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Vilma Mosteikienė

Kasdienis gyvenimas ne namie
Pirmiausia reikia susikaupti ir išmokti naudotis vokiška klaviatūra, kurio
je lietuviški ženklai pabirę bet kaip. Pavyzdžiui, š raidė slepiasi po f, o f –
po dvitaškiu. Šarada, smegenų mankšta. Ar buvimas Berlyno kaimynystėje
irgi tokia šarada? Kol kas ne. Kol kas esu saugioje zonoje, savo sode.
Kolektyviniai sodai
Vokietijoje?

Taip, buvusioje Rytų Vo
kietijoje išliko kolektyvinių
sodų atmaina, tik arų čia
keturi, ne šeši kaip pas mus.
Vakarų vokiečiai apie šiuos
sodus kalba kiek iš aukš
to, neva, tai socialistinės
Vokietijos išmislas. Nieko
panašaus. Vikipedijoje ra
dau, kad tokie vadinamieji
vargšų sodai buvo steigiami
devynioliktojo amžiaus pra
džioje siekiant sušvelninti
didelius socialinius skirtu
mus. Žinoma, sovietinėse
šalyse jų veikla įgijo tam
tikrų atspalvių. Buvusi mū
sų sodo šeimininkė rinko iš
karpas, kurias radau vienoje
darž in ink yst ės knyg oj e,
apie Velteno sodų bendrijos
Nr. 90 veiklą. Ir bendros tal
kos, ir užaugintų daržovių
mugės, pelną skiriant jaunai
Jemeno respublikai – visa
tai buvo. Tačiau tokių sodų
yra visose Vakarų šalyse,
jie ypač pop ul iar ūs tarp
didm iesč ių žmon ių, gy
venančių daugiabučiuose.
Savaime suprantama. Dabar
sklypus ypač mielai perka
jaunos šeimos su vaikais.
Apribojimų čia daugiau

nei Lietuvoje: pavyzdžiui, čia
negalima nuolat gyventi. Bet
šis punktas tyliai apeinamas:
vasarą daugelyje namelių
verda gyvenimas. Bet tik va
sarą. Negalima triukšmauti
nuo dvyliktos iki trečios va
landos – ramybės metas. Tai
sužinojau, sulaukusi pastabos
iš kaimyno, kai kalteliu ir
plaktuku šalinau atšokusį da
žų sluoksnį. Nenustebau, juk
visi esam tuos dalykus gir
dėję, bet kažkodėl galvojau,
kad rytų žmonės liberalesni,
labiau atsipūtę. Ne. Vokiečiai
yra vokiečiai. Ketvirtį sodo
sklypo turi užimti daržas.
Šios bendrijos vadovai nori
išsaugoti pirminę idėją: že
mė turi padėti prasimaitinti.
Kitos bendrijos, kiek teko
girdėti, yra liberalesnės, iš
ten daržovės jau išsikraustė.
O gaila.
Žemė nederlinga – prie
smėlis, kaip ir visame Bran
derburgo krašte. Vakar, rug
pjūčio 25, nukasiau bulves.
Du kibirai. Rankomis žars
čiau kaštonų dydžio bulve
les, džiaugdamasi, kad ma
nęs nemato plungiškio sodo
kaimynai. Tylom svarstau,
iš kur gaut priekabą mėšlo.
O kaip dabar praverstų trą
ši Plungės grybyno žemė...

Laistymas automatizuotas.
Žmon ės ram iai išv ykst a
keletui savaičių atostogauti,
nustatę vienokio ar kitokio
laistymo programą. Naujes
ni įrenginiai reaguoja į drėg
mę: nelaisto, jei lyja.
Taigi, keturi arai. Stan
dartinis vieno aukšto na
meliukas, kuriame – vienas
didelis kambarys, jame ir
virtuvė, ir kampelis vaka
rojimui, ir sofa. Dušas,tua
letas. Terasa. Jai skiriamas
ypatingas dėmesys, ji pa
slėpta nuo pašalinių akių
gyvatvorėmis ar šiaip tvo
romis, joje pusryčiaujama,
pietaujama, bendraujama.
Jos e pap rast ai prik raut a
daug gėlių vazonų, nieku
čių. Pageidautina, kad prie
terasos būtų ir tvenkinukas.
Štai ir čiurl en a srov el ė,
plaukioja kelios auksinės
žuv el ės, šnar a nend rės, į
vandenį žvelgia Afroditė.
Idilė, ne mano sukurta. Aš
būčiau pabijojusi tokio kičo,
bet dabar – visai miela.
Kasmet bendrijos nariai
turi vieną dieną atidirbti, o jei
nenori ar negali, gali atsipirkti
pinigėliais. Beje, sodų žemė
neparduodama, tik išnuo
mojama, pritarus bendrijos
valdybai, parduodama tik tai,

