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Þemaièiø muziejus „Alka“ — Taikos vëliavos tvirtovë

Stepono Stulginskio legendos
Ðiemet penkioliktà kartà balandþio 15 d. Lietuvoje
minëjome Kultûros dienà. Nuo 2012 m. pradëti
skelbti Taikos miestai ir miesteliai. Tokiais jau tapo
Dubingiai, Ylakiai, Rietavas, Neringa, Klaipëda,
Birðtonas, Jonava ir Veisiejai. O kodël tarp jø nëra
Telðiø? Juk mûsø mieste dar XX a. viduryje buvo
ágyvendinta Nikolajaus Rericho idëja — saugoti
kultûros paminklus kariniø konfliktø ir taikos metu.
Èia, ant Þaliosios kalvos, stovi Þemaièiø muziejus
„Alka“, suprojektuotas Stepono Stulginskio, pastatytas Prano Genio, ir jau devynis deðimtmeèius
patikimai saugo Þemaièiø kraðto kultûros vertybes.
suprojektavo modernizmo stiliaus kino teatro „Ðatrija“ (dab. Þemaitës
dramos teatro), Þemaitës gimnazijos, „Alkos“ muziejaus, Telðiø apskrities ligoninës pastatus ir privaèius
namus. Jo gyvenimas panaðus á legendà, kai tikri faktai persipina su
neátikëtinais dalykais.
Steponas Stulginskis gimë 1908
m. balandþio 19 d. Sankt Peterburge. Pirmasis pasaulinis karas Stulginskiø ðeimà nubloðkë á Turkestanà. Ten jie kentë karo nepriteklius ir
vos iðgyveno per ðiltinës epidemijà.
Po karo, kaip ir daugelis lietuviø,
Stulginskiai atvyko gyventi á Lietuvà, apsistojo Þemaitijos miestelyje
Ðaukënuose. Èia bûsimàjá architektà ypaè suþavëjo medinë Ðaukënø
baþnyèia, kurià lankë kasdien, paStepono Stulginskio knygos vir- tarnavo miðiose. Ðeimai persikëlus á
ðelis, kuriam panaudotas N.Re- Ðiaulius, gimnazistas Steponas tapo
richo paveikslas „Madona Orif- kovingu ateistu ir ginèuose su Ðiaulama“, nutapytas 1932 m.
liø gimnazijos kapelionu ieðkojo sa-

Steponas Stulginskis (treèias ið deðinës) „Alkos“ muziejaus statybos teritorijoje 1936 m.
veikti arba numirti. Steponà Stulginská iðgydë Pakraþanèio klebono
vaistai ir duotas patarimas: „Gyvenk
kaip þolë, dþiaukis saule, maudykis!“. Padëjo ir Vydûno filosofija
bei jo propaguotas vegetarizmas.
Beje, ir pats Vydûnas taip iðsigydë
tuo metu mirtinà ligà — tuberkuliozæ, liaudiðkai vadinamà dþiova.
Steponas Stulginskis sëkmingai
baigë architektûros studijas ir 1934
m. atvyko dirbti á Telðius miesto
inþinieriumi. Vëliau, paskirtas visos Telðiø apskrities inþinieriumi,
daug nuveikë tvarkydamas apskrities centrà ir aplinkinius miestelius.

Pranas Genys ir Steponas Stulginskis (aukðèiausias) „Alkos“ muziejaus statybos teritorijoje ant
Þaliosios kalvos 1936 m.

