kelionėje.
Žemaitija.
2014 m.
Algirdas Linkus mirė 2013 m.
birželio 24 d. Vilniuje.
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Kapitonas Jonas Pleškys
Juozas Girdvainis

„Laisvės beieškant. Žmogus iš „Raudonojo Spalio“, – rašoma knygoje apie Plungės rajone 1935 m. gimusį, 1949 m.
baigusį Žarėnų progimnaziją, vėliau – Leningrado karinę jūrų
akademiją sovietų karo jūrų laivyno kapitoną Joną Pleškį
(1935–1993), garsios aktorės Eugenijos Pleškytės brolį, kuris
1961 m. pabėgo laisvės ieškoti į Švediją. Laivu „Raudonasis
Spalis“, kuris aptarnavo sovietų povandeninį laivą – gabendavo laidoti atomines cheminių medžiagų atliekas neutraliuose
vandenyse, priplaukęs Gotlando salą, Jonas Pleškys – 26 metų
jūrų kapitonas išsilaipino Švedijos žemės krante ir paprašė
Kapitonas Jonas
politinio prieglobsčio.
Pleškys. 1962 m.
Netrukus J. Pleškys atsidūrė Amerikoje.
Joną Pleškį visą gyvenimą persekiojo sovietų teismo
nuosprendis – sušaudyti. Daugelį metų bėglys Jonas slėpėsi Centrinėje ir Pietų
Amerikoje, Peru, Anduose...
Apie Joną Pleškį režisierius H. Šablevičius yra sukūręs dokumentinį filmą
„Pasmerktas myriop“.
1984 m. JAV išleista bestseleriu tapusi Tomo Clancy knyga „Raudonojo
Spalio“ medžioklė“. Ši knyga išversta ir į lietuvių kalbą.

Žarėnų progimnazijos (nuo 1949 m. – septynmetės mokyklos)
III laida. Pirmoje eilėje – Danielius Lukošius ir Jonas Pleškys.
Antroje – Stasys Vaitkus, Aldona Juškevičiūtė, Berneckytė, klasės
auklėtojas mokytojas Butkus, neatpažinta, Žvinakis. Trečioje – Kazys
Vaišvilas, Albertas Gudauskis, Pranas Kungys, Vytautas Petreikis,
Vincas Vitkevičius ir Romas Žilevičius. 1950 m.
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1990 m. pagal šį romaną pasi- Jono Pleškio, 1961 m. nuplukdžiusio sovietų
rodė to paties pavadinimo režisieriaus povandeninį karo laivą prie Gotlando (Švedija)
Johno McTiernano filmas. Jame pagrin- krantų kapas naujosiose Žarėnų kapinėse.
dinį laivo kapitono vaidmenį vaidina 2021 m. K. Driskiaus nuotr.
Seanas Connery – aktorius, išgarsėjęs
filmu apie Džeimsą Bondą.
Pristatant knygą „Ateities“ vidurinėje, be kitų, dalyvavo Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokytojas V. Bartkus, kuris domisi J. Pleškio biografija, yra
surinkęs apie J. Pleškį nemažai informacijos, ir tautodailininkas V. Banevičius
prisidėjo išleidžiant knygą.
Prisimintos J. Pleškio seserys ir brolis, skaityti laiškai, žiūrėtos skaidrės.
Diskutuota apie knygos herojaus gyvenimo – jis iš esmės tebėra mįslė – dramą,
pasirinktą kelią, laisvės siekį, Tėvynės ir artimųjų ilgesį.

1338

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

Daugiavaikės motinos Telšių apskrityje
Juozas Girdvainis

Iki Antrojo pasaulinio karo, per karą ir pokario metais Telšių apskrityje
ūkininkai sėkmingai tvarkėsi savo ūkių laukuose, o jų gajos žmonos augino pulkelius vaikų. Iš daugiau nei tūkstančio daugiavaikių motinų vertėtų prisiminti ir
pagerbti visas siekusias savo dukromis ir sūnumis gausinti Lietuvą1.
Smilgių kaimo ūkininkė Barbora Hanuševičiūtė (1853–1935) ištekėjo už Petro
Rubaževičiaus (1848–1915) ir susilaukė 16 vaikų, o Barbora Vengalienė Plungės
valsčiuje Juodėnų kaime augino 13 vaikų, Bronė Petreikienė Žarėnų valsčiuje
Akmenskinės kaime – 12, Stefa Ševeliovienė Telšių valsčiuje Patausalės kaime –
11, Eugenija Jankauskienė Rietavo valsčiuje Jaupėnų kaime – 10, Emilija Lingienė
Rietavo valsčiuje Girdvainių kaime – 10, Petronėlė Jurkienė Žarėnų valsčiuje
Tarvydų kaime – 10, Liucė Kučinskienė Žarėnų valsčiuje Vertininkų kaime – 10,
Zofija Pliuškienė Nevarėnų valsčiuje Pamarkijos kaime – 10, Bronė Vaitkienė Varniuose – 10, Aurelija Čereškienė Žarėnų valsčiuje Marčių kaime – 9, Zofija Vaitkevičienė Žarėnų valsčiuje Patumšalių kaime – 9, Zofija Biknienė Telšių valsčiuje
Šašaičių kaime – 9, Leokadija Špokauskienė Telšių valsčiuje Degenių kaime – 9.
Už 9 vaikus motinos apdovanotos „Motinos šlovės“ I laipsnio, už 8 –
II laipsnio, už 7 – III laipsnio ordinais, už 6 vaikus – Motinystės medaliais. Jų
Telšių apskrityje – keli šimtai.
Po aštuonetą vaikų Žarėnų valsčiuje augino: Marė Drobavičienė Smilgių
kaime, Justina Girdvainienė Gedikėnų kaime, Marė Bumblauskienė Siderių kaime,
Antanina Varpiotienė Kiliūnėnų kaime, Liudvika Vainauskienė Medingėnų kaime,
Domicelė Lygnugarienė Gedikėnų kaime, Valerija Gibėžienė Vilkaičių kaime ir
dar labai daug motinų.
Savo vaikus krikštydavo dažniau paplitusiais vardais. 1935 m. populiariausi
mergaičių vardai: Agota, Ancė, Barbora (Barbė), Bronė, Jadvyga (Jadzė), Marija
(Marcelė, Marcė, Marijona), Onutė (Ona), Michalina (Mikalina), Magdutė (Magdė,
Magdalena), Petronėlė (Petrė), Rožė, Stefa (Stefanija, Stapė).
Neužtektų 20 knygos puslapių, jeigu visas garbingas motinas, auginusias
4–13 vaikų prieš karą, karo metu ir vargusias pokario metais, vardintume ir gėrėtumėmės jų pasiaukojimu naujų gyvybių labui.
Tai motinos didvyrės, gausinusios lietuvių tautą savo dukromis ir sūnumis.
Verta neužmiršti, jog po Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karo duonos ir maisto
produktų kortelės buvo griežtai kontroliuojamos, o turtas sovietų valdžios atimtas.
Dalis daugiavaikių motinų, nėščių ir su kūdikiais ant rankų, bolševikų valdžios
buvo ištremta į Sibirą. Daug, labai daug niekuo nekaltų motinų su vaikais mirė
iš bado, nuo ligų ir liko užkastos Rusijos Sibiro šaltoje žemėje.

1

LCVA, f. R-754, ap. 4a, b. 56, l. 1–340.
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Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos
įžymesni žmonės, mokęsi ar ją baigę
Parengė Juozas Girdvainis

1. Alfonsas Alčauskis – veterinarijos gydytojas.
2. Julija Bagdonaitė – 2003 m. Respublikinio jaunųjų talentų
konkurso nugalėtoja, 2004 m. „Maximos“ konkurso „Jaunieji talentai“ nugalėtoja.
3. Romas Balčiūnas – Lietuvos muzikos ir meno akademijos
Pučiamųjų orkestro klasės docentas, valstybinio simfoninio orkestro „Trimitas“ įkūrėjas ir ilgametis jo vadovas,
vyriausiasis dirigentas.
4. Algis Jurgis Bumblauskas – žurnalistas, parašė ir išleido
kelis apybraižų rinkinius.

Žarėnų „Minijos“

5. Simona Čekinskytė – 2008 m. Žemaitijos jaunųjų talentų
kūrybos parodos S. Riaubos pagrindinės premijos už geriausius grafikos darbus laimėtoja.

herbas

pagrindinės mokyklos

6. Saulius Damanskis – Žarėnų vidurinės mokyklos direktorius (2001–2007 m.).
7. Ginta Liaugminienė (Damanskytė) – žurnalų „Namie“,
„Mamos žurnalas“ redaktorė.
8. Bronius Dobrovolskis – kalbininkas, Vilniaus universiteto
docentas, lietuvių kalbos vadovėlių autorius.
9. Stasys Dobrovolskis – radiotechnikos specialistas.
10. Aldona Druktenytė – farmacininkė.
11. Vilimas Gintalas – mokslo pirmūnas, 1979–1980 mokslo
metais baigė mokyklą aukso medaliu.
12. Juozas Girdvainis – žurnalistas, istorikas, knygų „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“, „Lietuvos nacionalinio
radijo istorija“ ir kt. autorius.
13. Adelė Girdvainytė (Jankauskienė) – ilgametė Tauragės r.
liaudies kontrolės komiteto inspektorė.
14. Onutė Loreta Girdvainytė (Lukoševičienė) – ilgametė Vilniaus maisto prekybos darbuotoja.
15. Jonas Godeliauskas – ilgametis Žarėnų bendruomenės fo
tografas.
16. Almis Grybauskas – poetas, vertėjas, Lietuvos rašytojų
sąjungos narys.
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17. Gitana Jasiūnaitė – 1998 m. 5 tarptautinio vaikų piešinių
ir plakatų konkurso laureatė.
18. Nijolė Jokubauskaitė – farmacininkė.
19. Janina Jonušauskaitė – 1957 m. mokyklą baigė sidabro
medaliu, gydytoja.
20. Laima Jurkuvienė – ilgametė Žarėnų kultūros namų direktorė.
21. Stefa Paliūnienė (Kairytė) – Sibiro tremtinė, ortodontologė.
22. Aušra Kalnikaitė – 2005 m. Respublikinės fizikų olimpiados
III vietos laimėtoja.
23. Antanas Kalvaitis – Prienų rajono policijos viršininkas.
24. Ričardas Kiaurakis – SBA baldų koncerno generalinis
direktorius.
25. Danielius Kiršis – žemės ūkio specialistas.
26. Vitas Klimas – pirmasis Plungės žemės ūkio ir verslo
mokyklos direktorius.
27. Rima Kviklytė – biologijos mokslų kandidatė.
28. Elena Nijolė Bukelienė (Lapinskaitė) – literatūrologė, Vilniaus universiteto profesorė, lituanistė.
29. Algirdas Linkus – „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio vyriausiasis redaktorius.
30. Adolfas Lukošius – 1960 m. mokyklą baigė sidabro medaliu.
31. Pranas Lukošius – Žarėnų seniūnijos seniūnas (1995–2017 m.).
32. Gintarė Milašiūtė – 2005 m. Žemaitijos jaunųjų talentų
kūrybos parodos S. Riaubos pagrindinės premijos už geriausius tapybos darbus laimėtoja.
33. Mindaugas Milius – Lietuvos kariuomenės majoras.
34. Ingrida Mitkutė – 1993 m. mokyklą baigė sidabro medaliu.
35. Jadvyga Pocienė (Molytė) – 1968 m. mokyklą baigė sidabro
medaliu, ilgametė Žarėnų vaistininkė.
36. Dalia Petrauskienė – Žarėnų kultūros namų meno vadovė.
37. Stefa Petreikytė – 1957 m. mokyklą baigė sidabro medaliu.
38. Adelė Benkunskienė (Radavičiūtė) – veterinarijos gydytoja.
39. Rasa Rapalytė – 1984 m. respublikinio „Dainų dainelės“
konkurso laureatė, aktorė, dainininkė.

1341

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

40. Aušra Šiaučiulienė (Rapalytė) – 1986 m. respublikinio
„Dainų dainelės“ konkurso laureatė, mokytoja.
41. Dainius Rudavičius – 1987 m. mokyklą baigė sidabro
medaliu, aviacijos specialistas.
42. Egidijus Rumbutis – Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko patarėjas teisės klausimais (2009–2012 m.).
43. Pranas Rumbutis – agronomas, nusipelnęs žemės ūkio
darbuotojas, rašytojas.
44. Raimundas Simaitis – ilgametis Kauno inžinierius.
45. Kazys Sivickis – hidrotechnikos inžinierius, technikos mokslų daktaras.
46. Vydūnas Stonys – Šiaulių banko Bankinių informacinių
sistemų administravimo skyriaus viršininkas.
47. Janina Bugvilienė (Šiaulytė) – zootechnikė.
48. Stasys Uosis – Vilniaus universiteto profesorius.
49. Stasys Viskantas – radiotechnikos specialistas.
50. Raimundas Žibaitis – 1966 m. mokyklą baigė sidabro
medaliu.
51. Valentinas Žukauskas – amatininkas.
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Aleksandras Jonušas
Apie Vilkaičių Jonušus ir Akmenskinės Žilevičius
Parengė Petras Jonušas, Jonas Jonušas, Remigijus Jonušas

Seniausias man [straipsnio autoriui Aleksandrui Jonušui – red. pastaba]
žinomas Jonušų protėvis Vincas Jonušas yra kilęs iš Vilkaičių1 kaimo ūkio, vėliau
tapusio Žutauto nuosavybe (prie Vilkaičių–Kantaučių keliuko). Vincas ūkį išmainė
į Petreikio ūkį, vėliau perėjusį Martyno Kontrimo2 nuosavybėn ir esantį Jonušų
ūkio (šiaurės rytų kryptis) kaimynystėje. Netoliese buvo ir Vagnorių ūkis, prieš
Antrąjį pasaulinį karą jame gyveno Ona Vagnorienė su sūnumi Zenonu3.
Vincas Jonušas buvo vedęs du kartus. Pirmoji žmona – Barbora, antroji –
Agota Stoncelaitė iš Kantaučių parapijos Kepurėnų kaimo.
Vincas Jonušas su žmona Barbora susilaukė šių vaikų: Motiejaus, vedusio
Marcijoną Petreikaitę (jis atėjo kaip užkurys, apsigyveno žmonos tėvų ūkyje,
Vilkaičių kaime, kur žemė buvo valdiška), Marijonos, ištekėjusios už Bružo ir
gyvenusios Lieplaukės bažnytkaimyje.
Vincas Jonušas su Agota Stoncelaite susilaukė šių vaikų: Vinco, gyvenusio
Medingėnų parapijoje (1929 m. jis dar buvo gyvas); Liudvikos, ištekėjusios už
Jeronimo Končiaus iš Purvaičių kaimo, Kantaučių parapijos (1929 m. ji dar buvo
gyva); Barboros, ištekėjusios už Kleniauskio (jam mirus, ištekėjo už Girštauto iš
Alsėdžių parapijos Erkinių kaimo); Petro, vedusio našlę Subotienę (gyvenusio
Kantaučių parapijos Purvaičių kaime), mirė 1925 m.
Vilkaičių kaimo žemė buvo valstybės nuosavybė, o jo valstiečiai vadinami
karališkaisiais. Vilkaičių kaimas priklausė Bernotavo dvarui, jį iki 1831 m. sukilimo
valdė Alsėdžių (Žemaičių) vyskupas. Caro valdžia Bernotavo dvaro žemę išdalijo rusams kolonistams: Juozui Nagliui (dvaro sodybą), Jonui Latuškai, Pranui
Sverdziolui, Adomui Vasiliauskui (po 22 dešimtines) ir vietiniams žemdirbiams:
Daračiui, Kerpauskui, Motiejui Jonušui ir kt., ir Kantaučių parapijos klebonui
(18 dešimtinių).
Motiejus Jonušas, Vinco sūnus, gimė apie 1816 m., vedė Marcijoną Petreikaitę
ir atėjo gyventi į jos tėvo valdomą ūkį
Vilkaičių kaime.
1
Vilkaičių kaimas anksčiau buvo Žemaitijos vyskupo
Motiejus Jonušas, paėmęs valdyti
nuosavybė. Po 1831 m. sukilimo įvykių žemė buvo
savo uošvių (Petreikių) žemės ūkį, įgiišdalyta sklypais. Vyravo stambūs ūkiai – nuo
40 iki 60 ha. Tarp miškelių išsimėtę vienkiemiai
jo jį kaip nuosavybę iš caro valdžios
suformavo savitą vienetą, primenantį akalicą (ba1870 m. (iš viso 49,04 dešimtines).
jorkaimį). Ūkiniai pastatai, atitraukti toliau nuo
gyvenamojo namo, dažnai dengto malksnomis ar
Motiejus mirė 1902 m. sausio mėn.,
net skarda. Erdvė buvo formuojama taip, kad būtų
turėdamas 85 metus. Jo žmona Marciišlaikomas erdvus kiemas.
jona buvo mirusi prieš kelias savaites, 2 Poetės, vertėjos ir visuomenės veikėjos Marytės
Kontrimaitės (1947–2016) protėvis. Marytė Kontrit. y. 1901 m. gruodžio 22 d., turėdama
maitė viena pirmųjų iš lietuvių išmoko armėnų
75 m. Motiejus buvo darbštus ūkininkalbą, išplėtojo kūryboje akmens semantiką.
kas, vilkėdavo namų darbo surdutą iki 3 Iš tos giminės kilęs 1990 m. Kovo 11 Akto signataras, atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės
kelių. Su žmona Marcijona susilaukė
ir politikos veikėjas, ekonomistas Gediminas Vag
norius.
devynių vaikų.
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Iš kairės, pirmoje eilėje: Ona Čeponienė (Jonušaitė) su Elena Martinavičiene, Vincas Jonušas
su anūku Romualdu Jonušu (šis, neatsargiai žaisdamas su ugnimi, netyčia padegė ir sudegino
senelio 1900 m. statytą namą Vilkaičiuose), Teodozija Jonušienė (Žilevičiūtė), Vinco žmona,
Jakubina Jaržemskienė, Marija Narbutienė (Jonušaitė); antroje eilėje: Aleksandras Jonušas su
sūnumi Eduardu ant rankų, jo žmona Jadvyga Jonušienė (Jaržemskaitė), Dalia Jurevičienė
(Jonušaitė, gim. 1930, Danieliaus Jonušo duktė), karininkas Petras Čeponis, Janina Visockienė
(Vaicekauskaitė) ir Vytautas Monstavičius. Vilkaičiai, 1934 m. vasara

Motiejaus dukters Petronėlės Armalienės (1855–1943, Čikagoje) duktė Petronėlė Armalytė ištekėjo už Tomo Virkovo (Latvijos vokiečio). Petronėlė Armalienė
apie 1909 m. išvyko į JAV, ten antrą kartą ištekėjo.
Petronėlė Virkovienė (Armalytė) gyveno Telšiuose. Virkovų vyriausioji duktė
Marija (1898–1979) 1915 m. baigė Telšių mergaičių Narutavičienės progimnaziją,
mokytojavo Laukuvoje, ištekėjo už advokato ir politinio veikėjo liaudininko, Lietuvos
Steigiamojo Seimo ir vėlesnio šaukimo Seimo nario Antano Suginto. Ūkininkavo
vyro dvare Laukuvos valsčiuje iki 1945 m. Sūnus Rufinas Virkovas (1900–1980)
dirbo Panevėžyje ir Šiauliuose Žemės tvarkytojo įstaigose likvidatoriumi, daug
keliavo po Europą ir Ameriką. Vedė (1929 m.) Pašušvio dvaro savininko dukrą
Vandą Sirjatavičiūtę. Po Antrojo pasaulinio karo emigravo į JAV. Rufino sūnus
Vytautas Osvaldas Virkau (1930–2017) – žymus grafikas, tapytojas, profesorius,
surengęs parodų JAV ir Lietuvoje.
Vilkaičių gyventojai liepos pradžioje susiruošdavo į garsius Žemaičių Kalvarijos Švč. Panelės Marijos aplankymo atlaidus. Keletą dienų prieš atlaidų pra1344
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Vincas Jonušas
prie savo 1900 m.
Vilkaičiuose statyto
namo, kurį neatsargiai
žaisdamas su
ugnimi, netyčia
padegė ir sudegino
jo mažametis anūkas
Romualdas Jonušas,
būsimasis Vilniaus
inžinerinio statybos
instituto (VISI, dabar
Gedimino technikos
universitetas)
prorektorius.
Vilkaičiai, 1934 m.
liepos 15 d.

Jaunavedžiai
Aleksandras
Jonušas su žmona
Jadvyga Jonušiene
(Jaržemskaite) po
neseniai, prieš dvi
savaites, 1930 m.
liepos 5 d. įvykusių
vestuvių. Vilkaičiai,
1930 m. liepos 19 d.

džią ir po jų žmonių būriai su vėliavomis traukdavo pėsti, giedodami šventąsias
giesmes, kartais pritariant dūdų orkestrui. Dažniausiai važiuodavo su šeimomis
ir samdiniais dideliu vežimu, prikrautu maisto ir pašaro. Ištisomis dienomis bei
naktimis skambėdavo orkestrų garsai ir maldininkų giesmės. Būdavo einami „kalnai“ – Viešpaties Jėzaus Kryžiaus kelias. Žemaičių Kalvarijoje yra daug (apie 24)
kalnų-kalnelių, kur pastatytos koplyčios (14). Prie jų sustoję maldininkų būriai
kalbėdavo maldas, giedodavo šventąsias giesmes. Vienam būriui nusileidžiant į
apačią, kitas lipdavo į kalną. Toji šventė čia tęsdavosi apie savaitę. Per tą laiką
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žmonės užplūsdavo ne tik visą bažnytkaimį, bet ir jo apylinkes. Nakvodavo kur
papuolė: daržinėse, sandėliuose, sode ir kitur, jeigu nebegaudavo pastogės. Sekmadienį, „po visam“, vakarop, maldininkai grįždavo namo išvargę, bevaikščiodami
kalnus, dalyvaudami pamaldose šventoriuje (į bažnyčią sunku būdavo įsigrūsti) ir
šiaip besidairydami į bagamaznikus4 bei įvairias prašmatnybes visame bažnytkaimyje.
Paskutinis Vilkaičių Jonušų sodybos šeimininkas buvo Motiejaus sūnus
Vincas (1863–1948). Jis 1890 m. vedė bajoraitę Teodoziją5 Žilevičiūtę (1865–1944),
prakaulią merginą giliomis akimis iš Žarėnų parapijos Akmenskinės akalicos (bajorkaimio), kur jos tėvas turėjo dviejų valakų ūkį. Sutuokė kunigas Luomanas
Žarėnų bažnyčioje. Teodozijos kraitis buvo 500 rublių, penkios karvės, vienas
arklys, dvi kiaulės, porinis vežimas, žagrė, audimo staklės, didelė dėžė kraičiui
sudėti, kredensas (bufetas) drauge su komoda, didelė spinta drabužiams, dvi lovos,
dvi kėdės ir sofa (kanapa).
Vincas mokėsi Kantaučių ir Lieplaukės pradžios mokyklose. Pastarąją baigęs,
pusantrų metų mokėsi Šiauliuose privačiai, po kiek laiko Palangoje, rengdamasis
laikyti keturių klasių gimnazijos egzaminus. Tėvai norėjo, kad jis stotų į Kunigų
seminariją, bet Vincas nenorėjo būti kunigu, nesimokė ir, neišlaikęs egzaminų,
pradėjo tarnauti Telšių apskrities policijos raštininku, vėliau – Gadunavo valsčiaus
valdybos sekretoriaus padėjėju. Valdiškoje tarnyboje dirbo iki pašaukimo į rusų
armiją (apie 1886 m.). Buvo paskirtas į Vilkmergės (Ukmergės) artilerijos pulką,
kur baterijos raštinėje dirbo raštininku. Kariuomenėje ištarnavo apie pusant
rų
metų. Grįžęs buvo išrinktas Bernotavo valsčiaus (jo būstinė buvo Paukštakių kaime, maždaug 4 km nuo Vilkaičių) teismo nariu, o vėliau – valsčiaus iždininku
(sborščiku). Tas pareigas ėjo iki 1900 m., kai buvo išrinktas to paties valsčiaus
viršaičiu. Kiekvieną savaitę, trečiadienį ir šeštadienį, iš Paukštakių atvažiuodavo
jo paimti arklių stoties vežimas (tarantasas), pakinkytas pora pašto arklių su varpeliais (skambalais). Tarantasu Vincas Jonušas vykdavo tarnybos reikalais į valsčių,
o kitomis dienomis – kitur. Vincas išmanė galiojančius įstatymus, sumaniai patardavo, rašydavo įvairius dokumentus (kontraktus-sutartis) ir kitus raštus pagal
suinteresuotų žmonių pageidavimus. Valsčiaus viršaičiu išbuvo 15 metų, t. y. iki
Didžiojo (Pirmojo pasaulinio) karo. Apie 1900 m. Vincas pastatė erdvų namą su
baltomis langinėmis ir erdvia veranda (gonkomis6) per vidurį.
Vincui Jonušui ir Teodozijai Jonušienei (Žilevičiūtei) gimė aštuoni vaikai:
Aleksandra Prospoliauskienė (Jonušaitė, 1891 07–1969 06 23), Vladislava Vaicekauskienė (Jonušaitė, 1893 01 20–?), Teodozija Jonušaitė (1894–1901 03), Danielius
Jonušas (1895 08 15–1968 12 28), Aleksandras Jonušas (1900 04 08–1982 12 09),
Ona Čeponienė (Jonušaitė, 1904 01 21–?), Stanislava Jonušaitė (1904 01 21–1984)
ir Marija Monstavičienė-Narbutienė (Jonušaitė, 1907 10 21–?).

Akmenskinės Žilevičiai
Leonas ir Rozalija Žilevičiai buvo
Teodozijos Jonušienės (Žilevičiūtės) seneliai. Leonas buvo kilęs iš Lauksodos parapijos Smiltynių kaimo. Apie

4

5
6

Taip būdavo vadinami prekeiviai šventais paveikslėliais, rožančiais, riestainiais ir saldainiais.
Iš graikų kalbos Θεοδοσία „Dievo duotoji“.
Taip žemaičiai vadindavo verandą, pagal lenk. ganek.
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1843 m. jis su šeima persikėlė į Žarėnų parapiją, Akmenskinės akalicą (bajorkaimį),
kurioje buvo įsigijęs apie 44 ha žemės ūkį.
Leonas Žilevičius mirė 1869 m. Ūkį paliko sūnui Vincui. Žilevičiai dar turėjo
dukterį, ištekėjusią už Domeikos.
Leono sūnus Vincas Žilevičius gimė apie 1835 m. Smiltynių kaime, mirė
63 m. amžiaus Akmenskinės akalicoje 1899 m. kovo 26 d. Jis buvo vedęs Zuzaną
Rubeževičiūtę (1843–1907), Stanislovo dukterį, iš Rubežaičių akalicos Lieplaukės
parapijoje.
Jauniausias Vinco sūnus Vaclovas Žilevičius paveldėjo Akmenskinę, kurią
vėliau pardavė Juozui Gendviliui, o pats išsikėlė į Tverų parapijos Jomančių
kaimą, pas žmonos tėvus.

* * *
Apie straipsnio autorių
ir jo palikuonis
Penktasis iš aštuonių Vinco Jonušo
ir Teodozijos Jonušienės (Žilevičiūtės) vaikų – Aleksandras Jonušas (1900 04 08–
1982 12 09) – yra Jonušų giminės metraštininkas, šio straipsnio autorius ir „Lietuvos
valsčių“ serijos leidėjo Petro Jonušo senelis.
Šiame straipsnyje pateikiama ištrauka iš jo
visą sąmoningą gyvenimą rašyto ir tikslinto
giminės metraščio.
Aleksandras baigė Kantaučių pradžios mokyklą (rusų kalba) 1910 m. ir
tais pačiais metais pradėjo mokytis Telšių
berniukų gimnazijoje, tačiau mokslas buvo
brangus, todėl 1913 m. baigė Plungės
šešiametę mokyklą. Vėliau mokėsi Telšių miesto mokykloje. Pirmojo pasaulinio
karo metais užsiėmė savišvieta, mokėsi
vokiečių kalbos, iš motinos buvo išmokęs kalbėti lenkiškai. 1918 m. įsitraukė
į nepriklausomos Lietuvos atkūrimo komitetus ir organizacijas. Iki 1919 m. ėjo
Lieplaukės parapijos komiteto pirmininko
pareigas. Nuo 1919 m. dirbo Telšių ir
Sedos apskričių žemės reformos komisijos
instruktoriumi. 1920 m. pavasarį pradėjo
dirbti Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos įgaliotinio padėjėju Telšių apskričiai.
Vėliau žemės ūkio ministro J. Aleksos

Būsimasis „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos
leidėjas, dvidešimtmetis Petras Jonušas su mama
Ramute Versmių gatvėje, Vilniuje, šalia savo
namų. Kaip tik tuo metu Petras, Vilniaus
universiteto Fizikos fakulteto studentas, per
vasaros atostogas dalyvaudavo VU „Ramuvos“
klubo kraštotyros ekspedicijose, įkvėpusiose
leisti „Lietuvos valsčių“ seriją. Versmių gatvės
pavadinimas turėjo įtakos suteikti pavadinimą jo
1994 m. įkurtai „Versmės“ leidyklai, rengiančiai
ir leidžiančiai šimtatomę „Lietuvos valsčių“ seriją.
1979 m. vasara
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buvo paskirtas Žemės ūkio ministerijos įgaliotiniu Seinų apskričiai. Nuo 1924 m. ėjo
Panevėžio apskrities žemės tvarkytojo pareigas. 1927 m. buvo paskirtas Žemės reformos
departamento referentu. 1930 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino
ordinu. Nuo 1940 m. dirbo Sveikatos apsaugos liaudies komisariato dr. K. Griniaus
vardo tuberkuliozės ligoninės buhalteriu. 1951 m. paskirtas Vyriausiosios kuro valdybos
prie LSSR Ministrų Tarybos tiekimo ir realizavimo kontoros valdytojo pavaduotoju,
nuo 1954 m. – Durpių įmonių statybos-montavimo valdybos pagalbinių įmonių bazės
viršininku, nuo 1960 m. pensininkas.
Aleksandras Jonušas 1930 m. liepos 5 d. Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje
vedė Jadvygą Jonušienę (Jaržemskaitę) (1905 01 01–1983 06 05), jiems gimė keturi sūnūs:
Romualdas (1931 04 10–2021 10 27), Eduardas (1934 01 13–2013 08 02), Aleksandras
(1935 10 27–2018 01 03), Remigijus (gim. 1940).
Romualdas Jonušas 1953 m. liepos 26 d. vedė Pajautą Jonušienę (Leščiukaitytę,
1933 01 19–2014 01 27), užaugino sūnų Tomą (gim. 1966) ir dukterį Laimą (gim. 1963).
Aleksandras Jonušas 1956 m. spalio 27 d. vedė Stefaniją Jonušienę (Kubiliūtę, gim.
1935 02 26), jiems gimė du sūnūs: Algimantas (gim. 1959) ir Audrius (1961).
Eduardas Jonušas 1957 m. liepos 24 d. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo
į dangų bažnyčioje vedė Ramutę Pranę Jonušienę (Kaupelytę, gim. 1931 12 27), jiems
gimė du sūnūs: Petras (gim. 1958), „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos leidėjas, ir
Rimas (gim. 1961).
Remigijus Jonušas 1976 m. balandžio 29 d. Šlienavos (Kauno r.) bažnyčioje vedė
Jadvygą Liuciją Jonušienę (Macijauskaitę, 1944 05 15–2019 05 06), jiems gimė sūnus
Jonas (gim. 1979).
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Apie autorius
Vidas Bagdonas – girininkas, Žarėnų girininkijos vadovas.
Teresė Bagdonienė – Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos
pradinių klasių mokytoja, aktyvi visuomenininkė ir kultūros veikėja.
Danutė Baltutienė (Butkevičiūtė) – Žarėnų valsčiaus Smilgių kaimo
ūkininkė, gyvena Australijoje.
Petras Bražėnas – literatūros kritikas, ilgametis Vilniaus pedagoginio
universiteto dėstytojas, dekanas, profesorius.
Algirdas Brukas – miškininkas.
Algirdas Budrys – ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
dėstytojas, profesorius, klarnetininkas.
Loreta Bugvilienė – Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos
pradinių klasių mokytoja metodininkė, šokių mokytoja.
Elena Bukelienė (Lapinskaitė) – literatūros tyrinėtoja, humanitarinių
mokslų daktarė, ilgametė Vilniaus universiteto dėstytoja, profesorė.
Vida Ciunienė – Plungės rajono Alsėdžių vidurinės mokyklos mokytoja.
Jurga Čekatauskaitė – žurnalistė.
Salomėja Čiesnienė – ilgametė Medingėnų seniūnė.
Alma Čirvinskienė – Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, geografijos vyr. mokytoja.
Bronius Dobrovolskis – pedagogas, kalbininkas, docentas, lietuvių
kalbos vadovėlių šeštai, septintai, devintai, dešimtai klasėms
autorius, daktaras.
Stasys Dužinskas – Telšių krašto tautodailininkas.
Česlovas Gedvilas – laikraščio „Žemaitis“ korespondentas.
Irena Giedraitienė (Montvydaitė) – Šilalės krašto visuomenės veikėja.
Aistė Gintalaitė – Medingėnų pradinės mokyklos moksleivė.
Juozas Girdvainis – žurnalistas, istorikas, etnologas, fotografas,
knygų „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“ („Versmės“
leidykla, 2011), „Lietuvos nacionalinio radijo istorija, 1918–1940 m.“,
I, II t. (2006), „Statėm Kruonio elektrinę“ (2006), „Pupų Dėdės
armonikos akordai“ (2006) autorius, „Žarėnų“ monografijos
vyriausiasis redaktorius, sudarytojas.
Vincas Girdvainis – ilgametis Medingėnų ūkininkas.
Almis Grybauskas – poetas, vertėjas, dėstytojas.
Danutė Jackutė – LR Seimo nario padėjėja-sekretorė, laikraščio
„Kalvotoji Žemaitija“ korespondentė.

„Žarėnų“ monografijai straipsnius parašė
95 autoriai.
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Paulina Jankauskienė – mokytoja, Žarėnų vidurinės mokyklos
direktorė, aktyvi kultūros veikėja.
Meilė Jasienė – ekonomistė, socialinių mokslų daktarė, ilgametė
Vilniaus universiteto dėstytoja.
Zenaida Jasiukėnienė (Urbonaitė) – ilgametė Medingėnų vidurinės
mokyklos mokytoja, visuomenininkė.
Aleksandras Jonušas (1900 04 08–1982 12 09) – Lieplaukės parapijos
komiteto pirmininkas (iki 1919), Telšių ir Sedos apskričių žemės
reformos komisijos instruktorius, Žemės ūkio ir valstybės turtų
ministerijos įgaliotinio padėjėjas Telšių apskričiai (1920), Žemės ūkio
ministerijos įgaliotinis Seinų apskričiai, Panevėžio apskrities žemės
tvarkytojas (nuo 1924), Žemės reformos departamento referentas (nuo
1927). Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu
(1930). Sveikatos apsaugos liaudies komisariato dr. K. Griniaus vardo
tuberkuliozės ligoninės buhalteris (nuo 1940), Vyriausiosios kuro
valdybos prie LSSR Ministrų Tarybos tiekimo ir realizavimo kontoros
valdytojo pavaduotojas (nuo 1951). Durpių įmonių statybos-montavimo
valdybos pagalbinių įmonių bazės viršininkas (nuo 1954), Jonušų
giminės metraštininkas.
Jonas Jonušas (Remigijaus sūnus) – filologas, humanitarinių mokslų
daktaras (2007). Kauno technologijos universiteto, Mykolo Romerio
universiteto lektorius. Mokslo tyrimų sritis – XX a. 3 ir 4 dešimtmečių
spaudos istorija, retorika, mokslo kalba, gretinamoji lietuvių ir rusų
kalbų gramatika.
Petras Jonušas – fizikas, verslininkas, leidėjas. 1994 m. kartu su
bendraminčiais pradėjo rengti spaudai ir leisti šimtatomę Lietuvos
istorijos ir tradicinės kultūros lokalinių monografijų seriją „Lietuvos
valsčiai“, tam tikslui įsteigė „Versmės“ leidyklą, yra šios leidyklos
vadovas nuo jos įkūrimo.
Remigijus Jonušas – inžinierius mechanikas, habilituotas mokslų
daktaras (1990). KPI (dabar Kauno technikos universitetas), Vilniaus
Gedimino technikos universiteto (dabar VILNIUS TECH) dėstytojas.
Tyrimų sritis – precizinės rotorinės sistemos, riedėjimo guolių
eksploatacinės savybės, technologinių įrenginių vibrodiagnostika.
Lietuvos nacionalinės (mokslo) premijos laureatas (2003, su kt.).
Romualdas Jonušas – Telšių gyventojas, sovietų kariškių nužudytų
Lietuvos partizanų kapavietės Ariškės miškelyje (kartu su broliu
Alfredu) atradėjai ir partizanų žeminių Dievo Krėslo miške tvarkytojai.
Algimantas Juozaitis – Rietavo aukštesniosios žemės ūkio mokyklos
dėstytojas.
Laima Jurkuvienė – Žarėnų bendruomenės pirmininkė, aktyvi
visuomenininkė ir kultūros veikėja.
Zigmas Juškevičius – inžinierius elektrikas, fotografas, kraštotyrininkas.
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Vlada Kalpokaitė – Lietuvos kultūros instituto darbuotoja.
Antanas Kalvaitis – ilgametis Alytaus ir Prienų rajonų policijos
komisariatų vadovas.
Dalia Karalienė – Telšių žemaičių muziejaus „Alka“ Archeologijos
skyriaus vedėja.
Virginija Kavaliauskienė – žurnalistė.
Kristina Kleinienė (Untulytė) – Tverų gimnazijos Medingėnų
skyriaus mokytoja, kultūros veikėja.
Marija Kliučininkienė (Krolytė) – visuomenės veikėja.
Algirdas Končius – dėstytojas, skautų sąjūdžio narys.
Ignas Končius – fizikas, etnografas, profesorius, Lietuvos visuomenės
ir kultūros veikėjas.
Stefanija Kryževičienė – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
bendrijos Telšių skyriaus pirmininkė.
Andrius Kuliešis – miškininkas, habilituotas daktaras, profesorius.
Bronė Lakačauskienė – ilgametė Medingėnų vidurinės mokyklos mokytoja.
Ginta Liaugminienė (Damanskytė) – žurnalų „Namie“, „Mamos
žurnalas“ skyrių redaktorė.
Loreta Onutė Lukoševičienė – UAB „Laurencija“ vadovė, ilgametė
Vilniaus maisto prekybos įmonės vadovė.
Virginija Lukošienė – ilgametė Žarėnų bibliotekos vedėja.
Pranas Lukošius – ilgametis Žarėnų seniūnas.
Roma Mėčienė – Plungės laikraščio „Žemaitis“ korespondentė.
Rimantas Mėčius – buvęs Plungės laikraščio „Žemaitis“ redaktorius.
Jadvyga Mickevičienė (Pleškytė) – bibliotekininkė, ilgametė
Medingėnų kultūros namų darbuotoja.
Vacys Milius – etnologas, kraštotyrininkas, Lietuvos katalikų mokslų
akademijos akademikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras,
profesorius.
Kazys Misius – istorikas, inžinierius, kraštotyrininkas, daugelio
knygų sudarytojas ir autorius.
Juozas Pabrėža – lituanistas, pedagogas, docentas, humanitarinių
mokslų daktaras.
Mindaugas Paknys – Lietuvos kultūros istorikas, humanitarinių
mokslų daktaras, Lietuvos kultūros tyrimų instituto darbuotojas.
Algimantas Patašius – Lietuvos Respublikos aplinkos inžinerijos ir
kraštotvarkos mokslų daktaras.
Zita Paulauskaitė – Medingėnų pagrindinės mokyklos moksleivė.
1351

ŽARĖNAI

Lietuvos valsčiai

Marijona Petkevičienė – ilgametė Žarėnų „Minijos“ vidurinės
mokyklos rusų kalbos mokytoja, mokyklos muziejaus įkūrėja.
Irena Petkutė-Vilnelė – Medingėnų aštuonmetės mokyklos mokytoja,
partizanė, poetė.
Danutė Pilipavičienė (Dauginytė) – ilgametė mokytoja Lauko
Sodos septynmetėje, Lieplaukės aštuonmetėje ir Telšių „Atžalyno“
vidurinėje mokyklose.
Alė (Elena) Počiulpaitė – etnologė, menotyrininkė, humanitarinių
mokslų daktarė.
Vytenis Rimkus – dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų
daktaras, profesorius.
Žilvinas Rinkšelis – visuomenės veikėjas.
Bronius Riška – ilgametis Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos
rusų kalbos mokytojas.
Pranas Rumbutis – nusipelnęs žemės ūkio darbuotojas, rašytojas,
socialinių mokslų daktaras.
Antanas Rupeika – architektas.
Marija Rupeikienė – architektė, humanitarinių mokslų daktarė.
Vytautas Rutkauskas – Lietuvos politikos bei visuomenės veikėjas,
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius.
Skaistė Sadonytė – žurnalistė.
Stasė Semenavičienė – Telšių klubo „Mano namai“ koordinatorė.
Kazys Sivickis – hidrotechnikos inžinierius, technologijos mokslų
daktaras, politikos veikėjas, visuomenininkas.
Jolanta Skurdauskienė – Plungės Žemaičių dailės muziejaus
direktoriaus pavaduotoja.
Rita Stančiukienė – „Plungės“ laikraščio korespondentė.
Ieva Stankutė – Gedikėnų kaimo ūkininkė.
Danutė Statkienė – bibliotekininkė, Žarėnų bendruomenės tarybos narė.
Stasys Stropus – istorikas.
Irena Šeškevičienė – laikraščio „Pajūrio naujienos“ korespondentė.
Gintaras Šidlauskas – Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo
departamento Specialiųjų tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas.
Aleksandras Šliaupa – geologas, gamtos mokslų daktaras, Gamtos
tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto visuomeninis
konsultantas. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys – neotektonika,
struktūrinė geologija bei geomorfologija, ekogeologija.
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Damijonas Šniukas – žurnalistas, publicistas, visuomenės veikėjas.
Povilas Šverebas – istorikas, pedagogas, redaktorius.
Alfonsas Tekorius – vertėjas, filologijos mokslų daktaras.
Irena Valančienė – ilgametė Medingėnų pagrindinės mokyklos
mokytoja, visuomenininkė.
Vitas Valatka – archeologas, muziejininkas, visuomenės veikėjas.
Aldona Vareikienė – žurnalistė.
Adolfina Varnelienė (Kerpauskaitė) – Telšių rajono literatų klubo
„Šatrija“ vadovė, poetė.
Vaclovas Viršilas – ilgametis Žarėnų vidurinės mokyklos mokytojas,
kultūrinių renginių organizatorius.
Birutė Viršilienė (Skučaitė) – ilgametė Žarėnų vidurinės mokyklos
mokytoja, pirmųjų Joninių organizatorė (kartu su vyru Vaclovu).
Milda Višteinaitė – muziejininkė.
Donata Vitkienė – Rietavo „Mūzos“ klubo narė, literatė.
Ona Voverienė – socialinių mokslų daktarė, profesorė.
Gintautas Zabiela – archeologas, istorikas, humanitarinių mokslų
daktaras, docentas.
Virginija Žadeikienė – Medingėnų bibliotekos vedėja.
Leonas Žalys – žurnalistas.
Sigutė Žeimaitienė – ilgametė Plungės rajono Žlibinų seniūnė.
Regina Žukienė – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Farmacijos
fakulteto provizorė, socialinių mokslų daktarė.
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Summaries of scientific research papers
Land subsurface setup in Žarėnai area
Aleksandras Šliaupa

The area of the Žarėnai District lies in that part of the Žemaičiai Upland
where the picture of the present relief had been created by two wide ice lobes
of the last glaciation moving from the Riga Gulf and the Baltic Sea basin area.
On the whole, the formation of this upland from the very beginning was determined by the neotectonic structure being formed during the Quaternary as well
as by multiple activities of continental glaciers. Dynamics of the last continental
ice-sheet (advances and retreats) followed by deposition and formation of relief
forms depended on such neotectonic structures as Šiauliai elevation, West Lithuanian monocline with Rietavas sag, Jelgava depression, Panevėžys saddle and
Kaunas structure terrace. Namely, the West Žemaitija structural terrace made the
structural basis of the all Žemaičiai Upland.
In terms of deep geology structure, Žarėnai area falls into a very complex
Telšiai deformation zone of the crystalline bed and sedimentary cover. Very active formation of this zone began in the Proterozoic before 1.8 billion years and
lasted as far as the Early Proterozoic. A calmer palaeogeographical environment,
although variable (quite common change in sedimentation and denudation processes), began during the Lower Devonian Viešvilė period and continues now.

Forests in the area of Žarėnai
Andrius Kuliešis

Forests are an integral part of the landscape, as well as a part of the eco
nomic and cultural life of a country or a region. The most important natural
values are formed and most easily preserved in them. The Žarėnai land area
is defined according to the Žarėnai rural district (valsčius) boundaries fixed by
L. Kavaliauskienė according to the 1923 census. The forests of the Žarėnai region
fall into the two largest forest massifs of Samogitia (Žemaitija): Pagermantė–
Vilkai–Parešketis in the north, and Tverai–Judrėnai in the south. The productivity
of Žarėnai region forests and other values accumulated in it, as well as their
changes over the last seven decades are evaluated in the paper. The forest cover
in the region has increased from 29.8 to 50.6 percent over the past 60 years. Private (71%) mostly commercial (79%) forests prevail. Protective forests accounted
for 16%, with ecosystem protection making for 6% of all forest areas. The most
common habitats of medium richness (63%) are notable for normal (43%) and
temporary excess moisture (31%). Spruce (34%), birch (27%) and pine (22%) stands
prevail in the forests. The highest productivity is achieved at the spruce stands
of the region. Higher forest productivity in the southern part of the area results
by higher volumes of forest stands (from 6 to 25 percent) and higher increment
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of soft deciduous stands. The forests of the region are characterised not only
by accumulated volumes of wood and higher than average increments but also
by a very expressive hydrographical network enriching the landscape, many ri
vers and streams, valuable protected areas and natural monuments, as well as
archaeological objects and accumulated historical and cultural values.

