
Pirmasis laikraðèio puslapis pagal tradicijà skir tas didþiausiai
paskutiniøjø dienø aktualijai – 1932-øjø metø iðvakarëse Plungëje
vykusiam pirmajam Telðiø vyskupijoje surengtam Lietuvos kata-
likø jaunimo sàjungos „Pavasaris“ Telðiø apskrities vyrø
suvaþiavimui, kuriame dalyvavo 49 ið Þemaitijos atvykæ vyrai. Kodël
tik vyrai? Atsakymà randame toje paèioje publikacijoje. Suþinome,
kad tuo laikotarpiu buvo siekiama, jog „Pavasario“ sàjungoje pradëtø
veikti atskiros vyrø ir merginø sàjungos su savo centrais ir kuopo-
mis). Ir vël „kodël?“. Pasak publikacijos autoriaus, „todël, kad
skirtinga vyrø ir moterø prigimtis bei paðaukimas ir juos reikia
skirtingai auklëti“. Šiame suvaþiavime daugiausiai kalbëta aktu-
aliais „Pavasario“ sàjungos veiklos klausimais. Renginio metu vyko
paskaitos, diskusijos, buvo priimta rezoliucijø. Pagrindinei rengin-
io daliai pasibaigus, pavasarininkø Plungës kuopos Meno sekcija
suvaþiavimo dalyvius ir plaèiàjà visuomenæ pakvietë á Naujøjø metø
sutikimo ðventæ. Joje vyko „Plungës ir apylinkës jaunimo teismas“
(be abejo, jo metu daugiausiai pylos gavo tie, kas nepaisë kata-
likiðkøjø vertybiø), koncertavo choras ir orkestras, vyko šokiai. Tà
dienà svaþiavimo dalyviai buvo pakviesti ir á neseniai uþbaigtoje
pastatyti Plungës baþnyèioje vykusias pamaldas. Suvaþiavimo di-
enà buvo renkamos aukos planuotam ákurti katalikø universitetui
(tø pinigø surinka 72 litai ir 11 centø). Suvaþiavime dalyvavo
vyskupai Justinas Staugaitis, Meèislovas Reinys, daug kitø aukðtø
katalikø Baþnyèios dvasininkø.

Antrasis šio leidinio puslapis ir treèiojo puslapio dalis vienos
kolonëlës buvo skir ta 1931 m. gruodþio 17 d. mirusiam Kaltinënø
klebonui kun. kanauninkui Juozui Gudzinskui (1853–1931). Nekro-
loge plaèiai apraðytos buvusios gerosios kunigo savybës,
neuþmirðtant ir to, kad „Jis draugystëj visuomet sudarydavo gerà ir
linksmà nuotaikà. Jam neteko sutikti þmogø (red. p. – þmogaus),
kurio draugystëj bûtø nuobodþiavæs. Tegu þmogus netaria në
þodþio, by tik turi kantrybës klausytis ðnekanèio, o kalbos netruk-
davo kun. J. Gudzinskiui. Jo svetingumas buvo þinomas plaèioj
apylinkëj. Ir netrûkdavo klebonijoj sveèiø, visi dràsiai þengë á jo
namus, bûdami tikri, jog ten bus ðirdingai priimti ir pasotinti.“

Treèiajame laikraðèio puslapyje – straipsnis „Kaip gaminamas
cukrus“. Publikacijos autorius rašo, kad „Iki 18 amþiaus cukrø dir-
bo tik ið cukriniø ðvendriø. Cukraus gaminimo paslaptá kinieèiai
þinojo jau nuo neatmenamø laikø. Jie augino didþiausius
cukraðvendriø laukus. Ið kinieèiø cukrø gaminti iðmoko persai, o
arabai 656 metais uþkariavo Persijà, cukrinë ðvendrë buvo perkelta
Egiptan, Sicilijon ir Ispanijon. Vidurinëj Europoj cukrø pradëjo varto-
ti vëliau, kryþiaus karø metu. Já gabendavo ið Amerikos. Dël savo
brangumo, já valgë tik turtingieji. Cukraus pareikalavimas buvo dide-
lis, nes tada jis buvo naudojamas dar ir kaipo vaistas nuo ligø.“

Kaip jau rašyta, straipsnis uþima beveik visà laikraðèio puslapá,
tad jame daug ir kitø þiniø apie cukrø, kuris, ðiandien, beje, kad ir
neatskiriama mûsø gyvenimo dalis, bet vienas kaip vaistas ne-
vartojamas, daug kas ragina jo visai atsisakyti, nes daþnai jis ken-
kia sveikatai.