Irma Kontautienë
Þemaièiø muziejaus „Alka“
vyr. muziejininkë

1931 m. Nikolajus Rerichas raðë:
„Skaitydamas legendas, jaunimas iðmoks svajoti. Tai didi savybë, nes ji
pripildo ðirdá nuostabiausia ir galingiausia ugnimi. Ðirdies ugnis iðmokys jaunimà atpaþinti tiesà. (...) Todël visokeriopai skatinkime mûsø
jaunimà pamilti kûrybon kvieèianèià legendà ir patys, kartu su jaunuomene, pagerbkime svajonæ kaip nuostabiausius ir aukðèiausiai skraidinanèius mûsø atgimimo bei tobulëjimo
sparnus“. Ðiomis idëjomis sekë ir
Steponas Stulginskis, trumpai gyvenæs Telðiuose, bet palikæs ryðkø pëdsakà miesto architektûroje. Èia jis

vo gyvenimo tiesos. O jà atrasti padëjo Vydûnas, Ðiauliuose skaitæs paskaitas jaunimui. „Vydûno mokymas tapo toks priimtinas, savas, kad
likau jam iðtikimas visà gyvenimà.
Ir nesigailiu. Ávairiø religijø ir tautø
iðminties sintezë, ðviesiausiø pasaulio protø teiginiai, Rytø filosofija ir
legendos — visa persipynë manyje
ir áliejo naujø jëgø, naujo pasiryþimo, kuris vëliau ne kartà padëjo
sunkiausiø iðbandymø akimirkomis“,— prisimindamas jaunystës
metus, kalbëjo Steponas Stulginskis.
Iðvykæs á Prahà studijuoti architektûros, susipaþino su vietiniais teosofais. Tëvo parama greitai iðseko,
studijoms trûko lëðø, teko laisvu laiku uþdarbiauti ir net badauti. Susirgo
tuberkulioze, gráþo á Lietuvà — pas-

Jo rûpesèiu buvo padaryti Telðiø geodeziniai matavimai (antri Lietuvoje
po Kauno — tuometës laikinosios
Lietuvos sostinës) ir sudarytas tikslus miesto planas. 1938-1940 m.
Steponas Stulginskis dirbo Ðiauliø
miesto inþinieriumi architektu, o sovietams okupavus Lietuvà, buvo paskirtas Komunalinio ûkio liaudies
komisariato Miestø planavimo valdybos virðininku. Vengdamas bendradarbiavimo su okupacine valdþia,
persikëlë gyventi á Kaunà, dirbo universitete dëstytoju, ákûrë Architektûros fakultetà, 1945-1949 m. buvo
ðio fakulteto dekanu, 1944-1946 m.
— Lietuvos architektø sàjungos valdybos pirmininku. 1943 m. kovo
mënesá vokieèiams uþdarius universitetà Kaune, Steponas Stulginskis slapta skaitë paskaitas Architek-

tûros skyriaus studentams ir ðie 1944
m. apsigynë diplominius darbus.
Miestø vyriausiojo architekto, valdininko, docento pareigos reikalavo
daug pastangø. 1937-1941 m. Steponas Stulginskis paskelbë 40 straipsniø architektûros, urbanistikos klausimais, parengë broðiûrëlæ „Lietuvos statybos politikos gairës“. Susitelkti tikslingam ir atsakingam darbui padëjo Rytø filosofija, Vydûno
idëjos ir tikëjimas savo likimu. Viename interviu jis sakë: „Sekësi. Kai
Lietuvà sukrëtë Rainiø miðkelio tragedija, pagalvojau: jei bûèiau likæs
Telðiuose, tas pats bûtø atsitikæ ir
man. O jei bûèiau gyvenæs Ðiauliuose, þinoma, mane bûtø tà paèià dienà
suëmæ; taip, beje, ir atsitiko mano
ápëdiniui. Tuo tarpu sostinëje, Kaune, að buvau tik vienas ið daugelio“.
1942 m. Steponas Stulginskis ásitraukë á Lietuvos Rericho draugijos
veiklà, kaupë filosofinæ literatûrà,
domëjosi Nikolajaus ir Jelenos Rerichø skleidþiamomis idëjomis. 1944
m. vasarà traukiantis vokieèiams ir
artëjant antrajai sovietø okupacijai,
jis turëjo galimybæ iðvykti á Vakarus, bet pasirinko likti Lietuvoje:
„Mokymas, kuriuo gyvenau, tikino,
jog pasaulio ðviesa ateina ne ið Vakarø, o ið Rytø; jei pasitraukèiau á
Vakarus — neiðvengiamai þûèiau,
nes mano akys ir veidas nukreipti
Rytø pusën... Net neþinau, kuo galëèiau pagrásti tà nuojautà, taèiau ir
dabar esu ásitikinæs: tikrai bûèiau
þuvæs“. Mëgstamiausias jo posakis
buvo „Ex Oriente lux“ — „Ðviesa ið
Rytø“. Bet likimas Steponà Stulginská nubloðkë á visiðkai kitokius
Rytus...
1949 m. sovietø represinës struktûros aðtuoniolikai Lietuvos N.Rericho draugijos nariø uþvedë bylà
kodiniu pavadinimu „Puokðtë“ ir
pateikë iðgalvotus kaltinimus: organizuota antitarybinë veikla, misticizmas, ðnipinëjimas uþsienio specialiøjø tarnybø naudai, filosofiniø
knygø skaitymas, uþsienio kalbø mokëjimas, N.Rericho ir M.K.Èiurlionio paveikslø kolekcionavimas ir
t.t. Stepono Stulginskio bute rastos
knygos (lietuviø kalba — Franko
„Filosofijos ávadas“, „Biblijos katekizmas“, Maceinos „Socialinis teisingumas“ ir „Tautinis auklëjimas“,
„Dvylika Rig-Vedo himnø; vokie-