The architecture of sacral buildings and parish
houses in the area of Žarėnai
Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika

Sacral buildings stand in Žarėnai, Lauko Soda and Medingėnai. In Žarėnai
there are a Catholic church, a belfry, small sacral buildings, two cemeteries,
a cemetery chapel, and several parish buildings. There was also a synagogue
in the block between the northern cemetery and the churchyard. The church is
wooden, two-tower, three-aisle pseudobasilic. Its architecture is of fragmented
character. In the exterior, the modernized Neo-Gothic forms are originally intertwined with restrained details of the modernised order and various plank siding.
The interior is dominated by a modern stylised three-aisle space with Neo-Gothic
elements and fragments of decorative paintings on walls and ceilings matching
them. Belfry is of simple ethnic architecture forms and belongs to a rather rare
type of belfries; it has two purpose rooms: a bell tower and a mortuary; moreover, the belfry construction site is unconventional, situated behind the church
apse. The churchyard is of an irregular hexagonal plan, uneven relief, fenced by
a stone masonry wall with one large and four narrow gates. There is a chapel
in the Catholic cemetery in the southern part of the town. It is of a simple size,
made of stones and red bricks, rectangular in the plan. The chapel’s architecture
forms are laconic; the interior space is covered with a wooden cylindrical vault.
The cemetery is surrounded by a stone masonry fence with two gates. Now in
the old parsonage homestead there is a parsonage and two outbuildings. In Lauko
Soda, there is a Catholic church, a belfry, small sacral buildings, and parsonage homestead. The church is wooden, of simple forms, in which elements of
ethnic and professional architecture intertwine; the interior is notable for bright
stylised features of Neo-Baroque and Neo-Classicism. The bell tower is of ethnic
architecture and simple forms; an unconventional second-stage solution provides
it some richness. The churchyard is of an irregular quadrangular plan; it is surrounded by a stone masonry fence with two gates. There is a parsonage and
two outbuildings in the parsonage homestead. In Medingėnai, there is a Catholic
church, a belfry, small sacral buildings, and the remains of the basement of the
old parsonage homestead. The church is wooden, two-tower, with pseudobasilic
spaces. Its exterior is dominated by Neo-Gothic forms, there are some stylised
order elements, while the decor of the lower casings of the windows is typical of
ethnic architecture. The interior also features a stylistic combination of Neo-Gothic
and modified order forms. The bell tower is made of stones and red bricks; it is
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two-staged, square plan. It belongs to the historicism period, laconic architecture,
with stylised order elements. The churchyard is of an irregular octagonal plan, flat
relief, stone masonry fence with a large gate and three smaller ones. A parsonage
homestead was established away from the churchyard.
bulakaite@gmail.com

Phonetic features of the Žarėnai speech
Juozas Pabrėža

Phonetic features (sounds and prosody) discussed in the present paper show
that the Žarėnai speech is a typical representative of the Northern Samogitian
(Šiaurės Žemaičių) Telšiškiai sub-dialect: it has retained ọu, ẹi sounds typical
of Northern Samogitian dounininkai, the present law of Samogitian affricative sounds,
a more ancient pronunciation of nasal vowels ą, ę, ų, į with n, an exceptional assimilation of vowels, typical of Telšiškiai sub-dialect, Samogitian qualities of other
sounds; the most intensive universal stress retraction, and expressed accents.
pabrezajuozas@gmail.com
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Santrumpos ir sutrumpinimai
AB – akcinė bendrovė
AG – arklio galia
AIDS – įgytas imunodeficito sindromas
(angl. Acquired Immune Deficiency Syndrome)
AKIM – aukštosios kultūros impulsai mokykloms
ALF – Atviros Lietuvos fondas
ARFA – Juozo Girdvainio asmeninis archyvas
ASSR – autonominė sovietų socialistinė respublika
ASI – Architektūros ir statybos institutas
AT – Aukščiausioji Taryba
ATA – atminties įrenginių (diskų ir kt.) prijungimo
prie kompiuterio standartas
ATL – Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje
AŽSR – Žemaitijos šaulių rinktinė
AŽŪM – aukštesnioji žemės ūkio mokykla
BK – baudžiamasis kodeksas
BPDG – būk pasiruošęs darbui ir gynybai (sporto
normatyvai)
BS – Bendrasis skyrius
CD – kompaktinė plokštelė
CK – Centro komitetas
DŽDT – Darbo žmonių deputatų taryba
DŽDT VK – Darbo žmonių deputatų tarybos
Vykdomasis komitetas
ECGL – Europos kompiuterio vartotojo
pažymėjimas
ELTA – Lietuvos telegramų agentūra
ES – Europos Sąjunga
FTMC – Fizinių ir technologijos mokslų centras
GPU – Valstybės politinė valdyba (SSRS)
IKT – informacinės komunikacinės technologijos
JMB – jaunieji miško bičiuliai
INRI – Jėzaus monograma
ITC – informacinių technologijų centras
IQES – internetinė sistema mokykloms
JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos
J.E. – Jo Eminencija
JT – jungtinės tautos
JŪR – Jaunųjų ūkininkų ratelis
KAA – Kauno apskrities archyvas
KAM – Krašto apsaugos ministerija
KC – kultūros centras
K. g. – Kauno gubernija
KGB – SSRS valstybės saugumo komitetas
KKI – Kūno kultūros institutas; kultūros ir
kūrybinės industrijos
KPC – Kultūros paveldo centras
KP – Komunistų partija
KP CK – Komunistų partijos centro komitetas
KPI – Kauno politechnikos institutas
KTU – Kauno technologijos universitetas
KU – Klaipėdos universitetas
LAA – Lietuvos TSR archeologijos atlasas
LAF – Lietuvių aktyvistų frontas
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas
LDK – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
LDP – Lietuvos demokratų partija
LF – Lietuvių frontas

LGGRTC – Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centras
LHEŽ – Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas
LYA – Lietuvos ypatingasis archyvas
LIBIS – Lietuvos integralios bibliotekų informacijos
sistemos (suvestinis katalogas)
LIIR – Lietuvos istorijos instituto rankraštynas
L.J.S. – Lietuvos jaunimo sąjunga
LKA – Lietuvių kalbos atlasas
LKBK – Lietuvos katalikų bažnyčios kronika
LKP(b) – Lietuvos komunistų partija (bolševikų)
LKP CK – Lietuvos komunistų partijos centro
komitetas
LKT – Lietuvių kalbos tarmės, Liaudies komisarų
taryba
LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas
LLA – Lietuvos laisvės armija
LLD – Lietuvių liaudies dainynas
LLDK – Lietuvių liaudies dainų katalogas
LLMA – Lietuvos literatūros ir meno archyvas
LLKS – Lietuvos laisvės kovos sąjūdis
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
LLV – Lietuvos laikinoji vyriausybė; Lenkijos–
Lietuvos Valstybė
LM – Lietuvos Metrika
LMA – Lietuvos mokslų akademija
LMKJ – Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas
LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
LNMMB RKR – Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių
skyrius
LPJŠ – Lietuvos partizaninio judėjimo štabas
LR – Lietuvos Respublika
LRT – Lietuvos radijas ir televizija
LSDP – Lietuvos socialdemokratų partija
LS(T)SR – Lietuvos Sovietų (Tarybų) Socialistinė
Respublika
LŠS – Lietuvos šaulių sąjunga
LTR – Lietuvių tautosakos rankraštynas
LPS Lietuvos partizanų sąjunga; Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdis
L.T.S. – Lietuvos tautininkų sąjunga
LUP – Lietuvos urbanistikos paminklai
LVA – Lietuvos veterinarijos akademija
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas
LVR – Lietuvos vietinė rinktinė
LŽŪA – Lietuvos žemės ūkio akademija
LŽŪU – Lietuvos žemės ūkio universitetas
MA – Mokslų akademija
MAB RS – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių
bibliotekos Rankraščių skyrius
MGB – SSRS valstybės saugumo ministerija
MN – absoliutus aukštis nuo jūros lygio
MT – Ministrų Taryba
MTI – mokslinių tyrimų institutas
MTP – mokyklų tobulinimo programa
MTS – mašinų ir traktorių stotis
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MVD – SSRS vidaus reikalų ministerija
NKGB – SSRS valstybės saugumo liaudies
komisariatas
NKVD – SSRS vidaus reikalų liaudies komisariatas
NVO – nevyriausybinės organizacijos
OLP – atskiras lagerio punktas
ORS – darbininkų aprūpinimo skyrius
PDG – pasiruošęs darbui ir gynybai (sporto
normatyvai)
PISA – Tarptautinio studentų įvertinimo
programa (angl. Program for International Student
Assessment)
PIT – profesinis informavimo taškas
POW – lenkų karinė organizacija
PPT – pedagoginė psichologinė tarnyba
PS – politinis skyrius
PUPP – pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimas
RK – rajono komitetas
RKB – Romos katalikų bažnyčia
RPMC – regioninio profesinio mokymo centras
RSFSR – Rusijos Sovietų Federacinė Socialistinė
Respublika
SA – senieji aktai
SKD – smulkaus kredito draugija
SS – apsaugos rinktinė, sukarinta nacistinės
Vokietijos organizacija
SSKP – Sovietų Sąjungos komunistų partija
SSRS – Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga
ŠLK – Švietimo liaudies komisariatas
Š.S. – Šaulių sąjunga
ŠPI – Šiaulių pedagoginis institutas
ŠVS – Šiaurės vakarų skyrius
TBA – tarpbibliotekinis abonementas
TLDP – Tautiškoji lietuvių demokratų partija
TSKP CK – Tarybų Sąjungos komunistų partijos
centro komitetas

TSRS – Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga
TV – televizija
UAB – uždaroji akcinė bendrovė
UDK – universalioji dešimtainė klasifikacija
UNESCO – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo
ir kultūros organizacija (angl. United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization)
VAK – Valstybės archeologijos komisija
VDA – Vilniaus dailės akademija
VDKM – Vytauto Didžiojo karo muziejus
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VIP – viešoji interneto prieiga
VIPT – viešasis interneto prieigos taškas
VKP(b) – Visasąjunginė komunistų partija
(bolševikų)
VLIK – Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo
komitetas
VLSD – Vilniaus lietuvių savišalpos draugija
VPI – Vilniaus pedagoginis institutas
VPU – Vilniaus pedagoginis universitetas
VR – vietinė rinktinė
VRM – Vidaus reikalų ministerija
VšĮ – viešoji įstaiga
VU – Vilniaus universitetas
VVDI – Vilniaus valstybinis dailės institutas
VVPI – Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas
VVS (V.V.S.) – Vilniui vaduoti sąjunga
VVU – Vilniaus valstybinis universitetas
VŽF – Valstybinis žemės fondas
ŽŪB – žemės ūkio bendrovė; žemės ūkio bankas
ŽŪK – žemės ūkio komisija
ŽŪKD – žemės ūkio kredito draugija
ŽŪM – Žemės ūkio ministerija
ŽŽŪM – žemesnioji žemės ūkio mokykla
Wi-Fi – belaidžio ryšio technologijos prekinis
ženklas

a – aras
a. – amžius; aikštė
a. a. – amžiną atilsį
adm. – administracija, administracinis
agr. – agronomas
akad. – akademija
al. – alėja
ap. – aprašas
apyl. – apylinkė
apyg. – apygarda
apskr. – apskritis
archit. – architektas (-ė)
asm. – asmeninis
ats. – atsakingasis
aukšt. – aukštuma
aut. – autorius
b. – byla
bal. – balandis (mėnuo)
bibliogr. – bibliografija
birž. – birželis (mėnuo)
b-ka – biblioteka
brėž. – brėžinys

brus. – baltarusių (kalba)
buv. – buvęs
b-vė – bendrovė
b. ž. – bendrinis žodis
bžn. – bažnyčia, bažnytinis
bžnk. – bažnytkaimis
cm – centimetras
cnt – centneris
d. – diena; dalis; duktė
dab. – dabartinis
dail. – dailininkas
dėst. – dėstytojas
dgs. – daugiskaita
d-ja – draugija
doc. – docentas
dok. – dokumentas
dr. – daktaras (mokslų)
drg. – draugas (kreipimasis)
dš. – dešinysis (intakas)
dv. – dvaras
egz. – egzempliorius
eil. – eilėraštis; eilutė
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eil. Nr. – eilės numeris
eksp. – ekspedicija
el. – elektroninis
etc. – (lot. et cetera – ir kita, ir taip toliau)
ež. – ežeras
f. – fondas
fak. – fakultetas
fotogr. – fotografas; fotografavo
g – gramas
g. – gatvė; giminė (gram.)
geg. – gegužė (mėnuo)
gerb. – gerbiamasis, gerbiamas
gim. – gimęs (-usi)
gimn., g-ja – gimnazija
gyv. – gyvenantis
glž. st. – geležinkelio stotis
gram. – gramatika, gramatikos
gub. – gubernija
h – aukštis
ha – hektaras
habil. dr. – habilituotas daktaras (mokslo laipsnis)
hibr. – hibridas
ibidem (ibid) – lot. ten pat (nurodant citatų
šaltinius)
iliustr. – iliustruotas
inst. – institutas
int. – intakas
inž. – inžinierius, inžinerinis
išl. – išleista
išsp. – išspausdinta
k. – kaimas; kalba
kan. – kanauninkas
kand. – kandidatas
kg – kilogramas
k-ja – komisija
kl. – klasė
kln. – kalnas
klv. – kalva
km – kilometras
kn. – knyga
kol. – kolūkis
kp – kapeika
kr. – kraštas
kt. – kita; kiti
k-tas – komitetas
ktm – kietmetris
kun. – kunigas
kv. m – kvadratinis metras
l, L – litras
l. – lapas (popieriaus); laipsnis; literatūra
laikr. – laikraštis
lapkr. – lapkritis (mėnuo)
leid. – leidinys, leidimas, leidėjas
lenk. – lenkų
lent. – lentelė
liet. – lietuvių, lietuviškai
lit. – literatūra
l-kla – leidykla
lot. – lotynų (kalba)
Lt – litas
ltn. – leitenantas

m – metras
m. – metai; miręs; mokslų (prie mokslų laipsnio);
moteriškoji giminė (gramatika)
m. dr. – mokslų daktaras
mėn. – mėnuo
min. – minėtas (straipsnis)
m-ja – ministerija
mjr. – majoras
m. kand. – mokslų kandidatas
m-kla – mokykla
mm – milimetras
mln. – milijonas
m. m. – mokslo metai
mok. – mokinys
mokyt. – mokytojas
moksl. – mokslinis, mokslo
mst. – miestas
mstl. – miestelis
mšk. – miškas
mškl. – miškelis
m. ū. – miškų ūkis
neg. nr. – negatyvo numeris
Nr., nr. – numeris
nuotr. – nuotrauka
org. – organizacija, organizacinis
orig. – originalas, originalus
p. – puslapis; ponas, ponia, panelė
P – pietūs
pab. – pabaiga
pagr. – pagrindinis
pan. – panašiai
par. – parapija
past. – pastatyta; pastaba
pav. – paveikslas (iliustracija); pavietas (apskritis)
ped. – pedagoginis, pedagogas
ph – vandenilio potencialas
pieš. – piešinys
pil. – pilietis
piliav. – piliavietė
pirm. – pirmininkas
pkp. – pilkapynas
plg. – palygink
plk. – pulkininkas; pelkė
plkl. – piliakalnis
plv. – palivarkas
po Kr. – po Kristaus
pr. – pradžia; prospektas; prieš; prūsų
PR – pietryčiai
prad. – pradinis, pradžios
pr. Kr. – prieš Kristų
pr. m. e. – prieš mūsų erą
proc. – procentas
prof. – profesorius
prvd. – pravardė
pv. – pieva
PV – pietvakariai
pvd. – pavardė
pvz. – pavyzdžiui
r. – rajonas
R – rytai
rb – rublis
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red. – redaktorius, redakcinis
reprod. – reprodukcija
resp. – respublika
rezist. – rezistentas, rezistencinis
rež. – režisierius
rink. – rinkinys
rst. – raistas
rugpj. – rugpjūtis (mėnuo)
rugs. – rugsėjis (mėnuo)
rus. – rusų (kalba)
s – sekundė
s. – sūnus; sala; sieksnis
sav. – savaitė
saviv. – savivaldybė
sen. – seniūnas; seniūnija; senasis, senovinis
s-ga – sąjunga
sk. – skyrius
sl. – slavų
slap., slapyv. – slapyvardis
soc. – socialinis
sov. – sovietų; sovietinis
sp. – spauda; spaustuvė
splv. – spalvotas, -a
spec. – specialus; specialybė, specialistas
sr. – sritis
str. – straipsnis
sud. – sudarė; sudarytojas
š. – šalis
Š – šiaurė
Š. – šaltinis (informacijos)
š. m. – šių metų
šnek. – šnekamosios (kalbos)
ŠR – šiaurės rytai
šv. – šventas
ŠV – šiaurės vakarai

Lietuvos valsčiai

Švč. – Švenčiausiasis, -ioji
t – tona
t. – tomas
tech. – technikos
t. y. – tai yra
t. p. – taip pat
t. t. – taip toliau
tūkst. – tūkstantis
tv. – tvenkinys
ukr. – ukrainiečių (kalba)
up. – upė
upl. – upelis
u-tas – universitetas
v. – vardas; vyriškoji giminė (gramatika)
V – vakarai
vad. – vadovas; vadinamasis
val. – valanda
vas. – vasaris (mėnuo)
v-ba – valdyba
veik. – veikalas
vid. – vidurinė (mokykla); vidurinis (išsilavinimas)
vyr. – vyriausias, vyriausiasis
vyresn. – vyresnysis
vysk. – vyskupas; vyskupija
vls. (vlsč.) – valsčius
vlst. – valstybė
vnk. – vienkiemis
vns. – viensėdis
vnt. – vienetas, vienetų
vok. – vokiečių (kalba)
vtv. – vietovardis
žml. – žemėlapis
žr. – žiūrėk
ž. ū. – žemės ūkis
žurn. – žurnalas
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Žarėnų gyvenvietės žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
1361

Buvusio Žarėnų valsčiaus (pagal 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis) demografinis
žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
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Žarėnų valsčiaus žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė A. Dubikaltienė
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Buvusių Lietuvos valsčių
žemėlapis. Tamsiau
išskirtas Žarėnų valsčius.
Sudarė UAB „Žemėlapių
artelė“ kartografė
A. Dubikaltienė
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Apie serijà „Lietuvos valsèiai“
„Versmës“ leidykla nuo veiklos pradþios 1994-aisiais rengia ir leidþia lokaliniø monografijø serijà „Lietuvos valsèiai“, skiriamà Lietuvos tûkstantmeèiui,
minëtam 2009-aisiais, Lietuvos valstybës susikûrimo 750 metø jubiliejui (1253–2003)
ir Lietuvos valstybës atkûrimo 100-meèiui (1918–2018). Kartu monografijos dedikuojamos kitoms reikðmingoms valstybës, jos miestø ir miesteliø bei kitø svarbiø
šalies istorinių ávykiø sukaktims.
Serijos pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai – XIX a. viduryje susiformavæ
valsèiai iki jø panaikinimo 1950 m. buvo maþiausi ir palyginti stabilûs administ
raciniai-teritoriniai vienetai, jungæ tapaèios etninës kultûros þmones, valsèiø ribos
paprastai atitiko ir parapijø bendruomeniø ar ðnektø ribas.
„Lietuvos valsèiø“ serija – tai daugiatomis vienodos struktûros leidinys apie
Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie jø ir jø apylinkiø
kraðtovaizdþio raidà bei istorijà nuo seniausiø prieðistoriniø laikø iki mûsø dienø,
kovas uþ Nepriklausomybæ, apie tradicinæ kultûrà, verslus, kalendorinius ir ðeimos
paproèius, paproèiø teisæ, liaudies iðmintá, baþnyèias, áþymius þmones, tarmiø ir
vietos ðnektø ypatumus, tautosakà, tautines maþumas, jø paproèius ir kt.
Remdamiesi þmoniø atsiminimais, „Versmės“ leidyklos rengtų lokalinių
tyrimų ekspedicijų bei archyvø duomenimis, mokslo studijomis, kitais raðytiniais
ðaltiniais bei medþiaga, kiekvienà serijos knygà raðo dideli – iki 160 autoriø kolektyvai: þinomi Lietuvos istorikai, archeologai, etnologai, tautosakininkai, kalbininkai,
sociologai, geologai, geografai, biologai, taip pat kraðtotyrininkai, kraðtieèiai, kiti
autoriai. Ið viso serijai jau yra raðæ apie 3 000 autoriø, ið jø daugiau kaip 380 turi
mokslo vardus (þr. www.versme.lt/autoriai.htm).
Išleidus „Žarėnų“ monografiją, skirtą Žarėnų 775 metų sukakčiai (1 420 p.,
2021), „Lietuvos valsčių“ seriją kartu su serijoje nenumeruotomis knygomis – dar
plonais viršeliais išleista įžangine serijos knyga „Sintautai. Žvirgždaičiai“ (432 p.,
1996), „Salako kraštas“ (420 p., 2012) bei „Pabradės“ monografijos įžangine knyga
(480 p., 2017) – sudaro 42 monografijos, 56 tomai, 63 980 puslapių, 5 086 straipsniai, kuriuos parašė 2 395 autoriai.
Anksèiau iðleistos „Lietuvos valsčių“ serijos knygos: „Þagarë“ (1-oji serijos
monografija; dedikuota Þagarës 800 m. jubiliejui, 912 p., 1998), „Obeliai. Kriaunos“
(2-oji; Obeliø 480 m. sukakèiai, 864 p., 1998; 2-oji laida – Obeliø ir Kriaunø 500 m.
jubiliejui, 1 224 p., 2009), „Plateliai“ (3-ioji; Plateliø 550 m. jubiliejui, 800 p., 1999),
„Þiobiðkis“ (4-oji; Þiobiðkio parapijos 200 m. jubiliejui, 1 024 p., 2000), „Ðirvintos“
(5-oji; Ðirvintø 525 m. sukakèiai, 776 p., 2000), „Lygumai. Staèiûnai“ (6-oji; Staèiûnø
parapijos 90-meèiui, 896 p., 2001), „Veliuona“ (7-oji; Magdeburgo teisiø suteikimo
Veliuonai 500 m. jubiliejui, 1 176 p., 2001), „Raguva“ (8-oji; Raguvos 500 m. jubiliejui, 1 128 p., 2001), „Seredþius“ (9-oji; Seredþiaus 710 m. sukakèiai, 1 238 p.,
2003), „Kvëdarna“ (10-oji; Kvëdarnos 675 m. sukakèiai, 1 160 p., 2004), „Papilë“
(11-oji; Papilës 665 m. sukakèiai, I dalis – 1 082 p., 2004, II dalis – 752 p., 2006),
„Tauragnai“ (12-oji; Tauragnø 750 m. jubiliejui, 1 364 p., 2005), „Musninkai. Kernavë.
Èiobiðkis“ (13-oji; Musninkø 445 m., Kernavës 725 m., Èiobiðkio 475 m. sukaktims,
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1 304 p., 2005), „Laukuva“ (14-oji; Laukuvos 750 m. jubiliejui, 1 874 p., I dalis –
924 p., 2005, II dalis – 950 p., 2008),
„Gelvonai“ (15-oji; Gelvonø 625 m.
sukakèiai, 1 384 p., 2009), „Baisogala“
(16-oji; Baisogalos 470 m. sukakèiai,
1 056 p., 2009), „Gruzdþiai“ (17-oji;
Gruzdþiø 375 m. sukakèiai, 2 304 p.,
I dalis – 1 000 p., 2009, II dalis –
1 304 p., 2010), „Endriejavas“ (18-oji;
Endriejavo 230 m. sukakèiai, 1 412 p.,
2010), „Vepriai“ (19-oji; Vepriø 625 m.
sukakèiai, 1 320 p., 2010), „Þeimelis“
(20-oji; Þeimelio 510 m. sukakèiai,
1 796 p., I dalis – 888 p., II dalis – 908 p.,
2010), „Lietuvos lokaliniai tyrimai“
(21-oji; I dalis – 2000–2002 m. mokslo
darbai, 1 082 p., 2011), „Panemunėlis“
(22-oji; Panemunėlio 240 m. sukakčiai,
1 684 p., I dalis – 858 p., II dalis – 826 p.,
2011), „Gelgaudiškis“ (23-ioji; Gelgaudiškio 500 m. jubiliejui, 1 808 p., I dalis –
900 p., II dalis – 908 p., 2011), „Juodupė.
Onuškis“ (24-oji; Onuškio 510 m. sukakčiai bei Juodupės 100 m. jubiliejui,
1 832 p., I dalis – 912 p., II dalis – 920 p.,
2012), „Kartena“ (25-oji, Kartenos 750 m.

1998 m. pasirodþiusi
1-oji „Lietuvos valsèiø“
serijos monografija „Þagarë“
kartu yra ir 1-oji knyga
Lietuvoje, iðleista su
Lietuvos tûkstantmeèio
sukakties þenklu

Pirmąją „Lietuvos valsčių“
serijos monografiją „Žagarė“
Lietuvos Respublikos
Prezidentui Valdui Adamkui
įteikia viena knygos
sudarytojų ir autorių
žagarietė mokytoja
Romualda Vaitkienė.
Žagarės 800 metų jubiliejus.
1998 m. birželio 27 d.
Džojos Gundos Barysaitės
nuotr.
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Pasibaigus „Lietuvos valsèiø“ serijos 15 metø sukakties minëjimo ir naujausiø 2009-aisiais iðleistø
monografijø pristatymo renginiui, skirtam, kaip ir pati serija, tais paèiais metais minėtam
Lietuvos tûkstantmeèiui, „Tautiðkà giesmæ“ kartu su visa sale gieda renginio praneðëjai
(ið kairës) „Gelvonø“ monografijos sudarytoja Vida Girininkienë, „Gruzdþiø“ sud. Damijonas
Ðniukas, „Obeliø. Kriaunø“ sud. Venantas Maèiekus, „Baisogalos“ sud. dr. Jonas Linkevièius,
Lietuvos heraldikos komisijos narys, dailininkas Arvydas Kaþdailis, Baisogalos seniûnas Romas
Kalvaitis, „Versmës“ leidyklos vadovas Petras Jonuðas, sociologas prof. Romualdas Grigas,
Lietuvos nacionalinës M. Maþvydo bibliotekos Leidiniø komplektavimo skyriaus vedëjas Vytautas
Gocentas, Kovo 11-osios Akto signataras Romualdas Ozolas, Lietuvos heraldikos komisijos
pirmininkas dr. Edmundas Rimða. 2010 m. vasario 19 d. Klaudijaus Driskiaus nuotr.

sukakčiai, 1 484 p., 2012), „Sintautai“ (26-oji; 2 912 p., I dalis – 1 448 p., II dalis –
1 462 p., 2013), „Užpaliai“ (27-oji; Užpalių 375 m. sukakčiai, 2 372 p., I dalis – 1 160 p.,
II dalis – 1 212 p., 2013), „Pašvitinys“ (28-oji; Pašvitinio 375 m. sukakčiai, 1 540 p.,
2014), „Daujėnai“ (29-oji; Daujėnų 460 m. sukakčiai, 1 396 p., 2015), „Šeduva“ (30-oji;
Šeduvos 460 m. sukakčiai, 1 388 p., 2016), „Kamajai“ (31-oji; Kamajų 475 m. sukakčiai, 1 580 p., 2016), „Kupiškis“ (32-oji; Kupiškio 535-osioms metinėms, 1 256 p.,
2016), „Ramygala“ (33-ioji; Ramygalos 650 m. jubiliejui, 1 560 p., 2016), „Onuškis“
(34-oji, Onuškio 500 m. jubiliejui, 1 572 p., 2017), „Babtai“ (35-oji; Babtų 625-osioms
metinėms, 1 572 p., 2017), „Vaiguva“ (36-oji; Vaiguvos 625-osioms metinėms,
1 484 p., 2018), „Skapiškis“ (37-oji; Skapiškio (Mituvos) 500 m. jubiliejui, 1 088 p.,
2019), „Saldutiškis“ (38-oji; Saldutiškio 225 m. sukakčiai, 1 412 p., 2019), „Balninkai“ (39-oji; Balninkų 680 m. sukakčiai, 1 336 p., 2020), „Viešvilė“ (40-oji; Viešvilės
500 metų jubiliejui; I dalis – 1 420 p., II dalis – 1 412 p., 2020), „Pilviškiai“ (41-oji;
Pilviškių 485 m. sukakčiai, 1 192 p., 2020).
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Prasminga Lietuvos pirmojo ra
ðytinio paminëjimo istorijos ðaltiniuose
tûks
t antmetá, Lietuvos valstybės at
kūrimo šimtmetį, kitas svarbiausias
ðalies istorijos sukaktis sieti su kiek
kuklesniais jos miestø ir miesteliø jubiliejais ir ðias tradiciðkai irgi su jø pirmuoju raðytiniu paminëjimu siejamas
sukaktis áprasminti taip pat raðytiniu
þodþiu – knyga.
Lietuvoje bûta daugiau kaip
400 valsèiø, kuriø vietoje ákurtø dabartiniø seniûnijø yra apie tris ðimtus.
Vildamiesi, kad uþteks jëgø nors apie
dalá jø iðleisti knygas, nuoširdžiai dėkojame savo kraštų serijos monografijas
jau išleidusiems gimtinės puoselėtojams
ir maloniai kvieèiame kultûros ir kitas
ástaigas, rajonø savivaldybes, seniûnijas,
aktyvius kraðtieèius, kraðtotyrininkus,
valstybininkus, kultûrininkus, rëmëjus,
visus raðanèiuosius susikaupti ties dar
neįveiktais darbais ir neatidëliojant telktis á Lietuvos istorijos ir tradicinës
kultûros ðimtatomës „Lietuvos valsèiø“
serijos kûrëjø – autoriø, rengëjø, leidëjø
ir rëmëjø – bûrá. Laukia ne vienà de
ðimtmetá truksiantis didelis prasmingas
darbas.

„Lietuvos valsčių“ serijai parašyti moksliniai
straipsniai, įvertinti Lietuvos lokalinių tyrimų
mokslo darbų komisijos, pirmiausia paskelbiami
interneto svetainėje www.llt.lt, periodiniame
elektroniniame serijiniame leidinyje „Lietuvos
lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
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Rengiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“
serijos monografijų žemėlapis. Tamsiau
pažymėti tie valsčiai, kurių monografijos
jau išleistos, o dar nebaigtų rašyti ir
rengti spaudai serijos monografijų
valsčiai nuspalvinti šviesiau. Sudarė
UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė
Aira Dubikaltienė
A map of “Lietuvos Valsčiai” series
monographs being prepared and issued.
The darker marked Valsčiai (rural districts)
show monographs already published; while
the lighter marked districts indicate the
monographs being in preparation and those
to be composed
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About the “Lietuvos Valsčiai” series
Established in 1994 the Versmė Publishing House, a serial book publisher,
is dealing with preparation and publishing of monograph series under the title of
“Lietuvos Valsčiai” devoted for Lithuania’s Millennium celebrated in 2009, the 750th
anniversary of the creation of the Lithuanian State (1253–2003) and starting from
the 15th monograph of “Gelvonai” also for the Centenary of the Restoration of
the Lithuanian State (1918–2018). The books published are also dedicated to other
anniversaries of historical events important to the state, its towns and settlements.
The “Lietuvos Valsčiai” series is a multi-volume edition about Lithuania’s towns,
townships, villages, homesteads, landscapes and their history from the olden times
to the present days, about independence fights, traditional culture, trades, calendar
and family traditions, custom laws, folk wisdom, churches, celebrities, features of
dialects and local sub-dialects, folklore, ethnical minorities and their traditions etc.
Based on reminiscences of people, archive data, scientific studies, written
sources and material, each serial book is being written by large teams consisting
of up to 160 author teams: prominent Lithuanian historians, archaeologists, ethno
logists, folklorists, linguists, sociologists, geologists, geographers, biologists, local
lore investigators et al. Total number of authors is about 3 000 with more than
380 persons holding scientific degrees (see www.versme.lt/autoriai.htm).
Total number of volumes of these monograph books published together
with the maiden soft-cover book issued under the title “Sintautai. Žvirgždaičiai”
(432 p., 1996), “Salako kraštas“ (420 p., 2012) and “Pabradė“ (480 p., 2017) is
56 and total number of pages – 63 980, articles – 5 086, authors – 2 395.
“Žarėnai” – the 42th monograph in the “Lietuvos Valsčiai” series (1 420 p.,
2021).
The following series have appeared before: “Žagarė” (dedicated to the 800th
jubilee of Žagarė, 912 p. in 1998) that was the first book issued with the official
logo of the Lithuanian Millennium Celebration; “Obeliai. Kriaunos” (2nd; 480th anniversary of Obeliai, 864 p., 1998, 2nd edition–500th jubilee of Obeliai and Kriaunos,
1 224 p., 2009), “Plateliai” (3rd; 550th jubilee of Plateliai, 800 p., 1999), “Žiobiškis” (4th;
200th jubilee of Žiobiškis parish, 1 024 p., 2000), “Širvintos” (5th; 525th anniversary
of Širvintos, 776 p., 2000), “Lygumai. Stačiūnai” (6th; 90th anniversary of Stačiūnai
parish, 896 p., 2001), “Veliuona” (7th; 500th jubilee of the Magdeburg Law granting
to Veliuona, 1 176 p., 2001), “Raguva” (8th; 500th jubilee of Raguva, 1 128 p., 2001),
“Seredžius” (9th; 710th anniversary of Seredžius, 1 238 p., 2003), “Kvėdarna” (10th;
675th anniversary of Kvėdarna, 1 160 p., 2004), “Papilė” (11th; 665th anniversary of
Papilė, Part I, 1 082 p., 2004; Part II, 752 p., 2006), “Tauragnai” (12th; 750th jubilee
of Tauragnai, 1 364 p., 2005), “Musninkai. Kernavė. Čiobiškis” (13th; 445 anniversary
of Musninkai, 725 anniversary of Kernavė, 475 anniversary of Čiobiškis, 1 304 p.,
2005), “Laukuva” (14th; 750th jubilee of Laukuva, 1 874 p., Part I, 924 p., 2005; Part II,
950 p., 2008), “Gelvonai” (15th; 625th anniversary of Gelvonai, 1 384 p., 2009), “Baisogala” (16th; 470th anniversary of Baisogala, 1 056 p., 2009), “Gruzdžiai” (17th; 375th
anniversary of Gruzdžiai, 2 304 p., Part I, 1 000 p., 2009; Part II, 1 302 p., 2010),
“Endriejavas” (18th; 230th anniversary of Endriejavas, 1 412 p., 2010), “Vepriai” (19th;
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625th anniversary of Vepriai, 1 320 p., 2010), “Žeimelis” (20 th; 510 anniversary of
Žeimelis, 1 796 p., Part I, 888 p., Part I, 908 p., 2010), “Lithuanian Local Researches” (21th; 1 082 p., Part I: 2000–2002 scientific works), “Panemunėlis” (22nd; 240th
anniversary of Panemunėlis, 1 684 p., Part I, 858 p., Part II, 826 p., 2012), “Gelgaudiškis” (23rd; 500th jubilee of Gelgaudiškis, 1 808 p., Part I, 900 p., Part II, 908 p.,
2012), “Juodupė. Onuškis” (24th; 510th anniversary of Onuškis and 100th jubilee of
Juodupė, 1 832 p., Part I, 912 p., Part II, 920 p., 2012), “Sintautai“ (26th; 2 912 p.,
Part I, 1 448 p., Part II, 1 464 p., 2013), “Užpaliai“ (27th; 375th anniversary of Užpaliai, 2 372 p., Part I, 1 160 p., Part II, 1 212 p., 2013), “Pašvitinys“ (28th; 375th
anniversary of Pašvitinys, 1 540 p., 2014), “Daujėnai“ (29th, 460th anniversary of
Daujėnai, 1 396 p., 2015), “Šeduva“ (30th; 640th anniversary of Šeduva, 1 388 p.,
2016), “Kamajai“ (31th; 475th anniversary of Kamajai, 1 580 p., 2016), “Kupiškis“
(32th; 535th anniversary of Kupiškis, 1 256 p., 2016), “Ramygala“ (33th; 650th jubilee of
Ramygala, 1 560 p., 2016), “Onuškis“ (34th; 500th jubilee of Onuškis, 1 572 p., 2017),
“Babtai“ (35th; 625th anniversary of Babtai, 1 572 p., 2017), “Vaiguva“ (36th; 625th
anniversary of Vaiguva, 1 484 p., 2018), “Skapiškis” (37th; 500th jubilee of Skapiškis (Mituva), 1 088 p., 2019), “Saldutiškis” (38th; 225th anniversary of Saldutiškis,
1 412 p., 2019), “Balninkai” (39th; 680th anniversary of Balninkai, 1 1336 p., 2020),
“Viešvilė” (40th; 500th jubilee of Viešvilė, Part I, 1 420 p., Part II, 1 412 p., 2020),
“Pilviškiai” (41th; 485th anniversary of Pilviškiai, 1 192 p., 2020).
The celebration of the Millennium of the first reference to Lithuania in
written historical sources is reasonable to relate with more modest jubilees of its
towns and townships and give an implication to these anniversaries of their first
written reference by a written word – a book.
In pre-war Lithuania there were more than 400 rural districts (valsčiai), which
were later replaced by neighbourhoods (seniūnijos) numbering now about 300. With
a hope that our capacities will enable us to publish books about the majority of
them, we kindly invite culture institutions, district governments, neighbourhoods,
local activists, local lore investigators, state men, culture activists, sponsors and
all writers to join, without hesitation, the team preparing and publishing the
hundred volumes of the “Lietuvos Valsčiai” series about Lithuanian history and
traditional culture. A great work to last several decades is waiting for you.
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Lietuvos valsčiai

Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas
Adùtiškis
Akmìnė
Alantâ
Aleksandravºlė
Alytùs
Ålovė
Als¸džiai
Alvítas
Andrióniškis
Anykščia¤
Antålieptė
Antanåvas
Antåzavė
Ariógala
Ašmintâ
Aukštådvaris
Aukštóji Panemùnė
Aukštup¸nai
Båbtai
Baisógala
Balbiìriškis
Bãlninkai
Barstôčiai
Ba»tninkai
Barzda¤
Batakia¤
Baziliónai
Berči¿nai
Betôgala
Bírštonas
Bíržai
Būblìliai
B¾dvietis
Butrimónys
Ceikinia¤
Čedasa¤
Čìkiškė
Čyp¸nai
Darb¸nai
Da÷gai
Da÷gailiai
Dauj¸nai
Debe¤kiai
Degùčiai
Déltuva
Dievìniškės
Dotnuvâ
Dovila¤
Drùskininkai
D¿kštas
Dùsetos
E¤šiškės
Endriejåvas
E»žvilkas
Gadūnåvas
Gaidìliai
Gargžda¤
Garliavâ
Gasči¿nai
Ga÷rė
Gegužínė

Gelìžiai
Geµgaudiškis
Gélvonai
Giedra¤čiai
Gi»kalnis
Giža¤
Gražíškiai
Gri¹kiškis
Gríškabūdis
Gr¾šlaukė
Gruzdžia¤
Gudìliai
Gudži¿nai
Gulbina¤
Igliškºliai
Ignalinâ
Ylakia¤
Ilgižia¤
Ilguvâ
I§bradas
I¹turkė
Janåpolė
Janåvas
Janka¤
Jaši¿nai
Jiìznas
Jonavâ
Joniškºlis
Jõniškis
Jõniškis (Molėtų r.)
Jósvainiai
Juknãičiai
Juodãičiai
Júodupė
Jùrbarkas
Jūžinta¤
Kabìliai
Kaišiadórys
Kalesni¹kai
Kaµtanėnai
Kaµtinėnai
Kalvarijâ
Kamaja¤
Kåpčiamiestis
Karkl¸nai
Karm¸lava
Ka»tena
Katôčiai
Ka÷nas
Ka÷piškiai
Kavãrskas
Kazlÿ Rūdâ
Kėdãiniai
Keµmė
Ketùrvalakiai
Kybãrtai
Kidulia¤
Kietåviškės
Kinta¤
Klebíškis
Klôkoliai

Klóvainiai
Kråkės
Kråžiai
Krekenavâ
Kretingâ
Kretingålė
Kria÷nos
Krinčínas
Kriuka¤
Kri¾kai
Krókialaukis
Krosnâ
Krúonis
Kruopia¤
Kuči¿nai
Kùktiškės
Kudírkos Na÷miestis
Kulia¤
Kùpiškis
Kuprìliškis
Kurklia¤
Kurš¸nai
Kùrtuvėnai
Kv¸darna
Kvetka¤
Kvietíškis
La¤žuva
Lankìliškiai
Låpės
La÷ksargiai
La÷kuva
Lazdíjai
Leckavâ
Léipalingis
Lek¸čiai
Leli¿nai
Lenkímai
Le¹tvaris
Lyduõkiai
Lôgumai
Li¹kmenys
Linkuvâ
Liolia¤
Liškiavâ
Liubåvas
Liudvinåvas
Lukšia¤
Luõkė
Mãišiagala
Marcinkónys
Marijãmpolė
Maže¤kiai
Mìdininkai
Merkínė
Meškùičiai
Metelia¤
Mick¿nai
Mielag¸nai
Mîežiškiai
Mikalíškiai
Miroslåvas

Mol¸tai
Mósėdis
Mùsninkai
Nåtkiškiai
Naujåmiestis
Naujóji Vílnia
Nedzîngė
Nemaj¿nai
Nemåkščiai
Nemenčínė
Nemunãitis
Nemunºlio Radvíliškis
Nevar¸nai
Obìliai
Õnuškis
Pabãiskas
Pabéržė
Påbiržė
Pabradº
Padovinôs
Padubysýs
Paežerºliai
Paežeria¤
Pag¸giai
Pagiria¤
Pågramantis
Pajevonýs
Paj¿ris
Pakaµniai
Pakapº
Pakrúojis
Pakúonis
Palangâ
Pandėlýs
Panemunºlis
Panemùnis
Panevėžýs
Panoteria¤
Papílė
Papilýs
Paróvėja
Pasvalýs
Pašiãušė
Pašušvýs
Pašvitinýs
Paupínė
Pažãislis
Perlojâ
Pérnarava
Petraši¿nai
Piktup¸nai
Pílviškiai
Piniavâ
Pivaši¿nai
Plåteliai
Plókščiai
Plùngė
Prîekulė
Prîenai
Pùmpėnai
Puniâ
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Pùšalotas
Radvíliškis
Ragìliai
Raguvâ
Raitini¹kai
Ramôgala
Raséiniai
Raud¸nai
Raudìnis
Raudóndvaris
Raudõnė
Riešº
Rietåvas
Rimšº
Rõkiškis
Rozalímas
Rudaminâ (Lazdijų r.)
Rudaminâ (Vilniaus r.)
R¾diškės
Rudniâ
Ru§šiškės
Sålakas
Salanta¤
Saldùtiškis
Salõčiai
Sangrūdâ
Sasnavâ
Sa÷gos
Sedâ
Seiríjai
Semelíškės
Séndvaris
Serìdžius
Sidabråvas
Sîesikai
Símnas
Sintauta¤
Skaistgirýs
Skåpiškis
Skaudvílė
Skiemónys
Skírsnemunė
Skudùtiškis
Skuõdas
Slavíkai

Smalini¹kai
Smãlvos
Smiµgiai
Stači¿nai
Ståkliškės
Stõniškiai
Strūnãitis
Stu§briškis
Subåčius
Súostas
Surdìgis
Survíliškis
Svėdasa¤
Šakia¤
Šakôna
Šaµčininkai
Šãukėnai
Šeduvâ
Šešuõliai
Š¸ta
Šiaul¸nai
Šiaulia¤
Šilålė
Šilavótas
Šilùtė
Šíluva
Šimkãičiai
Šimónys
Šírvintos
Šùmskas
Šunska¤
Šv¸kšna
Švenčionºliai
Švenčiónys
Šve¹težeris
Tauj¸nai
Tauragº
Taurågnai
Telšia¤
Tirkšlia¤
Tôtuvėnai
Tråkai
Tra÷pis
Trôškiai
Trošk¿nai

Truskavâ
Trušìliai
Turgìliai
Turž¸nai
Tvìrai
Tverìčius
Ùbiškė
Ūdrijâ
Ukmergº
Upôna
Utenâ
Užpåliai
Ùžventis
Vabalni¹kas
Vadõkliai
Vãiguva
Vainùtas
Valkini¹kai
Vandžiógala
Varėnâ
Va»niai
Vaška¤
Vegìriai
Veisieja¤
Veiveria¤
Veivíržėnai
Veliuonâ
Velžýs
Vìpriai
Vidìniškiai
Vidùklė
Viekšnia¤
Vîešintos
Viešvilº
Vîevis
Vilkavíškis
Vilkijâ
Vilkýškiai
Virbålis
Víšakio Rūdâ
Vištôtis
Vôžuonos
Zapôškis
Zini¿nai
Žagårė

Žaiginýs
Žalióji
Žar¸nai
Žåsliai
Žeimìlis
Že¤miai
Žélva
Žema¤čių Kalvarijâ
Žema¤čių Na÷miestis
Žema¤tkiemis
Židíkai
Žiežmåriai
Žygãičiai
Žvirgždãičiai

PASTABA. Šiame
sąraše neįrašyti už
dabartinių Lietuvos
sienų atsidūrę
valsčiai (11):
Aknystâ (Latvija)
Beržíniai (Lenkija)
Bùdbergis (Latvija)
Gerv¸čiai (Baltarusija)
Krasnåvas (Lenkija)
Pùnskas (Lenkija)
Ródūnia (Baltarusija)
Seina¤ (Lenkija)
Sùbatė (Latvija)
Varanåvas (Baltarusija)
Vížainis (Lenkija)
Taip pat šie valsčiai,
neturėję centrų (4):
Alótų valsčius
A¹tnemunio valsčius
Galsdonÿ valsčius
Javaråvo valsčius
Iš viso 408 valsčiai.
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Asmenvardžių rodyklė
7 760 vnt.

A

Abramas Michaelis 988
Abromavičienė 405, 1027
Abromavičienė Levė, Leono 260
Abromavičienė (Underavičiūtė) Daina
993
Abromavičius Kazys, Kazio 273
Abromavičius Kazys, Stasio 268
Abromavičius Liudas 181, 184, 185
Abromavičius S. 805
Abromavičius Stasys 268
Abromavičiūtė Elena 873
Abukaitytė Liuda 601
Abukevičius Jonas 596
Adačkienė Kazimiera 1021
Adakauskas Jonas 138, 140
Adakauskienė Aleksandra 140
Adamanskis Juozas 629
Adamkus Valdas 217, 384, 1303,
1311, 1369
Adomaitienė Kazimiera 1301
Adomaitis Jonas 1301
Adomaitis Konstantinas 184
Adomauskas Antanas 1019
Adomauskas Juozas 1019
Adomavičienė Antanina, Liutgardo
275
Adomavičius Algis 643
Adomavičius Benas, Kazio 280
Adomavičius Boleslovas 266
Adomavičius Bronius, Boleslovo 266
Adomavičius Bronius, Petro 261
Adomavičius Fortunatas, Juozo 266
Adomavičius Jeronimas, Kazio 288
Adomavičius Juozas 260, 266
Adomavičius Kazys 280, 288
Adomavičius Petras 261
Adomavičius Pranas, Juozo 260
Adomavičius T. 1299
Adomavičiūtė Ona 676
Adomavičiūtė Sonata 668
Adomienė 1169, 1177
Aksionovas 960
Alčauskas Benas 278
Alčauskas Kazys, Beno 278
Alčauskas Leonas, Leono 279
Alčauskis Alfonsas 638, 1340
Alekna V. 558
Aleksa J. 1347
Aleksandras, kunigaikštis 133, 148
Aleksandras, šv. 138
Aleksandrauskai 1030
Aleksandravičiai 946
Aleksandravičienė Marė, Prano 271
Aleksandravičius Fortunatas, Silvestro
288
Aleksandravičius Silvestras 288
Aleksandravičius Stasys 81
Aleksandravičiūtė Ona 852
Aleksis 805
Aleksis Vacys 805
Aleksynas K. 1144, 1147
Algminas, kunigaikštis 145
Alimas Mamertas 1125
Alimienė Monika, Jono 288
Ališauskas K. 180

Aliukas Juozas 599, 634, 648, 742
Almonaitis Vytenis 132
Almonaitytė B. 1295
Alšauskas Justinas 701, 703, 992
Alukas Juozas 263
Alukas Valerijonas, Juozo 263
Alukienė Ona, Igno 263
Alūza Bronius, slap. Bedalis 396,
399, 1264
Alvinskas 1098
Alvinskas Aleksas 1080
Alvinskas Antanas 1098
Alvinskas Ignas, Vinco 263
Alvinskas Vincas 263
Alvinskas Vincentas 1029, 1098
Alvinskienė (Žukauskaitė) Danutė
1098
Alvinskienė Benedikta 1029
Alvinskis Pranas, Vinco 264
Alvinskis Vincas, Vinco 264
Ambrazaitytė N. 1295
Ambraziejienė Adelė, Juozo 589
Ambraziejus Aloyzas 589
Ambraziejus Bronius, Aloyzo 589
Amsler Ulla 954
Andersenas 671, 679, 752
Andersenas K. 771, 772
Andrašiūnai 389, 390
Andrašiūnas Adolfas 45, 80, 97, 98,
388, 389
Andrašiūnas Algis 388, 389
Andrašiūnas Lionis 388–390
Andrašiūnienė Justina 388–390
Andrejevas N. 515, 1125
Andrejevas Nikolajus 168, 448, 472,
477, 511, 512, 1046, 1125
Andrijaitis K. 297
Andrijauskai 1001, 1009
Andrijauskaitė Austėja 1009
Andrijauskaitė Gabija 1009
Andrijauskaitė Kornelija 1009
Andrijauskaitė Odilija 1009
Andrijauskas 925
Andrijauskas A. 992, 993
Andrijauskas Arūnas 997, 1001, 1009
Andrijauskas Juozas, Juozo 279
Andrijauskas Petras 224, 226
Andrijauskas Pijus 1009
Andrijauskienė Auksė 1001, 1009
Andrijauskienė Barbė, Kazio 279
Andrijauskienė (Girdvainytė) Kotryna
225
Andriulis D. 330
Andriusevičius Jonas 1235
Andriuška B. 1197
Andriuška Benediktas 10, 18, 192,
1196, 1198
Andriuška Domas, Leono 260
Andriuška Dominykas 184
Andriuška Jonas, Juozo 261
Andriuška Juozas 261
Andriuška Juozas, Prano 263
Andriuška Leonas 260
Andriuška Pranas 263
Andriuškaitė (Činskienė) Stanislava
616
Andriuškaitė Airida 748
Andriuškaitė Elena 879
Andriuškaitė Felicija 605
Andriuškaitė Stanislava 611
Angelienė Romualda 1009
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Angelis Adomas 1009
Anglickas Adomas 276
Anglickas Algirdas 892
Anglickas Leonas, Adomo 276
Anglickas Vincas, Adomo 276
Anglickis Stasys 151
Antanaitienė Dalia 955
Antanaitis Pranas 243
Antanaitis Vaidotas 97
Antanas, šv. 436, 441, 578, 1089,
1092, 1095, 1101, 1208
Antanavičienė 346
Antanavičienė (Lingytė) Stasė 645,
646
Antanavičius 346
Antanavičius Feliksas, Jono 278
Antanavičius Ignas 261
Antanavičius J. 1214
Antanavičius Jonas 278
Antanavičius Juozas, Igno 261
Antanavičius Kazys, Kazio 267
Antonovas 956
Apanavičius Romualdas 4
Aperavičius Juozapas 887
Aperavičiūtė Gražina 887
Aperavičiūtė Nijolė Regina 887
Apolskis Simas 282
Apolskis Stasys, Simo 282
Apūkas Giedrius 992, 1003
Apūkas Jonas 724
Apūkienė Genovaitė 724
Aragonas Lui 1166
Arevičius Antanas 173
Arlauskas Jonas 287
Arlauskas Petras, Jono 287
Arlauskienė (Končiūtė) Danutė 177
Arlauskienė R. 769
Arlauskis (Orłowski) Pranciškus 448
Arlauskis P. 469
Arlauskis Pranciškus 468, 470
Arlickaitė Martyna 679
Arlickas Aivaras 683
Arlickienė Alma 1024
Armalienė (Jonušaitė) Petronėle 1344
Armalienė (Sprindžiukaitė)
Aleksandra 899
Armalienė Emilija, Kazio 270
Armalis Antanas, Antano 281
Armalis Cezaris 435
Armalis Jonas 238
Armalis Kazys 435
Armalis Petras 435
Armalys Juozas, Kazimiero 275
Armalys Kazimieras 275
Armalytė Bronė 435
Armolis 873
Arnoltienė (Underavičaitė) Elena,
Vandos 197, 248
Artamonovas Ivanas 465
Arutiunian Justina 1259
Arutiunian Ruslanas 1259, 1263
Arutiunian Vega 1259
Asanavičiūtė Loreta 1192
Astrauskaitė Julija 629
Astrauskaitė Z. 632
Astrauskas Justinas 83, 92, 1005
Astrauskienė Stanislava 1005
Atkočiūnai 332, 333, 436, 616, 1283
Atkočiūnas Algirdas 332, 333, 616
Atkočiūnas Kazys 332, 333, 436,
616
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Atkočiūnienė Juzefa 332, 333, 437,
616–619, 1269
Augustinavičius M. 579
Augustinavičius Mykolas 373
Augustinienė (Enkutė) Justina 1144
Augušienė Kotryna 141
Augutytė Reda 747
Aukštikalnis Pranas 1197
Aukštikalnytė D. 605
Austys Juozas 80
Aušinskis Kazys 261
Aušinskis Petras, Kazio 261
Auškalnienė Regina 861
Avižonis Petras 1166
Avyžius Jonas 640, 1304, 1305