Vokiškas sodelis su Afrodite. Autorės nuotr.

kas ant žemės.
Mūsų kaimynai iš deši
nės – pagyvenę rusakalbiai.
Per aukštas gyvatvores nie
ko nem at yt, tik ram i ru
siška šnekta plaukia, o kai
susiduriam, įsitikinu, kad
tai labai jaukūs gerų akių
žmonės. Atvažiuoja, seno
viškai palaisto, sutvarko ir
vėl išgaruoja. Iš kairės –
jauna bosnių šeima. Vasaros
pradžioj atlėkė keli vyrukai,
prip ild ė did žiul į bas ein ą
vandens, taškėsi ir kvykavo
kaip maži vaikai, poškėjo
alaus kamščiai, skambėjo
Balkanų muzika. Po to, iš
skyrus porą kartų, kai atva
žiavo su šeima, sodas tyli
tuščias, tik piktžolės auga,

tik karutyje sukrauti pūva
obuoliai. Priešais mus – vie
ni iš sodo senbuvių, vyresni
vokiečiai, gyvenantys savo
uždarą gyvenimą. Niekas su
pyragais į svečius nevaikšto.
Nebent ateina pasakyt, kad
savaitgalį švęs gimtadienį, ir
iš anksto atsiprašo, jei mu
zika skambės kiek garsiau.
Galėtų tie bosniai vėl kada
atvažiuot...
Po sodą vaikšto strazdas.
Jis ateina pasiimt uogų nuo
krūm o, kur io liet uv išk o
pavadinimo nežinau, lapai
panašūs į rododendro, tik
didesni, uogos didokos, juo
dos. Vaikšto jis tyliai ir kaž
kaip grakščiai, nebaikštus ir
pamažu tampa saviškis. Jei

kurią dieną nepamatom –
kažko trūksta.
Aišku, yra skirtumų tarp
mūsų ir vokiečių sodų ben
drijų, bet viena bendra sa
vyb ė siej a jų sav in ink us
– meilė gamtai. Buvusios
sodo savininkės Margaritos
akys nušvinta, kai ji pasako
ja apie savo gėles, apie tai,
kaip jie su vyru kūrėsi čia
plyname lauke, kaip skurdus
smėlynas tapo vešliu sodu.
Tokie pat ir mano plungiš
kio sodo kaimynų veidai,
kai džiaugiasi gerai užderė
jusiom bulvėm ar rodo ką tik
pražydusią rožę. Čia esmė,
o visa kita – tik detalės, tik
niuansai.
Vokietija

Jolanta Klietkutė

Plungės fotografas Mendelis-Movša Berkovičius
Vartydami išlikusias tar
pukario Plungės gyventojų
nuotraukas nejučia atkrei
piam e dėm es į, kad dau
gumą jų padarė fotografas
M. Berk ov ič ius. Sen ųj ų
plungiškių paklausus, atsa
kys, kad jis buvo garsus ano
meto Plungės fotografas,
nuves ir parodys namą, ku
riame buvo ateljė. Deja, tuo
žinios ir pasibaigia... visi
žinojo, kad buvo toks foto
grafas – bet nieko daugiau.
Knygoje „Lietuvos foto
grafijos istorija“ V. Juodakis
pateikia tik vieną sakinį:
„Plungėje buvo fotografas
M. Berkovičius (1905-1932
m.)“. Tač iau perž velg us
muziejuose bei kolekcinin
kų archyvuose išlikusias M.
Berk ov ič iaus nuot rauk as
matome, kad jis fotografavo
nuo 1903 m. iki ~1939 m.
Net fot og raf o vard as
spaudoje buvo nežinomas,
užrašoma tik pirmoji raidė
„M“, kuri buvo nuotraukų
nugarėlėse esančiame fo
tografo spaude.
2013 m. išleistoje kny
goje „Jakovas Bunka“ mi
nima, kad Plungėje buvo
„...du fotografai (vienas jų
plačiai Žemaitijoje žinomas

Isaakas Civje.
Berkovičiaus sūnus Peisachas Mordechajus Berkovičius
trylikos metų sukaktuvių Bar-Micva proga 1929 m.