èiø kalba — Lao Dze „Raðtai“, Pitelio „Budos gyvenimas ir mokymas“,
lenkø kalba — „Upaniðados“, Majevskio „Dvasia materijoje“) tapo
ákalèiais, o jis pats — kaliniu, kaip ir
draugijos vadovai bei aktyviausi nariai, nuteisti 10 metø kalëti sovietø
lageriuose. Agni Joga (liet. Gyvoji
Etika) filosofija Steponui Stulginskiui padëjo iðgyventi ilgus kalinimo
metus, sunkø darbà akmens skaldyklose ir vario kasyklose, priþiûrëtojø smurtà ir patyèias, iðsiskyrimà
su artimaisiais ir Lietuva, dvasios
stiprybë padëjo nusiraminti, susitelkti kasdieniam iðlikimui ir pasikliauti savo likimu.
1955 m. gráþæs ið tremties Steponas Stulginskis ásidarbino Þemës
ûkio projektavimo institute vyriausiuoju architektu, 1962-1965 m. buvo Komunalinio ûkio projektavimo
instituto skyriaus virðininkas, o nuo
1966 m. iki pensijos dirbo Valstybinio statybos reikalø komiteto vyriausiuoju inþinieriumi. Per visà savo architekto darbinæ karjerà pasireiðkë kaip novatorius rajonø, miestø, gyvenvieèiø planavimo srityje,
raðë straipsnius spaudoje ir teorinius
darbus bûsimiems architektams, paraðë knygà rusø kalba „Architekto
urbanistokompleksinisþinynas“,kuri
tapo vadovu detaliøjø ir bendrøjø
planø sudarytojams ne tik Lietuvoje,
bet ir visoje Sovietø Sàjungoje.
Sovietmeèiu visi Steponà Stulginská paþinojo kaip puikø architektà, bet nematë kitos jo asmenybës
pusës. Gráþæs ið tremties, nesivieðindamas, toliau studijavo tai, uþ kà
buvo kalintas: skaitë ávairià Rytø ir
Vakarø filosofinæ literatûrà lietuviø, rusø, lenkø, vokieèiø kalbomis,
studijavo vokieèiø filosofo O.Ðpenglerio ir anglø sociologo A.J.Toinbio
veikalus.
Nors N.Rericho draugijø veikla
Sovietø Sàjungoje ir buvo uþdrausta, Nikolajaus ir Jelenos Rerichø
propaguotos Gyvosios etikos filosofinës idëjos sklandë uþdaruose intelektualø pokalbiuose. Po keliø deðimtmeèiø studijø ðios idëjos struktûrizavosi architekto Stepono Stulginskio galvoje ir taip gimë knyga
— „Rytø kosminës legendos“. Raðë
specialiai rusø kalba, kad jà galëtø
perskaityti kuo daugiau þmoniø.
(Nukelta á 12 psl.)
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Sodo darbai rudená, kuriuos bûtina
padaryti prieð þiemà
(Atkelta ið 9 psl.)
Sëklas reikia uþberti ne tik þemëmis, bet ir mulèiu (sausomis
durpëmis, mëðlu, medþio þieve,
medienos gabaliukais, ðiaudais,
pjuvenomis), kuris padeda apsaugoti augalus nuo temperatûros svyravimø, piktþoliø ir gerina dirvos struktûrà. Iki pirmøjø
ðalèiø mulèiuoti reikëtø ir minusinei temperatûrai jautriø vais-

