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centre, prie vaišėmis ap
krautostalolaukė„Mėjga“
muziejausvadovėVeronika
Simutienė,Aleksandravo
vyr. bibliotekininkėVirgi
nijaPokvytienėirAlfonsas
Kušlys, eilėraščių rinkinio
„PrieVabalkšnėsirBabrun
go...“(Marijampolė,2003),
autorius.TądienąA.Kušlys
buvo pakviestas į rengi
nįAleksandravo kultūros
centre, o po to susitiko su
Plungės kraštotyrininkais.
Kultūros centre buvo pa
rengta kraštotyrinė paroda
apieAleksandravo istoriją.

Ją,visiemssėdintpriestalo,
įdomiai pristatėVeronika
Simutienė.Kraštotyrininkai
Veronikąapibėrėklausimais
apieAleksandravo praei
tį ir čia gyvenusius žmo
nes.V.Simutienė–buvusi
Aleksandravo pagrindinės
mokyklos direktorė, dabar
pensininkė, entuziastingai
pasakojo, rodydama se
nas, vertingas nuotraukas,
susegtas į aplankus, kurių
buvo išties gausu. Buvo
memaloniainustebinti jos
darbštumu,kruopštumubei
kantrybe renkantmuziejui

Šių žmonių aš sutinku
visdaugiauirjiemaneste
bina savo šviesa.Vadinu
juosnaujaisiaisBudomis,
nes„Buda”—taiirbūd
vardis,išreiškiantisketini
mąpabustiišsapnoirke
liauti pasirinktu globalių
pokyčių vektoriumi.Tai
yra 27 principai, kuriais
apibendrinu šių žmonių
vidinessavybesirkuriais
mokausigyventipats:
1.Mesrenkamėstyrinė

ti,aiškinti,pažinti,kurtiir
panaudoti.
2.Mesmokomėssuvok

tiprotoiliuzijąiržinome,
kadikipilnostranscenden
cijosmomentoviskastėra
mintys. Irvisos jos  ab
soliutikūryba,suteikianti
mumslaisvęveikti.
3.  Mes at s i sakome

tarnauti savo ir kitų ego
protui bei juo paremtai
kultūrai. “Aš”, “Man” ir
„Mano”taiegokūryba,
kuri turėtų būti harmoni
joje su viską jungiančia,
vieningarealybe.
4.Mesrenkamėsmoks

lą,žinojimąirinformaci
jos tikrinimą, o ne aklą
kopijavimą ir tikėjimą

viešąjanuomone.
5.Mes aktyviai ieško

me savo pašaukimo, nes
egzistuojaveiklos,kurios
mumsnatūraliaisekasi ir
suteikiaviską,koištiesų
reikia.
6.Mes kuriamemo

dernias kompanijas arba
renkamės nepriklausomo
kūrėjokelią  tokiąveik
losformą,kurimumsge
riausiai tinka, nepaisant
jokių išorinių normų ir
taisyklių.
7.Mesmokomėskurti

irparduotisavoekologiš
kusproduktusmilijonams
žmonių, suvokdami, kad
pinigainėraneigėris,nei
blo gis - jie tik ener gi ja 
beiįrankisrealiemspoky
čiamsdaryti.
8.Mesmėgstamelaisvę

irprisiimameatsakomybę
užsavoveiksmus.
9.Mesrenkamėsspor

tą,sveikesnįmaistąirdaug
grynooro,nessuvokiame
stiprųryšįtarpkūnoirsą
moningumo.
10.Mespadedameki

tiemsatrastisavokeliąir
realizuotitalentus,nestai
užtikrinamentalinęirfizi

nęsveikatą.
11.Mespalaikomeki

tusžmones.Tegulvisibū
nastiprūsirlaimingi.
12.Mesnežiūrimetele

vizijosirneklausomeradi
jo,tačiaupatyssurandame
informaciją,kuriąnorime
įsileistiįsave,tampanau
dodamitechnologijas.
13.Mūsų nebeveikia

socialinisprogramavimas,
nesmes žinome žaidimo
taisykles.
14. Mes sąmoningai

renkamės, į ką nukreipti
savodėmesįkiekvienąmi
nutę,nesjaužinomeapie
dėmesiovaldymosvarbą.
15.Mesnorime išsau

goti gamtą ir gyventi jos
apsuptyje.
16.Mesrenkamėsžalią

maistąvisada,kaitikga
lime,nestikžalias,gyvas
maistas galimums duoti
daugenergijos.
17. Mes atsisakome

