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Kolektyviniaisodai
Vokietijoje?

Taip, bu vu sio je Ry tų Vo
kie ti jo je iš li ko ko lek ty vi nių 
so dų at mai na, tik arų čia 
ke tu ri, ne še ši kaip pas mus. 
Va ka rų vo kie čiai apie šiuos 
so dus kal ba kiek iš aukš
to, ne va, tai so cia lis ti nės 
Vo kie ti jos iš mis las. Nie ko 
pa na šaus. Vi ki pe di jo je ra
dau, kad to kie va di na mie ji 
varg šų so dai bu vo stei gia mi 
de vy nio lik to jo am žiaus pra
džio je sie kiant su švel nin ti 
di de lius so cia li nius skir tu
mus. Ži no ma, so vie ti nė se 
ša ly se jų veik la įgi jo tam 
tik rų at spal vių. Bu vu si mū
sų so do šei mi nin kė rin ko iš
kar pas, ku rias ra dau vie no je 
dar ži nin kys tės kny go je, 
apie Vel te no so dų ben dri jos 
Nr. 90 veik lą. Ir ben dros tal
kos, ir  už au gin tų dar žo vių 
mu gės, pel ną ski riant jau nai 
Je me no res pub li kai – vi sa 
tai bu vo. Ta čiau to kių so dų 
yra vi so se Va ka rų ša ly se, 
jie ypač po pu lia rūs tarp 
did mies čių žmo nių, gy
ve nan čių dau gia bu čiuo se. 
Sa vai me su pran ta ma. Da bar 
skly pus ypač mie lai per ka 
jau nos šei mos su vai kais.

Ap ri bo ji mų čia dau giau 

nei Lie tu vo je: pa vyz džiui, čia 
ne ga li ma nuo lat gy ven ti. Bet 
šis punk tas ty liai apei na mas: 
va sa rą dau ge ly je na me lių 
ver da gy ve ni mas. Bet tik va
sa rą. Ne ga li ma triukš mau ti 
nuo dvy lik tos iki tre čios va
lan dos – ra my bės me tas. Tai 
su ži no jau, su lau ku si pa sta bos 
iš kai my no, kai kal te liu ir 
plak tu ku ša li nau at šo ku sį da
žų sluoks nį. Ne nu ste bau, juk 
vi si esam tuos da ly kus gir
dė ję, bet kaž ko dėl gal vo jau, 
kad ry tų žmo nės li be ra les ni, 
la biau at si pū tę. Ne. Vo kie čiai 
yra vo kie čiai. Ket vir tį so do 
skly po tu ri už im ti dar žas. 
Šios ben dri jos va do vai no ri 
iš sau go ti pir mi nę idė ją: že
mė tu ri pa dė ti pra si mai tin ti. 
Ki tos ben dri jos, kiek te ko 
gir dė ti, yra li be ra les nės, iš 
ten dar žo vės jau iš si kraus tė. 
O gai la.

Že mė ne der lin ga – prie
smė lis, kaip ir vi sa me Bran
der bur go kraš te. Va kar, rug
pjū čio 25, nu ka siau bul ves. 
Du ki bi rai. Ran ko mis žars
čiau kaš to nų dy džio bul ve
les, džiaug da ma si, kad ma
nęs ne ma to plun giš kio so do 
kai my nai. Ty lom svars tau, 
iš kur gaut prie ka bą mėš lo. 
O kaip da bar pra vers tų trą
ši Plun gės gry by no že mė... 

Lais ty mas au to ma ti zuo tas. 
Žmo nės ra miai iš vyks ta 
ke le tui sa vai čių atos to gau ti, 
nu sta tę vie no kio ar ki to kio 
lais ty mo pro gra mą. Nau jes
ni įren gi niai re a guo ja į drėg
mę: ne lais to, jei ly ja.

