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Gyvenimą? Kažkieno vai
ko pieną? Ne. Galima tik
sumokėti kankintojui už jo
atliktus kankinimus, kad jis
ir toliau galėtų tęsti savo
budelio darbus. Kad galėtų
ir toliau pelnytis iš įkalintų
gyv ūn ų pal ik uon ių, jėg a
juos apvaisindamas, dau
gindamas ir žudydamas.
Apie tai būtina kalbėti,
mąstyti, diskutuoti, o kartais
imtis ir drastiškesnių veiks
mų. Nors kartais atrodo, kad
visi šie gyvūnų išnaudojimo
siaubai vyksta kažkur toli,
gūdžiose skerdyklose, bet
iš tiesų tai vyksta čia ir da
bar. Praktiškai kiekvienuose
nam uos e, pard uot uv ės e,
restoranuose.
Met ams bėg ant, man o
žvilgsnis atbuko – nelengva
kaskart tinkamai sureaguo
ti, matant, kaip aplinkiniai
kramsnoja sumaitotas kūno
dalis. Ėmiau tai ignoruoti,
nutylėti, netgi toleruoti.
Bet smurtas ir išnaudo
jimas negali būti toleruoja
mas! Gyvūninių produktų
naudojimas – tai žiaurus ir
šlykštus įprotis, kurį gali
ma įveikti sąmoningumu,
švietimu ir kitais pokyčiais
visuomenėje. Dabartiniai
gyvūnų išnaudojimo ir kan
kinimo mąstai nesuvokia
mai dideli, o pokyčiai gy
vūnų teisių srityje – būtini.
Kaip visad pradėti reikia
nuo savęs. Bet ties savimi
apsistoti neužtenka.
Rasa
Asociacija „Už gyvūnų
teises“
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Kraštotyrininkų ekskursija į Aleksandravą ir Pakutuvėnus
Šių metų gegužės 22 d. Plungės kraštotyri
ninkų klubas „Pilaitė“ išsiruošė į Aleksandravo
muziejų „Mėjga“ ir Pakutuvėnus. Šie maži rajo
no kaimai sužavėjo kraštotyrininkus. Kelionė į
Aleksandravo muziejų pas Plungės kraštotyri
ninkų klubo „Pilaitė“ narę, Aleksandravo muzie
jaus „Mėjga“ vadovę Veroniką Simutienę – tai
susipažinimas su šios kraštotyrininkės veiklos
rezultatais, pasidalinimas kraštotyrine patirtimi
vienų su kitais. Kelionė į Pakutuvėnus, kuriuo
se visi jau esame buvę, tačiau, gal būt seniai ir
ne dėl ekskursijos – tai širdies atgaiva, matant
gražų Lietuvos kampelį, menantį įdomią istoriją
ir stebinantį savo išskirtinumu.
Mūsų buvo dešimt, išsi
rengusių į kelionę maršrutu
Plung ė – Aleks andr av as
– Pak ut uv ėn ai – Plung ė.

Nuo bibliotekos dviejų au
tomobilių ekipažais patrau
kėm e link Aleks andr av o.
Ten, Aleksandravo kultūros

Kunigas Andrius su Plungės kraštotyrininkais prie Pakutuvėnų bažnyčios.

V. Simutienė pasakoja Plungės kraštotyrininkams apie
Aleksandravo muziejaus „Mėjga“ eksponatus.

centr e, prie vaiš ėm is ap
krauto stalo laukė „Mėjga“
muziejaus vadovė Veronika
Sim ut ien ė, Aleks andr av o
vyr. bibliotekininkė Virgi
nija Pokvytienė ir Alfonsas
Kušlys, eilėraščių rinkinio
„Prie Vabalkšnės ir Babrun
go...“ (Marijampolė, 2003),
autorius. Tą dieną A. Kušlys
buv o pak viest as į reng i
nį Aleksandravo kultūros
centre, o po to susitiko su
Plungės kraštotyrininkais.
Kultūros centre buvo pa
rengta kraštotyrinė paroda
apie Aleksandravo istoriją.