B
Babachinas Lazeris, Taraso 276
Babachinas Tarasas 276
Bacys Juozas 1125
Bačkis Audrys Juozas 1214
Bagdonai 102, 106–109
Bagdonaitė E. 824
Bagdonaitė Julija 107, 108, 667, 672,
752, 1340
Bagdonas 352
Bagdonas Jokautas 281
Bagdonas Juozas 267, 276, 282
Bagdonas Juozas, Juozo 282
Bagdonas Kazys, Jokauto 281
Bagdonas Kazys, Juozo 276
Bagdonas Kęstutis 107, 108, 752
Bagdonas P., slap. Atlantas 68
Bagdonas V. 72, 1294
Bagdonas Vidas 5, 13, 45, 66, 80, 88,
93, 95–101, 103, 105–107, 109, 112, 704,
725, 763, 766, 997, 1012, 1349
Bagdonas Vincas 193
Bagdonas Vincas, Juozo 267
Bagdonas Vladas 1294
Bagdonienė Dalija 781
Bagdonienė Elena 892
Bagdonienė I. 810, 811
Bagdonienė Irena 170, 809, 812, 1126,
1128
Bagdonienė T. 112
Bagdonienė Teresė 8, 16, 96, 101–103,
105–107, 109, 669, 670, 675, 679, 680,
691, 698, 711, 714, 720–722, 726, 730,
731, 733, 734, 763, 764, 773, 783, 1349
Baginskaitė (Mockienė) Sofija 379, 380
Baginskaitė Sofija, Felikso 378, 382,
393
Baginskaitė Zofija 379, 380
Baginskaitė-Rekašienė Sofija 86
Baginskas Feliksas 382, 393
Baginskas Julius 378
Bagočaitė Ona 839
Bagočiai 1029
Bagočienė Rūta 1003
Bagočienė (Rimgailaitė) Rūta 402,
1025
Bagočius Benas, Beno 261
Bagočius Jonas 263
Bagočius Juozas, Jono 263
Bagočius Viktoras 263
Bagočius Vladas, Viktoro 263
Bagočiūtė Jolanta 1028
Bagočiūtė Jovita 1023, 1028
Bagočiūtė Rita 703, 714, 785
Bagurskas Jonas 933, 961

Bajoraitis F. 778
Bajoras F. 1299
Bajoras Feliksas 1294
Bakadorovas Dmitrijus 222
Bakanauskas Alvydas 954
Bakanauskas Vaclovas 208
Bakšinskis Antanas 277
Bakšinskis Petras, Antano 277
Bakučionis J. 1216
Bakučionis Juozapas 169, 216, 568,
574, 780, 1046, 1217, 1276
Bakučionis Juozas 445, 478, 547, 1169,
1272, 1273
Balbuckaitė Kazė, Vlado 288
Balbuckaitė Ona, Vlado 288
Balbuckas Pranas, Vlado 288
Balbuckas Vladas 288
Balbuckis Kazys, Vlado 287
Balbuckis Vladas 287
Balčiūnaitė Danguolė 646, 970, 1300
Balčiūnas Jonas 646, 970, 1300
Balčiūnas Juozas 547
Balčiūnas Kęstutis 169, 685, 715, 716,
750, 777, 778, 807, 997, 1002, 1003
Balčiūnas R. 1294–1296, 1298–1300
Balčiūnas Romas 11, 19, 970, 1292,
1293, 1297, 1340
Balčiūnienė Angėlė 646, 970, 1300
Balčiūnienė S. 26
Baliutavičiūtė Gitana 671, 674, 823
Balys Jonas 1147
Balnytė Milda 931
Balsys E. 1294, 1299
Balsys Eduardas 1294
Balsys Petras 288
Balsys Pranas 286
Balsys Pranas, Petro 288
Balsys Pranas, Prano 286
Balskus Antanas, Kazio 278
Balskus Kazys 278
Baltakis Algimantas 772
Baltmiškis Jonas, Prano 264
Baltmiškis Pranas 264
Baltrimaitė Monika 703, 710, 722,
723, 785
Baltrimas Domas 283
Baltrimas Gražvydas 702, 711, 720,
724
Baltrimas Jonas, Domo 283
Baltrimas Juozas, Domo 283
Baltrimas Pranas, Domo 283
Baltrimas Vincas 80
Baltrimienė Ona 559
Baltrimienė Petrė, Vinco 269
Baltrimienė Zuzana, Juozo 267
Baltrukonis J. 1130, 1131
Baltrukonis Justas 674
Baltrūnas Valentinas 4
Baltrušis Viktoras 674
Baltučiai 886
Baltuonis Juozas 263
Baltuonis Kazys, Juozo 263
Baltutienė (Butkevičiūtė) Danutė
Monika 9, 17, 843, 847, 850, 870, 871,
879, 881, 886, 936, 948, 953, 954, 1349
Baltutis Eugenijus Tomas 886, 943
Baltutis Petras 851, 886, 943, 951, 953
Baltutis Robertas Edvardas 886, 943
Baltutis Rolandas Petras 886, 943
Baltutytė Laura Marija Dana 886,
943, 954

Balvočius Jonas 271
Balvočius Simas 1071
Balvočius Simas, Jono 271
Balzukevičius Boleslovas 444, 1046
Balzukevičius Vincentas 449
Banaitienė Irena 601
Banevičius V. 1338
Banys Adomas 270
Banys Bronislovas 96, 102, 104
Banys Juozas 238
Banys Juozas, Adomo 270
Banys Marcijonas 282
Banys Vincas, Marcijono 282
Baraitė Bronė 550
Baranauskai 803
Baranauskaitė Danguolė, Jono 589
Baranauskaitė Janina, Jono 589
Baranauskaitė Leokadija, Jono 589
Baranauskaitė Zosė, Jono 589
Baranauskas A. 1147, 1214
Baranauskas Antanas 8, 16, 443, 444,
455, 540, 747, 802
Baranauskas Anupras 589, 802
Baranauskas Augustinas 1137
Baranauskas Jonas 589, 747, 802
Baranauskas Jonas, Anupro 589
Baranauskas T. 113, 132, 161
Baranauskienė (Krasauskaitė)
Bronislava 802
Baranauskienė Leokadija, Juozo 557,
589
Baranovas E. 525
Baranovičiai 460, 470
Barauskienė (Gorskaitė) Irena 193,
194, 257
Baravykaitė Elena 988
Barbora, šv. 447, 449, 452, 1081, 1101
Bareišaitė Elena 605
Bargzdys Fortunatas 200
Barysaitė Džoja Gunda 1369
Barkauskienė Elena 606
Barniškis Eugenijus 88
Barsys Donatas 714
Barsteiga Adomas, Prano 264
Barsteiga Aleksandras, Stanislovo 275
Barsteiga Aleksas 219, 273
Barsteiga B. 625–627
Barsteiga Benas 611, 624
Barsteiga Benediktas 900, 908
Barsteiga Juozas 476
Barsteiga Petras, Prano 280
Barsteiga Pranas 264, 280
Barsteiga Stanislovas 275
Barsteigaitė I. 625
Barsteigaitė Irena 611, 624
Barsteigaitė Marė, Alekso 273
Barsteigienė (Juškevičiūtė) Stefanija
906
Barsteigienė Stefanija 903
Barsteigienė Stefanija, Petro 274
Barsteigytė Baselė 976
Bartkus 87
Bartkus Jonas 222
Bartkus P. 381
Bartkus Petras 86, 376, 377, 382, 854
Bartkus Petras, Petro, slap. Zuikis
380, 392
Bartkus V. 1338
Bartkutė Ona 222, 223, 226, 909
Bartkutė Teodora (Teosė), Petro 86,
377, 380–382, 392, 854
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Bartkuvienė Julija 600, 601
Bartulytė Stasė 602
Barzdaitė Marcelė 172
Basalykas 33
Basalykas A. 67
Basanavičius Jonas 574, 1147, 1219,
1220
Baščiulis Jurgis 295, 296
Baškytė R. 67
Batavičienė Genovaitė 1285
Batūra R. 161
Baubkienė Irena 782
Baubkus Antanas 743
Baubkus Vytautas 656
Baublys Jonas, Simono 288
Baublys Simonas, Simono 260, 288
Baublytė Olė 988
Baužienė Stanislava 868, 873
Baužys Mamertas 867, 873
Baužys Stasys 649, 650
Beizeris Antanas 279
Beizeris Stasys, Antano 279
Belas Abramas 196, 246
Belazaraitė Irena 86, 87, 377, 380–382,
854
Belazaraitė Irena, Jurgio, slap.
Žibuoklė 392
Belazaras Jurgis 382, 392
Bėlskis Jonas, Kazio 276
Bėlskis Kazys 276
Bendaravičiūtė Viktorija 803, 1190
Bendžius A. 798
Benediktas, šv. 1083–1085
Benediktavičienė (Mackevičiūtė) Elena
575, 780, 1275
Benetis Juozas 278
Benetis Stepas, Juozo 278
Benevičiūtė Kristina 750
Benislavskaitė Marija (Maria
Benisławska) 251
Beniušaitė Bronė 547
Beniušaitė Liudvika 549
Beniuševičiūtė Zofija 870
Benkunskienė (Radavičiūtė) Adelė
935, 1341
Berenis Adomas, Antano 288
Berenis Antanas 278, 288
Berenis Antanas, Antano 278
Berenis Bonifacas 285
Berenis D. 536
Berenis Domininkas 535
Berenis Ignas, Vinco 288
Berenis Jonas 277, 749
Berenis Karolis 730
Berenis Kazys, Bonifaco 285
Berenis Vincas 277
Berenis Vincas, Vinco 288
Berenis Vincas, Jono 277
Berenius 373
Berenytė Laima 680
Berenytė Monika 683, 765
Beresnevičienė Adolfina 597, 1273
Beresniewicz 802
Berneckis Aleksas 272, 273, 365
Berneckis Antanas, Antano 272
Berneckis Jonas, Alekso 272, 365
Berneckis Stasys, Alekso 273
Berneckytė 1337
Bernikas A. 751
Bernikas Antanas, Jono 264
Bernikas Jonas 264

Bernotas Jonas 284, 286
Bernotas Vladas, Jono 284, 286
Bernsteinas L. 1299
Bertauskaitė Aniceta 226
Bertauskaitė Antanina, Antano 266
Bertauskaitė Ona 171
Bertauskas Adomas 289
Bertauskas Alfonsas 479
Bertauskas Alfonsas, Antano 266
Bertauskas Antanas 266, 283
Bertauskas Bonaventūras 171
Bertauskas Ignas 261
Bertauskas Juozas 257
Bertauskas Justinas, Igno 261
Bertauskas Povilas, Antano 283
Bertauskas Pranas 208
Bertauskas Pranas, Adomo 289
Bertauskienė Genutė 743
Bertauskienė Katrė 193
Bertauskienė Katrė, Prano 267
Bertauskienė Kotryna 350
Bertauskienė Zofija 208
Bertulaitis V. 577
Bertulaitis Vilius 576, 585, 586, 742,
780, 1272
Bertulienė Kazė, Kazio 281
Bertulis Leonardas, Prano 266, 365
Bertulis Pranas 266, 365
Bertulis Zenonas 219
Beržienė Diana 680
Beržis Juozas 541
Bezaraitė Bronė 600, 933
Bezaras V. 67
Bialozorai 1194
Bibijana, šv. 448
Bidva Algirdas 1028
Bidva Antanas 371
Bidva Jonas 365, 369, 370
Bidva Jonas, Jono 261
Bidva Juozas 371
Bidva Kazimieras (Kazys) 369–371
Bidva Kazimieras, Jono 365
Bidva Kazys, Lauryno 279
Bidva Kostas 371
Bidva Laurynas 279
Bidva Leonas 1028
Bidva Motiejus 264
Bidva Petras 370, 371
Bidva Pranas 288, 370
Bidva Stanislovas 369–371
Bidva V. 380
Bidva Vladas 87, 88, 243, 369, 370,
382
Bidva Vladas, Jono 365
Bidva Vladas, Motiejaus 264
Bidva Vladas, Prano 288
Bidva Vladas, Vlado, slap. Giriūnas
393
Bidvaitė Elena 371
Bidvaitė Kazė 371, 988
Bidvienė (Kanapeckaitė) Petronėlė 369
Bidvienė Liudvika 370
Bidvienė Petronėlė 371
Bidvienė V. 687
Bidvos 370, 1006
Bielinis J. 540
Bielinis K. 540
Bielskienė Dalia 1015
Bielskis Rolandas 1015
Bielskytė Dovilė 680, 684
Bielskytė Janina 606

Lietuvos valsčiai

Bielskytė R. 1130
Bielskytė Ž. 792
Bijalas Abramas, Michelio 260, 305
Bijalas Michelis 260
Bijeika 377
Bijeika Algirdas 846, 853, 854, 887
Bijeika Antanas 273
Bijeika R. 381, 937
Bijeika Raimondas 382, 844, 853,
854, 889
Bijeika Raimondas (Raimundas), slap.
Krukis 380
Bijeika Raimundas 86, 846, 850
Bijeika V. 939
Bijeika Vincas 382
Bijeika Vincas, Antano 273
Bijeika Vincentas 846, 853, 854
Bijeika Vytautas 846, 853, 854
Bijeikaitė Irena 854
Bijeikienė (Račkauskaitė) Antanina
853
Bijeikienė Antanina 844, 846, 853, 854
Bijeikos 845–847, 853, 854
Biknevičiūtė Eugenija 550
Biknienė Zofija 1339
Bilevičienė Ona 625
Bilevičius Bronislovas, Kazio 275
Bilevičius Jurgis 164, 167
Bilevičius Kazys 275
Bilevičius Vaitiekus 139
Bilevičius Zigmas 624, 625
Biliūnas J. 654, 1214, 1291
Biliūnas Jonas 785
Bingienė Domicelė 289
Bingis Vaclovas, Domicelės 289
Binkienė Elena 559, 597
Binkienė (Jakutytė) Elena 560
Binkis Viktoras 559, 560, 597
Binza Bronislovas 1023
Binzienė Pranė 1023
Birkantienė S. 1134
Birutė, kunigaikštienė 615
Biržiška Vaclovas 527
Biržys Petras-Pupų Dėdė 1157, 1159,
1349
Bitarienė 306
Bitaris Antanas 478
Bitartas Domas, Domo 288
Bladžauskas Stanislovas, Stanislovo
274
Bladžienė Jadvyga, Prano 259
Bladžinauskas Algirdas 798
Bladžinauskas Andrius, Domo 278
Bladžinauskas Domas 278
Bladžinauskas Valdas 667, 668, 674,
808
Bladžius S. 626
Bladžius Steponas 624
Blankas Abramas 196, 246, 305
Blaževičiūtė N. 1259
Blažienė Grasilda 4
Blažys Kazimieras 1235
Blažytė-Baužienė Danutė 4
Bley T. 1196
Bleka J. 296
Blinda Tadas 76, 632, 636
Bliujienė A. 1226
Blochas Zelmonas, Zelmono 259, 305
Bočkienė Aldona 1046
Bočkus Kazys, Kazio 283
Bogdanova Kotryna 841
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Bogdanova-Finliandska Aleksandra
451, 470, 471
Bogdanovai 469
Bogdanovas Michailas Gaurilovičius
469
Boguševičius Florijonas 139
Bogužas Petras 219
Bomblauskis Baltramiejus 461
Bončkovskis D. 558
Bondas Džeimsas 1338
Borisevičius V. 1214
Borisevičius Vincentas 718, 1338
Borisovičius Borisas 404
Bortkevičius Vytautas 1102
Boruta J. 1214
Boruta Kazys 772
Bradauskaitė Marcelė 174
Bradauskas Rokas 174
Bradūnas Kazys 659
Braminienė Antanina 1146
Brandišauskas V. 307
Brasas Tadas 172
Braudė Abrahamas 185
Brazauskas Kastytis 777
Brazauskienė Uršulė 576, 780
Brazdauskai 1078
Brazdeikis 964
Brazdžionis Bernardas 659, 816, 1263
Brazinskaitė Emilija 978
Brazys Teodoras 1220, 1221
Bražėnas Petras 11, 19, 1304, 1349
Bražinskaitė Marija 884
Bražinskas A. 1299
Bražinskas Leonas 1325
Brenciūtė Dalia 1263
Brensteijn M. 1172
Brensztejn M. 453
Brenšteinas M. 470, 471, 1043, 1227
Brenšteinas Michalas 209, 215
Brenšteinas Mykolas 453, 1224
Briedis Vytautas 158, 302
Brio Abraomas 1203, 1204
Briscoe R. 1299
Brovedani A. 944
Brovedani D. 944
Brožienė Elena 597
Brukas A. 67
Brukas Algirdas 5, 13, 68, 1349
Brukauskas Justas 479
Brukauskas Justas, Vlado 268
Brukauskas Justinas 743, 966
Brukauskas Vladas 268
Brundza Adomas, Juozo 589
Brundza Antanas 526
Brundza Juozas, Juozo 589
Brundza M. 529
Brundza Motiejus 541
Brundzienė Stefanija, Antano 589
Bruškys Adomas, Adomo 265
Bružai 1122
Bružaitė Bronislava 858
Bružaitė Stasė 563
Bružas 929, 1343
Bružas Adomas 280
Bružas Antanas 262, 287
Bružas Antanas, Antano 287
Bružas Juozas 288
Bružas Konstantinas 1235
Bružas Povilas, Adomo 280
Bružas Stasys, Antano 262
Bružas Vincas, Juozo 288

Bružienė (Jonušaitė) Marijona 1343
Bružienė Juozapa 1020
Bružikai 1197
Bružikas Jonas 1201
Bružinskas 474
Bružinskas Antanas 280
Bružinskas Juozas 199
Bružinskas Juozas, Antano 280
Bružinskas Steponas 1006, 1034
Bružinskienė Agota 1006, 1034
Bubelė Adomas 81
Bubelė Giedrius 679
Bubelis A. 182
Bubelis Ž. 1295
Bubėnas Domininkas 542
Bubliauskas Juozas, Juozo 268
Bubliauskas Vytautas, slap. Būras
1057
Bubnys Arūnas 4
Bucevičienė Leonora, Pilypo 260
Bucevičius Jonas 275
Bucevičius Vladas, Jono 275
Bucevičiūtė Elena 599, 600, 933
Bucys Jonas 894
Bučius Stanislovas 352, 355, 356, 359
Buda Ugnius 665, 667
Budaickytė Eta 305
Budaitė I. 1130
Budaitė Inesa 685
Būdavas Vincas 590
Būdavas Stasys 588
Būdavas Stasys, Vinco 590
Budginas Leonas, Leono 273
Budginas Petras 929
Budginienė Zuzana 1202
Budginis Jonas 1202
Budraitis 1041
Budraitis Marijus 778
Budrevičius I. 1277
Budrevičius Melchijoras 172
Budriai 656
Budrienė V. 809–811, 824, 825
Budrienė Virgina 170, 809
Budrius Algis 1046
Budrius Jonas 845
Budrius Rapolas 174
Budrys A. 810, 1298
Budrys Algirdas 11, 19, 743, 1039,
1059, 1061, 1292, 1349
Budrys Algis 809, 811
Budrys Jeronimas 547, 555
Budrys Jonas 573, 1274
Budrys Romualdas 374
Būga K. 555
Buginienė D. 650
Buginienė Danutė 740
Buginienė (Jocytė) D. 649
Bugvilas Algirdas 680–682
Bugvilas Žilvinas 667
Bugvilienė (Šiaulytė) Janina 935, 1342
Bugvilienė L. 671, 674, 1131
Bugvilienė Loreta 10, 18, 662, 664,
669, 670, 710, 711, 714, 723, 730, 733,
1130, 1349
Builovas Abramas, juozo 284
Builovas Juozas 284
Builovas Kirila, Abramo 284
Buivydai 348, 845, 888, 889
Buivydaitė Barbora 888
Buivydaitė Domicelė 888
Buivydaitė Genutė 889

Buivydaitė Irena 889
Buivydaitė Juozepa 888
Buivydaitė Marytė 889
Buivydaitė Viktorija 171
Buivydas Domas 193
Buivydas Domas, Lauryno 267
Buivydas Dominykas 258
Buivydas Ignas 272
Buivydas J. 937
Buivydas Jonas 888
Buivydas Jonas, Juozo 287
Buivydas Juozapas 845–847, 888, 889
Buivydas Juozas 238, 240, 287
Buivydas Juozas, Igno 272
Buivydas Kazimieras 888
Buivydas Kostas 889
Buivydas Laurynas 267
Buivydas Rimas 1288
Buivydas Stanislovas 185, 257, 889
Buivydas Vladislovas 184, 219
Buivydas Zigmas 889
Buivydienė Stanislava 888
Buivydienė Vincė, Motiejaus 281
Bujavičiai 635
Bujavičienė Tamara 633
Bujavičius Algirdas 929
Bujavičius Alvydas 929
Bujavičius Kazimieras 635, 637, 638,
793, 929
Bujavičius Kazys 633
Bujavičius Kęstutis 929
Bukantas K. 1173
Bukauskienė Regina 1018, 1019
Bukelienė (Lapinskaitė) Elena Nijolė
9, 11, 17, 19, 158, 895, 1304, 1305,
1341, 1349
Bukonienė D. 1058, 1167
Bukontas K. 1166
Bukontas Kazimieras 1164, 1166
Bulgakovas Michailas 1323
Bulotas Alfonsas 1081, 1214
Bumblauskaitė (Kerpauskienė) Barbora
337
Bumblauskaitė Benedikta 1253, 1254
Bumblauskaitė Elena, Alekso 288
Bumblauskaitė Gražina 643
Bumblauskaitė Juzefa 226, 565
Bumblauskaitė Marcelė 173
Bumblauskas A. 761
Bumblauskas Aleksas 271
Bumblauskas Algis 643, 994
Bumblauskas Algis Jurgis 638, 1340
Bumblauskas Antanas, Antano 279
Bumblauskas Antanas, Leono 279
Bumblauskas Antanas, Stasio 288
Bumblauskas Benas 279, 280
Bumblauskas Benas, Beno 280
Bumblauskas Danielius, Juozo 288
Bumblauskas Domas 272, 288
Bumblauskas Ignas 273, 288
Bumblauskas Jonas, Jurgio 285
Bumblauskas Julius, Zenono 277
Bumblauskas Juozas 221, 288
Bumblauskas Juozas, Beno 279
Bumblauskas Juozas, Klemenso 262
Bumblauskas Jurgis, Jurgio 285
Bumblauskas Justas, Kazio 279
Bumblauskas Kazys 289
Bumblauskas Kazys, Antano 279
Bumblauskas Klemensas 262
Bumblauskas Leonas 279
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Bumblauskas Leonas, Domo 272
Bumblauskas Liudas, Igno 273
Bumblauskas Petras, Igno 288
Bumblauskas Pranas, Alekso 271
Bumblauskas Pranas, Igno 288
Bumblauskas S. 799, 1208
Bumblauskas Stanislovas 1207
Bumblauskas Stasys 288
Bumblauskas Stasys, Kazio 289
Bumblauskas Teodoras, Domo 288
Bumblauskas Zenonas 277
Bumblauskienė Marė 1339
Bumblauskienė (Radavičiūtė) Albina
643
Bumblauskienė Valė, Adomo 287
Bumblauskis 92
Bumblauskytė Samanta 721, 730
Bumblienė (Kulevičiūtė) Adelė 824
Bumblienė Juozapota, Igno 271
Bumblienė Zosė, Juozo 271
Bumblys Jonas, Jono 286
Bumblys Kazys 219
Bumblys Kazys, Prano 275
Bumblys Kazys, Kazio 266
Bumblys Pranas 275
Bumblys S. 805
Bumblys Stasys 804
Bundza Antanas 589
Bundza Edmundas, Kazio 589
Bundza Kazys 589
Bundza Kazys, Antano 589
Bundza Romanas, Kazio 589
Bundza Viktoras, Kazio 589
Bundzienė Bronė, Alekso 589
Bundzienė (Skeivytė) Bronė 587
Bunge, von F. G. 163, 167
Buračas B. 1231
Burba 1319
Burba Albinas 423, 963
Burba Danielius 963
Burba Jonas 265
Burba Juozas 181
Burba Jurgis 423, 963
Burba Kazys 196, 246
Burba Stanislovas 1202
Burba Vytautas 423, 963
Burba Zigmantas 875
Burba Zigmas 256, 422, 423, 909, 963,
964, 970–972
Burba Zigmas, Jono 265
Burbai 423
Burbaitė Angelė 423
Burbaitė Angėlė 963
Burbaitė Birutė 1202
Burbaitė Irena 250
Burbienė Barbora 422, 423, 963, 964,
971
Burbienė Stanislava 1202
Burbos 963, 964, 967
Burgiai 614, 836, 837
Burgienė (Juškevičiūtė) Dominyka
897, 905
Burgienė Dominyka 901, 903
Burgis Antanas 244, 743, 901, 908
Burgis Antanas, Povilo 269
Burgis Benas 274
Burgis Česlovas 908
Burgis Ignas 829, 830
Burgis Ignas, Beno 274
Burgis Leonas 367
Burgis Leonas, Povilo 260, 365

Burgis Povilas 260, 269, 365, 367, 477
Burgys Antanas 224
Burgys Ignas 224
Burgytė Elena 224, 612–614
Burgytė J. 625
Burgytė Jadvyga 611, 624
Burgytė Rūta 908
Burkšnys Juozas 270
Burkšnys Motiejus, Juozo 270
Burnauskytė Marija 1271
Burneika Adolfas, Adomo 287
Burneika Adomas 287
Burneikaitė Paulina 1313
Burneikis Bronislovas 1209, 1318,
1319
Burneikis Jonas 185
Burnikaitė Barbora, Jono 282
Burnikas Jonas 282
Burzdžienė Julija, Jono 589
Burzdžius Andrius 587
Burzdžius Andrius, Antano 589
Burzdžius Antanas 589
Burzdžiūtė Aldona, Andriaus 589
Burzdžiūtė Irena, Andriaus 589
Busch Vilhelm 1268
Busilas Antanas 558
Butėnas Alfonsas 84, 85, 89, 90
Būtėnas J. 1058, 1167
Būtėnas Julius 1166
Butėnienė E. 1233
Butikis Kazys, Leono 266
Butikis Leonas 266
Butkevičaitė Elena 547
Butkevičiai 337, 838, 844–848, 879,
881–886, 936–941, 946, 951, 953
Butkevičienė Domicelė 222, 223
Butkevičienė Monika 851, 885, 886
Butkevičienė Valerija 881, 883, 884,
939, 940
Butkevičius 843, 885, 1147
Butkevičius (Butkūnas) Napoleonas
846, 870, 883
Butkevičius Adomas 139
Butkevičius Antanas 276
Butkevičius Boleslovas 272, 881,
883–886, 936, 939, 940, 944
Butkevičius Bronislovas Pranas 936
Butkevičius Grigas 139
Butkevičius Ignacas 883
Butkevičius Ignas 883
Butkevičius Ignas, Silvestro 287
Butkevičius Ignotas 881, 883
Butkevičius J. 617, 625–628
Butkevičius Jonas 611, 624, 1086
Butkevičius Juozas 777
Butkevičius Mykolas 139
Butkevičius Napoleonas 870, 880–884,
886
Butkevičius Pranas, Antano 276
Butkevičius Pranas Bronislovas 879
Butkevičius Rimantas 883
Butkevičius Silvestras 279, 287
Butkevičius Stasys, Silvestro 279
Butkevičius Steponas 222
Butkevičius V. 874, 937, 940
Butkevičius Vacys 886
Butkevičius Vaclovas 845, 846, 850,
880, 881, 883–886, 894, 936–938, 941
Butkevičius Vaclovas, Boleslovo 272
Butkevičius Viktoras Mykolas 879
Butkevičius Vitas 883

Lietuvos valsčiai

Butkevičius Vladas 880, 937, 938, 941
Butkevičius Vladislovas 881, 883, 884
Butkevičius-Butkus Vladislovas 882
Butkevičiūtė Aldona 883
Butkevičiūtė Danutė 69
Butkevičiūtė Danutė Monika 885
Butkevičiūtė Elena 870, 881, 883
Butkevičiūtė Eugenija 880–883
Butkevičiūtė Juzefa 834
Butkevičiūtė Kazimiera 880, 881, 883
Butkevičiūtė Liucija 870
Butkevičiūtė Sofija 939
Butkevičiūtė Teodora 633, 838
Butkevičiūtė Zofija 880, 881, 883
Butkevičiūtė Zuzana 633, 838
Butkūnai (Butkevičiai) 883
Butkūnaitė Liucija 883
Butkus 1337
Butkus A. 67, 881
Butkus Algis 883, 1237
Butkus Antanas 538
Butkus Boleslovas 1237
Butkus D. 1226
Butkus Feliksas 320
Butkus Feliksas, Juozo 267
Butkus Izidorius 288
Butkus Julius 193
Butkus Julius, Silvestro 268
Butkus Juozas 267, 342
Butkus Petras, Izidoriaus 288
Butkus Pranas 538
Butkus Silvestras 268
Butkus V. 1239
Butkus Vladas 882, 1137, 1237, 1238
Butkus Vladas, Boleslovo 1237
Butkus-Butkevičius Vladas 11, 19,
1237
Butkutė Bronė 342
Butminienė Barbora, Igno 287
Butrimas A. 451, 465, 470, 480, 1224
Butrimas Adomas 151
Butvilaitė R. 480
Butvilaitė Rasa 4
Bužonaitė Valerija 330

C
Canetti Elias 1268
Cepurinas 359
Chanana Markas 196, 246
Chlebinskas A. 587
Chlebinskas Antanas 586, 742
Chmieliauskienė Regina 1285
Chodkevičius Jeronimas 135, 164
Chodkevičius Jonas Karolis 149
Chodkevičius Jurgis 136
Choromanskis Boleslovas 549
Chruščiovas Nikita Sergejevičius 323,
324, 960
Ciceronas 1166
Cigleris Jankelis 260
Cigleris Michelis, Jankelio 260, 305
Cinauskas Vytautas 323
Ciparis Fortunatas 538
Ciparis Jonas 538
Ciparis Kazimieras 538
Cirtautas Gasparas 439
Ciunienė Vida 9, 17, 991, 1349
Clancy Tomas 1337
Connery Seanas 1338
Coplandas A. 1299
Cvirka P. 1291
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Č
Čadajev J. 292
Čečiotkin 393
Čečiotkinas 385
Čekatauskaitė Jurga 11, 19, 1323,
1349
Čekavičiūtė J. 1041, 1043, 1044, 1058
Čekavičiūtė Jadvyga 1043
Čekinskai 777
Čekinskas Antanas 800
Čekinskis Antanas 807, 808
Čekinskytė Simona 671, 677, 1340
Čeledinas Viktoras 319, 328
Čeledinienė Augustina 781, 782
Čenskienė Elzė, Juozo 279
Čepavičius Ignotas 441
Čeponienė (Jonušaitė) Ona 1344, 1346
Čeponis Petras 1344
Čeprackas L. 1295
Čepurinas 356
Čepurovas A. 1055
Čepurovas Arkadijus Kuzmičius 1055
Čereškienė Aurelija 1339
Čereškinaitė Luknė 1025
Čereškinas Andrius 286
Čereškinas Andronas 284
Čereškinas Darius 1025
Čereškinas Domas 1025
Čereškinas Polijektas, Androno 284
Čereškinas Pulietas, Andriaus 286
Čereškinienė Sandra 1025
Černeckis Antanas 1126, 1128
Černiauskas A. 630
Černiauskas Juozas, Vinco 268
Černiauskas Pranas, Prano 266
Černiauskas Vincas 268
Černiauskienė Marė, Domo 289
Černiauskienė Ona, Igno 273
Černiauskienė Virginija 769, 773, 775,
776, 778
Černiauskis 886, 939
Čėsna A. 557, 572, 1274
Čėsna Vincas 882
Čėsnaitė Rita 882
Česnauskas Feliksas, Prano 278
Česnauskas Jeronimas 278
Česnauskas Jonas, Jeronimo 278
Česnauskas Juozas 278
Česnauskas Kazys, Juozo 278
Česnauskas Pranas, Jeronimo 278
Česnauskas Pranas, Jono 278
Česnauskienė Teodora, Juozo 278
Česnauskis Vytautas 747
Česnulienė D. 1131
Čiapas Lionginas 1296
Čiesnienė 9
Čiesnienė S. 1037, 1038, 1046, 1058
Čiesnienė Salomėja 9, 18, 1039, 1059,
1125, 1349
Čiesnienė (Motiekaitė) Salomėja 744
Činga Antanas 411
Činikas Motiejus 185
Činskienė (Andriuškaitė) Stanislava
621
Činskytė Elytė 621
Čirvinskas Dominykas 702, 710, 721,
724, 728, 731, 734
Čirvinskas Pijus 730
Čirvinskienė A. 677, 678, 684, 687
Čirvinskienė Alma 8, 15, 16, 657,
676, 692, 698, 701, 705, 709, 711, 716,

717, 719–721, 723, 725, 728–734, 753,
783, 807, 1349
Čistoserdovas Ivanas 465
Čiuldys Antanas 268
Čiuldys Jonas, Antano 268
Čiuldys Juozas, Jurgio 268
Čiuldys Jurgis 268
Čiurlionis M. K. 834, 1191, 1291
Čiurlionytė J. 1141
Čiurlionytė Jadvyga 834
Čiuta Bernardas 731
Čiuta Jonas 851, 1008, 1093
Čiūta Jonas, Juozo 274
Čiūta Juozas 274
Čiuta Mantvydas 711, 728, 731, 734
Čiuta Marius 1008
Čiuta Paulius 1008
Čiuta Pranas, Tamošiaus 286
Čiuta Tamošius 286
Čiuta Vaidas 1008
Čiuta Vincas 80
Čiutaitė 851
Čiutaitė Bronė 851
Čiutaitė Orinta 722, 733
Čiutienė Laima 1008
Čiutienė Ona 272
Čiutys Vincas, Onos 272
Čiutos 1093
Čiužai 952
Čiužas Arūnas 847, 950
Čiužas Mantas 950
Čiužas Vaclovas 847
Čiužela Laurynas 284
Čiuželaitė Kazė, Lauryno 284
Čiuželis F. 851
Čiuželis Feliksas 855
Čiuželis Jurgis 172
Čiuželis Kazys, Stasio 264
Čiuželis Motiejus 172
Čiuželis Petras, Stasio 262
Čiuželis Stasys 262, 264, 270
Čiuželis Vytautas 780–782, 786, 792
Čiuželis Vladas, Stasio 270
Čiuželytė K. 563
Čiužienė Adelė 847
Čiužienė Rita 950
Čižauskas Juozas, Juozo 267
Čižiūnas G. 1044, 1058

D
Dabkevičius Bonifacas 277
Dabkevičius Petras, Bonifaco 277
Dacys Antanas 635, 824, 837, 838
Dacys Juozas, Leono 279
Dacys Leonas, Juozo 279
Dačkevičius Algirdas 769, 772, 775,
778
Dagilis 583
Dagilis Juozas 181
Dagys Benediktas 536
Dagytė Grasilda 536
Daiginas Rimas 854
Dailidytė Ona 172
Dailydavičius Algimantas 946
Dainauskienė Diana 669
Dali Salvadoras 1268
Dalinkevičius J. 23
Damanskienė Marijona 1079
Damanskienė Stanislava 662, 665
Damanskienė Stasė 956
Damanskis S. 669–672

Damanskis Saulius 602, 668, 670,
763, 1340
Damanskis Vytautas 956
Damba Išeris 303, 305, 986
Damba J. 857
Damba Jachielis 855, 857
Damba Jechielis 303, 986–990
Damba Sonia 987, 989
Dambė Abramas 259
Dambė Išeris, Abramo 259
Dambrauskai 205, 845, 851, 852, 873,
874
Dambrauskaitė Adelė 855
Dambrauskaitė Domicelė 909
Dambrauskaitė Domicelė, Jeronimo
266
Dambrauskaitė Irena 199
Dambrauskaitė Stanislava 873
Dambrauskas Antanas 201, 204, 206,
207, 257, 613, 844, 846, 847, 851, 852,
874
Dambrauskas Antanas (Anton
Dąbrowskie) 199, 203
Dambrauskas Antanas, Juozo 273
Dambrauskas Antanas Mikalojus,
Felikso 206
Dambrauskas Česlovas 629
Dambrauskas Donatas 256, 909
Dambrauskas Donatas, Jono 266
Dambrauskas Edvardas 259
Dambrauskas Feliksas, Antano 201,
206, 1072
Dambrauskas Jeronimas 266
Dambrauskas Jonas 266
Dambrauskas Juozas 273, 874
Dambrauskas Juozas, Jeronimo 266
Dambrauskas Juozas, Stasio 263
Dambrauskas Kazys 271, 272, 851
Dambrauskas Motiejus 208
Dambrauskas Petras, Edvardo 259
Dambrauskas Petras, Petro 288
Dambrauskas Pranas 243
Dambrauskas Pranas, Kazio 272
Dambrauskas Pranas, Prano 268
Dambrauskas Stanislovas 634
Dambrauskas Stasys 196, 246, 263,
573, 1274
Dambrauskas Tadeuš 207
Dambrauskas Vytautas 309, 321,
914, 919
Dambrauskas Vladas, Kazio 271
Dambrauskienė Adolfina 874
Dambrauskienė Antanina 208
Dambrauskienė Bronė, Adomo 262
Dambrauskienė Bronislava 648, 652,
656, 742, 851
Dambrauskienė Elena 909
Dambrauskienė Elena, Danieliaus 266
Dambrauskienė Elzbieta, Beno 266
Dambrauskienė (Jacevičiūtė) Julija
Emilija, Juozo Cezario (Dąmbrowska
Julija z. Jacewiczow) 193, 199–201,
206, 216
Dambrauskienė (Jachimčik) Česlava
206
Dambrauskienė Ona, Jono 272
Dambrauskienė Stasė 208
Dambrauskienė Valerija 208
Damijonaitis J. 546, 558, 568, 569, 575
Danienė D. 944
Danikauskaitė Rūta 629
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Danikauskas Pranas 261
Danikauskas Stasys, Prano 261
Danilaitė E. 113, 161, 1052
Danilavičius Kalikstas Antanas 194
Danilavičius V. 1048
Daniliauskienė L. 1131
Danilovičius 1177
Danunskas Pranas, Prano 285
Danupai 314
Danupaitė Birutė 643
Danupaitė Inesa 733
Danupas 1319
Danupas Julius 243, 266, 565
Danupas Kazimieras 345
Danupas Kazys 193, 257, 565, 566,
743
Danupas Kazys, Juliaus 266
Danupas Pranas 193, 266, 312, 911
Danupas Pranas, Juliaus 266
Danupienė 957
Danupienė Ona, Juliaus 279
Dapkevičius Jonas, Kazio 278
Dapkevičius Kazys 278
Dapkus Antanas, Kazio 279
Dapkus Augustas 747
Dapkus Jonas 285
Dapkus Justinas 747
Dapkus Kazimieras 275
Dapkus Kazys 279
Dapkus Petras, Kazimiero 275
Dapkus Pranas, Jono 285
Dapšys Kazys 80, 81, 83, 92
Daračius 1343
Daraškevičiūtė Liudvika 883, 1237
Darbutas Izidorius 285
Darbutas Jonas, Juozo 287
Darbutas Julius, Izidoriaus 285
Darbutas Juozas 85, 287
Darbutas Steponas 85
Darbutienė Lucė, Antano 278
Darevskiai 1044
Dargienė Stasė, Antano 282
Dargis Juozapas 173
Dargis Motiejus 173
Dargis S. 798
Dargis Stasys 80, 81
Dargužis 346
Dargužis Adomas, Jurgio 279
Dargužis Augustinas 267
Dargužis Benas, Augustino 267
Dargužis Jurgis 279
Dargužytė Kotryna 171
Dargužytė Viktorija 665
Dargvilas Vincas 889
Dargvilienė Janina Barbora 892
Dargvilienė Zofija, Jono 275
Darius S. 579
Darkintienė (Andriejauskaitė) Kotryna
1200
Darkintienė K. 1201
Daškus Julius, Marcelijaus 287
Daškus Marcelijus 287
Daubarienė (Jankauskaitė) Irena 1208
Daugėla J. 34
Daugėla K. 1299
Dauginiai 387, 389, 390
Dauginienė (Kiauleikytė) Juzefa 386,
389–391, 559, 560, 605, 747
Dauginis Kazimieras 386, 389–391
Dauginis Romualdas 391
Dauginytė Aldona 391

Dauginytė Žibutė 391
Daugirdaitė V. 1147
Daugirdas 1177
Daujotienė Domicelė, Petro 277
Daujotienė Valė, Kazio 277
Daujotytė V. 1042, 1058, 1164, 1165,
1167, 1305
Daujotytė Viktorija 152, 1304
Daukantas 960
Daukantas Antanas 268, 869
Daukantas B. 560
Daukantas Juozas, Antano 268
Daukantas Pilypas 184
Daukantas Romualdas 185
Daukantas S. 560
Daukantas Simonas 151, 531, 785
Daukantas Stanislovas 185
Daukintaitė Zuzana 889
Daukintienė 824
Daukintienė Valė, Jono 260
Daukintis Adomas 635, 637
Daukintis Antanas 262
Daukintis Juozas, Antano 262
Daukintis Kazimieras 1057
Daukintis Pilypas 238
Daukintis Vincas 283, 352
Daukintis Vincas, Vinco 283
Daukša Jonas 288
Daukša Leonas, Jono 288
Daukša Mikalojus 149
Daukša Pranas 594
Daukšaitė Gražina 681
Daukšaitė Stefa 1271
Daukšas Antanas 877, 879, 1005
Daukševičius Kazimieras 173
Daukšienė Marytė 1005
Daukšos 1005, 1006
Daumantai 31
Daumantas, kunigaikštis 148
Daumantienė E. 1104, 1106, 1107
Daumantienė Eugenija 1106
Daunoras Vaclovas 1292
Dausinaitė Irena 888
Dausinas Petras 888
Dautartas Julius 1307
Davainis-Silvestraitis Mečislovas
1220
Davidauskas J. 906
Davidauskienė S. 906
Dąbrowskie Feliks 199
Degutis Juozas, Simo 271
Degutis Simas 271
Degutytė Janina 769
Dembskis Vitalis 540
Dičkalnis V. 34, 67
Didžjurgytė Gitana 1288
Dimantaitė Rochė 579
Dirkis 583
Dirkstelis 163, 1041
Dirvonskienė Virginija 765
Diržininkienė Aniceta 1018
Diržinskienė Marijona, Jono 288
Diržinskienė Marijona, Petro 273
Divisenko Nadežda 643
Djakovas 116, 117, 119, 122, 125, 128
Dobilevičiūtė 824
Dobravalskis Aleksandras 1017
Dobrovolskaitė Kastė, Petro 262
Dobrovolskiai 1247
Dobrovolskienė (Monstavičiūtė) Ieva
1247

Lietuvos valsčiai

Dobrovolskienė Elena 1246
Dobrovolskienė Zuzana 1246
Dobrovolskis Aleksandras, Jono 365
Dobrovolskis Algirdas 1246
Dobrovolskis B. 625–627, 1247, 1249,
1250
Dobrovolskis Bronius 7, 11, 15, 19,
158, 196, 302, 303, 611, 624, 992, 1016,
1246, 1248, 1251, 1340, 1349
Dobrovolskis Feliksas 302, 303, 1246,
1249
Dobrovolskis Feliksas, Petro 262
Dobrovolskis Jonas 365
Dobrovolskis Petras 262, 1247
Dobrovolskis Stasys 638, 1340
Dobševičius P. 536
Dobševičius Pranas 535
Dobševičius Pranciškus 535
Dogadinas 902
Dogelis Povilas 562
Domeika 1347
Domeika I. 556
Domeika J. 309, 555
Domeika Julius 321, 914, 972
Domeika Justinas 571, 572
Domeika Stasys, Vlado 264
Domeika Vaclovas, Vlado 275
Domeika Vladas 264, 275
Domeikaitė Marija 1276
Domeikaitė Stasė 596
Domeikienė Marcė, Silvestro 275
Domeikienė (Žilevičiūtė) 1347
Domininkas, šv. 1229
Donelaitis Kristijonas 208, 785, 1291
Dovydas, karalius 304, 1202
Dovydauskienė Emilija, Stasio 264
Drakšaitė Adolfina 874
Drakšas Apolinaras 80
Dringelis G. 1147
Driskius Klaudijus 74, 100, 112, 245,
290, 446, 598, 641, 751, 819, 833, 962,
992, 1003, 1036, 1152, 1153, 1228, 1129,
1229, 1286, 1338, 1370
Driskiuvienė Živilė 4
Drobavičiai 426, 427, 844–846, 875,
878, 937, 946
Drobavičienė Adelė 878, 879
Drobavičienė Barbora 869, 870, 875
Drobavičienė Elena 878, 879
Drobavičienė Emilija 878
Drobavičienė Genovaitė 876
Drobavičienė Janina 878
Drobavičienė Marė 1339
Drobavičienė Marija 876
Drobavičienė Marijona 878, 879
Drobavičienė Stasė 479
Drobavičienė-Lemežienė Genovaitė
847, 874, 876
Drobavičius 847, 937
Drobavičius Adomas 878, 879
Drobavičius Adomas, Juozo 283
Drobavičius Alfonsas 875, 876
Drobavičius Ignacas 878
Drobavičius Ignas 272
Drobavičius J. 874, 937, 939, 946
Drobavičius Jonas 875, 876
Drobavičius Juozapas 844–847, 873,
875, 876, 878, 937
Drobavičius Juozas 272, 283, 870,
875, 876
Drobavičius Juozas, Juozo 272
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Drobavičius Stanislovas 844–847, 849,
871, 872, 876–879, 891
Drobavičius Stasys 226
Drobavičius Stasys, Igno 272
Drobavičius Vincas 646, 878, 879
Drobavičius Vladas 878
Drobavičius Vladislovas 878, 879
Drobavičiūtė Agnieška 875, 876
Drobavičiūtė Barbora 875
Drobavičiūtė Ieva 878, 879
Drobavičiūtė Kristina 875
Drobavičiūtė Marija 877–879
Drobavičiūtė Monika 875
Drobavičiūtė Stanislava 877–879
Drobavičiūtė Vaclava 878, 891
Drobavičiūtė Zita 877–879
Drobavičiūtė Zofija 871, 878
Dromantai 1078
Dromantienė L. 1289
Druckiai 1194
Drūkčiai (Друкътев) 136
Drukteinaitė Elena, Jono 268
Drukteinas Jonas 268
Druktenienė Birutė 632
Druktenis Antanas, jono 264
Druktenis Jonas 264
Druktenis Liudas 243
Druktenytė Aldona 638, 1340
Druktenytė Ž. 1130, 1131
Druktenytė Živilė 685
Drungilas Ignas 267
Drungilas Juozas 193
Drungilas Juozas, Igno 267
Drungilas Petras 479
Dubikaltienė Aira 4, 12, 20, 152, 165,
544, 746, 1068, 1354–1356, 1358, 1361,
1373
Dulevičius Jonas 842
Dulevičiūtė Johana 842
Dulkė Klemensas 843
Dumbraitė Janina 864
Dumčienė V. 67
Dunauskas S. 535
Dunauskas Stasys 534
Dundulienė Aneta 317
Dundulienė Ona 317
Dundulis Jonas 317
Dundulis Povilas 317
Dundulytė Violeta 317
Duoblys Stasys 860
Durša Andriejus, Leono 264
Durša Leonas 264
Dus Fiodor 382, 384, 385, 392, 393
Dužinskai 1022
Dužinskas Aleksas, Jono 263
Dužinskas Feliksas 1022
Dužinskas Jonas 263, 273
Dužinskas Stasys 11, 20, 1331, 1349
Dužinskas Stasys, Jono 273
Dužinskas Vincas, Stasio 273
Dužinskienė A. 992
Dužinskienė Adolfina 1022
Dužinskienė Marė 280
Dužinskis Vincas, Marės 280
Dužinskytė Ona 1022
Dvarionas B. 1299
Dvarvydaitė 354, 356
Dzigaitė Lina 1185
Dzindzelėtas Juozas 276
Dzindzelėtas Kazys, Juozo 276
Dziuta 422

Dzvonkus Pranas 602, 629
Džibinskienė Juzė, Teodoro 266
Džibinskienė Juzefa 909

E
Eidenas Antanas 590
Eidenienė (Žimkaitė) Ona 556–558,
588, 590
Eidimtai 844–847, 849, 857, 862, 864,
867, 868, 937, 939, 1275, 1282
Eidimtai A. ir A. 970
Eidimtaitė Stanislava 862
Eidimtaitė A. 571, 572, 574, 575,
1272, 1274, 1275
Eidimtaitė Adolfina 548, 570, 573,
862, 1275
Eidimtaitė Antanina 863
Eidimtaitė Barbora 846, 863, 864,
939
Eidimtaitė Elena 1271, 1275, 1276
Eidimtaitė Marija 846, 863, 864, 939
Eidimtaitė Sofija 550, 1273
Eidimtaitė Stefanija 872
Eidimtaitė Zofija 862
Eidimtas A. 939
Eidimtas Adolfas 846, 863, 864, 866,
1271, 1275, 1276
Eidimtas Adolfas, slap. Žybartas,
Vygantas 863, 864
Eidimtas Aleksandras 844, 846, 862,
864–867
Eidimtas Aleksas 864, 865, 867
Eidimtas Aleksas, Boleslovo 273
Eidimtas Algirdas 863–867
Eidimtas Boleslovas 273, 844, 846,
862–867, 872
Eidimtas Danielius 863, 864, 867,
868
Eidimtas Edvardas 864, 865, 867
Eidimtas Feliksas 1271, 1276
Eidimtas Henrikas 864, 865
Eidimtas Napoleonas 864–868
Eidimtas Stanislovas 846, 863, 864
Eidimtas Stasys 1271, 1276
Eidimtas Vaclovas 846, 862, 866
Eidimtas Vaclovas, slap. Vaidila,
Rimas 862
Eidimtas Virginijus 864
Eidimtas Virgis 969, 1282
Eidimtas Vladas 864, 867
Eidimtienė Bronislava 863
Eidimtienė Gabrielė 846, 864
Eidimtienė Marija 1271, 1275
Eidimtienė Nijolė 865
Eidimtienė Stanislava 846, 865, 867,
868
Eidimtienė Stasė 868
Eidimtienė Vanda 868
Eidimtienė Zofija 862, 863
Eidintai 845, 847, 857, 860, 871
Eidintaitė Kristina 861
Eidintaitė Monika 861
Eidintaitė Regina 861
Eidintas 897
Eidintas Ciprijonas 272, 860
Eidintas S. 937, 939
Eidintas Stanislovas 844, 846, 858,
860, 861
Eidintas Stanislovas, Ciprijono 860
Eidintas Stasys 861
Eidintas Stasys, Ciprijono 272