Ketvir tajame laikraðèio puslapyje beveik dvi skiltys skir tos
„Ûkiðkø þiniø“ skyreliui, likæs puslapio plotas – kitoms ûkininkams
svarbioms þinioms iš viso pasaulio, pvz., informacijai, kiek ið
kurios valstybës nuo ðiol bus ásileidþiama miðko medþiagos. Raðo-
ma ir apie tai, kas pagal naujàjà Þemës reformà galës pirkti þemæ.

Ketvirtame puslapyje esanèiame skyrelyje „Telðiø þinios“ skel-
biamos javø ir produktø kainos, informacija, kada vyks artimiausi
Telðiø nuovados taikos teisëjo posëdþiai, Ðiauliø apygardos teismo
kriminalinë sesija. Yra praneðimas ir apie kunigø pasikeitimus
Þemaitijos parapijose. Išspausdinti ir du skelbimai, kuriuose sveiki-
nami jaunavedþiai.

Kitoje puslapio skiltyje pateikta ataskaita, kiek lëðø Lietuvos
parapijose surinkta Klaipëdos prelatûros baþnyèios reikalams.
Ádomiø pasiskaitymø pateikta viduriniojoje puslapio skiltyje – skyre-
lyje „Uþ Lietuvos sienø“. „Uþkabina“ þinuèiø pavadinimai: „Mirë
lietuvis, svëræs 16 pûdø“, „Bombos paðto siuntiniuose“, „Suomiai
galës gerti degtinæ“, „Kinø ir japonø karas tebeina“, „Pûgos Latvi-
joj“. Ðiuo atveju mums, ko gero, ádomiausias praneðimas apie lietu-
vio mirtá. Taigi: „Èikagoje gruodþio 4 d. palaidotas a. a. Kazys Buènys
(angliðkai raðë Bush) 49 metø amþiaus. Jis buvo sunkiausias þmogus
pasaulyje – svërë 640 svarø (16 pûdø, vadinasi daugiau 5 cent-
neriø). [...] Velionis paliko þmonà, sûnø ir tris dukteris. Jisai turëjo
mësos krautuvæ, buèernæ, kaip sako amerikonai.“