slopinančiųmedžiagų 
alkoholis, tabakas ir kiti
nuodai neranda vietos
mūsųnamuose.
18.Mes esame smal

sūs ir tyrinėjame pasau
lį, kasdien žengdami dar

Gyvenimą?Kažkienovai
ko pieną?Ne.Galima tik
sumokėtikankintojuiužjo
atliktuskankinimus,kadjis
ir toliau galėtų tęsti savo
budeliodarbus.Kadgalėtų
irtoliaupelnytisišįkalintų
gyvūnų palikuonių, jėga
juos apvaisindamas, dau
gindamasiržudydamas.
Apie tai būtina kalbėti,

mąstyti,diskutuoti,okartais
imtisirdrastiškesniųveiks
mų.Norskartaisatrodo,kad
visišiegyvūnųišnaudojimo
siaubaivykstakažkur toli,
gūdžiose skerdyklose, bet
ištiesųtaivykstačiairda
bar.Praktiškaikiekvienuose
namuose, parduotuvėse,
restoranuose.
Metams bėgant, mano

žvilgsnisatbuko–nelengva
kaskarttinkamaisureaguo
ti,matant,kaipaplinkiniai
kramsnojasumaitotaskūno
dalis.Ėmiau tai ignoruoti,
nutylėti,netgitoleruoti.
Bet smurtas ir išnaudo

jimasnegalibūtitoleruoja
mas!Gyvūninių produktų
naudojimas–taižiaurusir
šlykštus įprotis, kurį gali
ma įveikti sąmoningumu,
švietimuirkitaispokyčiais
visuomenėje. Dabartiniai
gyvūnųišnaudojimoirkan
kinimomąstai nesuvokia
maidideli, o pokyčiai gy
vūnųteisiųsrityje–būtini.
Kaip visad pradėti reikia
nuosavęs.Bet ties savimi
apsistotineužtenka.

Ra sa
Asociacija„Užgyvūnų

teises“

Ju li ja Mėčiuvienė, oti li ja Juozapaitienė

KraštotyrininkųekskursijaįAleksandravąirPakutuvėnus

V. Si mu tie nė pa sa ko ja Plun gės kraš to ty ri nin kams apie 
Alek sand ra vo mu zie jaus „Mėj ga“ eks po na tus.

Ku ni gas And rius su Plun gės kraš to ty ri nin kais prie Pa ku tu vė nų baž ny čios.

Šių me tų ge gu žės 22 d. Plun gės kraš to ty ri-
nin kų klu bas „Pi lai tė“ iš si ruo šė į Alek sand ra vo 
mu zie jų „Mėj ga“ ir Pa ku tu vė nus. Šie ma ži ra jo-
no kai mai su ža vė jo kraš to ty ri nin kus. Ke lio nė į 
Alek sand ra vo mu zie jų pas Plun gės kraš to ty ri-
nin kų klu bo „Pi lai tė“ na rę, Alek sand ra vo mu zie-
jaus „Mėj ga“ va do vę Ve ro ni ką Si mu tie nę – tai 
su si pa ži ni mas su šios kraš to ty ri nin kės veik los 
re zul ta tais, pa si da li ni mas kraš to ty ri ne pa tir ti mi 
vie nų su ki tais. Ke lio nė į Pa ku tu vė nus, ku riuo-
se vi si jau esa me bu vę, ta čiau, gal būt se niai ir 
ne dėl eks kur si jos – tai šir dies at gai va, ma tant 
gra žų Lie tu vos kam pe lį, me nan tį įdo mią is to ri ją 
ir ste bi nan tį sa vo iš skir ti nu mu.
Mūsųbuvodešimt,išsi

rengusiųįkelionęmaršrutu
Plungė –Aleksandravas
– Pakutuvėnai – Plungė.