Tai gi, ke tu ri arai. Stan
dar ti nis vie no aukš to na
me liu kas, ku ria me – vie nas 
di de lis kam ba rys, ja me ir 
vir tu vė, ir kam pe lis va ka
ro ji mui, ir so fa. Du šas,tu a
le tas. Te ra sa. Jai ski ria mas 
ypa tin gas dė me sys, ji pa
slėp ta nuo pa ša li nių akių 
gy vat vo rė mis ar šiaip tvo
ro mis, jo je pus ry čiau ja ma, 
pie tau ja ma, ben drau ja ma. 
Jo se pa pras tai pri krau ta 
daug gė lių va zo nų, nie ku
čių. Pa gei dau ti na, kad prie 
te ra sos bū tų ir tven ki nu kas. 
Štai ir čiur le na sro ve lė, 
plau kio ja ke lios auk si nės 
žu ve lės, šna ra nen drės, į 
van de nį žvel gia Af ro di tė.  
Idi lė, ne ma no su kur ta. Aš 
bū čiau pa bi jo ju si to kio ki čo, 
bet da bar – vi sai mie la.

Kas met ben dri jos na riai 
tu ri vie ną die ną ati dirb ti, o jei 
ne no ri ar ne ga li, ga li at si pirk ti 
pi ni gė liais. Be je, so dų že mė 
ne par duo da ma, tik iš nuo
mo ja ma, pri ta rus ben dri jos 
val dy bai, par duo da ma tik tai, 

Vil ma Mosteikienė

Kasdienisgyvenimasnenamie
Pir miau sia rei kia su si kaup ti ir iš mok ti nau do tis vo kiš ka kla via tū ra, ku rio

je lie tu viš ki žen klai pa bi rę bet kaip. Pa vyz džiui, š rai dė sle pia si po f, o f – 
po dvi taš kiu. ša ra da, sme ge nų mankš ta. Ar bu vi mas Ber ly no kai my nys tė je 
ir gi to kia ša ra da? Kol kas ne. Kol kas esu sau gio je zo no je, sa vo so de.

kas ant že mės.
Mū sų kai my nai iš de ši

nės – pa gy ve nę ru sa kal biai. 
Per aukš tas gy vat vo res nie
ko ne ma tyt, tik ra mi ru
siš ka šnek ta plau kia, o kai 
su si du riam, įsi ti ki nu, kad 
tai la bai jau kūs ge rų akių 
žmo nės. At va žiuo ja, se no
viš kai pa lais to, su tvar ko ir 
vėl iš ga ruo ja. Iš kai rės – 
jau na bos nių šei ma. Va sa ros 
pra džioj at lė kė ke li vy ru kai, 
pri pil dė di džiu lį ba sei ną 
van dens, taš kė si ir kvy ka vo 
kaip ma ži vai kai, poš kė jo 
alaus kamš čiai, skam bė jo 
Bal ka nų mu zi ka. Po to, iš
sky rus po rą kar tų, kai at va
žia vo su šei ma, so das ty li 
tuš čias, tik pik tžo lės au ga, 

tik ka ru ty je su krau ti pū va 
obuo liai. Prie šais mus – vie
ni iš so do sen bu vių, vy res ni 
vo kie čiai, gy ve nan tys sa vo 
už da rą gy ve ni mą. Nie kas su 
py ra gais į sve čius ne vaikš to. 
Ne bent at ei na pa sa kyt, kad 
sa vait ga lį švęs gim ta die nį, ir 
iš anks to at si pra šo, jei mu
zi ka skam bės kiek gar siau. 
Ga lė tų tie bos niai vėl ka da 
at va žiuot...

Po so dą vaikš to straz das. 
Jis at ei na pa si imt uo gų nuo 
krū mo, ku rio lie tu viš ko 
pa va di ni mo ne ži nau, la pai 
pa na šūs į ro do den dro, tik 
di des ni, uo gos di do kos, juo
dos. Vaikš to jis ty liai ir kaž
kaip grakš čiai, ne baikš tus ir 
pa ma žu tam pa sa viš kis. Jei 

ku rią die ną ne pa ma tom – 
kaž ko trūks ta. 

