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24 metų savaitė
Saulė teka 4.42 val.,
leidžiasi 21.55 val.
Dienos ilgumas – 17.13 val.
Delčia
26 mėnulio diena
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ŠIANDIEN
 SKAITYKITE:
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Didžiausias mokslas – iš-
mokti artimo akyse pastebė-
ti nepasirodžiusias ašaras ir 
suprasti giliai širdyje pa-
slėptą skausmą.

H. MNIŠEK

ŠIANDIEN – Antanas, Kunotas, 
Skalvė, Akvilina.

RYTOJ – Ru! nas, Valerijus, 
Labvardas, Almina, Bazilijus, 
Digna.

PORYT – Jolanta, Vitas, 
Tanvilas, Bargailė, Krescencija.

ŠIANDIEN besikei-
čiantis debesuotumas, 
gali palyti. Vėjas pietva-
karių, vakarų, 1-7 m/s. Oro tem-
peratūra dieną iki 24, naktį – iki 
15 laipsnių šilumos. 

RYTOJ debesuota su 
pragiedruliais, gali pa-
lyti. Vėjas vakarų, pie-
tvakarių, 5-10 m/s. Oro tempe-
ratūra dieną iki 23, naktį – iki 14 
laipsnių šilumos.

PORYT besikeičiantis 
debesuotumas, kritulių 
nenumatoma. Vėjas va-
karų, šiaurės vakarų, 5-8 m/s. 
Oro temperatūra dieną iki 19, 
naktį – iki 11 laipsnių šilumos.

Seimas ypatingos skubos 
tvarka priėmė Policijos veiklos 
įstatymo 18 straipsnio pataisų 
įstatymą, suteikdamas policijos 
pareigūnams papildomas teises. 
Priimtu įstatymu leista policijos 
pareigūnams policijos genera-
linio komisaro nustatyta tvar-
ka atlikti apyvartoje neteisėtai 
esančių akcizais apmokestina-
mų prekių ar naminių alkoholi-
nių gėrimų, taip pat apyvartoje 
teisėtai esančių prekių arba tei-
kiamų paslaugų kontrolinius 
pirkimus. Pataisos įsigalios 
2015 m. rugsėjo 1 d. Tikimasi, 
kad tai padės mažinti šešėlinės 
ekonomikos ir su ja tampriai 
susijusio organizuoto nusikals-
tamumo mastus, mažinti dėl 
nelegalios veiklos patiriamus 
valstybės biudžeto pajamų nete-
kimus, skatinti sąžiningą ir skai-
drų verslą, policijai – efektyviau 
darbuotis ir greičiau ištirti šiuos 
nusikaltimus.

Tautos skausmą išsineša 
nueinanti karta

Diana JOMANTAITĖ

Nelauktas beldimas į duris naktį. Griežti ir įsakmūs balsai. Traukinių stotis 
ir tamsūs dvokiantys vagonai. Nežinomybė ir pragaras svetimoje žemėje. Tokį 
siaubą prieš 74 metus birželio 14-ąją patyrė beveik 18 tūkstančių lietuvių. Iš jų 
apie 3 tūkstančiai buvo Kretingos rajono gyventojai. 

Šiandien apie lietuvių, kretingiškių patirtą tremties siaubą simboliškai primena geležinkelio bėgiai, tapę 
skausmo keliu. 

Miesto šventei – pirmosios 
Kretingos nuotraukos

Skelbimams bus 
skirtos specialios 

vietos
Diana JOMANTAITĖ

Nuo šiol kretingiškiams skelbimų 
nebereikės klijuoti ant stulpų bei 
tvorų, juo labiau, kad už tai bau-
džiama. Gyventojų patogumui Kre-
tingos miesto seniūnija pastatė 16 
naujų skelbimų stendų. 

Didžioji dalis stendų pastatyti šią ir pra-
ėjusią savaitę. Kaip „Švyturiui“ sakė mies-
to seniūnas Stanislovas Juknevičius, statyti 
mieste skelbimų lentas kartu su seniūnai-
čiais svarstė jau prieš porą metų. 