medþiø ðaknis, braðkes.

marinas ar èiobrelis.

9. Augalø apðiltinimas
Bûtina apðiltinti ne tik ðalèio
bijanèiø augalø ðaknis, bet ir
stiebus. Pavyzdþiui, roþes, tulpes, chrizantemas, vynuoges reikia apdengti egliðakiais. Egliðakiais rekomenduojama apðiltinti ne tik krûmus, bet ir tokius
prieskoninius augalus kaip roz-

10. Medþiø balinimas
Paskutinis, taèiau svarbumu kitiems darbams tikrai nenusileidþiantis — medþiø balinimas kalkëmis. Klaidingai manoma, kad
medelius reikia balinti pavasará.
Sodininkai sako, kad medþius balinti reikia dar rudená — pirmiausia dël to, kad bûtø galima apsau-

goti juos nuo staigaus temperatûros pokyèio, grauþikø. Medþiø
balinimas pavasará neretai bûna
bergþdþias, nes pabudæ kenkëjai
spëja paþeisti net ir nespëjusius
prasiskleisti pumpurus. Prieð balinant kamienus, taip pat rekomenduojama paðalinti þievës atplaiðas, o nubalintus kamienus apriðti egliðakiais, medþiagø atraiþomis.

Orai Telðiuose
antradiená

+10°C
Vëjas: 3-5 m/s

Stepono Stulginskio legendos
(Atkelta ið 10 psl.)
Visoje Sovietø Sàjungoje ji buvo platinama rankraðèiu ar maðinraðèiu. Knygos populiarumas
augo. Tik þlugus komunistiniam
reþimui Rusijoje, ji iðspausdinta
legaliai ir kas keleri metai perleidþiama didþiuliais tiraþais.
Lietuviø kalba S.Stulginskio
knyga „Rytø kosminës legendos“
buvo iðleista 1999 m. Lietuvos

N.Rericho draugijos iniciatyva.
1989 m. Steponas Stulginskis
atkûrë Lietuvos N.Rericho draugijà ir padëjo pagrindus tolesnei
jos veiklai, iki mirties 1995 m.
buvo jos Garbës pirmininku. Suderinæs savyje dvi savo gyvenimo aistras — architektûrà ir filosofijà — jis mums paliko ne tik
modernius statinius, kurie iki ðiol
stovi Þemaitijos miestuose ir

Kultûros pamatas — Groþis ir Þinios,
Nes bûtent jie keièia þmonijos istorijà.
Tai mes galime matyti jau nuo pirmøjø istorijos puslapiø.
Abejoniø nekeliantys faktai byloja, kad nuo pirmykðèiø laikø
Visas progresas, visa laimë, visas þmonijos ðvietimas
Buvo kuriami Groþiu ir Þiniomis.
Taip pat ir ateities kultûros atrama bus menas ir mokslas.
Meno ir mokslo klestëjimas paðalina gyvenimo krizes.
Bûtent jie verèia þmones susimàstyti apie gyvenimo problemas,
Kurios gali bûti iðspræstos tik þengiant Groþio keliu.
Mes galime iðspræsti nesuskaièiuojamas mûsø laikmeèio problemas
Tik ásisàmonindami Groþá ir Kilnumà. Ten, kur Kultûra —
Ten teisingai sprendþiamos ir sudëtingiausios socialinës problemos.
Ten kur Kultûra, ten ir taika.
(S.Stulginskis, „Rytø kosminës legendos“,
66 legenda „Apie kultûrà ir pakantumà“)