Aiš ku, yra skir tu mų tarp 
mū sų ir vo kie čių so dų ben
dri jų, bet vie na ben dra sa
vy bė sie ja jų sa vi nin kus 
– mei lė gam tai. Bu vu sios 
so do sa vi nin kės Mar ga ri tos 
akys nu švin ta, kai ji pa sa ko
ja apie sa vo gė les, apie tai, 
kaip jie su vy ru kū rė si čia 
ply na me lau ke, kaip skur dus 
smė ly nas ta po veš liu so du. 
To kie pat ir ma no plun giš
kio so do kai my nų vei dai, 
kai džiau gia si ge rai už de rė
ju siom bul vėm ar ro do ką tik 
pra žy du sią ro žę. Čia es mė, 
o vi sa ki ta – tik de ta lės, tik 
niu an sai.

Vokietija

Jo lan ta klietkutė

PlungėsfotografasMendelis-MovšaBerkovičius
Var ty da mi iš li ku sias tar

pu ka rio Plun gės gy ven to jų 
nuo trau kas ne ju čia at krei
pia me dė me sį, kad dau
gu mą jų pa da rė fo to gra fas 
M. Ber ko vi čius. Se nų jų 
plun giš kių pa klau sus, at sa
kys, kad jis bu vo gar sus ano 
me to Plun gės fo to gra fas, 
nu ves ir pa ro dys na mą, ku
ria me bu vo atel jė. De ja, tuo 
ži nios ir pa si bai gia... vi si 
ži no jo, kad bu vo toks fo to
gra fas – bet nie ko dau giau.

Kny go je „Lie tu vos fo to
gra fi jos is to ri ja“ V. Juo da kis 
pa tei kia tik vie ną sa ki nį: 
„Plun gė je bu vo fo to gra fas 
M. Ber ko vi čius (19051932 
m.)“. Ta čiau per žvel gus 
mu zie juo se bei ko lek ci nin
kų ar chy vuo se iš li ku sias M. 
Ber ko vi čiaus nuo trau kas 
ma to me, kad jis fo to gra fa vo 
nuo 1903 m. iki ~1939 m.

Net fo to gra fo var das 
spau do je bu vo ne ži no mas, 
už ra šo ma tik pir mo ji rai dė 
„M“, ku ri bu vo nuo trau kų 
nu ga rė lė se esan čia me fo
to gra fo spau de.

2013 m. iš leis to je kny
go je „Ja ko vas Bun ka“ mi
ni ma, kad Plun gė je bu vo 
„...du fo to gra fai (vie nas jų 
pla čiai Že mai ti jo je ži no mas 

Berkovičiaus sūnus Peisachas Mordechajus Berkovičius 
trylikos metų sukaktuvių BarMicva proga 1929 m.

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

Isaakas Civje.

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

Men de lis Ber ko vi čius)“. 
Var das „Men de lis“ mi ni mas 
ir Pe ter bur go ar chy vo do ku
men tuo se. Ta čiau vie ti niai 
tar pu ka rio plun giš kiai ne si
var gi no ir fo to gra fą va di no 
pa pras čiau – Mi cha e liu. 
Men de lis ir Mi cha e lis yra 
skir tin gi var dai, tad jei gu 
plun giš kiai va di no fo to gra
fą Mi cha e liu, grei čiau siai jo 
tik ras var das bu vo Mov ša 
ar ba jis tu rė jo dvi gu bą var
dą Mov šaMen de lis.

Men de lisMov ša Ber ko
vi čius gi mė 1880 ar 1881 
m. lap kri čio mėn. Liu ci no 
m., buv. Vi tebs ko gu ber ni
ja (da bar Lu dza, Lat vi ja), 
pri klau sė Pa ber žės žy dų 

Vokiškas sodelis su Afrodite. Autorės nuotr.
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PlungėsfotografasMendelis-MovšaBerkovičius
Atkeltaiš6psl.

Berkovičiaus ateljėnamas. Autorės nuor.

Betė Berkovičienė su savo vaikais. Plungė, 1928 m vasa-
rio 13 d.