Iš kairės: Mirjam Cimerman, Pesachas Mordechajus
Berkovičius, nežinoma. Plungė, 1922 m.

Mirjam Cimerman, Beta Berkovičienė, nežinoma. Plungė,
1925 m.

Mend el is Berk ov ič ius)“.
Vardas „Mendelis“ minimas
ir Peterburgo archyvo doku
mentuose. Tačiau vietiniai
tarpukario plungiškiai nesi
vargino ir fotografą vadino
pap rasč iau – Mic hae l iu.
Mendelis ir Michaelis yra
skirtingi vardai, tad jeigu
plungiškiai vadino fotogra
fą Michaeliu, greičiausiai jo
tikras vardas buvo Movša
arba jis turėjo dvigubą var
dą Movša-Mendelis.
Mendelis-Movša Berko
vičius gimė 1880 ar 1881
m. lapkričio mėn. Liucino
m., buv. Vitebsko guberni
ja (dabar Ludza, Latvija),
prik laus ė Pab erž ės žyd ų
Nukelta į 7 psl.
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Plungės fotografas Mendelis-Movša Berkovičius
Atkelta iš 6 psl.

bendruomenei. Kauno ap
skrities archyve saugomi
Plungės pašto taupomojo
banko indėlininkų sąrašai,
kuriuose 1908 ir 1912 m.
min im as fot og raf as Ber
kov ič Movs ha, Peis ac ho
sūnus.
Kada ir iš ko mokėsi fo
tografijos bei kokiomis ap
linkybėmis pateko į Plungę
liko istorijos paslaptimi.
Peterburgo Rusijos vals
tybės istorijos archyve do
kumentuose rastas įrašas,
kad 1903 m. spalio 21 d.
fotografas M. Berkovičius
iš gubernatoriaus gavo lei
dimą Plungėje įkurti meno
fotografijos ateljė. Taigi,
fotografo karjera Plungėje
istoriškai fiksuojama nuo
1903 met ų, nors prad ėt i
dirbti jis galėjo ir kiek anks
čiau, gavęs vietos policijos
viršininko leidimą.
Fotoateljė įkūrė ir pats
apsigyveno Plungės centre,
turtingų žydų apgyvendin
toje Vytauto gatvėje, medi
niame name (dab. Vytauto
g. 6a). Per visus karus na
mas išliko ir net šiomis die
nomis yra dažytas panašia į
anksčiau buvusią – tamsiai
vyšnine, spalva.
M. Berkovičius tikriau
siai mokėsi pas savo amato
prof es ion al us, nes net ir
šiand ien steb in a jo fot o
grafijų kokybė – jų tarsi
nepalietė laiko tėkmė, iš
liko detalumas, kontrastai,
pustoniai, žvilgsnį prikaus
tančios nuotaikos, žvilgs
niai...
Tikriausiai nuo pat įsi
kūrimo fotografas ėmė ir
mok in ius–p ag alb in ink us,
nes ~1906-1907 m. pas jį
fotografijos paslapčių jau
mokėsi pakutuvėniškis Ig
nas Stropus, vėliau tapęs
garsiu Kretingos bei Palan
gos fotografu.
Fot og raf uot is pas M.
Berkovičių ateidavo žinomi
to meto žydų bendruomenės
veikėjai, verslininkai, ama
tininkai, šventikai... Išlikęs
Plungės burmistro Dovydo
Borecho Goldvaserio por
tretas, įamžinta Plungėje
buvusi žydų futbolo koman
da „Makabi“...
Kad fotografas buvo sa

Berkovičiaus ateljė-namas. Autorės nuor.

Betė Berkovičienė su savo vaikais. Plungė, 1928 m vasario 13 d.

Juozas Stuopelis - 6-ojo
pėstininkų Pilėnų
kunigaikščio Margio pulko
puskarininkis.

J. Klietkutės kolekcija.

J. Klietkutės kolekcija.

Eigulys Norvainis.

Mūrinės bažnyčios statyba.

Šaulė su uniforma.

Bažnyčios šventinimo proga - švenčių patarnautojos
šalia klebonijos.

Plungės bažnyčios statyba. ŽDM archyvas.