Ją, visiems sėdint prie stalo,
įdomiai pristatė Veronika
Simutienė. Kraštotyrininkai
Veroniką apibėrė klausimais
apie Aleksandravo praei
tį ir čia gyvenusius žmo
nes. V. Simutienė – buvusi
Aleksandravo pagrindinės
mokyklos direktorė, dabar
pensininkė, entuziastingai
pas ak oj o, rod yd am a se
nas, vertingas nuotraukas,
susegtas į aplankus, kurių
buvo išties gausu. Buvo
me maloniai nustebinti jos
darbštumu, kruopštumu bei
kantrybe renkant muziejui

eksponatus ir juos aprašant
elektroninėse laikmenose.
Veronikos kraštotyrinis bei
kultūrinis darbas tik visuo
meniniais pagrindais, dėl
bendruomenės, dėl krašto
ateit ies, dėl išl ik im o. Su
ent uz iazm u V. Sim ut ie
nė pasakojo apie praeities
žmonių paieškas, senų že
mėlapių vaizdų perkėlimą į
realią Aleksandravo žemę ir
įdomią Aleksandravo dvaro
istoriją.
Iš Aleksandravo kultū
Nukelta į 8 psl.

Martynas Jocius

Naujojo Budos Manifestas: 27 asmeninės jėgos principai, kuriais gyvena
nauja, veikli, bebundanti karta
Šių žmonių aš sutinku
vis daugiau ir jie mane ste
bina savo šviesa. Vadinu
juos naujaisiais Budomis,
nes „Buda” — tai ir būd
vardis, išreiškiantis ketini
mą pabusti iš sapno ir ke
liauti pasirinktu globalių
pokyčių vektoriumi. Tai
yra 27 principai, kuriais
apibendrinu šių žmonių
vidines savybes ir kuriais
mokausi gyventi pats:
1. Mes renkamės tyrinė
ti, aiškinti, pažinti, kurti ir
panaudoti.
2. Mes mokomės suvok
ti proto iliuziją ir žinome,
kad iki pilnos transcenden
cijos momento viskas tėra
mintys. Ir visos jos -  ab
soliuti kūryba, suteikianti
mums laisvę veikti.
3. Mes ats is ak om e
tarnauti savo ir kitų ego
prot ui bei juo par emt ai
kultūrai. “Aš”, “Man” ir
„Mano” - tai ego kūryba,
kuri turėtų būti harmoni
joje su viską jungiančia,
vieninga realybe.
4. Mes renkamės moks
lą, žinojimą ir informaci
jos tikrinimą, o ne aklą
kop ij av im ą ir tik ėj im ą

viešąja nuomone.
5. Mes aktyviai ieško
me savo pašaukimo, nes
egzistuoja veiklos, kurios
mums natūraliai sekasi ir
suteikia viską, ko iš tiesų
reikia.
6. Mes kur iam e mo
dernias kompanijas arba
renkamės nepriklausomo
kūrėjo kelią -  tokią veik
los formą, kuri mums ge
riausiai tinka, nepaisant
jok ių išor in ių norm ų ir
taisyklių.
7. Mes mokomės kurti
ir parduoti savo ekologiš
kus produktus milijonams
žmonių, suvokdami, kad
pinigai nėra nei gėris, nei
blog is - jie tik energ ij a
bei įrankis realiems poky
čiams daryti.
8. Mes mėgstame laisvę
ir prisiimame atsakomybę
už savo veiksmus.
9. Mes renkamės spor
tą, sveikesnį maistą ir daug
gryno oro, nes suvokiame
stiprų ryšį tarp kūno ir są
moningumo.
10. Mes padedame ki
tiems atrasti savo kelią ir
realizuoti talentus, nes tai
užtikrina mentalinę ir fizi

nę sveikatą.
11. Mes palaikome ki
tus žmones. Tegul visi bū
na stiprūs ir laimingi.
12. Mes nežiūrime tele
vizijos ir neklausome radi
jo, tačiau patys surandame
informaciją, kurią norime
įsileisti į save, tam panau
dodami technologijas.
13. Mūs ų neb ev eik ia
socialinis programavimas,
nes mes žinome žaidimo
taisykles.
14. Mes sąm on ing ai
renkamės, į ką nukreipti
savo dėmesį kiekvieną mi
nutę, nes jau žinome apie
dėmesio valdymo svarbą.
15. Mes norime išsau
goti gamtą ir gyventi jos
apsuptyje.
16. Mes renkamės žalią
maistą visada, kai tik ga
lime, nes tik žalias, gyvas
maistas gali mums duoti
daug energijos.
17. Mes ats is ak om e
slop in anč ių med žiag ų - 
alkoholis, tabakas ir kiti
nuod ai ner and a viet os
mūsų namuose.
18. Mes esame smal
sūs ir tyrinėjame pasau
lį, kasdien žengdami dar