„Su seniūnaičiais jau prieš kiek laiko 
buvome iškėlę idėją, kad mieste reikalingi 
stendai, diskutavome apie tinkamas vietas. 
Šiemet atsirado galimybė idėją įgyvendin-
ti. Stendams statyti rinkome judrias vietas, 
kur daug praeivių“, – kalbėjo S. Juknevičius. 

Skelbimų stendai pastatyti Mairo-
nio gatvėje prie buvu-
sios „Smaližiaus“ kavi-
nės, sena skelbimų lenta 
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Viena iš pirmųjų Kretingos nuotraukų, kurios autorė – pir-
moji Lietuvos moteris fotografė Paulina Mongirdaitė.

Laima STONKUVIENĖ

M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje trečiadienį atidaryta neeilinė pa-
roda. Joje eksponuojamos pirmosios XIX a. pabaigos Kretingos nuotraukos, 
kurių autorė – pirmoji Lietuvos moteris fotografė Paulina Mongirdaitė. Jos 
dėka ir šiandien galime pamatyti ne tik senosios Kretingos vaizdus, bet ir 
sustabdytas grafų Tiškevičių gyvenimo akimirkas. 

Parodą „Kretingos ir grafų 
Tiškevičių fotografei Paulinai 
Mongirdaitei – 150“  parengė 
taip pat išskirtinė moteris Jo-
lanta Klietkutė. Ji daug metų 
iš smulkiausių detalių lipdė P. 
Mongirdaitės gyvenimo istori-
ją, surinko daug autentiškų jos 
nuotraukų, o viską sudėjo į mo-
nogra! ją – leidinys dienos švie-
są turėtų išvysti liepą.      

„Šiemet švenčiame fotogra-
fės Paulinos Mongirdaitės 150-
ąjį gimimo jubiliejų. Pagerbiant 
fotografės palikimą, mūsų bibli-
otekoje pristatomas vienas iš šių 
metų Kretingos 
miesto šventės 

2 p.

Atsigabeno įtartinų 

daiktų

Klaipėdos uoste patikrinę keltu iš 
Švedijos atplaukusio kretingiškio 
vairuotą mikroautobusą, jame pa-
sieniečiai aptiko įvairių įrankių. 
Aiškinamasi, ar jie įsigyti teisėtai.

8 p. 

Džiaugtis gyvenimu 

amžius – ne riba

Jiems 60 metų, gal kiek daugiau. 
Bet stebint jų vikrumą, azartą 
sporto varžybose, ištvermę ke-
lionėse, erudiciją konkursuose, 
negali nematyti iš jų trykštančio 
gyvenimo džiaugsmo. Iniciatyvių 
pedagogų klubo „Idėja“ iniciatyva 
pristatome 11 gyvenimo rudeniu 
besidžiaugiančių senjorų. 
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ANT AKMENOS KRANTŲ

Miesto šventei – pirmosios Kretingos nuotraukos

renginių – paroda, skirta Kre-
tingos ir grafų Tiškevičių fo-
tografei Paulinai. Paroda labai 
svarbi Kretingai, kadangi joje 
pristatomos pirmosios (XIX 
a. pab.) Kretingos nuotraukos. 
Šios nuotraukos įamžintos bū-
tent Paulinos Mongirdaitės“, – 
kalbėjo bibliotekos Skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus vedėja 
Birutė Naujokaitienė.

P. Mongirdaitė išleido atviru-
kų su Kretingos turgaus aikšte, 
Rusijos-Vokietijos sienos Kre-
tingos perėjimo punkto ir kitais 
vaizdais. Jos sugebėjimus pripa-
žino grafai Tiškevičiai, kvietę fo-
tografuoti šeimos narius, užsakę 
parengti Palangos ir Kretingos 
dvarų vaizdų albumus. Lanky-
damasi Kretingoje, Paulina įam-
žino visus pagrindinius Kretin-
gos miestelio objektus: Turgaus 
aikštę, cerkvę, dvaro rūmus, 
parką, gatves, pranciškonų vie-
nuolyną, jo koridorius, katalikų 
bažnyčią bei jos interjerą.