miesteliuose, bet ir paraðë gyvenimo vadovëlá ateities kartoms.
Galbût, skaitydami „Rytø kosmines legendas“, ne viskà ið karto suprasime, bet legendos „Apie
vaikø auklëjimà“, „Apie brolybæ“, „Apie moters lygiateisiðkumà“, „Apie mokslà ir þinias“ byloja: mes teisingame kelyje á
þmonijos paþangà. Steponas
Stulginskis sakydavo: „Projektuokime ateitá...“

Ar plazdës Taikos
vëliava virð þemaièiø
kultûros tvirtovës?
Pranas Genys ir Steponas Stulginskis svajojo pastatyti „Alkos“
muziejaus rûmus su bokðtu, kuriame bûtø apþvalgos aikðtelë su patranka gynybai nuo prieðø. Bet ne
ginklais ar aukðtomis sienomis, o
tik þmoniø valia galima apginti savo kultûrines vertybes ir artimuosius. Tà valià sovietmeèiu slopino
represijø baimë. Nikolajus Rerichas gyvenimo pabaigoje norëjo
gráþti á tëvynæ Rusijà, bet sovietø
valdþia jo neásileido. Niekas nedráso stoti prieð sovietinës jëgos struk-

Darbas „Þemaitijos piene“ —
uþtikrintas stabilumo garantas!
Nepaisant ðiandienos iððûkiø, ypaè COVID-19
pandemijos, maisto pramonë nesustoja, pirkëjai
ir toliau ieðko savo mylimø ir pamëgtø produktø,
o tarp jø — ir „Þemaitijos pieno“ asortimento.
Siekiant uþtikrinti vartotojø poreikiø patenkinimà, „Þemaitijos pieno“ ámonë deda visas pastangas, dirba stabiliai, stebina naujais produktais,
skinasi kelià á uþsienio rinkas, yra socialiai atsakinga ir itin rûpinasi darbuotojø sauga ir sveikata.
Nors pandemija ne vienam kelia klausimø dël
ateities, „Þemaitijos pienas“ dràsiai teigia —
stabilumà uþtikriname! Ámonë investuoja á naujoves ir saugumà, bet didþiausià dëmesá skiria þmonëms — savo darbuotojams. Dël COVID-19 pandemijos ir su ja susijusiø galvosûkiø, ámonë neatleido në vieno darbuotojo ir toliau kuria bei
uþtikrina darbo vietas.
„Þemaitijos pienas“ kvieèia dirbti lydytø, puskieèiø ir kietø sûriø, varðkës sûreliø, sviesto gamybos, fasavimo, pakavimo padaliniuose ir skyriuose. Siûlo darbo vietas tiek darbininkams, tiek
specialistams (operatoriams, aparatininkams, automatikams). Ámonë suteikia galimybæ pasirinkti
patogø darbo grafikà, rûpinasi karjera, skatina
dirbti ðeimomis, rekomenduoti draugus ir artimuosius. Neturintiems darbo patirties, skiriamas
kuratorius, taip skatinant darbuotojus dalintis savo ágytomis þiniomis ir patirtimi naujo kolektyvo