Juozas Stuopelis  6ojo 
pėstininkų Pilėnų 
kunigaikščio Margio pulko 
puskarininkis.

Kunigas Petras Rusteika 
su seserimi.

Mūrinės bažnyčios statyba.

Plungės bažnyčios statyba. ŽDM archyvas.

ben druo me nei. Kau no ap
skri ties ar chy ve sau go mi 
Plun gės paš to tau po mo jo 
ban ko in dė li nin kų są ra šai, 
ku riuo se 1908 ir 1912 m. 
mi ni mas fo to gra fas Ber
ko vič Mov sha, Pei sa cho 
sū nus.

Ka da ir iš ko mo kė si fo
to gra fi jos bei ko kio mis ap
lin ky bė mis pa te ko į Plun gę 
li ko is to ri jos pa slap ti mi.

Pe ter bur go Ru si jos vals
ty bės is to ri jos ar chy ve do
ku men tuo se ras tas įra šas, 
kad 1903 m. spa lio 21 d. 
fo to gra fas M. Ber ko vi čius 
iš gu ber na to riaus ga vo lei
di mą Plun gė je įkur ti me no 
fo to gra fi jos atel jė. Tai gi, 
fo to gra fo kar je ra Plun gė je 
is to riš kai fik suo ja ma nuo 
1903 me tų, nors pra dė ti 
dirb ti jis ga lė jo ir kiek anks
čiau, ga vęs vie tos po li ci jos 
vir ši nin ko lei di mą.

Fo to atel jė įkū rė ir pats 
ap si gy ve no Plun gės cen tre, 
tur tin gų žy dų ap gy ven din
to je Vy tau to gat vė je, me di
nia me na me (dab. Vy tau to 
g. 6a). Per vi sus ka rus na
mas iš li ko ir net šio mis die
no mis yra da žy tas pa na šia į 
anks čiau bu vu sią – tam siai 
vyš ni ne, spal va.

M. Ber ko vi čius tik riau
siai mo kė si pas sa vo ama to 
pro fe sio na lus, nes net ir 
šian dien ste bi na jo fo to
gra fi jų ko ky bė – jų tar si 
ne pa lie tė lai ko tėk mė, iš
li ko de ta lu mas, kon tras tai, 
pus to niai, žvilgs nį pri kaus
tan čios nuo tai kos, žvilgs
niai...

Tik riau siai nuo pat įsi
kū ri mo fo to gra fas ėmė ir 
mo ki nius– pa gal bi nin kus, 
nes ~19061907 m. pas jį 
fo to gra fi jos pa slap čių jau 
mo kė si pa ku tu vė niš kis Ig
nas Stro pus, vė liau ta pęs 
gar siu Kre tin gos bei Pa lan
gos fo to gra fu.

Fo to gra fuo tis pas M. 
Ber ko vi čių at ei da vo ži no mi 
to me to žy dų ben druo me nės 
vei kė jai, ver sli nin kai, ama
ti nin kai, šven ti kai... Iš li kęs 
Plun gės bur mist ro Do vy do 
Bo re cho Gold va se rio por
tre tas, įam žin ta Plun gė je 
bu vu si žy dų fut bo lo ko man
da „Ma ka bi“...

Kad fo to gra fas bu vo sa

vo sri ties pro fe sio na las ro do 
ir tai, kad jo atel jė lan kė si ne 
tik žy dai, bet ir ki ti mies te
lio gy ven to jai bei sve čiai, 
pav., vos įkū rus atel jė, fo
to gra fa vo si ku ni gas Pet
ras Rus tei ka, o tar pu ka riu 

fo to gra fuo tis at ei da vo vi si 
be iš im ties: iš li kę ne ma žai 
6ojo pės ti nin kų Pi lė nų 
Ku ni gaikš čio Mar gio pul ko 
ka rių nuo trau kų (pa ski rų ir 
gru pi nių), An ta no Turs kio 
(pir mo jo mo kyk lų ins pek

Šaulė su uniforma.

Eigulys Norvainis.