Jeff Krol nuotr.

vieną žingsnį į priekį ir
patirdami vidines trans
formacijas.
19. Mes suvokiame, kad
mūsų kasdienė elgsena,
mintys ir norai priklauso
nuo neuroasociacijų, todėl
esame budrūs ir stebime.
20. Mes žinome, kad
energijos taupymas ir kau
pim as yra aukšč iaus io
prioriteto klausimas, todėl
negailime nei laiko, nei
dėmesio, kad surastume
savo energijos nutekėjimo

priežastis ir jas eliminuo
tume.
21. Mes vis ais įma
nomais būdais siekiame
Tiesos.
22. Mes patys pasiren
kame, kaip gyventi. Esame
tolerantiški kitų žmonių ti
kėjimams bei pažiūroms,
tačiau turime savo.
23. Mes jaučiamės lygūs
su augalais ir gyvūnais.
24. Mes esame čia tam,
kad pažintume, augtume ir
klestėtume. Tai jau vyksta.

Čia ir dabar.
25. Mes realiai suvo
kiame fraktalinę ir holog
raf in ę Vis at os prig imt į,
tod ėl tur im e ner ib ot as
galimybes ir jomis drąsiai
naudojamės.
26. Mes esame pabudi
mo kelyje, iš mūsų sąmo
nės sklinda šviesa ir mes
matome šviesą kiekviena
me žmoguje.
27. Mes esame vieno
kraujo - tu ir aš.
Virsmai.lt
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Kraštotyrininkų ekskursija į Aleksandravą ir Pakutuvėnus
Atkelta iš 7 psl.

ros centro, kas važiuoti, o
kas pėstute, patraukėme į
buvusią Aleksandravo pa
grindinę mokyklą, kurioje
įkurtas oficialiai registruo
tas muziejus „Mėjga“. Pa
vadinimas „Mėjga“ kilęs iš
žemaitiško žodžio – mėjga
– aruodas. Veronika, kaip
pelytė po grūdelį prinešė
visą mėjgą Aleksandravo
praeities istorijos brange
nybių. Buvusios mokinių

klasės tapo surinktų krašto
buities rakandų ir kitų mu
ziejinių eksponatų salėmis.
Viena klasė skirta A. Ston
kaus archyvui, kitoje – linų
apdirbimo įrankiai, pakulų,
lin ų pluošt o pav yzd žiai.
Yra čia linų verpimo rate
lis, audimo staklės, knygos
su audimo raštais. Staklėse
pradėtas austi takas iš me
džiag in ių juost ų, kur ios
gaun am os plėš ant sen us
dėvėtus drabužius. Kiek
vienas skudurėlis siūlgalys,

buvo sunaudojami lopams,
skiautiniams ir nieko neiš
mesd av o. Kit os e sal ės e
sudėti surasti to krašto bui
ties reikm en ys, mok yk
lin is suol as, skamb uč iai,
prieškarinės knygos ir kt.
Veronika Simutienė sakė,
jog sulaukia priekaištų, kad
neatvyksta daug žmonių į
Aleksandravą pažiūrėti jos
taip kruopščiai surinktų eks
ponatų. Todėl ji džiaugėsi,
kad atvyko Plungės krašto
tyrininkai, kuriems iš tiesų

Plungės kraštotyrininkai skaito A. Girdžiūnienės straipsnį apie Pakutuvėnų bažnyčios
istoriją.

buvo labai įdomu. Įdomūs
ir daiktai, ir Veronikos pa
sakojimai apie juos bei kaip
ir kur jai pavyko surinkti
šitiek daug. Dabar viskas
sudėta klasėse, vietos yra
daug, visas Aleksandravo
mokyklos pastatas laisvas,
nes mokykla uždaryta. Tik,
deja, šios klasės nepritaiky
tos muziejinėms vertybėms
saugoti ir eksponuoti, o jų
tiek daug, kad užtektų dide
liam krašto muziejui. Ir tai,
atrodytų gūdžioj provinci
joj! Buv us iam mok ykl os