nariui apmokyti. Akivaizdu, nauda — abipusë.
Norinèiam dirbti gamybos darbininku, nekeliami jokie reikalavimai, svarbiausia, Jûsø paèiø
noras dirbti sàþiningai, atsakingai, patikimai, siekti
tobulëjimo. Kompetencija ir atsakomybë uþ atliekamà darbà — privalumas. Padidinti atlyginimai
gamybos darbininkams, neatskaièius mokesèiø
(per mënesá nuo 1100 iki 1400 Eur, o per metus —
iki 18000 Eur), operatoriams ir CIP operatoriams
(per mënesá nuo 1450 iki 1900 Eur, o per metus —
iki 24700 Eur), aparatininkams (per mënesá nuo
1570 iki 2080 Eur, o per metus — iki 27000 Eur).
Uþ visa tai su kaupu atlyginama ne tik mënesiniu
atlyginimu, bet ir 25 ámonës teikiamomis naudomis
— nuo specialiø nuolaidø ir pasiûlymø gaminamai
produkcijai, organizuojamø renginiø ir ðvenèiø, draudimo nuo nelaimingø atsitikimø iki studijø finansavimo, staþuoèiø uþsienyje ir iðmokø sudarius santuokà ar ágijus iðsilavinimà. To kitur nerasite!
Taip pat kompensuojamos iðlaidos, jei ið kitø
rajonø á darbà atvyksite savo transportu ar su
kolega. Papildomos iðmokos sulauksite darbo
staþo ir jubiliejaus proga, per ðv. Kalëdas ir ðv.Velykas Jus pamalonins premijos ir dovanos. Ðiø ir
dar daugybës kitø naudø sulauksite tik atëjæ dirbti
á „Þemaitijos pienà“.
Tegul lydi abipusë nauda — kiekvienam ið Jûsø
ir ámonei!

Debesuota, lietus

tûras ir neapgynë „Alkos“ muziejaus kûrëjø Prano Genio ir Stepono
Stulginskio, þinomø ir gerbiamø
þmoniø ne tik Þemaitijoje, bet ir
visoje Lietuvoje. Net ir Justas Paleckis, gimæs Telðiuose, tarpukariu
pasiraðæs Lietuvos rerichieèiø Memorandumà, o sovietmeèiu ëjæs
aukðèiausias pareigas Lietuvos ir
SSRS valdþios struktûrose, to padaryti nesugebëjo. Sovietmeèiu
muziejus prarado dalá saugotø vertybiø — á Vilniø buvo iðveþta apie
20 tûkst. dvarø ir 3,5 tûkst. þydø
bibliotekø knygø.
Þemaièiø muziejus „Alka“ ne tik
tvirtovë, kurioje patikimai saugomas meno ir mokslo palikimas, bet
ir ðventovë, kur tebegyvena Nikolajaus Rericho, Vydûno, Prano Genio, Stepono Stulginskio idëjø dvasia ir gimsta kultûra.
2022 metais minësime Þemaièiø
muziejaus „Alka“ ákûrimo 90-metá, Prano Genio 120-àjá gimtadiená
ir 70-àsias jo mirties metines. Telðiai tikrai yra verti kitais metais
tapti dar vienu Taikos miestu Lietuvoje, o prie Prano Genio paminklo ðalia muziejaus turëtø suplevësuoti Taikos vëliava.

treèiadiená

+10°C
Vëjas: 3-5 m/s
Debesuota su pragiedruliais,
trumpalaikis lietus

ketvirtadiená

+9°C
Vëjas: 5-7 m/s
Giedra, be krituliø

penktadiená

+11°C
Vëjas: 5-7 m/s
Debesuota, trumpalaikis lietus

„Kartais istorijoje kartojasi tai, kas buvo iðgalvota pasakoje“ (V.Hugo)
Spalio 12-oji — Ispanø kalbos diena.
Spalio 12-oji, antradienis
— 285-oji metø diena (antroji
41-osios metø savaitës diena).
Savo vardadienius ðiandien
ðvenèia: Rudolfas; Serapinas;
Gantas; Deimintë; Salvinas;
Ralfas;
rytoj: Eduardas; Mintaras;
Nortautas; Venancijus; Edvardas; Nortautë; Edgaras;
poryt: Kalikstas; Vincentas;
Mindaugas; Rimvydë; Fortunata.
Saulë ðiandien teka 07.39
val., leidþiasi 18.31 val. Dienos ilgumas — 10.52 val.
Rytoj tekës 07.41 val., leisis
18.29 val. Dienos ilgumas —
10.48 val.
Poryt tekës 07.43 val., leisis
18.26 val. Dienos ilgumas —
10.43 val.
Jaunatis.
Saulë Svarstykliø þenkle.