Eidintienė (Sprindžiukaitė) Stanislava
897
Eidintienė Ona, Kasparo 274
Eidintienė Veronika 861
Eidukaitienė Eugenija Vytautė 171
Eimutis S. 944
Einikaitė Regina 547
Einikienė (Urbonavičiūtė) Irena 1144
Einikienė Irena 1207
Einikienė Julė, Stasio 287
Einikienė Marcė, Petro 260
Einikis Kazys 287
Einikis Liudas 261
Einikis Petras, Kazio 287
Einikis Stepas 261
Einikytė Regina 1271, 1273
Einoris E. 457
Eirošius Juozas 285
Eirošius Tadas, Juozo 285
Eirošiūtė Antanina 548
Eismuntas E. 906
Eitutavičius Kazys 192, 1217
Eitutis Jonas 286
Eitutis Julius, Juozo 285
Eitutis Juozas 285
Eitutis Kazys, Jono 286
Elijošiai 416, 437, 438, 619, 1283
Elijošienė (Atkočiūnaitė) Janina 11,
19, 332, 333, 415, 416, 436, 614–620,
622, 625, 628, 1269, 1270, 1283, 1284
Elijošienė Dalia 438
Elijošienė J. 437, 438, 626, 627
Elijošius Arūnas 333, 415, 437, 438,
619, 1269, 1270, 1283
Elijošius Z. 615, 617–619, 626, 627,
1270
Elijošius Zigmantas (Zigmas) Juozas
11, 19, 333, 415, 436–438, 599, 602,
603, 614, 620, 625, 628, 1269, 1283,
1284
Elijošiūtė Audra 617–619, 1269,
1283
Elijošiūtė Audrutė 415, 436, 437
Elijošiūtė Dalia 333, 415, 437, 438,
619, 1269, 1283
Eminas G. 1259
Eminas Gevorkas 1260
Endrikas Antanas 196, 246
Engelienė (Kungytė) Stasė 1086
Enkiai 1077
Enkienė Nijolė 657, 783
Enkienė Valerija 600, 601
Enkutė R. 1139, 1144
Enzelaitis Einaras 872
Ereminas 410, 635
Ereminas Feliksas 260
Ereminas Julijonas 244, 824, 836
Ereminas Julius, Felikso 260
Ereminas Stepas 547, 606
Ereminas Steponas 549
Ereminienė Antanina 1137, 1140,
1144
Ereminienė B. 925
Ereminienė Barbora 196, 246, 635,
836
Ereminienė Barbora, Igno 260
Ereminienė E. 633
Ereminienė Eugenija 547, 1273
Eretas Juozas 562
Ežerskis 870
Ežerskis Jurgis Vytautas 870
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Ežerskis Petras 870
Ežerskytė Elena 870
Ežerskytė Joana 861
Ežerskytė Monika 870

F
Fabijonavičius Aleksas, Alekso 278
Fabijonavičius Pranas, Alekso 278
Fedorovičienė (Šukštaitė) Eugenija
218
Fedorovičienė Eugenija 1183
Fedorovičius Juozas 218, 1183
Fedorovičiūtė Ana 218, 1183
Fedorovičiūtė Teresė 218, 1183
Fereinas Karlas 840
Fersteris Friburgas Vilhelmas 1176
Feuerbachas L. 1267
Filutikai 373
Finliandska A. 467
Finliandskaja (Bogdanova) Aleksandra
Pavlovna 468
Finliandskis Nikolajus Dimitrijievičius
469
Finlianskiai 469
Fišeris Jakobas 578
Florijonas, šv. 506, 1095, 1096, 1101,
1207
Fojerbachas Liudvigas 1268
Frajeras Julius 277
Frajeras Martynas, Juliaus 277
Franskevičius M. 841
Fridmanas Abrahamas 185
Fridsolis Mauša 1068
Fromas-Gužutis Aleksandras 1137,
1138, 1149

G
Gabalis Antanas 1071
Gabienė (Vainaitė) Monika 645
Gabrys A. 627
Gabrys Aleksandras 617, 620, 621
Gabrys Aleksas 625, 628, 1284
Gadeikienė 914
Gadeikytė L. 1138
Gadeikytė Regina 643
Gaidamavičiūtė Aleksandra 901
Gaidelionis Jonas 1200
Gaidjurgis Pranas, Prano 288
Gaidukytė Barbora 550
Gaigalaitė Vladislava 576
Gaigalas P. 34
Gailienė Stasė 597
Gailienė Vincenta 1023
Gailius Antanas, Kazio 286
Gailius Juozas 606
Gailius Kazys 286
Gailiušis B. 67
Gaižutis Algirdas 4
Galdikaitė Aldona 648, 652
Galdikas Adomas 374
Galdikas Augustas, Juozo 265
Galdikas Augustinas 219
Galdikas Domas, Domo 261
Galdikas Juozas 265
Galdikas Valerijonas 11, 158, 1291
Gališanskis 1202
Galkevičienė (Bernytė) Kazimiera 1143
Galkontienė Rita 670, 676, 678, 710,
711, 720, 721, 723, 730–734, 753
Galkus Kazys 281

Galkus Petras, Kazio 281
Galminas Feliksas 181
Galminienė Zosė, Simo 280
Ganienė Audronė 704, 709–711,
719–722, 730–733
Gapanavičius Leonas 578
Garbackis Mykolas 139
Garbaliauskas 209
Garbenčiai 845, 857–859
Garbenčienė Stasė 860
Garbenčius 859, 939
Garbenčius Alfonsas 859, 860
Garbenčius Jonas 859–862
Garbenčius K. 939
Garbenčius Kazys 273, 844, 846, 859
Garbenčius Kazys, Kazio 273
Garbenčiūtė Bronė 859, 860
Garbenčiūtė Danutė 859, 860
Garbenčiūtė Pelagėja 859, 860
Garbenčiūtė Rūta 859, 860
Garbenčiūtė Stanislava 859
Garland Judy 11, 20, 1324
Garskienė Marija 230
Gasčiūnas K. 1214
Gasiūnai R. ir A. 992
Gasiūnas Algirdas 1209
Gasiūnas Antanas 1199
Gasiūnas J. 1201, 1202, 1204, 1206,
1208
Gasiūnas Juozapas 10, 1199, 1200,
1203, 1205, 1207–1209
Gasiūnas Kazimieras 1199
Gasiūnas Povilas 1199, 1200
Gasiūnas Ramusis 1199
Gasiūnas Stanislovas 1199
Gasiūnienė Ona 1199, 1200
Gasiūnienė Regina 601, 772, 775,
776, 934
Gaubys Antanas 261, 289
Gaubys Kazimieras 1086
Gaubys Kostas 289
Gaubys Kostas, Antano 261, 289
Gaubys P. 618
Gaubys Pranas 611, 612, 616, 621
Gaubytė Marytė 783
Gaubytė Rita 621
Gaučys 875
Gaudėšius Jonas, Leonardo 365
Gaudėšius Leonardas 365
Gaudiešius 872
Gauduševičienė Juozapota 528
Gaulaitė Jadvyga 988
Gaurylienė (Valaitė) Joana 750
Gaurylienė Rita 670, 710
Gaurylius Jonas 748
Gečai 656
Gečas 399, 422, 444, 445, 1046
Gečas Antanas, Juozo 269
Gečas Jonas 396, 1264, 1306
Gečas Juozas 269
Gečas Kazimieras 168, 472, 478, 1125
Gečas Stasys 435
Gečas Vladas 7, 14, 435
Gečienė (Butkutė) Janina 743
Gedbudienė 354, 356
Gedgaudas Antanas 1012, 1013
Gedgaudas Juozas Pranciškus 1209
Gedgaudas Liudas 606
Gedgaudas Mykolas 174
Gedgaudienė Adolfina 1012
Gedgaudienė Ona, Antano 261

Lietuvos valsčiai

Gediminaičiai 1036
Gediminas, kunigaikštis 417, 654, 749,
814, 1047, 1080, 1087, 1098, 1176, 1229,
1245, 1299, 1345, 1348, 1350
Gedmantas Adolius 950
Gedmantas Antanas 548
Gedminas J. 582, 583
Gedmintas Antanas 169
Gedmontai 935
Gedmontaitė Pruzina 935
Gedmontas 874
Gedmontas Benas, Jono 286
Gedmontas Jonas 286
Gedmontas Kazys, Mykolo 261
Gedmontas Mykolas, Mykolo 261
Gedrimaitė V. 769
Gedvila Justinas 278
Gedvilaitė Emilija, Povilo 269
Gedvilaitė Gražina 806
Gedvilaitė Kazimiera 258
Gedvilaitė Marė, Justino 278
Gedvilaitė Vanda 806
Gedvilas 1084
Gedvilas Albinas, Justo 285
Gedvilas Antanas, Juozo 262
Gedvilas Apolinaras 282
Gedvilas Balys, Apolinaro 282
Gedvilas Česlovas 5, 9, 13, 17, 79,
915, 1349
Gedvilas Feliksas, Juozo 283
Gedvilas Ignas 575, 1275, 1281, 1282
Gedvilas Juozas 262, 277, 283
Gedvilas Juozas, Juozo 277
Gedvilas Justas 285
Gedvilas Kazys, Kazio 263
Gedvilas L. 1250, 1251
Gedvilas Leonas, Norberto 288
Gedvilas M. 295
Gedvilas Mečislovas 599
Gedvilas Norbertas 288
Gedvilas Povilas 269
Gedvilas Pranciškus 1276
Gedvilas Stasys 1281
Gedvilas, kunigaikštis 145
Gedvilienė (Eidimtaitė) Adolfina 11,
19, 547, 573, 604, 645, 646, 742, 780,
966, 969, 970, 1168, 1255, 1271, 1273,
1276, 1278, 1281, 1282
Gedvilienė A. 646, 1277
Gedvilienė Gabrielė 1070
Gedvilienė Marija, Dionyzo 262
Gekendorfas Dmitrijus 221, 828
Gekendorfienė 828
Gelgaudai 26
Gelgudas Antanas (Antoni Gielgud)
164, 167
Gelgutai 333
Gelgutas K. 332
Gelgutas Kazys 333
Gelumbickas Vincas 267
Gelumbickas Vladas 199
Gelumbickas Vladas, Vinco 267
Gelumbickis Vladas 219
Genauja Vincas, Vinco 268
Genčiauskas Juozas, Silvestro 262
Genčiauskas Silvestras 262
Gendvilaitė Teodora, Juozo 268
Gendvilas 85
Gendvilas Jonas 266
Gendvilas Juozas 238, 268
Gendvilas Stasys, Jono 266
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Gendvilienė Leonora, Prano 265
Gendvilius Juozas 1347
Geniotaitė Marytė 988
Genys 583
Genys P. 1105
Genys Pranas 374
Gentvila Tomas 171
Gentvilas Augustas 435
Gentvilas Feliksas 435
Gentvilas Juozas 219
Gentvilis Juozas 1347
Genzmer Herbert 1268
Geringsonas Julius 219, 271, 479, 967,
970, 972
Geringsonas Julius, Juliaus 271
Gershwinas G. 1299
Gerškė 1169
Geršonas Chaimas 578
Gerštautienė Barbora, Mykalojaus 262
Gerulaitis K. 608
Gerulaitis Virginijus 4
Getė Johanas Volfgangas 1268
Gevorkas Eminas 1260
Gibėža 314
Gibėža Antanas 268
Gibėža Domas, Fortunato 268
Gibėža Dominykas 314
Gibėža Fortunatas 257, 267
Gibėža Fortunatas, Fortunato 268
Gibėža Ignas 219, 238, 239, 267, 272,
285
Gibėža Ignas, Igno 285
Gibėža Kazimieras 257
Gibėža Kazys 193, 257
Gibėža Kazys, Kazio 268
Gibėža Liudas 743
Gibėža Liudas, Fortunato 267
Gibėža Liudvikas 314, 320, 327, 328,
348
Gibėža Martynas, Igno 272
Gibėža Partonatas 314
Gibėža Viktoras 257
Gibėža Viktoras, Igno 267
Gibėža Vincas 193, 238, 240, 257,
584, 743
Gibėža Vincas, Antano 268
Gibėžienė 314
Gibėžienė Valerija 1339
Gibėžos 314
Giecas Kazimieras 447
Giedraičiai 224
Giedraitienė (Montvydaitė) Irena 399,
1349
Giedraitienė Edita 847, 851
Giedraitienė Irena 11, 19, 1264
Giedraitis 1193
Giedraitis Alfonsas 847, 851
Giedraitis Juozapas Arnulfas 1201
Giedraitis M. 580
Giedraitis Merkelis 149, 549, 1201
Giedraitis Mykolas 173
Giedraitis Motiejus 173
Giedraitis R. 1299
Giedrimas Adomas 1051
Giga Feliksas, Tado 273
Giga Tadas 273
Gimbutai V. ir E. 992
Gimbutaitė D. 1130
Gimbutaitė Dovilė 674, 822
Gimbutaitė Marijona 174
Gimbutienė Marija 1192

Gimbutienė V. 825
Gineitytė Rozalija 172
Giniotis Alfonsas, Vinco 365
Giniotis Vincas 365
Ginkus Gražvydas 623
Ginkutė Aušra 623
Gintalai 1013
Gintalaitė Aistė 8, 16, 755, 1349
Gintalaitė Barbora 879
Gintalaitė Rima 1013
Gintalas 847, 861, 862
Gintalas Adolfas 272, 844, 847, 861,
862
Gintalas Adolfas, Adolfo 272
Gintalas Ambraziejus 282
Gintalas J. 862
Gintalas Juozapas 1202
Gintalas Juozas, Juozo 590
Gintalas Kazys 285
Gintalas Kleopas, Kazio 285
Gintalas Motiejus 272
Gintalas Pranas, Ambraziejaus 282
Gintalas Vilimas 1340
Gintalas Vincas, Motiejaus 272
Gintalas Vladas 479
Gintalienė Emilija, Antano 590
Gintalienė J. 811
Gintalienė Julė, Jono 267
Gintalienė Justina 1013
Gintalienė Kazimiera 1202
Gintalienė Ona 1003, 1015
Gintalienė P. 42
Gintautas Artūras 721–724, 730–733
Gintila Motiejus 243
Gintilaitė Elena 550
Gintilas Jurgis, Jurgio 590
Gintilienė Bronė, Tamošiaus 590
Gintvainienė Rima 808
Gintvainis Giedrius 674, 807
Gira Albinas 277
Gira Aleksas, Albino 277
Gira Kazys 435
Gira Kazys, Albino 277
Gira Vladas 435
Girčiai 656
Girčienė S. 811
Girčienė Stasė 809
Girčys Adomas 654
Girdenienė Zofija 1017
Girdenis A. 1133, 1135, 1250, 1251,
1267
Girdenis Jonas 1017
Girdenytė Rima 633
Girdvainiai 224, 226, 309, 314, 315,
607, 828, 915–917, 919, 920, 922, 980,
998, 1004, 1007, 1278
Girdvainiai, Justina ir Stasys 193
Girdvainiai, Ona ir Juozas 193
Girdvainienė 226
Girdvainienė (Bartkutė) Ona 909,
915
Girdvainienė (Bumblauskaitė) Juzefa
565
Girdvainienė (Vagnoriūtė) Justina
226, 315, 340, 341, 346, 562, 563, 915,
917, 921, 980, 983, 1306, 1307, 1330
Girdvainienė Aleksandra 194, 1067
Girdvainienė Ana 1059
Girdvainienė Barbora 224
Girdvainienė Elzbieta 911
Girdvainienė Emilija 226, 1007

Girdvainienė I. 560
Girdvainienė Justina 223, 342, 345,
347, 348, 350, 479, 912, 916, 918, 920,
979, 980, 1325, 1339
Girdvainienė (Laucevičiūtė) Barbora
828
Girdvainienė Ona 1169
Girdvainienė (Rudzinskaitė) Irena 559
Girdvainienė Vincenta 222, 923, 1253
Girdvainienė Zofija 1007
Girdvainienė Zuzana 226
Girdvainis Adomas 221–223, 226, 828
Girdvainis Adomas, Jono 274
Girdvainis Alfonsas 224, 226, 1007
Girdvainis Aloyzas 226, 828, 917, 920
Girdvainis Antanas 221, 222, 226,
274, 828
Girdvainis Feliksas 226
Girdvainis Ignas 349, 912, 1046
Girdvainis J. 78, 197, 206, 209, 217,
218, 242, 247, 251, 315, 328, 369, 573,
576, 585, 587, 769, 830, 1074, 1125,
1173, 1183, 1184, 1213, 1218, 1276
Girdvainis Jonas 221–223, 226, 274,
828
Girdvainis Juozas 4–20, 22, 68, 75,
76, 101, 102, 111, 129, 145, 153, 155,
159, 162, 167, 170, 171, 175, 179, 190,
193, 194, 200, 203, 221–223, 226, 238,
245, 249, 250, 256, 259, 265–267, 291,
296, 305, 307, 311, 317–320, 325, 340,
346, 349, 362, 365, 371, 372, 400, 401,
415, 434, 435, 448, 473, 474, 477, 478,
543, 554, 562, 565, 572, 574, 576, 578,
582, 585, 599, 603, 632, 742, 743, 745,
748–750, 752, 763, 773, 780, 801, 803,
804, 807, 812, 814, 826, 828, 829, 834,
909, 910, 912, 913, 915, 917–922, 948,
954, 963, 978, 981, 983, 984, 990, 992,
998, 1003, 1004, 1015, 1037, 1038, 1047,
1064, 1067, 1069, 1102, 1123, 1124,
1126–1128, 1155, 1160, 1163, 1168,
1169, 1180, 1191, 1193, 1196, 1210,
1216, 1230, 1237, 1238, 1244–1246,
1252, 1258, 1259, 1269, 1271, 1274,
1283, 1291, 1313, 1325, 1334–1337,
1339, 1340, 1349
Girdvainis Juozas, Antano 274
Girdvainis Leonas 200, 221, 222, 224,
226, 565, 566, 569, 571, 828, 915, 1273
Girdvainis Leonas, Jono 274
Girdvainis Petras 221, 222, 226, 828
Girdvainis Petras, Antano 274
Girdvainis Povilas 9, 17, 221, 222,
226, 828, 829, 830, 833
Girdvainis Povilas, Jono 274
Girdvainis Pranas 226, 271, 342, 345,
916, 917
Girdvainis Pranas, Juozo 274
Girdvainis Stanislovas 743, 916–920,
922
Girdvainis Stasys 222, 223, 226, 257,
315, 341–346, 348, 349, 743, 909, 910,
912, 915–917, 919, 922, 967, 980, 1278,
1325, 1330
Girdvainis Stasys, Juozo 267
Girdvainis Vincas 9, 17, 222, 223,
256, 313, 349, 350, 604, 605, 743, 909,
911–913, 964, 966, 967, 969, 971, 1045,
1281, 1349
Girdvainis Vincas, Juozo 265
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Girdvainis Vincentas 226
Girdvainis Vladas 226, 828
Girdvainis Zenonas 980
Girdvainis Zigmantas 217, 1182, 1183
Girdvainis Zigmantas Jonas 915
Girdvainis Zigmas 209, 559, 743,
1053, 1067, 1069, 1070, 1072
Girdvainis Zigmas, Prano 271
Girdvainytė (Jankauskienė) Adelė 1340
Girdvainytė (Lukoševičienė) Ona
Loreta 1340
Girdvainytė (Proscevičienė) Michalina
217, 1182
Girdvainytė (Rubeževičienė) Irena 217
Girdvainytė Adelė 226, 349
Girdvainytė Adolfina 222, 917
Girdvainytė Alina 211
Girdvainytė Barbora 171, 173
Girdvainytė Elena 171
Girdvainytė Elzė 349, 912
Girdvainytė Erika 808
Girdvainytė Felicija 349, 912
Girdvainytė Irena 871, 1182, 1183
Girdvainytė Jadzė 226
Girdvainytė Justina 917, 1307–1309
Girdvainytė Kotryna 222, 223, 224,
226
Girdvainytė Marcelė 222, 226, 349,
350, 909, 910, 912
Girdvainytė Marcijana, Juozo 266
Girdvainytė Marija 222, 226, 909
Girdvainytė Marijona 878
Girdvainytė Marytė 909, 917
Girdvainytė Ona 222, 223, 226
Girdvainytė Onutė (Loreta) 917
Girdvainytė Paulina 226
Girdvainytė Sofija 226, 828, 830
Girdvainytė Stanislava 226
Girdvainytė Stefanija 226
Girdvainytė Teresė 217
Girdvainytė Veronika 861
Girdvainytė Vitalija 226
Girėnas S. 579
Girienė Leonora, Jozo 275
Girininkienė Vida 4, 1370
Girkontaitė Ramutė 785
Gylys Antanas 1209
Girštautas 1343
Girštautienė (Kleniauskienė, Jonušaitė)
Barbora 1343
Gytė Markas 196, 246
Glibauskaitė Ramutė, Antano 590
Glibauskas Algis, Antano 590
Glibauskas Antanas, Petro 590
Glibauskas Petras 590
Glibauskienė Stanislava, Stasio 590
Gliozeris Antanas 264
Gliozeris Domas, Antano 264
Globys Petras 646, 647, 742
Glušeckis Andriejus Antonovičius 451
Gocentas Vytautas 1370
Godeliauskaitė Danutė 1334
Godeliauskaitė Regina 1333, 1334
Godeliauskaitė Rima 1333, 1334
Godeliauskas Jonas 12, 20, 933, 934,
1015, 1332–1334, 1340
Godeliauskienė (Navėraitė) Elena 1094
Godeliauskienė E. 1334
Godeliauskienė Elena 1332, 1333
Godeliauskienė Ona 1015
Godeliauskytė Živilė 808

Godliauskas Laurynas 541
Golinevičius Justinas 168, 1047
Golinevičius Ustinas 448, 467, 471,
472, 515, 1125
Golšanskienė (Stropaitė-Holšanskienė)
Zuzana, Antano 387, 559, 590
Golšanskytė (Holšanskytė) Aldona,
Kazimiero 590
Golšanskytė Aldona 387, 559
Golšanskis (Holšanskis) Kazimieras,
Albino 590
Golšanskis Kazimieras 387, 559
Gorbackis Mykolas 141
Gorbačiovas Michailas 324
Gorbulskis B. 1299
Gorbulskis Benjaminas 1294
Gordonas Šmuelis 185
Goriunovas Rolandas 952, 953
Gorkis 427
Gornienė Rimutė 750
Gorska Marija Benislavski 473
Gorskaitė Elena 250
Gorskaitė Irena Marija Ema (Irena
Maria Emma Gorska) 251
Gorskaitė Juozapa Alina 250
Gorskiai 250, 311, 450, 473, 909, 1102
Gorskienė 467, 469, 872, 1102
Gorskienė (Benislavskaitė) Marija 250
Gorskienė Marija 193, 194, 231, 257,
893
Gorskienė Ona 195, 250
Gorskis 892, 894
Gorskis Antanas 194, 250
Gorskis Mykolas (Michał Gorski) 250,
251
Gorskis Napoleonas Liudvikas Titas
250
Gorskis Vaclovas 250, 251
Gorskis Vaclovas Kazimieras (Wacław
Kazimierz Gorski) 6, 14, 250
Gorskis Vladislovas Jonas 250
Gorskytė Irena 250
Gorskytė Marija 250
Goslickis Aleksandras 138
Goslickis M. 156
Goslickis Martynas 452
Goštautaitė Aurelija 252
Goštautas Adomas 282
Goštautas Aleksandras, Adomo 282
Goštautienė Stefanija 1009, 1010
Gotautas Matas 730
Gotautas Petras, Petro 273
Gould M. 1299
Grabauskai 874
Grabauskaitė Adelė 874, 875
Grabauskas Aleksas, Stasio 268
Grabauskas B. 310
Grabauskas Boleslovas 874, 875
Grabauskas Bolius, Stasio 272
Grabauskas Stanislovas 845, 846, 874
Grabauskas Stasys 238–240, 268, 272,
873
Grabauskienė Sofija 874
Grajauskaitė Aušra 710, 711, 720–722,
730–734
Grajauskas Adolfas 599, 639
Grajevskis Stanislovas 134
Gramalaitė S. 824
Gramalaitė Stasė 928
Gramalas 926
Gramalas Izidorius 262, 263
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Gramalas Jonas, Izidoriaus 262
Gramalas Juozas 1016
Gramalas Juozas, Izidoriaus 263
Gramauskas Julijonas 888
Gramauskytė 648
Granauskas Romualdas 1304, 1305
Grauslienė Agnieška 870
Greivis Juozas 376, 377
Greivys Ignas 393
Greivys J. 381, 937
Greivys Jonas 382
Greivys Juozas 86, 382, 844, 846, 850,
854, 889
Greivys Juozas, Igno, slap. Bielskis
380, 393
Greivytė Marijona 889
Griauzdė K. 1292
Gricienė Ona 781
Gricius Aleksas, Stanislovo 393
Gricius Antanas 260, 762
Gricius E. 805
Gricius Juozas, Juozo 393
Gricius Juozas, Antano 260
Gricius Petras, Stasio 269
Gricius Pranas, Stasio 260
Gricius Stanislovas 393
Gricius Stasys 260, 269, 319
Griciūtė Aldona 824
Griciūtė Ona 368
Griciūtė Sofija 874
Grigaitis J. 1215
Grigaitis Vaidas 67
Grigalaitė Vladislava 780
Grigalas Stasys, Stasio 283
Grigalienė Ona 596
Grigalius P. 805
Grigalius Petras 805
Grigas K. 1137, 1149
Grigas Robertas 1214
Grigas Romualdas 4, 1370
Grigėnas Jonas 539
Griguola Alfonsas 435
Griguola B. 176
Griguola Benas 200
Griguola Benjaminas 474, 475, 1255
Griguola Ignas 268
Griguola Ignotas 172
Griguola J. 805
Griguola Jonas 266, 478
Griguola Juozas 435
Griguola K. 257
Griguola Kazys, Igno 268
Griguola Kazys, Stasio 393
Griguola Motiejus 172
Griguola Stasys 393
Griguola Vincas 958
Griguola Vladas, Jono 266
Griguola Jonas, Juozo, slap. Ąžuolas
1057
Griguolienė Asta 724, 778, 992, 997
Griguolienė Karolina 193, 257
Griguolienė Karolina, Juozapo 268
Griguolienė Kazimiera, Juozo 262
Griguolienė Marijona, Juozo 269
Griguolienė O. 751
Griguolienė Ona 1030
Griguolos 1077
Grigutytė Eglė 1190
Grikšas Jonas, Juozo 265
Grikšas Juozas 265
Grikšas Pranas 737
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Grikšienė (Pulmonaitė) Stanislova
1147
Grikšienė Stanislava 1022
Grimai 770
Grinaveckienė (Griciūtė) Alma 1258
Grinius K. 1348, 1350
Grinius Mykolas 295
Grinius T. 805
Griželienė Aldona 811
Grybauskaitė Dalia 167, 997
Grybauskas Almis 9, 17, 933,
959–961, 992, 1340, 1349
Grybauskas K. 840
Grosas Boleslovas 1151
Grotuzienė Bronė 1206
Grubliauskai 1014
Grubliauskaitė Aniceta 931
Grubliauskaitė Janina 931
Grubliauskas Augustinas, Juozo 279
Grubliauskas Juozas 279
Gruiniai 1013
Gruinienė Valerija 1017
Gruinytė Ona 173
Gruodis Stasys 1197
Grušas Augustinas 196, 246
Grušas Juozas 988
Gučas Adolfas 1070
Gudaitė J. 1143
Gudaitė Zuzana 226
Gudaitis P. 1214
Gudaitis-Guzevičius A. 1291
Gudas 349
Gudas Izidorius 274
Gudas Jonas, Vinco 269
Gudas Juozas 283
Gudas Juozas, Izidoriaus 274
Gudas Jurgis 542
Gudas Justinas 889
Gudas K. 533
Gudas Kazys, Kazio 283
Gudas Klementas 532
Gudas Pranas 894
Gudas V. 805
Gudas Vincas 269
Gudas Zenonas, Juozo 283
Gudauskas Antanas 772
Gudauskas Jonas 174
Gudauskas Julius, Juozo 262
Gudauskas Juozas 262, 263
Gudauskas Jurgis 174
Gudauskas Tadas, Juozo 263
Gudauskis Albertas 1337
Gudavičius Jonas 238
Gudavičius Klemensas 532
Gudavičiūtė Vincenta 1276
Gudienė Barbora 256
Gudmonaitė Marija 870
Gudmonaitė Marijona 883
Gudmonas Petras 870
Gudmonienė Agnieška 870
Gudžiūnas Antanas 867
Gugys Pranas 1219
Gukovskis Konstantinas 1223
Guldenas Leonas, Prano 270
Guldenas Pranas 270
Gulinevičius U. 1125
Gumaliauskis Antanas 462
Guobytė R. 52
Guoga Antanas 955
Gurčinas J. 906
Gurčinas Pranas 283

Gurčinas Stasys 352
Gurčinas Viktoras 352
Gurčinas Viktoras, Prano 283
Gurčinienė Viktė, Prano 266
Gurčinienė Viktorija 909
Gurskiai 1044
Gurskienė M. 1045
Gurskienė Marija 1044
Gusčius 350, 910
Gusčius Algis 1331
Gustienė Barbora 1029
Gustis Antanas 537
Gustis J. 537
Gustis S. 772
Gustys Antanas, Leono 261
Gustys Juozas 278
Gustys Juozas, Leono 264
Gustys Kazys, Kazio 285
Gustys Kazys, Juozo 278
Gustys Leonas 261, 264
Gustys Petras 84
Gustys Pranas, Juozo 264
Guščiai 939
Guščius Algirdas 881
Guščius Jonas 272
Guščius Juozapas 881
Guščius Juozas 200
Guščius Juozas, Jono 272
Guščius Pranas 256
Guščius Pranciškus 256
Guščius Romualdas 881
Guščius Romutis 939
Guščius Vytautas 881
Guščiūtė Birutė 881
Guščiuvienė (Butkevičiūtė) Zofija 846,
885
Guščiuvienė Zofija 881
Gutkauskas Antanas 468, 1126, 1128
Gutmanienė Agnieška, Petro 273
Gužauskienė Teresė 4
Gužauskis Liudas 227, 236
Gvalda V. 574, 575, 1275
Gžmieliauskienė (Underavičaitė)
Viktorija, Vandos 197, 248

H
Habermas Jürgen 1268
Haestra J. 1299
Halder Alois 1268
Hanusevičiūtė Barbora 869
Hanuševičiūtė Barbora 1339
Hartmanas Jonas 465
Heinrichas, vyskupas 160
Henrikas, vyskupas 132, 163, 167,
554, 555
Hesė Hermanas 96
Hilferdingas Aleksandras 523
Hjeltas Heraldas 1197
Hokas Valteris (Fridrichas Vilius),
Viliaus 365
Hokas Vilius 365
Holšanskienė (Stropaitė) Zuzana 559,
560, 588
Houvaltas Stanislovas 197, 248
Hreskevičienė (Narbutaitė) Jozefina
216, 1182
Hreskevičius Viktoras 216, 1182

I
Igarienė (Gramalaitė) Ona
Igarienė Stasė 479

928

Igaris Andrius 680
Igaris Antanas 266
Igaris Domininkas 809
Igaris Stasys 656
Igaris Stasys, Antano 266
Igarytė Laura 675
Igarytė Marytė 646
Ignacas, šv. 1196, 1197
Ignatavičius Pilypas 368
Ignotas Aleksas, Stasio 279
Ignotas Jonas, Stasio 279
Ignotas Stasys 279
Ilarionova 1205, 1206
Ilarionovas Arkadijus 1207
Ilarionovas Arkadijus Pranciškus 1206
Imelienė (Kiaurakytė) Elena 611, 612,
616–618, 621
Imelis Aleksas 621
Imelytė Vida 621
Inčiūra Alfonsas 596
Inčiūra L. 563
Inčiūra Lionginas 445, 547
Inčiūrienė Ona 596
Indrijauskas Jonas 286
Indrijauskas Julius, Jono 286
Indriuška Julius 267
Indriuška Juozas, Juliaus 267
Indruška Jonas 219
Iršaitė Eikė 988
Iršaitė Sorė 988
Ivanauskaitė V. 1144
Ivanauskas Adolfas 270
Ivanauskas Juozas 434
Ivanauskas Kęstutis 111
Ivanauskas Tadas 95, 112, 767
Ivanauskas Vincas, Adolfo 270
Ivanauskas Juozas, slap. Vygantas 433
Ivanovičius Fursa 134
Ivanskytė L. 1138
Ivaškevičius Vladas 1069
Ivinskaitė Marijona 219
Ivinskis Laurynas 523
Ivoška Aleksas 889
Ivoška Vladas 889
Ivoškaitė Jonė 1235
Izdebskis Zigmantas 453, 454
Iždonaitė Saulė 908
Iždonas Kęstutis 908
Iždonas Vytautas 908

J
Jablonovskis (B. Dluskis) 1044
Jablonskiai 409, 836
Jablonskienė Janina 837, 838
Jablonskis J. 67
Jablonskis K. 134, 136
Jablonskis Konstantinas 134, 135
Jacevičiai 205
Jacevičienė Aleksandra 601
Jacevičienė Elena 193, 199, 206, 256
Jacevičienė (Mickevičiūtė) Angėlė,
Klemenso 206
Jacevičienė (Vitkevičiūtė) Teofylė
Valerija, Donato 200, 206
Jacevičienė Olga 199, 206, 256, 1044
Jacevičienė Teofylė 243
Jacevičienė Vyta 219
Jacevičius Algirdas, Bogumilo Juozo
193, 199, 206, 219, 256
Jacevičius Benediktas 197, 199
Jacevičius Benediktas Pranas, Jono
198, 206, 1123
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Jacevičius Bogumilas 193, 221, 256,
566, 569
Jacevičius Bogumilas Juozas, Juozo
Cezario 199, 206
Jacevičius Jonas 198, 206
Jacevičius Juozas 197
Jacevičius Juozas Cezaris, Benedikto
198, 199, 206, 221
Jacevičiūtė Julija 204
Jacevičiūtė Vyta, Bogumilo Juozo 193,
199, 206, 256
Jacinavičiai 843, 845, 846, 854, 855,
857, 937, 939
Jacinavičienė 847
Jacinavičienė I. 857
Jacinavičienė (Sragauskaitė) Ieva
844–846, 855–857, 887
Jacinavičienė Irena 887
Jacinavičienė J. 939
Jacinavičius 855
Jacinavičius Alfredas 855, 887
Jacinavičius Jonas 273, 303, 846, 853,
855–857, 887
Jacinavičius Jonas, Jono 273
Jacinavičius Jonas Romualdas 887
Jacinavičius K. 939
Jacinavičius Konstantinas 846, 853,
855, 856
Jacinavičius Romualdas Jonas 855
Jacinavičiūtė Aniceta 855
Jacinavičiūtė Elena 855, 887
Jacinavičiūtė Filomena 846, 855
Jacinavičiūtė Ieva 855, 856
Jacinavičiūtė Zofija 855
Jackutė Danutė 12, 20, 1332, 1349
Jadviršis Kostas 169, 311, 313
Jadvyga, karalienė 146
Jagminas Adolfas, Juozo 264
Jagminas Ignas 288
Jagminas J. 810
Jagminas Juozas, Juozo 264
Jagminas Vladas, Igno 288
Jakomaitė Asta 674, 823
Jakovleva N. P. 470
Jakovleva Nadežda Petrovna 451
Jakševičienė Sofija 594
Jakševičienė (Sudimtaitė) Sofija 588
Jakštas Adomas 540, 1220
Jakštas J. 1294
Jakštas-Dambrauskas A. 1219
Jakubauskas Kazys 531
Jakubavičienė Jadvyga 140
Jakubavičius 138
Jakubavičius Grigas 140
Jakubčionis Algirdas 4
Jakubėnas G. 1295
Jakubonis S. 67
Jakubovskis 155
Jakučionis A. 568
Jakunskienė Lina 811
Jakunskytė Nijolė 811
Jakutis Jonas, Jono 284
Jambutaitis 1041
Janavičienė Stasė, Juozo 269
Janavičius Markas 141
Janavičius Motiejus 167
Janavičius Steponas 139
Jančauskai 1014
Jančauskaitė Agnieška 839, 1014
Jančauskaitė Elena 1014
Jančauskaitė Gerda 702, 724

Jančauskas Antanas 1014
Jančauskas Deimantas 711
Jančauskas Emilis 1015
Jančauskas Justinas 1014, 1015
Jančauskas Raimundas 1015
Jančauskienė Juozapa 1015
Jančauskienė Rita 1001, 1015
Jančauskis Emilis 703, 722, 723
Jančauskis Raimundas 997, 1001
Jančauskytė Agnieška 1014
Jančauskytė Simona 674
Jančiauskas 929, 965
Jančiauskas R. 992
Jančiauskytė Simona 822
Jančiauskytė Zita 643
Jankauskai 224, 412, 413, 845, 873,
874, 1006, 1008
Jankauskaitė 925
Jankauskaitė Adelė 409
Jankauskaitė Adolfina 874
Jankauskaitė Darija 752
Jankauskaitė G. 1130, 1132
Jankauskaitė Gintarė 665, 669, 674,
822
Jankauskaitė Ligita 680, 681
Jankauskaitė Ona 195
Jankauskas 219, 257, 925, 932
Jankauskas A. 1122
Jankauskas Adomas, Ciprijono 286
Jankauskas Aleksandras 365, 413
Jankauskas Aleksas 280
Jankauskas Antanas 262
Jankauskas Bagdonas, Aleksandro 365
Jankauskas Ciprijonas 272, 286
Jankauskas Edvardas 800, 807, 808
Jankauskas Feliksas 226
Jankauskas J. 563
Jankauskas Jonas 225, 226, 274, 601,
639, 691, 762
Jankauskas Jurgis 412, 413, 1008
Jankauskas Justinas 226
Jankauskas Justinas, Jono 274
Jankauskas K. 874
Jankauskas Klemensas 845, 847, 873,
874
Jankauskas Klemensas, Ciprijono 272
Jankauskas Michailas 413
Jankauskas Petras, Petro 289
Jankauskas S. 535
Jankauskas Simonas 535
Jankauskas Stanislovas 874
Jankauskas Stasys, Antano 262
Jankauskas Tadas 412, 413
Jankauskas V. 669, 672
Jankauskas Vilmantas 668, 670, 704,
712, 719, 720, 722, 723, 783
Jankauskas Vladimiras 412
Jankauskas Zdislavas, Alekso 280
Jankauskienė (Čiutaitė) Stasė 851
Jankauskienė Adelė 225
Jankauskienė Elena 413, 1009
Jankauskienė Eugenija 1339
Jankauskienė Halina 412
Jankauskienė I. 824
Jankauskienė (Jurkūnaitė) Paulina
600, 601, 641, 762
Jankauskienė Kazimiera 846, 874
Jankauskienė L. 676
Jankauskienė Lilija 675, 678, 694, 696,
703, 783
Jankauskienė Liucija Elzbieta 230

Lietuvos valsčiai

Jankauskienė Marė, Prano 287
Jankauskienė Marytė 226
Jankauskienė P. 658, 660, 663,
667–669, 671, 674
Jankauskienė Paulina 8, 16, 601, 602,
657, 662, 663, 665, 666, 668, 821, 934,
957, 1350
Jankauskienė Stasė 851
Jankauskienė Vilma 1024
Jankauskienė Virginija 226
Jankevičienė A. 457, 463, 480, 482,
512
Jankūnaitė Marijona 174
Jankus Aleksas, Alekso 277
Jankus Juozas, Juozo 263
Jankus Kostas, Prano 278
Jankus M. 533
Jankus Pranas 278
Jankutė Marijona 173
Jankutė Morta 376
Janonis J. 1291
Janssons L. 1299
Janulevičiūtė Marija 1197
Janulis Filetas 101
Janušaitienė Juzė 597
Janušaitis Albinas 597
Janušauskaitė J. 631
Janušauskas Antanas 646, 743, 966,
1303, 1319
Januševičienė Juzefa 550
Januševičius Albinas 550
Januševičius Kazys 185
Januškevičius 1197
Japštas Mindaugas 777
Jarienė Stefa 599
Jarošinska Jadvyga 251
Jarumbauskas Juozas 656
Jaržemskienė Jakubina 1344
Jasaitė Ancė 563
Jasaitė Kazė 563
Jasaitis Domininkas 1196
Jasas Laurynas 278
Jasas Vladas, Lauryno 278
Jaselska Ignas 283
Jaselskaitė Anelė, Igno 283
Jaselskienė Kotryna, Polikarpo 274
Jaselskis 403
Jaselskis Ignas 238, 240, 274
Jaselskis Ignas 274
Jaselskis Vacys 263
Jaselskis Zenonas, Vacio 263
Jasėnas Kazimieras 1219
Jasevičienė Virginija 997
Jasienė M. 1243
Jasienė Meilė 11, 19, 1240, 1350
Jasinskas Anicetas 933, 934, 960, 961
Jasiukaitytė Vidmantė 776
Jasiukėnai 651
Jasiukėnaitė Snieguolė 651
Jasiukėnas Gintaras 651
Jasiukėnas Laimutis 656
Jasiukėnas Mindaugas 651
Jasiukėnas Rimantas 651
Jasiukėnienė (Urbonaitė) Zenaida 7,
15, 648, 651–655, 1350
Jasiūnaitė Gitana 1341
Jasudytė Janina 1241
Jašelskytė Jadvyga 563
Jašinskaitė Loreta 1078
Jašinskas 870
Jaudzemaitė J. 650
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Jaudžemytė Viktorija 702
Jaušis 163, 1041
Javičis Mozė 1067
Jazbutis Gediminas 1128
Jazdauskai 869
Jazdauskaitė Eugenija 869
Jazdauskaitė Gertrūda 869
Jazdauskaitė Kristina 869
Jazdauskaitė Leonarda 869
Jazdauskas Aleksandras 869
Jazdauskas Danielius 869
Jazdauskas Kazimieras 869
Jazdauskas Vaclovas 869
Jazdauskas Šarūnas, slap. Nurmis 864
Jazdauskienė (Rubaževičiūtė) Leokadija
846, 869, 870
Jazdauskienė Leokadija, Petrės 273
Jazdauskienė Stasė 824
Jekaterina II 157, 580
Jemeljanov 385, 393
Jenčius 607
Jenkus A. 536
Jenkus Aleksandras 535
Jeselskienė Paulina 1008
Jeselskis 224, 1026
Jeselskis Adomas 226
Jeselskis Ignas 226
Jevtušenka 960
Jėzus Kristus 128, 145, 326, 441, 442,
446, 447, 449, 450, 458, 462, 554, 615,
815, 1053, 1076, 1078–1083, 1085, 1086,
1089, 1091–1095, 1097–1101, 1128, 1198,
1200, 1214, 1233, 1345
Joakimas (Joachimas), šv. 440–442,
445, 461, 499, 500, 745, 747, 1207, 1208
Jocaitė 1134
Jocienė Zuzana 317
Jocys Antanas 317
Jocys Juozas 966
Jocys Pranas 792
Jocytė Birutė 931
Jocytė Ieva 1078
Jocytė Laima 656
Jočienė Leonija 1199
Jogaila, kunigaikštis 130, 146–148, 574
Jogaudaitė 1281
Jogaudas Antanas 969, 1281
Jogminaitė Agota 996
Jogminaitė Danielė 723
Jogminaitė Elena 996, 1006
Jogminaitė Valerija 996
Jogminas Domas 996
Jogminas Stasys 996
Jogminas Tadas 1271
Jogminas Vladislovas 996
Jogminienė Agota 996
Jogminienė Stanislava 1016
Jokimaitienė P. 1141, 1144
Jokšaitė Ona 927
Jokšaitė Petronėlė 926
Jokubaitienė Zuzana, Petro 288
Jokubaitis 421, 825
Jokubaitis Petras 238
Jokubaitis Pranas 435
Jokūbas, šv. 450
Jokubauskaitė Nijolė 638, 1341
Jokubauskas Adolfas 998
Jokubauskas Antanas 287
Jokubauskas Jonas 277
Jokubauskas Jonas, Antano 287
Jokubauskas Jonas, Juozo 274

Jokubauskas Juozas 274, 276, 1331
Jokubauskas Vladas, Jono 277
Jokubauskas Vladas, Juozo 276
Jokubauskienė 824
Jokubauskienė S. 825
Jokubauskienė Sigita 677, 681, 685,
696, 704, 725, 728, 729, 775, 1034
Jokubauskis Adolfas 105
Jokubauskis Vaidas 694
Jokūžis Arvydas 67
Jokužys Arvydas 102
Jomančiai 417, 418
Jomantienė Judita 174
Jonas Apaštalas, šv. 1081
Jonas Kazimieras, didysis kunigaikštis
156
Jonas Krikštytojas, šv. 579, 1046,
1047, 1081, 1082, 1150, 1214, 1217
Jonas Liuksemburgietis, karalius 146
Jonas Nepomukas, šv. 447, 450, 1125
Jonas Paulius II, popiežius 1214
Jonas XXIII, popiežius 147
Jonas, arkivyskupas 147
Jonauska Jonas 275
Jonauskaitė Juzefa, Jono 275
Jonauskas Liudas, Liudo 272
Jonauskienė 445, 967
Jonauskienë Marijona 611
Jonavičius Antanas 272
Jonavičius Ipolitas 479
Jonavičius Ipolitas, Antano 272
Jonikas Jonas 855
Jonikienė Birutė 855, 856
Jonikienė (Valiūtė) Ieva 747
Jonikienė Vladislava 358
Jonynas Amb. 1137, 1149
Jonkai, Adolfina ir Steponas 177
Jonkienė Irena 176, 678, 710, 748
Jonkus Kostas 178, 393
Jonkus Remigijus 747
Jonkutė Morta 378
Jonkutė Morta, Kosto, slap. Danguolė
393
Jonušai 381, 384, 12, 20, 1343, 1346,
1347
Jonušaitė Laima 1348
Jonušaitė Petronėlė 373–375
Jonušaitė Stanislava 374, 1346
Jonušaitė Teodozija 1346
Jonušas Aleksandras 12, 20,
1343–1348, 1350
Jonušas Alfredas 87, 373–375,
381–383, 1344, 1350
Jonušas Algimantas 1348
Jonušas Antanas 1235
Jonušas Antanas, Igno 277
Jonušas Audrius 1348
Jonušas B. 1299
Jonušas Bronius 1297
Jonušas Danielius 1344, 1346
Jonušas Eduardas 1344, 1348
Jonušas Ignas 277
Jonušas Ignas, Igno 287
Jonušas Jonas 12, 20, 1343, 1348,
1350
Jonušas Motiejus, Vinco 1343, 1344,
1346
Jonušas Petras 4, 12, 20, 1343, 1347,
1348, 1350, 1370
Jonušas Petras, Vinco 1343
Jonušas Pranas 373–375, 382

Jonušas Remigijus 12, 20, 1343, 1348,
1350
Jonušas Rimas 1348
Jonušas Romualdas 6, 14, 87, 373,
374, 383, 1344, 1345, 1348, 1350
Jonušas Stasys, Petro 271
Jonušas Tomas 1348
Jonušas Vincas, Motiejaus 1343–1347
Jonušas Vincas, Vinco 1343
Jonušas Vladas, Kotrynos 269
Jonušauskaitė Janina 637, 1341
Jonušauskas 421
Jonušauskas Juozas 270
Jonušauskas Kazys, Juozo 270
Jonušauskas Povilas, Juozo 270
Jonuševičienė 420, 421
Jonuševičienė I. 421
Jonušienė 825
Jonušienė Barbora 1343
Jonušienė Emilija 1297
Jonušienė (Jaržemskaitė) Jadvyga
1344, 1345, 1348
Jonušienė (Kaupelytė) Ramutė Pranė
1347, 1348
Jonušienė Kotryna 269
Jonušienė (Kubiliūtė) Stefanija 1348
Jonušienė (Leščiukaitytė) Pajauta 1348
Jonušienė (Macijauskaitė) Jadvyga
Liucija 1348
Jonušienė (Petreikaitė) Marcijona 1343
Jonušienė (Stoncelaitė) Agota 1343
Jonušienė (Žilevičiūtė) Teodozija
1344, 1346, 1347
Jonutis Aloyzas 99
Joselovičius Markusas 578
Jovaiša Eugenijus 1245
Jovaiša L. 138, 451, 452
Jovaiša Leonas 11, 19, 331, 1245
Jovaiša Linas 1245
Jovaiša Liudas 138
Jovaiša Marius 1245
Jovaiša Tomas 1245
Jucevičienė 446
Jucevičienė Aleksandra 601
Jucevičius Antanas 899
Jucevičiūtė Emilija 899
Jucevičiūtė-Dambrauskienė Julija 780
Jucys Aleksas 478
Jucys Juozas 319, 478, 479, 788
Jucys Pranas 478
Jučas Juozas, Juozo 270
Judas, šv. 579
Judickas Pranas 1241
Judžentis Artūras 4
Jukna Antanas, Jono 260
Jukna Jonas 260
Jukna Petras 277
Juknaitė Petrė, Petro 277
Juknaitė Vanda 1304, 1305
Juknevičienė Milda 72
Juknytė R. 1143
Juodagalviai 135
Juodaitis 333
Juodeikytė Emilija 549, 1271
Juodis Kazys 44, 45, 80
Juodka Zigmas 547
Juodvalkis A. 67
Juozaitienė (Gimbutaitė) Janina Regina
433
Juozaitienė (Gintilaitė) Jadvyga Regina
417
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Juozaitienė Regina 434, 963
Juozaitienė Rūta 431, 434
Juozaitis 933
Juozaitis Albinas 963
Juozaitis Algimantas 7, 9, 14, 17, 417,
423, 430, 431, 433, 963, 965, 969, 1350
Juozaitis Algimantas (Stasys Mockus)
743
Juozaitis Danielius 963
Juozaitis Jonas 417–419
Juozaitis Jurgis 963
Juozaitis Kazys 417, 418, 421, 422,
434, 963
Juozaitis Kazys, slap. Meteoras 433
Juozaitis R. 384
Juozaitis Robertas 434
Juozaitis Šarūnas 434
Juozaitis Vytautas 963
Juozaitytė Angėlė 963
Juozakas J. 34
Juozapaitienė L. 1143, 1147
Juozapaitis J. 1299
Juozapaitis V. 1299
Juozapaitis Vytautas 1294, 1307, 1311
Juozapaitytė Sigrida 4
Juozapas, šv. 457, 580, 581, 1089,
1092
Jurča Vincas 269
Jurčaitė Juzė, Vinco 269
Jurčienė Emilija, Vinco 268
Jurčius Jonas 185
Jurevičienė (Jonušaitė) Dalia 1344
Jurėnienė N. 1131
Jurevičius Baltrus 285
Jurevičius Jonas 271
Jurevičius Jonas, Baltraus 285
Jurevičius Jonas, Jono 271
Jurevičius Kazys, Kazio 284
Jurevičius Laurynas 141
Jurevičius Leonas, Leono 264
Jurevičiūtė Marijona 172, 174
Jurgaitis Edmundas 1330
Jurgaitis Robertas 4
Jurgauskaitė Ona 541, 542
Jurgelevičienė Fruzina, Simono 273
Jurginis Juozas 132
Jurgis, šv. 436, 579, 844, 1087, 1098,
1101, 1175
Jurgutė G. 1138
Jurgutienė (Lukošiūtė) Ona 1090–1092
Jurgutienė Aldona 1012
Jurgutienė Neringa 1012
Jurgutienė Ona 974
Jurgutis Dainius 1012
Jurgutis Donatas 1012
Jurgutis Nerijus 1012
Jurgutis Petras 282, 800, 807, 1014
Jurgutis Vincas, Petro 282
Jurienė Jadvyga 139
Jurkavičius Alfonsas 1215
Jurkienė (Usnaitė) Petronėlė 1143,
1147
Jurkienė Elena 178
Jurkienė Juzė, Simono 283
Jurkienė Kazimiera 988
Jurkienė Leonora, Kazio 278
Jurkienė Stefanija 632, 798, 800, 801
Jurkonis Ignas 1247
Jurkūnaitė Paulina 932
Jurkus 357, 969
Jurkus Aleksas 265

