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ANT AKMENOS KRANTŲ

Naujoje knygoje – Žemaitijos geležinkelio istorija
Aistas MENDEIKA

Praėjusį penktadienį Kretingos muziejuje skaitytojams pristatyta knyga
„Žemaičių kultūros savastys II. Epochų jungtys“, kurioje pasakojama apie
Žemaitijos krašto istoriją. Joje išspausdinta ir kretingiškio istoriko Juliaus
Kanarsko publikacija „Per Žemaitiją į platųjį pasaulį“, pasakojanti apie
Šiaulių-Kužių-Kretingos geležinkelį bei jo reikšmę pajūriui.
Kretingiškio istoriko J. Kanarsko publikacija pavadinta
„Per Žemaitiją į platųjį pasaulį“
ne šiaip sau. Toks šūkis kabėjo
Telšiuose, kai buvo atidaroma
Šiaulių-Telšių-Kretingos geležinkelio atkarpa, turėjusi didelę
įtaką ne tik pajūrio, bet ir visos
Lietuvos ūkio istorijai.
Publikacijoje „Per Žemaitiją
į platųjį pasaulį“ teigiama, jog,
Lietuvai atkūrus valstybingumą,
paveldėta geležinkelių infrastruktūra neatitiko naujų ekonomikos ir prekybos poreikių. Tai
ypač akivaizdu pasidarė 1923iaisiais, kai Lietuvos ekonomikos ir geležinkelių sistemos dalimi tapo atgautasis Klaipėdos
uostas. „Geležinkeliu Klaipėdą

iš Lietuvos vidurio buvo galima
pasiekti tik maršrutu KaunasJonava-Radviliškis-PagėgiaiKlaipėda. Kiti du keliai vedė per
Latviją ir Vokietiją. Toks susisiekimas nebuvo patogus, kelias
gana ilgas (nuo 260 iki 382 km),
be to, teko važiuoti svetimų valstybių teritorija, gaišti laiką pasienyje“, – rašoma publikacijoje
„Per Žemaitiją į platųjį pasaulį“.
Gausiai ano meto fotografijomis iliustruotoje knygoje išsamiai pasakojama apie TelšiųKretingos geležinkelio ruožo
statybą, kuriame darbus vykdė
danų firmos specialistai, o darbininkai daugiausia buvo vietiniai žmonės. Sąmatinė geležinkelio statybos darbų vertė siekė

17 mln. 684 tūkst. 490 litų.
„Statyti geležinkelį buvo
samdoma 700-800 darbininkų.
Vasarą jie dirbdavo dviem pamainomis, o žiemai grįždavo į
namus. Pagrindiniai darbai buvo
dirbami rankomis, o žemiausios
kategorijos darbininkas, dirbęs
kastuvu, per dieną uždirbdavo
apie 18-20 litų. Tai buvo nemaži
pinigai, nes, pavyzdžiui, 50 kilogramų rugių kainavo 8 litus.
Be juodadarbių, prie geležinkelio statybos dirbo ir kvalifikuoti
darbininkai: kalviai, šaltkalviai,
dailidės, ekskavatorių mašinistai
ir kt. 1930 metais atnaujintiems
darbams vadovavo Kretingos
dvaro rūmuose įsikūrusi danų
firmos atstovybė“, – knygoje pa-

Kretingos geležinkelio stotis. Nuotr. A. Survilos, 1925 m., iš Kretingos muziejaus fondų.

Apie Šiaulių-Kretingos geležinkelį, pristatydamas naująją knygą, pasakojo istorikas Julius Kanarskas.
J. Klietkutės nuotr.

sakoja J. Kanarskas.
Naujojo geležinkelio atidarymo ceremonija įvyko 1939
metų spalio 29 dieną. Iš Kauno
atvažiavo specialus traukinys,
kuriuo atvyko valstybės prezidentas Antanas Smetona, ministras pirmininkas Juozas Tūbelis,
susisiekimo ministras Vytautas
Vileišis bei kiti svečiai. Geležinkelį pašventino Telšių vyskupas
J. Staugaitis. Prezidentas A. Smetona, atidarydamas geležinkelį,
perkirpo simbolinę juostelę, juo
pravažiavo pirmasis garvežys.
Pasak naująją knygą pristačiusių jos rengėjų Virginijaus
Jocio, Tomo Petreikio, skaitytojams taip pat pateikiama daug
medžiagos apie žemaičių kultūros tyrimus, folklorą ir originaliąją kūrybą, daug įvairių
iliustracijų. Be to, šioje knygoje
skaitytojai ras ir dvi kompaktines plokšteles, kuriose įrašytos
ano meto pučiamaisiais instrumentais atliekamos melodijos
bei Raseinių krašto dainos.
„Epochų jungtys 2013 metais išryškėjo įvertinus Žemaičių

krikšto (1413), 1863 m. sukilimo, Dariaus ir Girėno skrydžio
per Atlantą (1933), Lietuvos
Sąjūdžio (1988) ir kitų įvykių
reikšmę. Leidinyje kalbama apie
nūdienos sąlygomis Lietuvai
ypač svarbius istorijos, etnomuzikologijos, kalbotyros ir kt.
kultūrologijos dalykus. Straipsniuose autoriai atkakliai ieško
vis naujų lietuviškojo ir žemaitiškojo atsparumo atšiauriems
globalizacijos vėjams dvasinių
bei istorinių versmių.
Kiekvienas,
keliausiantis
Šiaulių-Klaipėdos geležinkeliu,
galės pamąstyti apie jo istorinę
reikšmę Lietuvai, pasigėrėti dailininko K. K. Šiaulyčio akvarelės
vaizdais po Šiaurės Žemaitiją,
suvokti žirgų žemaitukų stiprybę. Galės sutikti iškilius keliaujančius žemaičius, pasiklausyti
kompaktinių garso plokštelių
„Raseinių krašto dainos: 2 rinkinys“ ir „Tradicinė Žemaitijos
dūdų muzika ir giesmės“ rinkinių“, – rašoma knygos „Žemaičių kultūros savastys II. Epochų
jungtys“ anotacijoje.