„Šios parodos organizato-
rė – taip pat fotografė, mūsų 
bibliotekos darbuotoja Jolanta 
Klietkutė. Ji daug metų archy-
vuose, muziejuose, privačiose 
kolekcijose, šeimos albumuose 
rinko smulkiausias detales ir 
lipdė vientisą Paulinos gyve-
nimo, veiklos istoriją. Jolantos 
ilgo, kruopštaus darbo rezulta-
tą – parengtą monogra� ją „Pir-
mieji pajūrio fotografai: Paulina 
Mongirdaitė ir Ignas Stropus“ 
– turėtume pamatyti netrukus“, 
– sakė B. Naujokaitienė. 

Jolanta susirinkusiuosius 
supažindino su P. Mongirdai-
tės biogra� ja, fotogra� jos dar-
bais, pateikė tikrai įdomios ir 
daug kam naujos informacijos. 
„Paulina kilo iš senos giminės, 
žinomos nuo kunigaikščio Ge-
dimino laikų. Jos giminė buvo 
labai plati. Gimė 1865 metais 

Apdovanoti gabiausi mokiniai

Raseinių apskrityje Kauno gu-
bernijos bajorų Mečislovo ir Zo-
� jos (Griškevičiūtės) Mongir-
dų šeimoje. Iš trijų vaikų buvo 
jauniausia – turėjo brolį Joną 
ir seserį Zo� ją. Buvo lavinama 
privačiame ponios Čarnockos 
pensione Varšuvoje, 1872-1885 
m. apsigyveno tėvų namuose 
Palangoje. Fotogra� jos Pauli-
na mokėsi Varšuvoje, ponios 
Tlek  kursuose moterims. Tie-
sa, ankstyvosios nuotraukos 
rodo, kad išsamiai fotogra� jos 
nesimokyta, gal tik technikos. 
Paulina mėgo siūti, siuvinėti, 
labai gražiai piešė. Buvo imlaus 
proto, turėjo gražų balsą, grojo. 
Buvo maištininkė, vilkėjo spor-
tinio stiliaus drabužius. Laisvai 
kalbėjo keliomis kalbomis. Visi 
dažniausiai vadino ne Paulina, 
o Pole, palangiškiai ją labai my-
lėjo, išsipasakodavo ir savo var-
gus, ir džiaugsmus“, – pasakojo 
J. Klietkutė.

Anot jos, iki šiol didžiausia 
intriga – kaip Paulina atrodė, 
nes niekur nėra jos nuotraukų. 
„Rašiau ir Lietuvos, ir Lenki-
jos, ir Amerikos fotografams. 
Visų atsakymas buvo panašus: 
jos nuotraukų tikrai nerasi, nes 

fotografai savęs nefotografavo. 
Neradau ir aš Paulinos nuotrau-
kos, ji mane atrado, – šypsojosi 
Jolanta. – Jau buvau praradusi 
viltį ją iš kur nors gauti, todėl 
išplatinau paskutinį prašymą 
parašyti mažiausią žinomą in-
formaciją. Atsiliepė moteris iš 
Lenkijos – jos vyras, tvarkyda-
mas sandėliuką, radęs albumus 
su nuotraukomis, kurios gali 
mane sudominti. Albume buvo 
Paulinos nuotrauka“.

P. Mongirdaitė nugyveno 
viena, savo šeimos nesukūrė, 
nors kelis gerbėjus ir turėjo. Iki 
pat tėvų mirties buvo paklusnia 
jų dukra, rūpinosi ne tik sergan-
čiais tėvais, bet ir vėžiu sirgusia 
seserimi. Iš savo darbo išlaikė 
visą šeimą. 

Fotografavo portretus ne tik 
savo studijoje, kurią Palango-
je, Vytauto gatvėje, atidarė apie 
1889 m., vyko pas klientus ir į 
namus. Ji pirmoji dokumenta-
listė, įamžinusi Palangą, pirmoji 
pradėjo leisti kunigaikščių gra-
viūras. Fotografavo visur ir vis-
ką, labiausia, žinoma, Palangą, 
jos gyventojus, pajūrį, poilsiau-
tojus, Kretingą.