Jurkus Antanas 264, 877, 879
Jurkus Augustas, Prano 277
Jurkus Juozapas 798
Jurkus Juozas 629, 909, 967
Jurkus Juozas, Alekso 265
Jurkus Juozas, Antano 264
Jurkus Pranas 277
Jurkus Simas, Simo 283
Jurkus Simonas 351–353, 358, 1055
Jurkus Stanislovas 798
Jurkus Stasys 798
Jurkus Virginijus 800, 808
Jurkutė I. 1130
Jurkutė Ingrida 674, 821
Jurkuvienė L. 994
Jurkuvienė Laima 8, 16, 724, 798,
801, 994, 1341, 1350
Jusiūtė Ieva 174
Justinas, šv. 578
Juška 895, 898
Juška A. 73
Juška Antanas 10, 19, 895, 896, 1230,
1231
Juška Jonas 10, 19, 158, 895, 1020,
1230, 1231
Juška Julius, Zenono 272
Juška Julius, Juliaus 271
Juška Marius 1125
Juška Petras 1039
Juška Pranas, Domo 263
Juška Stasys 629
Juška Zenonas 272
Juškaitė M. 1147
Juškevičiai 331, 334, 387, 841, 842,
895, 900, 906, 908, 1007, 1230
Juškevičienė Aleksandra 901, 906
Juškevičienė (Baušytė) Jolanta 842
Juškevičienė Barbora 244
Juškevičienė (Bukontaitė) Stanislava
897
Juškevičienė (Danisevičiūtė) Emilija
834
Juškevičienė Dominyka 896, 900, 901,
904–907
Juškevičienė Emilija 842
Juškevičienė (Gaidamavičiūtė)
Aleksandra 587, 905, 908
Juškevičienė K. 331
Juškevičienė Kotryna 329, 330, 333,
841, 842
Juškevičienė (Misevičiūtė) Dominyka
903, 908
Juškevičienė Ona, Jono 274
Juškevičienė (Petreikytė) Birutė 908
Juškevičienė (Radavičiūtė) Prakseda
908
Juškevičienė (Rekašiūtė) Eleonora 908
Juškevičienė (Sprindžiukaitė) Ona
896, 897, 899, 905, 908
Juškevičienė Stanislava 898
Juškevičienė (Šimkevičiūtė) Dominyka
908
Juškevičius 330, 453, 751, 895, 907
Juškevičius Adomas 895, 896, 908
Juškevičius Adomas Apolonijus 908
Juškevičius Aleksandras 900, 908
Juškevičius Andrius 900, 908
Juškevičius Antanas 896, 900, 901,
903, 905, 908
Juškevičius Antanas, Felikso 897
Juškevičius Apolinaras Kiprijonas 908

Lietuvos valsčiai

Juškevičius Benediktas 908
Juškevičius Bronius 904, 908
Juškevičius Dominykas 908
Juškevičius Dovydas 900, 908
Juškevičius Engelbertas Kandidas 908
Juškevičius Fabijus 908
Juškevičius Feliksas 9, 17, 238, 239,
386, 587, 896, 897, 900–908
Juškevičius Feliksas, Felikso 265
Juškevičius Feliksas Petras 908
Juškevičius Feliksas Stanislovas 900,
901, 903, 904, 908
Juškevičius Ignotas 908
Juškevičius Ipolitas 276
Juškevičius Jokūbas 681, 785, 808
Juškevičius Jokūbas Pranciškus 908
Juškevičius Jonas 617, 840, 900, 908
Juškevičius Jonas (Vladas Kalėda)
617, 625, 628
Juškevičius Jonas Paulinas 900, 908
Juškevičius Juozapas 908
Juškevičius Juozapatas 840
Juškevičius Jurgis 841
Juškevičius Kazimieras 330, 834, 835,
840, 842
Juškevičius Kazimieras Laurynas 908
Juškevičius Kazys 259
Juškevičius Klaudijus 842
Juškevičius Klemensas 908
Juškevičius Laurynas 908
Juškevičius Leonardas Leonas 908
Juškevičius Leonas 908
Juškevičius Lionginas 908
Juškevičius Liudvikas 908
Juškevičius Mikalojus 900, 908
Juškevičius Motiejus 900, 908
Juškevičius P. 330, 331, 333–336, 837,
838, 842
Juškevičius Petras 908
Juškevičius Pranas 295, 329, 824,
834–836, 838, 841, 842, 895, 896, 898,
901, 1278
Juškevičius Pranas, Kazio 259
Juškevičius Pranciškus 9, 17, 840,
900–903, 905, 906, 908
Juškevičius Pranciškus Jonas 908
Juškevičius R. 842
Juškevičius Raimundas 329–331, 333,
334, 336, 841, 842
Juškevičius Samuelis 908
Juškevičius Simonas 908
Juškevičius Stanislovas 908
Juškevičius Teodoras, Ipolito 276
Juškevičius Vincentas 908
Juškevičius Vincentas Marijonas 908
Juškevičius Vincislovas 908
Juškevičius Vladas 896
Juškevičius Z. 901
Juškevičius Zigmantas 908
Juškevičius Zigmas 4, 9, 17, 900,
1351
Juškevičius Zenonas 908
Juškevičiūtė Aida 908
Juškevičiūtė Aldona 1337
Juškevičiūtė Aldona Elena 908
Juškevičiūtė Aleksandra Augusta
908
Juškevičiūtė Amelija 908
Juškevičiūtė Apolonija 556
Juškevičiūtė Daina 842
Juškevičiūtė Danutė Julija 908
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Juškevičiūtė Dominyka 896, 900,
901, 908
Juškevičiūtė Elena 898
Juškevičiūtė Elena Aldona 906
Juškevičiūtė Irena 331
Juškevičiūtė Jolanta 908
Juškevičiūtė Julija Danutė 901, 906
Juškevičiūtė Justė 1271
Juškevičiūtė Petronėlė 840
Juškevičiūtė S. 575, 1275
Juškevičiūtė Sofija 780, 1274
Juškevičiūtė Stanislava 908
Juškevičiūtė Stefanija 896, 900, 908
Juškevičiūtė Zofija 573
Juškevičiūtė-Sabaliauskienė Stasė 4
Juškos 9, 895, 896, 1006, 1231
Juškos-Juškevičiai 1231
Juzeliūnas J. 1299
Juzumas Juozapas 136
Juzumas V. 141, 456, 467, 469, 470
Juzumas Vincentas 456, 541

K
Kacai 1202, 1209
Kacaitė Feigė (Zita Sabaliauskienė)
1202, 1208
Kacaitė Hana Jadvyga 1202
Kacaitė-Lileikienė Ida Teresė 1202
Kacapovas 356
Kacas Kalmanas 265
Kacas Šlioma 1202
Kacas Šmulkė, Kalmano 265
Kacas Šolomas Juozas 1202
Kacienė Estera 1202
Kačinskas Adomas 185
Kačinskas Kazys 1029
Kačinskas Rimantas 1029
Kačinskienė Vanda 1029
Kadienė 957
Kadys Leonas 285
Kadys Zenonas, Leono 285
Kadžytė L. 1250
Kadžytė-Kuzavinienė L. 1251
Kaganas S. 579
Kairiai 403, 1026
Kairienė 346
Kairienė Barbora, Juozo 267
Kairiūkštis L. 67
Kairys 346
Kairys A. 623
Kairys Apolinaras, Kasparo 279
Kairys Benas 346
Kairys Benas, Juozo 280
Kairys Domas 365
Kairys Domas, Vinco 262
Kairys Feliksas, Domo 365
Kairys Juozas 280
Kairys Kasparas 279
Kairys Kazys, Juozo 280
Kairys Vincas 262
Kairys Zenonas 1023
Kairytė Barbora 173
Kairytė Stefa 931, 961
Kalaina Albinas 1241
Kalėda Antanas 620
Kalėda Leonas 620
Kalėda V. 626, 627
Kalėda Vladas, slap. Jonas Juškevičius
620, 1284
Kalėdienė Uršulė 620
Kalinauskas Antanas 1247

Kalininas Nikiforas 469
Kalnikaitė 357
Kalnikaitė A. 1132
Kalnikaitė Aušra 674, 1341
Kalnikaitė Bronė 606
Kalnikaitė Rima 1039
Kalnikaitė Teodora, Juozo 282
Kalnikas 353, 357
Kalnikas J. 1053
Kalnikas Jonas 281
Kalnikas Jonas, Jono 267
Kalnikas Juozas 282
Kalnikas Kazimieras 351, 352, 354,
358, 1055
Kalnikas Kazys 1056
Kalnikas Kazys, Jono 281
Kalnikas Konstantinas 743, 1039
Kalnikienė Aldona 755
Kalnikienė Aldona Ona 740
Kalnikienė Leonora, Antano 262
Kalnikienė Stasė 1022
Kalpokaitė Vlada 11, 20, 1324, 1351
Kaluškevičius B. 542
Kalvaitienė Virginija 644
Kalvaitis Antanas 7, 15, 642, 1341,
1351
Kalvaitis Jonas 103
Kalvaitis Romas 1370
Kambrienė Marijona 280
Kambrys Pranas, Marijonos 280
Kaminas Steponas 1089
Kaminskas Antanas 862
Kaminskas Juozas 276
Kaminskas Stepas, Juozo 276
Kaminskienė (Eidimtaitė) Adolfina
868
Kaminskienė Zita 632, 1017
Kaniauskis P. 451, 471
Kaniauskis Patricijus 465
Kaniava E. 1295
Kaniava Eduardas 777
Kantas I. 1245
Kaplanskis Ch. 897, 973
Kapralov 392
Karačka Aleksas, Felikso 277
Karačka Feliksas 277
Karalienė D. 1119
Karalienė Dalia 11, 19, 1232, 1351
Karalius Arvydas 808
Karaliūtė Greta 679–681, 683
Karanauskas Mykolas 830
Karbauskaitė Stefanija 1018
Karbauskas Jonas 1219
Karbauskas Kl. 185
Kareckaitė Elena, Juozo 268
Kareckas Juozas 268
Karečkienė Eugenija, Felikso 287
Karečkienė Rita 872
Kareiva Kazys, Kazio 288
Karenina Ana 932
Karevičius Pranciškus 7, 15, 439, 440,
443–456, 462
Karolis XII 150
Karpaitė Bronė 988
Karpavičius P. 164, 1042
Karpavičius Povilas 257, 258
Karpeta J. 34
Karpiai 1017
Karpienė Marė 1017
Karpis Julius 277
Karpis Jurgis, Juliaus 277

Karpys Aleksas 277
Karpys Juozas, Alekso 277
Karpytė Julijona 1017
Karpovas Tichonas 465
Karvelis A. 557
Karvovskis 972
Karvovskis Motiejus 141
Karvovskis Stanislovas 141
Kasauskas Kostas 193, 257
Kasauskas Kostas, Stasio 267
Kasauskas Stasys 267
Kasauskienė Stasė 258
Kasilauskis Vladas 237
Kasiliauskaitė Živilė 668
Kasiliauskas Pranas 243
Kasiliauskas Vladas 243
Kasiliauskienė Kristina 214
Kasiliauskienė (Šukštaitė) Gabrielė
194
Kasnauskas J. 795
Kasparaitė Stasė, Stasio 278
Kasparaitis Stasys 278
Kasparavičienė Vida 4
Kasparavičius Bronius 354
Kasparavičius Ignas 377
Kasparavičius Ignas 393
Kasparavičius Stasys 151
Kasparavičius Jonas, Igno, slap.
Rubežius 393
Kasparienė Agota, Onos 278
Kasperavičius Juozas 539
Kasperavičius Povilas 140
Kašauskas R. 1058
Kašauskas Raimondas 360, 1055, 1056
Kašauskas Stasys 1056
Kašelskis Petras, Prano 281
Kašelskis Pranas 281, 352
Kašėtienė Rasa 4
Kašinskas Jonas 1278
Katauskas Ignas 257
Katauskas Ignas, Juozo 267
Katauskas Juozas 267
Katauskas Justas, Juozo 267
Katauskas Justinas 477
Katauskas Robertas 810
Katauskienė N. 811
Katauskienė Nijolė 810
Katilius A. 533
Katilius Algimantas 439
Katinaitė Zita 792
Katinas 380, 966
Katinas Antanas, Vinco 268
Katinas Kazys 273
Katinas Vacys 261
Katinas Vincas 261, 268
Katinas Vincas, Kazio 273
Katkus 1118
Katkus Jonas, Prano 279
Katkus Juozas 277
Katkus Pranas 279
Katkus Stasys, Juozo 277
Katusevas 907
Katusevas A. 907
Katutytė Laima 754
Kaufmanas Konstantinas 523
Kaulaitė O. 824
Kaulys Antanas 1016
Kaulys Jurgis 261
Kaulys Viktoras, Jurgio 261
Kauneckai 1015
Kaušas Karolis, Prano 274
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Kaušas Pranas 274
Kavaliauskas P. 67
Kavaliauskas Vidas 1251
Kavaliauskienė L. 33
Kavaliauskienė Virginija 11, 19, 1324,
1351
Kaveckas Pranas 861
Kazakevičienė L. 1131
Kazakevičius J. 1194
Kazbaras Adomas, Vinco 285
Kazbaras Antanas 286, 287
Kazbaras Antanas, Antano 286
Kazbaras Jonas, Vinco 285
Kazbaras Leonas, Antano 287
Kazbaras Vincas 285
Kazėnas Stanislovas 1198
Kazickas Juozas P. 739
Kaziliauskas M. 1217
Kazimieras, kunigaikštis 148
Kazimieras, šv. 427, 444, 447–450,
704, 1046, 1047, 1076, 1094, 1099, 1101,
1125, 1193, 1194, 1215, 1292
Kaziukonė Ligita 704
Kazlauskas Gediminas 1091
Kazlauskienė B. 1144, 1146
Kazlauskienė (Gedminaitė) Birutė
1091
Kazlauskienė Jolanta 847, 937
Kaznačiovas Aleksiejus 525
Kazragienė Antanina, Viktoro 270
Kazragis B. 805
Kazragis Ignas 743
Kazragis Ignas, Prano 270
Kazragis Juozas 276
Kazragis Kazys, Juozo 276
Kazragis Pranas 270
Každailevičius I. 455
Každailevičius Izidorius 455
Každailevičiūtė Julija 596, 605
Každailienė Stanislava 1030
Každailis Arvydas 1370
Každailis Arvydas Stanislovas 997
Každailis Jeronimas, Stasio 288
Každailis Liudas 253
Každailis Pranas 1030
Každailis Stasys 288
Kebleris Stasys 310, 321, 914
Keina Algimantas 1214
Keinytė Emilija 879
Kekys Antanas, Juozo 261
Kekys Juozas 261
Kekys Klemensas 445, 547
Kelpša Albinas 435
Kelpša Stasys 435
Kemeklis Rimantas 1125
Kemešius Aleksandras 547
Kenstavičiai-Kęsgailos 1206
Kenstavičius Domininkas 1228
Kentra Antanas 282
Kentra Jonas, Antano 282
Kentraitė Marija 1185, 1191
Kentraitė-Končienė Marija 1192
Kentrelis (Кентрел) 133
Kepurėnai 136
Kerbedytė Stasė 621
Kernagis V. 1295
Kerpauskai 6, 14, 337–339
Kerpauskas 932, 1343
Kerpauskas A. 1215
Kerpauskas Adomas 274, 337, 338,
339

Kerpauskas Adomas, Adomo 274
Kerpauskas Anicetas 551
Kerpauskas Domas, Juozo 285
Kerpauskas Juozas 285, 286
Kerpauskas Kazys 273
Kerpauskas Kazys, Adomo 273
Kerpauskas Kazys, Kazio 273
Kerpauskas Stasys, Juozo 286
Kerpauskienė Barbora 338, 339
Kerpė Domas 1271
Kersnauskas Ignas, Igno 268
Keršys 1103
Kesminienė Viktorija 596
Kestavičius Pranas 282
Kestavičius Tomas, Prano 282
Keturakiai 251
Keturakienė Aldona 1288
Kęsgaila 781
Kęsgaila Stanislovas 156, 164, 167,
1041, 1123
Kęsgaila Valimantaitis 148
Kęstartai 1194
Kęstartas 1193
Kęstutis, didysis kunigaikštis 378,
574, 578
Kiaulakytė Dana 1309
Kiauleikytė Juzė 547
Kiaurakiai 1014
Kiaurakis A. 811
Kiaurakis Algis 809
Kiaurakis Antanas 261, 275, 279
Kiaurakis Antanas, Kazio 277
Kiaurakis Juozas 193
Kiaurakis Juozas, Stasio 267
Kiaurakis Kazys 277
Kiaurakis Leonas, Antano 275
Kiaurakis Pranas, Antano 279
Kiaurakis Ričardas 992, 1341
Kiaurakis Stasys 267
Kiaurakis Vladas, Antano 261
Kiaurakis Zenonas 197, 248
Kiela A. 1130, 1132
Kiela S. 84
Kiesylienė Vladė 606
Kiesylis Antanas 606
Kiežienė Kristina 1024
Kiežys Dominykas 1024
Kiežytė Emilija 1024
Kiežytė Liutaura 1024
Kinčius Ignas, Igno 285
Kinderienė Janina 652
Kinderienė (Januškaitė) Janina 648
Kinderienė Stanislava 358
Kinderis Petras 914, 965
Kinderytė Daivutė 956
Kiniai 845, 871
Kinienė 847
Kinienė Zofija 846, 871, 891
Kinius Bronius 872
Kinius I. 878
Kinius Ignas 871, 872
Kinius Stasys 872
Kinys Ignas 845
Kinys Ignas, Liudo 272,
Kinys Liudas 272
Kinys Liudas, Liudo 271
Kirijenko A. 906, 907
Kirkilionytė Rasa 1323
Kirkutienė 85
Kirkutis 85
Kirkutis Aleksas 85, 97

Lietuvos valsčiai

Kirna Algirdas 1306, 1310
Kirna Vytautas 1306, 1310
Kirnienė (Girdvainytė) Justina 11, 19,
743, 984, 1054, 1306, 1307, 1310–1312
Kirnos 224
Kiršaitė Zita 329
Kiršienė Marė, Felikso 289
Kiršienė Marijona, Juliaus 270
Kiršienė Petrė 1112
Kiršienė Stasė, Bonifaco 271
Kiršis 929
Kiršis D. 631
Kiršis Danielius 637, 1341
Kiršys 865
Kiška Petras 164, 167
Kiška S. 149
Kiškis Vytautas 599
Kišlas Egidijus 1013
Kišlienė Rima 1013
Kybartaitė Silverija 547
Kybartas 1319
Kybartas Anzelmas 547, 548
Kybartas Povilas 280
Kybartas Pranas 479, 967, 1282
Kybartas Pranas, Prano 265
Kybartas Valerijonas, Povilo 280
Kybartas Zigmas 998
Kybartienė Marina 662, 678
Klanauskas Dominykas 171, 172, 174
Klebavičiūtė Rūta 606
Kleiba Kazys 269
Kleiba Tadas, Kazio 269
Kleibytė Irena 606
Kleibus Vincas 269
Kleibus Zenonas, Vinco 269
Kleinas 336
Kleinauskas Antanas, Kazio 273
Kleinauskas Kazys 273
Kleinienė (Untulytė) Kristina 11, 19,
740, 1301, 1351
Kleinienė Nijolė 336
Kleiva Vytautas 775
Kleivienė Aldona 658
Kleniauskis 1343
Klevinskas Kostas, Prano 288
Klevinskas Pranas 288
Klibinskaitė Ona 973
Klibinskienė Domicelė 973
Klimas Sigitas 409
Klimas Vitas 12, 20, 638, 1335, 1341
Klimavičius 440
Klimavičius A. 67
Klimienė Sigutė 1335
Klingenbergas M. 151
Klingienė Audra 1246
Klišauskai 314, 911
Klišauskas Aleksandras 1053
Klišauskas Marcijonas 267
Klišauskas Marcijonas, Stasio 268
Klišauskas Marijonas 267
Klišauskas Stasys 268, 315, 348, 479
Klišauskas Stasys, Marijono 267
Klišauskas Vladas 258, 315, 743
Klišauskas Vladas, Marcijono 267
Klišys Petras 563
Klišonis A. 433
Kliučininkienė (Krolytė) Marija 9, 17,
924, 933, 934, 1351
Klolienė Petronėlė 926
Klova Antanas, Jono 277
Klova Jonas, Jono 277
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Klovas Apolinaras, Kosto 269
Klovas Kostas 269
Kmieliauskas Jaronimas 1288
Knabikas Aloyzas Pranas 4
Knašaitė M. 1130
Knašaitė Monika 674, 822
Knašas Algirdas 45, 81–86, 88–90, 93,
95–97, 103
Knašienė R. 825, 1031, 1032
Knašienė Rūta 773, 824, 992
Kneita Alfredas 1011
Kneitienė Julija 724
Kniūkšta Antanas 281, 1200
Kniūkšta Jonas, Antano 281
Kniūkšta P. 1251
Kniūkštaitė Nelė 605
Knystautai 11, 19, 1313
Knystautaitė Elena 1322
Knystautaitė Kristina 1322
Knystautas Juozapas 1322
Knystautas Juozas 475, 967,
1313–1319
Knystautas Kazimieras Vaclovas 1319
Knystautas Linas 1322
Knystautas Pranas 1313
Knystautas S. 1322
Knystautas Stasys 743, 1210, 1313,
1315, 1317, 1320–1322
Knystautas V. 1320
Knystautas Vacys 792
Knystautas Vaclovas 475, 646, 809,
1315, 1320, 1321
Knystautas Vaclovas Kazimieras 1315
Knystautas Vaclovas, Juozo 1319
Knystautienė Kazimiera 967
Knoras (Kniuris) Antanas 538
Knoras (Kniūris) Pranas 536
Knoras (Kniurys) Pranas 537
Kocas Antanas, Juozo 260
Kocas Juozas 260
Kocas Laurynas 541
Kochanskytė Virginija 772
Koganas 960
Kokto Ž. 1324
Kolokšaitė Irena 211
Kolokšas 217, 1182
Kolokšos 218, 1183
Končiai 9, 17, 69, 977, 1186,
1189–1191
Končienė (Kentraitė) Marija 1188
Končienė Anastazija 1151
Končienė (Jonušaitė) Liudvika 1343
Končienė Marija 1186, 1188
Končienė Virginija 977, 1192
Končius 968, 1153
Končius Adomas 276, 365
Končius Algirdas 10, 18, 1188, 1351
Končius Gintaras 977, 1192
Končius I. 539, 1098, 1186
Končius Ignas 9, 10, 17, 18, 158, 365,
539, 977, 1042, 1097, 1108, 1150, 1185,
1187–1189, 1192, 1351
Končius Ignas, Adomo 276, 365
Končius Jeronimas 1343
Končius Jurgis 1188
Končius Liudas 1187, 1188, 1192
Končius Petras 1185
Končius Vytautas 1188, 1192
Končius Zenonas 872
Končiūtė Birutė 1188
Kondratas B. 781

Kondrotai 845, 888–890
Kondrotaitė Birutė 889, 890
Kondrotaitė Kazimiera 889
Kondrotaitė Marija 890
Kondrotaitė Marijona Kristina 889,
890
Kondrotaitė Stanislava 888
Kondrotaitė Stefanija 889
Kondrotas 937
Kondrotas Adolfas 847, 887, 889,
890, 937
Kondrotas L. 939
Kondrotas Leonas 845, 846, 889, 890
Kondrotas Stasys 889
Kondrotas Tomas 889
Kondrotas Vaclovas 889, 890
Kondrotienė Barbora 889
Kondrotienė Marijona 890
Konopka Sofija 251
Kontautai 865
Kontautaitė Irena 792
Kontautaitė Janina 792
Kontautas Aleksas, Juozo 276
Kontautas Antanas, Juozo 276
Kontautas Domas, Veronikos 365
Kontautas Jonas, Jono 285
Kontautas Juozas 276
Kontautas Stasys 80
Kontautienė 865
Kontautienė Eugenija 868
Kontautienė Veronika 365
Kontrimai 1259, 1261
Kontrimaitė Agnė 563
Kontrimaitė Emilija 563
Kontrimaitė Janina 1263
Kontrimaitė Marė 550
Kontrimaitė Marytė 11, 19, 340, 596,
978, 1259, 1260, 1263, 1343
Kontrimaitė Regina 1261
Kontrimas 978
Kontrimas Antanas 749
Kontrimas Edvardas 280
Kontrimas Julius, Edvardo 280
Kontrimas Kazys, Kazio 267
Kontrimas Martynas 1343
Kontrimienė (Armalytė) Domicelė 587
Kontrimienė Domicelė 340, 550, 596,
1261
Kontrimienė Ona, Antano 267
Kopernikas 715
Kopylovas Vladimiras 373
Korabliova L. 25
Koretka Juozas 590
Koretka Vladas, Juozo 590
Koretkaitė Eugenija, Juozo 590
Koretkaitė Liucija, Juozo 590
Koretkienė Zinaida, Maksimo 590
Korkutis V. 24
Kornilovas Ivanas 523
Korzijienė Emilija 597
Korzonaitė Edita 10, 18, 1137
Kotryna, šv. 439
Kovalenkovas Jafanijus, Juozo 285
Kovalenkovas Juozas 285
Kovalenkovienė M. 67
Kovaliovas Alfonsas, Nikiforo 284
Kovaliovas Fadejevas 284
Kovaliovas Fedėjevas 284
Kovaliovas Julijonas, Nikiforo 284
Kovaliovas Matvejevas 284
Kovaliovas Matviejus, Fadejevo 284

Kovaliovas Nikiforas, Fadėjevo 284
Kovaliovas Petras, Matvejevo 284
Kovaliovas Simonas, Nikiforo 284
Kozlinskaitė Zofija 218, 1183
Kozlinskas Vladislovas 218, 1183
Kozlinskienė-Fedaravičienė (Šukštaitė)
Eugenija 212
Koženiauskienė R. 1250, 1251
Koženiauskienė Regina 1251
Kralikauskas Juozas 1304, 1305
Krapauskas Kazys 547
Krapavickas Leonas 600
Krasauskas S. 1215
Krasinskienė (Burgytė) J. 626–628
Krasnevič B. 26
Kraujalytė R. 1138
Kraujūnaitė Laura 1310
Kraujūnienė Audronė 1310
Kraujūnienė Audronė Adrija 1306
Krėpšta Algimantas 743
Krėpšta Algirdas 1303
Krėpšta J. 805
Krėpšta Justinas 647, 648, 652, 656,
743, 787, 789–792, 804, 806, 1303
Krėpštienė Paulina 646–648, 652, 656,
742, 787, 792
Krėvė-Mickevičius Vincas 1238, 1291
Kriaučiūnaitė Elena 550
Kripas J. 34, 67
Krištopaitė Danutė 1218–1220
Krivickas Pranas 574
Krivienė Petronėlė, Domo 287
Križinauskaitė Aušrinė 776
Kryževičiai 252–254
Kryževičienė Agota, Petro 262
Kryževičienė (Drobavičiūtė) Stanislava
871
Kryževičienė (Goštautaitė) Aurelija
252–254
Kryževičienė Stefanija 4, 14, 252,
254, 1351
Kryževičius Adolfas 255
Kryževičius Albertas 862
Kryževičius Arvydas 937
Kryževičius Eugenijus 255
Kryževičius I. 532, 533
Kryževičius Ignas 252–254, 532, 537
Kryževičius Juozas 271, 277
Kryževičius K. 1205
Kryževičius Kazimieras 862
Kryževičius Kazys 862
Kryževičius Liudas, Juozo 277
Kryževičius Pranas 219
Kryževičius Pranas, Juozo 271
Kryževičius Remigijus 255
Kryževičius Sobieslovas 252, 253
Kryževičius Stasys 252–255
Kryževičius V. 878
Kryževičius Vencislovas 252, 253
Kryževičius Vincas 599, 871
Kryževičius Vladislovas 181, 184, 185
Kryževičiūtė Elena 862
Kryževičiūtė Stanislava 862
Kryžiai 888, 1012
Kryžienė 1320
Kryžius Augustinas, Martyno 281
Kryžius Marijonas 269
Kryžius Martynas 281
Kryžius Vladas, Marijono 269
Kroliai 925
Krolienė Adolfina 926
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Krolis Aleksandras 925, 926
Krolis Bronius 926, 929
Krolis Feliksas 925
Krolis Feliksas, Stasio 260, 835, 926
Krolis Jonas 925, 926
Krolis Jurgis 925
Krolis Stanislovas 926
Krolis Stanislovas, Jurgio 925, 926
Krolis Stasys 260
Krolytė Aldona 926
Krolytė Eugenija 926, 928
Krolytė Janina 926
Krolytė Konstancija 925, 926
Krolytė Marija 926, 931
Krolytė Marytė 961
Krolytė Zofija 925, 926
Krugliakova L. 650
Krukauskas Kazys 257
Kruminis 424
Kruša Juozas 656
Kšentovska Kotryna 210, 1181
Kšentovskytė Kotryna 1181
Kubilienė (Griguolaitė) Vlada 11, 19,
474–476, 743, 1255–1258
Kubilinskas Kostas 659
Kubilius J. 1267
Kubilius Simonas 1258
Kubilius Tomas 475, 476, 744, 809,
1258
Kučinskaitė A. 1251
Kučinskas I. 581
Kučinskas J. 368
Kučinskas Jonas 875
Kučinskas Juozas 368
Kučinskienė Liucė 1339
Kučinskienė Raimonda 892
Kudaba Č. 23, 24, 29, 32, 1037, 1038,
1040, 1048, 1057, 1058
Kudirka Vincas 769, 785
Kukauskai 1077
Kukauskienė Julė, Jono 269
Kukšta Stasys 158, 909, 1068
Kukšta Stasys, Tado 266
Kukšta Tadas 266
Kukštienė Kotryna, Juozo 267
Kukulskienė Domicelė, Juozo 274
Kukulskis Antanas, Antano 274
Kukulskis J. 762
Kulešovas 902, 906
Kulevičius Vincas 44, 98
Kuliešis 33
Kuliešis Andrius 5, 13, 33, 54, 67,
1351, 1354
Kulikauskas P. 161
Kulinas Vasilijus 523
Kulišauskai 870
Kulpinskas Jonas 80, 82
Kumžienė Ligita 680
Kumžienė Rūta 1268
Kunca Juozas 590
Kunca Pranas, Juozo 590
Kuncienė Adelė, Antano 590
Kuncienė O. 1222
Kundrotai 1010
Kundrotaitė Bernadeta 1010
Kundrotas Adelis 804, 805
Kundrotas Adolfas 790
Kundrotas Albertas 805
Kundrotas Juozas 1010
Kundrotas Leonas 285
Kundrotas Leonas, Tomo 272

Kundrotas Petras 649, 742
Kundrotas Petras, Leono 285
Kundrotas Stepas 193, 804
Kundrotas Stepas, Stepo 267
Kundrotas Steponas 585, 744
Kundrotas Tomas 272
Kundrotienė S. 1114
Kundrotienė Teresė 1010
Kuneika Jonas, Juozo 283
Kuneika Juozas 283
Kuneika Stepas (Ignas?) 1056
Kuneika Vladas, Juozo 283
Kuneikaitė Ona 409
Kuneikienė 405, 1027
Kungys Alfonsas 808
Kungys Antanas 268
Kungys Baltras, Antano 268
Kungys Baltrus 966
Kungys Bronius, Juozo 261
Kungys Juozas 261
Kungys Kazys, Kazio 286
Kungys Pranas 1337
Kungys Tomas, Antano 268
Kungys V. 563
Kunkys (Кункис) 133
Kuokšta Adomas 320, 321, 328
Kuokšta Feliksas, Marcelio 278
Kuokšta Julius 278
Kuokšta Marcelis, Juliaus 278
Kuokštas 1120
Kupčinskaitė-Ryklienė A. 1251
Kupčiūnas Kazys 567, 568
Kuprienė Ona 193, 287
Kuprienė Ona, Juozo 267
Kuprys Antanas 266
Kuprys K. 1226
Kuprys Leonas 258
Kuprys Petras, Onos 287
Kuprys Vincas 193, 257
Kuprys Vincas, Antano 266
Kuprys-Kuprevičius Konstantinas
1225, 1226
Kuprytė K. 1289
Kuraitienė (Juškevičiūtė) Sofija 1274
Kurmiai 928
Kurmis Jonas 926
Kurmis Jonas, Juozo 259
Kurmis Juozas 259
Kurtenė Boduenas, de (J. Baudouin
de Courtenay) 1230
Kurtinaitienė Vitalija 1288
Kusa Kazimieras 949
Kušleika (Кушлеика) 133
Kušleikaitė L. 663
Kušliutis (Кушлют) 133
Kutas Andrius 134
Kuzma P. 243
Kuzmickas Jonas 607
Kuzmickas V. 1058, 1163, 1164
Kuzmickienė Zuzana 607
Kuzminskaitė Birutė, Kazio 591
Kuzminskas J. 1215
Kuzminskas Kazys 591
Kuzminskas Vytautas, Kazio 591
Kuzminskienė Laima 1059
Kuzminskienė Ona, Juozo 591
Kuzminskienė Rima 781
Kuzminskis Kazimieras 587
Kuzminskis Kazys, Petro 591
Kuzminskis Kęstutis 744, 1059
Kuzminskis Petras 591

Lietuvos valsčiai

Kuzminskis Steponas 1039
Kvaraciejus Juozas 879
Kvedaras A. 45, 81–83
Kviklys 34
Kviklys B. 67, 164, 480, 482, 488, 499,
511, 1040–1045, 1058, 1123, 1207
Kviklys Bronius 1148
Kviklys J. 636
Kviklys Vytautas 933, 935, 960, 961
Kviklytė Gražina 633
Kviklytė Rima 638, 1341

L
Labžentienė Elena 1014
Labžentis Antanas 288
Labžentis Jackus 289
Labžentis Jurgis, Jackaus 289
Labžentis Justinas, Antano 288
Labžindienė Elena 1003
Labžindis A. 799
Labžindis Adomas 800
Labžindis Romas 767
Labžintis Eventas 721, 734
Labžintytė Valda 685
Ladyga Alvydas 4
Lagunavičius 424
Laivytė Gintarė 683
Laivytė Lina 711
Lakačauskas M. 1050
Lakačauskas Mečislovas 649, 742,
756, 757, 1061
Lakačauskienė Bronė 7, 15, 645, 649,
650, 1351
Lakačauskienė Bronislava 755, 756
Lakačauskienė Diana 668, 670, 674,
715, 719, 725, 1159
Landsbergis V. 381
Lankauskas Romualdas 960
Lapė 1215
Lapinskai 899, 1001, 1002, 1021
Lapinskaitė Akvilė 1021
Lapinskaitė Marija 899
Lapinskaitė Ona 792
Lapinskaitė Valė 899
Lapinskaitė Zita 744
Lapinskas Antanas 1021
Lapinskas Antanas, Jono 262
Lapinskas Domas, Prano 262
Lapinskas Henrikas 898
Lapinskas J. 992
Lapinskas Jonas 195, 246
Lapinskas Jonas, Kazio 366
Lapinskas Jonas, Prano 262
Lapinskas Juozas 283
Lapinskas Justinas 1001, 1002, 1021
Lapinskas Kazys 366
Lapinskas Kazys, Petro 263
Lapinskas Mykolas 899
Lapinskas P. 24, 31
Lapinskas Petras 263
Lapinskas Petras, Juozo 283
Lapinskas Pranas 195, 246, 262
Lapinskienė 367
Lapinskienė Emilija 899
Lapinskienė Geneveita (Genoveita)
1001, 1002, 1021
Lapinskienė (Juškevičiūtė) Elena 895
Lapinskienė Marytė 824, 825
Lapinskienė Paulina 258, 350
Lapinskienė Stasė 196, 246, 581
Lapinskienė Stasė, Igno 260
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Lapinskis Antanas 1138
Lapukas Antanas 432
Lapžentis A. 808
Lapžentis Adomas 807, 808
Lapžentis Egidijus 808
Lapžentis Rimantas 808
Lapžentis Steponas 808
Lapžindis Jackus 278
Lapžindis Jurgis, Jackaus 278
Lapžintis Egidijus 711
Lapžintis Laurynas 677
Lasinskas M. 843
Lašas Boleslovas 169, 478, 1047, 1216
Laškova L. 24
Laškovas E. 24
Latukas 889
Latuška Jonas 1343
Latuškevičius Juozas, Mikalojaus 278
Latuškevičius Mikalojus 278
Latuškevičius Petras 278
Latuškevičius Sergejus, Petro 278
Latuškevičius Vacys, Petro 278
Laucevičienė (Šukštaitė) Elena 194,
257
Laucevičius Stasys 194
Laucevičiūtė Barbora 226
Laukinaitytė Emilija 208
Lauktytė Greta 675
Laurenovas Chaonas, Stepo 285
Laurenovas Grigorijus, Stefano 284
Laurenovas Stefanas 284
Laurenovas Stepas 285
Laurinaitis J. 182
Laurinaitis Jonas 229
Laurinavičienė Danutė 632
Laurinavičienė Elena 838, 839
Laurinavičius 929
Laurinavičius Anicetas 933, 935, 960,
961
Laurinavičius Antanas, Teofylio 282
Laurinavičius Bronius 933, 935, 961
Laurinavičius Petras 1046
Laurinavičius Pranas, Teofylio 265
Laurinavičius R. 649
Laurinavičius Romas 648, 652, 742
Laurinavičius Stepas, Teofylio 282
Laurinavičius Teofylis 265, 282
Laurinavičiūtė Elena 537
Laurinavičiūtė Kazimiera 1313
Laurinavičiūtė Simona 716
Lauritėnas 424
Laužadis A. 34
Lazarevičius T. 906
Lazdauskaitė K. 1209
Lazdauskaitė Kastancija 1207
Lazdauskaitė Teodorija, Antano 269
Lazdauskas Antanas 269
Lazdauskas Leonas, Antano 269
Lazdynų Pelėda (Sofija Pšibiliauskienė)
1176, 1177, 1234
Lebedys Jurgis 897
Lechavičius J. 531
Leiba Abramas 265
Leiba Ordmanas, Abramo 265
Leimonas Juozas 562
Leinartaitė J. 671
Leinartaitė Jovita 669, 670
Leitaitė J. 1295
Lekavičiai 1006
Lekavičienė Stanislava 908
Lekavičius Jonas, Jono 274

Lekavičius Juozas 289
Lekavičius Pranas 80, 81
Lekavičius Pranas, Juozo 289
Lemežys 876
Lengvenienė B. 781, 1301
Lengvinienė Birutė 769
Leninas 326, 327, 381, 404, 585, 608,
609, 1027, 1302
Lenkaičiai 909, 911
Lenkauskaitė Stasė 859
Lenkauskas Jonas 277
Lenkauskas Vincas, Jono 277
Lenkauskas Vladas 859
Lenkauskienė Elena, Kazio 287
Lenkovičius Petras 243
Leonauskaitė-Žilevičiūtė Jadvyga,
Ipolito 591
Leonienė Aldona 600, 931, 933, 961
Leskauskaitė Asta 1133
Leščiauskas 1059
Leščiauskas A. 659
Leščiauskas Aleksas 272
Leščiauskas Algirdas 1002
Leščiauskas Algis 1059
Leščiauskas Jonas, Juozo 268
Leščiauskas Juozas 268, 276
Leščiauskas Juozas, Juozo 276
Leščiauskas Pranas, Alekso 272
Leščiauskas Stanislovas 744, 1039,
1059, 1084
Leščiauskienė Stasė 1002
Leščinskas Pranas 872
Letaitis 1041
Lėverienė Liuda 777, 1285
Levinas Beinas 581
Levinsonas Leiba 185
Liaudanskai 656
Liaudanskai A. ir A. 1039
Liaudanskas Vincas 656, 744, 790
Liaudanskienė Adelė 652, 656, 809
Liaudanskienė Adolfina 648, 650
Liaudanskienė Stefa 647, 648
Liaudis K. 295, 317
Liaugaudaitė (Jonušienė) Stanislava
373, 374
Liaugaudas Kazys 885
Liaugminas Juozapas 80
Liaugminas Juozas 44
Liaugminienė (Damanskytė) Ginta
9, 17, 956, 992, 1340, 1351
Liaugminienė P. 534
Liaugminienė Pranciška 533
Ličkutė-Jusionienė A. 1287
Lideikis Jonas 282
Lideikis Juozas, Jono 282
Lidžiai 403, 1026
Lidžius Antanas 404, 1026
Liepa 926
Lifanovas Antanas 284
Lifanovas Bonifacas 284
Lifanovas Jonas, Bonifaco 284
Lifanovas Romumovas, Antano
284
Lileikienė Ona 749, 750, 1207
Lileikis Jonas 185, 1068
Limonavičius Mauša 246
Limonavičius Rozė 246
Lindgren A. 771
Lingienė Emilija 1339
Lingytė S. 913
Linkevičius Jonas 1370

Linkevičius Petras 1320
Linkienė Laisvė 1336
Linkus Algirdas 12, 20, 992, 1336,
1341
Linkutė Zita 630
Lipeckas 639
Lipniūnas Alfonsas 1214
Lisovaitė Dovilė 674, 823
Lisovojienė Dalia 1022
Lisovojus Viktoras 1022
Liškaitė Jovita 1012
Liškas Andrius 1012
Liškas Bronislovas 1012
Liškienė Regina 1012
Liškus B. 92
Liškutė Gabrielė 721, 723, 725, 785
Liškutė Jovita 677, 680, 681
Liškutė Jurgita 702, 721
Liškutė Monika 710, 715
Liubinienė (Rubaževičiūtė) Alė 939
Liudžienė Antanina 597
Liugailienė Ona 4
Liukpetris P. 1287
Liūlis Tadas 467
Liulis Tadas 547
Liutikaitė Virginija 781
Liutkevičius Antanas 607
Liutkienė Marijona 1313
Liutkienė Valerija 839
Liutkus Juozas 557, 559, 560, 596,
602, 1246
Lygnugarienė Domicelė 1339
Lygnugarienė I. 811
Lygnugarienė Irena 650
Lygnugaris Povilas, Povilo 267
Lojola Ignacas, šv. 1198
Lokomskienė Jovita 723
Lomanas Juozapas 439, 443, 445, 455,
482, 547, 556, 1217
Lomanas Krizostomas 439
Lomonosovas 1206
Lorentas Baltramiejus 455, 458, 470,
541
Losevas 902
Lovmianskis (Łowmiański) Henrikas
133
Lozoraitis Stasys 1260
Ložienė D. 669, 672, 680
Ložienė Danutė 663, 668, 670, 676,
677, 690, 691, 698, 715, 723
Ložys Adomas 289
Ložys Gustas 702
Ložys Pranas, Adomo 289
Lubinskis Adomas 454
Lučinskas Česlovas 85, 92, 1005
Lučinskienė Zita 1005
Lukas Stasys 744, 1059
Lukauskai 403, 1026
Lukauskaitė Ieva 405, 1027
Lukauskaitė Rasa 681
Lukauskas 1106
Lukauskas Adolfas 1106
Lukauskas Algirdas 704, 723
Lukauskas Algis 646
Lukauskas Jonas 273
Lukauskas Povilas, Jono 273
Lukauskas Vytautas 646
Lukavičius Nikodemas 209
Lukenovas Grigorijus 286
Lukenovas Jonas, Grigorijaus 286
Lukienė Jadzė 1039, 1059
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Lukošaitė Marina 601, 934
Lukoša Petras 270
Lukošaitė Petrė, Petro 270
Lukoševičiai 224
Lukoševičienė Loreta 11, 19, 1306
Lukoševičienė Loreta Onutė 1351
Lukoševičius 751
Lukoševičius Florijonas, Juozo 276
Lukoševičius Juozas 276
Lukoševičius Kostas 605
Lukošiai 312–315, 1006
Lukošiai V. ir P. 992
Lukošienė (Jogminaitė) Elena 995
Lukošienė (Stankutė) Ona 311
Lukošienė Barbora 196, 246
Lukošienė Basia 327
Lukošienė Elena 1005
Lukošienė Ona 311, 312
Lukošienė Virginija 8, 16, 632, 783,
784, 995, 1351
Lukošius 327, 857
Lukošius Adolfas 1341
Lukošius Aleksas, Juliaus 265
Lukošius Antanas 257, 281, 284, 285,
289, 327
Lukošius Antanas, Antano 267, 285,
289
Lukošius Baltras 270
Lukošius Benas, Baltro 270
Lukošius Danielius 1337
Lukošius Egidijus 995
Lukošius Feliksas 289
Lukošius I. 631
Lukošius J. 34, 630
Lukošius Jonas 371, 372, 1017
Lukošius Jonas, Juliaus 262
Lukošius Jonas, Julijono 366
Lukošius Julijonas 366, 371
Lukošius Julius 262, 265, 289
Lukošius Juozas 270
Lukošius Juozas, Juozo 279
Lukošius Juozas, Prano 274
Lukošius Kazys 219
Lukošius Klemensas, Prano 286
Lukošius Leonas, Antano 284
Lukošius Liudvikas, Juozo 270
Lukošius P. 312
Lukošius Petras 270, 1307
Lukošius Pranas 8, 9, 16–18, 159–161,
193, 196, 243, 246, 257, 274, 280,
285, 286, 311–313, 315, 566, 769, 773,
776–779, 807, 817, 992, 995, 1004–1006,
1030, 1031, 1341, 1351
Lukošius Pranas, Antano 267
Lukošius Pranas, Juliaus 289
Lukošius Pranas, Prano 280, 285
Lukošius Pranciškus 995, 996
Lukošius Stasys 563
Lukošius Stasys, Juliaus 262
Lukošius Stasys, Petro 270
Lukošius Steponas 262, 1122
Lukošius T. 1130
Lukošius Vaclovas, Felikso 289
Lukošius Vladas 311–314, 326, 327,
744, 911
Lukošius Vladas, Antano 281
Lukošiūtė Adelė 312, 744, 1308
Lukošiūtė Bernutė 1005, 1006
Lukošiūtė D. 806
Lukošiūtė Ieva 1271, 1282
Lukošiūtė Laura 995

Lukošiūtė Marina 1005, 1006
Lukša Antanas 1288
Lukšienė Ieva 1023
Lukšienė M. 523, 528
Luomanas 1346
Lutinskienė Juzefa, Antano 270
Lutinskis Aleksas, Julijono 270
Lutinskis Julijonas 270

M
Maceikaitė Nijolė 1323
Maciejauskas Julius 1219
Macijauskas Antanas 271, 964, 967
Macijauskas Antanas, Antano 271
Macijauskas Jonas 847, 876
Mackevičius 405, 406, 1214
Mackevičius B. 1294
Mačaitis Stasys 810
Mačernis 959
Mačernis Antanas 268
Mačernis Leonas, Antano 268
Mačernis Vytautas 659, 770, 1235,
1245
Mačiekus Venantas 1370
Mačiulis Arvydas 1128
Mačiulis Pranas 606
Mačiulytė Agnė 677, 679, 682
Mačiulytė Augustė 733
Mačiulytė R. 1295
Mačiulskas J. 534
Mačiulskas Juozas 533, 541
Mačiulskytė Aniceta 860
Mačiulskytė Danutė 783
Mačiulskytė Staselė 824
Magdalena, šv. 1098
Maidzinskaitė Vanda, Prano 591
Maidzinskas Jonas 591
Maidzinskas Pranas, Jono 591
Maidzinskienė Klementina, Leonardo
591
Maironis (Jonas Mačiulis) 79, 537,
634, 785, 1023, 1200, 1214, 1291
Maizobutas 163, 1041
Majauskai 1062, 1063
Majauskaitė Gabrielė 1062, 1063
Majauskaitė Indrė 1062
Majauskaitė Rimutė 1062
Majauskas 804
Majauskas A. 1063
Majauskas Algis 629
Majauskas Arvydas 744, 1059, 1062
Majauskas Evaldas 1062, 1063
Majauskas Kostas, Prano 270
Majauskas Matas 1062
Majauskas Pranas 270
Majauskas Vytautas 920
Majauskienė D. 1063
Majauskienė Danutė 1062
Majauskienė Elena 976
Majauskienė V. 649
Majauskienė Vanda 1062
Makačinas T. 1299
Makarevičius Adomas 550
Makaris Jonas 238
Makaris Vincas, Vinco 269
Makaveckas Laimis 1125
Maksimaitienė Elvyra 1241
Malakauskaitė Jurgita 952, 953
Malakauskas Antanas, Antano 278
Malakauskas Klemensas, Zenono 276
Malakauskas Zenonas 276