Bažnyčios šventinimo proga  švenčių patarnautojos 
šalia klebonijos.

Plungės bažnyčios choras. ŽDM archyvas.

to riaus Plun gė je), Juo zo 
Ku čins ko (pir mo jo Lie tu
vo je įstei gu sio li nų ver pi mo 
įmo nę), Si mo Nor vai nio 

(ei gu lio) por tre tai, įam žin
ta Plun gės dva ro siu vė jo 
sū naus Vi tol do Dau man to 
šei ma ir t.t.

Fo to gra fas dir bo ne tik 
sa vo atel jė, kvie čia mas ei
da vo fo to gra fuo ti ren gi nių, 
šven čių, mies te lio įvy kių, 
pav.: M. Ogins kio dva ro tar
nau to jų gru pi nis por tre tas 
par ke, Plun gės baž ny čios 
cho ras, nau jos baž ny čios 
sta ty bi nin kai, šven čių pa
tar nau to jos ša lia kle bo ni jos 
Plun gės baž ny čios šven ti ni
mo pro ga ir daug ki tų.

Iki I pas. ka ro nuo trau kas 
pa kli juo da vo ant įvai raus 
dy džio fo to gra fi nių kor te
lių, nu ga rė lė je įspaus da
vo vio le ti nės spal vos ova lo 
for mos ant spau dą, ku ria
me ru sų kal ba bu vo įra šy
ta: „ФОТОГРАФИЯ / М. 
БЕРКОВИЧА / Плунгяны. 
Ков. губ.“ (Fo to gra fi ja / M. 
Ber ko vi čiaus / Plun gė. Kau
no gu ber ni ja). Tar pu ka riu 
nuo trau kas spaus di no ant 
fo to gra fi nio po pie riaus, ku rio 
ki ta pu sė pri tai ky ta už ra šy ti 
ad re sui bei laiš ko teks tui. 
Tuo me tu nuo trau kas žen kli
no vie nu iš dvie jų vio le ti nių 
spau dų: 1) ka lig ra fi niu šrif tu 
„Fo to / M. Ber ko vi čius / 
Plun gė“, 2) vien ti sa ei lu te 

J. Klietkutės kolekcija.

J. Klietkutės kolekcija.
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Mes ne sa me svar bes ni 
už juos

Pu rie nų ta kas, plu kių kal va, ie vų kal nas, tul pių 
so dy ba ir pie nių auk su nu ber ti lau kai. Pir mos kai me 
kul tū ri nės pra mo gos, pra si de dan čios su pir mais žie
dais. Šį kart  tai spek tak liu kas iš mies to su pui kiais 
(net keis ta, taip ne įpras ta pro vin ci jo je) ak to riais ir 
pri mi ty vo ku sce na ri ju mi, su tris de šim čia žiū ro vų, ir 
tie pa tys be veik vien mo te rys mo ky to jos.