1915 m. P. Mongirdaitės vei-

kla nutrūko – gali būti, jog tada 
sirgo vėžiu, sveikata nebeleido 
dirbti. Tačiau nuo 1924-ųjų, pa-
sak J. Klietkutės, fotografės atvi-
rukai vėl pasipila. Paskutinėje jos 
nuotraukoje įamžinti spektaklio 
„Amerika pirtyje“, minėjusio 25-
rių metų sukaktį, aktoriai. 

„Mirė Paulina 1924 metų 
lapkričio 5 dieną. Palaidota Pa-
langos kapinėse, deja, tiksli vieta 
nežinoma, kažkur prie koplyčios. 
Klausimų likę dar ne vienas, gal, 
bėgant metams, ir pavyks rasti 
visus atsakymus. Visa žinoma 
informacija bus sudėta į knygą 
– joje jau yra 320 puslapių, 576 
iliustracijos“, – kalbėjo J. Kliet-

kutė.
Pasiteiravus, kaip gimė idėja 

domėtis pirmąja Lietuvos mo-
terimi fotografe, sakė: „Brolis 
Gediminas davė sutvarkyti nuo-
traukų dėžutę. Joje radau gim-
nazisto nuotrauką, o jį įamžino 
Paulina. Įdomu pasidarė, kas ji 
tokia buvo. Gediminas man tą 
nuotrauką atidavė, tada ir pradė-
jau rinkti informaciją apie Pauli-
ną. Tai buvo 2002 metais“.                        

Parodos apie P. Mongirdaitę 
atidarymo dieną J. Klietkutę nu-
džiugino šventojiškis meninin-
kas Petras Baronas – jis atvežė P. 
Mongirdaitei ir I. Stropui skirtus 
medalius.

Parodą, skirtą prisiminti ir pagerbti Kretingos ir Palangos fotografę Pau-
liną Mongirdaitę, parengė iš smulkiausių detalių jos gyvenimo ir veiklos 
istoriją sudėliojusi fotografė, M. Valančiaus viešosios bibliotekos dar-
buotoja Jolanta Klietkutė.

Paulinos Mongirdaitės jubiliejiniam gimtadieniui skirti šventojiškio me-
nininko Petro Barono medaliai.

Parodoje eksponuojamos ne tik pirmosios P. Mongirdaitės darytos Kre-
tingos nuotraukos – čia galima pamatyti, ir kaip atrodė pati fotografė.

Rasa GEDVILAITĖ

Pasibaigus mokslo 
metams, Kretingos mies-
to šventės išvakarėse 
tradiciškai pagerbiami 
gabiausi rajono moki-
niai. Gabių ir talentingų 
vaikų šventę, kurią or-
ganizuoja Kretingos ra-
jono savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo 
skyrius, globoja rajono 
meras Juozas Mažei-
ka. Šiemet apdovanoti 
mokslo ir meno srityse 
pergalėmis puošęsi 11 
mokinių ir du meno ko-
lektyvai.

Šventės vedėja Kretingos M. 
Daujoto pagrindinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja Jūratė 
Račinskienė pasveikino visus 

susirinkus į šiemet jubiliejinius 
– 15-tuosius – metus skaičiuo-
jančią šventę. „Apdovanotieji 
mokiniai paliks įrašą gabių ir 
talentingų vaikų knygoje, kuri 
neseniai pradėta leisti. Jūsų, 
mokiniai, puikūs pasiekimai – 
džiaugsmas ir tėvams, ir moky-
tojams“, – teigė šventės vedėja.

Pirmiausia visus pasveikino 
šventės globėjas rajono meras 
J. Mažeika. „Turime gražią tra-
diciją pasibaigus mokslo me-
tams dar kartą sugrįžti į juos ir 
prisiminti jūsų laimėjimus, pa-
siektus tikslus ir jūsų parvežtas 
pergales. Esate jauni žmonės, 
kurie garsinate Kretingos vardą 
ne tik mūsų valstybėje, bet ir už 
jos ribų. Kiekvienas didis darbas 
prasideda nuo mažų, pradeda-
me juos kurti nuo smulkmenų. 
Tikiu, kad ir jūs savo didžius 
darbus pradėjote nuo mažų 
žingsnelių turėdami didelės 

Apdovanotieji gabiausi ir talentingiausi rajono mokiniai ir kolektyvai.