Lietuvos valsčiai

Malakauskiai 899
Maldutis Kazimieras 44
Maldutis Kazys 45, 80, 98
Malerskas 824, 836
Malinauskas 511
Malinauskas K. 1221
Malinauskas Kazimieras 168, 444,
445, 478, 1046
Malinauskas V. 1295
Maliukas Juozas 602
Marcinkas F. 1131
Marcinkevičius Justinas 772, 777,
778, 784
Marcinkus D. 1130
Marcinkus Jonas 756
Marcišauskaitė V. 1251
Marcišauskaitė Vida 1133
Marcius Danielius 193
Marcius Danielius, Petro 267
Marcius Petras 267
Marčius 805
Marčius Stasys 805
Margelis Antanas, Antano 263
Margelis Leonas 261
Margelis Stepas, Leono 261
Margelis Vacys 988
Marija Magdalena, šv. 1076
Marija Mergelė, Švč. 315, 440, 441,
446, 448–450, 505, 518, 564, 581, 802,
803, 921, 924, 958, 1026, 1027, 1047,
1053, 1076–1079, 1081, 1082, 1084,
1087, 1089–1097, 1098–1101, 1155, 1193,
1198, 1200, 1208, 1213, 1318, 1319,
1344, 1348
Markas 612
Markas Chana 305
Markas Mendelis 259
Markas Vulfas 305
Markas Vulfas, Mendelio 259
Markauskas Antanas 435
Markienė Gitė 305
Markys Povilas 1219
Marksas Karlas 585, 630, 1302
Markulis Juozas 434
Martavič Leonard 385, 393
Martavičius L. 384
Martinaitis M. 714
Martinas 444
Martinas Emilis 450, 473, 474
Martinavičienė Elena 1344
Martinavičius 186
Martinavičius Grigas 140
Martinkai 314, 345
Martinkienė Juzefa Bronislava 1019
Martinkienė Liudvika 208
Martinkienė Stanislava 313, 345
Martinkus Antanas, Antano 270
Martinkus Juozas 272
Martinkus Pranas 201
Martinkus Pranciškus 256
Martinkus Stasys 208
Martinkus Stasys, Juozo 272
Martinkus Vaclovas 313, 314, 345,
911
Martinkus Virginijus 674, 1024
Martinkutė Adelė 345
Martinkutė Birutė 345
Martinkutė Danutė 345
Martinkutė K. 1055, 1058
Masaitis Jonas 268
Masaitis Petras, Jono 268
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Masaitis Tomas 178
Masalskas Vaclovas 1241
Masalskiai 1194
Masalskienė Stefanija 576, 742, 780
Masiliauskas Povilas 277
Masiliauskas Vladas, Povilo 277
Masiliauskienė Virginija 666, 667
Masilionis Pranas 1197
Masiulytė Kotryna 872
Maskaliūnaitė P. 1138
Mastaitis V. 321, 914
Mašickas Irmantas 674
Mašickas Julijonas, Vinco 270
Mašickas Vincas 270
Mašickienė Janė (Jania) 649, 740,
742, 755
Mašickis Juozas 274
Mašickis Pranas, Juozo 274
Mašidlauskas Stasys, Stasio 263
Mašiotas P. 546, 558, 568, 569, 575
Maštaitis Vytautas 310
Mateika Mykolas 172
Mateika Pranas 193
Mateika Pranas, Prano 266
Mateika Vincentas 171
Matelienė M. 1327–1330
Matelienė (Girdvainytė) Marytė 1330
Matelienė Marytė 11, 20, 744, 1325,
1326
Matelis Alfonsas 1326
Matelis Saulius 1155, 1330
Matelis Vidmantas 1330
Matelytė Rasa 1328, 1330
Matjošaitis (Esmaitis) Stasys 546,
558, 575
Matrijonas Fidazėjus 286
Matrijonas Savelijus, Fidazėjaus 286
Matulaitis Jurgis 417, 1215
Matulaitis St. 553
Matulionis Povilas 34
Matulionis Teofilius 1228
Mazuronis V. 698
Mažeika Antanas, Domo 272
Mažeika Augustinas 547
Mažeika B. 471
Mažeika Benediktas 470
Mažeika Domas 272
Mažeika Kazys, Kazio 286
Mažeika Vytautas 1013
Mažeikaitė Natalija 599–602, 629, 637,
641, 643, 644, 762, 799, 933
Mažeikienė Adolfina 1029
Mažeikienė B. 471
Mažeikienė Daiva 858
Mažeikienė Kotryna 284, 470
Mažeikis Aleksas, Kotrynos 284
Mažeikis J. 201
Maželienė A. 825
Maželis A. 825
Maželis P. 1047
Mažirimaitė Barbora 174
Mažylis Pranas 838
Mažonavičiai 845, 857, 858, 864
Mažonavičienė Pelagėja 858
Mažonavičius Česlovas, Juozo 273
Mažonavičius Juozapas (Juozas) 273,
844, 846, 857, 858
Mažonavičius Juozas, Juozo 273
Mažonavičius Pranas, Juozo 273
Mažonavičius Pranciškus 844, 846,
857, 858

Mažonavičius Stanislovas 857, 858
Mažonavičiūtė Irena Marija 858
Mažonavičiūtė Stanislava 858
Mažrimas Bronius, Vinco 276
Mažrimas R. 947, 950
Mažrimas Vincas 276
Mažrimienė Genovaitė 670, 677, 678
Mažulis Aloyzas, slap. Šarūnas 380,
382
Mažutienė Vanda, Marcijono 591
Mažutis A. 381
Mažutis Aloyzas 86, 374, 377, 392,
854, 889
Mažutis Antanas, Juozo 591
Mažutis Jonas (Aloyzas), slap. Šarūnas
376
Mažutis Juozas 591
Mažutis Juozas, Juozo 591
Mažutis Juozas, Vinco 591
Mažutis Vincas 591
Mažutis Vytautas, Juozo 591
Mažvydas Martynas 4, 1370
McTiernanas Johnas 1338
Mecharovai 1027
Mecikas Antanas, Antano 274
Mėčienė Roma 9, 18, 1062, 1351
Mėčius Jurgis 281
Mėčius Petras 1204
Mėčius Povilas 873, 988
Mėčius Pranas, Jurgio 281
Mėčius Pranas, Prano 281
Mėčius R. 1055, 1058
Mėčius Rimantas 6, 14, 351, 1055,
1056, 1351
Medeikis Antanas 643
Medekša 207
Medekša Vytautas 204, 1072
Medekšienė (Sakelaitė) Janina, Jono
204, 205, 207, 1072
Medekšienė (Sakelytė) Janina 203
Medišauskienė Zita 4
Medzijauskai 840
Medzijauskaitė Elžbieta 840
Medzijauskas 840
Medzijauskas Pranciškus 840
Medzikauskienė Marija 596
Medžikauskaitė Irena 925
Medžikauskaitė Jadvyga 925
Medžikauskaitė Vanda 925
Medžikauskas Albinas 924
Medžikauskas Boleslovas 925
Medžikauskas Juozas 181, 219, 220,
238, 240
Medžikauskas Juozas, Mėčiaus 260
Medžikauskas Mėčius 260
Meidūnas Vitoldas 1241
Meilautas (Меиловт) 133
Meilus Feliksas, Jono 282
Meilus Jonas 282
Meilutytė Rūta 1336
Meisteris Vilhelmas 1268
Meižienė Genutė 783
Merkevičius A. 113
Merkienė Irena Regina 4
Merkys E. 1214
Merkys V. 526–529, 531–534, 540
Merkys Vytautas 527
Mertinkaitė Adelė 573, 1274
Meškauskaitė 681
Meškauskaitė (Taujanskienė) Julija 807
Meškauskaitė Irmina 675, 702, 778, 808

Meškauskaitė Pelagėja 858
Meškauskaitė Rytė 720, 730
Meškauskaitė Simona 808
Meškauskas Aloyzas 476, 1129, 1257
Meškauskas Eivydas 681
Meškauskas Ernestas 683
Meškauskas Pranas 742
Meškauskienė Birutė 665, 670, 724,
773, 778
Meškys Juozas, Kazio 276, 366
Meškys Kazys 276, 366
Metlovas Avdėjus, Jokūbo 286
Metlovas Jokūbas 286
Metrikaitė 886, 940
Miceika Domas, Felikso 288
Miceika Feliksas 288
Miceikaitė (Šukštienė) Marija 549
Micevičius Feliksas 80
Michailovičius Pavlas 469
Michelevičius V. 1214
Micienė Ona, Simo 278
Mickevičienė (Pleškytė) Jadvyga 8,
16, 744, 780, 786, 1351
Mickevičienė Regina 198, 206
Mickevičienė Stanislava 781, 782
Mickevičius A. 1042, 1164, 1291
Mickevičius Adomas 1192
Mickevičius Jonas 198
Mickevičius Juozapas 1235
Mickevičius Klemensas 172, 198, 206
Mickevičius Konstantinas 809
Mickevičius Pranas, Vitoldo 277
Mickevičius Stanislovas 198
Mickevičius Vitoldas 277
Mickevičiūtė Angelė 198
Mickevičiūtė Elena 174
Mickienė Juzefa 257
Mickus Antanas, Petro 283
Mickus Petras, Petro 283
Mičiuvienė Bronė 603
Miečiūtė Joana 172
Miepovilaitė Irena 824
Mieželaitis E. 770, 816
Mikalauskai 333, 387, 1064, 1065
Mikalauskaitė Donata 683, 702, 765,
1007, 1065
Mikalauskaitė Gražina Judita 332
Mikalauskaitė Gražina, Juliaus 591
Mikalauskaitė Viktorija 679, 684,
1007, 1064, 1065
Mikalauskas J. 332
Mikalauskas Julius 332, 386–388, 558,
559, 587, 591, 602, 605
Mikalauskas Stepas 1006, 1065
Mikalauskas Tomas 387, 388
Mikalauskas Tomas Julius 332
Mikalauskas Tomas, Juliaus 591
Mikalauskienė Ancilija 655
Mikalauskienė Dalia 1006, 1065
Mikalauskienė Elena 386, 388, 558,
559, 587, 1246
Mikalauskienė Elena, Jono 591
Mikalauskienė (Gudavičiūtė) Elena
332
Mikalojus, šv. 1220
Mikelinskas Jonas 636, 640
Mikienė Kristina 747
Mikienė Leokadija 1016
Miknevičienė Sonata 748
Miknevičius Julijonas 332
Mikniūnaitė Danutė, Juliaus 591
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Mikniūnas Julius 587
Mikniūnas Julius, Juozo 591
Mikniūnas Juozas 591
Mikniūnienė Marcelė, Antano 591
Mikniūnienė (Paltinavičiūtė) Marcelė
588
Mikolajevičius Jonas 140
Mikolajevičius Vaitiekus 140
Mikuckaitė Elena 550
Mikuckas Boleslovas 279, 280
Mikuckas Jonas, Boleslovo 279
Mikuckas Stasys, Boleslovo 280
Mikuckienė (Milerataitė) Marcelė
1143, 1147
Mikuckienė Barbora 871
Mikuckis Feliksas, Jono 261
Mikuckis Ignacas 872
Mikuckis Jonas 261
Mikuckytė Darija 711, 720, 728, 730,
734
Mikučiai 1204
Mikulėnienė D. 1250, 1251
Mikulskis J. 582, 583
Mikus Antanas 1016
Mikutienė Stefanija 1015
Mikutis Antanas 1015
Mikutis Jonas 273
Mikutis Juozas 1204
Mikutis Stasys, Jono 273
Mikutytė O. 599
Mikutytė Ona 632
Mikužienė Anastazija, Antano 268
Milašienė Birutė 1021
Milašius Eugenijus 89
Milašius Ignas 181
Milašius Rimas 1021
Milašiūtė G. 1130
Milašiūtė Gintarė 674, 685, 1341
Mileika Matas 445
Mileika Motiejus 443
Miliauskaitė Adelė 786
Miliauskas Antanas, Jono 262
Miliauskas Jonas 262
Miliauskas Vladas 478
Milienė Zuzana, Juozo 285
Miliūnaitė Z. 913
Milius Juozas 94
Milius Mindaugas 1341
Milius Povilas 94
Milius Vacys 10, 18, 1185
Milneris Dovydas 194
Milneris Mauša 194, 1169
Milvydaitė Gabrielė 863
Milvydas Č. 543
Milvydas Česlovas 182, 186, 221, 249,
257, 582
Mindaugas, karalius 2, 130, 145,
146, 797
Mingėla Antanas 596
Mingėlaitė A. 1058
Minginienė Ona 578
Misevičaitė Bronė 550
Misevičiai 900
Misevičius Jokūbas 900
Misevičius Juras 900
Misevičius Mikalojus 900
Misevičius Petras 900
Misevičius Pranciškus 900
Misevičius Vincentas 900
Misevičius Vytautas 785
Misevičiūtė Dominyka 900

Misiulis Juozas 219
Misiūnaitė V. 650
Misius Kazys 5–7, 10, 13–15, 18, 19,
132, 227, 439, 447, 451, 461, 480, 482,
499, 511, 515, 517, 523, 542, 1046,
1058, 1218, 1228, 1351
Mistral Gabriela 1260
Miščiukaitė J. 1295
Mišeika Juozas 174
Mišeikienė Kotryna 172
Miškinienė Irena 1293
Miškinis A. 481
Miškinis Juozas 658
Miškinytė Laima 600, 932
Mitkai S. ir A. 992
Mitkevičius Albinas, Antano 282
Mitkevičius Alfonsas 352, 744, 1046
Mitkevičius Antanas 282
Mitkevičius F. 582
Mitkevičiūtė Adelė 601
Mitkienė Elena, Stasio 280
Mitkus Adolfas 637
Mitkus Algimantas 668
Mitkus Algirdas 601
Mitkus Algis 934
Mitkus Vaidotas 663
Mitkutė Ingrida 660, 1341
Mitkuvienė Stasė 602, 662, 716, 723,
934
Mitrofanovas (Mitrofanov) 382, 385,
393
Miženkovas 927
Mykolaitis-Putinas Vincas 640
Mykolas Arkangelas, šv. 1200
Mykolas, kunigaikštis 148
Mykolas, šv. 476, 555, 580, 1257
Mockai 376, 380, 390, 391
Mockaitis P. 1140, 1144, 1146, 1147
Mockevičienė Ona 869
Mockevičius 870, 1027
Mockevičius Alfonsas 870
Mockevičius Petras 870
Mockevičius Vaclovas 870
Mockevičius Vladas 870
Mockevičiūtė Ada 870
Mockevičiūtė Aniceta 870
Mockevičiūtė Bronė 870
Mockevičiūtė Monika 870
Mockienė Elena 390, 391
Mockūnas Jonas 955
Mockus 422
Mockus A. 1231
Mockus Antanas 454
Mockus Jonas 273, 390, 391, 824,
837, 838
Mockus Karolis 382
Mockus Kazimieras 547
Mockus Stasys 86, 87, 374–376,
378–384, 430
Mockus Stasys, Karolio, slap. Kiaunė
380, 393
Mockus Stepas, Jono 273
Mockutė Rita 390
Mockutė Skaistė 390
Močius 379
Molienė Bronė 1022
Molienė Stasė 1022
Molienė Stefanija 1022
Molis Stasys 1022
Molockij G. 906
Molotov V. 292

Lietuvos valsčiai

Monaitė 295
Mončius (Мончус) 133
Monkevičius Julius 283
Monkevičius Kostas, Juliaus 283
Monkevičius Vincas, Vinco 287
Monkienė E. 994
Monkienė Elena 630, 635, 793, 797,
993, 1331
Monkienė L. 799
Monkienė Marija, Mykolo 263
Monkus Jonas 988
Monkus Martynas 674
Monstavičienė Adolfina 1015
Monstavičienė-Narbutienė (Jonušaitė)
Marija 1346
Monstavičienė Ona 1022
Monstavičienė Zuzana 1003
Monstavičius Benediktas 173
Monstavičius Jonas 1015
Monstavičius Vitoldas 185
Monstavičius Vytautas 1344
Monstavičiūtė Greta 682
Monstavičiūtė Ieva 1247
Monstys Juozas, Leonardo 280
Monstys Kazys, Leonardo 265
Monstys Leonardas 264, 265, 279, 280
Monstys Petras, Leonardo 264
Monstys Stasys, Leonardo 279
Monstvilienė Vincenta 1278
Montekristas 960
Montrimaitė Zosė, Jono 268
Montrimas Aleksas 744
Montrimas Bronius, Jono 269
Montrimas Ignas 274
Montrimas Jonas 268
Montrimas Jonas, Jono 269
Montrimas Teodoras, Igno 274
Montvilaitė Emilija 604
Montvydaitė Adolfina 629
Montvydaitė L. 1138
Montvydas Vladas, slap. Žemaitis,
Etmonas, Dėdė 396, 399, 1264
Montvydienė (Ablačinskytė) Aldona
648
Morkienė Gita 196, 246
Morkovienė Natalija, Morkaus 286
Morkūnaitė Z. 1131
Morkūnas Kazys 1289
Morkūnienė 649
Morkūnienė Rima 729, 731, 732
Morkus 886, 939
Morkus, šv. 581
Morkvickienė 926
Morozovas Aleksandras 797
Morozovas V. I. 307
Morzė 308
Mosteikienė V. 1058
Moštaitis 1041
Motiejūnaitė Jurga 4
Motieka Pranas 257
Motiekos 656
Motkienė Elena, Stanislovo 275
Motorinas 469
Motuza G. 25, 30
Motūzai 348
Motuzas Antanas 261, 270
Motuzas Domas 81
Motuzas Ipolitas, Antano 261
Motuzas Stasys, Antano 270
Motūzos 349
Mozūrai 148
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Možejka Benediks 463
Možejka Kotrina 463
Mrazauskaitė B. 1143, 1147
Muceniekas Arnius 951
Muchorovai 404
Mukaitė Loreta 152
Mukienė Danutė 145, 152
Mukontai 1012
Munkevičius Adomas, Prano 278
Munkevičius Pranas 278
Muravjovas Michailas (Korikas) 523,
524
Murka J. 568, 569
Muromceva V. 24
Mušinskas Danielius 775

N
Naglienė Ieva 783
Naglienė Sigita 657
Naglis Juozas 1343
Naglis Petras 83
Nagurskaitė Pranciška 210
Nagurskis Jokūbas 157
Naidzinskaitė Adelė 625
Nakienė A. 1147
Nalenčas 473
Napoleonas 150, 157
Narbutas Cezaris 215, 1182
Narbutienė (Jonušaitė) Marija 1344
Narbutienė (Stankevičiūtė) Felicija
215, 1182
Narekaci Grigoras 1260
Narkevičienė Kamilė 216, 1182
Narmontas Augustas 1068
Narmontas Kazys, Kazio 279
Narutavičienė 1344
Narutavičienė (Sakelytė) Oktavija 194
Narutavičius 373
Narutavičius Stanislovas 184, 185
Narutavičius Stasys 181
Narvilas Jonas 193
Narvilas Jonas, Jono 268
Narvilavičius Stanislovas 140
Narvilavičiūtė Kotryna 140
Narvilienė Auksė 1311
Nasedkin V. 25
Nastopkienė 825
Natusas Dovydas 1069
Naujokas Juozas 399
Navakauskas Č. 1251
Navakauskas J. 1299
Navalinskienė Gražina 4
Navardauskas Boleslovas, Prano 273
Navardauskas M. 1055
Navardauskas Pranas 273
Navardauskienė Valė 606
Navickas Antanas 266
Navickas Bolius 1144
Navickas Kazys, Kazio 268
Navickas L. 532
Navickas Leonas 531
Navickas Stasys, Antano 266
Navickienė 940
Navickienė Stefa, Vlado 269
Navickienė Zofija 1020
Navikaitė Dalia 908
Navikaitė Romualda 908
Navikaitė Vilija 908
Navikas Stasys 908
Neikauskas 927
Neimanas Eduardas 1070

Neimanienė Mina 579
Nejermanas M. 581
Nekiūnas 929
Nekiūnas Bronius 600
Nekrašius J. 1289
Nemčiauskas Aleksas 181, 244
Nėris Salomėja 425, 772, 1192
Nesteckiai 656
Nesteckienė Ona, Antano 266
Nesteckytė Nijolė 656
Nevardauskas 353
Nevardauskas Adomas 221, 238,
240, 289
Nevardauskas Juozas, Prano 281
Nevardauskas Mykolas 282, 351, 352,
357, 358
Nevardauskas Mykolas, Mykolo 282
Nevardauskas Pranas 281
Nevardauskas Vinčislovas, Adomo
289
Nevierienė Angelė 998
Nezabitauskas A. 1041
Nicponas Gerhardas 399, 1264
Niepreckis I. 130
Nietzsche Friedrich 1268
Niggas W. 1268
Nikitinskis N. 1185
Nonevičius Juozapas 455
Noreika Kazys, Prano 282
Noreika Pranas 282, 336
Noreika V. 1295
Noreika Virgilijus 1255, 1256
Norkai 950
Norkaitė Barbora, Juozo 280
Norkaitė Elvyra 1271
Norkevičius A. 1130
Norkevičius Leonardas 277
Norkevičius Stasys, Leonardo 277
Norkienė Aldona 657
Norkienė Apolonija, Igno 280
Norkienė Elegija 1010
Norkienė Elena 632
Norkienė Eugenija 847
Norkienė Irena 781
Norkienė Stanislava 1021
Norkūnaitė
369
Norkūnienė Marcė, Felikso 260
Norkus 306, 376, 988
Norkus Aleksas, Juozo 276
Norkus Antanas 271
Norkus Antanas, Jono 262
Norkus Benas, Juozo 276
Norkus Danielius 858
Norkus Edmundas 847
Norkus J. 553, 558, 568
Norkus Jonas 262
Norkus Jonas, Juozo 280
Norkus Juozas 276, 280, 1034
Norkus Kazys 273, 1010, 1014
Norkus Laurynas 272
Norkus Petras, Lauryno 272
Norkus Pranas, Antano 271
Norkus Pranas, Juozo 280
Norkus Steponas, Kazio 273
Norkus Vaidotas 808
Norkus Viktoras 542
Norkus Vytautas 559, 560
Norkutė Adelė 1021
Norkutė Daiva 858
Norkutė Margarita 858
Norkutė Nastė 782

Norkutė Rasita 672, 752
Norkutė Rosita 808
Norkutė Silvija 682
Norvaiša (Наирвоиша) 133
Norvaiša Aleksandras 410
Norvaiša Jonas 410
Norvaišaitė Kazimiera 410
Norvaišas 889
Norvaišas Jonas Motiejus 1028
Norvaišas Stasys 997, 1017
Norvaišienė Lijana 710, 711
Norvaišienė Valerija 596
Norvaišos S. N. 769
Norvila Kajetonas 534
Norvila Vincentas 185
Norvilai 844–846, 887–889, 937, 950
Norvilaitė Danguolė 600
Norvilaitė Danutė 798
Norvilaitė Irena 855, 856, 887
Norvilaitė Liudvika 887
Norvilaitė Stefa Stanislava 887
Norvilas 881
Norvilas Albertas 887
Norvilas Aleksas, Vinco 266
Norvilas Cezaris 597
Norvilas Česlovas 887
Norvilas Deivis 777
Norvilas Feliksas 313, 314
Norvilas J. 939
Norvilas Jonas 84, 89
Norvilas Justinas 763
Norvilas Kajetonas 272
Norvilas V. 937
Norvilas Vincas 266
Norvilas Vladas, Kajetono 272
Norvilas Vladislovas 845, 846, 887, 888
Norvilienė Kazė 209
Norvilienė Kazimiera 888
Norvilienė Marija 597
Norvilienė Sandra 670
Norvydas Adolfas 282
Norvydas Antanas, Antano 282
Norvydas Stasys, Adolfo 282
Norvydienė Stefa 603
Nosariovienė Aldona 603
Novik D. 26
Novikovas Savelijus, Silvestro 286
Novikovas Silvestras 286
Novosiolova Svetlana 908
Nutautas 881

O
Odachovskis (Adakauskas) Jonas 134
Oginskiai 72, 99, 765, 851, 954, 1194,
1335, 1352
Oginskis 72, 580, 954, 955
Oginskis Bogdanas 99, 178, 874
Oginskis Irenėjus 99
Oginskis M. 530
Oginskis Mykolas 99
Oinikosas (Оиникос) 133
Okudžava 960
Ona, šv. 936, 1200, 1206
Oneginas Eugenijus 933
Opulskiai 882
Opulskienė (Butkevičiūtė) Eugenija
846, 885, 939
Opulskis Jonas 275, 882
Opulskis Juozas 219
Opulskis Juozas, Jono 275
Opulskis Pranas 547, 1273
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Opulskis Viktoras Vytautas 882
Opulskytė Silva 882
Ordelovskis H. 1299
Ordmanaitė Beilė 1071
Ordmanas Geršonas 1067, 1071
Orlauskis P. 470
Orogovas 902
Osipova (Kondrotaitė) Marijona
Kristina 844, 890, 891
Osipovas Grigorijus 890
Ostašenkovienė V. 1221
Ostrovskis N. 632
Ozolas Romualdas 1370
Ozolinčius R. 67

P
Pabedinskas Kazys 417
Pabijonavičius Laimonas 702
Pabrėža Juozas 10, 18, 1133–1135,
1289, 1351, 1356
Pacai 1194
Pacas Kazimieras 452
Pacevičiai 134
Packaitis Stoma 134, 135
Padaginskaitė Antanina, Antano 278
Padlabienė Valentina 781
Pagačevskis Petras 580
Pagojis Jokūbas 173
Pagojis Motiejus 173
Pagojis Vincentas 173
Pagojus Antanas 273
Pagojus Antanas, Antano 271
Pagojus Julius, Juozo 285
Pagojus Juozas, Juozo 285
Pagojus Kazys, Antano 273
Pagojus Steponas 265
Pagojus Vincas, Stepono 265
Pajarskai 647
Pajarskienė O. 913
Pajarskienė Ona 647, 742
Pajewska-Scheller Terese Jolanta 209
Pakalniškienė Eugenija 747
Pakalniškis Antanas, Jurgio 285
Pakalniškis Jonas 1209
Pakalniškis Jurgis 285
Pakalniškis Kazimieras 1219
Pakalniškis Marcijonas 283
Pakalniškis Povilas, Marcijono 283
Pakalniškis Valentinas 747
Paknys M. 452, 467
Paknys Mindaugas 7, 15, 447, 456,
1351
Pakomčius Dominykas 171
Pakomčius Juozapas 172
Palangos Juzė 79, 529
Palčinskaitė Violeta 769, 785
Paleckienė 650
Paleckis A. 635
Paleckis Antanas 262
Paleckis J. 437
Paleckis Jonas, Antano 262
Paleckis Justas 374, 931
Palekas Bronius 570, 780
Palekas Kernius 711
Palekas Vilius 703, 711
Palekienė D. 825
Palekienė Dovilė 726
Palekis Artūras 682
Palekytė Ona 1017
Palileikienė Leonarda 869
Paliokienė G. 1259

Paliūkas J. 1211–1213
Paliūkas Jonas 169, 402, 478, 965,
1047, 1102, 1103, 1210, 1317, 1318,
1322
Paliūkas Jonas, Jono 1212
Paliulionis M. L. 1218
Paliūnas Jonas 594
Paliūnienė (Kairytė) Stefa 933, 934,
1341
Palšys Antanas 604
Paltarokaitė Bronislava 550
Paltarokas K. 575
Palukaitis J. 568, 569
Palukėnas Juozas 221, 249
Pamedintis 357
Pamedintis Stasys 1055
Pamedyčius Stasys 352
Pamedytis Stasys 353, 358
Panovaitė Aistė 109, 702, 703, 710,
722, 728, 732, 734
Panovaitė Samanta 703, 710, 721, 728,
732, 734
Parimskas Antanas 854
Parimskis A. 381
Parimskis Antanas 86, 378, 380, 382,
393
Parimskis Darius 378
Parnarauskas Jonas 330, 836
Pašilskienė Daiva 749
Pašilskis Erlandas 749
Pašilskis Mindaugas 749
Pašilskytė Inesa 749
Pašilskytė Deimantė 749
Pašilskytė Raminta 749
Pašilskytė Silvija 749
Pašiūnas Rimantas 1296
Paškevičienė (Eidimtaitė) Antanina
846, 867, 868
Paškevičienė Kotryna 140
Paškevičius Petras 863
Patašius Algimantas 5, 13, 70, 1351
Paukštelis Juozas 1304, 1305
Paulauskai 888
Paulauskaitė Kazimiera 887
Paulauskaitė Kristina 892
Paulauskaitė Z. 1047–1049, 1058
Paulauskaitė Zita 9, 17, 978, 1352
Paulauskas Benediktas 83, 89, 90
Paulauskas E. 1215
Paulauskas Juozas, Vinco 272
Paulauskas Jurgis 173
Paulauskas Leonas 260
Paulauskas Motiejus 173
Paulauskas Stasys, Leono 260
Paulauskas Tadas 173
Paulauskas Vacys 790
Paulauskas Vincas, Vinco 272
Paulauskas Zigmas 889
Paulauskienė (Sprindžiukaitė) Joana
897, 899
Paulauskienė A. 1251
Paulauskienė Adelė 839
Paulauskienė Edita 748
Paulauskienė Johana 865
Paulauskienė Stasė 632
Paulavičienė R. 396, 399
Paulavičienė Rasa 396
Paulavičius Valentinas 141
Paulikas 353, 357
Paulikas Kazys 281
Paulikas Pranas, Kazio 281

Lietuvos valsčiai

Paulikas Pranciškus 351, 352, 358,
1055
Pauliukas Jonas, Jurgio 592
Pauliukas Jurgis 592
Pauliukevičius Gediminas 96
Pauliukonis J. 625
Pauliukonis Juozas 602, 613, 614,
624, 625
Paulius, šv. 450
Pautienis A. 34
Pavalkis D. 707
Pavilioniai 1202
Pavydienė G. 1214
Pažėra Jurgis 594
Pečiulis Aleksandras 174
Pečiulis Pranciškus Silvestras 174
Pečkauskai 1043, 1044, 1164, 1165,
1173
Pečkauskaitė 781, 1301
Pečkauskaitė Agnė 603
Pečkauskaitė M. 1058, 1165
Pečkauskaitė Marija Viktorija-Šatrijos
Ragana 10, 18, 69, 158, 209, 210, 212,
215, 510, 511, 517, 573, 654, 668, 765,
770, 782, 813, 892, 963, 1031, 1042,
1044, 1048–1050, 1058, 1084, 1099,
1100, 1105, 1163–1181, 1183, 1184, 1192
Pečkauskaitė Sofija 158, 212, 892,
1170, 1171, 1173, 1175, 1177, 1181,
1184
Pečkauskaitė Zofija 1165, 1176
Pečkauskas Anupras 158, 212, 1044,
1048, 1163, 1164, 1168, 1172, 1184
Pečkauskas Anupras, Vincento 1181
Pečkauskas Jokūbas 1044
Pečkauskas Steponas 158, 212, 892,
1165, 1171, 1173, 1175–1177, 1181, 1184
Pečkauskas Vincas 1167, 1173, 1176,
1177
Pečkauskas Vincentas 158, 212, 892,
1044, 1163, 1165, 1171, 1175, 1181,
1184
Pečkauskienė Stanislava 212, 1164,
1173, 1177
Pečkauskienė (Šukštaitė) Stanislava
892, 1171, 1172, 1177
Pečkauskienė (Šukštaitė) Stanislava
Genovaitė 210, 1184
Pekula Tarkvinijus 156
Pekulas T. 138, 452
Pekulas Tarkvinijus 138, 451
Peldutis (Пелдутис) 133
Pelletier (Jacinavičiūtė) Filomena 855,
856
Penkauskaitė J. 531
Penkauskaitė Joana 531
Perkovska Irena Jadvyga 251
Perkovskis J. 1087, 1089
Perkovskis Juzefas 1087
Petkevičaitė-Bitė Gabrielė 1176, 1192
Petkevičienė Birutė 1004
Petkevičienė Kristina 1034
Petkevičienė M. 415, 658, 659
Petkevičienė Marijona 8, 9, 16, 17,
413, 657, 663, 681, 688, 737, 738, 824,
933, 934, 1352
Petkevičienė (Skirmontaitė) Marijona
414
Petkevičienė Marytė 992
Petkevičius Antanas 184
Petkevičius Arvydas 1004
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Petkevičius Pranas 662
Petkevičius Stasys 283
Petkevičius Zenonas, Stasio 283
Petkevičiūtė G. 1130–1132
Petkevičiūtė Gintarė 676, 685
Petkevičiūtė Ligita 702, 709, 719,
723, 785
Petkevičiūtė Sonata 778
Petkus 1264
Petkus Adomas 396
Petkus Albinas 396
Petkus Donatas, Jokūbo 277
Petkus Jokūbas 277
Petkus Jonas 900, 908
Petkus Mykolas, Vinco 281
Petkus Vincas 281, 396
Petkutė Irena, slap. Neringa, Vilnelė
6, 8, 11, 14, 16, 19, 395–399, 645, 814,
1264, 1265, 1352
Petkuvienė Felicija 396
Petraitis 330, 933
Petraitis Petras 330
Petraitis Romualdas 1296
Petras, šv. 436, 450, 581, 1103, 1200,
1214
Petras, vyskupas 147
Petrauskaitė Dainora 675, 702, 777,
778, 808
Petrauskaitė Marcelė 171, 411
Petrauskas 533, 534
Petrauskas Adomas, Antano 267
Petrauskas Antanas 267, 283
Petrauskas Antanas, Antano 283
Petrauskas Ignas 411
Petrauskas Jaunutis 807
Petrauskas Juozapas 171
Petrauskas Juozas 258
Petrauskas Kazys 919
Petrauskas Liudas 262, 411
Petrauskas Marius 772, 777, 807
Petrauskas Petras 171
Petrauskas Stasys, Liudo 262
Petrauskas Tomas 171
Petrauskas V. 808, 994
Petrauskas Vidas 660, 663, 772, 778,
800, 807, 999, 1014
Petrauskas Žilvinas 993, 998
Petrauskienė 347
Petrauskienė D. 994
Petrauskienė Dalia 663, 769, 772, 775,
778, 808, 999, 1341
Petrauskienė Zuzana 411
Petravičiai 575
Petravičius Feliksas 542
Petravičius Juozas 238, 240, 257, 585,
586, 744, 909, 967
Petravičius Juozas, Kazio 265
Petravičius Kazys 265
Petravičiūtė Kotryna 210
Petreikiai 1343
Petreikienė (Sabaliauskaitė) Aldona
931
Petreikienė Aldona 600, 783
Petreikienė Bronė 1339
Petreikienė Marė, Igno 265
Petreikienė Michalina 1010, 1011
Petreikis 886, 940, 1343
Petreikis Adomas, Kazio 287
Petreikis Aleksas 262
Petreikis Danielius, Jurgio 284
Petreikis Jonas, Alekso 262

Petreikis Juozas 1010, 1011
Petreikis Juozas, Stasio 265
Petreikis Jurgis 276, 284
Petreikis Justas, Jurgio 276
Petreikis Justinas 185
Petreikis Kazys 258, 261, 267, 268,
287
Petreikis Kazys, Kazio 265
Petreikis Liudas, Kazio 261
Petreikis Povilas 219
Petreikis Pranas, Kazio 268
Petreikis S. 799
Petreikis Simonas 1010
Petreikis Stasys 265
Petreikis Stasys, Stasio 280
Petreikis Steponas, Kazio 267
Petreikis Tomas 1011
Petreikis Vytautas 674, 821, 1337
Petreikytė 988
Petreikytė Akvilė 677, 679
Petreikytė Bronė 611, 616, 622
Petreikytė Gražina 1010
Petreikytė Ona 611, 616
Petreikytė Stefa 1341
Petreikytė T. 1130
Petrikas Vincas, Vinco 366
Petryla 929
Petryla Laurynas 260
Petryla Stepas, Lauryno 260
Petronis Pranas 929
Petrulevičius Anzelmas, Beno 278
Petrulevičius Benas 278
Petrulis J. 123, 1108
Petrušinas Aleksas 285
Petrušinas Antipas, Alekso 285
Petrušonis V. 1295
Piaf Edita (Edith) 11, 19, 1323, 1324
Pičiuginaitė Gintarė Ana 908
Pičiuginaitė Polina 908
Pičiuginas Sergėjus 908
Piekus 1319
Piekuvienė Rūta 1039, 1128
Pikelienė Joana 171
Pikturna Antanas 452
Pileckienė 635
Pilipavičienė (Dauginytė) Danutė 6,
14, 386, 1352
Pilipuitienė Romualda 749
Pilypaitė L. 1139
Pilypaitė Lidija 663, 668
Pilkauskaitė Aldona, Juozo 592
Pilkauskaitė Milda, Juozo 592
Pilkauskas Edvardas, Juozo 592
Pilkauskas Juozas, Juozo 592
Pilkauskienė Marija 592
Pilkienė Marė, Prano 274
Pilkionienė Rimgailė 4
Pilsudskis Jonas 482
Pintveris Alvydas 1015
Pivovarov J. 392
Pivovarov Julij 385, 393
Platakienė Ipolita, Jono 270
Platakis Bronius 1022
Platukis Tadeušas 466
Platukytė Elena 173
Plauskienė Regina 597, 606
Plechavičius 374
Plepaitė Albina 599, 600, 932
Pleškys Jonas 12, 20, 1337, 1338
Pleškys Juozas 288
Pleškys Petras, Juozo 288

Pleškys Pranas, Stasio 279
Pleškys Stasys 279
Pleškytė Eugenija 1337
Pleškytė Jadvyga 788, 792
Pliaterytė Emilija 1192
Pliuškienė Zofija 1339
Pliuškys 353, 357
Pliuškys Liudas 351, 352, 358, 1055
Pliuškys Pranas 282
Pliuškys Vincas, Prano 282
Pocevičienė Laimutė 680
Pocevičius 869
Pocevičius Alius 869
Pocevičius Vacys 869
Pocevičiūtė Aniceta 869
Pocevičiūtė Barbora 869
Pocevičiūtė Eugenija 869
Pocevičiūtė Jadvyga 869
Pociai 656, 1006, 1022
Pocienė (Baipšytė) Kazė 587
Pocienė (Klibinskaitė) Ona 973
Pocienė (Molytė) Jadvyga 934, 1341
Pocienė (Rekašiūtė) Adolfina 356
Pocienė (Štigelytė) Stefanija 1086
Pocienė Adolfina 358, 1024
Pocienė Albina 1007
Pocienė Elena 666
Pocienė Emilija, Pranciškaus 592
Pocienė J. 811
Pocienė Jadvyga 825, 838, 839
Pocienė Janina 809
Pocienė Kazimiera, Povilo 592
Pocienė Marė, Juozo 267
Pocienė Ona 974–976
Pocius 966, 1022, 1206
Pocius Aleksandras 587
Pocius Aleksandras, Kazio 592
Pocius Aleksas, Prano 278
Pocius Algimantas 659
Pocius Antanas 270, 765, 1022
Pocius Bronius 346
Pocius Domas 289
Pocius Feliksas, Antano 270
Pocius Ignas, Juozo 264
Pocius Jonas 1024
Pocius Juozapas 973, 974
Pocius Juozas 264, 272, 285, 287, 393,
973–976
Pocius Juozas, Juozo 262
Pocius Jurgis 592
Pocius Karolis, Stepono 592
Pocius Kazimieras 1007
Pocius Kazys 285, 592
Pocius Kazys, Juozo 272, 285
Pocius Kazys, Simono 267
Pocius Kazys, Leono 263
Pocius Kęstutis 45, 81, 83, 89, 91, 93,
94, 96–98
Pocius Leonas 263, 1086
Pocius Mindaugas 665
Pocius Petras, Domo 289
Pocius Pranas 278
Pocius Simonas 267
Pocius Stasys 263
Pocius Steponas, Jurgio 592
Pocius Vaidotas 800
Pocius Valdas, Juozo 393
Pocius Vincas, Juozo 285
Pocius Vincas, Stasio 263
Pocius Virgilijus 775
Pocius Vladas, Juozo 287
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Pociūtė 967
Pociūtė Bronė 573, 1274
Pociūtė Domicelė 1010
Pociūtė Donata 680, 681
Pociūtė Felicija, Stepono 592
Pociūtė Gintarė 685
Pociūtė Nijolė, Aleksandro 592
Pociūtė Ona 9, 17, 973, 976
Pociūtė Ona Elena 974, 975
Pociūtė Onutė 973
Pociūtė Petrė 973
Pociūtė Petronėlė 1010
Pociūtė Roberta 680, 683, 776
Pociūtė Vanda, Stepono 592
Pociūtė Zita, Stepono 592
Pociūtė-Rubavičienė Ona 629,
973–976, 1016
Počiulpaitė Alė (Elena) 10, 18,
1075, 1076, 1078, 1081, 1083, 1085,
1087–1098, 1100, 1101, 1352
Poderis Remigijus 809
Podstavkienė Zita 1288
Pohosianas Vahe 260, 1259
Popins Merė 771
Popova Anastasija 720, 734
Popovas Mykolas 109, 701, 703, 710,
723, 733
Popovienė Praskofija, Spiridono 284
Posmus Antanas 528
Posmus Jonas 528
Posmuvienė Barbora 528, 529
Poška Tadas 1209
Poška-Paškevičius Dionizas 1102
Poškus Pranas 536
Poškus Stasys 547, 549
Poškutė Kazimiera 874
Potockis A. 1080
Potolockaitė 373
Potulanskis Joselis 229
Povilaitytė Roberta 683
Povilas, šv. 436, 581, 1103, 1200, 1214
Pragulbickas Juozas 563
Pranciškus Asyžietis, šv. 1214
Pranckevičius 824
Praniauskaitė Karolina 769, 771–773,
775–778
Preikšas Juozapas 1214
Prialgauskas 1215
Pričinauskas Pranas 274
Pričinauskas Vladas, Prano 274
Pridotkas Alfonsas 932
Prielgauskaitė Valerija 881
Prielgauskas K. 883
Pryšmantas V. 1226
Pryšmantas Vladas 1225
Prochaska A. 163
Pronckienė Elena 596
Pronskus Rimantas 747
Proscevičienė (Girdvainytė) Michalina
218, 1183
Proscevičius Juozas 217
Prospoliauskienė (Jonušaitė)
Aleksandra 1346
Pšezdzieckis Jonas Aleksandras 1199
Ptašyckis Tadas 208
Puidokas D. 805
Puidokas Domas 804
Pūkis Juozapas 172
Pūkis Laurynas 172
Pukys Povilas 547
Pulkauninkas Bronius 362

Pumputis Alfonsas 606
Puokaitė Ieva 967
Pupaleigis S. 1227
Pupaleigis Stanislovas 477, 1226
Pupienis 928
Puplauskas A. 801
Puplešienė 607
Pupšienė Zofija 1079
Pupšys J. 539
Pupšys Julijonas 538
Pupšys Kazys 260
Pupšys Stasys, Kazio 260
Purinas J. 1299
Purvys (Пуръвис) 133
Pusčius Teofylis 209
Pustys Teofylius 243
Puškorienė 649
Puškorius 1105
Puteikienė Z. 1141, 1144, 1146
Putrimaitė G. 1255
Putvinskis 425
Puzaras Stasys 178
Puzeris Hubertas 711
Puzinas Povilas 1226

R
Racevičius Juozapas 465
Racevičiūtė Aniceta 607
Racinis Petras 530
Račickas Vytautas 771
Račinskas Juozas 284
Račinskas Petras, Juozo 284
Račkauskaitė Agnieška 852
Račkauskaitė Karolina 533
Račkauskaitė Roma 629
Račkauskas 929
Račkauskas Antanas 277
Račkauskas Antanas, Antano 366
Račkauskas Antanas, Kazio 276, 277
Račkauskas Danielius, Antano 277
Račkauskas Juozas 238, 240
Račkauskas Kazys 276, 277
Račkauskas Petras 1015
Račkauskas Zenonas, Zenono 286
Račkauskienė Sofija Antanina Martyna
250
Radaitienė N. 645
Radaitis V. 645
Radauskaitė E. 1287
Radavičienė 618
Radavičienė (Petreikytė) Ona 622
Radavičius Antanas, Juliaus 261
Radavičius Domas 289
Radavičius Ignas 622
Radavičius Jonas 261
Radavičius Julius 261
Radavičius Kazys, Stasio 274
Radavičius Pranas 238
Radavičius Pranas, Domo 289
Radavičius Pranas, Jono 261
Radavičius Stasys 274
Radavičiūtė (Benkunskienė) Adelė
933
Radavičiūtė Zofija 215
Radavičiūtė Adelė 961
Radavičiūtė Aistė 710
Radavičiūtė Gabija 710, 720, 731
Radeckai 1288
Radikaitė Marcijona, Apolinaro 270
Radikas Apolinaras 270
Radišauskas Simas 583

Lietuvos valsčiai

Radys Julijonas 281
Radys Liudas, Julijono 281
Radvila J. 149
Radvila Jonas 164, 167
Radvila Jonušas 1313
Radvila M. 133, 142
Radvilaitė Barbora 1192
Radvilaitė Ona 563
Radvilas Juozas 271
Radvilas Vincas, Juozo 271
Radvilavičienė Vanda 219, 257, 1024
Radvilavičius Pranas 243
Radvilos 1194
Radzevičienė Jadvyga 601, 641
Radzevičienė Zita 601, 643
Radzevičiūtė Irena 218, 1183
Radzevičiūtė Violeta 643
Radžienė Juzefa 1204
Radžis Danielius 1204
Ragauskaitė Antanina 862
Ragauskas Radvydas 723
Ragažinskas Antanas 443, 445
Ragoškinaitė Zinaida 1273
Raibys Leonas 271
Raibys Viktoras, Leono 271
Raibužaitė Adolfina 386, 547, 550,
569, 742, 747
Raibužis Jonas 280, 289
Raibužis Jonas, Jono 289
Raibužis Juozas, Jono 280
Raibužis Juozas, Viktoro 289
Raibužis Viktoras 289
Raibužis Vladislovas 174
Raila Kazys, Petro 277
Raila Petras 277
Raila Povilas 863
Railaitė Nijolė 863
Railaitė Rūta 863
Railaitė Vida 863
Railienė Marija 865
Railienė (Eidimtaitė) Marija 868
Raišelienė I. 801
Rakauskaitė V. 1295
Rakauskienė Julė, Juozo 287
Ramanauskaitė V. 169, 1222, 1223,
1225, 1227
Ramanauskas A. 481
Ramanauskas Romas 1323
Ramanauskienė 1098
Ramanauskienė Genovefa 893
Ramanauskienė Irena 601
Ramanauskienė Sofija, Sofijos 279
Ramašauskas 825
Ramonas Kostas 594
Ramonienė Regina 847
Ramonienė Z. 646
Ramoškaitė Ž. 1143, 1144, 1147
Rapalaitė Marcijona 339
Rapaliai 925
Rapalis 339, 925
Rapalis Aleksas 393
Rapalis Jonas 264
Rapalis Juozas 274, 289
Rapalis Juozas, Juozo 274
Rapalis Kostas, Jono 264
Rapalis Petras 173
Rapalis Pranas, Juozo 289
Rapalytė Agota 173
Rapalytė Goda 681
Rapalytė Martina 676, 681
Rapalytė Neringa 665
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Rapalytė Petronelė 536
Rapalytė Rasa 11, 19, 925, 992, 1323,
1324, 1341
Raslanas 381
Rasmutienė Kotryna 172
Raščius G. 67
Rašius Valentinas 1215
Ratkevičius Kęstutis 775
Raudienė A. 1045, 1058
Raudienė Anelė 1045
Raudys Juozas 181
Raudytė 886, 940
Raudonienė Marė, Mauraco 280
Raudonikis A. 1299
Raudonikis Algimantas 1294
Raudonikis F. 840
Rauktytė Greta 679, 685
Rauskas 295
Razma Jurgis 468
Reikauskas Jonas, Jono 285
Reimeris Vacys 770
Reimontaitė Adolfina 547
Reinikovas Izidorius, Osifo 286
Reinikovas Osifas 286
Rekaša Silvestras 263
Rekašaitė Marija, Silvestro 263
Rekašiai 303, 343, 352, 356–358, 855,
1013, 1055, 1056, 1078
Rekašienė 352, 354
Rekašienė (Algminavičiūtė) Jadvyga
587
Rekašienė Birutė 98
Rekašienė Elena, Kazio 596
Rekašienė (Barsteigaitė) Irena
626–628, 908
Rekašienė Jadvyga, Juozo 592
Rėkašienė Janina 1026
Rekašienė Janina 403
Rekašienė Karolina 269
Rekašienė Marija 751
Rekašienė Marija, Juozo 592
Rekašienė (Maslauskaitė) Marija 588
Rėkašienė Stefa 1024
Rekašienė Stefa 659, 660
Rekašienė Teklė 592
Rekašienė Vilhelmina, Prano 592
Rekašienė Zofija 1078
Rekašis 443
Rekašius 343, 352, 354–356, 1118
Rekašius Aleksandras 592
Rekašius Adomas 366
Rekašius Aleksas 263
Rekašius Antanas, Petro 264
Rekašius Benas 382, 393
Rekašius Benas, Juliaus 289,
Rekašius Bonifacas, Juliaus 262
Rekašius Domas, Karolinos 269
Rekašius E. 381
Rekašius Edmundas 86
Rekašius Edmundas (Edvardas), Petro,
slap. Lakūnas, Marsas 376–378, 380,
382, 393
Rekašius Edvardas, Liudviko 593
Rekašius Feleksas 1078
Rekašius Feliksas, Tavadoriaus 264
Rėkašius Ignas 196, 246
Rekašius Ignas, Antano 264
Rekašius J. 353
Rekašius Jonas 393
Rekašius Jonas, Aleksandro 592
Rekašius Julius 262, 289