Di de lis per ver smas prieš at lai dus Že mai čių Kal
va ri jo je, at ėjus nau jam ku ni gui. Stai ga, na, ne vi sai 
ei li nis, pa šven tin tas baž nyt kai mis nu švin ta dai liais 
ša li gat viais, as fal tuo tais ke liu kais, bliz gan čio mis 
par duo tu vė mis, aikš te lė mis. Vi si su ju dę so di na 
bul ves. Kva pų ir spal vų žy dė ji mas tie siog svai gi na, 
už bu ria, įtrau kia į kū ry bą, jaus min gu mą, no rą lėk ti, 
kaž ką da ry ti ir jo kiu bū du ne sė dė ti tro bo je, o ger te 
su ger ti trum pu tį sau lės ir ža lu mos su grį ži mo me tą. 
Lyg skruz dė ly ne su ju di mas lau kuo se ir ap link tro
bas, men kuo se kai mo ke liu kuo se ir prie tven ki nių. 
Va ka rais slė nius dar nu gu la šal tos mig los. Štai ir 
pir mie ji žings niai Eu ro po je  iki re fe ren du mo ne
ti kė tai vi siems su mo kė jo už tu ri mas kar ves, o po 
re fe ren du mo ir gi su mo kė jo tiek pat už tu ri mas kar
ves, bet tik kai ku riems. Te be si tę sia stum dy ma sis už 
bran ges nes kė des, tik jau eu ro pie tiš kas. Tiek čia tų 
bran gių kė džių ma žoj Lie tu vė lėj, ir tos jau ge ro kai 
ap lau py tos. Tur guj su ža lia vo po mi do rai ir pa bi ro 
viš čiu kai. Bu vau su ža vė ta, nu ste bau, jog nuo la ti nė 
kryp tin ga ko va, kad ir ne di de lių jė gų, ga li duo ti 
ko kį re zul ta tą: nors ir ko kie pi ni gai bu vo siū lo mi, 
kai mie čiai ne su si gun dė pjau ti šį mė ne sį me džių. 
Sa ko: paukš čiai da bar pe ri, ža lie ji su pyks. Pa lauk 
mal kų ke lis mė ne sius. Va di na si, jau yra kaž koks 
su pra ti mas, kad ir iš bai mės, ne su si gun dė di de liais 
pi ni gais, ne nu siau bė miš ko gro buo niš kai.

Ne kan triai lau kiu, kol pra žys vė liau siai pra si
sklei džian čios juo do sios tul pės. Jau ma to si žie mos 
šal čių pa da ry ti nuos to liai. Tik rai stip rūs bu vo šal čiai, 
nors ir trum pi, bet nu ša lo ro žė, vy nuo gė, kriau šė, 
vie na obe lė lė. O ir vie ta po pa par čiais čia taip mė
gia ma šal nų  ir že mu ma, ir dur py nai, kal nai, šal
ti niai. Vis kas daug vė liau pra žys ta, už au ga, žiū rėk, 
ne ti kė tai ge gu žės ga le dar ir nu šą la.

Ne la bai ti kiu ža lių jų per ga le to kio je don ki cho tiš
ko je ko vo je dėl ža lių jų plo te lių did mies čiuo se. Tik rai 
rei kia šven to pa šau ki mo ko vo je dėl kiek vie no me
džio, kai kvad ra ti nė pė da įkai no ta pi ni gais, sno biš ko 
gro žio ir gė rio su vo ki mu, sa va nau diš ku, lo bis ti niu, 
gro buo niš ku po žiū riu, sve riant tik pi ni gi nės sto rį 
ir po nu lio „aukš tį“. Ge rai pri si me nu, kaip Vil niu je 
pen kia aukš čio na mo gy ven to jai ko vo jo dėl vi sai po 
lan gais au gan čio ga lin go ąžuo lo. Ne ži nia, kam jis 
už kliu vo, bet dar sun kiau ko vo ti, kai me dis pri klau
so lyg ir vi siems, lyg ir nie kam, o toks pla čia ša kis 
už tam si na daug lan gų. Vie niems truk do lakš tin ga la 
mie go ti, ki tiems  var nos, dar ki ti siun ta ant la pų ir gi
lių, „šiukš lių“ bal ko ne, o kai kas su gal vo jo bū tent ten 
sta ty ti re kla mi nį sky dą. Jau bu vo pra dė tos pjaus ty ti 
ma žes nės at ža los, iš au gę iš ga liū no, kai stai ga tik rai 
lyg Die vas iš dan gaus at ėjo toks žva lus, rau donsk
ruos tis se ne lis su il ga bal tu tė le barz da, be si plaiks
tan čiais bal tais plau kais (gal tai bu vo se no vės žy nio 
dva sia, sau go ju si šven tą me dį) ir vis kas pa si kei tė, 
įvy ko ste buk las. Ne ži nia, kaip jam pa vy ko su si tar ti, 
bet da bar nuo lat, tam tik ru lai ku jis apei da vo vi sus 
me džius tam ra jo ne su ko pė tė lėm, su pjūk le liu, su 
žir klėm, su te pa lu me džių žaiz doms. Jei rei kė da vo, 
ap ge nė da vo, ap kas da vo, pri riš da vo li go tus me džius, 
gy dy da vo ar nu pjau da vo, so din da vo nau jus. Vie nas 
žmo gus, se nu kas, ne mo ka mai, ne pa liep tas, gra žiai, 
pro tin gai ir su Mei le. Da bar mes jo jau lauk da vom 
pa si ro dan čio, tu pi nė jan čio ap link kiek vie ną mū sų ra
jo no me de lį ir nie kaip ne pri pras da vom, ne ding da vo 
nuo sta ba, su si ža vė ji mas, ste buk lo spin de sys mū sų 
aky se. Ir glo bo jo me de lius Jis ne be vie nas, bū riais 
iš pas kos trauk da vo vai kai, rung da mie si, ku ris neš 
ko pė čias, o ku ris pjūk le lį, ki bi rą. Pa va sa rį taip bū riu 
neš da vo įkel ti in ki lus. Ir da bar dar ma to si pro lan gą 
ąžuo le įkel ti tik rai, sa kau, Šven to Me džių Glo bė jo 
in ki lė liai, nors ir to žmo gaus ne bė ra. Dar ke lis me tus 
vai kai pa tys ban dė pa si rū pin ti me džiais. Kaž koks vy
ras dar pa dė da vo vai kams ke lis me tus, bet taip vis kas 
ir bai gė si. O ko dėl? Ne at si ra do keis tuo lių, šven tų 
žmo nių, „bal tų var nų“? Juk kiek ne daug rei kia, tik  
Mei lės, ir ei da ma sa vo ąžuo lų alė ja pri si me nu tą se nu
ką. Ei da ma sa vo ta ku, ku rio vi du ry su gal vo jo iš aug ti 
iš dy kęs ąžuo liu kas, nu len kiu gal vą prieš šven tą me dį, 
pri si me nu se nu ką. Juk ga lė čiau nu pjau ti  iš dy go čia 
vi du ry ke lio, ga lė čiau apei ti, pra si kirs ti ke lią ap link, 
bet nu len kiu gal vą prieš me dį ir sie loj švie siau.