Visas penktas, šeštas ir septintas laikraðèio puslapis skir tas
skyreliui „Þemaièiø Prieteliaus“ radio“. Toks skyrelis šiame
savaitraštyje buvo spausdinamas ilgà laikà. Èia skelbdavo
naujienas ið Þemaitijos, bûdavo þiniø ir ið kitø Lietuvos vietø. Ðá
kartà raðoma apie tai, kad per Naujøjø metø sutikimà po vaidinimo
„Plëðikas Blinda“ Nerimdaièiuose keletas vyrø taip ásiðëlo, kad
vieðam vakarui pasibaigus buvo skaièiuojami nuostoliai – ðokiø
salëje trûko dviejø langø. Na o iš Naujamiesèio (Tauragës apskr.)
praneðama apie èia išaiškintus kelis dëmëtosios ðiltinës atvejus.
Lyduvënø (Raseiniø apskr.) gyventojø þnutëje – praneðimas, kad
Skiruèø miðke bastosi vilkai, kurie neseniai dienos metu paèiupo ir
papjovë tris avis. Raðoma ir apie Judrënuose vaikams surengtà
eglutæ (Naujøjø metø renginá), Paðaltuonio pavasarininkø suorgani-
zuotà Naujø metø sutikimo ðventæ. Þinutëje „Jaunimo vakaras“
pranešama apie turiningà kultûros vakarà, kuris antràjà ðv. Kalëdø
dienà vyko Leckavoje (Maþeikiø apskr.). Yra keletas ir kitø prane-
ðimø apie graþius bei turiningus renginius, vykusius Þemaitijoje
antràjà ðv. Kalëdø dienà. Salantuose (Kretingos apskr.) toká orga-
nizavo vietos pavasarininkai. Tà dienà miestelyje buvo parodyta
komedija „Burtininkë“. Suþinome, kad puikus, turiningas renginys
tà paèià dienà vyko ir Alsëdþiuose (Telðiø apskr.). Èia gausiai vaini-
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Norëdami atsakyti á ðá klausimà, atsivertëme ðio
laikraðèio 1932 m. sausio 8-osios dienos numerá. Jis
yra tipiðkas 1925–1940 m. Telðiuose leisto ðio savai-
traðèio  numeris, tad beveik visa tai, kas aktualizuota
ðiame tekste, yra bûdinga ir kitiems ðio savaitraðèio
numeriams.
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kais papuoðtoje salëje suvaidinta dviejø daliø patriotinë Barstyèiø
pavasarininko V. Mockevièiaus paraðyta drama „Auðta rytas“ ir
komedija „Barzdaskutys“. Paskelbtos informacijos ir ið Kraþiø
(Ðiauliø apskr.), Þemalës (Maþeikiø apskr.). Pranešama ir apie
Þemaitijoje stipriai uþpustytus kelius, apsunkinusá susisiekimà
transporto priemonëmis, Maþeikiuose sausio 2 d. ávykusá rajono
kuopø vyrø atstovø suvaþiavimà. Yra ir kriminaliniø praneðimø:
rašoma apie nelaimæ Baltiðkës kaime (Batakiø vlsè.), kur rasta
nuþudyta to kaimo gyventoja, vaikþudæ jaunà merginà Stirbaièiø
kaime (Gaurës vlsè.), vagis Dirvoniðkyje (Papilio vlsè.). Gali juok-
tis ir verkti skaitydamas þinutæ ið Spurgoniø kaimo (Tirkðliø vlsè.):
„Vienas ûkininkas pardavë keturis bekonus. Ið dþiaugsmo nuëjo
karèiamon. Jam begeriant atsirado draugø, paþástamø ir moterø.
Triukðmingai praleido naktá begerdamas su visa kompanija. Iðau-
ðus apmokëjo uþ viskà ir iðvaþiavo namo. Namo parvaþiavæs rado
kiðenëje 50 centø. [...]“. Na, ir, þinoma, pabaigoje – moralas.
Skyriuje „Þemaièiø prieteliaus“ radio“ spausdinamos þinios ir ið
Þaiginio (Raseiniø apskr.), kuriame labai graþiai ðv. Kalëdø proga
buvo papuoðta dar nespëta árengti baþnytëlë. Pranešama ir apie
Plungëje vykusá Alsëdþiø dekanato kunigø konferencijà, kurioje
nutarta, kad nuo ðiol kiekvienas ðio dekanato kunigas kasdien turës
skirti po 50 centø Kaune planuojamam ásteigti katalikø universite-
tui. Su pinigais susijusi ir þinutë ið Kurðø kaimo (Janapolio parapi-
ja). Èia rašoma, „kad ðá rudená berniukas su plûgu ardamas uþkabino
dirvos eþæ ir uþkliudë cininá indelá, ið kurio pasipylë pinigai. Pinigai
sidabriniai 1510–1570 metø su aiðkiais paraðais. Jø vienoje pusëje
vytis, o antroje lenkø erelis. [...] „Suuodæ apie tai kaimynai subëgo
visi kas vienà, kas kelis pinigëlius sau iðviliojo. Berniukas, radëjas,
savo dalá pinigø nuneðæs á Varnius, auksakaliui pardavë svarà uþ 15
litø. [...] Kita dalis tø pinigø tebëra saugioje vietoje, kol gal pateks á
koká Lietuvos ar þemaièiø muziejø.“

Na o ið Gaurës atkeliavusioje informacijoje praneðama, kad
paskutiniàjà 1931-øjø metø dienà Gaurës parapijos katalikai
pasiuntë „ponui Respublikos Prezidentui praðymà, po kuriuo
pasiraðë 863 suaugæ raðtingi parapijieèiai. [...]“. Na o tame pra-
šyme nurodyta, kad „šiuo tat mes þemiau pasiraðiusieji Gaurës
parapijos katalikai praðome Jo Ekselencijà ponà Prezidentà neleisti
ávesti taip þalingos visais þvilgsniais „civilinës metrikacijos“. Skaitai
ir galvoji: ne taip toli per tuos 70 metø mes ir nuþygiavome, nes
panaðûs praðymai, kuriais siekiama sustabdyti tà judëjimà á prieká,
tapti Pasaulio þmonëmis, ir šiais laikais pasiekia Prezidentûrà.

Sakoma, kad per šv Kalëdas vyksta stebuklai. Tokiø, kaip raðo-
ma þinutëje ið uostamiesèio, bûta ir ðá kartà. Skelbiama, kad „Klaipë-
doje Kalëdø pirmosios naktá „buvo uþëjusi perkûnija.“ Dabar tai
jau ne stebuklai – perkûnija trankosi, þaibuoja ir ðià 2022-øjø þiemà...

Devintame laikraðèio puslapyje iðspausdintas skyrelis „Juo-
kai“. Jame – keletas anekdotø. Viename jø rašoma:

„Valdininkas pasiskundë savo virðininkui, kad kitas valdininkas já
asilu pavadino.