Nuobibliotekosdviejųau
tomobiliųekipažaispatrau
kėme linkAleksandravo.
Ten,Aleksandravokultūros

Mar ty nas Jo ciuS

NaujojoBudosManifestas:27asmeninėsjėgosprincipai,kuriaisgyvena
nauja,veikli,bebundantikarta

vieną žingsnį į priekį ir
patirdami vidines trans
formacijas.
19.Messuvokiame,kad

mūsų kasdienė elgsena,
mintys ir norai priklauso
nuoneuroasociacijų,todėl
esamebudrūsirstebime.
20.Mes žinome, kad

energijostaupymasirkau
pimas yra aukščiausio
prioritetoklausimas,todėl
negailime nei laiko, nei
dėmesio, kad surastume
savoenergijosnutekėjimo

priežastisirjaseliminuo
tume.
21. Mes visais įma

nomais būdais siekiame
Tiesos.
22.Mespatyspasiren

kame,kaipgyventi.Esame
tolerantiškikitųžmoniųti
kėjimamsbei pažiūroms,
tačiauturimesavo.
23.Mesjaučiamėslygūs

suaugalaisirgyvūnais.
24.Mesesamečiatam,

kadpažintume,augtumeir
klestėtume.Taijauvyksta.

Čiairdabar.
25.Mes realiai suvo

kiamefraktalinęirholog
rafinęVisatos prigimtį,
todėl turime neribotas
galimybesirjomisdrąsiai
naudojamės.
26.Mesesamepabudi

mokelyje,išmūsųsąmo
nėssklindašviesa irmes
matomešviesąkiekviena
mežmoguje.
27.Mes esame vieno

kraujotuiraš.
Virs mai.lt
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eksponatusirjuosaprašant
elektroninėse laikmenose.
Veronikoskraštotyrinisbei
kultūrinisdarbastikvisuo
meniniais pagrindais, dėl
bendruomenės, dėl krašto
ateities, dėl išlikimo. Su
entuziazmuV. Simutie
nė pasakojo apie praeities
žmoniųpaieškas, senųže
mėlapiųvaizdųperkėlimąį
realiąAleksandravožemęir
įdomiąAleksandravodvaro
istoriją.
IšAleksandravo kultū

Jeff Krol nuotr.
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KraštotyrininkųekskursijaįAleksandravąirPakutuvėnus

Plun gės kraš to ty ri nin kai skai to A. Gir džiū nie nės straips nį apie Pa ku tu vė nų baž ny čios 
is to ri ją.

Ku ni gas And rius su Plun gės kraš to ty ri nin kais Pa ku tu vė nų baž ny čio je.

ros centro, kas važiuoti, o
kas pėstute, patraukėme į
buvusiąAleksandravo pa
grindinęmokyklą, kurioje
įkurtasoficialiai registruo
tasmuziejus„Mėjga“.Pa
vadinimas„Mėjga“kilęsiš
žemaitiškožodžio–mėjga
– aruodas.Veronika, kaip
pelytė po grūdelį prinešė
visąmėjgąAleksandravo
praei ties is to ri jos bran ge-
nybių. Buvusiosmokinių

Atkeltaiš7psl. klasėstaposurinktųkrašto
buitiesrakandųirkitųmu
ziejiniųeksponatųsalėmis.
VienaklasėskirtaA.Ston
kausarchyvui,kitoje–linų
apdirbimoįrankiai,pakulų,
linų pluošto pavyzdžiai.
Yra čia linųverpimo rate
lis,audimostaklės,knygos
suaudimoraštais.Staklėse
pradėtasausti takas išme
džiaginių juostų, kurios
gaunamos plėšant senus
dėvėtus drabužius. Kiek
vienasskudurėlissiūlgalys,

buvosunaudojamilopams,
skiautiniams irniekoneiš
mesdavo. Kitose salėse
sudėtisurastitokraštobui
ties reikmenys, mokyk
linis suolas, skambučiai,
prieškarinės knygos ir kt.
Veronika Simutienė sakė,
jogsulaukiapriekaištų,kad
neatvyksta daug žmonių į
Aleksandravąpažiūrėti jos
taipkruopščiaisurinktųeks
ponatų.Todėl ji džiaugėsi,
kadatvykoPlungėskrašto
tyrininkai,kuriemsištiesų

buvo labai įdomu. Įdomūs
irdaiktai, irVeronikospa
sakojimaiapiejuosbeikaip
ir kur jai pavyko surinkti
šitiek daug.Dabar viskas
sudėta klasėse, vietos yra
daug, visasAleksandravo
mokyklos pastatas laisvas,
nesmokyklauždaryta.Tik,
deja,šiosklasėsnepritaiky
tosmuziejinėmsvertybėms
saugoti ir eksponuoti, o jų
tiekdaug,kadužtektųdide
liamkraštomuziejui.Irtai,
atrodytų gūdžioj provinci
joj! Buvusiammokyklos