Kunigas Petras Rusteika
su seserimi.

vo srities profesionalas rodo
ir tai, kad jo ateljė lankėsi ne
tik žydai, bet ir kiti mieste
lio gyventojai bei svečiai,
pav., vos įkūrus ateljė, fo
tog raf av os i kun ig as Pet
ras Rusteika, o tarpukariu

fotografuotis ateidavo visi
be išimties: išlikę nemažai
6-ojo pėst in ink ų Pil ėn ų
Kunigaikščio Margio pulko
karių nuotraukų (paskirų ir
grupinių), Antano Turskio
(pirmojo mokyklų inspek

Plungės bažnyčios choras. ŽDM archyvas.

tor iaus Plung ėj e), Juoz o
Kučinsko (pirmojo Lietu
voje įsteigusio linų verpimo
įmon ę), Sim o Norv ain io

(eigulio) portretai, įamžin
ta Plung ės dvar o siuv ėj o
sūnaus Vitoldo Daumanto
šeima ir t.t.

Fotografas dirbo ne tik
savo ateljė, kviečiamas ei
davo fotografuoti renginių,
švenčių, miestelio įvykių,
pav.: M. Oginskio dvaro tar
nautojų grupinis portretas
parke, Plungės bažnyčios
choras, naujos bažnyčios
statybininkai, švenčių pa
tarnautojos šalia klebonijos
Plungės bažnyčios šventini
mo proga ir daug kitų.
Iki I pas. karo nuotraukas
paklijuodavo ant įvairaus
dydžio fotografinių korte
lių, nug ar ėl ėj e įspausd a
vo violetinės spalvos ovalo
formos antspaudą, kuria
me rusų kalba buvo įrašy
ta: „ФОТОГРАФИЯ / М.
БЕРКОВИЧА / Плунгяны.
Ков. губ.“ (Fotografija / M.
Berkovičiaus / Plungė. Kau
no gubernija). Tarpukariu
nuotraukas spausdino ant
fotografinio popieriaus, kurio
kita pusė pritaikyta užrašyti
adresui bei laiško tekstui.
Tuo metu nuotraukas ženkli
no vienu iš dviejų violetinių
spaudų: 1) kaligrafiniu šriftu
„Foto / M. Berkovičius /
Plungė“, 2) vientisa eilute
Nukelta į 12 psl.
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Plungės fotografas Mendelis-Movša
Berkovičius

Eglė Jačkonytė

Mes nesame svarbesni
už juos

Atkelta iš 7 psl.

spausdintinėmis raidėmis
„M. Berkovic Plunge.“.
1913 m. sausio 1 d. Plun
gėj e sus it uok ė Berk ov ič
Movša, Peisacho sūnus 34
m. amžiaus ir Garb Basia,
Movšos duktė 27 m. am
žiaus. Berk ov ič ių šeim a
kilusi iš Paberžės, Garbų
šeima – iš Plungės. Šį faktą
liudija Plungės žydų ben
druomenės dokumentai.
Mend el is-Movš a Ber
kovičius su žmona augino
du sūn us Pol į (Pes ac hąMordechają, g. 1916 m.) ir
jaunėlį Hiršą.
Jakovo Bunkos labdaros
ir paramos fondo archyve yra
išsaugotas 1929 m. fotografo
ir jo žmonos vardu rašytas
kvietimas į sūnaus Pesa
cho-Mordechajo bar-micvą
(religinę pilnametystę).
Deja, daugiau apie foto
grafo šeimą galime sužinoti
tik iš Kaušėnuose nužudytų
Plungės žydų sąrašo: 81. Ber
kovičienė, 82. Berkovičienė
Basė, 83. Berkovičius Hiršas,
84. Berkovičius Mendelis,
85. Berkovičius Mošė, 86.
Berkovičius Polis.
1941 m. liepos 15 d. M.
Berkovičius kartu su kitais
šeim os nar iais bei kit ais
miesto žydais buvo beveik
dviem savaitėm uždarytas į
sinagogą be maisto ir van
dens. Baltaraiščiai žydams
įsakė kieme iškasti duobę,
į kurią sumetė sinagogoje
buvusias šventas knygas,
šventraščius, dokumentus
ir padegė, o kad geriau su
degtų, prie duobės pastatė
fot og raf ą M. Berk ov ič ių
ir liepė maišyti, stumdami
prie ugnies kuo arčiau, vi
saip iš jo tyčiojosi. Paskui
tos duobės ugnyje sudegino
ir jį patį. Kiti 1800 žydų bei
fotografo šeimos nariai bu
vo išvaryti į Kaušėnų miš
kelį ir ten nužudyti...
Taip išnyko visa Plungės
žyd ų bend ruom en ė, taip
dingo visos žinios apie gar
sų to meto fotografą Men
delį-Movšą Berkovičių...
Apie įdomų prieškario
gyvenimą byloja tik išliku
sios nuotraukos...