–  Apsiøsk já, tamsta, – atsakë virðininkas, – uþ tarnybinës paslap-
ties iðdavimà.“

Laikraðtyje rasta vietos ir raginimui prenumeruoti bei skaityti
„Þemaièiø prieteliø“. Yra ir kitokio turinio praneðimø, kelios þinutës
ið kitø Lietuvos regionø. Spausdinama nemaþai ávairiø skelbimø.
Deðimtas puslapis skirtas Philips ir „Lorenz“ firmos radijo imtuvø
reklamai.

Taigi, tikras þiniø iš Þemaitijos, visos Lietuvos ir pasaulio popuri.
Na o paèioje deðimtojo puslapio pabaigoje smulkiomis raidë-

mis paraðyta: „Karo cenzûros spausdinti leista“.

ÞEMAITIJOS LEIDINIØ STEIGËJAI

Jurgis Dagilis (1903–1941) – lietuviø katalikø veikëjas, teisinin-
kas, leidëjas, spaudos bendradarbis. Jis gimë 1903 m. vasario 2 d.
Marijampolës apskrities S. Kalvarijos valsèiaus Pasûduonio kaime.
Mirë 1941m. Sibiro lageryje. Iš pradþiø J. Dagilis mokësi Marijam-
polëje, vëliau – Telðiuose. Baigæs vidurinæ mokyklà ástojo á Lietuvos
universitetà (nuo 1930 m. – Vytauto Didþiojo universitetas). Èia jis
mokësi 1925–1932 metais. Ið pradþiø studijavo medicinà, vëliau
mokësi Teisiø fakultete. Po studijø du metus dirbo teisme, uþsiëmë
advokato praktika, o 1934 m. tapo Kauno miesto savivaldybës So-
cialinës apsaugos skyriaus vedëju.

Tai buvo iðskir tinio verslumo, daug talentø turëjæs, komunikabi-
lus, plaèiø interesø ir rizikuoti nebijantis þmogus. Bûdamas vos 20
metø amþiaus jis kartu su tarpukario metais Lietuvoje plaèiai þinomu
redaktoriumi, spaudos darbuotoju Simu Radiðausku Telðiuose pradë-
jo leisti Lietuvos ðauliø sàjungos III skyriaus (Þemaitijos) savaitraðtá
„Telðiø þinios“. Laikraðtis ëjo 1923 m. geguþës 7–1924 m. lapkrièio
28 d., turëjo humoristiná priedà „Telðiø pliumpis“. Ðis leidinys spaus-
dintas Telšiuose veikusioje Lietuvos ðauliø sàjungos spaustuvëje.
Iðëjo 30 jo numeriø. Laikraðtyje buvo skelbiamos pagrindinës Lietu-
vos naujienos, rašoma aktualiais ekonomikos ir politikos klausi-
mais, plaèiai nuðvieèiama Ðauliø sàjungos veika ir kt. Tuo laiko-
tarpiu ðiuo leidiniu kaip savo idëjø ruporu naudojosi ir tokie iðkilûs
ano meto veikëjai kaip pedagogas Karolis Dineika, kalbininkas Jo-
nas Martynas Laurinaitis, telšiškis Juozas Gedminas ir kt.

Dar po dviejø metø J. Dagilis Telðiuose ásteigë kità laikraðtá –
1925–1940 m. Telðiø vyskupijos ir Telðiø katalikø veikimo
skyriaus valdybos leistà katalikiškà savaitraštá „Þemaièiø priete-
lius“ ir tapo jo pirmuoju redaktoriu (ðias pareigas ëjo 1925 m.).

Studijø laikotarpiu J. Dagilis aktyviai dalyvavo Ðauliø sàjungos,
Ðv. Vincento Paulieèio draugijos Popieþiaus Leono XIII fondo veik-
loje. 1926–1928 m. jis buvo Lietuvos universiteto studentø Ðauliø
sàjungos bûrio vadas, 1928 m. – Ðv. Vincento Paulieèio draugijos
reikalø vedëjas, 1929 m. – sekretorius, 1929–1931 m. ëjo
Popieþiaus Leono XIII fondo reikalø vedëjo pareigas. 1930 m. J.
Dagilis tapo vienu iš katalikø spaudos akcinës bendrovës „Þaibas“
steigëjø, o 1934 m. kartu keliais bièiuliais ásteigë saldainiø fabrikà
„Birutë“. J. Dagilis buvo aktyvus ir spaudos bendradarbis. Savo
straipsnius jis daþniausiai skelbdavo dienraštyje „Rytas“, keliuose
kituose katalikiškuose leidiniuose.

1941 m. sovietø valdþia J. Dagilá suëmë ir iðtrëmë á Sibirà. Tais
paèiais metais jis ten ir mirë.
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