„Kal bėk gar siai ir aiš kiai, nu si lenk prieš ma žą 
ar di de lį au ga lą, kol pra ra si vi są sa vo pa si pū tu sį 
iš di du mą. Juk iš es mės mes ir au ga lai esa me ly gūs. 
Ka da nors mū sų kū nas taps mais tu au ga lams. Mes 
ne sa me svar bes ni už juos, kaip ir jie nė ra svar bes ni 
už mus“ (C.Cas ta ne da).

Paparčiai,Skuodorajonas

spaus din ti nė mis rai dė mis 
„M. Ber ko vic Plun ge.“.

1913 m. sau sio 1 d. Plun
gė je su si tuo kė Ber ko vič 
Mov ša, Pei sa cho sū nus 34 
m. am žiaus ir Garb Ba sia, 
Mov šos duk tė 27 m. am
žiaus. Ber ko vi čių šei ma 
ki lu si iš Pa ber žės, Gar bų 
šei ma – iš Plun gės. Šį fak tą 
liu di ja Plun gės žy dų ben
druo me nės do ku men tai.

Men de lisMov ša Ber
ko vi čius su žmo na au gi no 
du sū nus Po lį (Pe sa chą
Mor de cha ją, g. 1916 m.) ir 
jau nė lį Hir šą.

Ja ko vo Bun kos lab da ros 
ir pa ra mos fon do ar chy ve yra 
iš sau go tas 1929 m. fo to gra fo 
ir jo žmo nos var du ra šy tas 
kvie ti mas į sū naus Pe sa
choMor de cha jo barmic vą 
(re li gi nę pil na me tys tę).

De ja, dau giau apie fo to
gra fo šei mą ga li me su ži no ti 
tik iš Kau šė nuo se nu žu dy tų 
Plun gės žy dų są ra šo: 81. Ber
ko vi čie nė, 82. Ber ko vi čie nė 
Ba sė, 83. Ber ko vi čius Hir šas, 
84. Ber ko vi čius Men de lis, 
85. Ber ko vi čius Mo šė, 86. 
Ber ko vi čius Po lis.