Rekašius Juozapas 454
Rekašius Juozas 351, 352, 356, 358,
359, 361, 1055, 1056
Rekašius Juozas, Kazio 281
Rekašius Jurgis 454
Rekašius K. 531
Rekašius Kazys 281, 529, 530
Rekašius Liudvikas 592, 593
Rekašius Marijonas 263
Rekašius Petras 264, 273, 393
Rekašius Petras, Alekso 263
Rekašius Pranas 908
Rekašius Pranas, Antano 264
Rekašius Pranas, Stasio 263
Rekašius Romas 104
Rekašius S. 381
Rekašius Stasys 86, 382
Rekašius Stasys, Beno, slap. Drulis
380, 393
Rekašius Stasys, Marijono 263
Rekašius Stepas, Petro 273
Rekašius Steponas 86, 380, 382
Rekašius Steponas, Jono, slap. Darius
393
Rekašius Tavadorius 264
Rekašius Vacys, Petro 264
Rekašius Vaclovas, Adomo 366
Rekašius Vincentas 454
Rekašius Vladas, Antano 264
Rekašiūtė Adelė 355
Rekašiūtė Adolfina 354
Rėkašiūtė Apolonija 1010
Rekašiūtė Gabrielė 675
Rekašiūtė Gražina, Liudviko 592
Rekašiūtė Jadvyga 377
Rėkašiūtė Julijana 1019
Rekašiūtė Valerija 377
Rėkašiūtė Valerija 772
Rekašiūtė-Tautavičienė Adelė 437
Remeika P. 1144
Repaitė Liudvika 770
Rėpša Vilius 1325
Rėpšas Antanas, Antano 276
Repšas Antanas, Antano 366
Rėpšos S. ir S. 992
Rerichas N. 1237
Restienė Estera 579
Rešauskienė Barbora 596
Rezčik Grigorij 206
Rezčik Marina Simonovna, Anatolijaus
206
Riauba 752
Riauba S. 675, 677, 679, 1340, 1341
Riauba Stanislovas 671
Riauka D. 1045, 1058
Ribinskas Jonas, Juozo 263
Ribinskas Juozas 263
Ribinskis Povilas 454
Richardas G. 1299
Ridikas Apolinaras, Prano 269
Ridikas Juozas 269
Ridikas Liudvikas 860
Ridikas Pranas 269
Ridikas Vladas, Juozo 269
Rimas Juozas 1293
Rimeika Juozapas 923, 1253
Rimeika Pranciškus 174
Rimeikaitė Marcelė 174
Rimgaila Benediktas 447
Rimgaila Danielius 408, 409, 1025,
1028

Rimgaila Danielius, Romualdo 263
Rimgaila Edmundas 402, 1025,
1026
Rimgaila Feliksas 402, 403, 720, 731,
1025, 1026
Rimgaila Jonas 402, 404, 406, 1027
Rimgaila Kazimieras 1098
Rimgaila Liudas 1027
Rimgaila Liudvikas 402, 404, 405,
409, 1025
Rimgaila Romualdas 263
Rimgaila Stasys 402, 404, 410, 1027
Rimgaila Svajūnas 104, 1024
Rimgailaitė Deimantė 678, 694, 702,
703, 778
Rimgailaitė Juzė 409, 1025
Rimgailaitė Juzefa 408
Rimgailaitė Juzelė 402
Rimgailaitė Rūta 403, 405, 409, 1026,
1027
Rimgailaitė Stefa 407, 408, 1025, 1028
Rimgailė Feliksas 725
Rimgailienė Dalia 104, 1024
Rimgailienė (Gečaitė, Giecaitė) Rozalija
447, 1125
Rimgailienė Irena 1029
Rimgailienė Stanislava 403, 1026
Rimgailos 402, 406, 1025
Rimkevičius Ignas 287
Rimkevičius Jonas 141
Rimkevičius Julius, Igno 287
Rimkienė Stefanija (Stefa) 1018
Rimkienė Valė, Juozo 266
Rimkienė Z. 1086
Rimkus 1113
Rimkus Adomas 1018
Rimkus Aleksas, Fortunato 288
Rimkus Antanas, Dominyko 270
Rimkus Benas, Antano 270
Rimkus Bolius, Liudo 263
Rimkus Domas 601, 639, 642, 762,
933, 934
Rimkus Dominykas 270
Rimkus Fortunatas 265, 288
Rimkus J. 805
Rimkus Julius 243, 1071
Rimkus Juozas, Vinco 282
Rimkus Liudas 263
Rimkus Pranas, Fortunato 265
Rimkus Vincas 282
Rimkus Vytenis 11, 19, 1287, 1352
Rimkutė Justė 733
Rimkuvienė (Burgytė) Elena 621
Rimša Edmundas 1370
Rimša Petras 541
Rimučiai 84
Ringiūtė Marijona 173
Rinkšelis Žilvinas 10, 19, 1231, 1352
Risovas Ilijus, Tito 286
Risovas Jokūbas, Ilijaus 286
Risovas Julijonas, Ilijaus 286
Risovas Terentijus, Ilijaus 286
Risovas Titas 286
Riška Aurimas 640
Riška Bronislovas 600, 601, 762
Riška Bronius 7, 15, 599, 601, 629,
632, 634, 1352
Riškaitė Angelė 797
Riškaitė Dalytė 640
Riškaitė Danutė 1026
Riškaitė Stasė 1026
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Riškienė 403, 1026
Riškienė (Stasiulytė) Zita 933
Riškienė Zita 601, 634
Riškos 637
Riškus Antanas, Tamošiaus 281
Riškus B. 862
Riškus Bronius 864, 933
Riškus Juozas 196, 246, 280
Riškus Laurynas 281
Riškus Pranas 629
Riškus Stasys, Juozo 280
Riškus Tamošius 281
Riškus Vincas, Lauryno 281
Rybelis A. 1267
Rytėnaitė Elzė 635, 637
Rociai 956
Rocienė Ona 274
Rocius Antanas, Antano 259
Rocius Domas 956
Rociūtė (Juškienė) Aldona 611, 614,
616, 622
Rocys Jonas, Onos 274
Rodriguez Fernandez Alicija 1312
Rojus Stasys, Stasio 272
Rokas, šv. 581, 1094
Romanovai 150
Romanovas Abramas 284
Romanovas Titas, Abramo 284
Romeris Mykolas 1350
Ronaldas 726, 736
Rothe P. 26
Rozenfeldas Markusas 1070
Rozenheimas 580
Rožkovas Nikolajus Vasiljevičius 460,
461
Rožkovas Vasilijus Vasiljevičius 460,
461
Rožnys Adolfas 860
Rubackienė Paulina 387, 558, 559
Rubackis V. 1295
Rubackis Viktoras 581
Rubanovskis 834
Rubas Katherina 871
Rubas Simone 871
Rubas Siuzanne 871
Rubavičienė Ona 481, 974
Rubavičius Antanas, Antano 279
Rubavičius Augustinas 278
Rubavičius Juozas 1016
Rubavičiūtė Eugenija, Augustino 278
Rubaževičiai 845–847, 868, 870–873,
875, 937, 939, 941
Rubaževičius 847, 871, 890
Rubaževičius Eduardas (Eduard
Rubas) 871
Rubaževičius I. 937, 939, 940
Rubaževičius Ignacas 844, 846, 847,
869–871, 880, 937
Rubaževičius Ignas 937, 939, 950
Rubaževičius Jurgis 846, 870, 881
Rubaževičius Konstantinas 844, 845,
869–871, 875, 937
Rubaževičius Laimis 868, 870, 871
Rubaževičius Petras 869, 870, 1339
Rubaževičius V. 940
Rubaževičius Vaclovas 846, 869, 870,
881, 937, 938, 950
Rubaževičius Vaclovas Laimis 870,
881
Rubaževičius Zigmantas 870
Rubaževičiūtė Agnieška 869, 870

Rubaževičiūtė Alina 871
Rubaževičiūtė Barbora 869, 870, 875
Rubaževičiūtė Kristina 870
Rubaževičiūtė Laima 870
Rubaževičiūtė Leokadija 869
Rubaževičiūtė Liudvika 869, 870
Rubaževičiūtė Ona 869, 870
Rubaževičiūtė Renė 871
Rubaževičiūtė Sofija 869
Rubaževičiūtė Valerija 869
Rubeževičienė (Girdvainytė) Irena 218
Rubeževičius Ignas 1072
Rubeževičius Ignas, Petro 273
Rubeževičius Kazimieras 171
Rubeževičius Laurynas 171
Rubeževičius Petras 273
Rubeževičius Stanislovas 1347
Rubeževičius Vaclovas, Petro 273
Rubeževičiūtė Emilija 226
Rubežiai 1005
Rubežienė Barbė, Zigmo 283
Rubežienė Stanislava 1005
Rubežius Aleksandras 85, 1005
Rubežius Aleksas 92, 288
Rubežius Aleksas, Alekso 288
Rubežius Antanas 261
Rubežius Petras Titas 868
Rubežius Pranas, Antano 261
Rubežius Zigmantas 868
Rubežiūtė Ieva 868
Rubinaitė Liucija 539
Rubinas Vincas 539
Rubinšteinas 216, 1182
Rubušauskienė Eugenija, Jono 287
Ruckis Velaminas (Velamin Rutskij) J.
1194
Rudackytė Eta 196, 246
Rudavičienė Jadvyga 601, 661, 934
Rudavičienė Jadzė 933
Rudavičienė (Valančiūtė) Marijona
897
Rudavičius 897
Rudavičius Adolfas 261
Rudavičius Dainius 1342
Rudavičius Jonas, Adolfo 261
Rudavičius Pranas 897
Rudavičiūtė Elena 606
Rudė Antanas 479
Rudienė Dalija 649, 740, 755, 809
Rudytė Barbora 226
Rūdytė Mėlita 733
Rudzianskaitė Rita 720, 731
Rudzianskiai 1008, 1010
Rudzianskienė Regina 1010
Rudzianskis Algis 1010
Rudzinkienė Danutė 830
Rudžiūnas Antanas, Kazimiero 593
Rudžiūnas Kazimieras 593
Rudžiūnienė Marija, Fadejaus 593
Rudžiūnienė (Dirginčaitė) Marija
588
Ruginis Liudas 892, 1099, 1100
Rugys Jonas 169, 478, 479, 965
Ruibys Antanas 288
Ruibys Ignas, Antano 288
Ruibys Juozas 289
Ruibys Stasys, Juozo 289
Ruigys Mykolas 261
Ruigys Stepas, Mykolo 261
Ruika Stasys 264
Ruikaitė Elena, Stasio 264

Lietuvos valsčiai

Ruikienė Emilija, Petro 264
Ruikienė Konstancija, Antano 262
Ruikienė Stasė, Prano 277
Ruikys Antanas 306
Ruikys Domas 263
Ruikys Juozas 263
Ruikys Kazys, Stasio 264
Ruikys Pranas, Juozo 263
Ruikys Stanislovas 304, 611, 612,
616, 622
Ruikys Stasys 264, 535
Rujienė Barbora 872
Rūkas J. 637
Rūkas Jonas 599, 600, 602, 636, 932
Rūkienė Ona 600, 636
Rukneckienė 403, 1026
Rukundas 163, 1041
Rumbučiai 302, 337, 338, 353, 354,
611, 616, 872, 923, 1254
Rumbutaitė Eugenija 337
Rumbutaitė Zosė 1039
Rumbutienė 337
Rumbutienė (Bumblauskaitė) Benedikta
923
Rumbutienė (Rimeikaitė) Kotryna 923,
1253
Rumbutienė Judita 622, 1253, 1254
Rumbutienė Kotryna 337, 616, 872,
1252
Rumbutienė Marijona 352, 354
Rumbutienė Veronika 600, 622, 933
Rumbutis Aleksandras 611
Rumbutis Aleksas, Prano 289
Rumbutis Antanas, Mato 268
Rumbutis D. 617, 625–627
Rumbutis Danielius 337, 611, 617,
624
Rumbutis Egidijus 1342
Rumbutis Giedrius 622, 1253, 1254
Rumbutis Juozas 611
Rumbutis Liudas, Petro 289
Rumbutis Matas 268
Rumbutis Motiejus 265
Rumbutis P. 869, 870
Rumbutis Paulius 622
Rumbutis Petras 289
Rumbutis Petras, Motiejaus 265
Rumbutis Pranas 6, 7, 9, 11, 14, 15,
17, 19, 260, 289, 301, 337, 352–355,
611, 616, 622, 843, 847, 851, 855,
858–860, 862, 868, 872, 873, 875, 876,
879, 887, 889–891, 923, 936, 992,
1252–1254, 1342, 1352
Rumbutis Pranciškus 611
Rumbutis Remigijus 622
Rumbutis Saulius 622, 1253, 1254
Rumbutis Stanislovas 306, 337, 338,
611, 616, 622, 872, 1252
Rumbutis Stasys 612
Rumbutis Stasys, Prano 260
Rumbutis Vincas 158, 1067
Rumbutis Vincentas 158, 923, 1253,
1254
Rumbutytė Eugenija 923, 1254
Rumbutytė Juzefa 611
Rumbutytė Margarita 622
Rumbutytė Vincenta 226
Rumbutytė Z. 631
Rumševičius Z. 617
Rumševičius Zenonas 611, 616, 622
Rumšienė Bronė 547
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Ruokis V. 1187
Rupeika Antanas 7, 15, 480–485,
487–493, 495–499, 501–505, 508–510,
512–514, 516–519, 521, 522, 1352, 1355
Rupeika Benas 992
Rupeika Izidorius 268
Rupeika Petras, Izidoriaus 268
Rupeikienė (Vagnoriūtė) Bronė 341,
345
Rupeikienė Bronė 979, 982
Rupeikienė Marija 7, 15, 480, 1352,
1355
Rupeikienė Ona, Stasio 265
Rupeikis Antanas, Leono 263
Rupeikis Juozas, Mauraco 263
Rupeikis Leonas 263
Rupeikis Mauracas 263
Rupeikis Povilas 1023
Rupšys D. 773
Rupšys K. 799
Ruškys 310, 321, 914
Ruškys Antanas 421
Ruškys Kazys 281
Ruškys Liudas, Kazio 281
Rutkauskas A. 67
Rutkauskas V. 433
Rutkauskas Vytas 472
Rutkauskas Vytautas 7, 15, 1352
Ruveliai 391
Ruvelis Vincas, Vinco 279
Ruzgus Benediktas 600, 601, 642

S
Sabaliauskaitė Kristina 1028
Sabaliauskas Alfonsas 744
Sabaliauskas Jonas 260
Sabaliauskas Julius 908
Sabaliauskas Vincas, Jono 260
Sabaliauskienė Asta 740
Sabeckytė Janina 639
Sabutis L. 432, 433
Sabutis Liudvikas 907
Sadauskaitė Zofija 226
Sadonytė Skaistė 9, 17, 973, 1352
Saja Kazys 632, 636
Sakaitė V. 1202
Sakalauskas K. 24
Sakalauskas M. 463
Sakalauskas Mečislovas 463
Sakalauskas T. 671
Sakalauskienė Z. 1259
Sakelaitė Elena, Jono 207
Sakelaitė Gražina, Jono 207
Sakelaitė Halina 1072
Sakelaitė Marija 193, 1072
Sakeliai 203–205, 299, 312, 313, 575,
585, 586, 909, 911, 967, 1169, 1171,
1172
Sakelienė Irena 216, 219, 299, 312,
570, 581, 964, 967, 1040, 1045, 1067,
1071–1074, 1169, 1272
Sakelienė (Dambrauskaitė) Irena,
Antano 193, 200–204, 206, 207, 211,
256, 1071
Sakelienė (Sakelytė) Elena Teklė 194
Sakelienė (Viskauskaitė) Kamilė 203
Sakelienė (Viskauskaitė) Kamilija 206
Sakelis 311
Sakelis Henrikas, Jono 199, 200,
202–207, 211, 257, 585, 967, 1071, 1072,
1074

Sakelis Jonas 194, 199, 203, 206, 207,
257
Sakelis Leonardas 194
Sakelis Leonas, Jono 204, 207
Sakelis Steponas, Jono 207
Sakelis Vytautas, Jono 207
Sakelis Zigmantas 185, 194
Sakelytė Gabrielė 1169, 1174
Sakelytė Gražina 204
Sakelytė Halina 203, 204
Sakelytė Marija 202–206, 214
Sakys Julius, Kazio 287
Sakys Kazys 287
Saliamonas 1202
Salienė Irma 810
Salys Antanas 132
Salys Jonas 185
Samgitaitis 1041
Samoškaitė Albina 656
Samsonovas 356
Samušiai, Inga ir Kęstutis 73
Sapiega Karolis 578
Sapiegaitė Hermancija 1199
Sapiegos 1194
Sarafinavičiūtė Urtė 722
Saranovičius Faifkė 988
Saranovičiūtė Rivka 986
Sarapas S. 1196, 1197
Sasnauskas 208
Sasnauskas Hiliaras, Petro 593
Sasnauskas Petras 593
Sasnauskienė Stasė, Mato 593
Saudargas 873
Saudargas Ignas 606
Saudargas Juozas, Kazio 272, 366
Saudargas Kazys 272, 366
Saudargienė Ona 606
Saudargytė Sofija 607
Sauka Alfredas 1303
Sauka Arvydas 1303
Sauka Leonardas 645, 647, 648, 656,
1303
Sauka Leonas 656
Sauka Ramūnas 1303
Sauka Saulius 1303
Saukaitė Aušra 1303
Saukaitė Lina 1303
Saukaitė Renata 1303
Saukaitė Silva 1303
Saukienė (Adomaitytė) Julija 11, 19,
645, 647, 648, 650, 656, 1301–1303
Saukienė J. 913
Saulynas A. 1294
Saulytis Peliksas 358
Sausa P. 1299
Savickas Ernestas 1025
Savickas Laurynas 1025
Savickas Renatas 1025
Savickienė Natalija 1025
Savickis A. 1056
Savickis Ernestas 730
Savickis Juozas 829
Saviščevas Eugenijus 134, 135
Schopenhauer Arthur 1268
Schwarzas Hansas Albertas 1299
Sebastionienė Zelma 378
Seibutis Domininkas 366
Seibutis Petras, Domininko 366
Selezniovas Fedotas, Petro 284
Selezniovas Petras 284
Semaška A. 67

Semaškienė Eugenija 173
Semėnaitė Stasė 646, 648, 652, 805
Semenavičienė Stasė 11, 19, 1285,
1352
Semenavičius Edvardas 547
Senkutė A. 563
Sent-Egziuperi, de A. 1166
Serafinaitė Danutė, Aleksandro 593
Serafinaitė Vitalija, Aleksandro 593
Serafinas Aleksandras 593
Serafinas Aleksandras, Stasio 593
Serafinas Stasys 593
Serafinienė Stefanija, Valerijono 593
Serapinas Česlovas 792
Serapinas Liudas 436, 438
Serapinas Petras 263
Serapinas Stasys, Petro 263
Serapinienė Bogumila 313
Sereika 1125
Sereika F. 540–542
Sereika Feliksas 539
Serva Leonas 262
Serva Petras, Leono 262
Serva Pranas 548
Serva Vaclovas 97
Sezemanas Vosylius 1240
Shumanas V. 1299
Siauriai 314, 911
Siaurys Jonas 320
Siaurys Jonas, Jono 267
Siaurys Juozas, Juozo 270
Siaurys Mykolas 270
Siaurys Pranas 479
Siaurys Pranas, Mykolo 270
Siaurys Vladas 780–782, 786, 792
Sickienė (Sakelytė) Marija 194
Sidaras Antanas 287
Sidaras Jonas, Antano 287
Sidaras Leonas, Antano 287
Sifas Emuelis 578
Silickienė A. 1289
Simaitienė Apolonija, Prano 260
Simaitis Kazys 45, 80
Simaitis R. 617, 625–627
Simaitis Raimundas 611, 624, 628,
1342
Simaitis Zenonas 310, 321, 914
Simaitytė Irena 603
Simanaitytė E. 631
Simanauskaitė J. 617
Simanauskaitė Jadvyga 629
Simanauskas Leonas 597, 1271
Simanauskis L. 549
Simanauskytė Jadvyga 635
Simonaitė Kotryna 171
Simonaitytė Ieva 1192
Simonas, šv. 579
Simonavičienė (Petreikytė) Aldona 934
Simonavičienė Stanislava 1020
Simonavičienė Stefanija, Stepo 275
Simonavičius 624
Simonavičius Chaimas 259
Simonavičius Gediminas 643
Simonavičius Jonas, Stanislovo 275
Simonavičius Kazys 193
Simonavičius Kazys, Stasio 267
Simonavičius Mauša 196
Simonavičius Maušas, Chaimo 238,
259
Simonavičius Nikodemas 262
Simonavičius Pranas 1020
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Simonavičius Stanislovas 275
Simonavičius Stasys 267
Simonavičius Stasys, Nikodemo 262
Simonavičiūtė Adolfina 925
Simonavičiūtė Rožė 196
Simonianas Karenas 1259, 1260
Simonov Anatolij 206
Simonov Anton, Anatolijaus 206
Simonova-Padun (Sakelaitė) Marija,
Henriko 206
Simonovičienė Rožė 305
Simonovičius Maušas 305
Simutienė (Čepulytė) Jadvyga 747
Simutis A. 557, 573
Simutis Antanas, Jono 276
Simutis Jonas 276
Siparis R. 1295
Sipavičius 925
Sipavičius Antanas 277, 278
Sipavičius Liudas, Antano 278
Sipavičius R. 668, 672, 687
Sipavičius Romualdas 602, 665, 666,
668, 669, 717
Sipavičius Vincas, Antano 277
Sireika (Syrejko) 448
Sireika F. 469, 471
Sireika Feliksas 467
Sireikis Benas, Beno 259
Siriutavičius J. 537
Siriutavičius Juozas 536
Sirputas 535
Sirputas Antanas 536
Sirusevičienė Teodora 197
Siruševičienė Teodora 248
Sirutienė Monika 596
Sirutis Antanas, Kazio 276
Sirutis Jonas 257
Sirutis Kazys 276
Sivickas Antanas 997
Sivickienė Bronė 758
Sivickienė Bronislava 1266
Sivickienė Irena 95, 997, 1004
Sivickienė Stasė 1266
Sivickis Adomas 760
Sivickis Aleksas 91, 274
Sivickis Aleksas 274
Sivickis Antanas 85, 89–95, 758, 762,
1004
Sivickis Balys, Vinco 283
Sivickis Bronius 1266
Sivickis Džeraldas 1266
Sivickis Juozas 761
Sivickis Juozas, Juozo 260
Sivickis K. 760
Sivickis Kazys 8, 11, 16, 19, 158, 758,
759, 762, 992, 1266, 1342, 1352
Sivickis Steponas 1266
Sivickis Vincas 283
Sivickytė Loreta 1266
Sivickytė Sonata 1004
Sivov Ivan 385, 393
Skarbek-Baranauskienė Irena 230, 231
Skarbek-Borovska Marija Stanislava
251
Skarbek-Borovskis Jonas 251
Skarbek-Borovskis Juozapas Mykolas
Pranciškus 251
Skarbek-Borovskis Vaclovas Antanas
251
Skarbek-Borovskis Vladimiras Ignotas
251

Skebas V. 309
Skėrienė Violeta 947
Skersonas Arūnas 747
Skierienė Violeta 892
Skirgaila, kunigaikštis 146
Skirmantas V. 67
Skirmontas 927, 929
Skirmontas Adolfas 414
Skirmontas Benas, Kosto 262
Skirmontas Konstantinas 926
Skirmontas Kostas 262
Sklėrius P. 317
Skrabienė Kotryna 257
Skrabys Vytautas 792
Skridlaitė G. 25
Skrinskis Domas, Juozo 270
Skrinskis Juozas 270
Skripkauskienė Saulė 908
Skrodenis Stasys 4
Skrolis 926
Skšetulskytė Margarita 210
Skučaitė Ramutė 770
Skulskytė Birutė 656
Skunga 135
Skurdauskienė Jolanta 9, 17, 977,
1352
Skutaičius Steponas 140
Skvireckas 1196
Sladkevičius Vincentas 1214
Slančiauskas Matas 1219
Sleževičius Mykolas 179
Slizovas K. 469
Smetona 956, 994
Smetona A. 558, 572, 1273
Smetona Antanas 92, 97, 902, 1147,
1238, 1301, 1314
Smilgevičiai 426, 427
Smilgevičienė (Girdvainytė) Ona 301
Smilgevičius 374, 427
Smilgevičius Algirdas 600, 931
Smilgevičius Ignas 184
Smilgevičius Juozas 226, 301
Smilgevičiūtė Elzbieta 226, 349, 910
Smilgys Antanas 261
Smilgys Jonas, Juozo 280
Smilgys Juozas 280
Smilgys Juozas, Antano 261
Smilgys Kazys, Petro 279
Smilgys Petras 279
Smilingis Povilas 185
Smoriginas Kostas 1263
Snarskiai 946
Sniečkus A. 295, 296, 298
Sodeikis Juozas 260
Sodeikis Stasys, Juozo 260
Sojeris Tomas 771
Sondeckaitė Cecilija 1173
Sondzičius 255
Songaila A. 811
Songaila Adomas 809
Songaila Antanas 260, 271
Songaila Juozas 435
Songaila Kazys 435
Songaila Martynas, Antano 260, 271
Songaila Mindaugas 807
Songaila Stasys 744, 810, 1039, 1059
Songaila Valdemaras 674
Songaila Vladas 435
Songailaitė D. 810, 811
Songailaitė Danutė 809
Songailienė Adelė 811

Lietuvos valsčiai

Songailienė L. 811
Songailienė Lina 810, 1039, 1051,
1059, 1061
Sonulevičius Juozapas 454
Sova Danielius, Domo 279
Sova Domas 279
Sovienė 1027
Spaginskas Jonas 539
Spagys Aleksandras, Jono 366
Spagys Jonas 366
Sprindienė Apolonija 928
Sprindis A. 1166
Sprindis Adolfas 928
Sprindžikaitė 865
Sprindžikaitė Stanislava 864
Sprindžiukaitė Ona 897, 901
Sprindžiukaitis Adolfas 897
Sprindžiukaitis Jonas 899
Sprindžiukaitis-Sprindys Jonas 897
Sprindžiukas (Sprindžiukaitis) Jonas
896
Sprindžiukienė (Sprindžiukaitienė)
Monika 896
Sprogis J. 134, 139
Spudys Jonas 264
Spudys Stasys, Jono 264
Spudytė E. 1087
Stakauskas Juozapas 439
Stalinas Josifas (Džiugašvilis) 292, 302,
323, 326, 327, 367, 371, 379, 404, 407,
412, 425, 426, 437, 438, 585, 608–610,
928, 970, 988, 1027, 1028, 1261, 1302
Stalmokai 777
Stalmokas Edvardas 1024, 1028
Stalmokienė Alma 1025
Stanaičiai 138
Stanaitienė Greta 600, 601, 762, 933,
961
Stanaitis 933
Stanaitis Vytautas 890
Stancikas Marius 953
Stančiukienė (Vagnoriūtė) Julija 341
Stančiukienė Julija 979
Stančiukienė Rita 8, 16, 756, 809,
1352
Stančius Vincas 238
Stančius Vincas, Vinco 261
Stanelytė J. 1214
Stanevičius Vladas 45, 81, 96
Stanevičiūtė S. 1139, 1144
Stanevičiūtė Sigita 1138
Stanikaitė E. 1138
Stanislovaitis Kiška Petras 134
Stanislovaitis Stanislovas 134
Stanislovas, šv. 157, 443, 445, 449,
452, 477, 484, 659, 685, 706, 715, 775,
932, 991, 997, 999, 1002, 1003, 1099,
1217
Stanys Adomas, Kosto 269
Stanys Jonas 200
Stanys Juozas, Simono 267
Stanys Jurgis 200
Stanys Kostas 269
Stanys Pranas 200, 201
Stanys Simonas 267
Stanys Vincas 269
Stanys Zenonas 967
Stanys Zenonas, Vinco 269
Stankevičienė (Baranauskaitė) Zofija
802
Stankevičius J. 34
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Stankevičius Leonardas 269
Stankevičius Pranas, Leonardo 269
Stankienė Ona 326
Stankūnas Kazimieras 834, 841
Stankus 637
Stankus Adomas 261
Stankus Antanas 269, 271
Stankus Antanas, Adomo 261
Stankus Boleslovas 1197
Stankus Domas 261
Stankus Juozas, Antano 271
Stankus Povilas, Antano 269
Stankus Pranas 266, 316
Stankus S. 805
Stankus Stasys, Prano 266
Stankus Vincas, Domo 261
Stankutė Ieva 6, 14, 311, 313–316,
326, 744, 1352
Stankutė Juzefa 328, 346
Stankutė Juzikė 315
Stankutė Ona 315, 629
Stasanauskas Aleksandras 1009
Stasanauskienė Joana 1009
Stasiuliai 1282
Stasiuliai M. K. 970
Stasiulienė B. 848
Stasiulienė Bronė 636
Stasiulienė Elvyra 559, 560, 596, 1273
Stasiulis J. 1147
Stasiulis Jonas 276
Stasiulis Julius, Jono 276
Stasiulis Kazys 178
Stasiulis Kazys, Miko 265
Stasiulis Mikas 265, 266
Stasiulis Pranas 573, 599, 602, 603,
634, 636, 797, 1274
Stasiulis Vacys 909, 967
Stasiulis Vacys, Miko 266
Stasiulytė R. 1130, 1132
Stasiulytė-Riškienė Zita 600, 629, 639,
640, 762
Stasiūnas J. 1295
Stašelytė Stasė 633
Staškauskas Kazys 366
Staškauskas Stasys, Kazio 366
Staškovskis S. 455
Staškovskis Steponas 454
Statkauskas Jonas 277
Statkauskas Juozas, Jono 277
Statkienė Danutė 8, 16, 769, 771–773,
1352
Steckas 135
Stelmokas E. 409
Stembras Baltramiejus 221
Steponaitytė Violeta 555
Steponavičienė Michalina Vanda 1014
Steponavičius Eduardas 892
Steponavičius Julijonas 1214
Steponavičius Juozas 238, 257
Steponavičius Modestas 683
Steponavičius Remigijus 1014
Steponavičius Romualdas 683
Steponavičius Vladislovas 1014
Steponavičiūtė Laima 1014
Steponavičiūtė Zofija 873
Stikliūnienė 824
Stimbrys Motiejus 454
Stipinaitė Gitana 674, 821
Stirblinskas 870
Stirkis Aleksas 282
Stirkis Povilas, Alekso 282

Stirpeika A. 24
Stončius Darius 4
Stončius Feliksas, Vinco 275
Stončius Vincas 275
Stonienė Stefa 951
Stonis Vincas 1178
Stonys 886, 939
Stonys E. 669, 671
Stonys Egidijus 669, 670
Stonys Jonas 271, 282, 288
Stonys Jonas, Jono 288
Stonys Liudas 80
Stonys Pranciškus 256
Stonys Stasys 967
Stonys Stasys, Jono 271
Stonys Vincas, Jono 282
Stonys Vydūnas 1342
Stonkai 936, 941, 942
Stonkienė 957
Stonkienė Augustina, Martyno 287
Stonkienė (Juškevičiūtė) Celina 329,
333, 842
Stonkus 424, 637, 941, 968
Stonkus Aleksas 1331
Stonkus Anicetas 623, 941, 953
Stonkus Antanas 884, 941
Stonkus Benas, Jono 278
Stonkus Bronius 798
Stonkus Česlovas 626
Stonkus Jonas 278, 864, 953
Stonkus Juozas 336, 842
Stonkus Jurgis 209
Stonkus Kazys 477
Stonkus Leonas, Vinco 282
Stonkus Petras 1053
Stonkus Stasys 617
Stonkus Vincas 282
Stonkus Zenonas 941, 942
Stonkutė 1134
Stonkutė Aurelija 953
Stonkutė Bronė 942, 943, 953
Stonkutė Domantė 777, 778
Stonkutė Monika 884, 936, 941
Stonkutė Regina 842
Stonkuvienė (Bražinskaitė) Marija 884
Straukevičius Petras 173
Straukytė O. 572
Straukytė Ona 572, 573, 780
Strelčiūnienė Gražina 887
Strikauskaitė Jadvyga 368, 369
Strikauskaitė Marijona 367
Strikauskas A. 368
Strikauskas Augustas 367–369
Strikauskas Augustas, Prano 268
Strikauskas Augustinas 368
Strikauskas Augustinas, Pranciškus
366
Strikauskas Cezaris Pranciškus 367
Strikauskas Ignas 286
Strikauskas Kazys, Igno 286
Strikauskas Pranas 268
Strikauskas Pranciškus 366, 367
Strikauskas Vacys, Prano 268
Strikauskas Vaclovas 367
Striškienė Barbora 173
Strykas Jonas 547
Strolia Jurgis 969
Stropus Jonas 172
Stropus Juozapas 172
Stropus Stasys 9, 18, 1037, 1352
Stroputė Ona 172

Stukaitė Lina 908
Stukas Gintautas 908
Stukas Vaidas 908
Stukolkinas 461
Stulginskis Aleksandras 67, 1266
Stulginskis S. 481
Stulpienė Stanislava 873
Stulpinas Martynas 276
Stulpinas V. 775
Stulpinas Vytautas 772
Stulpinas Vladas 888
Stulpinas Zenonas, Martyno 276
Stundžia B. 1251
Stundžienė Bronė 1138, 1140
Stupeliai 845, 847, 872, 939
Stupelienė Aldona, Juozo 593
Stupelienė Stefanija 873
Stupelis 1043
Stupelis Jonas 184, 238
Stupelis Jonas, Karolio 286
Stupelis Juozas, Prano 366
Stupelis Justas 547
Stupelis Justinas 569, 587, 1273
Stupelis Justinas, Kazio 593
Stupelis K. 939
Stupelis Karolis 286
Stupelis Kazimieras 845, 846, 872
Stupelis Kazys 593
Stupelis Kazys, Mato 272
Stupelis Kęstutis, Justino 593
Stupelis Konstantinas 846, 872, 873
Stupelis Matas 272
Stupelis Pranas 366
Stupelis Vaclovas 846, 872, 873
Stupelytė Aldona, Justino 593
Stupelytė Emilija 872, 873
Stupelytė Kazimiera 872
Stupelytė Stanislava 872, 873
Stupelytė Stefanija 872
Subotienė 1343
Sudavičiai 1228
Sudavičienė Elena 1228
Sudavičius 1120
Sudavičius Aloyzas 1228
Sudavičius Aleksas, Alekso 274
Sudavičius Antanas 1228
Sudavičius Stasys, Stasio 284
Sudavičius Vytautas Kazimieras
(Kazys) 10, 19, 1228, 1229
Sudavičiūtė Teresė 1228
Sudimtai 333
Sudintas Jonas, Juozapo 288
Sudintas Juozapas 288
Sūdžiuvienė Aldona 739
Sugintas Antanas 1344
Sugintienė (Virkovaitė) Marija 1344
Sumorokaitė 1165, 1171
Sumorokaitė Juzefa 1171, 1173
Suokaitė Jadvyga 605
Surblienė Barbora, Kazio 265
Surblys Adomas 257
Surblys Aleksas 80
Surblys K. 178
Surblys Leonas 319, 786, 966
Surblys Stasys 967
Surblys Stasys, Vinco 269
Surblys Viktoras 200
Surblys Vincas 269
Surblytė (Liaudanskienė) Adolfina
646
Surblytė Ona 646
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Survila 928
Survilos 80
Sušinskas A. 1058, 1165
Sušinskas Aloyzas 1165
Sutkauskai 1288
Sutkienė Rimantė 670, 675, 676, 678
Suveizdis P. 24
Svarinskas A. 379
Sventickis Tomas 136
Sventožecka (Świętorzeczka) Sofija
1173
Sverdziolas Pranas 1343
Svirbutavičiūtė Stefanija 883
Svitojus Arūnas 71

Š
Šablevičius H. 1337
Šabselbanas V. 995
Šaferis Calelis 1068
Šaikūnas 583
Šakenis Jonas 287
Šakenis Valentas, Jono 287
Šakys Kazys 881
Šakys Vaclovas 881
Šakys Vytautas 1023
Šaknys Žilvytis 4
Šalkauskas 878
Šalkauskienė-Kryževičienė Stanislava
891
Šaltmerienė Stasė, Alekso 264
Šaltmėris Jonas, Jono 281
Šaltminienė Barbė, Stasio 282
Šaltmiris Jonas, Juozo 282
Šaltmiris Juozas 282
Šaltupienė (Jacinavičiūtė) Ieva 856
Šaltupis Petras 947
Šaltupytė Birutė 855
Šamanovas 406
Šapaitė Ramūnė 675
Šapalai 1083
Šapalaitė Marijona 1014
Šapalas Jonas 264
Šapalas Povilas, Vinco 281
Šapalas Stasys, Jono 264
Šapalas Vincas 80, 281
Šapalienė Ginta 705, 709, 710, 716,
719, 721–724, 731–733
Šapalienė Stasė 177
Šapas Adomas, Adomo 276
Šapas B. 568
Šapas Bronislovas 547, 548, 780
Šapas Bronius 565, 567–569, 742, 1272
Šapas Jonas 744
Šapas Jonas, Jono 268
Šapas Petras 1024
Šapienė Asta 1024
Šapyras Gabrielius 239
Šapoka A. 179
Šapokienė Elvyra 599
Šarka 347
Šarka Jonas 550
Šarkauskas Amelijas 275
Šarkauskas Kazys 219
Šarkauskas Kazys, Amelijo 275
Šarkauskas Steponas 1008
Šarnauskaitė Petronelė 171
Šateikiai 967
Šateikis Antanas 435
Šateikis Dominykas 256
Šateikis Ignas 200, 265, 266
Šateikis Jonas 466

Šateikis Kazimieras 256
Šateikis Kazys, Igno 266
Šateikis Liudas 435
Šateikis Vladas 256, 969
Šateikis Vladas, Igno 265
Šateikytė Barbora 256
Šaukšteliai S. ir K. 1051
Šaulys A. 303
Šaulys Aleksandras 1017
Šaulys Augustinas 581
Šaulys Pranas 537
Šaulys Pranas, Vinco 366
Šaulys Vincas 366
Šaulys Vytautas 1017
Šaulytė Jadvyga 988
Šaulytė Sigita 674, 823
Ščerbas 928
Šelingas Frydrichas Vilhelmas Jozefas
1268
Šemeta Stanislovas 135
Šemeta Stasys 195, 246, 306
Šemetos 331
Šeputis Antanas 877, 879
Šeraitė (Goldinštein) Chaja Rožė
1203–1205, 1208, 1209
Šerėnaitė Gražina, Jono 593
Šerėnas Algirdas, Jono 593
Šerėnas Jonas 587
Šerėnas Jonas, Kazio 593
Šerėnas Kazys 593
Šerėnienė Eleonora, Mikalojaus 593
Šerienė Marija 1311
Šerlinskas A. 810, 811
Šerlinskas Artūras 809
Šernauskaitė Adelė 792
Šernauskas Domas 260
Šernauskas Ignas 257
Šernauskas Vladas, Domo 260
Šerpėtienė (Raibužaitė) Adolfina 1274
Šeškauskas Antanas, Antano 286
Šeškevičienė Irena 11, 19, 1352
Šeškovas 357
Šešplaukienė 437
Ševakovičius Chaimas, Jankelio 259
Ševakovičius Jankelis 259
Ševčenka T. 1267
Ševeliovienė Stefa 1339
Šiaučiulienė (Rapalytė) Aušra 925,
1342
Šiaučiūnas J. 589
Šiaudvytis Vytautas 169
Šiaulenskienė Ona 1023
Šiaulienė Marė 280
Šiaulienė Ona, Stasio 263
Šiaulienė Regina 779, 1024
Šiaulienė Stasė, Juozo 280
Šiaulienė Stefanija 1017
Šiaulienė Valerija, Stasio 280
Šiaulienė Zofija 1024
Šiaulys 331, 838
Šiaulys Aleksas, Petro 275
Šiaulys Algirdas 1024
Šiaulys Antanas, Marės 280
Šiaulys Augustinas, Stasio 259, 836
Šiaulys B. 840
Šiaulys Benediktas 257
Šiaulys Benediktas, Juozo 283
Šiaulys Jonas, Jono 285
Šiaulys Juozas 283
Šiaulys Juozas, Petro 263
Šiaulys Kazys 238, 277

Lietuvos valsčiai

Šiaulys Petras 263, 275
Šiaulys Stasys 259
Šiaulys Vladas, Kazio 277
Šiaulytė 331
Šiaulytė (Bugvilienė) Janina 933
Šiaulytė Janina 961
Šidlauskas A. 1298
Šidlauskas Adomas 309, 321, 324,
914, 972
Šidlauskas Algimantas, Kosto 594
Šidlauskas Antanas 261
Šidlauskas Gintaras 6, 14, 392, 1352
Šidlauskas Jurgis 594
Šidlauskas Kostas 587
Šidlauskas Kostas, Jurgio 594
Šidlauskas Motiejus 174
Šidlauskas Stasys, Antano 261
Šidlauskienė E. 769
Šidlauskienė (Borusevičiūtė) Elena
772
Šidlauskienė Sofija, Kazimiero 594
Šiekštaitė Ona, Vinco 262
Šiekštas Vincas 262
Šilanskas Juozas 280, 283
Šilanskas Juozas, Juozo 283
Šilanskas Kazys 281
Šilanskas Kazys, Lauryno 282
Šilanskas Laurynas 282
Šilanskas Petras, Kazio 281
Šilanskas Pranas, Lauryno 282
Šilanskas Valerijonas, Juozo 280
Šileika Pranciškus 173
Šileikienė (Pukinskaitė) Irena 601, 932
Šilgalienė M. 824
Šilgalis K. 1295
Šiliauskaitė A. 665
Šiliauskaitė Adelė 563
Šiliauskaitė Akvilė 665, 667
Šiliauskas Antanas 284
Šiliauskas Kazimieras 661
Šiliauskas Pranas, Antano 284
Šiliauskas Vacys 758, 762
Šilimienė Juzė, Antano 269
Šilingis Stasys 276
Šilingis Stasys, Stasio 276, 366
Šilinskaitė Radvilė 749
Šilinskas Ričardas 749
Šilinskas Rytis 749
Šilinskienė Erika 748–750
Šilinskis Povilas 1219
Šimavičius P. 1217
Šimkevičienė (Budrytė) Petronėlė 196,
547, 548, 555, 556, 602, 1273
Šimkevičienė Petronėlė 246
Šimkevičius Bronius 238, 239, 240
Šimkevičiūtė Dominyka 900
Šimkevičiūtė Ieva 857
Šimkevičiūtė Teresė 173
Šimkienė Jovita 934
Šimkienė Marijona, Antano 285
Šimkus 1106
Šimkus Andrius 238
Šimkus Andrius, Povilo 265
Šimkus Antanas 366
Šimkus Antanas, Domo 284
Šimkus Domas 284
Šimkus Jonas 80, 185, 988
Šimkus Kazys 269
Šimkus Kostas, Antano 366
Šimkus Povilas 200, 265
Šimkus Stanislovas 860
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Šimkus Valerijonas 1197
Šimkus Vladas 967
Šimkus Vladas, Kazio 269
Šimkus Vladas, Povilo 265
Šimkus Zigmas 677, 934
Šimkutė Elena 893
Šimkutė P. 806
Šimkutė Stanislava 858
Šinkūnaitė L. 1143, 1147
Šinkūnas P. 558
Šinkūnas Peliksas 546
Šinkūnas R. 447, 451, 461, 480, 482,
499, 511, 515, 517, 1058
Šinkūnas Romualdas 1046
Šipavičius Liudas 597
Širdvaldis Martinjonas 637
Širvinskaitė B. 1058, 1167
Širvinskas Antanas 193
Širvinskas Antanas, Prano 268
Širvinskas Pranas 268
Šiukšta Jonas 133, 134, 139
Šiukšta Stanislovas 134
Šiukštaitė Barbora 139, 141
Šiukštienė Stanislava 134
Šylius Aleksandras 238–240, 243
Škrabienė Kotryna 909, 967
Škrabienė Kotryna, Kazio 265
Šlajus Svajūnas 807
Šlapelis Jurgis 1220
Šleicheris Augustas (August
Schleicher) 1230
Šleivys V. 1292
Šliaupa A. 24, 31, 53
Šliaupa Aleksandras 5, 13, 23, 49,
1352, 1354
Šliaupa S. 31, 53
Šliažienė J. 666
Šliažienė Jūratė 663, 668
Šlima 1315
Šliogeris 1043
Šliogeris Vaclovas 1069
Šliožys Rokas 452
Šliuželienė Irena 1288
Šmit-Siehen Kristina 251
Šmuelis Kacas 1071
Šmukšta Kazimieras 1022
Šmukšta Marius 685
Šmukštaitė A. 1130
Šmukštaitė Aurelija 674, 821
Šmukštaitė Rita 702
Šmukštienė Laima 1030
Šmukštos 1022
Šnapštys Juozas, slap. Margalis 441,
442
Šneideraitė Rivė 196, 246
Šneidereitas O. 1268
Šneideriai 305, 994
Šneiderienė Godė 196, 246
Šneiderienė Šimchė 196, 246
Šneiderienė Vytė 196, 246
Šneideris Boruchas 305
Šneideris Chackelis 196, 246, 305
Šneideris Chodė 305
Šneideris Dovydas 305
Šneideris Izraelis 305
Šneideris Jankelis 196, 246, 305
Šneideris Jankelis, Joselio 259
Šneideris Joselis 229, 259
Šneideris Kachelis 259
Šneideris Markusas 305
Šneideris Rachmelis 196, 246

Šneideris Rachmilis 305
Šneideris Rachmilis, Joselio 259
Šneideris Rubinas 305
Šneideris Ruvelis, Kachelio 259
Šneideris Ruvimas 305
Šneideris Simchė 305
Šneideris Valtas 305
Šneideris Valvė 305
Šneideris Velvė 196, 246
Šneideris Velvius 243
Šneideris Vulfas 196, 246
Šneiderytė Enta 305
Šneiderytė Limena 305
Šneiderytė Rivė 305
Šneiderytė Vitė 305
Šniauka 929
Šniauka Benediktas 748, 749, 750
Šniauka Ipolitas 314
Šniaukas Adolfas 932
Šniaukas Domas, Prano 262
Šniaukas Ipolitas, Liudviko 266
Šniaukas Jonas, Prano 270
Šniaukas Liudvikas 266
Šniaukas Pranas 262, 270
Šniaukienė (Barasaitė) Petronėlė
(Petrutė) 613, 614, 620, 621, 625–629,
1284
Šniaukienė Zofija 107
Šniukas Damijonas 8, 16, 804, 1353,
1370
Šocikas A. 424
Šopa Mindaugas 663
Šopenas 1175
Šopenhaueris Arturas 1268
Šorė Icikas 259
Šorė Motė 196, 246
Šorė Motelis, Iciko 259, 305, 306
Šosinienė Eta 578
Šova 330
Špederienė Stasė 596
Špokauskienė Leokadija 1339
Štaras Danielius 602, 629
Štarienė Felicija 629
Štramaitis Arvydas 680, 726, 736
Štrausas J. 1256
Štropas (Štropus) Juozas 533
Štropas J. 534
Štulpinaitė Gabija 723, 728, 733, 734
Šufinskienė Silvija Virgilija 1288
Šuiska Jonas 286
Šuiskaitė Domicelė, Jono 286
Šukaitis Vincas 560
Šukienė Roma 781
Šuksta Liudas 212
Šukšta 946, 950, 967–969, 1041
Šukšta Adolfas 194, 243
Šukšta Aleksandras 210, 215
Šukšta Andrius 210, 215, 1181
Šukšta Antanas 210, 215, 1181
Šukšta Benediktas 215, 1181
Šukšta Bogdanas 217, 1182
Šukšta Butrimas 1181
Šukšta Cezaris 256
Šukšta Eustachijus 1181
Šukšta Eustachijus Ignotas 214
Šukšta Gedgaudas 1181
Šukšta Ilarijonas 1181
Šukšta Jogaila 1181
Šukšta Jokūbas 210, 215, 1181
Šukšta Jokūbas, Stanislovo 210
Šukšta Jonas 215, 1181

Šukšta Jonas, Merkelio 210, 1181
Šukšta Jonas, Stanislovo 210
Šukšta Jonas, Tautgino 210, 1181
Šukšta Jonas, Vaitiekaus 210
Šukšta Juozas 194
Šukšta Jurgelis 217, 218
Šukšta Jurgis 209, 211, 213, 216–218,
1072, 1182, 1183
Šukšta Jurgis, Liudviko 208, 211
Šukšta Kazimieras 193, 210, 211, 213,
214, 216–218, 1177, 1182, 1183
Šukšta Kazimieras, Andriaus 210
Šukšta Kazimieras, Liudviko 208, 211
Šukšta Kazys 219
Šukšta Kristupas 215, 1181
Šukšta Ksaveras 211, 213, 216, 217,
1044, 1048, 1163, 1182
Šukšta Ksaveras, Liudviko 208, 211
Šukšta Laurynas 210, 1181
Šukšta Leonas 1181
Šukšta Limantas 215, 1181
Šukšta Limantas, Tautgino 210
Šukšta Liudas 780
Šukšta Liudvikas 207–209, 211, 216,
256, 565, 1043, 1045, 1172, 1177,
1181–1184
Šukšta Liudvikas Baltramiejus 215
Šukšta Liudvikas, Pranciškaus 210
Šukšta Marcelijus 215, 1181
Šukšta Merkelis 210, 215, 1181
Šukšta Merkelis, Mykolo 210, 1181
Šukšta Merkelis, Stanislovo 210
Šukšta Mikalojus 210–212, 214, 215,
1181
Šukšta Mikalojus, Tado 210, 1181
Šukšta Mykolas 210, 215, 1181
Šukšta Mykolas, Timotiejaus 210,
1181
Šukšta Mykolas, Merkelio 210
Šukšta Petras 194, 215, 1172, 1181
Šukšta Povilas 210, 215, 1181
Šukšta Povilas, Vaitiekaus 210
Šukšta Pranas 216, 256, 1071
Šukšta Pranciškus 201, 210–212, 1177,
1181
Šukšta Pranciškus Ksaveras,
Mikalojaus 158, 193, 210–212, 1181,
1184
Šukšta Ričardas 209, 211, 216, 217,
1181, 1182, 1184
Šukšta Stanislovas 215, 1181
Šukšta Stanislovas, Jono 210, 1181
Šukšta Stanislovas, Stanislovo 210
Šukšta Stepas 213
Šukšta Steponas 217, 1182
Šukšta Tadeušas (Tadas) Ignotas, Jono
215, 216, 1181, 1182
Šukšta Tautginas 210, 1181
Šukšta Timotėjus 215
Šukšta Timotiejus, Vaitiekaus 210,
1181
Šukšta Vaclovas 185, 209, 211, 213,
216–219, 566, 780, 1182
Šukšta Vaclovas, Liudviko 208, 211
Šukšta Vaitiekus, Lauryno 210, 215,
1181
Šukšta Vincentas 210, 215
Šukšta Vincentas, Pranciškaus 210
Šukšta Vladas 194
Šukšta Vladislavas Kalikstas Juozas
214
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Šukšta Vladislovas 1181
Šukštaitė (Kasiliauskienė) Gabrielė
550
Šukštaitė (Pajewska-Scheller) Teresė
Jolanta 214, 216–218
Šukštaitė (Pečkauskienė) Stanislava
Genovaitė 158, 211
Šukštaitė (Staškevičienė) Agnieška
1181
Šukštaitė (Zdzitowiecka) Bronislava
Marytė 211
Šukštaitė Aleksandra 217, 1183
Šukštaitė Bronislava 1181
Šukštaitė Bronislava Marija 1184
Šukštaitė Eugenija 216
Šukštaitė Eugenija (Kozlinskienė),
Liudviko 208, 211, 218, 1183
Šukštaitė Kristina 211–213, 216, 217,
219, 566, 780, 1182, 1183
Šukštaitė Kristina, Liudviko 208, 211
Šukštaitė Lilijana 215, 216, 1182, 1183
Šukštaitė Marijona 1181
Šukštaitė Nijolė 214, 1182
Šukštaitė Stanislava 215, 1044, 1048,
1163, 1168, 1181
Šukštaitė Stanislava Genovaitė 212,
1181
Šukštaitė Teresė 209, 1182
Šukštaitės 1165
Šukštienė 1181
Šukštienė (Dzievialtauskaitė) 215
Šukštienė (Girdvainytė) Alina 209,
214, 217, 218, 1182, 1183
Šukštienė (Guževska) Maryla (Marylė)
213, 217, 1182
Šukštienė (Kolokšaitė) Irena 217,
1182
Šukštienė (Narbutaitė) Sofija (Zofija)
Marija Teresė, Cezario 211, 212, 215,
216, 256, 1182, 1183
Šukštienė (Narkevičiūtė) Halina 209,
211, 216, 218, 1182
Šukštienė (Terebešaitė) Kotryna 215
Šukštienė (Underavičiūtė) Konstancija
211, 1171
Šukštienė Alina 1183
Šukštienė Jadvyga 194
Šukštienė Maryla 1182
Šukštienė Zofija 207–209, 218, 243,
565, 1182, 1183
Šukštos 207–211, 213, 216, 217, 240,
256, 311, 654, 780, 881, 892, 909, 946,
1041–1045, 1047, 1049, 1102, 1167–1173,
1177, 1184
Šukštos, Liudvikas ir Zofija 193
Šumauskas Motiejus 307
Šunokas Simonas 172
Šurna J. 545
Šutinienė Irena 4
Švambaris T. 1215
Švambarytė Stefanija 597
Švarcaitė I. 1122
Švažas V. 666, 668
Švažas Vidmantas 602, 662–665
Švėgždavičius Bronius 1232
Šveiceris A. 1268
Šveidai 305
Šveidaitė Eiga 987
Šveidaitė Riva 987
Šveidaitė Rožė 987
Šveidas Borochas 260