„žemaičių saulutės“ esė

Purienų takas, plukių kalva, ievų kalnas, tulpių
sodyba ir pienių auksu nuberti laukai. Pirmos kaime
kultūrinės pramogos, prasidedančios su pirmais žie
dais. Šįkart - tai spektakliukas iš miesto su puikiais
(net keista, taip neįprasta provincijoje) aktoriais ir
primityvoku scenarijumi, su trisdešimčia žiūrovų, ir
tie patys beveik vien moterys mokytojos.
Didelis perversmas prieš atlaidus Žemaičių Kal
varijoje, atėjus naujam kunigui. Staiga, na, ne visai
eilinis, pašventintas bažnytkaimis nušvinta dailiais
šaligatviais, asfaltuotais keliukais, blizgančiomis
parduotuvėmis, aikštelėmis. Visi sujudę sodina
bulves. Kvapų ir spalvų žydėjimas tiesiog svaigina,
užburia, įtraukia į kūrybą, jausmingumą, norą lėkti,
kažką daryti ir jokiu būdu nesėdėti troboje, o gerte
sugerti trumputį saulės ir žalumos sugrįžimo metą.
Lyg skruzdėlyne sujudimas laukuose ir aplink tro
bas, menkuose kaimo keliukuose ir prie tvenkinių.
Vakarais slėnius dar nugula šaltos miglos. Štai ir
pirmieji žingsniai Europoje - iki referendumo ne
tikėtai visiems sumokėjo už turimas karves, o po
referendumo irgi sumokėjo tiek pat už turimas kar
ves, bet tik kai kuriems. Tebesitęsia stumdymasis už
brangesnes kėdes, tik jau europietiškas. Tiek čia tų
brangių kėdžių mažoj Lietuvėlėj, ir tos jau gerokai
aplaupytos. Turguj sužaliavo pomidorai ir pabiro
viščiukai. Buvau sužavėta, nustebau, jog nuolatinė
kryptinga kova, kad ir nedidelių jėgų, gali duoti
kokį rezultatą: nors ir kokie pinigai buvo siūlomi,
kaimiečiai nesusigundė pjauti šį mėnesį medžių.
Sako: paukščiai dabar peri, žalieji supyks. Palauk
malkų kelis mėnesius. Vadinasi, jau yra kažkoks
supratimas, kad ir iš baimės, nesusigundė dideliais
pinigais, nenusiaubė miško grobuoniškai.
Nekantriai laukiu, kol pražys vėliausiai prasi
skleidžiančios juodosios tulpės. Jau matosi žiemos
šalčių padaryti nuostoliai. Tikrai stiprūs buvo šalčiai,
nors ir trumpi, bet nušalo rožė, vynuogė, kriaušė,
viena obelėlė. O ir vieta po paparčiais čia taip mė
giama šalnų - ir žemuma, ir durpynai, kalnai, šal
tiniai. Viskas daug vėliau pražysta, užauga, žiūrėk,
netikėtai gegužės gale dar ir nušąla.
Nelabai tikiu žaliųjų pergale tokioje donkichotiš
koje kovoje dėl žaliųjų plotelių didmiesčiuose. Tikrai
reikia švento pašaukimo kovoje dėl kiekvieno me
džio, kai kvadratinė pėda įkainota pinigais, snobiško
grožio ir gėrio suvokimu, savanaudišku, lobistiniu,
grobuonišku požiūriu, sveriant tik piniginės storį
ir ponulio „aukštį“. Gerai prisimenu, kaip Vilniuje
penkiaaukščio namo gyventojai kovojo dėl visai po
langais augančio galingo ąžuolo. Nežinia, kam jis
užkliuvo, bet dar sunkiau kovoti, kai medis priklau
so lyg ir visiems, lyg ir niekam, o toks plačiašakis
užtamsina daug langų. Vieniems trukdo lakštingala
miegoti, kitiems - varnos, dar kiti siunta ant lapų ir gi
lių, „šiukšlių“ balkone, o kai kas sugalvojo būtent ten
statyti reklaminį skydą. Jau buvo pradėtos pjaustyti
mažesnės atžalos, išaugę iš galiūno, kai staiga tikrai
lyg Dievas iš dangaus atėjo toks žvalus, raudonsk