Tiesiogiai turėtume rinkti ne tik merus
(Atkelta iš 3 p.)

gyventojų noro, bet nuo taryboje esančių narių pozicijos,
jų kaprizų. Didžiosios partijos,
esančios savivaldybės taryboje,
ir jų nariai yra susibūrę aplink
pirmininką, viską sprendžia nedidelė grupelė žmonių. Niekas
beveik nedrįsta atvirai pasakyti lyderiui, tai yra pirmininkui,
apie asmenines klaidas ir vienu
ar kitu klausimu turi balsuoti ne
taip, kaip nori, o taip, kaip pasakys pirmininkas. Pavyzdžiui,
kad ir verčiant iš posto merą.
Kretingos gyventojai gerai žino,
kad meras ar administracijos direktorius gali netekti pareigų ne
vien dėl blogo darbo ar padarytų klaidų.
Ne tik mano, bet turbūt
ir daugelio rajono bei miesto
žmonių nuomonė yra tokia, jog
meras turėtų būti renkamas gyventojų, pats galėtų pasirinkti

pavaduotoją ir administracijos
direktorių. Ir tik jis galėtų juos
atleisti iš šių pareigų. Meras
turi spręsti gyventojų problemas, o ne vykdyti nuolat besikeičiančios tarybos daugumos
įgeidžius. Žmonės turi išsirinkti
tokį merą, kuris žinotų, kad į šį
postą jis atėjo žmonių valia, o
ne paskirtas partijos. Tiesiogiai
išrinktas meras dirbtų geriau,
tvirčiau ir atsakingiau, nebūtų
supančiotas ambicijų ir keršto
pančiais. Tiesiogiai renkant merus, tokie rinkimai būtų objektyvesni, demokratiškesni.
Iki šiol renkame ir savivaldybių tarybų narius, o kodėl negalėtume rinkti ir seniūnų? Kodėl
seniūnai skiriami administracijos direktoriaus? Tiesa, jie dalyvauja konkursuose šioms pareigoms užimti, bet juk visiems
aišku, kad jau iš anksto nuspręsta, kas šią kėdę užims. Net sovietiniais laikais buvo renkami

apylinkių tarybų deputatai ir jie
patys išsirinkdavo apylinkės pirmininką.
Kodėl reikėtų rinkti, o ne
skirti seniūną? Taip būtų sukurta demokratiška seniūnijos vietinė valdžia, žmonės išsirinktų
seniūną tokį, kokio nori, kuris
deramai jiems atstovautų sprendžiant įvairius klausimus. Seniūnija turėtų būti tarsi mažoji
savivaldybė ir dauguma klausimų sprendžiami čia pat, seniūno ir seniūnijos tarybos narių.
Pateiksiu vieną pavyzdį. Kuo
skiriasi Nidos miestas, Salantai
ir Vydmantų gyvenvietė? Visose
gyventojų yra beveik po lygiai,
tai yra, apie 3000. O skiriasi tuo,
kad Nida turi savivaldybę, Salantai – seniūniją, o Vydmantai
neturi nei to, nei to. Gerai, kad
vydmantiškiai dar turi aktyvų
savo atstovą rajono taryboje Darių Petreikį, tačiau, nors ir būdamas labai aktyvus, jis vienas ne-

gali apginti gyventojų interesų.
Reikia keisti savivaldybių
rinkimų pagal partijų sąrašą
įstatymą. Kodėl dabar rinkėjas būtinai turi pasirinkti vieną
partiją ir balsuoti už ją? Tarybos
nariai turėtų būti renkami tik
vienmandatėse apygardose. Reikia įteisinti ir tai, kad kandidatas
į savivaldybės tarybos narius turėtų iki rinkimų surinkti, pavyzdžiui, 500 gyventojų parašų. Pavyzdys – pats save per praėjusius
rinkimus iškėlęs ir parašus rinkęs D. Petreikis. Reikėtų įteisinti
ir tai, kad kandidatai negalėtų
apgaudinėti rinkėjų. Tai yra, kad
rinkimuose laimėjęs kandidatas
negalėtų atsisakyti mandato ir
savo vietos taryboje neužleistų
kitam partiečiui, kurio žmonės
į tarybą neišrinko. Reikėtų neleisti į savivaldybės tarybos narius kandidatuoti žmonių, kurie
negyvena toje savivaldybėje ir
nėra čia deklaravę savo gyvena-

mosios vietos.
Gal reikėtų įteisinti ir privalomus rinkimus, kaip yra kitose
šalyse? Kodėl už valstybės vėliavos neiškėlimą švenčių dienomis gyventojai yra baudžiami, o
nėjusieji balsuoti – ne?
Dabartinė rinkimų tvarka
tikrai neskatina juose aktyviai
dalyvauti ir balsuoti. Todėl rinkėjai ir yra pasyvūs. Dabar daug
kalbama: ką išsirinkome į valdžią, tą ir turime. Tačiau šiandien neturime galimybės išsirinkti tų, kurių norime, kuriais
pasitikime. Taip yra ir su Seimo
rinkimais.
Laikas parodys, ar greitai
tiesiogiai rinksime merus ir seniūnus. Mano nuomonė tokia:
Seimui ir vyriausybei trūksta ryžtingumo ir noro. Labai
trūksta, nes nė vienoje normalioje valstybėje tokie įstatymai
nekuriami 20 metų.
Vytautas JASAITIS