Šveidas Boruchas 196, 246, 305
Šveidas D. 835, 836
Šveidas Dovydas 195, 246, 835
Šveidas Dovydas, Motelio 259
Šveidas Izraelis 196, 246
Šveidas Izraelis, Motelio 259
Šveidas Markusas 196, 246
Šveidas Mauškė 988
Šveidas Motelis 259
Šveidas Ruvelis, Borocho 260
Šveidas Ruvinas 196, 246
Šveigytė Enta 196, 246
Šverebas Povilas 7, 15, 451, 453,
458–461, 463–465, 468–470, 480, 515,
1353
Švitrigaila, kunigaikštis 148
Švykovskiai 157

T
Tallat-Kelpša Juozas 1323
Tallat-Kelpša Vaclovas 257
Tallat-Kelpšienė Bronė 1278
Tallat-Kelpšienė Marija 1278
Tamašauskai 956
Tamašauskaitė Judita 173
Tamašauskaitė Lina 956
Tamašauskienė E. 666
Tamašauskienė Elena 601, 642, 661,
663, 665, 762
Tamavičienė Ligita 104
Tamavičius Arūnas 66, 104
Tamkevičius Sigitas 1209, 1214,
1215
Tamoliūnas 374
Tamošauskas Antanas, Leono 279
Tamošauskas Bronius, Igno 285
Tamošauskas Bronius, Leonardo 287
Tamošauskas Ignas 285, 286
Tamošauskas Ignas, Igno 286
Tamošauskas Jonas 284
Tamošauskas Kazys, Jono 284
Tamošauskas Leonardas 287
Tamošauskas Leonas 279
Tamošauskas S. 563
Tamošauskas Stasys 196, 246
Tamošauskienė Juzefa 196, 246
Tamošauskienė Marija, Vytauto 261
Tamošauskis Ilarijus 547, 569, 570,
742, 780
Tamošiūnaitė D. 650
Tamošiūnas M. 1296, 1299
Tamošiūnas Mindaugas 1295
Tamošiūnienė A. 1131
Tamulionis J. 1299
Tarailienė Dalia 1192
Tarasenka P. 115, 161
Tarasenka Petras 1232, 1235
Tarvainis Ignas, Jono 270
Tarvainis Jonas 270
Tarvainytė A. 1144
Tarvydai 532, 537, 1118
Tarvydai (Тарвиды) 140
Tarvydaitė D. 1251
Tarvydas 1117
Tarvydas B. 1225, 1226
Tarvydas Balys 1225, 1226
Tarvydas Jonas 1028, 1029
Tarvydas S. 568
Tarvydavičius Petras 140
Tarvydienė Aleksandra, Juozo 282
Taujanskas Juozas 260

Lietuvos valsčiai

Taujanskas Vincas, Juozo 260
Taujanskis Petras 747
Taujanskis Vincas 747
Taujanskis Vytautas 747
Taujenienė (Eidimtaitė) Barbora 846,
864
Taujenis Algis 863
Taujenis Liudas 863
Taujenis Romanas 863
Taujenytė Regina Vyga 863
Taureževičienė Bronė, Adomo 287
Taurinskas Algirdas 603
Tautavičius Adolfas 163, 1040, 1058,
1235
Tautginavičius Jokūbas 133
Tautginavičius Jonas 133
Tautginavičius Juška 133
Tautginavičius Petras 133
Tautkus Jurgis 136
Tautkus Leonas 1150
Tautvydienė (Žadeikytė) Ona 387
Teklė, šv. 579
Tekorius Alfonsas 11, 19, 158, 1267,
1268, 1353
Tenienė (Garbenčiūtė) Stanislava 860
Tenisonas A. 67
Tenys Bronius 860
Tenys Jonas 859
Terebešaitė Ona 210, 212, 215, 1181
Teresė, šv. 1092, 1101
Terleckas V. 1243
Terleckas Vladas 1241
Tidmanas Artūras, Ričardo 276
Tidmanas Ričardas 276
Timas Antanas, Juozo 269
Timas Juozas 269
Timirovas Stoma Ivanovičius 134
Tirkšlytė Kotryna 536
Tiškevičiai 178
Tiškevičius 615
Tiškevičius A. 149
Tiškevičius Domininkas 483
Tiškevičius Jurgis 580
Tiškus Antanas 257
Tiškus Celestinas 267
Tiškus Stasys 257
Tiškus Stasys, Celestino 267
Toleikis Aloyzas 1288
Tolienė Aldona 655
Tolienė Petrė, Liudo 282
Tolienė Petronėlė, Antano 262
Tolienė Stanislava 1012
Tolis Feliksas, Juozo 281
Tolis Juozas 281
Tolis Mykolas 466
Tolstojus Levas 932, 1166
Tolvaiša Jonas 409
Tomaševičius Benediktas 177
Tomaševičius Stanislovas 140
Tomik Ona Monika 251
Tomkevičius Jonas 243
Tomkevičius Jonas, Juozo 280
Tomkevičius Juozas 280
Tomkus Z. 376
Tomkus Zigmas 377
Tomkus-Tomkevičius Z. 383
Tornau A. 182, 582
Tornau Aleksandras 221, 249
Tornau Erikas 234
Tornau P. 235
Tornau Povilas 232
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Trakymas Antanas 1268
Trakumas Algimantas 744
Trakumas Algis 1039, 1059
Trakumienė Aldona 1039, 1059
Travers P. 771
Treniota, kunigaikštis 146
Trepėnaitis Vaclovas 103
Tretininkas Antanas 115
Tretjakovas 1291
Tribandžienė Dalia 1288
Tribandžius Vytautas 1288
Trikšys Aleksas 84, 85
Trilikauskas Ignas 286
Trilikauskas Jonas, Jono 286
Trilikauskas Kazys, Igno 286
Trinkūnas D. 1296
Triuška Kazys, Petro 275
Triuška Petras 275
Trockis Vitalijus 537
Trofimova Nadežda 547
Trumpickis Antanas, Prano 284
Trumpickis Jonas 284
Trumpickis Pranas, Jono 284
Trušys Vitolis 1288
Truška Kazys 193
Tšecikas Juozas 560
Tūbelis Juozas 1074
Tumanianas Hovanesas 1259, 1260
Tumasonis Petras 45
Tumas-Vaižgantas Juozas 1171, 1220,
1231
Tuminaitė E. 587
Tuminaitė Emerencija, Igno 576, 585,
586, 596, 604, 742, 780, 963, 969, 1168,
1170
Tuminas Ignas 586
Tumosonis Petras 81, 88, 89, 96
Tunkevičienė Danguolė 4
Turska Simas 279
Turskaitė Vera, Simo 279
Tvenas M. 771

U
Ubartaitė Bronė 403, 1026
Ubartaitė Nijolė Stefanija 336
Ubartas Feliksas 336
Ubartas Paulius 711
Ubartas Tomas 602, 717, 734
Ubartienė Vida 894
Udijenkovas Kondratas, Romanovo
285
Udijenkovas Romanovas 285
Uginčius B. 1140, 1144, 1147
Ukrinas Antanas 226
Ukrinas Josifas 828
Ukrinienė-Gekendorfienė (Sosunova)
Vincenta 221, 828
Ukrinis Josifas 221
Uksienė Teresė 1264
Ūksienė Teresė 399
Umbaras Jonas 547
Underavičaitė Karolina Marija 195,
245–247
Underavičaitė Kristina Jadvyga 195,
245–247
Underavičiai 6, 14, 79, 83, 157,
195–197, 221, 239, 245, 246, 249, 301,
303–305, 599, 602, 611, 612, 620, 634,
636, 640, 642, 759, 800, 801, 924, 925,
929, 930, 932, 959, 960, 986, 987, 993,
998, 1011

Underavičiai, Stanislovas ir Evelina
Rozalija 193
Underavičienė Albertina 197, 235, 248
Underavičienė Ona 7, 15, 247, 334,
642, 925, 993, 1011
Underavičienė (Jankauskaitė) Ona 925
Underavičienė (Skausgirdaitė) Evelina
Rozalija 195, 245
Underavičienė Vanda 195–197, 219,
248
Underavičius 301, 334, 935
Underavičius J. 925
Underavičius Jonas Antanas 7, 15,
193, 195–197, 219, 229, 245, 246, 247,
305, 334, 642, 924, 993
Underavičius Juozapas Benediktas
195, 196, 245, 246
Underavičius Juozas 193, 247, 305,
925, 993
Underavičius Kazimieras Vladislovas
195, 245–247
Underavičius Kazys 193, 305
Underavičius Stanislovas Abdonas
195, 245
Underavičius Vincentas 195, 245
Underavičiūtė Evelina Kristina 334
Underavičiūtė Juzefa 214
Underavičiūtė Karolina 193, 305
Underavičiūtė Konstancija 158, 193,
210, 1177, 1181, 1184
Underavičiūtė Kristina 193, 305
Underienė Genovaitė 336
Underovičius 1177
Untulis Bronius 1137
Untulis Edgaras 740, 755
Uogienė R. 650
Uosienė (Repšienė) Aleksandra 1282
Uosienė Bronė 1243
Uosis Ambraziejus, Antano 271
Uosis Antanas 259, 271
Uosis Baltrus, Antano 259
Uosis Domas 269
Uosis Pranas 239
Uosis Pranas, Domo 269
Uosis Stasys 11, 19, 992, 1240–1243,
1342
Urbanavičienė Jadvyga 140
Urbanavičius Antanas 547
Urbonaitė Aldona 868
Urbonaitė Barbora 863
Urbonaitė Dana 868
Urbonaitė I. 667
Urbonas Antanas 273, 599
Urbonas Antanas, Antano 273
Urbonas Jonas, Nikodemo 288
Urbonas Juozas, Nikodemo 271
Urbonas Nikodemas 271, 288
Urbonas Steponas 1039
Urbonas Tamošius, Tamošiaus 264
Urbonas VIII, popiežius 156, 1194,
1195
Urbonavičienė Dorota 141
Urbonavičienė Gendrutė 141
Urbonavičienė-Einikienė Irena 1139
Urbonavičius Juozas 1201
Urbonavičius Justinas, Kajetono 278
Urbonavičius Kajetonas 278
Urbonavičius Pranciškus 1219
Urbonavičius Vladas 201, 211
Urbša Baltrus, Jono 285
Urbša Jonas 285

Urbšaitė Inga 714, 765
Urbšas Giedrius 683
Urbšas Remigijus 676
Urbšys Juozas 902
Určinaitė Kazė, Jono 266
Určinaitė Kaziūnė 311
Určinas Jonas 266, 267
Určinas Juozas, Jono 267
Určinas Vladas 256
Urniežius Antanas 579
Urnikis Laurynas 83, 92
Urvakas Steponas 802
Urvakienė (Baranauskaitė) Stanislava
(Stasė) 802, 803
Urvakienė (Černiauskaitė) Genovaitė
1144
Urvakienė Genovaitė 747
Urvakis Juozapas 747
Urvakis Kazimieras 927
Urvakis Vytautas 747
Urvakytė R. 1144
Usačiova Pelagija Ivanovna 451,
458–461, 465, 470, 471
Usačiovai 451, 461, 463, 465, 470, 471
Usačiovas Aleksejus 461, 465
Usačiovas Jakovas 461, 465
Usačiovas Jakovas Vasiljevičius 465
Usačiovas Nikolajus Vasiljevičius 461,
465
Usačiovas Vasilijus Vasiljevičius 461,
465
Usačiovas-Rožkovas 461
Ūsaitytė J. 1143
Usys Pranas 243
Usnys Antanas 80
Uščinai 852
Uščinaitė Joana 852
Uščinaitė Stefanija 852
Uščinas Bronislovas 852
Uščinas Jonas 852
Uznevičiūtė Paulina 550
Užgalienė Regina 782
Užpelkienė Dalia 778

V
Vaclovas, šv. 1081
Vagnoriai 9, 17, 340, 349, 978, 1343
Vagnorienė (Brazinskaitė) Emilija 340
Vagnorienė (Jokubauskaitė) Oktavija
981 979, 981, 983, 984
Vagnorienė (Songailaitė) Nijolė 985
Vagnorienė Emilija 345, 402, 550,
980–983, 1325
Vagnorienė Irena 889
Vagnorienė Nijolė 984, 1244
Vagnorienė Ona 1343
Vagnorienė Stanislava 984
Vagnorius Aldevidas 340, 978, 981
Vagnorius Antanas 563
Vagnorius Gediminas 11, 19, 192,
340, 772, 915, 978, 984, 985, 1244,
1261, 1343
Vagnorius Juozas 340, 550, 563, 978,
979
Vagnorius Povilas 340, 563, 984
Vagnorius Steponas 888
Vagnorius Tomas 1244
Vagnorius Zenonas 340, 341, 978,
979, 981–985, 1261, 1343
Vagnoriūtė Bronė 340
Vagnoriūtė Genovaitė 747
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Vagnoriūtė Julija 340, 563
Vagnoriūtė Reda 1244
Vagnoriūtė Valerija 340
Vaicekauskienė (Jonušaitė) Vladislava
1346
Vaiciekauskas Jonas 184, 185
Vaičekauskaitė Genutė 435
Vaičekauskas Juozas 435
Vaičekauskienė Apolonija, Stasio 264
Vaičiulaitė Barbora 888
Vaičiulienė Elena 1029
Vaičiulienė Zita 648, 652, 656
Vaičiulienė Zofija 1004
Vaičiulienė Zofija, Kazimiero 275
Vaičiulis Jonas 81, 88, 1004
Vaičiulis Juozas 386, 574
Vaičiulis Kazys, Prano 285
Vaičiulis Povilas 1029
Vaičiulis Pranas 285
Vaičiūnas Vytautas 1214
Vaičius A. 1320
Vaičius Antanas 1209, 1213, 1216
Vaičius J. 1214
Vaiginis Ugnius 1300
Vaikus S. 805
Vaina Andriejus 141
Vaina Benediktas 136
Vaina Laurynas 135, 136, 138, 141
Vaina Simonas 136
Vainaitė M. 913
Vainauskai 969, 1078
Vainauskas Andrėjus, Andrėjaus 283
Vainauskas Ignas, Nikodemo 268
Vainauskas Jonas, Juozo 266
Vainauskas Juozas 266, 284, 969
Vainauskas Juozas, Juozo 271
Vainauskas Juozas, Karolio 286
Vainauskas Karolis 286
Vainauskas Nikodemas 268
Vainauskas Vincas 393
Vainauskas Vincas, Juozo 284
Vainauskas Vladas, Vinco 393
Vainauskienė Barbora, Juozo 266
Vainauskienė Liudvika 1339
Vainauskienė Ona, Jono 268
Vainavičius Povilas, Stasio 278
Vainavičius Stasys 278
Vaineikis 1237
Vainiai 1193, 1194
Vainienė Elzbieta 1194
Vainienė (Kęstartaitė) Elzbieta 156,
1193
Vainilaitis Marcelijus 785
Vainius 1195
Vainius (Voina) Abraomas 10, 18,
156, 158, 1193–1195
Vainius (Voina) Simanas 1193
Vainius Benediktas 1193, 1194
Vainius Gabrielis (Gabrielius) 1193,
1194
Vainius Motiejus 1194
Vainius Simanas 156, 1194
Vainora Petras 638, 1285
Vainora Ričardas 1285
Vainoraitė Gražina 1285
Vainoraitė Palmyra 1285
Vainoras Ignas 271
Vainoras Jonas, Igno 271
Vainorienė (Rimeikytė) 931
Vainorienė (Rimeikytė) Jadvyga 928,
1285, 1286

Vainorius Bronislovas 1013
Vainutienė Ona 602
Vainutis Gintaras 800, 807
Vaiša Albinas 811
Vaiša Arminas 811
Vaišė Antanas 276, 382, 393
Vaišė Antanas, Antano 276
Vaišė Bronius 86, 382
Vaišė Bronius, Antano, slap. Danielius
380, 393
Vaišė Feliksas 261
Vaišė Jonas, Jono 289
Vaišė Pranas, Felikso 261
Vaišienė Danutė 623
Vaišys Dainius 623
Vaišys Vacys 611, 616, 622
Vaišytė Irma 623
Vaišvila Jonas 45
Vaišvilas Jonas, Juozo 281
Vaišvilas Julius, Juozo 281
Vaišvilas Juozas 261, 281
Vaišvilas Kazys 1337
Vaišvilas Stasys, Juozo 261
Vaišvilienė Danutė 1021
Vaišvilienė Ieva, Jono 275
Vaišvilos 1077
Vaitiekaitienė Kristina 773, 1025
Vaitiekūnas Vincas 1234
Vaitkai 1006
Vaitkelis Jonas, Silvestro 264
Vaitkelis Silvestras 264
Vaitkelytė Barbora 1030
Vaitkevičienė D. 1143
Vaitkevičienė Zofija 1339
Vaitkevičius Adolfas 872
Vaitkevičius Antanas, Vinco 276
Vaitkevičius Juozas, Juozo 277
Vaitkevičius Motiejus 174
Vaitkevičius Stasys 238–240
Vaitkevičius V. 844, 1055, 1056, 1058
Vaitkevičius Vincas 276
Vaitkevičius Vykintas 843
Vaitkevičius-Janavičius Motiejus 164
Vaitkevičiūtė (Ginkienė) Joana 616,
623
Vaitkevičiūtė Bronislava 872
Vaitkevičiūtė Joana 611, 618, 624
Vaitkevičiūtė-Brikienė Vanda 437
Vaitkienė Bronė 1339
Vaitkienė Kazimiera 1007
Vaitkienė Marijona 196, 246
Vaitkienė Romualda 1369
Vaitkienė-Gruinienė Valerija 1016
Vaitkūnas P. 582, 583
Vaitkus 1107, 1108
Vaitkus Adolfas 289
Vaitkus Adolfas, Vinco 271
Vaitkus Adomas 264, 274, 282
Vaitkus Aleksas, Adomo 274
Vaitkus Antanas, Adomo 264
Vaitkus Jonas 271, 286, 1007
Vaitkus Jonas, Adomo 274
Vaitkus Julius 264
Vaitkus Julius, Juozo 278
Vaitkus Juozas 278, 282, 289
Vaitkus Juozas, Adomo 282
Vaitkus Juozas, Juozo 263
Vaitkus Kazys, Adomo 282
Vaitkus Liudas, Juozo 289
Vaitkus Simas, Juliaus 264
Vaitkus Stasys 1007, 1337

Lietuvos valsčiai

Vaitkus Teofilis, Juozo 289
Vaitkus Vincas, Jono 271, 286
Vaitkus Vladas, Adolfo 289
Vaitulevičius Arvydas 946
Vaivada V. 138
Vaižgantas 1044, 1164, 1175, 1291
Vakauskas Kazys, Kazio 283
Valadkevičius Stanislovas 134
Valaitis A. 1220
Valančiai 9, 895
Valančiai V. ir I. 1039
Valančienė Irena 8, 16, 649, 739, 740,
742, 755, 1050, 1353
Valančius 898
Valančius M. 115, 151, 525, 529, 537,
540, 671, 673, 769, 770
Valančius Motiejus 79, 156, 511, 523,
524, 526, 580, 897, 998, 1012, 1193,
1201, 1214, 1217
Valančius Vaclovas 310, 321, 914
Valančiūtė Justė 723, 733
Valantaitė Edita 1079
Valatka 1110
Valatka Bonifacas, Lauryno 284
Valatka Kazys 271
Valatka Laurynas 284
Valatka Pranas 601, 639, 800, 807
Valatka Pranas, Kazio 271
Valatka V. 115, 122, 161, 1042, 1058,
1112, 1233–1235
Valatka Vitas 10, 18, 19, 113, 114,
129, 163, 892, 931, 1051, 1052, 1109,
1112, 1232, 1236, 1353
Valatkienė Jūratė 665, 667
Valatkienė Laima 383, 1235
Valauskas Ignas 1331
Valauskas Jonas 1042
Valauskas Kazimieras 320
Valauskas Kazys 257, 266
Valauskas Kostas 193
Valauskas Kostas, Kazio 266
Valauskas Rolandas 1126
Valauskienė Irena 600, 602
Valavičiai 1194
Valentinas, šv. 739, 769
Valickas Jonas 184, 185
Valickienė Onutė 621
Valickis Mečislovas, Simo 284
Valickis Simas 284
Valienė Aleksandra 747
Valimantaitis Kęsgaila 146
Valimantaitis Rumboldas (Rumbold
Walimuntowicz) 164, 167
Valintėlytė Zita 557
Valintelytė Zita 602
Valiukevičiūtė O. 1295
Valiukonis D. 1214
Valius Antanas, Leono 277, 367
Valius Danielius 747
Valius Leonas 277, 367
Valiūtė Viktorija 747
Valys Petras 747
Valuckytė A. 1201
Valujevas Piotras 524
Valužienė Konstancija 172
Valužis Jonas 930, 931
Valužis Petras 797
Vanagas A. 843, 1053, 1057, 1058
Varakauskas R. 133
Varanauskas Juozas, Juozo 287
Varanavičiai R. ir J. 1051
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Vareikienė Aldona 7, 14, 436, 619,
1353
Vargalis Jonas 80
Varkalienė Kazė, Igno 263
Varkalienė Marytė 750
Varkalis J. 563
Varkalis Jonas, Kazio 367
Varkalis Kazys 367
Varkalytė D. 650
Varnas Gintaras 109
Varnelienė (Kerpauskaitė) Adolfina
10, 18, 1199, 1353
Varnelis Mykolas 171
Varnelis Sikstas 557, 602
Varnelytė Petronelė 171
Varpiotas 355
Varpiotas Juozas 277, 282–283, 353,
357
Varpiotas Juozas, Juozo 282
Varpiotas Juozas, Kazio 281
Varpiotas Jurgis 172
Varpiotas Kazimieras 475
Varpiotas Kazys 281
Varpiotas Kazys, Juozo 277
Varpiotas Povilas, Juozo 283
Varpiotas Stasys 238, 351, 352, 357,
358, 1055
Varpiotas Tadas 172
Varpiotas Vincas 811
Varpiotienė Antanina 573, 1274, 1339
Varpiotienė Ona, Juozo 281
Varpiotienė Valė, Jono 281
Varpučanskienė 1007
Varpučanskienė Aleksandra Augustina
1007
Varpučinskas Pranas 281
Varpučinskas Stasys, Prano 281
Varpučinskis Antanas 1207
Varpučianskis Jonas 908
Vartbergė Hermanas 129, 132, 155,
167
Vasarienė Evelina, Leonardo 264
Vasaris Antanas, Antano 264
Vasaris Jonas 264
Vasaris Liudas 640
Vasaris Petras, Jono 264
Vaseris K. 331
Vaseris Narcyzas 45, 81
Vaseris P. 943
Vasilevskis E. 1295
Vasiliauskai 378, 1204
Vasiliauskaitė Barbora 173
Vasiliauskaitė Genovaitė 876
Vasiliauskaitė Stasė 1204
Vasiliauskas Adomas 262, 1343
Vasiliauskas Ignas 279
Vasiliauskas Jonas 275
Vasiliauskas Jonas, Adomo 262
Vasiliauskas Kazys, Igno 279
Vasiliauskas Liudas 185, 569
Vasiliauskas Mečys 605
Vasiliauskas Stasys 196, 246
Vasiliauskas Stasys, Jono 275
Vasiliauskas Vaclovas 1029
Vasiliauskas Viktoras 603
Vasiliauskas Vladas 1204
Vasiliauskas-Gerutis Mečislovas 546
Vasiliauskienė Aleksandra, Antano
276
Vasiliauskienė Bronė 1029
Vasiliauskienė S. 824

Vasiljevičius Danielius 134, 135
Vasiukas Nikodemas, Tado 279
Vasiukas Romualdas 747
Vasiukas Tadas 279
Vasiukienė Eugenija, Alekso 279
Vasiukonienė B. 825
Vaskela G. 227
Vašemas Jad 304
Vašėta J. 34
Vaškelytė A. 1138
Vaškys Antanas 1077
Vaza Vladislovas, karalius 1195
Vaza Zigmantas, karalius 148, 156,
1193, 1194
Vaza Žygimantas IV, karalius 482
Važinskai 1044, 1175
Važinskaitė Klara 215
Vėbra Rimantas 527
Vederauskas 547
Vėgneris Edmundas 559
Veidmonai 1263
Veidmonas Stasys 1263
Veidmonienė (Kontrimaitė) J. 1263
Veidmonienė Janina 1261, 1263
Velaitis 1041
Vėlavičius 380, 868
Velioniškis K. 1056
Velioniškis Konstantinas 1211, 1213
Vėlius Alfredas 597
Vėlius Norbertas 1138
Vėlutis Juozas 742
Venckai 894
Venckevičienė 1205
Venckevičius Jonas 173
Venckevičius Motiejus 173
Venckevičiūtė Ona Agota 173
Venckienė (Sprindžiukaitė) Zofija 897
Venckienė Anastazija, Domo 269
Venckienė Angelė 740
Venckienė Marijona 894
Venckienė O. 581
Venckus 315, 347
Venckus Adomas 209
Venckus Alfonsas 81
Venckus Antanas 356
Venckus Antanas, Juozo 281
Venckus Feliksas 287
Venckus Ignas 270, 744
Venckus Ignas, Juozo 269
Venckus Jonas 269, 272, 273, 893
Venckus Jonas, Jono 272, 273
Venckus Juozas 269, 271, 281, 899
Venckus Juozas, Felikso 287
Venckus Juozas, Igno 270
Venckus Juozas, Juozo 281
Venckus Kazys, Jono 269
Venckus P. 1198
Venckus Saulius 1245
Venckus Vincas 80, 81, 83, 84, 86, 89
Venckus Vincas, Jono 269
Venckus Vladas, Juozo 271
Venckutė Marijona 1029
Venckutė Rozalija 172
Venckutė Zuzana 607
Venckutė-Užgalienė Regina 782
Venckuvienė A. 1289
Venclauskas A. 576, 585
Venclauskas Antanas 257
Venclova A. 645
Venclova Antanas 307, 585
Vendikienė Zosė 435

Venėjus Juozas, Kazio 270
Venėjus Kazys 270
Vengalienė Barbora 1339
Venys L. 1081
Venskienė Elena 474
Venslauskienė Michalina 1277
Venslavičienė Dalia 632
Verbauskas J. 1204–1206
Verdis Dž. 475, 1256
Veryhos 1044
Vermauskas Jonas 80
Veronika, šv. 1097
Verteliai 1288
Vertelytė Felicija Liudvika 879, 936
Vičas Vincas, Vinco 283
Vičius 630
Vičius Petras 219
Vičius Petras, Vinco 289
Vičius Tomas 272
Vičius Vincas 289
Vičius Vladas, Tomo 272
Vičiūtė Karolina 702, 785
Vičiutė Karolina 723
Vidačkytė Margarita 210
Vidmantai 134
Vidmantas (Vidmantavičius) Jucys
134
Vienažindis Antanas 770
Vienožinskis J. 680
Vienuolis-Žukauskas Antanas 770,
771, 840, 1214, 1238
Vilčiauskaitė Magdalena 172
Vilčiauskas Motiejus 171
Vilčiauskienė Ona, Kazio 267
Vileišis P. 1172
Vilhelmas, vyskupas 147
Vilimas Juozas 606
Vilimavičienė Stasė, Juozo 594
Vilimavičius Adolfas, Antano 594
Vilimavičius Antanas 594
Vilimavičius Rimantas, Adolfo 594
Vilimavičiūtė Dalia, Adolfo 594
Viliušienė Bronė 931
Viliušis Vytautas 600
Vilkauskaitė Gabrielė 601, 934
Vilniaus Gaonas 304
Vilsonas Andrejus 1068
Vilutienė Elena 647
Vilutis Juozas 605, 647
Vincentas Paulietis, šv. 1197
Vincentas, šv. 441, 1099
Vingytė Stasė 599, 600, 933
Vintila Urbonas 141
Vintilavičius Urbonas 141
Virbalienė (Baranauskaitė) Janina 802
Virkau Vytautas Osvaldas 1344
Virketienė Roma 807
Virkovai 1344
Virkovas Rufinas 1344
Virkovas Tomas 1344
Virkovienė (Armalytė) Petronėlė 1344
Virkovienė (Sirjatavičiūtė) Vanda
1344
Virmauskytė Stefa 600
Viršila Juozas, Julės 266
Viršilai 851
Viršilas A. 631
Viršilas Alfonsas 847
Viršilas Kazys, Teodoro 282
Viršilas Teodoras 282
Viršilas V. 632, 633
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Viršilas Vaclovas 8, 16, 600, 634, 793,
797, 931, 1353
Viršilienė (Giedraitytė) Aniceta 937
Viršilienė (Skučaitė) Birutė 7, 15, 600,
629, 639, 931, 1353
Viršilienė Barbora, Juozo 260
Viršilienė Birutė 631, 634, 793
Viržintai 580
Viskantas Ignas 269
Viskantas J. 625–627
Viskantas Juozas 611, 619, 624, 628
Viskantas Leonas 260, 274
Viskantas Liudas, Leono 274
Viskantas Liudvikas 611
Viskantas Petras 243
Viskantas Pranas, Leono 260
Viskantas Stasys 638, 1342
Viskantas Vladas, Igno 269
Viskantienė Juzefa 923, 1253
Viskontai 1001, 1021
Viskontaitė Gabrielė 683, 1001
Viskontas A. 694
Viskontas Antanas 997, 1001, 1021
Viskontas Jonas 1001, 1021
Viskontas Klemensas, Nemezo 274
Viskontas Leonas 196, 246
Viskontas Nemezas 274
Viskontas Petras 859
Viskontas Petras, Petro 287
Viskontas Vilius 680, 683, 703, 1001
Viskontienė Adolfina 1021
Viskontienė Juozapa 859
Viskontienė Liuda 1001, 1021
Viskontis 960
Vismontas Ignas 279
Vismontas Vincas, Igno 279
Visockaitė Viktorija 1289
Visockiai 1288–1290
Visockienė (Krolytė) Aldona 11, 19,
1287
Visockienė A. 1289, 1290
Visockienė Aldona 1288
Visockienė (Vaicekauskaitė) Janina
1344
Visockis Antanas 1289
Visockytė Janina 860
Visockytė Viktorija 1289
Višemirskis Jonas 141
Višinskienė Antanina, Antano 263
Višinskis 842, 1167
Višinskis Povilas 1165, 1166, 1175
Višinskis Stasys, Zenono 263
Višinskis Zenonas 263
Višteinaitė Milda 7, 15, 472, 1353
Vitartavičius Bernotas 141
Vitartavičius Kasparas 141
Vitartavičius Tomas 141
Vitas Stanislovas 528
Vitkai 845, 889, 891
Vitkaitė Adolfina 547, 569
Vitkaitė Stasė 607
Vitkauskaitė 970
Vitkauskaitė Anelė 646, 742, 792
Vitkauskaitė Ona 792
Vitkevičiai 201, 205
Vitkevičienė 206
Vitkevičienė Julija 193, 198, 201, 206,
211, 1123
Vitkevičienė Klara 193, 198, 206, 211,
565, 1123
Vitkevičius Bogumilas 571, 1273

Vitkevičius Dominykas 157
Vitkevičius Donatas 193, 198, 199,
206, 211, 1123
Vitkevičius Jurgis, Donato 193, 198,
201, 206, 211, 1123
Vitkevičius Leonas 261
Vitkevičius Povilas 198, 206, 211,
565, 1123
Vitkevičius Stasys, Leono 261
Vitkevičius Vincas 1337
Vitkevičius Vykintas 1149
Vitkevičiūtė (Jacevičienė) Teofylė
Valerija, Donato 193, 198, 199, 201,
206, 211, 1123
Vitkevičiūtė Teodora 448
Vitkienė D. 476
Vitkienė Donata 7, 15, 472, 1353
Vitkienė Vaclava 845, 891
Vitkienė Vaclava, Igno 272
Vitkus Domas 271
Vitkus F. 878
Vitkus Feliksas 846, 891
Vitkus P. 893
Vitkus Petras 893
Vitkus Petras, Domo 271
Vitkus Rimantas 423, 424
Vizbaras Jonas 1241
Vižlenskas D. 67
Vydmontaitė Agnieška 869
Vydmontaitė Sofija 869
Vydmontas Aloyzas 869, 870
Vydmontas Bernardas 869
Vydmontas Gabrielius 869
Vydmontas Petras 869
Vydmontas Pranas 869, 870
Vydmontienė Sofija 869
Vydmontienė Zofija 870
Vydūnas 769, 881, 882, 1231, 1237,
1306, 1307
Vykintas, kunigaikštis 145
Vyšniauskas 1108
Vyšniauskas Baltramiejus, Baltraus 266
Vyšniauskas Baltrus 266
Vytartas 967
Vytartas Antanas 265, 266, 1106
Vytartas B. 201
Vytartas Benediktas 566
Vytartas Kazys 744
Vytartas Kazys, Antano 266
Vytartas Petras 219, 238
Vytartas Stasys 256, 966
Vytartas Stasys, Antano 265
Vytartas Vincas 967
Vytartienė Barbora, Petro 288
Vytartienė J. 825
Vytartienė Janina 824
Vytartienė Liudvika 201, 256, 909
Vytartienė Liudvika, Fortunato 265
Vytautas Didysis, kunigaikštis 130,
133, 134, 141, 146–148, 150, 151, 169,
170, 313, 315, 362, 424, 474, 510, 512,
814, 841, 870, 913, 914, 965, 966, 1041,
1047, 1051, 1059, 1061, 1086, 1087,
1127, 1176, 1185, 1187, 1188, 1210,
1212, 1225, 1226, 1229, 1251, 1275,
1276, 1317, 1346
Vytautienė Veronika 435
Vytis 367–369, 372, 397, 556
Vytis Domas 282
Vytis Jonas, Domo 282
Vyžius Povilas, Povilo 273
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Vladička P. 625, 627
Vladička Pranas 611, 624
Vojinskas Domas, Domo 283
Volcas 441
Voldemaras Augustinas 179
Volka Ernestas 733
Volmerienė Marija Anelė Ieva 250
Volodkevičius Alfonsas 551
Volteris E. 1224
Vonsavičius V. 24
Voron Dmitrij 385, 393, 394
Vorošilovas K. 292
Vosylius A. 1108
Vosylius G. 24
Voverienė Ona 6, 14, 395, 399, 1353
Voznesenskis N. 292
Vučečič M. 777
Vujekas J. 149

Z
Zabermanas 151
Zabermanas Jonas 525
Zabiela Gintautas 4, 5, 13, 113, 114,
132, 161, 1353
Zabielaitė Hana 1181
Zabielskai 1077
Zabielskis A. 631
Zabielskis Antanas, Antano 261
Zableckis Vincas 563
Zabulėnai 1032
Zabulėnai D. ir V. 992
Zabulėnaitė Vaida 674
Zabulėnas Mangirdas 676
Zabulionis Antanas 1157
Zacharijus, šv. 1083, 1084
Zagorskaitė Antanina 549
Zakaitė Adelė 105
Zakarauskaitė 226
Zakarauskas Jonas, Jono 278
Zakas Feliksas 301, 339, 611, 616,
618, 623
Zakas Feliksas, Prano 260
Zakas Pranas 260
Zaksas 579
Zalepūga Juozas 270, 287
Zalepūga Stasys, Juozo 270
Zalepūgaitė Barbė, Jono 282
Zalepūgas Antanas, Jono 282
Zalepūgas Jonas 282
Zalepūgas Vacys 358
Zalepūgienė Aldona 354
Zarankienė Salomėja 632
Zaratustra 1268
Zasas J. 563
Zaurskis Juozapas 185
Zaveckaitė Ona, Prano 270
Zaveckas Kazys 270
Zaveckas Pranas 270
Zaveckas Vladas, Kazio 270
Zdanavičienė I. 811
Zdanavičienė Ingrida 810
Zdanavičius Romas 810, 1039
Zdanavičiūtė O. 24
Zdramavičiūtė Marijona 173
Zdramienė Julė, Igno 285
Zelba Pranas 185
Zelmonaitė Chana 988
Zeniauskas Kazys, Viktoro 260
Zeniauskas Pranas 1016
Zeniauskas Viktoras 260
Zeniauskienė Valerija 1016
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Zenkovičius Bronius 184
Zėringis Kazys, Petro 286
Zeringis Kazys, Petro 393
Zeringis Petras 275, 393
Zėringis Petras 286
Zeringis Vaclovas, Petro 275
Zifas 334
Zigmantas III, karalius 445
Zinkevičius Zigmas 1133, 1251
Zygfridas (Siegfried), komtūras 129,
155, 167
Zubavičiūtė Emilija 711
Zubovai 178
Zupkai 353
Zupkienė 353, 356
Zupkienė Marijona, Petro 281
Zupkos 354, 356
Zupkus 355
Zupkus Jonas, Jono 288
Zupkus Jonas, Vinco 281
Zupkus Vincas 281
Zupkutė S. 806
Zuprienė Marijona, Petrės 282

Ž
Žadeikaitė Magdalena 172
Žadeikiai 338
Žadeikienė V. 811
Žadeikienė Virgina 781, 809
Žadeikienė Virginija 8, 16, 781, 782,
1353
Žadeikis Jonas 618
Žadeikis P. 532
Žadeikytė (Tautvydienė) Ona 557,
558
Žadeikytė Elena 560
Žalėnas Gintautas 451, 464, 465
Žalys Leonas 9, 17, 986, 1353
Žardeckytė Genovaitė 602
Žaromskis Kazys 263
Žaromskis Liudas, Kazio 263
Žaronskienė Stefa 1023
Žarovas 902
Ždanovas 608
Žebrauskaitė Juzefa 563
Žebrauskas 889
Žebrauskas Aleksandras 185, 547
Žebrauskas Kazys 563
Žebrauskienė (Vagnoriūtė) Valerija
341, 982
Žebrauskienė Valerija 979
Žebrauskis Stanislovas 454
Žeimaitienė S. 1183
Žeimaitienė Sigutė 9, 17, 892, 1353
Žeimys (Žeimavičius) Adomas 1219
Žeimys Augustinas, Kazio 285
Žeimys Benas, Igno 285
Žeimys Ignas 285
Žeimys Kazys 285
Žeimys Kazys, Kazio 267
Žeimys Povilas 279
Žeimys Vladas, Povilo 279
Žeivytė D. 1041, 1042, 1057, 1058,
1164, 1165
Žekaitė J. 1058, 1166
Želvienė Antanina, Izidoriaus 284
Želvys 1215
Žemaitė (Julija BeniuševičiūtėŽymantienė) 391, 632, 677, 765, 772,
775, 777, 1011, 1044, 1139, 1176, 1177,
1192, 1234

Žemaitienė 865
Žemaitienė Zofija 629
Žiauga P. 851
Žiauga Pranas 273
Žiauga Pranciškus 844, 852, 853
Žiauga V. 939
Žiauga Vladas 846, 852, 853
Žiauga Vladas, Prano 273
Žiaugaitė Danutė 853
Žiaugaitė Ieva 852
Žiaugaitė Stefanija 853
Žiaugaitė Valerija 852, 853
Žiaugas Pranas 243
Žiaugos 852, 853
Žibaitis Raimundas 1342
Žibaitytė Silva 601
Žičkienė A. 1144
Žilėnas Alfonsas 1241
Žilėnas Vincas 10, 18, 1102
Žilėnienė Birutė 1288
Žilevičiai 12, 20, 956, 1001, 1022,
1343, 1347
Žilevičienė Alma 1001, 1033
Žilevičienė Rozalija 1346
Žilevičienė (Rubeževičiūtė) Zuzana,
Stanislovo 1346, 1347
Žilevičius Adomas 259, 261
Žilevičius Adomas, Juozo 276
Žilevičius Antanas 196, 246, 266, 836
Žilevičius Danielius 603, 1001, 1033
Žilevičius Gintaras 1001
Žilevičius Jonas, Tomo 283
Žilevičius Jonas, Adomo 259
Žilevičius Juozas, Adomo 259, 276,
837, 956
Žilevičius Kazys, Vinco 262
Žilevičius Leonas 1346, 1347
Žilevičius Pranas, Adomo 261
Žilevičius Romas 1337
Žilevičius Stasys, Adomo 259
Žilevičius Tomas 283
Žilevičius Vaclovas 1347
Žilevičius Vincas 262, 1347
Žilevičius Žilvinas 1001
Žilevičiūtė Aušra 1001
Žilevičiūtė Matilda 606
Žilevičiūtė Ona, Antano 266
Žilevičiūtė Rasa 1001
Žilevičūtė Vanda 956
Žilinskaitė J. 1227
Žilinskas 988
Žilinskas Antanas 367
Žilinskas Antanas, Antano 272
Žilinskas Jurgis 1226
Žilinskas Karolis 744, 1072
Žilinskas Karolis, Antano 272, 367
Žilinskas Petras 272
Žilinskas Povilas, Petro 272
Žilinskas V. 805
Žilinskas Vacys 804
Žilinskienė Petronėlė, Antano 274
Žilius Antanas, Antano 273
Žilius Antanas, Jono 261
Žilius Jonas 261
Žilius V. 1299
Žilytė (Kupčiūnienė) Filomena 548
Žimkas Feliksas 1012
Žimkienė Elena 1012
Žimkienė Marija 597
Žimkus Juozas 287
Žimkus Stasys, Juozo 287

Žiogas (Žiogs) Juozapas (Juozas) 10,
18, 169, 199, 238, 444, 445, 478, 547,
566–568, 780, 1046, 1169, 1218–1227,
1232
Žitkus 537
Žiūras Juozas 229
Žybertas Juozapas 447
Žydelienė Ona 601, 602, 665, 783
Žydelis Albinas 637
Žygaitis R. 1299
Žygimantas Augustas, karalius 148
Žygimantas III, karalius 443
Žygimantas Kęstutaitis, kunigaikštis
148
Žygimantas Senasis, karalius 134,
148, 156
Žymantas Juozas 263
Žymantas Stasys, Juozo 263
Žymantienė Marija, Jono 263
Žlibinas Juozas 909
Žlibinas Juozas, Kazio 265
Žlibinas Kazys 265
Žlibinas Kazys, Kazio 275
Žmoginas Ejuplas 286
Žmoginas Grigorijus, Ejuplo 286
Žmuidzinavičienė Marija 1277
Žukas Vaidotas 1047, 1098
Žukauskaitė Zuzana 1277
Žukauskas Albinas 960
Žukauskas Aleksas, Alekso 275
Žukauskas Domas 285
Žukauskas Domas, Prano 277
Žukauskas J. 801
Žukauskas Jonas, Jono 277
Žukauskas Jurgis 605
Žukauskas Justinas 800, 957
Žukauskas Kazys 274
Žukauskas Liudas, Domo 285
Žukauskas P. 468
Žukauskas Petras, Kazės 269
Žukauskas Pranas 277, 744
Žukauskas S. 662
Žukauskas Saulius 602, 660, 661
Žukauskas Silvestras 180
Žukauskas Valentinas 1342
Žukauskas Vincas, Kazio 274
Žukauskienė Ida, Krizostemo 274
Žukauskienė Julė, Antano 284
Žukauskienė Kazė 269
Žukienė Auksė 1047
Žukienė Regina 6, 9, 14, 17, 329,
1346
Žukienė (Stonkutė) Regina 329
Žulkienė Vera, Bonifaco 280
Žulkus Jonas 279, 280
Žulkus Kazys, Jono 279
Žulkus Kazys, Leono 279
Žulkus Leonas 279
Žulkus Petras, Jono 280
Žurokauskienė Olga, Antano 262
Žutautai 314, 656, 847, 871, 872,
911
Žutautaitė Domicelė 872
Žutautaitė Elytė 872
Žutautaitė Irena 656
Žutautaitė Kazimiera 872
Žutautaitė Liudvika 872
Žutautaitė Stefanija 872
Žutautas 1343
Žutautas Aleksandras 872
Žutautas Aleksas, Mato 272
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Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas
Žutautas

Antanas 872, 964, 967
Antanas, Prano 265
Benas 640
Bronislovas 872
Danielius 747
Domas 280
Juozapas 872
Kazimieras 872
Kazys, Domo 280
Kazys, Kleopo 269
Kleopas 269, 286
Kleopas, Kleopo 286
Matas 272
Mateušas 872
Povilas 872
Pranas 265
Simonas 685
Stanislovas 846, 872
Stasys 845, 872
Stasys, Domo 280
Stasys, Kleopo 286

Žutautas Stasys, Mato 272
Žutautas Vincas 478, 573, 1274
Žutautas Vincentas 479
Žutautas Vladislovas 872
Žutautienė 744
Žutautienė Basė, Stasio 266
Žutautienė Bronislava 872
Žutautienė Kotryna 872
Žutautienė Ona 479
Žutautienė Zosė, Antano 277
Žvinakis 1337
Žvirėnas M. 840
Žvirzdinas Aurelijus 1024
Žvirzdinas Hermenegildas, Jono 594
Žvirzdinas Jonas 594
Žvirzdinas Simonas 676, 698, 707
Žvirzdinienė B. 680, 686
Žvirzdinienė Birutė 665, 669, 670,
676, 678, 683, 694, 704, 709–711,
719–723, 729, 731–734, 783
Žvirzdinienė Danutė 1024
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W
Wassmas M. 771
Welsch Wolfgang 1268
Werner Markus 1268
Wolf Jozef 163, 167
Wolonczewskis (Wolonczewski) M.
158, 898

Айзберг Р. Е. 29
Гарецкий Р. Г. 29
Глушецкий A. A. 451, 461, 465, 470
Жогас И. 1222
Карабанов А. К. 29
Палиенко В. П. 29
Рупшлауките Б. И. 23
Сидорович Э. И. 23
Спрогис Иван 134, 139, 141
Шляупа А. И. 29
Яковлева Н. П. 451, 461
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arėnai – 42-oji Lietuvos valsčių serijos
monografija, skiriama Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009),
Lietuvos atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui (1990–2020), Žarėnų 775-osioms metinėms (1253–2028).
192–juose monografijos straipsniuose, pasakojimuose,
atsiminimuose 95 autoriai aprašo Žarėnų, Medingėnų, Lauko Sodos, Laurynaičių, Keturakių, Smilgių, Vilkaičių, Saušilio,
Klaišių, Ariškės, Akmenskinės, Gedikėnų, Girkantiškės, Klibės,
Krėpštų ir jų aplinkinių kaimų gamtą, istoriją, žmonių veiklą,
amatus, etninę kultūrą, švietimą, tarmę, tautosaką nuo seniausių laikų iki dabarties. Leidinys gausiai iliustruotas istorinėmis ir dabarties nuotraukomis, brėžiniais, žemėlapiais.
Knygos gale pateikiama asmenvardžių rodyklė, kurioje
paminėta 7760 asmenų.

Medingėnų mokiniai prie Lenkaičių ąžuolo. 1932 m.

„Žarėnai“ – 42-oji Lietuvos valsčių serijos monografija, skiriama Lietuvos
tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo
750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018),
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui (1990–2020), Žarėnų 775 metų
sukakčiai (1253–2028).
192 monografijos straipsniuose, pasakojimuose, atsiminimuose 95 autoriai aprašo
Žarėnų, Medingėnų, Lauko Sodos, Laurynaičių, Keturakių, Smilgių, Vilkaičių, Saušilio, Klaišių, Ariškės, Akmenskinės, Gedikėnų, Girkantiškės, Klibės, Krėpštų ir jų
aplinkinių kaimų gamtą, istoriją, žmonių veiklą, amatus, etninę kultūrą, švietimą,
tarmę, tautosaką nuo seniausių laikų iki dabarties. Leidinys gausiai iliustruotas
istorinėmis ir dabarties nuotraukomis, brėžiniais, žemėlapiais, pateikiama asmenvardžių rodyklė, kurioje paminėta 7 760 asmenų.
Išleidus „Žarėnų“ monografiją, „Lietuvos valsčių“ seriją sudaro 56 tomai,
63 980 puslapių, 5 086 straipsniai, kuriuos parašė 2 395 autoriai.

„Žarėnų“ monografijos vyriausiasis redaktorius sudarytojas Juozas
Girdvainis namie, prie savo darbo stalo. 2015 m., Petro Jonušo nuotr.
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