1941 m. lie pos 15 d. M. 
Ber ko vi čius kar tu su ki tais 
šei mos na riais bei ki tais 
mies to žy dais bu vo be veik 
dviem sa vai tėm už da ry tas į 
si na go gą be mais to ir van
dens. Bal ta raiš čiai žy dams 
įsa kė kie me iš kas ti duo bę, 
į ku rią su me tė si na go go je 
bu vu sias šven tas kny gas, 
šven traš čius, do ku men tus 
ir pa de gė, o kad ge riau su
deg tų, prie duo bės pa sta tė 
fo to gra fą M. Ber ko vi čių 
ir lie pė mai šy ti, stum da mi 
prie ug nies kuo ar čiau, vi
saip iš jo ty čio jo si. Pas kui 
tos duo bės ug ny je su de gi no 
ir jį pa tį. Ki ti 1800 žy dų bei 
fo to gra fo šei mos na riai bu
vo iš va ry ti į Kau šė nų miš
ke lį ir ten nu žu dy ti...

Taip iš ny ko vi sa Plun gės 
žy dų ben druo me nė, taip 
din go vi sos ži nios apie gar
sų to me to fo to gra fą Men
de lįMov šą Ber ko vi čių...

Apie įdo mų prieš ka rio 
gy ve ni mą by lo ja tik iš li ku
sios nuo trau kos...

PlungėsfotografasMendelis-Movša
Berkovičius
Atkeltaiš7psl.

Oginskio parke. ŽDM archyvas.
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Kretinga

PaminklasM.K.Čiurlioniui
Plungėje.Kur?

MIE lI  
BI čIu lIAI, 

tik riau siai skai tė te, 
kad Plun gė je ža da
ma sta ty ti pa min klą 
M.K.čiur lio niui. Ma
nau, vi si tam pri ta
ria me ir ti ki mės, kad 
jis  tik rai bus pa sta
ty tas. Ga lė si me juo 
džiaug tis pa tys ir ne
rau do nuo da mi pa ro
dy ti ki tiems. 

Ir  vis dėl to...
Pa min klo ini cia to riai 

ke ti na pa min klą sta ty ti 
bū tent par ke ir bū tent 
prie rū mų (se niau sio je, 
cen tri nė je da ly je, kur ir 
taip daug skulp tū rų, kur 
ne iš ven gia mas sti lių su
si mai šy mas ir t.t. ir t.t.) 
 na cio na li nės reikš mės 
kul tū ros pa vel do ob jek te, 
ku ria me sta ty bos griež tai 
reg la men tuo ja mos įsta ty
mais ir tei sės ak tais. Bė da 
 nie kas jų ne ža da skai ty ti 
ir į spe cia lis tų re ko men
da ci jas at si žvelg ti. Ne ži
nia kaip su re a guos KPD 
vir šū nė, vie ti niai, at ro do, 
tam ne si prie ši na.

Kvie čiu iki pir ma die
nio ry to iš reikš ti sa vo 
kul tū rin gą ar gu men tuo tą 
nuo mo nę že miau nu ro
dy to se sve tai nė se. Pra

šy mas  kal bė ki me ne 
apie blo gus ša li gat vius 
ar kvai lą val džia, ki tus 
ne su si ju sius da ly kus, o 
apie pa min klą ir kur jis 
ga lė tų sto vė ti.

Žr. nuo ro das:
http://pzi nios.lt/Rub

ri kos/Ak tu a li jos/Ren ka
vie taM.K.Ciur lio nio
pa min klui 

http://ze mai cio laik
ras tis.lt/17743/pa min
kluipri ta riavi siokur
jissto vesgin cune truks
ta/#com ments 

http://laik ras tisp lun ge.
lt/mkciur lio niopa min
klassa liaru muaruz
kam py je/
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JolantaSkurdauskienė
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