pas tat ui reik ia rem ont o,
nes jo viduje sukrauti lobių
lob iai! O gal vert ėt ų pa
galvoti apie naujas erdvias
Aleks andr av o muz iej aus
patalpas. Būtų labai puiku,
jei į Aleksandravo krašto
muziejų atvažiuotų kuo dau
giau turistų, nes jie čia tikrai
turėtų ką pamatyti.
Kita tos dienos Plungės
krašt ot yr in ink ų kel ion ės
dal is buv o Pak ut uv ėn ai.
Nuvykę į Pakutuvėnus dar
kurį laiką turėjome palaukti
kol atvyks kunigas Andrius
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ir mus priims. Belaukdami
bažnyčios šventoriuje per
skaitėme kraštotyrininkės
Apolonijos Girdžiūnienės
straipsnį apie Pakutuvėnų
bažn yč ios ist or ij ą. Atv y
kęs kunigas Andrius mus
šiltai priėmė, papasakojo
apie bažnyčią ir jos veiklą,
pristatė ten veikiančią senų
fotografijų parodą. Po malo
naus pokalbio su pranciško
nų kunigu kraštotyrininkai
nusifotografavo ir išvyko
namo, džiaugdamiesi, kad
mažuose Lietuvos kaime
liuose tikrai yra ką pamatyti
ir patyrinėti.
Plungė

Kunigas Andrius su Plungės kraštotyrininkais Pakutuvėnų bažnyčioje.

Pirmieji Trečiojo amžiaus universiteto diplomantai
2012 m. Plungės švietimo skyriaus ir Suaugusiųjų švietimo centro
iniciatyva įsteigtas Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) pradėjo darbą
įkūręs du fakultetus: Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo bei Kultūros ir me
nų. Mūsų svarbiausias tikslas - sužinoti, padiskutuoti, pamatyt tai, ką per
darbus, skubėjimą nespėjome, kažką praleidome. Juk kiekvieną amžiaus
tarpsnį pradedame kaip naujokai.
Po dviejų metų
įteikti TAU baigimo
diplomai
2014 m. geg už ės 14 d.
Plung ės treč ioj o amž iaus
universiteto (TAU) Kultūros
ir men o fak ult et o stud en
tams svarbi diena - diplomų
teikimas. Plungės TAU pro
rektorė Danutė Ardavičienė
surengė tikrą protų mūšį, kur
buvo sprendžiama, ar studen
tai verti būti diplomantais.
Jie turėjo atsakymus pagrįsti
žiniomis ir loginiu mąsty
mu. Kompetetinga komisija

- Švietimo skyriaus vedėjas
Rolandas Raibužis, Plungės
suaugusiųjų švietimo centro
direktorius Adomas Kripas
bei TAU Pasaulio pažinimo
fakulteto dekanas Stanislo
vas Tutlys - stebėjo ir vertino
dalyvių žinias. Rezultatai pa
rodė, kad studijas sėkmingai
užbaigė 51 senjoras. Renginį
vainikavo įteikti Plungės tre
čiojo amžiaus universiteto
diplomai.
2014 m. gegužės 21 d. nu
skambėjo paskutinis studijų
baigimo akordas ir Plungės
TAU Sveikatos ir dvasinio

tobulėjimo fakulteto klausy
tojams. Rektorius Egidijus
Bulavas trumpai apžvelgė
dviejų metų veiklos rezulta
tus, pasidžiaugė 3-jų fakul
tetų veikla (jau metus veikia
Pasaulio pažinimo fakulte
tas) bei išaugusiu studentų
aktyvumu.
54 abs olv ent us sveik i
no vien as iš TAU idėj os
autorių ir kūrėjų -  Plungės
suaugusiųjų švietimo centro
direktorius Adomas Kripas
bei TAU koordinatorė Vi
da Mylimienė. Už aktyvų
dalyvavimą TAU veikloje

TAU diplomantai Plungės miesto šventės eisenoje.

K. Vaitkaus nuotr.

Lietuvos Prezidentūroje.

TAU lanko gausus būrys plungiškių.

dėkojo TAU rektoriui ir šio
fakulteto dekanui Egidijui
Bulavui, seniūnei Reginai
Klim ien ei, metr ašt in ink ei

Vilhelmai Ratei bei kelio
nių org an iz at or ei Alb in ai
Juškienei. Iškilmingą TAU
diplomų teikimą vainikavo

bendra daina „Mūsų dienos
kaip šventė, kaip žydėjimas
vyšnios...“
Nukelta į 9 psl.