pastatui reikia remonto,
nesjovidujesukrautilobių
lobiai! O gal vertėtų pa
galvotiapienaujaserdvias
Aleksandravomuziejaus
patalpas.Būtųlabaipuiku,
jei įAleksandravo krašto
muziejųatvažiuotųkuodau
giauturistų,nesjiečiatikrai
turėtųkąpamatyti.
Kita tos dienosPlungės

kraštotyrininkų kelionės
dalis buvo Pakutuvėnai.
Nuvykę įPakutuvėnusdar
kurįlaikąturėjomepalaukti
kolatvykskunigasAndrius

irmuspriims.Belaukdami
bažnyčios šventoriuje per
skaitėme kraštotyrininkės
ApolonijosGirdžiūnienės
straipsnį apie Pakutuvėnų
bažnyčios istoriją.Atvy
kęs kunigasAndriusmus
šiltai priėmė, papasakojo
apiebažnyčiąirjosveiklą,
pristatėtenveikiančiąsenų
fotografijųparodą.Pomalo
nauspokalbiosupranciško
nųkunigukraštotyrininkai
nusifotografavo ir išvyko
namo, džiaugdamiesi, kad
mažuoseLietuvos kaime
liuosetikraiyrakąpamatyti
irpatyrinėti.

Plungė

PirmiejiTrečiojoamžiausuniversitetodiplomantai
2012 m. Plun gės švie ti mo sky riaus ir Suau gu sių jų švie ti mo cent ro 

ini cia ty va įsteig tas Tre čio jo am žiaus uni ver si te tas (TAU) pra dė jo dar bą 
įkū ręs du fa kul te tus: Svei ka tos ir dva si nio to bu lė ji mo bei Kul tū ros ir me-
nų. Mū sų svar biau sias tiks las - su ži no ti, pa dis ku tuo ti, pa ma tyt tai, ką per 
dar bus, sku bė ji mą ne spė jo me, kaž ką pra lei do me. Juk kiek vie ną am žiaus 
tarps nį pra de da me kaip nau jo kai.
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Podviejųmetų
įteiktiTAUbaigimo

diplomai

2014m. gegužės 14 d.
Plungės trečiojo amžiaus
universiteto(TAU)Kultūros
irmeno fakulteto studen
tamssvarbidienadiplomų
teikimas.PlungėsTAUpro
rektorėDanutėArdavičienė
surengėtikrąprotųmūšį,kur
buvosprendžiama,arstuden
tai verti būti diplomantais.
Jieturėjoatsakymuspagrįsti
žiniomis ir loginiumąsty
mu.Kompetetingakomisija

Švietimoskyriausvedėjas
RolandasRaibužis,Plungės
suaugusiųjųšvietimocentro
direktoriusAdomasKripas
beiTAUPasauliopažinimo
fakulteto dekanasStanislo
vasTutlysstebėjoirvertino
dalyviųžinias.Rezultataipa
rodė,kadstudijassėkmingai
užbaigė51senjoras.Renginį
vainikavoįteiktiPlungėstre
čiojo amžiaus universiteto
diplomai.
2014m.gegužės21d.nu

skambėjopaskutinisstudijų
baigimoakordas irPlungės
TAUSveikatos ir dvasinio

tobulėjimofakultetoklausy
tojams.RektoriusEgidijus
Bulavas trumpai apžvelgė
dviejųmetųveiklosrezulta
tus, pasidžiaugė3jų fakul
tetųveikla(jaumetusveikia
Pasaulio pažinimo fakulte
tas) bei išaugusiu studentų
aktyvumu.
54 absolventus sveiki

no vienas iš TAU idėjos
autorių ir kūrėjų  Plungės
suaugusiųjųšvietimocentro
direktoriusAdomasKripas
beiTAU koordinatorėVi
daMylimienė. Už aktyvų
dalyvavimąTAU veikloje

dėkojoTAUrektoriuiiršio
fakulteto dekanui Egidijui
Bulavui, seniūnei Reginai
Klimienei, metraštininkei

VilhelmaiRatei bei kelio
nių organizatoreiAlbinai
Juškienei. IškilmingąTAU
diplomų teikimą vainikavo

bendradaina„Mūsųdienos
kaipšventė,kaipžydėjimas
vyšnios...“

TAU diplomantai Plungės miesto šventės eisenoje.
K. Vaitkaus nuotr.

Lietuvos Prezidentūroje.

TAU lanko gausus būrys plungiškių.