ruostis senelis su ilga baltutėle barzda, besiplaiks
tančiais baltais plaukais (gal tai buvo senovės žynio
dvasia, saugojusi šventą medį) ir viskas pasikeitė,
įvyko stebuklas. Nežinia, kaip jam pavyko susitarti,
bet dabar nuolat, tam tikru laiku jis apeidavo visus
medžius tam rajone su kopėtėlėm, su pjūkleliu, su
žirklėm, su tepalu medžių žaizdoms. Jei reikėdavo,
apgenėdavo, apkasdavo, pririšdavo ligotus medžius,
gydydavo ar nupjaudavo, sodindavo naujus. Vienas
žmogus, senukas, nemokamai, nepalieptas, gražiai,
protingai ir su Meile. Dabar mes jo jau laukdavom
pasirodančio, tupinėjančio aplink kiekvieną mūsų ra
jono medelį ir niekaip nepriprasdavom, nedingdavo
nuostaba, susižavėjimas, stebuklo spindesys mūsų
akyse. Ir globojo medelius Jis nebe vienas, būriais
iš paskos traukdavo vaikai, rungdamiesi, kuris neš
kopėčias, o kuris pjūklelį, kibirą. Pavasarį taip būriu
nešdavo įkelti inkilus. Ir dabar dar matosi pro langą
ąžuole įkelti tikrai, sakau, Švento Medžių Globėjo
inkilėliai, nors ir to žmogaus nebėra. Dar kelis metus
vaikai patys bandė pasirūpinti medžiais. Kažkoks vy
ras dar padėdavo vaikams kelis metus, bet taip viskas
ir baigėsi. O kodėl? Neatsirado keistuolių, šventų
žmonių, „baltų varnų“? Juk kiek nedaug reikia, tik Meilės, ir eidama savo ąžuolų alėja prisimenu tą senu
ką. Eidama savo taku, kurio vidury sugalvojo išaugti
išdykęs ąžuoliukas, nulenkiu galvą prieš šventą medį,
prisimenu senuką. Juk galėčiau nupjauti - išdygo čia
vidury kelio, galėčiau apeiti, prasikirsti kelią aplink,
bet nulenkiu galvą prieš medį ir sieloj šviesiau.
„Kalbėk garsiai ir aiškiai, nusilenk prieš mažą
ar didelį augalą, kol prarasi visą savo pasipūtusį
išdidumą. Juk iš esmės mes ir augalai esame lygūs.
Kada nors mūsų kūnas taps maistu augalams. Mes
nesame svarbesni už juos, kaip ir jie nėra svarbesni
už mus“ (C.Castaneda).
Paparčiai, Skuodo rajonas
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Ir vis dėlto...
Paminklo iniciatoriai
ketina paminklą statyti
būt ent park e ir būt ent
prie rūmų (seniausioje,
centrinėje dalyje, kur ir
taip daug skulptūrų, kur
neišvengiamas stilių su
simaišymas ir t.t. ir t.t.)
- nacionalinės reikšmės
kultūros paveldo objekte,
kuriame statybos griežtai
reglamentuojamos įstaty
mais ir teisės aktais. Bėda
- niekas jų nežada skaityti
ir į specialistų rekomen
dacijas atsižvelgti. Neži
nia kaip sureaguos KPD
viršūnė, vietiniai, atrodo,
tam nesipriešina.
Kviečiu iki pirmadie
nio ryt o išr eikšt i sav o
kultūringą argumentuotą
nuomonę žemiau nuro
dytose svetainėse. Pra

šym as - kalb ėk im e ne
apie blogus šaligatvius
ar kvailą valdžia, kitus
nesusijusius dalykus, o
apie paminklą ir kur jis
galėtų stovėti.
Žr. nuorodas:
http://pzin ios.lt/Rub
rikos/Aktualijos/Renkavieta-M.-K.-Ciurlioniopaminklui
http://zem aic iol aik
rast is.lt/17743/pam in
klui-pritaria-visi-o-kurjis-stoves-gincu-netruks
ta/#comments
http://laikrastisplunge.
lt/m-k-ciurlionio-pamin
klas-sal ia-rum u-ar-uz
kampyje/
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